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 چکیده 
 

 کورتە 
بودن بسییییاری از منابا یاریوی و ادبی، یای از موانا و مشیییا ت  غیرموثق

نگاری ادبیات کردی با آن  جدی اسییک کپ وهوگشییگران  وزر یاریت و یاریت

گای گذشتپ از بین  رو گستند. گمچنین آثار زیادی از شاعران ُکرد در سدهروبپ

گایی از اشیاار آناا در دسیترس اسیک کپ رفتپ اسیک و اکنون یناا نا  و بو 

دگند، مانند یاداد زیادی از شیاعران اط عات ناقصیی دربارر آناا بپ دسیک می

مری شیرو  ی   ک سیی  ُکردی سی   ادبی گورانی. سیدر یازدگج گجری ق

گای بزرگی از کردسیتان بوده اسیک و در این  ناضیک شیاری ُکردی در بو 

دورر زمانی شیاعران زیادی بپ زبان ُکردی بپ سیرودن شیار وردادتند. یوسی   

اپ شیاعری از قرن یازدگج گجری اسیک کپ یشیابپ اسیمی او با شیوصییک   یاسیک

ی از سیی ش شییده اسییک کپ گروگ  سیییر ارکرادیوسیی  در روایتی از کتا   

وهوگشیگران گردو شیوصییک را یای بدانند. مۀاحا  ابیر بر آن اسیک یا با 

اسیتناد بپ منابا یاریوی و ادبی بپ مارفی و شیرا ا واا این شیاعر باردازد و 

کوشید شی اات موجود در دصیوش یشیابپ اسیمی این شیاعر با گمچنین می

ه با را رفا نماید. نویسییند  سیییر ارکرادگای کتا   شییوصیییک یای از روایک

روش یحلیلی، با در نظر گرفتن یادادی از اشیارات ادبی در شیار شیاعر مورد  

نظر و مُ  مصطفی بیسارانی و بردی ایفاقات یاریوی و اشارایی بپ یادادی از 

گا و منابا یاریوی انتسیا  یوسی  گا و یادادی اسیج داش در کتا جاینا 

سک و با یوجپ بپ اسناد  یاسکاپ را بپ اوادر سدر یازدگج گیی... مشو  کرده ا

و شیواگد ادبی و یاریوی روشین سیادتپ اسیک کپ این شیاعر اری اطی با یوسی  

 ندارد. سیر ارکرادداستان کتا  
 

و هۆکارانە کە کۆسپ دەخەنە بەر ڕێی توێژەران بۆ لێکۆڵینەوە سەبارەت لە 
بە مێژووی ئەدەبی کوردی  و مێژووی کوردی، بڕواپێنەکراویی سەرچاوە 
مێژوویی و ئەدەبییەکانە. هەروەها بەرهەمی زۆرێک لە شاعیرانی کورد لە 
سەدەکانی رابردوودا لەناوچوونە و ئێستا نێوی زۆرێک شاعیر و بەشگەلێک 
لە شیعریان لە وێژەی کالسیک بە زاری گۆرانی بەجێ ماون کە گەلێک 

مانگی،   زانیاریی ناتەواو لە بارەیانەوە لەبەردەستدایە. سەدەی یازدەی کۆچی
دەستپێکی سەرهەڵدانی ئەدەبی کوردی لە بەشێکی زۆری کوردستاندا بووە، 

هەڵدا و دەستیان کرد بە هۆنینەوەی بۆیە لەم سەردەمەدا زۆرێک شاعیر سەریان
شیعری کوردی. "یووسف یاسکە" شاعیری سەدەی یازدەی کۆچی مانگییە 

یووسف   گەڵ  لە  نێوی  وێکچوونی  مێژوویکە  کتێبی  لە  ی ناوێک 
دا بووەتە هۆی ئەوەی هەندێ توێژەر ئەم دوو کەسایەتییە بە سیەرولئەکراد

سەرچاوەگەلی  لەبەرچاوگرتنی  بە  دراوە  هەوڵ  وتارەدا  لەم  بزانن.  یەکێک 
مێژوویی و وێژەیی، ئەم شاعیرە بێتە ناسین و ژیاننامەکەی ڕوون بکرێتەوە  

ببێتەوە. نووسەر بە شێوەی و ئەو گومانەی لە سەرەوە ئاماژەی بۆ کرا، یەکال  
ئەم  لە شیعرەکانی  وێژەیی  ئاماژەی  لەبەرچاوگرتنی هەندێ  بە  شیکاری، 
و  مێژوویی  بەسەرهاتی  هەندێ  و  بێسارانی  مستەفای  مەال  و  شاعیرە 
ئاماژەگەلێک کە بە هەندێ ناوی تایبەت و شوێنەناو لە کتێب و سەرچاوە 

اسەکە"ی لە سەدەی یازدەی  دابوونی "یووسف یمێژووییەکاندا کراوە، لەژیان
کۆچی مانگیدا ڕوون کردووەتەوە. هەروەها نووسەر بە پێی بەڵگە وێژەیی و 

دەری بە مێژووییەکان  پەیوەندییەکی  هیچ  یاسەکە  یووسف  کە  خستووە 
 ەوە نییە. سیەرولئەکراد"یووسف"ـی چیرۆکی کتێبی 

و   یاریت ادبیات کردی؛ یوس  یاسکاپ؛ زرک ه  : واژگان کلیدی

  ؛ سارایی؛ م  مصطفی بیسارانی. یوس

  

سەرەکی وشە   یاسەکە،   : گەلی  یووسف  کوردی،  ئەدەبی  مێژووی 
 . زەڕکاڵو و یووسف، سارایی، مەال مستەفا بێسارانی
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 مقدمه  -١

در قرن سیزدگج گی... اثر شوصی با نا  ع داحۀادر بن رستج بابانی منتشر شده اسک   سیر ارکراددر این اوادر کتابی با نا  

گای از این کتا  در اری اط با شاعر نام رده مطرا شده اسک. با (. یمرکز ما بر مطاح ی اسک کپ در بو ١392)یوکلی،  

عصر  یوس  یاسکاپ« با ی  شاعر گجیوجپ بپ یادادی شواگد و استنادگای علمی، از جملپ س   و شیور شاری و مشاعرر »

  ۀدود، بپ این نتیجپ رسیدیج کپ این شاعر در سدر یازدگج گی. .. زیستپ اسک. یادادی محۀق در چند ساا گذشتپ دربار 

-کپ مستند بپ اسناد قابل اعتماد باشند، بر وایا  دس و گمان و نتیجپاند کپ بی  از آناین شاعر مطاح ی را انتشار داده

 اسک. در اری اط با این قضیپ سؤاریی مطرا اسک: شتابزده بوده گایگیری

ک ه( داشتپ اسک یا در  نوسک: آیا شاه ع اس اوا صفوی دواگری با نا  سیده بیگج، مشاور بپ زرک ه )زرین

 ا مددان اوا اردرن دربیاید؟ ناایک بپ عۀد دان

 ی  واقایک و رویداد یاریوی اسک؟  سیر ارکراددو : آیا داستان یوس  مطر  و زرک ه در کتا  

، آیا یوس  مطر  در این داستان  سیر ارکرادداشتنِ »داستان یوس  و زرک ه« در کتا   سو : با فرض واقایک

 باشد؟ گمان یوس  یاسکاپ می

حی یوس  یاسکاپ را مۀیج مناطق روانسر و جوانرود دانستپ و  احدین صاحدر اری اط با شرا ا واا این شاعر، محی

را برای ساا وفات او در نظر گرفتپ اسک    ١040زمان  یات او را بپ نص  اوا قرن یازدگج گی... نس ک داده و ساا  

دان ١55-١54:  ١380)صاححی،   دربار  شاعر  را  وی  مینورسای  وردیمیر  اسک  (.  دانستپ  اردرن  اوا  ا مددان 

بیلوار در  46:  ١394سای،  )مینور را از شارای عاد صفوی برداستپ از منطۀا  (. محمدعلی سلطانی یوس  یاسکاپ 

  (. ١89: ١379ا مددان اوا اردرن مارفی کرده اسک و مادر شاعر را با نا  یاسمن ذکر کرده اسک )سلطانی، دستگاه دان

  نوشتپ اسک و یوس  یاسکاپ را گمان   دوانندر عاد صفوییوس  بیلواری شاعر و دانی کتابی را یحک عنوان رستج علی 

نوعی  ا مددان اوا اردرن دانستپ اسک کپ بپ  برداستپ از منطۀپ بیلوار در دربار دان  سیر ارکرادیوس  روایک کتا   

ه  گی... را برای یوحد او  دس زد  ١040-١020گای یاریت اردرن اسک و ساا  گای سلطانی و مطاحش کتا یارار گفتپ

ای بپ مۀاحپ  مااباد (. ویشتر در ماگناما  ١394دانی،  شود )علی اسک؛ اما گیچ ناتا قابل استنادی در کل کتا  او دیده نمی

