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است، که با سه مصراع  کُرمانجخشتی بخشی از ادبیات شفاهی قوم هاي سهترانه

تجربیات فردي  ةاز طبیعت و زندگی روزمره و برپایهایی برآمده هشت هجایی با واژه

عنوان  اند. در این پژوهش بهو خاطرات قومی شاعران ناشناس بومی سروده شده

اي، ابتدا شناختی با رویکرد تحلیلی ـ تفسیري و با هدف توسعهیک موردکاوي نشانه

ها و سپس به خشتیاي سهبندي واحدهاي نشانهبه توصیف محتواي کالمی و رده

. شودمیها پرداخته هاي ضمنی آنو واکاوي داللت شناسی، تحلیل ساختاريریخت

از سه ی است که کُرمانجخشتی آماري این مقاله شامل هفتصد و پنجاه سه ةجامع

که در  نشان دادهاي رایج نشانه. بررسی اندکتاب منتشرشده در ایران برداشت شده

بندي ساخت درترین کاربرد بیش يداراترتیب  اصلی زیر به ةسطح دال، چهار دست

هاي برگرفته از جانوران؛ . نشانه1معنا و جانشینی مجازي یا استعاري انسان هستند: 

هاي برگرفته . نشانه4هاي برگرفته از اشیا؛ . نشانه3هاي برگرفته از گیاهان؛ . نشانه2

هاي معنایی هاي ضمنی )معناهاي ثانویه یا الیههاي طبیعی. داللتاز پدیده

هاي ویژگیوابستگی ژرفی با ها ی و پیوندهاي شخصی( این نشانهاجتماعی ـ فرهنگ

ها کُرمانجدیرپاي تاریخی  ةاقتصادي، سبک زندگی و تجرب-قومی، شرایط اجتماعی

ها، ارتباط ادبی با آن ةها و فهم معانی ثانویدارد. بدون شناخت جایگاه این نشانه

 ی دشوار خواهد بود.کُرمانجخشتی سه
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 دمهقم. 1

ی سخن کُرمانجکه به گویش  هستندها گروهی چند میلیونی از جمعیت کردهاي جهان کُرمانج

هایی از مناطق شرقی و مرکزي ترکیه، ها عبارتند از جنوب و بخشکُرمانجهاي گاهگویند. سکونتمی

ترین نقاط شمال شرقی سوریه، شمال عراق و برخی از کشورهاي آسیاي میانه و اروپا. از مهم

کنند، شمال خراسان است که نشین که حدود دو میلیون نفر از این قوم در آن زندگی میکُرمانج

 (.24: 1393پور،هنگ و هنر این قوم بوده است )حسینفرگاه هاي اخیر جلوهطی سده

ه ادبیات شفاهی پوشش ویژ بخش مهمی از فرهنگ فولکلور هر ملتی را ادبیات عامه و به

به قوانین ادبیات مکتوب پایبند نیست و ساختار و محتوایی دیگرگون  دهد. ادبیات عامه غالباًمی

تجربیات و درونیات سرایندگان خود، چه در دنیاي فردي ثیراتی از أدارد. این ادبیات شفاهی حامل ت

جنگ، مهاجرت و  ةچون تجربنظیر عشق، تنهایی و غربت، امید و آرزو و چه در بستر قومی هم

هاي ترانه معموالًیابد. ها بازتاب میرویارویی با اقوام همسایه است. بخشی از ادبیات عامه در ترانه

شان دور از موازین علمی است، ساختمانی ساده دارند و به وسیقیعامیانه شاعر مشخصی ندارند، م

 (. 334: 1370شوند )شمیسا، هاي محلی و با مضامین روستایی سروده میلهجه

خشتی داراي روند. سهشمار میبه  کُرمانجبخشی از ادبیات شفاهی قوم  1خشتیهاي سهترانه

شود. هجایی سروده میو با سه مصراع هشتکند وزن هجایی است، از قواعد عروضی تابعیت نمی

آن  ةاز زندگی روزمره و طبیعت پیرامون سرایندها برگرفته خشتیشده در سههاي استفادهواژه

چون باورهاي دینی و اي از موضوعات همهو طیف گسترد اندیافته هستند که ماهرانه و نمادین جلوه

هاي فردي، مشغولیحسرت و ناکامی، طلسم و جادو، دلقومی، پیوندهاي تاریخی، آمال و آرزوها، 

خشتی به سه مصراع، گیرند. با توجه به محدودبودن قالب سهنشینی و... را دربرمیطبیعت، کوچ

یاري صناعات ادبی گوناگون و  ها بهشوند و پیام آناي بیان میوار و نشانهشکلی اشارهبه موضوعات 

 .شودمیاستعاره، مجاز و کنایه منتقل چون تشبیه، هاي خیال همصورت

ها، در پی شناسی موضوعی آنها و ریختخشتیهاي موجود در سهاین مقاله، با واکاوي نشانه

ها است. هر شمال خراسان در این سروده کُرمانجهاي فرهنگی مردمان مایهترین بنیافتن محوري

هاي سر نهادن فراز و نشیبهاي ایرانی با داشتن زیست متفاوت، تاریخ ویژه و پشتیک از قومیت

                                                             
1. Sechischti 
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اند. اما تغییر اي دست یافتهفرهنگی یگانه ةفراوان و رسیدن به ساختار اجتماعی خاص، به گستر

هاي فرهنگی اقوام شینی، بسیاري از ویژگیسبک زندگی و حرکت به سمت نوگرایی و زندگی شهرن

که کردها حدود دو میلیون نفر از جمعیت استان خراسان را در خطر نابودي قرار داده است. با آن

هاي پژوهش ةند، اما در حوزهست مندي برخوردارشوند و از هنر و فرهنگ ریشهشمالی را شامل می

