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دکترای زبان و ادبیات فارسی ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد گرگان ،مرکز گمیشان

چکیده
شاعران کرد نظریه هایی از مثنوهیای نظامی (پنج گنج) رسودهاند .ایشان در
میان آثار نظامی بیش از مهه به خرسو و شریین نظر داشته اند؛ به گونه ای که
از میان  11نظریه معرفی شده در این مقاله 6 ،مورد ،نظریهی خرسو و شریین
حمسوب می شود .نظریه رسایان خرسو و شریین به زبان کردی ،عالوه بر تأثر از
خرسو و شریین نظامی ،از منابع شفاهی یا کتبی حملی خویش تأثری پذیرفتهاند.
در این مقاله به معرفی این نظریه ها پرداخته شده است و در مواردی ،به موارد
اختالف این نظریه ها با خرسو و شریین نظامی بیان شده است .شاعران کرد
بیش از مههی مثنوهیای نظامی به خرسو و شریین توجه داشته اند؛ چنانکه لیلی
و جمنون ،اسکندرنامه و نظریه های دیگر نظامی کمیابند؛ در حالی که خرسو
و شریین ها (شریین و فرهاد)های کردی یا منترش شده یا نسخه های خطی آن
در کتابخانه های ایران و دیگر کشورهای جهان موجود است .از سوی دیگر
بیشرت نظریه های کردیای که در این مقاله معرفی شده به غری از َمم آالن که
امحد خانی آن داستان را از مثنوهیای نظامی اقتباس نکرده بلکه تنها وزن لیلی
و جمنون نظامی را به کار برده است و ساقی نامهی مهنی شاعر بر اوزان غری
عروضی (اوزن هجایی) رسوده شدهاند.
کلیدواژهها :نظریهسازی ،نظامی گنجوی ،نظریههای کُردی ،خرسو و شریین،
وزن هجایی.

1- syavoosh1987@yahoo.com
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 -1مقدمه
در ادبیـات ایـران زمین ،مثنوهیـای نظامـی مـورد اقبـال شـاعران خـواه بـه زبـان فارسـی،
خـواه ترکـی و خـواه کردی قرار گرفته اسـت  .این مسـئله در ادبیات رسزمینهای مهسـایه
نیـز صـدق مـی کنـد (در زباهنـای فارسـی ،ترکـی ،اردو ،کـردی و  .)...در زبـان کُـردی،
هرچنـد بـه انـدازهی زباهنـای فارسـی و ترکـی نظیره نداریـم ،ولـی شـاعران کُـرد نیـز بـه
ایـن اقـدام دسـت زدنـد و از ایـن میـان ،بیشتر بـه خسرو و شیرین توجـه داشـته انـد ،بـه
ًّ
مسـلم عالوه بـر روایت نظامـی از جمموعهی
ویـژه شـاعران گویشـهای جنوبـی کردی که
روایتهـای عامیانـه آگاه بـوده انـد؛ بـه ویـژه در کرمانشـاه و بـه طـور خـاص در بیسـتون در
رشق کرمانشـاه و قصر شیرین کـه کاخ شیرین بـوده ،در غـرب ایـن اسـتان کـه زادگاه،
قوت
جـای زندگـی ،عاشـقی و مـرگ فرهـاد
تصـور مـی شـده و ایـن اندیشـه هنوز هم بـه ّ
ّ
خـود باقـی اسـت .دلیـل دیگـری کـه باعـث توجـه رساینـدگان کُـرد بـه مثنوهیـای نظامـی
اسـت جـدا از دلیـل اصلـی آن؛ یعنـی :شـاهکار بـودن مثنوهیـای نظامـی و پیشرو بـودن
نظامـی کُـرد بـودن مـادر نظامـی اسـت کـه در چنـد جـا بـه آن اشـاره کـرده اسـت  .برخـی
از نویسـندگان پـدر نظامـی را نیـز از تبـار کـرد دانسـته انـد ،ولـی دلیـل قابـل اتّکایـی برای
اثبـات ایـن موضـوع نداریـم ،چـرا کـه نظامـی بـه هیچ وجه بـه کرد بـودن پدر خود اشـاره
نکـرده اسـت و اگـر پـدر او نیـز کُـرد بـود حت ًام به این مسـئله اشـاره مـی کـرد (زرین کوب
 .)15 :1383در ایـن مقالـه بـه معرفـی نظریههـای کـردی از داسـتان خسرو و شیرین
نظامـی میپردازیـم و در مـواردی ،بـه مـوارد اختلاف ایـن نظیره هـا بـا خرسو و شیرین
نظامـی بیان شـده اسـت.
 -2بررسی نظریههای کردی داستان خرسو و شریین
 )1خسرو و شیرین اثـر خانـای قبـادی /خانـا پاشـا قبـادی ( 1083 1168ﻫ  .ﻗ  ).دربر
دارنـدهی ِ 5609
بیـت ده هجایـی اسـت کـه آن را در سـال  1153ﻫ  .ﻗ  .پـس از امتـام
رسایـش اسـکندرنامه و یوسـف و زلیخـا رسود (صفی زادهی بورکه یـی)422 :1380 ،
برگـردان فارسـی بخـش آغازین ایـن منظومه :روز دوشـنبه از ذی احلجه [ماه] حرام،
سـال هـزار و یکصـد و پنجـاه و سـه متـام شـده بـود کـه نـاگاه  ...در پـردهی ارسار ،از حمل
المـکان ،رسوش اینطـور بـه گوشـم رسـاند و ایـن چنین گفـت« :ای شـاعر خـوش نظـم
و خـوش شـیوه کـه جانشین قیسـی کـه دیوانـهی لیلی بـود! چه می شـود که چـون نظامی
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ُدرسـنج بـا لفـظ شیرین ،بـا عشـوه و نـاز از وصـف فرهـاد و شیرین و پرویـز خامـهی
عنربیـن را بـه رقـص آوری؟»
بـه روشـنی شـاعر بـه نظامی و برخـی شـخصیتهای داسـتانی او (قیس ،لیلـی ،فرهاد،
شیرین و پرویز) اشـاره کرده.
در رسآغاز داستان چندین بار به نظامی و آثار او اشاره کرده:
ئينانــ ه وامت ئهشــرار و ئهبــرار نزامــی واتــن خمــزن االســرار
(خانای قبادی)15 :1369 ،
در بیـت بـاال ،خانـای قبـادی در برابـر نظامـی اظهار تواضـع و کوچکی مـی کند و اثر
خـود را در برابـر خمـزن االرسار نظامـی کـه رسارس حکمـت و اشـعار نغز اسـت «ارشار و
ابـرار» (غث و سـمنی) مـی خواند.
گا چــۆ نزامــی ،گا چــۆ مهولــهوی مهحهلالت بۆ موشک خهتتات خهت شیرین
گا وێنــهی باقــی شــوعهرای دیهلــهوی مهکــهرۆ جــ ه وهســف ختــم المرســلین
مهحهلالت بۆ موشک خهتتات خهت شیرین مهکــهرۆ جــ ه وهســف ختــم المرســلین
(مهان)17 :
وێنــهی نزامــی ســهیقهل دهر زهینــم بــ ه ســورمهی دانــش ڕهوشــهن کــهر عهینــم
(مهان)20 :
یعنی :چون نظامی ذهنم را صیقل بده و با رسمهی دانش چشمم را روشن کن.
در جـای دیگـر از خـدا مـی خواهـد کـه ایـن منظومـه را «بـه دسـتور نظـم نظامـی متام»
کند (مهـان)21 :
بـا خوانـدن ایـن منظومـه در مـی یابیـم کـه خانـای قبـادی در رسایـش آن ،گونـه یـی
برگـردان هنـری داسـتان خرسو و شیرین نظامـی را انجام داده ،و بر عکـس نظریه گویان
دیگـر خسرو و شیرین بـه زبـان کـردی؛ ماننـد :مال ولد خـان گـوران و مریزا شـفیع پاوه
یـی کـه روایتهـای عامیانـهی منطقـهی خود را مـدّ نظر قـرار دادند خانای قبـادی خرسو و
شیرین نظامـی را بـا تغیریهـای جزیـی به کـردی گورانـی کلهری بـه صـورت منظومه ای
هجایـی ترمجـان کـرده ،البته ایـن مسـئله از ارزش کار هنری رساینده نمـی کاهد و یکی از
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زیباتریـن نظریهـای آثـار نظامی به شمار مـی رود.
شـاعر (خانـای قبـادی) جلوتـر اشـاره می کنـد که این نامـه را (= منظومـهی خرسو و
شیرین) را به «دسـتور» (فرمان یا راه و رسـم) نظامی رسوده اسـت:
بـهی تـهوره کـهردم ئــی نامـه نامــی ئینشــا بــ ه دهســتوور نــهزم نیزامــی
(مهان)1/250 :
یعنـی :اینطـور ایـن نامـهی نامـی را بـه دسـتور (شـیوه یـا فرمـان) نظامـی [گنجـوی]
انشـا کـردم.
 )2شیرین و فرهـاد منظومـه ای رسودهی ملا ولـد خـان گـوران بـه زبـان کُـردی،
گویـش گورانـی اسـت که آن را در سـال  1150ﻫ  .ق .رسود .ایـن منظومه مانند منظومه
خسرو و شیرین خانـای قبـادی بـه وزن هجایـی (ده یـازده هجایـی) اسـت.
توجه کنیـم که در
یکـی از زیباتریـن بخشـهای ایـن منظومـه (البتـه بـه ایـن مسـئله بایـد ّ
شیرین و فرهـاد میرزا شـفیع نیـز مشـابه بیتهای ایـن بخش وجـود دارد) ،زمانی اسـت
کـه فرهـاد پـس از اینکـه پیرزن بـه دروغ خبر مـرگ شیرین را میدهـد ،خـود را کشـته
اسـت و شیرین بـاالی رس جنـازهی فرهـاد مـیرود و ایـن سـخنان شـورانگیز و غـم افـزا
را در آنجـا میگویـد:
فهرهــاد وهی بــهرگ خوونیــن ڕهختــهوه دهم نیــا نــه جــای زام ســهختهوه
شــیرین کــه ئامــا ،دی فهرهــاد وهی ڕهنــگ ســاتێ تهواســا بــی وهنهقــش ســهنگ
دهم نیــا وه زام قولهنــگ تێشــهوه ڕووی فهرهــاد مــااڵ وه ڕووی وێشــهوه
ی ـهک ســیاخاڵێ نــه ڕووی غهبغ ـهو داشــت شــێوهی دان ـهی الڵ باهــۆی خهســرهو داشــت
دهس بــرد پــهری زهنــج زهنخــدان زهرد هــورش کهنــد جــه بێــخ فیــروزه بــی گــهرد
واتــش« :ئــهر زینــهت جــام جهمینــهن ئــهی خاڵــه هونــی شــازادهی چینــهن
ســهرت هــورداره ئهمــن شــیرینم وه ســهودای زامــت دڵ ئاگرینــم
جــه دمــای فهرهــاد وهی چنیــن حاڵــم کــێ زانــۆ قیمــهت خــااڵن الڵــم؟
پــهری کــێ بــدهم تهرتیــب خــااڵن؟ کــی پیــم بپۆشــۆ بــهرگ عهبــدااڵن؟
مــن کــه فهرهــاد دیــم نــه گیــژاو خــوون خهســرهوم به توون! تهخت و بهخت به توون!»
بـهی تــور پـهی فهرهــاد شــین و زاری کـهرد دهرد و مهینهتــش جــه دڵ کاری کــهرد
پرشــنگ هوونــا و ســورخ خاســهڕنگ ســهرازیر وه بــان لیمــۆی زهرد ڕهنــگ
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یهقــهی بهقیــهدوز پــاره پــاره کــهرد بــه مهقــهس ناخــون جهبیــن پــاره کــهرد
واتــش« :هــی غهریــب! بیخێــش و بیفـهرد! شــازادهی مهحبــوب! مینــای دڵ بی-گـهرد!
ئــهرێ نهتیجــهی خاقــان چینــی! پهی چی سهر تا پا ڕهنگ بهستهی هوینی؟
بــی نــاو و نیشــان! خهڵتــان خوونــم! وهبــی کــهس مــهردهی پــای بیســتوونم!
فیــدای نامــت بــام دڵــدار دێریــن! وێــت نیــای نــهرای شــوم بهخــت شــین!
شــازادهی چینــم! بیــدادم پــی تــۆ ســهد گیــان شــیرین وه قوربانــت بــۆ!
یــه کام کافــر بــی دام نــه ڕاگ ـهت کهنــد؟! یــه پــهی چــی کارت وه نیــم چــل مهنــد؟!
