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 تطبیقی بر نیایش  یتحلیل
 کردی یهفردوسی و شاهنام یهدر شاهنام

 44/6/7931 تاریخ پذیرش: – 4/4/7931تاریخ دریافت: 

 1مصطفی رادمرد

 یاندانشگاه فرهنگ یفارس یاتزبان و ادب یدکترا
 2الدین کزازیمیرجالل

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی

 کورته  چکیده
تواند یکی از از آنجا که نیایش و دعا می

موضوعات فرعی هر داستانی باشد، تجلی آن در 
 توانداز دیدگاه انواع ادبی میهای حماسی داستان
خان ای از نوع حماسی و غنایی باشد. الماسآمیزه
کردی، متاّثر از  یهسرایش شاهنام ای درکندوله

ای از مفاهیم روایات شفاهی و فرهنگ بومی، پاره
ت شخصی و شرایط غنایی را متناسب با روحیا

در این است.  خود سروده یهفرهنگی مردم منطق
ده، تحلیلی انجام ش-با روش توصیفی جستار که

ها از زبان پهلوانان حماسی و چگونگی بیان نیایش
بیقی در پنج داستان نیز بیان آن به صورت تط

کردی  یهفردوسی و شاهنام یهمشترک شاهنام
)بیژن و منیژه، رستم و  ایخان کندولهالماس

اسفندیار، سیاوش، شغاد( با هدف وسهراب، رستم
ها و برجسته کردن بسامد نیایش ص کردنمشخّ

ها، مورد بررسی قرار تمایزات فرهنگی در بیان آن
های پژوهش این ترین یافتهاست. از مهمگرفته

های نیایش در شاهنامۀ است که بیان نمونه
موجزتر از شاهنامۀ کردی است و زبان  ،فردوسی
ع های نوای در بیان نیایشخان کندولهبیان الماس
تر از زبان تر و گزندهنفرین( تلخ) منفی آن

 فردوسی است.

رئەوەی دوعا و نزا و پاڕانەوە دەتوانێ یەکێک لە لەبە 
مژارە ناسەرەکییەکانی هەرچیرۆکێک بێ، 
دەرکەوتنی لە چیرۆکە حەماسییەکاندا لە ڕوانگەی 

دەتوانێ تێکەڵێک لەحەماسی  وهچەشنە ئەدەبییەکانه
ەیی لە هۆنینی و غنایی بێ. ئەڵماسخانی کەندوول

شانامەی کوردیدا، لە گێڕانەوە زارەکییەکان و 
گرتووە. بەشێک لە رفەرهەنگی ناوچەیی کەڵکی وه

چەمکە غناییەکانی هاوسەنگ لەگەڵ ڕۆحییەی 
تاکەکەسی و بارودۆخی فەرهەنگی خەڵکی 
ناوچەکەی خۆی هۆنیوەتەوە. لەم پەیدۆزییە کە 

ەتی وتنی کراوە، چۆنی شیکارانهـبەڕەوشتی وەسفی
پاڕانەوەکان لە زمانی پاڵەوانە حەماسییەکان و 

کردنی بە شێوەی بەراوردکاری لە پێنج لێهەروەهاباس
چیرۆکی هاوبەشی شانامەی فیردەوسی و شانامەی 
کوردیی ئەڵماسخانی کەندوولەیی )بیژەن و مەنیژە، 
ڕوستەم و سوهراب، ڕوستەم و ئسفەندیار، سیاوەش، 

کردنی فرەهاتی ریشەغاد( بە ئامانجی دیا
پاڕانەوەکان و بەرچاوخستنی جیاوازییە 
فەرهەنگییەکان لە نێوان ئەواندا، تاوتوێکراوە. 
لەگرینگترین دەسکەوتەکانی ئەم توێژینەوەیە ئەوەیە 

کردنی وێنەکانی پاڕانەوە لە شانامەی لێکە باس
دا پوختەتر لەشانامەی کوردییە و زمانی فیردەوسی

نی کەندوولەیی لە باسی ئەو دەربڕینی ئەڵماسخا
پاڕانەوانەدا کە بە چەشنی تاراوگە)نووڕ و نزا(ن، 

 تاڵتر و گەزۆکتر لە زمانی فیردەوسین.
 یهکردی، شاهنام یهشاهنام نیایش،: هاکلیدواژه

 ای.خان کندولهفردوسی، الماس
پاڕانەوە، شانامەی کوردی،  سەرەکی: لیگه وشە 

 .شانامەی فیردەوسی، ئەڵماسخانی کەندوولەیی
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 مهمقدّ -1
ضوعی فرعی و غنایی متنیایش به عنوانی موضووووعی فرعی و غنایی مت   ی و مذهبی هر قومی،ی و مذهبی هر قومی،ثّر از اعتقادات ملّثّر از اعتقادات ملّأأنیایش به عنوانی مو

ّص قصوّ   تواند در روند رواییتواند در روند رواییمیمی ستانها و داسوتانههق گاهی این موضوع فرعی گاهی این موضوع فرعی   ..ثیرگذار باشدثیرگذار باشدأأها تها تها و دا
استان استان تواند روند دتواند روند دی میی مییابد که حتّیابد که حتّنقشی برجسته مینقشی برجسته می  ،،ههدر قصّدر قصّ  موضوع اصلی،موضوع اصلی،  در کنواردر کنوار
ا، ا، ههسرگذشت قوم ایرانی است در طول قرنسرگذشت قوم ایرانی است در طول قرن  ،،شاهنامهشاهنامه  ل سازد.ل سازد.ای دیگر متحوّای دیگر متحوّرا به گونهرا به گونه

یای فرهنگ و تمدّزبوان گویوای فرهنگ و تمدّ بان گو ستانی و بیانگر آرمانباسوووتانی و بیانگر آرمان  ییننز شهها و اندیشوووهبا های ایرانیان و های ایرانیان و ها و اندی
شهنمایشوووگر روحیه و افکار و اندیشوووه شگر روحیه و افکار و اندی سهای مردمی اسووونمای ساله را ت که تمدنی هزاران سووواله را های مردمی ا ت که تمدنی هزاران 

ی که در ی که در اابه گونهبه گونه  ،،نمای حقایق آرمانی این ملت استنمای حقایق آرمانی این ملت استبه عبارتی آینۀ تمامبه عبارتی آینۀ تمام  ؛؛انداندافکندهافکندهپیپی
 است.است.  ثیری انکارناپذیر داشتهثیری انکارناپذیر داشتهأأباور هر ایرانی از هر قوم و نژادی تباور هر ایرانی از هر قوم و نژادی ت

شاهنامه بهای غنایی شوواهنامه بجنبهجنبه ضوعات )دعا و نفرین( که یکی از  موضوووعات   ویژه نیایشویژه نیایشهههای غنایی  )دعا و نفرین( که یکی از  مو
ستغنایی اسووت شاهنامهروند سوورایش شوواهنامه  دردر  ،،غنایی ا سرایش  ست. اسووت.   ثیر نبودهثیر نبودهأأتتبیبیو خوان رنگارنگ آن و خوان رنگارنگ آن   روند  ا

سخان کندولهالماسوووخان کندوله سرایندای به عنوان سووورایندالما شاهناماحتمالی شووواهنام  ییههای به عنوان  کردی در بازگردانی کردی در بازگردانی   ییههاحتمالی 
شااحتمالی و یا سورایش با منشوا سرایش با من ساختبه بسویاری از زیرسواخت  رواییروایی  ءءاحتمالی و یا  سیاری از زیر   ههها توجّها توجّهای داستانهای داستانبه ب

شته و پارهداشوته و پاره سی بهای را نیز متفاوت از کالم فردوسوی بهدا   است. در این پژوهشاست. در این پژوهش  نظم کشیدهنظم کشیده  ای را نیز متفاوت از کالم فردو
ستانبرآنیم تا با مطالعۀ تطبیقی داسووتان شاهنامههای مشووترک دو شوواهنامهبرآنیم تا با مطالعۀ تطبیقی دا شترک دو  و  )بیژن و منیژه، رسووتم  های م

« نیایش» سهراب، سیاوش، رستم و اسفندیار، شغاد( به بررسی این موضوع غنایی یعنی
گر دیهای ای برای پژوهشهای این پژوهش بتواند انگیزهبپردازیم. امیود اسوووت یوافته

 باشد.
 پژوهش هایله و پرسشأبیان مس -1-1

ستانداسووتان سی معمواًهای حماسووی معمواًدا سههای خاصّ حماسووهبا ویژگیبا ویژگی  های حما ، ، ««خرق عادتخرق عادت»»  چونچونهمهم  ،،های خاصّ حما
ساوجود انسوووا»» ستانی بودنداسوووتانی بودن»»و و « « های آرمانی و برترهای آرمانی و برترننوجود ان ضوعات غنایی نیز با و در موضووووعات غنایی نیز با ««دا و در مو

  شوند و کمتر به موضوعشوند و کمتر به موضوعشناخته میشناخته می« « نکوهش و هجونکوهش و هجو»»، ، ««فخرفخر»»، ، ««رجزرجز»»چونچونهمهممفاهیمی مفاهیمی 
ستاندر سویر روایی داسوتان« « نیایشنیایش»» سیر روایی دا صورت تطبیقی پرداختههای شواهنامه به صوورت تطبیقی پرداختهدر  شاهنامه به    ت.ت.اساس  شدهشده  های 