ای (. رباقلی در مۀاحپ2١-١8:  ١394زبان کُردی، دربارر شرا ا واا و شارگای این شاعر منتشر شده اسک )رباقلی،  

(. انور سلطانی در  37:  ١394ر دیگری از آن مجلپ منتشر کرده اسک )رباقلی،  دیگر دو قطاپ شار از این شاعر را در شمار

مۀدما کشاوا شیت ع داحموئمن دو  مردودی بپ نۀل از محمدعلی سلطانی کپ در جوا  ناما او بوده اسک؛ یوس  یاساپ 

(. بنابراین با  ١١9-١١8:  ١998گی ..( مارفی کرده اسک )سلطانی،    ١3١3را از شاعران عاد ناصراحدین شاه قاجار )متوفی  

کپ یا اکنون ی  وهوگ  دقیق و مستند و علمی دربارر ا واا یوس  یاسکاپ صورت نگرفتپ و نیز برای رفا  یوجپ بپ این 

وجود آمده، انجا  این وهوگ  را بروری  بپ  سیر ارکرادش اایی کپ دربارر این شاعر در اری اط با یوس  داستان کتا   

ر این وهوگ  بپ صورت یحلیلی با استناد بپ ی  سری اشارات در بردی منابا یاریوی و نیز دانستپ اسک. روش ما د

عصر وی، مُ  مصطفی بیسارانی بپ  شواگد شاری و ادبی اسک کپ بپ صورت وراکنده در اشاار دود شاعر و شاعر گج

 اسک.  دسک آمده
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ا مددان وسر آمده اسک کپ شاه ع اس صفوی باد از رویارویی با گلودان، دان  سیر ارکراددر فصل سو  کتا   

را بپ اصفاان دعوت می نا  سیده بیگج مشاور بپ زراو  با  از مدیی دواگر دود  او کند و باد  را بپ عۀد  ک ه 

گردد. باد از عنوان واحی اردرن یایین میآورد. دان باد از بازگشک بپ کردستان از طرف شاه صفوی بپ  درمی

شود. موبو  رابطا زرک ه با یوس  بین مرد  وو  مدیی زرک ه دح ادتا مطر  دربار دان با نا  »یوس « می

گای قلاپ شش یوس  را از یای از برجرسد. وس بپ دستور او، در ی  نیمپ شده و سرانجا  بپ گوش دان می

(. در دصوش این داستان  48:  ١392کنند )بابانی،  را در میانپ چینپ دیوار دفن می  آباد دار زده و جسد او سن

باید بپ چند ناتپ یوجپ کرد، اوا: سلطان محمد ددابنده ودر شاه ع اس صفوی فرزند ددتری با نا  سیده بیگج  

- 24:  ١356، ؛ صفا33١- 32١:  ١382؛ سیوری، ١١-5:  ١387؛ قانای،  ١68- ١63:  ١364نداشتپ اسک )ر.ک: یرکمان،  

یاریت  257 در  دو :  دربیاید.  اردرن  اوا  ا مددان  دان  عۀد  بپ  ع اس  شاه  یوسط  یا  ع اسی(؛  آرای  از    عاحج 

اساندربیگ یرکمان کپ نویسنده بر نۀل جزئیات و ایفاقات و رویدادگای زمان شاه ع اس یوجپ و دقک و یأکید  

نا  سیده بیگج )زرک  با   ه( بپ عنوان دواگر شاه ع اس اوا و گمسر داشتپ اسک، گیچ سونی دربارر ی  زن 

یرکمان،  دان )ر.ک:  ندارد  وجود  اردرن  اوا  بیگج 698- ١39:  ١364ا مددان  سیده  دحدادگی  روایک  سو :   )

در گیچ کتا    سیر ارکراد(، غیر از کتا  49- 48:  ١392آباد )بابانی،  ک ه( با یوس  مطر  در قلاا  سن)زرین

شود. محمدشری  قابی در کتا   گا دیده نمیفویپ یا آدرین روزگای  اکمیک اردرن و من ا یاریوی از دوره ص 

از عۀد دواگر شاه ع اس در شار اصفاان برای دان ا مددان سون گفتپ اسک؛ اما نا  دواگر شاه    احتواریتزبده  

از   کتا  یاریت کردگای اردرن(؛ در  احی کپ در اثر دیگر دود،  23:  ١379ع اس را ذکر نارده اسک ) قابی،  

دان اردرن سون گفتپ  بوش  و عۀد یای از کنیزان  رمسرا باد از رسیدن شاه ع اس بپ داک افشار، برای  

ک ه  کند و نپ نامی از زرینای بپ دواگر شاه ع اس می(؛ با وجود این، نپ اشاره34و    32:  ١393اردرن،  اسک )قابی

شود. مستوره اردرن از عۀد دواگر شاه ع اس  برد. ویداسک کپ یناقض در ک   او در گر دو اثرش دیده میمی

(؛ اما ناتا قابل یأمل  42: ١324ا مددان اشاره کرده اسک )اردرن، رای دانک ه« بیاج صفوی موسو  بپ »زرین 

در دصوش روایک مستوره مطل ی اسک کپ یا  د زیادی موبو  ازدواج دواگر شاه صفوی با دان اردرن را با  

 سازد: رو میاباا  روبپ 
اس مالو  آمد، بر ری ا او افزوده و دردشان  ا مددان« بر شاه ع باد از مدیی کپ جوگر ذایی و استاداد و آراستگی »دان 

ک ه« بود با او  گوگر درج شاگی و فروزان ادتر برج سلطنک وناگی اعنی گمشیرر مارما دود را کپ موسو  بپ »زرین 

ا :  عنایک فرموده بپ شرف مصارف شاگی سرافراز آمد. اگرچپ در یواریت بپ یفصیل مطاحاپ نگردیده، وحی از متۀدمین شنیده

ا مددان ابا و امتنا  نمودند ک ه، آن ثمین گارصدف نی  ادتری از گمووابگی و گمسری داناز نامزد شدن زرین  وس

 (. 43:  ١324احت... )اردرن،  
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کپ یای از منابا مورد استفادر مستوره شود: ی : بپ س ش ایندو ناتا بسیار بااگمیک از مطلش بار برای ما روشن می

(، اکنون  42و34:  ١324کتاب  بپ قوا دود او »یصنی  و کتا  مر و  م  محمد شری « بوده اسک )اردرن،  برای یأحی   

ا مددان در اثر مستوره، روایک قابی  شود کپ من ا موبو  دواگر شاه ع اس بپ عنوان گمسر دانبرای ما روشن می 

یوان بپ این نتیجپ رسید  ر اثر دود ذکر نارده اسک، می ک ه« را دبوده اسک. دو: با یوجپ بپ این مطلش کپ قابی نا  »زرین

ک ه« بپ عنوان دواگر شاه ع اس گمان شنیدر مستوره بوده اسک کپ بپ طور  کپ سرآغاز ودیدارشدن اسج داش »زرین

گای یاریوی دورر اردرن باد از محمد شری  قابی و  شفاگی از متۀدمان دود شنیده اسک و این نا  بادگا در کتا 

اک ر توره راه یافتپ اسک؛ بنابراین اکنون برای ما روشن شده اسک کپ محمد مردوخ، مستوره اردرن، میرزا شاراهلل، علی مس

 (. 9: ١379اند )قابی، محمدشری  قابی نۀل قوا کرده احتواریتزبده نگار مستۀیج و غیرمستۀیج از کتا   وقایا

- ١05یا: ک ه« اشاره شده اسک ) مردوخ، بیاوا با نا  »زرینبپ ازدواج دواگر شاه ع اس    یاریت مردوخدر کتا  

نۀل قوا کرده اسک. شیرین    یاریت اردرن  و  احتواریت قابیزبده  گایی مانند  (. مشو  اسک کپ مردوخ از کتا ١06

  -بیگجک ه شاگزاده دانج زرین-قابی، بپ وصلک دواگر جوان شاه ع اس اوا  احتواریتزبده اردرن بپ نۀل از کتا  

ک ه« نارده ای بپ اسج داش »زرین(. در  احی کپ قابی در کتا  دود اشاره 47؛  ١387اشاره کرده اسک )اردرن،  

قابی )ر.ک:  کتا   25-23:  ١397،  اسک  نویسندر  کُرد(.  »زرین  مشاگیر  ازدواج  دجریان  با  از  ک ه«  را  اردرن  ان 

رسیج کپ  (. بنابراین بپ این نتیجپ می235:  ١382رو انی،  گای یاریوی ق ل از دود نۀل قوا کرده اسک )مردوخکتا 

: ١364گای یاریوی دورر صفوی موجود نیسک )ر.ک: یرکمان، بیگج )زرک ه( در اسناد و کتا شوصیتی با نا  سیده  

-629:  ١388؛ ویرنیا و دیگران،  257- 24:  ١356؛ صفا،  33١-32١:  ١382  ؛ سیوری،١١- 5:  ١387؛ قانای،  ١68-١63

ا مددان اوا اردرن برای اوحین بار در  ک ه و موبو  ازدواج او با دان(. اسج زرین260- 244:  ١380؛ سایاس،  645

