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 چکیده

ترین آثار حماسی جهان به شمار زمین، شاهنامۀ فردوسی که از بزرگدر پهنۀ ادبی ایران

است؛ تا آنجا که به فکر آید، همواره در میان اقوام مختلف ایرانی جایگاهی ویژه داشتهمی

لحاظ اند. این توجه در میان قوم کرد، بهبازسرایی این اثر فاخر به زبان خود برآمده

مایۀ اکثر مضامین غنایی؛ از جمله رثا، بن .زدیک فرهنگی و زبانی، بیشتر استهای نویژگی

تواند ما را به آبشخورهایی فرهنگی و ها میریشه در باورهایی دارد که شناخت آن

که تأثیر زبان و فرهنگ در این بازگردانی نمود  شناختی رهنمون باشد و از آنجاجامعه

ای و خان کندولههای مشترک شاهنامۀ کردی الماسستانتا در دا استتالش شدهیابد، می

کردن شاهنامۀ فردوسی، نمونه ابیات با محتوای مرثیه استخراج گردد؛ آنگاه عالوه بر مشخص

بسامد موضوع، ضمن تبیین وجوه اشتراک و تمییز وجوه افتراق و چگونگی مراسمات تدفین 

ها، از نظر زبانی ردی در بازگردانی داستانو سوگواری، میزان تأثیرپذیری سرایندۀ شاهنامۀ ک

 و فرهنگی، واکاوی گردد.
 

 ای.خان کندولهحماسه، غنا، مرثیه، الماسها: کلیدواژه
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 مقدمه  -1

شاهنامۀ فردوسی، بدون تردید، یکی از بزرگترین آثار حماسی جهان و بزرگترین اثر حماسی 

ین و خصوصًا ادبیات کردی انکارناپذیر است. زمایران است که تأثیر آن بر پهنۀ ادبی ایران

ها، داستان و عشق و عالقۀ کُردان به شاهنامۀ فردوسی و مقبولیت و اهمیت آن در میان آن

گنجد. اقتباس و یا بازگردانی حکایت جالبی دارد که بحث دربارۀ آن در این مقال نمی

است که راتی را به دنبال داشتهتغیی -به دالیلی فرهنگی -های شاهنامه به زبان کردیداستان

های ویژه با توجه به روایات شفاهی داستانهای غنایی و بهاین تغییرات در حوزۀ نمونه

تواند حائز اهمیت باشد. های اخیر، در میان قوم کرد میها و دههشاهنامه، حتی در سده

در بررسی جداگانۀ آثار سازد که بررسی تطبیقی آثار ادبی همواره راز و رمزهایی را آشکار می

الدین کزازی، در گفتار رزم یا بزم، شود. به قول استاد میرجاللکمتر به آن توجه می

کزازی، )« استاندک گسترش یافتهاست و اندکنامه برآمدهنامه از درون رزمبزم»یک؟ کدام

های غنایی (. سوگواری و ماتم بر مرگ عزیزان و قهرمانان نیز یکی از جنبه60الف:  ،1393

تواند در شناخت زمینۀ فکری و فرهنگی هر های آن میاست که تأمّل در آن و تطبیق نمونه

قومی تأثیرگذار باشد؛ لذا پس از تبیین چارچوب پژوهش، نگارش توضیحاتی اجمالی دربارۀ 

 رسد.برخی از واژگان کلیدی ضروری به نظر می

 

 پیشینة پژوهش -1-1
کنیم: است که به چند موورد اشواره مویشدههای متعددی انجام هشسرایی، پژودربارۀ مرثیه

شماره( از استاد نصراهلل امامی، مجلوۀ دانشوگاه انقوالب،  4) سراییای در باب مرثیهمقدمه -1

های سوگواری مردم کرمانشواه مقایسۀ برخی آیین -2 .44و  42، 41، 39های ، شماره1363

هوای ز غالمرضا سالمیان و خلیل کهریزی، ادبیات و زبوانهای سوگواری در شاهنامه ابا آیین

آیووین سوووگواری در شوواهنامه از  -3. 3 ، سووال دوم، شووماره1391 زمین، بهووارمحلووی ایووران

بررسوی تطبیقوی  -4. 199، شوماره 1393 معصومه دهقان، کتواب مواه ادبیوات، اردیبهشوت

اری در ایوران باسوتان از های تواریخی موذهبی سووگوهای سوگ در شاهنامه و بازماندهآیین

 -5 .24 ، شوماره1389پرست، مجلۀ ادب و زبان فارسوی، بهوار مهدخت پورخالقی و لیال حق

خاقانی  ۀابوالحسن تهامی و مرثی ۀمرثی ۀسرایی در ادب فارسی و عربی با تکیه بر مقایسمرثیه

 نیا و آرزو پوریزدان، فصولنامۀ مطالعوات ادبیوات تطبیقوی، زمسوتاناز ناصر محسنی شیرازی
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سرایی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کوردی مّا در خصوص تطبیق مرثیها .8 ، شمارۀ1387

 است.نشده هشی انجامتاکنون پژو

 بیان مسأله -2-1
رفته از اوج ترقی آورانی که هرکدام رفتهآوری است. نامشاهنامه، سراسر حدیث پهلوانی و نام

آیند. فردوسی، ضمن توصیف بیشتر و اقتدار به حضیض زوال و نابودی و مرگ فرود می

ها، مرثیه و ز این جنبههای غنایی نیز پرداخته است و یکی اهای حماسی، به جنبهصحنه

توان گفت مرثیه است و میسوگواری است. در شاهنامه، هرگز مرگ و زوال فراموش نشده

های تراژیک این حماسۀ جاویدان است. از طرفی، ادبیات کردی، از ناپذیر داستانجزو جدایی

ناور و که محمل آن آبشخور په لحاظ حماسی، همواره متأثر از فرهنگی قوی و پربار بوده

است. عشق و عالقۀ کُردان به شاهنامۀ فردوسی و مقبولیت و اهمیت زمین بودهعظیم ایران

ها انکارناپذیر است؛ تا جایی که اشتراک موضوعی و بعضاً محتوایی بعضی از آن در میان آن

ای شد تا تحلیلی تطبیقی بر موضوع های شاهنامۀ فردوسی با شاهنامۀ کردی، انگیزهداستان

ای از فرهنگ کردان خان کندولهدادن میزان تأثیرپذیری الماس با هدف نشان سرایی،یهمرث

است در این راستا به مراسم تدفین و سوگواری( به انجام رسانیم و تالش شده) در حوزۀ رثا

بسامد توجه به مرثیه و رثا در دو شاهنامه تا چه حد  -1شود: های زیر پاسخ دادهپرسش

ساختار مراسم  سرایی وهای فرهنگی تأثیری در تمایزات احتمالی مرثیهاوتآیا تف -2است؟ 

نتایج پژوهش، عالوه بر امید است  است یا خیر؟نامه داشتهتدفین و سوگواری در دو رزم

مشخص نمودن بسامد موضوع در دو شاهنامه، اشتراکات و تمایزات فرهنگی دو زبان کردی و 

 ماید.فارسی را در حوزۀ رثا برجسته ن

 های پژوهشفرضیه -1-3
های رثا در شاهنامۀ کردی بیشتر از با توجه به اندیشۀ خردمدارانۀ فردوسی، بسامد نمونه -

 شاهنامۀ فردوسی است.

 است.های رثا به زبان کردی تأثیر داشتههای فرهنگی در بازگردانی نمونهتفاوت -
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 روش پژوهش -1-4
های رثا است؛ بدین معنا که نمونهشده تحلیلی استفاده -رو از روش توصیفیدر مقالۀ پیشِ

های مشترک و ترین نمونهشود؛ آنگاه مهمشاهنامه استخراج می های مشترک دودر داستان

در ) های رثاگیرد. در پایان نیز ضمن مقایسۀ نموداری نمونهمی متفاوت، مورد تحلیل قرار

 گردد.، نتایج ارائه میهاقسمت پیوست(، پس از تحلیل دوبارۀ داده

 توضیح اجمالی واژگان کلیدی -1-5
امّا  دهخدا: ذیل حماسه(؛) حماسه در لغت به معنی دالوری، شدت و سختی در کار است

حماسه نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر »ای از شعر و در اصطالح ادبی؛ عنوان گونهبه

)صفا، « های قومی یا فردی باشدت و بزرگیها و افتخاراتوصیف اعمال پهلوانی و مردانگی

 انگیز است و شعرغنا در لغت به معنی سرود و آواز خوش طرب»از سوی دیگر،  (.3: 1369

شرط اینکه شود که گزارشگر عواطف و احساسات شخصی است؛ بهغنایی به شعری گفته می

یعنی تمام  ریم؛ترین مفاهیم آن را در نظر بگی، وسیع«شخصی» و« احساس»از دو کلمۀ 

، 1372کدکنی، )شفیعی« هاترین آنترین احساسات تا درشتانواع احساسات؛ از قبیل نرم

 (.6الف: 

 هفت»توان؛ های کردی به گویش کردی گورانی است و برای نمونه میاغلب سروده        

و... « جهانگیر و رستم» ،«شیرویه و ارچه» ،«اسفندیار رستم و» ،«سهراب و رستم» ،«لشکر

اند. باشند و اکثراً نیز به چاپ نرسیدهنویس میها خطّی و دسترا یاد کرد که اغلب آن

توان ها را میها مشکل و دشوار است؛ زیرا برخی از این منظومهگذاری اکثر این منظومهتاریخ

ز ( منتسب دانست. بیشتر متون حماسی کردی ا1148- 1218) به پیش از دورۀ افشاریان

های شاهنامه به کردی اند. متون غنایی نیز بر اساس داستانشاهنامۀ فردوسی اقتباس یافته

که هنوز نیز « و گلندام بهرام»، «و خرامانخورشید »اند؛ مانند: هورامی، منظوم شده -گورانی

 (.31: 1383اند )گورانی، صورت نسخ خّطی ماندهبه
اند که با زبان شمار آوردهان گورانی را زبانی مستقل به البتّه برخی از پژوهشگران، زب        

کندوله، خاستگاه متون حماسی است. » اند:نوشته و (؛555 /2: 1383بلو، ) کردی نسبتی ندارد

خان بیشتر متون حماسی گورانی را به منطقۀ کندوله و شاعر سرشناس آن، میرزا الماس

ها، به سبب شهرت کنند و بیشتر این انتسابای، معاصر نادرشاه افشار، منسوب میکندوله
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توان به وی نسبت داد، جنگنامۀ نادر یا طور قطع و یقین میاوست و تنها اثری که به