نشینی به د. تغییر سبک زندگی بسیاري از آنان از کوچانتر مورد اقبال قرار گرفتهفرهنگ و هنر کم

هاي فرهنگی اصیل آنشان، گنجینهیکجانشینی و شهرنشینی و همچنین دورماندن از موطن اصلی

شمار ه است. ادبیات شفاهی از اندکانداخته و در معرض فراموشی قرار داده ها را به مخاطر

تواند منبعی هاي بومی خود را حفظ کرده و میهنوز ویژگی ها است کهکُرمانجهاي فرهنگی گاهجلوه

ها در پاي این هدف، واکاوي و معنایابی نشانههاي تاریخی این قوم باشد. همبراي بازیابی ریشه

خشتی، کشف تجربیات ناب انسانی مانند عشق، فداکاري، جنگ، مهاجرت، غربت و هاي سهترانه

 سازد.ذیر میپتنهایی را در بافتی ادبی امکان

 
 پژوهش   ة. پیشین2

شناسی و موقعیت کردها در خراسان، ترانهاي به تاریخ، جامعهخالصه ةپس از اشار( 1925) 1ایوانف

خشتی سه 202( 1374)توحدي  ی بسیاري را گردآوري کرده است.کُرمانجهاي ها و آهنگ

به همچنین  (1393)توحدي . است و با ترجمه فارسی به چاپ رسانده کرده آوريی را جمعکُرمانج

ها هاي نهفته در بطن ترانهپردازد و از حکایتی میکُرمانجهاي فکري شعر و موسیقی بررسی ریشه

 گوید. سخن می

و تعدادي از آن پردازدمیهاي کردي اختصار به معرفی این نوع از ترانه( به 1376سپاهی الئین )

هاي کردي ها و داستانجویی افسانه( به پی1391) متولی حقیقیکند و ترجمه میرا به فارسی ها 

ها استفاده ی از آنکُرمانجهاي مختلف موسیقی ها و اشعار رایج در مقامپرداخته است که در ترانه

هاي شورانگیزي با مضامین داستان ةی دربردارندکُرمانجاو بر این باور است که موسیقی  .شودمی

 تاریخی مردم قوچان است.  ةحماسی، عاشقانه و اجتماعی و بیانگر هویت ملی و حافظ

                                                             
1. Ivanow 



 یکُرمانجهای خشتیشناختی ساختار ادبی سهتحلیل نشانه     202

 

 1398پاییز و زمستان                                               های ایرانی، سال چهارم، شماره دوم   شناسی گویشانزب

خشتی، به بحثی تحلیلی در چارچوبی ( افزون بر گردآوري حدود پانصد سه1393پور )حسین

ست. این کتاب هاي شمال خراسان پرداخته اکُرمانجعلمی در رابطه با ادبیات شفاهی  نسبتاً

اي هها را جلواین ترانه و ها را در سه سطح ادبی، زبانی و فکري مورد مطالعه قرار داده استخشتیسه

بویی عاشقانه وداند که گاه رنگهایش میها و فراز و نشیبها با تمام دغدغهکُرمانجاز زندگی عشایري 

خشتی را پانصد سه این اثرگوید. سخن میرد کُحماسی و سلحشوري  ةه از روحیبه خود گرفته و گا

 .کندمیبندي اختصار معناکاوي و بر اساس موضوع دستهبه 

 -معنایی ةخشتی برگزیده را از دیدگاه وزن موسیقایی و زمینسه 300( حدود 1395پور )علی

ها از خشتیمعتقد است سه اوه است. قرار داد« غنایی»ها را ذیل ژانر عاطفی مورد مطالعه و آن

گیرد و از نظر تمهیدات بالغی و ها ریشه میکُرمانجاطراف  ةمحیط زندگی عشایري و طبیعت ساد

را  هاخشتیاین سهتوان می .اندثیر شعر عربی یا وزن عروضی قرار نگرفتهأگاه تحت توزن، هیچ

 اند. هفارسی دانست که تبار باستانی خود را حفظ کرد ةهاي شعر عامیانبهترین نمونه

هاي جعفرقلی زنگلی شاعر معاصر خشتیاي موردي بر سهدر راستاي مطالعه( 1395)بخش نیک

 ةداند و معتقد است این نخستین گونها مینوخسروانی ةی را ادامکُرمانجهاي خشتیقوچانی، سه

و عشایري ادامه یافته است. وي همچنین تالش دارد به  هاي محلیدر دل سروده معاصرشعر پارسی 

 هایکوهاي ژاپنی اشاره کند.خشتی با هایی میان سههمسانی

ها و خشتیآوري و ثبت سههایی براي جمع، تاکنون تالشکُرمانجبسیاري از فعاالن حوزه ادب 

عظیم و فرامرز رستمی  توان بهاند که از آن جمله میمحافظت آن در برابر فراموشی انجام داده

( و جلیل جلیل با همکاري گلی شادکام )در 1386) (خشتیسه 120(، هیوا مسیح )حدود 1387)

 .است کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده این .کرد( اشاره 2012خشتی( )سه 1700حدود 

 
 پژوهش شناختی. چارچوب نظری و روش3

اي است. با تفسیري و با هدف توسعه -رویکرد تحلیلیشناختی با این پژوهش یک موردکاوي نشانه

ویژه از دیدگاه به هاي آن خشتی توسط پژوهشگران مختلف، هنوز بسیاري از ویژگیوجود معرفی سه

این  ةهاي  ناگشودبخشی از سویه بر آن است تارو معناکاوي مبهم و ناشناخته است. پژوهش پیش

