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 مقدمه -1

 و آدا  و هتا فرهنتگ  یذرانتده،  کته  درازی نروزیارا پس در که اس  اهورایی و که  سرزمینی ایران

 هرچته  معرّفتی  ستاز زمینه تواندمی آن یونایون زوایای نه هتوجّ که اس  دیده خود نه را مختلای رسوم

 قوم سرزمی ، ای  دیری  و که  نسیار اقوام از یکی تاریخ، یواهی نه .ناشد دیار ای  فرهنگی غنای نیشتر

 ملّتی  فرهنگ ییریشک  در مختلف اشکال نه و زیسته ایران آریایی  سرزمی در دیرناز از که اس  کرد

 که اس  جهان و ایران حماسی آثار نزریتری  از یکی فردوسی شاهنامۀ تردید ندون. اندداشته ثیرتأ ایران

 نته  غنتایی،  موضوعاتدر  و تحلی   طرفی از. اس  شده انجام آن درنارۀ نسیاری هایپژوهش تاکنون

 هتر  فرهنگتی  هایریشه متمایز و مشتر  وجوه شناخ  در ادنی، نوع هر از ناپذیرداییج نخش عنوان

 صورت کردی و فارسی هایزنان درشناخ  نه صورت مقایسه  ای  ایرحال  .یری شایان داردأثت قومی

 .داش  خواهد پی در را پرناری نتایج قطعاً زنان، دو ای  ریشگیو ه  نزدیکی دلی  نه ،ییرد

 له ئان مسبی -1-1

ساز رجزخوانی و در ادامه نبترد  آوری اس  و یاتگوهایی که زمینهسراسر حدیث پهلوانی و نام شاهنامه

هتای  ضم  توصتیف نیشتتر صتحنه    ،سرای ایراننزریتری  حماسه اس . فردوسی میان دو قهرمان نوده

نی از آدا  مستلّ  جنتگ   از آنجایی که رجزخوا و پرداخته ننا نه مقتضیات حماسه، نه رجز نیزحماسی، 

  در ایت   ، ندون تردید تأمت اندنایزیر از پرداخت  نه آن نودهقب  از نبرد، اس  و دو مبارز یا پهلوان  نوده

هتا و  مایته توانتد در شتناخ  نت    سنگ در زنانی دیگر میهای ه   در نمونهو نیز تأم مضمون حماسی

. در حماسه، رجزخوانی نا اهدا  مختلای از قبیت   ثیریذار ناشدأفکری و فرهنگی هر قومی تهای هزمین

تتوان یات  رجتز و رجزختوانی جتزو      شتود. متی  تحقیر، دره  شکست  روحیۀ دشم  و ... نیان متی 

ر از ت کتردی از لحتاح حماستی همتواره متتأث     های حماسی اس ، از طرفی ادنیتا ناپذیر داستانجدایی

 اس .  زمی  نودهپهناور و عظی  ایران اس  که محم  آن، آنشخور فرهنگی قوی و پرنار نوده

 ؛ها انکارناپتذیر است     آن در میان آنفردوسی و مقبولی  و اهمی شاهنامۀعشق و عالقۀ کُردان نه 

هتای  نا شتاهنامه  فردوسی شاهنامۀهای داستانمحتوایی نعضی از  تا جایی که اشترا  موضوعی و نعضاً

میتزان  دادن موضتوع رجتز و رجزختوانی نتا هتد  نشتان      ای شد تا تحلیلی تطبیقتی نتر   کردی، انگیزه
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در حوزۀ رجز و رجزختوانی نته   ها و نه ویژه یورانیای از فرهنگ کردان خان کندولهثیرپذیری الماستأ

 شود: های زیر پاسخ دادهاس  در ای  راستا نه پرسش انجام رسانی . لذا تالش شده

 هنامه تا چه حد اس ؟ه نه رجز و رجزخوانی در در دو شانسامد توج -1

 ثیری در تمایزات احتمالی رجتز و رجزختوانی در دو رزمنامته داشتته    نگی تأهای فرهآیا تااوت -2

 ا خیر؟یاس  

امید اس  نتایج پژوهش، عالوه نر مشخّص نمودن نستامد موضتوع در دو شتاهنامه، اشتتراکات و      

 .سازد تهها را در ای  حوزه نرجستمایزات فرهنگی دو زنان و دالی  آن
   
 های پژوهشفرضیه -1-2

  در و فختر  هتای رجتز   نا توجّه نه غالب نودن روحیۀ حماسی در عصر فردوسی، نسامد نمونته

 اس . شاهنامۀ کردی فردوسی نیشتر از شاهنامۀ

 ثیر داشتته أهای رجز و مااخره نه زنتان کتردی تت   های فرهنگی در نازیردانی نمونهتااوت  

 اس .

 روش پژوهش -1-3

هتای رجتز   ندی  معنا که نمونه اس ؛ شده تحلیلی استااده -مقالۀ پیش رو از روش توصیای در

هتای مشتتر  و   تتری  نمونته  یاه مه آن و شودشاهنامه استخراج می های مشتر  دودر داستان

)در  هاییرد. در پایان نیز ضم  مقایسۀ نموداری نمونهمی متااوت قان  نحث، مورد تحلی  قرار

 یردد.نه شک  کیای ارائه می ، نتایجهاپس از تحلی  داده و پیوس (، قسم 

 پژوهش  ۀپیشین -1-4

است  کته نته چنتد متورد       شده های متعدّدی انجام، پژوهشرجزخوانیرجز و  مااخره، ۀدرنار

رجزختوانی در  » ،(1363) از جلیت  تجلیت    «جهتات ماتاخره در شتعر حتاف     » شتود: اشاره می

 از سید حست  امتی    «خودستایی و مااخره در شعر حاف » (،138۵) لی فلّاحاز غالمع «شاهنامه

از کتتایون مترادی و محمتود     «نامهیرشاسبو  شاهنامهکارکرد رجز و رجزخوانی در »(، 1388)

 .(1393) از مهدی رضایی «های صوفیانهنررسی و تحلی  مااخره» و، (1391) صلواتی
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 تتا هتای کتردی و یتورانی    هشتاهنام  نافردوسی  ۀشاهنامدر  ای  نوعامّا در خصوص تطبیق 

 اس . نشده کنون پژوهشی انجام

 فردوسی شاهنامۀ حماسه و -2

ذیت    ،دهختدا نامتۀ  لغت  ) حماسه در لغ  نه معنتی دالوری، شتدّت و ستختی در کتار است      

ای اس  تازی، نه معنی تنتدی و تاتتی در کتار و دالوری. حمتیس و     حماسه واژه» (.«حماسه»

ناشد. تحامس و احتماس نه معنی ستوار معنی دلیر اس  و کسی که در کار، سخ  و نه  حمس

ای از امّا نه عنتوان یونته   (.183: 1372)کزازی،  «اس  در ه  آویخت  و کشت  نه کار نرده شده

حماسه نوعی از اشعار وصای اس  کته مبتنتی نتر توصتیف اعمتال      »شعر و در اصطالح ادنی، 

 (.3: 1369)صتاا،   «هتای قتومی یتا فتردی ناشتد     و افتختارات و نزریتی  ها پهلوانی و مردانگی

است ؛ استطوره در    سری و زمینتی یافتته  ای اس  که سویمندی ییتیگ و ای حماسه، اسطوره»

سری و آسمانی اس . آنگاه که از مینو نه ییتتی  سرش  و ساختار نخستی  خویش، مینوی و آن

فردوسی، ندون تردیتد   شاهنامۀ (.27۵: 1384 زازی،ک)  «دشویراید، نه حماسه دیگریون میمی

ثیر آن نتر پهنتۀ   أیکی از نزریتری  آثار حماسی جهان و نزریتری  اثر حماسی ایران اس  که تت 

احتمتالی  ادنیات کردی انکارناپذیر است . اقتبتاس و یتا نتازیردانی      زمی  و خصوصاًادنی ایران

است  کته    تغییراتی را نه دنبتال داشتته   -فرهنگینه دالیلی  -نی دیگرنه زنا شاهنامههای داستان

های ها و دههحتّی در سده شاهنامههای نا توجّه نه روایات شااهی داستان شناخ  ای  تغییرات

                                            ناشد.تواند حایز اهمیمیو یوران اخیر در میان قوم کرد 

 هشاهنامو  خانالماس -3

و یکی از افسران کاردان و دلیتر دستتگاه والتی    اه  کندوله از روستاهای کرمانشاه  خان،الماس

وی ادیتب و شتاعری    است .  ( نتوده ه. 1160-1148) در دورۀ حکوم  نادرشاه افشتار اردالن 

-المتاس  اس . سترهنگ  فرهیخته نوده که آثار و تألیااتی نه زنان کردی هورامی تصنیف نموده

)در والیت    ران سپاه نادرشتاه افشتار نتوده و فرمانتدهی تیتد ستنندج      ای، از سرداخان کندوله

)در نرخی روایات نا  های نادر نا سپاه عثمانیاس  و در یکی از جنگ دار نودهاردالن( را عهده
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نشینی ناعث شکس  ستپاه نتادر   کند و ای  عقبنشینی میهندوان هندوستان(، نا سپاهش عقب

شتدن(   النّست  )مقطتوع  آن عمت ، دستتور اختراج و مجتازات     شود، شاه افشار، خشمگی  ازمی

یتردد و نته   )کندوله( نرمتی  خان نه وط د و پس از آن واقعه، الماسکنخان را صادر میالماس

 :1374، )شتریای  یذرانتد و تنبورنوازی روزیار می شاهنامۀ کردیتصنیف یا ترجمۀ ناغداری و 

 ختان المتاس  شتاهنامۀ کتردی  یزارشی از متت   ز نیتاریخ کرد و کردستان در کتا   (.947-948

هایی از شرح وقایع شهریاران چهار سلسله پیشتدادیان، کیانیتان، اشتکانیان و    و نمونه کلهر ارائه

   (.867-774: 1378زاده، )صایاس  شده ساسانیان را یزارش 
نتر   متتون غنتایی نیتز    و هفردوسی اخذ و اقتباس شد شاهنامۀنیشتر متون حماسی کردی از 

 و خورشتید » است ؛ ماننتد   منظتوم شتده   هورامی -نه کردی یورانی شاهنامههای اساس داستان

-اغلتب ستروده   .اندناقی ماندهکه هنوز نیز نه صورت نسخ خطّی « ندامای  و نهرام» و« خرامان

 و رستت  » ،«لشتکر هات  » تتوان های کردی نه یویش کردی یورانی است  و نترای نمونته متی    

و... را یاد کترد کته اغلتب    « جهانگیر و رست » ،«شیرویه و ارچه» ،«اساندیار و رست » ،«سهرا 

-یذاری اکثر ای  منظومته اند. تاریخو اکثراً نیز نه چاپ نرسیده هستندنویس ها خطّی و دس آن

 -1148) افشتاریان  تتوان نته پتیش از دورۀ   را متی  هاآنها مشک  و دشوار اس  زیرا نرخی از 

   .(31: 1383)یورانی،  دانس ( منتسب .ه 1218

که نا زنان کردی  اندآورده شمار مستق  نهزنان یورانی را زنانی  ،نرخی از پژوهشگرانه البتّ

تر کندوله، خاستگاه متتون حماستی است . نیشت    » اند:و نوشته (2/۵۵۵: 1383، نلو) نداردنسبتی 

 -ایختان کندولته  س آن، میرزا المتاس کندوله و شاعر سرشنا متون حماسی یورانی را نه منطقۀ

ها نه سبب شتهرت اوست  و تنهتا    سا نتکنند و نیشتر ای  امنسو  می -معاصر نادرشاه افشار

اکبتری  ) « است  شاهنامۀ نادر یا جنگنامۀ نادر ،توان نه وی نسب  داداثری که نه قطع و یقی  می

 طتور کته نعتداً   رانی اس  و همتان ای از یوهورامی لهجه» اس : آمده نیز (.146: 1393مااخر، 

 «شتدۀ ایت  یتروه ناشتد    تتری  و نهتتری  لهجتۀ محافظت     قتدیمی  ، احتمتاالً شد آشکار خواهد
(Mackenzie, 1966: 4 .)نته   «شاهنامۀ یورانی»اطالق عنوان  که نتیجه یرف  چنی  توانمی لذا

 تر اس .ای جامعخان کندولهنه الماس اثر منتسب
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 فارسی هایفرهنگ دررجز  -4

دلیتری،   -2دلیتری کتردن، شتجاع  کتردن      -1»اس :  آمده در تعریف رجز معی  فرهنگدر 

هتا ستخ    ها و دالورینوعی از شعر که در آن از جنگ -4رجز، ارجوزه  -3دالوری، شجاع  

 و ، رجتز ستخ   فرهنتگ کنایتات  در  (.«رجتز »ذیت    ،معی فرهنگ ) «رود، شعر رزمی، حماسی

نته ختود نالیتدن،    »خواندن نه معنای و رجز «زنیات و فخرفروشی، ال مباه» ارجوزه نه معنای

 ها آمدهدهخدا نه نق  از دیگر فرهنگ ۀناملغ در  نیز .آمده اس  «فخرفروشی کردن، ال  زدن

و رجز خواندن: خوانتدن   رجز، نحری از نحور، شعر رجز یات ، شعر کوتاه یات  و... .» اس :

 و رجزخوانی: دعوی و غالباً یان مردانگی و شراف  خود نمودن.اشعار رجز، مااخرت کردن و ن

 (.«رجز»ذی   ،امهنلغ ) «ال 

رو در یاتگوهتای   ، رجزخوانی را جتزو شاهنامهنندی یاتگوهای سرّامی هنگام تقسی دکتر 

ادنیتات   ۀرجزختوانی یکتی از یاتارهتای ویتژ    »یویتد:  آورد و میروی قهرمانان نه حسا  می

نیشتتر نته هنگتام     .خودستایی پهلوانان و نیان کارها و افتخارات آنان است   اًحماسی اس  و کلّ

: 1368)سترّامی،   «ختوری  نیز ندان نرمی های دیگرامّا در شرایط و موقعیّ  آیدجنگ در کار می

300.) 

 تتوان شتعری  رجز را می ،های فارسی و عرنی نه دس  آمدنر اساس تعاریای که از فرهنگ

شتود و احتمتاالً چتون    ن نبرد نه منظور ماتاخره و تحقیتر دشتم  نیتان متی     دانس  که در میدا

کنتد  خواند و دوناره حرک  میو رجز میایستد می ،کندحرک  میرجزخوان نه سم  دشم  

نتر   البتته ننتا   انتد. ، آن را رجزختوانی نامیتده  اه  ای  رفتار نا حرک  شتتر نیمتار  و نه دلی  شب

 ر غیر موقعیّ  جنگ نیز در یروه رجز و ماتاخره نته  رجز د هایتوضیحات دکتر سرّامی، نمونه

آلود( ه  تاتاوت دارد.  دار و سرزنش)طعنه، سرزنش، سخ  نیش رجز نا یواژه اند.دهحسا  آم

، نوعی از ورد و نرای تحقیر دشم  نه کار روداایر ای  یونه سخنان در میدان جنگ نی  دو هم

 (.37 :1391مرادی، ) آلود نامیدع سرزنشیرنه ناید آن را یاتگو از نورجز اس  و

رجتز نتوعی   »است .   فخر و خودستایی در حماسه نه شک  رجزختوانی نمتود یافتته    ۀدامن

کنند. رجز نوعی خاص از مااخره اس  ها نیان میمااخره اس  که پهلوانان در حماسه و جنگ
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الی که مااخره معنی اعت   در ح کارنرد دارد؛ای های شخصی و قبیلهها و نزاعکه نیشتر در جنگ

 (.13و  8: 1383)امیری خراسانی،  «ناشدتواند شام  همه چیز و همه جا دارد و می

رشتید  ، یردآوری شتده توستط آقتای محمّد   ایخان کندولهالماس ۀشاهنام در ای  پژوهش،

ختان  هات   ،کهزادکی و رست  های، متشکّ  از داستان«هورامی» کردی ۀشاهنامو نا عنوان امینی 

 ،لشتکر جنتگ هات    ،منیتژه  و نیتژن  ،نرزو و فرامرز یا فالوند ،سیاوش ،سهرا  و رست  ،رست 

متورد  آذرنترزی    و فرامرز و و شغاد و داستان نهم  رست  ،اساندیار و رست  ،زردهنگ و رست 

نته  ردوستی،  ف ۀشتاهنام د های متعدّها و تصحیحهمچنی  از میان نسخه .اس  یرفته استناد قرار

 )نه عنوان اص  منبع نه منظور استناد نه انیات تحلیلی متت  پتژوهش(   مطلق نسخۀ جالل خالقی

در قستم    )جلتدهای دوم، ستوم، پتنج  و ششت (     ی  کتزازی التدّ میترجالل  ناستان ۀنامو نیز 

 ،«ستیاوش » ،«ستهرا   و رستت  » هتای داستان. در ای  میان، اس شده استناد  ارجاعات پیوس 

در دو  روایتی  که نته لحتاح موضتوعی و    «شغاد و رست » و «اساندیار و رست » ،«منیژه و ننیژ»

 یردد.کاویده می دارد، ساختاری مشتر  ه،شاهنام
 

 ساختاری هر دو داستان هایتفاوت -5

های ساختاری هر داستتان در دو  تری  تااوت، نیان مه هر داستانهای رجز نمونه قب  از تحلی 

 .رسدضروری نه نظر می هشاهنام

 رستم و سهراب -5-1

  ۀشتتاهنام نتتا کتتردی ۀشتتاهنامهتتای ستتاختاری رستتت  و ستتهرا  در   تتتری  تاتتاوت مهتت 

 :فردوسی

 -است .  تهمینه نتوده  ۀشدطراحی پیش از ۀ، رنودن رخش رست  نا نقشکردی ۀشاهنامدر  -

 زیر شاه سمنگان صورتو ۀواسط هن کردی ۀشاهنامخواس  خواستگاری رست  از تهمینه در در

متاتاوت از   )عاقد( نرای انعقتاد پیونتد ازدواج،   آوردن قاضی ،کردی ۀشاهنامدر  -اس .  یرفته

زاده و نجیب ازدواج ، سهرا ، نا دختری دهقانکردی ۀشاهنامدر  -اص  داستان فردوسی اس .

ی  نام نه صتراح  در  فردوسی، یردآفرید، نام پهلوان ایرانی اس  اما ا ۀشاهنام در -اس .کرده 
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 ۀامنشتاه در  -است .  یتاد شتده  از او « ختواهر هجیتر  »نلکه نا عنتوان   نشده نیان کردی ۀشاهنام
نتدون درنتگ نتا خنجتر      ،زندرست ، سهرا  را زمی  می ،فردوسی، آن زمانی که در نبرد اصلی

مراه هسهرا  خواهی ، نا تقاضای امانکردی ۀشاهنامشکافد اما ای  نکته در سهرا  را می ۀسین

، پس از مرگ سهرا ، تهمینه از رست  صاحب فرزند دیگری نته نتام   کردی ۀشاهنامدر  -اس .

 فردوسی نمود ندارد. داستانشود که در می فرامرز

-هتا در جتدول التف   نمونه نف:)اس  دو داستان از زنان سهرا   درهای رجز نیشتر نمونه

 .هستندمشانه  رجز نیز تقریباًهای استان، نمونهمشانه د نا توجه نه ساختار تقریباً پیوس (.1
 

 های تحلیلیترین دادهمهم -5-1-1 

 امّا در داستان فردوسی، فخر نه حجتب و حیتا و در    .فخر تهمینه در دو داستان نمود دارد

 اس :حجا  ماندن 

 امچنتتتتی  داد پاستتتتخ کتتتته تهمینتتتته  

 یکتتتی دختتت  شتتتاه ستتتمنگان متتتن                

 را جاتت  نیستت        متت ز خونتتاننتته ییتتتی 

 متتترا یکتتتس از پتتترده نیتتترون ندیتتتد  

                            

 امتتتو یاتتتی کتته از غتت  نتته دو نیمتته    

 متتتن  لیکتتتاننتتته رشتتتف هزنتتتر ن   

 چو م  زیتر چترب نلنتد انتدکی است      

 متتترا ینتتته هریتتتز کتتتس آوا شتتتنید 

 (66-63 :1394فردوسی، )                

 زیبایی تهمینه اس : نهکردی، نیشتر فخر  ۀهمی  تااخر در نمون

 ژن نتتاالی متت م نتتهدی وه چتتهدختتو نتته

xo naddî we ҫem bejn baÎay min        
 ردا نکیشتتتوم نیقتتتا  ختتتتی وه ستتته وه

wextê we serda bikêҫum nîqab            
 ررانستتهنیتتا ستتههتتان دوهتتان تتتا جتتهجتته

cehan ta cehan dunya seranser             
 متتتام                   یتتتو تتتته تتتتوهتتتاوات  وه تتتتو یا 

hawatim we to giftugo temam 

 

 رد ختتال ئتتاالی متت متتی  نتتی یتتهجتته 
cemin bêgerd xaÎ âÎay min 

 هتتا  نی مته مس چهشونه حجا  شهمه
maşune ĥicab şems ҫeni mehtab 

 رر نتتاوهی متت  پتتی  نکتته ن وینتتهنیتته
niyen wêney min pêm biker baweř 

 ستتالمد وه تتتو نتتاقی وهنتتت متتهمتتروه
mirvet mend we to baqî weselam 

 (120-117: 1389ای، )کندوله           
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-مرا ندیتده  زیبا و خال رخسارۀ ای. چهرو اندام مرا ندیده قام تو که  [ای رست ،] ترجمه:

در شتوند.  در مقان  زیبایی م  در نقا  متی  و ماه خورشید ،ای. زمانی که نقا  از چهره نردارم

یاتت   مت  نتا    .شود. ای  سخ  مرا قبول ک  و ناور داشته نتاش یاف  نمی تمام دنیا شبیه نه م 

 الم.ت تو نستگی دارد و السّنه مروّ مسیر ای ۀ تو انراز محب  نمودم ادام های  سخنان ن

 ستهرا  در حضتور متادرش   ۀ مااخر نیس ، کردیدر نمونۀ که معادل آن  ییهااز مااخره 

 نتتتوعی فختتتر صتتترفاًتتتتوان آن را ه نتتته مخاطتتتب آن، متتتی جتتتکتتته نتتتا تو استتت 

 :دانس  

 چتتو رستتت  پتتدر ناشتتد و متت  پستتر                    

 چتتو روشتت  نتتود روی خورشتتید و متتاه          

 

 جورتتتتای یکتتتنبایتتتد نتتته ییتتتتی    

 فتتتتترازد کتتتتتالهستتتتتتاره چتتتتترا نر

 (127-126: 1394فردوسی، )            

 ندون اشاره نته   کردیۀ شاهناماس  که در دیگر، رجز خواهر هجیر خطا  نه ترکان ۀ نکت

 ایت  رجتز  ۀ و زنتان تنتد و یزنتد    اشاره شده« خواهر هجیر» لا ه فقط نو  «یرد آفرید» نام

  نسب  نه نمونۀ مشانه در داستان فردوسی وجه تمایز آن اس :

 ی ناتمتتامنلتتهی تورکتتان ئتته واتتتش ئتته 
watiş ęy turkan ębley natemam                 

 ن         زارهنتگ روی کتاره  خت  جته  رو وهو ئه
wřu wext ceng řuy karezarenę 

 

 نتگ حتازر نتو جته الم    ی جهسواری په 
sivarî pey ceng ĥazir bȗ ce lam 

 ننتتد جویتتای شتتکارهرمتتهکیشتتان هونتته
kîşan hunermend cȗyay şikaren 

 (284-283 :1389ای، کندوله)           

خود نرای جنگ نه نزد مت    ای ترکان انله! سواری از پهلوانان  :[]خواهر هجیر یا ترجمه:

 ؟اس  نبرد و شکار شدنۀ امروز زمان نبرد و جنگاوری اس ، کدام یف از شما آماد نارستید.

 کتته تنتتدی و یزنتتدیی نمونتتۀ کتتردی را    فردوستتی ۀشتتاهناممعتتادل همتتی  رجتتز در  و 

 :ندارد

   رانتآزموده سرزمران و تتدلی    اوران         تتردان کدامند و جنگتتکه: ی

 (182: 1394فردوسی، )
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  و  داردنت نمتود   کتردی  ۀشاهنامرجز رست  در حضور یودرز و خطا  نه کیکاوس که در

 :فردوسی ناشد شاهنامۀنسب  نه  شاهنامۀ کردیدر  یمی تواند نیانگر جایگاه واالتر شاه

 س پیش  چته یتف مشت  ختا     وچه کاو

                 نتتتسکتتترد  ستتترم کتتترد ستتتیر و دلتتت 

         

 چتترا دارم از خشتت  او تتترس و نتتا ؟  

 نترستت  ز کتتس  جتتز از پتتا  یتتزدان  

 (400-399: همان)                          

 یوینتده،  داستتان  دو در هتایی است  کته   آفرید در مصا  نا ستهرا  از نمونته  رجز یرد ،

تتر و آمیختته   ، نرمنیان دوسی،در داستان فر نا ای  تااوت که ؛ترساندمخاطب را از رست  می

 اس : و تمثی  پند نا

 

 نخندیتتتد و او را نتتته افستتتوس یاتتت           

 متتت  چنتتتی  نتتتود و روزی نبتتتودت ز 

  یاهمانتتا کتته تتتو ختتود ز ترکتتان نتته     

  نتتتدان زور و آن نتتتازو و کتتتتف و یتتتال

         و لتتیک  چتت  آیتتتاهی آیتتد نتته شتتتاه    

 نتته نتتازوی ختتویش           نتتس ایمتت نباشتتی 

 

 کتتان از ایتتران نیاینتتد جاتت    : ترکتته 

 نتتدی  درد غمگتتی  مکتت  خویشتتت    

 یاکتتته جتتتز نتتتگفری  نزریتتتان نتتته  

 نیتتتتانی کتتتتس از پهلوانتتتتان همتتتتال

 کتتته آورد کتتتردی ز تتتتوران ستتتپاه   

 ختتورد یتتاو نتتادان ز پهلتتوی ختتویش  

 (2۵78-2۵70: همان)                       

 اس : دفعات تکرار شده، آمدهه نکه آمیز و معادل همی  نمونه در داستان کردی نا الااظی توهی 

 ر نتتو ی زورا  خاکتت  وه ستتهواتتتش ئتته
watiş ̛ey zurab xakit we ser bu           

 رس خاکتت  نتتو وه ستته هورییلتته وه پتته
hurgîle we pes xakit bu we ser              

 رس خاکتت  نتتو وه ستته هورییلتته وه پتته
hurgîle we pes xakit bu we ser                           

 نمتتهستتتان ستتا م جتته ئتتوالد ده روستتته
ustem ce ̛ȗlad destan samenř                   

 

 ر نتتوتتتهختت  ختتهی شتتادی  وهنیشتتانه 
nîşaney şadît waxt xeter bu 

 رکسته ی ئیتران یته  ر پته نته ییان  خته مه
megyanim xeber pey ̛îran yekser 

 رنتتهکیتتانوم ختتهیکتتاوس متتهوه الی کتته
we lay keykawis mekyanum xeber 

 نمامتتهدار کتتارت تتتهروهو نتتو ختتهئتته
 ̛ew bu xewerdar karit temamen 

 (2۵2-243: 1389کندوله ای، )          
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ات، زمتان خطتر و   نر سرت ناد! اوج شادی  خا سهرا ،ای ]خواهر هجیر یا :[ ترجمه: 

داد. خا  نر سرت ناد کته خبتر     نیان خواهخا  نر سرت ناد که خبرت را نه ایراحادثه ناشد! 

