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چکیده
پژوهش حاضرررر ب بررسررری نقش و جایگاه زن در ادبیات عامیان کردی میپردازد. .ادبیات فولکلور نقش
ارزشرردی ی در زن ه نگه اشررت ارزشهای فرهیگی دارد .جایگاه و چگونگی نقش زنان کرد در ادبیات عامیان
مسررهل ی اصررلی ای پژوهش اس ر ک س ر ی میشررود با رویکردی تاریخی و با روش توصرری ی-تحلیلی ب
بررسی سیدای زن در ادبیات عامیان کردی پرداخت شود .و دی گاههای مشترک نویسی گان ب زبان کردی در
مورد زن ،بیان شررود و ریشرر ها و عوامل پی ایش چیی دی گاههایی واکاوی شررود . .براسررای یافت های ای
پژوهش ،زن در فولکلور کردی ،دارای دو ب مثب و می ی ا س و ص ات نیک و ب ا س ک هر ک ام متهثر
از نوع حکوم  ،شرایط سیا سی ،اجتداعی ،اقت صادی و فرهیگی ا س  .با ای ت ا سیر نقش سازن هی زن در
جام  ،درادبیات فولکلور کردی ب زیبایی ان کای یافت اس .
کلید واژه :ادبیات عامیان  ،فرهیگ کردی ،زن.
 .1مقدمه

«در هر زبانی مجدوع ای از باورها و نگرشهای قالبی و کلیش های زبانی وجود دارد ک ش ت و ض ف آنها از نظر
جغرافیایی  ،تاریخی و اجتداعی مت اوت اس ( ».ژان کالوه)۸۱ :۱۳۷۹ ،
از ای رو زبان میتوان آشکار کیی ه باورهای ذهیی و نهادیی ش ه انسانها باش از جدل ای باورها ،باورهای
جیسیتی اس ک یکی از جیب های اولی هوی هر فرد اس ک آن را از طریق زبان و ارتباط با دیگران می آموزیم.
( محدودی بختیاری )۱۳۹۰،

« بیابرای یکی از دریچ های مهم و میاسبی ک میتوان با است اده از آن ب رژیم خاص حقایق هر بستر اجتداعی
خاص پی برد ،فولکلور و فرهیگ ش اهی اس ( ».حی ری )۱۳۹۲:۲ ،
ادبیّات فولکلور میراثی از آداب و رسوم باورها و عدلکرد هر نسل هستی ک ب نسلهای ب میتقل میشون
( کرسچی « )۱۳ :۲۰۱۲ ،فولکلور ادبیاتی برای بیان نگرشها و باورهای مردم هر جام و ابزاری ق رتدی برای شکل دادن ب
آگاهیها نگرشها و اعتقادات اخالقی هستی ».

