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 چکیده
اي از دو روایت کالسیک و عامیانه از منظومه بهرام در این مقاله سعی بر آن است که ضمن معرفی و بیان خالصه

بازآفرینی این داستان از سوي راوي عامی در . وگلندام، عنصر اساسی شخصیت در این دو روایت بررسی و مقایسه شود
- این امر همچنین می. گیري یک روایت عامیانه به تأسی از منظومه کالسیک را نشان دهدتواند روند شکلد مینوع خو

توان این نوع تأثیرپذیري را به صورت معکوس می. کننده خالقیت و تخیل قوي عامه مردم ایران از دیرباز باشدتواند بیان
م و زین موجود در ادب شفاهی کُردي که دستمایه اصلی شاعر تأثیر داستان مهدر مورد برخی از آثار دیگر نیز دید، مانند 

م و زین به سبک نظامی گنجوي قرار گرفته پرآوازه کُرد احمد خانی در قرن نهم و دهم هجري، در سرودن منظومه مه
  .است

 نهالدین صافی، روایت عامیاعناصر داستان، منظومه بهرام وگلندام، امین: واژگان کلیدي
  

  :مقدمه
 عواطف از سخن ها آن در که از این جهت هم و دارند که کنندگی سرگرم جنبۀ لحاظ به هم عاشقانه هاي منظومه 

 کمتر و هستند برخوردار باالیی شهرت از ها منظومه این از بسیاري .اند قرار گرفته مورد توجه بسیاري است فراوان انسانی
 ناشناخته دیگر برخی اما نظامی، «شیرین و خسرو« و »مجنون و لیلی«: مانند باشد آشنایی نداشته ها آن با که است کسی

 و بهرام«ها،  منظومه این از یکی. شوند می حفظ جهان و ایران هاي کتابخانه خطی نفایس و ها گنجینه در و باقی مانده
و  ادیبان خواص، مورد استفادة تنها آن علمی و منقّح چاپ عدم دلیل به افسانه این. است صافی محمد الدین امین »اندام گل

 این گنجینۀ 1386 سال در اثر این چاپ و ارسطو پرویز و ذوالفقاري حسن توسط تصحیح با اما است، بوده پژوهشگران
  .گرفت قرار مردم عامۀ دسترس در بها گران

» هرمان اته«در تاریخ ادبیات . خوریم برمی اندام نیز به داستان بهرام و گل) هاي عامیانه کردي منظومه(» ها بیت« در میان
احتمال . اندام به لهجۀ گورانی موجود است اي از بهرام و گل آمده که نسخه 87صفحۀ » رضازادة شفق« ترجمۀ آقاي دکتر

مند االیام عالق اندام به وزن عروضی سروده شده باشد زیرا که هنرمندان کرد از قدیم رود که این نسخه از بهرام و گل می
ها را به هنر شاعرانه و معلومات روزگار خویش و  ها را از نظم هجایی به نظم عروضی درآورند و آن بودند که بیت

  ).1:1347فتاحی قاضی،( لطایف ادبی و صنایع شعري بیارایند
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  :پیشینۀ تحقیق

داستان ي علمی ایران چند مقاله در مورد ها پژوهشبا توجه به جستجوهاي انجام گرفته در سایت مرکز اطالعات و 
ۀ انیعاماز ادب شفاهی و  1347منظومه به سال  نیا 1347و یک کتاب که توسط قادر فتّاحی قاضی، اندام گلبهرام و 

ۀ سلسلاز سري  10ۀ تاریخ و فرهنگ ایران شماره مؤسسي و ثبت و ضبط شده است و توسط انتشارات گردآورکُردي 
ی قادرفتّاح. ۀ شفق تبریز اولین بار با تیراژ یک هزار جلد به چاپ رسیده استچاپخاندر  3یرانی شماره ۀ اانیعامادبیات 
به غیر از این دو . ثبت و ضبط این منظومه به زبان کُردي، آن را به زبان فارسی نیز ترجمه کرده است ضمن 1347قاضی،

ۀ سیمقاۀ کُردي، تاکنون کاري در راستاي انیعامادب  اندام گلصافی و دیگري بهرام و  اندام گلکتاب یکی کتاب بهرام و 
این دو روایت صورت نگرفته و تمام زوایاي این داستان براي بیشتر خوانندگان ایرانی تازگی دارد و داراي مبهمات و 

 .آورد دست بهیی ها نخنکات جذاب و مجهولی است که شاید با مقایسه کردن بتوان سر 
  

  :الدین صافی اندام امین گل و بهرام منظومۀاجمالی  معرفی
 آغاز بیت این با که )مقصور( محذوف مسدس هزج بحر در و بیت 3049 در است اي عاشقانه مثنوي اندام گل و بهرام

  :شود می
  )1: 1386 صافی،(کرد  نکو آن بر آفرین هزاران کرد او تدبیر بر گوش سلطان چو

 نظم سبب که منظومه آغازین بیت 68 .باشد می )مفاعیل( فعولن مفاعیلن مفاعیلن آن وزن شود می مالحظه که چنان
 شاه مداح را خود بیت 68 این در شاعر باشد؛ می منظومه این سرودن علّت مورد در است شده گذاري نام کتاب

 اندیشه این در ماه یک او کند او هدیه به شاهنامه چون اثري دارد قصد و کند می معرفی کرمان حاکم محمد الدین شمس
 و کند می روایت او براي را داستان نشسته پیر بر تختی که بیند می را پیري رؤیا عالم در شب یک که این تا برد می سر به
  .درآورد نظم به را آن خواهد می او از

  :نامد می اندام گل و بهرام را آن و کند می منظومه این سرودن به شروع شدن بیدار از بعد شاعر
  )58: 1386صافی، (اندام  گل و بهرام نام، نهادم انجام آغاز سخن این کردم چو
 شاه دختر اندام گل به روم شاه فرزند بهرام دلدادگی و عشق شرح که شود می آغاز اندام گل و بهرام داستان 69 بیت از
  .است چین
  

  :سراینده
 :کند می معرفی ملحق ارالباد اهل و صافی تخلّص با محمد الدین امین را خود داستان پایان در شاعر

  اظهار کردیم خود نام آخر به اشعار به صافی خود اسم بگویم
  ملحق ارالباد مولود بود مشتق تربت از اصل بگویم

  )3036 - 3034: 1386صافی، ( محمد نامم لقب الدین امین مجدد دفتر در نام بکردم 
  :برد می نام خود تخلّص از فقط نیز دیگر جاي در و

  )61: همان(عنایت  عین بود شان معنی به حکایت این صافی ز باشد اگر
  ).298: 1344نفیسی، ( دهد می نسبت نهم قرن شاعر کاتبی به را اندام گل و بهرام نثر و نظم تاریخ در نفیسی سعید

 صاحب ترشیزي کاتبی نهم قرن در« :است کاتبی اندام، گل و بهرام سرایندة که است معتقد ادبی انواع در نیز رزمجو
 از اما). 129: 1372رزمجو، (»است توجه قابل سرایان از داستان اندام گل و بهرام منظور، و ناظر عشق، و حسن هاي منظومه



 ٤٤٥/ ...روایت عامیانھ و کالسیکدو در  شخصیت تطبیق عنصر داستانی

 

 
 

 ادبیات تاریخ در هم صفا اهللا ذبیح باشد کاتبی آثار از تواند نمی منظومه پس کرده معرفی را خود پایان در شاعر که آنجایی
  .است نبرده نام اثر این از کاتبی زندگی ذیل در