ستند با عواطا و احساسات انسانی که در تنگناهای قهرمانان شواهنامه اشوخاصوی هسوتند با عواطا و احساسات انسانی که در تنگناهای  صی ه شخا شاهنامه ا قهرمانان 
ضوع حماسیانکارناپذیر هر موضووع حماسی گر با گر با شوند که اشوند که ال میل میگاه به نیروهایی فراطبیعی متوسّ گاه به نیروهایی فراطبیعی متوسّ   ،،انکارناپذیر هر مو
یم. این یم. این را برای آن برگزینرا برای آن برگزین« « نیایشنیایش»»  توانیم عنوانتوانیم عنوانمیمی  ،،جنبۀ اعتقادی و دینی به آن بنگریمجنبۀ اعتقادی و دینی به آن بنگریم

ستموضووووع غنایی که در اصووول به عنوان آخرین پناهگاه و دسوووت صل به عنوان آخرین پناهگاه و د ضوع غنایی که در ا آویز هر قهرمانی در آویز هر قهرمانی در مو
ای باورمند و ذاتی را در ای باورمند و ذاتی را در خمیرمایهخمیرمایه، ، شاهنامه اهمیتی انکارناپذیر داردشاهنامه اهمیتی انکارناپذیر دارد  ها خصوصاًها خصوصاًداستانداستان



461  

 

 

واند واند تتهای آن میهای آن میو چونیو چونی  ص کردن ابعاد این نهفتگی با چندیص کردن ابعاد این نهفتگی با چندیخود نهفته دارد که مشخّخود نهفته دارد که مشخّ
، کیفیت ، کیفیت هاها، انگیزه، انگیزهنیایشنیایشهای های ه به ویژگیه به ویژگیلذا توجّلذا توجّ  ؛؛باشدباشد  ز اهمیتز اهمیتئئدر نوع تطبیقی آن حادر نوع تطبیقی آن حا

صوصاًها، خصووصاًو زبان بیان آنو زبان بیان آن تواند آشکارکنندۀ بسیاری از حقایق تواند آشکارکنندۀ بسیاری از حقایق در شاهنامۀ کردی میدر شاهنامۀ کردی می  ها، خ
شخصی الماسخانهای زندگی و نیز شورایط و روحیات شوخصی الماسخانو واقعیتو واقعیت شرایط و روحیات    )سرایندۀ شاهنامۀ)سرایندۀ شاهنامۀ  های زندگی و نیز 

شدکردی( باشوود سامد در این پژوهش تالش داریم با هدف شووناسووایی و پی بردن به بسووامد   ..کردی( با سایی و پی بردن به ب شنا در این پژوهش تالش داریم با هدف 
شاهنامه به تبیین مهمآماری این موضوووع در دو شوواهنامه به تبیین مهم ضوع در دو  شتراکات و تمایزات زبانی و ترین اشووتراکات و تمایزات زبانی و آماری این مو ترین ا

ضوع بپردازیمبیانی این موضووع بپردازیم سیدن به هدفو برای رسویدن به هدف  بیانی این مو سته است به سشوایسوته است به س  ،،و برای ر ذیل ذیل   ااتااتؤؤشای
 شود:شود:  پاسخ دادهپاسخ داده

شاهنامه تا چه حدی )دعا و نفرین( در دو شووواهنامه تا چه حدی   هاهانیایشنیایشزبان بیان و کیفیت زبان بیان و کیفیت الا: الا:  )دعا و نفرین( در دو 
 شبیه و متمایز است؟شبیه و متمایز است؟

های مشووترک دو شوواهنامه )دعا و نفرین( در داسووتان هاآیا زبان بیان نیایشب: 
 است یا خیر؟محیطی سرایندۀ شاهنامۀ کردی بوده تی وثّر از شرایط شخصیّأمت
 اهداف و ضرورت پژوهش -1-2

ستار تالش داریم در این جسووتار تالش داریم  رین( رین( )دعا و نف)دعا و نف  هاهابا محتوای نیایشبا محتوای نیایش  ییهایهایتا با تحلیل نمونهتا با تحلیل نمونهدر این ج
ستاندر داسوتان )بیژن و منیژه، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، )بیژن و منیژه، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار،   های مشترک دو شاهنامههای مشترک دو شاهنامهدر دا

سی میزان سویاوش، شوغاد(، به بررسوی میزان  شغاد(، به برر شاهنامۀ کردی از شاهنامۀ فردوسی سورایندۀ شواهنامۀ کردی از شاهنامۀ فردوسی   تأثّرتأثّرسیاوش،  سرایندۀ 
شخّبپردازیم و نیز مشوخّ سرایندۀ شاهنامۀ کردی در سرایندۀ شاهنامۀ کردی در   ص نماییم که شرایط محیطی و روحیص نماییم که شرایط محیطی و روحیبپردازیم و نیز م

لذا دو لذا دو   ستستاا  )دعا و نفرین(، تا چه حد تاثیر داشته)دعا و نفرین(، تا چه حد تاثیر داشته  هاهاتغییر کمی و کیفی محتوای نیایشتغییر کمی و کیفی محتوای نیایش
   گردد:گردد:فرضیۀ این پژوهش به اختصار ذیل بیان میفرضیۀ این پژوهش به اختصار ذیل بیان می

)با توجه به شرایط جسمی و روحی وی(  بینش سیاسی و اجتماعی عصر الماسخانووو 
 ت.اس ها)دعا و نفرین(  تاثیر داشتهایشدر تغییر کیفی و زبان بیان محتوای نی

فرین( )دعا و ن هاه به روحیات و شرایط اجتماعی کردنشینان، زبان بیان نیایشبا توجّو 
 تر از شاهنامۀ فردوسی باشد.تر و گزندهتواند تلخدرشاهنامۀ کردی، می

 تحقیق روش -1-3
اسوووت؛ بدین معنا که  شوووده تحلیلی اسوووتفاده -در مقالۀ پیش رو از روش توصووویفی

گاه شووود و آنهای مشووترک دو شوواهنامه اسووتخرا  میدر داسووتان هاهای نیایشنمونه
ایان گیرد. در پمیهای مشووترک و متفاوت قابل بح ، مورد تحلیل قرار ترین نمونهمهم
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ها، نتایج ارائه ( و تحلیل دادهنتیجه)در قسوومت  هانیز ضوومن مقایسووۀ نموداری نمونه
 .گرددمی
 

 پیشینۀ تحقیق -2
دربوارۀ موضووووع نیایش و دعا در شووواهنامه و آثار منظوم فارسوووی و غیر فارسوووی، 

 شود:ذیل اشاره می است که به چند مقالۀ هایی انجام شدهپژوهش
سی تطبیقیبررسوووی تطبیقی»» - سالمدر اسوووالم نیایشنیایش های ایرانی باهای ایرانی بادر آییندر آیین نیایشنیایش برر تقی امینی تقی امینی  ززاا« « در ا

  33شماره شماره   --  31313131بهار و تابستان بهار و تابستان  ،،مشهدمشهدادبیات فارسی دانشگاه آزاد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد  منفرد، مجلۀمنفرد، مجلۀ
 ..22و و 

شه مولویدر اندیشوووه مولوی نیایشنیایش»» - شنامه عرفانپژوهشووونامه عرفاناز قربان علمی، مجلۀ از قربان علمی، مجلۀ « « در اندی پاییز و پاییز و  ،،پژوه
 ..33، شماره ، شماره 31333133زمستان زمستان 

ستمبح  تطبیقی پیرامون نیایش در هفت خوان رسووتم»» - ساز امیر اسوو« « بح  تطبیقی پیرامون نیایش در هفت خوان ر جلۀ جلۀ ، م، مررماعیل آذماعیل آذاز امیر ا
 ..5151  وو  5454  ، شماره، شماره31113111، دی و بهمن ، دی و بهمن چیستاچیستا

از حسین حیدری و الهه از حسین حیدری و الهه « « های زرتشت در گاهانهای زرتشت در گاهانبررسی تطبیقی و آماری نیایشبررسی تطبیقی و آماری نیایش»» -
 ..2222، شماره، شماره31343134، بهار، بهارشعرپژوهیشعرپژوهیخانیان، مجلۀ خانیان، مجلۀ 

این )دعا و نفرین( و موضوووعات مشووابه با  هاامّا در خصوووص تطبیق نیایش
 .است آثار منظوم کردی تاکنون پژوهشی انجام نشده جسوتار، در شواهنامۀ فردوسی و

رین(، )دعا و نف هاقبول از اسوووتخرا  و تحلیول تطبیقی نمونه ابیات با محتوای نیایش
 نامهنیایش ارائه گردد. نیایشتوضوویحاتی هرچند اجمالی در باب  ،اسووت شووایسووته

ع و زاری از تضرّ  ها شاعر یا نویسنده باهای منظوم یا منثوری اسوت که در آننوشوته»
ل میجوید و برای رسوویدن به نی خداوند یاری می  شووود. به دیگربختی به او متوسووّ
حکیم (. »3113: 3133)جوان،  «نیازهای انسان در نزد خداوند است ۀسخن، نیایش ارائ

است و آن نوع از دعاها که ارتباط با  اش را با دعا آمیختهطوس برخی از ابیات حماسه
ها در شاهنامه اغلب از و نیاز با او بیشوتر مورد توجه شاعر است. نیایشخداسوت و ر
ها هنگام جلوس پادشاهان بر تخت شاهی و نیز در زمان برخورد قهرمانان در آغاز نامه

گیرد و غالب آنها یکنواخت و تکراری بوده و در ها صورت میبا مشوکالت و سوختی
 (.233: 3124 )سرامی، «استی توصویا شدهها خداوند به یگانگی، دانایی و توانایآن
های احساسی و عاطفی نیایش و دعا و راز و نیاز به درگاه الهی، از آنجا که دارای مایه»