 اس . مری  قطعیرساند. رست  از نژاد سام اس  و ایر خبردار شود  تو را نه کیکاوس خواه 

 در ایت  شتیوۀ نیتان    امّتا   ،و تمسخر در داستان کردی نمود نداردطنز آمیخته نه رجز  هاینمونه

 : جتدول نتف  هتا ستایر نمونته  نترای  )ست   ا رجز و ماتاخره را غنتی ستاخته   ۀ مای ،فردوسی داستان

 :(1-الف 

 نتتدو یاتت  ستتهرا : کتتز متترد پیتتر              

 نستتتتترت نتتتترمتتتترا آرزو نتتتتد کتتتته 

 کستتتی کتتتز تتتتو مانتتتد ستتتتودان کنتتتد           

 

 پتتتذیرنباشتتتد ستتتخ  زیتتت  نشتتتان دل 

 نرآیتتتد نتتته هنگتتتام هتتتوش از نتتترت  

 نپتتترّد روان تتتت  نتتته زنتتتدان کنتتتد    

 (81۵-813: همان)                           

های رجز در رست  و سهرا نمونه  

 فردوسی شاهنامۀ کردی شاهنامۀ

محتوای 
رجز و 

 فخر

 ابیات گوینده مخاطب
محتوای 

 رجز و فخر
 گوینده مخاطب

 نسخۀ
 خالقی

 باستان نامۀ

فخر نه 
 جمال

 120 تا 117 تهمینه رست 

فخر نه 
نژادیی و 
 حیا

 2388 تا 2386 66-62 تهمینه رست 

فخر نه 
 قدرت

 2۵8 و 2۵7 هجیر را سه
فخر نه 
 قدرت

 24۵0و  2449 127-126 رست  تهمینه

فخر نه 
 قدرت

 266 تا 264 سهرا  هجیر
پرسش از 
 نسب

 2489 و 2488 166-16۵ سهرا  هجیر

حریف 
 طلبیدن

 ترکان توران
 خواهر
 هجیر

 284 تا 283
فخر نه 
 قدرت

 2492 تا 2490 169-167 هجیر سهرا 

ترساندن 
 از رست 

 سهرا 
 واهرخ

 هجیر
 312 تا 309

مبارز 
 طلبیدن

 2۵12 189 یردآفرید سهرا 

فخر نه 
 قدرت

 خواهر
 هجیر

 2۵14 و 2۵13 191-190 سهرا  یردآفرید نیان طنز 317 تا 31۵ سهرا 

حریف 
 طلبیدن

 461 تا 4۵7 سهرا  رست 

پند و 
ترساندن از 
 رست 

 2۵78تا  2۵70 2۵1-243 یردآفرید سهرا 
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 فردوسی امۀشاهن کردی شاهنامۀ

وای محت
 رو فخ رجز

 ابیات گوینده مخاطب
محتوای رجز و 

 رفخ
 گوینده مخاطب

 نسخۀ
 خالقی

 باستان نامۀ

فخر نه 
 قدرت

 269۵ تا 2691 366-362 رست  ایرانیان فخر نه قدرت 477 تا 47۵ سهرا  رست 

 2727 ات 2726 400-399 رست  کیکاوس فخر نه قدرت 483 تا 478 رست  سهرا  فخر نه قدرت

 2943 تا 2938 629-623 سهرا  کیکاوس فخر نه قدرت ۵66 و ۵6۵ رست  سهرا  نیان پندآمیز

پرسش از 
 نسب

 2970 تا 2969 6۵4-6۵3 سهرا  رست  نیان طنز ۵68 و ۵67 سهرا  رست 

تهدید و 
 توهی 

 2977 تا 2972 662-6۵6 رست  سهرا  فخر نه قدرت ۵72 تا ۵69 رست  سهرا 

 3047 تا 3044 732-729 سهرا  رست  طنز تمسخر و    

 3133 تا 3129 81۵-813 سهرا  رست  تمسخر و طنز    

 3170 8۵3 سهرا  رست  فخر نه قدرت    

 

 داستان سیاوش -5-2

 :فردوسی ۀشاهنامنا  کردی ۀشاهنامداستان سیاوش در  های ساختاریتری  تااوتمه 

رو را جتادویر  لتی  نرختورد، زن زیبتا   و تتوس در اوّ ، ییتو  و در آغاز داستتان  کردی ۀشاهنامدر 

دهتد کته داوری را نته نتزد     تصاحب زیبارو، خود زیبارو پیشنهاد می پس از جدال نرایپندارند و می

شت  ستیاوش  که نه دستور کیکاووس، قصد ک هستند، جلّادانی کردی ۀشاهنامدر  -کیکاووس نبرید. 

 را ستیاوش  کیکتاوس  کته است    رستت   ا نکوهشنهمراه  هایتهدید پس ازرا در ندو تولّد دارند و 

 پیشتنهاد مستموم کتردن غتذای     ،در داستتان کتردی   - .نخشتد متی عوض خون سهرا  نته رستت    

جانبداری کیکاووس از ستودانه در متاجرای رستوایی و    و نیز  کیکاووس از طر  سودانه نه سیاوش

متاتاوت  اص  داستان فردوسی  نا سرزنش سیاوش و دستور دادن نه جلّادان نرای زدن یردن سیاوش

ای نمونته  کته اندازنتد  ستیاوش را غت  و زنجیتر کترده داخت  آتتش متی        ،کردی ۀشاهنامدر  اس .

 ،در داستتان کتردی   - .اوست  شده از داستان حضرت انراهی  و یلستان شتدن آتتش نتر    سازیشبیه



    8۵                                    تحلیلی نر رجزخوانی در شاهنامۀ...                       سال  چه  و نه             

شترط دومتی    ،یتردد طرح میمیناهی که از زنان سیاوش نرای اثبات نیآتش یذر از عالوه نر شرط 

 ،ش نه نبرد نتا افراستیا  نترود   ایناهینرای اثبات قطعی نی ای  کهشود و آن می نیان اونیز از طر  

دستتور   - .قطتع خواهتد شتد    غیر ای  صورت یناهکار نوده و سرشیناه اس  در ایر زنده ماند نی

یبارویتان تتورانی نته    توصیف قت  و غتارت و رنتودن ز  و  نه ایرانسیاوش  نرای آوردن جنازۀرست  

کتردی   ۀمرگ کیکاووس در نمونت  - فردوسی نمود ندارد. ۀشاهنامکه در  نا هد  انتقام دستور رست 

هر چنتد نیتتی طنزآمیتز نیتز از زنتان       ؛مرگ سیاوش یا ترس از رست  عنوان شده اس  ۀنه دلی  غصّ

پادشتاه مانتدن   سه ستال نتی  اشاره نه  - .اس  ای  مرگ را نه فال نیف یرفته کردی ۀشاهنام ۀسرایند

ایران و هرج و مرج ناشی از آن پس از مرگ کیکاووس و پناه نردن نه زال نترای دادختواهی و رفتع    

مان نترای انتختا  جانشتی     نردن نه منجّ ظل  و ست  و یذاشت  تاج کیانی نر سر زال و در ادامه پناه

انبخش، زرعلی و جهانگیر کته هتر   وجود فرزندان و نوادیانی از آنِ رست  چون جهو نیز  کیکاووس

آمتدن   -انتد.  نرای کمف نه کیخسترو آمتده   کهند اکدام سرداران و پهلوانانی تنومند از لشکریان ایران

یذاشت  تاج افراسیا  نر ستر کیخسترو و آوردن تخت      و اصانی از دریا نرای کمف نه کیخسروغوّ

 .تان اس از دیگر نکات متمایز دو داس شاهی افراسیا  نرای کیخسرو

 تحلیلیهای ادهدترین مهم -5-2-1

هتای  نر خال  ستایر داستتان  ) های رجزها در داستان سیاوش، نمونه عدد شخصینا توجه نه ت

، نته جتز رجتز    سیاوشداستان کردی . در اس های یونایون  ش(، از زنان شخصیهمورد پژو

از  ستیاوش داستتان  امّتا در   ست  ا های اصلیدیو تورانی و نرزو، تمام رجزها از زنان شخصیّ 

، ورازاد و فرامترز نیتز رجتز و فختر     های درجه دومی نا نام زیبارو فردوسی، شخصی شاهنامۀ

هتا  فخر اس  و اطالق عنوان رجتز نتر آن   های داستان فردوسی، صرفاًدارند. سه مورد از نمونه

 میتدان نبترد  رجزنتد چتون همگتی در     هاکردی همۀ نمونه سیاوشو در مقان  در نیس   جامع

ولتی در داستتان فردوستی از     ،کردی از زنان رست  رجزی وجود نداردداستان . در اندشده یاته

و نالعکس در داستان کردی از زنان نرزو دو نمونه رجز هست    زنان رست  یف مورد نمود دارد

 (.2 -جدول الف ،پیوس نف:  ،مصادیق نرای مطالعۀ) که در داستان فردوسی نمود ندارد
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 تتوس خطتا  نته    ییتو رجز  ،های فخر و رجز ییو که در دو داستان مشانه اس ز نمونها 