( موح و ئیگران)۱۰۲ :۱۳۹۱ ،

آنها هدچیی داده های غیی برای بررسررری باورهای فرهیگی و ارزشهای اجتداعی هر جام هسرررتی ک م دو
بیشررتر جیب های زن گی زنان از جدل انتظارات فرهیگی از آنان درباره رفتارهای شرران تهکی بر جیسرری و سررلسررل
مراتب کیترل را ب تصرررویر می کشررری  .از ای رو مطال ی ادبی ّات فولکلور هر ملّ و قومی ب خوبی میتوانی
خلقیات ،عادات خوب و ب  ،فکر و ان یش ر  ،حسرراسرری ها و یا عالیق مردمان هدچیی سرروگیری ها ،ت صرربات و
نگرش های جی سیتی عدیق آن مل یا قوم را ک ری ش در ناخودآگاه جد ی عدیق هر مل یا قوم دارد بازندایی کی
تا جایی ک می توان گ ادبیّات فولکلور زمیی میا سبی برای ت دق بر محتوای شان جه چرایی و چی ستی برخی
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م انی و ت ا سیر ه ستی ک ب ان سان ها و از جدل زنان ن سب داده ش ه ا س  .فولکلور ،آیی ی تدامندای فرهیگ و
ان یشة هر ملّ و تد نی هستی ک در طول تاریخ ،از نسلی ب نسلی دیگر نقل ش هان  .زن ،ب عیوان یکی از دو رک
ا صلی جام  ،بازتاب گ ستردهای درادبیات هر ملّ دا شت ا س  .ت صویر زن در ادبیات – مخ صو صا ادبیات کردی،-
دارای دو ب می ی و مثب اس  .درادبیات جهان ،ب عباراتی برمیخوریم ک دی گاهی می ی و خصدان نسب ب زن
را ان کای میدهی  .از جدل در برخی ضربالدثل :کسی ک ب زن اطدییان میکی  ،گویی بر روی یخ مینوی س  ،زن،
مویش دراز و عقلش کوتاه اس  ،نصیح زن ،جز ب خودش سود ندیرسان ( .الکی ری و ملک )۱۷۸ :با وجود ای  ،در
ادبیات ب سیاری از مل ها ه س ک ب ستایش جایگاه وا ی زن پرداخت و ص ات نیک او را ستودهان  .پس جایگاه
زن در طول تاریخ و در دوره های مختلف ،دارای فراز و نشررریب فراوانی بودهاسررر ک در ادبی ّات ملّتها ،بازتاب
یافت ا س  .ادبیات ش اهی آیی جام ا س ک با کدک آن می توان جام را بی شتر شیاخ  .رنگارنگی و غیی بودن
ادبیات ش اهی کُردی از ق یما یام مورد توج ان ی شدی ان شرقی ،کرد شیا سان ،ادبیات شیا سان و افراد زیادی قرار
گرفت ا س .وقتی محتوای ادبیات ش اهی کردی را برر سی می کییم ،درمییابیم ک عیاوی و انگیزههای مت اوت با
هد یگر در میان ای آثار جای گرفت ان  .غییبودن ای انگیزهها ب ما ن شان میده ک جام از هر میظری ب عیاوی
فولکوریک تب یل ش ه اس  .در زبان کردی ندیتوان محتوای فولکوریک و جام را از هم ج ا کرد.
یکی از مهمتری مباحث ادبیات ش اهی کردی مو ضوع زن میبا ش ک بخش قابل توجهی را ب خود اخت صاص
داده اس  .ای سؤال پیش میآی ک «در ص سال گذشت جام ی کردی نسب ب زنان چ نگرشی داشت اس ؟».
بررا کدررک مررادههررای مو جود در اد بیررات شرررر ررا هی کردی جواب ا ی سرررروال را می توان بیرران کرد.
طبی تا مو ضوعهای مربوط ب زن در ادبیات فولکوریک کردی ب سیار گ ستردهتر از آن ا س ک در ای مقال بتوان ب
هد آنها پرداخ  .رسرتگاری زنان ،یکی از پررنگتری انگیزههای اسرت ادهشر ه در داسرتان های کردی اسر  .ای
دا ستان های کردی از سالیان دور تا ب امروز ما را درباره و ض ی زنان ،جایگاه آنان ،م سئولی و وظایف زنان آگاه
میکیی  .وقتی محتوای ای دا ستانها را بطور عدیق و با جزئیاتش برر سی میکییم ،میبیییم ک جام کردی هدی ش
ارزش و اهدی بزرگی برای زنان قائل ش ه اس  .جام تدام زنان را در یک ک قرار ن اده اس  ،بلک زنان خوب
و ب را بر مبیای عادات آن سرالها از هم ج ا کرده و با نگرش و دی علدی ب ای دو گروه زن نگاه کرده اسر  .در
ای مورد میتوان گ هر داسررتان کردی حق و ع ال را گسررترش میده و زنان خوب را روسرر ی و زنان ب را
رو سیاه کرده ا س  .جام م یارهای ت یی خوبی و ب ی را بر مبیای ن ع جام  ،خانواده ،کودکان و ر ستگاری زنان
و نیکی می شون و از دس
قرار داده اس ؛ هدانطور ک می بیییم در پایان داستان زنان خوب صاحب خیر و می
زورگویان خال صی مییابی  ،آزاد می شون  ،پرواز میکیی و خوشبخ می شون  .زنان ب هم ب بخ می شون و ب
قتل میرسی .
در ای مقال ه ف ب تصویر کشان ن چهرهی زن در بی یکی از اقوام که ایرانی قوم کرد با تدرکز بر ادبیات
ش اهی و کتبی مخصوصا ادبیات فولکلور رایج آنان اس زیرا تحلیل و واکاوی ای نوع از ادبیّات رایج در بی ای
قوم میتوان سهم مهدی در شیاخ و ب تصویر کشی ن چهره ی واق ی رایج ای جیس از افراد جام را داشت باش .
 .2پیشینه تحقیق
رسول رش احد ی ضرب الدثلهای ت لیدی و تربیتی کردی را در سال  ۱۳۸6جدعآوری کرده اس .
احد محد پور و جلیل کریدی و نشدیل م روف پور مطال ت سیری بازندایی زن در ضربالدثلهای کردی در
سال (۱۳۹۱مورد مطال  :گویش سورانی-مکریانی)پرداخت ان .
تاکیون در مورد بررسی زن در ادبیات کردی  ،پژوهش مستقلی صورت نگرفت اس .
از آن جا ک زن ب عیوان عیصررر ف ّال جام در هر فرهیگ و ادبیاتی جایگاه خاص خود را دارد ودی گاه ها از
فرهیگی ب فرهیگ دیگر در مورد او مت اوت ا س ؛ ما را بر آن دا ش ک نگرش و دی گاهی ک در ادبیّات کردی در
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مورد زن ب کار برده ش ه را واکاوی کییم .دی گاه ها در مورد زن هدواره در ادبیات بومی و فولکلور و ضرب الدثل
های هر قوم و جام ای مخصرروصررا در زبان کردی بازتاب یافت اسرر  .ای دی گاهها ،گاهی ،مثب و گاهی ،می ی
هستی ک ریش در مسائل فرهیگی ،اجتداعی ،سیاسی ،اقتصادی و تاریخی دارد و مطال ة ای دی گاه ها در هر نوعی
از ادبیات ،ما را در شیاخ زوایای پوشی ه و پیهان فرهیگ ادبیات کردی در مورد زن یاری می رسان .
 .3زن در فرهنگ ایرانی

دی گاه های مثب و می ی فراوانی در مورد جایگاه زن در فرهیگ ایرانی ذکر ش ه ک ما در اییجا هر دو دی گاه را بیان
می کییم تا دی گاهی میان و ب دور از ت صب ارائ شود .در برخی میابع آم ه ک زن ایرانی ،در انتخاب هدسرش آزاد
بوده هدچیی  ،پ ر برای ازدواج دخترش با او مشورت میکرد و گ ت ش ه ک موافق دختر ،در ازدواجش واجب بوده،
در صورتی ک عاقل و بالغ بود (ابو ح ی  )۱۹۷۹ ،ولی در برخی میابع آم ه ک دختران در انتخاب هدسرانشان ،نقشی
ن اشتی و رسم بر ای بود ک فقط وال ی  ،در امر ازدواج دخترشان اظهار نظرکیی ( .فتاحی زاده )۱۳۹۰ ،در عصر اسالمی
نیز زنان مسلدان هدچون زنان جاهلی،در بیشتر امور شرک داشتی و در کیار مردان ب مقابل ب ک ار میپرداختی و
در آوردن آب و انتقال و درمان زخدیها ب مردان کدک می کردن ( .سوی )۲۸-۳۳ :۱۹۹۰
البت از ان یشدی ان پیشی نیز کسانی هستی ک ب رفتارهای نامیاسب نسب ب زن اشاره کردهان  .جاحظ میگوی :
«م و هیچ خردمی ی ندی گوی ک زنان ،یک درج یا دو درج یا بیشتر ،نسب ب مردان ،برتر یا پایی تر هستی ».
(بیتا)۹۹:

نظرات مت اوتی در مورد جایگاه زن در فرهیگ ایرانی وجود دارد ک نظرات دو گروه زنستا و زنستیز را نقل
خواهیمکرد« .در طول تاریخ ایران ،زنان ب لحاظ میزل فردی و اجتداعی ،اوج و افولهای مت دی داشتی امّا هدواره،
حضور زنان در جام  ،تحسی برانگیز و هدراه وقار بودهاس ( ».بیانی« )۹:۱۳۸۸ ،آثار بازمان ه از دوران نوسیگی ،نشان
میده ک ساکیی نج ایران ،احترام ویژهای برای زن قائل بودهان ؛ ب گون ای ک می توان آن دوره را عصر مادر
سا ری یا مادر شاهی نامی ک زنان ،م یری قبیل را برعه ه داشتی ( ».گیر شد  )۱۱:۱۳۸4 ،در زمان زرتش  ،زنان
میزلتی عالی داشتی و با کدال آزادی و با روی گشاده ،در میان مردم رف وآم می کردن ولی پس از داریوش ،مقام
زن مخصوصا در میان طبقة ثروتدی ان ،تیزل پی اکرد( .راون ی )5۱6/۱ :۱۳۸4 ،در متون پهلوی نیز دربارة تحصیل زنان
توصی بسیار ش هاس ( .قلی زاده  )۲4۸:۱۳۸۸ولی در زمان ساسانی ،مقام زن تیزل مییاب  .استرابون میگوی « :زنان پارتی
از مردان در حجاب بودن و در زن گانی خارج از میزل مردان دخال ندیکردن  .ب طور کلّی ،مقام زنان نزد پارتیها،
پس تر از مقام آنان نزد مادیها و پاریها بودهاس ( ».شکور)4۸:۱۳۷۸ ،
« با وجود ای  ،در تاریخ ایران ،زنان بسیاری بودهان ک ن وذ و تهثیر زیادی در سیاس  ،اجتداع ،فرهیگ و اقتصاد
داشت ان ؛ از جدل  ،اِستر ،زن خشایار شاه ،ک ملک ی ایران ش و ب ان ازهای عزیز و محبوب ش ک هرچ میخواس ،
خشایار شاه فوراَ انجام میداد( ».بهروزی)۱۷۱:۱۳۸5 ،
«در ایران ب از اسالم (طاهریان تا مغول) ،زنان در خان ب کارهایی هدچون ریسی گی اشتغال داشتی ( ».بیهقی،
)4۹:۱۳۱۷

« ب رغم حدالت کثیری ک ب ایران می ش و در پی آن ،داشت های فرهیگی ای سرزمی در م رض ش ی تری
آسیبها قرارمی گرف  ،اصل تکریم زن را هدچیان باقی می گذاشتی  .تکریم زن در جام ة ایران در عصر مغول ،وجود
داش ک ناشی از بقای سی مادرشاهی و ع م وجود بردهداری در میان مغو ن بود»( .ستاری )۲5۷:۱۳۷۳،در میاطق
کردنشی نیز زنان مشهوری وجود دارن ک از مقام وا یی برخوردار بودهان ؛ از جدل « ،بانو مستوره ارد ن» (-۱۲64
 ۱۲۲۰ق) «از زنان ادیب قرن سیزده هجری ک در سیی ج ب دنیا آم و صبغ ای از عرفان ،در بیشتر اش ار وی ب چشم
می خورد( ».روحانی  )۳6۷-۳6۸ :۱۳64در ای جدعبی ی می توان گ ک زن در طول تاریخ فرهیگ ایرانی و عربی،
بست ب دور زمانی ،نوع حکوم  ،فرهیگ جام  ،شرایط سیاسی و اقتصادی و عقای دییی ،دچار فراز و نشیب فراوانی
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ش هاس و دی گاههای مت اوتی ،پیرامون او شکل گرفت و جیبشهای زنستا و زنستیز بسیاری ب وجود آم هان  .ای
دی گاهها ،در ادبیّات ش اهی و مکتوب ملّ ها ان کای وسی ی داشت اس ک ادبیات فولکلور و ضربالدثلهای کردی
نیز از ای قائل مستثیی نیستی و در آنها تدام اب اد زن گی روحی و روانی ،اجتداعی ،سیاسی و فرهیگی زن ب دو شکل
مثب و می ی ب تصویرکشی هش هاس .
 ۳-۱دیدگاه مثبت به زن

در ادبیات کردی زنان هدواره پایگاه بلی و ارزشدی ی دارن و مردان برای ای ک خود را ب دل ادهشان برسانی  ،دس
ب س رهای دور و دراز میزنی  .ای موضوع در پایان هر داستان موجب رستگاری زنی دلگرفت و پریشان ک در حق
او ظلم بزرگی ش ه اس  ،می شود .در داستان کردی از آن دخترهای زیبا و قشیگ با بیانات خیلی خوبی ستایش
میشود«حوری ج مال» آن دختران خیلی جوان و قشیگ هستی هدچون فرشت ها ،وقتی چشم انسان ب آنها بی ت ،
ه روز آب و غذا ب یادش ندی آی  .بر اسای داستان های کردی ،مردان عاشق بخاطر آن دخترها ب راه سرزمی
آم – نیام روان میشون  .ای راهی را ک در پیش گرفت ان  ،پر از سختی ،مشکالت ،رنج و عذاب اس و بازگش شان
آنق ر آسان نیس  ،ب هدی خاطر نام آن را «سرزمی آم – نیام » نهادهان ؛ بیشتر وق ها از ای راه ب عیوان راه
مرگ نیز یاد می شود .ولی در پایان داستان ،هر چق ر هم آنها سختیهای زیادی ببییی  ،ب عیوان عروی و داماد
خوشبخ هدراه با هم ب سوی خان برمیگردن و با آروزی خود شاد میشون .
گی سوها ،یکی از مو ضوعات عاط ی در تران های کردی وقتی ب محتوای تران های کردی مینگریم ،میبیییم ک
موضرروع عشررق هدیشرر در تران های کردی پرکاربردتری موضرروع اسرر  .در ای موضرروع عشررق ،زیبایی زنان و
گیسرروهایشرران جایگاه ویژهای دارن  .هیچک ام از ان ام زنان مانی زیبایی و گیسرروها در داسررتانها کاربرد رنگارنگی
ن ارن .کم وبیش در هر تران کردی ک درباره ع شق سروده ش ه ا س  ،از گی سوها سخ ب میان میآی  .ای تران ها،
در ب ی ادبیات ش اهی کردی ،پای های ادبیات عاط ی را تشکیل میدهی  .بی شک نشان های یک جریان عاط ی ب
بهتری شیوه در ادبیات ش اهی کردی خودش را ندایان میکی  .در ای تران  ،مو ضوع و نگارههایی درباره گی سوها با
یک زبان ادبی و گرانبها ب ما ارائ میشود؛ برای ندون دختر هدیش میخواه ک م شوقش را مانی «دوس » ببیی ،
دختر او را مانی «مهدان» میخوان و عشق را وا تر از هر چیزی میدان و از اموال دنیوی چشمپوشی می کی .
 3-2مادر الگوی دختر

مادر ،ب عیوان الگوی اخالقی دختر ،نقش بسیار زیادی در شکلگیری رفتار اجتداعی اودارد؛ پس دختر ،هدانی مادرش
اس  .بیابرای  ،در ضربالدثلهای کردی ،در امر ازدواج س ارش می شود ک برای انتخاب هدسر آیی ه ،بای ب رفتار
مادر دختر توج کرد:
«دایکان ببینهو کچان بخوازه( ».رش احد ی و شاهرودی)۲۱۸:۱۳۸6،
ترجد  :مادرها را ببی و دخترها را خواستگاری ک .
 3-3نقش مهم زن در ساختن جامعه
پ ر ،وظی ة تهمی م اش را در خارج از خان بر عه ه میگیرد و زن اس ک ب امور خان رسی گی میکی .
«پیاۆ ف ی و ژن ب نای » (محد پور و هدکاران)۷6:۱۳۹۱،؛ مرد کار میکی و زن سازن ه و بیاس .
زن ،نظم خان و به اش آنرا ب خوبی اعدال میکی و آسایش اعضای خانواده را فراهم میسازد:
«مال بێ کینو ،زر و زیولش مای تا ژیر زینو( ».رحیدی عثدانون ی)۲4۱:۱۳۷۹ ،
ترجد  :خان ی ب ون زن (ک بانو) ،زبال هایش تا زیر زانو با میآی ( .مال :خان ) در ضربالدثل های عربی  ،ب
ی (محدّ نجم و هدکاران)۱5:۱4۲۷ ،
ی َو المِراهُ بَنِ ّ
ل جَن ّ
نقش بی ب یل زن در نظم و آرامش خانواده اشاره ش هاس  :الرجُ ُ
مرد میچیی و زن می سازد.
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 3-4دل بستن مردان کرد به زنان
در ادبیات کردی وقتی یک دختر یا زن کُرد ب پسر یا مردی دل میبی د ،بخاطر او خوشآواز میشود و بار اول در
ب ی تران هایش ،گیسوهایش را برای آن مرد یا پسر میباف  ،تری را کیار میگذارد و گیسوهایش را برای «حاللی
جان خود» یا «مرد محبوب دلش» کوتاه میکی و میفرست .زنان ای دلدادهها (م شوقی مرد) را در جایگاه ویژهای
قرار میدهی و آنان را وا تر از هر کسی می بییی  .وقتی شخصی برای دختر مژدگانی میآورد ک م شوقش دارد از
راه میرس  ،دختر می توان یکی از گیسوهایش را ببرد و ب آن شخص خبردهی ه ه ی کی  .بیشک ای بیانگر
قویبودن عشق و دوس داشت م شوقی اس ؛ هدانطور ک میبیییم ،آن شخصی ک برای دختر مژدگانی میآورد ،با
اییک م شوق او نیس  ،ولی میتوان یکی از گیسوهای دختر را ب عیوان مژدگانی بگیرد (البت در ادبیات ش اهی) .ای
عدل در دنیای واق ی بیانگر عشق دختر ب م شوقش اس .
-3-5زن و مرد مکمل هم
در ادبیات کردی ،تأکید زیادی بر احترام متقابل زن و مرد شده است و زن و مرد ،مکمل هم معرفی شدهاند:
«خان له خانمه و خانم له خانه( ».جدالی )5۳ :۱۳۸۹

ترجد  :اعتبار و احترام خان (مرد) ،ب واسطة زن اوس و اعتبار زن نیز ب واسطة مرد اس ؛ ی یی ،زن ندون و
با اخالق ،باعث اعتبار یافت مرد در جام میشود .در ضربالدثلهای عربی نیز ب مکدل بودن زن و مرد اشاره ش ه
جلٍ عَظیمٍ إمرأۀٌ (محد نجم و هدکاران )۱۲ :۱4۲۷؛ در قرآن کریم آم ه ک زن و مرد مایة آرامش و
اس  :وَرَاءَ کُلّ رَ ُ
پوششی برای هم هستی  :هُنَّ ِلبَاسٌ َلکُم وَ أنتُم لِبَاسٌ لَهُنَّ (بقره )۱۸۷/آنان برای شدا لباسی هستی و شدا (مردان) برای
آنان لباسی هستی .
 3-6تمایل دختر به ازدواج و برگزیدن

با توج ب شرایط فرهیگی جام و متغیر بودن س بلوغ جیسی و عقلی در دختران ،یکی از مهمتری مسائل برای آنها
ازدواج اس ک ب نوعی ،خواستیی و ه ف مطلوب آنهاس  .در ضربالدثلهای کردی ب ای مسئل اشاره ش ه اس :
«ئاگر خاس و ت پ و دویک لی ،برا خاس ن وه ک شوی( ».سهرابنژاد)5۱ :۱۳۹۲ ،
ترجد  :آتش با دود و دمش ،با ارزش اس و برادر نیز خوب و عزیز اس ولی مثل شوهر نیس ( .ئاگر :آتش،
خای :خوب)
ب هدی خاطر ،خانوادة دختر ،ب هیگام خواستگاری بسیار آش ت و ب نوعی ،برای خوشبختی دختر و فراهم ش ن
شرایط ازدواج او شاد هستی :
«ل ماڵ زاوا خ وه رنی ل ماڵ وه یی زه ماوه ن (».هدان)۱۰۷:
ترجمه :در خانة پسر (داماد) ،همه چیز آرام است ولی در خانة عروس ،همه در تالش و تکاپو هستند و خانه پر از سر و
صداست.

 3-7جنگ بر سر عشق زنان
در ادبیات فولکلور کردی  ،زنِ کرد زیاد بودن شدار خواستگارها را برای خود هدچون خطری میبیی  .در مقابل ای
جدالت ح اط از قلب او در ص ر تران ها قرار میگیرد و دعوای مردان را بر روی قلبش ب یک جیگ سیاسی تشبی
کرده اس  .بیشتر وق ها وض ی سرزمییی را ک دچار جیگ ش ه اس  ،با ای وض ی قلب زنان مقایس کردهان
و حدالت علی ای سرزمی را مانی حدالت علی قلب زنان میبییی  .موضوعات سیاسی و عاط ی در ای تران ها با
هم ادغام ش هان  .در تران دیگری هم وقتی ک بر روی قلب زنان تهکی میشود ،با چیی اصطالحی مواج می شویم:
«ن بخ ا ... ،مانی سلطان رشی  ،چشم ه دول بیگان ب آن اس » .در ای تران ها ،وجود چیی اصطالحات سیاسی
و تاریخی ،چهره هیری خاصی ب آن ها بخشی ه اس  .از طرف دیگر ،زن خواست ک حدالت علی خود و سرزمییش
را بر زبان بیاورد.
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 3-8جایگاه و نقش زن بهعنوان همسر
در ادبیات کردی ،آم ه ک مرد ناگزیر از ازدواج با زن اس  .ب ظاهر ،ای امر سلبی و می ی اس ولی در باط  ،ازدواج
و ناگزیر بودن از دختر ،موجب سر و سامان گرفت مرد و جه دار ش ن زن گی او میشود و برای مردان بسیار مثب
اس  .در واقع ،مردان با گ ت ای ضربالدثل ،ب صورت ضدیی و تلویحی ،ب نقش مؤثر و مثب زن در تکدیل خانواده
و پویایی زن گی اعتراف میکیی  ،هرچی ک در ظاهر ،خود را ناگزیر از ازدواج با زن می انی  ،با دق در کاربرد ای
مثل در میان مردم و بویژه در زمان خواستگاری و ازدواج ،متوج میشویم ک بار م یایی مثب ای مثل ،از بار م یایی
می ی آن بیشتراس :
«ژن ب ڵای خوا بکات هیچ ماڵێک بێ ب ڵا ن وێت( ».جدالپور)۳۷ :۱۳۸۹ ،
ترجد  :زن بالس  ،خ ا کی هیچ خان ای بیبال نباش .
امام علی (ع) نیز با تیزهوشی و ب نوعی ،با شیری زبانی بالغی ،مرد را ناگزیر از ازدواج با زن می دان  .در ظاهر،
ای جدل در مورد زنان ،می ی اس ولی در واقع ،بر ضرورت ازدواج تهکی کردهاس  .ایشان میفرمایی  :أَلُمَ ُرلَۀُ َشرٌّ
و زحد  ،ب تر اییک چارهای جز

کُلُّهَاَ ،و شَ ُّر مَا فِیهَا َأنَّهُ الَبُ َّد مِنُهَا! (نهجالبالغ )4۸4 :۱۳۸۸؛ زن ،هد اش دردسر اس
بودن با او نیس .
در برخی از ضربالدثلهای کردی ،ب ازدواج بسیار س ارش ش ه و زن را تکدیلکیی ة زن گی دانست و ب سرع
در اق ام ب ای کار ،حتّی در صورت قرض کردن تشویق ش هاس :
«قهرز بکه ژن بخوازه قهرزتهواو ئه وێت ،ژن وه جیه س( ».سهرابنژاد ۱۳6 :۱۳۹۲ ،و رضایی و کریدی.)6۱ :۱۳۸5 ،
ترجد :قرض بک و زن بگیر ،قرض را برمیگردانی ولی زن باقی اس .

 3-9مادر در ادبیات کردی
مادر در ادبیات کردی محبوبی بزرگی دارد .در زمییهی تربی فرزن ان مادر زحدات زیادی میکش ک از چشدان
جام پیهان نش ه اس  .ب خاطر هدی  ،در بی تدام زنان جام محبوبی و ارزش بزرگتری برای مادران قائل ش ه
اس .سخ پیشیییان می گوی  :وقتی مادر گرفتار دردها ش  ،خ اون او را نجات داد .وقتی جام پ ر و مادر را در
مقابل هد یگر قرار داده و آنها را با هم مقایس کرده اس  ،جام از مادران طرف اری کرده اس « :مادر از پ ر شیری
تر اس » .در زمییهی تربی فرزن ان ،زحدات مادر فراوان اس و ای سخیان زیبا برای مادران گ ت ش هان  .از طرف
دیگر ،هرچی تدام زنان مادر نباشی  ،ولی ای سخیان برای هدهی زنان گ ت ش ه اس  .جام بر اسای زحدات افراد
ع ال را بی آنان اجرا کرده اس « :پ ر ک فوت میکی  ،فرزن ان ندیدانی ک پ رشان مرده اس  ،ولی وقتی ک مادر
میمیرد غم بر زن گی آنها سای میافکی » .ب هدی دلیل اس ک در ادبیات کردی می گویی  « :میاڵ وه بێ باوک
ه تیم ناک فێت و ه لێ بێ دایک ه تیم ئ ک فێت ».ی یی :بچ بی پ ر یتیم ندی شود امّا بی مادر یتیم می
شود .یک سخ کردی میگوی « :فالنی ب شکم مادرش افتاد» .میظور ای اس ک جای گرمتری مانی شکم مادر را
برای خود پی ا می کی  .از طرف دیگر ،افراد زیادی بیا ب اعتقادات ،عرف و عادات ندیخواهی ک ن ری مادرانشان ب
دنبال آنها باش  .وقتی مادری شیر خودش را بر بچ اش حرام کی  ،آن شخص دچار یک شکس روحی ش ی میشود،
در زن گی روزان کارهایش ب نتیجهی مطلوب ندیرس و موفق ندیشود و هدواره ن ری های مادرش را ب یاد میآورد.
جام هم ای ن ری های مادران را ب گوش خود آویزان می کی و در آیی ه از آن جلوگیری میکی و بیع التی در
حق مادران را قبول ندیکی  .بطور خالص بر اسای محتوای ادبیات جای مادر ب آسانی پر ندیشود.
 3-10اشتراکات زن و مرد
در ضربالدثل و ادبیات کردی کمتر دی ه می شود ک بی مرد و زن ت اوتی قائل ش ه باش  .هر دو جیس را یک انسان
دانست ان  .زن کدتر در ادبیات کردی تحقیر ش ه و از محبوبی او کاست ش ه اس  .هر چی ک در هدی مقال مواردی
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از تحقیر زنان را درج کرده ایم و ب آن بخش هم پرداخت می شود .امّا هر چی زن در زن گی روزان از یک طرف با
حقارت ،اذی و ل ش ن روبرو میشود و از طرف دیگر هم از مردان ظلم بزرگی میبیی  ،ولی در زن گی ادبی ،هیچوق
با دنیایی ای چیی پر از ظلم و حقارت علی خود مواج ندیشود .ای اشتباه ،اشتباه ادبی نیس  ،بلک ای وض ی ب
فاکتورهای دیگری وابست اس  .ستدی ک در حق زنان میشود ،با یک سخ پیشیییان بیشتر آشکار میشود« :زن
درختی شکست اس » .ای سخ پیشیییان بر اسای فاکتورهای پاکی-ناپاکی ،زیبایی و زشتی گ ت ش ه اس و ناپاکی
و زشتی را مورد اعتراض قرار میده  .در داخل خان فردی ک بیشتر کار میکی  ،بی شک بانوی خانواده اس  .جام
دی ه اس ک باز هم او از خیلی چیزها محروم مان ه اس و آن را بیع التی بزرگی میدان و مورد انتقاد قرار میده .
ای ضربالدثلهای کردی ب ما نشان میدهی ک در جام در حق زنان ستم و بیع التی زیادی ش ه و هدیش آن را
بازگو کرده اس و ای اختالفات را از چشدان جام پیهان نکرده ،بلک ای وض ی ب را بررسی کرده اس  .وقتی
ما چی ضربالدثل کردی را بررسی می کییم ،می بیییم ک جام هدیش اشتراکات مردان و زنان را مهمتر از هد چیز
دانست و هدیش در آرزوی آن بوده اس .ضربالدثل «شیر شیر اس  ،چ زن باش چ مرد» ،هدانطور ک ما در میابع
زیادی با آن روب رو میشویم ،نشانهی برابری زن و مرد اس  .ای سخیان اعتقاد و نظر جام را درباره وض ی زنان
ب خوبی آشکار میکی  .تدام ای ضربالدثل ها ب ای م یا نیستی ک با چهره و شخصی خود زن و مرد یکی هستی .
جام ای ت اوتهای زن ومرد را مشخص و برای آن مرزی ت یی کرده اس « :زن زن اس و مرد هم مرد».
 3-11دیدگاه منفی نسبت به زن
در ضربالدثلهای کردی ،ب مشورت نکردن و ن ادن صالحی امور ب زن ،س ارش ش ه اس ؛ البت در اییجا ،ب
م یای ای نیس ک نبای در هیچ امری با او مشورت کرد بلک در اموری ک فراخور او و مرتبط با او نیس  ،نبای
مشورت کرد:
س ڵا ب ی دهی ژن ،ده سی چل ی زمسان چی رگ ک ی( .سهرابنژاد)۱۲6 :۱۳۹۲ ،
ترجد  :اگر زمام امور را ب دس زن بسپاری و با او مشورت کیی ،پشم گوس ی ان را در اوج سرمای زمستان
میچیی (چی ن پشم گوس ی ان در بهار انجام می گیرد) (سی چل ی زمسان :ب برهة زمانی در فصل زمستان گ ت
میشود ک سرما ب اوج خود میرس  ،چی رگ :ابزار پشم چییی ک شبی قیچی اس ).
در ایران باستان ،ب مشورت نکردن با زن س ارش ش ه اس  :یک بار موب ان بر کسری وارد ش و گ  :تو با
نیکبختی زیستی و با دشدیان پیروز ش ی و ب خیر و برک  ،دس یافتی و از اطاع زنان دوری گزی ی .ای سخ ،
شیری (ملک ) را خشدگی کرد (جاحظ )۲۳4 :۱4۲۳
 3-12در حجاب ماندن زن
در فرهیگ کردی ،بیرون مان ن بیش از ح زن در خارج از خان  ،وجهة چی ان خوبی ن ارد .عل آن ،ای اس ک زن
در جام  ،نداد حیا و ع اس  .البت در فرهیگ کردی ،در مورد بیرون رفت زن و حجاب ،زیاد سختگیری ندیشود
و ب اعت ال در آن س ارش میشود ولی در برخی ضربالدثلها ،ب زشتی بیرون بودن بیش از ح زن اشاره ش هاس :
«وه ییکم هه س وه شهرت وهحه یا ،شهوهکی ئه چێت ،ئێواره تێته و( » .سهرابنژاد)۱۳۹۲:۱۷۲ ،
ترجد  :عروسی بسیار با شرم و حیا دارم ،صبح زود بیرون می رود و عصر برمیگردد( .وهویل یا وهوی :عروی،
ش وهکی :صبح ،ئیواره :عصر) ای مثل را بیشتر در ت ریض ب عروسان و افراد نافرمان و نامیظم میگویی و یادآور
سخیان پرکیای و روابط پرتیش میان مادر شوهر و عروی اس  .در برخی ضربالدثلها آم ه ک بیرون مان ن زن در
بیرون از خان  ،باعث میشود ک دی گاه مثبتی در مورد زن شکل نگیرد ،چرا ک زن ،مهدتری الگو در تربی فرزن ان و
رعای اصول اخالقی در خانواده ب حساب میآی :
«دایکم ،دایکتی له سهر بازاڕ دییه( ».سهرابنژاد )۱۰۰ :۱۳۹۲
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ترجد  :مادرم ،مادرت را در بازار دی ه اس ( .دالگ :مادر)
در ضربالدثلهای عربی نیز بیرونمان ن زن در خارج از خان  ،نکوهش ش هاس :
بَابُوبجهَا عّال ّتبَ وِایزارهَا عَالگُصبَ (الحی ی البغ ادی۱)۸۲ :۱4۲۳ ،؛ زنی ک کف هایش در ورودی خان اس و عبایش
بر چوب رختی آویزان اس ( .ی یی ،هدیش برای بیرون رفت آماده اس  ).ای ضربالدثل در میاطق جیوبی عراق
بیشتر کاربرد دارد .در ضربالدثلهای کردی ،برادر نداد غیرت و ت صب اس و یکی از نشان های سالم بودن دختر از
لحاظ عُرف اجتداعی ،ت صبی بودن برادر او و کدتر ظاهر ش ن دختر در بیرون از خان اس :
در حجاب مان ن و بیرون رفت زنان ،امری تازه نیس و در دورههای مختلف با ش ت و ض ف وجود داشت اس .
در زمان ساسانیان ،زنان شوهردار حق ن اشتی هیچ مردی را ولو پ ر یا برادرشان باش  ،ببییی ( .راون ی)5۱6 :۱ ،۱۳۸4 ،
در ایران ب از اسالم (طاهریان تا مغول) ،خروج زنان از خان ب ون اذن شوهر مدک نبود و در صورت خروج از
خان  ،بای با نقاب ظاهر میش ن ( .می ور )۸۹ :۱۳6۰ ،البت در فرهیگ کردی ،بیشتر بر حجاب م ت ل زن تهکی و از
افراط در آن بر حذر ش هان و ب حجابی ک اصول دی ب ان اشاره کرده ،توصی ش ه اس  .در عصر ص وی و قاجار،
براسای آنچ در س رنام ها آم هاس  ،است اده از روبی ه در میان زنان کُرد م دول نبوده اس و آنها ،صورت خود را
ندیپوشان ن ( .مییورسکی )۱۲۳-۱۲4 :۱۳۷۸ ،در بیشتر کشورهای عربی نیز در عصر حاضر ،زن کدتر در جام حضور
مییاب و بیشتر در خان میمان و ب امور خانگی رسی گی میکی .
 3-13برتری وجودی مرد بر زن
در فرهیگ کردی ،فرزن پسر از محبوبی بیشتری برخوردار اس و مردان و حتّی زنان ،بیشتر عالق دارن ک صاحب
فرزن پسر شون  :محبوبی پسر ،اشاره ب هدان دی گاه مردسا ری دارد ک اگر کسی ت اد فرزن ان پسرش بیشتر
باش  ،از ابه بیشتری برخوردار اس و اعتداد ب ن س بیشتری دارد .فرزن پسر ،نداد اقت ار و ابه خانواده
ب شدارمیآی و آن را ب طبل تشبی میکیی :
«کوڕ دههۆل (» .سهرابنژاد )۱44 :۱۳۹۲
ترجد  :پسر ،هدچون طبل پر سروص اس .
ای مسئل حتی در میان زنان نیز رایج اس و برخی از آنها بر ای باورن ک حسادت دیگران اس ک باعث
میشود تا صاحب پسر نشون .در برخیاز بخش های ادبیات کردی ،با ب کارگیری تدثیل ،حس مذکرگرایی برجست تر
میشود و مرد بودن بر زن بودن ترجیح داده میشود:
«ی ی ڕۆژ ک ڵه شێر بوی  ،ه زار روژ مامری تی رزێ( ».رضایی و کریدی )۱۲۰ :۱۳۸5
ترجد  :یک روز خروی بودن (مردبودن) ،از هزار روز مرغ بودن (زن بودن) ارزشدی تر اس .
ای دی گاه نسب ب دختر ،تا جایی پیش میرود ک ب شخصی ک تیها صاحب دختر میشود ،مقطوعالیسل و
اجاقکور گ ت میشود:
«وجاخ کوێر و ت ژگای سیی ( ».سهرابنژاد)۱۷4 :۱۳۹۲ ،
ترجد  :اجاق خاموش و آتش ان تاریک .اجاقکور ،ب کسی گ ت میشود ک پسر ن ارد .در ضربالدثلهای کردی،
مرد سا ری بازتاب زیادی دارد و ریاس خانواده ،پس از پ ر ،ب مادر واگذارندیشود بلک آن را ب پسر میسپارن :
ک ی کالو باوگ ،ئ و س ر داڵگ نی ن ێ( .هدان )۱4۰
ترجد  :کسی کاله پ ر را بر روی سر مادر ندیگذارد.
ای مسئل در هد ی ادیان و تد نها و فرهیگها وجود داشت و از ش ت و ض ف برخوردار بودهاس ؛ مثال
افالطون ،با وجود آنک از برابری زن و مرد در هد ی موق ی ها پشتیبانی میکرد ،خ ا را شکر میکرد ک مرد آفری ه
ش هاس ( .گری ،بیتا )4۷ :در فرهیگ ایران باستان نیز عقای مشاب وجود دارد .در پی های انوشروان آم ه اس  :بر مرگ
دختران ،غم مخور (ن یسی 6۲4 :۱۳۱۰،و مستوفی .)۱۱۸ :۱۳۸۷
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 3-14دختر و زن عامل انحراف مرد
هر چی در ابت ای مقال عیوان کردیم ک در ادبیات کردی بیشتر موارد مثب زن دی ه ش ه اس اما گاه می بیییم ک
در میان عام  ،خالف ای مص اق دارد ،ک ب مواردی از ای عوامل اشاره می کییم .مثال ای اعتقاد وجود دارد ک جیس
مؤنث ،باعث تحریک جیس مذکر میشود و او را ب سوی گیاه و ناهیجاری سوق میده  .ای دی گاه ،در برخی از
ضربالدثلهای کردی ندود مییاب :
«تا دێدێ ن واچێ بۆرێ کاک لێ م ک روو زۆرێ ».
تا داده ن کا گولی گولی کاک ناکات کاری زوری( .سهرابنژاد)۷۷ :۱۳۹۲ ،
ترجد  :تا دختر با ص ای بلی نخی د (و پسر را تحریک نکی ) ،پسر جواب خی ة او را ندیده (تحریک ندیشود).و
او را وادار ب هیچ کاری ندی کی .
حضرت علی (ع) عشق زن را فتی آمیز و وسوس گرمی ان  :الفِتَنُ ثَلَاثٌ ...:وَ حُبُّ النِسَاءِ؛ وَ هُوَ سَیفُ الشَیطَان (حاکم
نیشابوری)4۹/۱۷ :۱4۱۱ ،؛ فتی ها س تا هستی ... :و عشق زنان ک شدشیر شیطان اس  .در فرهیگ ایران باستان نیز پی ها
و حکد هایی نقل ش ه ک زن را مکار و میحرفکیی ه میدان ؛ البت  ،میظورشان فقط زنان مکّار و م اخل گر بودهاس .
در پی های انوشروان آم هاس  :از مکر و حیل زنان اید مباشی ( .ن یسی 6۲4 :۱۳۱۰ ،و مستوفی  )۱۱۸ :۱۳۸۷در قرآنکریم
نیز آم ه :إ ّن کَی َکُ ّ عَظِیم (یوسف)۲۸/؛ مکر شدا (زنان) بسیار خطرناک اس .
 3-15دید منفی نسبت به مادر شوهر
در ضربالدثلهای عامیان  ،تصویر زن ،ب عیوان مادر ،بهتری حال برای اوس ولی فرهیگ جام  ،ارزش و احترام
را از مادر ن ی میکی  ،وقتی ک او مادر شوهر میشود .مادر شوهر ،ص تی می ی و تحکّمآمیز برای زن در محیط
خان اس ( .شریم )6۱ :۲۰۰۷ ،در برخی ضربالدثلهای کردی ،مادر شوهر ،شخصیتی سلط گر و ب اخالق م رفی
ش هاس  .ک هدیش تالش میکی ب عروی کیای بزن .
«خهسو ئاگره سویره( ».جدالپور)۲5 :۱۳۸۹ ،
ترجد  :مادر شوهر ،هدچون آتش برافروخت اس ؛ ی یی هدیش در انتظار کشدکش با عروی اس  .عروی ،از
ب رفتاری مادر شوهر شکای میکی و میگوی ک تو هم روزی عروی بودهای:
«ئ ی ه سویر م ر وهیژت ڕۆژێ وهوی ن ویی ( ».رحیدی عثدانون ی)۲۱۷ :۱۳۷۹ ،
ترجد  :ای مادر شوهر ،مگر خودت هم روزی عروی نبودهای؟ در برخی ضربالدثلهای کردی ،بر خالف
تصورات عام  ،مادر شوهر وجه ی مثبتی دارد و ویژگی مثب امان داری و مراقب را مختص او میدانی :
«خ سویره ،کلیل دهران ( ».رضایی و کریدی )۳۸ :۱۳۸5
ترجد  :مادر شوهر ،کلی در خان اس .
 3-16مه م و زین الگویی برای نگرش به زن در ادبیات کردی
م م و زی  ،رمان عاشقان احد خانی ،داستانی هدچون “شیری و فرهاد” و یا “لیلی و مجیون” اس ک در قرن
ه هم نوشت ش ه اس  .م م و زی بر اسای داستانی واق ی ک ح ود دو س ه قبل از احد خانی در کردستان ترکی
ات اق افتاده ،خلق ش ه اس  .دنگ بیژان (آهیگ خوانان) آن داستان را در قالب ابیات آهیگی خوان ن و سیی ب سیی
ب دوران خانی رسان ن  .اما احد خانی با چیرگی تدام سرنوش آن دو دل اده را در رمانی ارزشدی مان گار کرد .م
م و زی خانی شاهکاری در ادبیات کردی اس و بسیاری آن را شاهیام کردی می دانی .
میظوم مم و زی ب بسرریاری از زبانهای زن ه دنیا ترجد ش ر ه اس ر و ملّ های بسرریاری ای اثر ارزشرردی را
ستوده ان  .شرق شیا سان و ادیبان نام اری آن را ب آلدانی و رو سی و فران سوی ترجد کرده ان و بر آن نق های
فراوانی نو شت ان  .مارگارت رودییکو ک آنرا در سال  ۱۹6۲ب رو سی ترجد کرده ا س  ،م تق ا س م م و زی
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بزرگتری شاهکار ادبی دنیا س  .او “م م و زی احد خانی” را هم سیگ “ شاهیام فردو سی” و “ایلیاد و اودی س
هومر ”می دان  .م م و زی ب کردی کرمانجی اس اما استاد ه ژار آنرا ب کردی سورانی ترجد کرده اس .

 -17-3خالصه داستان
امیر خو شیام و ق رتدی جزایر بوتان دو خواهر ب سیار زیبا دارد ک افراد ب سیاری در آرزوی و صال آن دو ه ستی  .در
یکی از جش های نوروز دو پسر کرد با لبای مب ّل دختران در پی یافت پاسخی برای مشاه ات خود بر می آیی و
پرده از راز دو خواهر پسرررندا بر می دارن  .تاج ّی و م م ب ون آنک ب انی آن دو دختر کیسررتی دلباخت شرران می
شون  .از دیگر سو آن دو خواهر مات و مبهوت ان ک چرا شی ت دو دختر ش ه ان  .پس از آن دی ار ناگهانی ،دو
خواهر و آن دو پسر ک از قضا سرداران سپاه امیر ان  ،ب بستر بیداری می افتی و در عشقی رازآلود می سوزن .
رما ن و بزرگان کرد دس ب کار می شون و در نهای مالکان انگشتری های رد و ب ل ش ه را می یابی  .ستی،
تاج ی را می خواه و زی  ،م م را .روزگار ب تاج ی و سررتی روی خوش نشرران می ده  .آن دو با ارج و قرب
بسیار و در مراسدی باشکوه ،کام عاشقی را شیری می کیی .
و ای چیی زی  ،عزیزدردان امیر تیها می مان و در انتظار وصررال مم .داسررتان عشررق آن دو در پی رشررک و
حسادت غالم امیر و حیل گری های م ام او ب گون ای دیگر رقم می خورد .کسی را یارای فاش ساخت عشق م م
و زی برای امیر نیس و ای بازی شطرنج اس ک بای حکم بران  .م م بازی را عاشقان  ،می بازد و رازش را فاش
می سرررازد .امیر آشررر ت فرمان بر مرگش می ده اما تاج ّی و سررررداران دیگر ،نظر امیر را بر می گردانی  .م م ب
شکیج گاه امیر برده می شود.
زی و م م را وص ال ک ن  ،دو دی ار حاصل می شود .دی ار اول در باغ زیبای امیر اس و دی ار دوم اما در پس
راهروهای تو در توی سیاه چال امیر .پایان داستان رقم می خورد و چون تدام عاشقان ها… هر چ هس وصالی در
کار نیس  .ای گون اس در قالب داستانی ای چیییی آن مهر و عشقی ک در داستان های روداب و زال فردوسی یا
لیلی و مجیون نظامی دی ه می شود در ادبیات کردی نیز برای زنان خود را می ندایان  .و آن کل ک عاشق را هد نیاز
می بیی و م شوق را هد ناز در رابط با زنان در ادبیات کردی نیز ب صورت مضاعف مص اق می یاب .
نتیجهگیری
زن در ادبیات کردی و مخصوصا فولکلور ای زبان  ،بازتاب گستردهای داشت اس  .در برخی از موارد درآثار ادبی و
ضرب الدثلها ب ستایش زن و نقش او در نظم و آسایش خانواده و جام پرداخت ان و تصویری زیبا و شایست ای
از او ارائ دادهان امّا در برخی از ای ضربالدثلها ،جایگاه واق ی او نادی ه گرفت ش ه و ص ات ن چی ان میاسبی ب
او دادهان و در برخی از آنها ،در می ی نشاندادن تصویر زن ،زیادهروی و بزرگیدایی کردهان  .امّا آن چ مسلّم اس
بست ب نوع شرایط خاص زمانی ،در فرهیگ و زبان کردی در مورد خوب بودن یا نبودن زن افراط و ت ریط ش هاس
و گاهی نیز راه اعت ال درپیش گرفت ش ه اس ولی تح هر شرایطی ،نقش سازن هی زن در جام  ،چ زیاد و چ
کم ،در ادب فولکلور کردی ان کای یافت اس  .و آن چ در ای مقال مشاه ه کردیم آن بود ک ب جیب ی مثب و
خصل های مثب زن هدواره در ادبیات و فولکلور کردی بیشتر توج ش ه اس  .و اگر در مواردی هم ب صورت
می ی ب جایگاه زن در جام نگریست ان ریش ی بسیاری از ای دی گاههای می ی ،در تاریخ بشر اس و عوامل مهدی،
از جدل نوع حکوم و میزان استب اد و خودکامگی رؤسا ،شرایط سیاسی ،اجتداعی ،فرهیگی ،اقتصادی و عقای دییی
و مذهبی ،در ش ّت و ض ف چیی دی گاههایی مؤثر هستی  .با وجود ای  ،زن نقش سازن های در جام دارد و یکی
از دو رک اصلی زن گی ب حساب آم ه اس و ای مسهل  ،ب زیبایی در ادبیات و فرهیگ کردی ب تصویرکشی ه ش ه
اس .
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