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54680
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54680
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54680
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(. 224: 3131)شمیسا، «شوداز دیدگاه انواع ادبی جزو شعر غنایی محسوب می ،اسوت
سووتمداد ه قصوود ا)نفرین( نیز نوعی نیایش ب از آنجایی که دعاهای با بار مثبت یا منفی

های نیایش، این موارد جزو این موضوع غنایی لذا در بررسی نمونه ،شوندمحسوب می
 اند.به شمار آمده

 

 سرایی در ادب کردیخاستگاه حماسه و حماسه -3
 زبان حماسه مانند اسطوره رمزآلود و نمادین است. ؛است ، اسطورهخاسوتگاه حماسوه

زاید و ماند که حماسه را میبه مامی پرورنده می حماسوه زادۀ اسطوره است. اسطوره»
بااند. حماسوووۀ راسوووتین و بنیادین جز از دل پرورانود و میآن را در داموان خود می

آمد. از این روی، حماسووه تنها در فرهنگ و ادب مردمانی پدید  توانداسووطوره برنمی
یی که از دل اسطوره هااند. حماسووهای دیرینهآید که دارای تاریخی کهن و اسوطورهمی

های راسووتین نیسووتند؛ و تنها در ریخت و پیکرۀ اند، حماسووهاند و برنیامدهبرنشووکافته
مانند. از این روی، به ناچار، در دل اسووطوره و چونان بازتاب و برونی، به حماسووه می

ها و بواید از حماسوووه سوووخن گفت؛ و آن را چونان یکی از سووووینمودی از آن می
آمد، اسطوره به  باید کاوید و پژوهید. زیرا بدان سوان که نوشتهه، میهای اسوطورروی

ماند که حماسووه، کودک آن اسووت؛ پا حماسووه در سوورشووت و سوواختار به مامی می
آید و رواست، برازنده یکبارگی با اسوطوره یکسان است؛ و آنچه اسطوره را راست می

ا هو سازها که به آفرینش ارزش تواند بود. همان روندها و کارو بایستۀ حماسه نیز می
)کزازی،  «انجامند. در حماسوه نیز کارا و کارسازندای میو بنیادها و نمادهای اسوطوره

3122 :331  .) 
های ای از روایتردی که مجموعههای کُرسوود که سوورایش رزمنامهبه نظر می

وسی فرد است و بعد از تر از فردوسی شروع شدهخیلی قبل ،حماسی و پهلوانی است
ها به های کردی به اندازۀ دوری یا نزدیکی آناسوت. اصوالت شاهنامه هم ادامه داشوته

ن نشیناهای کردی، روایت حماسی زاگرسروایات حماسی بستگی دارد. شاهنامه سایر
در گویش  ردی خصوصاً های کُ رد در سرایش منظومهسرایندگان کُ»غرب کشور است. 

هووای موجود در این گویش بووه لحووا  زیرا منظومووه ؛انوودگورانی، داد سوووخن را داده
هوای کالمی نیز در او  کمال و سووواختواری کمترین نقص را دارنود و از نظر آرایش

 (.  32: 3133)بهرامی،  «اندزیبایی
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توان های کردی به گویش کردی گورانی بوده و برای نمونه میاغلب سوووروده
، ارچه و شیرویه، رستم و جهانگیر، هفت لشوکر، رسوتم و سوهراب، رستم و اسفندیار

هفت خان رستم، برزو و فرامرز، ببر بیان، رستم وزردهنگ، هفت رزم، نه رزم، کنیزک 
نویا ها خطی و دستو یازده رزم، کاوه کرد، اسکندرنامه و... را یاد کرد که اغلب آن

 ها مشووکل وگذاری اکثر این منظومهاند. تاریخباشووند و اکثراً نیز به چان نرسوویدهمی
-3353) افشاریانۀ توان به پیش از دورها را میزیرا برخی از این منظومه ؛دشوار است

( منتسوب دانسوت. پا از متون حماسوی که اغلب از شوواهنامۀ فردوسی اخذ و 3233
های شوواهنامه به کردی متون غنایی و عشووقی نیز براسوواس داسووتان ،انداقتباس یافته
گلندام که هنوز  اند، مانند: خورشووید و خرامان، بهرام وهورامی منظوم شووده -گورانی

خسرو و شیرین اثر خانا پاشا  اند. در این میان منظومۀنیز به صورت نسخۀ خطی مانده
نظیر است و متأثر از خسرو و شیرین نظامی گنجوی است. قبادی در ادبیات کردی کم

کردی مصطفی گورانی که به  توان به شاهنامۀهای منظوم ادب کردی میاز دیگر نمونه
ای اهتمام مرحوم ایر  بهرامی چان و منتشوور شوود و )جواهرپوش( اسووت و منظومه

های ایران و توران در دوران شهریاری اسوت به گویش کردی گورانی در شورج جنگ
 مارشوو کیخسوورو کیانی. البتّه برخی از پژوهشووگران، زبان گورانی را زبانی مسووتقل به

 محققان در این باره (2/444: 3131)بلو،  داردنزبان کردی نسوووبتی انود کوه بوا آورده
کندوله، خاسوتگاه متون حماسووی است. بیشتر متون حماسی گورانی را به »اند: نوشوته

 -معاصر نادرشاه افشار -ایان کندولهسخمنطقۀ کندوله و شاعر سرشناس آن، میرزا الما
طع هرت اوست و تنها اثری که به قها به سبب شکنند و بیشتر این انتسابمنسووب می
، )اکبری مفاخر «است شاهنامۀ نادریا  جنگنامۀ نادرتوان به وی نسوبت داد، و یقین می
طور که بعداً ای از گورانی اسووت و همانهورامی لهجه»اسووت: آمده (. نیز351: 3131

 «دباش شدۀ این گروهترین و بهترین لهجۀ محافظتشود، احتمااً قدیمیآشوکار خواهد
(Mackenzie, 1966: 4لذا می .) شاهنامۀ »توان چنین نتیجه گرفت که اطالق عنوان

 تر است.ای جامعان کندولهسخبه اثر منتسب به الما« گورانی
های عاشوقانۀ مشوهور کردی، داستان بیژن و منیژه است. برخی از دیگر منظومه
رین تتان بیژن و منیژه یکی از کهنداس»بر این باورند که  اهلل صفامحققان از جمله ذبیح

 های منفرد فردوسوی محسوب شده که به سب  رودکی و دقیقی توسی سرودهداسوتان
. این منظومه در زبان کردی به گویش گورانی و توسط (322-323: 3113)« است شده
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 دهش است و اصل داستان از شاهنامۀ فردوسی اقتباس شده شواعری ناشوناخته سوروده
ل رد( در سا)محقق کُ این منظومه برای نخسوتین بار توسط دکتر محمّد مکری»اسوت. 
بیت است. این منظومۀ  322میالدی در پاریا چان و منتشور شد. متن منظومه  3311

 «است شده قمری سروده 31و آغاز ق 32کردی بر اسواس قرائن احتمااً در اواخر ق 
 (.13: 3131)گورانی، 

ای اسووت. نویسووندۀ این اثر، الماسووخان کندوله ی، شوواهنامۀدیگر کرد منظومۀ
 .سزایی برخوردار استهای از شهرت بکندوله سرهنگ الماسخان

الماسوخان اهل کندوله از روسوتاهای کرمانشاه و در دورۀ حکومت نادرشاه 
زیسوووته و یکی از افسوووران کاردان و امین و دلیر ( می3311-3353افشوووار)

آثار و تألیفاتی به زبان کردی هورامی ...  اسوووت بودهدسوووتگاه والی اردان 
)کرمانشوواه( در مورد  . مردم منطقۀ بیلوار و کلیایی.. اسووت تصوونیا نموده

گویند: چون شاهنامۀ کردی سردار کنند و میسورنوشت الماسخان اضافه می
نادر کسی را پی وی فرستاد با خلعت و دینار تا  ،الماسوخان به انجام رسوید

قاصد نادر به سر حدّات روستای   سوتگاه و دربار نادر برگردد، اما چونبه د
جان الماسخان را در تابوت چوبی بر دوش و رسود مردم پیکر بیکندوله می

. بردنددر میان نوای دهل و سووورنا و چمری مردان و زنان به گورسوووتان می
 (353-352: 3125 ،)شریفی

 های کردیمنابع شاهنامه -3-1
دهد منابع مختلفی مورد استفاده سرایندگان ها نشوان میهای رزمنامهداسوتانپراکندگی 

ها به صورت منظوم یا روایات کالمی، سینه به سینه و از است. اکثر داستان گرفته قرار
طور  است. به نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در مقطعی توسط شاعری سروده شده

 توان در سه دسته تقسیم نمود:را می های کردیکلی منابع روایی شاهنامه
 ؛های شفاهی چون نقالی و غیرهادب شفاهی، شامل شعر و داستانالا: 
 ؛متون مقدس یارسان و اهل حقب: 
 نسخ خطی.ن: 

های ادبی دانسووت که نا ر بر ها و گونهای از فرهنگتوان مجموعهادب شووفاهی را می
ماندنی شووفاهی است که به صورت ها، عواطا و احسواسوات به یادباورها، پنداشوت

 (313و311: 3131آرا، )چمن «.است سینه به سینه از نسلی به نسلی منتقل شده
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ند که در گذر زمان بسیاری از آنها های کردی زیادهای خطی شاهنامهنسخه
هایی که نسووخ خطی آنها موجود اسووت اند اما برخی از داسووتاناز بین رفته

کهزاد، منیجه و شوغاد، رستم و کی اسوفندیار، رسوتم وعبارتند از: رسوتم و 
 «کالم خزانه» متون مقدسی مانند بیژن، هفت لشگر، هفت خوان رستم و ... .