ای از هورامی لهجه» است:آمده نیز و (؛146: 1393مفاخر، )اکبری« شاهنامۀ نادر است

ترین و بهترین لهجۀ یمیشد، احتمااًل قد طور که بعداً آشکار خواهدگورانی است و همان

 .(MACKENZIE, 1966: 4)« شدۀ این گروه باشدمحافظت

سرایندۀ شاهنامۀ کردی(، اهل کندوله، از روستاهای کرمانشاه و ) ایخان کندولهالماس        

زیسته و یکی از افسران کاردان و دلیر ( می1148- 1160) در دورۀ حکومت نادرشاه افشار

است. وی ادیب و شاعری فرهیخته بوده که آثار و تألیفاتی به زبان بوده دستگاه والی اردالن

ای، از سرداران سپاه نادرشاه خان کندولهاست. سرهنگ الماسکردی هورامی تصنیف نموده

است و در یکی از در والیت اردالن( را به عهده داشته) افشار بوده و فرماندهی تیپ سنندج

در برخی روایات با هندوان هندوستان(، با سپاهش ) یهای نادر با سپاه عثمانجنگ

شود؛ شاه افشار، خشمگین نشینی باعث شکست سپاه نادر میکند و این عقبنشینی میعقب

نماید و پس خان را صادر میشدن( الماسالنّسل مقطوع) از آن عمل، دستور اخراج و مجازات

ردد و با باغداری و تصنیف یا ترجمۀ گکندوله( برمی) خان به وطناز آن واقعه، الماس

(. در کتاب 947- 948ش،  1374شریفی: ) گذراندشاهنامۀ کردی و تنبورنوازی روزگار می

است و شدهخان کلهر ارائه تاریخ کرد و کردستان نیز گزارشی از متن شاهنامۀ کردی الماس

ن، اشکانیان و ساسانیان را هایی از شرح وقایع شهریاران چهار سلسلۀ پیشدادیان، کیانیانمونه

 (.867- 867: 1378زاده، صفی) استگزارش کرده
های او و همچنین کردن بر مرده و ذکر نیکوییستایی و گریهرثا در لغت به معنی مرده        

شعر گفتن در باب مرده با اظهار تأسف است و مرثیه در معنی در عزای مرده شعری سرودن 

طور کلی شعری است که در رثائیه، قصیده یا چکامه و به و اژه(؛دهخدا: ذیل و) باشدمی

زبان، (؛ ولی در اصطالح ادبای فارسی172: 1380رستگار فسایی، ) شودسوگ مرده سروده 

شود که در ماتم گذشتگان و تعزیت خویشاوندان و یاران و رثا و مرثیه بر اشعاری اطالق می»

صدور و اعیان و سران قوم و ذکر مصائب پیشوایان اظهار تأسف و تألم بر مرگ سالطین و 

ع( و شهدای کربال و شمردن مناقب و ) دین و ائمۀ اطهار، مخصوصًا حضرت سیدالشهدا

دادن واقعه و تعظیم فضایل و مکارم و تجلیل از مقام و منزلت شخص متوفی و بزرگ نشان

 استشده قبیل سروده زدگان به صبر و سکون و معانی دیگر از اینمصیبت و دعوت ماتم

ای دیرین دارد؛ ولی نسبت به ادب (. مرثیه در ادب فارسی گرچه سابقه74: 1332مؤتمن، )
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تر از آنکه در ادبیات فارسی نوعی خاص از شعر به حساب آید، در عربی متأخر است و پیش

 (.13: 1369امامی، ) استادب عربی رواج داشته

تکلف باشد؛ زیرا کوه تکلوف و صونعت بوه د ساده و بیاند که زبان شعر در مرثیه بایگفته

(. در 144: 1363کووب، زریون) زنودبودن احساس که مضمون مرثیه است، لطمه مویطبیعی

اند و ایون تقسویمات شدۀ آن تقسیم نمودههای شناختهشعر فارسی، مراثی را با توجه به گونه

رسود ردار اسوت، بوه نظور میمختلف است؛ ولی آنچه نسبت به بقیه از دقت بیشوتری برخوو

 تلخیص(:  79 تا 36: 1369امامی، ) بندی زیر باشدتقسیم

 -2شود(. است که بر مرگ سالطین و درباریان سروده می مراثی درباری )اشعاری -2       

اشعاری که شاعر در مرگ زن و فرزند یا شخص دیگری از ) مراثی شخصی و خانوادگی

ترین ها، پراحساسبودن زمینۀ عاطفی آنواسطۀ قومیها، بهرثیهسراید. این مخانوادۀ خود می

 یکی از نویسندگان، رثای در مورد دوستان و نزدیکان را»و شورانگیزترین گونۀ رثا است. 

 مراثی مذهبی -3«. گفتار(پیش 26: 1357فرشیدورد، ) نامیده است« شعر دوستانه»

مراثی فلسفی؛ اصطالح عنوانی است  -4(. شوداشعاری که در سوگ بزرگان دینی سروده می)

نظران به تصورات و سخنان شاعران در مورد مرگ و سرنوشت که برخی از صاحب

های بدون پاسخ بشر در تاریخ های فیلسوفانه و پرسشاند. حیرتها دادهناپذیر انسانفرجام

عاری است که اش) مراثی اجتماعی -5توان به مراثی فلسفی افزود. اش را نیز میزندگی

باشد و شاعر احساس ناراحتی و مربوط به فجایع اجتماعی؛ مانند جنگ و بالیای طبیعی می

شود که شاعر برای به ابیاتی گفته می) مراثی داستانی -6کند(. تألم خود را از آن بیان می

کند که است و تفاوتی نمیها سرودهیک شخصیت داستانی یا قهرمان یکی از منظومه

است یا خیر؛ زیرا به هر حال شاعر به داستانی در اصل دارای هویّت تاریخی بوده شخصیت

 سراید(.مقتضای فضای عاطفی منظومۀ خود، مرثیه را در درجات مختلفی از احساس می

آقووای بووه کوشووش شووده ، گردآوریایخووان کندولووهدر ایوون پووژوهش، شوواهنامۀ الموواس

 وهای: )رستم ، متشکل از داستان«ردی هورامیشاهنامة ک»محمّدرشید امینی و با عنوان؛ 

 وبیوژن  -بورزو و فرامورز یوا فالونود -سویاوش -سهراب ورستم  -خان رستمهفت -کهزادکی

و شوغاد و داسوتان  رسوتم -اسوفندیارو  رسوتم -زردهنگو رستم  -لشکرجنگ هفت -منیژه

هوا و اسوت. همچنوین از میوان نسوخهگرفتوه  مورد استناد قورارآذربرزین( و فرامرز و بهمن 

)برای اسوتناد بوه ابیوات درون شاهنامة چاپ مسکو های متعدد شاهنامۀ فردوسی، تصحیح
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دار( های صرفاً شومارهالدین کزازی )برای استناد به سایر نمونهمیرجالل نامة باستانمتن( و 

و رسوتم »هوای؛ نعنوان مأخذ در بخش فارسی مورد اسوتناد اسوت. در ایون میوان، داسوتابه

لحاظ را که بوه« شغاد ورستم »و « اسفندیارو  رستم»، «منیژهو بیژن »، «سیاوش»، «سهراب

باشد، بررسی موضوعی و روایی در دو شاهنامۀ فردوسی و کردی دارای ساختاری مشترک می

 گردد.و کاویده می

ای ساختاری هر داستان در هترین تفاوتمهم در این بخش، قبل از تحلیل، متن: -2       

های مهم مراثی، به ترتیب داستانی، در دو شاهنامه شود؛ آنگاه نمونهبیان می دو شاهنامه

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 

 رستم و سهراب -2-1
 های ساختاری رستم و سهراب در شاهنامۀ کردی با شاهنامۀ فردوسی:ترین تفاوتمهم

است. در شدۀ تهمینه بودهطراحیتم با نقشۀ از پیش در شاهنامۀ کردی، ربودن رخش رس

-شاهنامۀ کردی، درخواست خواستگاری رستم از تهمینه با واسطۀ وزیر شاه سمنگان صورت

متفاوت از اصل  عاقد( برای انعقاد پیوند ازدواج،) است. در شاهنامۀ کردی، آوردن قاضیگرفته

زاده و نجیب ازدواج ا دختری دهقاندر شاهنامۀ کردی، سهراب، ب .داستان فردوسی است

صراحت در شاهنامۀ فردوسی، گردآفرید نام پهلوان ایرانی است؛ اما این نام به است. درنموده

است. در شاهنامۀ از او یاد شده« خواهر هجیر»؛ بلکه با عنوان؛ نشده کردی بیان شاهنامۀ

زند، بدون درنگ، با خنجر فردوسی، زمانی که در نبرد اصلی، رستم، سهراب را زمین می

خواهی سهراب شکافد؛ اما این نکته در شاهنامۀ کردی، با تقاضای امانسینۀ سهراب را می

همراه است. در شاهنامۀ کردی، پس از مرگ سهراب، تهمینه از رستم صاحب فرزند دیگری 

 شود که در داستان فردوسی نمود ندارد.به نام فرامرز می

ثی در رستم و سهراب کردی، بیشتر از داستان فردوسی است و در های مرانمونه       

و فارسی( دو مرثیه از زبان رستم نمود دارد. تحلیل کیفی  کردی) هاهرکدام از داستان

 دارد:مراثی، مواردی را به شکل ذیل آشکار می

فاوت که ای متگونهدر داستان کردی، استفاده از تابوت و در دخمه نهادن جنازه، آن هم به -

کارگیری طوال در نودارد. رسوتم بوه دلیول اهمیوت بوه در شاهنامۀ فردوسی هسوت،  نموود
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سهراب( بنوا کنود؛ اموا از ) ای زرّین برای فرزندشسازی، تمایل بسیار داشت که دخمهدخمه

 شود:ترس دستبرد سارقان از این کار منصرف می

 
 گفت: اگر دخمه زرّیون کونمهمووووی

 

 آگووین کنوووومز مشووک سوویه گووردش  
 

 چو موووون رفته باشم نماند بوه جوای
 

 وگرنه مورا خوود جوز ایون نیسوت رای 
 

 یکی دخمه کوووووردش ز سومّ سوتور

 

 گشووت کووورجهانووووووی ز زاری همووی 
 

 (104: 1391فردوسی، )    

 

تووانم انگاشوت و بواره مویآنچوه مون در این»گوید: امّا چرا سمّ ستور؟ دکتر کزازی می       