مــهر تــو نهزانــی خهســرهو بــه ئهفســوون هانــه قهســد تــو کــهرۆت ســهرنگوون
مــهرگ پــهی مــن خاســهن ،هــاوراز دهردم! وا نــه زێــد وێــت ئــاوارهت کــهردم
تــو پــهی مــن نــه تهخــت شــایی وهیــهردی تــو پــهی مــن ڕاگــهی بیســتوون کــهردی
یــه شــهرت مــن بــی چهنــی تــۆ فهرهــاد چهنــی دمــای تــۆ نهنیشــوم وه شــاد
شــهرت بــۆ ڕهخــت وێــم پــاره پــاس کــهم شـهرت بــۆ وێــم بــه تێــخ ئهڵمــاس خـهالس کـهم
یکـی از تفاوهتایـی کـه ایـن نظیره و بسـیاری از نظیره هـای کـردی خسرو و شیرین
بـا اثـر مانـدگار نظامـی دارد ،ایـن اسـت کـه در ایـن منظومـه هـا فرهـاد شـاهزادهی چین
معرفـی شـده کـه بـرای خاطـر عشـق شیرین بـه سـنگ تراشـی پرداختـه اسـت .البتـه بـه
روایـت نظامـی از زبـان شـاپورـ فرهـاد بـا او در چین سـنگ تراشـی مـی کردنـد ،ولـی
او (شـاپور) پـس از مدّ تـی ن ّقاشـی را پیشـهی کـرده ،و فرهـاد مهـان پیشـهی پیشین خـود
(سـنگ تراشـی) را ادامـه داده اسـت« :کـه مـا هـر دو بـه چین مهـزاد بودیـم /دو شـاگرد
یکـی اسـتاد بودیـم چـو هـر مایـه کـه بـود از پیشـه برداشـت /قلـم بـر مـن فکنـد ،او تیشـه
برداشـت» (نظامـی)213 4 :1385 ،
 )3خسرو و شیرین ملکـه مراد ویس (شـاعر سـدهی سـیزدهم) اهل ده صفـی آباد از
توابـع جوانـرود .او ایـن منظومـهی خـود را بـه شـیوهی خرسو و شیرین خانـای قبادی/
خانـا پاشـای قبـادی رسود کـه در گونـهی خود یکـی از شـاهکارهای ادبی جهان اسـت.
(صفی زادهی بورکه یی)1075 :1380،
دو بیت از این منظومه:
ههنــی نهواچــان وه فهرهــاد ڕهنــدهن

نهقــش شــیرینش نــه ڕووی س ـهنگ کهنــدهن
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[دیگر نگویند فرهاد رند است /نقش شریین را بر روی سنگ کنده است]
دهســتهش بریــز وهره جــه گیــان ســهندهن کــی ئهڵــاس نــه رووی دیــدهی ویــش شـهندهن
[دسـتانش بریـزد بـرای کاری کـه کـرده اسـت/چه کسـی املاس بـر روی دیـدهی خود
مـی زنـد؟!] (مهان)
 )4شیرین و فـه رهـاد [= شیرین و فرهـاد] رسودهی میرزا شـفیع پـاوه یـی (1252
1200ﻫ  .ﻗ  ) .از شـاعران خـوش ذوق کـرد هورامـی اسـت .ایـن منظومـه را سـید حممـد
حسـینی در انتشـارات توکّلـی هتـران در سـال 1383ﺧ  .در  93ص ( +دوازد صفحـه
پیشـگفتار) تصحیـح و بازنویسـی کـرده اسـت.
میرزا شـفیع پـاوه یی ایـن منظومه را به زبان هورامـی در وزن غری عروضی (هجایی)
و ده هجایی رسوده اسـت و تعداد بیتهای آن  699بیت اسـت .خود شـاعر سـال رسایش
این منظومه را در پایان آن سـال  1184ﻫ  .ﻗ  .معرفی کرده اسـت»:
تاریــخ گوفتــار بهنــدهی مهینـهت بــار ههزار و یهک سهد ،ههشتاد و چههار
(پاوهیی)92 :1383 ،
شـاعر در ایـن اثـر بـی هیـچ گامنـی بـه خسرو و شیرین نظامـی نظـر داشـته و بـا
موفقیـت ،ایـن شـاهکار نظامـی را بازرسایـی و برگـردان کرده اسـت( .پاوه یـی:1383 ،
دو) علاوه بـر ایـن ،فرهنـگ عامـهی کُـردی نیـز در روایـت ایـن داسـتان تأثیر گـذار بوده
توجـه داشـت کـه مریزا شـفیع پـاوه یـی در این منظومه بیشتر به
اسـت (مهـان ،دو)  .بایـد ّ
توجه داشـته
روایتهـای عامیانـهی فرهاد و شیرین در منطقهی غـرب ایران (هورامانات) ّ
و شـخصیت حمـوری در داسـتان او فرهـاد اسـت کـه تـا نیمـهی داسـتان (تـا حـدود بیـت
 )325بیشترین نقـش را در شـکل گیری داسـتان دارد و بـا خودکشـی فرهـاد ایـن بخش
بـه پایـان مـی رسـد .نکتهی جالب اینجاسـت که پـس از اینکـه فرهاد خـودش را با کلنگ
ده منـی مـی کشـد ،از خـون او کـه از تیشـه اش رسازیـر شـده ،درخـت انـاری روییـد کـه
چندیـن سـال میـوه مـی داد و بیماران را شـفا مـی بخشـید .ایـن روایـت بـه روایـت کشـته
شـدن سـیاوش شـبیه اسـت کـه از خـون او گیـاه خـون سیاووشـان مـی روید (فردوسـی،
 ،3/152 :1382حــ )20 .
منظومه با این بیت آغاز می شود:
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ڕۆزگاران داد ،ڕۆزگاران داد وێــم پــهی ویــهردهی ڕۆزگاران داد
(مهان)3:
شاعر عالوه بر زبان کردی ،به فارسی نیز شعر گفته (مهان ،ده)
ایـن منظومـهی میرزا شـفیع پـاوه یـی را بسـیاری از مـردم دوسـت داشـتند ،و یکی از
نشـانه هـای این مسـئله شـایع بـودن و مثل شـدن مرصاعهـا و بیتهایـی از آن در زبان مردم
کـرد ایـران و بـه احتمال زیـاد ،آن سـوی مرز اسـت و ایـن نشـانهی موفق ّیت شـاعر و نفوذ
او در بین مـردم بوده اسـت.
 )5شیرین و فرهـاد اثـر مریزا املاسخان کَندولـهای (د 1190/1200 .هـ .قـ  ،) .از
رسداران نادر شـاه .او این منظومه را در وزن هجایی (ده هجایی) رسوده اسـت.