ی و یناقضات فراوان  گای یاریت اردرن از دورر قاجار بپ باد رواج یافتپ اسک. با یوجپ بپ اباامات جدیادادی از کتا 

گا، با وجود منابای کپ اکنون در دسترس گستند، این دو موبو  فا ً قابل اث ات نیستند و گای این کتا بین روایک

گای ادیر  نویسان و وهوگشگران کُرد در ساا گای یاریوی اردرن از طرف یادادی از یاریتگای کتا یارار روایک

 ده نیسک و این موبو  فا ً بپ عنوان ی  اباا  یاریوی باقی دواگد ماند. دحیل واقایک داشتن موبو  یاد ش

کج نیستند و با دیدی نۀادانپ و یوجپ بپ س      سیر ارکرادگای نویسنده در کتا   کنیج کپ اشت اهبپ این ناتپ نیز اشاره می 

رسد کپ شو  دیگری مدا  مطاحش را بپ ع داحۀادر بن رستج بابانی دیاتپ نظر میویهه مطاحش کتا ، بپنویسنده، ححن و بپ

کرده   ا مددان مارفی کرده اسک؛ بنابراین وی یناا نویسندر این کتا  ن وده اسک. برای نمونپ سلیمان دان را فرزند دان

:  ١392اردرن،  ؛ قابی 90:  ١38١احدین بوده اسک )اردرن،  (؛ در  احی کپ سلیمان دان فرزند میرعلج49:  ١392اسک )بابانی،  

عنوان ی  من ا مؤثق یاریوی یا  د    گای دیگری در این کتا ، این اثر را بپ (. وجود چنین یناقضایی گمراه با با  34

ویهه قاجاریان و کوش  آناا  اری اط با وابستگی شدید داندان اردرن بپ صفویان و بپ  کند. درزیادی از اعت ار ساقط می 

کنیج کپ بوشی از آن از  را در اینجا نۀل می کُردان گورانبرای گمرنگ شدن گرچپ بیشتر  با شاگان ایران، مطل ی از کتا   

 زبان جاانگرد انگلیسی کلودیوس ریچ نۀل شده اسک:
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پ قدرت رسیدن میرنشین اردرن وابستگی داشک؛ اما روند فروواشی آن در سدر گیجدگج می دی  رشد ادبیات گورانی، ب

گای وابستپ بپ صفویپ و ساس، وابستپ بپ قاجارگا کپ س ش بروز بحران گمگانی فئوداحیسج بود، بدان انجامید کپ اردرن

شو ، از شال ویهر فرمان رداری فئوداحی  ای مدچار بحران سیاسی شوند. درست  این اسک کپ این وابستگی، یا ححظپ

با وصلک  کپ  بود  قاجاربردوردار  دودمانی  می -گای  و فروواشی اردرن  فظ  یضای   وایان س ش  در  کار  این  اما  شد. 

میرنشین اردرن شد. در سدر نوزدگج می دی گرویدن آناا بپ مذگش یشیا و وابستگی فرمانروایان میرنشینی اردرن بپ  

گا با اشراف فئوداحی ایران بود، راه برای نفوذ  مک شاه در کُردستان، گا  مامی در ویوند دوردن اردرنی گای  اوواحی 

داسک، جورنگپ مشاعره بپ یۀلید گای« کُردی برمیگا کپ یا چندی وی ، از آن آوای »گورانیاینان باز شد و دربار اردرنی

 (. 93 -92،  ١376« بود، گردید )آکوو  و  صارف، از مۀلدین  افظ کپ باتر از گورانی ن ود؛ اما »مد
 

مطلش بار یا  دی یصویری کلی از رابطا نویسندگان و شاعران دربار اردرن در آن دورر زمانی با واحیان اردرن  

نویسندگان دربار  دگد؛ بنابراین ی ش  کند و میزان یأثیروذیری آنان را از  اکمان درباری نشان میرا برای ما یرسیج می 

ک ه و یوس   اردرن در آن زمان برای جلش نظر واحیان قابل درک اسک. از این منظر وجود داستانی مثل داستان زرین

 گا بیشتر قابل فاج و درک دواگد بود.گای یاریوی آن دورر فرمانروایی اردرندر یای از کتا 

 های ساخت داستان زرکاله و یوسف انگیزه -١ -2

نماییج روایک  ک ه«، یأکید میاز موبو  واقایک داشتن و یا نداشتن شوصیتی با نا  »سیده بیگج مشاور بپ زرینجدای  

آباد روایتی اسک کپ در گیچ کدا  از  ک ه در دربار دان ا مددان اوا اردرن در قلاا  سنیوس  مطر  با زرین 

روایک شده اسک )بابانی،    سیر ارکراده اسک و یناا در کتا   گا و منابا یاریوی از دورر صفویپ یا قاجاریپ نیامدکتا 

(؛ اما فا ً شواگد و اسناد متۀن و مؤثۀی کپ بتواند این داستان را بپ اث ات برساند در دسترس نیسک و 48-49:  ١392

شناسی  نشناسی و نیز روایوان گفک کپ ی  یحری  یاریوی اسک و بر اساس منابا موجود و از منظر علج یاریتمی

یاریوی و نمیاجتماعی سده یا ی  رویداد  یوان آن را ی   گای گذشتپ، بیشتر بپ ی  داستان عامیانپ ش اگک دارد 

رسد این داستان سادتپ و وردادتا ذگن اشواصی بوده اسک کپ موابا و  واقایک یاریوی در نظر گرفک و بپ نظر می

 اند. مۀاصدی از وی  یایین شده داشتپ

یابی علل ودیدآمدن این داستان در آن دورر زمانی، با درنظرگرفتن یما  وقایا باد از قرن یازدگج گی.  ریشپبرای  

یوان ریشا این داستان را با چنین  گای اردرن با آناا درگیر بودند، می زادهگا و اشراف.. کپ در منطۀا اردرن، دان

داد کپ گمواره بر سر یصا ش قدرت با گمدیگر در رقابک بودند    گا نس کمحتوا و س ای بپ ادت فات درونی اردرن

ا مددان در رقابک و  دان اردرن کپ از گمان ابتدا با دان  و بپ ا تماا بسیار زیاد این داستان از طرف طایفا سلیمان 

ان قاجار با  ادت ف بر سر قدرت ادت ف داشتند، سادتپ و وردادتپ شده باشد؛ یا شاید این داستان بپ یوصیا شاگ

داشتپ کپ  با  نیایی  بپ ادت فایی کپ  یوجپ  با  او،  اردرن و طایفا  یوجیپ کپ سلیمان دان  این  با  باشد؛  آمده  ودید  اند، 

ا مددان  اند کپ چنین انگی بر دانا مددان داشتند، با این گدف و بپ قصد بدنا  کردن و یحۀیر او ی ش کردهدان

جا بگذارند، برای نمونپ شری  قابی و مستوره اردرن  دار از او بربد و زشک و حاپای بناند یا در اذگان مرد  وجاپ
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اشاره کرده نام رده  دو دان  بد  میانا  و  ادت فایی  )قابیبپ چنین  اردرن،  34:  ١392اردرن،  اند  (.  تی 49:  ١324؛ 

از روزگاران گذشتپ شوصیتی م کُرد  نیسک  ا تماا دارد کپ شاه ع اس در میان عاما مرد   شاور بوده اسک و کج 

اند؛ بپ گمین دحیل ای کپ با نا  شاه ع اس در مناطق کردستان یا بپ امروز رواج داشتپگای عامیانپ گا و  اایکداستان

کردن یوان ا تماا داد کپ وابستگان دربار قاجاری و یا دود شاگان قاجار بپ قصد بدنا  کردن شاه ع اس، برای سرگجمی

ا  کرده باشند، با این گدف کپ با رواج چنین داستانی در جاک منافا و مۀاصد دود در میان عاما مرد   این داستان اقد

دگی ذگنیک  گای عامیانپ در شالگا و داستاندار و بدنا  جلوه دگند. با یوجپ بپ اگمیک روایککُرد، شاه ع اس را حاپ

گان و درباریان در گذشتپ، سادک چنین داستانی از  ویهه شامنصش، بپعاما مرد  نس ک بپ اشواش بانفوذ و صا ش

یواند قابل درک باشد. گمچنین این ا تماا نیز وجود دارد کپ این داستان از  طرف شاگان قاجار و طرفداران آناا می

گا و یواند رقابکطرف  اا  میرنشین بابان و نویسندگان وابستپ بپ دربار آناا سادتپ شده باشد و دحیل آن نیز می

باباندشمنی اردرنگای  با  باز میگا  کپ  باشد  در طی ساحیان طورنی  اردرنگا  یحۀیر  انگیزر  با  نشانیواند  و  دادن گا 

ک ه و یوس  مطر ، دارای نامی  ای بد از آناا صورت گرفتپ باشد. جاحش این اسک کپ قارمان داستان، زرینوجاپ

