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چکیده
نامی  شاعران  از  کندوله ای  املاس خان 
هجری  دوازدهم  قرن  در  ُکرد  گورانی رساِی 
اشارات  پژوهشگران  این که  با  می آید.  شامر  به 
فراوانی به احوال و آثار او کرده اند، اّما بیشرت منابع 
تکرار مطالب پیشنی بوده و تاکنون پژوهش دقیق 
رسوده های  و  زندگی  درباره ی  اطمینان بخشی  و 
او انجام نگرفته است. آوازه ی املاس خان به سبب 
داده اند،  نسبت  وی  به  که  است  منظومه هایی 
این  در  نیست.  او  آِن  از  آثار  این  بیشرت  هرچند 
پژوهشگران  نظر  بررسی  و  نقد  ضمن  جستار، 
می شود  کوشش  شاعر،  آثار  و  زندگی  درباره ی 
به  آنان  انتساب  در  که  خّطی یی  نسخه های  بر  بنا 
زندگی  دقایق  نیست،  تردیدی  جای  املاس خان 
شود.  آشکار  او  باورهای  و  عقاید  از  پاره ای  و 
زادگاه،  و  والدت  تاریخ  نسب،  ختّلص،  و  نام 
اعتقادات  و  آرامگاه  وفات،  تاریخ  حال،  رشح 
پیِش  مقاله ی  برجسته ی  مباحث  از  خان،  املاس 
روست. در پایان نیز نسخه های خّطِی آثار او در 

کتابخانه های ایران و جهان معرفی می شود. 

زندگی،  کندوله ای،  املاس خان  کلیدواژه ها: 
شخصیت، شعر ُکردی، نسخه های خّطی.

کورتە

گۆرانه)ئەدەبی  لە شاعیره   کەندوولەیی  خانی  ئەڵامس 

١٢دا  سەدەی  لە  کە  کوردە  بەناوبانگه کانی  گۆرانی(  

زۆریان  ئاماژەی  لێکۆڵه ران  کە  ئەوەی  وێڕای  ژیاوە. 

زۆرینەی  بەاڵم  کردووە  ئەو  بەرهەمه کانی  و  ژیان  بە 

تا  پێشوو بووە و  ئه وانه ی  بابەتەکان دوپات کردنەوەی 

باره ی  له   لێکۆڵینەوەیەکی ورد و جێگه ی متامنه   ئێستا 

ناوبانگی  نەدراوە.  ئەنجام  ئەودا  هۆنراوەکانی  و  ژیان 

کە  شیعرییانه یه   چیرۆکه   ئه و  هۆی  بە  خان  ئەڵامس 

بەرهەمانە  ئەم  زۆربەی  ئه گه رچی  به وه وه ؛  دراوه   پاڵ 

لێکدانەوەی  و  لەم وتارەدا وێڕای ڕەخنە  نین.  ئەو  هی 

بیروڕای لێکۆڵەران لەمەڕ ژیان و بەرهەمەکانی شاعیر، 

هەوڵ دەدرێت بە گوێرەی ئەو نوسخە ده ستنووسانه ی 

چەن  خانە،  ئەڵامس  هی  نییە  لەوەدا  گومامنان  کە 

چرکەیەک لە ژیانی و هەندێک زانیاری لە مەڕ بیروڕای 

و  ره چه ڵه ک  و  ناوبانگ  و  ناو  بکه ین.  ئاشکرا  ئەو 

رێکه وتی  و  ژیاننامە  و  لەدایکبون  شوێنی  و  مێژوو 

ئەڵامس  بیروڕای  و  نێژران  شوێنی  و  دوایی  کۆچی 

خان لە تەوەرە هەرە گرنگەکانی ئەم وتارەیە. لەکۆتاییدا 

هه ندێ له  نوسخە ده ستنووسه کانی بەرهەمه کانی ئەو لە 

کتێبخانەگەلی ئێران و جیهاندا ده ناسێندرێت.

وشەگەلی سەرەکی: ئەڵامس خانی کەندوولەیی، ژیان، 

کەسایەتی، شیعری کوردی، نوسخه  ده ستنووسه کان.
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1- مقّدمه
ادبیـات گورانـی، به عنـوان یکی از زیرشـاخه های ادبیـات ُکردی، در سـده های دوازدهم 
بیشـرت رسوده هـای  آن،  از  پیـش  اسـت؛  داشـته  و سـیزدهم هجـری حتـّول چشـمگریی 
گورانـی از نـوع آیینـی و از آِن بـزرگان یارسـان بـوده، اّمـا در ایـن دوران افـزون بر اشـعار 
آیینـی، منظومه هـای پهلوانـی، غنایـی و تعلیمی فراوانی آفریده شـده اسـت. منظومه های 
پهلوانـی بیشـرت در پیونـد با پادشـاهی کی خـرو، نربدهای ایران و تـوران و دالوری های 
خانـدان رسـتم اسـت کـه رّد پـاِی ادب عاّمـه و طومارهـای نّقالـی در آن هـا نامیـان اسـت. 
منظومه هـای غنایـی غالبـًا در نظریه گویـی از آثـار نظامـی گنجـوی شـکل گرفتـه و خانای 
قبـادی، املاس خـان کندوله ای، مریزا شـفیع ُکلیایی، ُمال ولدخان گـوران و مریزا نورعلی 

کندولـه ای از مجلـه منظومه رسایـان برجسـته ی گورانـی رُسای بـه حسـاب می آیند.
املاس خـان کندولـه ای از مجلـه شـاعرانی اسـت کـه چنـد منظومـه ی تارخیـی، غنایـی و 
متثیلـی از او بـر جای مانده اسـت. عالوه بر این، بیشـرت منظومه هـای پهلوانی را که متعّلق 
بـه شـاعران دیگـر و یـا از رساینـدگان ناشـناس بـوده، بـه وی نسـبت داده انـد؛ به  عنـوان 
کندولـه ای  املاس خـان  از  را  خـاور  و  خورشـید  و  لشـکر  هفـت  منظومه هـای  نمونـه، 
دانسـته اند، در حالی کـه نگارنـده بـا معرفـی و بررسـی ده نسـخه ی خّطـی از هـف  لشـکر، 
هیـچ نشـانی از املاس خـان به عنـوان رساینـده ی ایـن اثـر مشـاهده نکـرد و در مقابـل، در 
متـن و رَسنویـس چنـد نسـخه، شـاعر »مصطفـی بن حممود« معرفی شـده اسـت )حسـینی 
آبباریکـی،1395: 68-97(. منظومـه ی خورشـید و خـاور )خورشـید و خرامان( نیز با 
وجـود تفـاوت  در روایت هـای آن، برجسـته ترین روایتـش از آِن ُمـال نورعلـی کندولـه ای 
 1171 .Ms. or. oct اسـت کـه نسـخه ی آن در کتابخانـه ی دولتـی برلـنی بـه شـامره ی
نگهـداری می شـود. در ترقیمـه ی ایـن نسـخه آمـده اسـت: »متـام شـد کتـاب خورشـید 
خرامـان گفتـه ی ُمـال نورعلـی کندولـه ای بـه جهت جناب مسـتطاب آقـای ُدکـُدر ]دکرت[ 
َاَلـن به سـعی اهتـامم پذیرفـت حاجـی آقـای کرمانشـهانی در روز یک شـنبه ششـم مجـادی 
االول، سـنه 1990«. در عنوان چاپ سـنگِی خورشـید و خاور در مکتبه العربیه بغداد، 
نوشـته شـده اسـت: »خورشـیدی خـاوه ر: لـه آثـاره نایابه کانی کـوردی مـریزا مصطفی ی 
کوردسـتان«. در نسـخه های دیگـر ایـن منظومـه هـم نام رساینده ضبط نشـده اسـت؛ پس 

انتسـاب آن بـه املاس خـان کندولـه ای وجهـی نـدارد.
مطالبـی در تذکره هـا و کتاب هـای خمتلـف دربـاره ی املاس خـان و احـوال و آثـار او 
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نوشته شده که بیشرت تکرار مطالب پیش از خود هستند )ر.ک: سلطانی،1384: 100-
105؛ صفـی زاده،2008: 31-2/38 و 1380: ذیـل املاس خـان؛ خه زنـه دار،2002: 
 :1378 و  گجـری،1373  402-415؛  امرایـی،1364:  غضنفـری  59-2/69؛ 
مقاالتـی   .)443-413 امینـی،1396:  و   168-160 صاحلـی،1380:  272-280؛ 
مـورد  در  کـه  شـده  نوشـته  املاس خـان  تارخیـی  و  غنایـی  منظومه هـای  دربـاره ی  هـم 
زندگـی و آثـار شـاعر، بـه نوشـته های منـدرج در کتاب هـای یادشـده ارجـاع داده انـد و 
نکتـه ی نویافتـه ای دربـاره ی شـاعر ذکـر نکرده انـد. در مهـنی راسـتا نگارنـده بـر آن شـد، 
بـا توّجـه بـه نسـخه های خّطـِی آثار شـاعر کـه منابع دسـته اّول به شـامر می آیند، پژوهشـی 
اطمینان بخـش و مسـتند ارائـه کنـد؛ به گونـه ای کـه بتوانـد دقایقـی از زندگـی و احـوال 
شـاعر را نامیـان سـازد و نسـخه های خّطـی آثـار او را در کتابخانه هـای ایـران و جهـان 

معرفـی نامیـد.

2- نام و ختّلص
بیشـرت  در  نوشـته اند.  »املاس خـان«  را  شـاعر  نـام  متفق القـول  پژوهشـگران  مهـه ی 
نسـخه های خطـِی آثـاِر او، ختّلـص »املـاس« آمده اسـت؛ بـرای نمونه در ُجنـگ حمفوظ در 

آمـده:  1178، چنـنی   Ms.or.oct بـه شـامره ی  برلـنی  کتابخانـه ی دولتـی 
ــه دل ــاوان ن ــاس زوخ ــه ی الم ــه وات ــزاران گلی ــف، گل ــه ی وص ــواب نام ج

برگردان:
ــزاران  ــف ُگل و ُگل ــه ی وص ــخ نام ــه دارد- در پاس ــه در دل خوناب ــاس« -ک ــه ی »امل ــن گفت ای

ــت. اس

و یا:
خریــد بــو َژ الی َخواصــان خــاسدنیــا دمــی بــون چــون واتــه ی المــاس

)b2 ،)کندوله ای)ج(
برگردان:

غواصــان  نــزد  در  گفتــارم  کــه  امیــد  اســت؛  زودگــذر  »املــاس«  گفتــه ی  مهچــون  دنیــا 
شــود. واقــع  قبــول  مــورد  ]سخن ســنج[ 
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3- نسب
صفـی زاده و خه زنـه دار نـام پـدر املاس خان را »امحدخان« نوشـته اند )صفـی زاده،2008، 
2/31؛ خه زنـه دار،2002: 2/59(. در رسنویـِس نسـخه ی خطـی اسـفندیار و رسـتم 
1187 کـه در کتابخانـه ی دولتـی برلـنی نگهـداری می شـود،   Ms.or.oct بـه شـامره ی 
»رضاخـان« پـدر املاس خـان دانسـته شـده اسـت. اگـر ایـن سـخن صحیـح باشـد، پـدر 