است و از ایون روی بوه سومّ سوتور ای چنبرینه و گرد بودهت، آن است که دخمه، دخمهنوش

(؛ ولی در شاهنامۀ کردی، ساختن توابوت، گنبود و 670، ب: 1393، فردوسی) است ماندهمی

آراستن گنبد با لعل و مروارید، رنگ و بوی دینی و مذهبی متأثر از فرهنگ اسالمی را غالوب 

 است:نموده
 ردده نووودوهوئوووه وه نتوووهفیلوووه مده ونوووه

New dem fîleten we ’endȗh u derd 
 رمووه رمووه نووگسووه چووه دیگونبووه سووازا

saza gonbedî ҫe sengê mermer  
 نوودبووهتووال یتوحفووه یوووانئووه ئوتوواق چوووار

ҫuwer ’uteq ’eywen toĥfey 
tilabend 

 مووورواری عوووللوووه نووودبوووه نوووه دا رگووواشده

dergaş da ne bend le‘lê morwarî 
 تووابریوونزه عووللووه نوودبووه نووه دا رگوواشده

dergaş da ne bend le‘lê zerîntab 
 

 

 ردکوووه بلوووهتوووه عوووارف معموووار ئوسوووتادی

 ’ustedî mê‘mar  rif teleb kerd 
 رنبووهعووه چووون توورشعووه رانعفووهز خوواکش

xakêş ze‘feran ’etrêş ҫun ’enber 
 نوودقووهرمووهسووه یخاسووه قیرتوواس جووه خاسووتر

xastêr ce qîrtas xasey semerqend 
 یادگوووواری یپووووه یووووامئووووه نووووه بمووووانو

bimanȗ ne ’eyyam pey yadigarî 
 زوراب ینشووووووووانه یادگوووووووواری یپوووووووه

pey yadigarî nişaney zȗrab 
 (685 تا :1389ای، کندوله689)                     

 

لب کرد که گنبدی از مسلک طترجمه: آنگاه رستم پیلتن، با اندوه و درد، معماری عارف       

سنگ مرمر بر مزار سهراب بسازد که خاکش زعفرانی و عنبرین باشد. برای آن، چهار اتواق بوا 
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ای که از نوع سمرقندی آن نیز بهتر بود. در آستان گنبد، گونهبه ؛شده ساختایوانی طالکاری

 عنوان یادبود سهراب( نصب کرد.به) هایی طالیینشانه

 رثای رسوتم -1باشد: مشترک می( در دو شاهنامه) وعی، دو مورد از رثاهااز نظر موض -       

 ابیوات) رثوای زابلیوان -2(. 594 و 593ابیات ) و در شاهنامۀ کردی( 3204 و 3203 ابیات)

 (.676 تا 670) در شاهنامۀ کردی و( 3327 و 3326

ر حال مرگ است کوه اولین رثا در دو نمونۀ فارسی و کردی، رثای رستم بر سهراب د -       

در شاهنامۀ فردوسی به رسوم؛ )دریدن جامه، کندن موی، خشودن روی، مخاطب قورار دادن 

 است:اشاره شده( جنازه و مدح سهراب
 

 چوووو بگشووواد خفتوووان و آن مهووره دیووووود

 گوفوووت کووای کشوته بوور دسوت موونهموووی

  کنود موووویریووخوت خووون و همووویهموووی

 

 مووووه جووواموووه بووور خووویشتووون بوردریووووده 

 دلیوووور و ستووووووده بوووه هوووور انوووجوموووون 

 سوووووورش پووووور ز خوووووواک و پوووور از آب روی

 (103: همان)                                              

 و در شاهنامۀ کردی زبان بیان این رثا، مختصر و موجز است: 

 
 کوووارچینووووی قوووووبای وفتانخووو به دا ستده

dest da be xuftan qubay ҫînîkar  
 رزبوووووووه ئوووووواواز وه ا ردسووووووه وه دا هووووووور

hur da we serda we ’awazê berz 

  زار وه خوووروشوووووا ردکوووووه پوووووواره پوووووواره 

parepare kerd xorȗşa we zar  
 رزدهگووو و بهوورام ئامووان گیوووو کووووووه دیووووووش

 dîş ke gîw ’aman behram u gȗderz 
 (                                                593 و 594همان:)                                  

  
کوه خفتوانش بازوبند را دید(، در حالی) ترجمه: رستم وقتی به خفتان سهراب دست زد       

ریخت. در این هنگام بود کوه دیود گیوو و بر سرش خاک می داد ومی کرد، ناله سررا پاره می

 آیند.بهرام و گودرز می

در داستان کردی، پس از مرگ سهراب، رثایی از زبان رستم در معنوای واقعوی نموود  -       

ندارد؛ امّا در شاهنامۀ فردوسی رثای رستم بر جنازۀ سهراب که هموراه بوا نکووهش و نفورین 

شدن، بر خواک نشسوتن و خواک بور سور بی از سوگواری؛ )از اسب پیادهخود، با اشاره به آدا

افزار و ثوروت مورده، مخاطوب سواختن مورده و مودح او( زدن سراپرده و جنوگریختن، آتش

 ای دیگر دارد:جلوه
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  پوودر جسووت و بوووووورزد یکووی بوواد سوورد

 گفووووت: زار، ای نبوووورده جوووووان  همووووی

 ...کووورا آمووود ایووون پووویش کامووود مووورا؟

 دسووووتم سووووزاوار هسووووت ...بریوووودن دو

  شووووود مووووادرش؟چووووه گووووویم چووووو آگه

 بفرمووووووود تووووووا دیبووووووۀ خسووووووروان

 هموووووی آرزو گووووواه و شوووووهر آمووووودش

 سوووورای آتووووش انوووودر زدنوووود بووووه پرده...

 رنوووووگهموووووه خیموووووه از دیبوووووۀ رنگ 

 آتووووش نهادنوووود و برخاسووووت غووووو بوووور 

 کنوود خوواکریخووت خووون و هموویهمووی

 شوووووووواه همووووووووه پهلوانووووووووان کاووس

 

 بمالیوووووود مژگووووووان و خونوووووواب کوووووورد 

 راز و از تخمووووووووۀ پهلوووووووووان سووووووووراف

 سووووراکووووه فرزنوووود کشووووتم بووووه پیران

 جووووز از خوووواک تیووووره مبووووادم نشووووت 

 ؟چگونوووووه فرسوووووتم کسوووووی را بووووورش

 کشوووووویدند بوووووور روی پووووووور جوووووووان

 یکووووی تنووووگ تووووابوت بهوووور آموووودش

 هموووی لشوووکرش خووواک بووور سووور زدنووود

 همووووان تخووووت پرمایووووه، زیوووون پلنووووگ

 گفوووووت زار ای جهانووووودار گووووووهموووووی

 بوووه تووون جاموووۀ خسوووروی کووورد چووواک

 خوووواک بووووا او بووووه راه  نشسووووتند بوووور

 (104:  1391فردوسی، )                          

 

در شاهنامۀ کردی، رثای تهمینه بر مرگ فرزند، عالوه بر اینکه در شاهنامۀ فردوسوی  -       

خراشیدن صورت و مخاطب قرار دادن مرده و ) نمود ندارد، ضمن اشاره به آدابی از سوگواری

 است:رثاهایی است که با تأثیرپذیری از فرهنگ بومی نمود یافته تریناز طوالنی( مدح او

 
 حووواالن ور ئووهیتووهفووت وهدایووه چووون شوونه

daye ҫun şineft wêy tewr ’ehwaÎan  
 نوودرزهحوووال فووهفووت ئووهدایووه چووون شوونه

daye ҫun şineft ’ehwaÎê ferzend  
 رو ختووووی نیمووووهئاموووواوه بووووه هوووووش وه

’amawe be hȗş wextî nîmerȗ 
 زیوووونو حووووهخروشووووا وه قووووار وه نالووووه

xorȗşa we qar we naÎe u ĥezîn 
 گیووونم روهموووهنوووین سوووهی نوووازهرولوووه

ruÎey nazenîn sehmegînim rȗ 
 ویوووتسوووره... دایوووه وه فووودای تووواج خوووه

daye we fiday tac xesrewît 
 موووام نووووو و نوووهفووودای بووواالت بوووام نوووه

fiday baÎat bam new nemam ę nȗ 

 نوود خوواالنرزهی فووهنوود پووههکوووه نوواخون مووه 

we naxȗn mekend pey ferzend xaÎan 
 نوودهوووش مووهم بوویر دهمووین دهفووت نووه روی زهکووه

keft ne ruy zemîn der dem bêhȗş mend 
 مووووین موووواه نوووووخروشووووا وه شووووین جووووه

xorȗşa we şîn cemîn mahê nȗ 
 و شووینلووهریوواد وه زایووهرد بووه فووهسووت کووهده

dest kerd be feryad we zayeÎe w şîn 
 قیووووونم روی شووووویران دل پوووووروهجوووووه نوووووه

ce newey şîran diÎ pir qînim rȗ 
 ویووووتهلووووهبووووابو بووووه فوووودای بووووازوی پووووه

babȗ be fiday bazȗy pehÎewît 
 توووووموووورم وه بوووویمووووانو عوووووسوووواتی نووووه

sati nemanȗ ’umrim we bî tȗ 
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 (716تا  736ای، همان: کندوله)                         

 

       

کنود و هوایش را ترجمه: مادر، وقتی ماجرا را شونید، از شودت درد مورگ فرزنود، خوال      

داد؛ بوا هوش بر زمین افتاد و زمانی که در نیمروز به هووش آمود، شویون و نالوه سور مویبی

گفت: ای فرزند نازنین پرهیبت کوه داغوت را دارم و ای فرزنود از کرد و میناراحتی زاری می

ات شود و پودر فودای بوازوان ات را در دل دارم  و... مادر فدای تاج کیانیه کینهنژاد شیران ک

 ات باد؛ فدای قامت بلند و زیبایت شوم و الهی که بعد از مرگ تو زنده نمانم پهلوانی

 

 داستان سیاوش -2-1
 های ساختاری داستان سیاوش در شاهنامۀ کردی با شاهنامۀ فردوسی:ترین تفاوتمهم

زن  ،در شاهنامۀ کردی، در آغاز داستان سویاوش، گیوو و تووس در اولوین برخوورد -       

پندارند و پس از جودال بورای تصواحب زیبوارو، خوود زیبوارو پیشونهاد زیبارو را جادوگر می

در شاهنامۀ کردی، جلّوادانی هسوتند کوه بوه  -دهد که داوری را به نزد کیکاووس ببرید. می

یاوش را در بدو تولّد دارنود و پوس از تهدیودهای هموراه بوا دستور کیکاووس، قصد کشتن س

 -بخشود. نکوهش رستم است که کیکاووس سیاوش را عوض خوون سوهراب بوه رسوتم موی

جانبداری کیکواووس از  -کردن غذای کیکاووس از طرف سودابه به سیاوش. پیشنهاد مسموم

ادان بورای زدن گوردن سودابه در ماجرای رسوایی و سرزنش سیاوش و دسوتور دادن بوه جلّو

اندازنود کوه در شاهنامۀ کردی سیاوش را غل و زنجیور کورده و داخول آتوش موی -سیاوش. 

