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چکیده
از آنجا که عشق یکی از موضوعات داستانی است ،تجلی آن در داستانهای حماسی از دیدگاه انواع ادبی ،آمیزهای
از نوع حماسی و غنایی است .الماسخان کندولهای در سرایش شاهنامۀ کردی ،متاثّر از فرهنگ بومی ،پارهای از
مفاهیم غنایی از قبیل عشق ،کیفیت ،حاالت و انگیزههای آن را متناسب با روحیات شخصی و شرایط فرهنگی مردم
منطقۀ خود سرودهاست .در این جستار که با روش توصیفی -تحلیلی انجام شده ،چگونگی عشق ،انگیزه ،کیفیت و
زبان بیان آن به صورت تطبیقی در پنج داستان مشترک شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماسخان کندولهای به
ویژه سه داستان (بیژن و منیژه ،رستم و سهراب ،سیاوش) با هدف مشخص کردن بسامد نمونههای عاشقانه ،انگیزۀ
عشق ،حاالت عشق و دلدادگی و زبان بیان معاشقهها مورد بررسی قرارگرفتهاست .از مهمترین یافتههای این پژوهش
آن است که بسامد نمونههای غنایی در شاهنامۀ کردی بیشتر و زبان بیان الماسخان کندولهای در بیان حاالت و
کیفیت عشق صریحتر و بیپرواتر از زبان فردوسی است.
کلید واژهها :عشق ،شاهنامۀ کردی ،فردوسی ،الماسخان کندولهای
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 .1مقدمه
عشق و روابط عاشقانه ،موضوع بسیاری از قصهها و داستانهای فارسی است و گاهی در کنـار موضوع اصلی ،در قصه،
نقشی برجسته دارد .شاهنامه سرگذشت قوم ایرانی است در طول قرنها ،زبان گویای فرهنگ و تمدن باستانی و
بیانگر آرمانها و اندیشههای ایرانیان و نمایشگر روحیه و افکار و اندیشههای مردمی است که تمدنی هزاران ساله را
پیافکندهاند به عبارتی؛ آیینۀ تمامنمای حقایق آرمانی این ملت است .به گونهای که در باور هر ایرانی از هر قوم و
نژادی تاثیری انکارناپذیر داشتهاست.
جنبههای غنایی شاهنامه بویژه عشق همواره از برجستهترین موضوعات غنایی بودهاست و خوان رنگارنگ شاهنامه
را از شراب احساس ،سرشار ساختهاست .الماسخان کندولهای به عنوان سرایندۀ احتمالی شاهنامۀ کردی در بازگردانی
احتمالی و یا سرایش با منشا روایات شفاهی به بسیاری از زیرساختهای روایی داستانها توجه داشته و پارهای را
نیز متفاوت از کالم فردوسی به نظم کشیدهاست .در این پژوهش برآنیم تا با مطالعۀ تطبیقی داستانهای مشترک
دو شاهنامه (بیژن و منیژه ،رستم و سهراب ،سیاوش ،رستم و اسفندیار ،شغاد) به بررسی مهمترین و برجستهترین
موضوع غنایی یعنی«عشق» بپردازیم .امید است یافتههای این پژوهش بتواند انگیزهای برای پژوهشهای دیگر باشد.
 .1.1بیان مساله و پرسشهای پژوهش
داستانهای حماسی معموال با ویژگیهای خاصّ حماسه چون«:خرق عادت»« ،وجود انساههای آرمانی و برتر» و
«داستانی بودن»و در موضوعات غنایی نیز با مفاهیمی چون« رجز»« ،فخر»« ،نکوهش و هجو» شناخته میشوند و
کمتر تداعیبخش موضوع عشق ،حاالت و کیفیت آن میباشد .قهرمانان شاهنامه نیز اشخاصی هستند با عواطف و
احساسات انسانی که عشق نیز مهمترین و برجستهترین وجه مشخصۀ آن است« .از آنجایی که در یک منظومۀ
حماسی ،شاعر هیچ گاه عواطف و احساسات شخصی خویش را در اصل داستان وارد نمیکند و آن را به پیروی از
امیال خویش تغییر نمی دهد و به همین منوال در سرگذشت و شرح احساسی و قهرمانی اشخاصی که توصیف میکند
هرگز دخالت نمیکند(صفا .»)3-5: 1369 ،و این مهم در شاهنامۀ فردوسی تا حدّ زیادی نیز صادق است لذا توجه
به ویژگیهای عشق ،انگیزهها ،کیفیت و حاالت آن ،خصوصا در شاهنامۀ کردی میتواند آشکارکنندۀ بسیاری از
حقایق و واقعیت های زندگی و نیز شرایط و روحیات شخصی الماسخان(سرایندۀ شاهنامۀ کردی) باشد لذا در این
پژوهش تالش داریم با هدف شناسایی و پی بردن به انگیزههای عشق ،نوع معاشقهها ،زبان و بیان معاشقهها،
داستانهای مشترک دو شاهنامه را بررسی کنیم و برای رسیدن به هدف شایسته است به سواالت ذیل پاسخ دادهشود:
 انگیزههای عشق و کیفیت آن در دو شاهنامه تا چه حدی شبیه و متمایز است؟ آیا زبان بیان معاشقهها در داستان های مشترک دو شاهنامه متاثّر از شرایط شخصیتی و محیطی سرایندهبودهاست یا خیر؟
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 .2 .1اهداف و ضرورت پژوهش
در این جستار تالش داریم تا با تحلیل نمونههای با محتوای عاشقانه در داستانهای مشترک دو شاهنامه(بیژن و
منیژه ،رستم و سهراب ،رستم و اسفندیار ،سیاوش ،شغاد) ،به بررسی میزان اثرپذیری سرایندۀ شاهنامۀ کردی از
شاهنامۀ فردوسی بپردازیم و نیز مشخص نماییم که شرایط محیطی و روحی سرایندۀ شاهنامۀ کردی در تغییر کمی
و کیفی محتوای عاشقانهها تا چه حد تاثیر داشتهاست.لذا دو فرضیۀ این پژوهش به اختصار ذیل بیان میگردد:
 بینش سیاسی و اجتماعی عصر الماسخان(با توجه به شرایط جسمی و روحی وی) در تغییر کیفی و زبان بیانمحتوای عاشقانهها تاثیر داشتهاست.
 با توجه به روحیات و شرایط اجتماعی کردنشینان ،زبان بیان و روایت عشق درشاهنامۀ کردی ،میتواند متمایزاز شاهنامۀ فردوسی باشد.
 .3 .1روش تحقیق
در مقالۀ پیش رو از روش توصـیفی -تحلیلی اسـتفاده شـده اسـت؛ بدین معنا که نمونههای عشـق در داسـتانهای مشـترک دو
شـاهنامه اسـتخرام میشـود و آنگاه مهمترین نمونههای مشـترک و متفاوت قابل بح ،،مورد تحلیل قرار میگیرد .در پایان
نیز ضمن مقایسۀ نموداری نمونهها (در قسمت پیوست) ،نتایج ارائه میگردد.
 .4 .1پیشینۀ تحقیق
دربارۀ موضوع عشق در شاهنامه و آثار منظوم فارسی و غیر فارسی ،پژوهشهایی انجام شدهاست که به چند
مقالۀذیل اشاره میشود:
 «حاالت عشق تهمینه» ،پژوهشی در داستان های غنایی شاهنامه از علی محمد رضایی هفتادر و دکتر حسینخسروی ،همایش جستارهای ادبی،
 «بررسی تطبیقی سیمای زنان در شاهنامۀ فردوسی و جنگ و صلح تولستوی» از مرضیه یحیی پور,مهنازنوروزی ،مجله :شناخت ،تابستان  ،1386شماره .54
 «تطبیق دو منظومۀ غنایی فارسی و کردی(خسرو و شیرین نظامی و خانا قبادی)» ،از هادی یوسفی و فرهادحمیدی ،فصلنامۀ ادب تطبیقی ،زمستان ،1393شمارۀ اول ،سال اول.
