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  رديردي با تكيه بر شاهنامة كُدرآمدي بر ادب حماسي و پهلواني كُ
    

  1 بهروز چمن آرا

  چكيده

هـايي حماسـي و    ، سعي در تعريف و تحديـد منظومـه   مقالة حاضر با كاوش چند سويه
هايي كه ريشـه در   اند؛ منظومه را دارد كه عموماً زير نام شاهنامة كردي شناخته شده  پهلواني

هاي جمعـي زاگـرس نشـينان از بـن تـاريخ       باورها و پنداشته ة د و در بر دارنداسطوره دارن
اي در غـرب و شـرق ايـران، محقّـق را بـه       اسطورههاي  مايه  طرح تفاوت بن. تاكنون هستند

نتيجة آن به دست آمـدن يـك   . بيني شاهنامة كردي واداشته است كاوش در انديشه و جهان
الت سـنجي قياسـي شـاهنامة كـردي در تناسـب بـا       بندي است كه تا حدودي به اصـ  طبقه

هاي كردي اشـاره و   سپس به ساختار وزني و زباني منظومه. كند شاهنامة فردوسي كمك مي
. بپـردازيم  -گـوراني -هايي به تبيين مفهوم زبان ادبـي كـردي   سعي شده است با ارائة نمونه

فرهنـگ و ادب  هاي روايت شاهنامة كردي  منجـر بـه ورود بـه بحـث در      بحث سرچشمه
خوانـان   در ميان شاهنامه ها نويس در اين بخش به چگونگي ظهور دست. شفاهي شده است

ايم كه شاهنامة كردي متني  در پايان به اين نتيجه رسيده. ايم هاي اجراي نقل پرداخته و شيوه
اصيل و متعلّق به حوزة فرهنگي زاگرس است كه بر اثر قـرار نگـرفتن در گفتمـان رسـمي     

كهـن   به جاماندة هاي كشور و به تأثير از تنوع شديد فرق مذهبي پس از اسالم و آيينادبي 
 است  خوش دگرگوني و دگرديسي شده اين سرزمين ، دست ايراني

هاي حماسي و پهلـواني، شـاهنامة كـردي، گـوراني، ادب شـفاهي،       منظومه: هاكليدواژه
  .شاهنامة فردوسي

                                                 
        behrooz_ch@yahoo.com   گن آلمانگوتينجورج آگوست ـ دانشجوي دكتري مطالعات ايران باستان، دانشگاه  - 1

بي 
ي اد

رها
ستا

ج
 

مارة
ي، ش

هش
پژو

ي ـ 
علم

جلّة 
م

172 ،
هار 

ب
139

0
 



 يكم شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                  120 

 مقدمه

هاي بسـياري   و دانشنامه اند ترين آثار ادبيات جهان از شناخته هاي حماسي و پهلواني منظومه
ات   . اند در تعريف و تحديد مفهوم حماسه كوشيده ات حماسي را نخسـتين ادبيـشايد بتوان ادبي

اي بزرگ از اسطوره و تـاريخ   ادبيات حماسي مجموعه. ناميد و دروني شدة مردميشده  شناخته
باورهاي ديني و مذهبي را در خود جاي داده است و به تعبيري چنين ها و همه و روايتتا قص
هاي دور دست دانست، چرا كـه   ها در هزارهتوان آن را آيينة زندگي و پنداشت جمعي انسان مي

تي را در خود حفـظ  هاي ملّ ها و پيروزي ها، باورها، رخدادهاي بزرگ تاريخي، شكست پنداشته
 داشـته  نگـه  خود را  در ها  ها ردپاي اسطوره ها و دگرديسي ها، انقالب كرده و عليرغم دگرگوني

داستان پهلـواني فنـگ شـن در خـاور     ايلياد و اديسه هومر در غرب، مهابهاراتا در شرق، . است
هـاي ويـژه و    گمش در ميان رودان و اوستا در ايران، از نمونـه  گيل، ) 49 :1362 دوستخواه،(دور

 ،برداشت عمومي از ادبيات حماسي در ايـران . اند ت جهاندر ادبيا يو پهلوان يحماسادب بارز 
نام شاهنامه  بي ادبي 1نمايد كه اين گونة آورد و چنان مي شاهنامة بزرگ فردوسي را فراخاطر مي

ها و ابيات شاهنامه در تناسـب بـا    ، داستانكم دستست كه ا اين در حالي. هويتي از خود ندارد
  .بهرة كمتر را دارد  كمياز نظر  متون مهجور مانده قبل و بعد خود

و مفـاهيم   ها توان باورداشت ايران پهناور داراي تنوع فرهنگي بسياري است و به سختي مي 
هاي آن سلب و به برخي منتسب  اي و حماسي بازمانده از گذشته را از برخي از فرهنگ اسطوره

در   هـاي شـناخته شـده    يـف چنين كليت و همساني باورهاي ايراني نيـز طبـق تعر  دانست و هم
هاي ايراني از  آنچه امروزه تحت عنوان فرهنگ و اسطوه. شاهنامة فردوسي نيز جاي ترديد دارد

 -عيالمـي (شود عبارت است از فرهنگي تلفيقي كه از برخورد پيشرفتة آسياي غربـي  آنها ياد مي
تفـاوت و عـدم   ). 400: 1376بهار،(و فرهنگ آريايي هند و ايراني پديد آمده است) النّهريني بين

هـاي غربـي تنهـا يـك نمونـه از       هاي رسمي و محلّي شرق و مركز ايـران بـا آيـين    تطابق آيين
گذشـته مـورد     شواهدي است كه يكدستي و جامعيت تعريف فرهنگي ايـران را در چنـد قـرن   

                                                 
1. Genre 
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هاي ايراني  ناساطير ايران مانند زبا«:گويد مهرداد بهار دربارة اين تغييرات مي. دهد ترديد قرار مي
مانوي و اساطير ايراني بعـد   -اوستايي، پهلوي -گاهاني: سه مرحله را پشت سر گذاشته داست

گيري بيـان   بهار آن مراحل را در قالب تغيير، شكستگي، ادغام و وام)  87 :1376 بهار،( .»از اسالم
راني به دسـت داد كـه   هاي ناب اي  توان تعريفي جامع و مانع از اسطوره نمي اين مبنا كند و بر مي

چرا كه اسـطوره  . دستخوش تغيير و تحول نشده باشد و صورت اولية خود را حفظ كرده باشد
در ذات خود تغيير و دگرديسي را به همراه دارد و مانند زبان، ماهيت و كاركرد اجتمـاعي دارد  

هـا،   ها، تـركمن  توان در فرهنگ شفاهي تاجيك هاي پهلواني و حماسي را مي داستان .و پوياست
تـر اخـتالف نسـبي و روايـت      ها، كردها و لرها نيز دريافت و از همه مهم ها، بلوچ ارامنه، راجي
هـاي ايـران باسـتان     ها در هر يك از مناطق فرهنگي مزبور با يكديگر و نيز با مـتن  بومي داستان

  . است كه خود جاي بسي تأمل و تدقيق دارد
هـاي اوسـتايي و پهلـوي چـون      مانـده  يبرجـا  ،متون ماقبل گنجينة از مندي بهرهفردوسي با 

و انـد   اي ه ها كه سرشـار از اخبـار حماسـي و اسـطور     ، يادگار زريران و ديگر متنهانامك خداي
ـ  چنين شاهنامه هم د بلخـي و  هاي منظوم و منثور چون شاهنامه مسعودي، احمد بلخي، ابوالمؤي

دسـت بـه    ،هاي عاميانه و دهقانـان نـژاده   ن داستا هاي شفاهي و شاهنامه ابومنصوري نيز روايت
تنها ذوق سرشار او نبود كه چنـين شـاهكاري را   . بازآفريني و سرايش شاهكار ماندگار خود زد

كـه طبـع او را   بلكه فرهنگ شفاهي و ادبيات بسـيار غنـي و عميـق پـيش از او بـود       پي افكند،
هاي ايراني نيز  اما روايت فردوسي از حماسه .نمود توده را تشنة چنان زبان و بياني ميسرشار و 

ـ    ؛هاي اين سرزمين اسـت  و حماسه  مند از درياي ژرف اسطوره برداشتي كرانه ق بـا انـدكي تعم
 نمايـان ها و گاه تعارض و تضادهاي اساسي بين بيان فردوسي و روايـات پيشـين    برخي تفاوت

مبنـاي منـابع در دسـترس و     هرچند فردوسي در تأكيد بـر درسـتي روايـت خـود بـر     . شود مي
   :گويد مي در داستان كاموس كُشانيبازگويي بي كم و كاست آنها  

  را جاي ماتم بديمــ روان    گر از داستان يك سخن كم بدي
   )285: 1371شاهنامه، (
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گشتاسـب و كيكـاووس بـه عنـوان دو      اي چون معكوس شدن منش و بينش اما تغييرات اساسي 
 قهرمـان داستان  فقدانچنين  ؛ هم)1(دي متون اوستايي و پهلوي در روايت شاهنامهر و بنياشخصيت مؤثّ

هـاي ذكـر شـدة     ها و پهلواني با داشتن ويژگيپرداخت شخصيتي نو به نام رستم  و "آرش"ايران ملّي
بـه  . يا نشان از وجود رواياتي متفاوت دارد كه امروزه نشاني از آنهـا نيسـت   گشتاسب در متون ماقبل،

نشـان از عزمـي    ؛ها در بازگويي داستان خود داري  رغم تأكيد بر امانت ت ديگر، بيان فردوسي عليعبار
چنين سعي فردوسي در بـازتعريف   هم .دارد اقانه از ادبيات حماسي ايرانآزاد و خلّ يبرداشت و  آگاهانه
در جاي خود قابـل بحـث   هاي زردشتي در گفتمان تازة ايرانيان نو مسلمان نيز  ها و باورداشت  بازمانده
توان ادعا كرد روايت فردوسي از نامة باستان ايران، روايت و تأويلي ويژه از  به صورت كلّي مي. است

هـاي ايرانـي بـه     به بيان ديگـر، انحصـار اسـاطير و اسـطوره    . هاي اقوام ايراني است حماسه و اسطوره
ي از آنهـا را   هاي ايراني را س شاهنامه فردوسي، بخش اعظم اسطوره و حماسه اقط كرده و بخش مهمـ

ات حماسـي     . نيز دگرگونه خواهد كرد تب شاهنامه خواني و شاهنامه پژوهي از گذشـته تـاكنون، ادبيـ
هاي حماسـي و   بر اين اساس، منظومه. ايران را در معناي شاهنامة فردوسي ترسيم و تحديدكرده است

كوش نامه، سـام  : هايي چون از داستاناند و  فتادهپهلواني پس از شاهنامه در سرنوشتي محتوم به انزوا ا
 . هايي نيمه و ناتمام به جا مانده است نامه، شهريار نامه، خسرونامه، جهانگير نامه و غيره تنها نسخه

  هاي حماسي و پهلواني كردي ها و متن منظومه -1

 "نوشتاري"و  "هيشفا"توان در دو دستة  هاي حماسي و پهلواني كردي را مي ها و داستان منظومه
ها و رواياتي است كـه در فرهنـگ شـفاهي     منظور از شفاهي آن دسته از داستان. مورد مطالعه قرار داد

هاي تاريخي بـه جـا مانـده اسـت و      مردم، چه در قالب شعر و نثر و چه در قالب باورها و به يادمانده
ادبي و تاريخي كردها به جـا مانـده   هاي ديني،  هاست كه در متن منظور از نوشتاري، آن دسته از نوشته

  :ها را در سه دستة زير مورد بررسي قرار داد توان اين حماسه بر اساس موضوعيت محتوايي مي. است
  اي و پهلواني؛ اسطوره - 1

 ديني و مذهبي؛ - 2

  .تاريخي - 3
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  اي و پهلواني اسطوره: 1-1

شتاري، عموماً زيـر نـام شـاهنامه،    اي و پهلواني، چه شفاهي و چه نو هاي اسطوره ها و داستان متن
شوند كه از اين پس براي اختصار عبارت شاهنامه را به همة اين متون  شناخته مي  نامه نامه و جنگ رزم

اسـت كـه بـه گـويش گـوراني        اي و پهلواني هاي اسطوره داستاناي از  شاهنامه مجموعه. اطالق كنيم
ه گويش كرمانجي در ارمنستان، تركيه و آذربايجـان  الزم به توضيح است كه اشعاري ب. اند سروده شده

بررسـي و تحقيـق دقيـق در رابطـه بـا متـون       . )2(دانند مي  يافت شده است كه آنها را متعلّق به شاهنامه
دهد اشعار مورد بحث زير عنوان ادبيات حماسي و در دستة تاريخي قرار  حماسي و شاهنامه نشان مي

ريخي ادبيات حماسـي نشـان داده خواهـد شـد، ايـن اشـعار داراي       گيرند و چنان كه در قسمت تا مي
شاهنامه . كنند خصوصيات خاص خود هستند و غالباً در محدودة بين زمان تاريخي و پهلواني سير مي

ها، رخدادها و باورها با شـاهنامة فردوسـي همسـان اسـت؛ در برخـي اخـتالف        در بسياري از داستان
ها را داراست كه در شـاهنامة فردوسـي اثـري از     اي ديگر از داستان دستهساختاري يا محتوايي دارد و 

ها و ساختار آنهـا نيسـت، بلكـه     ها محدود به داستان ها و تفاوت اين اختالف. خورد آنها به چشم نمي
كند كه در ادامـه در   شود و روايتي ديگرگونه را بيان مي اي و آييني را نيز شامل مي هاي اسطوره مايه بن
  . باره به تفصيل بحث خواهيم كرد اين

  وزن اشعار -2

تـرين ايـن    مهـم . بر وفق سنّت كهن، اساس وزن شعر در ادبيات كردي بر كميت هجا قـرار دارد  
توانيم آنهـا را   شش هجايي، هفت هجايي، هشت هجايي و ده هجايي هستند كه مي: اوزان چهار وزن

  هـا جملگـي ده   اشـعار ايـن منظومـه   ). 130 :1385 رهيزي،پ(اوزان اصلي يا اوزان مادر نام گذاري كنيم 
تعداد هجاهاي هر مصرع به دو بخش پنج . به اين معني كه هرمصرع داراي ده هجاست. هجايي است

در اين نوع از وزن كيفيت هجاها مـد  . افتد شود كه در بين اين دو شطر مكث اتّفاق مي تايي تقسيم مي
با ايـن توصـيف، بـا    . نظر برابري و شمارش تعداد هجاها اهميت دارد نظر نيست و تنها كميت آنها از

تنـوع  . مقياس عروض عربي، يك هجاي بلند ممكن است در برابر هجايي كوتاه يا كشيده قرار بگيـرد 
هاي هجايي ذكر شده بر اساس جايگاه و محل ايجاد وقفه در ميـان   هاي هركدام از انواع وزن زيرگروه
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توان با اضافه كردن دو نقطـة   شود؛ به عنوان مثال يك وزن ده هجايي را مي ا زياد ميتعداد هجاها كم ي
يـا   3+3+3+3توان به دو شـكل   تقسيم كرد و يا يك وزن دوازده تايي را مي 2+4+4مكث به صورت 

كند، خوش آواتر  وزن ده هجايي كه مصرع را در به دو شطر مساوي تقسيم مي. به نظم كشيد 4+4+4
يشتر از ديگر اوزان قابليت انطباق با سـاخت معمـول دسـتور زبـان كـردي را دارد؛ بنـابراين       بوده و ب

توانـد شـيواتر از بيـان در     سراينده، محدوديت كمتري در كميت فضاي وزني بيت دارد و زبان آن مي
و تـرين   تـرين، معمـول   وزن ده هجـايي را شـايد بتـوان عمـده    . تر يـا بلنـدتر باشـد    ديگر اوزان كوتاه

ترين اشعار ده هجايي گوراني متعلّق به كالم خزانـه و   ترين وزن شعر كردي دانست، زيرا قديم قديمي
  .رسد هاي نخستين اسالمي مي دفاتر سرانجام در آيين يارسان است و قدمت آنها به سده

برخي زبان شناسان و ايران شناسان چون كريستين سن، بنونيست و ديگران وزن شـعر در ايـران    
هايي از گاثاها، بندهشن، درخت آسـوريك و يادگـار زريـران را كـه      ستان را هجايي دانسته و نمونهبا

رود شـعر   بنابراين، احتمال مـي . اند متشكّل از هجاهاي شش تا يازده هجايي است گواه مدعا قرار داده
توان در جاي  مي شاهنامه را. هاي وزني شعر پيش از اسالم باشد دار و دربردارندة ويژگي كردي ميراث

ها يافت بدين معنا كـه دفـاتري كـه تحـت عنـوان       جاي مناطق حوزة زاگرس با همين زبان و ويژگي
شود همه از  هاي غربي ايران و شرقي عراق يافته مي شاهنامه لكي يا لري يا هورامي و غيره در قسمت

ز آنهـا دقيقـاً منطبـق بـر     هاي مكرر و مشابه به هم هستند كه هـيچ كـدام ا   يك نخستينه بوده و روايت
گويش بومي مردم آن منطقه نيستند و گاه برخي از اقوام و گويشوران آن را مصادرة به مطلوب كـرده،  

  . اند هاي محلّي بر آنها گذاشته نام

  ديني و مذهبي:1-2

هاي ديني يا نگرش خاص آييني به  روايات حماسي ديني و مذهبي شامل شرح دالوري شخصيت
چنين روايـت   امامان و خلفاي اسالمي و هم  اين بخش، شامل جنگاوري. ايست اسطورههاي  شخصيت

مفـاهيمي  . هاي كردنشـين اسـت   هاي بومي سرزمين اي در پيكر پيران و مرشدان آيين قهرمانان اسطوره
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خيبـر،   هـايي چـون قلعـه    چنين داسـتان  اي در كالم خزانه و هم قهرمانان اسطوره 1چون روايت بازايش
  .گيرند حنيفه و جنگ نامة خالد در ميان كردهاي اهل سنّت جزو اين دسته قرار ميمحمد 

  تاريخي: 1-3

ا در حقيقـت موضـوع اصـلي و        هاي تاريخي از نظر ساختار به اسطوره حماسه ها شـبيه هسـتند، امـ
انـد و يـك رويـداد تـاريخي باعـث ظهـور آن        كـرده  هاي داستان در زماني خاص زندگي مي شخصيت
ها بيشتر وصف جنگاوري پهلوانان قبيلـه بـا ديگـر قبايـل و      از حماسه  اين گونه )3( .ها شده است منظومه

اي در هم تنيده شـده   ها چنان با مضامين اسطوره برخي از اين داستان. روايت عشق و دلدادگي آنان است
ك شـده اسـت   اي است و برخي ديگر نيز چنان به رخدادهاي روزمرّه نزدي است كه گويي خود اسطوره

حماسـي  –عاشقانه  2زمينةهايي با  چنين بسيارند داستان هم .اند شده  هاي مبتذل شبيه كه به قصه و حكايت
اي تاريخي باشـند؛ مبنـا و    و غيره كه هرچند ممكن است راوي واقعه "فرهاد و شيرين"چون داستان  هم

  .ررسي اين مقاله نيستندهدف سرايش آنها با كاركرد حماسه و اسطوره متفاوت است و مورد ب
،  "6دوازده سوار مريوان"، "5شور محمود و مرزينگان"، "4الس و خزال"، 3"مم وزين"هاي  بيت 

ــانَبي" ــدم"و " 7ك ــراالن"، "11خــج و ســيامند"، "10لشــكري"، "9ســيدوان" "8دم ــو"، "1دوب ، "2گل

                                                 
1. Reincarnation 

2.Theme 

3. Mem-u Zîn  

4. Las u Xezaĺ 

5. Ŝur-mehmud-e Merzigan 

6. Diwanze suarî Meriwan 

7. Ka-Nebî 

8. Dimdim 

9. Seydewan 

10. Leŝkerî 

11. Xec u Sîamend 
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هـاي   عموماً به گـويش هاي متعدد كردي  و بسياري ديگر از بيت "4بردشاني تاالن علي"، "3خان سيوه"
هاي تـاريخي، سـاختار    وجه مشترك حماسه. گيرند تاريخي قرار مي اند، زير دستة كرمانجي و سوراني

و بيـت هميشـه     توان گفت جمـع حماسـه   بر اين اساس مي. و وزن شعري آنهاست) قالب ادبي بيت(
رهـاي كهـن بـومي در    اي و باو هاي اسـطوره  مايه هرچند برخي بن. مساوي است با رويدادي تاريخي

رسد اين گونه از حماسه قدمتي كمتر از سه سده داشته باشـد؛ بـراي    ها وجود دارد، اما به نظر مي بيت
دمدم دربارة تصـرّف  مم و زين در سده هفدهم توسط احمد خاني سروده شده و داستان مثال داستان 