ها به طور در آن ،که متعلق به پیروان آیین یارسووان اسووت« نامۀ سوورانجام»و 
چشومگیری از پادشاهان و پهلوانانی باستانی چون رستم، سهراب، جمشید، 

دار، )خزنه توانند از منابع مورد استناد باشد.شود که میر و ... یاد میاسفندیا
2113 :44) 

ای، گردآوری شده توسط آقای محّمدرشید ان کندولهسخدر این پژوهش، شاهنامۀ الما
کهزاد، کیو های رستم ، متشوکّل از داسوتان«هورامی»شواهنامۀ کردی امینی و با عنوان 

، منیژهو سووهراب، سوویاوش، برزو و فرامرز یا فالوند، بیژن و  خان رسووتم، رسووتمهفت
و شغاد و داستان بهمن اسفندیار، رستم و زردهنگ، رستم و لشوکر، رستم جنگ هفت

ها و اسوووت. همچنین از میان نسوووخه گرفتهو آذربرزین مورد اسوووتناد قرار فرامرز و 
ی )جلدها الدّین کزازیمیرجالل اننامۀ باستفردوسی، به  شواهنامۀهای متعدّد تصوحیح

و رسووتم » هایاسووت. در این میان، داسوتان دوم، سووم، پنجم و شوشووم( اسوتناد شوده
که محتوای مورد « شغاد»و « منیژهو بیژن »، «سیاوش»، «رسوتم و اسوفندیار»، «سوهراب

 .ندامورد تحلیل کمی و کیفی قرار گرفته ،پژوهش را دارند
 

 هابررسی نیایش -4
های سووواختاری هر ترین تفاوتهر داسوووتان، بیان مهمنیایش های قبل از تحلیل نمونه
 رسد.ضروری به نظر می ردیی کی فردوسی و شاهنامهداستان در شاهنامه

 داستان بیژن و منیژه -4-1
ستان ستان توان داتوان داای که میای که میبه گونهبه گونه  ؛؛ساختار روایی داستان در دو شاهنامه بسیار مشابه استسواختار روایی داستان در دو شاهنامه بسیار مشابه است

ستان مشترک دو شاهنامه، شبیهمنیژه را در میان پنج داسوتان مشترک دو شاهنامه، شبیهبیژن و بیژن و    هایهایمونهمونهنن  ترین دانست.ترین دانست.منیژه را در میان پنج دا
 :در بیژن و منیژهدر بیژن و منیژه  هاهانیایشنیایش
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 شاهنامۀ فردوسی شاهنامۀ کردی
 نامۀ باستان گوینده محتوا ابیات گوینده محتوا

استمداد از 
از اهریمن نالیدن، استمداد از  292تا  222  بیژن یزدان

 222 بیژن یزدان

استمداد از 
نالیدن از نبود فریادرس،  462تا  463 بیژن یزدان

 263 بیژن استمداد از یزدان

استمداد از یزدان برای  606 کیخسرو شکرگزاری
 7022و  7026 بیژن نابودی بدخواه

استمداد از 
 227 کیخسرو استمداد از یزدان 363 کیخسرو یزدان

استمداد از 
استمداد از فریادخواهی،  320 گیو یزدان

 262و  263 بیژن یزدان

استمداد از 
 627 گیو استمداد از یزدان 672 رستم یزدان

 642 زال شکرگزاری   
 663 رستم استمداد از یزدان   
 629 رستم استمداد از یزدان   
 7023و  7033 رستم استمداد از یزدان   
 7026 رستم استمداد از یزدان   

ردوسی ف ها در نمونۀبیشترین نیایشعبارت هستند از  تحلیلیهای ترین دادهمهم
کردی از زبان کیخسرو و منیژه هر کدام دو  از زبان رستم با چهار مورد و در شاهنامۀ

مورد به منظور استمداد از یزدان،  دهمورد،  یازدهفردوسی از  باشد. در شاهنامهمورد می
 چهارمورد،  ششاست. در شاهنامۀ کردی از  ی  مورد به قصد شکرگزاری بیان شده

  باشد.مورد شکرگزاری می دومورد استمداد از یزدان و 
ر های نیایش در دو داستان دترین نکته در تحلیل این است که بیشتر نمونهمهم

« یزدان» اند و از نظر واژگانی نیز استفاده از لفظکمال اختصار و با حداقل ابیات بیان شده
 کاربرد وجه اشتراک دو داستان است: با حداکثر
 گیو:از زبان 

 د                 ووووووه برنشانوووووسواران دوده هم
 

 د و نامش بخواندوووزدان پناهیوووبه ی 
 (123: 4،  3131فردوسی، )          
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 کیخسرو: از زبان 
 ردت خواهی کهزدان پاک هیمهجه یه
 

 ردرا ابههوو سن نهمهوووهرید ئهویکه 
 (525: 3133ای، کندوله)               

 ترجمه: از خداوند پاک کم  خواست و مکر اهریمن را از آن سرا زدود.ترجمه: از خداوند پاک کم  خواست و مکر اهریمن را از آن سرا زدود.

 داستان رستم و سهراب -4-2
 :فردوسی شاهنامۀبا  شاهنامۀ کردیهای ساختاری رستم و سهراب در تفاوت ترینمهم
 شوودۀ تهمینه بودهطراحی نقشووۀ از پیش، ربودن رخش رسووتم با شوواهنامۀ کردیدر : 3

به واسطۀ وزیر  شاهنامۀ کردیدرخواسوت خواسوتگاری رستم از تهمینه در  :2. اسوت
)عاقد( برای  ، آوردن قاضیشاهنامۀ کردیدر  :1 .اسوت گرفته شواه سومنگان صوورت
، شاهنامۀ کردیدر  :5. متفاوت از اصول داسوتان فردوسوی اسوت انعقاد پیوند ازدوا ،

فردوسووی،  شوواهنامۀدر  :4. اسووتزاده و نجیب ازدوا  کرده سووهراب با دختری دهقان
 ،شدهنبیان  شاهنامۀ کردیاما این نام به صراحت در  ،گردآفرید نام پهلوان ایرانی است

فردوسی زمانی که در  شاهنامۀدر  :1. است از او یاد شده« خواهر هجیر»بلکه با عنوان 
زند، بدون درنگ با خنجر سووینۀ سووهراب را را زمین می نبرد اصوولی، رسووتم سووهراب

 .خواهی سهراب همراه است، با تقاضای امانشاهنامۀ کردیاما این نکته در  ،شکافدمی
، پا از مرگ سهراب، تهمینه از رستم صاحب فرزند دیگری به شواهنامۀ کردیدر  :2

 شود که در داستان فردوسی نمود ندارد.نام فرامرز می
 :های نیایش در رستم و سهرابهای نیایش در رستم و سهرابنمونهنمونه

 شاهنامۀ فردوسی شاهنامۀ کردی
 نامۀ باستان گوینده محتوا ابیات گوینده محتوا

نیایش رستم برای یافتن 
استمداد از یزدان  62تا  22 رستم رخش

 4764تا  4762 رستم برای پیروزی

نیایش رستم برای یافتن 
 762 رستم رخش

نفرین رستم خودش 
را درضمن 

نشانی از  درخواست
 سهراب

 4794 رستم

استمداد از یزدان برای 
 393تا  392 رستم پیروزی

نفرین رستم خودش 
را درضمن 

درخواست آمرانه از 
گودرز برای آوردن 

 نوشدارو

 4227 رستم
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استمداد از یزدان برای 
پیروزی پس از شکست 

 اولی
    236تا  233 رستم

شکربه خاطر تولد 
 فرزندشان به نام فرامرز

رستم، 
تهمینه و 

 زال
    696و  696

    699و  692 شاعر توفیق سرایش داستان
دعای  اجداد، اساتید و 

    226و  224 شاعر بزرگان دین

نمونه نیایش وجود دارد که اگر  پنجرستم و سهراب شاهنامۀ فردوسی فقط داستان در 
 هفتع در مجمو که توان گفتمی ،یمیها بیفرادو مورد نفرین رستم را نیز به این نمونه
مورد نیایش وجود دارد.  دهسووهراب کردی  مورد نمود دارد در حالی که در رسووتم و

ای در شاهنامۀ کردی که رستم از یزدان در نمونه دهد کهها نشان میتحلیل کیفی نمونه
 زبان بیان همراه با خوف و ترس رستم متفاوت و متمایز است: ،کندطلب قدرت می

            ردوفش نه دل بهراوان خهفه مهروست
                  ئازما بیموفلیم زورووه توور جهومن ه
         وان جه ام بی ئاسانونگ دیند جهچه

 

 ردنیای فهاک تهووزدان تهوووش یا یووووووات
 را بیموم گوموووان شوووی دیندههووووووکوش
 انووراسهووم هوویهووره نهویتز وهوگیرهوه

 (535-532: 3133ای، کندوله)           

ترجمه: )رسوتم( با استمداد از نام یزدان دست به گرز برد در حالیکه از شدت ضربات 
 .(434-432( )123( )513) ها: ابیاتسم رخشش، زمین به لرزه درآمد. سایر نمونه

 رستم و اسفندیار -4-3
های اند. اندک تفاوتبسووویار مشوووابهاین داسوووتان نیز در دو شووواهنامه از نظر روایی 

کردی، بین بهمن و رستم بر سر شکار درگیری به  شواهنامۀدر . سواختاری دو داسوتان
کردی، گشتاسب به  شاهنامهدر  ؛ همچنینآید که در شاهنامۀ فردوسی نیستوجود می
 کند.خود در مرگ اسفندیار اعتراف می یگناهکار