 «تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افالطون و داستان پادشاه و کنیزک موال» از علی ضیاءالدینیدشتخاکی و محمدصادق بصیری ،مجلۀ ادبیات عرفانی ،شماره  ،14بهار و تابستان ،1395که هدف آن بررسی
مفهوم عشق در دو حوزۀ تمدّن ایران و یونان بودهاست.
امّا در خصوص تطبیق عشق و موضوعات مشابه با جستار بنده ،در شاهنامۀ فردوسی و آثار منظوم کردی تاکنون
پژوهشی انجام نشدهاست.
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قبل از استخرام و تحلیل تطبیقی نمونه ابیات با محتوای عشق ،شایستهاست توضیحاتی هرچند اجمالی در باب
برخی واژگان کلیدی ارائه گردد:
عشق
«عشق ،به حد اعال دوست داشتن ،دوستی مفرط ،یکی از عواطف انسانی است که مرکب میباشد از تمایالت جنسی،
حس جمال ،حس اجتماعی ،تعجب ،عزت نفس و غیره»(دهخدا :ذیل واژه)« .عشق و عاشقی نخستین چیزی است
که از اصطالح ادب غنایی در ذهن نقش میبندد و میتوان گفت برجستهترین موضوع غنایی عشق است و پیوند آن
با عواطف و احساسات انسانی کامالً آشکار .ویژگی مهم داستانهای عاشقانه حالت مینیاتوری کاراکتر بیرونی و درونی
زن در آنهاست .ظاهر همه زیباست و اوصاف زیباییهایشان در محتوا یکسان است و اوصاف درونی آنها نیز درست
موافق تصورات مردان باستان از زن است که کم و بیش همه در جستجوی کام از نام میگذرند»(سرامی.)82: 1375،
از جلوههای زندگی بشری ،عشق و روابط عاشقانه است که پهلوانان نیز به دلیل فطرتی که خداوند در وجود آنها
گذاشتهاست از این جنبۀ انسانی بیبهره نیستند بنابراین شاعران حماسی ،رزم و بزم را در هم آمیختهاند«.در
حماسههای ملی عشق و دلدادگی از نوع عشقهای مجازی -بین دختر و پسر -هرچند که به عنوان امری جانبی
بیان میشود از اهمیت خاصی برخوردار است»(اسالمی ندوشن.)11-4 :1381 ،
خاستگاه حماسه و حماسهسرایی در ادب کردی:
خاستگاه حماسه ،اسطوره است ،زبان حماسه مانند اسطوره رمزآلود و نمادین است« .حماسه زادۀ اسطوره است.
اسطوره به مامی پرورنده میماند که حماسه را میزاید و آن را در دامان خود میپروراند و میباالند .حماسۀ راستین
و بنیادین جز از دل اسطوره برنمی تواندآمد .از این روی ،حماسه تنها در فرهنگ و ادب مردمانی پدید میآید که
دارای تاریخی کهن و اسطورهای دیرینهاند .حماسههایی که از دل اسطوره برنشکافتهاند و برنیامدهاند ،حماسههای
راستین نیستند؛ و تنها در ریخت و پیکرۀ برونی ،به حماسه میمانند .از این روی ،به ناچار ،در دل اسطوره و چونان
بازتاب و نمودی از آن میباید از حماسه سخن گفت؛ و آن را چونان یکی از سویها و رویهای اسطوره ،میباید
کاوید و پژوهید .زیرا بدان سان که نوشته آمد ،اسطوره به مامی میماند که حماسه ،کودک آن است؛ پس حماسه
در سرشت و ساختار به یکبارگی با اسطوره یکسان است؛ و آنچه اسطوره را راست میآید و رواست ،برازنده و بایستۀ
حماسه نیز میتواند بود .همان روندها و کار و سازها که به آفرینش ارزشها و بنیادها و نمادهای اسطورهای میانجامند
در حماسه نیز کارا و کارسازند»(کزازی.)183:1372 ،
به نظر میرسد که سرایش رزمنامههای کردی که مجموعهای از روایتهای حماسی و پهلوانی است خیلی قبلتر
از فردوسی شروع شدهاست و بعد از فردوسی هم ادامه داشتهاست .اصالت شاهنامههای کردی به اندازۀ دوری یا
نزدیکی آنها به بقیۀ روایات حماسی بستگی دارد .شاهنامههای کردی ،روایت حماسی زاگرسنشینان غرب کشور
است« .سرایندگان کرد در سرایش منظومههای کردی خصوصا در گویش گورانی ،داد سخن را دادهاند زیرا منظومه-
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های موجود در این گویش به لحاظ ساختاری کمترین نقص را دارند و از نظر آرایشهای کالمی نیز در اوم کمال و
زیباییاند»(بهرامی.)17 :1389 ،
«اغلب سرودههای کردی به گویش کردی گورانی بوده و برای نمونه میتوان هفت لشکر ،رستم و سهراب ،رستم
و اسفندیار ،ارچه و شیرویه ،رستم و جهانگیر ،هفت خان رستم ،برزو و فرامرز ،ببر بیان ،رستم وزردهنگ ،هفترزم،
نه رزم ،کنیزک و یازده رزم ،کاوه کرد ،اسکندرنامه و ...را یاد کرد که اغلب آنها خطی و دستنویس میباشند و
اکثراً نیز به چاپ نرسیدهاند .تاریخگذاری اکثر این منظومهها مشکل و دشوار است زیرا برخی از این منظومهها را
میتوان به پیش از دورۀ افشاریان( )1148-1218منتسب دانست .پس از متون حماسی که اغلب از شاهنامۀ فردوسی
اخذ و اقتباس یافتهاند متون غنایی و عشقی نیز براساس داستانهای شاهنامه به کردی گورانی -هورامی منظوم
شده اند ،مانند :خورشید و خرامان ،بهرام وگلندام که هنوز نیز به صورت نسخۀ خطی ماندهاند .در این میان
منظومۀخسرو و شیرین اثر خانا پاشا قبادی در ادبیات کردی کم نظیر است و متأثر از خسرو و شیرین نظامی گنجوی
است .از دیگر نمونههای منظوم ادب کردی می توان به شاهنامۀکردی مصطفی گورانی که به اهتمام مرحوم ایرم
بهرامی چاپ و منتشر شد و منظومهای است به گویش کردی گورانی در شرح جنگهای ایران و توران در دوران
شهریاری کیخسرو کیانی .البتّه برخی از پژوهشگران ،زبان گورانی را زبانی مستقل به شمار آوردهاند که با زبان کردی
نسبتی ندارد(بلو )555/2 :1383 ،و نوشتهاند« :کندوله ،خاستگاه متون حماسی است .بیشتر متون حماسی گورانی
را به منطقۀ کندوله و شاعر سرشناس آن ،میرزا الماسخان کندولهای -معاصر نادرشاه افشار -منسوب میکنند و
بیشتر این انتسابها به سبب شهرت اوست و تنها اثری که به قطع و یقین میتوان به وی نسبت داد ،جنگنامۀ نادر
یا شاهنامۀ نادر است» (اکبری مفاخر .)146 :1393 ،نیزآمده است« :هورامی لهجهای از گورانی است و احتماالً
قدیمیترین و بهترین لهجۀ محافظتشدۀ این گروه است»( .)Mackenzie, 1966: 4لذا میتوان چنین نتیجه
گرفت که اطالق عنوان «شاهنامۀ گورانی» به اثر منتسب به الماسخان کندولهای جامعتر به نظر میرسد.
«از دیگر منظومههای عاشقانۀ مشهور کردی ،داستان بیژن و منیژه است .برخی محققان از جمله ذبیح اهلل صفا
(صفا )177-178 :1369 ،بر این باورند که داستان بیژن و منیژه یکی از کهنترین داستانهای منفرد فردوسی
محسوب شده که به سبک رودکی و دقیقی توسی سرودهشدهاست .این منظومه در زبان کردی به گویش یا زبان