هاي برگزیده خشتینمونه از سه 750آثار را واکاوي کند. این مقاله، ابتدا به توصیف محتواي کالمی 
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اي در پردازد. نخست، واحدهاي نشانهشناسی و تحلیل ساختاري این آثار میو سپس به ریخت

هاي یههاي ضمنی و الشناختی داللتو سپس با دیدگاهی نشانه شوندمیبندي ها دستهخشتیسه

 گیرد. ها مورد واکاوي قرار میمعنایی آن

ها و فهم ارتباطات معنادار است. گیري نشانهشناسی بررسی معناسازي، فرآیند شکلدانش نشانه

ها، ها، قیاسگذاريها، نامها، داللتها، اشارهگیري نشانهساخت و شکل ةشناسی شامل مطالعنشانه

روش یا رمزگان مورد بهره  ةپای ها برهاي ارتباطی است. نشانهو رمزگانها، مجازها ها، استعارهتمثیل

هاي الفبایی، نمادهاي تواند آواهاي خاص، عالمتمی ؛ این امرشوندبندي میشان دستهبراي انتقال

ها براي رساندن پیام تصویري، حرکات بدن یا حتی پوشیدن یک لباس ویژه باشد. هرکدام از این

عنوان حامل معنایی خاص پذیرفته شده باشند به ها اي از انسانسط گروه یا جامعهابتدا باید تو

شناسی را پیشگامان نشانه 2و چارلز سندرس پیرس 1(. فردینان دو سوسور17: 1396)طاهري، 

  یافته است.گسترش گرچه پس از ایشان مرزهاي این دانش بسیار ا ؛دانندمی

توان را بازنمایی کند و جایگزین آن شود. هر نشانه را می ينقش نشانه این است که چیز دیگر

یابند. به باور اي معنا میها در چارچوب یک نظام نشانههاي گوناگون تفسیر کرد. نشانهبه صورت

ادراک عملکرد آن )چگونه یک نشانه  ةهاي چنین نظامی عبارتند از: شیو، مشخصه3امیل بنونیست

 ةهاي آن؛ و نحوام در چارچوب آن اعتبار دارد؛ سرشت و شمار نشانهاین نظشود(؛ بافتی که می

شناسی، دانش (. امروزه نشانه319-318: 1393ها در چارچوب آن نظام )مکاریک، ارتباط میان نشانه

شود ها در طبیعت و فرهنگ تلقی میاي و فرآیندهاي داللت نشانههاي نشانهها، نظامعام نشانه

کنند. هایی است که معنا را تولید میشناسی یافتن مکانیسم. هدف نشانه(185: 1386)صفوي، 

ها و ها هستند. فرهنگترین این مکانیسمها و تضادها از جمله مهمها، بسترها، ظرفاستعاره

اند و هر نشانه داراي هاي فرهنگی مانند زبان، هنر، موسیقی و فیلم همگی از نشانه ساخته شدهجلوه

پردازي (. فرآیند نشانه163: 1392، 4آید )آدامزاز واژگان آن برمیچه فراسوي آنمعنایی است 

زند. در این فرآیند نشانه چیزي است که به جهتی و به عنوانی در نظر ها را با مصادیق پیوند مینشانه

                                                             
1. Ferdinand de Saussure 

2. Charles Sanders Peirce 

3. Emile Benveniste  

4. Adams   
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کنند هر شناسان استدالل میو نشانهباشد می نشیند. نشانه واحد معناجاي چیزي میبه کسی 

ها و گو، یا یک شعر( از طریق نشانهو)یک آگهی، یک نقاشی، یک گفت باشد چیزي که داراي معنا

 (. 152: 1394، 1قابل درک است )رز شانکارکرد ةنحو

هایی هماند. در بخشاندوزي شدهاسنادي و میدانی داده ةهاي کیفی این پژوهش به شیوداده

اي یاري گرفته ها از مطالعات اسنادي و کتابخانهخشتیسهچون پیشینه، چارچوب نظري و برگزیدن 

ها و کُرمانجها حاصل زندگی در میان هاي فرهنگی نشانهجویی ریشهواکاوي معنایی و پی ،اما .شد

خشتی را دربر سه 750آماري این مقاله حدود  ةاست. جامع کُرمانجمراوده با پژوهشگران فرهنگ 

هاي کوچک خشتی، ترانهسه(، 1387) یکُرمانجخشتی یکصد سه ةعمجموگیرد که از سه کتاب می

  اند. ( برگزیده شده1393) دیار و دوتار( و 1386) کُرمانج

 
 هاتحلیل داده. 4

 یکُرمانجخشتی در ادبیات جایگاه سه. 4-1

ترین اشعار ایران از شعر هجایی یاد هنگام بحث درباره قدیمی تاریخ تطور شعر فارسیبهار در کتاب 

شعر هجایی، بعد از اسالم نیز تا مدتی دراز بلکه تا امروز در دهات میان عشایر متداول : »کندمی

)بهار، « هنوز کردهاي شمالی خراسان که شعر سه مصراعی و هشت هجایی دارند است؛ مخصوصاً

1334 :25.) 