مايـة   چنـين بـن   اسـت، هـم   "خان زرين دست"قلعة دمدم به دست شاه عباس صفوي و از بين بردن 
 ادبي تنوع و تكرار اين گونة. توان در سه سدة گذشته بازجست هاي مذكور را مي داستاني ديگر داستان

وزن بيـت در قطعـات   . ها قابل مشـاهده اسـت   هايي از سوران بيشتر در ميان كردهاي كرمانج و بخش
گونه كـه در   همان. ش هجا قرار داردها بر مقياس شمار مختلف متفاوت است، اما اساس وزن در بيت

اوزان .  ها در شطر اهميتي به سزا دارنـد  هجايي گفته شد در اين جا نيز موقعيت مكث توضيح وزن ده
هفت تا دوازده هجايي بيشترين كاربرد را دارند و در يك بيت كه متشكّل از چنـد بنـد اسـت ممكـن     

 .در برخي از بندها وزن كم يا زياد شود كه يكي از اوزان است، پايه  است ضمن رعايت وزن

 گوراني -3

حـوزة زاگـرس    يكردهاي  گويش) 4(گوراني در يك تعريف موجز و مختصر، زبان ادبي استاندارد
هـا مربـوط بـه     ايـن گـويش   .لكي، هورامي، كلهـري، فيلـي و لـري    :ند ازا عبارت ها گويشاين . است
شـهرهاي خـانقين، منـدلي، كفـري،     كردستان در ايران و هاي كرمانشاه، ايالم، لرستان، همدان و  استان
ذكـر شـده گـوراني     منـاطق در همة  يشعرغالب فرم  .نوت و بيشتر مناطق شرقي در عراق است باوه

گـوراني در هـيچ   كليت غالباً تغييري در هاي حوزة زاگرس  رغم وجود تفاوت در گويش علياست و 
                                                                                                                            
1. Du-Biralan 

2. Glo 

3. Sêwexan 

4. Taĺanî Elî-Berdeŝanî 
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مـاهي   ن معنا كه زبان شعري بابا لـرّه لرسـتاني و بهلـول   ؛ بديشود كدام از مناطق ياد شده مشاهده نمي
تا متـأخّرين آنهـا كـه غالمرضـا     ) 56- 61: 1387صفي زاده، (هاي دوم و سوم هجري دينوري در سده

در ايالم در سدة دوازدهم و سيزدهم جملگي متعلّق به  يك نخستينه يا  )5(خان اركوازي و باپيره الفت
رسد كه اين زبـان در ابتـدا مخـتص     به نظر مي) 6( .اند را گوراني خواندهاي زبان ادبي است كه آن  گونه

ادبيات مذهبي بوده باشد كه پس از نشو و نما به حوزة ادبيات حماسي و سـپس ادب غنـايي كشـيده    
در سـنندج كـه بـراي     ها دوران طاليي اين زبان مقارن بوده است با دورة حكمراني اردالن. شده است

بـرخالف برداشـت    )7( .انـد  وتاه بسياري از مناطق زاگرس را زير بيـرق خـود داشـته   اي هرچندك دوره
ها از يكديگر و فقدان گويش يـا زبـان ادبـي در     شناسان غربي مبني بر پيچيدگي و دوري گويش شرق

مناطق جنوبي كردستان در ايران، مي توان گفت اولين و با نفوذترين گويش ادبي زبان كردي متعلّق به 
» ادبيات مكتوب كـردي «اي تحت عنوان  در مقاله 1جويس بالو. هاي كردي است جنوبي گويشدستة 

دسـتة جنـوبي   «:گويد هاي شمالي، مركزي و جنوبي مي گانة زبان كردي به شاخه ضمن دسته بندي سه
شود  ها تكلّم مي هاي جنوبي كردستان ايران بدان متشكّل از چند گويش نامتجانس است كه در قسمت

و برخـي  ) 20: 1996كـراين بـروك و آليسـون،    (»اند به يك گويش ادبي دست يابند نتوانسته ها  نو اي
داننـد و لكـي و هـورامي را     تـر بـه نـام پهلـواني مـي      اي بزرگ ديگر نيز گوراني را زير مجموعة دسته

 2نسـكي شناسان چون ارا كه برخي از زبان چنان هم). 173: 1992ايزدي، (دانند  هاي اصلي آن مي شاخه
شناس و متخصص در حـوزة  برخي از دانشمندان شرق )8(دانند گوراني را زير مجموعة زبان كردي مي

بر اين  7و گيپرت 6و معاصرين چون پروفسور پاول 5، لرخ4، مكنزي3هاي ايراني چون مينورسكيزبان
را در دسـتة   بنـدي زبـاني آن   اند كه گوراني چيزي مجزّا از زبان كردي است و گاه در دسـته اين عقيده

جا يك نكتة ظريف قرار دارد و آن يگانه پنـداري   در اين. اند هاي ايراني شرقي يا مركزي قرار داده زبان
                                                 

1. Joice Blau 

٢. A.M. Oranskey 
٣. Minorsley 
٤. D.N.Mc Kenzei 
٥. P. Lerch 
٦. L. Paul 
٧. J. Gippert 
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  پروفسور مكنزي و رهروان ايشان در تجزيه. دو واژه يا به تعبيري دو گونة زباني از واژة گوراني است
اند آن  گاه كه به مفهوم گوراني رسيده اما آن اند، و تحليل هورامي دقّت تحسين برانگيزي را به كار بسته

بحث در تفاوت اين دو گويش يا زبـان خـود مـي توانـد مـورد      . اند را در معناي هورامي قلمداد كرده
  :شود ها اشاره مي شناسانه باشد، اما براي مثال تنها به دو مورد از اين تفاوت مطالعة چندين مقالة زبان

  )عديمتماضي فعل (ساخت ارگاتيو -1

هاي دستوري هورامي كه از يك نظر آن را با گويش لكي در دسـتة   ترين ويژگي يكي از مهم  
سازد ساخت ارگاتيو اسـت كـه    غربي زبان كردي نزديك مي غربي و گويش كرمانجي در دستة شمال

  . خورد اين ويژگي در حوزة گوراني به چشم نمي

  فت و موصوف، فاعل و مفعول در جنستناظر ص -2

بـراي   "ئـاد "يژگي ديگر ضماير اشاره و صفت و موصوف در هورامي است كه نمونة آن و  
به معناي رسيد دو ساخت مجزاي  "لوا"براي مثال، هورامي در فعل . براي مؤنّث است "ئاده"مذكر و 

  . را دارد كه در گوراني چنين چيزي وجود ندارد) مؤنّث( "لوينه"و ) مذكر( "لوا "
نظرية هماننـدي گـوراني و هـورامي وارد اسـت ايـن اسـت كـه اگـر مـراد           كه براي  نقد اساسي

كه در عموم مناطق زاگرس از كردسـتان و   اي است پردازان آن از هورامي، زبان و ادبيات گوراني نظريه
لكـي،  (هـاي اصـلي منطقـه     بايست گويش گرفته است، پس  مي كرمانشاه تا ايالم و لرستان را دربرمي

هـاي هـورامي    را به عنوان اجزاي اصلي تشكيل دهندة اين زبان در كنـار لهجـه  ) لريكلهري، فيلي و 
است كه اين مهم از ديد ايشـان پنهـان    دادند؛ اين در حالي مورد مطالعه قرار مي) ساداتي/ ماچو ماچو(

ات      اي به نقش مهم اين گويش مانده و هيچ اشاره ها و گويشوران آنها كـه پديدآورنـدگان اصـلي ادبيـ
  . است  نشدهاند  ستردة گورانيگ

هاي كردي حوزة زاگرس ضمن حفظ برخي  گويش گوراني به عنوان گويش مشترك ادبي گويش
اسـت حضـور     توانسـته  ات دسـتوري برخي خصوصي چنين ها هم و واج عناصر مشترك چون واژگان
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هـاي بسـيار،    اشـتراك برجسته نمايد اما ضـمن داشـتن    1عامه چنين ادب خود را در ادبيات آييني و هم
در دسـتور زبـان و شـكل     سادهقياسي  در يك بررسي. هاي مورد نظر دارد هايي نيز با گويش اختالف

معيـار   گـويش هاي حوزة زاگرس را بـا   توان تفاوت هر كدام از گويش مي 3و واژگان 2ها تكويني واج
ان پركاردبرد شـاهنامه را در  جدول زير تنها از نظر واژگاني، تعدادي از واژگ. مشخص نمودگوراني را 

  :هاي مذكور مقايسه كرده است هريك از گويش
ي ادب زبان
ي كرد

  )يگوران(
  يفارس  )يفهلو(يليف  يكلهر  لري  يلك  هورامي

  آمد  هات هات ئوما تهه ئاما  ئاما
  قدر آن قوره ئه/ره وقه ئه  قورهئه/رهوقهئه خنكهئه خنكهئه ئام  ونا ئه

  بگو بووش/شۊب شۊب شبه بووش واچه  باچا
  بفرست  بكه لك/كه كل  بكهلك/كهكل كل كه بكهكل/كهكل ێبكيان  انويبك
  خودش  ێوژ/ێ خوه ێخوه خوش وژ شێو  شێو
  يبرا ێاڕ ئه /ێ هڕ ئه  ێاڕئه/ێهڕئه روه ێهڕئه ريپه  ير په

/نيمخه  وێش په  وێش په
/ نيم خه  وێش په/نيم خه  وێش په/مي خه وێشپه

  راحتنا  وێش په

  است؟  شده  او را چه  ه؟ێ چه  هێچوه/ه؟ێچه چشه؟ ؟ێسچه ن؟شهێچ  ن؟ شهێچ
  سر/كله  ڵكپوو ڵكپوو لهكه ڵكپوو ڵكاپوو  ڵكاپوو

  ديكش يم  شايك مه/ شايك د ايشيك كيشا شايكمه شايكمه  شايك مه
  خون  نێخو/نۊخ نۊخ خين هوون ون  نێهو/هوون

/هيزگر  زێور  زێور  هورزه  زێهور
  سڵهه/سڵئه

/ هيزگر
  شو بلند سڵ هه/سڵ ئه

  

تمام  اي،  چون آيينه اين اشتراك هم. زاگرس است ةهاي حوز گويشنقطة اشتراك گوراني در واقع 
هايي از گـويش خـود را در    نشانه ورانهركدام از گويشهاي منطقه را در خود نمايان ساخته و  گويش
ي ادبيات بالعكس حتّاند، بلكه  و مجزّا از خود ندانستهگانه يك زبان بيبه عنوان  گوراني را و اند آن يافته

                                                 
1. Folklore 

٢. Phonem 
٣. Words 
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و هيچ كدام  نيز تنها به اين گويش استاندارد ادبي سروده شده است همة اين مناطق شفاهي و فولكلور
در حالي كـه امـروزه بـه سـختي مـي تـوان       . ها در درك معني يا سرايش بدان ماللي ندارند از گويش

 . كه گوراني نباشد است شعري فولكلور؛ اما دشوار تر از آن يافتن فتسرا را ياشاعري گوراني

 انعطاف پـذيري بسـيار در  ، )ها دفترهاي سرانجام، كالمدر زبان رسمي آيين يارسان (حمايت ديني 
ـ  منطقههاي  ات همة گويشاستفاده از خصوصي  ، پردازي نظم وبيان  ت فهـم و درك مفـاهيم در   و قابلي
گيري گوراني به عنوان گـويش رسـمي    داليل شكل جمله تر از منطقة بومي شاعران از اي گسترده پهنه

  . است هاي گذشته تا كنون از سدهادبيات كردي حوزة زاگرس 
  شاهنامههاي  منابع روايت - 4
ص به صورت مشـخّ منابع موجود براي دستيابي به مفاهيم حماسي و پهلواني و روايات شاهنامه   

  :اند  سه دسته
  ؛و غيره چون نقّاليهاي شفاهي شاهنامه  شامل شعر و داستان و روايت: ادب شفاهي - 1
 ؛اهل حق/متون مقدس يارسان - 2

  .خطّينسخ  - 3

 ادب شفاهي: 4-1

هـاي   گونـه  هـا و  توان ادب شفاهي را يك مجموعة فرهنگـي از فـرم   در تعريفي ساده و موجز مي
شفاهي اسـت و   ا، عواطف و احساسات به ياد ماندةه مختلف ادبي دانست كه ناظر بر باورها، پنداشته

ات شـفاهي در مطالعـات نـوين در     . يابد به صورت سينه به سينه از نسلي به نسل ديگر انتقال مي ادبيـ
ت مطالعـات آن    يـت چشمگير يافته و روز به روز بر اهميحوزة فرهنگ شفاهي در يك سدة اخير اهم

هاي دور تا زمان ما تداوم داشته اسـت و هنـوز    خواني از گذشته مهرسم نقّالي و شاهنا. گردد افزوده مي
نقّـالي  . است  شمار افرادي از نسل آنان كه دنياي پيشرفتة رسانه، آنان را به انزوا كشانده هستند انگشت

هاي زماني و مكاني، نوع مخاطـب از   آداب و تشريفات خاص خود را داشته است و بر اساس ويژگي
بـراي نمونـه، ممكـن بـود     . هايي در نوع اجراي نقـل وجـود داشـته اسـت     تفاوتنظر سن و جنس، 

اپيزودهاي عاشقانه و شرح معاشقة شخصيت داستان در مجلسي كه در آن كودكـان يـا زنـان حضـور     
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اي كه راوي پـيش از   مخاطب از عنوان داستان و پيش زمينه. داشتند حذف شده يا دست كم تغيير يابد
اين شيوة نقّالي در شـاهنامة فردوسـي نيـز مشـاهده     . شود ند به كليت امر آگاه ميخوا اجراي نقّالي مي

ها در عنوان اولية داستان گواه خوبي براي اين مدعاست؛ در ابتداي  گويي ماجراي داستان پيش. شود مي
  : داستان رستم و سهراب آمده است

  د نا رسيده ترنجــــناك افكــــبه خ     د ز كنج    ـــادي برآيــــاگر تند ب«
  نرــي هــــمش ار بــــهنرمند گويي   ر    ـــر دادگــستمكاره خوانيمش اگ

  »ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست؟   اگر مرگ داد است بي داد چيست؟   
  )117 :1369  شاهنامه،(

و  ، انتظـار حركـات  1بر اين اساس، مخاطب ضمن تفهيم موضوع و حفظ روايت خطّـي داسـتاني  
اين گونه انتظار مخاطـب از راوي  . هاي خاص را دارد گفتارها، نوعي خاص از آواز يا موسيقي و پرده

جاست كه ايـن فـرم و    نكتة جالب توجه در اين. در حوزة هنرهاي نمايشي و تئاتر ايران مشهود است
توان نشاني  نمياست و به سادگي  2پيشگان و هم شعر مردمي زبان شعري، هم متعلّق به نخبگان و دين

  . از وجود يا تمايز احتمالي شعر شهري و روستايي را در آن دريافت
روايـت  . عرفي داشته است- روايت شفاهي شاهنامه دو گونة روايت عاميانه و روايت نسبتاً رسمي

و اند  هايي از آنها را از بر داشته هاي عامي است كه معموالً مردم قسمت ها و داستان عام همان برداشت
اين روايات، نقل محافل و . آنها مشاهده شود 3ممكن است تفاوت و تغييرات زيادي در بيان و اجراي

 .شده اسـت  هاي عاشقانه روايت مي ها و گونه نشيني عشاير و كوچروان بوده است و در كنار متل شب
. سـت خوش تغيير و تأويـل شـده ا   از روايات عام دست  وكمتر عرفي ساختمند است- رسمي 4روايت
هر راوي بنا به شرايط زمان و . اند عرفي - خوانان راويان و اجرا كنندگان گونة رسمي و شاهنامه5ها نقّال

                                                 
1. Storyline 

2. Folklore 

3. Performance 

4. Narrative 

5. Narrator 
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هاي شاهنامه را انتخاب كرده و با بياني شيوا و گاه با استفاده از آالت موسـيقي   بخشي از داستان ،مكان
وي لزوماً سراينده نيست و روايت را .در صدد القاي معاني و احساس ادبي شاهنامه به توده شده است

ها و كاروانسـراها   خانه بسياري از قهوه. اش داراي آداب و تشريفات خاص بوده است خواني  و شاهنامه
، )قرن يازده و دوازده هجـري (مصطفي محمد گوران. اند خوانان و نقّاالن بوده ميزبان هميشگي شاهنامه

هاي شـاهنامه ثبـت    راوياني هستند كه نامشان در كتابچهاز سرايندگان و ) سدة حاضر(وند مه رشيد حه
   .ها در دسترس است كه نام و نشاني از راوي آنها يافته نشده است نوشته  شده است، اما بسياري دست

يـي  گرايش به جذب مخاطب بيشتر و حركت به سوي اجرا چنين همو شاهنامه خواني نقل تكرار 
اين امـر   .خواني وا داشته استهاي مخصوص پرده ابچهتها و ك ارك پردهه و تد، نقّاالن را به تهيتر عالي

ـ    عموماًهاي موجود  ها يا دفترهاي شاهنامه كتابچه كه تعداد ابياتموجب شده است  ت نسـبت بـه كلي
هـا   مشخّصي در همة داستان 1باشد و خط داستاني) بيتبين چهار تا پنج هزار ( شاهنامه كوتاهتخميني 

هـاي   شـيوه . هاي موجود قابـل مشـاهده اسـت    شيوة نقّالي در بسياري از نسخه. اشدقابل تشخيص نب
ها و تشويق مخاطبان به همراهي در بيان برخي اوراد  ، مناجات، شكست، تعليقگرداني بيان، مايه خاص

. مجالس نقّـالي اسـت  ها به تأثير از  نسخهو اذكار و آمين شنيدن نقّال همگي بيانگر ثبت و نوشته شدن 
، بهتر ادا كردن و راحت تر كـردن  را يك روايت به نوشتار در آوردنگاه راوي خود از داليل چنين  هم

  .كند فهم آن براي مخاطبان ذكر مي
هاي گذشـته را   هاي فرهنگي نسل هاست و بسياري از گنجينه ادب شفاهي كردي سرشار از ناگفته 

هاي زباني  ها، بازي ها، لغز و چيستان آوازها، ترانه ها، ها و قصه ها، متل داستان. در خود حفظ كرده است
بـا   .اما كمرنگ دارنـد  گسترده يحضور مردماند كه در زندگي  هاي ادبيات شفاهي و غيره همه از گونه

علمـي   تحصـيالت  ازهاي پيش  در سده )زاگرس نشينان(مناطق حوزة گوران افراد عاميكه بيشتر  اين
وجـود  . انـد  يا ابياتي چند از شاهنامه را از بـر داشـته   ها داستان اغلب آنان،اما  اند، مند نبوده چنداني بهره

بيـژن، سـرخه حصـار، سـمنگان،       چون چاه اماكن جغرافيايي مرتبط با عناصر مورد بحث در شاهنامه
هـاي اشـاره شـده در     هاي مرتبط بـا خانـدان   هاي بسيار موسوم به نام زواره كوه و غيره؛ وجود خاندان

                                                 
1. Story line 
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هـاي پهلـواني شـاهنامه و     شخصـيت  هايي ميانباور شباهت چنين هم )9("زرين كفش"امه چون شاهن
هـاي شـاهنامه و    انطبـاق آيـين   چون زاد و مرگ، خدا، شـاه و پيـران و جـادوگران، نيـز     باورهاي عام

ي شاهنامه  ها مردم و شخصيت .ها شده است تر شدن دريافت متن موجب راحت ،توده عاديهاي  آيين
تعاملي نه  .اند و در تعاملي تنگاتنگ با هم قرار داشته  در ارتباط بوده هممحسوس و با  اي كامالً گونه به

ها، باورها و تاريخ شفاهي مردم و شاهنامه را بـه   يك سويه، بلكه دوسويه كه رشتة باورهاي شخصيت
بـيش از هشـتاد سـال آشـنا      با افرادي بـا سـنِّ  ها  داستانگردآوري  نگارنده در دورة. است هم گره زده

چون  چندين داستان از شاهنامه و متون غنايي هم فقدان سواد خواندن و نوشتن، با وجودكه است  شده
انـد و گـاه هنگـام     ت، از بر خوانـده بيژن و منيجه و شيرين وفرهاد را كه مشتمل بر چند هزار بيت اس

يـا قهرمـان داسـتان،     انـد  آن رخـدادها بـوده  اند انگاركه خود شاهد  روايت داستان چنان به گريه افتاده
  .شان بوده و جوانمرگ شده است عضوي از خانواده

  تأثير فرهنگ شفاهي بر متون شاهنامه -5

هاي آن ارتباط تنگاتنگي با ادبيات شفاهي كُرد و به تبع  همان گونه كه اشاره شد، شاهنامه و داستان
هاي مرسوم زمان به واسطة شاعران  ي از باورها و آيينبر اين اساس، بسيار. با فرهنگ شفاهي آن دارد
و روبنـد را   )10(هاي چمر براي مثال، شيوه. هاي شاهنامه منعكس شده است و راويان در دفاتر و نسخه

بر زمين گذاردن زنان براي استجابت دعا از اين دست موارد است كه با كالبد شكافي انديشة شـاهنامه  
يكـي از مهمتـرين مـوارد    . شـود  نگي حوزة زاگـرس در آن مشـاهده مـي   بسياري از ديگر عناصر فره

تـرين شخصـيت دينـي     به عنـوان مهـم  )ع(انعكاس باورها و اعتقادات، حضور برجستة حضرت علي
ترين پهلوانـان ايرانـي از    حضرت علي ملجأ بزرگ. در آن نواحي است  اسالمي در انديشه و باور توده

شكر يك پير كهنسال در عالم رويا، آمدن پهلواني در آخرالزّمان را در داستان هفت ل. جمله رستم است
گاه رسـتم   دهد كه هيچ باالدستي ندارد، آن پهلوان كسي نيست جز حيدر كرّار؛ آن به رستم بشارت مي

جايگاه اين پيشواي مذهبي در ميان زاگـرس نشـينان چنـان    . كند كه در ركاب او شمشير بزند آرزو مي
ه بسـياري از آنهـا را مـتهم بـه خداپنـداري آن حضـرت نمـوده و منسـوب بـه          به عظمت گراييد كـ 
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نيز قابل مشاهده است و هرجا كـه مناجـاتي     نمود اين احترام و اعزاز در شاهنامه. شدند )11(هيلالّ علي
  .است ي ايشانها و يادآوري پهلواني )ع(علي حضرتباشد الجرم بخشي از آن متعلّق به 

هاي تجسمي وضعيت زمين و آسـمان و   اي چون پنداره و باورهاي اسطورهشناسي  جهانبيني، گيتي
تـوان گفـت    اي جداگانه باشد، ولي بـه اختصـار مـي    تواند مورد بحث در مقاله طبقات آنها هركدام مي

هـا   و جهانبيني شاهنامة كردي و فردوسي به اندازة اختالف باورداشت  انديشههاي   اختالف زيرساخت
هاي مكرر در  براي مثال نشانه. غرب در مقايسه با نواحي مركزي و شرق در ايران استي  ها و اسطوره
تـرين موجـود هسـتي، سـاختار      هاي مرتبط با خورشيد و ارزش و مقام آن به عنوان قدرتمند بيان آيين

ه پهلواني و كرسي نشيني پهلوانان در دربار، همت خواهي پهلوانان از شاه و صاحبان ذات بي ارتباط ب
كيـاني   كه در بيت زير رسـتم بـه منـوچهر    چنان هاي به جا مانده از آيين باستاني ميترا نيست؛ هم انديشه

 :گويد كه با تكيه بر اقبال شاهي تو سر ببربيان را بريده به درگاه خواهم آورد مي

 )26- 27: انێ  ور به به(   

  .ال نوة كي كيان، سر ببر بد را برايت خواهم آوردگفت اي پادشاه با ياري يزدان و يمن اقب: ترجمه
  :شاهنامة كردي داراي فضايي سراسر مردانه و مملو از اجتماع پهلوانان و سپاهيان است

sahar šikāwā šafaq bī bayān انێق بي بهفهر شكاوا شه حه سه

sāni sipāy zāł ¿łam kard ¿yānانێم كرد عههڵعهڵزاێسان سپا
   

toÿyāni tufān ziwānay siwār سووارێيان تووفان زووانهتوغ

čun tafi tufān hawriš bī diyārورش بي ديارف تووفان هه چوون ته

   
lirpay baydāxāni zařIn bāłi zař ڕزهڵين باڕزه)14(داخانێبه )13( ێ لرپه

sāni sardārāni nāmī nāmiwarررداران نامي ناموهسه )15(سان

 wātaš pātišā wa ¿awni yazdān  زدان ون يه ش پاتشا وه عه واته

wa yimni eqbāłi naway kay kayān  انێ كه ێ كه ێ وه نه )12(ڵيمن ئقبا  وه

   

sari bawri bad māwarum parēt  تێر رووم په د ماوه ور به ر به سه

wa ¿wni yazdān u wa eqbāłi wēt تێو ڵئقبا  زدان و وه ون يه عه  وه



  135                             ...درآمدي بر ادب حماسي و پهلواني كردي                                 چهارمچهل و سال  
   

qāwi quāy qu qušan bű qarār راربوو قه)18(نقووشه)17(قووێقووا)16(قاو

tāw dā[wa] parī ¿rsay kārizārكارزارێرسهري عهپه]  وه[تاو دا

  )51- 54: همان(    
سحر شكفت و شفق طلوع كرد، فرماندة سپاه زال، علم را بر افراشت، زبانـة سـواران كـه    : ترجمه

پديدار شد، صداي سم ستوران زرين بال و لشكر و سرداران  زا فان بود مانند ابر طوفانچون طغيان طو
  .نامي و نامور برخاست و لشكر با نهيب و تب و تاب به ميدان رزم شتافت

جنگاوري بانوان و نقش برجستة ديوها در نبرد با ايران نيز از وجـوه تمـايز و برجسـتة شـاهنامة      
هاي شاهنامه نيز بـه صـورتي قابـل انطبـاق بـا هـم        م نا ياي طبيعي و جايچنين جغراف هم. كردي است

منعكس شده است؛ اين انطباق جغرافيايي، بسياري از مناطق كردنشين از بيستون و طاق بستان گرفتـه  
ي تاريخي امروزه  ها اين مكان. گيرد تا طاق شيرين و فرهاد، چاه بيژن و آتشكدة آذرگشسب را دربرمي

 .هاي گذشته شناخته شده هستند نام نيز با همان

 )نامه سر انجام/خزانه كالم(متون مقدس :4-2

لو نيـز   هاي اهل حق، كاكةي، قزلباش، شبك و ساره هاي كهن ايراني است كه به نام يارسان از آيين
يارسـان   آيـين اي از متون قـديم و جديـد    يارسان مجموعهكالم ). 55: 2001 دار، خزنه(اند خوانده شده

ها و مفـاهيم   شخصيت .بيان كرده است گورانيي در قالب شعر آنهاكه باورهاي ديني و مذهبي  است
نـام  . اي تفكيك ناپذير در متن و محتواي آن به هم گره خـورده اسـت   و كالم يارسان به گونه  شاهنامه

چنـين   پادشاهان و پهلواناني چون كيقبـاد، كيكـاووس، جمشـيد، آرش، رسـتم، سـهراب و غيـره هـم       
هاي شاهنامه چون تراژدي رستم و سهراب يا داستان رستم و اسـفنديار، رزم دژ سـپيد و غيـره     داستان

  .هاي آيين ياري گره خورده است عميق به باورداشتبه 
جامه نمود آن به صورت  كه اي به مفاهيم ديني موضوعي است تطابق و بازگرداني مفاهيم اسطوره

اين مفهوم در تعريفي ساده و موجز . يافته است بروزه رنگ شدن يا رنگ ب )19(به جامه شدن، دونادون
در ايـن نظـام دوار دونـادون،    . بر انتقال روح پس از مرگ به كالبدي ديگر و ادامة حيات داللـت دارد 

در جابجـايي و جامـه بـه جامـه شـدن بـا        به صورت مكررپهلوانان ايراني و پيران يارساني  و شاهان
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بـه واسـطة    ي يارسانيدينهاي  باورداشتو  اي ايراني دنياي اسطوره اين بينش، در. يكديگر قرار دارند
 . دنشو دونادون در هم تنيده مي

 ي خطّي ها نسخه: 4-3

عنـوان و بـالغ بـر شصـت     بيش از سي  نگارنده رسيده است هاي خطّي كه تاكنون به دست نسخه
طبق اسناد موجود يـك  . كنند ت ميي از شاهنامة كردي داللاست كه هركدام بر بخش خاص هزار بيت

چنـين   نسخه حاوي چند داستان از شاهنامة كردي به طبع اسكارمان در كتابخانة برلين وجود دارد؛ هم
يك نسخة رستم و زردهنگ و منيژه و بيژن نيز در كتابخانة ملّي ايران موجود است كه متأسفانه تاكنون 

چه تاكنون در ايـران بـه طبـع رسـيده اسـت چهـار عنـوان         از آن. اند مورد تنقيح و بررسي قرار نگرفته
شاهنامة كردي محتوي دو داستان بيژن و منيجه و رستم و سقالب ديو به كوشش دكتر ايـرج بهرامـي   

پناه، نيز شاهنامة لكي كه بخشي كوتاه از يك  است و ديگري رستم و زردهنگ به كوشش مجيد يزدان
اي وسيع اما بدون تنقيح  دپناه منتشر شده است، نيز مجموعهاست به كوشش حميد ايز  داستان شاهنامه

د رشيد اميني پاوهانتقادي توسبه اين موارد . است اي در اقليم كردستان به چاپ رسيده ط ماموستا محم
گيرند چون فرهاد و شيرين، بهرام و  مي هايي كه زير گونة ادبيات غنايي جاي توان تعدادي از داستان مي

اما نقدي كه بر عموم آثـار يـاد   . تابد افزود كه  اين مجال كوتاه فهرست نويسي آنها را برنمي گلندام را
كه برخي از ايشان تنهـا بـه يـك     شده وجود دارد فقدان روح مقايسه، تنقيح و تصحيح است به طوري

  .اند هم ناقص اكتفا كرده و به دست ناشر سپرده نسخه و آن
د اسـت و  هاي متعد و سهراب و رستم و اسفنديار داراي روايت چون رستم هاي مشهور هم داستان

هـاي   هـا متعلّـق بـه مكـان     هريك از نسخه. برخي ديگر تنها يك يا دو روايت از آنها باقي مانده است
ا  اسـت زاگرس در ايـران و عـراق     هاي كردنشين حوزة از سرزمين جغرافيايي مختلفي تنهـا وجـه   ، امـ

زبـان، سـاختار داسـتان، مفـاهيم و     . روايت اسـت و بـس   رافيايي محلّاختالف آنها همين تفاوت جغ
هـاي   تـرين داسـتان   برخي از مهم. استفكري ها متعلّق به يك طيف و طبقة  ها در همة نسخه پنداشته

  )20(:هايي از آنها به جا مانده عبارتند از شاهنامة كه نسخه
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، منيجـه و  )بيـت  625(و كي كـوزاد  ، رستم)بيت 297(، شغاد و رستم)بيت 620(رستم و اسفنديار
، )بيـت  2275(، ايران و تـوران )بيت 7000(، ايران و توران)بيت 5500(، هفت لشكر)بيت 2080(بيژن

، رسـتم و  )بيـت  2020(، بـرزو و فالونـد  )بيت 330(، رستم و ديو سفيد)بيت 304(هفت خوان رستم
 1100(، رستم و سهراب)بيت 1200(، رستم و زردهنگ)بيت 1050(، ببر بيان)بيت 3800(سقالب ديو

هـا چـون    و بسياري ديگـر داسـتان  ) بيت 1280(، رستم و زنون)بيت 5600(، كنيزك و يازده رزم)بيت
برزونامه، حراث هفت سر، گليم گوش، جهانگيرنامه، سياوخش نامه و لعـل پـوش و جـواهر پـوش،     

برده  في نسخ نامبي شك معرّ. هبهمن نامه، فرامرزنامه، زال نامه، خسرو خرامان، خسرو و شيرين و غير
شده امر ضروري است، اما بديهي است كه معرفي هر يك از نسخ خود مورد مطالعة يك مقاله است؛ 

نسخه و چهار روايت متفاوت است كه معرّفـي   18براي مثال داستان رستم و سهراب به تنهايي داراي 
شناسي و داستان پردازي  شناسي، اسطوره هاي آن بحثي مفصل و بنيادين در نسخه نسخ و قياس روايت

بر اين اساس در اين مقاله تنها به ذكر نام و تعداد ابيـات كفايـت شـده و در مقـاالت آينـده بـه       . دارد
  .مختصات ديگر آنها خواهيم پرداخت

  بيني جهان -5

اي خـاص و در   بيني شاهنامه، زمـين و آسـمان و آفريـدگان هركـدام در مكـان و طبقـه       در جهان
زمين هفت طبقه به زيـر و  . گردد جهان بر مركزيت زمين مي. حوريت طولي يا عرضي هم قرار دارندم

هفت طبقة زيرين زمين جايگـاه ديـوان، پتيارگـان و ارواح اسـت و دنيـاي      . هفت طبقه تا آسمان دارد
قعـر   رنگ تيرة مردگان نشان همان تـاريكي اسـت كـه در   . تاريكي است كه مردگان در آن قرار دارند

زمين بر شاخ گاوي قرار دارد و گاو بر پشت ماهي ايستاده است و مـاهي بـر دريـاي    . زمين قرار دارد
اندازد و ايـن موضـوع    هرگاه كه گاو خسته شود زمين را از شاخي به شاخ ديگر مي. نيل شناور است

  .شود عامل وقوع زلزله مي
توان به شكل هرمي رسم كـرد كـه    ه ميساختار اجتماعي و مراتب آسماني و زميني را در شاهنام 

  .در رأس آن خداوند و پس از او فرشتگان و پريان، سپس شاه و در مرتبة آخر پهلوانان قرار دارند
  :شوند بندي محتوايي عموماً به چهار بخش تقسيم مي باورهاي شاهنامة كردي در دسته
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 .زمين سمان،آ تاريكي، نور، درخت، آب، خورشيد، ستاره،، ماه :مفاهيم طبيعي - 1

 ،فـرّ  ذات، تقـدير،  گردون،سـيمرغ،  سـروش،  پري، ،)فرصت(فرشته خدا، :مفاهيم معنوي - 2
  .خير و شر،  نظرخوب و بد قيامت، بهشت و جهنم،

 .يان، وزيران، افراد عاديشاهان و شاهزادگان، پهلوانان، موبدان و روحان :مفاهيم اجتماعي - 3

 .خواني سيمرغ، همت خواهي، باده نوشي ، "چمر"سوگ :ها آيين - 4

از موارد مهم دستة مفاهيم معنوي يكي خير و شر و ديگري تقدير باوري شـاهنامه اسـت كـه بـه     
  : شود مقايسة مختصر آن با شاهنامه فردوسي اشاره مي

اما . ماية دو قطبي شاهنامه فردوسي را دارد در شاهنامة كردي خير و شر با اندكي تفاوت، همان بن
باورمنـدي فضـايي    ،ص وجود دارد و عمومـاً ن روشني و تاريكي مرزي مشخّدر شاهنامة فردوسي بي

كـردي ايـن    اما در شـاهنامه . سياه و سفيد دارد و الگوي دو قطبي در همه جاي آن قابل مشاهده است
گانه داده و به وضوح دو قطب خير و شر، نيكي و بـدي و يـا نـور و     الگو جاي خود را به الگويي سه

هـايي   در شاهنامة كردي، افراسياب و كيخسـرو بـراي هـم نامـه    . گيرند هم قرار نميتاريكي در مقابل 
كه تقدير آنان را به خونريزي يكديگر وا داشته است اشاره موضوع   هايشان به اين فرستند و در نامه مي
  :كيخسرو چنين است  آغاز نامة افراسياب به. كنند مي

niwīsā xwisraw šāy nařa šērān رانێشهڕنهێنويسا خسرو شا

 bāši bāłā dasi šāhāni ērān رانێس شاهان ئ ا دهڵباش با
   
sawāy ja xwēši min u tu wa ham مههشي من و تو وهێخو  جه ێوا سه

paywāndē dārīm ja šāhāni jam مشاهان جهداريم جه ێند وهێ په

   
čun ki taqdīr bī jay dinyāy ÿadār دارغهێدنياێقدير بي نه چوون ك ته

xwēš u aqrabā bibān wa xunxwārخوونخواربا ببان وهقرهش و ئهێخو

   

war na tu ja ku dišminy kardan نردههكوو دشمني ك  تو جه  رنه وه

čani jadi wēt tā sar nabardan نبردهر نهت تا سهێد و ني جه چه
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  )285: هفت لشكر( 

  :ترجمه

پيوندي / به جز نسبت خويشاوندي، من و تو/ شاه شاهان ايران/ نوشت اي خسرو، شاه نره شيران
كـه خويشـان و بسـتگان، خونخـوار همـديگر      / غدار چنين بودتقدير دنياي / از شاهان جم نيز داريم

چنين است كه به تقدير گردانندة / ساز نشدي با جد خودت هم!/ وگرنه تو كجا و دشمني كجا؟/ شوند
  .سر پدرت بريده و در تشت پرخون گذاشته شد/ گردون

فردوسـي مطـرح    از شاهنامةتر  قطب سومي است كه در شاهنامة كردي برجسته ،اين تقدير باوري
ـ  در اين. شود شده و در همه جا ديده مي ي ديوهـا كـه در شـاهنامة فردوسـي، نمـاد تـاريكي و       جا حتّ

و يا غالمـي   آيند ميبه كيش ايرانيان در  اهريمنانه ندارند به اين معنا كهكامالً منشي اهريمن هستند نيز 
به عنوان مثال قطمير زنگي بندگي ؛ جنگند را پذيرفته و در ركاب آنان در برابر ديگر ديوها مي انپهلوان

 ،در مقابـل  .در آمدنـد صـاحب ذات   را پذيرفت و صلصال مسلمان شد و هردو به خدمت جهانبخش
از دختـران پادشـاهان    همسران آنانبسياري از  وپهلوان نيز كامالً متعلّق به الگوي خوبي و خير نيست 

از  را چـه  جهانبخش با مرجان جادو، جهـانبخش آن در داستان جنگ . ديوها هستنديا و  ان ايراندشمن
گنج و مال مرجانه به دست آورده بود به درگاه كيخسرو فرستاد و دختر مرجانه را بـراي خـود نكـاح    

  .)228:هفت لشكر( كرد
بـه خـدا و    يـان و توران يـان باورمنـدي ايران  چنين هم ،عدم تقابل كامل ايران و توران، پهلوان و ديو

شـاهنامه  در   زرتشـتي انديشة  قطبي دو ماية بنرا از  شن و مؤكّد در شاهنامة كردي، آنرو باوري  تقدير
 .دهد سوق مي ،داند تقدير باور كه خير و شر را به هم نزديك مي يفردوسي دور كرده و به نظام

براي آشنايي بيشتر با مختصات شاهنامة كردي به اجمال مـواردي را دربـارة طبقـات اجتمـاعي و     
 :كنيم نها با يكديگر بيان ميروابط آ

pusa bay taqdīr gardanāy gardun ردوونگهێناردهقدير گهته ێ به  ووسهپ

bābut sar biřīu na tayšti piř hunهوونڕشت پتهيوو نهڕر ب بابووت سه
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 خدا، شاه، پهلوان: طبقات اجتماعي

كليت انديشة شاهنامه مبتني بر اصولي است كه در شاهنامة فردوسي نيز بر آن تأكيد شـده اسـت؛   
خـداي جـان    فردوسـي،  خـداي شـاهنامة   .گردون چرخ و آفريننده، آدمييعني همان سه اصل اساسي 

اغلـب مفـاهيمي كـه در شـاهنامة     . )21(آنچه در قالب نـام قـرار بگيـرد   و هر است و خرد، آفريننده نام
تر از شاهنامة كردي است؛ براي مثال تصـوير خداونـد در    تر و پيچيده فردوسي بيان شده است انتزاعي

  :دو شاهنامه چنين نگاشته شده است
  خداوند نام و خداوند جاي«

  ...خداوند روزي ده رهنماي
  ر استز نام و نشان و گمان برت 

  )38: 1960 برتلس،(»نگارندة بر شده پيكر است
  :تر و جدا از تعاريف فلسفي است و الجرم مفهوم آفريينده، آدمي و چرخ در شاهنامة كردي ساده 
  

 )1- 2 :)22(هفت لشكر(

  :ترجمه

  !اي آگاه به همة احوال! ، اي ماية نور خورشيد زرين بال، آي)خانه(اي بلند جايگاه
گانة خدا، شاه و پهلوان تعريـف   ت نظام اجتماعي و ارتباط ماورايي در رابطة سهردي كليدر شاهنامة ك 

گانه تأثير  اي را يافت در اين تعريف سه اگر هم بتوان نمونه ،شود نشاني از توده يافت نمي آندر . شده است
  :اند ر ارتباطسه صورت زير داي مستقيم با هم دارند كه به  اين سه عنصر رابطه. معناداري ندارد

   ؛رابطة خدا و شاه - 1

 ar hay biłand māł  ڵند ما هڵب ێ ر هه ئه
ar hay yāna barz banāy biłand māł ڵند ما هڵب ێنا رز به به  يانه ێ ر هه ئه

   

 ar hay māyay nur šamsi zařīn bāł  ڵين باڕ مس زه نوور شه ێ هێما ێ ر هه ئه

 ar hay āgādār ham hāł zāni hāł ڵزان حا ڵم حا ئاگادار هه ێ ر هه ئه
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   ؛رابطة خدا و پهلوان - 2
  . رابطة شاه و پهلوان - 3

چيـزي  ذات . شـود  تعبيـر مـي   فرّ/تمام روابط ذكر شده به واسطة يك حلقة پيوند است كه به ذات
ات حـوزة    جداي از معناي لغوي آن به مفهوم فطرت يا بن، خمير ه و جوهر است و در فرهنگ و ادبيـ

هـايي در رخسـار و    شود و نشانه د بحث در معناي نيرويي است دروني كه در افراد ويژه ظاهر ميمور
 .در زمان و مكان خاص اسـت  الوهيتنوعي از ذات به معني اخص آن . كند برز و بازوي او ايجاد مي

از  تعريف ذات و فرّ .ذات قابل اعطاء از صاحب ذات به ديگري است و پيوسته با شخص خواهد بود
در ذات خود تنهـا مـوهبتي    اما فرّ ،اين نظر كه هر دو موجب پيوند انسان با خدا هستند مشترك است

ت ذات از ايـن امـر مسـتثني     . است كه به داليل متفاوت ممكن است از انسان بازستانده شود ا ماهيـام
بـروز كـرده و    ت است كه در زمان و مكان خـاص اي الهي ذات نه يك هدية الهي كه خود گونه. است

چون شخص در هنگام ظهـور  ، به عبارت ديگر. كند ماهيت خير و شر را در زمان و مكان بي معنا مي
انديشد نمود خدايي يافته و در  دهد و مي ت است در نتيجه تمام آنچه انجام ميذات خود، نمود خدائي

  .شود مقياس خير يا شر سنجيده نمي

  رابطة خدا وشاه الف ـ 

بـا خـدا در ارتبـاط     فـرّ  /شاه به واسطة وجـود ذات . با شاه و پهلوان رابطة طولي استرابطة خدا 
در  فـرّ / شـاه بـا خـدا از طريـق ذات    . بارگاه خداوند در بلنداي بسيار دور از دسترس قرار دارد. است

ي آن متناسب با زرتاب تابشيني كه تاج زر. در تاج شاهي است نمود و جايگاه ذات و فرّ. ارتباط است
بـه آنهـا    هايي هست كه در بخش ذات و فرّ تفاوت البته بين ذات و فرّ(خورشيد و دنياي ماوراء است 

 . رساند گاه سروش پيام خداوند را به شاه مي.) شود اشاره مي

  رابطة خدا و پهلوانب ـ 

ذات . است "ذات" نيز همان عنصرعامل ارتباط اين رابطه  .رابطة طولي است ،رابطة خدا با پهلوان
. عطا شده استبرخي از پهلوانان چون رستم، جهانبخش، سهراب و اسفنديار به موهبتي است كه تنها 
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ذات در سـيماي آنـان قابـل    داشـتن   توان نبرد با ديوان را دارد و نشـانِ  داشتن ذات،پهلوان به واسطة 
پهلـوان در   .اسـت  دارنـدگي ذات هـاي   قدرت زياد از حد و مهار نشدني نيز از نشـانه . مشاهده است

اين عامل سبب پيروزي او بـر رقيـب   . جنگد هنگام رزم با ياد خدا و با ذكر و ورد مدام در راه خدا مي
به عنوان مثال . پهلوان را از مرگ حتمي نجات داده است ،موارداز همين موضوع در بسياري . شود مي

گفـتن   تنهـا ذكـر خـدا    ،افكند يا ميدر جنگ رستم با اكوان ديو، كه اكوان او را از وراي ستارگان به در
و چنـان او را بـر    بيايداو  ياريشود حضرت الياس به  ة ذات است كه موجب ميرستم و دارندگي قو
  . گزندي نبيند آب فرود بياورد كه

در دفـاتر  جايگـاه رسـتم   ماننـد  . رابطة خدا و پهلوان ممكن است كامالً ماهيت ديني داشته باشـد 
ر بنيـامين اسـت و در نظـام دونـادون در مقـام يكـي از بزرگتـرين پيـران و         يارسان كه خـود دون پيـ  

  . است سردمداران يارسان قرار گرفته

  رابطة شاه و پهلوان  ج ـ

 خداونـد االمقام و نماد ودر رابطة طولي، شاه . رابطة شاه و پهلوان يك رابطة طولي و عرضي است
پهلوان سرسپردة شاه و . پهلوان اختيار تام دارد س دارد و بر جان و مالدر زمين است و جايگاهي مقد

حامي تمام مالكيامنظور از م. ستاوي و معنوي ت مادلكيبـه  . دين و كشور اسـت  ،ي و معنويت ماد
پهلوان در انتخاب دين و مذهب از خود اختياري ندارد و بر آن كـيش اسـت كـه شـاه      ،عبارت ديگر

كنـد، مـورد حمايـت پهلـوان      كه شاه بر آن حكومت مي چنين تمام قلمروكشوري پذيرفته است و هم
پهلوان است، شـاه و پهلـوان در    جنگاوريدر رابطة عرضي كه بيشتر مربوط به خويشكاري اما  .است

در ايـن  . بـرد  گيرند و شاه بـدون پهلـوان كـاري از پـيش نمـي      كنار هم براي پيكار با دشمنان قرار مي
شاه خود توانايي مقابله با . نمايد تر مي نظام شاهي برجسته نقش پهلوان در حفظ و حمايت از ،صورت

؛ نمونة شود شود و گاه به دست دشمن اسير و زنداني مي دشمنان را ندارد و بي وجود پهلوان نابود مي
د در داستان هفـت لشـكر   گرفتار شدن كيخسرو به دست بهرام جوهري و زنداني شدن در دژ سپيآن 

اقبال شـاه، راه بـه    بي يز به واسطة اقبال و بخت بلند شاهي است و پهلوان نيزاما توفيق پهلوان ن. است
ــي ــايي نم ــرد ج ــته    .ب ــا برجس ــوان در اينج ــاه و پهل ــاط عرضــي خويشــكاري ش ــع ارتب ــر  در واق ت
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نمونـة ايـن پيوسـتگي دوجانبـه را در داسـتان      ). جنگاوري و زورمندي پهلوان و اقبال شاهي(شود مي
كرده و سپاه كيخسـرو را در    لشكر توران به ايران حمله. توان ديد يد دژ ميجنگ ايران و توران در سپ

فرسـتد و او را بـه    را به دنبال رستم مي  1)اليڕ زه(ليابيند زر شاه كه هيچ چاره نمي. هم شكسته است
رود كه شكست را بپذيرد كه شاه دست بـه تـاج بـرده و از     رستم در جنگ با ديو مي. خواند امداد مي
 تـر  عبارت سـاده به . كشد خواهد كه او پيروز شود و رستم در يك چشم به هم زدن ديو را مي يخدا م
اي را براي كمك به پهلوان در كارزارها، در تـاج شـاهي قـرار داده     ه، ذات يا فرّوندخدا :توان گفت مي

ه محـدود بـه   رّخويشكاري ذات يا ف ،هالبتّ. ل و نيازمند هم قرار داده استاست وشاه و پهلوان را مكم
 .ياريگري پهلوانان نيست

كژانـديش و ديـو    ،تورانيـان . در مقابل ايران و عناصر سه گانة اجتماعي آن، تورانيـان قـرار دارنـد   
چـون   ،اند و ايران ها دشمنان ايران هاي ديگر هند و چين تا تركستان و عرب بيشتر سرزمين. اند سيرت
او از خانـدان  . مة اين دشمنان را افراسـياب بـر عهـده دارد   رهبري ه. اي در ميان آنان قرار دارد جزيره

شدن ايـرج بـه     كشته. فريدون است) توران(ر، سلم و تو)ايران(نياي ايرج. كياني و فرزند پشنگ است
هاي پي در  ي دست سلم و تور براي دستيابي به قلمرو اصلي نياكان كياني دليل عمدة  جنگ و خونريز

 .نين شاهنامة فردوسي استپي در شاهنامة كردي و همچ

تـوان در   مي. گيرد در برابر ايران قرار مي ديگراني مازندراني، زنگباري و  افراسياب به كمك ديوها
شـاه تـوراني قـرار دارد و     ،در مقابـل شـاه ايرانـي   . اينجا ديو و پهلـوان را نقطـة مقابـل هـم قـرار داد     

ا نـه     ؤتورانيان نيـز قابـل ر  بندي خداست كه در انديشة  ترين قسمت اين دسته برجسته يـت اسـت امـ
در . طلبـد  خواند و او را به امداد مي چنان كه در باور ايراني برجستگي دارد و افراسياب گاه او را مي آن

با اين تفاوت كه اقبال شاهي در . است كه در كيخسرو  گونه واقع باور به وجود خدا در افراسياب همان
اك و ديگر شاه ديوان است كـه بـه ديوهـاي    ت ضحهم ،د و در مقابلياب كيخسرو به پهلوان انتقال مي

 .رساند پبكارجو ياري مي

                                                 
1. Zarrāli 
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ل    در شاهنامة كردي عناصر زيادي وجود دارد كه به دليل تفاوتشان با شاهنامة فردوسي جـاي تأمـ
و  ها يكي ظهور شخصيتي است به نام زرالـي بـا دو فرزنـد بـه نـام زرداد      از اين نمونه. بيشتري دارند
بازآمدن فرزندان ناشناختة رستم از  اوست، نيز خوان جهانبخش و هفتي ها يچنين پهلوان زرپوش، هم

سراسر ربع مسكون و پيكار آنان با رستم و ظاهر شدن پري نقابدارو سروش بر آنها براي جلوگيري از 
تم تـوان  فرزنداني كه هركـدام از آنـان خـود رسـتمي شـده و رسـ      . ارزار استفرزندكشي رستم در ك

دهندة  هاي بسياري را افزود كه نشان توان نمونه بر موارد اشاره شده مي.ايستادگي در برابر آنان را ندارد
  .ها يافت ها نوشت و نكته توان در رابطه با آن كتاب بحثي كه مي. انطباق خويشكاري رستم و ميتراست

