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بررسی بنمایهها و عناصر داستانی
در منظومهی خورشید و خرامان الماسخان کندولهای
تاریخ دریافت مقاله1394/9/16 :

تاریخ پذیرش1395/2/4 :

خلیل بیگزاده
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
مریم کسایی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم

چکیده
منظومهی غنایی خورشید و خرامان ،داستان عشق
خورشید شهزادهی خاوری به خرامان ،دخرت خاقان
چنی است ،رسودهای به زبان کردی گورانی به شکل
نسخ خطی است که در رسزمنیهای جنوب کردستان،
کرمانشاه ،شامل ایالم ،اسدآباد مهدان و غرب لرستان،
در میان خاندانهای اصیل یافت میشود و مردم اهل
ادب این نواحی املاسخان کندولهای کرمانشاهی،
شاعر بزرگ قرن دوازدهم هجری را رسایندهی این اثر
میدانند .اگر چه مردم به رسودههای محاسی و غنایی
از این دست ،عشق میورزند و روزگاری نقل حمافل
آنان بوده است ،ا ّما تاکنون جز مواردی اندک برای
گردآوری ،در تصحیح و نرش این متون اقدامی نشده
است .پژوهش پیش روی ،با هدف معرفی منظومهی
غنایی خورشید و خرامان با رویکردی توصیفی -حتلیلی
انجام شده و پس از رشحی کوتاه در احوال املاسخان
و خالصهی منثور داستان ،در نگاهی کوتاه ساختار و
حمتوای این منظومه ،شامل عنارص صوری آن (قالب،
قافیه ،ردیف ،توصیف) ،نوع و عنارص داستانی (زاویهی
دید ،شخصیت ،حلن و فضا ،عنارص خرق عادت،
گفتگو ،تعلیق) ،و ویژگیهای حمتوایی (اثرپذیری از
فرهنگ عامه ،موضوع ،درونمایه و رویدادها) بررسی
شده ،و مهچننی با منظومههای غنایی و غنایی -محاسی
مشابه در ادب فارسی مقایسه شده است.
واژگان کلیدی :ادبیات کردی ،املاسخان کندولهای،
خورشید و خرامان ،ادبیات غنایی.
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کورتە
مەنزوومەی غینایی خوەرشید و خەرامان ،چیرۆکی
ئەوینی خوەرشیدی شازادەی ڕۆژهەاڵتی بۆ خەرامان
کچی خاقانی چینە؛ هۆنراوەیەکە بە زمانی ناوچەیی
(زاراوهی کوردیی گۆرانی) بە شێوەی نوسخهی
دهستنووسه کە لە ناوچەگەلی باشووری کوردستان،
کرماشان ،باکووری ئیالم ،ئەسەدئابادی هەمەدان،
ڕۆژئاوای لوڕستان ،لە نێوان بنەماڵەگەلی خانهداندا
دهست دهکهوێت و خەڵکی هۆگری ئەدەبی ئهم ناوچهیه،
ئەڵامسخانی کەندوولەیی کرماشانی ،شاعیری مەزنی
سەدەی ١٢ی کۆچی به هۆنەری ئەم بەرهەمە دەزانن.
ئەگەرچی خەڵکی هۆنراوەگەلی حیامسی و لیریکیان
زۆر پێخۆشه و لە سەردەمێکدا لەسەر زاری خەڵکدا
بوونە ،بەاڵم تاکوو ئێستا جگە لە چەند کۆکردنەوەیهک،
لە بواری پێداچوونهوه و باڵوکردنەوەدا کاری لهسهر
نەکراوە .ئەم لێکۆڵینەوەیهی بەردەستتان ،بە مەبەستی
ناساندنی چیرۆکهشیعری لیریکی خوەرشید و خەرامان
بە ڕوانگەیەکی وهسفی–شیکارانه ئەنجام دراوە و پاش
رشۆڤەیەکی کورت لەمەڕ ژیاننامەی ئەڵامسخان و
کورتکراوهی چیرۆکهکه به پهخشان ،پێکهاتە و ناوەرۆکی
ئەم چیرۆکهشیعره ،که بریتییە لە هێامنه بەرچاوهکانی
ئەو (قاڵب ،سەروا ،ڕەدیف ،وهسف) ،جۆر و هێامنه
چیرۆکییهکان (گۆشهنیگا ،کهسایهتی ،لهحن و کهش،
هێامنهکانی الدان له بههای باو ،وتووێژ ،بهدواخسنت)
و تایبەمتەندییه ناوەرۆکییهکان (کاریگەریوهرگرتن له
فۆلکلۆر ،بابهت ،بنواتا و رووداوهکان) لێکدراوەتەوە
و هەروەها لەگەڵ چیرۆکهشیعرگهلی لیریک و لیریک-
حیامسیی هاوشێوه لە ئەدەبی فارسیدا بەراورد کراوە.
وشەگهلی سەرەکی :ئەدەبی کوردی ،ئەڵامسخانی
کەندوولەیی ،خوەرشید و خەرامان ،ئەدەبی لیریک.

)نویسنده مسؤول( 1- kbaygzade@yahoo.com
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 -1مقدمه
زبـان کـردی از مجلـه شـاخههای اصلـی زبانهـای ایرانـی اسـت کـه شـاعران بزرگـی
را پـرورده اسـت .املاسخـان کندولـهای کـه در رسایـش منظومههـای رزمـی و بزمـی
اسـتادی کمنظیر اسـت از مجلـهی آنهاسـت .وی از اهالـی کندولـه اسـت کـه بسـیاری
از داسـتانهای دلپسـند شـاهنامهی فردوسـی و نیـز روایتهـای حملـی را کـه از دسترس
فردوسـی دور مانـده ،بـه زبـان کـردی گورانـی بـا تغیریاتـی در سـاختار و حمتـوا بـه نظـم
درآورده اسـت کـه مشـهورترین آنهـا :رسـتم و سـهراب ،رسـتم و اسـفندیار ،ضحـاک
و کاوه آهنگـر ،رسـتم و اشـکبوس ،سـیاوشنامه ،شیرین و فرهـاد (کندولـهای:1373 ،
مقدمـه مصحـح )25 ،و نیـز روایتهـای رزمنامـهی زردآهنـگ و رسـتم ،رزمنامـهی
جواهرپـوش ،رزمنامـهی لعلپـوش ،رزمنامـهی یاقوتپـوش ،جنگنامـهی رسـتم بـا
رسـتم یکدسـت ،رزمنامـهی جهانبخـش بـا قطـران ،هفـت رزم ،بـرزو و فوالدونـد،
مرجانـهی جـادو و خورشـید و خرامـان (رشیفـی )954 :1374 ،اسـت .منظومـهی
خورشـید و خرامان ،داسـتان عشـق خورشـید شـهزادهی خاوری به خرامان ،شـهزادهی
چینی اسـت .جلوههای محاسـی این اثر سـبب میشـود که داسـتان به آمیزهای از عشـق و
محاسـه بـدل شـود .اصـول حاکم بر عشـق محاسـی شـامل :برونمـرز مهرسی ،سـفر برای
یافتن مهرس مناسـب ،ندیده و از روی وصف عاشقشـدن ،خوشباشـی ،عیش ،شـکار،
نبرد و رسانجـام وصـال و ازدواج در ایـن اثـر آشـکار اسـت.
منظومهی غنایی خورشـید و خرامان منسـوب به املاسخان کندولهای کرمانشـاهی
در شـکل نسـخههای خطی در نزد اهل ادب و عالقمندان آثار غنایی در اسـتان کرمانشـاه
و نواحـی مهجـوار ،فراهـم گردیده و تنها پژوهش دانشـگاهی که بر روی آن انجام شـده،
تصحیـح منظومـه بـر اسـاس پنج نسـخهی خطـی در قالب پایاننامهی کارشناسـی ارشـد
مریـم کسـایی بـه راهنامیی خلیل بیگزاده انجام شـدهاسـت کـه این تصحیـح آماده چاپ
اسـت و بـه زودی در قالـب کتابی چاپ خواهد شـد.
 -2نگاهی به احوال املاسخان کندولهای
املاسخـان بـن امحـد کـه او را املاسخـان کندولـهای ،میرزا املاسخـان و رسهنـگ
املاسخـان کندولـهای نیـز گفتهانـد از ادیبـان و شـاعران نامـدار عرصـهی ادب کـردی
اسـت کـه در سـال  1118هجـری قمـری در روسـتای کندولـه از توابـع کرمانشـاه دیـده
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بـه جهـان گشـود و حتصیلات خویـش را در کرمانشـاه ،سـنندج ،شیراز و اصفهـان ادامه
داده و فقـه و تاریـخ و فنـون ادب را فـرا گرفـت (بورهکهیـی .)28 :1367 ،وی ابتـدا
در سـپاه والـی کردسـتان رسهنـگ و پرچمـدار بـوده (صاحلـی )161 :1380 ،و بعدهـا
در دوران پادشـاهی نادرشـاه افشـار ( 1160-1148ق) در جایـگاه فرماندهـی سـپاه
سـنندج بـه خدمـت نـادر درآمـده و بـا شـجاعت و دالوری خـود نـزد او جایـگاه ویـژهای
یافتـ ه اسـت تـا اینکـه در جنگـی که میـان نادرشـاه افشـار در کرکوک بـا توپال عثامنپاشـا
درگرفـت ،نـادر شکسـت خـورد و چـون برخـی از لشـکریان عامـل شکسـت را قصـور
عمـدی املاسخـان میدانسـتند ،نـادر رسهنـگ وفـادار خـود ،املاسخـان را کـه عمـری
بـه او خدمـت کـرده بـود ،بـه طـرز شـدیدی جمـازات (مقطوعالنسـل) کـرد و بـه کندولـه
تبعیـد نمـود (گجـری .)272 :1378 ،املاسخـان صحنـهی جنـگ و جـدال را تـرک
کـرده و حمـل امـن ،آرام و مناسـبی را در کندولـه بـرای اقامـت اختیـار میکنـد ،شمشیر
را کنـار میگـذارد (صاحلـی )164 :1380،و بـا باغـداری ،تصنیف شـاهنامهی کردی و
تنبورنـوازی روزگار میگذرانـد (رشیفـی.)947 :1374 ،
پـس از اینکـه مدتـی از تبعیـد املاسخـان میگـذرد ،نادرشـاه درمییابـد کـه نریویی
کاردان و الیـق را رصفـ ًا بـه خاطـر بدگویـی غریواقعـی چنـد تـن از سـپاهیان و رسبـازان
از سـپاه خویـش اخـراج کـردهاسـت ،بدیـن خاطـر راهـی کندولـه میشـود تـا هـم عـذر
تقصیر گذشـته را خواسـته و هـم حکم مجعآوری مالیـات صحنه ،دینـور ،کندوله ،بیلوار
و کلیایـی را بـه او واگـذارنامیـد (کندولـهای :1373،مقدمـه مصحـح .)10 ،در روایـات
حملـی آمـده اسـت ،چـون مدتـی از اخـراج املاسخـان میگـذرد ،نـادر از کـردهی خویش
سـخت پشـیامن میشـود و دسـتور میدهـد بـه وسـیلهی پیکـی ،هدایـا و خلعـت بسـیار و
البسـهی سـپاهی بـرای املاسخـان بـه کندولـه ارسـال دارنـد ،ولـی هنگامـی که پیـک نادر
بـه رسحـدات روسـتای کندولـه میرسـد ،صدای دهـل و رسنا میشـنود و میپنـدارد که
در روسـتا عروسـی اسـت ،ا ّما چون بیشتر بـه آبادی نزدیک میشـود ،میبینـد که مجعیتی
تابوتـی را بـه دوش دارنـد و مـردان ،سـوار بـر اسـب و زنـان مویهکنـان به سـوی حموطهی
مشـجری رهسـپارند .پیـک چـون جریـان را میپرسـد ،پاسـخ میشـنود کـه املاسخـان،
ّ
بزرگمـرد کندولـه ،دار فانـی را وداع گفتـهاسـت (رشیفی )241 :1374 ،که رسنوشـت
فردوسـی و املاسخـان کندولـهای ،صاحبـان دو شـاهنامهی ایرانـی ،گویـی از ایـن نظـر
مشترک اسـت .املاسخان در فاصلهی سـالهای  1190تا ( 1200؟) در کندوله فوت
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کـرده و در قربسـتانی واقـع در پایـهی کـوه پریافتـه دفـن شـده اسـت (صاحلـی:1380 ،
 .)168یکـی از رسودههـای غنایـی منسـوب بـه املاسخـان منظومـهی غنایی خورشـید و
خرامـان در  2693بیت اسـت.

 -3خالصهای از منظومهی خورشید و خرامان
عادلشـاه ،فرمانـروای رسزمین خـاور ،در دوران پیری صاحـب پسری میشـود کـه
نامـش را خورشـید میهنـد و پـس از چنـد سـال آوازهی زیبایـی و برومنـدی خورشـید
جـوان عاملگیر میشـود .عبـدال اوصـاف خورشـید را بـرای خرامـان ،دختر زیبـاروی
خاقـان چین ،بـاز میگویـد و خرامـان بـا شـنیدن اوصـاف خورشـید بـه او دلمیبـازد
و عکـس خـود را بـه واسـطهی عبـدال بـرای خورشـید میفرسـتد .عبـدال بـه حضـور
خورشـید میرسـد ،عکـس خرامـان را بـه او میسـپارد و شـهزاده بـا دیـدن عکـس ،بـه
خرامـان دل میسـپارد و چنـدی بعـد تنهایـی راهـی رسزمین چین میگـردد.
در راه بـه مرغـزاری خـوش آب و هـوا میرسـد .از اسـب پیـاده میشـود .ناگهـان
صلصـال دیـو به اسـبش محلـه میکند .شـهزاده به نربد او مـیرود .پس از نبردی طوالنی
دیـو زمخـی بـه غـاری پنـاه میبـرد و خورشـید او را در غار هلاک میکند .ناگهـان نالهای
میشـنود ،در جسـتجوی نالـه بـه پسـتوی غار مـیرود و قمرناز ،شـهزادهی ختـا را که دو
سـال در بنـد دیـو بـوده ،نجـات میدهـد .سـپس بـا هـم راهـی ختـا میشـوند .در نزدیکی
شـهر ختـا میان خورشـید و جوانـی برومند و تندخو نربدی درمیگرید .خورشـید دسـت
و پـای جـوان را میبنـدد و خنجـر بـر گلویـش میگـذارد .جـوان بـه او التماس میکنـد و
ماجـرای قمرنـاز (معشـوقه و نامـزدش) را بـرای او بیان میکند و خورشـید هبروز را رها
میکنـد .هفـت روز جشـن آزادی قمرنـاز برپـا میشـود .پـس از آن هبروز و خورشـید در
لبـاس تاجـران گوهـر راهی چنی میشـوند.
شـبی ،خرامـان در خـواب میبینـد کـه پادشـاه خـاور زمنی بـه چنی محله کرده اسـت
و جویـای اوسـت .آشـفته و پریشـان از خـواب بیـدار میشـود و دایـهاش را بـرای تعبیر
خـواب بـه حضـور میخوانـد .دایـه او را دلـداری میدهـد و کابوسـش را بـه مسـتی
نسـبت میدهـد .پـس از چنـد روز خرامـان بـرای یافتـن خورشـید ،عکس خـود را به دایه
میسـپارد ،تـا بـه تاجـران نشـان دهـد .دایـه پـس از یافتـن حجـرهی خورشـید و هبـروز،
خرامـان را آگاه میکنـد و او نیـز تصمیـم میگیرد بـه هبانـهی تفریـح در بـاغ روحافـزا بـه
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دیـدار خورشـید بـرود .خرامـان بـه هنـگام گـذر از شـهر و دیدار بـا خورشـید دلباختهی
زیبایـی حریتانگیـز خورشـید میگـردد و بـا ورود بـه بـاغ دسـتهای گل نرگـس بـه دایـه
ت کنـد .گفتگـوی خورشـید و
میسـپارد تـا بـه خورشـید هدیـه دهـد و او را بـه بـاغ دعـو 
خرامـان ،شـهزادهی چینـی را بـه خشـم مـیآورد و تـاالر را تـرکمیکنـد .دایـه خرامـان
را بـه خاطـر رفتـارش مالمـت میکنـد و خرامـان ،خورشـید را در نامـهای دوبـاره بـه بـاغ
دعـوت میکنـد .شـهزادهی خـاوری چنـد روزی در بـاغ میهمان خرامـان اسـت تـا ایـن
کـه خاقـان از حضـورش در بـاغ آگاه میشـود و بـا سـپاهی بـه سـوی بـاغ مـیرود .هبروز
نیـز از ماجـرا آگاه میشـود و بـه شاهرخشـاه نامـه مینویسـد و او را بـه یـاری میطلبـد
کـه بـا کمـک شاهرخشـاه ،خورشـید و هبـروز بر سـپاه خاقـان پیروز میشـوند .رسانجام
خاقـان دسـتور میدهـد ،جملسـی به مناسـبت حضور شـاهان برپـا کننـد .در میانهی جملس
شاهرخشـاه خرامان را برای خورشـید خواسـتگاری میکند و خورشـید و خرامان و دو
دلـدادهی دیگـر (هبـروز و قمرنـاز) بـا ازدواجی آیینی بـه وصال هم میرسـند و پس از آن
هـر یـک راهـی رسزمنی خـود میشـوند.
در جممـوع ،منظومـهی روایـی خورشـید و خرامـان  23عنـوان دارد کـه عبارتنـد از:
تولـد خورشـید ،شـکار رفتـن خورشـید ،دیدار عبـدال با خرامـان در باغ چین ،دلباختن
خرامـان بـه خورشـید و فرسـتادن عکـس خـود بـرای او ،دیـدار عبـدال بـا خورشـید در
شـکارگاه ،عاشقشـدن خورشـید به خرامان ،روانهشـدن خورشـید به طرف چنی ،کشـته
شـدن صلصـال دیو به دسـت خورشـید و رهـا کردن قمرناز ،رسـیدن خورشـید و قمرناز
به کوه پرآو و کشـتن اژدها ،رسـیدن به ختا و نربد خورشـید با هبروز ،تسلیمشـدن هبروز
در نربد با خورشـید ،رسـیدن به ختا و برگزاری جشـن بازگشـت قمرناز شـهزادهی ختا،
روانهشـدن خورشـید و هبـروز بـه چنی ،رسـیدن خورشـید و هبروز به چین ،خواب دیدن
خرامـان ،فرسـتادن خرامـان عکـس خود را به بازار و رفتن خورشـید به شـکار در دشـت
چین ،رفتـن خرامـان بـه بـاغ روحافـزا و دیـدار بـا خورشـید و هبـروز ،دعـوت خورشـید
بـه بـاغ از سـوی خرامـان ،آگاه شـدن خاقـان از حضـور خورشـید در بـاغ و روانـه کـردن
سـپاه بـرای حمـارصهی بـاغ ،نبرد خورشـید و هبـروز بـا سـپاه خاقـان ،نامهنویسـی هبـروز
ِ
طلبیـدن او ،رسـیدن سـپاه شاهرخشـاه بـه چین و پایـان نبرد،
بـه شاهرخشـاه و بـه یـاری
ازدواج خورشـید و خرامـان و روانـه شـدن آنـان به خـاور زمنی.
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 -4نگاهی به ساختار منظومهی خورشید و خرامان
 -1-4قالـب :منظومـهی خورشـید و خرامـان مثنوی اسـت که رایجترین قالب در شـعر
کالسـیک کـردی اسـت و تناسـب و سـازگاری قافیهبنـدی آزاد آن با طبیعت شـعر کردی
یکـی از دالیـل پدیـد آمدن داسـتانهای ماندگار عاشـقانه و محاسـی در این قالب اسـت.
 -2-4وزن :ایـن منظومـه عـددی یـا هجایـی اسـت ،چنانکـه اصـوات از روی عـدد
و قطـع نظـر از ویژگیهـای وزنـی و زبانـی منظـم میشـود .یعنـی معیـار وزن عـددی،
شمارش هجاهاسـت و کمیـت و کیفیـت هجـا نظیر کوتاهـی ،بلنـدی ،شـدت ،ضعـف،
تکیـه و ماننـد آن امهیـت نـدارد (سـارایی .)45 :1382 ،اصلیتریـن اوزان در شـعر
هجایـی کـردی ،وزن ده هجایـی اسـت کـه در ایـن وزن هـر مصرع ده هجـا دارد و بـه دو
دسـتهی پنـج تایـی تقسـیم میشـود .درنـگ بعـد از هجـای پنجـم در هر مصرع رضوری
اسـت و ختطـی از آن نوعـی لغـزش وزنـی و موسـیقایی بـه شمار میآیـد و وزن را خمتـل
میکنـد کـه از ایـن حیـث تـا حـدودی بـه اوزان دوری شـبیه اسـت.
 -3-4قافیـه :در ایـن منظومـه بـه درسـتی رعایـت شـدهو بیشتر قوافـی اسـمی هسـتند و
شـاعر قافیـهی فعلـی را چنـدان به کار نربدهاسـت .نکتهی قابل توجـه در قوافی بیتهای
ایـن منظومـه ،ذکـر قافیـهی اسـمی و فعلی در یک بیت اسـت:
مهـهت خاهــی کــرد عهبــدال چــو ولگـهرد پـــــهی خـــاوهر زهمـــن رۆێ وه راه آورد
()161
(عبدال از خرامان اجازه گرفت و به طرف خاور زمنی حرکت کرد).
دو کار نـــهی دنیــــــا نـــهوی کـــهس نکـــرد مـــــهردی ژه نامـــهرد نامـــهردی ژه مـــهرد
()496
(در این دنیا دو کار از دو نفر برنمیآید مردانگی از نامرد و نامردی از مرد).
 -4-4ردیـف :در ایـن منظومـه خیلـی انـدک بـه کار رفته اسـت ،چنانکه قافیـه در برخی
بیتهـا ذکـر نشـده و فقـط بـا آوردن ردیف ،موسـیقی کناری بیت حفظ شـدهاسـت:
فهرمـــــا وه غـــوالم کهمـــهر سیـــــم و زهر عهبـــدال چینــــی بـــهر وه قهصـــــر زهر
()190
(خورشید به غالش دستور داد که عبدال را به قرصش بربد).
اینـــه هامڕهفیـــق چولگـــهردی مـــن هـــامڕاز دلـــهی پـــر ژه دهرد مـــن
()237
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(او در سـفرها مهـراه و رفیـق راهـم اسـت و راز دل پـر از درد مـن را تنهـا او میدانـد و او
مرمهـی بر آن اسـت).

 -5توصیفات در منظومهی خورشید و خرامان
ی در
توصیـف در ایـن منظومـه بـه دو نوع محاسـی و غنایی تقسـیم میشـود و تصویرسـاز 
ایـن توصیفهـا بسـیار زیباسـت و شـاعر جزئیـات را چنـان توصیـف میکنـد کـه گویـی
خماطـب بـا تابلویـی از رنـگ و نقـش مواجـه اسـت ،نمونـهای از توصیف محاسـی در نربد
خورشـید و هبروز:
دهردهم هبـــروز داخــــل بـــی وه بـــاغ قههرهمــان دهســتوور شــاد و خــوهش دهمــاغ
ســـهر وه کالوخـــوود کارزاروه تـــهن و تـــوی خهفتـــان زهرنـگــــارهوه
کهمهنـــد و کهمـــان وهســـتن نـــه گـــهردهن باچـــی تــازه فهتــــح تــوورانـــش کـ ـهردهن
شـــاهان اشـــنهون اگـــهر نـــام مـــن مهلـهرزوون چــون بیــد شـهو نــه ســام مــن
مـــهردان دلـــر شیــــران لـــه کوهســـار کهســــی لـــهی مــــهکان نهکــــردن گـــوزار
ایـــد وات و کیــــشا تیـــغ هنـــدی کار مهمیـــز دا ســـهمهند پـــهری کارزار
خورشـــید خـــاوهر بـــهرآورد کهمـــان پهنـــا بـــرد وه زات عهزیـــم ســـوبحان
ت ــر عوق ــاب پــهر ژه شهس ــت ک ــرد رهه ــا دا نـــه جگـــهرگای اســــب کینهخـــا
گوز هرکــرد وه اســب تــا پـهر نیشــتنــه خــاک لـهرزا کهفــت نــه خــاک اســپ ســینه چــاک
هبـــرووز جوشـــیا وینـــهێ نـــهڕه شـــر آمـــا پـــهی خورشیــــد شـــاهزادهێ دلـــر
فـڕاێفـــڕ تـــر لـــه قـــاژهێ کهمـــان دهســـتبردن پـــهری نیـــزهێ جانســـتان
اوهن وه شـمـشـیــــر حهملـــه آوردن دهم شمشـــران چـــو ئـــهره کـــردن
( 638تا  722با تلخیص)
ترمجـه :هبـروز خوشـحال و رسمسـت ،چـون قهرمانـان وارد بـاغ شـد ،کالهخـود
جنگـی بـر رس و زرهای از زر بـر تـن داشـت ،کمنـد و کمان را بـر دوش انداختـه بود چون
قهرمانـان ،گویـی تـازه از میـدان فتح توران زمنی بازگشـتهاسـت .او میگویـد :وقتی نام
مـن بـه گـوش شـاهان میرسـد از تـرس چـون بیـد میلرزنـد .مـردان ،دلیران و بـزرگان
تاکنـون جـرأت عبـور از اینجـا را نداشـتهاند .اینهـا را گفـت ،شمشیر هنـدیاش را
از نیـام برکشـید و بـر اسـبش مهمیـز زد تـا بـه خورشـید محلـه کنـد .خورشـید ،شـهزادهی
خـاوری کمان برکشـید و بـه خـدا پنـاه بـرد .تیر کـه از چلـه رهـا شـد بـر جگـرگاه اسـب
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هبـروز کینهخـواه نشسـت .تیر از جگـرگاه اسـب نیز گذر کـرد و بر خاک نشسـت .هبروز
چـون نـره شیری خشـمناک غریـد و بـر خورشـید محلـه کـرد .خورشـید و هبـروز پـس از
نبردی طوالنـی بـا تیر و کمان ،بـه جنـگ بـا نیـزه پرداختنـد .آن قدر بـا شمشیر جنگیدند
کـه تیغـهی صـاف شمشیر چـون تیغـهی اره تکهتکـه شـد.
توصیـف محاسـی ایـن نبرد تـا بیـت  722ادامـه دارد ،چنانکـه در بیتهـای مذکـور
ویژگیهای شـعر محاسـی مانند رجزخوانی هبروز بر خورشـید به چشـم میآید .پهلوانان
و قهرمانـان شـاهنامهی فردوسـی چـون زورمندتریـن مـردان در ذهـن ایرانیـان هسـتند
و برتریـن آنهـا رسـتم اسـت و گویـی ذهـن ایرانـی مردتـر و پهلوانتـر از رسـتم دسـتان
نمیشناسـد کـه شـاعر ،برومنـدی ،قـدرت جنـگاوری و زورمندی خورشـید و هبـروز را
بـه رسـتم و اسـفندیار و نریمان تشـبیه میکنـد .واژگان کالهخـود ،خفتـان ،کمان ،کمنـد،
نیـزه ،تیـغ ،سـپر و ...از ویژگیهـای زبان محاسـی اسـت .توصیـف حرکات جنـگاوران،
صالبـت زبـان و شـور محاسـی در ایـن توصیفهـا واضـح و آشـکار اسـت .یکـی از
ویژگیهـای شـعرهای محاسـی ،اغراق اسـت کـه در بیتهـای مذکور هبـروز رجزخوانی
میکنـد و میگویـد :شـاهان وقتـی نـام مـرا میشـنوند ،از تـرس چـون بیـد میلرزنـد و
چـون بیـد لرزیـدن اغراق اسـت .تری خورشـید بر جگرگاه اسـب هبروز مینشـیند و از آن
نیـز عبـور میکنـد و بـر خـاک میافتـد و تیغهی شمشیرها بر اثـر رضبههای فـراوان چون
تیغـهی اره دندانـهای میشـوند .ایـن تصویرهـای زیبـا جمموعـهای از تصاویـر مرکـب را
در ذهـن خماطـب بـه وجـود مـیآورد .صحنهی نبردی کـه اوج گرفتـه ،دو جنگجو خوی
کـرده و خسـته بـه نبرد ادامـه میدهنـد و شـدت رضبههـا آنقـدر زیـاد اسـت کـه تیغـهی
صـاف شمشیرها تکـه تکـه شـده اسـت ،چنانکه (فرای فـر تری له قـاژه کهمـان) تصویری
اسـت کـه بـر پرتـاب بیامـان و بسـیار تیر تأکیـد میکند و شـاعر این اغـراق را بـا صنعت
صـدا معنایـی بـرای خواننـده حمسـوس میکند.
توصیـف غنایـی منظومـهی خورشـید و خرامـان اندامیـک و پیکـرواره اسـت کـه
توصیـف بـاغ ،قصر ،جملـس بـزم و عشرت ،دلبسـتگیها و دیدارهای عاشـق و معشـوق
نمونههایـی از آن اسـت .توصیـف خرامـان در بیتهـای  1008تـا  1061از مجلـهی
وصفهـای زیبـای شـاعر اسـت:
کوورپـــه حیتـــاران سیــــاێ ســـوبحانی
پیشـــانی
دهور
نیــــملیهرهێ
بـــهرق
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بــــریقباق بـــهرق گووشــــواران گـــووش
بـــهزم بـــادهێ نـــاب هـــهێ بنووشبنـــووش
گـوونـ ــاێ گ ــوڵوهرهق عـــهطر و عـهنبـــهرصاف
قهرینـــش نیـــهن لـــه قـــاف تـــا وه قـــاف
ابــــرووش چـــــون کهمهنــــد گوورگـــر بههــــرام
وه قـــهد بـاریــــک وینــــهێ نهونهمـــام
نـــه مهستــــی دیـــــدهێ سیــــاێ ســــورمهڕیز
بیضـ ــاێ مـ ــاه و خـ ــوهر هــهر دو وهس ــت ن ــه بی ــز
لـــه ســــر قـــودرهت دایـــم رهژیـــده
چـــۆن ســــهف ســــهرباز لـــه دهور دیــــده
گیســـوان هــــهشت و پهنـــج ســـیاێ ســـیوهنگی
مهلـــوول کـــردهن خـــار ئژدههـــاێ جهنگـــی
زهوج ــی حـــهلقهێ ن ــوون تهس ــویر ب ــه عهق ــرهو
خـــهطوهردن نـــه دهور ســـیم بـــهدر مــــهغرهو
( 1016تا )1023
ترمجـه :گوشـوارهی گـوش آنهـا بـرق مـیزد و بـزم نوشـانوش برگـزار بـود.
گونههـای ماننـد گل رسخ و خوشـبو کـه در جهـان مثـل و ماننـدی ندارنـد .ابروانـش
ماننـد کمنـد گورگیری هبـرام هسـتند و اندامش مانند نوهنال باریک و بلند اسـت .مسـتی
چشمان سـیاه رسمهکشـیدهاش سـفیدی و نـور خورشـید و مـاه را کمرنـگ کـردهاسـت.
چشمانش رسمهکشـیدهی غیبـی بودنـد و گویی مژههایـش رسبازان آمادهبـاش در اطراف
چشـمش بودنـد .گیسـوانش را که در سـیزده رشـته بافتـه ،اژدهای جنگـی را در گزندگی
ناتـوان کـردهاسـت .دو گیسـویش ماننـد حلقـهی نـون و کـژدم در اطراف صـورت چون
ماهـش پیچیـده بود.
شـاعر در ایـن بیتهـا تصاویـر بسـیار زیبایـی را بـه کار گرفتـ ه اسـت کـه تشـبیه
تفضیـل ،اسـتعاره ،جنـاس ،واجآرایـی عمـدهی ایـن تصاویـر اسـت؛ کودکـی شیرین
حـرکات و زیبـارو بـا گیسـوانی سـیاه و شـگفتانگیز و درخشـندگی سـکههای طلا بـر
پیشـانی .شـاعر در بیـت اول بـا تنسـیقالصفات اوصـاف خرامـان را بـاز میگویـد .بریـق
بـاق بـهرق جنـاس کلمات هم خانواده؛ گـوش و گوشـواره جناس مذیل؛ گـوش و نوش
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سـجع متـوازی و تکـرار ،واجآرایـی «ب»« ،ق»« ،س»« ،الـف»« ،گ» و «ش» نیـز در
بیـت دوم دیـده میشـود .بیـت سـوم تشـبیه مجـع دارد کـه چهـرهاش چـون گل لطیـف و
نـازک و چـون عطـر و عنبر خوشبوسـت .شـاعر در بیـت چهـارم ابـروان معشـوق را بـه
کمنـد هبـرام گور تشـبیه میکند و کمند ریسمانی اسـت بلند کـه بدان دشـمنان و جانوران
را مقیـد کننـد (معین :1388 ،کمنـد) کـه وجـه شـبه در ایـن تشـبیه بلنـدی اسـت .اگـر
فـرض کنیـم منظور شـاعر فقـط بلندی ابرو بـوده ،ذکـر واژهی کمند کافی بود ،ا ّما شـاعر
بـا ذکـر هبـرام گورگیر وجـه شـبه دیگـری را بیـان میکنـد کـه وجـه شـبه اصلـی در ایـن
تشـبیه قـدرت ابـروان زیبـای معشـوق در صیـد عاشـقان اسـت .دیدگان سـیاهش مسـت
و رسمهکشـیده ،درشـت و غزالگونـه اسـت و سـفیدی چشمانش تأللـو مـاه و خورشـید
را در خـود دارد .تشـبیه مضمـر و تفضیـل سـفیدی و تأللـو چشمان معشـوق بـه نـور و
درخشـش مـاه و خورشـید در بیـت پنجـم دیـده میشـود .در بیـت ششـم ،چشمان او
گویـی مهیشـه رسمهکشـیدهاند و مژههـای سـیاهش چـون صـف رسبـازان اطـراف چشـم
او را گرفتهانـد و ایـن نامیـش قـدرت آفرینـش خداوند اسـت .شـاعر قرارگرفتـن مژهها را
در کنـار یکدیگـر در ایـن بیـت بـه صـف رسبـاز تشـبیه کـردهاسـت .بیـت هفتم (گیسـوان
هشـت و پنـج) بـه رسـم زنـان کـرد در بافتـن موهای خـود اشـاره دارد .زنان کـرد موهای
خـود را تقسـیم میکردنـد و هـر قسـمتی را جداگانـه میبافتنـد .عـدد ایـن گیسـوان بـه نـه
نیـز میرسـید و شـاعر در ایـن بیـت خرامـان را صاحـب سـیزده گیـس میدانـد .تشـبیه
مضمـر و تفضیـل گیسـو بـه اژدهـا ،با وجه شـبه قـدرت گزندگـی و اثرگـذاری در بیت به
چشـم میآیـد .در بیـت هشـتم (حهلقـهی نـون) ،اسـتعاره از تـاب زلـف معشـوق اسـت.
آرایـهی حرفگرایـی( ،تهسـویر بـه عهقـرهو) ،بـه شـکل عقـرب ،دم عقـرب ،اسـتعاره
از زلـف گرهگیر؛ خـط وهردهن :خطـی را اجیـاد کردهانـد .خـط بـا «ن» مراعـات نظیر
دارد .الزمـهی خـط سـیاهی اسـت کـه بـا الزمهی سـیم یعنـی سـفیدی تضـاد دارد( .بهدر
مهغـرو) ،اسـتعاره از رخ زیبـا و سـفید خرامـان اسـت کـه دو دسـت ه از زلـف او ماننـد
حلقـهی نـون و دم عقـرب در اطـراف صـورت چـون ماهـش دایرهگـون خطـی را اجیـاد
کردهانـد.

 -6عنارص داستانی در منظومهی خورشید و خرامان
داسـتان روایـت درسـت توالـی حـوادث اسـت (مریصادقـی )34 :1371 ،و منظومـهی
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خورشـید و خرامان از نظر نوع داسـتانی از مصادیق داسـتانهای سـنتی اسـت که روابط
علـی و معلولـی مسـتحکمی نـدارد ،چنانکـه رویکـرد عاشقشـدن خرامـان به خورشـید
تأییـدی بـر ایـن مدعاسـت .خرامـان با شـنیدن اوصاف خورشـید بـه او دل میبـازد و این
شـکل عاشـقی در ادبیـات سـنتی بـه وفور دیده میشـود.
 -1-6زاویهی دید
زاویهی دید یا زاویهی روایت نشـاندهندهی شـیوهای اسـت که نویسـنده با آن مصالح و
مـواد داسـتان را بـه خواننـده ارائـه میکند و رابطهی نویسـنده را با داسـتان نشـان میدهد
(مریصادقـی )1385 :1388 ،و زاویـهی دیـد در منظومـهی غنایـی خورشـید و خرامـان
از گونـهی سـوم شـخص (دانـای کل) اسـت ،اگر چه شـاعر گاهـی به شـیوهی نقاالن در
بازگویـی داسـتان گفتوگـوی خطابـی دارد ،امـری کـه در داسـتانرسایی جدیـد بـرش
مکانـی گفتـه میشـود ،چنانکـه گاهـی یـک قطعـه از روایـت را رهـا کـرده و بـه قطعـهی
دیگـری از آن میپـردازد و خـود نیـز بـه ایـن امـر اشـاره میکنـد و خماطـب را بـه دریـاد
داشـتن قسـمت مذکـور و شـنیدن ادامـهی داسـتان دعـوت میکند.
 -2-6شخصیتها
اشـخاص سـاختگی (خملـوق) را کـه در داسـتان ظاهـر میشـوند ،شـخصیت مینامنـد،
فردی که کیفیت منش و اخالق او در گفتار و کردارش وجود داشـته باشـد (مریصادقی،
 .)84 :1388شـخصیتهای اصلـی داسـتان «خورشـید» و «خرامـان» هسـتند و هبـروز
و قمرنـاز ،عادلشـاه ،شاهرخشـاه ،خاقـان ،دایـهی خرامـان و عبـدال شـخصیتهای
فرعـی داسـتان هسـتند .خورشـید ،شـهزادهی خـاوری و فرزنـد عادلشـاه اسـت .اهـل
علمانـدوزی و شـکار و بـزم اسـت .پـس از دلدادگـی بـه خرامـان راهـی رسزمین چین
میشـود و در راه بـا دیـو میجنگـد و قمرنـاز را نجـات میدهـد .خورشـید در مواجـه
بـا قمرنـاز عفیـف و بـا اخلاق اسـت .پـس از رسـیدن بـه ختـا او را بـه پـدرش میسـپارد
و مهـراه هبـروز راهـی چین میشـود و رسانجـام بـه یـاری شاهرخشـاه در نبرد بـا خاقـان
پیروز میشـود و پـس از ازدواج بـا خرامـان ،بـه خـاور زمین برمیگـردد .عالوه بـر این،
راوی خورشـید را بـه پهلوانـان نامـی چـون رسـتم و فرامرز تشـبیه میکنـد و گاه او را نیز
برتـر و واالتـر میدانـد.
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خرامـان ،معشـوق خورشـید اسـت کـه شـاعر او را سـفید بـدن ،بلنـد بـاال ،کشـیده
چـون هنـال رسو ،بـا کمـری بـه تنگـی حلقـهی انگشتری و لبانـی بـه رسخـی یاقـوت بـا
ی چون تری و به سـیاهی
دیدگانـی غزالگونـه ،مخارآلـود و زیبـا ،نافـذ و تیزبین ،بـا مژههای 
قطـران ،ابروانـی بلنـد چـون کمنـد و باریک چون هالل ماه و پوسـتی بـه نازکی و لطافت
گلبرگ توصیـف میکنـد .مـوی ایـن معشـوقهی نوجوان سـیاه و بلند و شـکن در شـکن
اسـت .دندانـش چـون مرواریـد و دهانـش چـون چشـمهی حیـات ،زندگیبخش اسـت.
