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مطالع ـ ــۀ ف ـ ــرم چپلههای هورام ـ ــان از منظر ارتب ـ ــاط کالم و
موسیقی
کژوان ضیاءالدینی*
عضــو هیئــت علمــی گروه موســیقی ،دانشــکدۀ هنــر و معماری ،و عضو پیوســته گــروه مطالعــات تاریخ و فرهنگ ،پژوهشــکده کردستانشناســی،
دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/5/21 :تاریخ پذیرش نهایی)97/11/9 :

چکیده

مردم کرد در حیات خود ،فرهنگها و ساختارهای موسیقایی گونا گونی را شکل دادهاند .یکی از تأثیرگذارترین فرهنگهای
موسیقایی کردستان ،موسیقی هورامان است .فرهنگ موسیقایی این منطقه ،به چارچوب جغرافیایی هورامان محدود
موسیقی
نمیشود ،بلکه نواحی جنوبی و غربی استان کردستان و شمال و غرب استان کرمانشاه را نیز در بر میگیرد .شناخت
ِ
بخش قابل توجهی از مناطق کردنشین ،در گرو شناخت موسیقی هورامان است .این پژوهش با تمرکز بر مطالعهی ارتباط
واحدهای ساختاری کالم و موسیقی در یکی از گونههای موسیقی هورامان به نام چپله ،به دنبال پاسخ به این پرسش است
که رابطهی میان کالم و موسیقی چپلهها و فرم این گونهی هورامی چیست؟ به همین منظور با تجزیه و تحلیل و مطالعه
اسنادی جامعهی آماری شامل  118عدد چپله ،ابتدا واحدهای کالم ،الگوهای ریتمیک ،و جمالت ملودیک –به عنوان سه
عنصر آوایی چپله -استخراج ،و سپس الگوهای تالقی و تلفیق این سه عنصر مطالعه و طبقهبندی شد .این پژوهش ،پس از
ً
مطالعهی ساختارهای فرمال کالم و موسیقی ،نهایتا از نقطه نظر ارتباط این دو ،چپلههای مورد مطالعه را در چهار فرم کلی
طبقهبندی میکند که در نامگذاری اعتباری این نوشتار عبارتند از چپلههای یک جملهای تک خشتی ،یک جملهای دو
خشتی ،یک جملهای چهار خشتی ،دو جملهای (بند و برگردان).

واژههای کلیدی

موسیقی کردستان ،موسیقی هورامان ،چپله ،فرم ،شعر دههجایی.

*تلفن ،087-33562879 :نمابر.E-mail: k.ziaoddini@uok.ac.ir ،087-33664600 :
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مناطــق مختلــف کردنشــین ،چه از لحاظ ســاختار موســیقایی و
چــه از نظر عوامل فرهنگی حا کم بر آن ،گونا گون اســت .در هورامان
گونهی شــاخص موســیقایی سیاوچمانه اســت (حهمه باقی،2009 ،
ً
)22؛ در حالــی که این گونه ،اساســا در میان کردهای مکریان وجود
ندارد .در هورامان ،دست زدن با گونهای از موسیقی ،یکی از عادات
اجرا کننــدگان اســت ،در حالــی کــه در گرمیــان ایــن عمــل نشــانهی
بیاحترامــی بــه اجرا کننده تلقی میشــود .از این رو بــرای مطالعهی
موســیقی کردســتان ،پژوهــش در تمامــی موزاییکهــای فرهنگــی
کردنشــین ضــروری مینمایــد .یکــی از ایــن موزاییکهــا ،هورامــان
اســت .فرهنــگ موســیقایی ایــن منطقــه ،بــه چارچــوب جغرافیایی
هورامــان محــدود نمیشــود ،بلکــه گریانهــای اردالن ،مقامهــای
مجلســی تنبــور گــوران ،گورانیهــای گرمیــان ،و حتــی پاشبندهای
مکریــان ،ویژگیهــای مشــترک قابــل توجهــی بــا موســیقی هورامــان
دارد .هورامــان ،یکــی از تأثیرگذارتریــن موزاییکهــای موســیقایی
کردســتان اســت و شــناخت موســیقی بخش قابل توجهی از مناطق
کردنشین ،در گرو شناخت موسیقی این منطقه است.
پژوهشهـ ـ ــای پیشـ ـ ــین در حـ ـ ــوزهی موسـ ـ ــیقی هورامـ ـ ــان در
طبقهبندیهای خود از این موسـ ـ ــیقی به تعدادی از گونهها اشاره
کردهاند 1کـ ـ ــه چپله ،یکی از این گونههاسـ ـ ــت .کاظمـ ـ ــی از چپله،
سیاوچمانه ،و شـ ـ ــیخانه به عنوان «نغمههای منطقۀ اورامان» نام
یبـ ـ ــرد ( .)191 ،1389احمدی چپله را در کنار سـ ـ ــیاوچمانه ،ورده
م 
بهزم ،گریان ،هوره جافی ،و الی الی ،یکی از «فرم»های ششگانهی
موسـ ـ ــیقی هورامان میداند ( .)26 ،1394حاجامینی نیز پس از ذکر
َ
سیاوچمانهَ ،د َریی ،شیخانه-سوز ،گوشی ،یاران یاران ،گرانَ ،چپله،
و بوتور بوتور با عنوان «مفاهیم آوازهای هورامان» ،چهار مفهوم آخر
(و از جمله َچپله) را با عنوان «آوازهای مراسم عروسی» از سایر موارد
مجـ ـ ــزا میکند ( 1381الف 17 ،تا َ .)20چپله همچون سـ ـ ــیاوچمانه و
ورده بزم و سایر مفاهیم اشاره شده ،در فرهنگ هورامان به گونهی
موسیقایی خاصی اطالق میشود.
ً
پژوهشهــای پیشــین در رابطه با چپله عمدتــا مبتنی بر توصیف