گورانی و توسط شاعری ناشناخته سرودهشدهاست و اصل داستان از شاهنامۀ فردوسی اقتباس شدهاست .این منظومه
برای نخستین بار توسط دکتر محمّد مکری(محقق کرد) در سال  1966میالدی در پاریس چاپ و منتشر شد .متن
منظومه  977بیت است .این منظومۀ کردی بر اساس قرائن احتماالً در اواخر ق  12و آغاز ق 13قمری سروده
شدهاست»(گورانی.)31 :1383 ،
منظومۀ دیگر کردی ،شاهنامۀ الماسخان کندولهای است .نویسندۀ این اثر ،سرهنگ الماسخان کندولهای از
شهرت بسزایی برخوردار است« .الماسخان اهل کندوله از روستاهای کرمانشاه و در دورۀ حکومت نادرشاه افشار
( )1148-1160می زیسته و یکی از افسران کاردان و امین و دلیر دستگاه والی اردالن بودهاست .وی ادیب و شاعر و
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نویسنده ای فرهیخته بوده که آثار و تألیفاتی به زبان کردی هورامی تصنیف نمودهاست .آنچنان که در تواریخ ثبت
است الماسخان کندولهای ،از سرداران سپاه نادرشاه افشار بوده و فرماندهی تیپ سنندم (در والیت اردالن) را عهدهدار
بودهاست و در یکی از جنگ های نادر با سپاه عثمانی(در برخی روایات با هندوان هندوستان) ،سرهنگ الماس خان
با سپاهش عقبنشینی میکند و این عقبنشینی باع ،شکست سپاه نادر میشود .شاه افشار خشمگین از آن عمل،
دستور اخرام و مجازات مقطوعالنّسل شدن الماسخان را صادر مینماید و پس از آن واقعه ،الماسخان به وطن-
کندوله -برمیگردد و با باغداری و تصنیف یا ترجمۀ شاهنامۀ کردی و تنبور نوازی روزگار را میگذراند .مردم منطقۀ
بیلوار و کلیایی(کرمانشاه) در مورد سرنوشت الماسخان اضافه میکنند و میگویند :چون شاهنامۀ کردی سردار
الماسخان به انجام رسید نادر کسی را پی وی فرستاد با خلعت و دینار تا به دستگاه و دربار نادر برگردد ،اما چون
قاصد نادر به سر حدّات روستای کندوله میرسد مردم پیکر بی جان الماسخان را در تابوت چوبی بر دوش و در میان
نوای دهل و سرنا و چمری مردان و زنان به گورستان میبردند .این روایت مردم آن دیار ،درست یا نادرست نشان از
اشتراک سرنوشت مصنّف یا مؤلف شاهنامۀ کردی با پایان زندگی فردوسی را دارد و داستان همیشگی بیمهری
شاهان و حاکمان نسبت به دانشمندان را تکرار مینماید»(شریفی 1374 :ش.)948-947 ،
«به هر روی آن چه از شاهنامۀ کردی الماسخان به صورت نسخههای خطی و پراکنده در جنوب استان کردستان
و شمال کرمانشاه(نواحی گوران) باقی ماندهاست عبارت است از :رزمنامه زردهنگ و رستم ،هفت لشکر ،رستم و
زوراب ،رستم واسفندیار ،رزم نامه یاقوت پوش ،لعل پوش ،جواهر پوش ،جنگنامه رستم با رستم یکدست ،مرجانه
جادو ،هفتخان جهانبخش ،رزم نامه جهان بخش با قطران ،هفت رزم ،رزمنامه کیخسرو و افراسیاب ،کنیزک و یازده
رزم و خسرو و خرامان»(همان.)948 :
«در کتاب تاریخ کرد و کردستان نیز گزارشی از متن شاهنامۀ کردی الماس خان کلهر ارائه شدهاست و نمونه-
هایی از شرح وقایع شهر باران چهار سلسله پیشدادیان ،کیانیان ،اشکانیان و ساسانیان را مشتمل بر( :دیباچه شاهنامه،
کیومرث ،سیامک...تا یزدگرد نبیرۀ انوشیروان) گزارش کردهاست»(صفی زاده.)867-774 :
منابع شاهنامههای کردی:
«پراکندگی داستانهای رزمنامهها نشان می دهد منابع مختلفی مورد استفاده سرایندگان قرار گرفتهاست .اکثر
داستانها به صورت منظوم یا روایات کالمی ،سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در مقطعی توسط
شاعری سروده شدهاست .به طور کلی منابع روایی شاهنامههای کردی را میتوان در سه دسته تقسیم نمود:
 ادب شفاهی ،شامل شعر و داستانهای شفاهی چون نقالی و غیره. متون مقدس یارسان و اهل حق. نسخ خطی.ادب شفاهی را میتوان مجموعهای از فرهنگها و گونههای ادبی دانست که ناظر بر باورها ،پنداشتها ،عواطف
و احساسات به یادماندنی شفاهی است که به صورت سینه به سینه از نسلی به نسلی منتقل شدهاست»(چمن آرا:
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130و.)131
«نسخههای خطی شاهنامههای کردی زیاداند که در گذر زمان بسیاری از آنها از بین رفتهاند اما برخی از
داستانهایی که نسخ خطی آنها موجود است عبارتند از :رستم و اسفندیار ،رستم وشغاد ،رستم و کیکهزاد ،منیجه
و بیژن ،هفت لشگر ،هفت خوان رستم و  . ...متون مقدسی مانند«کالم خزانه» و «نامۀ سرانجام» که متعلق به پیروان
آیین یارسان است در آنها به طور چشمگیری از پادشاهان و پهلوانانی باستانی چون رستم ،سهراب ،جمشید،
اسفندیار و  ...یاد میشود که میتوانند از منابع مورد استناد باشد»(خزنهدار.)55 :
در این پژوهش ،شــاهنامۀ الماسخان کندولهای ،گردآوری شــده توســط آقای محمّدرشــید امینی و با عنوان
شـاهنامۀ کردی «هورامی» ،مورد اسـتناد قرار گرفتهاسـت .همچنین از میان نسـخهها و تصـحیحهای متعدّد شـاهنامۀ
فردوسـی به نامۀ باسـتان میرجاللالدّین کزازی(جلدهای دوم ،سـوم ،پنجم و شـشـم) و نیز نسـخۀ تصـحیحی جالل
خالقی مطلق اسـتناد شـدهاسـت .در این میان ،به جز دو داسـتان رسـتم و اسـفندیار و شـغاد که فاقد نمونه ابیات
عاشـقانه اند ،داسـتانهای «رسـتم و سـهراب»« ،سـیاوش» و «بیژن و منیژه» ،که محتوای مورد پژوهش را دارند مورد
تحلیل کمی و کیفی قرار گرفتهاند.
 .2متن:
 .1 .2داستان بیژن و منیژه
ساختار روایی داستان در دو شاهنامه بسیار مشابه است به گونهای که میتوان داستان بیژن و منیژه را در میان پنج
داستان مشترک دو شاهنامه ،شبیهترین دانست.
مهمترین موارد در حوزه تحلیل ابیات عاشقانه:
آغازگر عشقق :عشـق و ابراز عشـق در دو داسـتان ،از طرف منیژه و با نوعی احتیاط همراه اسـت جمالت عاشـقانه
بســیار کم و محدود اســت و از نمونههای نادر این نوع گفتگو میتوان به این موارد اشــاره کرد :هنگامی که در کا
افراسـیاب ،بیژن به هوش میآید و به عواقب کار خویش میاندیشـد ،اوّلین حرفی که به زبان میآورد نفرین گرگین
اسـت که او را گمراه نمودهاسـت و منیژه برای دلداری او لب به سـخن میگشـاید و غیر مسـتقیم و ضـمنی ،بیژن را به
معاشقه دعوت میکند که پاسخی نیز به این دعوت صورت نمیگیرد:
منیژه بدو گفت دل شاد دار
به مردان ز هر گونه کار آیدا