ایـن معشـوق جامه ،آرایش و زیورهایی متناسـب با اندام خـود دارد که البته رنگ و طرح
بومـی در آن بسـیار آشـکار اسـت .آرایشهـای معشـوق غالیـه ،خال الجـوردی ،رسمه و
کسـمه (مـوی عقـرب مانند بر پیشـانی) هسـتند و ایـن آرایشها بر حدت و شـدت زیبایی
خرامـان افزودهانـد .زیـورآالت او گوشـواره ،گردنبنـد ،نیملیره (سـکههایی از طلا کـه
بـا زنجیری بـه هـم متصـل میشـدند و بـه صـورت مچبنـد ،پابنـد و پیشـانیبند اسـتفاده
میکردنـد) ،توچتری (گل رس) ،الگیره (مهـر ه یـا آویـزی کـه بـر زلـف آویزنـد) ،تـاج
و بازوبنـد لعـل اسـت؛ یعنـی خرامـان متـام ویژگیهـای یـک معشـوق رشقـی را در خـود
دارد .اسالمیندوشـن علـت میـل شـاعران ایرانـی بـه روشـنی پوسـت را وضـع اقلیمـی
ایـران میداننـد کـه طبیعـت ایران ،گندمگون پرور اسـت و در آن روشـن چهـرگان ،جزو
اقلیـت کمیاب و ممتاز هسـتند و این سـفیدی پوسـت با سـیاهی زلف تعـارض مطلوبی را
اجیـادمیکنـد و هـر یـک زیبایی دیگـری را میگشـاید (اسالمیندوشـن.)132 :1376 ،
خرامـان بـه حلـاظ خلـق و خـوی در اوج سـنگدلی اسـت و شـاعر بارهـا بـه ایـن ویژگـی
اشـاره میکنـد و او را جلاد و کشـندهی خیـل عاشـقان میدانـد ،معشـوقی کـه بیاعتنـا
بـه هواخواهـان مهـواره در بادهنوشـی و تفریح اسـت .نزدیکان خورشـید ،شـاهزاده را از
خلـق و خـوی تنـد و رسکـش و بیرحم خرامان برحـذر میدارند و بـه او توصیه میکنند
از عشـق خرامـان چشمپوشـی کنـد .خـوی تنـد معشـوق در دیـدار بـاغ روحافـزا در برابر
سـخنان خورشـید آشـکار میشـود ،ولـی پـس از آن بـه شـدت پشـیامن میشـود و نامهای
بـرای خورشـید میفرسـتد کـه او را در ظاهـر از خـود میرانـد و هتدیـد میکنـد ،ولـی
در واقـع او را بـه عشـق خـود حتریـض میکنـد .تنـدی خرامـان بـا آشکارشـدن چهـرهی
واقعـی خورشـید بـدل بـه نرمـی و عشـق میگـردد .خرامـان با فرسـتادن عکس خـود نزد
خورشـید آغازگـر ایـن عشـق اسـت ،ا ّمـا در کل منفعـل اسـت و در رونـد داسـتان نقـش
اساسـی ندارد.
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هبـروز ،شـاهزادهی ختـن و نامـزد قمرنـاز اسـت کـه بـه جبران لطـف خورشـید در
آزادی قمرنـاز بـا او راهـی چین میشـود .هبروز حمتاط و عاقل اسـت و ایـن ویژگی او در
چندیـن کنـش داسـتان بـه چشـم میخـورد .او هرچنـد ادعـای عشـق قمرنـاز را دارد ،ا ّما
پـس از گرفتـاری قمرنـاز در چنـگال دیـو ،علیرغـم دالوری و جنگجویـی بـرای نجات
قمرنـاز اقدامـی نمیکنـد و دیگـر اینکـه دایـم خورشـید را انـدرز میدهـد کـه رازش را
حفـظ کنـد و مقـام و موقعیـت خـود را آشـکار نکنـد و در نبرد بین خورشـید و خاقان که
در حوالـی بـاغ روحافـزا روی میدهـد ،پیـش از حرکـت بـه طـرف بـاغ بـه شاهرخشـاه
نامـه مینویسـد و از او یـاری میطلبـد و نیـز وقتـی خورشـید مشـغول عیـش و تفریـح بـا
خرامـان اسـت ،هبـروز در پـی تدبیر بـرای نبرد روز دیگر اسـت.
قمرنـاز ،نامـزد هبـروز اسـت ،قمرنـاز را خورشـید از چنـگال دیـو رهـا میکنـد و
اینگونـه موجبـات آشـنایی خورشـید بـا هبـروز و شاهرخشـاه (پـدر قمرنـاز) و یـاری
رسـاندن آنهـا بـه خورشـید فراهـم میشـود.
عبـدال ،در کـردی اسـم عامی اسـت که به گروهـی از صوفیان پشـمینهپوش اطالق
میشـود کـه در غارهـا و کوههـا جـای داشـتهاند ،چنانکه هماکنـون در مناطق کردنشین
غـرب کشـور مکانهایـی بـه نام (افـداالن) وجود دارد کـه از مجلهی آنهـا بلندترین قلهی
مانشـت در ایلام اسـت ،برخـی معتقدنـد عبـداالن عـدهای بودنـد که بـر اثر ظلم شـاهان
زمانـه از موطـن خـود گرخیتـه و بـه کوههـا پنـاه آوردهانـد (امیـدی )72 :1386 ،و قابـل
مقایسـه اسـت بـا ابـداالن در هفـت مرتبـهی مردان ،شـامل :ابـدال ،ابـرار ،اخیـار ،اوتاد،
نقبـا ،نجبا ،غـوث و قطب.
راوی ،پوشـش ظاهـری و سـفرهای عبـدال را صوفیانـه توصیـف میکنـد ،ا ّمـا
رفتـار عبـدال نوعـی گربـزی اسـت .او ناگهـان در داسـتان ظاهـر میشـود و نـزد خرامان
از خورشـید میگویـد ،خرامـان بـه خورشـید دل میبنـدد و عبـدال را مأمـور میکنـد تـا
در ازای دسـتمزد راهـی خـاور زمین شـود و عکـس خرامـان را بـه خورشـید برسـاند.
عبـدال در شـکارگاه خـود را بـا حیلـه به خورشـید میرسـاند و خـود را شـیفتهی خرامان
نشـان میدهـد و بـیرس و سـامانی و آوارگـی خود را به هجـر و دوری از خرامان نسـبت
میدهـد و مهین کـه عکـس خرامـان را بـه خورشـید میسـپارد ،از رونـد داسـتان خـارج
میشـود و فرجامـش نامشـخص میمانـد.
دایـه ،هـمراز و طـرف مشـورت خرامـان اسـت و کارهـای خصوصـی خرامـان را
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انجـام میدهـد و زیـرک و مهربـان اسـت .فقـط در بخـش کوچکـی از داسـتان حضـور
دارد و فرجـام او نیـز نامشـخص اسـت و زمانـی کـه خرامـان راهی خاور زمنی میشـود،
نامـی از دایـه نیسـت.
 -3-6حلن
حلـن آهنـگ بیـان نویسـنده (مریصادقـی )521 :1388 ،نسـبت بـه اثـر اسـت ،چنانکـه
خواننـده آن را حـدس بزنـد (مهان .)523 :حلـن راوی در منظومهی خورشـید و خرامان
ماننـد بیشتر داسـتانهای سـنتی غنایـی ایسـتا ،جـدی و صمیمـی اسـت ،چنانکـه حلـن
سـخنگفتن خورشـید بـا هبـروز و خرامـان تقریبـ ًا یکسـان و صمیمـی اسـت و حلنـی
غنایـی و صمیامنـه دارد ،ا ّمـا در میـدان نبرد و شـکار دیـو و اژدهـا حلـن شـاعر محاسـی و
فاخـر اسـت .فضـای داسـتان شـاد و بزمـی اسـت ،چنانکـه شـاعر پیدرپـی جملـس بزم و
بادهنوشـی را توصیـف میکنـد.
 -4-6گفت وگو
سـخنانی را کـه میـان شـخصیتها و یـا افـکار شـخصیت واحـدی در هـر کار ادبـی
خلـق میشـود ،گفتگـو مینامنـد (میر صادقـی .)466 :1388 ،یکـی از هنرهـای بـارز
املاسخـان گفتگوهـای موفـق در ایـن منظومـهی غنایـی اسـت ،چنانکـه گفتوگوهـا بـه
شـکل تکگویی ،مناظره ،پیامگزاری و اندرز بارز اسـت که قصد شـاعر پیشبرد داسـتان
از طریـق ایـن گفتوگوهاسـت ،اگـر چـه گاهـی جنبـهی تزیینـی و آرایشـی مییابنـد کـه
گفتوگـوی خورشـید و هبـروز در میـدان نبرد بـا خاقـان از نمونههـای آن اسـت .یکـی
از انـواع گفتوگـو در ایـن منظومـه کـه بسـیار بـه آن پرداختـه شـده اسـت ،نامهنـگاری
میـان شـخصیتهای داسـتان اسـت و ایـن نامههـا گاهی بسـیار طوالنی هسـتند ،چنانکه
نامـهی خرامـان به خورشـید در  25بیت و پاسـخ خورشـید به او در 42بیت آمدهاسـت.
خطـاب خورشـید بـه چنی (رسزمین معشـوق) و نامهی خرامـان از انـواع تکگوییهای
داسـتانی حمسـوب میشـود کـه از نکات قابـل توجه و زیبـای این گفتگوهـا ،تکرار بخش
اول هر مرصاع اسـت .رعایت این سـنت شـعری در ادب کردی ،موجب تأثری بیشتر این
بیتهـا شـدهاسـت و نیـز تـک گوییهـای خرامـان بیشتر بـه شـکل امـر و فرمان هسـتند.
کالم در مناظرههـا در برخـی مـوارد تکـراری اسـت ،چنانکـه شاهرخشـاه در انـدرز بـه
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خورشـید بـرای انصراف از عشـق خرامان مهـان سـخنانی را میگوید که عادلشـاه پیش
از آن بـه خورشـید گفتـهبـود .اندرزهـای داسـتان جنبـهی تعلیمـی ندارنـد بلکـه بـا هدف
پیشبرد رونـد داسـتان آمدهاند.
 -5-6تعلیق
تعلیـق داسـتان بـر حمـور اصلـی وصال خورشـید و خرامـان میچرخد و حمورهـای فرعی
ماننـد عشـق قمرنـاز و هبـروز ،جهانگیر و گوهرتـاج ،نربد خورشـید با صلصـال و اژدها
حوادث فرعی داسـتان هسـتند.
 -6-6عنارص خرق عادت
عنـارص خـرق عـادت در منظومـهی املاسخان دیده میشـود که به مهنی سـبب از حقیقت
ماننـدی کمتری برخـوردار اسـت کـه دلیلـی بر سـنتیبودن داسـتان اسـت .از این عنارص
عقلسـتیز و خـارق عـادت میتـوان بـه حضـور صلصـال دیـو ،ابـزارآالت جنگـیاش،
اژدها ،اعتقاد به پری ،و نربد خورشـید و هبروز با سـپاه دههزار نفری خاقان اشـاره کرد.
 -7بازتاب فرهنگ عامه
روزگاری مـردم ایـن مـرز و بـوم ،فـارغ از هیاهـوی عصر نویـن ،روز را بـا کار و تلاش
سـپری میکردنـد و شـب هنـگام میهمان حمافـل شـاهنامهخوانی بودنـد .مردم اسـطورهها
و محاسـهها را بـاور میکردنـد ،بـه پهلوانـان و قهرمانانـش عشـق میورزیدنـد و در فـراز
و فـرود داسـتانها مهـراه آنهـا بودنـد .همچنین جتلـی فرهنـگ رسـوم و آینیهـای حملـی
و بومـی پیونـدی درونـی را بـا ایـن منظومـه بهوجـود مـیآورد کـه جاذبـهی ایـن حمافـل را
بیشتر میکـردهاسـت ،مهچـون :در فـراق عزیـزان یقـه پـاره کـردن ،بـر رس و روی زدن،
صـورت خـود را خراشـیدن و بـا صـدای بلنـد نالـه کردن:
تـــا ئامـــا نــــه هـــووش بـانــــگش نــــهوهردا
وه پهنجـــهێ پـــرزوور مـــهدا وه ســـهردا
یهخـــهێ کیانـــی دڕی تـــا بـــهوار
زارزار مـهگــــروا نــــــه هجـــران یـــار
( 256و )257
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ترمجـه :تـا بـه هـوش آمـد بـر رس زد ،خیهی لباسـش را پـاره کـرد و از دوری یـار گریه
و زاری کـرد.
مـــادهر ایـــد شنهفــــت شـــن زاری کـــرد
نـــه داغ فهرزهنـــد بیقـــراری کـــرد
ناخـــون وه ســـورهت ویـــش اشـــاره کـــرد
گوونـــاێ گولناریـــش پارهپـــاره کــــرد
()2353 -2350
ترمجه :مادر وقتی سـخن خرامان را شـنید از داغ دوری فرزند گونهاش را خراشـید
و گریه و زاری رس داد.
کردهـا هنـگام مشـاهدهی صاحبمجـاالن ،زیبارویـان و خوشقامتـان ،بـا ذکـر
صلـوات ،شـکر خالـق را بـه جـا میآورنـد:
شــــولهی شـــهوق نـــور خورشـــید خـــاوهر
کهفتـــه نـــاو شـــار وینـــهێ قــــورس خـــوهر
ئـــهو ســـپا و لهشـــکهر چهنـــی مهخلووقــــات
مهداشـــان وه دیـــن موحهممـــهد ســـهلوات
( 95و )96
ترمجـه :نـور چهرهی خورشـید بر شـهر پرتـو افکند و سـپاهیان و مردم شـهر با دیدن
او صلوات فرستادند.
شــــــهوق جـهمــالــــش وینـــــهی شـــهوق خـــوهر
مهمــــــانوو وه تـــول تهرکـــهێ نهیشــــــهکهر
ســـهلوات دان وه نــــور شیــــر نهوجــــوان
مـــات مهنـــدن حـــران فـــرهێ فـــراوان
( 999و )1000
ترمجـه :چهـرهاش چـون آفتـاب پرنـور و زیبـا بـود ،قامتش چون هنـال نیشـکر بلند و
خـوش ترکیـب بـود و مهـگان از زیبایـی حریتانگیز این شیر جـوان دچار حریت شـدند
و صلوات فرسـتادند.
مهامننـوازی در فرهنـگ بومـی و حملـی کـرد ارزش خاصـی دارد و بـه جمموعـهی
سـفرهی پذیرایـی از میهمان جمـاز ًا (به عالقهی ذکر جزء و ارادهی کل) نان گفته میشـود:
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ایمـــهت طهلـــهب کـــرد پـــهری میامنـــی
نهوهردیـــم نـــه خـــان شهریــــفت نانـــی
مهگـــهر نـــان نـــهوی نـــه ســـهر کارتـــان
یـــام قیمـــهت داروو نـــان جـــه شـــارتان
نهوهردیـــم نانـــت نـــازار خاقـــــان
مهامنـــان
قـــهدر
بگریـــد
مهیـــوو
()1525-1523
ترمجـه :مـا را بـه مهامنـی خوانـدی ولـی چـون میزبانـان از مـا پذیرایـی نکـردی .آیـا
در شـهر شما رسـم چنین اسـت یـا ایـن کـه قیمـت نـان در شـهر شما زیـاد اسـت .تـو از ما
پذیرایـی نکـردی ای فرزنـد عزیـز خاقـان ،در حالیکـه شایسـته اسـت قـدر مهامن دانسـته
شود.
وات ای وهزیـــران امـــران مـــن
حـــهرام بـــوو لیتـــان ســـوفره و نـــان مـــن
()2118
ترمجه :گفت ای وزیران و امریان من ،نان و نمک من حرامتان باد!
سـنگ از ابـزار و آالت جنگـی اسـت کـه در رسودههـای کـردی بسـیار بـه چشـم
میآیـد ،شـاید بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در جغرافیـای طبیعـی غـرب ایـران سـنگریزههای
ریـز و درشـت در زمین ،وجـود دارد.
ســـه ســـهنگ آســـیاب کردنـــش پیوهســـت
گـــردن چنــــارێ پـــهری چـــــوب دهســـت
()367
ترمجـه :سـه سـنگ بـه بزرگـی سـنگهای آسـیاب و یـک چـوب چنـار را بـه دسـت
گرفتـه بـود.
ســـاگه دیـــش وه چـــهم سهلســـاڵ بیدیـــن
چهنگـــش دا نـــه ســـهنگ خیزیـــا بـــه قـــن
دا نـــــه کـهمـهربــهنـــــد شــــــاهزادهێ خـــاوهر
نگــــهدارش بـــی خـالــــق ئهکـبــــهر
(408و )409
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ترمجـه :مهنیکـه صلصـال ،خورشـید را دیـد چنـگ بـر زمین زد و یک مشـت سـنگ
برداشـت ،بلنـد شـد و بـا خشـم آن را بـه طـرف شـهزاده پرتـاب کـرد ،ا ّمـا خـدا جـان
خورشـید را حفـظ کـرد.
بـاور عامیانـه چنین اسـت کـه دیـوان گام برنمیدارنـد ،بلکـه میچرخند و مسـافت
طوالنـی را میپرنـد کـه در زبـان حملـی گفتـه میشـود« :تنـوره گرتن»
قـــار
وه
گــرمــــنا
تــــنـۆرهزهنان
خـــــورشید نــــگا کــــرد تـــا شـــی وه مهغـــار
()398
ترمجـه :دیـو میچرخیـد و میغریـد و بـه طرف غـار میرفت و خورشـید حرکت او
را بـا نگاه دنبـال میکرد.
زنـان کـرد از «نیملیره» بـرای زینـت لبـاس حملـی هبـره میبرنـد .نیملریه ،سـکههایی
از طلا اسـت کـه بـا زنجیری بـه هـم متصـل میشـدند و بـه صـورت مچبنـد ،پابنـد و
پیشـانیبند اسـتفاده میکردنـد:
کورپــــه حیتــــاران سیــــاێ ســوبحانــــی
پیـشـانــــی
دهور
نیملیــــره
بــــهرق
()1014
ترمجه :کودکی شریین حرکات و زیبارو با گیسوانی سیاه و شگفتانگیز و تأللو
سکههای طال بر پیشانیش.
نــــان وه سـهرویــــش طـــا ژه چهنــــد قــــهد
شــــهوق نیملیــــره دانــــهێ زبهرجـــهد
()1200
ترمجه :سکههای طالیی و دانههایی از زبرجد بر رسبندش بستند.
«سـهروهن ،سـهروین» ،پارچـهای اسـت کـه زنـان کرد به روشـی خمصـوص دور رس
خـود میپیچنـد که بـه آنـان زیبایـی دو چندانی میبخشـد.
یکـی از انـواع آرایـش زنـان کـرد اشـکال خاصـی بـوده کـه بـر پیشـانی ،پشـت ابرو،
چانـه ،دسـت و مـچ پـا خالکوبـی میکردنـد ،این خالهـا به رنگهـای گوناگـون بودهاند
و خـال آبـی را بیشتر بـهکار میبردنـد کـه در ایـن منظومـه بـا لفـظ خـاالن الجـهوهرد و
فیروزه خـاڵ بـه ایـن خالها اشـاره شـدهاسـت:
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کهنیـــزان خـــاالن الجـــهوهرد
چـــون طـــاووس مهســـت لـــه میـــدان ویـــهرد

()228
ترمجـه :خرامـان مهـراه کنیـزان که بـا خالهایی آبی صورت و دسـت خود را آراسـته
بودند ،چون طاووسـانی زیبا از میدان شـهر گذشـتند.
بـــوو گوونـــاێ گولرهنـــگ بـــهدر جـهمالــــت
بـــوو شـــهوق خـــاالن فـــرووزه خالـــت
()10351
ترمجـه :سـوگند بهگونههـای چـون گل و چهـرهی چـون مـاه و تأللـو خالهـای
فریوز هایـت.
زنـان کـرد گلهـا و گیاهـان خوشـبو چـون میخـک را به نخ میکشـیدند و بـر گردن
میآوخیتنـد کـه بـه این رسـم در این منظومه اشـاره شـده اسـت:
حهماێـــڵ وه بــــن ســـینه عــــهنبهرین
مـــهر جـــار جـــاران شیــــرینی شـــرین
()1597
ترمجه :آویزی خوشبو چون شریین بر سینهاش آوخیت.
بـر پایـهی آنچـه گفتـه شـد بازتـاب فرهنـگ ،آداب ،سـنن ،و عالیـق کردهـا در
منظومـهی خورشـید و خـاور از جلوههـای ویـژهای برخـوردار اسـت.
 -8ویژگیهای حمتوایی
 -1-8موضوع
موضـوع شـامل پدیدههـا و رویدادهایـی اسـت کـه داسـتان را میآفرینـد و درونامیـه را
تصویـر میکنـد (مریصادقـی .)217 :1388 ،موضـوع اصلـی داسـتان خورشـید و
خرامان بیان عشـقی دوسـویه اسـت که موجد این عشـق ،زیبایی معشـوق اسـت .کزازی
در بحـث پیشـینهی رزم و بـزم بـر ایـن عقیـده اسـت کـه «قهرمانـان رزمنامههـا ،رفتـار و
کـرداری یکسره اینسری و گیتیـگ و زمینـی دارنـد و مهـواره بـه یـاری دل میبازنـد کـه
زیبارویـی اسـت پیکرینـه و دیداری و ساختهشـده از گوشـت و پوسـت ،ایـن دلدادگیها
از آن اسـت کـه دلشـدگی بـه شـیوهی کهـن کـه در رزمنامههـا رسوده و بازنمـوده آیـد،
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پیوسـته بـه پیونـد زناشـویی و کامیابـی میانجامـد» (کـزازی .)208 :1388 ،چنانکـه
گفتـه شـد ،وصـال و ازدواج از ویژگیهـای داسـتانهای عاشـقانهی محاسـی اسـت و در
آن خبری از ناکامیهـای دورههـای بعـدی در داسـتانهای عاشـقانه دیـده نمیشـود.
در الگــوی عشــق خورشــید و خرامــان ،اســاس روابــط از طــرف خرامــان آغــاز
میشــود ،ولــی ایــن خورشــید اســت کــه جمنــونوار زندگــی و پادشــاهی را رهــا میکنــد
و بــه تنهایــی راهــی چــن میشــود ،بــا خطراتــی چــون دیــو ،اژدهــا ،دوری و ســختی
راه روبــرو میگــردد ،ولــی هیــچگاه منــرف نمیشــود .تنهــا فکــر و ذکــر خورشــید
معشــوق اســت ،چنانکــه بــاده نوشــیهای مکــرر و جشــنهای شــاهانهای کــه در
آزادی قمرنــاز برپــا میشــود ،او را دمــی از یــاد معشــوق غافــل نمیکنــد .خورشــید
چنــان عاشــقی بیتــاب در ایــن منظومــه توصیــف شــده و وصفهــای شــاعر از
خورشــید برخــاف خرامــان تاکیــد بــر جزییــات چهــرهی او نیســت ،بلکــه شــاعر بــه
انــدام پهلوانانــه و قــدرت او ارصار مــیورزد و در صحنههــای محاســی او را بیبــاک
و جنــگاور توصیــف میکنــد ،بهگونــهای کــه الگــوی توصیــف شــاعر از خورشــید
مبــن دیــدگاه و پســند کردهــا از مــردان اســت .اگــر چــه شــاهزادهی جــوان شــجاع و
دلــر اســت ،ا ّمــا روحــی لطیــف دارد و در فــراق یــار مهــواره اشــک میریــزد ،چنانکــه
شــاعر بیتابیهــای عاشــقانهی خورشــید را هنــگام ورود بــه چــن و خطــاب قــراردادن
رسزمــن معشــوق ،تکگویــی خورشـــــید خطــاب بــه نامــهی خرامــان و بوســههای
بیقــرار او بــر دســتهگل خرامــان و نگرانیــش از اش ـکریزی وی در بحبوح ـهی جنــگ
بــا خاقــان را بســیار زیبــا توصیــف کــرده اســت.
در کنـار عشـق خورشـید و خرامـان ،هبـروز و قمرناز نیـز دو دلدا دهی دیگر داسـتان
هسـتند ،ا ّمـا عشـق آنهـا بـه انـدازهی خورشـید و خرامـان پرشـور نیسـت ،بهگونهایکـه
قمرنـاز دو سـال در بنـد دیـو اسـت ،ا ّمـا هبروز هیچ تالشـی بـرای رهایـی او نمیکند و در
مکانـی زیبـا و خـوش آب و هـوا و بـه دور از مـردم قرصی بنـا میکند و به شـکار و عیش
و نـوش میپـردازد ،بـه ایـن هبانـه کـه دوری و هجـران قمرنـاز را نمیتواند ،حتمـل کند.
عشـق در ایـن منظومـه در مـرز عشـق عـادی باقـی میمانـد و در هنایـت بـه ازدواج
منتهـی میشـود ،عشـقی زمینـی و جمـازی کـه بـه هـوس نیـز نزدیـک اسـت و تـا انـدازهی
زیـادی راه تفسیرهای عرفانـی را بـر خماطـب میبنـدد.
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 -2-8درونمایه
درونمایـه فکـر اصلـی و مسـلطی اسـت کـه در خلال داسـتان کشـیده میشـود و
موقعیتهـای داسـتان را بـه هـم پیونـد میدهـد؛ یعنـی اندیشـه و فکـر حاکـم در داسـتان
اسـت کـه جهـت گیری فکری نویسـنده را نشـان میدهد .علاوه بر عشـق و تأثری نریوی
آن ،شـکیبایی و بردبـاری در دشـواریها ،کـرم و بخشـش ،خوشباشـی ،میهامننـوازی،
پـاداش نیکـی ،نیکاندیشـی و تاکیـد بـر امهیـت تـوکل و دعـا درونمایههای داسـتان را به
وجـود میآورنـد کـه البتـه مهگـی حضـور کمرنگـی دارنـد .بـه نظـر میرسـد این داسـتان
بـه صـورت شـفاهی در میـان کردهـا رواج داشـته و یـا سـاخته و پرداختـهی ذهـن شـاعر
بـودهاسـت .سـاختارهای داسـتانی ،حـوادث ،آداب و سـنن مطـرح در ایـن منظومـه تـا
حدودی با سـاختار عشـقهای محاسـی و غنایی در ادب فارسـی یکسـان اسـت .پهلوان،
پادشـاه یـا شـاهزاده غالبـ ًا از رسزمین دیگـری مهسر میگزینـد (برونمـرز مهسری) و به
مهین منظـور بـه سـفر جسـتجو مـیرود (آیدنلـو )1 :1381 ،کـه ایـن مضمـون بـه وفـور
در داسـتانهای عاشـقانهی محاسـی و غنایـی وارد شـدهاسـت .بیگمان مـردم باسـتان و
بالطبـع پهلوانـان و شـاهان ،بیشتر بـا زنـان هممیهن خویـش ازدواج میکردنـد ،ا ّما چون
اینگونـه ازدواجهـا فاقـد عنصر غرابـت بـوده اسـت ،پردازنـدگان بـه آن توجـه نکردهاند
و بـه دلیـل اینکـه مهـهی ایـن ازدواجهـا بـا عشـق و دلدادگـی درآمیختهانـد ،از جاذبـهی
داسـتانی فراوانـی برخوردارنـد (رسامـی ،)323 :1388 ،چنانکـه در منظومـهی مهـای
و مهایـون خواجـو ،مهـای ،شـاهزادهای ایرانـی اسـت کـه به دختری از رسزمین چنی دل
میبنـدد و بـرای ازدواج بـا او راهـی ایـن رسزمین میشـود (خواجوی کرمانـی:1370،
 )1/250-321و خورشـید ،شـهزادهی خاورزمین نیـز برای یافتن دلـدارش (خرامان)
راهـی چین میشـود.
قهرمـان داسـتان پـس از یافتـن جفـت مناسـب ،گاهی بـا پرهیز و خمالفـت پدر دخرت
روبـرو میشـود (آیدنلـو ،)1:1381،چنانکـه در داسـتان بیـژن و منیـژه ،افراسـیاب بـا
ازدواج دخترش منیـژه بـا بیـژن خمالفـت میکنـد و پهلـوان ایرانـی را در چاهـی زندانـی
میکنـد (فردوسـی327 :1386 ،ـ .)3/308خاقـان ،پـدر خرامـان نیـز از حضـور
خورشـید در بـاغ روحافـزا آگاه میشـود و بـه بـاغ محلـه میکنـد و سـپاهش چندیـن بار از
خورشـید و هبـروز شکسـت میخـورد.
در سـنتهای محاسـی ایـران ،دختر در مهـرورزی و ازدواج اسـتقالل عمـل دارد و
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در ازدواج بـا مـرد مطلـوب خود پیشـگام میشـود (آیدنلـو ،)1 :1381 ،چنانکه مهایون
در اولین دیـدار گرفتـار عشـق مهـای میگـردد ،اختیـار را از کـف داده و از کنیزانـش
میخواهـد ،بـرای وی چـارهای بیندیشـد (خواجـوی کرمانـی )1/346 :1370 ،و در
ایـن منظومـه نیـز خرامـان اوصـاف خورشـید را از زبـان عبـدال میشـنود و چـون در دل
مایـل بـه خورشـید میگـردد ،عکـس خـود را بـه عبـدال میسـپارد ،تا نـزد خورشـید برده
و او را از عشـق خرامـان آگاه کنـد .نیـز وقتـی کـه خورشـید بـه چین میرسـد ،خرامان به
قصـد دیـدار او از بـازار عبـور میکنـد و سـپس دایـهاش را واسـطهی این وصـال میکند.
انداختـن یـا رد و بـدل کـردن ترنـج ،افسر یـا گل ،یکـی دیگر از سـنتهای خواسـتگاری
و دلدادگـی اسـت (آیدنلـو )1 :1381 ،کـه خرامـان پـس از دیـدار بـا خورشـید و
شعلهکشـیدن آتـش عشـق خورشـید در دلـش ،بـرای او یک دسـتهگل نرگس میفرسـتد.