 
  اندام روایت کردي گل و بهرام اجمالی منظومۀ معرفی

هاي فولکلور زبان کردي وارد بوده  ها و شاخه احمد لطفی است که در تمام رشته اندام از مام روایت کردي بهرام و گل
همت آقاي قادر فتّاحی قاضی که رنج ضبط . اند داشتهو در قصص و روایات ایرانی و اسالمی اطالعات جامع و بسزایی 

اند سزاوار تحسین است و طبع و نشر این  متن کردي و ترجمۀ فارسی و تحشیه و توضیح آن را بر خود هموار ساخته
فتاحی ( رود گمان گامی سودمند در راه گردآوري آثار ادبی عامیانۀ ایران به شمار می بی 1347کتاب در سال 

  ).9:1347قاضی،
  

  شخصیت
 تأثیرگذاري باشد می داستان آن محیط با متناسب هایی شخصیت وجود داستان یک توفیق در مهم عوامل از یکی
 یک از خواندن بعد ها مدت خواننده است ممکن که جایی تا است ها آن هاي شخصیت مرهون ها داستان از بسیاري
 همۀ سروکار«گفتۀ آلوت  به. بماند باقی ضمیرش و ذهن در شخصیت همچنان ولی کند فراموش را حوادث داستان

 نویسندة آفرینی شخصیت فن به رمان بسته هر نهایی تأثیر اند، افکنده پی را رمان قالب که است شخصیت با فقط ها رمان
  ).503: 1368آلوت، (»است مهم بسیار لحاظ هر از که است آن

 ظاهر .... و نمایشنامه و داستان در که را اي شده ساخته اشخاص« در حقیقت. هستند داستان بازیگران ها شخصیت
 چنین را ادبی شخصیت اصطالحات فرهنگ کتاب در کري مارتین). 98: 1380میرصادقی، (»نامد می شخصیت شوند می

 رفتار و خصوصیات که داستانی هستند یا نمایشی اثر در ابداع شده و تخیلی اشخاص همان ها شخصیت«کند  می تعریف
 است شخصیت از سخن وقتی). 60: 1362کري، (»شناسیم می وگو گفت طریق از را ها آن ما و شود می داده ها آن به انسانی
 و نیستند انسان فقط ها شخصیت آنکه حال است یک انسان منظور یقیناً که شود می متبادر ذهن به مطلب این نخست

 که شود می شیء گفته حتی و مکان حیوان، انسان، به داستان در قلمرو شخصیت. شوند می شامل را تري گسترده حوزة
 و شود می داستان انسجام سبب که است عناصري ازجمله شخصیت. قرار دهد تأثیر تحت را داستان اصلی طرح بتواند
 کلیۀ. چرخد می آن مدار بر قصه تمامیت که است محوري شخصیت عامل«. دهد می قرار تأثیر تحت را دیگر عناصر
: 1362براهنی، (»کنند می کسب شخصیت عامل از را خود وجودي علت حتی و مفهوم و معنا کمال، عینیت، دیگر، عوامل

242.(  
 خلق و نشده نوشته کاراکتر بدون ادبی اثر هرگز که ازآنجا« است داستان ساختمان هاي پایه و ستون منزلۀ به شخصیت

 بنا ها آن اثر روي یک ساختمان که دانست هایی پایه باید را ها شخصیت نیست، پذیر امکان نیز اثري چنین
 گفت توان می و شود می ساخت داستان ژرف و مایه متوجه بن خواننده شخصیت وسیلۀ به). 17: 1371دقیقیان، (»شود می

  .است داستان تم کنندة منتقل عنصر ترین مهم شخصیت
 ارائه ها آن پیرامون توضیحاتی هریک بیان از بعد اینجا در که شود می تقسیم مختلفی انواع به شخصیت عنصر

 .گردد می
 
 
  



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٤٤٦

 
  :شخصیت اصلی و فرعی 2-3-1-1

 نوع دو به کنند می جلب خود به را توجه خواننده حد چه تا اینکه و داستان در حضورشان میزان لحاظ به ها شخصیت
 و حوادث محور تمام که است کسی پیداست نامش از که طور همان اصلی شخصیت. شوند می تقسیم فرعی و اصلی
در  و دهد می رخ خاطر او به اتفاقات همۀ و است حوادث تمام محور که شخصی به«پس  است توجه خواننده کانون
 دارند عقیده برخی. )71: 1384اسماعیل لو، (»گویند می داستان قهرمان یا اصلی شخصیت کند می ایفا را اصلی نقش واقع

. ندارد بیشتر اصلی شخصیت یک بخوانید که را خوبی داستان هر«. دارد وجود اصلی قهرمان یک تنها داستان هر در که
 وقتی باز هم کنند می اعمال داستان بر زیادي نفوذ دو و هر گیرد می شخصیت دو بین داستان اکسیون همۀ که موقعی حتی
  ).196: 1388یونسی، (»بیشتر است یکی اهمیت و نفوذ که بینیم می کنیم می دقت
 تر رنگ کم اصلی شخصیت به نسبت داستان در حضورش و دارد قرار اصلی شخصیت مقابل در فرعی شخصیت 
 قهرمان در شناساندن صورت دو هر در که باشد ضد قهرمان یک یا و قهرمان گر یاري فرعی شخصیت است ممکن. است

 با که است مناسبتی و با دیگران او برخورد اصلی، شخصیت شناخت هاي راه از یکی چرا که« .کند می کمک خواننده به
  ).165: 1386فتاحی، (»دارد دیگر افراد
  :شخصیت ایستا و پویا 2-3-1-2

 به باید البته شود می تقسیم پویا و ایستا نوع دو به قصه و داستان روند در کردن پیدا تحول و تغییر ازنظر ها شخصیت
 هاي ویژگی تا و ها خصلت تغییر بلکه نیست شخصیت ظاهر کردن تغییر اینجا در تحول از منظور که توجه کرد نکته این

 بیفتد اتفاق ها شخصیت از یکی براي داستان طول در است ممکن که عضوي نقص به عنوان مثال هاست شخصیت درونی
 وضعیت دگرگونی ها، شخصیت تحول یافتن از منظور«که  است آن بر فتاحی. شود نمی شخصیت متحول شدن به منجر

 را او انسانی شخصیت و گیرد می صورت خود فرد روي که است چیزي آن شخصیت تحول .نیست شخصیت ظاهري
 اشخاص مورد در تفاسیر این با). 168: 1386فتاحی، (»کند می متحول را او منش و فکر و سازد می دگرگونی دچار

به عبارت  و بپذیرد را تغییري اندك یا و نکند تغییر که است در داستان شخصی ایستا شخصیت«: گفت باید ایستا داستانی
 تأثیر کند تأثیر اگر یا و نکند تأثیر او در داستان حوادث و است بوده در آغاز که باشد داستان همان پایان در دیگر

 این از براهنی. دارند ثابتی خصوصیات داستان فرجام تا ابتدا از ایستا هاي شخصیت پس) 93: 1380میرصادقی، (»باشد می
رفتار  همیشه حوادث مقابل در که راکد است شخصیتی مسطح شخصیت«: گوید می و کند می یاد نام مسطح با شخصیت

 حاکم بر او تجربه و ندارد تأثیري چندان او در حادثه و نیست اش قبلی رفتار ناقض اش بعدي رفتار هرگز و دارد یکسانی
 حتی و برد می را پیش حوادث که است داستانی شخص ایستا شخصیت سخن دیگر به). 296: 1362براهنی، (»است