 -شده از داستان حضرت ابراهیم )ع( و سرد شودن آتوش بور وی اسوت. سازیای شبیهنمونه

گوردد، شورط گناهی که از زبان سیاوش مطرح مویعالوه بر شرط گذر از آتش برای اثبات بی

اش بوه نبورد بوا گناهیشود و آن اینکه برای اثبات قطعی بییز از طرف وی مطرح میدومی ن

گناه است، در غیر این صورت گناهکوار بووده و سورش قطوع افراسیاب برود؛ اگر زنده ماند بی

دستور رستم برای آوردن جنازه به ایوران و در اداموه کشوتن سوودابه در قصور  -خواهد شد. 

توصویف قتول و غوارت و  -تر از شاهنامۀ فردوسی اسوت. اوت و فجیعکیکاووس که کامالً متف

ربودن زیبارویان تورانی به دستور رستم و با هدف انتقام که در شاهنامۀ فردوسی نمود ندارد. 

ۀ مورگ سویاوش یوا تورس از رسوتم عنووان  - مرگ کیکاووس در نمونۀ کردی به دلیل غصوّ

سرایندۀ شاهنامۀ کردی این مرگ را به فال نیک است؛ هرچند بیتی طنزآمیز نیز از زبان شده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

er
oi

c.
lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 29

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-207-fa.html


                                                                  

 دوفصلنامة ادبیات پهلوانی، دانشگاه لرستان

 

82 

ومرج ناشوی از آن پوس از مورگ پادشاه ماندن ایران و هرجسال بیاشاره به سه -است. گرفته

بردن به زال برای دادخواهی و رفع ظلم و ستم و گذاشتن تاج کیانی بور سور کیکاووس و پناه

وجوود فرزنودان و  -انشوین کیکواووس. بردن به منجمان برای انتخواب جزال و در ادامه پناه

نوادگانی از آنِ رستم؛ چون جهانبخش، زرعلی و جهانگیر کوه هرکودام سورداران و پهلوانوانی 

آمدن غوّاصانی از دریا برای  -اند. اند که برای کمک به کیخسرو آمدهتنومند از لشکریان ایران

ردن تخت شواهی افراسویاب گذاشتن تاج افراسیاب بر سر کیخسرو و آو -کمک به کیخسرو. 

 برای کیخسرو.

های رثا در داستان سیاوش فردوسی، نُه مورد و در سیاوش کردی سیزده مورد است نمونه 

 ترین نتایج تحلیل کیفی:باشد. مهمو بیشترین رثا از زبان فرنگیس می

گیسوو بریودن و روی ) در داستان سیاوش فردوسی، در خصوص رسووم سووگواری -       

هوایی وجوود ، خاک بر سر ریختن، جامه دریدن و یا جامۀ کبود بر تن کردن( نمونوهشخودن

بیوانگر اوج رثوا و  هوا کوهباشود و یکوی از ایون نمونوهها از زبان فرنگیس میدارد که اکثر آن

 سوگواری در داستان سیاوش فردوسی باشد:

 

  ز کوووواا سوووویاوش برآموووود خووووروش

 هموووه بنووودگان مووووی کردنووود بووواز

 را بوووه گیسوووو ببسوووت بریووود و میوووان

 ز سوووور ماهرویووووان گسسووووته کمنوووود

 آواز بووووور جوووووان افراسووووویاب بوووووه

 

 جهوووانی ز گرسووویوز آمووود بوووه جووووش 

 فووووووریگیس مشووووووکین کمنوووووود دراز

 بوووه نووواخن گووول و ارغووووان را بخسوووت

 خراشوووووویده روی و بمانووووووده نژنوووووود

 ریخوووت آبکووورد نفووورین و مووویهموووی

 (133: :1384فردوسی، )                      

کندن و شخودن، خاک بر سر ریخوتن و جاموه دکتر کزازی، دریدن جامه، روی به گفتۀ       

 هوای سووگ اسوتکبود کردن و مخاطب ساختن مورده بورای بیوان سووز درونوی، از آیوین

(؛ ولوی در داسوتان 2539توا  2543 و 2321 ها: ابیواتسایر نمونه) .(511: 1391، فردوسی)

موود نودارد. رنوگ و بووی دینوی رثوا در موی و جامۀ کبود پوشویدن نسیاوش کردی، کندن

شود، کامالً مشوهود اسوت داستان سیاوش کردی، از آنجا که با یادی از شهدای کربال آغاز می

 و عالوه بر نفرین افراسیاب )که در نمونۀ فردوسی هست( نفرین ایرانیان نیز نمود دارد:
 
 

 الربووهکووه شووتده هیوودشووه چوووون نفتووهکووه  البوووه یده گیووورو قناحوووه یراگوووه نوووه
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ne řagey naĥeq gîr u dey beÎa  
 بوو کوور ئیرانوی یشومهچوهرسوه بوا رهه... 

her ba serҫişmey ’îranî kȗr bȗ 
  بووو خوواک نگووون خووشره نوویچووه مروسووته

rustem ҫenî rexş nigun ê xak bȗ 
 بووو رنگووونسووه رهووه یوودانمووه نووه بوورزو

borzu ne meydan har sernigun bȗ 
 بوووو خووواک نگوووون خوووا کینوووه سوووام

sam ê kînexa nigun ê xak bȗ 
 بووابکووه دل بووانوی شووین نووه و شووور وجووه

cew şur u ne şîn banuy diÎkebab 
 رجادوگوووه شووووم ردناموووه یئوووه واتوووش

watiş ’ey namerd şum ê caduger 
 خووودبووه کوواریدبووه زات دبووه سوویکووهبووی

bîkesî bed zat bedkarî bedxȗ 
 هنموووونره بوووی لیوووت کوووور گرشووویوس

girşîwas ê kȗr lît bî rehnimȗn 
 

keftin ҫun şehîd deşt ê kerbeÎa 
 بووووو زور لیشووووان وه فراسوووویاب ئووووه شووووای

 ’efrasyab we lîşan zȗr bȗşay 
 بوو چواک چواک رگوشجوه نوگجه نه رزرامهفه

feramerz ne ceng cergiş ҫakҫak bȗ 
 بووو تووون یئوواواره شوویر خووشبووههووانجووه

cehanbexş ê şîr ’awarey tȗn bȗ 
 بووو چوواکسووینه بووا نگووینسووه سووام وینووه

neway sam sangîn ba sine ҫak bȗ 
 فراسوویابئووه وه وات جووابووی رفحووه نوودچووه

ҫend ĥerf ê bîca wat we ’efrasyab 
 ربووووده کوشووووته وه وجوانوووواننووووه مکووووه

kem newcuwanan we kuşte bider 
 بووووموووهنوووه یوووداپوووه رگیوووزهوووه توووو یوینوووه

wêney tu hergîz peyda nemebȗ 
 گوووونگوووول و ردیکوووه موووینزه دیسوووان توووا

ta dîsan zemîn kirdî we goÎgȗn 
 (535 تا 555: 1389ای، کندوله)                   

ترجمه: همچون شهید دشت کربال، به ناحق، گرفتار بال شدند و شوهید گشوتند. الهوی         

و چیره باد  رستم و رخش نوابود و فرامورز و ها غالب نسل ایرانی نابود شود  و افراسیاب بر آن

برزو و سام در جنگ کشته شوند و جهوانبخش بوه درک واصول شوود  بوا هموان نواراحتی و 

قراری، با بیان چند ناسزا به افراسیاب، خطاب به او گفت: ای نوامرد شووم جوادوگر  کمتور بی

توویی کوه گرسویوز کوور  نوجوانان را به کشتن بده. بدذات و بدخویی مانند تو وجوود نودارد.

 ای.از خون( گلگون کرده) راهنمایت بوده و با واسطۀ او زمین را

-در داستان سیاوش فردوسی، در مورد مراسم تودفین و خاکسوپاری مطلبوی نیاموده -       

صوراحت بیوان به ،دادن جنازه، تشییع آن و ساختن گنبوداست؛ اما در شاهنامۀ کردی، غسل

 است:شده

 زم ئیووورانش دان وه نوووهسووولغوسووولو نوووه

ẊÛsÎ u nesÎiş dan we nezm ê ’îran 
 بیوورتوور و عووهن تووابوت جووه عووهردهپوور کووه

pir kerden tabȗt ce ’etr u ’ebîr  

 یوووانی کوووهوی کوووهنیوووان وه توووابوت نوووه 

niyan we tabȗt newey key keyan 
 ردن جووواگیرب بکوووهرکوووهنوووه بووواالی موووه

ne baÎay merkeb bikerdin cagîr 
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 نوویننگوویس بووانوی نووازهرهم فووهرده... ده

derdem ferengîs banuy nazenîn 
 یوواررد تووهمووام کووهال تووهی تووهچوووار قوبووه

ҫuwar qubey teÎa temam kerd teyar 
 

 ریووونبووورش دا قوووهر قوووهچووووار تووواقی وه سوووه

ҫuwar taqî we ser qebriş da qerîn 
 کووووارردیرد الجیوووووهالی زهسوووویم و تووووه

sîm u teÎay zerd lacîwerdîkar 
 (560تا  567همان: )                             

ترجمه: سیاوش را بر اساس آداب ایرانی غسل دادند و او را در تابوت گذاشتند و توابوت        

را با عطر و عبیر خوشبو نمودند و بر مرکبی نهادند... بوه دسوتور فورنگیس بور قبور سویاوش 

 دی در استفاده از طال و طالکاری آن شده بود.گنبدی ساختند که اهتمام زیا

در شاهنامۀ فردوسی، تنها یک رثا از زبان افراسویاب انیرانوی وجوود دارد کوه در  -       

 سرخه( است و تقریباً با همان آداب سوگواری ایرانی است:) مرگ فرزندش

 
 نگوووووووووون شوووووود سووووور و توووواج افراسیووووواب

 سووور بر پوووووووووراکنده خوواک خوووووروشووان به

 ریخووت آبکنوووود مووووووی و هموویهموووووی 

 ها کووورد بر خوویش چوواکهمووووه جووووامه

 (131: : 1384فردوسی، )                         