ویژگیهــای کلــی آن اســت .هنــگام اجــرای چپلــه ،اجرا کننــدگان و
ـار شــنونده بــا دســت زدن ،ســرضربهای وزن آن را همراهــی
حضـ ِ
2
میکننــد  .چپلــه آوازی اســت که میتوانــد همراهی کننــدهی رقص
باشــد (حاجامینــی 1381 ،الــف20 ،؛ اردالن و احمــدی.)97 ،1392 ،
ً
وزن ایــن گونــه معمــوال ســاده اســت (کاظمــی )191 ،1389 ،و وزن
ً
ترکیبی ندرتا در چپله استفاده میشود .در توضیح ساختار فرم چپله
ً
گفتــه شــده اشــت که «معمــوال از یک جملۀ کوتاه تشــکیل میشــود
کــه طــی چندین دقیقه با بیتهای متنوعی ،این جملۀ موســیقایی
تکــرار میشــود (همــان)» .حاجامینی نیز با اســتفاده از نشــانگذاری
ً
حروفــی جمــات موســیقایی در آوانــگاری  15عمــا همیــن گــزاره را
شتــر بــه خط نت بیــان کرده بــود ( 1381الف 113 ،تــا  .)150تالش
پی 
شگــران پیشــین برای مطالعــهی کلیت موســیقی هورامان ،به
پژوه 
توصیف ویژگیهای کلی موسیقی چپله انجامیده است ،با این حال
در ادبیات موسیقیشناســی ایران تا کنون فرم چپلههای هورامی از
منظر تحلیل رابطهی کالم و موسیقی مطالعه نشده است.
ایــن پژوهــش بــا تمرکز بر مطالعــهی ارتبــاط واحدهای ســاختاری
کالم و موســیقی در چپلــه ،بــه دنبــال پاســخ به این پرســش اســت که
رابط ـهی میــان کالم و موســیقی چپلههــا و فــرم ایــن گونــهی هورامی
چیست؟ به همین منظور ابتدا جامعهی آماری شامل  118عدد چپله
اجرا شــده توســط راویان معاصر این گونه انتخاب شــد که شــامل 16
چپلهی آوانگاری شــده توســط حاجامینــی ( 1381الف) ،یک چپلهی
آوانگاریشــده توســط احمــدی ( )64 ،1394و  101چپلــهی آوانــگاری
شــده توسط نگارنده اســت .با مطالعهی اسنادی و تحلیل جامعهی
آمــاری ابتدا واحدهــای کالم ،الگوهای ریتمیــک ،و جمالت ملودیک
–به عنوان سه عنصر آوایی چپله -استخراج ،و سپس الگوهای تالقی
و تلفیــق این ســه عنصر طبقهبندی شــد .این پژوهــش پس از معرفی
ً
واحدهای کالم و موســیقی ،نهایتا چپلههای مورد مطالعه را در چهار
فرم کلی طبقه میکند که در نامگذاری اعتباری این نوشتار عبارتند از
چپلههای یک جملهای تک خشــتی ،یک جملهای دو خشــتی ،یک
جملهای چهار خشتی ،دو جملهای (بند و برگردان).

 .۱چپلـــــه در طبقهبندی گونههای موســـــیقی
هورامان
بــا توجــه بــه اســامی گونههایــی کــه در مقدمه ذ کــر شــد و در نظر
گرفتــن واژههای دیگری چــون َبرزه چر ،حداقل میتوان از  12مفهوم
در هورامان یاد کرد که به گونههای موسیقایی تعبیر شدهاند .برای
ایــن مفاهیــم ،طبقهبندیهایــی صــورت گرفته اســت .حاجامینی،
طبقهبندی پنجگانهای شــامل ســیاوچمانهَ ،د َریی ،شیخانه-ســوز،

گوشــی ،و آوازهای مراســم عروسی ارائه داده اســت ( 1381الف 17 ،تا
 .)20عبدی نیز با ادغام شیخانه و دریی ،به چهار دسته در موسیقی
هورامی قائل است :سیاوچمانه ،دریی ،وردهبزم ،و چپله.3
اجتماعــی گونههای موســیقی در هورامان و
از لحــاظ کارکردهــای
ِ
حضورشان در بسترهای فرهنگی مختلف ،آنها را میتوان در دو حوزه
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بررســی کرد :اول موسیقی مجلســی ،و دوم موسیقی مورد استفادهی
دراویش طریقت قادریه و دیگر مشایخ صوفیه .گونههای سیاوچمانه
َ
و دریی ،چپله ،گوشی یا ورده بزم ،یاران یاران ،گرانَ ،چپیُ ،ب ُتر ُب ُتر در
حوزهی اول ،و شیخانه و سوز در حوزهی دوم جای میگیرند.
با وجود اینکه دســتهبندیهای مذکور اشارهای به احتمال وجود
سلسله مراتبی در این انواع ندارد ،اما خصوصیاتی در ارتباط با ساختار
موسیقایی و ذهنیت فرهنگی مرتبط با گونهها وجود دارد که میتواند
زمینهی الحاق یک نگاه ارزشگذارانه و ایجاد نظام سلسله مراتبی در
موسیقی هورامان باشد .در این زمینه حداقل به سه عامل که بالقوه
میتوانند سبب ارزشگذاری گونهها شوند ،میتوان اشاره کرد.
اولین عامل ،باور به باستانی بودن و پیشینهای کهن برای گونهی
ســیاوچمانه اســت .احمدی بر «باســتانی بودن» ســیاوچمانه تأ کید
میگــذارد و ریشــهی آن را در الحــان باســتان ایــران قابــل جســتوجو
میدانــد ( .)10 ،1394ح همــه باقــی معتقــد اســت از آنجــا کــه کالم
ســیاوچمانه و آوازهــای آیینــی کهنــی همچــون گاتاها هــر دو هجایی
اســت و وزن آن به وســیلهی بیان موســیقاییش شــکل میگیرد ،پس
اهورایــی
ســیاوچمانه «بازمانــدهی دیریــن و زنــدهی آوازهــای گاتــا و
ِ
زرتشت» است که جغرافیای کوهستانی و صعبالعبور هورامان آنها
را از گزنــد تغییــر حفــظ کــرده اســت (حهمهباقــی .)44 ،2009 ،یکــی از
نظریهها در ارتباط با چرایی پیدایش موسیقی ،احتمال تقلید انسان
از صداهــای طبیعــی از جملــه صدای پرندگان اســت (اســتور،1383 ،
 )12و از طــرف دیگــر در ســیاوچمانه ،میتــوان تقلیــد غیرواقعگرایانه و
نمادورانــه از آواز کبــک را برداشــت کــرد (حاجامینــی 1381 ،الف.)22 ،
بهرامــی عجوالنــه از ایــن دو نتیجــه میگیرد که ســیاوچمانه ریشــه در
اولین صداهایی دارد که انسان از خود تولید کرده است .4باور به این
فرضیــه که ســیاوچمانه ،بازماندهی آوازهای باســتانی و کهن اســت،
ً
تلویحــا از جانــب جریانهــای باســتانگرایانهی کــردی بــه یــک ارزش
فرهنگی تعبیر میشود که سیاوچمانه را در ذهنیت آنها -ا گر نگوییم
ارزشــمندتر ،اما -برجســتهتر از گونههای هورامی دیگر چــون وردهبزم
و چپلــه کــرده اســت .ایــن در حالی اســت کــه حتی ا گــر اعتبــار دالیل
کهنبودن سیاوچمانه ساقط نشود ،برتری و برجستهتر بودن این نوع
موســیقی فقط میتواند میان کسانی اعتبار داشته باشد که باستانی
بودن یک پدیده فرهنگی را دلیلی برای فضیلت آن میدانند.
دومیــن عامــل ،یــک ویژگــی موســیقایی اســت .ســیاوچمانه و
دریــی گونههایی هســتند کــه -هرچند از الگوی ریتمیــک کم و بیش
تکرارشــوند ه تبعیــت میکننــد ،امــا -از وزن مقید به دورنــد و میتوان
آنهــا را بــدون وزن مقیــد و از نظــر متریــک آزاد دانســت (رک .محمــد
شــفیع خالــدی کیمن ـهای در فاطمــی1384 ،؛ و در جاویــد،1390 ،
شــیار  11از لوح فشــرده ســیزدهم) .با نگاهی به سنتهای موسیقایی
منطقه ،میتوان دریافت که ا کثر گونههای موسیقایی دارای وزن آزاد
از فخامت و جدیت بیشتری نزد جامعهی اجرا کنندگان و شنوندگانش
برخوردار است .در میان کردهای مکریان در جنوب دریاچهی ارومیه
«بیــت» -یــک گونــهی آوازی با وزن آزاد همراه کالمی با تم داســتانی-
یتــر از گونههــای بــا وزن مشــخص چــون پاشبنــد اســت .نــزد
جد 
موســیقیدانان گرمیانی در جنوب کردســتان عراق ،مقامهای با وزن