 :نیایش در رستم و اسفندیار هاینمونه
 شاهنامۀ فردوسی شاهنامۀ کردی

 نامۀ باستان گوینده محتوا ابیات گوینده محتوا
دعای در حق اسفندیار 
قبل از توضیح جریان 

 شکار رستم
 732 بهمن

دعابرای 
گشتاسب قبل از 
 تقاضای سلطنت

 4422 اسفندیار
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دعای برای پیروزی 
دعا در حق  227و  220 زال رستم

 4422 گشتاسب اسفندیار

نفرین تخت  476 اسفندیار نفرین رستم
 4336 کتایون شاهی 

 422 اسفندیار استمداد از یزدان
دعای برای سالم 
رسیدن  بهمن به 

 عنوان پیک
 4264 زال

 4636 زواره دعا برای بهمن 460 رستم استمداد از یزدان

دعا برای  462 اسفندیار استمداد از یزدان
 4622و  4626 رستم اسفندیار

 469 رستم استمداد از یزدان
دعا برای رستم 

-پس از باده

 نوشی
 3063و  3064 اسفندیار

دعا در حق  309 رستم استمداد از یزدان
 3062 رستم اسفندیار

از یزدان  تقاضای عفو
 222تا  222 رستم تیر گز پرتابقبل از 

دعای برای دفع 
شر و سرنوشت 
 بد از خاندانش

 3229و  3222 زال

حق  دعا در   
 رستم

سپاهیان 
 3266 رستم

   
استمداد از 

یزدان، پس از 
 نبرد اول

 3337تا  3349 رستم

 نفرین رستم قبل   
 3290 اسفندیار از نبرد دوم 

عفو از خدا قبل    
 3643تا  3629 رستم از پرتاب تیرگز

نفرین بر تاج و    
 3666تا  3664 پشوتن تخت 

نفرین بر    
 3663 رستم بداندیشان

دعا در حق    
 3924 گشتاسپ بهمن

دعا برای    
 3926تا  3923 فردوسی جاودانگی بهمن

مورد و در  هفدههای نیایش در رسووتم و اسووفندیار فردوسووی از نظر کمی تعداد نمونه
ها در رستم و اسفندیار فردوسی از زبان مورد است. بیشترین نیایش نهکردی  شواهنامۀ
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ا همورد است اما در نمونه کردی، بیشترین سهمورد و سوپا اسفندیار با  پنجرسوتم با 
ا در همورد است. اکثر نیایش سهمورد و اسوفندیار با  چهاربه ترتیب از زبان رسوتم با 

باشوود. در دو نمونه حماسووی، هیا نیایشووی با دو نمونه به منظور اسووتمداد از یزدان می
است  ایزیرا سیر داستانی به گونه ؛است هدف سوپاسوگزاری از یزدان صورت نگرفته

شود تا سپاس و سپاسگزاری که هیا گشوایشوی در مسویر حوادا داسوتان ایجاد نمی
اکی ی وجوه تمایز و اشووترها نیز بیان کنندهباشوود. تحلیل کیفی نمونه صووورت گرفته
 اد دردر داسوتان فردوسی، دعا و نیایش رستم و استمد ها عبارتند از:اسوت که اهم آن

در حالی که این نوع پاسووخگویی در شوواهنامۀ  ،شووودجواب به دعای طرف انجام می
دو ) تر، در رسوتم و اسفندیار شاهنامۀ کردیکردی اصوال وجود ندارد به عبارتی کامل

اند و تنها ی  قهرمان اصوولی داسووتان( هیا گاه در حق همدیگر دعایی مثبت نداشووته
 د دارد:مورد نفرین از زبان اسفندیار وجو

                 زدان بی چوونهووئینشااهلل به حق ی
 

 وننگربی سهبوس مهکهوشی ئههنوووووووی 
 (132: 3133ای، کندوله)                     

 رجمه: به حق یزدان یکتا قسم که مانند اشکبوس نابود گردی!ت

 در شاهنامه فردوسی از زبان رستم اسفندیار را:

 همووه دشووومنووان از تو پر بیم بوواد!              
 هموه سوووالوه بخووت تو پیروز بوواد! 

 

 و یا

 چنین گفت با او، یل اسفندیار                       
 هر چه خوردی تو را نوشه باد!                من و
 

 در پاسخ از زبان رستم: و

 سووووگوواان بووه دو نوویووم بوواد! دل بوود 
 شووووبووان سوووویووه بوور تووو نوووروز بوواد

 (12431243--12421242: : 11    ،،31353135فردوسی، فردوسی، )     

 

 کووه: شووووادان بووزی تووا بووود روزگووار
 را، راسوووتووی توووشووووه بوواد! روان توو
 (51255125--51215121  همان:همان:)                        
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 بودو گفوت رسوووتم که: ای نامدار!                    
 

 هووموویشووووه خوورد بووادت آموووزگووار
 (512512  همان:همان:)                                 

گز دعایی به قصد آمرزش و عفو و به  رتی پرتابداسوتان، از زبان رستم، قبل از  دو در
 نوعی عذر تقصیر وجود دارد:

 چو آن تیر گز رانوود انوودر کمووان                     
 همی گفووت کووای پوواک دادار هور!                  

 هوموی بوینی این پوواک جووان مرا                         
 کوه چنودین بپیچم کوه اسوووفندیار                       

   یوود همووداد کوشووی به بیوتو دان
 گنوواهم  مگیر                           ادافره اینووووووبووه ب
 

 سووور خویش کرده سووووی آسووومووان 
 ی دانووش و فوورّ و زورفووزایوونووده

 تووووان مووورا هوووم روان را
 مووگوور سوووور بوویووچووانوود از کووازرار
 همیهمی جنووگ و مردی فروشوووود 

 ی موواه و توویوورتووویووی آفووریوونووده
 (5115-5123 همان: )                    

 و در داستان کردی:

 رد بهو شوویر نهمان ئهسووت دا وه کهده
 حوال               هاندار ئاگا جه ئهی جهوات ئه
 ردم رجا                    ند کهندیار چهسوووفوهوه ئوه
                   قسووویرتهی گونا و م تاوان ئهگیرهمه
 

 ردزدان بهرد وه باا نام یهرو که 
 والردی بی زهر فهبینای بان سه

 یو وه راهل بهرده و گوفتار بهبه که
 زیررز بی نهرخ بهی چهیا سازنده

 (434-432: 3133ای، کندوله)             
خواند دسووت به و خدا را میکه روبه آسوومان کرده بود  آن شوویر نبرد درحالی :ترجمه

 ی یکتا و بیکموان برد و گفوت: ای خدا خالق با خبر از اسووورار وای بینای واا مرتبه
زوال! امید زیادی داشتم که اسفندیار با سخنانم سر به راه شود. خدایا! ای خالق هستی 

 بلندمرتبه و بی نظیر!این گناه و کوتاهی را به حساب من مگذار.

نوان دعایی منفی در رسوووتم و اسوووفندیار فردوسوووی از زبان وفور نفرین به ع
هایی چون اسفندیار و خطاب به رستم، از زبان کتایون و پشوتن و خطاب به شخصیّت

ه یه کند کتخت شاهی، به نوعی طبعیی است زیرا سیر داستان و حوادا آن ایجاب می
اشووی از مرگ عزیزی، دایلی از قبیل ناکامی در رسوویدن به خواسووته و یا درد واندوه ن

باشود اما در تنها نمونه، نوع نفرین از زبان رستم، کلی است، چنین بیانی وجود داشوته
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کند که در بیان این قهرمان، زیرا زبان رسوووتم که نماد هویت ایرانی اسوووت ایجاب می
در ) اسووتپاکی رعایت شووود، این نفرین پا از رثای رسووتم بر مرگ اسووفندیار بوده

 ا و در مصراع دوم نفرین(:مصراع اول، دع

 روان با آسمان در، میوان بهشت                
 

 بداندیش تو بدرود هر چه کشت 
 (5215: 1  ،3135فردوسی، )           

 ۀهای شووواهنامنمونه. آیندها وادعیه همراه مدج، رجز و شوووکوائیه مینیوایش معمواً
کردی:  ۀ( و در شوواهنام5431) -(5121 -5121) –( 5114 -5434) فردوسووی: ابیات

)رستم و اسفندیار( از نه مورد نیایش، هشت  کردی ۀدر شاهنام. (354) -(434 -432)
ه ب ؛ها یکسان استزبان بیان آن واً مباشد و معمورد آن با هدف اسوتمداد از یزدان می

 ها تکراری و یکسان است:ها در اکثر نمونهعبارتی کاربرد واژه

 زدانی                  زات سوووونع یهرد به نوا بهپوه
 

 بانیزای رهمر قههووووخشووا به ئن بههووووت 
 (143: 3133ای، کندوله)                   

 )اسفندیار( برای پیروزی، به ذات یزدان پناه برد و تسلیم قضای ربّانی شد.  ترجمه:

 ست پیکا به گورز             رد دهزدان بهنام یه
 

 رزهمین ئاما لهخشووش زهرهجه سوومی  
 (111همان: همان: )                               

ترجمه: )رسوتم( با استمداد از نام یزدان دست به گرز برد در حالیکه از شدت ضربات 
 .(434-432) -(123) -(513) ها: ابیاتسم رخشش، زمین به لرزه درآمد. سایر نمونه

 داستان سیاوش -4-4

 ی:فردوس شاهنامۀبا  شاهنامۀ کردیهای ساختاری داستان سیاوش در ترین تفاوتمهم
رو را و در آغاز داسووتان، گیو و توس در اوّلین برخورد، زن زیبا شوواهنامۀ کردیدر : 3

هد دپندارند و پا از جدال برای تصاحب زیبارو، خود زیبارو پیشنهاد میجادوگر می
، جلّادانی هسوووتند که به اهنامۀ کردیشووودر  :2 .که داوری را به نزد کیکاووس ببرید

دسووتور کیکاووس، قصوود کشووتن سوویاوش را در بدو تولّد دارند و پا از تهدیدهای 
همراه با نکوهش رسوتم اسوت که کیکاوس سویاوش را عوو خون سهراب به رستم 
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در داستان کردی، پیشنهاد مسموم کردن غذای کیکاووس از طرف سودابه  :1 .بخشدمی
جانبداری کیکاووس از سووودابه در ماجرای رسوووایی و سوورزنش  به سوویاوش و نیز

سویاوش و دسوتور دادن به جلّادان برای زدن گردن سویاوش با اصول داستان فردوسی 
، سووویاوش را غل و زنجیر کرده داخل آتش شووواهنامۀ کردیدر : 5 .متفاوت اسوووت

تش ان شدن آشده از داستان حضرت ابراهیم و گلستسازیای شبیهاندازند که نمونهمی
 گناهی کهدر داسوتان کردی، عالوه بر شرط گذر از آتش برای اثبات بی :4 ؛بر اوسوت

شود و آن این که گردد، شرط دومی نیز از طرف او بیان میاز زبان سویاوش مطرج می
ناه اسووت گاش به نبرد با افراسوویاب برود، اگر زنده ماند بیگناهیبرای اثبات قطعی بی
دسوتور رسووتم برای  :1 ؛گناهکار بوده و سورش قطع خواهد شوود در غیر این صوورت

آوردن جنازۀ سوویاوش به ایران و توصوویا قتل و غارت و ربودن زیبارویان تورانی به 
مرگ کیکاووس در  :2 ؛فردوسی نمود ندارد شاهنامۀدستور رستم با هدف انتقام که در 

ۀ مرگ سویاوش یا ترس از رستم عنوان شده است؛ هر چند  نمونۀ کردی به دلیل غصوّ
 ؛ستااین مرگ را به فال نی  گرفته  شاهنامۀ کردیبیتی طنزآمیز نیز از زبان سورایندۀ 

پادشواه ماندن ایران و هر  و مر  ناشی از آن پا از مرگ اشواره به سوه سوال بی: 3
بردن به زال برای دادخواهی و رفع  لم و ستم و گذاشتن تا  کیانی کیکاووس و پناه 

بردن به منجّمان برای انتخاب جانشوووین کیکاووس و نیز بر سووور زال و در ادامه پناه 
وجود فرزندان و نوادگانی از آنِ رستم چون جهانبخش، زرعلی و جهانگیر که هر کدام 

 :3 ؛ندااند که برای کم  به کیخسرو آمدهسرداران و پهلوانانی تنومند از لشکریان ایران
آمدن غوّاصووانی از دریا برای کم  به کیخسوورو و گذاشووتن تا  افراسوویاب بر سوور 
کیخسوورو و آوردن تخت شوواهی افراسوویاب برای کیخسوورو از دیگر نکات متمایز دو 

 داستان است.

 :سیاوشداستان های نیایش در نمونه

 شاهنامۀ فردوسی شاهنامۀ کردی
 نامۀ باستان گوینده محتوا ابیات گوینده محتوا

شکر برای دیدن 
 724 کیکاووس سیاوش

پناه بردن به ذات 
یزدان بعد از تولّد 

سیاوش و 
نگریستن در بخت 

 و اقبال نامناسب

 69 کیکاووس
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سپاسگزاری پس  220 الماسخان نفرین زنان
 774 تا 777 بزرگان از دیدار نوزاد

نفرین تخت 
شاهی در حضور 

 کاووس
 246تا  242 سودابه

استمداد از یزدان 
برای دوری از 
اهریمن قبل از 
 دیدار با سودابه

 266 سیاوش

نفرین سیاوش 
زمانی که آماده 
نبرد با تورانیان 

 می شود

سپاس یزدان پس  222 کیکاووس
 270 سیاوش از عبور از آتش

استمداد برای 
 294 رستم دعای کیکاووس 406تا  407 سیاوش پیروزی

دعا برای سپاهیان  490تا  422 سیاوش دعای افراسیاب
 672و  677 کیکاووس سیاوش

استمداد از یزدان 
پس از توطئه 

 گرسیوز
 397 سیاوش

دعای برای 
کیکاووس در متن 

 نامه ارسالی
 622 سیاوش

نفرین ایرانیان و 
تورانیان مقصر در 

 مرگ سیاوش.
دعای سیاوش در  222تا  232 فرنگیس

 666تا  660 کیکاووس جواب نامه

شکر برای یافتن 
 7022 زنگه دعای سیاوش 972 کیخسرو شبرنگ

دعای برای 
پیروزی گیو در 

 نبرد
 7702 پیران دعای افراسیاب 962تا  960 کیخسرو

دعای  برای 
پیروزی کیخسرو 

 در نبرد.
 7720 افراسیاب دعای سیاوش 996تا  993 فرنگیس

دعای برای گذر 
 7226تا  7223 سیاوش دعای افراسیاب 7077تا  7004 کیخسرو از رود

شکر برای پیدا 
شدن جام جهان 

 بین.
 7262تا  7262 پیران دعای سیاوش 7029 کیخسرو

شکرگزاریبرای 
پیدا شدن جام 

 جهان بین

گیو و 
 7227 افراسیاب دعای سیاوش 7044 فرنگیس

شکر برای هیبت 
 7222 سیاوش دعای افراسیاب 7234 رستم برزو

 7224 سیاوش شکرگزاری 7232 رستم دعای برزو.
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پیران و  دعای افراسیاب 7263 رستم دعای سام.
 7222و  7226 سیاوش

شکربعد از دیدن 
پیران و  شکرگزاری 7266 رستم شکوه زرعلی

 7229 سیاوش

دعای برای 
 7292 پیران دعای سیاوش 7444تا  7422 کیخسرو پیروزی در نبرد

شکر پس از دیدن 
 7422 کیخسرو برزو شجاعت

دعای فرنگیس 
پس از تولّد 

 کیخسرو
 7626 سیاوش

دعای برای 
 7662 فرنگیس دعای گرسیوز 7226 برزو پیروزی در نبرد

دعای سیاوشدر  7222 جهانگیر دعای رستم
 2043و  2044 گرسیوز متن نامه

دعای افراسیابدر  7673 سام دعای رستم.
 2032 سیاوش متن نامه

 2022تا  2026 فرنگیس دعای سیاوش 7233تا  7243 برزو یزداناستمداد از 

دعای برای نجات 
 7634تا  7642 کیخسرو پهلوانان ایرانی

سپاس برای تولّد 
کیخسرو و 

دعابرای گرفتن 
 کینه و انتقام

 2262تا  2266 سیاوش

 7233 رستم دعای برزو

دعای پیلسم در 
ضمن درخواست 

برای رساندن 
 پیامش به پیران

 2260 سیاوش

شکر به خاطر    
 2309 پیران نجات کیخسرو

شکر برای سرایش    
 2226و  2226 فردوسی داستان

شکر برای یافتن    
 2960تا  2929 گودرز کیخسرو

شکر برای یافتن    
 4022 گیو کیخسرو

   
استمداد از یزدان 
پس از دور شدن 
 کیخسرو و بهزاد

 4742تا  4744 گیو

 4736و  4732 گیو کیخسرودعای    

دعای فرنگیس و    
 4402 گیو کیخسرو
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استمداد از یزدان 
قبل از عبور از 

 رود
 4492تا  4496 کیخسرو

 4329تا  4322 گودرز کیخسرو   
 4223 گیو نفرین توس   
 4626 گیو استمداد از یزدان   

 سی و)سوپاسوگزاری، استمداد از یزدان، دعا و نفرین(  ها با محتوایدر مجموع نیایش
مورد آن دعا و از این  بیست و پنجمورد در داسوتان سیاوش فردوسی نمود دارد که  نه

 بیسووت و هفتباشوود. اما در سوویاوش کردی از مورد آن از نوع نفرین می دوادعیه نیز 
بیت  باشووود.مورد آن نیز از نوع نفرین می چهارمورد دعا و  هفودهمورد کلی نیوایش، 

: نفرین کاوس شووواه بر سووویاوش آن زمان که برای نبرد با تورانیان اعالم آمادگی 232
 کند این نفرین در شاهنامه فردوسی نیست. می

 اوی دمان نهوووووووا ئامولوانت بهووول  ا             ورد کاوس شفرینش بکه ردم نهده
 (232: 3133ای، کندوله)               

 «الهی که بروی و برنگردی»ترجمه: کیکاووس سیاوش را نفرین کرد و گفت:
)استمداد برای پیروزی( این استمداد همراه  از زبان سویاوش 112 تا 113ابیات

الحاجات را به عرش، خورشید و زیرا سیاوش خداوند قاضی ؛با نوعی سووگند اسوت
دعای کیخسرو برای گذر از رود  3133تا  3111ابیات  دهد.ماه فرشتگان و ... قسم می

)یخ شدن آب  که در نمونه فارسی وجود ندارد و نتیجه این دعا هم اجابت شدن است
نکته مهم، نوع « دعای رسوووتم در حق برزو 3355بیوت  رودخوانوه برای عبور آنوان(.

 دعاست که رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته است:

  وووور بوور گشت کدشمنان تو دایم هه  ب زهور بو حیاوهدی سواتش تا مه
                                                                 (3355همان: ))                               

دشمنان تو  ،)عج( صاحب  هورند انشوااهلل تا زمانی که حضرت مهدی»گفت:  ترجمه:
 کور شوند. 

در سیاوش  دهد کهدو شواهنامه در داسوتان سیاوش نشان میهای تحلیل نمونه
 ششمورد، و پیران  پنجمورد، گیو  دهها از زبان سویاوش با فردوسوی بیشوترین نیایش
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مورد،  سهها از آِن: سیاوش ی کردی، بیشوترین نیایشمورد اسوت، حال آنکه در نمونه
و دعاها در متن  هامورد اسوووت. برخی از نیایش دومورد و کیکاووس  سوووهفرنگیا 
 مثالً ،اسوووتها و معموا قبل از مدج مخاطب و یا تهدید مخاطب نوشوووته شووودهنامه
ای که نتیجه آن همراه با زیر، دعای افراسووویاب در حق سووویاوش در متن نامه ینمونه

 تهدید است:

ستامید اسووت  ار جهان                   ار جهان                   ووووووم از کردگم از کردگووووووامید ا
ستی           کز این بوواز گردد سووووی راسوووتی            سوی را باز گردد           کز این 

 

ووووووووووندۀ آشندۀ آشوووشناسشناس  و وووووووووووووکار و نهکار و نهووووو  انانو
وووووووووششو  ود دور از او کژی و کاستیود دور از او کژی و کاستیوووووو
 ((21152115و و   21112111: : 11،  ،  31333133فردوسی، فردوسی، ))      

در دو  (.2153) و یا دعای سوویاوش نسووبت به افراسوویاب در پاسووخ به نامۀ افراسوویاب
نمونه آمیختگی دعا و نفرین نمود دارد، مثال از زبان فرنگیا نسوووبت به سووویاوش در 

 :فردوسیشاهنامه 

ناه؟                  ز گویوتوی کووه را گیری اکنون پنوواه؟                   که را گیری اکنون پ تی  ی گ  ز 
سال                         سوووتم بوواد بر جووان او موواه و سوووال                          ماه و  جان او  باد بر   ستم 

 

ید و ماه!پنواهوت خوداونود خورشووویود و ماه!  ش ند خور خداو هت  نا  پ
گالکجووا بر تن تو شوووود بوود سوووگووال س بد  شود  جا بر تن تو   ک

 ((21322132و و   21312131  همان:همان:))                                       

 توان به نفرینبیابیم میاگر بخواهیم مفهوم مشوووابه دعای فوق را در شووواهنامه کردی 
فرنگیا بر ایرانیان و پهلوانان ایرانی و بر افراسوویاب و گرسوویوز قبل از مرگ سیاوش 

 اشاره کنیم:

سهر با سوووههههه شمهرچشووومهر با   ی ئیرانی کور بو                  ی ئیرانی کور بو                  رچ
ستهروسووته  نگون خاک بو            نگون خاک بو              خشخشههنی رنی رم چهم چهرو

...... 
                       باببابجه و شور ئه و شین بانوی دل کهجه و شور ئه و شین بانوی دل که

ئهواتش ئوه مهی نواموهواتش  نا شوم جادوگهرد شووووم جادوگهی   ر                 ر                 رد 
یت بی رهرسووویوس کور لیووت بی رهگهگووه سیوس کور ل  هنمون                هنمون                ر
 

 
 فراسیاب و لیشان زور بوشای ئه

 وبرگش چاک چاک رز نه جنگ جهرامهفه
 
 فراسیابجا وات وه ئهرف بیند حهچه
 رو جوانان وه کوشته بدهم نهکه

 گونردی وه گولمین کهتا دیسان زه
 (444تا  453: 3133ای، کندوله)           
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ها کور باشد و افراسیاب بر آنها مسلّط شود. رستم و رخش ترجمه: انشاهلل اجاق ایرانی
فرنگیا با ناله و دلی داغدار چند  ...سورنگون شوند و فرامرز در جنگ داغدیده شود .

ناسوزا به افراسیاب گفت و بیان کرد: ای نامرد جادوگر!  کمتر جوانان را به کشتن بده. 
ای بد ذات بدکار بدخوی  بی اصوول و نسووب! انشووااهلل به مانند تو خلق نشووود، تو که 

گلگون های او زمین را ی راهنماییگرسوویوز کور و کوردل راهنمایت بود و به واسووطه
 کردی.

زبان نفرین در سووویاوش کردی هم از نظر کمّی وهم به لحا  کیفی بیشوووتر و 
 ایخان کندولهدر شووواهنوامه کردی بیتی از زبان الماس .پرواتر اسوووتتر و بیگزنوده

 )سراینده شاهنامه کردی( با محتوای نفرین وجود دارد که در نمونه فارسی نیست: 

 رانرانگوش دهگوش دهر بانو ر بانو کهکهم وه مهم وه مهم جار ههم جار ههئهئه
                           

 ووانوواننوونوور زهر زهکهکهران وه مهران وه مهههووت بکت بکههووعنعنههوولل 
 ((221221همان: همان: ))                                                              

 !این بار به مکر بانو)سودابه( گوش داد، لعنت بر مکر زنان بادترجمه: 
ها در دو نمونه، معموا به قصود مددخواهی از یزدان و یا سپاسگزاری و نیایش

واسووطه صووورت می گیرد. در شوواهنامه کردی از زبان سوویاوش، نیایش برای طلب بی
پیروزی در نبرد با افراسویاب وجود دارد که همراه با سووگند است و از اندک مواردی 

 است که در داستان سیاوش فردوسی نظیر ندارد:
کهرو کوه کهرد وه بواا کوهرو  باا  ناجات                 ردش مونواجات                 رد وه   ردش مو
 ک نام             ک نام             ار و یهار و یهززت  ههت  ههب به حاجهب به حاجهیا رهیا ره

چهوه ئوواگووای بنیوواد چووه یاد  گای بن ئا عهرخ عووهوه  مت                      زیمووت                      رخ   زی
ماهت                        وه روشووونوایی خورشووویود و مواهت                         ید و  ش نایی خور ش  وه رو

گهوه فرشوووتگوه شت عهگوان عوهوه فر  زیمت                     زیمت                     رش عهرش عهگان 
نهئوومویوودم بووه تووون نووه تون  به  یدم  م بدهجووانم بوودهئو  ر                           ر                           جانم 

نهر من گونووام نووهگهگووهئهئووه نام  سهه سوووهژژدارو دارو ر من گو  ر                     ر                     ه 
 

کهرگوای کوهوه دهوه ده  گای  قازیریم قوازیر  حاجاتحاجاتللئهئوهریم 
تهوه واحوویوود سووور بووزورگووی تووه گی  بزور سر  ید  ح  مامموواموه وا

مهوه مووه عهائویوکووان عووهوه  کان  ی ئ عهرش عووها متمیمووترش   می
سر قودرهوه سووور قودره یهت یوهوه  تای پهک توای پهت   تتناههناههک 

عهوه خوواسوووان عووه سان  خا قهدل پوواک قووهوه  پاک  متدیمووتدل   دی
ئهوه نوواو ئووه ناو  خهمیران خووهوه  لهجووالووهمیران  نهتم نووهجا  ررکهکووهتم 
مهژ نوواو مووه ناو  کهردان رو سووووفوویوودم کووهژ  یدم  ف س  ررردان رو 
 ((112112--113113همان: همان: ))                                                  

ترجمه: سویاوش رو به آسومان نمود و به درگاه قاضی الحاجات دعا کرد که خدایا به 
هزار و ی  نامت، به وحدانیت و بزرگی اسوت، به دنیا و هسوتی بزرگت، به فرشتگان 
عرش و به روشونایی خورشوید و ماه، به قدرت بی نظیرت، به خاصّان درگاهت قسم، 
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تویی، پا نجاتم بده و مرا در میان بزرگان شرمنده مکن و اگر من گناهکار  تنها امیدم
 نیستم مرا در میان مردان روسفید گردان.

کردی پا از هر نیایش و دعایی معموا به اجابت شوودن آن هم  ۀدر شوواهنام
شوووود. هر چنود اعتقواد بوه فر و شوووکوه و اجوابت دعای این فرمندان و اشووواره می

فردوسی هم به صورت ضمنی وجود دارد  تخت شاهی در شاهنامهشکوهمندان تا  و 
شوووود. در نبرد اما در سووویاوش کردی به اجابت دعا پا از هر دعایی نیز اشووواره می

( که به تفصوویل بیان گردید به 112تا  113سوویاوش با تورانیان و پا از ابیات دعایی)
 است.اجابت آن دعاها نیز اشاره شده

 رد                وز دل کهچونکه مناجات وه سووو
 

 رداک دوعاش گیرا کهود پووووداونوخ 
 (113همان: )                              

ترجمه: چون سوویاوش مناجاتش با سوووز دل همراه بود پا خداوند دعایش را اجابت 
 کرد. 

ای دیگر پا از نیووایش و دعووای کیخسووورو و در حق گیو برای یووا در نمونووه
 ود:شنبرد در ابیاتی  از سیاوش کردی، بالفاصله به اجابت دعا هم اشاره میپیروزی در 

سوز دل کهچونکه موناجات وه سوووز دل که  رد                   رد                   چونکه موناجات وه 
نهخوودا نووه مدار                             جووات دا گوویو نوواموودار                             خودا  نا گیو   جات دا 

 

قهواد پوواک بی دوعووا قووهئهئووه  عا  پاک بی دو کهبول کووهواد   ردردبول 
یارشوووکسوووت دا سوووپووای تورانی دیووار پای تورانی د س ست دا   شک

 ((322322و و   321321همان: همان: ))                                         

ترجمه: چون کیخسرو با سوز دل دعا کرد و فرزندی از پاکان بود دعایش پذیرفته شد 
 و خداوند گیو را نجات داد و سپاه تورانی شکست خورد.