املاس خـان نیـز شـاعر بـوده و فرزنـد پـا جـای پـای پـدر هنـاده اسـت. 
ــت.  ــده اس ــط ش ــر 1012ق. ضب ــت اث ــا کتاب ــم و ی ــال نظ ــه س ــت ک ــه اس ــل توّج قاب
ــرا هنــگام رسایــش  ــد کــه چنــنی تارخیــی صحــت داشــته باشــد؛ زی نگارنــده بعیــد می دان
چنــنی اثــری، منطقــی اســت کــه رضاخــان حداقــل ســی ســالی داشــته و املاس خــان متوّلد 
شــده باشــد؛ و چــون تاریــخ فــوت املاس خــان را اواخــر قــرن دوازدهــم دانســته اند، 
ــود او  ــته ش ــه پنداش ــر این ک ــد! مگ ــال می رس ــش 180 س ــه بی ــان ب ــر املاس خ ــّدت عم م
ــدون  ــه ب ــه ک ــرا نادرنام ــت؛ زی ــال اس ــر حم ــن ام ــه ای ــته ک ــادری می زیس ــرص ن ــش از ع پی

ــت. ــده اس ــاه رسوده ش ــرگ نادرش ــس از م ــت، پ ــان اس ــد ازآِن املاس خ تردی
نگارنــده در مــورد ایــن نســخه، بــا حمّمدرشــید امینــی مشــورت کــرده و ایشــان 
نکتــه ی قابــل توّجهــی یــادآور شــدند: »ایــن رَسنویــس نوشــته ی کاتــب اصلــی نیســت و 
ــی وجــود نداشــته کــه  ــرا در ســال 1012ق. املاس خان ــن اســت؛ زی ــزوده ی متأخری براف
ــان را  ــه آوازه ی املاس خ ــدم ک ــا چن ــب دوم و ی ــد. کات ــی کنن ــام او معرف ــه ن ــدرش را ب پ
شــنیده، رضاخــان را کــه کمــرت شــهرت داشــته، در ذیــِل نــام فرزنــِد نامــی اش شناســانده 

ــت«. اس

در کتـاب The Meter and the Literary Language of Gūrānī Poetry بـه نقـل از 
 Ms.or.oct Kurdische Handschriften، ذیـل نسـخه ی اسـفندیار و رسـتم بـه شـامره 
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1187 آمـده کـه ایـن نسـخه از رضاخـان پـدر املاس خـان و در سـال 1604-1603م. 
.)252 :2014,Mahmoudveysi( اسـت  نوشـته شـده 

4- تاریخ والدت و زادگاه
تاریخ والدت املاس خان دقیقًا روشن نیست؛ هرچند حمققان تاریخ توّلد او را 1118ق. 
ذکـر کرده انـد )صفـی زاده،2008: 2/31؛ یزدان پنـاه،1380: 17؛ کندولـه ای،1394: 

17(، اّمـا ترصیـح ننموده انـد کـه ایـن تاریخ را بر مبنای چه مسـتنداتی نوشـته اند.
برخـی حمّققـان زادگاه شـاعر را »کندولـه« دانسـته اند و در َظهر و رَسنویس نسـخه ها، 
»املاس خـان کندولـه ای« بارهـا تکـرار شـده اسـت. کندوله امـروزه دهی از بخـش دینور، 
املاس خـان  زادگاه  دربـاره ی  یزدان پنـاه  اسـت.  کرمانشـاه  اسـتان  و  صحنـه  شهرسـتان 

است:  نوشـته 
از  کـه  برخاسـته اند  فارسـی گوی  و  ُکـردی رسا  برجسـته ی  شـاعران  کندولـه  »از 
آن مجلـه املاس خـان کندولـه ای، شـاعر بـزرگ ُکـرد اسـت کـه اهالـی اصـل او را از پلنگان 
می داننـد... در سـال 1118ق. در ده کندولـه از توابـع کرمانشـاه چشـم به جهان گشـود؛ 
وی از اهالـی تریه هـای حمّله وسـط »سـامیله« بوده اسـت« )یزدان پنـاه،1380: 17و18(؛
اّمـا امـنی گجـری شـکل گریی و تأسـیس تـریه ی سـامیله را پـس از املاس خـان دانسـته 
اسـت. مؤسـس ایـن طایفـه »اسـامعیل« از نـوادگان املاس خـان بـوده کـه بـزرگ آنـان در 
سـال 1373خ.-کـه گجـری شـریین و فرهـاد را تصحیـح کـرده- حسـن آقا و حسـنی آقا 
اصالتـًا  را  املاس خـان  گجـری  هم چنـنی  س(.  )کندولـه ای،1373:  بوده انـد  امـریی 
»کردسـتانی« دانسـته کـه پـس از ماجـرای شکسـت نـادر از توپـال عثـامن پاشـا، مهراه سـه 
دخـرتش بـه کندولـه تبعیـد شـده اسـت )مهـان: ذ(. حمیی الدیـن صاحلـی هـم املاس خان را 
ُکردسـتانی معرفـی کـرده کـه پـس از بی مهری هـای والـی اردالن، از ُکردسـتان بـه کندوله 
می آیـد و در آن جـا کـه حمـل امـن، آرام و مناسـبی بـرای او بـوده، اقامـت اختیـار می کنـد 
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)صاحلـی،1380: 164(. صفـی زاده او را املاس خـان ُکردسـتانی )1165-1227ق.( 
نیـز نامیـده اسـت؛ املاس خـان فرزنـد خروخـاِن کلهـر کـه در زمان فتحعلیشـاه بـه مّدت 
املاس خـان  پژوهشـگران،  از  دیگـر  برخـی  اسـت.  بـوده  زندانـی  هتـران  در  سـال  پنـج 
کندولـه ای و ُکردسـتانی را یکـی دانسـته اند )صاحلـی،1380: 161؛ سـلطانی،1384: 
و  ُکردسـتانی  کندولـه ای،  املاس خـان  دربـاره ی  امینـی   .)18 یزدان پنـاه،1384:  100؛ 

کلهر نوشـته اسـت: 
شـاعر  دو  را  کندولـه ای  املاس خـان  و  ُکردسـتانی  املاس خـان  بوره کـه ای،  اسـتاد 
متفـاوت و شـعر »شـفیع دنیـای دون« کـه به جهـِت مـریزا شـفیع ُکلیایـی رسوده شـده را 
از املاس خـان ُکردسـتانی دانسـته اسـت. در مقابـل اسـتاد حمّمدعلـی سـلطانی ایـن رسوده 
و  اسـتاد سـلطانی هم عقیـده   بـا  نیـز  نگارنـده  و  آورده  کندولـه ای  املاس خـان  نـام  بـه  را 
برآنـم کـه املاس خـان ُکردسـتانی مهـان املاس خـان کندولـه ای اسـت و اوسـت که بـا مریزا 
شـفیع ُکلیایـی مشـاعره و اخوانیـات داشـته اسـت. سـخنی کـه اسـتاد سـلطانی دربـاره ی 
املاس خـان  و  املاس خـان  رسهنـگ  املاس خـان،  مـریزا  بـه  شـاعر  )کـه  گفتـه  املاس خـان 
کردسـتانی اشـتهار داشـته و از فرماندهـان سـپاه نـادری بـوده و تیـپ سـنندج توسـط وی 
رهـربی می شـده اسـت( و به ویـژه املاس خـان کلهـر کـه اسـتاد شـکر مصطفـی نادرنامه را 
بـه نـام وی چـاپ کـرده، مهگـی املاس خـان کندولـه ای بوده انـد )امینـی، 1396: 413 و 

.)414
بـه نظـر نگارنـده نیـز املاس خـان کندولـه ای بـا مریزا شـفیع هـم دوره بـوده و نوشـته ی 
صفـی زاده دربـاره ی املاس خـان کلهـر اطمینان بخـش نیسـت و در هیچ کتـاب و تذکره ای 
از چنـنی شـاعری نـام ُبـرده نشـده اسـت. آن رسوده ها هم اگر از اشـعار نگارنـده ی کتاب 
میـژووی ویـژه ی کـوردی نباشـد، از آِن املاس خـان کندولـه ای اسـت و بـا اشـعار منـدرج 

در ُجنـگ خّطـی حمفـوظ در کتابخانـه ی دولتـی برلنی هم خوانـی دارد.

5- القاب
املاس خـان را بـا لقب هایـی چـون »ُمـال«، »مـریزا« و »رسهنـگ« نامیده انـد. ُمـال و مـریزا 
بیانگـر باسـوادی و طبـع شـعری اوسـت، اّمـا در مورد عنـوان »رسهنگ« نظـرات خمتلفی 
ایـن عنـوان را بـه سـبب فرماندهـی املاس خـان  ارائـه شـده اسـت. بیشـرت پژوهشـگران 
278؛  گجـری،1378:  100؛  )سـلطانی،1384:  شـده اند  یـادآور  نادرشـاه  سـپاه  در 
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والـی  سـپاه  در  ابتـدا  املاس خـان  کـه  بـوده  بـرآن  نیـز  صاحلـی   .)18 یزدان پنـاه،1384: 
اسـت  درآمـده  نـادر  خدمـت  بـه  آن  از  پـس  و  بـوده  پرچمـدار  و  رسهنـگ  ُکردسـتان 
)صاحلـی،1380: 161( اّمـا  هبرامـی نظـر دیگـری دارد و عنـوان »رسهنـگ« را بـرای 
عشـایر  دسـته ی  فرمانـده ی  بلکـه  نادرشـاه،  سـپاِه  رسهنـگ  معنـای  بـه  نـه  املاس خـان، 
منطقـه ی خـود دانسـته اسـت، کـه در جنگ های نادرشـاه بـا عثامنی ها در غرب کشـور، با 

.)3/15-12 )هبرامـی،1389:  اسـت  کـرده  مهـکاری  او 

6- زندگی و روزگار شاعر
از ایـام کودکـی و جوانـی املاس خـان، نکته ای در خالل آثارش به دسـت نمی آید و معلوم 
نیسـت کـه صفـی زاده بـر اسـاس چه مـدرک و سـندی بیان داشـته که او حتصیالتـش را در 
کرمانشـاه، سـنندج، شـریاز و اصفهـان ادامـه داده و فقـه، تاریـخ و فنـون ادب را فراگرفته 

اسـت )صفی زاده،1380، ذیـل املاس خان(.
معـروف اسـت کـه املاس خـان از رسداران سـپاه نادرشـاه بـوده و نـادر در جنگـی کـه 
در اواخـر سـال 1111خ. )ژانویـه 1733م.( در کرکـوک بـا توپـال عثـامن پاشـا داشـته، 
شکسـت خـورده اسـت و بعضـی از لشـکریان، املـاس خـان را عامل شکسـت دانسـته اند 
و بـه مهـنی علـت، نـادر، املاسـخان را جمـازات نمـوده، بـه کندولـه تبعیـد میکنـد و او بـه 
گجـری،1378:  )ر.ک:  میپـردازد  ُکـردی  شـاهنامه  ترمجـه ی  یـا  تصنیـف  و  بـاغ داری 

278(. امینـی دربـاره ی نـربد نخسـت نـادر بـا توپـال پاشـای عثامنـی نوشـته  اسـت:
بنابـر کتـاب نـادر صاحبقـران در نـربد اّول، اسـب نـادر بـا مرکـب یکـی از سـواران 
عثامنـی برخـورد می کنـد کـه هـر دو اسـب رسنگـون می شـوند. بـه مهـنی سـبب پنداشـته 
می شـود که نادر کشـته شـده و سـپاه از هم گسیخته می شـود. در این هنگام که املاس خان 
پرچـم دار تیـپ اردالن اسـت، اسـب او نیز می غلتـد و پرچم از دسـت املاس خان به زمنی 
می افتـد. بدین ترتیـب سـاماِن سـپاه ایـران بـه هم خورده و بسـیاری کشـته می شـوند. نادر 
در هنایـت فرمـان عقب نشـینی می دهـد و پـس از آن فرمانـده تیـپ اردالن )املاس خـان( و 
فرمانـده ی تیـپ کرمانشـاه )حسـنی خان زنگنـه( را تنبیه و جمـازات می کنـد؛ بدین گونه که 
هـر دو چشـم حسـنی خان را کـور کـرده و املاس خـان را مقطوع النسـل می کنـد و درجـه 
و مقـام هـر دو را نیـز از آن هـا بازمی سـتاند. از ایـن پـس، املاس خـان بـه کندولـه می رود و 

روزگار خـود را بـا شـعر و موسـیقی بـه رس می بـرد )امینـی، 1396: 414(.1
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اسـت  کـرده  مقطوع النسـل  را  املاس خـان  نادرشـاه،  معتقدنـد  نیـز  دیگـر  برخـی 
)سـلطانی،1384: 100؛ یزدان پنـاه،1384: 18(؛ و رسوده ی مـریزا شـفیع در سـوگ 

شـده اند: یـادآور  خـود  سـخن  تأییـد  در  را  املاس خـان 
نبــوفرزنــدی ژ اصــل نســل ویــت نبــو َژ نســل فصــل ویــت  نمامــی 

)سلطانی،1384: 102(
برگردان: فرزند و هنالی از اصل و نسل تو باقی نامنده است.