منظومهی غنایی خورشـید و خرامان با سـایر آثار داسـتانی (منظوم و منثور) غنایی
مشـاهبتهایی دارد؛ یعنـی ویژگیهـای مشترک داسـتانها بـه صورت سـنن ادبـی رایج،
در ایـن منظومـهی نیـز وارد شـدهاند ،چنانکـه در منظومـهی خسرو و شیرین نظامـی،
شـاپور تصویـر خسرو را میکشـد و بـر رهگذر شیرین نصـب میکند (نظامـی گنجوی،
 )50 :1386و خرامـان نیـز ،عکـس خـود را توسـط عبـدال نـزد خورشـید میفرسـتد و
خورشـید بـا دیـدن عکـس خرامـان بـه او دل میسـپارد و راهـی چین میشـود .یکـی از
موتیفهـای رایـج در داسـتانهای سـنتی ،ندیـده یـا از روی وصـف عاشقشـدن اسـت،
چنانکـه زال پـس از آنکـه در بـزم مهـراب ،وصـف رودابه را میشـنود ،دل بـه او میبازد
(فردوسـی294 :1386 ،ـ )1/287و رودابـه نیـز چـون وصـف زیبایـی و دلیری زال
را از زبـان پـدر میشـنود ،گرفتـار عشـق زال میشـود (مهـان )289 :و خرامـان نیـز بـا
شـنیدن اوصـاف خورشـید بـه او دل میسـپارد و عکـس خـود را بـرای او میفرسـتد و
خورشـید بـا دیـدن عکس خرامان عاشـق او میشـود و تـرک وطن میکند .واسـطهگری
عشـاق بـرای وصـال عشـاق دیگر نیـز مضمونی رایج اسـت ،چنانکه در داسـتان مهای و
مهایون ،غری از مهای که به عنوان شـخصیت اصلی داسـتان درگری عشـق مهایون اسـت،
در مسیر حرکـت مهـای از شـام بـه چین حوادث عاشـقانهای برای سـایر شـخصیتهای
داسـتان نیـز رخ میدهـد (خواجوی کرمانی )3/425 -422 :1370و خورشـید نیز در
جریـان حرکـت بـه چین در میانهی راه بـا قمرناز (شـاهزادهی ختن) دیـدار میکند ،او را
از چنـگال صلصـال دیـو رهـا میکنـد و در پایـان هـم اوسـت کـه موجـب وصـال قمرنـاز
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و هبـروز میشـود.
قهرمـان بـرای ناشـناسماندن تلاش میکنـد ،چنانکه رسـتم بـرای رهایـی بیژن در
هیـأت بـازرگان وارد تـوران میشـود (فردوسـی908 :1386 ،ـ ،)3/869خورشـید و
هبـروز نیـز بـه عنـوان تاجـران طلا و جواهـر وارد چین میشـوند کـه شـاعر خـود بـه این
شـباهت چنین اشـاره میکند:
لـــهوان وه دلشـــاد پـــهری خهرامـــان
چـــان روســـتهمن پـــهی بیـــژهن آمـــان
()934
خـرم بـه قصـد دیـدار خرامان به هیـأت تاجـر وارد چنی شـدند گویی
ترمجـه :شـاد و ّ
کـه رسـتمند و در پـی بیـژن آمدهاند.
رویـا ،در پنـدار اسـاطریی ،برزخـی میان عامل شـهود و عامل غیب اسـت ،بسـیاری از
رویدادهـا پیـش از آنکـه در عـامل بیـداری وقـوع یابنـد ،در خـواب رخ مینامینـد (رسامـی،
 )559 :1388و سببسـاز حـوادث میشـوند ،چنانکـه کتایـون دختر قیصر پیـش از
اجـرای مراسـم مهرسگزینـی بـرای خویـش ،گشتاسـب را بـه خـواب میبینـد و وی را
بـه مهسری برمیگزینـد (فردوسـی245 :1386 ،ـ )5/239کـه خرامـان نیـز حضـور
خورشـید را در چین بـه خـواب میبینـد و تصمیـم میگیرد ،او را بیابد و بـه مهنی منظور
عکـس خـود را بـه بـازار میفرسـتد و پـس از آگاهـی از حضـور خورشـید و هبـروز بـه
دیدارشـان مـیرود و حـوادث بعـدی رقـم میخورنـد .داسـتانهای عاشـقانه معموالً در
فصـل هبـار اتفاق میافتند ،شـاید به این دلیل باشـد که گل ،سـبزه ،هبـار و رنگ و بوی آن
در آراسـتن صحنهها و تصویرها و توصیفهای شـاعرانه نقش بهسـزایی دارد و داسـتان
خورشـید و خرامـان نیـز در فصـل هبـار روی میدهـد .مـوارد مذکـور نشـان میدهـد کـه
شـاعر شـناخت کافـی و درسـتی از ویژگیهـای داسـتانهای غنایـی و محاسـی مشـابه
در ادب فارسـی و رویکـرد بهکارگیری آنهـا در منظومـهی خورشـید و خرامـان دارد.
 -9نتیجهگریی
فرهنـگ و ادبیـات بومـی حلقههـای سـازندة زنجیرة فرهنـگ و ادبیات ملی هر کشـوری
اسـت کـه بـر ایـن پایـه تلاش بـرای زنـده کـردن آثـار بومـی ،تالشـی بـرای تقویـت
بنمایههـای فرهنـگ و ادبیـات ملـی اسـت .مهچننی معرفی آثار حملی سـبب آگاهی نسـل
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جـوان از پیشـینة قومـی و فرهنگـی مـرز و بـوم خـود ،شـناخت ارزشهـای اصیـل و در
نتیج�ه خودب�اوری فرهنگیـ میگ�ردد .قالـب منظومـة خورشـید و خرامان مثنوی اسـت
کـه ایـن قالـب رایجتریـن قالـب بـرای رسایـش داسـتان در ادب فارسـی و کـردی اسـت،
وزن ایـن منظومـه عـددی یـا هجایـی اسـت و در ایـن وزن هـر مصرع ،ده هجـا دارد کـه
خـود بـه دو دسـتة پنجتایـی تقسـیم میشـود و درنـگ بعـد از هجـای پنجـم در هـر مرصع
رضوری اسـت کـه از ایـن نظـر بـا وزن دوری شـباهت دارد .شـاعر از وزن و اصـول
موسـیقی شـعر بـه خوبـی اطالع داشـته ،اگر چه گاهـی از این قاعده عدول کرده و بیشتر
یـا کمتر از ده هجـا ،در یـک مصرع بـه کار بـرد ه اسـت .قافیـه در ایـن منظومـه به درسـتی
رعایـت شـده و بیشتر قوافـی اسـمی هسـتند و شـاعر قافیـة فعلـی را چنـدان بـه کار نربده
اسـت و نکتـة قابـل توجـه در قوافـی ایـن منظومـه ،ذکـر قافیة اسـمی و فعلـی در یک بیت
اسـت .شـاعر از ردیـف خیلـی انـدک اسـتفاده کـرده ،اگـر چـه قافیـه در برخـی از بیتهـا
ذکـر نشـده و فقـط بـا آوردن ردیـف ،موسـیقی کنـاری آنهـا اجیـاد شـدهاسـت .لغتها و
ترکیبهـا سـاده اسـت ،ولـی واژگان کهنـه در آن فـراوان یافـت میشـود.
داسـتان غنایـی خورشـید و خرامـان در فضایـی اسـاطریی رخ میدهـد کـه از
ویژگیهـای داسـتانهای سـنتی اسـت .توصیـف ،ویژگـی اصلـی زبـان شـاعر اسـت و
از زیبایـی معشـوق ،رفتارهـای عاشـقانه ،انـواع گلهـا ،پرندههـا ،بـاغ ،معشـوق آالت
جنگـی ،میـدان نربد و سـایر موارد توصیفهای دقیقی کردهاسـت و رایجترین وسـیلهی
توصیـف در ایـن منظومـه تشـبیه اسـت .اگرچـه ایـن منظومـه بـا هیـچ اثـر غنایـی در زبـان
فارسـی کام ً
لا منطبق نیسـت و به نظر میرسـد ،بر اسـاس داسـتانهای عامیانـه و یا ختیل
شـاعر رسوده شـده ،ا ّمـا شـاعر آگاهانـه داسـتان را در چارچـوب آثـار غنایـی و محاسـی
مشـابه رسودهاسـت .فضای منظومه شـاد و پرنشـاط اسـت و شـاعر از حمیطهای ارشافی
و گـردش و تفریـح در بـاغ و بزم و بادهنوشـی سـخن میگوید و به نظر میرسـد ،شـعری
واقعگراسـت کـه بـه زیبایـی حمیـط زندگـی ،اوضـاع جنگـی و لشکرکشـی را منعکـس
میکنـد؛ یعنـی از نظـر فکـری شـعری برونگراسـت و اگـر چـه دقایـق امـور را وصـف
میکنـد ،ا ّمـا بـا مسـائل روحـی چنـدان رسوکار نـدارد.
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منابع
آیدنلــو ،ســجاد (« ،)1387چنــد بنمای ـهی مهــم ازدواج در ادب محاســی ایــران»،
جملــه دانشــکدهی ادبیــات و علــوم انســانی ،دانشــگاه فردوســی مشــهد ،شــاره ،160
صــص .24 -1
اســامی ندوشــن ،حممدعلــی ( ،)1381ماجــرای پایانناپذیــر حافــظ ،هتــران:
رشکــت ســهامی انتشــار ،چــاپ ســوم.
امیــدی ،ولیحممــد ( ،)1387دیــوان (جمموعـ ه شــعر کــردی) ،گردآورنــده ،رشح و
ترمجــه یــارس ســنایی ،ایــام :رامــان.
بورهکهیــی (صفــیزاده) ،صدیــق ( ،)1367میــژووی ویــژهی کــوردی ،بانــه:
ناجــی.
خواجــوی کرمانــی ،حممــود بــن علــی ( ،)1370مخســه ،تصحیــح ســعید
نیازکرمانــی ،کرمــان :دانشــگاه شــهید باهنــر.
ســارایی ،ظاهــر (« ،)1382وزن عــددی در شــعر کــردی» ،فصلنامــهی فرهنــگ
ایــام ،شــاره  13و .14
رسامی ،قدمعلی ( ،)1388از رنگ گل تا رنج خار ،هتران :علمی فرهنگی.
رشیفــی ،امحــد (« ،)1378شــاهنامه کــردی ،اثــری مســتقل یــا ترمجـهای از شــاهنامه
فردوســی» ،جملــه فرهنــگ ،شــاره .16
صاحلی ،مالحمیالدین ( ،)1380رسود بادیه ،سنندج :انتشارات کردستان.
فردوســی ،ابوالقاســم ( ،)1386نامــه باســتان ،گــزارش و توضیــح مریجاللالدیــن
کــزازی ،هتــران :ســمت ،چــاپ ششــم.
کندول ـهای ،املاسخــان ( ،)1373شــرین و فرهــاد ،تصحیــح امــن گجــری ،قــم:
ســینا.
گجری (شاهو) ،امنی ( ،)1378از بیستون تا داالهو ،هتران :مه.
معنی ،حممد ( ،)1388فرهنگ فارسی ،هتران :امریکبری.
نظامــی ،الیــاس بــن یوســف ( ،)1378خــرو و شــرین ،تصحیــح حممدحســن
وحیــد دســتگردی ،ب ـ ه کوشــش ســعید محیدیــان ،هتــران :قطــره ،چــاپ هشــتم.
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