همه
گهی

کار نابوده را باد دار
بزم و گه کارزار آیدا
(فردوسی230 :1394 ،و.)231

در شـاهنامۀ فردوسـی پس از آنکه گرگین بیژن را فریب میدهد و سـخنانش کارگر میافتد بیژن به شـوق دیدن
منیژه سـرازپا نمیشـناسـد و برای دیدن منیژه به مکان موعود میرود و در اوّلین نگاهها شـیفته میشـوند حال آن که
در شــاهنامۀ کردی ،ســاختار روایی داســتان اندکی متفاوت اســت بدین گونه که بیژن پس از توصــیفات گرگین از
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منیژه ،دلازدسـت میدهد و راهی میشـود و در نزدیکی محل اتراق منیژه و کنیزکانش ،در سـایۀ درختان به خواب
میرود آن هنگام که کنیزی از کنیزکان منیژه ،بیژن را مییابد خبر زیبایی و برومندی بیژن را به منیژه میرســاند،
او خود را به محل میرســاند و با اوّلین نگاه ،دلدادۀ بیژن میشــود .نکتۀ غنایی این اســت که با نوازشهای منیژه،
بیژن از خواب برمیخیزد:
تـــهک دا وه بـــیـــژهن جـــه روی نـــازهوه
tek da ve bygen je řuy nanewe
یــاوا وه بــاالش نشــــت نــه ســــه ریــنــش
yava ve baÎaş nist ne serîniş
نــگــا کــهرد جــهمــیــن بــیــژهن دی وه چــهم
Niga kerd cemîn bîjen dî ve ҫem
پــنــجــهی شــــمشــــاد بــاریــک بــی گــهرد
pencey şimşad barikê bî gerd
بــیــدار بــی نــه خــاو نــهوهی نــامــدار
bîdar bî ne xew newey namidar
دیـش کــه ســــهد کــهنـیـز خــاالن الجـیـوهرد
dîş ke sed kenîz xaÎan lacîwerd

ســـــهر تـــا پـــا وه بـــهرگ دلنـــهوازه وه
ser ta pa ve berg dil nevazeve
مــاال خــوش و خــاک نــه روی جــهمــیــنــش
mala xoş ve xak ne řuy cemîniş
ســــوچــیــا چــوون بــاد رهوانــهی پــای شــــهم
suҫya ҫȗn bad rewaney pay şem
دهســــت مــاال نــه پــاش بــه ســــهد دا و دهرد
dest maÎa ne paş be sed dax u derd
الدی نـــگـــاه کـــهرد ســـــهراســـــیـــمـــهوار
ladî
nigah
kerd
serasîmewar
ســـهف پیکـان جـه الش چوون شـــمشـــال زهرد
sef kîşan ce laş ҫȗn şimşaÎ ê zerd
(کندولهای.)175 -170 :1389 ،

ترجمه :با ظاهری آراسـته و با ناز بسـیار به نزد بیژن آمد و کنارش نشـسـت ،گرد و غبار را از او زدود و وقتی زیبایی
بیژن را دید همانند نسـیمی که با رسـیدن به شـمع گرم میشـود از دیدن او گرم در عشـق شـد ،با دسـتان باریک،
هنری و زیبایش ،با صـد افسـوس و درد عشـق بسـیار ،پاهای بیژن را مالش داد ،با این کار ،بیژن از خواب بیدار شـد و
با آشفتگی او را نگاه کرد و متوجّه شد که کنیزان زیبای بسیاری ،کنار او صف کشیدهاند.
انگیزۀ عشقق :عشـق در دو نمونه از راه شـنیدن اوصـاف معشـوق آغاز شـده و انگیزۀ اصـلی این توصـیف نیز حسّ
حسـادتی اسـت که گرگین نسـبت به بیژن پس از جنگ گرازها دارد ،امّا همین انگیزه ،ناخواسـته ،موجبات آشـنایی
بیژن و منیژه را فراهم آوردهاسـت ،در داسـتان فردوسـی ،هنگامی که بیژن از بیگناهی خود و منیژه ،نزد افراسـیاب
سـخن میگوید« ،پری» را عامل و واسـطۀ عشـق معرفی میکند و به نظر میرسـد این سـخن ،توجیهی بیش نباشـد و
صــرفاب برای فرونشــاندن آتش خشــم افراســیاب در قبال عشــق جســورانۀ دخترش به مردی از کشــور دشــمن
بیانشدهاست .این توجیه«واسطهگری پری» در شاهنامۀ کردی وجود ندارد:
کــه تــا ســـــایــه دارد مــرا زآفــتــاب
بــه زیـر یـکـی ســـرو رفـتـم بــه خـواب
مـــرا انـــدر آورد خـــفـــتـــه بـــه بـــر
پــریای بــیــامــد بــگســــتــرد پــر
بـیــامــد هـمـی لشــــکـر و دخــت شــــاه
از اســـپم جـدا کرد و شــــد تـا بـه راه
(فردوسی.)290-288 :1394 ،
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نوع معاشققه :زبان بیان معاشـقات در دو نمونه بدون هیچ کنایه و اسـتعارهای و در عین سادگی است امّا محدودیّتی
در بیان معاشــقه در شــاهنامۀ فردوســی وجود دارد -که در نمونۀ کردی ،نمود ندارد -مثال هنگامی که بیژن وارد
خیمه میشود:
به پرده در
بیامد
منیژه
بپرسیدش از
چرا اینچنین

آمد چو
گرفتش
راه و
روی با

میانش به زین کمر کرده بند
کمر
کیانی
میانش
از
گشاد
که با تو که آمد به جنگ از گوان؟
برنجانی ای خوب چهره به گرز؟
(همان.)206-203 :

سرو بلند
بر
به
از کاروان
فرّ و برز

در مقابل ،در بیژنومنیژۀ کردی توصیفات ،عاشقانه ،بیپروا و به دور از حجب و حیای زبان فردوسی است:
گا دهس نهما بهین شهمامان زهرد
ga des nema beynşemaman ê zerd
گا له بر خاالن منیجهی عهزیز
ga le ber xaÎan menîcey ‘ezîz
(کندولهای.)228-227 :1389 ،

گا بوسهی لهبان زالل بی گهرد
ga busey leban zoÎaÎ ê bî gerd
گا شادبی به تار زولفان لهودیز
ga şad bî be tar zuÎfan ê lewdîz

ترجمه:گاهی اوقات ،لبهای صــاف و زاللش را میبوســید و گاهی اوقات دســتانش را بین ســینهههای او قرار
میداد .گاه با بازی کردن با زلفان منیژه شاد میشد و گاه با نگاه به خالهای منیژه.
بیقان عشققق :ابراز عشـــق در بیژنومنیژۀ فردوســـی از زبـان بیژن ،نمود لفظی نـدارد امـا در بیژنومنیژۀ کردی بـه
صراحت بیان شدهاست:
چــه پــهروام جــه تــی ـ ئــهفــراســــیــابــهن
ҫe perwam ce tîẋ ‘efrasyaben
(همان.)225 :

جـه ســـودای عـهشـــقـت جـهرگم کـهبـابـهن
ce sewday ‘eşqit cergim kefaben

ترجمه :از سودای عشق تو دلکباب و پریشانم اما از تی و شمشیر افراسیاب هراسانم.
نمونههای عاشقانه در بیژن و منیژه:
شاهنامۀ کردی
شاهنامۀ فردوسی
نامۀ
باستان
151 - 141
176 - 174