  .بپذیرد را تحولی خود اینکه بدون دهد تغییر را خود محیط است ممکن
 است متغیر داستان در شخصیت این هاي خصلت و خصوصیات. دارد قرار پویا شخصیت ایستا، شخصیت مقابل نقطۀ

 شخصیت«. آورد آن می تعریف در و دهد می قرار مسطح مقابل در را مدور شخصیت براهنی. ندارد ثابتی وخوي خلق و
 مقابل در و شود می دگرگونی دچار گوناگون هاي احساس و ضد و نقیض اعمال طریق از که است شخصیتی مدور

  ).همان(»دهد می نشان خود از متفاوت رفتارهاي مختلف، هاي موقعیت
  :جامع و ساده شخصیت 2-3-1-3

 منظر این از. باشد می ها شخصیت درونی هاي پیچیدگی و ها ویژگی اینجا در ها شخصیت تفکیک و بندي تقسیم مبناي
 داراي که چند بعدي است و پیچیده شخصیتی جامع، شخصیت. شوند می تقسیم جامع و ساده نوع دو به ها شخصیت

 به و). 35: 1379مستور، (»یابد می حضور داستان در خود وجود تمام با«که  است شخصیتی باشد، می متعدد هاي ویژگی



 ٤٤٧/ ...روایت عامیانھ و کالسیکدو در  شخصیت تطبیق عنصر داستانی

 

 
 

 این و نیست بینی پیش قابل که اعمالشان هستند کاملی اشخاص ها شخصیت نوع این در واقع. پردازد می نقش ایفاي
  .گیرند موردبررسی قرار ... و روحی جسمانی، هاي ویژگی ازنظر که دارند را قابلیت
 شخصیت« .دارند شده تعیین قبل از و بینی پیش قابل هایی واکنش هستند نیز ایستا اغلب که ساده هاي شخصیت اما
 یک از پر یا بینش فردي، و رفتار تجسم بیشتر و انسانی شخصیت متفاوت هاي جنبه نشانگر کمتر مسطح، یا ساده

  ).53: 1380کنی، (»است شخصیتی خصوصیت
  شخصیت تمثیلی 2-3-1-4

 این از را انتزاعی مفاهیم نویسنده و هستند خصلت یک یا فکر یک مجسمۀ درواقع نمادین و تمثیلی هاي شخصیت
 هاي شخصیت هاي انتزاعی، کیفیت به که است آن تمثیل فنی خصوصیت«که  است آن بر میرصادقی. کند می عینی طریق

  ).340:1380میرصادقی،(»عدالت مجسمۀ یا آزادي مجسمۀ مثل بدهد، انسانی
  :نهند می نیز نمادین نام تمثیلی هاي شخصیت به
 عمل قالب به را روشنفکرانه و روحی هاي باکیفیت اخالقی مفاهیم کند می قادر را نویسنده نمادین، هاي شخصیت«

 نمادین شخصیت چون را او است ممکن دهد، می ارائه را کیفیتی یا عقیده یا فکر شخصیتی، گفتار و اعمال وقتی. درآورد
  ).107همان، (»گرفت
  :شخصیت قالبی 2-3-1-5

 حقیقتاً پس. دارند مشخصی عملکرد و باشند می خاص گروه یک خصوصیات دهندة نشان قالبی هاي شخصیت
 مشخص عملشان نحوة و هستند دیگر هاي شخصیت کلیشۀ یا بدل نسخه که هستند هایی شخصیت«قالبی  هاي شخصیت

: همان(»...و  روشنفکرنما مثل. اضافه کرد» مآب«یا » نما«واژة  ها آن آخر به توان می. ندارند تشخصی هیچ خود از و است
96.(  

  :شخصیت تیپی 2-3-1-6
 یاتخصوص به« باشند می جامعه از خاصی طبقۀ نشاندهندهی و هستند خود نوع نمایندة قالبی یا تیپی هاي شخصیت

 را مانی چهره اگر خصوصیات و ...و کارمندي کارگري، تیپ مثل گویند می هم مانی چهره یا تیپ یک افراد شغل و طبقه
  ).62: 1386شریف موسوي، (»رو هستیم روبه داستانی شخصیت یک با صورت این در کنیم، اضافه فردي خصایص به

  :شخصیت قراردادي 2-3-1-7
 ذکر میرصادقی تعریف مفهوم این بهتر شناخت براي هستند قراردادي هاي شخصیت ها شخصیت از دیگري نوع

 و شوند می ها ظاهر داستان و ها نامه نمایش در مرتباً که هستند اي شناخته شده افراد قراردادي هاي شخصیت«گردد  می
 این تشخیص گاه و اند خیلی نزدیک قالبی هاي شخصیت به قراردادي، هاي شخصیت. دارند جاافتاده و سنتی خصوصیتی

 ).99: 1380میرصادقی، (»است دشوار هم از دو
 

 شخصیت. است شخصیت مسئلۀ گیرد می قرار کارگردان و شاعر مورد توجه نویسنده، که مسائلی از یکی
 باعث و برد می پیش داستان را حوادث اعمالش با که اوست باشد می داستانی عناصر میان در عنصر سازترین سرنوشت
 و معرفی داستان هاي ابتدا شخصیت اندام گل و بهرام منظومۀ هردو در مهم عنصر این بررسی در .شود می پیرنگ گسترش
  .شوند می بیان هرکدام هاي ویژگی
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  :الدین صافی هاي منظومۀ امین شخصیت معرفی

 تفکیک پس که حیوانات و دیو جنیان، ها، انسان: شویم می مواجه شخصیت گروه چهار با عاشقانه افسانۀ این در
  .پردازیم می ها آن از هریک معرفی به زنان و مردان به جنسیتی

  
  :ها انسان
  :مردها

 خواننده که اوست خاطر و به است داستان حوادث تمام محور او .است داستان قهرمان و اصلی شخصیت :بهرام -1
 کاربرده به تشبیهات از ولی نیست داستان سخنی در مستقیم طور به بهرام ظاهري هاي ویژگی از .کند می دنبال را داستان

 او بو سمن و رسد می جنیان باغ به بهرام وقتی .باشد بلندقامت می و زیبا اي شاهزاده بهرام دریافت توان می وي دربارة شده
  :کند می یاد او از اوصاف این با بیند می را

  کالهی باشد سرش بر کیانی ماهی مانند رو خوب فر به 
  است رأي نیک روي خورشید گل است کجاي از و شخصی چه دانم نمی 
  )455 - 454: 1386صافی، ( 
  :است آمده وي دربارة پردازد می بهزاد با مبارزه به جنگ میدان در بهرام که زمانی و

  )2084: همان( بیاراست را قامت سرو جوشن به برخاست آنگاه جا ز و این بگفت
 را بهرام قامت سرو و روي خورشید چون تشبیهی هاي اضافه آوردن با شاعر شود می دریافته فوق هاي مثال از چنانکه

  .شناساند می خواننده به بلندقامت و زیبارخ
 و علوم تمام به ده سالگی در که دانست العاده خارق شخصیت یک توان می را بهرام ظاهري هاي ویژگی از گذشته

  .یابد می تسلط خود زمان در رایج فنون
  

  مسبق استاد آموخت بدو منطق و نحو و حفظ و صرف سواد
  افالك بار زیري به سر دیدي که چاالك گشت حشمت و علم در چنان

  دماغش اندر فتاد سلحشوري چراغش معنی این از شد روشن چو
  شیر را پیر دمار از برآورد شمشیر ضرب از روزگار اندك به 
  )102 - 98: 1386صافی، (
  