و در مقابل، در داستان سیاوش کردی، تنها رثای افراسیاب بر مرگ سیاوش است که پوس از 

 باشد:می خواندن نامۀ کیکاووس

 
 ردکووووه نشوویوه و شووور زاری وه ردکووه سووتده

dest kerd we zarî şȗr u şîwen kerd 
 یووواد وه ردشکوووهموووه یوووووانیکه شووووویر

şîr ê keyanî mekerdiş we yad 
 

 ردوهموه فسووووسشئه سیووووواوش ریپوووووه 

perî siyaveş ’efsȗsiş mewerd 
 بواد تووف یوینوووه یووووشاک ناسووووههووووووه

henase kîşa winey tuf ê bad 
 (606 و 607: 1389ای، کندوله)                  

ترجمه: افراسیاب پس از خواندن نامۀ کیکاووس، شیون و زاری نموود و بورای سویاوش        

 داد.خورد و ناله سر میسیاوش(، تأسف می) بسی افسوس خورد و به یاد شیر کیانی

در سیاوش کردی، رثایی از رسوتم بوه یواد سوهراب وجوود دارد کوه در داسوتان  -       

فردوسی نیست. این رثا، پس از سخنان سیاوش کوه رسوتم را چوون پودر خوود گراموی 

 است:دارد، نمود یافتهمی
 

 یوووواد وه ردکووووه مده وژه سوووووهراب بووووونیزه

zebunî suhrab jew dem kerd we yad 

 بوووواد توووووف یوینووووه ناسووووههووووه کیشووووا 

kîşa henase winey tuf ê bad 
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 شووین و شووور و فریوواد زاری وه ردکووه سووتده

zarî feryadu şȗr u şîn dest kerd we 

 سووورینئوووه یپوووهیووواپوووه واربوووه ریوووزاموووه

merîza bewar peyapey ’esrîn 
 (147 و 148همان: )                                 

ب در نظرش مجسّم شد و آه سردی کشید؛ سپس نالوه و فریواد ترجمه: مظلومیت سهرا       

 کرد.و زاری سر داد و پشت سر هم گریه می

در داستان سیاوش کردی، زاری و گریۀ زنان حرمسرا، پس از فریاد و نالۀ سودابه بورای  -

 ساختن سیاوش، فقط محتوایی رثاگونه دارد و اطالق عنوان رثا، شاید جامع نباشد:متّهم

 ردش شوووینزان دیوووان بوووانو کوووهنیوووکوووه

kenîzan dîyan banȗ kerdiş şîn 
 نیوووزان وه زارردن وه شوووین کوووهسوووت کوووهده

dest kerdin we şîn kenîzan we zar  
 یوووواله ن واوهردن شوووویوهوانووووی  کووووهئووووه

ewanîҫ kerdin şîwen waweylah’ 

 رهوووان گووورت نوووه وهلوووه و زاری جوووهزهلزه

zeÎzeÎe w zarî cehan girt ne wer 
 

 سوورینریووزا ئووهی مووهی پووهوانووی  پووهئووه 

ewanîҫ pey pey merîza ’esrîn’ 

 کووواررسووور زهرایوووان نوووه قوووهخواجوووه سوووه

xace serayan ne qesr ê zerkar 
 رای شووواهم سوووهرهت حوووهاللوووهوه زهبوووی

bîwe zeÎaÎet ĥeremseray şah 
 رحشوهحورای موهت نوه سوهموهیاچون روی قه

ҫȗn rȗy qeyamet ne seĥray meĥşer 
 (226تا  229همان: )                             

ها هم گریوه کردنود؛ در قصور زرنگوار وقتی کنیزان، شیون سودابه را دیدند، آن ترجمه:       

شاهی شیون و گریه سر دادند و با این کار حرمسرا را به قیامتی تبدیل کردند. با این فریواد و 

 جا را فراگرفت.یامت در صحرای محشر همههیاهو، غوغایی چون روز ق

 

 بیژن و منیژه -2-3
ای به معنای تامّ آن وجود ندارد؛ زیرا مورگ قهرموانی در دو نمونۀ فارسی و کردی، مرثیه -

توصیف گریوه و زاری اقووام و اطرافیوان بیوژن از )است. تنها در نمونۀ کردی، اتفاق نیفتاده

تواند توا بریدن و روی خراشیدن( می رگین، با گیسودرد و رنج او، پس از شنیدن سخنان گ

 بخش محتوای مرثیه باشد:حدودی تداعی
 

 بووابوووووش ییووانووووه وه والهوووووه وایوووووا کووه

ke yawa hewaÎ we yaney babȗş 
 خویشووان و موووانوقووووه کووووانکوووووده نوووووانزه

zenan kȗdekan qewman u xîşan 
 بووی مروسوته خووومتووو کنووواچوووی دادیووووش

 مینواپوش؛ راچوووه گوووش به داشوویسووه 

seda şî ne gȗş ҫerx ê mînapȗş 
 ریشوانپووه خوواتر ریوووشپووه کیهکوووایه

yekayek perîş xatir perîşan 
 بوی متوه و توواریک الشجه هووانجووه روی
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dadîş kinaҫî toxm ê rustem bî 
 ردکوه پواره هنوووودی لموووواسئوه به زولفوووان

zuÎfan be ’Îmas hindî pare kerd 
 

rȗy cehan ce laş tarîk u tem bî 
 ردکوه ئواواره ویوش روخووسار جووه خوواالن

xaÎan ce ruxsar wîş ’aware kerd 
 (414 تا 418همان: )                            

اله به گوش فلک رسوید؛ زنوان ترجمه: وقتی خبر به خانۀ پدری رسید، صدای فریاد و ن        

و کودکان و اقوام، پریشان و آشفته بودند؛ روزگار برای مادرش که دختری از نژاد رستم بوود، 

بود؛ او بوه نشوان درد و نواراحتی، زلفوان خوود را بوا تیوب هنودی بریود و سیاه و تاریک شده

 های صورتش را کند.خال

 توصیف زاری و ناراحتی است تا مرثیه:هایی، صرفاً بیتهای دیگر نیز تکدر نمونه -

دم کووه نامووۀ دعوووت کیخسوورو را از گیووو بیتی از زبووان رسووتم، آنتووک) در نمونووۀ فردوسووی

 ستاند(:می

 فروریخت از دیووووووده خون بر کنووووار   پس، از بهووووووور بیژن، خروشیوووووود زار     

 (217 :1384فردوسی، )                  

 زبان پیران بر درد و رنج بیژن و معادل آن در نمونۀ کردی: بیتی ازتک

 نمونۀ فردوسی: 
 ببخشووووووود پیووووووران ویسوه بوووووور اوی

 

      ز مووووژگان سرشکش فروشوووود به روی 

 (337همان: )                                 

 

 نمونۀ کردی:
 ردسوه ئواهی کیشوا فوتشونه چون پیران

Pîran ҫun şineft kîşa ’ahî serd 

 ردکوه زاری و شوین نبیوژه یپه الدی 

ladî pey bîjen şîn u zarî kerd 
 (308: 1389ای، کندوله)                

 

خاطر بیژن شویون و ترجمه به فارسی: پیران پس از شنیدن رنج بیژن، آهی سرد کشید و به 

 زاری نمود.

 

 رستم و اسفندیار -2-4
 های ساختاری دو داستان:ترین تفاوتمهم
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آیود کوه در در داستان کردی، درگیری بین بهمن و رستم بر سر شکار به وجوود موی -       

در داستان کردی، گشتاسوپ بوه گناهکوار بوودن خوود در مورگ  -شاهنامۀ فردوسی نیست. 

ی، اسوفندیار فردوسو و هوای رثوا در داسوتان رسوتمتعداد نمونوه -کند. اسفندیار اعتراف می

و اسفندیار فردوسوی، بیشوترین چهارده مورد و در داستان کردی چهار مورد است. در رستم 

دهود ها نشوان مویرثا از زبان رستم و با سه مورد بر مرگ اسفندیار است. تحلیل کیفی نمونه

 که:

تووان بوه دریودن ترین مضامین برجسوتۀ سووگواری مویدر داستان فردوسی از مهم -       

کوردن و بر سر ریختن و کندن موی اشاره کرد که در نمونۀ کردی صورفاً مویوه جامه، خاک

تدفین نیز در داستان فردوسی بوه آدابوی  ریختن نمود دارد. در خصوص مراسمخاک بر سر 

عبیور  و کوردن توابوت، مشوک چون؛ تابوت آهنین ساختن، گستردن فرش با دیبا، قیراندود

کردن وسایل جنگی مرده بر اسب، بریودن دم فت، آویزانافشاندن، کفن ساختن از دیبای زرب

که بوه گفتوۀ » دادن آن در پیشاپیش سپاهیان و سوگواران، کندن گوشت بازواسب و حرکت

: 1384، فردوسوی)« دکتر کزازی از رفتارهای ویژۀ سوکایان کهون در شواهنامه بووده اسوت

کردن بور و مویوه فشواندن(، آغشتن مردگان با مشک و عبیر، خاک بر اسب اسوفندیار ا796

اموا در نمونوۀ  (؛4776 تا 4816) استها اشاره شدهاسب اسفندیار از رسومی است که به آن

کردن و مدح مقتول، تنها نمودهوای رثوا کردی، اشاره به تابوت و خاک بر سر ریختن و مویه

شتی در پایوان بودن اسفندیار و وجود حوریان به باشد. نکتۀ دیگر اینکه اعتقاد به بهشتیمی

 است:داستان در نمونۀ کردی رنگ و بوی دینی و مذهبی متمایزی به آن داده

 
  نشووتههووهبووه رایسووه وئووه یجاگووه ئیسووتا

’îsta cagey ’ew seray beheşten  
 ئووووازارش ندهمووووه زیوووواتر یووووهچینووووه

ҫîneye ziyatir meden ’azariş 
 

 نشووتهگووه گووول یوورسووه حوریووان نوویچووه 

ҫenî ĥȗrîyan seyr goÎgeşten 
 نوووووازارش روح زابعوووووه کیشووووووموووووه

mekîşȗ ‘ezab rȗ ê nazariş 
 (672 و673 :1389ای، کندوله)               

اسفندیار( در بهشت است که همراه حوریان بهشتی به سویر و ) ترجمه: اکنون جایگاه او       

زاریود؛ زیورا روح او آزرده پوردازد. بیشوتر از ایون او را نیاهای بهشتی میسیاحت در میان گل

 شود.می
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ابیواتی وجوود دارد کوه محتووایی رثاگونوه  ،اسفندیار فردوسویو  در داستان رستم -       