225 - 224

نسخه
خالقی
134144
167169
217218

گوینده

مخاطب

محتوا

ابیات

گرگین

بیژن

وصف منیژه و ملک
توران

فردوسی

-

وصف زیبایی منیژه

- 115
125
- 150
157

فردوسی

-

توصیف هم آغوشی
بیژن و منیژه پس از به
هوش آمدن در کا
افراسیاب

- 148
149

گوینده

مخاطب

محتوا

گرگین

بیژن

همان

الماسخان

-

همان

الماسخان

-

توصیف مدهوشی بیژن پس
از شنیدن وصف زیباییهای
منیژه از زبان گرگین

مص
دکتر طفی رادرمد  ،دکتر میرجالل الدین زکازی

آیینۀعشق رد شاهنامۀ رفدوسی و شاهنامۀ رکدی

13

169-175

الماسخان

-

وصف صحنه نوازش منیژه
بیژن را

225

بیژن

-

توصیف صریح عشق

227-228

الماسخان

-

244

الماسخان

-

وصف معاشقه
وصف معاشقه همراه با
خشونت

278

بیژن

افراسیاب

توصیف عشق به منیژه

 .2 .2داستان رستم و سهراب:
مهمترین نکات تحلیلی:
-

در رسـتم و سـهراب فردوسـی از معاشـقه میان رسـتم و تهمینه ،همین بس که تقاضـای تهمینه از رسـتم برای
خواسـتگاری از وی مطرح شـدهاسـت و این درخواسـت نیز کامال جلوهای عقالنی دارد اما در رسـتم و سـهراب
کردی ،توصـیف معاشـقات رسـتم و تهمینه در دو مورد متجلّی اسـت ،در یکی از نمونهها ،تهمینه پس از آراسـتن
خود ،نیمه شـب خود را به بالین رستم میرساند و نکته دیگر اینکه ،رستم با نوازشهای تهمینه از خواب بیدار
میشود:
نســــف و نــیــمــه شــــهو بــیــدار بــی جــه خــاو
xaw

ce

bî

bydar

nîme

şew

u

nisf

شــــهو کـهرد و دو نیم روشــــهن کـهرد وه شــــهم

پـــوشـــــا وه بـــاالش دیـــبـــای بـــو گـــوالو
goÎaw

bu

baÎaş

dîbay

puşa

we

بــهرگــش کــه پــوشــــا بــه ویــنــهی ئــهرقــهم

şew kerd we do nîm ruşen kerd we şem

‘erqam

ویــنــهی دلــبــران ئــامــا نــیشـــــت جــه الش

وه پــنــجــهی بــی گــرد مــاال دهســــت و پــاش

wîney

we

laş

ce

nîşt

‘ama

dilberan

paş

u

winey
dest

be

maÎa

puşa
gerd

bî

bergiş

ke

pencey

بــیــدار بــی نــه خــاو بــاده نــوشـــــیــده

دیــش کــه نــیشــــتــه بــی یــهک روو پــوشــــیــده

bîdar

dîş

nuşîde

bade

xaw

bî

ne

puşîde

řȗ

bî

yek

nîşte

ke

واتــش ئــهی عــهزیــز پــهی چــیــش ئــامــانــی

مــهتــلــهب چــیشـــــهن نــهی جــا مــدرانــی

watiş

metleb

‘amanî

ҫîş

pey

‘ezîz

‘ey

medranî

ca

ney

ҫîşen

(همان 107 :تا .)111

ترجمه :تهمینه نیمههای شـب از خواب بیدار شـد ،دیبای عنبرین پوشـید تاریکی شـب را با شـمع روشـن کرد ،به
مانند دلبران زیبارو به سـرای رسـتم آمد و کنار او نشـسـت و با دسـتانش ،دسـت و پای رسـتم را مالید و نوازش کرد.
رسـتم(باده نوشـیده) از خواب بیدار شـد و وقتی که دید بانویی در کنارش نشـسـته اسـت گفت :ای عزیز برای چه
آمدهای؟ مطلب از چه قرار است؟
 درنمونۀ دیگر نیز توصـیف شـباهنگام معاشـقۀ رسـتم و تهمینه ،در نمونۀ کردی متمایز و متفاوت از داسـتانفردوسی است:
فــیــلــهتــهن خــیــزا دانــهی اللــش بــی
bî

laÎiş

daney

xîza

fîleten

ئــهشــــتــهــای جــهمــیــن زولــف و خــالــش بــی
bî

xaÎiş

u

zoÎf

cemîn

‘eştihay

تخ
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گــا بــوی لــهعــل کــال لــیــمــوی تــهر مــهکــهرد

14

گــا دهســــت نــهمــا بــیــن شــــهمــامــان زهرد

ga buy le‘l ê kaÎ lîmoy ter mekerd

zerd

تــا وهخــت ســـــهحــهر لــهبــالــهب کــهردن

جــه کــهوســــهر لــهعــل شــــهربــهت مــهوهردن

ta

ce

kerdin

lebaleb

seher

wext

ê

mewerdin

şemaman
şerbet

bêyn
êle‘l

nema

dest

kewser

ga

(همان.)142 -140 :

ترجمه :رسـتم از خواب بیدار شـد  -در حالیکه اشـتیاق زلف و خال تهمینه را داشـت -گاه آرزوی وصـال  ...داشـت و
معشـوق را میبویید و گاه دسـتان را بین سـینههای مشـعوق قرار میداد .تا سـحرگاه از لعل یار بوسـه سـتاندند و از
کوثر لعلهای یار ،شربت نوشیدند.
 نکتۀ متمایز در شـاهنامۀ کردی ،عاشـق شـدن سـهراب بر دختر دهقانی اسـت که در شـاهنامۀ فردوسـی نمودندارد:
یــهک دوخــتــهری بــی دهــقــان ســـــاالر
yek doxterî bî dihqan ê salar
زوراب چــوون شــــنــهفــت نــام ئــهو دوخــتــهر
zurab ҫȗn şineft nam ê ‘ew doxter

مــهنشــــور بـی حـوســــنـش نــه روی روزگــار
menşur bî hosniş ne řuy řuzigar
عـــاشـــــق بـــی وهنـــهش مـــهرد دالوهر
‘aşiq bî weneş merd ê dilawer
(همان219 :تا.)220

ترجمه :یکی از دهقانان واالتبار ،صاحب دختری بود که زیباییاش عالمگیر بود .سهراب وقتی شهرت و نام آن دختر
را شنید عاشق و شیفتۀ او شد.
نکته :این عشق از راه شنیدن صورت گرفته و از اندک مواردی است که ابراز عشق از طرف مرد صورت میگیرد.
-