در ایـن منظومـه روایتهـا و بخشـهایی وجـود دارد کـه بـا خسرو و شیرین نظامـی
مغایـرت دارد؛ ماننـد« :عاشـق شـدن شیرین بـه فرهـاد و فرسـتادن شـاپور از پی ایشـان»
(کندولـه یـی ،ا« ،)52 ،1373 ،.آوردن شـاپور فرهـاد را بـه خدمـت شیرین» (مهـان،
« ،)55جواب دادن فرهاد در خدمت شیرین» (« ،)57صورت خود نشـان دادن شیرین
بـه فرهـاد»« ،نصیحـت نمـودن شیرین بـه شـاپور و سـپردن فرهـاد بـه شـاپور،)61( :
«آمـدن ع ّیـاران فغفـور بـه وسـتان [= طاق بسـتان] و پیدا نمـودن فرهاد و شـاپور» (،)62
«آمـدن ایلخچیـان فرهـاد و چگونگـی آن» (« ،)63اظهـار عاشـق شـدن شیرین بـه فرهاد
نـزد خسرو» (« ،)66گفتگـو[ی]  ...فرهـاد بـا کـوه بیسـتون» (« ،)74جـواب دادن کـوه
بیسـتون فرهـاد را» (« ،)75گفتگـو نمـودن فرهـاد بـا قلنـگ [= کلنـگ] (« ،)77جـواب
دادن قلنـگ فرهـاد را» (« ،)78تـدارک دیـدن شیرین بـه رسکشـی فرهـاد» (« ،)81آمدن
شیرین در پـای کـوه بیسـتون بـه دیـدن فرهـاد (« ،)85بنا به عیش نوش گذاشـتن شیرین
گـرا از خـواب و رس راه گرفتن بر فرهاد و شیرین» (،)98
و فرهـاد» (« ،)94بیدارشـدن ّ
گـرا شیرین و فرهـاد را و دعـوا نمـودن او» (« )102گفتگو[ی]  ...شیرین با
«شـناختن ّ
گـرای سـیاه رنـگ» (« ،)109روانـه شـدن فرهـاد به قرص شیرین» (« ،)114آمـدن اغیار
ّ
بـه خدمـت خسرو در بـاب فرهـاد» (« )116خـواب دیدن فرهـاد خـود را در میان خاک
و خـون» (« ،)135آمـدن شیرین بـر رس نعـش فرهـاد» (« )139وفـات نمـودن فرهـاد و
زاری کـردن شیرین بـر رس نعـش او» (« ،)142قبر کنـدن شـاپور برای فرهـاد» (،)144
«ارادهی عـازم شـدن شـاپور بـرای شـهر چین» (« ،)145حکایـت شیرین در نزد خرسو
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و دعـوا نمـودن» («« ،)147رسـیدن شـاپور بـه شـهر چین و خبر دادن فـوت فرهـاد بـه
فغفـور [و بیـان جزییـات حادثـه]» (.)149
یکـی از دیگـر از تفاوهتـای ایـن منظومـه بـا خسرو و شیرین نظامـی ،مهلـت دادن
چهـل روزه بـه شیرین بـرای ازدواج پس از کشـتن خرسو اسـت (مهـان )199 ،که به این
صـورت در خسرو و شیرین نظامی نیامده اسـت .تفـاوت دیگر ،در بخش «رفتن شیرو
از عشـق شیرین بـه کـوه و قصـد خـود نمـودن [= خودکوشـی] در تـاش کـوه» ()232
اسـت و اینکـه شیرو خـودش را مـی کشـد کـه ایـن روایـت نیـز در نظامـی نیامده اسـت.
 )6شیرین و فرهـاد از شـاعری کـه گویـا نامـش «املـاس» اسـت کـه در پایـان منظومـه
بـه نـام خـود اشـاره کـرده اسـت ..ایـن منظومـه را بـه زبـان کـردی ،به یکـی از گویشـهای
جنوبـی رسوده اسـت .وزن ایـن منظومـه هجایـی (ده هجایی) اسـت .نسـخه ای از آن در
کتابخانـهی مرکـزی و مرکـز اسـناد دانشـگاه هتـران (به شمارهی  )4772موجود اسـت و
نسـخه ای دیگـر از مهین منظومـه بـا شمارهی  580در کتابخانـهی جملـس موجـود اسـت
کـه  110بـرگ دارد .نسـخهی دانشـگاه هتـران کـه بـر خلاف نسـخهی کتابخانـهی جملس
آغـازش حـذف نشـده بـا ایـن بیتهـا آغاز می شـود:
کهریــم کارســاز ،کار بــه دســت آســان شــاهـ ڕهزای شــهریف ،ڕههبــهر شناســان
ببــهر عشــق مونشــی عاشــقان بێــش دڵــدار در دیــن ،دهروێــش دڵڕێــش
و با این بیتها پایان می پذیرد:
ڕهنجمــان مــهدهن دیــاد بــا جــوش «ئهڵمــاس» ژه خاتــر مهکــهر فرامــۆش
یــه واتــه «ئهڵمــاس» دهرد دڵ نــه بــار بــی شــادی شــهوان یــاوهران یــار
هــهزاران
درود
هــهزاران
ســهالم «ز مــا بــر محمــد علیــه الســام »
نسـخهی دانشـگاه هتران به نسـتعلیق شکسـته کتابت شـده و بسـیاری از بیتها ناخوانا
اسـت ،بـه ویـژه کـه افسـوس ،مرکب برخـی از بیتها مغشـوش گشـته ،اما نسـخهی متعلق
بـه کتابخانـهی جملـس (شمارهی  )580بسـیار خوانا و به خط نسـتعلیق بسـیار زیبا کتابت
شـده است.
 )7لیلـی و جمنـون اثـر خانـای قبـادی /خان پاشـای قبـادی ( 1083 1168ﻫ  .ﻗ  ).از
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مردمـان شـهر جوانـرود در شمال باختری شـهر کرمانشـاه ،در بـر دارنـدهی ِ 1658
بیـت
ده هجایـی کـه آن را در سـال  1154هجـری به رشـتهی نظم کشـید .عالوه بـر او عدّ ه ای
دیگـر از شـاعران کُـرد بـه گویشهـای سـورانی و لکـی نظیره هـای لیلی و جمنـون نظامی
را رسوده انـد ولـی منظومـهی خانـای قبـادی از مهـهی آن شـیواتر و بلیغ تر اسـت (صفی
زاده بورکـه یـی.)883 84 :1380 ،
 )8لیلـی و جمنـون شـیخ امحـد بـن الیـاس مل ّقـب به «خانـی» (امحـد خانی) که در سـال
 1061در بایزیـد (جنـوب خـاوری ترکیه امـروزی و نزدیک وان) زاده شـد .او عالوه بر
لیلـی و جمنـون ،منظومـه هـای ِمـم و زیـن و یوسـف و زلیخا را به نظـم در آورد.