 از که غنائمی بخشیدن آن هاي نمونه از کرد اشاره وي بخشندگی و سخاوت به توان می بهرام خصایص دیگر از
 براي اندام به گل خود قیمت گران انگشتري بخشیدن آن دیگر نمونۀ .باشد می جنیان به بود آورده دست به دیو با مبارزه
  :است وي از زخم چشم دوري
  

  بود چین ملک خراج صد بهاي بود نگین در لعلش ز خاتم یکی
  قیصور گنج در او مثل نبودي نور پر خورشید چون شعله زد همی

  )1058 - 1056: همان( حیران جمله کنیزان خاتم آن در سلطان افکند طبق آن روي به 
  



 ٤٤٩/ ...روایت عامیانھ و کالسیکدو در  شخصیت تطبیق عنصر داستانی

 

 
 

 شکل بهترین به را عدالت پادشاهی به رسیدن از بعد او. است وي بودن عادل بهرام نیک هاي خصلت از دیگر یکی
  :کند می برقرار روم در آن ممکن
  
  دلشاد پیوسته همه دیدارش به آزاد غم از رعیت ایامش به
  کامرانی در عالمی دادش ز شبانی کردي می گرگ عدلش ز

  بوم و بر آن اعال فردوس شد که روم در کرد عدلی بنیاد چنان
  )3012 - 3010: همان( 

 و شجاعت به مختلف جاهاي در داستان طول در و باشد می وي شجاعت بهرام ویژگی ترین مهم و بارزترین
 با جنیان، مبارزه شیر، شکار مانند وقایعی از خواندنه نیز اشارات این نبود صورت در است؛ شده اشاره بهرام جنگاوري

  .برد می پی واقعیت این به...و نهنگ کشتن
  

  )327: همان( بغرید ساعت آن در آسا پلنگ دید را شیر آن دل شیر شاه چو
  .باشد می بهرام دالوري و شجاعت بیانگر آسا پلنگ و شیردل ترکیبات آوردن

  
  )638: همان( است کارزار سفیدش دیو با که است دار و گیر در رستمی گفتی تو

  .کند می معرفی شجاع و قوي را او در حقیقت نیز رستم به بهرام تشبیه
  
 ابیات از که طور آن. شود می آغاز او با داستان که است کسی .است روم سرزمین پادشاه و بهرام پدر :کشور -2

توجه  به آن کشور در مورد بیشتر سراینده که چیزي آن اما باشد می زیبا صورتی داراي نیز کشور شود می دریافت منظومه
  :است سخاوتمند و دانا و عاقل پادشاهی وي. اوست درونی هاي خصلت بیان داشته

  )71: همان( کامل و فر با و عادل و سخی عاقل و دانا رخ خورشید شهی
 بهرام که است آن وقتی ٔنمونه یک کند می فراوان بخشش سرزمینش مردم به و باشد می پروري رعیت پادشاه کشور

  .بخشد می همگان به دستی گشاده با و کند می باز مردم روي به را هایش گنجینه در او. شود می متولد
  )89: 1386صافی، ( رنج جهان اهل دل از برد برون گنج سر حاتم چون جود از گشود

 پیر به بسیاري بخشش نیز آنجا در است رفته چین به بهرام که شنود می عاشق پیر از که است وقتی آن دیگر نمونۀ و
  :کند می

  
  )1655: همان( توانگر حالش در کرد گوهر ز کشور بشنید سخن این پیر از چو
 نشینی گوشه و حکومت ترك آن از اي نمونه که شود می مالحظه نیز عرفانی هاي اندیشه کشور رفتار و اعمال در
  .باشد می ادهم ابراهیم حکایت یادآور که است کردن اختیار
  دور از و نزدیک بد که شخصی هر ز دستور و ارکان شه فرمود طلب 

  داور دادار با بود عهدم که کشور شاه ایشان به گفتا چنین
  )3004 - 3002: همان( طاعت و ذکر در سر به عمري برم عزلت کنج در روم کیخسرو چو 
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  .برخوردار است صورت زیبایی نعمت از که است پادشاهی نیز او. باشد می اندام گل پدر و چین پادشاه :فغفور -3

  رمنو بدر مانندها رخش خاور چین اندر بود شاهی که
  )262 - 261: همان( فغفور نام بد را آراي جهان مشهور شمشاد بدي صورت هر به 

 ظلم مردم به دارد مجاور هاي سرزمین و چین بر که زیادي نفوذ و سلطه باوجود که است قدرتمندي پادشاه او
  .است داشته پا به را عادالنه حکومتی و کند نمی

  را زمین روي هیئتش گرفته را چین بستان آراسته عدل ز
  )265: همان( جهاندار نام بر سکه زدندي بلغار حد سر تا روم حد ز 

  
 اندام گل قصه، شاهدخت دلدادة و عاشق است ترکستان مردم از تاجري خود گفتۀ به که پیر این :عاشق پیر -4

 را خود پیر .کند معرفی می بهرام به را اندام گل که است این نقشش عمدة و دارد مختصري حضور داستان در او. باشد می
 که داند می شخصی را بلکه خود داند نمی خوشبختی نشانۀ را خود زیاد ثروت و کند می معرفی شکسته دل و غمگین
  .دارد بد طالعی
  

  زمینم ترکستان ز خود اصل به غمینم دل حزین پیر یکی
  تجار خیل سر خویشتن ملک به بلغار و چین و روم به گشتم همی

  )372 - 370: 1386صافی، ( بود بد برگشته طالع سودم چه بود خود مال پر کشتی هزارم 

  
 به چین در و برد می فغفور براي را او نامۀ کشور دستور به که است کسی است، او کشور وزیر :مهندس -5

  .است روم شاه همراه پیوسته که است دانشمند و دانا عاقل، وزیري او. پردازد می بهرام وجوي جست
  

  کامل جالینوس چو صورت هر به قابل روم شاه داشت وزیري
  ملکش دهر و علم انواع شده کلکش داد می سبق را عطارد

  )1661- 1659: همان( مهندس نامش و خسرو انیس مونس پیوسته را شاه آن مقیم، 

  
 به و کند نمی سرپیچی فرمان از داستان جاي هیچ در و باشد می کشورش و شاه به وفادار و طینت خوش وزیري او
  .دهد می مثبت پاسخ کشور هاي خواسته تمام

  
  )1667: همان( بایستاد و بست کمر شه حکم به بنهاد انگشت چشم به فرمانش ز
  

  :است سخن خوش و فصاحت صاحب وزیري مهندس یادشده موارد بر عالوه
  

  مالحت حد در گفت ثناها فصاحت صاحب آن در بگشاد زبان
  )1745 - 1746: همان( حیران شاه شد او الفاظ در که عمان در همچون گفت ثنایی 

  



 ٤٥١/ ...روایت عامیانھ و کالسیکدو در  شخصیت تطبیق عنصر داستانی

 

 
 

 و عاقل دانا وزیري روم، او در مهندس که دارد چین در را نقشی همان او .است چین شاه فغفور وزیر: گنجور -6
  .است

  گنجور بود نامش گویند چنین فغفور چین شاه داشت وزیري
  )1721: همان( باشد فغفور خاصۀ وزیر باشد گنجور کائن کردند خبر 

  
 بسنده مورد دو ذکر به که است همراه صفات این با منظومه در او نام و اوست دانی سخن و رایی نیک او خصایص از

  .کنیم می
  )1724: همان( سلطان دستور با کرد نوازش سخندان گنجور بگشاد زبان

  )1735: همان( جاي چین سلطان منزل در کند رأي نکو دستور داد اجازت

  
 و مانع عنوان به داستان در و است بهرام رقیب ترین اصلی او .باشد می اندام گل عاشق و بلغاري شاهزادة :بهزاد -7

 سخن در متن بهزاد ظاهري ویژگی مورد در. شود برداشته راه سر از باید که دارد حضور قهرمان پاي پیش گرهاي
 با زیباروي شخصی دریافت او توان می است آمده وي به راجع داستان در که تشبیهاتی و استعارات از ولی نیست چندانی
  .باشد می مشکین و سیاه موهاي
  

  )827: همان( خیره چشم صد دیدنش از شدي تیره ابر میان خورشیدي چو
  .اوست سیاه موهاي گر بیان تیره ابر و بهزاد زیباي رخ دهندة نشان خورشید

  
 او است شده اشاره آن به جا چندین در که است بلغاري شاهزادة این جنگاوري و شجاعت بهزاد ویژگی بارزترین

 کار این براي و شکست دهد را وي تواند نمی به تنهایی بهرام که جایی تا ندارد کم از بهرام چیزي جسمانی قدرت ازنظر
 پهلوانی رستم چون نیز اسفندیار آنجا در .باشد می اسفندیار با رستم جنگ یادآور مسئله این که گیرد می کمک جنیان از

  .درآورد پاي از را وي توانست رستم سیمرغ کمک با نهایتاً که بود زورمند و قوي
  :است بهزاد جنگاوري و شجاعت گر بیان که شود می ذکر هایی نمونه اینجا در
  

  کوپال و گرز با و خنجر تیغ به زال رستم همچون بهزاد بود
  )871: 1386صافی، ( درافتاد دل در آتشی چشمش ز بهزاد دید را خویشتن ضرب چو 

  
  )927 - 926: همان( شیر چون شهزاده با کرد نبردي شمشیر تیغ و گرز به و زوبین به 

  
  .رساند می را او دالوري و شجاعت نهایت شیر و رستم به بهزاد تشبیه

  
 پس و سرانجام کند می حمله چین به پسرش قتل از خونخواهی به او است بلغار کشور پادشاه و بهزاد پدر: نوشاد -8

 از: شود می خاك سپرده به بهزاد مزار کنار در و شود می کشته گیرد می صورت بهرام و او بین که سختی مبارزات از
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 بیان شده گونه این نوشاد خشم شدت درجایی .است شده اشاره وي توزي کینه و خشم به قصه این در نوشاد هاي خصلت

  :است
  
  )2140: همان( خاك بر افکند غضب از آنگه پس چاك صد کرد شه نامۀ تندي به

  :شود می برده نام دالور چون صفاتی با او از و است قوي و شجاع بسیار بهرام و بهزاد همچون نیز نوشاد
  

  )2077: همان( سکندر سد چون راست بودي که دالور نوشاد چو آمد فرود
  
 است کرده تعیین بهرام کردن پیدا براي کشور که مژدگانی از شدن مطلع از بعد که است عیاران گروه از :شبرنگ -9
 شخصیت یک نقش یافتن بهرام از بعد شبرنگ .کند پیدا را او شود می موفق سرانجام و کند می تالش وي کردن پیدا براي

 آمده وي ظاهري هاي ویژگی در مورد. کند می کمک اهدافش به در رسیدن داستان قهرمان به و کند می پیدا را یاریگر
  :است
  

  کین با افالك همه بر بجستی رنگین چست پیک بود سیاهی
  بودي دوش در اش انبانچه یکی بودي گوش در زرش از حلقه دو
  نشستی در گوشش به انگشتان به بجستی آهو پی از رفتن به
  )1621 - 1618: 1386صافی،( عیار شبرنگ نام بود را او که اخبار ز راوي کند می روایت 

  
 خطر به را خود بهرام خاطر به حتی که جایی تا کرد اشاره اش وفاداري به توان می نیز وي درونی هاي ویژگی از

  .رود می دشمن سپاه قلب به شبانه و اندازد می
  

 فراوانی شجاعت نوشاد و بهزاد همچون نیز او است وي یاریگر بهرام با درنبرد و نوشاد پسرعموي: شیرافکن -10
  .است عام و خاص زد زبان اش دالوري و دارد

 
  )2193: همان( سردار قوم آن سر بر بودي که بلغار سلطان زادة عم یکی 

  سنگ دیدة از دل خون فتادي چنگ در تیغ هیجا به چون گرفته
  )2196 - 2195: همان( نام را شیر آن بدي شیرافکن که ایام دیده پیر گفتست چنین 

  
 داستان حوادث در نقشی گونه هیچ و شود می نام برده او از بیت یک در فقط که است چین دروازة دربان :اورنگ -11
  .ندارد

  )807: همان( اورنگ نام بانی تیم نشسته سنگ از بود تیمی شهر برون
  

  .است شده نام برده بیت یک در فقط نیز او از که است کشتی ناخداي :مفتاح -12
  )716: همان( ملّاح هفتاد داشتی غالمان مفتاح بود ناخدایی آنجا در
  



 ٤٥٣/ ...روایت عامیانھ و کالسیکدو در  شخصیت تطبیق عنصر داستانی

 

 
 

 مسافران، مالحان، عیاران، گروه به توان می شود می برده نام آنان از گروهی صورت به که هایی شخصیت دیگر از
  .نیستند بیش لشکرانی سیاهی حقیقت در که برد نام تجار و سپاهیان

  
  :زنان
 تفکیک هم از را آنان شمارش در و بگیریم نظر درمنظومۀ صافی در رفته هم روي را جنیان و انسان هاي شخصیت اگر

شود و در  می شامل را ها شخصیت از درصد دهم نه و وشش بیست که دارند حضور قصه این در زن شخصیت نکنیم هفت
 حداکثر و مرد زائدة و رنگ بی موجودي کهن، آثار در زن«آنکه  رغم علی. روایت کردي چهار شخصیت زن حضور دارند

  )15: 1371دقیقیان،، (»است مردان بخش الهام
 رخ داستان حوادث از یک هیچ بود نمی وي اگر که اندام، گل بخصوص دارند پررنگی حضور زنان منظومه در هر دو

 اي گونه به فولکور ادبیات در هاي مؤنث شخصیت«گوید  می که شویم می صدا هم سپیک با که اینجاست در. دهد نمی
 ادبیات. یابند می نمود و ظهور وجود نداشت، زورمندانه روابط هنوز که روزگاري مانند و زمان هاي واقعیت با متضاد

 آن سو شاهد بدین ساالري عصر مادر از که آورد می نظر در را جایگاهی او براي و ستاید می را زن فولکلور
  )14: 1388سپیک، (»نبودهایم
 در قسمت هستند جنیان از که زن هاي شخصیت( .پردازیم می قصه در حاضر زن هاي شخصیت معرفی به اکنون

  ).شوند می معرفی خود به مربوط
 در پیدا کرد را او قهرمان بعد از اینکه و کند می پیدا را او قهرمان که است قصه خانم شاهزاده اندام گل :اندام گل -1
 ها معشوق مانند سایر نیز او که گفت باید اندام گل ظاهري هاي ویژگی در مورد. گیرد می قرار همراز شخصیت یک حکم

  :است بلند و قامتی باریک کمري مجعد، زلفین کوچک، دهانی کمانی، ابروانی با زیبا دختري غنایی ادبیات در
  بود چین نگارستان رشک رخش بود عنبرین مویش و میگون لبش

  بودي موهوم ٔنقطه دهانش بودي نامعلوم خط میانش
  کمندي زلفش خم هر زیر به بندي نقش دو گوهرش برج به
  بود خم ابروش عاشقان قد چو بود ارم بستان سرو قامت به
  )276 -272: 1386صافی، ( مسکن محراب در کرده هندو دو فن پر چشم ابروانش زیر به 

  )279: همان( نونهالی بدر چو بودي رخش اتصالی ابر بود رویش به
 دختر خردمند و او که دهد تشخیص تواند می خواننده اما نیست سخنی متن در اندام گل درونی خصایص در مورد

 این از اطالع در صورت اش عمه که داند می ولی بندد می دل بهرام به که است آن وقتی نمونۀ یک است شناسی موقعیت
 کس هیچ با و کند می کتمان عشق را این اش باطنی میل رغم علی اندام گل اینجا در کند می درست مشکل او براي موضوع

  :زند نمی حرف آن از
  

  بجنبید سلطان بر مهرش دل به دید هیبتی مه چنان آن اندام گل
  )1037 - 1036: همان( کاشت همی او وفاي تخم دل به داشت همی پنهآن او راز ولیکن
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 هاي منظومهسایر  در دایه نقش. دارد می دوست بسیار را اندام گل که باشد می خیرخواهی زن و اندام گل دایه :دولت-2

 و عاشق هاي نامه و کند می کمک اندام گل به (دولت( دایه قصه این در. است مشاهده قابل زلیخا و یوسف چون عاشقانه
  :است او آمده خصوصیات مورد در. کند باخبر می یکدیگر حال از را آنان و رد و بدل را معشوق
  لطیفی کامل صورت معنی به ظریفی ترکی زیبارخی مهی

  )1049 - 1048: همان(کالمی  شیرین طلعت همایون نامی فرخنده و طالع خجسته 

  

 تا جایی باشد می مکار و گر حیله بسیار است؛ سیرت زشت و رو زشت زنی اندام گل عمۀ و فغفور خواهر :عشیره -3
 حتی که دارد داستان کمرنگی در بسیار نقش و مختصر حضور او .است گرفته پیشی هم ابلیس از گري حیله و مکر در که
 وقتی که آنجاست او جاي حضور تنها .گیرند پی می را خود طبیعی روند داستان حوادث وي شدن حذف صورت در

 دیدن به هرگز که کند می تهدید او را و ورزد می حسادت وي به است اندام گل عاشق رو زیبا فرد یک که شود متوجه می
 به متن در که عشیره بارز خصوصیات از. را ندارد کاري چنین قصد نیز اندام گل خود که درصورتی نرود نمدپوش ماه آن
  :باشد می زیر موارد شده اشاره آن

  
  بود چین سلطان همشیرة او که بود کین ز پر زال پیر را او مر
  عشیره نامش کش فرهاد زنی خیره بود گردون چرخ مکرش ز 
  تلبیس و مکر در سبق برده آن از ابلیس شکل چون اش بینی تخت به 
  )1075 -1073: 1386صافی،( 
 صوت خوش داشتن وي خصلت ترین مهم اما دارد زیبا بسیار صورتی او. است اندام گل مغنی کنیز: چهره گل -4
 براي اندام و گل بهرام وصال از بعد که است وقتی حضورش جاي تنها و دارد قصه در کمرنگی بسیار حضور نیز او است
  :کند می سرایی نغمه آنان

  )2755: همان(ناهید  ز برده مطربی در سبق خورشید همچو رویش بود کنیزي
  )2777: همان( آگاه معنی هر از و صوت بلبل چو ماه مانندة رخ و سرو چون قد
  

  :جنیان
 ابیات که از طور آن .شوند می تقسیم مردان و زنان دستۀ دو به خود نیز آنان که هستند جنیان قصه اشخاص از تعدادي

 نیز آنان .انسان نیست یک و جن یک بین تفاوتی هیچ مورد این در و دارند ها انسان چون ظاهري آنان آید برمی منظومه
. باشند می )جنیان( و فرازمینی )ها انسان( زمینی ساحت دو داراي یاریگران افسانه این در بنابراین هستند قهرمان یاریگران

 امکانات تمام از راه این در و برسد وصال معشوق به باید عاشق«عاشقانه  هاي داستان از بسیاري مانند نیز اینجا در پس
 قهرمانان سراغ به که است کمکی نیروهاي و امدادهاي غیبی ها آن از یکی. شود جسته سود باید اي افسانه و داستانی
  .پردازیم می ها شخصیت از دسته این به معرفی اکنون). 44: 1374ذوالفقاري، (»آید می داستان
  

  :مردها
 شکست دیو و او با مبارزه از بعد و بودند دشمن داستان قهرمان با ابتدا که هستند جنی برادر شش یاریگران این
به  از آنان هرکدام باشد می دالوري و شجاعت آنان خصایص ترین مهم از. شوند می بدل وي یاریگران به بهرام توسط



 ٤٥٥/ ...روایت عامیانھ و کالسیکدو در  شخصیت تطبیق عنصر داستانی

 

 
 

 و اسامی مورد در .است شده برده نام آنان از دالور و صفدر چون صفاتی با متن در و دارند قدرت و زور مرد صد اندازة
  :است آمده آنان شجاعت
  نور پر چهره آسمانش مهر چو صیفور نام برادر مهتر شده
  الماس همچو تیغش رزم روز به شماس بودش دگر نام یکی
  کوپال و گرز با جملگی تهمتن قحطال و مردافیوس قیطور، دگر

  حسامش ضرب نر شیر خوردي که نامش بود همیتا دیگر یکی 
  )438 - 435: 1386صافی، ( 

  
 آنجا را خواهد می او از و بیند می جنیان قلمرو در را بهرام که است کسی نخستین و جنیان از دختري :بو سمن -1

براي  را اندام گل مثبت پاسخ و رساند می اندام گل به را بهرام پیغام داستان پایان در که اوست. کند ترك فوراً
  :است زیر شرح به او هاي ویژگی. برد می رومی شاهزادة

2-   
  نکوخوي آن بودي رخسار گل چو نکورو را ایشان بود خواهر یکی

  )44 - 439: همان( آزاد سرو همچون باغ در گل چو زاد پري آن نام بود بو سمن 
  
 مواد سایر و غذا که است جایی فقط قصه طول در حضورش. است بو سمن دایۀ و جنیان از زیبا زنی نیز او :دالرا -2

 از. رساند می به وي جنیان قلمرو ترك بر مبنی را بو سمن پیغام و برد می بهرام براي بو سمن خواست به را خوراکی
  :شود می ذکر اي نمونه است آمده متن در که وي ظاهري هاي ویژگی
  )451: همان( بود پري دالراي او نام که بود مشتري چون اي دایه یک ورا

  :شود می ذکر اي نمونه نیز وي رسانی پیغام نقش دربارة و
  خواب در آنجا بود روم شاه که آب لب بر دالرا دم آن رسید 

  )465 -464: همان( جهاندار شاه بر کرد سالمی بیدار خواب از بکرد را شهنشه
  )467: همان( دختر پیغام پادشه پیش به برادر شش هر آن احوال بگفت

  
 به از رفتن بعد بهرام و است شده زندانی چاه در دیو توسط که است جنیان از زیباروي دختري :افروز جهان -3
 شده روي نام برده مه و پیکر ماه چون صفاتی با متن در او از. دهد می نجات را او دیو کشتن و مخوف چاه آن داخل
  :اوست نظیر بی زیبایی و جمال دهندة نشان که است
  بخت سیه دیو سیه آن ببسته تخت پایۀ بر دختري سو یک به 
  )612 - 611: همان( چاه آن رخسارش از بود روشن که ماه مانندها رخ به و سرو قد به 

  ).93: 1391عباسی و جاللی، (»است آمده نامه گرشاسب در بار اولین اي افسانه عنصر این«: دیوها
  

 خصوصیات در مورد قصه در است معتقد میرصادقی باره دراین که باشد می بودن رو زشت ها آن ویژگی بارزترین
 سخی هاي آدم و خسیس هاي آدم جادوگرها، ها، پري ها، جن دیوها، ها، غول قدیمی هاي قصه در«: است شده مبالغه دیوها

  ).99: 1388میرصادقی، (»شد می مبالغه ها آن خصوصیات توصیف در که بودند قراردادي هاي شخصیت
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 نزدیک مهیب در چاهی است ستمگر و رو زشت بسیار که او دارد نام افرع دارد حضور قصه این در که دیوي تنها
 را او نتوانسته دالور نیز صیفور حتی که است قدرتمند به قدري وي. آزارد می را آنان بسیار و کند می زندگی جنیان قلمرو

 اي جثه داراي او باید گفت افرع ظاهري هاي ویژگی مورد در. خواهد می کمک از بهرام کار این براي و دهد شکست
  :باشد می ترسناك و درشت

  چناري مانند به انگشتش هر مناري باال گنبد چون سرش 
  گلخن چو دودي روان اش بینی ز آهن سندان یک چو دندان بدش

  )611 -609: همان( پالهنگی چون مویها درازش سنگی تخت نشان ناخن هر ز 
  

  :است شده بیان شکل این به صیفور زبان از نیز وي مکاري و پیشگی ستم
  است ریو و نیرنگ دمش هر ما با که است دیو نام افرع نزدیک این در

  غدار دیو آن است دشمن ما با که ستمکار روي سیه دیو بسی
  شاه اي جورش از زحمتم در عجب ماه هر به موضع بدین آید همی

  )575 - 573: همان( است غریو در جورش بیم از فلک است دیو باالي گز پنجاه و صد 

  
  :حیوانات

 این از برخی و قهرمان بین باشیم می قصه این در نیز حیوانات حضور شاهد دیوها و جنیان ها، انسان بر عالوه
 توسط نهایتاً باشند که می قوي بسیار دارند حضور خشکی و دریا در که حیوانات این. گیرد می صورت نبرد حیوانات

  .شوند می کشته بهرام
  
 به وي هاي ویژگی از شود می کشته بهرام تیر یک با نخجیرگاه در است وحشتناك و بزرگ بسیار که شیر این :شیر -1
  :کنیم می اشاره زیر مورد

  )326: همان( خاك فلک بر میفشاندي پنجه ز سهمناك شیري سیه آمد پدید
 باعث و کند می حمله کشتی به آسا غول نهنگ این است چین به رفتن حال در کشتی بر سوار بهرام وقتی :نهنگ -2
  :شود می بیان هاي نهنگ ویژگی زیر ابیات در شود می کشته بهرام توسط نهایت در اما .شود می کشتی مسافران ترس

  )733: 1386صافی، ( پیوند کوه نهنگ یک بیامد خردمند یار اي گفتند بدو
  )740: همان( نور ها دیده نمودي می مهرش چو دور از خیره نهنگ آمد همی 

 توان به آهویی اشاره کرد که در شکارگاه، بهرام بعد از دیدنش از دیگر حیواناتی که در این قصه حضور دارند می
 از نیز است سوار آن بر نوشاد نبرد روز که فیلی و بهرام اسب. شود می سرگردان بیابان در و رود می دنبالش به شکار براي
  .دارند حضور منظومه در که هستند حیواناتی دیگر
  

  :هاي منظومۀ کردي شخصیت معرفی
  
 مردها 

  :باشد اصلی و قهرمان داستان است که از همان دوران کودکی بسیار باهوش و عاقل و شجاع می شخصیت :بهرام -1



 ٤٥٧/ ...روایت عامیانھ و کالسیکدو در  شخصیت تطبیق عنصر داستانی

 

 
 

 بوو ڵسا ێستا سێیآرامم ئبعومري 
  بوو ڵماەو ك ڵقەش و عۆهەك بێلەگ
  بوو ڵندي الەب ي بازيەاستڕي ۆڵق
  .بوو ڵمی زاەستڕۆت ەوكەشان و ش ەب
 

  عمر بهرام هنوز سه سال بود
  بسیار باهوش و عقل و کمال بود

  بازوي راستش بازوبند لعل بود] در[
  )10:1347فتّاحی قاضی،( .و شوکت رستم زال بود شأن به
  

تشبیه بهرام به اسفندیار، رستم و دیگر پهلوانان شاهنامه در . باشد یمویژگی بهرام شجاعت وي  نیتر مهمبارزترین و 
  :کند یمحقیقت او را قوي و شجاع معرفی 

  ھەروەکوو ئیسفەندیار، ھەمیشە پەڕبەسەرە
  گۆ لە مەیدان دەرکەرە) تاشکەند(وەک ئەفراسیابی تاجکەند 

ستی بەوری لە بەرە وەکوو ڕۆستەمی زەمان،   پ
 بە چەکمەی گەرشاسوپی، لە خۆی دەدا ھونەرە

ە، ئەو گورزی گاو و سەرە   دارای ڕەخش و گۆپا
  

  همانا مانند اسفندیار، همیشه پر بسر است
  برد یممانند افراسیاب تاشکند، گوي از میان 
  مانند رستم زمان، پوست ببر بتن دارد

  دهد یمبا چکمۀ گراشاسبی، از خود هنر نشان 
  )190: 1347فتّاحی قاضی،(است داراي رخش و کوپال و گرزِ گاو سر 

پدر بهرام بسیار رعیت پرور و بخشنده بود، یک نمونه وقتی است که بهرام متولد : پدر بهرام پادشاه قیصر روم -2
  :شود یم

ر ب ش قوربانی و خ   حەو جار نۆ گام
ر ب ی ت   فەقیر و ھەژار پاکی پ

ی خودادا  ر بلە ڕ ود  .بارام ن
ش دەگەڵ سە   ەڕیتمحەو جار نۆ گام

ی   لە دەرکی مزگەوت پاکیان سەرب
راتی شایە، شادیانەی کوڕی   .خ
نە ئاچغ ب تەمام   دەرکی خەز

ک بیبا  ات و ئەنعام) بەرێ(=با خە   خە
ر ب فرزەندم بارام ود کوو ن   .بە

 
  هفت بار نه گاومیش قربانی و خیر باد

  از آن سیر بشندفقیر و بیچاره همه 
  .در راه خدا، بهرام نامدار باد

  هفت بار نه گامیش با صد گوسفند
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  بدر مسجد همه را سر بریدند

  .خیرات شاه است، شادمانی پسرش
  ی باز باشدبه مامدرِ خزیه 

  تا خلق خلعت و انعام ببرد
  )6-4:همان( .بلکه فرزندم بهرام نامدار باشد

  :کرد ینمست که بسیار عادل بود و به مردم کشورش ظلم ي پدر بهرام این اها یژگیواز دیگر 
  