ی یداعی کنندر داستان مشاور »یوس  و زحیوا« باشد و نیز برای  نوعوسند یانی »یوس « اسک یا بپ  مشاور و عامپ

 یر باشد. وسندیدهو  عاما مرد  قابل ق وا 
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وجود آمده اسک کپ یوس  داستان  مندان بپ ادبیات کُردی این بحث بپچند ساحی اسک در بین وهوگشگران و ع قپ 

ارکرادکتا    یاسکاپ«  سیر  »یوس   نا   با  ما  کپ  اسک  شاعری  گمان  اسک،  شده  او  عاشق  اردرن  دان  گمسر  کپ   ،

شناسیج. باید گفک کپ این دیدگاه، بر وایا اط عات یاریوی و مؤثق و منطۀی شال نگرفتپ اسک و برای اوحین بار  می

، اثر مستوره اردرن مطل ی را در یوبیح موبو   یاریت اردرنی.ش. در واورقی کتا   گ  ١324ناصر آزادوور در ساا  

 کنیج: ا مددان« عنوان کرد کپ در اینجا نۀل میک ه با دانازدواج »زرین
ا مددان و چگونگی اعدا  »یوسو یاساا« مترجج موصوش دان اردرن  ک ه( بپ داندربارر دیانک ک وزردانج )زرین

گایی شیو  دارد و ساحووردگان نیز از اشااری کپ در این مورد و بپ حاجا گورانی در افواه مرد  کردستان داستانگنوز گج  

 (. 32:  ١324کنند )اردرن،  وجود داشک، یاد می

بر عامیانپ م نی  را  ما  نظر  آزادوور  داستان »یوس  مطر  و زریناین گفتا  یۀویک  بودن سادتار  یا  دی  ک ه« 

اید گفک کپ استدرا طرفداران این دیدگاه، کپ باد از گفتا آزادوور رواج ویدا کرده اسک، یناا یشابپ اسمی  ب  ١کند. می

باشد؛ زیرا با وجود رواج  عصر با م  مصطفی بیسارانی، »یوس  یاسکاپ« میبا شاعر کُرد گج  سیر ارکرادیوس  داستان  

اساس  یرین دحیل ما برای بیای بودن آن  اج کرد. اوحین و قاطا یوان بپ واقی  داستان شفاگی در بین عاما مرد ، نمی

داشتن   واقایک  در  اباا  جدی  یانی  وردادتیج،  آن  بپ  نوشتار  این  اوا  بو   در  کپ  اسک  گمان  دیدگاه،  این  بودن 

»زرین واقایشوصیک  اث ات  برای  کافی  شواگد  و  اسناد  عد   و  زرینک ه«  و  یوس   داستان  دربار بودن  در  ک ه 

 
 این مۀاحپ مراجاپ شود.  6. بپ صفحا ١
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باشد، نپ وجود دارجی آباد، بدیای اسک کپ با اسناد و مدارکی کپ یا اکنون در دسترس می ا مددان در قلاپ  سناند

ک ه« قابل اث ات نیستند و یمامی شواگد نشان از آن دارند کپ این  ک ه« و نپ روایک »یوس  مطر  و زرین»زرین

داشتنِ  کنیج این اسک کپ  تی با فرض واقایکای کپ باید بر آن یأکید روایک یناا ی  داستان سادتگی اسک؛ اما ناتپ 

، گیچ شواگد و اسنادی کپ اری اط بین »یوس « داستان این کتا  را با »یوس  یاسکاپ«  سیر ارکراداین روایک در کتا   

بودن این دو شوصیک  یواند دحیلی بر یای  شاعر قرن یادگج گی ... نشان دگد، وجود ندارد و یناا یشابپ اسمی نمی

در دصوش یاریت یوحد و وفات »یوس  یاساپ« گیچ اط عایی در دسترس نیسک. یای از منابا قابل اعتماد برای باشد.  

 ١١96اسک کپ اثر دود را طی دو ساا، از ساا    شیت ع داحموئمن مردودی دو ناما این شاعر، کشاوا  روشن شدن زندگی

شناسی بریتانیا با شناسا  گای بو  شر.نسوا دطی این کشاوا در یای از کتابوانپ گی. .. یامیل کرده اسک.  ١١98یا  

(MS.OR.64444)   (. ١998شود کپ با کوش  وهوگشگر کُرد انور سلطانی منتشر شده اسک )مردودی،  نگاداری می

 (. 350-263: ١998چند قطاپ شار از یوس  یاسکاپ در چند جای این کشاوا ث ک شده اسک )ر.ک: مردودی، 

 یوسف یاسَکه در منابع مکتوب  -١ -3

سرودند، برای ما روشن شده اسک و آثار اری اط شاعران کُرد با داندان اردرن کپ بپ گوی  کُردی گورانی شار می  

از قوا محمود مردوخ و ا.  .   کردان گورانچند شاعر درباری اردرن بپ دسک ما رسیده اسک. نویسندگان کتا   

 کند: اند کپ بپ روشن شدن این موبو  کم  میسوانپ مطاح ی نۀل کرده
نشین اردرن، بپ رشدی دروشان دسک وایان شاگزادهدر سدر شانزدگج می دی، ادبیات گورانی، در دربار درگاه فرمانر

شد  اومک  یافتپ بود. اینان کپ مستۀ نپ، بر وانا زیر فرمان دود کپ گرزگاگی از گمدان یا بغداد و موصل گسترده می

از چاامپمی با یۀلید از دربار شاه، شمار زیادی  اینان و نیز آثار دیگر  گای آثار  داشتند. نمونپسرایان را نگاه میکردند، 

ای گسترده، در یاریت ادبیات  گای ک سی  غنایی سروده شده و بپ گونپسرایان گورانی کپ در اساس، با روا چاامپچاامپ

 (.   8١:  ١376کُرد آمده اسک، مشاود اسک )آکوو  و  صارف،  

قطاپ شاری از شاعر کُرد مُ  عمر    یای از این شاعران یوس  یاسکاپ بوده اسک. ذکر نا  این شاعر را اوحین بار در

 (: ١١9:  2002،  خەزنەدار)بینیج  کپ بپ مارفی شماری چند از شاعران کُرد وردادتپ اسکرنجوری می

 شێخ عەلی حەریر، مەال یەعقووب جان  اسەکە، مەال تەمەرخان یووسف ی

)مادومی( فرستاده اسک، در بیک سیزدگج بپ  ای از شاعری با یول  »دادی« کپ برای سید ع داحرّ یج  در قصیده

شاعری با نا  یوس  اشاره کرده اسک کپ با یوجپ بپ ححن و فحوای ک   دادی و شواگد و قراین و گمردیفی نا   

 یوس  با چند شاعر مشاور، نظر ما بر این اسک کپ منظور شاعر گمان یوس  یاسکاپ بوده اسک)؟(: 

صافان سینە  شای  گردین  جە   زیاد 
بیجاد بێسارانی  ڕەویەی   ار 

خانا  ئەبیات  یووسف   ئەشعار 
 

جافان  مەولەوی  مەعدووم   مەخدوومی 
هادی   تەریکەی  بیصاحب   ثانی 

مەنمانا هیچ  وە  خاسیش  خەیاڵ   جە 
 ( ١02: ١369)موحوی، 
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قرن سیزدگج  رسد کپ این شاعر یا  بنابراین اگر »یوس « مورد نظرِ »دادی« گمان یوس  یاسکاپ بوده باشد، بپ نظر می

کشاوا شیت، قطاپ شاری از شاعری با نا  »یاسکاپ« با   325در صفحا  گای شارت دود بوده اسک.  گی... گنوز در ساا 

(، یاساپ شار دود را با این  325و    ١١9:  ١998،  )مردودی این سرنویس آمده اسک »یاساپ در سؤاا؛ یاساپ وسر یوس «  

 مطلا آغاز کرده اسک: 

 میرزام جەی بەندە بەزوو ڕەها بۆ   شا ڕەها بۆ یا ، یا شا ڕەها بۆ
این قطاا گفک بیتی کپ »یاسکاپ« برای »یوس  یاساپ« شاعرِ در بند فرستاده اسک و در آن آزادی یوس  را آرزو  

شود  شود کپ »یاساپ« وسر »یوس  یاساپ« بوده اسک و مشو  میکرده اسک، با یوجپ بپ سرنویس شار مالو  می

شود کپ یاسکاپ اسج ی   حۀش دود را از وسر دود گرفتپ اسک؛ بنابراین برد ف نظر رایج، مالو  می کپ م  یوس   

مرد بوده اسک نپ زن! در مۀابل، ودر با ی  قطاپ شارِ گشک بیتی بپ فرزند دود واست داده اسک؛ با این سرنویس  

 شود: دود با این مطلا آغاز می( ناما م  یوس  بپ وسر 326: ١998ی، )مردود «یوس  یاساپ در جوا »