، دعای کیخسووورو برای عبور از رود 3133تا  3111ای دیگر، ابیوات در نمونوه
فرنگیا و گیو، سووطح  اسووت، برای عبور راحت کیخسوورو،بالفاصووله اجابت شووده
 (.3133و  3132بندد، ابیات )رودخانه کامال یخ می

 رستم و شغادداستان  -4-5
های سواختاری داسوتان رسوتم و شووغاد در شاهنامۀ کردی با شاهنامۀ ترین تفاوتمهم

ای منفی از شغاد در زمان خان، معرفی چهرهدرشاهنامۀ منسوب به الماس: 3فردوسوی: 
)شغاد( و شفاعت رستم، متفاوت از  زال به رسوتم برای کشوتن نوزاد تولّد و نیز فرمان

شود اّما در شاهنامۀ فردوسی، شغاد به کابل فرستاده می :2؛ توصویفات فردوسوی است
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در شاهنامۀ  :1؛ رودکند و به کابل میدر داسوتان کردی، شغاد با قهر، ایران را ترک می
 شوند. ه اسارت برده میکردی زنان و کودکان کابلی با دستور رستم ب

 :رستم و شغادداستان های نیایش در نمونه
 شاهنامۀ فردوسی شاهنامۀ کردی

 نامۀ باستان گوینده محتوا ابیات گوینده محتوا
شکربرای 

 کشتن شغاد
استمداد از یزدان بعد از  272تا  206 رستم

 3963تا  3967 زال شنیدن سخنان طالع بینان

 
  

شکر برای کشتن 
شغاد)آخرین دعای 

 رستم در شاهنامه است(
 2747تا  2729 رستم

 2722 مردم دعا بر جنازه رستم   
مورد نیایش با سووه  سووهدر رسووتم و شووغاد فردوسووی، این که  ترین نکات تحلیلیمهم

)سووپاسووگزاری و اسووتمداد( و در داسووتان کردی ی  مورد به منظور  هدف متفاوت
ی کردی رستم پا از کشتن شغاد سپاس خدای نمونهشکرگزاری وجود دارد. در تنها 

آورد و سپاسگزاری به خاطر کشتن شغاد را به خاطر زندگی و مرگ با عزت به جا می
 نیست:

ساکن بی جه دهرو مواا نوه خواک سووواکن بی جه ده خاک  نه  ماا   رد             رد             رو 
ئهوات ئووه حال            ی خوداونوود، دانووای کول حووال            وات  نای کول  ند، دا  ی خوداو

تان نه خاقان چین                  نوه شوووای تورکسوووتوان نه خاقان چین                   س شای تورک  نه 
نهلیلم نوهزهزه کهرد کوهکهکوهلیلم  نه روی عام                سوووی نوه روی عام                رد   سی 
 ن      ن      ردهردهند شاهیم کهند شاهیم کهی دونیای روشن چهی دونیای روشن چهوهوه
یان                     نوی هووا عوومرم یوواوان وه پووایووان                     هههووه پا یاوان وه  عومرم  ها   نی 
 

تهوانوا شووووکر زات توواک توه  تاک  شوکر زات  نا  فهنیوای فووهوا یای   ردردن
پهو رو پووهئهئووه کهیوودات کووهو رو   ر زالر زالرد من ژه پیرد من ژه پییدات 

فهنوه روم نوه فوه نه   مینمینغریب زهغریب زهنگ تا مهنگ تا مهرهرهنه روم 
کهقم کوهحهحوه شامرد تا هند و تا شووواموهوهس نهس نهقم   رد تا هند و تا 
ههمین هوهغهغوه سپهم وه خاک خارا سوووپهمین   ننردهردهم وه خاک خارا 
نهتم نووهسرهسووورهحهحووه یاننوود بیزارم ژه گیووانمهمووهتم   ند بیزارم ژه گ

 ((211211--232232: : 31333133ای، ای، کندولهکندوله))                       

 نمود وترجمه: چهره بر خاک مالید و دردش ساکن شد و از خداوند یکتا سپاسگزاری 
گفوت: ای خوداوند دانای حاات! از آن روز که من به عنوان فرزند زال پا به هسوووتی 

ی دیوان گمراه ام و از بین برندهگذاشته ام و از زمان کودکی تا به حال جنگ آور بوده
ند اام. هیا کدام از شواهان ترکستانی، چینی، روم و فرنگ و مغرب زمین نتوانستهبوده

است، در این دنیا چه بسیار سلطنت کنند و کسی هم حق مرا نخورده مرا خوار و ذلیل
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ام. اکنون که عمرم رو به پایان اسووت کردم و چه بسوویار بزرگانی را که به خاک سووپرده
 جویم.ام و از جان خود بیزاری میهیا حسرتی ندارم بلکه از عمر دراز هم خسته شده

سی با تفاوتیدر داسوتان فردوسوی با تفاوتی  این مورداین موردمعادل معادل  ستان فردو ن سوپاس برای کشت))  محتواییمحتوایی  در دا
 شغاد(:

سپاس                  چنین گفوت رسوووتم ز یزدان سوووپاس                   ستم ز یزدان  فت ر  چنین گ
یده به لب                  کز آن پا کوه جوانم رسووویوده به لب                   س جانم ر که   کز آن پا 
یش                     موورا زور دادی کووه از موورگ پوویووش                      پ مرگ  که از   مرا زور دادی 

 

شناسکوه بودم هموه سوووالوه یزدان شوووناس  له یزدان  سا مه   که بودم ه
شببر این کین من بر، نبگذشوووت شوووب شت   بر این کین من بر، نبگذ
ستم کین خاز این بیوفووا، خواسوووتم کین خ فا، خوا  ویشویشاز این بیو

 ((43234323--43134313: : 11،  ،  31353135فردوسی، فردوسی، ))     

ی شومی شغاد)نوزاد(، زال دستور بینان دربارهدر شواهنامه کردی، پا از سوخنان طالع
اما در شاهنامه  ،شوددهد و رسوتم به عنوان شفیع، مانع این کار میبه کشوتن نوزاد می

فردوسووی پا از سووخنان طالع بینان، دعای زال برای توکّل به خدا و اسووتمداد از او 
 است: گر شدهجلوه

فت کای رهنمای             بوه یزدان چنین گفوت کای رهنمای               به یزدان چنین گ
ناهم توی                    بووه هر کووار پشوووت و پنوواهم توی                     شت و پ کار پ  به هر 
مان                       سوووپوهور آفریوودی و اختر همووان                        یدی و اختر ه هر آفر پ  س
باد                  بووه جز کووام و آرام و خوبی مبوواد                   کام و آرام و خوبی م  به جز 

 

پایتو داری سوووپهر روان را بووه پووای  به  سپهر روان را   تو داری 
ندهنوومووایوونووده ی ما تویی رای و راهووم توووین هم   ی رای و را

مان!هومووه نویوکویی بوواد مووا را گمووان! ما را گ باد  یکویی  ن مه   ه
غادورا نووام کردش سوووپهبوود، شوووغوواد ش بد،  سپه نام کردش   ورا 

 ((53235323--53255325  همان:همان:))                                       

 
 گیرینتیجه -5

منظور اسووتمداد و شووکرگزاری بیان های نیایش در داسووتان بیژن و منیژه به تمام نمونه
گیری از حداقل ابیات صورت ها، زبان بیان مختصر و با بهرهاست. در اکثر نمونه شوده
های دو شوواهنامه بیشووترین نمود را در نیایش« یزدان» گیری از لفظاسووت. بهره گرفته

 ریدارد. در داسوتان رسوتم و اسوفندیار در دو شواهنامه هیا نیایشی با هدف شکرگزا
اند یا نفرین. در رسووتم و ها یا به قصوود اسووتمداد بیان شوودهوجود ندارد و تمام نمونه

 ،اسوفندیار فردوسی دعاهایی با بار مثبت از جانب رستم نسبت به اسفندیار وجود دارد
تواند بیانگر جایگاه وااتر اما در نمونۀ کردی حتی ی  مورد نیز وجود ندارد و این می

 ردی نسبت به شاهنامۀ فردوسی باشد.رستم در شاهنامۀ ک
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ها همراه با مدج، رجز و شوووکواییه اسوووت. نفرین به عنوان دعایی بیان اکثر نیایش    
منفی و بخشوی از نیایش در رسوتم و اسوفندیار بیشترین نمود را دارد. در دو شاهنامه 

های هناسووت. واژگان به کار رفته در اکثر نمو هیا نفرینی از زبان رسووتم بیان نشووده
اند؛ به عبارتی سوورایندۀ شوواهنامۀ کردی، برخالف فردوسووی، از لغات و کردی تکراری

است. نفرین در شاهنامۀ کردی به مراتب  ترکیبات محدودی در بیان خود استفاده کرده
تر لخپرواتر، تبیشتر از شاهنامۀ فردوسی است و زبان بیان آن هم در شاهنامۀ کردی بی

ترین نکته اینکه در شاهنامۀ کردی پا از امۀ فردوسوی اسوت. مهمتر از شواهنو گزنده
به صورت مستقیم و در  ،است هر دعا و نیایشوی که با هدف اسوتمداد صوورت گرفته
هرچند که اعتقاد به فر و  ؛اسووت قالب الفا  به اجابت شوودن آن دعا نیز اشوواره شووده

ه صورت ضمنی و غیر شوکوه و اجابت دعای این فرمندان در شواهنامۀ فردوسی هم ب
نمایۀ کلّی نمایش در شوواهنامۀ فردوسووی و شوواهنامۀ کُردی در دو  مسووقیم نمود دارد.

 نمودار زیر نشان داده شده است.
 :های نیایش در دو شاهنامهبسامد نمونه
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