نـوادگان دخـرتِی شـاعر در روسـتای کندولـه سـخن گفتـه و رشح  از  اّمـا گجـری 
زندگـی و اشـعار مـریزا سـبزعلی کندولـه ای از نـوادگان دخـرتی املاس خـان را در کتـاب 
از بیسـتون تـا داالهـو آورده اسـت )گجـری،1378: 197-205(. گجـری می نویسـد: 
»این کـه می گوینـد املاس خـان بالاعقـاب بـوده، از ایـن نظر اسـت کـه در قدیـم اعتقاد 
اجـاق  به عنـوان رسسلسـله و  را  ادامـه می یابـد و دخـرت  پـر  داشـتند کـه نسـل توسـط 
حسـاب نمی کردنـد؛ وگرنـه املاس خـان سـه دخـرت داشـته و بالاعقـاب نبـوده اسـت و در 
مرثیـه ی مـریزا شـفیع کـه املاس خـان را بـدون فرزنـد معرفـی کـرده، منظـور او مهـان پـر 

نداشـتن املاس خـان اسـت« )کندولـه ای،1373، مقّدمـه گجـری: ر(
نگارنـده نیـز بـر آن اسـت کـه در ماجـرای یادشـده اندکـی غلـو شـده اسـت؛ زیـرا اگر 
نـادر، املاس خـان را از مردانگـی انداخته باشـد، چگونه و با چه روحیـه و امیدی نادرنامه 
را در رشح جنـگاوری و رشـادت های وی منظـوم سـاخته اسـت؟ آیـا املاس خـان با چننی 
سیاسـت و تنبیهـی به راحتـی کنـار آمـده اسـت؟! املاس خـان در ایـن کتـاب به تفصیـل از 
نربدهـا و وقایـع نادرشـاه سـخن گفتـه، اّمـا کوچک تریـن اشـاره ای بـه غضب نـادر و تنبیه 

شـدن خود نکرده اسـت.
Ms.or. از نسـخه ی خطـی اشـعار املاس خـان در کتابخانـه ی دولتـی برلنی به شـامره ی
oct 1178، ایـن نکتـه بـه دسـت می آیـد کـه او مّدتـی بـه فرمان »خانـی« کـه از وی کینه به 
دل داشـته، حتصیـل دار )= مأمـور مجـع آوری مالیـات( می شـود و بدین  منظـور بـه »موینه« 

)مرکـز دهسـتان ُحـر، بخش دینور، شهرسـتان صحنـه( می رود:
دل پــّر پــژاره ]پــّر[ خــوف و رینــهدل پِّر َو رینه
کینــه پــر  خــان  تحصیــل  امــر  موینــهَو  مِلــک  زیــد  َو  بیــم  داخــل 

برگردان:
دل پــر از چــرک و ریــم شــده اســت؛ دل پــر از انــدوه و خونابــه شــده اســت/ بــه فرمــان »خــاِن« 
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ُپرکینــه، بــه جهــت حتصیــل داری و گــردآوری مالیــات، بــه ملــک »موینــه« وارد شــدم.
منظـور از خـان، آیـا والـی اردالن اسـت؟ بـه چـه سـبب خـان از املاس خـان کینـه بـه 
دل گرفتـه اسـت؟ گجـری در مقّدمـه ی شـریین و فرهـاد املاس خـان، بـه مسـئله ای اشـاره 

می کنـد کـه در خـور تأّمـل اسـت:
»پـس از این کـه مّدتـی از تبعیـد املاس خـان می گـذرد، نادرشـاه درمی یابـد کـه نریویـی 
کاردان و الیـق را رصفـًا بـه خاطـر بدگویـی غریواقعـی چنـد تـن از سـپاهیان و رسبـازان، 
از سـپاه خویـش اخـراج نمـوده اسـت، بدین خاطـر راهـی کندولـه می شـود تـا هـم عـذر 
تقصـریات گذشـته را خواسـته و هـم حکـم مجـع آوری مالیـات صحنـه، دینـور، کندولـه، 

بیلـوار و ُکلیایـی را بـه او واگـذار  نامیـد« )مهـان: 10(.
بدون تردیـد املاس خـان حتصیـل دار شـده اسـت؛ اّمـا نـه بـه فرمـان نادرشـاه و بـه قصد 
دل جویـی، بلکـه وی به سـبب کوتاهی در جنگ و یا کدورتـی که میان خان اردالن و وی 
روی داده، از فرماندهـی تیـپ اردالن بـه درجـه ای پاینی تـر یعنـی حتصیـل داری منطقـه ی 
»موینـه«، نـزول درجـه یافتـه اسـت. بابا مـردوخ روحانی هـم املاس خان را رانـده و مورد 
غضـِب نـادر ندانسـته و سـبب بازگشـتن املاس خـان بـه کندولـه را کدورتی می دانـد که از 

خـان اردالن پیدا کرده اسـت:
در جنگـی کـه بـنی سـپاه نـادر بـرای تـرصف بغـداد بـا سـپاه عثامنـی در کنـار دجلـه و 
نزدیـک شـهر سـامره، روی داده، نـریوی ُمقـّدم جبهه ی نـادری، جنـگاوران اردوی والی 
اردالن بوده انـد، حتـت فرماندهـی رسهنـگ املاس خـان، و رسبـازان وی در ایـن جنـگ 
مردانـه جنگیـده و راه پیـرشوی را بـرای ارتـش نـادری باز کرده انـد، اّما پـس از فتح بغداد 
و خامتـه ی جنـگ، املاس خـان بـه عّلت کدورتـی که از خـان اردالن پیدا می کنـد، به کنوله 
]= کندولـه[ بازمی گـردد و تـا آخـر عمـر خانه نشـنی می شـود )مـردوخ روحانـی،1390: 

.)1/239
بـه پایمـردی دوسـت نسـخه پژوه، حمّمـد رسـتگار رضاقلـی بـه  در رسوده هایـی کـه 
دسـت نگارنـده رسـیده و البتـه حمّمدرشـید امینـی هـم در کتـاب که شـکولی شـاعریانی 
هه ورامـان )صـص 415-418( آن هـا را چـاپ کرده اسـت، املاس خان در پاسـخ نامه ی 
مـریزا شـفیع، خـود را »پابنـِد بنـِد بـال«، »چـون مـرغ در قفـس و قعـر قلعـه« و »گرفتـار 

عـذاب سـخت« دانسـته اسـت:
ــاَدنی...خاطر شاَدنی ــر ش ــو، خاط ــادی ت ــرزام ش می



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال سوم، شماره 4، پاییز و زمستان 841396

َقالنــی...نَــک چــون مــن پابنــد بنــِد باَلنــی قعــر  قفــس  آســا  مــرغ 
مــزاَرن مــاوام  َمینَتــی  ژاَرنَمنــده ی  قنیاتــم  قلیانَــن،  قوتــم 
مــاَرن گازِ  مــن  مونــِس2  صفایــی صفــام، ســر نیــش خــاَرنمیــرزام 
ــو، شــادیت َو بختــن ــرزام شــادی3 ت »المــاس«4 گرفتــار عــذاب5 ســختنمی

)a1 ،کندوله ای، نامه های الماس خان(
برگردان:

خاطــرت شــاد اســت؛ ای مــریزا ]شــفیع[ تــو خاطــری شــاد داری/ ماننــد مــن نیســتی 
ــریی./  ــای بگ ــه ج ــر قلع ــس، در قع ــار در قف ــرِغ گرفت ــون م ــی و مهچ ــال باش ــِد ب ــِد بن ــه پابن ک
ــن، و  ــورِد م ــا خ ــان تنه ــت. قلی ــزار اس ــور م ــم درخ ــه جایگاه ــتم ک ــیده ای هس ــن حمنت کش م
شــکیبایی ام زهــر ]=انــدوه[ شــده اســت./ ای مــریزا، مونــِس مــن نیــش مــار و هنایــِت صفایــم 
گزنــد خــاران گشــته اســت./ مــریزا، تــو شــاد هســتی و بختــت بــا رُسور و شــادمانی رسشــته 

ــی ســخت گشــته اســت. ــار عذاب ــن املــاس اســت کــه گرفت شــده؛ ای
از ایـن ابیـات آنچـه دریافـت می شـود، این اسـت کـه املاس خـان در تنگنـا و گرفتاری 
بـوده اسـت؛ آیـا واقعـًا در قلعـه زندانـی بـوده و یـا روزگاِر خـود را چونـان زندانیـاِن در 
بنـد می دانسـته اسـت؟! شـاعر در رسوده ای دیگـر، از کاسـتی گرفتـن جایـگاه، کم شـدن 
اعتبـار، غربـت در شـهرها و گرفتـاری خـود سـخن رانده اسـت )مهـان: a3(. سـؤال این 
جاسـت کـه املاس خـان در کـدام شـهر زندگـی می کـرده کـه غریـب بـوده اسـت؟ مسـلاًم 
کندولـه در آن زمـان هـم دهـی بیـش نبوده اسـت. اگـر بتوان پذیرفـت که منظور شـاعر از 
غربـت در شـهرها، مـرادش کندولـه بـوده، پـس زادگاه وی نمی تواند کندوله باشـد؛ زیرا 

در زادگاه خـود بـودن، غربـت بـه حسـاب نمی آیـد. 
یکـی از منابعـی کـه از آن دقایقـی از زندگـی املاس خان به دسـت می آید، سـوگ نامه ی 
مـریزا شـفیع در رثـای اوسـت. در ایـن رسوده، افـزون بـر »به جـای نامنـدن فرزنـد بـرای 

املاس خـان«، بـه »مهـارت وی در تنبـور نـوازی« نیز اشـاره شـده اسـت: 
پیــوهُدمــای الماســخان، خــان الل شــیوه نیــو  کــس  تمویــره  کــزه ی 

)سلطانی،1384: 103(
برگردان:

ــزون  ــدای حم ــر ص ــود، دیگ ــچهره ب ــل خوش ــان لع ــه بس ــان، ک ــت[ املاس خ ــس از ]درگذش پ
ــود. ــنیده نمیش ــی ش ــور از کس تنب
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بنـا بـر نسـخه ی خطی جنگنامه ی نـادر حمفوظ در کتابخانه ی جملس شـورای اسـالمی 
بـه شـامره ی 136، املاس خـان تـا هنگامـه ی »حمّمدخـان زنـد« و تـرصف قلعـه ی نـادری 
قلعـه  زبـان  از  بـوده، چنان کـه شـاعر  قیـد حیـات  در  در سـال 1166ق.  کرمانشـاه  در 
سـوگ نامه ای رسوده اسـت )کندوله ای،جنگنامـه ی نـادر، a86(. قلعـه ی کرمانشـاهان 
نظـر  از  ایرانـی  از جمهزتریـن قلعه هـای  بـود، یکـی  نادرشـاه سـاخته شـده  کـه در زمـان 
شـد  ویـران  زنـد  حمّمدخـان  دسـت  بـه  بعدهـا  کـه  بـود،  جنگـی  جتهیـزات  و  اسـتحکام 
)ر.ک: گلسـتانه،1344: 152-163و194-202و220-231و262؛ پـری،1368: 
35و52و57و58و64-66؛ ورهـرام،1366: 45و46؛ زندیـه و ویسـی،1393: 37-
41؛ نامـی،1317: 31و33(. اکنـون خرابـه ی قلعـه در شـهرک اهلیـه کرمانشـاه قابـل 

مشـاهده اسـت )زندیـه و ویسـی،1393: 41(.
املاس خان هنگام امتام نادرنامه، دوران کهولت و پریی را به رس می برده است:

یــاوان نظمــم  َژ  کاســی  و  َکــم  تــاواناَر  نگیــرن  نیَــن  مِــن  گنــای 
بــیَژو َدم یــه واتــم ســّکه م ســفید بــی ناامیــد  دل  دنیــا  َدور  َژ 
بــیدرونــم َژ غــم تــار ]و[ تاریــک بــی باریــک  نظمــم  نظــام  نشــاط 

)b87 ،کندوله ای،جنگنامه ی نادر(
برگردان:

اگــر کــم و کاســتی ای در نظــم و رسوده ام هســت، گنــاه از مــن نیســت و مــرا مؤاخــذه نکنیــد./ 
آن گاه کــه ایــن منظومــه را رسودم، حماســنم ســفید و دل از گــردش گیتــی ناامیــد بــود./ درونــم 

از انــدوه، تاریــک شــده و انگیــزه ی شــاعری ام کاســتی گرفتــه بــود.

7- تاریخ وفات و آرامگاه
چنـد تـن از حمّققـان بـه تاریـخ وفـات املاس خـان اشـاره کرده اند، اّمـا برای تاریخ به دسـت 
داده، هیچ گونـه دلیـل و مدرکـی ارائـه نکرده انـد. صاحلـی و سـلطانی بـر آن بوده انـد کـه 
املاس خـان در نیمـه ی دوم قـرن دوازدهـم، حـدود سـال 1180ق. در قیـد حیـات بـوده و 
احتـامالً مـرگ او در اواخـر قـرن دوازدهـم در فاصله ی 1190 تـا 1200ق. اتفـاق افتاده 
اسـت )صاحلی،1380: 165؛ سـلطانی،1384: 101(. صفی زاده 1191ق. )2008: 
36(، خه زنه دار 1776م./1190ق. )2002: 59(، و گجری و یزدان پناه نیز 1190-
1200ق. را تاریـخ وفـات شـاعر دانسـته اند )گجـری،1378: 272؛ یزدان پناه،1384: 
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19(. آنچـه مسـلم اسـت و از نادرنامـه بـه دسـت می آیـد، املاس خـان تـا سـال 1166ق. 
کـه قلعـه ی کرمانشـاه بـه دسـت حمّمدخـان زنـد ویران  شـد، در قید حیـات بـوده و پیش از 

مـریزا شـفیع فـوت کـرده؛ زیرا مـریزا شـفیع در رثای وی سـوگ نامه ای رسوده اسـت.
صاحلـی )1380: 168( و گجـری )1378: 272( حمـل دفن املاس خان را روسـتای 
کندولـه و در قربسـتانی واقـع در امامـزاده حمّمدحسـنی معـروف بـه »پریافتـه« دانسـته اند. 
کوشـیده اند،  عاّمـه  آن  در  کـه  شـده  نقـل  املاس خـان  زندگـی  فرجـام  از  هـم  افسـانه ای 
زندگـی وی را بـا اسـتاد طـوس مطابقـت دهنـد. بی گـامن ایـن روایـت تنهـا بیانگـر عالقـه 
و پیوسـتگی مـردم منطقـه بـا املاس خـان کندولـه ای اسـت و نبایـد از آن رویـدادی تارخیی 

متصـّور شـد، بلکـه سـاخته و پرداختـه ی ذهـن تـوده ی مـردم اسـت:
مـردم منطقـه بیلـوار و ُکلیایی در مورد رسنوشـت املاسـخان میگویند: چون شـاهنامه 
ُکـردی رسدار املاسـخان بـه انجـام رسـید، نـادر کسـی را در پـی وی فرسـتاد بـا خلعـت و 
دینـار تـا او بـه دربـار بازگـردد، اّمـا چـون قاصد نـادر به رسحـدات کندوله مریسـد، مردم 
پیکـر بیجـان املاسـخان را در تابـوت چوبـنی بـر دوش و در میـان نـوای ُدُهـل و رسنـا و 
چمـری مـردان و مویـه ی زنـان به گورسـتان میربدنـد. این روایـت مردم آن دیار، درسـت 
یـا نادرسـت نشـان از اشـرتاک رسنوشـت مصنـف یـا مؤلـف شـاهنامه ی ُکـردی بـا پایـان 
زندگـی رساینـده ی شـاهنامه فارسـی، حکیـم طـوس دارد و داسـتان مهیشـگی بی مهـری 

شـاهان نسـبت بـه اندیشـمندان را تکـرار مینامیـد )رشیفـی،1374: 947(. 

8- اعتقادات
املاس خـان شـیعه بـوده و در آثـارش )به خصـوص در ابتـدای نادرنامـه( بارهـا اندیشـه و 
عقیـده ی خـود را نامیـان سـاخته اسـت. در برخـی از کتاب هـا و مقـاالت، پژوهشـگران 
بنابـر مناجـات و حتمیدیه هایـی کـه در ابتـدای نسـخه های منظومه هـای پهلوانـی ُکـردی 
کـه  تـا هنگامـی  یـادآور شـد  بایسـتی  املاس خـان کوشـیده اند.  آمـده، در حتلیـل مذهـب 
روشـن نشـود چه منظومه هایی از این شـاعر اسـت، انتسـاب هرگونه عقیده و اندیشـه به 

املاس خـان امـری بیهـوده و نارواسـت.
مهـراه بـا نادرنامـه ی موجـود در سـازمان اسـناد و کتابخانـه ی مّلـی ایـران بـه شـامره ی 
بازیابـی 7255-5، ابیاتـی از املاس خـان آمـده که به  صـورت پند و انـدرز مطالبی را بیان 
داشـته اسـت. ایـن ابیـات در فرجـاِم نسـخه ی شـریین و خـرو کتابخانه ی مّلـی دانامرک 
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بـه شـامره ی cod.pers.add.54 هـم حتـت  عنوان »پندیـات گفتِن املاس خان« آمده اسـت. 
در ایـن رسوده، می تـوان بـه پـاره ای از عقایـد و ُخلقیـات شـاعر پی ُبـرد، ازمجله:

ــه گــوش ــن ن ــاالن بگیری ــی س ــدم پ فرامــوش...پن َمَکــن  گفتــارم  حــرف 
مِــراد َموینــی  َخَلــف  نطفــه ی  ــادَژ  ــه ب ــُدوت ن ــر َم ــف َس ــه ی ناخل نطف
پشــیمان؛ َمــوی  ِگشــت  َژ  ایمــانناَخَلــف  و  دیــن  َژ  مــال،  َژ  و  َژ ســر 
امیــد َمبنــدن  ناپــاک  نســِل  ســفیدَژ  نمبــو  شســتن  بــه  ســیاه 
آفریــدن چــپ  پهلــوی  َژ  ــدنژنــان  ــز ندی ــس َژ چــپ راســیش هرگ ک
هرجائــی چنــی  رفیقــی  همراهــی...َمَکــن  َمَکــن  هرزه گــرد  چنــی 
هــام کالم مبــون  هرزه گــو  فــام...چنــی  و  عقــل  نِیَــن  کج کالمــان  َژ 
همســایه َمبَــر  زنــاکار  ضایــه6...چنــی  َو  َمــدی  نیکــت  نامــوس 
حقیــر مشــماره  دلیــل  نــه  فقیــردشــمن  موانــش  ژیــش  مبــر  ایمــن 
مــاری بــه  مــوری  میــون  نــه وقــت ویــش دا بــه شــهریاریعاقبــت 
نهانــی رازِ  َمَکــر  ناکــس  َممانــیبــه  َخِجــل  واتَــت  واتــه ی  َژ 
شــاهی تخــت  نــه  بنیشــو  هــر هــا نــه خیــال کِســم گدائــیناکــس 
الماســن پِــر حــروف واتــه ی  اگــر مقــدور بــون هــر خاســی خاســنپنــد 

)b207 -a205 ،ن.خ: شیرین و خسرو(
برگردان:

پنــدم را بــرای ســال های ]مدیــد[ آویــزه ی گــوش کنیــد و گفتــارم را از یــاد نربیــد./ از 
ــاد  ــه ب ــف رست را ب ــه ی ناخل ــا نطف ــی، اّم ــود می رس ــداف خ ــال و اه ــه آم ــف ب ــه ی َخَل نطف
ــال،  ــان، م ــوی؛ از ج ــیامن ش ــز پش ــه[ از مهه چی ــد ک ــف ]کاری می کن ــد ناخل ــد./ فرزن می ده
دیــن و ایــامن./ امیــدی بــه نســل ناپــاک نداشــته باشــید، کــه ]جامــه ی [ ســیاه بــا شســتن ســپید 
نخواهــد شــد./ زنــان را از پهلــوی چــپ آدم آفریدنــد. هرگــز کســی از چــپ، راســتی ندیــده 
ــا هرزه گــو هــم کالم  ــد./ ب ــی و هرزه گــرد رفاقــت و مهراهــی نکنی ــا انســان هرجای اســت./ ب
ــرا  ــو؛ ]چ ــایه نش ــاکار مهس ــا زن ــدارد./ ب ــتی[ ن ــم ]درس ــل و فه ــو عق ــرا[ یاوه گ ــوید؛ ]زی نش
کــه[ نامــوس شایســته ی خــود را تبــاه خواهــی کــرد./ دشــمن را حقــری و فقــری مپنــدار و از او 
ایمــن مبــاش؛/ چون کــه رسانجــام مــور، مــاری خواهــد شــد و در وقــت خــود ]چــه بســا[ بــه 
شــهریاری برســد./ راز هنــان و مگــوی خــود را بــا فــرد ناکــس در میــان منــه، چــون از گفتــه ی 
خــود رشمنــده خواهــی شــد./ اگــر »ناکــس« بــه ختــت شــاهی هــم بنشــیند، پیوســته در فکــر و 
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خیــال پیشــه ی گدایــی اســت./ ایــن ســخنان پنــد مفصــل »املــاس« اســت؛ اگــر مقــدور باشــد، 
ســزاوار اســت مهــواره نیکــی کــرد.