اسوت؛ موثالً سوخنان کتوایون پوس از پاسوخ  که مرگ اسفندیار را نودادهدارند؛ در حالی 

 گونۀ او:اسفندیار به سخنان نصیحت
 

 بباریوووود خوووووون از موووووژه موووووادرش 

 

 اک برکنوود موووی از سوورشهمووی پوو 
 

 (329: 1391فردوسی، )      

 و یا رثای رودابه بر وضعیت خسته و زخمی رستم: 
  کنوووود رودابووووه مووووویز سوووور بوووور همی

 

 خسووووت رویبوووور آواز ایشووووان همووووی 

 (342: همان)                                  

 و نیز زاری وگریۀ زال بر وضعیت خونی رستم: 
  کنوووود مووووویگرانمایووووه دسووووتان همووووی

 گفوووت: مووون زنوووده بوووا پیرسووورهموووی

 

 هووووا بمالیوووود رویآن خسووووتگی بوووور 

 سووووان گرامووووی پسووووربدیوووودم بدین

 (342: همان)                                    

دهد که معموالً بعود از هور رثوایی نکوهشوی ها در دو شاهنامه نشان میبررسی اکثر نمونه -

هایی که پس از مورگ اسوفندیار اسوت( نمونه) داستاناست. رثاهای با معنای تام در دو آمده

 باشند؛ مثالً رثای خانوادۀ اسفندیار:دارای تعداد ابیات بسیار بیشتری می
 چوووووو آگووووواه شووووود موووووادر و خوووووواهران

  برهنووووه سووووور و پوووووای پووووور گردوخووووواک

  رفووووت گریووووان بووووه راهپشوووووتن همووووی

 زنوووووووووان از پشووووووووووتن برآویختنووووووووود

 رویان اوی... بشووووووود هووووووووش پوشووووووویده

 هشووووی بوووواز هوووووش آمدنوووود بوووویچووووو از 

 ... بوووووه ابووووور اندرآمووووود خوووووروش سوووووپاه

 

 ز ایوووووران برفتنووووود بوووووا دختوووووران 

 هووا کوورده چوواکبووه توون بوور همووی جامووه

 پوووس پشوووت توووابوت و اسوووپ سووویاه

 ژگووووان فروریختنوووودهمووووی خووووون ز م

 مویان اویپووووور از خوووووون دل جعووووود

 بوووه نزدیوووک فووورا سوووروش آمدنوووود

  پشووووووووووتن بیامووووود بوه ایووان شواه
 

 (345: همان)                                   

 در نمونۀ کردی: و
 کوواری بووی ردشده ژنوویئووه کووه شووتاسگووه

geştas ke ’ejnî derdiş bî karî 
 رنگوووارزه یجاموووه تووون وه ردکوووه پووواره

pare kerd we ten camey zernigar  

 زاری ردشکوووهموووه نووودرزهفوووه وئوووه ریپوووه 

perî ’ew ferzend mekerdiş zarî 
 زار وه خووواک و ردگوووه رسوووه وه ردشمکوووه

mekerdiş we ser gerd u xak we zar 
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 زار و شوووین وهبوووی ررانسوووهسوووه ایوووران

’îran seranser bîwe şîn u zar 
 شوویرین یرولووه یوه واتووشمووه اسشوونگووه

geştas mewatiş wey řuÎey şîrîn  
 سوووپاه زدنوووه وه یووواوان کوووه توووا هوووه... 

heta ke yawan we nezdê sipah  
 زاری بوووه توووابوت پووواینوووه شووووتنپوووه

peşȗten ne pay tabȗt be zarî 
 ئووواواز شردهکوووهبوووه زاربوووه توووایونکوووه

ketayun be zar bekerdeş ’awaz 
  بووووار ئوووواخرین یپووووه ونبوینوووو تاکووووه 

ta ke buwînun pey ’axerîn bar 

 نووودیارسوووفهئوووه یهوووه ردنکوووهموووه هووواوار

hawar mekerdin hey ’esfendyar 
 موووینرزهسوووه رووی نوووه وینوووه توووو یوینوووه

wêney to newî ne řuy serzemîn 
 یوووالواوه بوووی رزبوووه توووابوتش دیووون کوووه

ke dîn tabȗtiş berz bî waweylah 
 راریقووووهبووووی وه هوووواوار شردهکووووهمووووه

mekerdiş hawar we bî qerarî 
 واز یبکوووه توووابووت زدانیوووه رای جوووه وات

wat ce řay yezdan tabȗt bikey waz  
 یووارنوودسووفهئووه دمووای مدیووده دو بووو وورکوو

kȗr bȗ du dîdem dimay ’esfendyar 
 (650- 1389:661ای، کندوله)                    

ترجمه: گشتاسب پس از شنیدن سخنان، با درد بسویار، بورای فرزنودش نالوه سور داد؛        

ه ایرانیوان شویون و ریخت؛ همخاک بر سرش می های تنش را از شدت درد پاره کرد ولباس

گفت: ای فرزنود نوازنین  کوه دادند. گشتاسب میمیکردند و برای اسفندیار ناله سر زاری می

دیودن توابوت اسوفندیار  نظیر تو در دنیا وجود نداشت... زمانی که به نزد ساهیان رسیدند، با

داد و کتایون با یقراری ناله سر مگفتنشان بلند شد. پشوتن در کنار تابوت با بی صدای واویال

 گفت: سر تابوت را بگشایید تا برای آخرین بار اسفندیار را ببینم توا دیودگانمزاری و فریاد می

 به خاطر گریۀ زیاد( کور شود.)

آذر رثوایی دارد اسفندیار فردوسی، مهرنوش بر مرگ نوش و نکتۀ مهم دیگر اینکه در رستم -

 که در نمونۀ کردی نیست:
 

 و دل پوووور ز جوووووشبوووورادرش گریووووان 

 غمووووی شوووود دل موووورد شمشوووویرزن 

 برفووووت از میووووان سووووپه پوووویش صووووف

 

 جوووووانی کووووه بُوووود نووووام او مهرنوووووش 

 برانگیخوووووووت آن بوووووووارۀ پیلوووووووتن

 ز درد جگوووور بوووور لووووب آورده کووووف

 (340 :1391فردوسی، )                     

در  آذر و مهرنووش نموود دارد کوهو در مقابل، در شاهنامۀ کردی، رثای پشوتن بر مرگ نوش

 شاهنامۀ فردوسی نیست:
 یووارنوودسووفهئووه شووای گووایخیمووه نووه شووی

şî ne xeymegay şay ’esfendyar  

 زار بوووه نووواالموووه نووودانرزهفوووه ریپوووه 

perî rerzendan menaÎa be zar 
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 وبیووووزه شئاتووووه ئاهووووه بووووه پشوووووتن

peşuten be ’ahe ’ateş bîzewe 
 نوودیاریسووفهئووه خووتتووه پووای ئامانووه

’ama pay text ’esfendyarî  
 

 وخیووورهسوووتاره شوووین یلوووهزایوووه بوووه

be zayeÎey şîn řestaxîzewe 
 زاری و گریوووه بوووه ویوووش بووورای نووویچوووه

ҫenî biray wîş be girye w zarî 
 (484- 486: 1389ای، کنذوله)                

 و بواگواه اسوفندیار آمود داد، به خیموهترجمه: پشوتن، در حالی که ناله و زاری سر می       

های سوزناک خود، انگار که قیامتی به پاشده باشد، به کنار تخوت اسوفندیار آمود و بور او ناله

 زاری نمود.
 

 رستم و شغاد -2-5
 های ساختاری داستان رستم و شغاد در شاهنامۀ کردی با شاهنامۀ فردوسی:ترین تفاوتمهم

وت از توصیفات فردوسوی اسوت. ای منفی از شغاد در زمان تولد که کامالً متفامعرفی چهره -

در شاهنامۀ فردوسی، شوغاد  .شغاد( و شفاعت رستم) فرمان زال به رستم برای کشتن نوزاد -

کند و بوه کابول شود؛ اما در داستان کردی، شغاد با قهر ایران را ترک میبه کابل فرستاده می

شووند. تحلیول میدر شاهنامۀ کردی زنان و کودکان کابلی بوه دسوتور رسوتم اسویر  .رودمی

 دهد که:ها نشان میکیفی نمونه

-کنودن، جاموهکردن و موویتوان به مویهاز آداب سوگواری در داستان فردوسی، می -       

دریدن، جامۀ سیاه و کبود بر تن کردن، کفن ساختن با دیبا، شستن جنازه با کافور و عبیر و 

که بنا بر » مه و افشاندن می بر جنازهگالب، ساختن تابوت و قیراندود کردن آن، ساختن دخ

کزازی، می بر جنازه افشاندن از رسوم باورشناسی ایرانی و همانند سوامیان رایوج  گفتۀ دکتر

ودفن رسوم کفن ،کرد و اینکه در داستان فردوسی(، اشاره883: 1384، فردوسی) «استبوده

کوار ارزش و جایگواه اسوپ را در انود و بوا ایون بردهکار و سوگواری را در مورد رخش نیز به 

 (.5137 تا 5186 همان:) اندداده فرهنگ و منش ایرانی نشان

 ریخوووت زال از بووور یوووال خووواکهموووی

 نخسوووتین بشسوووتندش از خوووون گووورم 

 همووووی عنبوووور و زعفووووران سوووووختند

 ریخوووت بووور توووارکش بووور گوووالبهموووی

 

  کووورد روی و بووور خوووویش چووواکهموووی 

 نووورمبووور و یوووال و ریوووش و تووونش نرم

 هووووواش بردوختنووووودهموووووه خسوووووتگی

 بگسووووترد بوووور توووونش کووووافور نوووواب

 (350: همان)                                     
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 (.5175) -(5164) -(5161 و 5162همان: آداب سوگواری: ) های بیانگرو سایر نمونه

در نمونۀ کردی، به رسومی از قبیل؛ عَلَوم عوزا برپوا کوردن، مشوک و عبیور بور جنوازه        

اسوت کوه عَلَوم عوزا برپوا کوردن، بر سر ریختن و بر خاک نشستن اشاره شدهافشاندن، خاک 

 تواند دلیلی بر رنگ و بوی دینی و مذهبی شاهنامۀ کردی باشد:می

 
 یپوووووووووه ردنکه لکوتوووه سوووواری ملهعه

‘elem suwarî koteÎ kerden pey 

 یکوووه یانوووانکووه نشیوووووووه و واویووووووووال 

waweyla w şîwen keyananê key 
 (260: 1389ای، کندوله)                           