خشتی یعنی سه مصراعی و اطالق آن بر ی به معنی مصراع است و سهرمانجکُدر زبان « خشتی»

اند )احمدپناهی سمنانی، قافیه تشکیل شدهوزن و همها و اشعاري است که از سه مصراع همترانه

اندکی بیشتر تا ده هجا تشکیل ه از سه پاره با هشت هجا و گا (. این نوع شعر معموال46ً: 1364

است و به زبانی عامیانه سروده و خوانده اي مشخص همراه شود که هجاي چهارم آن با وقفهمی

تر از اشعار ده هجایی متداول است و اغلب این نوع شود. اشعار هشت هجایی سه مصراعی بیشمی

شوند د، همه با آهنگ خوانده میندهها را تشکیل می«ورانیگ»ها و «بیت»اشعار که مواد 

 (. 144: 1395)ذوالفقاري، 

                                                             
1. Rose 
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ها و ها و رباعیهاي کردي شمال خراسان، داراي تفاوت اساسی با قالب موجود ترانهخشتیسه

 اندادبیات پدیدار شده ةها در عرص«گانیسه»ها نظیر هرچند امروز برخی قالب هستند؛ها چهارپاره

هاي توان خسروانیو می هستندهاي سه مصراعی  قالبی مختص کردها ولی باید پذیرفت که ترانه

پرویز  ها که در دربار خسروها دانست. خسروانیآنبه ترین قالب هایکوهاي ژاپن را نزدیککهن و 

از همین  دیگر ةها نیز دو گونها و شروه. اورامندارندسه مصراع هشت هجایی اند، رایج بوده

شدند و وزنغربی فالت ایران سروده می هاي غربی و شمالهاي عامیانه هستند که به لهجهسروده

شد که به منابع اهل حق اسالمی نیز آثاري به گویش گورانی سروده می ةشان هجایی بود. در دور

ي اشعار مقدسی (. کردهاي ایزدي نیز دارا117: 1395پور، )علی دارندند و وزن هجایی هست معروف

هستند. قواالن ایزدي هر یک از این اقوال را به مناسبت خاصی و همراه با ملودي به نام اقوال 

کنند. این اشعار از دیرباز و به صورت سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر منتقل مشخصی اجرا می

 (. 11: 1389زاده، )طبیب شدمی

 ةنویسند ةکه به گفت باشندمیایج در ایران پیش از اسالم هاي راین اشعار یادآور همان سروده

: 1366)بهار، « تا پارسیان بودند سخن ایشان به رود بازگفتندي، بر طریق خسروانی»تاریخ سیستان 

آورد و ضرورتی ندارد که هجاي از شعر میه (. در اشعار هجایی شاعر چند هجا را در یک پار209

باشد، مانند نخستین قسمت گاثاها که از قطعات سه مصراعی تشکیل کوتاه در برابر هجاي بلند 

 (. 44: 1393پور، هجا است )حسین 16و هر مصراع داراي  اندشده

در زمان پهلوي چه در آثار مانوي و چه در آثار اشکانی و ساسانی زرتشتی، رد اشعار هجایی 

مصراع است، اشعار  5باد که شامل پدیدار است و در قسمتی از بندهشن مربوط به اوان کودکی کیق

کند که پس از ( اشاره می100-92: 1351(. بهار )14: 1329د )مکري، نهشت هجایی وجود دار

شدن وزن عروضی به جاي وزن هجایی، اشعار هجایی همچنان در اعراب و با وجود جایگزین ةحمل

به عنوان « هرمزگان»کردي  ةقطع. او به هستندو هنوز هم بین کردان رایج  اندایران متداول بوده

داند که کند و آن را یکی از نفایس اشعار هجایی زبان فارسی میترین شعر کردي اشاره میقدیمی

از قوت تحفظ »افزاید: می . بهارهنوز تازه و لطیف استشدنش، هبا وجود گذشت سیزده قرن از سرود

)بهار، « شیوا از بین برود ةاند این وزن و شیونژاد کرد باید ممنون بود که در این مدت دراز نگذاشته

1351 :100.) 
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کند که در ادبیات ( از نوعی قالب شعري مثلثی یاد می205: 1373شفیعی کدکنی )

توان گونه را نیز می رود. اینشمار میبه ترین شکل شعر تاجیکی تاجیک رایج بوده و قدیمی

خشتی هاي سهانواع ادبی با قالبی نزدیک به ترانه ها تلقی کرد. یکی دیگر ازمصراعینوعی از سه

 نویسد:( در این باب می211-210 :1373موشح است، شفیعی کدکنی )
موشحات گویا از موسیقی و شعر محلی اسپانیا هم رنگ گرفته است. موشحات 

مه( قصیده کلاند و در آن ایام براي خواندن )دبراي تغنی و آوازخواندن به وجود آمده
شد. موشحات فقط براي تغنی بود، داشت که در مدح امیران و حاکمان گفته می وجود

 ةرفت. دربارشمار میبه شعري نیز  ةگفتن و آفاق تازاي براي سخنهاما مجال گسترد
موشحات بستانی معتقد بود که موشحات عربی نیست بلکه مستعرب است، مانند منشأ 

ثر از أکنندگان موشحات متاحتماال اختراعخود اهالی اسپانیا. گیب معتقد است که 
ثر است. موشح أهاي کلیسا متاند که از ترتیلهاي محلی اسپانیا و پرووانس بودهترانه

 اگر با فصاحت و زیبایی الفاظ همراه باشد، شعر عشق و زیبایی و زمزمه است. 

بیات را آورده هاي ابتکاري و غیر معروف، برخی ا( در بحث قالب343-342: 1390شمیسا )

شود. این قالب در پایان هر بیت تکرار میطوالنی  عبارتی نسبتاًکه قافیه درونی دارند و است 

 ی نزدیک است.  کُرمانجهاي سه مصراعی نیز به ترانه

 
 هاخشتیهای رایج در سهشناسی نشانه. ریخت4-2

که هر نشانه، اگر قرار ایند. نخست نها باید چند نکته در نظر گرفته شونشانه ةهنگام مطالع

اي تعلق داشته باشد و در تقابل با سایر حساب آید، باید به یک نظام نشانه باشد نشانه به

که نشانه قرار است برحسب تقابلش با سایر اینآن نظام قرار گیرد. دوم  ةدهندواحدهاي تشکیل

که چرا از میان باشد و سوم این کار رفتهنظام در مفهومی غیر از خود به ةدهندواحدهاي تشکیل

اند ها قرار دادهاند و در ترکیب با سایر نشانههاي ممکن، یکی را انتخاب کردهمجموعه نشانه

 (. 50-49: 1394)صفوي، 

شود گفته می 1اي تکواژشانهواحد نترین هاي زبانی به کوچکشناسی نظامدر نشانه

تشکیل هاي ابتدایی یک زبان از ترکیب شماري از واج (. تکواژ که غالبا66ً: 2017، 2)چندلر

است. اگر تکواژ  خود ةدار زبان با نقش دستوري و معنایی ویژمعنیواحد ترین کوچک، شودمی

                                                             
1. morpheme 

2. Chandler  
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براي  هاي زبانیشناسی نظامشود. در نشانهگفته می 1ن تکواژ آزاده آمستقل باشد ب ةیک واژ

چون واژه، جمله، مصراع و بیت، بند و به واحدهایی هم توانمیتر از تکواژ یافتن یکاهاي بزرگ

 .کرداشاره  2بخش

ترین واحد در ساختار است. بزرگ کُرمانجاي زبان هاي نظام نشانهخشتی یکی از فرآوردهسه

گرفته از یک یا چند جمله خشتی بند است. یک بند شامل سه خشتی و هر خشتی شکلسه

اند. از واژها در کنار یکدیگر ساخته شدهب واژگان و تکاین جمالت نیز خود از ترکی .است

نظر  اي درعنوان واحد نشانه ترین واحد معنادار در این ساخت، تکواژ است که بهکوچک ،رواین

همزمانی  ةصورت مطالعبه اي در این پژوهش شود. مطالعه بر روي واحدهاي نشانهگرفته می

این معنا که هر نشانه به پردازد، ها در طی زمان نمیاست و به تغییرات احتمالی معناي نشانه

 شود. بررسی می ها در مقطع زمانی معاصردر ارتباطش با سایر نشانه

را براي بررسی و کشف  4زمانیو هم 3دو محور مطالعاتی درزمانی( 48: 1916سوسور )

خاص  ة. در محور درزمانی، تحول و تکامل معناي یک نشانکردپیشنهاد هاي زبانی معناي نشانه

زمانی، جایگاه یک نشانه در یک نظام در گذار زمان مد نظر است؛ در حالی که در بررسی هم

دو بعد  گیرد.اي و تمایزهایش با سایر اجزاي همبسته در آن نظام مورد کاوش قرار مینشانه

نشینی در محور افقی، و روابط هم :شوندصورت محور تصویر میبه نشینی نیز اغلب جانشینی و هم

نشینی عناصر یک متن را به (. محور هم121: 2017)چندلر، روابط جانشینی در محور عمودي 

هاي غایب در بر روابط بینامتنی و ارجاع به دال زند، در حالی که محور جانشینیهم پیوند می

 ةها به تعیین ارزش یک نشانی بر قیاس هستند و تحلیل آنمتن استوار است. این روابط مبتن

در سزایی به نقش خشتی با یکدیگر کند. ارتباط واژگان یک سهخاص در متن کمک می

پنج خشتی برگزیده، بر این دو محور قرار داده  (1ودار )نمدارد. در گیري ساخت معنایی اثر شکل

 :است شده

 

                                                             
1. free morpheme 

2. word, sentence, hemistich and verse, paragraph, and chapter 

3. diachrony 

4. synchrony 
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 نشینیمحورهای جانشینی و هم ها برخشتیچینش سه (1نمودار )

درخت اُرس، گل گون، کبوتر دامان کوهستان، مار و کبک  این نمودارهاي در خشتی

صورت بالقوه امکان به سان و بدینکنند میهایی هستند که به معشوق یا بدن وي اشاره نشانه

ي وصف معشوق و برا کُرمانجهایی از این دست که در فرهنگ دارند. واژه را در هر خشتیحضور 

ها روند با یکدیگر ارتباط جانشینی دارند و هر یک از آنکار میزیبایی چهره و اندام وي به

گرچه گزینش یک دال مشخص و ترجیح اجاي دیگري بنشیند؛ به در این محور ممکن است 

 ثیرگذار است. أآن به دالی دیگر در ساخت معنا و محتواي متن ت

ثیر بسیاري أنشینی تهاي گوناگون بر روي محور همقرارگرفتن نشانهاز سوي دیگر چگونگی 

او( با گل گون، یار )یا  ةنشینی قامت یار با درخت اُرس، یار )یا چهرگیري معنا دارد. همبر شکل

ها( با چشمان سیاه مار، و راهگري آنآزادگی او( با کبوتر دامان کوهستان، چشمان یار )یا فتنه

ها اي است. گزینش، ترکیب و چیدمان این نشانهنشینی آگاهانهرفتن کبک هماهرفتن یار با ر

بندي ترین عامل در صورتدهی به صورت و قالب متن، مهمافزون بر ایجاد وزن، ریتم و شکل

شود. این روابط تعیین می يهاي موجود در متن توسط هر دوارزش نشانه .باشدمیمحتوا نیز 

یابند. درواقع عملکرد روابط ها در آن معنا میکه نشانه کنندمیي را مهیا این دو محور، ساختار

هاي اجتماعی و فرهنگی و عوامل تاریخی، داللت نشینی به همراه گوناگونیجانشینی و هم

 (. 79: 1395شود )سجودي، صریح و داللت ضمنی نشانه را سبب می

)معناي  1کار یک نشانه، داللت صریحاللفظی، منطقی و آشالمعارفی، تحتبه معناي دایره

همان معنایی است که در  هاي زبانی، داللت صریح معموالًشود. در مورد نشانهنخستین( گفته می