 بای شەماڵ نامەت یاوەنا یاوا  یاسەکە یاوا،  یاسەکە یاوا

 رساند: شاعر گرفتار در بند، ناما دود را با این دو بیک بپ وایان می

ناموەر  خان  مازۆ  خودا   ئەر 
ڕەد ڕەقیبان  بەکۆری   ئەوسە 

 

ی   بەرووچون  وە  ماوەرۆم  چا  جە   سف 
خان،   یۆسفم،  ئەو  خانمن   ئەحمەد   ئەو 

 

ا مددان زندانی شده و گای رقی ان بپ دستور داندن اا بدگویی رسد کپ شاعر بپ با یوجپ بپ دو بیک وایانی بپ نظر می 

گایی کپ بپ صورت شار بین م  یوس  و مُ  مصطفی بیسارانی  امیدوار اسک از بند رگا شود. در کشاوا شیت موئمن نامپ

اند. در کشاوا شیت شاری با سرنویس »در عزا  زیستپردوبدا شده، آمده اسک؛ بنابراین گر دو شاعر در ی  دورر زمانی  

 آمده اسک:( و با مطلا زیر 333: ١998، )مردودی عاحیجاه مالی جایگاه مادحک وناه دسرو دان ابن ا مد دان« 

 سەیران چارباخ چاخش نەمەندەن   میرزام نەمەندەن ،  میرزام نەمەندەن

 رسد: گای قصیده را دارد، با این بیک بپ وایان می نو  ادبی این شار قصیده و در بیسک بیک سروده شده اسک و ویهگی 

 سارایی کۆ گەرد پەوکە نە سای سەنگ
 

 دەنگ چون خان مازوور مات مەندەن بێ 
 ( 334: ١998، )مردودی                

آید: ی : یوس  یاساپ ی  شاعر درباری بوده اسک. دو : بر اساس این مطلش  دسک می تا ماج از این شار بپ  نا  چند 

مناس ک عزا دسرودان اوا سروده اسک؛ بنابراین شاعر دربار دسرودان اوا اردرن بوده  کپ مُ  یوس  این قصیده را بپ  

دان« اشاره کرده اسک، یمان ای کپ از عنوانی کپ در ابتدای شار آمده اسک و بپ »دسرودان ابن سلاسک و بر اساس ناتپ

ا مددان«ی کپ یوس  یاساپ در جوا  ناما دود بپ وسرش »یاساپ« از او یاد کرده  شود کپ »دانبرای ما روشن می 

یرین نتیجپ این اسک کپ م  یوس  در زمان دو دان اردرن ا مددان دو  اردرن« بوده اسک؛ زیرا منطۀی اسک، »دان

زیستپ اسک، بپ این مانی کپ او مح و  و مورد ع قا دسرودان یاج بوده اسک و اما   ا مددان و دسرودانیانی دان

( یوسط 333:  ١998ی،  )مردود بپ دریل نامشو  برای ما و بنا بپ گفتا دود شاعر بپ یحری  بددواگان و رقی ان او  

 ا مددان دو  وسر سلیمان دان زندانی شده اسک. دان
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 تخلص شاعر  -2 -3

این    یاسکاپ بوده اسک.  این اسک کپ »سارایی« یول  یوس   بپ دحیل فرط  ناتا ماّج دیگر  کپ ی  شاعر 

کپ  یواند منطۀی و قابل ق وا باشد. چنانعنوان یول  شاری دود برگزیند، می عشق، نا  ماشو. دود را بپ

( نا  ماشو. و ١١4-١08:  2002،  دارزنپگی.. )دپ  ١2در یاریت ادبیات کُردی وحی دیوانپ شاعر دح ادتا قرن  

( را بپ عنوان یول  شاری  5و    4(، )یصویر    84-75« )آرندانی، کشاوا دطی:  شەم مح و  دود یانی »

احدین بلوی باد از م قات با شمس ی ریزی، نا   گا وی  مورنا ج ادود انتوا  کرده بود. کاری کپ قرن

کشاوا شیت، باد از قطاپ شاری کپ شاعر در    326ا  مرشد دود را بپ عنوان یول  دود برگزید. در صفح

: ١998لطانی،  )سجوا  وسرش یاسکاپ سروده اسک، گفک قطاپ شار دیگر از این شاعر ث ک گردیده اسک  

(. باد از قطاپ شاری کپ مُ  یوس  در جوا  ناما وسر دود سروده اسک، قطاپ شار دیگری با  326-335

 مطلا: 
پەرەستان  پەرەستانمینا  ،  مینا 

 
پەرەستان   مینا  دین  نە  شیان   یا 

 (326:  ١998ی،  )مردود        

آمده اسک کپ با عنوان »و حپ« آغاز گردیده اسک و بپ دن اا این قطاپ، ش  قطاا دیگر با ارجا  »و حپ« از این  

شاری از  کند، در قطاپ  شاعر ث ک گردیده اسک. ناتا ماّمی کپ یول  شاری م  یوس  را برای ما روشن می 

 (. با این مطلا: 328: ١998ی،  )مردودشاعرآمده اسک 

 احب چەرخ بەرز مینایی صیا   چەرخ مینایی چەرخ مینایی 

طور کپ اشاره کردیج، بیک سروده شده اسک و جدای از محتوای آن، گمان  ١١ای اسک کپ در  این قطاپ   سیپ 

 در بیک وایانی آورده اسک: ناتپ ماّج در این شار این اسک کپ م  یوس  یول  دود را  

 خەریکم چەنی داخ دەرد2من هۆ 
 

کەرد   سارام  خاک  یەکسان   سارایی 
 (328:  ١998، )مردودی            

 شاعر در چندین قطاا دیگر نیز یول  دود را ذکر کرده اسک:

پڕج هەور  سارایی چون   شۆسەودای 
 

خام  بۆ  خەفتان  الدیۆ   ش ۆنمازۆ 
 (327:  ١998،  )مردودی         

اسک   بیک  بیسک  شامل  و  قصیده  ی   بپ صورت  و  سروده  اوا  مدا دسرودان  در  کپ  دیگری  شار  در 

 (، شاعر در آدرین بیک باز یول  دود را آورده اسک: 338: ١998،  )مردودی

 بەیو نە زامن بگیرۆ زامن   تا کە سارایی دوورکەوتەی زامن 

 
 خۆ. 2
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»سارایی« ماشو. م  یوس  اشاره شده اسک. شاعر یول  دود را از اسج ماشو. دود  ای از مُ  مصطفی بپ  در نامپ

»سارایی« گرفتپ اسک؛ حۀ ی از طرف م  یوس  برای ددتری از ی  عشیرر کوچرو کپ در آن زمان در منطۀپ، یی . و قش . 

گرفتپ اسک، بپ مانی کسی کپ در صحرا زندگی  اند. در نا  سارایی یغییر واجی »ش« بپ »س« در واژه صحرایی صورت  کردهمی

یابیج کپ شاعر در چندین شار از  کند؛ اما سارایی دارای ی  مانی دوگانپ نیز اسک و ما از این اصط ا نا  »سارا« را درمیمی

 (: 304: ١998شود )مردودی، او یاد کرده اسک. ناما مُ  مصطفی با سرنویس »و حپ در سواا« و  مطلا زیر آغاز می

 یووسف دارایی! ،  یووسف دارایی!
 

دارایی  تەمام  خەم  خەزێنەی   جە 
 

مُ  مصطفی در شار دود دطا  بپ مُ  یوس ، چندین بار از »سارایی« یاد کرده اسک. با یوجپ بپ محتوای کلی شار  

شود کپ سارایی ماشو. مُ  یوس  بوده اسک. این  ابیایی از مُ  مصطفی کپ بپ نا  سارایی  و مانی ابیات، مشو  می

 (:304:  ١998، )مردودیاشاره کرده اسک 

دارایی! دارایی!،  یووسف   یووسف 
ستەم گاز  بە  دڵ   خارایی پەردەی 

کەردەن ساراییت  بێهۆش   سارایی 
 بێدەرد چێش زانۆ چێش بە تۆ ئامان

ب بەو کەس  هەن  کارانەنئومێد   انی 
بێ نەبۆ  سارایی  ساراگەرد   تۆ 

 

خەزێنەی   دارایی   3جە  تەمام   خەم 
سارایی  دیدەی  نەدین  پەی  چەش؟   پەی 
بەردەن  پێوار  وە  مەرگ  دەوای   داخ 
سامان سارایی  الت  جە  بەردەن   چێش 
دردەدارانەن  سەودای   سەرمایەی 
نەبۆ  سەرد  مەیلش  مەیلت  گەرمی   جە 

 

 (، مُ  یوس  با ی  شار و با مطلا: 305: ١998، مردودی»یوس  یاساپ در جوا « )

 نەوازش نامێو پڕ جە داخ دەرد  مەوالم پر جە دەرد ، مەوالم پر جە دەرد

 کند: دگد و در بیک ششج از ماشو. دود یاد می جوا  ناما مورنا را با ی  شار ده بیتی می

 مەینەت چ عەجەب جە کۆی کان کۆی    پەی ئازمایش سارایی بەینەت 

این دو قطاپ شار ث ک شده در کشاوا شیت، در ی  بیاض دطی از قرن سیزدگج گی... متالق بپ میرزا محمد  