بختی و عزا را برافراشتند و دنبالش حرکوت کردنود، صودای واویوالی ترجمه: عَلَم سیاه       

 شاهزادگان و بزرگان بلند شد:
 نیوول سیووووا رگهووه خوووواک نووه نیشووت خیووووزا

xîza nîşt ne xak hereg siya nîl 
 رداسووه وه ردکووهمووه نووگسووه و خوواک و رگهووه

hereg u xak u seng mekerd we serda  
 

 لیوولزه پیوور وئووه سوواتی بووی هووووووشیبووی 

bî huş bî sati ’ew pîr zelîl 
 رداوه مدهنوووووه سوووووتد رزبوووووه ئووووواواز وه

we ’awazê berz dest nedem werda 
 (265 و 266همان: )                              

ترجمه: بلند شد و بر خاک سیاه نشست و برای ساعتی از هووش رفوت. خواک و گول و        

 داد.ریخت و با صدای بلند ناله سر میسنگ بر سرش می

رسوتم( اتفواق ) با توجه به اینکه در این داستان، مرگ قهرمان ملی ایران و شواهنامه -       

 وسویاوش و رسوتم ) اهنامههوای شوهوای مشوترک داسوتانافتد، نسبت به برخی نمونوهمی

های رثا کوم و محودود اسوت. در دو شواهنامه، رثوای رودابوه بسویار کلوی و اسفندیار(، گونه

 است:مختصر نمود یافته
 ردده ژه پوووووووور رونده یسوتوووه رودابوووووه

řȗdabe sȗtey derȗn pir je derd 

 ردکوه زاری و شوین وانشوه توا رو نودچوه 

ҫend řȗ ta şewan şîn u zarî kerd 
 (294همان: )                                     

 روز شیون و زاری کرد.دل پردرد، چند شبانهآن سوخته ،ترجمه: رودابه

تنها تفاوت محتوایی در داستان فردوسی و شاهنامۀ کردی آن است کوه در داسوتان  -       

های گذشوتۀ وی صوورت گرفتوه ها و قهرمانییکردی بیشتر مدح مرده با یادکردی از پهلوان

است و واژگان به کار رفته در آن نیز، امروزه در مراثی کردزبانان در برخی نواحی کردنشوین 

 شود:ادا می

 عووووالئووووه رشوووویعووووه وه میوووواوو شنالووووه  نوووواال و نرکنووووا هوووواربووووه بوووورئووووه چوووووون
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ҫun ’ebrê behar nirikna w naÎa 
 قووووارموه ردونگووووه نوووودرزهفووووه یئووووه واتووووش

watiş ’ey ferzend gerdun we qarim  
  وهئیرانووووووه نوووووه رهبکوووووه هووووووی کیوووووه

yek huy bikere ne ’îranewe 
 چووول رانمازینووده رکووه خووالی خوووان فووتهووه

heft xan xalî ker mazînderan ҫuÎ 
 موون جووه رشووکهلووه فووتهووه نروژه وئووه رولووه

řyÎe ’ew řujen heft leşker cemin 
 نتووه وه یوودانمووه رای نتووهگوور بوووسشووکهئووه

’eşkebus girten řay meydan we ten  
 وهتاوسووووووه ربووووووه یجوقووووووه وه پیووووووران

pîran we coqey ber tawisewe 
 دارو تووووو روههووووه ئومیوووود وسووووره یخووووهکووووه

keyxesrew ’umîd her we tu darȗ 
 ندیوووووه کوووووانئووووه نووووگجووووه روژ رولووووه

řȗÎe řuj ceng ’ekwan dîwen 
 نخووووواوه وقوووووت چوووووه هووووووریزه رولوووووه

 řȗÎe hurîze ҫe weqtê xawen 
 نگیوووووره نوووووه نبیوووووژه ریوووووزههوووووو رولوووووه

řȗÎe hurîze bîjn ne giren 
... 

nalÎeş miyawȗ we ‘erşî ’e‘‘Îa 
 روزگووووووارم روی شوووووواهان یگوزیووووووده

guzîdey şahan řuy rȗzigarim 
 وهیدانووووهمووووه روی خووووشره وه بنیووووه ران

řan binyer we rexş řuy meydanewe 
 کووواپول وه ربنیوووه سوووفید دیوووو یلوووهکوووه

keley dîw sefîd binyer ne kapuÎ 
 نمووووهغووووه پوووور ئیووووران زور وه تووووورانی

turanî we zur ’îran piř Ẋemen 
 نتوووهپیلوووه نوووام رسووووپوووهموووه سووووز وه

we suz mepersu nam ê pîÎeten 
 وهتوسووووه سووووپای بووووانوه ماچووووان بووووور

bur maҫan we ban sipay tusewe 
 روشووومانوووه سووویکوووه رتوووهزیوووا توووو نوووه

ne tu ziyater kesî neşmarȗ 
 نلیوووه وه بووار گشووت سووتتده نووه دیوووان

dîwan ne destit gişt bar we lîwen 
 نفراسووویاوه ئوووه کووووس و پووولتوووه دایسوووه

seday tepÎ u kȗs ’efrasyawen 
 نویوورهزه خوواتر ریووشپووه وسوورهیخووهکووه

keyxesrew perîş xatir zewîren 
 (267- 286همان: )                                 

هوایش بوه عورش اعوال داد و صدای نالوهرعدگونه(، ناله سر می) ترجمه: مانند ابر بهاری       

گفت: ای فرزند  که گردون برای توو مواتم گرفتوه و برگزیودۀ شواهان روزگوار رسید و میمی

خووان را بپیموای و فوتهستی  نگاهی به ایران بینداز، سوار بر رخش شو و به میودان بیوا. ه

کن و کلۀ دیو سوپید را بور سورت بگوذار. ای فرزنود  روزی خالی( مازندران را )از وجود دیوان

انود. فرارسیده که هفت لشکر هوم جموع شوده و تورانیوان از قودرت ایرانیوان غمگوین شوده

صودای گیورد. پیوران، بوا سور و سراغ تو را می به میدان آمدن را دارد و با نالهاشکبوس قصد 

دهد. امید کیخسرو، همچنان به توست و از توو بهتور، بسیار، عزای تو را در سپاه توس سر می

داند. ای فرزند  امروز، روز جنگ با اکوان دیوو اسوت و دیووان از دسوت توو کسی را الیق نمی

اند. ای فرزند  بلند شو، چه وقت خواب است؟ صودای طبول و کووس تبخال زده و بیمار شده
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است؛ زیرا کیخسرو بورای رسد. ای فرزند  بلند شو که بیژن گرفتار شدهبه گوش می افراسیاب

 او مضطرب است.
 

 هامقایسه و تحلیل داده -3
مراثی در دو شاهنامه، از نوع مراثی شخصی و متناسب با فضای عاطفی هر منظومه سوروده  -

ن یا اطرافیان بور مورگ قهرموانی اند. نکتۀ مهم در بیژن و منیژه، رثای قهرمانی از داستاشده

اسوت. در نیست؛ بلکه درد و اندوهی است که از گرفتاری قهرمانی بر سایرین سوایه انداختوه 

نمونۀ کردی، این رثا از زبان ایرانیان و در شاهنامۀ فردوسی از زبان پیران که الگوی دانوایی و 

یز مراثوی در دو شواهنامه است و ایون یکوی از وجووه تمواخردورزی تورانیان است، بیان شده

 است.

و رسوتم » جز داستاندهد که بهتحلیل آماری )نمودارهای قسمت پیوست( نشان می -        

از نظر کمّی( ) ها و ابیات با محتوای رثاهای مشترک، برتری نمونه، در سایر داستان«اسفندیار

 با شاهنامۀ کردی است.

کردی، رثای افراسیاب انیرانی بر مرگ « سهرابو م رست»و « سیاوش»در دو داستان  -       

 که در اصل داستان فردوسی وجود ندارد.پهلوان ایرانی نمود دارد؛ در حالی

آمیختگی زبان رثا با سایر انواع غنوا؛ ماننود مودح و نکووهش، در شواهنامۀ فردوسوی  -       

 تر از شاهنامۀ کردی است.برجسته

است؛ بنابراین رثایی بوا معنوای توامّ آن مرگ قهرمانی اتفاق نیفتادهدر بیژن و منیژه،  -       

 نمود ندارد.

با توجه به سرنوشت مبهم جنازۀ سیاوش( در خصووص ) در داستان سیاوش فردوسی -        

دادن و سواختن گنبود، است؛ ولی در شاهنامۀ کردی، غسول آداب تدفین مطلبی عنوان نشده

 سی است.متفاوت از اصل داستان فردو

هوای بیشترین توجه به سوگواری و آداب سوگواری در شاهنامۀ فردوسوی در داسوتان -       

که در شاهنامۀ کردی، نمودهوای  باشد؛ در حالیمی« و سهراب رستم»و « اسفندیارو  رستم»

 باشد.می« سیاوش»و « شغاد ورستم »رثا و سوگواری بیشتر در 

دادن، ساختن گنبد و عَلَوم عوزا برپوا غسل) ن در شاهنامۀ کردیترین آداب تدفیمهم -       

است که جنبۀ دینی و مذهبی متأثر از دورۀ سورایش شواهنامۀ کوردی را توجیوه کردن( بوده

کند؛ امّا در شاهنامۀ فردوسی، آدابی از قبیل ساختن دخموه، بریودن دم اسوب، سووزاندن می
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توانود ریشوه در فرهنوگ اسواطیری نازه، مویخیمه، وسایل و ثروت مرده و افشاندن می بر ج

 ایرانیان داشته باشد.

کردی، رثای افراسیاب بر مرگ پهلووان « سهراب ورستم »و « سیاوش» در دو داستان -       

 که در اصل داستان فردوسی وجود ندارد.ایرانی نمود دارد؛ در حالی

نوزد سورایندۀ شواهنامۀ کوردی و رسد ارزش و جایگاه رستم و سیاوش در به نظر می -       

های رثوا در بیشتر بودن گونه -1است: بیشتر از سهراب، بیژن و اسفندیار بوده ،شاید قوم کرد

های مشابه موجوود در رستم و سیاوش( در شاهنامۀ کردی نسبت به داستان) این دو داستان

گ رستم و سویاوش کوه هایی از رثا از زبان افراسیاب بر مروجود نمونه -2شاهنامۀ فردوسی. 

 های فردوسی وجود ندارد.در داستان

 

 گیرینتیجه -4 
زبان بیان در دو شاهنامه ساده و طبیعی است... آمیختگی زبان رثا با سوایر انوواع غنوا؛ ماننود 

تر از شاهنامۀ کردی است. بیشوترین توجوه بوه مدح و نکوهش در شاهنامۀ فردوسی برجسته

و « اسوفندیارو  رسوتم»هوای شواهنامۀ فردوسوی، در داسوتانسوگواری و آداب سوگواری در 

که در شاهنامۀ کردی، نمودهای رثا و سوگواری، بیشوتر باشد؛ در حالیمی« رستم و سهراب»

دادن، غسل) ترین آداب تدفین در شاهنامۀ کردیاست. مهم« سیاوش»و « شغاد ورستم »در 

که جنبۀ دینی و مذهبی متأثر از دورۀ سورایش  استساختن گنبد و عَلَم عزا برپا کردن( بوده

کند؛ امّا در شاهنامۀ فردوسوی، آدابوی از قبیول سواختن دخموه، شاهنامۀ کردی را توجیه می

تواند ریشه بریدن دم اسب، سوزاندن خیمه، وسایل و ثروت مرده و افشاندن می بر جنازه، می

 باشد.در فرهنگ اساطیری ایرانیان داشته

اسوت و های شاهنامۀ فردوسوی وقووف داشوتهدۀ شاهنامۀ کردی، خود بر داستانسراین        

ای از شاهنامه را بیوت بوه ها به زبان و شعر کردی، بدان معنا که نسخهبازگردانی این داستان

اسوت، خان، چون به روایات شفاهی اسوتناد نموودهباشد، نیست. الماس بیت بازگردانی نموده

های متفاوت مراثی است؛ زیرا که تأمّل در نمونهردانی خود تأثیر دادهفرهنگ کردها را در بازگ

هوای بوازگردانی در دو شاهنامه، مؤید این مطلب است که آداب و رسوم سوگواری، عیناً نمونه

خان( از توابع کرمانشاه اسوت؛ روستای زادگاه الماس) باشد. نکتۀ دیگر اینکه کندولهشده نمی

طور حوتم در ایون بوازگردانی کرمانشاه و ایالم(، به)ی جنوبی کردستان امّا آداب و رسوم نواح
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تواند مضاعف نماید، این اسوت کوه بیونش است و آنچه اهمیت این پژوهش را مینمود نیافته

اوراموان، پواوه و ) خان، خصوصاً در مراثی، متمایل به نواحی غربوی کردسوتانفرهنگی الماس

دریدن، جامۀ کبود یا تیره بر تن کردن و کنودن مووی از  مریوان( است. از سوی دیگر، جامه

رسوم و آداب عزاداری در شاهنامۀ فردوسی است که در شاهنامۀ کوردی نموود نودارد و ایون 

تواند بیانگر فرهنگ مناطق غربی کردستان باشد که بر خالف منواطق جنووبی کردسوتان، می

 ند.داندر مراسمات عزاداری انجام این رسوم را جایز نمی

 پیوست -5

  جداول -1 -5
 های مشترک دو شاهنامهمقایسۀ تعداد ابیات در داستان

   

    
    

    

    

   

      

    

   

 

   

    

    

    

    

    

    

    

                   
        

                         
     

              

            

 

 

 های رثامقایسۀ نمونه
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 مقایسۀ تعداد ابیات با محتوای رثا

 

 
 

 های رثا. سایر نمونه5-2
 3326توا  3327ابیوات  -رثوای لشوکریان() 3287توا  3292فردوسی: ابیوات سهراب  وم رستدر  

و  637ابیوات  -)رثای رستم بر سهراب زخمی( 594و  593)رثای زابلیان( و در داستان کردی: ابیات 
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توا  676ابیوات  -)رثوای رسوتم( 642بیوت  -)رثای رستم( 642بیت  -)رثای ایرانیان و زابلیان( 638

)رثوای افراسویاب انیرانوی بور مورگ  712بیت  -)رثای هومان( 697بیت  -ی زال و زابلیان()رثا 670

 سهراب، هرچند موجز، امّا منحصر در داستان کردی است و در داستان فردوسی نمود ندارد(.

هوای سویاوش دربوارۀ : شیون فرنگیس پوس از گفتوه2258 فردوسی: بیتدر داستان سیاوش 

 استان سیاوش که محتوای رثا دارد(: اولین بیت در د) سرنوشتش
 را را بکنوووووود و فغووان برکشووید دو  بگفت این و روی سیاوش بدیووود

 

 

رثوای ) :2787توا  2788ابیات  -رثای رستم() :2547تا  2552ابیات  -رثای پیران() :3322بیت 

، پوس از رثوای زواره بور مورگ سویاوش) :2882توا  2883ابیات  -سپاهیان تورانی در مرگ پیلسم(

: )زاری و گریوۀ نواظران آن 264و  263در داستان سیاوش کوردی: ابیوات  گرد( ویادکرد از سیاووش

: )رثوای فورنگیس 579توا  584ابیات  -زمان که سیاوش در آتش است و از آتش بیرون نیامده است(

ش از کنودن ریو) رثوای کیکواووس) :638تا  645ابیات  -و تخت خالی از سیاوش(پس از دیدن تاج 

 -رثای رسوتم بور مورگ سویاوش() :650تا  653ابیات  -تابی در کردی است(معدود موارد جزع و بی

رثوای فورنگیس پوس از دیودن ) :745تا  755ابیات  -سوگواری فرزندان رستم() :658تا  662ابیات 

قبور رثای مجدد رستم و ایرانیان پس از دیدن قبر سیاوش که با نبش) :765تا  774ابیات  -شبرنگ(

رثوای کیخسورو و گیوو پوس از ) :881توا  887ابیوات  -سیاوش و بردن جنازه به ایران همراه اسوت(

رثای مجدد فورنگیس پوس از دیودن گیوو و نتیجوۀ ایون رثوا، ) :891تا  899ابیات  -رسیدن به هم(

 شدن گیو است که در نمونۀ فارسی وجود ندارد(.بیهوش

)رثای سوپاهیان اسوفندیار بور اسوفندیار  4446تا  4451ابیات : فردوسیاسفندیار و  در رستم

)رثای  4664 تا 4676 ابیات -جان()رثای پشوتن بر اسفندیار نیمه 4656تا  4657ابیات  -جان(نیمه

 -جوان()رثای رستم بر اسوفندیار نیموه 4697بیت  -همراه با نفرین پشوتن بر جاماسب و گشتاسپ(

)رثوای  4760توا  4761ابیوات  -جوان(امرز بر اسفندیار نیموه)رثای زواره و فر 4709تا  4710ابیات 

بیوت  -)رثای گشتاسب بور مورگ اسوفندیار( 4790تا  4792ابیات  -مجدد رستم بر مرگ اسفندیار(

 )رثای خواهران اسفندیار بر مرگ اسفندیار که همراه با نکوهش گشتاسپ است(. 4838
 جان(.)رثای پشوتن و بهمن بر اسفندیار نیمه 604تا  612اسفندیار کردی: ابیات و رستم  در و

)رثوای  5174 و 5173 ابیوات -)رثوای زال( 5139 و 5138ابیات شغاد فردوسی:  ودر رستم 

 )وصف کلّی رثا در سیستان(. 5219 بیت -زابلیان(

  
 

 منابع -6 
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پژوهشنامۀ ادب حماسوی، سوال دهوم،  ،«رزمنامة کنیزک»(، 1393مفاخر، آرش. )اکبری -

 ارۀ هجدهم.شم
 ، اهواز: نشر دانشگاهی.سرایی در ادبیات فارسیمرثیه(، 1369امامی، نصراهلل. ) -

 رودریگور: ویراسوتار ،2 ج ایرانوی، هایزبان راهنمای ،زازا و گورانی ،(1383)جویس.  بلو، -

 .ققنوس تهران: همکاران، و بیدیباغ رضایی حسن ترجمۀ اسمیت،

 ، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.نامهغتل(، 1377اکبر. )دهخدا، علی -

 ، چاپ دوم، شیراز: شیراز.انواع شعر فارسی(، 1380رستگار فسایی، منصور. ) -

چواپ چهوارم، تهوران:  نقااب،دروغ، شعر بیشعر بی(، 1363کوب، عبدالحسوین. )زرین -

 جاویدان.

 ان: سروش.، چاپ نهم، تهرفارسی -فرهنگ کردی(، 1392شرفکندی، عبدالرحمن. ) -

، مجموعوه مقواالت کنگورۀ امپس کاه مان زنادهنمیرم از این(، 1374شریفی، احمد. ) -

 ش(، به کوشش غالمرضا ستوده. تهران: دانشگاه تهران. 1369ماه بزرگداشت فردوسی )دی

 ادب آمووزش رشود ،فارسای شعر و ادبی انواع، (الف 1372)محمدرضا.  کدکنی،شفیعی -

 .33 و 32 رۀشما هشتم، سال فارسی،

 ، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.سرایی در ایرانحماسه(، 1369اهلل. )صفا، ذبیح -

 ، تهران: آتیه.تاریخ کرد و کردستان(، 1378یی. )کهزاده، صدیق بورهصفی -

، چواپ «ی. ا. بورتلس»تحوت نظور:  شاهنامة چاپ مسکو،(، 1390فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 اول، تهران: سپهر ادب.

   ، تهران: نوریانی.در گلستان خیال حافظ(، 1357فرشیدورد، خسرو. ) -

 ، تهران: آیدین.آب و آینهالف(،  -1393الدین. )کزازی: میرجالل - 

 الودین کوزازی، شرح و توضویح میورجالل ،نامة باستانب(،  -1393فردوسی، ابوالقاسم. )  -

 جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: سمت.

جلوود سوووم، چوواپ هفووتم،  ،________ ،________(، 1391........................... )............  -

 تهران: سمت.

جلوود پوونجم، چوواپ سوووم،  ،________، ________(، 1390....................................... )  -

 تهران: سمت.
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جلووود ششوووم، چووواپ اوّل،  ،________، ________(، 1384. )....................................... -

 تهران: سمت.

آوری و بازنویسوی محمدرشوید جموع ،شاهنامة کاردی(، 1389خوان. )ای، الماسکندوله -

 امینی، سلیمانیه: اقلیم کردستان.

، پیشوگفتار، تصوحیح، توضویح و شااهنامة کاردی(، 1383محموود. )بنگورانی، مصطفی-

 نامه ایرج بهرامی، تهران: هیرمند.واژه

 ، تهران: افشاری.شعر و ادب فارسی(، 1332) العابدین.تمن، زینمؤ -

Mackenzie, D. N. (1966). The Dialect of Awroman(Hawraman- I Luhon). 

Kobenhavn. 
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