َ
آزادی چــون «اهللویســی» و «خاوکر» ،از گورانیهــا که وزن معین دارند
گرامیتــر داشــته میشــوند .در آذربایجان موســیقیدانان موقــام را که
وزن آزاد دارد ،با ارزشترین موســیقی میدانند (فاطمی.)93 ،1392 ،
ً
در موســیقی دســتگاهی ایــران نیز –که اتفاقــا حداقل از اواخــر دورهی
قاجــار به این ســو اجرا کنندگانی پرشــمار در کردســتان داشــته اســت
(نک .عبدی  91 ،1396تا  -)94در مقابل موسیقی ضربی که مربوط به
«قال» و «محبوب افراد غافل» است ،یک موسیقی جدی و غیر ضربی
یا با وزن آزاد وجود دارد که مربوط به «حال» اســت و «موجب آرامش
اعصاب» (مهدیقلی هدایت به نقل از فاطمی.)94 ،1392 ،
ا گــر ســیاوچمانه و دریــی در زمینــهی برخــورداری از وزن آزاد
هورامی مقام گرمیانی و بیت مکریانی و موقام آذربایجانی
قرینههای
ِ
و آواز غیرضربــی موســیقی دســتگاهی ایــران باشــند ،آنــگاه چپلــه
میتواند بالقوه به دلیل وزن مشــخص و مقیدش یک گونهی ُ
سبک
انگاشته شود؛ به خصوص که برای ابراز شادی و در همراهی با رقص
جمعــی نیز از آن اســتفاده میشــود (احمــدی .)30 ،1394 ،وضعیت
وزن در چهار گونهی موسیقایی هورامان در پیوستار زیر آمده است.

ســومین عاملــی کــه بالقــوه میتوانــد منجــر بــه ارزشگــذاری
گونههای هورامی شــود ،الزام به رعایت ظرافتهای تعریف شــدهای
در اجــرای گونهی ســیاوچمانه اســت که ســبب میشــود اجــرای آن
نســبت بــه گونههایی چــون وردهبزم و چپله ســواد ،آ گاهی و مهارت
بیشتری طلب کند .سه مورد از این ظرافتها عبارت است از ارائهی
تزیینــات و ویبراتوهــای اصــوات کشــیده ،لزوم رعایت ســیر ملودیک
مشــخص و ثابــت ،و لــزوم نفسگیــری بــه شــیوهای که کمتریــن نیاز
بــه نفسگیــری مجــدد در خــال اجــرا پیــش بیایــد .در ســیاوچمانه
هی ـچگاه صدایــی بــا بســامد ثابــت شــنیده نمیشــود و ادای صداها
به شــکل مداوم بــا ویبراتوهای خاصی توأم اســت (احمدی،1394 ،
 .)34ســیاوچمانه فرمهــای متنوعــی دارد کــه هرکدام از الگوی ســیر
ملودیــک ویــژهای پیــروی میکننــد .5اجرا کننــدهی ســیاوچمانه به
تحصیــل ســواد و توانایــی اجرای انــواع الگوهــای ســیر ملودیک این
گونه نیاز دارد که فرآیند پرزحمتی اســت .دشواری یادگیری و اجرای
ظرافتهــای ســیاوچمانه ،در کنــار وزن آزاد و باستانیدانســتن آن
بالقوه میتواند این گونه را از چپله و ورده بزم برجستهتر ،پیچیدهتر،
و جدیتر سازد .شاید از همین روست که در میان اشعار هورامی به
ســیاوچمانه سوگند یاد میشود :قهسهم به ســهئای سیاوچهمانه/
سوین به ئاوی سهر ههم به چیالنه( 6حاجامینی 1381 ،الف.)99 ،
چپله و ورده بزم در طبقهبندی کلیتر گونههای موسیقی کردستان
میتواننــد یکــی از نمودهای «گورانی» تلقی شــوند .در فرهنگ واژگان
موسیقی در کردستان ،تعاریف گونا گونی برای گورانی آوردهاند .از نظر
ت که با ملودی
صفــیزاده ،گورانی هر شــعر عامیانهی ده هجایی اس ـ 
ویــژه خوانده شــود (صفــیزاده .)198 ،1376 ،حاجامینی نیز گورانی را
بــه «آواز»هایــی اطالق کرده اســت که «متر (وزن) مشــخص» هســتند
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(1381ب .)60 ،گورانــی میتوانــد یــک عنوان عام برای طیف وســیعی
از موســیقیهای کردی باشــد .گورانــی در مناطق مختلف کردســتان
دارای نامهای متفاوتی اســت و در گویش کردهای شــمال کردســتان
سا کن در طول مرز ایران و ترکیه عنوان «ستران» و «بسته» و در گویش
َهورامی (اورامی) عنوان «بزم» مرســوم اســت (همان) .اشــاره شــد که
چپله و ورده بزم گونههای آوازی هستند که از وزن مقید برخوردارند.
همچنین در ادامه اشاره خواهد شد که قریب به اتفاق چپلهها و ورده
بزمها از اشعار ده هجایی بهره میگیرند .از این رو ا گر سه شرط به آواز
خوانده شــدن ،وزن معین داشــتن ،و بنا شــدن بر اشعار ده هجایی را
تر گورانی بدانیم ،چپله و وردهبزم نمودهای
ویژگیهای کلی ِ
فرم کلی ِ
هورامی گورانی خواهند بود.
ِ

