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 کورتە   چکیده 
در نقد ادبی، بررسی »روابط بینامتنی« آثار ادبی  توجه  موردهای  یکی از حوزه 

ها ویژه اگر این زبان و فرهنگ در یک یا چند زمینة فرهنگی و ادبی است؛ به
تر بوده  دریک محدودة جغرافیایی و تاریخی مشترکی باشند؛ این روابط برجسته 

 اساس در این پژوهش   و به نتایج بهتری در نقد ادبی منجر خواهد شد. بر همین
کردی: مم و   ةمنظومسعی شده است به روابط بینامتنی سه اثر نظامی با سه  

پرداخته شود و با   اندامگلزین، شیخ فرخ و خاتون استی و منظومة بارام و  
ها به عوامل فرهنگی مؤثر مقایسة اشتراکات و اختالفات و بررسی چرایی آن 

حتی اگر در شکل بر اشتراکات، اشاره گردد و نشان داده شود چگونه متون  
توانند در ساختار و محتوا از هم تأثیر  متفاوت )مکتوب و شفاهی( باشند، می 

ویژه در این مقاله تأکید بر تأثیر زبان مادری در پرداختن به محتوا و  بپذیرند. به
گرفته است و پژوهش با روش تطبیقی تحلیلی انجام   نی ا  زبان در آثار است. 

و مجنون و  یل یل  ن،یر یهای خسرو و شمنظومه اند از: های تحقیق عبارت نمونه 
ی؛ مم و زین، شیخ فرخ و خاتون  ُکرد  انهیمنظومة عام سه    ی ونظام   کریپهفت 

اندام، نتیجة پژوهش حاکی از این است که در بین  استی و منظومة بارام و گل
، عقاید و هنجارها و سرانجام ورسومآداب نوع دلدادگی،    ل یقبآثار اشتراکاتی از  

دیده   متن   خودآگاه   صورت به   تواندی مکه    شودی م قهرمانان  در  ناخودآگاه  و 
 و در ساختار و محتوای آن نمود یابد.  افتهیتبلور 

پەیوەندی نێوان دەقی جێی سەرنجی رەخنەی ئەدەبی، توێژینەوەی  یەکێ لە بەشەکانی   
بەرهەمە ئەدەبیەکان لە یەک یان چەند بەشی فەرهەنگی و ئەدەبییە، بە تایبەت ئەگەر 
ئەو زمان و فەرهەنگانە لە بەشێکی هاوبەشی جوغرافیایی و مێژووییدا بن، ئەو پەیوەندییە 

ەیەدا  بەرچاوتر و بە ئاکامێکی باشتر لە رەخنەی ئەدەبی دەگا. هەر بەو پێیە لەو توێژینەو
هەوڵ دراوە پەیوەندیی نێوان دەقی سێ بەرهەمی نیزامی دەگەڵ سێ بەیتی کوردی مەم 
و زین ، شێخ فەرخ و خاتوون استی و بارام و گوڵندام بخرێتە بەر باس و بە پێکگرتنی 
بە  ئاماژە  خاالنە،  ئەو  هۆکارەکانی  لێکۆڵینەوەی  و  جیاوازییەکان  و  هاوبەشی 

ەرە فەرهەنگییەکان بکرێ و چۆنیەتی شوێندانەری دەق کاریگەربوونی دیاردە شوێندان
نیشان  دەست  داڕشتدا  و  ناوەرۆک  لە  زارەکییەکان  و  نووسراوەیی  جیاوازییە  سەرەڕای 
بکرێ. بلەو وتارەدا پێداگری لە سەر شوین دانانی زمانی دایک لە توێژینەوەی ناوەرۆک 

پێکگ شێوازی  لێکۆڵینەوەدا  لەو  بەرهەمەکاندایە.  لە  زمان  هەڵسەنگاندن  و  و  رتن 
  ی لەیل  ن،یریو ش  ڕەچاوکراوە و بەرهەمەکانی لێکۆڵینەوە بریتین لە: هۆنراوەکانی خەسرەو

حەوت پەیکەری نیزامی و سێ بەیتی کوردی مەم و زین، شێخ فەرخ و ون و  وجنەو م
خاتوون ئەستی و بارام و گوڵندام. ئاکامی لێکۆڵینەوەکە دەریدەخات لە ناو بەرهەمەکاندا 

بیروباوەڕ و یاسا کۆمەاڵیەتییەکان هاوب ەشی لە چەشنی ئەوینداری،  داب و نەریت، 
دەبینرێ کە دەکرێ بە چەشنی ئەنقەست یان ناخافڵ لە دەقدا جێگر بووبێ و لە داڕشت 

 و ناوەرۆکدا ببینرێ. 

کلیدی  ب  : واژگان  و    ی؛ نظام  ی؛نامتن یروابط   ؛ کریپ هفت؛  ن یریش خرسو 

 ی.های کردمنظومه  ؛و مجنون یلیل

سەرەکی:وشە   ش  وەخوسر  ؛یزامین  ؛قەد   وانێن  ییندەوەی پ  گەلی   ؛نیری و 
 . یکورد بەیتی  ؛جنوونەو م یلەیل ؛رەک ەیپ ەفتەه

 مقدمه  -1
جوار است. ادبیات، همواره از یکدیگر متأثر  های همهای فرهنگ پویا روابط بینامتنی آثار برجستة آن با فرهنگاز ویژگی 

شود که این امر از که منجر به خلق شاهکاری ادبی می   ها استهای ادبی بر فرهنگغنا و اعتالی آن در گشایش افق بوده و  

که از   یو اثرگذار  یریاثرپذ  ةد یپد   نیتر»کهنتوان جستجو کرد؛  مسئله را در ادبیات همة ملل می   نای  دیرباز مرسوم بوده و
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. تأثیر ادبیات (۵۰: ۱۳۹۰  ،ی م یروم بوده است.« )غن ات یبر ادب ونانی  اتی را در برداشته، تأثیر ادب یادب ج ینتا  نیتربزرگ ربازید

فرانسه  اتیخود به تأثیر و تأثر ادب  یهادر پژوهش لمنی»و  جوار خود نیز مؤید همین مسئله است،های همفرانسه بر فرهنگ

  بود«   ترکینزد  انیبه فرانسو  یگری هر ملّت د  اتیاز ادب  ی سیانگل   ت ایادب  چراکه  ،زدپردای انگلستان م  ژهیوکشورها به  گریو د

که در    یزیبود. »چ  ییاروپا  یکشورها  گریفرانسه با د  اتیمتقابل ادب  راتیبه دنبال عرضه کردن تأث  ی( و۱۱۰:  ۱۳۹۰)ولک،  

ادب  است  دارد و ارزشمند   ی او تازگ  یهای سخنران  از  با اشاره به چند   یی اروپا  یکشورها  گرید  ات یاستفاده  تا  اثر   نیاست 

 (. ۳6: ۱۳۹۰)ولک،  نشان دهد« گرید یرا در کشورها  یبازتاب نبوغ فرانسو یی ایتال یو ا ی سیمشهور انگل 

ی داشته و پذیرفته است. در  تأثرات ها تأثیر و  نبوده و از سایر زبان و فرهنگ  مستثنازمین از این قاعده  ادبیات ایران

ی دیگر از این  هاملت  از  ر ی غمورد ادبیات ایران آنچه حائز اهمیت است تنوع و تعدد اقوام است که سبب شده است  

در   ( ۱۳۹4؛ قاسم نژاد،  ۱۳۹6ی بپذیرد. طوری که تحقیقات هم نشان داده است )ر.ک. مرشدی،  تأثرات اقوام نیز تأثیر و  

مخصوصاً ادب شفاهی هر منطقه نقشی    شوددیده مییکدیگر  سرزمین رد پایی از تأثیرپذیری  این    ةبیشتر آثار برجست

 سزا در خلق شاهکارهای ادبی حوزة خویش دارد. به

های  یکی از اقوامی که از دیرباز در این سرزمین ایران عالوه بر محافظت از گنجینة فرهنگ ایرانی بر سایر فرهنگ

  . استهای عامیانة )بیت(  نمودهای فرهنگی آن، منظومه  ازجملهنگ و زبان »کردی« است؛  بوده، فره  رگذاریتأثجوار  هم

منتقل    نه یسبهنهیس، حماسی و... را  غنائی  « یکی از انواع ادب عامیانة کردی است که از دیرباز مضامین اجتماعی،تیب»

  ریک فرانسوی و لیکوی بلوچی برابر است. شود که با لینموده است البته در زبان کردی بیت به ابیاتی هجایی گفته می

 است.  کاررفتهبهدر این معنا  تیب ی هم واژةدر شعر نظام توجه است که   انیشا

 راند یناقه مـ لی در رقـص رح                   خـواند یم تیبرحسب فراق ب  

 ( ۱۹۱:  ۱۳8۱ ،ی)نظام                                                                                            

  های مایه و مفاهیم شاهکارما را به درون  ،های کتبی و شفاهی برگرفته از فرهنگ اقوامواژه  در موردبنابراین تحقیق  

گذارد که موجب درک صحیح و تحلیل قوی این آثار وزین ادبی  آثار، صحه میو بر پربها بودن آن    ساختهادبی رهنمون  

موضوعات غنائی و حماسی    هاتیبمایة اغلب درون .گشایدهای آنان میمایهای نو بر آفاق وضوح درون گشته و دریچه

شناسة ادب عامیانة کردی    نعنوابهو ... که    اندامگلفرخ و خاتون استی، بارام و    خیش  ی مم و زین،ها تیب؛ مانند  است

است و با توجه به قدمت این نوع ادبی تأثیرگذاری آن بر ادبیات غنائی ایران خصوصاً استاد بزرگ شعر غنائی   گرجلوه

بودن مادر وی و هم)  ی نظامایران   به کرد  این زبان( قابلبا عنایت  با    ن ی دکتر عبدالحسمشاهده است. »جواری شاعر 

  ر یتأثبر    یا گنجه  ینظام  بی غ   ةنییدر کتاب آ  انیناکجاآباد و دکتر بهروز ثروت   ی گنجه در جستجو  ری پدر کتاب    کوبنیزر

  ددارند یو تأک  کنند یم  اشارهو مجنون    یلی خصوص در متن لبه  ینظام  ی( در متون پنج دفتر شعر ی)کرد  ی زبان مادر  یروح

 و در  کند یم  اد یسرشناس    یاشراف مقتدر،    ی عنوان حاکم  عمر به  اشییو دا  اشیمادر  ة باافتخار از خانواد  یکه نظام

 «. (۲۲: ۱۳8۹  ان،ی)ثروت  ردیگیماتم م  شانیو مجنون برا ی لیل منظومه
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ها و زبان مادری نظامی که  قدمت و داستانی و غنائی بودن موضوع اغلب بیت  بر اساسبا توجه به مباحث فوق و  

این مسئله در زبان او نمود یافته، در این پژوهش سه اثر نظامی گزینش و با سه  کرد بوده است    اغلب محققان  اتفاقبه

سنجش    درصدد  نی؛ بنابرا« مقایسه شده استاندامگلفرخ و خاتون استی«، »بارام و    خی ش»   منظومة کردی »مم و زین«،

  های موردی پژوهش پاسخ داده شود که آیا میان نمونه  سؤاالتو روابط بینامتنی این آثار هستیم تا به این    تأثراتتأثیر و  

اشتراکاتی وجود دارد؟ در صورت وجود این اشتراکات نگرش شاعر به ادب عامه تا چه میزان بوده و این نگرش از  

 بیان آن است.  درصددنوشتار  که   کجا سرچشمه گرفته است؟

 ة پژوهش شینپی -1-1

شده محدود است. آنچه  انجام  ران ی در ا  نظامی و ادب عامی کردی   ادشدهروابط بینامتنی در آثار ی   ةکه دربار  یی هاپژوهش

  های پژوهش  نةیشی. پادبیات عامیانة ایرانی صورت گرفته است  یدر امر معرف   شتریب،  ذکرشده است  یتاکنون از منابع فارس

 شرح است:   نیبد نیازاشیپ

توسط جیهاد   «نظامی و مم و زین خانی نیریو شی با عنوان »بررسی عنصر جدال در دو روایت خسرو امقاله -1

است که در این پژوهش بیشتر به عنصر داستانی کشمکش در این دو  شدهانجام( ۱۳۹8) دی رششکری 

 روایت توجه شده است. 

ملحون(  ة )منظوم تیو ب یصاف نیالد نیاندام امبهرام و گل یداستان یهاهی مادرون ق یو تطب یبررسمقالة » -2

ی ادبی منظومة بارام و هاهیمادرونیافته که به مطابقت  ( نگارش۱۳۹۹ی« توسط مهری پاکزاد )کرد   ةانی عام

 یی پرداخته است.سراداستاناندام بیت کردی از حیث امین الدین صافی و برام و گل  اندامگل

ای«،  پیکر نظامـی گنجهخـسرو و شـیرین و هفتهای زبانـی فرهنـگ مـادری در  پژوهش »بررسـی جلوه  -3

لغـات مشـترک بیـن فارسـی و کُـردی، چند لغـت  گرفته که در آن انجام(  ۱۳۹4) توسط سـیّد احمـد پارسـا 

 .شده استدو منظومـه بررسـی  اینالمثل کُـردی در ضربو 

  زهره  «یآن با خمسه نظام  ةسیو مقا  یخسرو دهلو  ریام  ةکهن در خمس  یباورها  ی»بررسنامه با عنوان  پایان -4

از فرهنگ    یبهره گرفتن منطقو    سندهیشاعر و نو  یاز سو  ینقل معان  یهاوهی ش  به  (،۱۳88)  سلوش  یرینص

درک بهتر آثار    لی به دلرا    ان ینیشیاز اعتقادات و فرهنگ پ  یلزوم آگاه  وی .  داندمی  انهیعام  یو باورها   ی شفاه

 داند. می یضرور  یگو یشاعران پارس

 اهداف پژوهش  -٢-1

 موردپژوهش های منظومهبررسی اشتراکات میان  -1

 موردپژوهش های منظومهبررسی افتراقات میان  -2

 تطبیق اشتراکات و اختالفات میان موردپژوهش  -3

 موردپژوهش های منظومهبررسی چرایی اشتراکات میان  -4
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 روش پژوهش  -٣-1

های  منظومه  ق یو تطب  سهی نخست به مقا  ی عنیشده است؛    استفاده  ی لیتحل  -یقی تطب  پژوهشاز روش    پژوهش   نیا  در

مورد اختالف را از    یها نهیمسائل مورد اشتراک و گز  یقی تطب  پژوهشروش    نیشده است. با اپرداخته  موردپژوهش

الزم  جهت که بخشی از منابع موردپژوهش به زبان کردی است  ازآن  .کندیم   یو بررس  لیتحل  ه،یتجز  یقینگاه تطب

های کوتاه  مانند زبان فارسی »آرامی« بوده اما مصوتخط کردی بهالاست جهت آشنایی به این نکته اشاره شود که رسم

سهولت در خوانش اشعار کردی آوانگاری شده و ترجمة آن    جهت   شود.: و« نگارش می ُ–: ی   ِ-صورت »َ: ه  آن به

 نوشت آمده است. در پی

  ةمنظومسه و  کریپو مجنون و هفت یلیل ن،یری خسرو و شی ها نامی به  نظام سه اثرپژوهش   نیا یآمار  ةجامع

که   یکرد   ةانی عام  یهااز منظومه  نیاست. همچن اندام«و »بارام و گل «یفَرخْ و خاتون است  خی»ش ن«،ی»مم و ز یکرد

  یآمار  عةشده است. با توجه به وسعت جامهدفمند انجام ةویبه ش یریگشده و نمونهمکتوب شده است بهره گرفته

 . است شده گرفته هدفمند بهره یری گروش نمونه از

 بحث و بررسی  -٢

  کریپهفتبه تطبیق محتوایی خسرو و شیرین با مم و زین، لیلی و مجنون با شیخ فرخ و خاتون استی و    در این بخش
بارام موارد    اندام گلو    با  بینامتنی  روابط  تعیین  و  بررسی  از  نمودن   شدهانتخابپرداخته خواهد شد. هدف  برجسته 

 و تطبیق آنان باهم است. و همچنین تعیین اشتراکات  ی ادب عامیانه در آثار یادشدههاجلوه

 نظامی و مم و زین خانی  خسرو و شیرین های مقایسة منظومه -1-٢
 شود:اشاره می هاداستانمقایسة این دو اثر نخست به خالصة  ترآسانبرای درک 

از طریق تصویری که    شیرین شاهزادة ارمنی و خسرو شاهزادة ایرانی  خالصة داستان خسرو و شیرین نظامی:
شود از دیگر سو خسرو نیز  و شیرین راهی سرزمین دلدار می  گردندیمهم    باخته دل کشیده است    شاپور ندیم خسرو

که تا زمانی که    ردیگیم شود عمة شیرین با دیدن خسرو از شیرین قول  تحمل صبر نداشته و راهی سرزمین شیرین می
آورد  یاز خسرو دوری کند باالخره پس از ماجراهای متعدد خسرو شیرین را به کابین خود درم  اند امدهیدرنبه کابین هم  

شود که شیرین نیز بر باالی جسد او به زندگی خویش پایان  سرانجام توسط فرزند خویش دربند کشیده شده و کشته می
 . (۲۵7: ۱۳۹۰ای ا.  )نظامی گنجه دهد.می

است که    )زینب(  و زین  )محمد(  مم  یها انگیز دو دلداده به نامداستان سرگذشت غم  :زین و  مم  داستان    ةخالص
شوند، اما براثر سعایت و بدسگالی مردی موسوم به »بَکر شوفار« مم به بند  هم می  ةدلباخت  بهاردر نخستین روز اول  

نماید که در دم  رود. زین هم بر سر مزار وی چنان سوزناک زاری میشود و پس از تحمل مصائبی از دنیا میکشیده می
ای  رسد؛ اما روان ناپاک بکر در هیئت بوتهکنند و بکر به مجازات میگر دفن میبازد. زین و مم را در کنار یکدیجان می

است که براثر    روید. خار میان دودسته گل )مم و زین( یادآور ناکامی این دو دلدادهخار در میان دو گور مم و زین می
 (.۲۲4  :۲۰۱۰ک کشیدند )خانی، جور اطرافیان و محیط سنتی و نامساعد زندگی اجتماعی، با ناکامی روی در نقاب خا 
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صورت شفاهی    نماید که سالیانی دور در کردستان اتفاق افتاده و بهای را متأثر میهر خواننده  این اثر  تراژیک    ةجنب
د توسط  حیران  و  بیت  قالب  می)آوازخوانبیژان  نگ  ەدر  خوانده  کالسیک(  را    .شدهای  آن  هفدهم  قرن  در  خانی 

. کتاب  (۱۹76)رودنکو،    نامندکردی نیز می  ةاین کتاب را شاهنام که  اثری ماندگار درآورد  صورت    به  کرد و  آوریجمع
عربی  و  آلمانی، روسی، انگلیسی، ترکی از جمله دنیا  ةنظر ادبی بسیار غنی و ارزشمند؛ و تاکنون به چندین زبان زند از

 شده است.  ترجمه
 ها منظور نمود:رای آنتوان این اشتراکات را ببا توجه به این دو داستان می

های مشابه با داستان خسرو  مایهاز جهاتی دارای درون  «نیمم و ز»   دلدادگی  شیوة دلدادگی در این دو داستان:  

لباس مبدل شرکت داشتند، دو پسرک جوان را    با  «تاژدین»با دوستش    «مم  »    ی کهدر مراسم  و شیرین نظامی است.

شان  باختهدل ها  ند. با دیدن آنهست  ها دو دختر پری صفتکه آن  برندمیپی    و  نیست کسی حریفشان  بینند که در مبارزه  می

هم عوض کرده و به قصر   ها انگشترهای خود را باآن   .خواهران امیر بودند  ی«ست»و    «زین»شوند. دختران همان  می

است برای آگاهی از هویت صاحبان انگشتری  نام »هایزبون« که زنی دنیادیده  ه  ب  شان را« دایهنیز»و    ی«ست»گردند.  برمی

 فرستند:پیش رمال می

 ( ۲۲۳: ۲۰۱۰ )خانی،  ۱ «ەو هەردوو مەلەک ببێژه کێنهئ  ئیحسان بکه پەردەیی هەڵێنه »
 Êhsan bika pardaî halêne/aw har dû malak bibêja kîna 

ها نیز ما را  خواهد اگر آنتاژدین« را می» هم  ی«  ست» تو را و    «زین»بگو  «مم  »جان برخیز برو به  گفت دایه    »زین
 . (۳۱۲: ۲۰۱۰ برایمان خواستگار بفرستند.« )خانی، خواهند بر اساس رسم و رسوم می

افتد. از طرف دیگر عاشق خود  جشن اتفاق می نگامه دلدادگی در خسرو و شیرین و مم و زین هر دو داستاندر 
، خسرو  «اندامگلو  بارام»های  بیند. در منظومهبلکه بدل او )نقاشی خسرو و دختران پسر گونه( می ،بیندمعشوق را نمی
 پیکر نیز عاشق شدن قهرمانان با دیدن تصویر است.شیرین و هفت

،  بکێشێ و بمداتێو فیدا عەكسی گوڵندامم بۆ  كەوت؛ ڕای ئەسپارد: ئەگەر بێتجا ئەوە مەنسوورشا كڵفەتیكی وەگیر  »
 . (۱6۵ :۱۳84)فتاحی قاضی،  ۲«ئەو دەڵێ وەدووی ئەو كارە دەكەوم  وئەمن وەكو 

ça awa Şā mansûr. kilfateki wagîr kawt ray espard egar bêtû fîdā aksêkî golnedamem 

bo bikêşê o bemdātê amin wakû ew dalê wadûî aw kara dakawem. 

  بارام شا شێوەكە هەڵدەگرێ، بەرگی دەروێشی دەبەردەكا و سەری خۆی هەڵدەگرێ و دەڕوا. دەبەرگی دەروێشیدا  مەنسوور»
 .(۱6۲)همان:  ۳«ە ڕاوێیەل  یشبارامەبێ د دەبینێتەوە، تووشی بارام

Mansûr Şa şêwaka haldagrê bargî darwêşî de bardakā o sarî xoî haldagrê o derwā. 

De bargî derwêşîdā  bārām debînêtawa tûşî bārām debê bārāmîş la rāwêā. 
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  ونی بو هایز  ندیم خسرو«همچنین ردوبدل انگشتر در هر دو داستان نمادی از پیوند عاشق و معشوق و نقش شاپور »

کردن انگشتری از دیرباز در فرهنگ ایرانی جاری   ردوبدل  کردن«نشان »رسم در پیوند آنان، شبیه هم است.  »دایة زین«

 و مرسوم بوده است.

موانعی ایجاد    ،، بعد از شیفتگی خسرو و شیرین و مم و زین  ةدر هردو منظوم  :دیدارهای پنهانی در شکارگاه و باغ

  همدیگر را مالقات . آنچه اهمیت دارد تشابه فضایی است که  شوند می   نهانی گردد و عاشق و معشوق ناچار به مالقات پمی 

که شیرین و همراهانش هستند. در این لحظه آنان برای اولین بار    ابد یی گروهی درم  دنیکنند. خسرو در شکارگاه با د می 

رود »زین« را  »مم« هم در باغ قصر وقتی امیر به شکارگاه می   ).۹۳  :۱۳۹۰  ای،)نظامی گنجه  کنندرودررو باهم صحبت می 

هم از اشتراکات بینامتنی   ها و روبرو شدن آنان بای مالقات دلدادگان این منظومهفضا .(۲۱4: ۲۰۱۰ )خانی،  کند می مالقات 

 گیرد. آثار موردبررسی است که در محیط کاخ صورت می 

هر   ،های پیوند دو داستان، زندانی شدن مم و خسرو قبل از مرگ استاز صحنه :دربند شدن عاشق قبل از مرگ
.  (۳۰۰:  ۱۳۹۰)نظامی،    گیرددر داستان خسرو و شیرین این کار توسط شیرویه صورت می  .دهنددو در زندان جان می

او را به  و    شودمیعصبانی  بیند،  را در بیان عشق به خواهرش می  «مم  »   در ماجرای مم و زین هم وقتی امیر صراحت
گیرد  ان، داستان بعد تراژیک به خود میبا به چالش کشیدن زندگی قهرم   (. درواقع۲۲۰:  ۲۰۱۰)خانی،    افکندمیچال  سیاه

زند و قهرمان  داستان را رقم می  سرانجامکند و این ضدقهرمان است که  و فضای اندوهناکی را بر روند ماجرا خلق می
 کند. داستان را ناکام می

عاشق و معشوق هم در این دو داستان کامالً شبیه هم است. »خسرو در زندان جان  سرانجامِ: هاعاقبت شخصیت
جا پهلوی خود را با خنجر از هم  رود و همانسوی پیکر خسرو میاطالع از مرگ او با خنجری به  سپارد و شیرین با می
دهد در زندان به دیدن مم  می  اجازهدر داستان مم و زین هم امیر به خواهرش زین  (.  ۳۱۲  :۱۳۹۰)نظامی،    درد«می

  :۲۰۱۰)خانی،     رودمیتا از دنیا    کندزاری میقدر  و آن  دلی شکسته بر مزار او رفته  با    ،مممرگ  خبر    با شنیدن  ولی  .برود
گیرد هرچند در هر دو مورد با حذف خود میاوج داستان در هر دو مورد با مرگ قهرمان فضایی حزن اندوه به    .(۲6۳

 اند ولی جنبة تراژیک آن همواره غالب است. ضدقهرمان و مرگ وی درصدد تلطیف این اندوه
»در داستان خسرو شیرین هنگام مرگ فرهاد شاهد روییدن گیاه بر مزار او هستیم  :  هارسوم مشترک در منظومه

بازد. تیشه و سنان فرهاد  گردد و در دم جان میشود، فرهاد غمگین میداده میدروغ خبر مرگ شیرین به فرهاد    وقتی به
آن داروی بسیاری از    ةکرد نیز بر زمین نمناک افتاد و به نهال اناری بدل شد که میوکه در دستانش بود و با آن کار می

 .(۲48 :۱۳۹۰)نظامی،  دردهاست«

 ی همیشه تر کرد   ز چوب نار  یشه ــــپوالد ت  یمهندس دست  

 ماریابی ـدوای درد هر بی  یابی  نار کنون گر شوشه از آن

 ( ۲48 )همان:             
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ها  بین آن  یخار  اما  ،سرشت سبز شدپاک  ةپس از مدتی دو گل بر سر مزار این دو دلداددر داستان مم و زین هم »
 .(۲68:  ۲۰۱۰)خانی،   د« وشن دو گل میای  از پیوندمانع   که کندمیرشد  

 دارێکی ڕواند دڕوو و چـقڵ دار   گڵکۆی بەکری چنۆکی بەدکـار 

 پێچای سەروبن لە ڕەگ لە دامان   هاویشتی پەلی بەرەو نەمامــان 

 چقڵی مەم و زین بە ژین بە مردن   هێدی نەبوو تا لە یەکدی کردن 
 (۲68: ۲۰۱۰)خانی،                                                     

Gilkoî bakrî çinûkî badkār/dārêkî riwānd drrû o çaql dār/hāwîştî palî baraw 

namāmān pêçaî saroben la rag la dāmān/hêdî nabû tā la yakdî kirden çaqlî mam o zîn ba 

Jin ba mirden. 

پژوهش این اشتراک دیده    موردة زندگی و زایش است و در هر دو  مثاب  بهی اساطیری  ها افسانهاه در  روییدن گی
در ایجاد ناکامی دلدادگان گیاه روییده شده در    »بکر«در منظومة مم و زین به جهت غایت شرارت    هرچندشود.  می

 کند.خاری نمود پیدا می ئتیه
توان به اعتقاد به  های اشتراک مضمونی می از موارد قابل استناد در جنبه :  اخترانبینی و اعتقاد به تأثیر  طالع

خسرو و داستان  در  د.  گیر های اصلی داستان شکل می بینی و تأثیر اختران اشاره نمود که در تولد شخصیت طالع 

و تولد شخصیت اصلی داستان در اثر دعا    کندبینی و قربانی کردن، از خدا طلب فرزند میشیرین هرمز با توسل به طالع

 .پیونددو نیایش پدر به درگاه ایزدی و توجه به عوامل ماورای طبیعی به وقوع می

 خواستبه قربان از خدا فرزند می  خواست نسب را در جهان پیوند می 

 ـرزند ــنرینه داد فرزندی چه فـ  قربانش خداوند   و نذر چندین به 

 ( 68: ۱۳۹۰)نظامی،                                                               

خدا    ةسوی خانبینیم که شخصیت اصلی داستان براثر تضرع و نیایش پدر و حرکت بهدر منظومة مم و زین نیز می
 . آیدو خوردن سیب جادویی توسط پدر و مادر به دنیا می

برایم پادشای یەمەن، هیچ کوڕی نەبوو. دەگەڵ وەزیری خۆی هەڵستان، ڕۆین بۆ ماڵه خواڵ؛ دوازده مەنزاڵن ڕۆین.  »
پشت سەری وانی  خواڵ ڕەحمی بەوان کرد؛ وەیسەلقەرەنی ماهیدەشتێی ناردیه کن ئەوان، دوو سێوی پێدا نارد. نووستبوون؛ له  

توڵاڵ. ئەوانه بۆ کوڕی هاتوون؛ بچنەوه ماڵه خۆیان. شەوی جومعەی دەسنوێژێ هەڵگرن. ئەو  یدانا. ئەوانه بگەڕێنەوه؛ نەیەنه بە 
سێوەی لەت بکەن؛ لەتێکی بۆخۆی بخوا، لەتێکی ژنی. ژنی وان زگیان پڕ دەبێ ئینشاڵاڵ: یەکی کوڕێکیان دەبێ. کوڕی  

کاکه مەم بێ، کوڕی وەزیری نێوی بەنگینه بێ. دەبەر خوێندنیان نێن بخوێنن. نێویان لێ نان، ئاغا   برایم پادشای دەبێ نێوی
 ( ۱۲6: ۱۳64 ،)مان ۵ «نۆکەر، کاکه مەم و بەنگینه  و



  6٤ یکُرد انة یمنظومة عامبا سه  ی نظام کریپو مجنون و هفت یلیل ن،ی ریخسرو و ش یهامنظومه ینامتنیروابط ب 

 

Brāîm pādşāî yāman hîç kûrrî nabû dagal wazîrî xoî hastān roîn bo māla xolā, 

dwāzda manzlān roîn. Xolā rehmî be wān kird weîselqaranî māhîdaştêî nārdîe ken awān. 

Dû sêwî pêdā nārd. Nûstbûn la peşt sarî wānî dānā awāna bigarrênawa naîana baîtûllāîa 

ewāna bo kûrrî hātûn biçnawa māla xoîān. şawî jomaa dastnweje halgirn. ew sêwa lat 

bikan latekî bo xoî bixwā latekî jînî. Jinî wān zigîān pirr dabe îşallā yekî kûrrêkîān dabê. 

kûrrî brāîm pādşāî dabê newî kāke mam bê. kûrrî wazîrî nêwî bangîna bê dabar 

xoêndnîān nên bîxwênin nêwîān lê nan āγā o nokar, kāka mam o bangîna. 
تربیت کودک و اهمیت به پروردن فرزند است.    ةنحو  زین«ومم  »منظومة    ةهای برجستاز شاخصه  تربیت فرزندان:

های تربیت و یادگیری را در آیین کهن ورسوم این سرزمین دارد که مراحل و دوره این تربیت ریشه در آثار دیرین آداب

 :نسبت دادتوان میرا به آن دوران  زین«مم و» منظومة  پیشینة وتوان یافت میتراییسم می

ڵ لە کن دایانی بوون. لە پاشان ساوەزیر، یەکی کوڕێکیان بوو. کاکە مەم و بەنگینە. بە دایانیان دان؛ دوو    برایم پاشا و » 
سواریان کردن؛ دوو سااڵن سوار بوون ئەوجار هێنایانن بردیانە مەدرەسەی   پاشانبە لەلەیان دان؛ سێ ساڵ لە کن لەلەی بوون. لە  

 .(6۲۵:  ۱۳64 ،)مان 8 «کردندە ژێرخانێدا بوون. رۆژ و شەویان لێ قەدەغە سااڵن  ەت مامۆستا دانیشتن. حەوخزم لە 

Brāîm pāşā o wazîr, yakî kûrrêkîān bû. Kāka mam o bangîna. ba dāîānîān dān. dû sāl 

la ken dāîānî bûn. La pāşān ba lalaîān dān sê sāl la ken lalaî bûn. La pāşān swārîān kirdn, 

dû sālān swār bûn. awjar hênāîānen birdîāna madrasaî la xizmat māmostā dānîşten. Hawt 

sālān da jêrxānîdā bûn, roj o şawîān le qadaγa kirdn. 

  عمة شیرین   خسرو را شاپور و همچنین مه بانو  و راهنمایی  بینیم که نقش تربیتمینیز  منظومة خسرو و شیرین    در
 تربیت شیرین را بر عهده دارد: ینوع نیز به

 الهور  گشته ز مغرب تاجهان              ندیمی خاص بودش نـام شاپور

 (۲46: ۱۳۹۰)نظامی،                      

اشتراک  :  خواستگاری ازجمله وجوه  به رسوم خواستگاری  بیانگر    های موردپژوهش است منظومهپرداختن  که 

شاهزادگان توسط بهرام از این    یخواستگار  و ارج نهادن به محیط خانواده است.  پایبندی به اصول اجتماعی و احترام

 .( 4۲6: ۱۳8۱)نظامی،  دسته است 

 بود لیکن پدر شده ز میان   نژاد کیـان  از دختر اولین

  آب  ةچو قطر یبارخیخواست ز  همچنان نامه کرد بر سقالب 

 ( 4۲8)همان:                       
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گوید: من از آبروی خودم میکه    است  تا جاییبه خواستگاری  پایبندی شیرین  در منظومة خسرو و شیرین نیز  
)نظامی،  های تو شدن، در شأن من نیست.  هوسرانی  ةخواهی به خواستگاری بیا چون بازیچ ترسم. تو اگر مرا میمی

۱۳۹۰  :۲۱۳ ) 

 ند ـجان خردم هوش زیرک و به         پس آنگه بر زبان آورد سوگند 

 که خواهی   کامی زمن برنایدت        که بی کاوین اگرچه پادشاهی 

 ( ۲۱۳)همان:                                                                      

 :است  مطرحاز سوی دیگر در منظومة »مم و زین« نیز همین مسئله  

طالب  ها نیز  خواهد اگر آنرا می  «تاژدین»هم    تو را و »هستی«  «زین»بگو    مم«»جان برخیز برو به  گفت دایه    «زین»
 برایمان خواستگار بفرستند.بر اساس رسم  ما هستند

 زینستــی بوی مەمی  دی تە گەر               رابه هه ره ببـــیژه تاژدین 

  ۱۵ لوولنتـر مهم ژی زیدهئه          ولنو ب مه هوون قه وه را مزگین ژ                     

 (۳۱۲:  ۲۰۱۰)خانی                                                                    

Rāba hara bebêja tajdîn/gar dî ta sete bwî mamî zîn/mizgîn ji wa ra ma hûn 

qabûlen/am ji zîdatir malûlen. 

برخاستند و بزرگان خود را برای خواستگاری    تاژدین«مم و  »ها گفت و برگشت.  آندایه موضوع خواستگاری را به  
 . (۳۱۲)همان: پیش میر فرستادند 

چوپانی    ازای   در  «خاتون استی»که  این  خواستگاری شیخال از خاتون استی در منظومة »شیخ فرخ و خاتون استی«:

اندام  همچنین خواستگاری بارام از گل  .(۲6۵:  ۱۳84)فتاحی قاضی،    و محافظت از گله به عقد شیخال نامی درآمده است

 اندام: در منظومة بارام و گل

 ئەو ئەمن پادشا كوتی: بارام مەمڵەكەتدا. لە دایە كارێكی  هەموو ئیختییاری خودموختار، كردە ئەوی شەو چل هەتا
 . (213: ۶۴۱۳، )مان 16كرد  مارە لەو بوو گوڵندامیان گوڵندام بۆ كێشام عەزیەتەی

Hatā çil şaw awî kirda xûdmoxtār, aîxtîārî hamû kārêkî daîa la mamlakatdā. bārām 

kûtî pādşā amen aw azîataî kêşām bo golendām bû, golndāmîān le māra kird. 

کند که مقولة ازدواج در  ی خانوادگی و منزلت افراد، ایجاب میهنجارها جوار ایرانی به  ی همهافرهنگپایبندی  
قومی و ملی صورت بگیرد و الزام به طی این مراحل توسط طرفین بر اصولی بودن    شأنبا    ترازهمبستری منطقی و  

گذارد که شرط اول قدم آن خواستگاری رسمی یکی از طرفین از دیگری است که  ارتباط زندگی مشترک صحه می
 شود.ی و خطا محسوب میرانسانیغو عدول از آن  دختر بودهامروز بیشتر در مقام خواستگاری پسر از 
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 رسوم متفاوت 

را رقم میدر منظومه برادر است که سرنوشت خواهر  تصم زندهای کردی،  تنها    ةاصلی در مقول  ةرندیگمیو  ازدواج 

مقتول جهت    ةعنوان »بر خون« به خانوادکند خواهر با که ازدواج کند. بر همین مبناست که خواهر بهن مییست. او تعیاو

گردد. قربانی انتخاب برادر می  ،یکی از خواهران  دختر در ازای دختر،  ای«  هنژن به  ژ»  ةشود و در پدیدرفع نزاع داده می

استی« هستند که علی برادران »خاتون  این  تعیدر منظومة »شیخ فرخ و خاتون استی«  کنند  ن مییرغم مخالفت همه، 

به کابین   »  چه کسیخواهرشان  نەبێ،  درآید:  قاییل  و  بێ  قاییل  بابم  كوتیان:  شێخاڵییە.  كوڕەكان  ئى  هەر  ئەستى  خاتوون 
 . (۱۲6: ۱۳84)فتاحی قاضی،    ۱۹«  داومانەتێ چارە نیە. حوكمیان كردە سەر خاتوون ئەستییە، دەبێ هەر مێردى بكا بە شێخاڵییە

 Kûrrakān kûtîān bābem qāîl bê o qāîl nabê xātûn astî har eî şêxāle dāwmānatê čāra nîa, 

hûkmiān kirda sar xātun astia dabê har mêrdi bkā ba şêxālia 

کند و یکی از خواهران کامیاب  در منظومة مم و زین نیز این برادر »زین« است که سرنوشت خواهران را مقدر می
 :شوددچار می زیانگسرنوشتی غمبه شده و دیگری براثر سعایت اطرافیان 

 ەم زەمینە مابــموا سوێندێ دەخۆم بە گۆڕی بابم       تا من لەسەر ئ

 نێرینە لە ڕێـــــــــــــــچەاڵکی ئادەم      کێ لێمی بوێ بە مێردی نادەم

   ۲۰ هەرکەس لە سەر و گیانە بــــێزار       وا زین و دەبا ببێتە کــــــڕیار

 ( ۳۱۲:  ۲۰۱۰)خانی،                                                  

Wā swêndê daxom ba gorî bābem/tā min lasar am zamîna mābem/nêrîna la rêçalakî 

ādam/ kê lêmî bwê ba mêrdî nādam/har kas la sar o gîāna bêzār/wā zîn o da bā bîbêta 

kiriār. 

 ها لباسها و پوشش
حالت پوشیده و    .دهدخود خبر می  ةاز وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامع  های کردی نوع لباس و رنگ آندر منظومه

مهر    ،رعایت هنجارها و سنن دیرین  ،ستاواحترام جامعه به    و  شمستور لباس عروس بیانگر وقار و سنگینی شخصیت 
اند. از دیگر سو رنگ قرمز  ها به بیان آن پرداختهبر مقام واالی خانواده است. به همین سبب در بیشتر منظومه  ید ییتأ

زەمانی،   دە  دەورەتی لە دیویێ كێ  :داردتشکیل زندگی مشترک    ابتدایعروس نشان از امید و نشاط و سرزندگی در    ةجام
)فتاحی قاضی،    21سوورەوە دە جلكی بە هەر كیژی؛  بە بابی ماڵە برایان ڕابچێتەوە سێ سەر لە بابی دە ماڵی لە كچێک
۱۳84  :۱۲6 .) 

Ke dîwê la dawratî da zamāne, kiçêk la malî da bābî la sar sê birāîān rā biçêtawa 

malî bābî ba kîjî, har ba jîlkî da sûrawa 
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خاص دارد: »رنگ لباس دختران  جایگاهیرنگ لباس که نماد سرزندگی و نشاط هر جامعه است در میان کردها 
تفاوت    شدهانی»مم و زین« نیز نوع پوشاک بمنظومة  در    (. 8۳:  ۱۳8۳)امیدی،    زرد، نوعروسان سفید و زنان قرمز است«

 چندانی با انواع امروزی خود ندارد:
 پۆشیان شمەک و جلی کچانە  تاژدین و مەم ئەو دوو شێردڕانە       

   22هەوری لە مالن بە ئۆیە دەسماڵ       تافتە کولەجە کـــراس و لێوئاڵ
 ( 4۳:  ۲۰۱۰)خانی،                                                   

Tājdîn o mam aw dû şêrderrāna/ poşîān şmak o jlî kîçāna/hawrî la Milān ba oîa 

dasmāl/tāfta kûleca kirās o lêw āl 

در بسیاری    و  زمان حاضر پابرجاست؛ این رسم تا  نمودندپوشاک می  دوختن و طراحیزنان کرد خود اقدام به    ربازیداز  
 : دوزندیم  ی خود را با توجه به سلیقه و مناسبتی خاصها لباسکردنشین زنان   از مناطق

 مرد آن درود که کشته باشد    رشته باشد  که زن پوشد آن

 ( ۲4۵:  ۱۳8۱)نظامی،         

 شیخ فَرخْ و خاتون استی لیلی و مجنون و  داستان  مقایسة -٢-٢

 شود. آورده می   ها داستان متناسب با روش پژوهش نخست خالصة    ها بخش در این  

مانع وصال    ی ا له ی و مقررات خاص قب   ها ن یی آ   و مجنون داستان دو دلداده که   ی ل ی ل   خالصة داستان لیلی و مجنون: 

  ان ی امر ع   ة ل ی از قب   ی دختر   ی ل ی . ل رسد ی داستان به اتمام م   ، ی باق   ار ی وصال در د   به امید   و با مرگ دو دلداده     شود ی م   آنان 

پسر  مجنون  د   با ی ز   ی و  اصل   ار ی از  نام  بود.  ق   ی عرب  آشنا   س ی او  از  بعد  و  ل   یی بود  مجنون    ی ل ی با  را    وانه ی د   ی عن ی او 

 (. 48:  ۱۳8۱  ، ی . )نظام کرد ی در آنجا بود طواف م   ی ل ی ل   ة ل ی ار دور کوه نجد که قب و وانه ی خواندند چراکه او د 

پرنفوذ   قدرت با    ی مرد   لیلی   پدر  در شأن   مجنون   ة بود و خانواد   و  خاطر چون    ن ی به هم   ؛ د ی د ی نم   خانوادة خود   را 

  ی به نام نوفل را به خواستگار   ی شخص   ی دخترش رفتند به آنان جواب رد داد... مجنون حت   ی مجنون به خواستگار   ة خانواد 

  مار ی ابن سالم ب  پس از مدتی   . نام ابن سالم دادند   به  اسد   ی ن ب   له ی از قب   ی را به مرد   ی ل ی نداشت. بعدها ل   ی فرستاد اما سود  ی ل ی ل 

یست  قدر گر آن  ی ل ی خاموش شد و مجنون تنها شد. مجنون بر سر قبر ل نیز  ی ل ی که چراغ عمر ل  د یی نپا  ی ر ی د  رد شد و جان سپ 

 (. ۱8۱:  ۱۳8۱  ، ی )نظام   دند ی و در کنار هم آرم   وست ی تا به او پ 

ت  :  اسةتی   و خاتون خالصةة داسةتان شةیخ فرخ   اطیری اـس تان دارای ابعاد اـس وجود    محیرالعقول   و در آن وقایعی داـس

ــری ـبه وی عـطا می ،پس از مرگ دوازده فرزـند«  ـماـمادین»ـبه ـنام  یمرد  گنـجد. ـکه در اذـهان نمی   دارد  کـند ـبه ـنام ـخدا فرزـند پسـ

روع به حرف زدن و خندیدن به «.فرخ» دن   ،انگیزدتعجب همگان را برمی کرده ومحض تولد ـش ای ، عالقه«فرخ»بعد از بزرگ ـش

تی»اش  وار بین وی و عموزادهدیوانه دن ناچار به ترک    .آیدپدید می   «خاتون اـس هر خودپس از برمال ـش ده و به  «داوودیه»  ـش ـش

که ـسنگ مزار »خاتون اـستی« درحالی  و  گرددیبازم  از مرگ دلدارـشیخ فَرخْ« »خبردار ـشدن   با رود.اش میـسرزمین ـشام نزد دایی

 .(۲6۵ :۱۳84)فتاحی قاضی،  کند آفرین تسلیم میگیرد جان به جانرا در آغوش می
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دارد و تولد مجنون با عوامل  بینی در آن دوران اشاره  بر طالع و طالعمنظومة لیلی و مجنون    :بینیطالع و طالع

جای آوردن رسم کرم و بخشش به  و تضرع پدر در برابر ایزد و  عجز  اظهار  »مجنون« پس از  .خوردمافوق بشری پیوند می

 پیوندد.به وقوع می

 ها داد به سائالن درممی  ها کرد بدین طمع کرممی

 دادش پسری چنانکه باید    ایزد به تضرعی که شاید 

 (44)همان: 

پس از فوت دوازده فرزند  در رویدادی عجیب    فرخکه    بینیممیهمچنین در منظومة شیخ فرخ و خاتون استی نیز  

 آید. به دنیا می شو تضرع پدر 

  4« بێ مێ   یا بێ، نێر  یا بدەیە، فرزەندێكم ئەوجار خواڵیە   :كوتى  مردبوو، دوازدەى ر هە بوو، كوڕى دوازدە مامادى»

 (۱4۳: ۱۳64 ،)مان 

Māmdî dwāzda korrî bû, har diwāzdaî mirdbû kûtî xûlāîa aw jar firzandêkm bedaîa 

yā nêr bê yā mê bê. 

برای روبرو شدن با مسائل زندگی    ها تربیت و آموزش فرزند و آماده کردن ویاز دیگر اشتراکات منظومه:  تربیت فرزند

 . کشد ی ماین وظیفه را بر دوش  خاتون استی  ،در بیت شیخ فرخ و خاتون استی  .مربیان و معلمان استتوسط مشکالت و 

 ڕۆڵە  :یە، دەڵێالنكەژینى بە ڕۆدەنیشم لەكنى تۆ خاترى بۆ ئەمنیش بداتێ، مەمكى بكە  پەیدا دایەنێكى ئەتۆ بابە؛ » 
 (.۲۱۳:  ۱۳84)فتاحی قاضی،    7«یەهەتیوبارى دەبێ ئەستۆت تووشى یە، چونكە؛ داودى شارى لە  خۆم بەشى لە بێ، ئازا گەردنت

Bāba ato dāyanêkî paîda beka mamkî bidātê, amnîş bo xātrî to la knî rodanîşem ba 

lānka jineîa, dale: rola gardnet āzā bê, la başî xom la şarî dāwdîa, çûnka tûşî astot dabê 

hatîwbārîa. 

 استاد مخصوص بود:  ةآن دو بر عهد تیترب  زیدر لیلی و مجنون ن

 بش فرستاد ــاز خانه به مکت   شد چشم پدر به روی او شاد 

 تا رنج بر او برد شب و روز  آموز دادش به دبیـــر دانش

 ( 4۲۳: ۱۳8۱)نظامی،  

ی و  اجتماعی  هایبند یپابیانگر  مجنون از لیلی    ةخواستگاری خانواددر منظومة لیلی و مجنون نیز  خواستگاری:  

 : است آیین خانوادگی به آن

ـ پی  ضر ـــــبستند بر آن مراد مح    کسر یران قبیله نیز ـــــ

 د ـ فرزند ترا ز بهـــر فرزن     خواهم به طریق مهر و پیوند 

 (۵6)همان:                                                            
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 اندامبارام و گل پیکر و هفت داستان  مقایسة -٢-٣
است.    میاقلبا دختران هفت  ازدواج ویگنبد و  بهرام گور و ساختن هفت  یداستان زندگ  کریپهفت  پیکر: خالصة هفت

  ای مبارک، بهرام به دن  یدر طالع  که نیرفته بودند. تا ا  ایاو از دن  یها به خاطر ظلم  پسر داشت که همه  ن یچند  زدگردی

.  فرستدعرب    نیاو را از مرکز دور کرده و به سرزم  دینجات فرزند با  یدهند که برا یخبر م  زدگردی. منجمان به  آیدمی

را    تیمسئول  نی. نعمان اسپاردی م  من،یرا انتخاب کرده و بهرام را به دستان نعمان، پادشاه    منی  نیسرزم  زین  زدگردی

 (.66: ۱۳8۱  ،ی)نظام بردیم  شینزد خو  تیترب  یو بهرام را برا رفتهی پذ 

وگذار خود در خورنق، با در گشت گذراندیروزگار به بزم و شکار مو  بهرام که فنون رزم و شکار را آموخته

پس از   ها نشسته است. اوآن انیو بهرام در م بستهنقش   بارویدختر زهفت ری، تصوآن روا یبر د شود کهمیمواجه   یاتاق

و اقدام به   آورد؛یکرده و به عقد خود درم   یرا خواستگار نی، دختران هفت سرزمندی مرگ پدر و به قدرت رس

 .دی نمایگنبد مساخت هفت

آید از محل وقوع  های برجستة ادب شفاهی کردی به شمار میاندام از منظومهبارام و گل :اندامخالصة بارام و گل

. بسیاری بهرام را پسر قیصر  دهندیمی متعدد نسبت  هامکانداستان اطالع درستی در دست نیست و راویان آن را به  

بوده و   انه یعام یها مختصات قصه  ة رندی داستان بدان جهت که دربرگ  .اندنمودهاندام دختر خاقان چین معرفی  روم و گل

که وصال معشوق است    ش یداستان به اهداف خو  قهرمانو    دادهیسرانجام حذف و مرگ ضدقهرمان را در خود جا 

 کند. میجدا  کیتراژ  یخود را از ژانر ادب رسدیم

تصویر دختری    ،شکار  هنگام  در جوانیبه نام بهرام. بهرام    شودمیپادشاه روم پس از چهل سال صاحب فرزندی  
قدری است که  به «اندامگل» ؛ دختر پادشاه چین است. زیبایی «اندامگل». او شود عاشق او می  درنگیبیند و بزیبا را می

خود    ة دن به معشوقبهرام برای رسی  (.۲۱۰ :۲۰۰۰عاشقان زیادی از سرتاسر جهان را به خود جذب کرده است )بحری،  
کردند.  زندگی می سمن بو«» رسد که در آنجا شش دیو و خواهرشان به نام راه به قصر پریان می شود. درمیسفر راهی 

با رسیدن به    ،آیندجنیان به خدمت او درمی  دهد وها را شکست میکند و همه آنسمن بو« مبارزه می» بهرام با برادران  
به وصال    حادثه  نیافته و ابه یشده است به کمک جنیان بر آنان غلط لشکر بلغار محاصرهیابد که شهر توسچین درمی
 (.۲۱6 :۲۰۰۰انجامد )بحری،  آن دو می
لیلی و مجنون   ،پیکرهای هفتو اعتقاد به تأثیر اختران در منظومه  ینیبطالعة  پدید:  و اعتقاد به تأثیر اختران  ینیب طالع

پیکر  مشاهده است. در منظومة هفتکردی نیز در ابعاد و اشکال دیگری قابل  ةهای فولکلوریک مورد مقایسو منظومه

دوراز ن در جایگاهی بهو اخترشناسا  نانیبتولد و بنا بر پیشنهاد طالعمنظامی نیز بهرام پس از مرگ چندین فرزند یزدگرد  

 پدر پرورش یابد: 

 چند فرزند بود و هیچ نــزیست  پیش از آن حالتش به سالی بیست

 پرورشگاه در عـــــــرب سازد  ــوی تازیان تازدـ از عجم ســـ

 ( 66)همان:                                                                      
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 یابد.اندام نیز شخصیت اصلی داستان در اثر دعا و نیایش پدر تولد میدر منظومة بارام و گل

 گەورە زۆر قاقانیكی .بوو ڕۆییو  دەست یەگجار ،بوو دەسەاڵت و ئیختیار ساحیب  ،ڕۆمی قەیسەری له   بوو پادشایەك»
 ڕۆییوم، دەست پادشایەكی ئەمن ئیاڵهی  :كوتیكرد   تەمەنناینەدەبوو   كوڕیدەبوو   كچی هەربوو   ژنی سێ پادشایە ئەوبوو  

 فرزەندێك ئەكبەرێ ئەڵاڵ  له بەر ڕاوەستا پادشا  .فرزەندم وڕۆڵه   بی  بەندم، حەیف تۆ ڕوحمی له سەر دەوڵەمەندم ئەمن پادشایەكی
 بوو وڵو قەب دوعای  .دەعوایە ڕۆژی هێشان،دڵ ئااڵیە له بۆ  و جلیت لێقەومان،  بۆخودایە له   و پەنا تۆ وەبەر بدەرێ پەنام  من بە
 نا نێویان دایە، كوڕیكی تەمام خواڵ بوو داخڵ ڕۆژ نۆ و مانگ نۆ .سوبحان و سەعید یەزەڵ، مله  ڕەحمان پادشای عەمری بە

 (.48 :۱۳84)فتاحی قاضی،  6« بارام

Pādişāîak bû la qaîsarî rome, sāhîb îxtîār o daselāt bû, yekçār dast roîw bû. qāqānêkî 

zor gawra bû aw pādişāîa sê jinî bû har kiçî dabû kûrrî nadabû. tamannaî kird kûtî îlāhî 

amin pādşāîakî dastroîwem, pādişāîakî dawlamandem amin la sar rohmî to bandem, haîf 

bê rola o farzandem, pādişā rāwastā labar akbarî alla firzandêk ba min bidarê panam wa 

bar to pana o xûdaîa la bo lêqewmawān, jlet o āllāia la bo dilheşān, rojî daawaîa. Dûāaî 

qabûl bû ba amrî rahmān, pādşāî lam yazal, saaîd o sobhān, no māng o no roj dāxel bû 

tamām, xolā kûrrêkî dāîa nêwîān nā bārām. 

دربار شاهان و صاحبان  در    تا خلق روای  فضای غلب  ایابیم که  های فوق درمیاستانی منظومهدر فضای د  ی با تأمل

به  استقدرت   داستان  اصلی  پرورش  یا گونهو شخصیت  محیط  این  در  علیرمزآمیز  و  اقتداریافته  سروری  رغم    و 

ها  منظومه  ازانه آن در برخی  ادب عامی   ازلحاظهرچند محیط داستانی روستایی و معمولی نیز    سرانجامی تراژیک دارند

 متصور است. 

 شود: ه میداندام نیز تربیت فرزند به معلم سپردر بیت بارام و گل  :تولد کودک و تربیت فرزند  

 یەگجار مەزبوت بوو وەك ئیسفەندیار              لە یازدە ساڵە ئەو فێربوو بە سوار »
   ۹« وەكو ڕۆستەمی ئەو دەكرد ڕەفتار         توركی خوجەندی ئەو مەردی ساالر 

 .(۱۲6: ۱۳84)فتاحی قاضی،                                                                    

La yazda sāla aw fêr bû ba swār, yekjār mazbût bû wak îsfandîar, tûrkî xûjandî aw 

mardî sālār wakû rostamî aw dakird rafter. 
 نعمان و منذر است: ةپیکر تربیت بهرام بر عهددر هفت

 این به شفقت برادر آن پدرش   گشت نعمان و منذر از هنرش 

 داده  اشیوار ــــوان نشاط س  داده اشیعلم استوار این به

 ( ۲۹8: ۱۳8۱)نظامی،            

اساسی جامعه در فرهنگ ایرانی دارای جایگاهی خاص خود است و همین مسئله باعث  خانواده به عنوان رکن  
بینیم که تربیت فرزندان  ها میای صورت گیرد. به همین خاطر در اغلب منظومهشود در تربیت فرزندان دقت ویژهمی

 ت.وغم پدران بر آموزش دروس زندگی به فرزند اس در اولویت امورات قرار داشته و تمامی هم
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شیون و مویه بر    ،هاسرانجام داستان  و تراژیک  باراندوهفضای های موردنظر  از دیگر اشتراکات منظومه: سوگواری

ها  اندام که مسیر داستانی خود را در پایان از دیگر منظومهجز منظومة بارام و گل  مزار شخصیت اصلی داستان است به

سنگین بر    یا گونهفضای اندوهناک فقدان شخصیت اصلی داستان به  پژوهش  های موردسازد در تمامی منظومهجدا می

 . انجامدیکند تا جایی که این شدت اندوه به مرگ یاور و همراه قهرمان داستان ماحساسات غلبه می

مرگ شیخ فرخ بر مزار خاتون استی، مرگ زین بر مزار مم، مرگ مجنون بر مزار لیلی، مرگ شیرین بر مزار خسرو  

گیسو در خم رنگ نهادن زنان    مرده وشیخ فرخ و خاتون استی مراسم شیون و مویه بر    ةاند. از آداب برجست ستهاز این د

 است: 

یە، تەسلیمیان  یە بردیان لە بۆ قەبرىئەستىگرتبوو خاتوونیە هەڵێانیە چەند مەال و سۆفى و قازىسەر خمى دایكى چوو» 
 (. 48:  ۱۳84)فتاحی قاضی،  ۱۰« یەكرد بە خاكى

Dāîkî çû sar xmîa çand malā o sofî o qāzîa halîān girtbû xātûn astîe birdîān la bo 

qabrîa taslîmîān kird ba xakîa. 
شیون و مویه بر از دنیا رفتگان قرار دادن اسب یدک به نام کوتل و دستار مشکی کردن و  هنگام  رسوم رایج دراز 

صف شدن جداگانه حضار در دودسته دختر و پسر جوان، خواندن  رقص ویژه بانوان و بهنیز کف زدن و به سینه زدن و  

 شده است: چمری و پوشیدن پارچه سیاه است که از مراسم سیاوشان آیین میتراییسم برگرفته

 ماکی دەردوخـــەم بوو بۆهەرکەسێ       مەم بوو      کۆتەڵ کە لە پشتی ئەسپی              
 گرتە مێز و باوەش مەمی تەرمی          ئەنگـــــوچکی سپی نیایە نێو هــــەش                  
 دەنگی دەگەییشتە عاســـــــــمانان           شڵپـــــــــــەی دەس و سینـــــەیی جوانان                
 ڕوویــــــان دەڕنی بەدەم ســــــەماوە            هەرچی ژن و کیــــــــــــژە پۆڕ کــــراوە               
 ۱۱ پێـــیان هەڵدەگوت بە بەند و باوان            ڕیـزێک لە کـــچان یەکێک لە الوان                

 ( ۳68:  ۲۰۱۰)خانی،                                                                                              

Kotal ka la piştî aspî mam bû/ bo har kasê mākî dardû xam bû/angûçkî spî nîāîa nêw 

haş/tarmî mamî girta mêz o bāwaş/şlpaî das o sinaî jawānān/dangî dagaîşta āsmānān/ 

harçî jin o kija porr kirāwa/rûîān darenî ba dam samāwa/ rîzêk la kçān yakêk le 

lāwān/pêîān haldagwet ba band û bāwān. 
 . (۲۵۳)همان: ۱۲ یایە زین ئەگەر وادەزانێ، دەست دەکا بە چەمبەر و گریانێ

Yāya zîn agar wa dazānê, dast dakā ba çambar o girîānê. 
 ( ۱۲6)همان:  ۱۳ وەرن کوێنێکم دەبەر کەن لە بۆ جوانێکی وەک میر مەمێ

Waren kwênêkem dabar kan la bo jawanêkî wak mîr mamê. 
  پاسداشت پوشش سیاه به تن کردن از آیین ایرانیان گاه عزاداری است. ارج نهادن به نزدیکان و بزرگان قوم و  

جامگی  پوشی و سیاهنیلی کردن که بعدها سیاه  ة »جام  است.  رسومیبرپایی چنین  زحمات قهرمانان ملی از نکات بارز  

ادآور پایان  که یبر مزار معشوق    . جان دادن »مم«(۱۲6:  ۱۳۹6)مستوفی  است«  شده  شده است، از آئین سیاوش گرفته

 تراژیک مجنون و همچنین شیرین است: 
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 ۱4 هامێزی لە کێلی مەم وەرێنا            ئاخێکی دوای بە ژینی هێنا
 (4۵6: ۲۰۱۰)خانی،                                                     

Hāmezî la kêlî mam warênā/ āxêkî dwāî be jinî hênā 

ای  از اشعار مرثیه   ی ا خوانش گونه   ، شیون و زاری بر مردگان   به هنگام رایج در منظومة لیلی و مجنون    رسوم   از 

های »مم و زین« و »شیخ فرخ و خاتون استی«  موسوم به مویه و همچنین رقص خاص مردگان است که در منظومه 

 شود. هایی از آن دیده می نیز نمونه 

 هر موی که داشت کندش از سر   مویه که بود خواندش از بر هر  

 خون ریخت بــر آب زندگانیش   پیرانه گریست بــــر جوانیش 

 ( ۱8۵: ۱۳8۱)نظامی،                                                                  

 خواند برحسب فراق بیت می     راند در رقص رحیل ناقه می 

 کز خـون خودش نداد رنگی     رهی نماند ســنگی در هیچ  

 ( ۱87)همان:                                                                             

 تن خسته و جامه پاره کردند           رفتند و در او نظاره کردند 

 (۱۹۱)همان:                                                               

خانواده  بستگدل  برای  که  احترامی  و  قرب  به جهت  ایرانی  فرهنگ  در  خانوادگی  آن جا یجادر    اندداشتهی  ی 

شود در فقدان عزیزان خود اندوهناک گشته و طی مراسمی خاص این  شود و همین مسئله باعث میدیده می  وضوحبه

با مرگ    ها منظومهعزاداری را از خود بروز دهند تا باعث آرامش روحی صاحبان عزا گردد به همین سبب در اغلب  

 شود.کات خاص دیده میبینیم که در غالب آنان قرابت و اشتراقهرمان اجرای این مراسم را می

و پای بر زمین کوبیدن و دستمال چرخاندن در هوا که به    واررهی صورت داشادی به  ةرقص و نحو  ةنحو:  رقص

 احتمال اجرای رقص کردی را مدنظر داشته است: بهدلیل تشابه 

 پای و پویه به دست پردرآمد به  رقص میدان گشاد و دایره بست

 ( ۹۲:  ۱۳8۱)نظامی،                                                                       

 ردی به باده بنمودند ـــدستبــ  چون ز پا کوفتن برآســـودند 

 (۹۲)همان:                                                                            

و با توجه   ستبعد اجتماعی و نمادی از سنن کهن جمعی ا یادآورهای کردی مراسم عروسی و رقص در منظومه
  هنگام گیرد. در طور یکی در میان از زن و مرد و پیوسته و متحد به هم صورت می به مقام برابر زن و مرد در جامعه به

سوگواری با ریتمی آرام و در مقابل    که جداگانه از رقص    ی اوهی جمعی بسته به نوع آن ش  آدابشادی و اندوه، رزم و  
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انجام میرقص شادی ریتمی سریع و شاد و رقص ر پیروزی  به  اطمینان  به جهت  با ریتمی محکم  گیرد. حتی زمی 
که با پیدایش زرتشت    رسدند چنین به نظر میهای مذهبی بوددوران پیشین نیز دارای نوعی خاص از رقص  یهاشیاین

الم در منطقه  با ظهور اس  است.  شده  سپردهبه باد فراموشی  ها  و به دست گرفتن قدرت در منطقه و دیویسنا خواندن آن
دور   خوداسالمی گرفته و از اصل    ةماندگاری خویش را حفظ نموده بودند صبغ  تا حدیکه در مناطق بکر    رسومی

نیز در میان کردهای ایزدی مرسوم بوده و در مراسم سوگواری    اکنونهمبینیم رقص »روینه«  که می  گونه همان  شدند
 .شوداجرا می

 . (۳۵6: ۱۳84)فتاحی قاضی،   ۱7 سییان خاڵس بووووان عەروداوەتەكە دەست پێكرا، پاش چل شە

Dāwataka dast pe kira, pāş çil şawān arûsîān xilās bû. 
 دە کرد هەڵپەڕینێ بە دەستی ئەویش ،وهالسێ ستىده ده چوو و كرد ربهده لیباسی و ڕازاندەوه خۆی زاڵیشخه ڵێده
 ( ۱۱۲)همان:  ۱8 داوی دەستی

Dalê xazālîş xoî rāzāndawa o lîbāsî dabar kird o çû da dastî lāsêwa, awîş dastî ba 

halparînê kird da dastî wî dā. 

از وقایعی خاص است که بیشتر در حاالت شادی، عشق، اندوه، نبرد    هاانسانرقص درواقع بروز روحیات درونی  

که در میان    داراست  راة زندگی بشری داشته و در میان هر فرهنگی جلوة خاص خود  اندازبهکند و قدمتی  و ... ظهور می

 . است یجار ها شود که در اغلب این منظومهی ایرانی اشتراکات زیادی دیده میها فرهنگ

پیکر  سان شخصیت بهرام در هفتبه  «اندامو گل  بارام»ها در منظومة  در بیان معرفی شخصیت:  العادهتولد خارق

در  از رسوم برجسته    گیرد.ماورای طبیعی بر اساس نیایش پدر صورت می  اینظامی تولد شخصیت اصلی بنا بر پدیده

توسط فرزندان است و فرزند را سبب ماندگاری قبیله  لیلی و مجنون اعتقاد مردم به ماندگاری نام نیک  منظومة  

 . ( 4۵:  ۱۳8۱نظامی،  دانستند ) می 

 سروی دگرش ز بن بخیزد   یعنی که چو ســرو بن بـریزد 

 ادگارش  به ی ماند خلفی    زنده است کسی که در دیارش 

 (4۵: ۱۳8۱)نظامی،  

 فرزندآوری بود خواهند رسید. معتقد بودند که با بخشش به نیازمندان دررسیدن به خواسته که  

ـ کرد بدین طمع ک می   ها م داد به سائالن در می        ها رم ــ

 رست  کاشت سمن ولی نمی می       جست بدی به هزار بدره می 
 ( 4۵)همان:           

 
مراسم   در  که  تضرع  و  زاری  مراسم  این  می خاص  شاید  آن  به  آرزوها آیینی  به  نیل  جهت  به    ، پردازند 

 . نظر مشابهت ظاهری نزدیکی خاصی باهم دارند   های دور برگردد چه از گذشته 
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 دادش پســــری چنانکه باید     ایزد به تضرعی که شــــاید 

 چه نار و چه گل هزار چندان    نورسته گلی چو نار خندان 
 ( 4۵همان: )                     

از رسوم و اعتقادات عصر و محیط خود برگرفته  که  - لیلی و مجنون   منظومة   در   مطرح   های مایه درون   ازجمله 

 نیز بسیار بارز است. در منظومة »مم و زین«    شیوة تربیت فرزند است؛ این موضوع   - است 

 تا رسته شود ز مایه دادن            فرمود ورا به دایه دادن 

ـ حکم دای دورانش به   مهـــربانی پرورد به شیر             گانی ـ

 (4۵)همان:                                                                

ڵ لە کن دایانی بوون. سابرایم پاشا و وەزیر، یەکی کوڕێکیان بوو. »کاکە مەم« و »بەنگینە«. بە دایانیان دان؛ دوو  
اڵن سوار بوون ئەوجار هێنایانن بردیانە  سا دوو کردن؛  سواریان پاشانلە پاشان بە لەلەیان دان؛ سێ ساڵ لە کن لەلەی بوون. لە 

 .(6۲۵:  ۱۳64  )مان  8  کردنسااڵن دە ژێرخانێدا بوون. رۆژ و شەویان لێ قەدەغە    ەت مامۆستا دانیشتن. حەوخزممەدرەسەی لە  

و بر اساس طلب از نیروهای مافوق    رمعمول یغ صورتبهی اساطیری تولد قهرمان  هاداستانبه جهت افزایش هیجان در  

و در اثر انجام اعمالی    رمعمول ی غها تولد قهرمان را  گیرد زین سبب در اغلب منظومهی شکل میرعادی غانسانی و تولدی  

 بینیم.گونه میخاص و نیایش

های کردی که  لحاظ تشابه با منظومه  به همین خاطر از  سالطین استآثار نظامی کاخ  اغلب  محیط وقوع  :  معماری 

 در محیطی عامیانه است متفاوت است:  غالباً 

 رغبت کار شد یکی در هفت       که سنمار سوی نعمان رفتچون

 گاه همه سپید و سیاه قبله       برج برکشیده به ماه کی ـکوش

 ( ۲46)همان:                                                     

های کردی با توجه به نوع ادبیات  رنگی این وجه در منظومهو کم  های نظامیمنظومهبرجستگی علوم و فنون در  

های  خویش است. نظامی یکی از شخصیت  ةآن است. »نظامی حکیمی متبحر در علوم و عارفی آگاه به دانش زمان   ةعام 

بارز تـاریخ معرفـت بشـری اسـت کـه حقایق فراوانی را در عالم علم و معرفت در قالب هنر شعری بسیار واال در  

راه علم و دانش    القه و کوشش فراوان خود را در. وی ع( 78:  ۱۳7۰)جعفری،  اختیار مغزهای بشری قـرار داده است«  

 دارد:گونه بیان میاین

 و خور که شغلی دگر بود جز خواب  بـه بـازی نبردم جهـان را بسر 

 شادم آن شـب ز دانش دری  ـکه نگ  نخفتــم شبی شاد بـر بستــری 

 ( 47همان:  )                      
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 گیری نتیجه -٣
پژوهش بوده و  موردی  هامنظومهة وجود اشــتراکات بینامتنی در حوزة ســاختاری  دهندنشــاننتایج حاصــل از پژوهش  

تراکات    عنوانبهزبان مادری   اینکه مجموعه عوامل محیطی و فرهنگی و همچنین ی در این اـش اخـص بوده و    رگذاریتأثـش

. نتیجة کلی حاکی از آن  اسـت  تربرجسـته هاآن، جنبه اشـتراکات  هاآنیی در سـاختار بینامتنی  هاتفاوتوجود   رغمیعل

 .شودیمدیده  وضوحبهدر ابعاد فرهنگی آن   موردپژوهش  یهامنظومه  ینامتنیروابط باست که  

اـست،   ـشدهدادهی دو منظومة خـسرو و ـشیرین و مم و زین نـشان  هاـشباهتو   ـشودی م  دهید ۱که در جدول   گونههمان

ی بارزی در نحوة  هاشــباهتشــاهد   هاتیشــخصــ ی داســتان و در اعمال و ســرنوشــت  هادرصــحنههم در حوادث و هم 

ــیدن   به  دلدادگی، دیدارها، ــتیم که در کمتر آثاری یافت   هاآنبند کش ــرانجامِ دلدادگان هس ــال و س و پدید آمدن موانع وص

ی اصـلی  هاتیشـخصـ در تولد   ۲نحوة مرگ دلدادگان اسـت. در جدول    کند ی مآنچه این دو اثر را به هم نزدیک    .شـودی م

وق با غیر و مرگ   تان، ازدواج معـش رانجامِهمچنین   هاآنداـس تان  ـس ابهت داـس ی دیده  هامـش اـس ودی می اـس در   ۳. در جدول ـش

لی  یت اـص خـص تانتولد ـش تاندا، غیر تراژیک بودن تم هاداـس ال،  تیموقع  ،هاـس وق برای وـص روط معـش ادت و  انیب و ـش رـش

تراک دو منظومه اـست. در جدول ـشماره   رانجام عاـشق از اهم موارد اـش تراکات    4ـس ی  توجهقابلبه میزان    هامنظومهمیزان اـش

ی  هانمونهـشخـصیت اـصلی داـستان از    رمعمول یغی و تولدهای  ـسوگوار  ، نوع بزم و ـشادی،هاآنروییدن گیاه بر مزار  ازجمله

تراکات آنان به ـشمار   ی  ها منظومهبودن علوم در   کمرنگ . عالوه بر آن، تعیین ـسرنوـشت خواهر توـسط برادر،رودی مبارز اـش

 .رودی ممتنی آنان به شمار و معماری ازجمله افتراقات میان  و لباسعامیانه، تفاوت پوشش 

 ساختاری خسرو و شیرین و مم و زین ی ها: شباهت1 جدول

 ها شباهت ن یر یخسرو و ش  مم و زین 

 یدلدادگ ةنحو عاشق عکس خسرو  هردو در لباس مبدل

 دیدارهای پنهانی  بعد از ایجاد مانع دیدن همدیگر در باغ  مالقات در باغ قصر   ،بعد از ایجاد مانع

 زندانی شدن عاشق  خسرو توسط شیرویهزندانی شدن  چالاهیافتادن مم توسط برادر زین به س

 عاقبت عاشق  قتل خسرو در زندان  جان دادن مم در زندان

 عاقبت معشوق  در کنار جسد خسرو زدن خنجر بر پهلو  زاری و اندوه مرگ در اثر
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به موضوعات نوع دلدادگی،   توانیمی بارز روابط بینامتنی دو منظومة خسرو و شیرین و مم و زین، هانمونه

 اشاره نمود. هاآندیدارهای پنهانی، دربند افتادن دلدار و سرانجام 

 ساختاری داستان لیلی و مجنون و شیخ فرخ و خاتون استی  یها : شباهت٢جدول 

 ها شباهت لیلی و مجنون  شیخ فرخ و خاتون استی 

تولد مجنون پس از تضرع پدر در برابر ایزد و  اعطای فرخ هنگام پیری به پدر 
 آوردن رسم کرم و بخشش  یجابه

 شباهت در تولد عاشق 

ازدواج معشوق با   با ابن سالم ازدواج لیلی  ازدواج خاتون استی با شیخال
 دیگری 

 جدایی معشوق از غیر  مرگ ابن سالم  بیماری خاتون استی 

 بازگشت عاشق  گردد یمعشوق بازم گردد یمعشوق بازم

 مرگ معشوق اثر بیماری   مرگ لیلی بر اثر بیماری  مرگ استی بر

مرگ عاشق بر مزار   فوت عاشق بر مزار معشوق  فوت عاشق بر مزار معشوق 
 معشوق

ی برجستة روابط بینامتنی  هانمونهنوع تولد، ازدواج معشوق با دیگری، جدایی و بازگشت و سرانجام دلدادگان از 

 دو منظومة لیلی و مجنون و شیخ فرخ و خاتون استی است.

 اندامبارام و گلو  کر ی پساختاری داستان هفت یها : شباهت٣جدول 

 ها شباهت کر ی پهفت اندامبارام و گل

هم در هنگام پیری به پدرش اعطا   بارام
 شود می

مرگ چندین فرزند  پس از  بهرامتولد 
 یزدگرد

شباهت در تولد  
 عاشق 

 معشوق  موقعیت موقعیت بانوی حصاری  اندام موقعیت گل

 غیر تراژیک بودن  به کام رسیدن بهرام  اندام ازدواج بارام و گل

 عاشق سرانجام   ناپدید شدن بهرام در غار  نامعلوم بودن شیوة مرگ بارم 

 معشوق  شروط شروط بانوی حصاری جهت وصال اندام جهت وصالشروط گل

 بیان رشادت عاشق  نبرد با شیران و کسب قدرت توسط بهرام  شکست لشکر بلغار توسط بارام 
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رانجام    کیتراژتولد، موقعیت، غیر   تان و ـس یر داـس تراکات بینامتنی  هانمونهاز   هاآنبودن ـس ی  ها منظومهی بارز اـش
 است.  اندامگلو بارام و   کریپهفت

 ورسوم و عقاید ها و شباهت در آدابتفاوت :4جدول 

 ها شباهت ها تفاوت

 روییدن گیاه نقش برادر در سرنوشت خواهر 

 بزم و شادی  های عامیانه منظومهکمرنگ بودن علوم و معارف در 

 سوگواری  ها تفاوت پوشش و لباس در این منظومه

 شخصیت اصلی   رمعمول یغ  یتولدها معماری 

 

پژوهش روییدن گیاه بر مزار، نوع مراـسم ـشادی و ـسوگ  مورداز نکات برجـستة مورد اـشتراک بینامتنی ـشش منظومة  
 است.  رمعمول یغو تولدهای  

 نوشتیپ

 بودند.  کهنیکی کن و راز را بر ما گو، این دو شاهزاده  . ۱

 . شوممی گونه که خواهان اوست پیگیر این کار اندام را برایم بیاورد آن کنیزی سفارش کرد که اگر »فدا« عکس گل به  منصور شاه . ۲

 . که مشغول شکار است ندیبیمرا شود بهرام کند و روانه میبرد لباس درویشی به تن می »منصور شاه« تصویر را با خود می . ۳

»مامادی« دوازده پسر داشت که همگی فوت کرده بودند. پس گفت: پروردگارا فرزندی به من عطا کن، دختر یا پسر .  4

 فرقی ندارد.

خدا در طلب فرزند رفتند. دوازده منزل طی نمودند که خدا    ةفرزندی نداشت به همراهی وزیر به خان  ه یمنپادشاابراهیم  .  ۵

اند که برای طلب فرزند آمدهآنان    پس سفارش نموددو سیب نزدشان فرستاد    با را  ماهیدشتی  نمود و اویس قرنی    لطفها  به آن

نیمی را خود بخورند و نیم دیگر را همسر. پس از آمیزش   کنند؛بروند و شب جمعه وضو گرفته سیب را دونیم    شانیهابه خانه

پسر ابراهیم پاشا باید به نام »کاک مم« و پسر وزیر به نام   ،شوندگردد انشا اهلل. هرکدام صاحب فرزندی میهمسرشان حامله می

و امر الهی را به سرشان نهاد    کنارها رسید خواب بودند سیب را  آن   اویس نزد  تی»بنگینه«. الزم است که تحصیل علم نمایند. وق

 ها را بر آنان نهادند.ن نام اهمصاحب فرزند شدند؛   چون ها الهام نمود.آن 

پادشاهی بود قیصر روم که صاحب قدرت و قلمرو بسیار و خاقانی عظیم سه همسر داشت که فرزند ذکور نداشت پس  . 6

پس   .فرزند ذکور هستمافسوس که بی هستم، لطف تو بندة   ،و مالم اریاختالهی پادشاهی صاحب  که یا ع و دعا برآمددر مقام تضر

پس دعایش مقبول افتاد و به امر پروردگار صاحب فرزند   .در برابر پروردگار ایستاد و دعا کرد که خداوند فرزندی به وی عطا کند

 پسری شد که نامش را بهرام نهادند.
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برای شیر دادن »شیخ فرخ« تعین نماید و من هم تربیت و پرورش وی را به عهده   یاهیگوید که دا»استی« به پدرش می. 7

 .دهدیدرآمد شهر داودیه را به او هدیه م ،گیرم. پدر نیز در برابرمی

سال نزد دایه شیرده بودند    ابراهیم پاشا و وزیر هرکدام صاحب فرزند پسری شدند به نام »کاکه مم« و »بنگینه«، پس دو.  8

این بار تحت   پرداختندسپس دو سال به آموزش سوارکاری    .آن سه سال تحت نگهداری پرستار مخصوص بچه بودند  از  و بعد

 .آموزش قرار گرفتند و به مدت هفت سال در معبد زیرزمین بودند بدون اینکه بدانند شب است یا روز

تن است و در  مهارت یافت انگار اسفندیار رویین یاگونهسوارکاری قرار گرفت و بهسالگی تحت آموزش در سن یازده. ۹

 . سان رستم دستان بودباکی بهبی

ها جسد  ها و صوفی و قاضیمالچند نفر از    .طرف خم رنگ رفت )رنگ سیاه به سر زدن هنگام عزاداری(  مادر به.   ۱۰ 

 قبرستان بردند و تسلیم خاک کردند.سوی را بر دوش گرفته به «خاتون استی »

بود برای همه نماد اندوه و ناراحتی بود، دستار سفید را در گل سیاه    «مم»اسب همراه عزاداران که پشت سر جسد    .  ۱۱ 

رسید، تمام زنان و ها میصدای کف زدن و سینه زدن جوانان عزادار به آسمان  .را در آغوش گرفت   «مم»آلوده کرده و جسد  

ای از پسران جوان با خواندن خراشیدند، ردیفی از دختران و دستهن با گیسوی پریشان در حال رقص مردگان گونه میدخترا

 .کردند»بندوباو« عزاداری می

 کند. چمری و مویه می سرودنزین« شروع به   هاز سوی »یای «مم»محض باخبر شدن مرگ به. ۱۲

بر گردنم بیاویزید برای مرگ رادمردی   (ختندیآویمدر سوگ به گردن    ی از آن رااتکه)در گذشته  چادر  سیاه  بیایید پارچه.  ۱۳

 .مم«» ریچون م

 اش به پایان رسید. سنگ مزار »مم« را در آغوش کشید و با کشیدن آهی زندگی. ۱4

ها از شما  بی تابند. مژده که پیامتان پذیرفته شد و آن  «زین»هم برای    بگو، هستی برای تو و »مم«  «تاژدین»برخیز و به  .  ۱۵

 ترند.تاببی

ها را برای  روز بهرام را آزاد گذاشت و اختیارات مملکت را به او سپرد. بهرام گفت من این مرارتشاه تا چهل شبانه.  ۱6

 به عقد او درآوردند. اندام را ام. پس گلاندام کشیدهوصل گل

 روز پایان یافت. عروسی آغاز گردید و بعد از چهل شبانه. ۱7

»خزال« نیز خود را آراست و پوششی نکو به تن کرد و در کنار »الس« قرار گرفت و دست در دست وی شروع به .  ۱8

 . رقص کرد

  ی او چاره  میابه او وعده داده  ؛است   پسران گفتند: پدرمان چه راضی باشد چه نباشد »خاتون استی« مال »شیخالی«.  ۱۹

 .اجبار »خاتون استی« را به وی دادند پس به .نیست 

وتخت توست و همین گفته باعث به هم ریختن برادر »زین« تاج  ة: که »مم« در اندیشدیگو یبه میر م  کارنابه»بکر«  .  ۲۰

ولی به مزار پدرم    ،کنم  یلطفگوید: در نظر داشتم که خواهرم »زین« را به وی بدهم دوست نداشتم که به وی کم شود و میمی

 باشد. هر که از جان خود سیر است خواهان »زین« ،ام وی را به مردی از نسل آدم ندهمسوگند تا من زنده

 لباس قرمز به خانه پدری بازگردد.  داشتن سه برادر با رغمیچه کسی دیده که دختر عل. ۲۱

دار به سر و  وری به دور گردن انداخته و روسری منگولههَ  .تاژدین و مم دو جوان شیرافکن لباس دخترانه به تن کردند.  ۲۲

 . پیراهن و کت ابریشمی زنانه به تن با لبانی براق
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 منابع

 الف( فارسی

 نشر.. مشهد: بهو دل و دست دهی د(. ۱۳8۳. )دیناه ،یدیام

  ادبیات و زبان نامه کاوش .پیکر نظامی«ی زبانی فرهنگ مادری در خسرو و شیرین و هفت هاجلوه»بررسی  . ( ۹۰۱۳)  احمد. دیس پارسا، 

 . ۲۲شماره  .فارسی

ی و تطبیق . »(۱۳۹۹)  ی.مهر پاکزاد، تانی بهرام و گلمایهدرونبررـس افی و بیت )منظومة ملحونهای داـس   .ة کردی« انی( عاماندام امین الدین ـص

 .۳۰. شماره زمینی محلی ایرانهازبانادبیات و  فصلنامه

 تهران: توس. .و مجنون یلیل(. ۱۳8۹بهروز. ) ان،یثروت

 تهران: کیهان. .حکمت، عرفان و اخالق در شعر نظامی(. ۱۳7۰. )یجعفری، محمدتق

 تهران: روزگار. .رانی معاصر ا اتیادب(. ۱۳7۹روزبه، محمدرضا. )

 ، تهران، سخن.ناکجاآباد یگنجه در جستجو ریپ .(۱۳۹۹) .نی، عبدالحسکوبنی زر

 تهران: نشر آنا. .یکرد یهاافسانه و قصه روکیچ(. ۱۳۹۰هاشم. ) ،یمیسل

 .۱. شماره ادبیات کردی پژوهشنامه .در دو روایت خسرو و شیرین نظامی و مم و زین خانیبررسی عنصر جدال . (۱۳۹8) .هادیج شکری رشید،

تاد  .ی«نظام  ةعامه در خمسـ نوادر فرهنگ  یبررسـ »  .(۱۳8۳محمودرضـا. )  ی،بیغ ناسـ   نامهانی معصـومه معدن کن. پا  راهنما:  اـس د.   یکارـش ارـش

 .زی دانشگاه تبر

 .۳۲-48 . صصزی تبر دانشگاه . انتشارات۲ شماره .یکُرد وحکمامثال(. ۱۳4۰ قادر. ) ،یقاض  یفتاح

 : آراس.لیارب .یکرد تیب ةنیگنج(. ۱۳84قادر. ) ،یقاض  یفتاح

 . کنگره انجمن ژئوپلیتیک.پیوند زبان و ادبیات فارسی با زبان و ادبیات اقوام ایرانی. (۱۳۹4). نی پرو قاسم نژاد،

 نشریه دانشگاه آزاد اراک. ۳۱. شماره یشناسییبایز بررسی و تحلیل تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات ترکمن با رویکرد . (۱۳۹6) .اوش یس مرشدی،

 تهران: آگاه. .یکلیات نظام(. ۱۳8۱. )اسی. الیگنجو ینظام

 تهران: زوار.( انی دیو س. حم ی)و. دستگرد .نی ریخسرو و ش(. ۱۳۹۰. )اسیال ،ویگنج ینظام

 ریم  اسـتاد راهنما:  .ی«نظام  ةآن با خمسـ  ةسـ ی و مقا  یخسـرو دهلو  ریام  ةکهن در خمسـ   یباورها  یبررسـ »  .(۱۳88سـلوش، زهره. ) یرینصـ 

 یی.دانشگاه عالمه طباطبا دکتری. رسالة .یکزاز نی الدجالل

 ب( کوردی
 خشانگای ئازادی.موکریانی. سلێمانی: په. وەرگێڕانی هەژار مەم و زین(. 2٠1٠خانی،  ئەحمەد. )

 . وەرگێڕانی م.ب. رودنکۆ. سەینت پیترزبورگ.مم و زین(. 1976) ---
 .26-34. لل. 8 -7. ژ. سروه(. »ئوستوورە و ئەفسانەی کـوردی«. 1386شەریفی، ئەحمەد. )

 . مەهاباد: سەیدیان  . وەرگێڕانی هێمن. مظفریه  تحفه (. ۱۳۶۴, ئۆسکار. )مان 