( داللت 51: 1970) 2. از دیدگاه پانفسکیاست ها براي تعریف یک واژه ثبت شدهنامهفرهنگ

                                                             
1. denotation 

2. Panofsky 
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کنند. میمخاطبان از هر فرهنگی و در هر زمانی دریافت  ةصریح یک نشانه، معنایی است که هم

فرهنگی و پیوندهاي شخصی -هاي معنایی اجتماعی)معناي ثانویه( اما به الیه 1داللت ضمنی

گر نشانه هستند شود. این معناها وابسته به خوانش)ایدئولوژیک، احساسی و...( یک نشانه گفته می

(. 224: 1987، 2کنند )ویلدنهاي او تغییر میو دیگر ویژگی طبقه، سن، جنسیت، باورها ةو بر پای

( اشاره 89: 1967) 3بارت تر هستند.هاي ضمنی خود، رو به تفسیر بسیار گشودهها در داللتنشانه

شناسی تر بر داللت صریح تکیه دارد، در حالی که نشانهکه مدل سوسوري از نشانه بیش کندمی

 ةمثاب . داللت صریح و داللت ضمنی اغلب بهکرده استضمنی تمرکز هاي تر بر داللتامروز بیش

 شوند.سطوح بازنمایی یا سطوح معنا توصیف می

ترتیب به دهد سرایندگان ی، نشان میکُرمانجخشتی هاي رایج در سهشناسی نشانهریخت

 :اندکردهمجاز یا استعاره جایگزین انسان  ةشیوبه ها را اصلی زیر از نشانه ةچهار دست

 هاي برگرفته از گیاهان. . نشانه2  هاي برگرفته از جانوران.. نشانه1

 هاي طبیعی.هاي برگرفته از پدیده. نشانه4  هاي برگرفته از اشیا. . نشانه3

هاي ضمنی گوناگونی هستند که با توجه به دیگر ها داراي داللتهر دسته از این نشانه

هاي متداعی غایب در متن، قابل شناسایی است. ناگفته همچنین دالنشین با آنها و هاي همدال

دیرپاي  ةاقتصادي، سبک زندگی و تجرب-هاي قومی، شرایط اجتماعیآشکار است که ویژگی

هاي ضمنی دارد. بدون شناختن این بندي این داللتبر الیهسزایی ثیر بهأتها کُرمانجتاریخی 

  ی دشوار خواهد بود.کُرمانجخشتی ا، ارتباط ادبی با سههآن ةها و فهم معانی ثانوینشانه

؛ 1387رستمی، ؛ 1386مسیح، ها )خشتیبرگزیده از سه ةخوانش سه ترجم ةدر ادامه برپای

هاي چهارگانه و هاي همبسته با این دستهبه برخی از پرتکرارترین نشانه( 1393پور، و حسین

 شود. ی اشاره میکُرمانجها در فرهنگ انسانی آن ةمعناهاي ثانوی

 

شوند که در هاي پرشماري یافت میها نشانهخشتی: در سههای برگرفته از جانوراننشانه .1

داللت ضمنی به وصف  ةداللت صریح به یک جانور اشاره دارند، در حالی که در الی ةالی

                                                             
1. connotation 

2. Wilden 

3. Barthes  
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شان، عی زندگیهاي برگرفته از محیط طبیپردازند. سرایندگان با یاري این نشانهانسان می

 اند. تري بخشیدهبه بیان نمادین شعر خود غنا و ژرفاي بیش

 

 هاهای ضمنی آنهای برگرفته از جانوران و داللتنشانه (1) جدول

 داللت ضمنی نشانه

 شاعر زخمیدل ةکبوتر، گوزن، مارال، بلبل ناآرام، پرند

 مادر معشوق اسب سرخ

جوان، شتر  ةپروانه، بلبل، برکره اسب سپید، بره، شتر سپید، 

ماده، مارال، کبوتر، ماده کبک کوهستان، شکار، درنا، کبک، 

 طاووس

 معشوق )دختر(

 مرد بز نر

 بازوهاي تنومند مرد شاخ بز نر

 عاشق )مرد( میان بازار ةتنها، بر ةگرگ، گنجشک زرد، گنجشک منقار سرخ، بلبل، بر

 چشم معشوق چشم مار، چشم میش، چشم غزال، چشم زاغ

 شدهمردم روزگار سپري ها و کبوترانآمدن کبک نغمه، گردهاي خوشخرامیدن کبک

 شاعر اسیر نزد دشمن جیران

 ماندهشاعر غریب کبوتر دامان کوهستان، کبک دره، گنجشک پر بریده

 راه به شاعر چشم گوسفند جوان دور از مادر

 خرامدو دختر خوش دو کبوتر

 جداماندهیاران  دو بره

 عشق میش

 سرابلبل نغمه
دختر غمگینی که به 

 اجبار ازدواج کرده

 معشوق از کف رفته شده در جنگلکبک گم

 شاعر ناکام در عشق شکاري میان مه ةپرند

 

هایی که در ها، گیاهان و میوههاي متنوعی از گلگونه نام های برگرفته از گیاهان:نشانه .2

هاي حامل معانی و عنوان نشانهبه کنند، می رشدهاي خراسان شمالی کُرمانجزیستگاه 

 د. نخشتی کاربرد دارهاي ضمنی خاص براي جانشینی انسان در شعر سهداللت
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 هاآن ضمنی هایداللت و گیاهان از برگرفته هاینشانه (2) جدول

 داللت ضمنی نشانه

زیره، شهد گل، باغ گل، نیلوفر صحرایی، گل پژمرده، گل 

قد، گیاه، گل محمدي، گل گون، گل بهار، گل آراسته راست

هاي زندگی، گل پونه، گل گندم، گل کوچک گل تمام فصل

 تپه، درخت بادام، سیب سرخ درون سبد، سرو ةدامن

 