 .۲واحدهای متریک کالم چپله
این ســخن شــمس قیــس رازی بارهــا در منابع مختلــف یادآوری
شدهاســت کــه خوشتریــن اوزان فهلویــات وزن هــزج مســدس
محذوف اســت کــه ملحونــات آن را «اورامنان» خواننــد ،اهل دانش
ملحونــات ایــن وزن را ترانــه نــام کردهاند و شــعر مجــرد آن را دوبیتی
خواننــد (از جملــه نک .بینــش21 ،1374 ،؛ حاجامینــی 1381 ،الف،
ً
اورامنان ذکر شــده توســط شــمس قیس ،احتماال
 .)14عالوه بر این،
ِ
هورامان کردســتان مرتبط
ی
ه
منطق
به
لغوی،
ـابه
به واســطهی تشـ
ِ
دانســته شدهاســت (همانهــا) .ایــن در حالــی اســت کــه بحــر هــزج
مســدس محذوف ،یا حتی آوازی که همچون این بحر روی ســاختار
ریتمــی «کوتــاه بلنــد بلنــد بلنــد /کوتاه بلنــد بلنــد بلند /کوتــاه بلند
بلنــد» ،بنــا شــده باشــد ،تــا کنــون در هورامان یافت نشــده اســت.7
اشعار هورامی ،حداقل در چپله ،نه از هزج مسدس محذوف بلکه از
وزنهای هجایی تبعیت میکنند.
حجم قابل توجهی از کالم چپلههای هورامی ،اشــعار ده هجایی
هستند ،به این معنی که هر بیت آن از دو مصر ِع ده هجایی ساخته

شــده اســت .کاربرد وســیع اشــعار ده هجایــی در هورامــان به حدی
همیشــگی وزن شــعر هورامی
بودن
اســت که پرهیزی ،بر ده هجایی ِ
ِ
در هر قالبی که باشــد (فرد ،دو بیتی ،مثنوی بلند ،غزل-مثنوی)-تأ کیــد میگــذارد ( %84 .)126 ،1385از چپلههــای مــورد مطالعــهی
ایــن پژوهــش بر اشــعار ده هجایی ،و  %16بر اشــعار چهــارده هجایی
8
وزن چهارده
شعر ِ
خوانده شــدند  .الزم به ذکر است که چپلههای با ِ
هجایــی در مــواردی با ابیــات ده هجایی ترکیب شــدهاند ،به طوری
که ده هجا توانســتهاند به کمک اضافه شــدن کلمات خارج از شعر،
جای شــعر چهارده هجایی را پر کنند (برای نمونه نک .حاجامینی،
 1381الف .)115 ،به این ترتیب چپله روی شعر ده یا چهارده هجایی
خوانده میشود .کالم چهارده هجایی در چپلهها معدودند و بیشتر
کالم چپلههای هورامان اشعار ده هجایی هستند.
ِ
ً
کالم چپلهها عموما از پشــت ســر هم خواندن تکبیتها حاصل
ً
میآیــد .ایــن تکبیتهــا ،لزومــا ارتبــاط معنایــی ،یــا ترتیــب ثابــت و
مشــخصی بــرای خوانده شــدن ندارند (نــک .احمــدی  63 ،1394و
کالم موســیقی هورامی را از
حاجامینــی 1381 ،الــف .)151 ،خوانندهِ ،
میان صدها تکبیت موجود در گنجینهی وسیع فرهنگ شفاهی ،و
یا از سرودههای شاعران شناخته شدهی هورامی چون «عبدالرحیم
تاوهگــوزی»« 9انتخاب» میکند (نــک .حاجامینی 1381 ،الف 128 ،و
 139و  .)149هــر خواننــدهی هورامی باید تعداد قابــل توجهی از این
کالم
تکبیتها را به حافظه بسپارد تا حضور ذهن کافی را در تأمین ِ
گونههای متنوع هورامی (از جمله چپله) داشته باشد.
بیتهای با وزن ده هجایی ،از دو مصر ع ده هجایی و هر مصر ع از
دو واحد پنج هجایی تشکیل میشود (نک .جدول  .)1در این اشعار
هر کدام از بیتهای منفرد دو مصر ع ده هجایی دارند ،که «در وسط
هــر مصــراع ،بعد از هجای پنجــم مکث و توقف کوتاهــی وجود دارد»
کلمات این اشــعار،
(پرهیــزی .)126 ،1385 ،همچنیــن در مرزبندی
ِ
پنجــم مصراع ناتمــام نمیماند .به
هی ـچگاه کلمــهای در آخــر هجای
ِ
عنــوان مثــال در بیــت «ئارهزومهندیم ،جــه حهد ویــهردهن /فراوان

هجایی وزن در ساختار بیتهای د ه هجایی.
جدول  -1واحدهای
ِ

بیت ( 20هجا)
مصراع دوم ( 10هجا)

مصراع اول ( 10هجا)
واحد اول ( 5هجا)

واحد دوم ( 5هجا)

واحد سوم ( 5هجا)

واحد چهارم ( 5هجا)

مثال :ئا /ره /زو /مهنـ /دیم

جه /حهد/ویـ /ـهر /دهن

فـ /را /وان /خهی /لی

تا /سهی /توم /کهر /دهن

هجایی وزن در ساختار بیتهای چهارد ه هجایی.
جدول  -2واحدهای
ِ

بیت ( 28هجا)
مصراع دوم ( 14هجا)

مصراع اول ( 14هجا)
واحد اول ( 7هجا)

واحد دوم ( 7هجا)

واحد سوم ( 7هجا)

واحد چهارم ( 7هجا)

مثال :ئیم /رو /چوو /مه /ئالـ/
یا /وا

یا /سه /مه /نم /پی /یا /وا

ال /رو /لهنـ /جهو /بوو /شمـ /شیر

جهر /گوو /مـ /نیش /ئهشـ /کا /وا
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خهیلــی ،تاس ـهی تــوم ک ـهردهن» دو مصــراع ده هجایی وجــود دارد
که به وســیلهی کجخط از هم جدا شــدهاند؛ مصراعهــا نیز ،با مکثی
کــه رعایــت آن پــس از ئارهزومهندیــم و فــراوان خهیلــی الزامی اســت،
بــه دو واحــد پنــج هجایی تقســیم شــده اســت .هیچکــدام از کلمات
ئارهزومهندیم ،جه ،حهد ،ویهردهن ،فراوان ،خهیلی ،تاسهی ،توم،
ک ـهردهن ،بیــن هجــای پنجم و ششــم نیفتادهانــد و به عبــارت دیگر
پــس از هجــای پنجم ،کلمهی ناتمامی وجود نــدارد .در بیت باال دو
واحد پنج هجایی به وســیلهی ویرگول از هم جدا شدهاند .بنابراین
کوچکترین واحد وزنی که در ســاختار تکبیتهای مورد اســتفاده
در چپلــه ظاهــر میشــوند ،واحدهای پنج هجایی اســت و هر بیت از
چهار عدد از این واحدها متشکل است.10
در ابیات موسوم به چهارده هجایی نیز هر مصرع چهاردههجایی،
هفتم مصراع ،و همچنین با پرهیز از
با ایجاد مکث و وقفه پس از هجای ِ
جا گیری کلمات در میانهی هجای هفتم و هشتم ،به دو واحد هفت
هجایی (متناظر با واحدهای پنج هجایی در ابیات ده هجایی) تقسیم
میشــود (برای مثــال نک .جدول  .)2عوامل موثر در تقســیم هر بیت
بــه چهــار واحد ،بر ابیات دارای وزن چهارده هجایی نیز حا کم اســت.
واحدهــای چهارگانهی پنــج /هفت هجایی در چپلههــا ،الگوهای
ریتمیــک متنوعی مییابند ،بــا این وجود همهی چپلههــا واحد پنج/
هفت هجایی را در چارچوب چهار ضرب ارائه میکنند (نک .جدول.)3
بــا مراجعه به تصاویر  1تا  9میتوان مشــاهده کــرد که هر بیت ،وقتی به
چپلــه در میآیــد ،در چهــار میــزان چهــار ضربــی خوانــده میشــود و هر
میزان به یکی از واحدهای پنج /هفت هجایی اختصاص دارد .در این
زمینه ،تنها میتوان از یک مثال نقض یاد کرد (ردیف  2از جدول  .)4در
جامع ـهی آماری مورد مطالعه ،تعداد میزانهایی که شــامل این مثال
نقض میشــوند ،حدود  %0.7از کل چپلهها است .بنابراین در مقایسه
فراوانی مثالهای موید ،میتوان از اســتثنائات چشمپوشی کرد و به
با
ِ
هجایی
این اصل کلی رسید که در چپله همیشه هر واحد پنج /هفت
ِ
کالم در متر چهار ضربی گنجانده میشود .این متر چهار ضربی در این
نوشتار به معیاری برای تعیین طول جملههای چپله تبدیل ،و به طور
اعتباری «خشت» اطالق شده است؛ خشت در این نوشتار عبارت است
از قسمتی از موسیقی چپله که از نظر کالم یک چهارم از هجاهای بیت را
در بر میگیرد و از نظر کشش زمانی ،چهار ضرب است.

تصویــر  -1آوانویســی یــک بیــت ده هجایــی از چپلــهای بــا ســاختار ریتمیــک و ملودیــک تــک
12
خشتی.

 .۳فرم موسیقی چپله
چپلهها را در وهلهی اول میتوان بر اساس تعداد جملههایی که
ارائــه میکنند ،طبقهبندی کــرد .از این منظر ،چپله یا یک جملهای
است یا دو جملهای.

 .1-3چپلههای یک جملهای

حجــم زیــادی از چپلههای هورامــی ،از یک جملهی موســیقایی
تشــکیل شــدهاند .ایــن جملــهی کوتــاه در طــول چندیــن دقیقــه
کالم چپله اســت که در
تکــرار میشــود (کاظمــی )191 ،1389 ،و تنهــا ِ
هــر جملــه متفاوت میشــود .در اینجا تالش شــده تا طــول جملهی
موســیقایی تکرارشــونده با عواملی چون نظمهای زمانی و الگوهای
ریتمیک ،شــاخصههای ملودیک مرتبط با نوا ک و چگونگی انطباق
اعتباری خشت
برش واحدهای کالم و موســیقی تعیین شود .واحد
ِ
ِ
در تعیین اندازه طول جمالت به کار برده شده است .بر این اساس،
چپلههــای یــک جملهای از لحاظ طول جمله به انواع تک خشــتی،
دو خشتی و چهار خشتی قابل طبقهبندی شدند.
 .1-1-3جملههای تک خشتی
هجایی شــعر ،هنگامی که به چپلــه درمیآید،
واحــد پنج/هفــت
ِ
همــواره الگــوی ریتمیــک مشــخصی مییابــد .بــه عنــوان مثــال در
چپل ـهی تصویــر  ،1این الگو به صــورت توالی چهار ارزش چنگ و یک
ً
ســفید در آمده است .11الگوهای ریتمیک بعضا با جملهی ملودیکی
همراه میشــوند کــه از لحاظ زمانی هماندازهاند .بــه این ترتیب این
دو ،یــک الگــوی ریتمیک-ملودیکــی تکخشــتی میســازند کــه بــه
تمــام بیــت و در نهایــت تمام چپله تســری پیدا میکنــد .در چپلهی
آوانویســی شــده در تصویــر  ،1خشــت اول از الگــوی ریتمیکــی در
همراهی با کالم تبعیت میکند که سه خشت بعدی آن را تکرار کرده
است .این الگوی ریتمیک به نوبهی خود ،به تمام خشتهای بیت
تســری یافته اســت .خشــت اول همچنین دارای جملــهی ملودیک
کوتاهــی اســت که خودبســنده اســت و بــا پایــان یافتن الگــوی ریتم،
پایــان مییابــد .جملهی ملودیک خشــت اول ،توســط ســه خشــت
بعــدی تکــرار میشــود و بــه نوبــهی خــود بــه تمــام بیــت و در نهایت
تمــام چپله تســری مییابــد .این چپله ،از تکرار یــک الگوی ریتمیک
ـخص چهارضربی تشــکیل شدهاســت ،این الگو از لحاظ ملودی
مشـ ِ
خودبسنده است و شامل  5هجای کالم است .بنابراین برش کالم و
هجایی
ریتم و ملودی در این چپله بر هم منطبق است و واحد پنج
ِ
کالم ،الگــوی «چهــار چنــگ و یــک ســفید»ِ ریتــم ،و جملــه ملودیک
در قالـ ِـب یــک خشــت انــدازه میشــود .بــرای مثالهای بیشــتر نک.
حاجامینــی 1381 ،الــف 125 ،و  130و  140و  150و  .153در چپلههای
تک خشــتی ،هر بیت از لحاظ موســیقایی به چهار الگوی ریتمیک-
ملودیک تکراری تقسیم میشود.
الگوی ریتم کالمی-آوایی در همهی چپلهها منطبق بر پنج هجا
نیســت ،بلکــه چنیــن الگویــی میتوانــد بدون کــم و کاســت در مورد
اشعار چهارده هجایی نیز اتفاق بیافتد .به بیان دیگر چپله میتواند
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کالم هفت هجایی باشد .برای مثال
تکرار یک خشـ ِـت موسیقایی با ِ
نک .تصویر  2و نیز حاجامینی 1381 ،الف 116 ،و  146و .127
تعــداد صداهــای الگوی ریتمیک یک خشــت ،همیشــه بــا تعداد
هجاهــای واحد شــعری (پنج یا هفت) برابر نیســت ،بلکــه این تعداد
میتوانــد بــا اضافــه شــدن هجاهــای خــارج از متــن تغییــر کنــد .در
تصویــر ،3یــک چپلهی تک خشــتی آوانویســی شدهاســت که الگوی
ریتم کالمی-آوایی آن شش هجا دارد :یک هجای اضافهی خارج از
اصلی متن .برای مثالهای بیشــتر در این
متــن اصلــی و پنج هجای ِ
زمینه نک .جدول  3و حاجامینی 1381 ،الف.148 ،137 ،
حدود  %47از چپلههای هورامی -مثل چپلهی آوانویســی شــده
در تصاویر  1و  -2از الگوهای ریتمیک و ملودیک تک خشتی استفاده
میکننــد و واحــد پنج/هفت هجایـ ِـی کالم ،الگوی ریتــم ،و جملهی
ملــودی در یــک خشــت اندازه شــدهاند .همانطور که از مقایس ـهی
تصاویر  1و  3میتوان دریافت ،الگوهای ریتم چپلههای تک خشتی

 .۲-1-۳جملههای دو خشتی
 .۱-۲-۱-۳دوخشتیهای ملودیک (ناقص)
در تعدادی از چپلهها ،ا گرچه الگوی ریتم کما کان در یک خشت
ارائه میشود ،اما روال مدال در پایان خشت اول هنوز ناپایدار است
و پس از پایان ملودی در خشــت دوم اســت که جمله از لحاظ نوا ک
ً
پایدار میشــود .مثال در چپلهی آوانویســی شــده در تصویر  ،4الگوی
ریتمــی همــان الگــوی چپلــهی تصویــر  1اســت و قالــب یــک خشــتی
دارد .اما جملهی ملودیک در قالب دو خشــت اندازه شده است .به
عبارت دیگر در این چپله هر بیت از لحاظ موسیقایی به چهار الگوی
ریتمی و دو جملهی ملودیک تقسیم میشود.

تصویر  -2آوانویسی یک بیت چهارده هجایی از چپلهای با ساختار ریتمیک و ملودیک تک
خشتی.

تصویر -3آوانویسی یک بیت از چپلهای با ساختار تک خشتی با حضور هجای خارج از متن
13
در الگوی ریتم کالمی-آوایی.

تصویر  -4آوانویسی یک بیت از چپلهای با ساختار دو خشتی ملودیک (ناقص).

تصویر  -5آوانویسی یک بیت از چپلهای با ساختار دو خشتی ریتمیک-ملودیک (کامل).

همگی یکســان نیســتند و انــواع متنوعــی مینمایانند .بــا مطالعهی
الگوهــای ریتم کالم-آوا در جامعهی آمــاری ،تعداد  12الگوی ریتمی
استخراج شد که فهرست آنها در جدول  3آمده است.

87
مطالعۀ فرم چپلههای هورامان از منظر ارتباط کالم و موسیقی

 .۲-۲-۱-۳دو خشتیهای ریتمیک-ملودیک (کامل)
ســاختار چپل ـهی مثــال زده شــده در تصویــر ،4تنهــا از لحــاظ
ملودیــک دو خشــتی محســوب میشــود ،در حالی که طــول الگوی
ریتمیــک این چپله ،کما کان تک خشــتی اســت .چپلههایی وجود
دارند که هم از نظر جملهی ملودیک و هم از نظر الگوی ریتمیک در
دو خشت اندازه میشوند .برای مثال در چپلهی آوانویسی شده در
تصویــر  ،5طــول جملهی ملودیک دو خشــت اســت و الگوی ریتمی
ریتمی تک خشــتی ســاخته شــده
ـتن دو الگوی
نیــز از بــه هم پیوسـ ِ
ِ
اســت .ایــن دو الگــو میتواننــد به شــکل منفــرد و جدا گانــه ،مبنای
ریتمیــک چپل ـهی تــک خشــتی باشــند ،چنــان کــه آوانویس ـیهای
تصاویــر  1و  3هســتند (بــرای مطالع ـهی مثال دیگــری در این زمینه
نک .احمدی.)64 ،1394 ،
حــدود  %42از چپلههــای جامعهی آمــاری پژوهش ،از الگوهای
دوخشــتی اســتفاده میکننــد .هــر چنــد بهصــورت نظــری میتــوان
از ترکیــب  12الگــوی ریتمـ ِـی تک خشــتی موجود در فهرســت جدول
 288 ،3الگــوی دو خشــتی اســتخراج کــرد ،امــا در جامع ـهی آماری
ً
مــورد مطالعــه این پژوهش ،عمال تنها  7الگوی ریتمی دو خشــتی از
ترکیــب الگوهای تک خشــتی مشــاهده شــد (نک .جــدول  .)6برای
مثالهــای بیشــتر در این زمینه نک .حاجامینــی 1381 ،الف 118 ،و
 121و  123و  133و .144

تصویر  -6آوانویســی یک بیت از چپلهای با ســاختار چهار خشتی ،با ناپایداری ناشی از تنش
14
ریتمیک.

های با ســاختار چهار خشتی ،با ناپایداری ناشی از تکرار
تصویر  -۷آوانویســی یک بیت از چپل 
موتیف موسیقایی.

 .3-1-3جملههای چهار خشتی
چپلههایــی در نمونههــای بررســی شــده وجــود دارنــد کــه از لحاظ
طول الگوی ریتم و جملهی ملودی ،تک خشتی محسوب میشوند و
موسیقایی یکسان تقسیم
به عبارت دیگر ،یک بیت را به چهار خشت
ِ
میکنند اما یک تفاوت عمده با چپلههای تک خشتی دارند :در انتهای
خشت سوم آنها با اضافه شدن یک عامل موسیقایی تنشزا ،نوعی از
ناپایداری ایجاد میشود .این ناپایداری در خشت چهارم و قبل از پایان
یافتن بیت با تکرار الگوی خش ـتهای اول رفع میگردد و بدین ترتیب
جمل ـهی چپله به چهار خشــت گســترش پیــدا میکند .عامــل تنش زا
ً
میتواند اضافه شــدن یــک هجای خارج از متن (مثــا نک .تصویر ،)6
ً
تکــرار آخرین موتیف موســیقایی خشــت ســوم (مثــا نک .تصویــر  )7یا
ً
ایست روی نتهای ناپایدار و تنشزای ُمد (مثال نک .تصویر  )8باشد.
تنــش و ناپایــداری ملودیــک یــا ریتمیــک در پایان خشــت ســوم ،طول
جملهی موسیقایی برخی از چپلهها را به چهار خشت میرساند.

 .2-3چپلههای دو جملهای
گاه یــک چپلــه میتوانــد به جای یــک جمله ،از ترکیــب دو جمله
ساخته شده باشد .برای مثال در تصویر  ،9چپلهای آوانویسی شده
اســت کــه دو جملــه دارد :اول یــک جملــهی دو خشــتی کــه حاصل
ترکیــب دو الگــوی ریتمیــک موجود در ســوم جدول ( 3هــر دو حالت
ســنکوپدار و بدون سنکوپ) است؛ و دوم جملهای تک خشتی که
در هر خشت چهار هجا گنجانده شده است.
چپلههای دو جملهای مورد مطالعهی این پژوهش ،همگی مانند
نمونهی تصویر  ،8از توالی یک جملهی دو خشتی به عنوان جملهی
اول و یــک جملــهی تــک خشــتی بــه عنــوان جملــهی دوم تشــکیل
دوم چپلههای دو جملهای ،ســه ویژگی مشــترک
شــدهاندً .جملهی ِ
دارنــد :اوال همانطــور کــه اشــاره شــد در تقســیمبندی ایــن نوشــتار در
ً
دســتهی جملههای تک خشــتی قرار میگیرند؛ دوما تعداد هجاهای
ً
هــر واحد آنها بــا جملهی اول تفاوت دارد؛ و ســوما برخالف جملهی
اول -کــه هــر جملــه را روی بیت جدیدی میخوانــد -کالم کم و بیش
ثابتی دارد .از این روست که میتوان آنها را همچون ترجیعبند دید و
چپلههای دو جملهای را چپلههای بند و برگردان نیز خواند.

تصویر  -8آوانویسی یک بیت از چپلهای با ساختار چهار خشتی ،با ناپایداری ناشی از تنش
مدال.
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تصویر  -9آوانویسی دو بیت از یک چپلهی دو جملهای.
جدول  -3فراوانی و درصد چپلههای یک جملهای تک خشتی.

ردیف

الگوی شاخص

فراوانی

درصد از کل

1

10

8.4

2

6

5.1

3

10

8.4

4

6

5.1

5

2

1.7

6

2

1.7

7

3

2.5

8

4

9

1

0.8

10

1

0.8

11

6

5.1

12

4

3.5

55

3.4

46.7
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جدول  -4فراوانی و درصد چپلههای یک جملهای دو خشتی.

ردیف

فراوانی

الگوی شاخص

درصد از کل

1

7

5.9

2

5

4.2

3

2

1.7

4

3

2.5

5

9

6

1

0.8

7

2

1.7

21

17.8

42.3

ً
دو خشتی ملودیک (معموال با کلمات اضافه در آخر خشت اول)

8

50

7.6

جدول  -5فراوانی و درصد فرمهای گونا گون چپله در جامعه آماری این پژوهش.

فرم

فراوانی

درصد از کل

یک جملهای تک خشتی

55

46.7

یک جملهای دو خشتی

50

42.3

یک جملهای چهار خشتی

7

5.9

دو جملهای

6

5.1

جمع

118

100

ـیقایی رایج در میان کردهای هورامان اســت
چپله ،گونهی موسـ
ِ
کــه با آواز خوانده میشــود ،کالم آن شــعرهای ده یــا چهارده هجایی
اســت ،وزن معین چهارضربی ســاده دارد ،تندای آن بین  105تا 120
(آلگــرو) اســت ،اجرا کنندگان و شــنوندگانش ،ســر ضربهــای آن را با
دســت زدن همراهی میکنند و میتواند با رقص همراه شــود .اشــعار
چپلــه تکبیتهایی هســتند کــه از نظــر معنایی مســتقلند .آنها از
دو مصراع و هر مصراع از دو واحد کوچکتر ســاخته میشــوند که به
وســیلهی یک مکث از هم جدا میشــوند .واحدهای کوچکتر اخیر
میتواننــد پنــج یــا هفت هجایی باشــند .هر کــدام از ایــن واحدهای
پنج/هفــت هجایــی در حالت عادی در یک متر چهار ضربی خوانده

میشود و جملهی ملودیک خود را مییابد .در مفهوم اعتباری این
شــدن یــک واحد پنج/هفت هجایــی در واحد
پژوهــش ،به خوانده
ِ
متریک چهار ضربی ،بر روی ملودی خاص« ،خشت» گفته میشود.
واحدهــای پنج/هفــت هجایی کالم و خشــتهای موســیقی چپله،
به شــکل متناظر عمل میکنند و فرم چپله به چگونگی تناســب این
دو بســتگی دارد .تناظــر موســیقی و کالم خشــتها در دو وجــه فــرم
و ریتــم نمــود بــارز دارد .چپلههــای هورامی از جنبۀ فــرم میتوانند از
تکــرار یــک جملــه یا ترکیــب دو جملــهی موســیقایی به شــکل بند و
برگــردان حاصل شــوند .همچنین طول هر یــک از جملههای چپله،
بنابر تناســبات کالم و موســیقی میتوانند تکخشتی ،دوخشتی ،یا
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چهارخشــتی باشــد .الگوهای ریتمیک مشــخص و کــم و بیش ثابت
موســیقایی–که در جدول  3و  4فهرســت شــدهاند ، -کشــش زمانی
ادای هجاهــای کالم چپلــه را تعییــن میکننــد .برخی از ایــن الگوها،
کالم را به اضافه کردن هجای خارج از شــعر ملزم میکند (برای مثال
نک .ردیف  2و  3از جدول  .)3هجایی بودن وزن کالم چپله ،تا حد
زیــادی امــکان تطبیق هجاهای متنــوع کالم را در الگوهای ریتمیک
از پیش تعیین شدۀ فوق به چپله میدهد .به عبارتی ،ادای هجا در
زمانی از پیش تعیینشــده در الگوی ریتمیک
چپله تابعی از کشــش ِ

موسیقاییســت .بــا ایــن وجــود نمیتــوان زمــان طبیعــی کشــش و
ً
کمیــت هجــای کالم را در ایــن میان کامــا بیاثر و خنثــی فرض کرد،
نکــه کشــش برخــی از هجاهــا نســبت به الگــوی موســیقایی ،به
چنا 
15
وضوح دچار قبض و بسط میشود  .رابطۀ میان کمیت زمانی هجا
موسیقایی چپله،
به شکل طبیعی و ادای آن در قالبهای ریتمیک
ِ
و عوامل موثر در تبعیت یا عدم تبعیت کمیتهای متنوع هجا از این
الگوهــای ریتمیــک ،میتوانند موضوع پژوهشهــای جدا گانهای در
ادبیات و موسیقی کردستان باشند.
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K

urdish people are Arian tribes living in the
west of the Iranian Plateau along Zagros
Mountains. They, despite the unity of origin and language, have formed some subcultures which are
distinguished with regards to language, traditional
music, clothes, folklore, and social life. These subcultures are part of the criteria through which the
area is divided and recognized. One of the wellknown subcultures in the area is those of Hurami’s
whose place of living is called Hawraman. Hawraman is spread both in Iran and Iraqi Kurdistan. In
Iran, it is extended from western and southwestern
of Kurdistan Province to northwestern Kermanshah
province while it is located in a city of Iraq called
Byara. Hurami language, despite its low number of
speakers, is among one of the four original Kurdish Languages. Hawraman music, due to its unique
and significant characteristics, is of great prestige
which is closely associated with the following: The
music is completely vocal which is not accompanied by any instruments. The range of the voices
used is limited to two, three or at most four. The
voice is associated with vibration and sound creation in the larynx, mouth, and sinus. The features
mentioned above are all crystal clear in the production of vowels. Hawraman music and its examination is of great importance as it has influenced a
numerous musical forms in both southern and
western parts of Kurdistan province and north and
west of Kermanshah province. The music has also
had an impact on some musical forms of followers
of the Yarsan ritual in the Goran region, and other
major cities such as Sanandaj and Kermanshah.
This study examines the Chapla which is a type of
Hawraman music. The main purpose of the study

is to examine the influence of poems, lyrics, and
music on the form of Chapla. In other words, what
is the relation between lyrics or words’ structure
and music in Chapla and how does it influences the
form. In pursuit of answering these questions, 118
unique Chapla were selected and then analyzed
and transcribed so that the relation of the lyrics or
words’ structure and the music be revealed. After
transcription of Chaplas, units of words, rhythmic
patterns, and melodic sentences were extracted as
the basic vocal elements of Chapla. Then, the patterns of convergence and integration of these three
elements were studied and classified. According to
the results, each Chapla’s hemistich, based on its
stress, consists of twenty or twenty eight syllable
which once being sung is divided into four parts of
five-syllable units if totally twenty and seven-syllable if totally twenty eight. Each of these four units,
being called “khesht” in this article, is a quadruple.
The inner rhythm of this quadruple is of 19 patterns.
Each rhythm causes the Chaplas to be of 1, 2 or 4
“khesht”. Hence, based on the relation of the lyrics and the music, the Chaplas are divided into four
groups: one sentence on “khesht”, one sentence
two “khesht”, one sentence four “khesht”, and two
sentences.
Keywords
Kurdistan Music, Hawrâmân Music, Chapla, Form,
Ten-Syllable Poem.
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