9- آثار املاس خان
به دلیل فقدان حتقیقات علمی در این باره، بیشـرت منظومه های پهلوانی در ادب ُکردی را 
بـه املاس خـان کندولـه ای نسـبت داده انـد. نگارنده با تأّمل در نسـخه های خطـی گورانی، 
نتوانسـت هیـچ منظومـه ی پهلوانـی کـه ختلـص »املـاس« داشـته باشـد، در کتابخانه هـای 
ایـران و جهـان مشـاهده کنـد. بنابرایـن آگاهانـه از معرفـی منظومه هـا و رسوده هایـی کـه 
در انتسـاب آن هـا بـه املاس خـان جـای تردیـد اسـت، خـودداری کـرده و تنها آثـاری را که 

بی گـامن از آِن شـاعر اسـت، معرفـی نموده اسـت.
الف( جنگ نامه ی نادر/ نادر و توپال/ نادرنامه

ایـن اثـر را املاس خـان پـس از سـال 1166ق. )یعنـی پـس از مـرگ نـادر 1160ق. و 
ویرانـی قلعـه ی نـادری در کرمانشـاه بـه دسـت حمّمدخان زنـد به سـال 1166ق.( رسوده 

و تاکنـون از آن نسـخه های زیـر شناسـایی شـده اسـت:
نســـخه ی جنگنامـــه ی نـــادر کـــه در کتابخانـــه ی جملـــس شـــورای اســـالمی بـــه شـــامره ی 
ـــه  ـــوده ک ـــوند ب ـــزاهلل ترکاش ـــن عزی ـــرج اهلل ب ـــخه، ف ـــب نس ـــود. کات 136 نگهـــداری می ش
ـــه  ـــه، آن را در 179 صفح ـــی زنگن ـــد نورعل ـــراد ول ـــال حمّمدم ـــرای ُم ـــال 1277ق. ب در س

ـــت.  ـــرده اس ـــت ک ـــری کتاب ـــط حتری ـــه خ ب
آغاز افتاده:

ــارا ــا روی س ــرد پوش ــز ک ــپاه آخی حاضــر بــی َو حکــم ســرهنِگ داراس
برگردان:

ســپاه بــه فرمــان رسهنــِگ دارا ]= نــادر[ بــه جنبــش درآمــد و پهنــه ی صحــرا 
را پوشــاند.

انجام:
ــتســنه هــزار بــی صــد و چهــل ]و[ هفت ــه رف ــه رفت ــد، رفت ــده من ــده من من

برگردان:
سال ]رسایش[ 1147ق. بود که مانده، ماند و رفته، رفت.

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه پـس از ایـن بیـت، بیـت احلاقـِی »هـزاران درود، هـزاران 
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و  غنایـی  منظومه هـای  بیشـرت  پایـان  در  کـه  آمـده  علیه الّسـالم«  حمّمـد  بـر  مـا  ز  سـالم/ 
پهلوانـی گورانـی افـزوده شـده اسـت. بـه زعـم نگارنـده، بیـِت سسـت انجـام منظومـه، 
برافـزوده ی کاتـب اسـت که به اشـتباه تاریـخ رسایش اثر را 1147ق. دانسـته اسـت. این 
تاریـخ بـه هیچ وجـه نمی توانـد صحیـح باشـد؛ زیـرا هم چنان که گفته شـد، در متـن کتاب 

از نحـوه ی کشـته شـدن نـادر )1160ق.( و وقایـع پـس از آن سـخن رفتـه اسـت.
شـامره ی  بـه  »نادرنامـه«  قـراردادی  عنـوان  حتـت   منظومـه  ایـن  از  دومـی  نسـخه ی 
دارای 103  13690، در کتابخانـه ی جملـس شـورای اسـالمی حمفـوظ اسـت. نسـخه 
بـرگ و در آغـاز و پایـان افتادگـی دارد. 19 صفحـه ی آغازین نسـخه ُنونویـس و از کاتب 

و رساینـده در متـن آن سـخنی نرفتـه اسـت.
آغاز افتاده:

ــی َو جخــتســالی جه ســاالن شاه حســین جــه تخت ــن ب ــان دا تعیی جــه اصفه
برگردان:

هنگامــی کــه ]= در یکــی از ســال ها کــه[ شــاه حســنی در اصفهــان بــا شــتاب بــه ختــت نشســته 
بود...

انجام افتاده:
زبردســت زنــد  بــی  ــزا ســردارِ سرمســتمحمدخانــی  خــروش کــرد خی

برگردان:
حمّمدخان، رسداری زبردست، از قوم زند به پا خاست و خروش برآورد.

نسـخه ای دیگـر از ایـن منظومـه حتت عنـوان »نـادر« مهـراه بـا »پندنامـه ی املـاس«)گ 
1-5( و منظومـه ی پهلوانـی ُکـردی »هفـت خـوان«)گ 111-131( در سـازمان اسـناد 
و کتابخانـه ی مّلـی ایـران بـه شـامره ی بازیابـی 7255-5 موجـود اسـت. کاتـب نسـخه 
1305ق.  سـال  در  کـه  بـوده  عباس آبـاد  قریـه ی  سـاکن  موسـوی«،  صفرعلـی  »سـّید 
منظومـه ی نـادر را )گ 5-110( بـه خـط حتریـری کتابت کرده اسـت. در متـن منظومه ی 

هفت خـوان نـام رساینـده نیامـده اسـت.
آغاز:

قــادر                  قیوم قادر قیــوم  قــدرت،  قــادر 
برگردان:

پاینده ی توانا؛ توانای نریومند و پاینده ی توانا.
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انجام منظومه، پیش از بیت احلاقی »هزاران درود...«:
دلشــاد َو  یــاران  بوانــو  کــه  و ســوره ی فاتحــه »المــاس« بکــن شــادهــر 

برگردان:
هــر یــک از یــاران ]ایــن منظومــه را[ بــا دلــی شــاد بخوانــد، ]ســزاوار اســت[ روح املــاس 

را بــا قرائــت فاحتــه ای شــاد کنــد.
برلـنی  دولتـی  کتابخانـه ی  در   9775  .Hs. or شـامره ی  بـه  نادرنامـه  از  نسـخه ای 
نگهـداری می شـود کـه آغـاز و انجـام آن افتـاده اسـت. این نسـخه دارای 45 بـرگ و خط 
آن نسـتعلیق و در هر صفحه 13-16 بیت کتابت شـده اسـت. در نسـخه پارگی اوراق، 
افتادگی و آثار رطوبت مشـهود اسـت. در حاشـیه ی گ 16r آمده اسـت: »این یادگاری 
رمحـت اهلل بزگداریـان اسـت بـه تاریـخ 30/9/30« و نیـز در حاشـیه ی 37r: »یـادگاری 
تاریـخ  در  شـا ویس آبادی  هادی خـان  مرحـوم  فرزنـد  شـوربالغی  حممدحسـنی  فـدوی 

1326 نوشـتم تـا بامنـد یـادگار؛ مـن نامنـم خـط بامنـد روزگار«.
آغاز افتاده:

ســرنگون ســران  گریــزان  بــدن غــرق خــون تونــا بیــن و تــونلــرزان   

برگردان:
]عــّده ای[ در حالــی کــه می لرزیدنــد و گریــزان بودنــد، از پــای درآمدنــد؛ بدنشــان غــرق 
خــون بــود و نابــود شــدند ]تــون نــام شــهری در نزدیکــی طبــس کــه در میــان ُکــردان بــه شــومی و 

مایــه ی عــربت شــدن شــهره اســت[.
انجام افتاده:

ــگ ــور جن ــیدای ش ــیران ش ــه ش فرســنگالقص َو  فرســنگ  رواالن  رومــی 
برگردان:

خالصه شریان جنگجوی ایرانی ]سپاه[ رومی را تا چند فرسنگ فراری دادند.
در   1154  .Ms. or. oct شـامره ی  بـه  تارخیـی  منظومـه ی  ایـن  از  دیگـر  نسـخه ی 

اسـت. موجـود  برلـنی  دولتـی  کتابخانـه ی 
شـادروان اسـفندیار غضنفری امرائی نسـخه ای از نادرنامه را در سـال 1349 به مراد 
اورنـگ تقدیـم کـرده کـه اکنـون در کتابخانـه ی انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگـی هتـران بـا 
شـامره ی 46 نگهـداری می شـود. نسـخه 123 بـرگ دارد و خـط آن نسـتعلیق و در هـر 
صفحـه 12 بیـت کتابـت شـده اسـت. نسـخه از آغـاز و انجـام افتادگـی دارد و در متـن از 
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کاتـب و رساینـده سـخنی نرفتـه اسـت. در صفحـه ی پیـش از بـرگ نخسـت، توضیحاتی 
ُنونویـس بدین گونـه آمـده اسـت: »رسهنـگ املاس خـان کندولـه ای- ایـن کتـاب نادرنامه 
را حضـور رسور ارمجنـدم، اسـتاد مـراد اورنـگ تقدیـم می کنـم- اسـفندیار غضنفـری 

امرائـی 1349/4/11«.

آغاز افتاده:
قمتــال قاتلــی  قشمشــاه  آشــوی اشــکپوس شــیدایی شــهبالقصــد 

برگردان:
عزم و قصد قشمشاه و دالوری قمتال؛ هنگامه ی اشکبوس و شیدایی شهبال!

انجام افتاده:
قــادری قهــر  گــرد  گیــچ  یــک  نــه نادریــش مــن نــه هــم نــادریَو 

برگردان:
بــا یــک ]یــورش[ و قهــر چــرِخ قــادر، نــه »نــادر« مانــد و نه شــخصی کــه یگانــه ی روزگاران 

باشد.
شـایان ذکر اسـت که مرحوم ایرج هبرامی نسـخه ی یادشـده را حتت عنوان »نادرنامه: 
نـادر و کوپـال« در جملـد سـوم کتـاب شـاهنامه ی ُکـردی )1388( بـا دگرگونـی و تغیـری 
نـاروای واژگان چـاپ کرده اسـت. مهچننی نسـخه ی یادشـده با نام »نادرنامـه ی لکی« به 
تصحیـح اسـفندیار غضنفـری امرائـی و به کوشـش اسـعد غضنفری، در سـال 1395خ. 

به وسـیله ی انتشـارات شاپورخواسـت خرم آبـاد به طبع رسـیده اسـت.
در کتابخانـه ی شـخصی سـّید نارص میبدی کرمانشـاه، نسـخه ای از ایـن منظومه با نام 
»نادرنامـه )شـاهنامه ی نـادر(« بـا شـامره ی 231 موجود اسـت. نسـخه دارای 142 برگ 
و خـط آن نسـتعلیق و در هـر صفحـه 12 بیـت کتابت شـده اسـت. تاریخ کتابت سه شـنبه 

دهـم ذی احلجه 1358ق. بوده اسـت.
بیت آغازین منظومه با نسخه ی کتابخانه ی مّلی مهخوان است:

قــادر              قیوم قادر قیــوم  قــدرت،  قــادر 

انجام:
کــوســنه هــزار بــی ســه پنجــاه و نــو اَو  آوردیــم  نــادر  نبــرد 
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برگردان:
سال 1159ق. ]1000+3×50+9[ بود که ماجرای نربدهای نادر را گردآوردیم.

بـدون تردیـد ایـن بیـت هـم احلاقـی اسـت؛ زیـرا در متـن منظومـه از کشـته شـدن نـادر 
)1160ق.( و خرابـی قلعـه بـه دسـت حمّمدخـان )1166ق.( سـخن رفتـه اسـت.

نسـخه ای دسـت نویس از نادرنامـه در کتابخانـه ی شـخصِی قـدرت قزوینـه ای سـاکن 
کنـگاور، حمفـوظ اسـت. ایـن نسـخه در 70 بـرگ و 3005 بیت نوشـته شـده اسـت.

آغاز:
نــادر7               قیوم قادر نــادره ی  نصــرت  نظــام 

برگردان:
پاینده ی توانا؛ سامان دهنده ی یاریگر و بی مهتای بی مانند.