برده ردوبدا شده، ث ک شده    (. در گر دو اثر دو قطاپ شار دیگر کپ بین دو شاعر نا ١اند )یصویر  صابری نیز آمده 

این اساس و دیگر شواگد موجود کپ در دسترس م بر  با یول   اسک و  بیسارانی  مُ  مصطفی  ا گستند، گمزمانی 

شاری محزونی و مُ  یوس  با یول  سارایی برای ما روشن و ثابک شده اسک. در کشاوا شیت قطاپ شاری دیگر  

 کند: ( کپ در بیک دو  آن بپ سارایی اشاره می328:  ١998ی، )مردوداز مُ  یوس  آمده اسک 

 سارایی دیدەم رۆشن کەردەوە  نەسیم نماناش روو جە پەردەوە 

( دو قطاپ شار از یوس   2گی... در یای از صفحات آن  ث ک شده )یصویر    ١228یاریت  در ی  کشاوا دطی کپ  

 « از سارایی، ماشو. دود یاد کرده اسک: نۆ وەهار نە خاکیاسکاپ ث ک شده اسک کپ شاعر در یای از ابیات قطاپ شار»

دارا خان  چون  شەقایق   سپای 
 

سارا  جە  هۆردان  سارایی   خیمەی 
 (20)رش نی، کشاوا دطی:                

 
 ( آمده اسک. زانپدر بیاض صابری )غپ.  3
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گردیج. شار اوا با سرنویسِ »در عزا  در کشاوا چاوی شیت موئمن برمی   336و    333 اا بپ دو شار در صفحات  

سرنویسِ »در بیان  (. شار دو  نیز با  333:  ١998لطانی،  )س عاحیجاه مالی جایگاه مادحک وناه دسرو دان ابن ا مد دان«  

(. شار اوا با  336:  ١998،  )مردودی عداحک مادحک دستگاه عاحیجاه مالی جایگاه دسرودان واقا شده« ث ک شده اسک  

 مطلا: 

 سەیران چارباخ چاخش نەمەندەن   میرزام نەمەندەن ،  میرزام نەمەندەن

 اسک:  و شار دو  و با مطلا وایین ث ک شده

 اللەت پایەش نەمەندەن ضەروکن   نەمەندەن میرزام ،  میرزام نەمەندەن

عنوان شار اوا در کشاوا دطی شیت موئمن باد از گذشک زمان، مودوش شده و یادادی از کلمات آن ناق   

بایستی »سلیمان دان« را  ظاگر شده ن وده اسک و بپ جای »ا مد دان«  اینجا صحیح  اند؛ اما یشوی  سلطانی در 

کند و نیز این حۀش را بپ عنوان  دانیج یوس  یاسکاپ ماشو. دود را با عنوان »سارایی« دطا  میکپ مینوشک. چنانمی

یول  دود انتوا  کرده اسک. در بیک آدر گر دو شار، شاعر نا  »سارایی« را بپ عنوان یول  دود و نیز برای  

دو شار نیز متالق بپ یوس  یاسکاپ  شود کپ این  اشاره بپ ماشو. دود آورده اسک و از این موبو  برای ما روشن می

بپ اشااری کپ از شیت  می یوجپ  با  باشند. بر د ف نظر مصحح کپ شار اوا را بپ شیت موئمن نس ک داده اسک، 

(؛  58:  ١998ی،  )مردوددانیج کپ یول  شاری او »موئمن« اسک  جای مانده اسک، ما میع داحموئمن دو  مردودی بپ  

ای اسک کپ انتسا  این شار با یول     یاسکاپ اسک، نپ شیت موئمن و این ناتپدر نتیجپ »سارایی« یول  یوس 

کند. انور سلطانی در مورد شار دو  نظر قاطای نداده اسک؛ اما او ا تماا  سارایی بپ شیت ع داحموئمن را منتفی می 

ححن و محتوا و س      (. با کمی دقک در339:  ١998ی،  )مردوداین را نیز داده اسک کپ شار از یوس  یاساپ باشد  

بپ ویهه یول  »سارایی« در بیک وایانی گر دو شار، ش اگک بیکلی گر دو شار و بپ این دو شار   چون و چرای 

 گمدیگر و یالق آن بپ ی  شاعر یانی یوس  »یاساپ« کام  وابح اسک. 

اسک. چارباغ نا  ی  باغ بوده اسک  ناتا ماّج دیگری کپ در شار اوا وجود دارد، اشارر مُ  یوس  بپ »چار باخ«  

داطر عزا دسرو   و اکنون اسج ی  محلپ در شار سنندج اسک کپ یادگار گمان باغی اسک کپ شاعر در شار دود بپ

شود کپ مُ  یوس  بوشی از زندگانی دود را در شار  دان اوا از آن یاد کرده اسک؛ بپ این یرییش برای ما روشن می 

با این ا تماا کپ دسرودان اوا دستور بروایی چاار باغ را داده اسک، از نظر زمانی، با سنندج ساری کرده اسک و  

؛  92:  ١393؛ طاریمرادی،  94:  ١38١)اردرن،    ١089گای  اکمیک دسرودان اوا در  دود ساا   در نظرگرفتن ساا 

حی اردرن اسک و گمچنین  ( کپ ساا انتسا  دسرودان اوا بپ عنوان وا50:  ١392؛ بابانی،  37:  ١393اردرن،  قابی

اردرن، برای ساا انتسا  او بپ عنوان واحی  گای یاریت  ا مددان دو  اردرن، کپ در کتا دورر زمانی  اکمیک دان

  ١099( و بار دو  در ساا  92:  ١393؛ طاریمرادی،  92:  ١38١)اردرن،    ١082اند، بار اوا در ساا  اردرن نوشتپ شده

( در قید  یات بودن یوس  یاسکاپ در  دود 37:  ١393اردرن،  ؛ قابی 98:  ١38١درن،  ؛ ار92:  ١393)طاریمرادی،  

شود. وس با درنظر گرفتن نا  »چار باخ« در شار یوس  یاسکاپ، گی.. برای ما یث یک می ١090یا    ١080گای بین ساا 
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سروده شده    ١046نندج در ساا  ساا باد از انتۀاا وایتوک امیرنشین اردرن بپ محل فالی س  50رسد  دود  بپ نظر می

آباد روی داده اسک، بپ  کپ بنا بپ روایک این کتا  در قلاا  سن  سیر ارکراد اسک، ربط دادن یوس  داستان کتا   

وایپ و اساس و »م  یوس « کپ در شار یازه بنیان سنندج در  اا ساری کردن زندگانی دود اسک، منتفی و کام ً بی

ای از مُ  یوس  ث ک شده اسک کپ ناایی دیگر در دصوش زندگانی این  شیت، قصیدهغیرمنطۀی اسک. در کشاوا 

 کند، با این مطلا: شاعر را برای ما روشن می 

 نەوپایز ویەرد ،  نەوپایز ویەرد
 

 فەسڵ ڕەنگاڕەنگ نەوپایز ویەرد  
 (329:  ١998ی،  )مردود         

یوس  برادر م    یش ک ن« آغاز گردیده اسک. »و حپ«  بیک اسک و با عنوان »و حپ قیل م     29قصیده شامل  

دگد کپ سرایندر ش  قطاپ شار ق لی اسک؛ اما دود ع ارت »و حپ قیل این شار را بپ یوس  یاسکاپ ارجا  می

شود: »و دوباره از او، گفتپ شده م  یوس  برادر م   م  یوس  برادر م  یوس  ک ن« بپ این صورت مانی می 

 4شد و در واقا اصل این کلمپ »ُگ ن« . گاگی در نگارش قدیج  رف »گ« بپ صورت »ک« نوشتپ می  یش ک ن«

نا  روستایی در منطۀا کوماسی  گُ ن  نا  »م   وس روشن می  6مریوان اسک.   5اسک.  بپ  برادری  شود کپ شاعر 

شاعر و اشارر او بپ ع ارات دینی    یش« داشتپ و ُگ ن زادگاه یوس  یاسکاپ بوده اسک. با یوجپ بپ محتوای اشاار  

 ای با مطلا: ویهه قصیدهبپ

ڕەهبەر ڕەهبەر ،  رەسوول   رەسوول 
 

رەهبەر   ڕەهنەمای  ڕەسوولواڵ   یا 
 (350:  ١998ی،  )مردود         

شود، کام  بر د ف یصویر یوس  داستان کتا   وجاا یوس  یاسکاپ کپ از محتوای اشاار او برای ما روشن می

شود و صفات غیراد قی دارد و در ناایک بپ دحیل  اسک. او ی  مطر  آوازدوان اسک کپ سرمسک می  سیر ارکراد

رسیج (؛ اما با یوجپ بپ محتوای اشاار یوس  یاسکاپ بپ این نتیجپ می48:  ١392شود )بابانی،  رابطا نامشرو  اعدا  می 