نکتۀ دیگری اینکه در شـاهنامۀ فردوسـی ،حجب و حیای گردآفرید پس از افشـان شـدن گیسـوانش و آشـکار
شـدن چهرۀ زنانهاش متمایز از نمونۀ کردی اسـت به عبارتی این حجب و حیا در داسـتان کردی نمود ندارد
و دیگر اینکه در شــاهنامۀ فردوســی ،شــیفتگی دوســویۀ ســهراب و گرد آفرید ،پس از آشــنایی ،متمایز و
متفاوت از شاهنامۀ کردی است:
چــو رخســــاره بــنــمــود ســــهــراب را
یــکــی بــوســــتــان دیــد در در بــهشــــت
دوچشــــمــش گــوزن و دو ابــرو کــمــان
زگــفــتــار او مــبــتــال شـــــد دلــش

ز خـــوشـــــاب بـــگشـــــاد عـــنـــاب را
بــه بــاالی او ســــرو دهــقــان نــکشــــت
تــو گــفــتــی هــمــی بشــــکــفــد هــر زمــان
بــرافــروخــت؛ کــنــج بــال شـــــد دلــش
(فردوسی.)2552-2549 :1394 ،

همین شــیفتگی در شــاهنامۀ کردی یک طرفه و از جانب ســهرابی اســت که قبال دختر دهقانی را به عقد خود در
آوردهاسـت .و آن زمانی اسـت که پس از پیشـنهاد گردآفرید برای اعطای گنج و مال به سـهراب در عوا آزادی او،
سهراب گردآفرید را از کمند میرهاند:
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زوراب چون شـــنـهفـت خـهیلی بی خوشـــحـال
zurab ҫȗn şineft xeylî bî xoşhaÎ
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عــاشــــق بــی وه زولــف قــهتــرانــی نــوهــال
‘aşiq bî we zoÎf qetranî nohaÎ
(کندولهای.)305 :1389 ،

ترجمه :سهراب وقتی پیشنهاد اورا شنید خیلی خوشحال شد و شیفتۀ زلفان آن نورسیده گردید.
 نکتۀ دیگر تفاوت در نام شـخصـیت در دو داسـتان اسـت ،بر خالف شـاهنامۀ فردوسـی که از اسـم«گردآفرید»بارها یاد شدهاست در شاهنامۀ کردی از او با نام «خواهر هجیر» یاد میشود:
خــاهــهر چــونــکــه دی مــاجــهرای هــهجــیــر
xaher ҫun ke dî maceray hecîr

ســــیــا بـی جــه قــههـر ویـنــهی ســــیــا قـیـر
sêya bî ce qehr winey sêya qîr
(همان.)275 :

ترجمه :خواهر هجیر وقتی ماجرای(اسارت)هجیر را شنید از ناراحتی مانند قیر سیاه شد.

نمونههای عاشقانه در رستم و سهراب:
شاهنامۀ کردی

شاهنامۀ فردوسی
نامۀ باستان

نسخه
خالقی

گوینده

مخاطب

محتوا

ابیات

گوینده

25412545

218222

گرد
آفرید

سهراب

حیای گردآفرید پس از از
آشکار شدن روی وموی
و توصیههای او به
سهراب

25492552

226229

فردوسی

وصف شیفتگی دوسویۀ
سهراب و گردآفرید

کلی
-

محتوا

مخاطب

107111

الماسخان

-

وصف اولین معاشقه رستم و
تهمینه و آراستگی تهمینه،
رستم را

140143

الماسخان

-

وصف معاشقۀ رستم و تهمینه

219220
226227
305

الماسخان

-

عاشق شدن سهراب بر دختر
دهقان

الماسخان

-

توصیف زیبایی معشوقۀ سهراب

الماسخان

-

شیفتگی سهراب بر خواهر هجیر

 .3 .2داستان سیاوش:
مهمترین نکات تحلیلی:
چگونگی و کیفیت معاشقه :آغازگر عشق در دو داستان سودابه است.
-

توصیفات عاشقانۀ داستان در سیاوش فردوسی بسیار کلی و در عین حال از لحاظ زبانی محجوب به حیا و
شـرم خاصـی اسـت امّا این حجب و حیا در نمونههای کردی کمتر به چشـم میآید و اوم این معاشـقات نیز:
(معاشقه دختر افراسیاب«فرنگیس» با سیاوش):

دهســــت کـهرد نـه گـهردهن بوســــا دو دیـدهش

پــهی پــهی مــهبــوســــا ئــهو بــهرگــوزیــدهش

dest

pêy

dîdeş

do

busa

garden

ne

kerd

bergozîdeş

‘ew

mebusa

pêy

تخ
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هــهر دوو وه دل شــــاد پشـــتــان بـیـن وه هــهم

ســــوزان بــه ویـنــهی هــهم پــهروانــه و شــــهم

her du we dil şad piştan bîn we hem

suzan be wîney hem perwane u şem

چــهنــی یــهک دیــگــهر خــاتــر کــهردن شــــاد

هـــهر دووشـــــان یـــاوان وه کـــام مـــووراد

ҫenî

her

şad

xatir

kerdin

yekdîger

هــهم عــهیـش شــــادی بـی حــهد کــهردشــــان
kerdişan

bî

hed

şadî

ê

‘eîş

hem

murad

ê

kam

we

yawan

duşan

جــه دونــیــای روشــــن لــهزهت بــهردشــــان
berdişan

ruşin

lezet

donyay

ce

تـا شــــهقـهی شــــهفـهق عـهیشـــو نوش کـهردن

گــاه بـوســــه مــهدان گــاه بـوســــه ســــهنــدن

ta

ga

kerdin

nuş

u

‘eîş

şefeq

şaqey

sendin

buse

ga

medan

buse

(کندولهای 419 :1389 ،تا .)423

ترجمه :دسـت در گردن معشـوق انداخت و پیاپی معشـوق و دیدگان معشـوق را میبوسـید هر دو مثل پروانه و شـمع
برای هم سـوختند و به هم بهره رسـاندند و با این کار رضـایت خاطر همدیگر را جلب کردند و به کام رسـیدند .عیش
و شـادی زیادی کردند و از این دنیای روشـن بهره و لذت فراوان بردند ،تا سـحرگاه به عیش و نوش پرداختند ،گاهی
بوسه میدادند و گاهی بوسه میستاندند.
 در داسـتان سـیاوش فردوسـی ،بوسـه زدن سـودابه بر سـیاوش ،که میتواند صـریحترین و بیپرواترین بیتعاشقانه در سیاوش فردوسی باشد:
ســـرش تنـگ بگرفـت و یـک بوســـه چـاک