انجام:
نمانِنَــوه هیبــت  ســهم  بســتانِنََوهَژ  ویــت  قصاصــان 

برگردان:
]کجایــی ای نــادر کــه[ از شــکوه و هیبــِت تــو ]ُکشــندگانت[ زنــده نامننــد. ]کاش بــودی و[ 

خــون خــود را از ُکشــندگانت می ســتاندی.
ــی در  ــش لک ــه گوی ــت ب ــی و 23 بی ــت فارس ــه، دو بی ــاز منظوم ــش از آغ ــب پی کات
بی اعتبــاری جهــان و نــام و نشــان خــود آورده اســت. نــام او »علــی فرزنــد اهلل داد« بــوده، 

چنان کــه رسوده اســت:
اهلل دای پــدر  َهــن،  علــی  صلواتــی ختــم کــن، بـَـد َو ریتــان نــاینامــم 

برگردان:
نامم »علی« و اسم پدرم، »اهلل داد« است. صلواتی ختم کنید، ]امید که[ بد نبینید.

9. نسـخه ای کـه حمّمدعلـی قره داغـی، از نسـخه پژوهان ُکـرد عراقـی، آن را در کتـاب 
که شـکولی که له پـووری ئه ده بـی کـوردی معرفـی کـرده اسـت. کاتـب در پایـان نسـخه 
نوشـته اسـت: »متـت شـد کتـاب نادرشـاه ایـران از دسـت کمرتیـن خادم الفقـراء احلسـنی 
مهـدی بـرای جنـاب رشـید مهونـد در روز پانزدهـم ربیع الثانـی سـنه ی 1356، مبـارک 

.)7/90 باد«)قره داغـی،2011، 
10. در کتابخانـه ی مرکـزی دانشـگاه هتـران هم نسـخه ای با نام »جنگنامـه ی نادری« 
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بـه شـامره ی 3381- ف نگهـداری می شـود. در ایـن نسـخه نـام کاتـب و تاریـخ کتابـت 
نیامـده اسـت ]فیلـم دانشـگاه 133/2؛ نرشیـه 450/6؛ فهرسـتواره منـزوی 963/2[ 
)ر.ک: بیگ باباپـور،1394: 17(. بیدکـی این نسـخه را میکروفیلم نسـخه ی کتابخانه ی 

جملـس بـه شـامره ی 136 دانسـته اسـت )بیدکی)الـف(، 1395: 78(.
شـایان ذکـر اسـت، شـکر مصطفـی منظومـه ی نادرنامـه را بـا رسـم اخلط ُکـردی در 
»هه ولـری« حتـت  عنـوان »نادرنامـه ی ئه ملاس خانـی که هلـور« چـاپ کـرده اسـت )ئـاراس، 
انتقـادی تصحیـح و  بـه صـورت  ایـن منظومـه را  ادوای  نیـز مظهـر  به تازگـی   .)2000
ترمجـه، و به وسـیله ی نـرش ققنـوس روانـه ی بـازار نمـوده اسـت )هتـران، 1396(. افـزون 
بـر ایـن، جمتبـی کولیونـد، امنی گجری شـاهو، کاروان عثـامن خیاط و قـدرت قزوینه ای به 

صـورت جداگانـه نادرنامـه را تصحیـح کرده انـد و در چرخـه ی چـاپ دارنـد. 

ب( شریین و فرهاد/ شریین و خرسو/ خرسو و شریین
بـه  متعّلـق  آن هـا  از  یکـی  کـه  فرهـاد« رسوده شـده  و  ُکـردی چندیـن »شـریین  ادب  در 
املاس خان کندوله ای اسـت. از این منظومه پنج نسـخه شناسـایی شـده که عبارت اسـت 

از:
در کتابخانـه ی مّلـی دانـامرک، نسـخه ای حتت عنـوان »شـریین و خـرو« بـه شـامره ی 
cod.pers.add.54 حمفوظ اسـت. در رسنویس این نسـخه آمده اسـت: »بسـم  اهلل الرمحن 
الرحیـم؛ هـذا کتـاب شـریین ]و[ خـرو مـن کالم املاس خـان«. کاتـب در ترقیمـه نوشـته 
اسـت: »متتـه ی الکتـاب بعـون امللـک الوهـاب و متام کتاب شـریین و خرو مـن کالم ُمال 
املاس خـان بـه تاریخ شـهر مجـاد]ی[ الثانی سـنه 1306«. نسـخه دارای 208 برگ اسـت 
کـه خـط 25 بـرگ نخسـت و گ 187-208، حتریـری و سـایر برگ هـا نسـتعلیق اسـت. 

در نسـخه 29 تصویـر نقاشـی بـا آب رنگ وجـود دارد.
آغاز:

اکبــر اهلل  اســم  بــه  هــم  رحمــان رحمــت، رحیــم و رهبــر 8اّول 
برگردان:

ــاینده ی  ــه[ بخش ــدی ک ــم؛ خداون ــاز می کن ــه ]آغ ــزرگ و بلندمرتب ــد ب ــام خداون ــا ن ــدا ب ابت
ــت. ــرب اس ــان و راه ــت و مهرب برک

انجام:
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بگــذر شــیعیان  تقصیــر  َژ  کمتــراّول  کمینــه ی  عاصــی9  ای  دوم 
برگردان:

نخست از کوتاهی شیعیان درگذر، سپس از این بنده ی حقرِی کمرت.
پس از این، کاتب ابیاتی ُسست بر متن افزوده است:

ســالم هــزاران  درود  ســالمهــزاران  علیــه  محمــد  بــر  مــا  ز 
تَُحــف هــزاران  درود،  نجــفهــزاران  شــاه مردان  بــر  بــاد  مــا  ز 
را خواننــده  بیامــرز  راخدایــا  شــنونده10  هــم  و  نویســنده 
ــار ــار11 و کب ــس صغ ــل مجل ــه اه کــردگارهم قــادر  ای  بیامــرز 
ــاد ــی ب ــزدان کس ــت ی ــس رحم ــادز مجل ــد ی ــدی کن ــه الحم ــب را ب ــه کات ک
دارم طمــع12  دعــا  خوانــد  گنــه کارمهرکــه  بنــده  مــن  زانکــه 
کنــد ســیاه  را  خــط  ایــن  کنــدهرکــه  کبــاب  را  جگــرش  علــی 

نســخه ای دیگــر از ایــن منظومــه ی غنایــی بــا عنــوان قــراردادی »شــریین و فرهــاد« بــه 
ــه ی جملــس شــورای اســالمی موجــود اســت. آغــاز و انجــام  شــامره ی 586 در کتابخان
نســخه افتــاده و در 110 بــرگ بــه خــط نســتعلیق کتابــت شــده اســت. نامــی از رساینــده و 
کاتــب در متــن بــه چشــم نمی آیــد، اّمــا بــا نســخه ی »شــریین و خــرو« کتابخانــه ی مّلــی 

دانــامرک مهخــوان اســت.
آغاز افتاده:

یقیــن بــه  خســرو  هریــزا  پنهــان جــه هرمــز مرکبــش کــرد زیــنشــوی 
برگردان:

شبی خرو مصمم برخاست و مرکب خود را پنهان از چشم هرمز زین کرد.
انجام:

الوانــن بــه خــون ســر تــا پــای برگــشدشــنه ی تــاز ســاو غرقــن نــه جرگــش
برگردان:

ــرده  ــنی ک ــودش را خون ــام وج ــه و مت ــرش فرورفت ــر جگ ــده ب ــل داده ش ــازه صیق ــنه ی ت دش
بــود.

 .Hs. or در کتابخانـه ی دولتـی برلـنی نسـخه ای از »شـریین و فرهـاد« بـا شـامره ی 
اسـت.  نسـتعلیق حتریـری  آن  بـرگ و خـّط  دارای 150  نسـخه  اسـت.  9777 حمفـوظ 
کاتـب در َظهـر نسـخه نوشـته اسـت: »بسـم اهلل الرمحـن الرحیـم؛ یعنـی بـه نـام خداونـد 
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روزی دهنـده ی رمحت کننـده. هـذا کتـاب شـریین و فرهـاد گفتـه ی خـود ُمـال املاس خـان 
امتـام  کرمانشـاهانی  حممدرحیـم  تقصـری  پـا  تـا  رس  حقـری  ایـن  دسـت خط  بـه  کندولـه ی 
پذیرفـت و ایـن کتـاب تعّلق دارد به اسـتاد علی اصغـر طباخ. هرکس بخوانـد این حقریان 
را بـه دعـای خـری یـادآوری کنـد، خداونـد پـدر و مـادرش را بیامـرزد و اگر غلطی داشـته 
باشـد، عفـو بفرماییـد، بـه تاریـخ چهارشـنبه پنجـم ربیع الثانـی 1332. هرکـس کـه خیال 

حرامـی دربـاره ی ایـن کتـاب داشـته باشـد، لعنـت خـدا بـر پـدر و مـادرش، والسـالم«.
آغاز:

بی نیــاز خــدای  نــام  و  کارســازاّول  کریــِم  بی عیــب  پادشــاه 
برگردان:

ابتدا به نام خداوند بی نیاز؛ پادشاِه بی عیب و بخشنده ی کارگشا.
انجام:

روزگاَرنــان شرمســاَرنانستم کشــیده ی  خــراب  کــرده ی  َژ 
برگردان:

ستم کشیده ی روزگارانم و از کرداِر ناشایست خود رشمنده ام.
بـه  برلـنی نسـخه ای دیگـر حتـت عنـوان »خـرو و شـریین«  در کتابخانـه ی دولتـی 
شـامره ی Petermann II Nachtrag 13 موجـود اسـت. خـّط نسـخه نسـتعلیق حتریری و 
دارای 142 بـرگ اسـت کـه در هـر صفحه 14 بیت کتابت شـده اسـت. کاتـب در ترقیمه 
آورده اسـت: »متـت الکتـاب بعـون امللـک الوهـاب کتـاب خـرو ]و[ شـریین علـی یـد 

احلقـری عبدالرمحـن ابـن مـاُل رسـتم غفـر اهلل هلـام 1241«.
بیـت آغازیـن نسـخه مهچـون نسـخه ی »شـریین و خـرو« کتابخانـه ی مّلـی دانـامرک 

است:
اکبــر اهلل  اســم  بــه  هــم  رهبــراّول  رحیــم  رحمــت،  رحمــان 
انجام پیش از بیت »هزاران درود...«:
تــاراج بردشــان  خیامــان  بــاجخیمــه  مگرتشــان  راه داران  وینــه ی 

برگردان:
خیمه ی خیمه دوزان را به تاراج بردند و بساِن راه داران باج می ستاندند.

در کتابخانـه ی مرکـزی دانشـگاه هتران هم نسـخه ای از »شـریین و فرهاد« به شـامره ی 
4772 بـه خـط شکسـته نسـتعلیق و به کتابت هادی کرمانشـاهی نگهداری می شـود. این 
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نسـخه دارای 110 بـرگ و در هـر صفحـه ی آن 13 بیـت کتابـت شـده اسـت. صفحـه ی 
نخسـتنی بریده شـده و نیمه های چندین بیت و مرصاع  افتاده اسـت. درباره ی این نسـخه 
ر.ک: )فهرسـت کتابخانـه ی مرکزی دانشـگاه هتـران، 3817/14؛ بیگ باباپور،1394: 

47؛ بیدکی)ب(،1395: 206(.
آغاز:

ــان ــت آس ــه دس ــاز، کار ب ــم کارس ــانکری ــر شناس ــریف رهب ــهزاده ی [ ش ]ش
برگردان:

بخشــنده ی کارگشــایی کــه بــه آســانی کارهــا را ســامان می بخشــد. شــهزاده ی رشیفــی کــه 
رهــرب و شناســاننده اســت.