او دارای منصش مُ یی بوده اسک و با شاعرانی مانند م  مصطفی در اری اط بوده اسک. بپ گمین دحیل انتسا  صفات  

یابیج. دو ناما دیگر  ما از اشاار او درمی  ای اسک کپبپ م  یوس  برد ف وجاپ  سیر ارکرادغیراد قی داستان کتا   

گایی در بیاض  (. این دو قطاپ شار با یفاوت306:  ١998ی،  )مردودبین مُ  یوس  و م  مُصطفی ردوبدا شده اسک  

( ناما مُ  یوس  با عنوان یوس  یاساپ کپ در سرنویس آن آمده اسک،  4صابری نیز آمده اند )صابری، بیاض دطی:  

 مطلا وایین دوسک دود مُ  مصطفی را دطا  قرار داده اسک: آغاز شده و با

 جە بێساران ماڵ،  جە بێساران ماڵ
 

 یا پیر باباشێخ جە بێساران ماڵ  
 ( 306: ١998ی، )مردود      

 
4. Gulan 
5. Komasi 

و بنا بپ گفتا اگاحی این روستاگا و    کنندردی جنوبی یالج میای از کُبپ حاجپ مۆڵێنان ور، چوین، الوێسان، وەرۆ، هەڵیزاوا گوالن، شایە روستاهای . ساکنین 6

 (.  ١400اند ) مصا  پ با سید بایزید ویردضرانیان، زمستان ای نامالو  از منطۀا کرماشان بپ این منطۀپ ی اید شدهآنچنان کپ رایج اسک در گذشتپ
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اما در کشاوا شیت، شار مُ  یوس  با ع ارت »و حپ« بپ شار ق لی دود شاعر ارجا  داده شده اسک و از 

باشد. شار مُ  یوس  ش  بیک یابیج کپ شار از یوس  یاسکاپ اسک و مواط   م  مصطفی میدرمی جا  این

 شود: باشد کپ در نسوا شیت با مطلا زیر شرو  می می
 یا پیر باباشێخ جە بێساران ماڵ   جە بێساران ماڵ ، جە بێساران ماڵ

 رسد: میو با بیت زیر به پایان 

و   ئاخر  زەمانەی  هۆ   ئە[ندەن]یا 
 

 یا هۆ جە بارگەت رەحمەت نەمەندەن 
 (306:  ١998مردودی،  )            

صابری آدرین بیک شار م  یوس  کپ برای م  مصطفی فرستاده، بپ این صورت ث ک شده    وادر نس 

 اسک:
ئەندەن و  هەزار  وادەی   موستەفا! 

 
نەمەندەن  هیمەت  باباشێخ  پیر   جە 

 ( 4صابری، بیاض خطی:  )        
در کشاوا شیت موئمن، جوا  م  مصطفی بپ م  یوس  با ع ارت »و حپ   رف ]؟[« و  با این بیک  

 شود: شرو  می
نی  کەم  نی]یۆس[ف!  کەم  ]یۆس[ف!   یەنیەن، 

 
 یەن بیلال جە بارەگەم ]هیممەت[ کەم نی 

 ( 306: ١998ی، )مردود                

یواند این شار را بپ یوس  یاساپ ارجا  دگد و در اینجا شیت در ع ارت »و حپ« نمیبا این یوبیح کپ  

یشوی  این شار دچار اشت اه شده اسک؛ زیرا با یوجپ بپ نسوا صابری و وجود ع ارت »مورنا در جوا «  

عنوان  ( مشو  اسک کپ این شار از م  مصطفی اسک. در نسوا صابری  ١( )یصویر4)صابری، بیاض دطی:  

»مورنا در جوا « در سرنویس قطاپ شاری آمده اسک کپ جوا  م  مصطفی بپ م  یوس  اسک و با این  

 مطلا شار دود را آغاز کرده اسک:
 یەن جە بارەگەی بابا هممەت کەم نی   یەن یووسف! کەم نی، یەنیووسف! کەم نی 

 

رساند؛ اح تپ با یوجپ بپ مفۀودشدن ی  صفحپ  وایان میمُ  مصطفی با بیک زیر ناما دود را بپ مُ  یوس  بپ  

 از این قسمک بیاض صابری بیک وایانی شار مورنا نیز از بین رفتپ اسک: 

 چێمەوە زەرەر بە کەس نەیاوان   تاوان دیوان حاشا کەرد ئێمە بێ
 

 

 :یابدنامپ مورنا بپ یوس  یاساپ در کشاوا شیت با این بیک وایان می

 جە زوڵف وێشەن  یشسادار[ لەیلێ  ]
 

بێساران چێشەن؟  بابا[ شێخ   ]گونای 
 (306:  ١998ی،  )مردود            
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 لقب مال یوسف  -3-3

احوط قدیج بپ صورت »یاساپ« نوشتپ شده اسک. در ایج، با رسجحۀش این شاعر در کلیا نست دطی کپ ما بپ آناا دسترسی داشتپ

 (: ١١9: 2002دار، زنپدپ)قطاپ شار رنجوری نا  و حۀش مُ  یوس  آمده اسک 

 شێخ عەلی حەریر، مەال یەعقووب جان  اسەکە، مەال تەمەرخان یووسف ی

»یا  باید بپ صورت  حۀش شاعر را  این بیک  یاداد گجاگای گر مصر   با  - سپ  -با شمارش  یاداد کپ«  یا  ادا کرد،  سپ گجا 

. در غیر این (١0  خان  /٩  مەر  /٨تە    /٧ال    /٦مە  /  5  / کە٤/ سە  3/ یا  2/ سف  ١یوو  گجاگای مصر  اوا بپ ده گجا برسد: )

صورت اگر حۀش شاعر با ساون »س« نوشتپ شود، باید بپ صورت »یاساپ« ادا شود و در این  احک با دو گجا یلفظ دواگد  

شود کپ مصر  اوا این بیک بپ نُپ گجا یۀلیل یافتپ و در نتیجپ وزن کل بیک حنگ شود و این برد ف قاعدر شد و این س ش می 

جا کپ یوس  یاساپ جوا  ناما وسر دود را با قطاپ شاری واست داده  وزن شار گجایی ُکردی اسک. در کشاوا شیت نیز آن

 : اسک، بیک اوا این شار از زبان شاعر بپ این صورت آمده اسک 

یاو یاوا،  یاسەکە   ا یاسەکە 
 

 ! بای شەماڵ نامەت یاوەنا یاوا 

 ( 326: ١998ی، )مردود     

مصر  بیک اوا، چاار  اگر »یاسکاپ« را با ساون »س« بنویسیج، باید بپ صورت دو گجا یلفظ شود و در نتیجپ نیج

نیج مصر  اوا، باید این حۀش با سپ  گجا دواگد شد؛ در نتیجپ برای رعایک قاعدر وزن گجایی و  فظ ونج گجا در  

رسیج کپ نا  وسر  کپ« نوشتپ و ادا گردد؛ بنابراین با درنظرگرفتن این قاعده بپ این نتیجپ می- سپ-گجا، بپ صورت »یا

 بوده اسک. 7کپ«شاعر کپ حۀش مُ  یوس  شده اسک »یاسپ
 

 رابطۀ مُال مصطفی بیسارانی و یوسف یاسَکه -4 -3

یوان نظر داد کپ مُ  مصطفی  عصر بودن این دو شاعر ی  موبو  ثابک شده اسک و در نگاه اوا میبر وایا یمامی شواگد گج

 ١090یا    ١080گای  نیز  داقل در فاصلپ زمانی اواسط قرن یازدگج گی... یا اوادر نیمپ دو  گمین قرن؛ یانی یا  دود ساا

از قوا سید طاگر    یاریت مشاگیر کرد مصطفی، نویسندر  گجری، گنوز در قید  یات بوده اسک. در اری اط با زمان  یات مُ 

کند کپ م  محمد از قضات شار جوانرود در بمن کتابی نوشتپ اسک کپ از نسل مُ  مصطفی سیدزاده گاشمی مطل ی را نۀل می 

احدین  سر م  شمساحدین وگی .. در قید  یات بوده اسک و مُ  مصطفی را فرزند م  قطش   ١390بیسارانی بوده و یا  دود ساا

گی ... در  ١090و جد ونجج دود دانستپ اسک و از این منظر سید زاده گاشمی  دس زده اسک کپ م  مصطفی یا  دود ساا

 قید  یات بوده اسک. 