َ )9مـم و زیـن اثـر شـیخ امحـد بـن الیاس خانـی (امحدخانی) (شـاعر سـدهی هفدهم ﻣ
 /.یازدهـم ﻫ ).کـه داسـتانی کهـن در نـوع محاسـی عاشـقانه بـا مایـهی تراژیـک از ادبیات
کـردی اسـت .او ایـن منظومـه را در  2655بیت رسود که بـه رشح دل دادگی مم (حممد)
و زیـن (زینـت) مـی پـردازد .اگرچـه رساینـده داسـتانی از محاسـه هـای کهـن عاشـقانهی
کُـرد (مربـوط بـه سـده هـای  14 15ﻣ  ).را بـه نظـم در آورده (شـالیان)643 :1385 ،
و اثـر او نظیرهی لیلـی و جمنـون نظامـی حمسـوب نمـی شـود ،ولـی وزن ایـن منظومـه را
از لیلـی و جمنـون گرفتـه؛ یعنـی :وزن «مفعـول مفاعلـن فعولـن» (هـزج مسـدس اخـرب
مقبـوض حمـذوف) .بـی هیـچ گامنـی ،میـان ایـن افسـانهی کهـن کـردی و لیلـی و جمنـون
نظامـی شـباهتهایی وجـود دارد ،اینکـه در هـر دو منظومـه ،ماجـرای دو دلـداده توصیـف
شـده اسـت کـه سـوء تفاهـم باعـث مـی شـود دلـدادگان بـه وصـال یکدیگـر نرسـند و بـا
روی دادن فاجعـه ،یعنـی کشـته شـدن مـم و زینـت داسـتان پایـان مـی پذیـرد .از ایـن رو
شـاعر وزنـی را برگزیـده کـه نظامی چندین سـده پیش از او ،آن را برای چننی داسـتاهنایی
ِ
تراژیـک عاشـقانه) برگزیـده بـوده.
(داسـتاهنای
بیت نخست این منظومه این است:
ســهرنامهی نامــه بــ ه نــام ئهڵاڵهـــ

بــێ نــام تــه ناتهمامــه ،وهڵاڵهـــ!
(خوانی)17 :1962 ،
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 )10اســکندرنامه اثــر خانــای قبــادی /خانــا پاشــای قبــادی( .نــک .صفــی زاده
بورکــه یــی)422 :1380،
 )11سـاقی نامـه هـا .مـی دانیـم کـه اگرچـه نظامی آغازگـر سـاقی نامه رسایـی نبوده،
و سـاقی نامـه در واقـع شـاخه ای از «مخریـه نامه»هـا اسـت کـه کهـن ترین نمونـه های این
نـوع فرعـی را در مخریـهی رودکـی و بشـار مرغـزی می تـوان یافـت و اینکه پـس از آن نیز
مـی تـوان گفـت فخـر الدیـن اسـد گرگانـی (در ویـس و رامین) نخسـتنی بـار سـاقی نامه
رسایـی را در ادبیـات فارسـی آغـاز کـرد (انوشـه« :1381 ،سـاقی نامه») ،بـی هیچ گامن،
نظامـی دررشف نامـه (بخـش نخسـت از اسـکندرنامه) یکـی از هبرتیـن نمونـه هـای ایـن
نـوع فرعـی را در ادبیـات فارسـی پدیـد آورد .نظامـی در جممـوع  55سـاقی نامـه دو بیتـی
در ایـن منظومه رسوده اسـت.
از شاعران کُرد ایران زمنی مالپریشان دینوری ( 825 57ﻫ  .ﻗ  ) .ساقینامهای دارد
کـه در میـان مـردم مقبولیت بسـیار دارد .سـاقی نامه در دیوان مالپریشـان موجود اسـت.
از دیـوان او (پریشـان نامـه) در کتابخانـهی دایرهاملعـارف اسلامی ،دانشـکدهی ادبیـات
دانشـگاه هتـران ،جملـس ،مرعشـی نجفـی ،گلپایگانی قم ،آسـتان حضرت معصومه(س)
نسـخه یا نسـخه هایـی نگهداری می شـود.
در ایـن سـاقی نامـهی کردی ،بـه گویش جنوبی (گویـش کردی دینـور و منطقهی بیله
وار) ،تأثیر سـاقی نامـهی حافـظ و برخـی مضموهنـای غزهلـای ایـن «رنـد عـامل سـوز» بـر
ایـن سـاقی نامـه شـاید حتّی بیشتر از سـاقی نامـه هـای اسـکندرنامه (رشف نامـه) نظامی
است.
از دیگـر شـاعرانی کـه سـاقی نامـه رسوده شـیخ امحـد بن الیـاس (امحد خوانی) اسـت
کـه آن را بـه گویـش کُـردی کرمانجـی (شمالی) رسوده اسـت .او سـاقی نامـهی خویـش
را بـه یکـی از اوزان عروضـی (هـزج مسـدس اخـرب مقبـوض حمـذوف :مفعـول مفاعـل
فعولـن /وزن لیلـی و جمنـون نظامـی) آفریـده اسـت .نمونـه از سـاقی نامـهی او را در ذیل
مـی آوریم:
«ساقی تۆ ژه بۆ خودێ کهرهم کهر یهک جورعهی مهی د جام جهم کهر
(ساقی! تو را به خدا کرمی کن  /و یک جرعه از جام جم به من بده)
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دا جــام بــه م ـهی جههــان نومــا بێــت ه ـهر چــی مــه ئیرادهیــه خویــا بێــت
(جامی که جهان نام باشد  /و [هر اندازه ] اراده کنم ظاهر شود)
بهختــی مــه ژ بــۆ مــه را ببــت یــار جــارهک ببێتــن ژ خــاب هوشــیار
(تا بخت با من یار شود /و از خواب [غفلت] هوشیار گردم)»
(صفی زادهی بورکه یی)608 9 :1380 ،
توجهـی از منظومـه هـای سـاقی نامـهی کـردی بـه وزن عروضـی
البتـه بخـش قابـل ّ
رسوده نشـده و نمـی شـود ،بلکـه بیشتر بـر وزن هجایـی (ده هجایـی) آفریـده شـده و
امـروزه نیـز خلـق مـی شـوند (نـک .مهـان« :507 ،سـاقی نامـه»)
توجـه شـاعران کُـرد را به خـود جلب نکـرده ،اما
 )13هفـت پیکـر نظامـی گویـا زیـاد ّ
در شـاهنامه هـای کـردی داسـتان هبـرام روایـت شـده اسـت .یکـی از روایتهـا کـه در زیـر
نقـل مـی شـود ،اشـاره بـه یافته شـدن خانه ای شـگفت کـه احتامالً اشـاره به مهـان تاالری
دارد کـه هبـرام در آن نـگاره هـای هفـت دختر هفـت اقلیـم را در آنجا مـی یابد:
«بنابـه روایـت شـاهنامهی کُـردی ،هبـرام گـور فرزنـد یزدگـرد بزهـکار اسـت و پـس
از مـرگ پـدرش بـر ختـت اورنـگ شـهریاری ایـران نشسـت و او بیشتر اوقاتـش را
در شـکارگاهها مـی گذرانیـد و گـور شـکار مـی کـرد .روزی در شـکارگاه دهقانـی بـه
دیـدارش آمـد و گفـت کـه در کشـتزارش حفره ای بـه وجود آمده و مههی آهبـا را می بلعد
و گویـا در آنجـا گنجـی پنهان اسـت .هبـرام گور دسـتور داد حمل  ...را کندنـد و دیدند در
زیرزمین خانـه ای بـه سـان هبشـت [وجـود دارد]» (مهـان)242 :
چنانکـه در مـوارد بـاال دیـده مـی شـود ،شـاعران کُـرد ،بـه ویـژه کردهـای اسـتان
کرمانشـاه بیشتر از مهـهی داسـتاهنایی کـه نظامـی بـه نظـم در آورده ،بـه خسرو و شیرین
نظـر داشـته انـد ،بـا ایـن تفـاوت کـه در روایـت ایشـان علاوه بـر تأثیر پذیـری از نظامـی،
روایتهـای عامیانـه و شـفاهی منطقهی کرمانشـاهان بر ایشـان تأثری گذاشـته اسـت  ،دیگر
اینکـه در منظومـه هـای ایشـان نقش شـخصیت فرهـاد پر رنگ تر اسـت و عشـق فرهاد و
شیرین عشـق واقعـی توصیـف شـده اسـت ،نـه عشـق خسرو و شیرین.