انجام پیش از بیت احلاقی »هزاران درود...«:
یــاریــه واتــه ی المــاس درد دل نــه بــار یــاوراِن  شــوان  شــادی  پــی 

برگردان:
ایــن گفتــه ی املاس خــان اســت کــه درونــی اندهگــنی دارد؛ ]ایــن منظومــه رسوده شــد[ بــرای 

شــادی شــب های یــاران مهــدم.
شایسـته ی یـادآوری اسـت که گجـری این منظومـه را حتت عنوان شـریین و فرهاد در 

سـال 1373خ. )انتشـارات سـینا، قم( به طبع رسـانده است.

ج( گربه و موش
از منظومه ی کوتاه و نامدین گربه و موش سه نسخه شناسایی شده است:

1. نسـخه ای از گربـه و مـوش کـه مهـراه بـا اشـعاری پراکنـده از املاس خـان در ُجنگی 
به شـامره ی Ms.or.oct 1178 در کتابخانه ی دولتی برلنی نگهداری می شـود. نسـخه در 
9 برگ و 175 بیت کتابت شـده اسـت. خط نسـخه نسـتعلیق حتریری و در هر صفحه ی 

آن ابیات در سـه سـتون آمده اسـت.
آغاز:

بِــَدر گــوش  ــَدرمیــرزام  ِ ــوش ب ــاتی گ ــَدت س ــاال وی بن ح
برگردان:

ای مریزای من گوش فراده؛ اینک حلظه ای به سخنان این بنده ات گوش بسپار.
انجام:
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ــه دوش ــم ن ــار غ ــن ب ــاس وات ــه الم ــوشی ــپای نیره م ــت س ــاالن زده ی دس ت
برگردان:

ســپاه  غارت شــده ی  و  دارد  دوش  بــه  غــم  از  بــاری  املاس-کــه  را  رسوده  ایــن 
اســت. گفتــه  نره موش هاســت- 

2. نسـخه ای دیگـر از ایـن منظومـه ی کوتـاه گورانـی در کتابخانـه ی جملـس شـورای 
اسـالمی به شـامره ی 9788 موجود اسـت. نسـخه پنج برگ )104 بیت( دارد و خّط آن 
نسـتعلیق حتریـری اسـت. در رسنویـس نسـخه آمـده اسـت: »گفتـه ی املاس خـان، گربـه و 
مـوش«. نـام کاتـب و تاریـخ کتابـت در متن نیامده اسـت. پس از این منظومـه، رسوده ای 

گورانـی بـا رَسبنـد »چراخـم َو یـاد« آمـده که گوینده ی آن مشـخص نیسـت.
آغاز:

بِــَدر گــوش  نیخــاس13 بــه حــال بنــَدت گــوش بـِـَدرمیــرزام 
برگردان:

ای مریزای من گوش فراده؛ خوب به احوال ]و سخنان[ بنده ات گوش بسپار.
انجام:

ــه َور ــم نَ ــار خ ــن ب ــاس وات ــه الم هامســری یــاران  یــاوران  پــری14 
برگردان:

این اشعار را املاس- که باری از غم به تن دارد- برای یاران و مهتایان رسوده است.
3. نسـخه ای دیگـر از گربـه و مـوش در کشـکولی خّطـی در کتابخانـه ی شـخصی 
حمّمدعلـی قره داغـی حمفـوظ اسـت کـه کاروان عثـامن خیـاط و حمّمدرشـید امینـی آن را در 
مقّدمـه ی »داسـتانی مشـک و پشـیله« )2014: 12( معرفـی کرده انـد. ایـن نسـخه دارای 
130 بیـت بـوده و نیمه هـای بسـیاری از ابیـات آن افتـاده اسـت. مهـراه بـا ایـن منظومـه ی 
کوتـاه، اشـعاری هـم از مولـوی ُکرد، شـیخ رضا، ُشـکری و... آمـده اسـت )در این باره، 

.)87 ادوای،1391:  ر.ک: 
تـا جایـی کـه نگارنـده اطالع دارد، گربه و موش سـه بار چاپ شـده اسـت: نخسـت، 
عثـامن خیـاط و امینـی بـه  صـورت مشـرتک ایـن منظومـه را در سـال 2014م. در شـهر 
سـلیامنیه )انسـتیتوی َکَلُپـوری ُکـرد( چـاپ کرده انـد و پـس از آن، مظهـر ادوای گربـه و 
مـوش را مهـراه بـا رسـاله ای دیگـر حتـت عنـوان دو رسـاله ی تارخیـی و ادبـی هورامـان 
در سـال 1394 )نـرش احسـان( بـه طبـع رسـانده اسـت. امینـی بـار دیگـر در که شـکولی 
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شـاعریانی هه ورامـان، منظومـه ی گربـه و مـوش را آورده اسـت )امینـی،1396: 433-
.)443

د( اشعار پراکنده
رسوده هـا و نامه هایـی نیـز از املاس خـان به جـای مانـده کـه پژوهشـگران برخـی از 

آن هـا را پیـش از ایـن معرفـی کرده انـد:
قره داغـی در جلـد هفتـم کتـاب که شـکولی که له پـووری ئه ده بی کـوردی رسوده ای از 

مـریزا املاس خان آورده اسـت:
بیت نخست:

ــی ــوار ب ــت ای ــام َوخ ــاِی ش ــیروی نم ــوار ب ــرده پی ــت پ ــه پش ــاب ن آفت
)قره داغی،2011: 131(

برگردان:
غروب و هنگام نامز شام بود؛ خورشید در پشت پرده پنهان شده بود.

بیت پایانی:
ــه وه ــن جــا مام ــی مســکن م بنــد ســودای خامــه وهاَو شــی پ بــه  گرفتــار 

)مهان: 134(
برگردان:

ــودایی  ــِد س ــاِر بن ــه[ گرفت ــدم؛ ]در حالی ک ــن مان ــت و م ــود بازگش ــکن خ ــأوا و مس ــه م او ب
خــام شــده بــودم.

در حدیقـه ی سـلطانی، نامـه ی تسـلیت املاس خان به مریزا شـفیع به مناسـبت پیشـامد 
ناگـواری که بـرای او روی داده، آمده اسـت:

بیت نخست:
دون دنیــای  ــای دونشــفیع  ــر دور دنی ــه فک ــو ن وس بچ

)سلطانی،1384: 1/104(
برگردان:

ــاِی دون  ــن دنی ــای[ ای ــه ]مصیبت ه ــرت ب ــس کم ــت، پ ــه اس ــت و فرومای ــا پس ــفیع، دنی ای ش
ــش. بیندی

بیت پایانی:
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دردهــی داد هــی بیــداد هرچــی بــی ویــرد و  داخ  َو[15  ]بــی  کاران  نکــرده 
)مهان: 105(

برگردان:
ــود گذشــت؛ کارهایــی کــه می بایســت انجــام گــرید، صــورت  ــداد کــه هرچــه ب ای داد و بی

نپذیرفــت و تنهــا مایــه ی آه و انــدوه شــد.
ایـن رسوده بـا تغیریاتـی در کتـاب که شـکولی که له پـووری ئه ده بـی کـوردی در شـامر 
اشـعار مریزا شـفیع )قره داغی،2011: 208-7/210( و در کتاب گلزار ادب ُلرسـتان 

بـه نـام املاس خـان کندوله ای آمده اسـت )غضنفـری امرایـی،1364: 414-412(.
دون«  دنیـای  »شـفیع  رسوده هـای  کـوردی،  ئه ده بـی  میـژووی  کتـاب  در 
)خه زنـه دار،2002: 67و2/68( و »خـو بـه جنـگ نـنی« از املاس خـان نقل شـده اسـت:

بیت نخست:
نیَــن جنــگ  بــه  ــنخــو  ــگ نیَ ــه جن ــو ب ــداری خ ــده م دل دی

)مهان: 65(
برگردان:

به جنگ وستیز نیست؛ دیده ی من، دلداری با جنگ وستیز حاصل نمی شود.
بیت پایانی:

هــر هــای نــه ســودای بی قــدری الماسنــه چــون تــو ناشــی دانــه ی ُدّر نه نــاس
)مهان: 66(

برگردان:
نــه چــون تــو ناآزمــوده کــه دانــه ی دّر را نمی شناســی و پیوســته در ســودای بــی ارزش کــردن 

»املــاس« هســتی.
از املاس خـان مناجات نامه ها یـی هـم باقـی مانـده کـه نگارنـده ی ایـن سـطور، یکـی از 
آن هـا را تصحیـح و ترمجـه و در شـامره ی دوم جملـه ی بسـاتنی چـاپ کرده اسـت )حسـینی 
کتابخانـه ی  در  ُجنگـی  »مناجـات«، ضمـن  نسـخه ی  آبباریکـی،1393: 253-240(. 
دولتـی برلـنی بـه شـامره ی Hs. or. 9778 نگهـداری می شـود. خـّط نسـخه حتریـری و 
دارای شـش بـرگ و در هـر صفحـه ده بیـت کتابت شـده اسـت. عنوان نسـخه چننی آمده 
اسـت: »بسـم اهلل الرمحـن الرحیـم، مناجـات گفتـه ی املـاس« و رسوده بـا بیـت ذیـل آغـاز 

می شـود:
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خــدا نــامِ  َو  َکردیــم  ــاابتــدا  ــس، اَون بی همت ــم اِن ــن و ه ــم ِج ه
برگردان:

با نام خدا آغاز می کنیم؛ ]خدایی که آفریننده ی [ جن و انسان است و مهتایی ندارد.
کاتـب در ترقیمـه خـود را »حمّمدرحیـم ولـد کریـم« معرفـی کـرده اسـت: »متـام شـد 
مناجـات گفتـه ی ُمـال املاس خـان کندولـه ی و کاتـب حمّمدرحیـم ولـد مرحـوم مشـهدی 
کریـم. التـامس دعـا از بـرادران دینـی دارم، باقـی والسـالم«. گویـا حمّمدرحیـم، کاتـب 
دوم و یـا چندمـنِی نسـخه بـوده اسـت؛ زیـرا در ابیاتـی کـه در پایـان مناجـات آمـده، کاتب 

»اصغـر« دانسـته شـده اسـت:
یــاداَرهــی عزیــزان هــوش بدیــن َو هــوش َو  باوریــن  فاتحــه  َژ  هــم 
ــوش ــن فرام ــر« نکی ــاس« و »اصغ آزاد»الم بکریــن  کاتــب  و  نُویســنده 

برگردان:
ــت  ــا قرائ ــد؛ ب ــاد مربی ــر« را از ی ــاس« و »اصغ ــد و »امل ــوش فرادهی ــت گ ــا دّق ــزان ب ای عزی
ــد. ــاری[ آزاد نامیی ــود از گرفت ــه ی خ ــا فاحت ــب را ]ب ــنده و کات ــد و نویس ــاد کنی ــا ی ــه ای از م فاحت
 .Hs. or در پایـان منظومـه ی شـریین و فرهـاد کتابخانـه ی دولتـی برلـنی بـه شـامره ی
9777 مناجـاِت املاس خـان هـم آمـده اسـت. مناجـات در ایـن نسـخه، 5 بـرگ اسـت و 

پـاره ای از ابیـات ناخوانـا، و انجـاِم آن افتـاده اسـت.
مناجات نامـه ی دیگـر متعّلـق بـه غفـار ابراهیمـی اسـت کـه در هفـت صفحـه بـا خـط 
مناجات نامـه ی  »هـذا  اسـت:  آمـده  نسـخه  رسنویـس  در  اسـت.  شـده  کتابـت  حتریـری 

دارد. بیـت  مناجات نامـه 68  ایـن  الرحیـم«.  الرمحـن  بسـم اهلل  املاس خـان 
آغاز:

گنــاه کارانیــا نوربخــش نــور جمــع ِســتاران ِگشــت  گناه آمــرز  یــا 

برگردان:
ای نوربخش متام ستارگان و ای آمرزنده ی مهه ی گناه کاران.