  گيري نتيجه

اي است و گويش گوراني گويش معيار  تردههاي مختلف و ادبيات گس ادبيات كردي داراي گويش - 1
  .هاي كردي جنوبي در حوزة زاگرس است و استاندارد شدة ادبي گويش

ت    يك از گويش  مختص هيچ "گوراني"گويش معيار ادبي كردي جنوبي - 2 هاي جنوبي نبـوده و كليـ
 .گيرد هاي مذكور را در بر مي ادب عامه و متون مذهبي در گويش

ـ مذهبي و تاريخي است شامل سه دستة اصلي اسطورهادبيات حماسي كردي  - 3  .اي و پهلواني، ديني 

هـاي آن بـه    از ادبيات حماسي و پهلواني كردي است و تمامي متن )ژانري(اي  شاهنامة كردي گونه - 4
 .گوراني سروده شده است

بخش اعظم ادبيات حماسي كردي در فرهنگ شفاهي قرار داشته و بخـش محـدودي از شـاهنامه     - 5
خوانان نقشي  در فرايند نوشتاري شدن شاهنامه، نقّاالن و شاهنامه. آن را داشته است كه مكتوب شود بخت

 .اساسي دارند

موارد تـأثير شـاهنامة   . هاي بسياري دارند هاي بسيار و نيز اختالف شاهنامة كردي و فارسي اشتراك - 6
 .فردوسي بر شاهنامة كردي مشخّص و قابل بررسي است

ـاس يافتـه اسـت كـه در شـاهنامة       هاي ا و اسطورهبسياري از باوره - 7  بومي در شاهنامة كـردي انعك
 .شود و متون حماسي زبان فارسي پس از شاهنامه يافت نمي فردوسي
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رابطة متون حماسي و مذهبي كردي دو سويه و درهم تنيده است و اين دو گونه از ادبيات كـردي   - 8
 .متأثّر از يكديگرند

 .ترين منابع براي دسترسي به شاهنامة كردي هستند مهم ها نوشته  و دست ادبيات شفاهي، متون آييني - 9

 .هاي اساسي وجود دارد ها اختالف و گونة شفاهي داستان ها نوشته  گاه بين دست - 10

خير و شر و تاريكي و روشني به صورت مشخّص و مرزبندي شده رو در روي هـم قـرار    - 11
فيد نيست؛ نـه ديوهـا كـامالً اهريمنـي هسـتند و نـه       سياه و س كردي ندارند و ماهيت انديشة شاهنامة

 .پهلوانان كامالً اهورايي

هاي شاهنامه موضوع تقدير باوري آن است كه ماهيت خيـر   از مهمترين نكات و برجستگي - 12
 .كند چه فردوسي بيان كرده است، تعريف مي اي غير از آن و شر و اضداد را به گونه

مر، زر، ذات، ديو وپـري، چشـم بوسـي و غيـره بـه      هاي بومي چون چ باورهاي عام و آيين - 13
 . شود ها ديده مي صورت مكرر و معنا دار در متن

  ها  يادداشت
  .اساطير. چاپ اول. يادگار زريران): 1374. (ماهيارنوابي، يحيي: براي اطّالع بيشتر رجوع شود به - 1
 Shahname in the Kurdish and Armenian oral traditionبراي آشنايي بيشتر رجوع شود به مقالـة   - 2

-http://www.kavehfarrokh.com/wp(بــــــه آدرس Victoria Arakelovaاثــــــر خــــــانم   

content/uploads/2009/07/shahkurdarmen.pdf(  
 Mündliche literature der Kurden in den Regionen: كتـاب  بـه  شـود  رجـوع  بيشتر مطالعة براي - 3

Botan und Hekari(Lokman Turgut, 2010, Berlin)  
با سپاس از آقاي كامران محمد رحيمي كه اطالق اين اصطالح به گويش گوراني را نخستين بـار از ايشـان    - 4

ررسـي  چنين براي آگاهي بيشتر رجوع شود به رسالة دكتري آقاي علي حسن سهراب نژاد با عنوان ب هم. شنيدم
  .1388دانشگاه تربيت مدرس،  ،ومه هاي غنايي كردي جنوبينظتطبيقي خسرو و شيرين با م

است كه زندگي و مـرگ او آغشـته    اهل كارزان از توابع شيروان چرداول ايالم) سدة سيزدهم(باپيره الفت   - 5
ساالن منطقه اشعار او را از بر دارند، اما آثار او هنـوز مـورد جمـع     بسياري از كهن. به رواياتي افسانه گون است

چند بيـت زيـر كـه در رثـاي بـرادرزاده اش      . زبان شعري او گوراني است. ستآوري و پژوهش قرار نگرفته ا
  :سروده است از اوست
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 tā zindam piłās kirdī wa bargim رگمبهاس كردي وهڵم پ تا زنده
nīši mawdāy xār dāy na řū jargim رگمووي جهڕخار داي نه ێودا نيش مه

   
 das na řū zānu sar na řū dasim سمهووي دڕر نهووي زانوو سهڕ  س نه ده
سممردن وهخت وهرگت ئاوه مه ێ په  pay margit āwaxt wa mirdin wasim

   
ham kiwāna zāmāni tuž basay jargim رگمجهێسهزامان تووژ به  م كوانه هه

رگموو مهڕو تا وه نوو كليانه  ژه  ža nū kilyānaw tā wa řū margim 
از آرش اكبري مفاخر ، مجلّةمطالعات ايراني، سال نهم،  "سرود ورمزگان "ي آگاهي بيشتر رجوع شود به مقالةبرا - 6

  .1389، پاييز 18شماره 
،  نگاه  ، تازهردالن ئه ێژوێم. ها رجوع شود به شرفكندي، عبدالرّحمن براي آگاهي بيشتر در مورد حكومت اردالن - 7

1381.  
  .331، ص 1358كريم كشاورز، انتشارات پيام،  ةترجم. ارانسكي. لغّة ايراني، اي، ممقدمة فقه ال. مقدمه - 8
  .دانند سنندج  خود را از نوادگان طوس مي "زرين كفش"طايفة   - 9

ـان        - 10 ـيقايي سـرنا و دهـل در مي ـازهاي موس چمر مراسم ويژة تعزيه است كه با آداب خاص آييني و نـواختن س
  .شود يكردهاي حوزة زاگرس اجرا م

گروهي از غالت شيعه را كه معتقد به حلول خدا در حضرت علي بودند و در تاريخ اسالمي بـه ذيـل غـالت     - 11
  .شود شيعه از آنان ياد مي

ت او    ) فرّ با اندكي اختالف در خويشكاري(اقبال شاهي برگرفته از ذات - 12 ـام و همـ شاهي است و پهلوانان بـي ن
  . برند كاري از پيش نمي

  .م آوا براي صداي پاي اسباننا - 13
  .بيرق و پرچم - 14
  . سلطان و فرمانده - 15
  .صداي بلند - 16
  .هياهو و داد و فرياد - 17
  . سپاه - 18
 .التين است  Reincarbationمعادل تناسخ يا ) Kreās-garrin(دونادون يا جامه به جامه شدن به كردي - 19

  .ارندههاي خطّي متعلّق به كتابخانة شخصي نگ نسخه - 20



  147                             ...درآمدي بر ادب حماسي و پهلواني كردي                                 چهارمچهل و سال  

. از شـاهرخ مسـكوب   "مالحظاتي دربارة شاهنامه"به نقل از سايت بنياد مطالعات ايران زير عنوان  -21
http://fis-iran.org   23/1/1390به تاريخ.  

 .خطّي هفت لشكر متعلّق به كتابخانة شخصي نگارنده  نسخه - 22
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 . ئاراس. هولير. ميژوي ادبي كوردي): 2001. (دار، مارف خزنه

 .خيام. به روايت اوستا رستم و سهراب): 1377. (الدين شاهي، عماد دولت

 .نگارندهمتعلّق به كتابخانة شخصي . نسخة خطّي. شانامة كوردي): 1327. (، مصطفي محمد گوران زنگنه

 . نگاه  تازه. ردالن ئه ێژوێم): 1381. (شرفكندي، عبدالرّحمن

 .چاپ اول. هيرمند: تهران. نامه سرانجام): 1375. (زاده، صديق صفي

 .چاپ اول. توس .هاي پهلوي اساطير و فرهنگ ايران در نوشته): 1374. (عفيفي، رحيم

 .سة تاريخ و فرهنگ ايرانانتشارات مؤس. مهر و وفا): 1345. (فتّاحي قاضي، قادر

 .انتشارات مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران. شورمحمود و مرزينگان): 1348. (ــــــــــــــــــ

 .انتشارات مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران. شيخ فرّخ و خاتون استي): 1351. (ــــــــــــــــــ
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  .سسة تاريخ و فرهنگ ايرانانتشارات مؤ. بهرام و گل اندام): 1347( .ــــــــــــــــــ
نامـة مقطـع كارشناسـي     پايان. پژوهشي در آثار حماسي مكتوب و فولكلوريك كردي): 1377. (نيا، حيدر لطفي

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج. ارشد

 .چاپ اول.اساطير: تهران. يادگار زريران): 1374. (ماهيار نوابي، يحيي

 .متعلّق به كتابخانة شخصي ماموستا محمد رشيد اميني. نسخة خطّي: اسفندياررستم و )1248. (نويسنده نامعلوم

 .كتابخانة شخصي نگارنده. ببر بيان): 1238( .ـــــــــــــــ

متعلّق به كتابخانة شخصي ماموسـتا علـي   . نسخة خطّي. وند رشيد همه. منيژه و بيژن): 1318( .ـــــــــــــــ
 .بغداد. داغي قره

 .كتابخانة شخصي نگارنده. نويسنده نامعلوم. نسخة خطّي. رستم و زردهنگ): بي تا(  .ـــــــــــــــ

 .كتابخانة شخصي نگارنده. نسخة خطّي. رستم و زوراب): تا بي( .ـــــــــــــــ

 .كتابخانة شخصي نگارنده. نسخة خطّي. سياوش نامه): تا بي( .ـــــــــــــــ

 .متعلّق به كتابخانة شخصي ماموستا محمد رشيد اميني. نسخة خطّي. اد و رستمشغ): تا بي( .ـــــــــــــــ

 .كتابخانة شخصي نگارنده. نسخة خطّي. هفت لشكر): تا بي(  .ـــــــــــــــ
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