اگر بتوانیج بپ قوا سیدزاده گاشمی اعتماد کنیج و این مطلش صحک داشتپ باشد، وس نظر ما را دربارر زمان  یات  

(. در کشاوا شیت  قطاپ شاری از م  مصطفی با این مطلا  ١73:  ١382کند )مردوخ رو انی،  یک می م  مُصطفی یۀو

 ث ک شده اسک: 

بەتار بید  بەتار،  تەرز  بید   تەرز 
 

بەتار  مەلەرزۆ  زوڵف  چون  بید   !تەرز 

 ( 283:  ١998ی، )مردود             

 
7. Yaseke 
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ناتپ اشاره کنیج کپ محزونی یول  م  مصطفی  عنوان »محزونی« در سرنویس شار ث ک شده اسک، باید بپ این  

( و این موبو  با یوجپ بپ اشاار م  مصطفی در کشاوا شیت و دیگر شواگد  ١١١-١١0:  ١998بوده اسک )سلطانی،  

شود و در این جا مجاحی برای بحث دربارر آن نیسک؛ اما در بیک دو  این شار، ناتپ ماّمی نافتپ  کام ً روشن می

 کند: یر شدن نس ی زمان  یات م  مصطفی کم  زیادی میاسک کپ بپ روشن

بێ  بە تاف  پرشنگ   قەرارهەوای 
 

باڵووڵ  پای  دڕنەشارنە  تەخت   کۆ 
 ( 283:  ١998ی، )مردود

جانی در استان کرمانشاه، اما در گذشتپ این روستا  باوهشار گج اکنون نا  روستای کوچای اسک در بو  ث ثنپدر

صورت »درنپ« در منابا یاریوی ث ک شده اسک. در سفرناما اوحیا چل ی    مشاور بوده اسک و نا  آن بپشاری آباد و  

گی ... بپ کردستان سفر کرده اسک. او در اثر دود بپ    ١065دو بار بپ این شار اشاره شده اسک: سیاا ُیرک در ساا  

ای ی  مرکز  اومتی نیز بپ صورت قلاپ بوده شار یاریوی »درنپ« کپ در زمان او گنوز آباد و وررونق بوده و دار

گای باد از قرن یازدگج گی ... دیگر نا  و (؛ اما بادگا یانی در ساا 326و    90:  ١979اسک، اشاره کرده اسک )چل ی،  

  رسد دروی ی   ادثپ بپنظر میشود. بپگای یاریوی نامی از آن دیده نمیماند و در کتا نشانی از این شار باقی نمی 

یوان نظر داد کپ  ای ی دیل شده اسک و دحیل آن بر ما روشن نیسک؛ اما می ا اره یوریش و داموش شده و بپ ویرانپی

ای  گا، دستپبدون ش  باد از ی   ادثا ط یای و یا ا تماًر انسانی ویران و متروک شده باشد؛ امّا باد از گذشک ساا 

و روستایی کوچ  از   ا  بپ سادک یادادی وا د مساونی نمودهگای یوریش شده این شار اقد از مرد  بر روی ریپ

باستاننو می یاریت بشر در جاگای زیادی ایفا. افتاده اسک و سازند، موبوعی کپ از منظر  شنادتی در یما  ادوار 

ی، در  گای ماان ق لای دیگر از مرد  بر روی ریپگای فراوانی از متروک شدن نۀاط مساونی و استۀرار دستپنمونپ

ای کپ از نا  ق لی شار »درنپ« کپ در ذگن ساکنان منطۀپ باقی مانده بوده اسک، یما  نۀاط دنیا وجود دارد؛ اما با داطره

ای کپ یادآور شاری بوده  دود گرفتپ اسک. وجپ یسمیپ  شار« بپمحل ساونک ق لی از نو آباد شده اسک و نا  »درنپ 

گای آن  گا، روستایی جدیدی کپ بر روی ریپبوده اسک. وس باد از گذشک ساا   کپ ق  ً در گمان محل آباد و وررونق

گی ... از شار    ١065طور کپ اشاره کردیج اوحیا چل ی در ساا  شار« مشاور شده اسک. گمانشار یشایل شده، بپ »درنپ

ش و متروک شدن این شار  درنپ در سفرناما دود از آن یاد کرده کپ آن موقا شاری آباد بوده اسک؛ اما باد از یوری 

 گا طوا کشیده اسک یا بار دیگر در آن محل ساونتگاگی جدید یشایل شود. بدون ش  ساا 

کنیج. شار سنندج برای اوحین بار با نا  »سنپ« در کتا   برای روشن شدن باتر مطلش بپ ی  نمونا دیگر اشاره می

گجری، یا آنجا کپ ما اط   داریج، یغییر نا     ١046اا   (. باد از س١24یا؛  آمده اسک )بدحیسی، بی  ناما بدحیسیشرف

نوشتپ شده در ساا    نور ارنوارآن در زبان و منابا غیرکُردی بپ سنندج، یۀری اً نیج قرن طوا کشیده اسک. در کتا   

ساا باد از انتۀاا    53( یانی  26:  ١369گی... اسج »سنپ« با نا  یغییریافتا آن یانی »سنندج« آمده اسک )یوداری،    ١099

گی... وس ط یای اسک کپ یغییر نا  ی     ١046شار سنپ« در ساا  آباد بپ »چجمرکزیک امیرنشین اردرن از قلاپ  سن

کشد کپ این یغییر در ی  نا  صورت  گا ساا طوا مییوان گفک کپ  داقل دهمی  محل مدت زمان زیادی بطل د و
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گا از یوریش و متروک شدن آن شار« در شار دود در زمانی بوده اسک کپ ساا بگیرد. اشارر م  مصطفی بپ »درنپ

یوان گفک کپ  مینان میشار« بپ دود گرفتپ اسک؛ بنابراین با اط گذشتپ و اکنون بپ روستایی ی دیل شده کپ نا  »درنپ

شار« باد  ساا، برای یغییر نا  »درنپ« بپ »درنپ 20یا   ١0گی...  بوده اسک و اگر  داقل زمانی مابین   ١065باد از ساا  

 گی... بپ   ١085یا    ١075گجری را کپ اوحیا چل ی از آن یاد کرده اسک، درنظر بگیریج و نپ بیشتر، ساا  ١065از ساا  

یوان بپ این نتیجپ رسید  آید، مییابی بپ دسک میرییش با درنظرگرفتن یاریوی کپ از این ساا آید؛ بپ این ی دسک می

گی... در قید  یات بوده اسک،    ١085یا    ١075گای  ، یانی مابین ساا ١065گای باد  کپ مُ  مصطفی بیسارانی در ساا 

گای  گای یاد شده با ساا دارد. یاریتعصر بودن او با دوسک شاعرش »یوس  یاساپ« کام  گمووانی  موبوعی کپ گج 

 یناسش و گمووانی دارند. 8ا مددان دو ، اکمیک دسرودان یاج و دان
 

گیری نتیجپ -4  

با استناد بپ یمامی اسناد یاریوی و دیگر شواگدی کپ اکنون در دسترس گستند، گج برای وجود دارجی شوصیتی با  

بیگج )زرک ه( و گج داستان یوس    یاریوی در نظر گرفک و گر دو مطر  و زرک ه نمینا  سیده  یوان واقایک 

نیستند. اسناد و شواگدی کپ اری اط بین »یوس « داستان کتا    با »یوس  یاسکاپ«    سیر ارکرادموبو  قابل اث ات 

ایی«  م  یوس  مشاور بپ »یوس  یاسکاپ« با یول  »سار   شاعر قرن یازدگج گجری قمری را نشان بدگند، وجود ندارد.

دوره بوده  ا مددان دو  اردرن گجشاعری از قرن یازدگج گی... با م  مصطفی بیسارانی و دسرودان اوا و دان

اسک و بر اساس منابا در دسترس و شواگد یاریوی و ادبی، »یوس  یاسکاپ« در اوادر قرن یازدگج، یانی مابین ساا 

مُ  مصطفی بیسارانی با یول  محزونی شاعری اسک کپ  گی... بدون ش  در قید  یات بوده اسک.    ١090یا   ١080

زمانی او با یوس  یاسکاپ برای ما ثابک شده اسک؛ بنابراین با درنظرگرفتن این موبو  و دیگر شواگد  دوستی و گج

  ١090یا    ١080گای مابین  یاریوی و ادبی، اکنون برای ما روشن شده اسک کپ مُ  مصطفی بیسارانی نیز در  دود ساا 

 ی.. در قید  یات بوده اسک. گ

 
ای از بیاض میرزامحمد صابری، از اواسط قرن سیزدگج گی.. کپ بوشی از مشاعرر م  مصطفی و ( صفحپ ١یصویر ) 

 یوس  یاساپ در آن آمده اسک.

 
 شود.  این نوشتار مراجاپ ١2بپ صفحا . 8



   169  14٠٠  و زمستانپاییز  ،  1٢  پیاپی،  ٢  ش. ، ٧  س.                               پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 
 گی ..  ١228ای از کشاوا فۀیپ ع داحر یج رکش نی، با یاریت ( صفحپ 2یصویر) 

 
 کشاوا فۀیپ ع داحر یج رکش نی و شاری از یوس  یاسکاپ ای از ( صفحپ 3یصویر ) 

 

 
 ای بپ دط م  قادر آرندانی شاعر و گردآورندر کشاوا  ای از کشاوا دطی  با یرقیمپ( صفحپ 4یصویر ) 

 
 )گی...(  ١309ای از کشاوا مُ  قادر آرندانی با یاریت ( صفحپ 5یصویر ) 
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