 معشوق )دختر(

 معشوق )مرد( گل آفتابگردان، سپیدار

 دامن یار گل مخمل

 چشمان یار انگور ةخوش

 قامت یار درخت بید، درخت گردو درخت اُرس،

 سیماي یار برگ گل

 هاي یارگونه سرخ انار ةدان

 اي از سوي یارنشانه نارنج، سیب

 آرزوهاي عاشق درختان سر به آسمان کشیده

 عاشق ناکام در عشق نهال نورس

 راه به شاعر چشم درخت سرو کوهی سرحد )نوار مرزي(

 دلدادگی معشوق سیب

 عروس سرو زیبا

 بوي یار بوي گل کوهستان

 دختران ةسین سیب و انار

 عاشق و معشوق گل و غنچه

 دختران روستایی غنچه

 چشمان معشوق کوهستانی( ةقره میغ )میو

 

ی، کُرمانجخشتی اي پرتکرار شعر سههاي نشانهیکی از جلوه های برگرفته از اشیا:نشانه .3

هاي ها داللتروزمره است که شاعر به آن ةاستفاد گیري از نام اشیا و وسایل موردبهره

 . کندمیها استفاده و براي بیان شاعرانه از نام آن است ضمنی انسانی بخشیده
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 هاآن ضمنی هایداللت و اشیا از برگرفته هاینشانه (3) جدول

 داللت ضمنی نشانه

 دربند بودن شاعر قفس

 چشم معشوق دکمه

 معشوق سوز، چراغپیة شیرین، فتیلعروسک، فیروزه، قند 

 مادر معشوق نقل

 ساعد معشوق سپیدي قند

 عاشق دان چراغ، بازوبند دست یارفتیله

 دل پر درد شاعر دارجوش آمده، دوتار پرده دیگ به

شده در منزلگاه چادر افراشته، سنگ فراموش

 کاروان

شاعر دور از یار و 

 دوستان

 زلف یار سیم دوتار، تبرزین

 قامت یار الم خمیده

 صورت یار قوري چینی

 دندان یار زمه )زاج سفید(

 پاي یار دوک باریک

 کمر باریک یار تازیانه

 زبان یار قند

 حضور یار چراغ توري

 قند در دهان گذاشتن
دیدار عاشق و 

 معشوق

 یار ةسین بلور

 مو
نحیف شدن بر اثر 

 عشق

 چشم یار )مرد( پیاله

 

زیست عشایري و همبودي با طبیعت،  های طبیعی:برگرفته از پدیده هاینشانه .4

 ةهاي طبیعی نیز زمینرو پدیدهاست. از این کُرمانجالهام شاعر  ةترین سرچشمبزرگ

 اند.ی فراهم آوردهکُرمانجپردازي انسانی و بیان نمادین در شعر مناسبی را براي نشانه
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 هاآن ضمنی هایداللت و طبیعی ایهپدیده از برگرفته هاینشانه (4) جدول

 داللت ضمنی نشانه

 چشمان سیاه یار هاي کوهسارانچشمه، چشمه

 عاشق آرزو به دل کوه سر در مه

 تابدل پر درد عاشق بی آسمان ابري، ابر در غرش

 شاعر برف مانده در راه ةتود

 اشک یار جوشان ةچشم

 عشق آتش فروزان، صحراي سیاه

 معشوق داغدار اخگر بر آتش

 اشک عاشق هاي بارانقطره

 دل یار ستاره

 ناکامی شاعر در آرزوها خرمن پر کاه

 

 گیرینتیجه. 5

تفسیري و با هدف -شناختی با رویکرد تحلیلیعنوان یک موردکاوي نشانهبه در این پژوهش 

شناسی و ریختهاي برگزیده و سپس به خشتیاي، ابتدا به توصیف محتواي کالمی سهتوسعه

بندي ها دستهخشتیاي در سهها پرداخته شد. نخست واحدهاي نشانهتحلیل ساختاري آن

ها واکاوي هاي معنایی آنهاي ضمنی و الیهشناختی داللتشدند و سپس با دیدگاهی نشانه

به قواعد ادب مکتوب پایبند نیست و ساختار و محتوایی ادبیات شفاهی اقوام گرچه ا. شد

سبب پیوند با تجربیات فردي )مانند عشق، تنهایی و غربت، امید و آرزو( و  تر دارد، اما بهساده

هاي چون جنگ، مهاجرت و رویارویی با اقوام دیگر( سرایندگان، سرشار از ارزشقومی )هم

 تاریخی و فرهنگی است. 

داراي وزن خشتی است. سه کُرمانجخشتی بخشی از ادبیات شفاهی قوم هاي سهترانه

هایی برآمده کند و با سه مصراع هشت هجایی با واژههجایی است، از قواعد عروضی تبعیت نمی

ها باورهاي دینی و قومی، موضوعی این ترانه ةشود. گستراز طبیعت و زندگی روزمره سروده می

یعت، هاي فردي، طبمشغولیپیوندهاي تاریخی، آرزوها، حسرت و ناکامی، طلسم و جادو، دل

با توجه به محدودبودن قالب شعر به سه مصراع،  ،مفهومگیرد. نشینی و... را دربرمیزندگی کوچ
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ی به معنی مصراع است و کُرمانجشود. خشتی در زبان اي بیان میوار و نشانهاشاره ةگون به

ربار هاي دادبی با گاهان و بندهشن، خسروانی ةخشتی یعنی سه مصراعی. پیوندهاي این گونسه

ها، منابع اهل حق، اقوال ایزدي، شعر مثلث تاجیکی، موشحات ها و شروهساسانی، اورامن

 خشتی است.مندي تاریخی شعر سهاندلسی و... نشانی از دیرینگی و ریشه

نشینی و جانشینی، آشکار ساخت که در گذر زمان چینش پنج خشتی بر روي محورهاي هم

. مثال درخت اُرس، اندقرار دادهجاي یکدیگر به معناي خاص  هاي محدودي را باسرایندگان واژه

هایی هستند که براي وصف معشوق گل گون، کبوتر دامان کوهستان، چشمان مار و کبک نشانه

صورت بالقوه امکان حضور دارند. به و در هر خشتی  اندکار رفتهو زیبایی چهره و اندام وي به

ثیرگذار أترجیح آن به دالی دیگر، در ساخت معناي شعر تها و گرچه گزینش یکی از این دالا

دهی به صورت و ها افزون بر ایجاد وزن، ریتم و شکلاست. گزینش، ترکیب و چیدمان این نشانه

شناسی . در تالش براي ریختباشدمیبندي به محتوا نیز ترین عامل در صورتقالب متن، مهم

شینی استعاري یا مجازي انسان، آشکار شد که چهار ها براي جانخشتیهاي رایج در سهنشانه

 ترین کاربرد را دارند: ترتیب بیشبه اصلی زیر  ةدست

زخمی، هاي برگرفته از جانوران؛ همچون: کبوتر، گوزن، مارال، بلبل ناآرام، پرنده دل. نشانه1

مارال، جوان، شتر ماده،  ةاسب سرخ، کره اسب سپید، بره، شتر سپید، پروانه، بلبل، بر

کبوتر، ماده کبک کوهستان، شکار، درنا، کبک، طاووس، بز نر، شاخ بز نر، گرگ، گنجشک 

میان بازار، چشم مار، چشم میش، چشم  ةتنها، بر ةزرد، گنجشک منقار سرخ، بلبل، بر

ها و کبوتران، جیران، نغمه، گردآمدن کبکهاي خوشغزال، چشم زاغ، خرامیدن کبک

کبک دره، گنجشک پر بریده، گوسفند جوان دور از مادر، دو کبوتر، کبوتر دامان کوهستان، 

 شکاري میان مه و... ةشده در جنگل، پرندسرا، کبک گمدو بره، میش، بلبل نغمه

هاي برگرفته از گیاهان؛ مانند: گل، باغ گل، نیلوفر صحرایی، گل پژمرده، گل زیره، شهد . نشانه2

هاي زندگی، گل قد، گل تمام فصلگل آراسته راستگیاه، گل محمدي، گل گون، گل بهار، 

تپه، درخت بادام، سیب سرخ درون سبد، سرو، گل، گل  ةپونه، گل گندم، گل کوچک دامن

انگور، درخت اُرس، درخت بید، درخت گردو، برگ  ةآفتابگردان، سپیدار، گل مخمل، خوش

هال نورس، درخت سرو سرخ انار، نارنج، سیب، درختان سر به آسمان کشیده، ن ةگل، دان

کوهی سرحد )نوار مرزي(، سیب، سرو زیبا، بوي گل کوهستان، سیب و انار، گل و غنچه، 

 غنچه، قره میغ و...
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هاي برگرفته از اشیا؛ همچون: قفس، دکمه، عروسک، فیروزه، قند شیرین، فتیله . نشانه3

جوش آمده، به ، دیگ دان چراغ، بازوبند دست یارسوز، چراغ، نقل، سپیدي قند، فتیلهپی

شده در منزلگاه کاروان، سیم دوتار، تبرزین، الم دار، چادر افراشته، سنگ فراموشدوتار پرده

خمیده، قوري چینی، زمه )زاج سفید(، دوک باریک، تازیانه، قند، چراغ توري، قند در دهان 

 گذاشتن، بلور، مو، پیاله و...

هاي کوهساران، کوه سر در ؛ مانند: چشمه، چشمههاي طبیعیهاي برگرفته از پدیده. نشانه4

جوشان، آتش فروزان، صحراي  ةبرف مانده در راه، چشم ةمه، آسمان ابري، ابر در غرش، تود

 هاي باران، ستاره، خرمن پر کاه و...سیاه، اخگر بر آتش، قطره

هاي فرهنگی و پیوند-هاي معنایی اجتماعیهاي ضمنی )معناهاي ثانویه یا الیهداللت

 ةاقتصادي، سبک زندگی و تجرب-هاي قومی، شرایط اجتماعیویژگیبه ها، شخصی( این نشانه

آن ةها و فهم معانی ثانوید و بدون شناخت این نشانهنداروابستگی تام ها کُرمانجدیرپاي تاریخی 

 ی دشوار خواهد بود.کُرمانجخشتی ها، ارتباط ادبی با سه
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Abstract 

This paper, as a semiotic study with an interpretive analytical approach, has 

tried to classify the common allegorical or metaphorical signs in 750 selected 

Sechischti, in order to achieve a morphology. Sechischti lyrics are an important 

part of the literature and folklore of the Iranian Kurmanj nomads. A Sechischti has 

three hemistiches, each with eight syllables, with words derived from nature 

and everyday life based on individual experiences and ethnic memories of 

indigenous anonymous poets. A survey of common signs revealed that, the four 

main categories of signs represents or substitutes of human in the Kurmanj 

Sechischtis are as follows: 1. Signs taken from animals; 2. Signs taken from 

plants; 3. Signs taken from objects; 4. Signs taken from natural phenomena. 

Connotations of these signs has deep dependence on ethnic characteristics, 

socioeconomic conditions, lifestyles and historical experiences of Kurmanjs. 

Literary communication with Kurmanj Sechischti will be difficult without 

recognizing the significance of these signs and understanding their connotations. 

 

Keywords: Iranian Dialects, Semiotics, Morphology, Kurmanj Literature, 

Sechischti. 

 