انجام:
ــونبی یــار و رنجــور، بی حــال و زبــون ــا ذات بی چ ــون ی ــه ت ــر ب ــا ه هان

برگردان:
ــه ]خداونــدی[  بی یــار، رنجــور، بی حــال و زبــون گشــته ام، ای ذات بی چــون التجــا تنهــا ب
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توســت.
اخوانیاتـی هـم از املاس خـان و مـریزا شـفیع به جـای مانـده و تـا  جایـی کـه نگارنـده 
آگاهـی دارد، دو نسـخه از آن موجـود اسـت. نخسـت، نسـخه ی کتابخانـه ی شـخصی 
حمّمـد رسـتگار رضاقلـی؛ ایـن رسوده هـا در ُجنگـی خطـی- مهراه بـا اشـعاری از حمزونی 
و مهجـوری- در سـه بـرگ کتابـت شـده اسـت. نسـخه ای دیگر هـم در نزد حییـی حمّمدی 
اسـت کـه ایشـان نیـز آن را در اختیـار حمّمدرشـید امینـی قـرار داده انـد. امینـی ایـن نامه هـا 
را به تازگـی در کتـاب که شـکولی شـاعریانی هه ورامـان )صـص 415-418( بـا دخـل و 
تـرصف چـاپ کـرده اسـت. رسبنـد ایـن اشـعار عبـارت اسـت از: »خاطـر شـاَدنی« )13 
بیـت( از املاس خـان، »ارشـادم ناَمـت« )35 بیـت( از مـریزا شـفیع، »خاطر شـادَتن« )20 

بیـت( و »خاطـر شـاد نـنی« )16 بیـت( هـر دو از املاس خـان.
 1178 Ms.or.oct در جنگـی خطـی حمفـوظ در کتابخانـه ی دولتی برلنی بـه شـامره ی
اشـعاری پراکنـده از املاس خـان- پـس از منظومـه ی گربه و مـوش، به کتابـت »علی اکرب« 
)تاریـخ کتابـت: 1307ق.(- آمـده اسـت. رسبنـد ایـن اشـعار عبـارت اسـت از: »َمـالم 
شـاری دیـم« )6 بیـت(، »بینـای بی بدل« )45 بیـت(، »یاران شـاره وا« )27 بیت(، »یاران 

یـاوران« )50 بیـت(، »راویـاری بیـم« )32 بیـت( و »یـاران رس کانـی« )18 بیت(.
در ُجنگـی خطـی در کتابخانـه ی دولتـی برلـنی، رسوده ی »زمسـتان َبـرَزن« )گ 46-
50( در 87 بیـت از املاس خـان و »حماربـات جوانمـری و ملـک  نیازخـان کرنـدی« از مریزا 
درویش قلـی کرنـدی بـه شـامره ی Hs. or. 9774 آمـده اسـت. نسـخه پـر از اشـتباهات 

امالیـی، و خـّط آن تـا حـدودی ناخوانا اسـت. 
از املاس خـان »پندنامـه«ای هـم به جـای مانـده کـه نگارنـده دو نسـخه از آن در اختیـار 
مّلـی  کتابخانـه ی  و  اسـناد  در سـازمان  »نـادر«  منظومـه ی  از  پیـش  کـه  نسـخه ای  دارد؛ 
مجهـوری اسـالمی ایـران بـه شـامره بازیابـی 7255-5 نگهـداری می شـود؛ و نسـخه ای 
کـه در پایـان منظومـه ی »شـریین و خـرو«ِ کتابخانـه ی مّلـی دانـامرک قرار گرفته اسـت. 

شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن دو نسـخه در شـامر و ضبـط ابیـات چنـدان مهخـوان نیسـتند.
نگارنـده ی ایـن سـطور، دیـوان املاس خان کندولـه ای را بـا توّجه به نسـخه های خّطِی 
خمتلفـی کـه در کتابخانه هـای ایـران و خـارج از کشـور نگهـداری می شـود، تصحیـح و 

ترمجـه کـرده و بـه زودی روانـه ی بـازار می شـود.
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10- نتیجه گریی
املاس خـان از شـاعران برجسـته ی ُکـرِد گورانـی رسای در قـرن دوازدهـم هجـری اسـت. 
بـه  خطـی  نسـخه های  رسنویـس  و  َظهـر  در  و  می کـرده  ختلـص  »املـاس«  اشـعارش  در 
»کندولـه ای« بـودن وی اشـاره شـده اسـت. نـام پـدر شـاعر را »امحدخـان« نوشـته اند، اّما 
بـا توّجـه بـه رسنویـس نسـخه ی خطـی اسـفندیار و رسـتم حمفـوظ در کتابخانـه ی دولتـی 
برلـنی، و بـا پذیـرش صحت نسـخه، پدر املاس خـان، »رضاخـان« نام داشـته و منظومه ی 
یادشـده را او رسوده اسـت. املاس خـان را بـا عناوینی چون »ُمال«، »مـریزا« و »رسهنگ« 
یـاد کرده انـد و مـراد از املاس خـان ُکردسـتانی و َکلهر، مهـان املاس خان کندوله ای اسـت. 
به رغـم برخـی روایت هـا، چنـدان پذیرفتنـی نیسـت کـه نادرشـاه بـه سـبب شکسـت 
از توپـال پاشـا عثامنـی، املاس خـان را مقـرص دانسـته و وی را مقطوع النسـل کـرده باشـد. 
شـاعر در رسوده هایـش بـه »حتصیـل داری« بـه فرمان »خـاِن ُپر کینه« اشـاره کـرده و چننی 
می نامیـد کـه کدورتـی بـنی او و خـان اردالن روی داده، بـه مهـنی سـبب از مقـام خود- که 
گویـا رسهنگـی بـوده اسـت- بـه حتصیـل داری نـزول درجـه یافتـه و و مأمـور گـردآوری 

مالیات شـده اسـت.
پژوهشـگران بـدون سـند و دلیـل، تاریخ توّلد شـاعر را 1118ق. و تاریـخ وفاتش را 
در میـان سـال های 1180 تـا 1200ق. نوشـته اند. در نادرنامـه، به ویرانـی قلعه ی نادری 
بـه دسـت حمّمدخـان زنـد اشـاره شـده اسـت؛ ایـن رویـداد بـه سـال 1166ق. رخ نموده، 
پـس شـاعر تـا ایـن تاریـخ در قیـد حیـات بـوده اسـت. از سـوی دیگـر املاس خـان پیـش از 
مـریزا شـفیع ُکلیایی- دوسـت شـاعر که خـود تا اوایل قرن سـیزدهم هجری زنـده بوده- 
وفـات کـرده و مـریزا شـفیع در رثای او سـوگ نامه ای رسوده اسـت. حمل دفـن املاس خان 
را روسـتای کندولـه و در جنـب امامـزاده حمّمدحسـنی معـروف بـه »پریافتـه« دانسـته اند. 
از منظومه هـا و رسوده هـای املاس خـان چنـنی دریافـت می شـود کـه شـاعر مذهـب تشـیع 
داشـته و در منظومـه ی نادرنامـه می تـوان به راحتـی بـه این موضوع پـی ُبـرد. در »پندنامه« 
مفاهیـم کّلـی اخالقـی و تعلیمـی به صـورت پنـد و انـدرز بیـان کرده اسـت. در سـال های 
واپسـنی زندگـی اش کـه بـا مـریزا شـفیع اخوانیاتـی رّد و بـدل کـرده، در گرفتـاری و تنگنا 

بـوده و در جای جـای ایـن رسوده هـا، انـدوه و یـأس نامیان اسـت. 
نـادری«، »شـریین و  نـادر و توپـال/ جنگنامـه ی  به جـز سـه منظومـه ی »نادرنامـه/ 
فرهـاد، شـریین و خـرو/ خـرو و شـریین« و »گربـه و مـوش« و اشـعاری پراکنـده 
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شـامل مناجـات، پندنامـه، اخوانیـات و مثنوی هـای کوتـاه هجایـی کـه ختّلـص »املـاس« 
دارنـد و یـا در َظهـر و رَسنویـس نسـخه نـام او آمـده، انتسـاب اثـری دیگـر بـه وی امـری 

منطقـی و علمـی نیسـت. 

پی نوشت 
1. ترمجه ی متن ُکردی به فارسی از نگارنده است. 

2 تـا 6. ایـن واژه هـا در اصـل نسـخه به ترتیـب چنـنی آمـده اسـت: مونسـم، شـاد، 
زایـه.  عـاذاب،  املـاص، 

7. ایـن واژه صحیـح ضبـط نشـده اسـت؛ زیـرا مـرصاع نخسـت -کـه بـه صـورت  
نیم مـرصاع و در پنـج هجـا می آیـد- و یا حداقل قافیه ی آن، بایسـتی در رکـن دوم مرصاع 

بعـدی تکرار شـود. 
8 تا 15. اصل: رحرب، عاسی، شونده، سغار، متع، نیخاص، پر بو، َو بی.
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ب( نسخه های خطی
ُجنـگ گورانـی ]شـامل اشـعاری از هبـرام، گربـه  و مـوش املاس خـان و رسوده هـای 

.1178 Ms.or.oct دیگـر از او[. کتابخانـه ی دولتـی برلـنی، شـامره ی
ُجنـگ گورانـی ]نامه هـای منظـوم املاس خـان و مـریزا شـفیع[. کتابخانـه ی شـخصی 

حمّمـد رسـتگار رضاقلی، سـقز.



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال سوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1061396

ُجنگ گورانی. کتابخانه ی شخصی حییی حمّمدی، سنندج.
رضاخـان. رسـتم و اسـفندیار. کتابخانـه ی دولتـی برلـنی، تاریـخ کتابـت/ رسایـش: 

.1187  Ms.or.oct شـامره ی  1012ق.، 
کندوله ای)الـف(، املاس خـان. ]رسوده ی زمسـتان بـرزن[. کتابخانـه ی دولتی برلنی، 

..Hs. or 9774 شـامره
کندولـه ای)ب(، املاس خـان. خـرو و شـریین. کتابخانـه ی دولتـی برلـنی، کاتـب: 
 Petermann II Nachtrag عبدالرمحـن ابـن ماُل رسـتم، تاریـخ کتابـت: 1241ق.، شـامره
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نامه ی املاس خان به مریزا شفیع؛ کتابخانه ی شخصی حمّمد رستگار رضاقلی

نامه ی املاس خان به مریزا شفیع؛ کتابخانه ی شخصی حییی حمّمدی
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برگ نخست مناجات نامه ی املاس خان؛ کتابخانه ی شخصی غفار ابراهیمی

برگ نخست گربه و موش املاس خان، نسخه ی کتابخانه ی دولتی برلنی
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برگ نخست شریین و خرسِو املاس خان در کتابخانه ی مّلی دانامرک
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برگ نخست خرسو و شریین املاس خان در کتابخانه ی دولتی برلنی
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برگ نخست نادرنامه کتابخانه ی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی