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 -3نتیجهگريی
برخـی از شـاعران کُـرد زبـان مهچـون شـاعران در زبـان فارسـی ،ترکـی ،پشـتو ،عربـی
توجـه داشـتهاند .بـی گمان ایـن مسـئله (توجه شـاعران
و ..بـه پنـج گنـج (مخسـه نظامـی) ّ
اقـوام ،م ّلتهـا ،خـرده فرهنگهـا و فرهنگهـای گوناگـون بـه نظامـی) نشـانی از امه ّیـت ایـن
شـاعر بـزرگ ایرانـی دارد .در میان پنج منظومهی محاسـی ،شـاعران کُرد بیشتر به خرسو
توجـه داشـته انـد و بیشتر نظیره هـای ایشـان ،چنانکـه در بـاال مالحظـه مـی
و شیرین ّ
شـود ،نظیره هـای خرسو و شیرین حمسـوب می شـوند .ع ّلت اینکه شـاعران کـرد به این
توجه داشـته و نظریه هـای آن را رسوده اند،
منظومـه نظامـی بیشتر از منظومـه های دیگر ّ
وجـود منطقـهی تارخیـی فرهنگـی بیسـتون و قرص شیرین در کردسـتان بوده کـه حاکی از
حضـور مهیشـه گـرم جریـان دلدادگـی فرهاد و شیرین در طول قـرون متمادی تاریخ ،در
میـان ایـن مـردم اسـت .نقلهای شـفاهی و گفتارهای مکتوب از داسـتان عشـق شیرین و
فرهـاد ،و خسرو و شیرین پـس از دورهی نظامـی ،و بـی گمان پیـش از او ،در میـان ایـن
مـردم و تأثیر فرهنـگ و ارزشـهای خاص و معنـوی این خ ّطه بر روایت آن ،داسـتان را به
گونـه ای گاه متفـاوت نشـان داده اسـت تـا جایی که نظریه هـای کُردی دارای داسـتاهنای
فرعـی و بـن مایـه هایـی هسـتند کـه آهنـا رادر خسرو و شیرین نظامی نمـی یابیـم ،در این
مه ّیـت عشـق فرهـاد و شـخصیت او در نـگاه شـاعران کُـرد در نظیره
میـان مـی تـوان بـه ا ّ
هایشـان اشـاره کرد.
از میـان مثنوهیـای دیگـر نظامـی ،نظیره هایی از لیلـی و جمنون و اسـکندر نامه به زبان
کُـردی رسوده شـده ،کـه هیچکـدام مشـهور ّیت و مقبول ّیت مثنوی خرسو و شیرین را در
ایـن زبـان پیـدا نکرده اسـت .گویا شـاعران کرد با اسـنادی کـه تا کنون در دسـت نگارنده
توجهـی نداشـته انـد
اسـت بـه خمـزن االرسار و هفـت پیکـر  /هبـرام نامـه نظامـی چنـدان ّ
و نظیره هـای ایـن دو منظومـه را نرسودهانـد .آثـاری هـم کـه بـه زبـان کـردی مربـوط بـه
روایتهـای پادشـاهی و داسـتاهنای دوران هبـرام گـور (هبـرام پنجـم ساسـانی) دیـده مـی
شـود ،متأثـر از شـاهنامه هـای کُـردی و شـاهنامهی فردوسـی بوده اسـت (نـک .ش13 .
مهین مقاله)
از میـان شـاعران کـرد خانـای قبادی سـه مثنـوی نظامـی را (خرسو و شیرین ،لیلی و
جمنـون و اسـکندرنامه) را نظیره گفتـه اسـت؛ از اینـرو مـی تـوان او را بـزرگ تریـن نظریه
گـوی آثـار نظامـی گنجـوی در زبان کردی دانسـت.

نظیرههای ُکردی خمسهی نظامی 95

بیشتر ایـن منظومـه هـا (شـاید بـه جـرأت بتوانیـم بگوییـم مهـهی ایـن منظومـه هـای،
زیـرا منظومـهی مـم و زیـن نیـز در واقـع نظریهی لیلـی و جمنـون نظامی نیسـت و تنها وزن
را از ایـن منظومـهی نظامـی اقتبـاس کـرده) بـر وزن هجایـی انـد کـه شـعرهای کـردی (به
ویـژه در منطقـهی کرمانشـاهان :گویـش کرمانجـی جنـوب) بیشتر بـه ایـن وزن رسوده
مـی شـود .ایـن وزن از وزهنـای کهـن زباهنـای ایرانـی (از دوران پیـش از اسلام) اسـت.
چنانکـه مـی دانیـم بخشـهای کهـن اوسـتا (گاهـان و یشـتها) هـم بـه وزن هجایـی رسوده
شـدهاند .در دورهی پارسـی میانـه هـم ،شـعرها بـر وزن هجایـی (از  5هجایـی تـا 11
هجایی) رسوده می شـده که بیشتر شمارهی هجاها در هر مرصاع آن اشـعار تغیری اجیاده
مـی شـده اسـت .البتـه در دورهی نـو (پـس از اسلام) مهـهی شـعرهای کـردی ،در مههی
گویشـها ،بـه وزهنـای هجایـی رسوده نشـده  ،ولـی بیشتر شـعرهای کـردی ،بـه ویـژه در
گویشـهای گورانـی و گویشـهای دیگـر اسـتان کرمانشـاه و مناطـق جمـاور آن ،متامیـل بـه
وزن هجایـی بودنـد و هسـتند .ایـن وزن در زبـان کـردی چنانکـه مالحظـه شـد از وزن
شـعرهای زباهنـای ایرانـی پیـش از اسلام (گویشـهای شمال غربی /مـادی میانـه) گرفته
شـده ،اگرچـه شـاعرانی هـم ،بـه ویـژه در دوره هـای متأخر ،در حـوزهی ادبیـات حضور
داشـتند کـه هـم بـه وزن هجایـی شـعر رسوده انـد و هـم بـه وزن عروضـی  .کهن ِ
تریـن
اینگونـه شـعرها در کـردی در اشـعار بـزرگان یارسـان (اهـل حـق) امروزه موجود اسـت
(در آثـار منسـوب بـه هبلـول ماهـی ،بابـا لـره لرسـتانی ،بـا رجـب لرسـتانی ،و.)...
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پینوشتها
 .1دربـارهی نظیره هـا و آثاری که به تقلید و وزن مخسـهی نظامی رسوده شـده ،نک.
رادفر ،ا .205 36 ،1371 ،.امحدنژاد.46 7 :1375 ،
 .2از مجلـه« :گـر مـادر مـن رئیسـهی کُرد /مـادر صفتانه پیـش من ُمـرد /از البه گری
کـه را کنـم یـاد؟! /تا پیـش من آردش بـه فریاد» (نظامـی)378 9 :1385 ،
 .3این منظومه را قادر فتّاحی قاضی تدوین و گردآوری و در سـال  1384از سـوی
دانشـگاه تربیز چاپ کرد.
 .4اشـاره بـه امریخسرو دهلـوی ،از بـزرگ تریـن نظیره گویـان نظامـی دارد و شـاید
اشـارهی دوری بـه حسـن غزنـوی هم داشـته باشـد.
 .5دستور :شیوه ،روش ،سبک و سیاق.
 .6شیرین وقتـی فرهـاد را اینگونـه غرقـه بـه خـون مـی بینـد ،سـاعتی حریان بـه نقش
سـنگها نـگاه مـی کنـد و چهـره اش را بـه تیشـهی کلنـگ او نزدیـک مـی کنـد و روی
خـورش را بـه روی فرهـاد مـی مالـد .شیرین بـه زنخـدان خویـش دسـت بـرد و آن خـال
روی غبغـش را مـی کنـد و فیروزهی بـی گـرد بـی مثـال خـود را بـر کنـد و [روی بـه پیکر
فرهـاد] گفـت« :اگـر ایـن زینـت جـام مجـع اسـت ،و ایـن خـال هـم موجـب کشـته شـدن
شـاهزادهی چین (= فرهـاد) اسـت ،رست را بـردار ،مـن شیرینم ،و بـه سـودای زمخـت
دمل آتـش گرفتـه اسـت .از ِ
پـس فرهـاد مـن حـامل چنین اسـت .کـی مـی دانـد قیمـت خـامل
چنـد اسـت؟! بـرای چـه کسـی خـامل را زینـت دهـم؟! و چـه کسـی برایـم جامـهی خانـه
بـه دوشـان را بپوشـد؟! مـن کـه فرهـاد را چنین غرقـه بـه خـون دیـدم ،خسرو بـه جهنـم!
ختـت و بخـت [او] بـه جهنـم!» مهینطـور بـرای فرهـاد شـیون و زاری کـرد و درد و حمنـت
او بـر دلـش اثـر کـرد .رشارهی خـون رسخ رنـگ او (اشـک خونینـش) از چهـرهی زرد
لیمـو گونـش رسازیـر شـد و یقـهی خویـش را پاره کـرد و با قیچی پیشـانیش را پـاره کرد.
گفـت« :هـی غریب! بی خویشـاوند و تنها! شـاهزادهی حمبوب! ای که دلت مانند شیشـه
پـاک اسـت! هـان! ای نتیجـهی خاقـان چین! بـرای چـی رس تـا پـا غـرق بـه خونـی؟! ای
بـی نـام و نشـان ،ای غلطـان خونـم! کـه از بی کسـی در پای بیسـتون ُمردی! فـدای نامت
شـوم ،دلـدار دیرینـه  ....ای شـاهزادهی چینـم ،دادخواهـم بـرای تـو ،صـد جـان شیرین
بـه قربـان تـو! کـدام کافـر ایـن دام را در راهت کنـد؟! برای چـی کارت نیمـه کاره ماند؟!
مگـر تـو نمـی دانـی خسرو بـا افسـون و نرینـگ بـه قصـد رسنگونیـت بـود؟! مـرگ برای
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مـن هبتر اسـت ای مهـراز دردم! تـو را چنین از زادگاهـت آوره کـردم .تـو بـرای من ختت
شـاهی را رهـا کـردی .تـو بـرای مـن راه بیسـتون را کنـدی .یـه رشط مـن بـرای تـو چقـدر
بـود؟! از پـس تـو مـن چنـدان نخواهـم زیسـت .رشط شـد کـه رخـت و لبـاس خویش را
پـاره کنـم .رشط شـد کـه خـودم را با تیغ املاسـی خلاص کنم( .ایـن بیتها در شیرین و فه
رهـاد میرزا شـفیع پـاوه یـی (ص )47 8هـم آمـده ،اگرچـه تفاوهتایی بین بیتهـای این دو
منظومـه وجـود دارد ،ولـی بیشتر بیتهـا در ایـن بخـش یکسـان انـد).
 .7تنهـا نکتـه ای کـه پرسـش بـر انگیـز اسـت ،ایـن اسـت کـه مرحـوم بابـا مـردوخ
روحانـی و سـیدهی حممـد حسـینی تاریـخ تو ّلد میرزا شـفیع را  1320هـ.ق .دانسـته اند،
در حالـی کـه خـود شـاعر در هیمـن منظومـه شیرین و فـه رهـاد گفتـه« :تاریـخ گوفتـار به
نـده ی مـه ینـه ت بـار /هـه زار و یـه کسـه د هه شـتاد و چـه هار» (پـاوه یـی)92 :1383 ،
کـه اگـر اشـتباه کاتـب نباشـد ،تاریـخ تولـد شـاعر چنـد دهـه بـه عقب مـی رود.
 .8نگارنـده یکـی از روایتهـا را از کریـم جوانمیری ،پریمـردی از روسـتاهای اطراف
سـنندج شـنیده کـه کام ً
لا بـا روایـت میرزا شـفیع پاوه یـی تا نیمـه داسـتان که فرهـاد خود
را مـی کشـد تطابـق دارد و ایـن مسـئله نشـان مـی دهـد کـه رواایتهـای عامیانهی شیرین و
فرهـاد در مناطـق غـرب ایـران (بـه ویـژه در منطقهی هورامـان و اطراف آن) رواج داشـته
و دارد و بـه احتمال زیـاد مریزا شـفیع نیز از این منابع شـفاهی عامیانـه در رسایش منظومه
شیرین و فرهـاد خود اسـتفاده کرده اسـت.
 .9کَندوله از ده های بخش بیلهوار ،شهرستان کرمانشاه است.
َ .10گـرا :راهـدار خسرو پرویـز کـه سـیه چـرده و حبشـی بـوده ،در شیرین و فرهـاد
میرزا شـفیع هـم شـخصیت او آمـده و بسـیار منفـی و زشـت توصیـف شـده اسـت.
 .11شـاعر ایـن منظومـه در پایـان آن چنین رسوده« :رنجمان مـدن و یـاد بـا جـوش
[؟] /املـاس ژ خاطـر مکـر فرامـوش» (بـرگ  213نسـخهی خطـی دانشـگاه هتـران)
www.aghabozorg.ir .12
« .13بیـار ای ویـس جـام خرسوانـی /درو مـی چـون رخانت ارغوانی چو از دسـت
تـو گیرم جـا ِم مسـتی /مرا مسـتی نیارد هیچ سسـتی ندانم مسـت چون گشـتم به کامت/
ز رویـت یـا ز مهـرت یـا ز جامـت ( »...فخرالدیـن اسـد گرگانـی)157 :1386 ،؛ «بیـار
ِ
نـوش گلگـون /چـو رویـت لعـل چـون وصلـت مهایـون نـه خوشتر زیـن
ای مـاه جـام
ُب َودمـان روزگاری /نـه نیکوتـر ز رویـت نوهبـاری ( »...مهـان)191 :
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 .14صفـی زاده در ایـن بخـش «هرچـی» بـه کار بـرده انـد کـه هبتر اسـت «هرانـدازه»
معنـی کنیـم زیـرا در کـردی در ایـن معنـی بـه کار مـی رود.
کمی)
( Syllabi poem / quantitative .15وزن هجایی /وزن ّ
 .16برای مثال دربارهی وزن شعر در زبان کُردی آثار ادبی -مذعبی یزیدیان نک.
17. Iranica 9. Philip G. Kreyenbroek & Khalil Jindy Rashow. God
and Sheikh Adi are perfect, Sacred Poems and Religious Narratives from
the Yezidi Tradition, Harrasowitz Verlag, p. 53

 .18از مجله قسـمت اعظم اشـعار سـید یعقوب ماهیدشـتی و سـید صالح ماهیدشـتی
(حریانعلی شاه)
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منابع
 .1امحدنـژاد ،کامـل ( ،)1375حتلیـل آثـار نظامـی گنجـوی ،هتـران :مؤسسـهی
فرهنگـی و انتشـاراتی پایـا.
 .2املـاس (بیتـا) ،شیرین و فرهـاد ،نسـخهی خطـی متع ّلـق بـه کتابخانـهی مرکـزی
دانشـگاه هتـران ،بـه شمارهی .4772
[ .3املـاس] (بیتـا) ،شیرین و فرهـاد ،نسـخهی خطـی متع ّلـق بـه کتابخانـهی جملس،
به شمارهی . 580
 .4پـاوهای ،شـفیع ( ،)1383شیرین و فهرهـاد ،تصحیـح و بازنویسـی سـید حممـد
حسـینی ،هتـران :توکّلـی.
 .5تفضلی ،امحد ( ،)1376تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،هتران :سخن.
 .6خانـای قبـادی ( ،)1369خسرو و شیرین خانای قبادی ،ویراسـتهی صدیق زاده
(بورکهیـی) ،هتـران :حیدری.
 .7خانـی ،امحـد ( ،)1962مـم و زیـن ،تصحیـح و ترمجـه و مقدمـه م .ب .رودنکـو،
مسـکو :نشر خانـا ادبیـات روهالتـی (نشر خانـهی ادبیات خـاور).
 .8درایتـی ،مصطفـی ( ،)1389فهرسـتوارهی دسـت نوشـته هـای ایـران ،هتـران:
مـوزه و مرکـز اسـناد جملـس 12 ،ج.
 .9رادفـر ،ابوالقاسـم ( ،)1371کتابشناسـی نظامـی گنجـوی ،هتـران :پژوهشـگاه
علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی.
 .10ریپـکا ،یـان ( ،)1379تاریـخ ادبیـات ایـران ،ترمجهی کیخرسو کشـاورزی[ ،بی
جـا] انتشـارات گوتنربگ و جاویـدان خرد.
 .11زریـن کـوب ،عبداحلسین ( ،)1383پری گنجه در جسـتجوی ناکجا آباد ،هتران:
سخن.
 .12صفی زاده بورکه یی ،صدیق ( ،)1380دایرهاملعارف کردی ،هتران :پلیکان.
 .13صفـی زاده بورکـه یـی ،صدیـق ( ،)1387اهـل حـق ،پیران و مشـاهری ،هتـران:
حروفیه.
 .14شـالیان ،ژرار ( ،)1385گنجینـهی محاسـههای جهـان ،ترمجـهی علـی اصغـر
سـعیدی ،هتـران :چشـمه
 .15فخرالدیـن اسـد گرگانـی ( ،)1386ویـس و رامین ،مقدمـه و تصحیح و حتشـیه
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حممد روشـن ،هتـران :صـدای معارص
 .16فردوسـی ،ابوالقاسـم ( ، )1382شـاهنامهی فردوسـی ،بـه کوشـش سـعید
محیدیـان ،هتـران :قطـره.
 .17کَندولـهای ،املاسخـان ( ،)1373شیرین و فرهـاد ،تصحیـح و مقابلـه و رشح
احـوال امین گجـری (شـاهو) ،قم :سـینا.
 .18مردوخ روحانی ،بابا ( ،)1382تاریخ مشاهری کرد ،هتران :رسوش.
 .19نظامی ،الیاس ( ،)1385مخسـهی نظامی ،بر اسـاس چاپ مسـکو باکو ،هتران:
هرمس