  و نیتانی  فردوستی آمیختته نتا پنتد است      ۀشتاهنام س . ای  رجتز در  تصاحب زیبارو اینر

 تر دارد:تر و نرممالی 

 ای ستتتپهدار شتتتاه             »نتتتدو یاتتت  ییتتتو: 

                  ای کتتتتژ مگتتتتوی ز نهتتتتر پرستتتتتنده 

 

 ستتپاه؟ه نتتا متت  نرانتتر نتتوی نتتی    نتت 

 نگتتتتردد جتتتتوانمرد، پرخاشتتتتجوی  

 (43-42: 1394فردوسی، )               

 :ترنا نیانی تند و یزنده شاهنامۀ کردیو معادل آن در 

 نتتو جتته ئیتترانیکتتاووس نتتهر کتتهیتتهئتته
̛eger keykawus nebu ce ̛îran  

 س حتتوکم  نتته دارورنتته هتتی  کتتهو یتته
 we gerne  hîҫ kes   ĥukmim  nedaru  

 

 ن جته مولتف شتیران   حوک  شاهی  هته  
ĥukme şahîm hen ce muÎke şîran 

 ردی تتتو نتته دل ئتتارویتتال کتتهچتته ختته
e xeyaÎ kerdî to ne diÎ ̛aruҫ 

 (33-32: 1389ای، کندوله)                  

صتورت   نود م  حک  پادشاه جانشی  را داشت . در ای ترجمه: ایر کیکاووس در ایران نمی

 ؟ایچه خیال ناطلی کرده ،ش هی  کس قدرت مرا ندا

  تهدیتد نتا   پیران خطا  نهفردوسی  سیاوشداستان رجز ییو در  ،دیگر نمونۀ متااوتدر 

 اس : همراه

               ر شتتتیرای ستتتپهدا»نتتتدو یاتتت  ییتتتو: 

          پرهنتتتر یتتتف ستتتوار            کنتتتوننبینتتتی 

 هزاریتتتد و متتت  نتتتامور یتتتف دلیتتتر                       

 چتتتتو متتتت  یتتتترزۀ ستتتتریرای آورم                      

 

 ستتزد یتتر نتته آ  انتتدر آیتتی، دلیتتر     

 چتته آیتتد تتتو را نتتر ستتر، ای نامتتدار   

 سرِسرکِشتتتتان انتتتتدر آرم نتتتته زیتتتتر

 ستتتتران را همتتتته زیتتتتر پتتتتای آورم  

 (277-274 :1394فردوسی، )                

 نا ارعا  و ترستاندن از رستت    که اس  رجز ییو خطا  نه افراسیا  ،کردی داستاندر  اامّ

تواند نیانگر قدرت نرتر افراسیا  نسب  نه پیران در داستان کردی نستب  نته   می و اس همراه 

 :شاهنامۀ کردیو از جهتی جایگاه ویژۀ رست  در داستان فردوسی ناشد 
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 متتتی واتتتتش نزانتتته شتتتای تتتتوران زه 
watiş bizane şay turan zemîn                 

 ویخته ستره  قاس یف لیتتان ختون کته   ته
taqas yek lêtan xune keyxesrew          

 ری هتتون شتتام متت  داب نتته دلتت  پتته   
min dax ne diÎim perî hun şam                

 

 متتتی م ئامتتتان جتتته ئیتتتران زهروستتتته 

ustam ̛aman ce ̛îran zemînř  
 وی خته کته ور مته تته سیا  چهفراشای ئه

ay ̛efrasiyab ҫetewr mekey xewş 
 و دامفتتی نته ئته   وه پای وی  ئامتای کته  

we pay wît ̛amay keftî ne ̛ew dam 
 (1133-1131: 1389ای، کندوله)         

انتقتام ختون پادشتاه را از     .زمی  آمتد ! رست  از ایرانمه: یا  ای پادشاه سرزمی  تورانترج

 ۀم  از کشتته شتدن شتاهزاد    ؟!ناشی توانی خوا  و آرام داشتهچگونه می .یرف  اهی شما خو

 .شویمیای و یرفتار دام ام و تو ه  نا پای خودت آمدهایرانی خون نه دل شده

  ستیاوش داستتان   منحصتراً در هایی که در داستان کردی نمود نتدارد و  تری  نمونهاز مه 

   :اس فردوسی 

کته   لۀ جانشینی فریبرز نا کیخسترو( ئ)نر سر مس و خطا  نه ییوان توس رجزی از زنالف: 

 :فخر نه نژاد و قدرت اس 

 نتتته ایتتتران، پتتتس از رستتتت  پیلتتتت    

 نبیتتتتتره منتتتتتوچهر شتتتتتاهِ دلیتتتتتر                            

 همتتان شتتیر پرخاشتتجوی  نتته جنتتگ                 

 همتتتی نتتتر متتت  آیتتتی  و رای آوریتتتد               

 ر همداستتتتتان                    نباشتتتت  نتتتتدی  کتتتتا  

                   

 ستتتر افرازتتتتر کتتتس، متتتن  ز انجمتتت   

 کتته ییتتتی نتته تیتتو انتتدر آورد زیتتر     

 نتتتتدرّم دل پیتتتت  و چنتتتتگ پلنتتتتگ 

 جهتتتان را نتتته نتتتو کدختتتدای آوریتتتد!

 ز خستتترو متتتزن پتتتیش متتت  داستتتتان 

 (۵2۵-۵21: 1394فردوسی، )             

 فخر: نا محتوای صرفاً و   از پیشنهاد خیان از زنان سودانه و خطا  نه سیاوش قب  :

 شتتتود متتتاه ختتتوار ار نباشتتتد شتتتگا 

 کسی کو چتو مت  دیتد نتر تخت ِ عتاج                

 نتتته متتته ننگتتترد                    نباشتتتد شتتتگا  ار 

              

 تتتو خورشتتید داری ختتود انتتدر کنتتار    

 نتتر ستترش تتتاج   هز یتتاقوت و پیتتروز 

 کستتی را نتته ختتونی نتته کتتس نشتتمرد   

 (269-267: 1394فردوسی، )             
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 :دانیو فخر نه سخ  از زنان فردوسیج: 

 کتته هتتر کتتس کتته انتتدر ستتخ  داد داد  

               ام نیتتز خواهشتتگر استت  نتتدان ییتتتی 

           

 متت  جتتز نتته نیکتتی نگیرنتتد یتتاد       ز 

   که نتا تیتو تیتز است  و نتا منبتر است        

 (13-12: ]کی  سیاوش[1394فردوسی، )

 رجز در داستان سیاوش هاینمونه

 فردوسی ۀشاهنام کردی شاهنامۀ

محتوای رجز 
 و فخر

 ابیات گوینده مخاطب
محتوای 

 رجز و فخر
 باستان نامۀ خالقی نسخۀ گوینده مخاطب

فخر نه 
 نژادیی

 33 و 32 ییو توس
فخر نه 
 قدرت

  43 و 42 4۵-42 ییو توس

 288 سیاوش تورانیان فخر نه قدرت
فخر نه 
 نژادیی

 ۵4 و ۵3 ۵6-۵۵ زیبارو سکیکاو

تهدید و 
 ترساندن

 نرزو شیردم
 تا 1366
1369 

فخر نه 
 زیبایی

 266 تا 264 269-266 سودانه سیاوش

توهی  و 
 تهدید

دیو 
 تورانی

 نرزو
 و 1719
1720 

نه  فخر
قدرت و 
 مردی

 1802-1799 یرسیوز سیاوش
 تا 1802
180۵ 

تهدید و 
 تحقیر

 نرزو
دیو 
 تورانی

 تا 1721
1724 

 حریف
 طلبیدن

 1823-1822 سیاوش یرسیوز
 تا 1824
182۵ 

ترساندن از 
 رست 

 ییو افراسیا 
 تا 1131
1133 

پرسش از 
 نسب

 ورازاد فرامرز
از کی   99-100

 سیاوش
 2613تا2611

    
قدرت و 
 توهی 

 فرامرز ورازاد
از کی   101-102

 سیاوش

 و 2614
261۵ 

    
توهی  و 
 تهدید

 پیران ییو
شدن  266-271

 پس کیخسروپیران 

 تا 32۵7
3261 

    
تهدید و 
 هنرنمایی

 ییو پیران

274-277 
راهی شدن پیران 
 درپی کیخسرو

 تا 326۵
3268 

    
فخر نه نژاد 
 و قدرت

 توس ییو

۵21-۵2۵ 
رسیدن کیخسرو نه 

 تخ 

 تا 3۵10
3۵14 

    
فخر نه 
 قدرت

 963 و 962 971-970 رست  کیکاوس

    
فخر نه 
 سخندانی

 فردوسی -

 13 و 12
کی   )مقدمۀ

 سیاوش(

 و 2۵28
2۵29 
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 بیژن و منیژه -5-3

داستتان نیتژن و   تتوان  ای که میساختار روایی داستان در دو شاهنامه نسیار مشانه اس  نه یونه

 چهتار فردوسی  شاهنامۀدر  تری  دانس .منیژه را در میان پنج داستان مشتر  دو شاهنامه، شبیه

مورد از زنتان رستت ( وجتود دارد در حتالی کته در       دونیژن و مورد از زنان  دومورد مااخره )

 ،پیوست   نتف: هتا  مطالعۀ نمونه)نرای  مورد( از زنان نیژن اس .سه ) همۀ موارد شاهنامۀ کردی

   (.3-جدول الف

 تحلیلیهای ترین دادهمهم -5-3-1

 ل جتدو  نتف: پیوست ،  ) ماننتد دو داستان، تمام مااخرات و رجزها ندون پاسخ می هر در

 (.3-الف

 عتالوه نتر    ،فردوستی  روایت  نیژن اس  امتا در  در نیژن و منیژۀ کردی، مااخرات از زنان

 نمود دارد: نا محتوای طنز و نکوهش خطا  نه افراسیا  و  از زنان رست رجزی  ،نیژن

 رستتتتتتتتت  آواز داد                 دردهلیتتتتتتتتز  ز

 نخاتتتی تتتو نتتر یتتاه و نیتتژن نتته چتتاه             

 ولتتتتتی پتتتتتور زال                متتتتتن  رستتتتتت  زا

 شکستتتت  همتتته ننتتتد و زنتتتدان تتتتو                

 ننتتد                 پتتای نیتتژن ز   و رهتتا شتتد ستتر   

 

 که: خوا  تو خوش ناد و یردان  شتاد!  

 مگتتتر نتتتاره دیتتتدی از آهتتت  نتتته راه  

 نتته هنگتتام ختتوا  استت  و یتتاه نهتتال  

 کتتته ستتتنگ یتتتران نتتتد نگهبتتتان تتتتو 

 نتتته دامتتتاد نتتتر کتتتس نستتتازد یزنتتتد 

 (1098-1094: 1394فردوسی، )          

 خواند:افراسیا  را نا تهدید می ،ای دیگردر نمونهو 

 نختت فغتتان کتترد کتتای تتتر  شتتوریده 

 تتتو را چتتون ستتواران دل جنتتگ نیستت        

 پتتیش متت  آیتتی نتته کتتی   زکتته چنتتدی  

        چتتو در جنتتگ لشتتکر شتتود تیتتز چنتتگ 

 که ننگتی تتو نتر لشتکر و تتاج و تخت        

 نتتته جنتتتگ دلیرانتتت  آهنتتتگ نیستتت 

 نتتته متتتردان و استتتپان نپوشتتتی زمتتتی  

 همتته پشتت  یتتان  تتتو را ستتوی جنتتگ  
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  ز دستتتتان تتتتو نشتتتنیدی آن داستتتتان                     

 

 کتتته آرد نتتته یتتتاد از یتتته ناستتتتان    

                    (1169-1163: همان)                        

اس  زیرا نه قصد تهدیتد   ها در نمونۀ کردی نوعی معرفی شخصی همراه نا تااخرمااخره -

در پاسخ ( در نند و یرفتار) نوعی پاسخ آمیخته نه تااخر که نیژناس ؛  و ارعا  و .. نیان نشده

زیتادی   و ندیهی اس  که ای  ویژیی، زنان مااخره را تا حدّکند های دیگران نیان مینه پرسش

  از زنتان نیتژن و خطتا  نته     مااخرۀ ذی سازد.ها را نیز محدود میالعم دهد و عکستنزّل می

 پتتتتی العمتتت  استتتت  و دلستتتتوزی و تتتترحّ  پیتتتتران را در  پیتتتران و نتتتتدون عکتتتتس 

 دارد:

 ی مولتتتف ئیتتتران  واتتتتش نتتته تایاتتته 
watiş ne tayfey muÎk ̛îranim  

 ن ختت  شتتاههوان پتتای تتتههلتتهنتتانوم پتته
babum pehlewan pay text şahen        

 

 نتتگ دلیتتران  ردان دهستت  متته جتته نتته  
ce nesÎ merdan deng dilîranim 

 نریتت  کوالهتتهنتتد زهرمتتهییتتوی هونتته
gîwî hunermend zeřîn kulahen 

 (306-30۵: 1389ای، کندوله)           

پهلوان درنار شاهی اس  و نامش ه  ییتو   پدرم ز سرزمی  ایران و از نس  دلیران .ا ترجمه:

 کاله اس .زرّی 

 نمونه های رجز در بیژن و منیژه

 فردوسی شاهنامۀ کردی شاهنامۀ

محتوای رجز و 
 فخر

 ابیات گوینده مخاطب
محتوای رجز 

 و فخر
 باستان ۀنام خالقی نسخۀ گوینده مخاطب

نه نژادیی  فخر
 و قدرت

 نیژن منیژه
 و 183
184 

نه نژادیی  فخر
 و قدرت

 273 تا 267 266-260 نیژن یرسیوز

 نیژن افراسیا  فخر نه نژادیی
 و 271
272 

نه نژادیی  فخر
 )طنز( و قدرت

 1098-109۵ رست  افراسیا 
 تا 1101
1104 

 نیژن پیران فخر نه نژادیی
 و 30۵
306 

 1104-1101 نیژن افراسیا  تهدید
 تا 1107
1110 

 1173-1163 رست  افراسیا  فخر نه قدرت    
 تا 1169
1179 
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 رستم و اسفندیار -5-4

دو هتای ستاختاری   تاتاوت  انتد   است .  یی نستیار مشتانه  ای  داستان نیز در دو شاهنامه از نظر روا

 :داستان

 ۀشتاهنام آیتد کته در   نته وجتود متی   درییتری  کردی، نی  نهم  و رست  نر سر شتکار   داستاندر 

اعتترا   نه یناهکار نتودن ختود در مترگ استاندیار      بکردی، یشتاس داستاندر  - فردوسی نیس .

 .کندمی

مورد رجتز وجتود دارد.    14کردی آن فقط  ۀدر نمون ود مور 26، در رست  و اساندیار فردوسی

هتای حماستی است  و قهرمانتان اصتلی داستتان       نامهمای از رز، نمونهداستان ای  کهو نا توجه نه 

ندیهی اس  که نیشتتری  رجزهتا و ماتاخرات از زنتان ایت  دو پهلتوان        هستند،رست  و اساندیار 

حتال   رجز نیان شتده؛ مورد 12اساندیار از قول و  مورد11فردوسی از زنان رست   روای . در ناشد

ماتاخرات   رجزهتا و  والًمت مع .دارد رجزمورد  6مورد و اساندیار  8رست   ،ۀ کردیدر نمون آن که

. در مقانت  هتر   دی است  کتر ۀ تر از نمون، نیشتر و طوالنیۀ فردوسی نه لحاح تعداد انیاتدر نمون

و نستب و   اصت  ، فختر نته   ینی  و اکثر ماتاخرات ن، رجز و تااخر حریف را میایرجز و مااخره

 .ی یذشته اس هاپهلوانی

 تحلیلی هایدادهترین مهم -5-4-1

 در که ای  شتیوۀ نیتان    ال آنح ؛رست  همراه اس  رو تحقینکوهش نا اساندیار  رجزهای

 وجود ندارد: فردوسی( شاهنامۀ)در  رست  نسب  نه اساندیار رجزهای

 امکنتتتون کارهتتتایی کتتته متتت  کتتترده   

   از نهتتتر دیتتت               نخستتتتی  کمتتتر نستتتت 

 کتتتتس از جنگجویتتتتان ییتتتتتی ندیتتتتد                

 نتتتزاد متتت  از تختتت  یشتاستتتب استتت                

 ب نٌتتتد پتتتور اورنتتتد شتتتاه                   ستتتکتتته لهرا

 تتتتو دانتتتی کتتته پتتتیش نیاکتتتان متتت                        

        پرستتتتنده نتتتودی تتتتو ختتتود نتتتا نیتتتا              

 امکشتتتتان ستتتتر نتتتترآورده  ز یتتتتردن 

 پرستتتتان زمتتتی  تهتتتی کتتتردم از نتتت  

 کتتته از کشتتتتگان ختتتا  شتتتد ناپدیتتتد 

 کتته یشتاستتب از پشتت  لهراستتب استت  

 از مهتتتان تتتتاج و یتتتاهدی کتتته او را ن تتت

 نزریتتتتتان نیتتتتتدار و پاکتتتتتان متتتتت  

 یمیتتتانجتتتوی  همتتتی ز ایتتت  ستتتخ  ک 
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 تتتتو شتتتاهی ز شتتتاهان متتت  یتتتافتی                       

                   

 چتتتتو در ننتتتتدیی تیتتتتز نشتتتتتافتی   

 (699-68۵ :1394فردوسی، )              

 :همراه اس یار دنا تهدید و تمسخر اسانرست  رجز  ،امّا در داستان کردی

 نگتتام کتتار  نتته هتتهم وات کتتودهروستتته
ustam wat kudak ne hengam karř  

 ر ن نبتتو کتتاری یتته  متتهختت  تتتو کتتا  زه
zexim to kamen bibu karîgar                

 وو نتتته زار ریتت  نگتتتره تتتتایون پتتتهکتته 
ketayun perît bigerwu be zar                

          

 ن شتتیران وه شتتکارتتتهی روونتتا یتترکته  
key řȗba girten şîran we şikar 

 ری متت  نشتتکاوو جگتته شتتیری وینتته 
 węney min bişkawu cierî rîş 

 رارشتتتاس جتته هیجتتران نبتتو نیقتته یتته
geştas ce hîcran bibu bîqerar 

 (۵61-۵۵4: 1389ای، )کندوله           

یا : ای کود ! در میدان شتکار، هتی  شتیری رونتاه شتکار       [خطا  نه اساندیار] ترجمه: رست 

که نر شیری چون مت  کتاریر افتتاده ناشتد؟ ... کتتایون نتر       ای کند. تو کدام زخ  نر م  وارد کردهنمی

              شد. قرار خواهدکرد و یشتاسب نیز نر هجران تو نی خواهدمرگ تو نسیار یریه 

 ًمترگ   ۀرست  و اساندیار تا زمانی که نه واقع رجزها و مااخرات پهلوانان خصوصاً معموال

و هرچه نه واقعۀ کشته شدن اساندیار طوالنی اس   هاساندیار و کشته شدن او نزدیف نشد

 د:شوتر میندتر و موجزت والًمها معرجز ،شوی نزدیف می

 :ساندیاراز زنان ا     

 نتتدو یاتت  کتته ای ستتگزی نتتد یمتتان!                

                            یشتاستتتتتپینبینتتتتتی کنتتتتتون تیتتتتتر 

 

 در داستتتتان کتتتردی از زنتتتان رستتتت :    و

 ر  و یوفتتار و حته ژنی ئهم که ئهروسته
ustam ká êjnî ̛ew ĥarf u goftafř                        

 نتد م نکیشتو وه نته  س کته روستته  و کهئه
w kes ká řustam bekîşȗ ne bendę                            

 

 نشتتتد ستتتیر جانتتت  ز تیتتتر و کمتتتان؟ 

 دل شتتتتتتیر و پیکتتتتتتان لهراستتتتتتپی!

 (1388-1387: 1394 فردوستتتتی،)       

 

 ر جته کتار  وهخته ی نیی شاهزادهوات ئه
wat ey şazadey bî xewar ce kar 
 نتتدنامتتان وه دونیتتا ویتت  کتتردی وه پتته 

̛aman we dȗnîa wit kerdî we pend 
 (۵81-۵80: 1389 ،ای)کندولتتته           
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ندان که آن کسی که  !خبر از کارنی ۀ: ای شاهزادشنید یا  : رست  که ای  سخنان راترجمه

 .رای  پند مرا نپذی ،اس  نتواند رست  را نه نند نکشد هنوز نه دنیا نیامده

 نرم و مالی  اس  معموالً ،رجز رست  وسپاهیان رست:   

 ای رزم جنگتتتتتاوران؟                کجتتتتتا دیتتتتتده 

 روی یتتردد ستتپهر                 یتت ا جتتزایتتر نتتر  

 چتتتو فتتتردا نیتتتایی نتتته دشتتت  نبتتترد                     

 ز کوهتتتته نتتتته آغتتتتوش نردارمتتتت                       

           نشتتتانم  نتتتر نتتتامور تختتت  عتتتاج            

 بتتتتاد                    ستتتتت  متتتت  از کیقکجتتتتا یافتتتتته

 یتتتتنج و هتتتتر خواستتتتته                    یشتتتتای  در

 نیتتتتازی ستتتتپاه تتتتتو را                        دهتتتت  نتتتتی 

 

 کجتتتتا یتتتتافتی نتتتتاد یتتتترز یتتتتران؟  

 مهتتتر پتتتا نپوشتتتد میتتتان دو تتتت    

 متتترد انتتتدر آیتتتد نتتته متتترد  نتتته آورد

 نتتتته نزدیتتتتف زال آرمتتتت  ز میتتتتدان

 تتتتاج افتتتروزدلنتتتر ستتترت نتتتر،  نهتتت 

 نتتته مینتتتو، همتتتی جتتتان او شتتتاد نتتتاد!

 آراستتتتته نهتتتت  پتتتتیش تتتتتو یکستتتتر 

 را آرم کتتتتاله تتتتتوانتتتتدر چتتتتربنتتتته 

 (781-771: 1394 فردوستتتتی،)            
 

 :نوش زواره رااز زنان آذر آمیز اس .اهان ر و سپاهیانش اساندیا رجز ،در مقان  و

       یتتو نتتر متتنش                نتتا متتا چنتتی  یاتت   

 را یتتتتت  استتتتتاندیار                             نارمتتتتتود متتتتتا

 کتته پیچتتد ستتر از رای و فرمتتان اوی؟                   

... 

 پتتترورشنتتته فرمتتتان شتتتاهان کنتتتد    

 چنتتتی  نتتتا ستتتگان، ستتتاخت  کتتتارزار 

 کتتته یتتتارد یذشتتتت  ز پیمتتتان اوی؟   

 (1071-1069: همتتتان)                     
 

 :کردی نیز داستان درو 

 نتدیار ستاه ی ئته ش ئهم وات وه نهتهروس

ustam wat we neş ̛ey ̛esfandiyarř    
 وانتتانن یتترد پالتتهختتتهنتتدی وهیتته چتته

ye cendî wexten gird paÎawanan                   
 چنتی  جه هند تا وه روم نه چنتی  تتا متا   

 ره نته کتار  شتی متاوه  رکته تووندی و سته  

tȗndî w serkeşî mawere ne kar 
 مانتتتاننتتتد نتتتادر زهمتتتهرشتتتیر هونتتته

şir hunermend nadir zemanan 
 متی  ناد شتور یشتتان زه  تانگی زهئه لکه
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ce hind ta we řum ne ҫin ta maҫin              
 رد نته روی کتار  کته ن نته پشت  نه دوشمه

piştem be duşmen nekerd ne řuy kar              
 وهنتده س وه نته دیت  کته  پام نه و س ده

dest u pam nedîn kes we bendewe                
 

 ̛elkey zengabad şur giştan zemîn 
 ختار ست  دوشتمنی ختون   دانته ده وی  نه

wîm neda be dest duşmenî xunxar 
 وهنتتدهمتتهدا نتته کتته س ییتترم نتته کتته

kes gîrem neda be kemendewe 
 (342-326: 1389 ای،)کندولتتته           

 

ن پهلوانان و شیران کنوتندی و سرکشی مک . از دیرناز تا ،ای اساندیار :ترجمه: رست  یا 

نته دشتم     هریزام و آناد و ترکستان زمی  دیدهماچی  و زنگ تاچی   از ،تا روم نزریی از هند

هی  کس مرا در ننتد ندیتده و مترا یرفتتار کمنتد هت         .امام و یرفتار آنان نیز نشدهپش  نکرده

 .  اس  اختهنس

 جتان کتردن   تیتر یتز و نیمته    پرتتا  تنها رجز رست  خطا  نه اساندیار پتس از   محتوای

 :نمونۀ کردی اس و معادل سنگ اساندیار ه 

 چنتتتی  یاتتت  رستتتت  نتتته استتتاندیار                    

 تتتو آنتتی کتته یاتتتی کتته رویتتی  تتتن                        

  ختتدنگ             تیتتر ستتدوشسنتته متت ، دی، 

 یشتتتتی از کتتتارزار                     نتتته یتتتف تیتتتر نر 

 هتت  اکنتتون نتته ختتا  انتتدر آیتتد ستترت                

 

 و معادل آن در نمونۀ کردی:  

 نتت  واتتتی متت  رویتتی  تتته  تتتو کتته متته 
to ke mewatî min řuyîn tenim                                          

 نتد تیتر کتاری   ست  تتو چته   م  جته ده 
min ce dest to ҫend tîr karî                                

   تیتتترم وانیتتت  یرفتتتتارتتتتو وه یتتته

 

 کتتته آوردی آن تختتت  زفتتتتی نتتته نتتتار 

 نلنتتتد آستتتمان نتتتر زمتتتی  نتتترزن      

 ؟!نختتتوردم ننالیتتتدم از نتتتام و ننتتتگ   

 ۀ نامتتتتتدارآن نتتتتتار نخاتتتتتتی نتتتتتر

 نستتتتتتوزد دل مهرنتتتتتتان متتتتتتادرت

 (1388-1384: 1394 فردوستتتتتی،)      

 

 نتت رنتته و فتتهن جتته زهرد نیتتهمتتاوههتته
hemawerd niyen ce zerbe w fenim 

 نتتتتاالم نتتتته دل ئتتتتازاری ردم نتتتتهوه
werdim nenaÎam be diÎ ̛azarî 

 ری هتتاوارکته ی نتته ویت  متته دهپتی  مته  
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to we yek tîrim wabît giriftar                                          
 

pîҫ meday be wît mekerî hawar 
 (۵98-۵96: 1389 ای،کندولتتته)           

                                                                     ج
 جنگتی نتدارم! مت     ونو فنی در نبرد اوردت  هست  و همیاتی م  رویی که می ترجمه: تو

یتف تیتر مت      تو نا اام .ناله و زاری نکردم الًتیر کشنده خوردم و اص از جانب تو چند )رست (

 .دهیپیچی و ناله سر مینه خود میو اکنون  یرفتار شدی
 

 مونه های رجز در رستم و اسفندیارن

 فردوسی شاهنامۀ کردی ۀشاهنام

محتوای 
 رجز و فخر

 ابیات گوینده مخاطب
محتوای رجز و 

 فخر
 گوینده مخاطب

 ۀنسخ
 خالقی

 باستان ۀنام

فخر نه 
 رتقد

 30 تا 20 اساندیار یشتاسب
فخر نه قدرت و 

 حریف نکوهش
 416-414 رست  اساندیار

 تا 368۵
3687 

فخر نه 
 قدرت

 رست  اساندیار
 تا 193
201 

نه نژاد و  فخر
 قدرت

 ۵98-۵93 رست  اساندیار
 تا 3864
3868 

فخر نه 
 قدرت

 رست  نوش آذر
 تا 227
229 

 فخر نه قدرت
 )ضمنی(

 3887 616 رست  اساندیار

 رست  اساندیار تهدید
 تا 306
31۵ 

نه نژاد و  فخر
 حریف پند دادن

 621-618 رست  اساندیار
 تا 3889
3892 

 اساندیار رست  تهدید
 تا 319
32۵ 

نه نژاد و  فخر
 قدرت

 679-64۵ اساندیار رست 
 تا 3916
39۵0 

 رست  اساندیار تهدید
 تا 326
342 

نه نژاد و  فخر
قدرت و تحقیر 

 حریف

 724-689 ندیاراسا رست 
 تا 39۵6
399۵ 

 7۵1-72۵ رست  اساندیار فخر نه قدرت 371 اساندیار رست  تهدید
 تا 3996
4022 

 اساندیار رست  تهدید و طنز
 تا 394
396 

 786-770 رست  اساندیار طنز آمیخته نا پند
 تا 4041
40۵7 

 مکار - طنز
خواندن 
 رست 

 اساندیار رست 
 تا ۵۵1
۵۵3 

 814-811 اساندیار رست  فخر نه قدرت
 تا 4082
4086 

 مکار
خواندن 
 رست 

 اساندیار رست 
 تا ۵6۵
۵67 

 86۵-864 اساندیار رست  تهدید
 و 4133
4134 
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 فردوسی ۀشاهنام کردی شاهنامۀ

محتوای 
 رجز و فخر

 ابیات گوینده مخاطب
محتوای 

 رجز و فخر
 باستان نامۀ خالقی نسخۀ گوینده مخاطب

تهدید و 
 تمسخر

 رست  راساندیا
 تا ۵۵4
۵61 

 871-866 رست  اساندیار تهدید
 تا 413۵
4140 

 رست  اساندیار تهدید
 تا ۵80
۵81 

 877-873 اساندیار رست  تهدید
 تا 4142
4146 

 رست  اساندیار تهدید
 تا ۵88
۵89 

 8۵۵-884 اساندیار رست  نیان طنز
 تا 41۵3
41۵۵ 

 رست  اساندیار طنز
 تا ۵96
۵98 

حریف 
 طلبیدن

 4278 1010 رست  اراساندی

 4280 1012 اساندیار رست  نیان طنز    

 1034-1028 رست  اساندیار طنز    
 تا 429۵
4300 

 1046-103۵ اساندیار رست  تمسخر    
 تا 4301
4311 

 1064-1062 زواره ایرانیان دشنام و طنز    
 تا 4328
4331 

 1073-1069 آذرنوش زواره توهی     
 تا 433۵
4339 

 1083-1082 زواره آذرنوش طنز    
 تا 4348
4349 

 1120-1117 اساندیار رست  تهدید    
 تا 4383
4387 

    
طنز و 
 تمسخر

 1141-1136 اساندیار رست 
 تا 4402
4407 

 
 

 فردوسی ۀشاهنام کردی شاهنامۀ

محتوای 
 رجز و فخر

 ابیات گوینده مخاطب
محتوای رجز و 

 فخر
 گوینده مخاطب

 نسخۀ
 خالقی

 باستان نامۀ

 اساندیار رست  توهی     
1332-
1334 

 تا 4۵91
4۵93 

    
رجز نرم و 
 مالی 

 رست  اساندیار
133۵-
1347 

 تا 4۵94
4607 

 اساندیار رست  تهدید    
1377-
1378 

 تا 4636
4637 

 1384 رست  اساندیار تهدید    
 تا 4643
4646 
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 رستم و شغاد -5-5

 فردوسی: ۀشاهنامنا  کردی ۀشاهنامن رست  و شغاد در های ساختاری داستاتری  تااوتمه 

و نیز فرمتان  منای از شغاد در زمان تولّد  ایمعرفی چهره خان،منسو  نه الماسدر شاهنامۀ 

 -.متااوت از توصیاات فردوسی است   ،)شغاد( و شااع  رست  زال نه رست  نرای کشت  نوزاد

کردی، شغاد نا قهر، ایتران را   داستانا در شود امّفردوسی، شغاد نه کان  فرستاده می ۀشاهنامدر 

زنان و کودکان کانلی نتا دستتور رستت  نته     ، کردی ۀشاهنامدر  -رود.کند و نه کان  میتر  می

 شوند.  اسارت نرده می

 های تحلیلیداده ترینمهم. 5-5-1

  وسی ردرست  و شغاد فدر . ف نمونه رجز و مااخره وجود نداردی یحتّ کردی ۀشاهنامدر

ای نرای اجترای نقشته   (از زنان شغاد در حضور شاه کان ) تنها یف مورد و آن ه  ساختگی

 :اندریختهاز قب  طرح آن را که 

 چتتو ستتر پتتر شتتد از نتتادۀ خستتروی                  

 ل کتته متت               وچنتتی  یاتت  نتتا شتتاه کتتا   

 نتترادر چتتو رستتت ، چتتو دستتتان پتتدر                

 

 خویدنتتت شتتتغاد انتتتدر آشتتتا  از    

 فرازم نتتته هتتتر انجمتتت  همتتتی ستتتر

  ؟از ایتتت  نتتتامورتر کتتته دارد ی هتتتر   

 (87-8۵: 1394فردوستتتتی، )             
 

 

 های رجز در رستم و شغادنمونه
 

 فردوسی شاهنامۀ کردی شاهنامۀ

محتوای 

 رجز و فخر
 ابیات گوینده مخاطب

محتوای رجز و 

 فخر
 گوینده مخاطب

 نسخۀ

 خالقی
 باستان ۀنام

- - - - 
نه نژاد و  فخر

 قدرت
 87-8۵ شغاد -

 تا ۵011

۵013 
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 نتیجه -6

از ده نی  نیشتر  عداد انیات نا محتوای رجز معموالًت ،های مشتر  دو شاهنامهدر اکثر داستان

نیشتتری   نلندتری  و  و جز در داستان رست  و اساندیار که ای  محدودی  را ندارده ن ؛نیس 

خطا  نه رست  رجزهای اساندیار  ،داستانای  در  . داستان اس همی نمودهای رجز نیز در 

نیژن ها در مااخره اس . پندآمیز و مالی اما رجزهای رست   ،اس آمیخته  و تحقیر نا نکوهش

نتوعی معرفتی    ؛ نته عبتارت دیگتر،   کردی، نرم و ندون پاسخ از طر  مخاطب اس  و منیژۀ

های دیگران نیان در پاسخ نه پرسش و در نند( یرفتار)ن که نیژ شخصی، همراه نا تااخر اس 

دهتد و  کند و ندیهی اس  که ایت  ویژیتی، زنتان ماتاخره را تتا حتد زیتادی تنتزّل متی         می

سهرا  و سیاوش فردوستی، رجتز رستت      و در رست  .سازدها را نیز محدود میالعم عکس

 توان یافت  نمی نیزرجز ی یف نمونه ، حتشاهنامۀ کردینسب  نه شاه ایران نمود دارد امّا در 

نیانگر جایگاه واالتر شاه نسب  نه رست  در فرهنگ کردها در مقایسه نا نیتنش  تواند میو ای  

ای  آمیختگی  و شودتر میهای رجز ایر آمیخته نا طنز یردد غنی. مایهفرهنگی فردوسی ناشد

نستیار   ۀ کتردی شتاهنام های های فردوسی نه وفور وجود دارد امّا در داستاننا طنز در داستان

هتای  نیتان رجتز و ماتاخره در داستتان     ر است . محدود و منحصر نه داستان رست  و اساندیا

امتا   های اصلی داستان اس محدود و منحصر نه قهرمانان و شخصی  معموالً شاهنامۀ کردی

-خان کندولهتر از الماسنیان فردوسی پا  .فردوسی وجود ندارد شاهنامۀ  در ای  محدودی

)رستت ، ستیاوش و    ایرانتی نتزرگ  رجز نا محتتوای تتوهی  در نیتان پهلوانتان      زیرا ای اس 

در روایت    ؛ نته عبتارت دیگتر،   است   انتد  نسیار محدود و فردوسی  شاهنامۀاساندیار( در 

آمیتز از زنتان قهرمانتان ایرانتی     ح و کارنردهای رکیتف و تتوهی   اندرت شاهد الانهفردوسی 

و  است   تتر تر و عایفهدپالو فردوسی زنان ،های یونایونهیجان ۀوجود غلب ؛ یعنی ناهستی 

ایر نمودهایی ه  هس  از زنتان ستپاهیان   و ) ندارد اوکالم  درکلمات زش  و پلش  راهی 

آمیتز و از نظتر   تتوهی   محتوای رجزها معموالً ،شاهنامۀ کردیدر مقان  در  اما ؛(ایرانی اس 

   .زنانی تکراری اس 
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 هاپیوست
 

 

 
 هایتعداد ابیات در داستان . مقایسۀ1-جدول ب

 مشترک دو شاهنامه 
 

 

 
 های رجز و مفاخره. بسامد نمونه2 –جدول ب 

 در دو شاهنامه 
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