-

ابیات  131و  :132اولین نگاههای ســودابه به ســیاوش و شــیفته شــدن بر او که در داســتان کردی نمود
ندارد:
چـو ســـودابــه روی ســـیــاوش بــدیــد،
چنـان شــــد کـه گفتی طراز نخ اســــت

-

پـر انــدیشــــه گشــــت و دلـش بـر دمـیــد
و گــر پــیــش آتــش نــهــاده یــخ اســــت
(همان.)132-131 :

بیت  :1443در نسـخۀ نامۀ باسـتان کزازی ،توصـیف همدمی سـیاوش با جریره( این بیت در داسـتان معاشـقه
و ازدوام سـیاوش و جریره نهایت عشـق اسـت که بسـیار کلی ،مبهم و گذرا توصـیف شـدهاسـت و در شـاهنامۀ
کردی وجود ندارد):
همی بـــود با او شــب و روز ،شــاد

-

بـــداد و نبـــود آگه از شرم و بـــــــــــــــاک
(فردوسی.)274 :1394 ،

نیــــامد ز کــــاوس بــــر دلــــش یــــاد

بیت  1542و  :1543توصیف خلوتگزینی عاشقانۀ سیاوش و فرنگیس که بسیار ساده و کلی است:
بــیــامــد فــرنــگــیــس چــون مــاه نــو
بــه یــک هـفـتــه مـرغــان و مــاهـی نـخـفــت

بـــه نـــزدیـــک آن تـــاجـــور شـــــاه نـــو
نــیــامــد ســـــر یــک تــن انــدر نــهــفــت
(همان.)1542-1543 :
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نمونههای عاشقانه در سیاوش:
شاهنامۀ فردوسی
نامۀ باستان

نسخه
خالقی
191196

شاهنامۀ کردی

گوینده

مخاطب

محتوا

ابیات

گوینده

مخاطب

فردوسی

-

وصف عشق سودابه به سیاوش

10-12

شاعر

-

274

277

فردوسی

-

بوسه سودابه بر سیاوش

15

شاعر

-

131-132

133134

فردوسی

-

وصف اولین نگاههای سودابه به
سیاوش

24-25

شاعر

-

198-194

191196

فردوسی

-

در آغوش کشیدن سودابه
سیاوش را

419423

شاعر

-

15421543

15381539

فردوسی

-

وصف خلوتگزینی سیاوش و
فرنگیس

188-192

محتوا
توصیف زیبایی زیباروی از
نگاه توس
توصیف زیبایی زیباروی از
نگاه گیو
توصیف عاشق شدن گیو و
توس بر دختر زیباروی
توصیف معاشقات دختر
افراسیاب با سیاوش(این
نمونه در شاهنامه فردوسی
نمود ندارد)

 .3نتیجه
به نظر میرسد عاشقانههای مورد پژوهش در شاهنامۀ فردوسی هدفمندتر از شاهنامۀ کردی باشد که معموال با هدف
رواییبخشی به سیر عقالنی و منطقی داستان بیان شدهاست ،این هدفمندی در شاهنامۀ کردی کمرنگتر است زیرا
توصیفات بیشتر عاشقانه ،زمینۀ غنا را بیشتر و مایۀ حماسه را کمرنگتر کردهاست؛ به عبارتی هرچند نمونههای
اندک عاشقانه در داستانهای حماسی ،بحثی فرعی محسوب میشوند اما همین فرع نیز در شاهنامۀ فردوسی مترتب
بر اهداف و نتایجی هست که تا حدودی با شاهنامۀ کردی متفاوت است.
عشق در نمونههای مورد پژوهش در دو شاهنامه با هر هدف و انگیزهای که باشد همواره از نوع عشق میان دو جنس
مخالف است ،ابراز عشق نیز بسته به حاالت عاشقی در دو شاهنامه متفاوت و متغیر است .نمونههای عاشقانه در
شاهنامۀ کردی با ویژگیهایی چون صراحت بیان معاشقات و توصیفات بیشتر معاشقه ،نمود یافتهاست و اگر در
داستان سیاوش فردوسی ،بیت«سرش تنگ بگرفت و یک بوسه چاک  /بداد و نبود آگه از شرم و باک»( )274را به
عنوان اوم توصیفات عاشقانه در داستانهای مورد پژوهش بدانیم در سایر نمونهها ،هیچ گاه رکاکت و صراحت نمونه
ابیات فردوسی به نمونههای شاهنامۀ کردی نمیرسد .عشق در نمونههای مشترک ،ساختاری نسبتا مشابه دارد و
معموال از راه شنیدن اوصاف معشوق آغاز شده و انگیزهها نیز متناسب با فضای هر داستان متفاوت است.
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Mirror of love in Firdausi’s Shahnameh and Almas Khan
Kandooleei’s Shahnameh
Mostafa Radmard1 ,
Mir Jalalaldin Kazzazi2
Abstract
Whereas love is one of story topics, its expression in epic stories is a combination of
epical and lyric type in the view of literary types. Affected by native culture, Almas
Khan Kandooleei while composing Kurdish Shahnameh has composed some of lyric
concepts such as its love, quality, modes and motivations, in accordance with his
personal essence and cultural conditions of his regional people culture. The current
paper carried out through descriptive-analytical method, explores circumstance of
love, motivation, quality and its expression language in a comparative form in five
common stories of Firdausi’s Shahnameh and Almas Khan Kandooleei’s Kurdish
Shahnameh, especially three stories (Bijan and Manijeh, Rostam and Sohrab, Siavash)
with the aim of identifying frequency of romantic samples, love motivation, love and
enamoredness modes, and language of courtship. Of the most important conclusions
of the current paper is: frequency of lyric samples in Kurdish Shahnameh is more and
Almas Khan Kandooleei’s expression language is more definite and more fearless
than Firdausi’s language in expressing modes and quality of love.
keywords: Love, Kurdish Shahnameh, Firdausi, Almas Khan Kandooleei
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