کی دەگوت تان وشیار ب: بە خە   د
مم ئەمن، خۆشتان ئەحواڵ ب   ب زو

 
  دلتان هوشیار باشد: گفت یمبمردم 

  )9: 1347فتّاحی قاضی،(باشد من بی ظلمم، احوالتان خوش 
  
  :ۀ فدا بوددلباختدر این منظومه وي پادشاه حلب است، منصور پادشاهی عاشق و : منصور شاه -3

وان تم مەکە ئەی باغی س   تۆ ش
وان رە ک  من وەکوو مەجنوون مەن
  ھا تو مرا دیوانه مکن ای باغ سیب

  )٢١: ھمان(مرا مانند مجنون به کوھساران مفرست 
  لەت ئەمن پادشاەم جەرگم بووە لەت

ی دوو چاوت،  ی ھەنیەکەتلە سو   خا
 

  من پادشاھم، جگرم لخت لخت شده است
  )٢٩:ھمان(در اشتیاق دو چشمت، خاِل روی تو 

  :پوشد کند و جامة درویشی می منصور شاه به خاطر عشق فدا تاج و تخت را رھا می
  تۆ بۆچی زگت بە من نەسووتا

 سیما عەزیزەکەی من زەڕ و سیم
  ئاخر پادشا بووم، کردتمە گەدا

  .ت بە دەستی من داداری گەدایی
 

  تو چرا دلت بر من نسوخت
  عزیز من زر و سیم سیما

  آخر پادشاه بودم، گدایم کردي
  )172: همان( .من دادي به دستچوب گدایی 

  :منصور شاه بسیار شجاع است و شجاعت و دالوري او چنین توصیف شده است
ەب زەمینە کیان پادشای حە   یەک
ری شینە   پ زۆر و زاتە، وەک ش

نگ، ھەر پ لە خوینە   پەنجەی وەک پ
رە، ئەتۆ بیدینە تە ئ   .ئەو د

 
  یکی از ایشان پادشاه حلب زمین است

  پر زور و ذات است، مانند شیر کبود است



 ٤٥٩/ ...روایت عامیانھ و کالسیکدو در  شخصیت تطبیق عنصر داستانی

 

 
 

  پر از خون است اش پنجهمانند پلنگ 
  )288:همان( .، تو او را ببیندیآ یماو اینجا 

  :است وي پادشاهی عاقل و صاحب رأي و اندیشه است نیم زهاندام و پادشاه سرزمین حود  پدر گل :عادل شاه -4
  کەالم من لەگەڵ تۆمە پادشای خۆش

فام ئەرێ عادڵ عاق و پ   شا، پ
 

  من با تو هستم اي پادشاه خوش کالم
  )253:همان(فهم ، پر عقل و پر شاه عادلاي 

  
اندام است و در واقع تنها رقیب بهرام به  در این منظومه پادشاه فرنگ است او نیز دلداده و عاشق گل :اخترشاه -5

  :اندام نماید اندام مال و ثروت فراوانی را تقدیم پدر گل اخترشاه حاضر است که در مقابل گل. دیآ یمحساب 
ک لیرە، زییایی گەردن وار   ١کەشان خە

  مەتاحی بەحرێ بە قیمەت گران
شت دەکەم من بە وشتران شک   پ

  !دەبین بە خزم، ئەرێ ڕوح و گیان
ژە کەوتمە سەرمان و نەمان  .لەم

  )از بین گردن زیبایان، از همه زیباتر( انیبایزخرواري لیره، زیباي گردن 
  گران متیبه قمتاع بحري 

  کنم یماشتران پیشکش تو  لهیوس به] آنرا[من 
  ]من[اي روح و جان  میشو یمقوم و خویش 

  )252:1347فتّاحی قاضی،(دراز مدتی است من بین ماندن و نماندنم 
  
 :زنان 
ي ظاهري او نیز ها یژگیواست، از نظر  نیم زهوي شاهزاده خانم قصه و دختر پادشاه سرزمین حود : اندام گل -1

  :دختري بسیار زیبا، قد بلند و میان باریک توصیف شده است ها معشوقهمانند سایر 
ندام بەفری سپییە   سنگی گو

  ایە لە کن ھیچ شایەک ئەو مەتاحە نی
 

  اندام برف سفید است سینة گل
  )٣٦: ھمان(نزد ھیچ شاھی این متاع نیست 

  
مەی ھەنارت   لوتف مەرحەمەت کەی کو

  چاوی جەلالب و ئەبرۆی دیارت
  عەکسی ڕوخسارتئەتۆ به مدەیە 

  .سنگ و بەرۆکی بازاڕ و شارت
 

  لطف مرحمت کنی گونۀ انارت را
  چشم جالد و ابروي ممتازت را

                                                             
  )نبانه بورینه، ذیل واژه هه( ، کشیدهزیبا: ش که ١



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٤٦٠

 
  بده به منتو عکس رخسار خودت را 
  )1347:41فتّاحی قاضی،(سینه و بر بازار و شهرت را 

  
ی ڕیحانەی شەواو ل نەدراوە   دە

  وەک وەنەوشەیە، ئەو نەژاکاوە
  بەرۆک نەدراوەدەستی لە سینە و 

  ئامانەتییە و ھەر ڕاوەستاوە
مەی ھەروەکوو شووشەی قەنداوە  کو

  مانند ریحانی است که شب آب داده شده است
  مانند بنفشه است، او پژمرده نشده است

  و برش دست زده نشده است نهیبه س
  امانت است و نگاهداري شده است

  مانند شیشۀ قنداب است اش گونه
  )70:همان(است چشمش به مثال پیالۀ گالب 

  
  :باشد یماندام در داستان مهربانی و بخشندگی وي  ي گلها یژگیواز دیگر 

  ئەنگوستیلەی الڵ، چون لەعلی ڕوممان
  مەتای ڕەنگاوڕەنگ، بە قیمەت گران
  ئەشرەفی و یاقووت، مەتای فراوان

ات بەخشی، بیبەن بۆ عاشقان   بە خە
 

  رمان انگشتري لعل، چون لعل
  گران متیبه قمتاع رنگارنگ، 

  اشرفی و یاقوت، متاع فراوان
 )192:همان( دیببربه خلعت بخشی، براي عاشقان 

 
ي ظاهري فدا باید ها یژگیودر مورد  باشد یماندام است در ضمن دوست و همراز وي نیز  دختر عموي گل: فدا -2

  :گفت که وي دختري بسیار زیبا است
کوو بیدینم دوو  تبە   چاوی کا

ت   بەژنی بلوور و قەدی شمشا
ت ئەحوا   .ئەبرۆی کەمەند و پ

 
  بلکه دو چشم کالت را ببینم

  بلور و قد شمشادت را) قامت(=  به شن
  )19:1347فتّاحی قاضی،(. ابروي کمند و پر احوالت را

  
  بە سەرگەردت بم سنگتەختی خوونکار

نە خوار   ئەگەر ئەگریجەت لە گۆنەت د
ک لە شەڕن ھ   مار ەروەکوو ڕەشگەل

 



 ٤٦١/ ...روایت عامیانھ و کالسیکدو در  شخصیت تطبیق عنصر داستانی

 

 
 

  تو باشم اي تخت پادشاه) قربان(= سرگرد 
  ندیآ یمپایین  ات گونهتو از ] ان[زلف ) وقتیکه(= اگر 

  )28:همان(هستند  جو زهیستمانند مار سیاه بسیار 
  

  :جنیان
  

  :مردان
  :ي آنان به شرح زیر استها یژگیوکه  بو سمنبرادران 

و کاڕوبایە  ھەمە برایەک ن
  ڕەزایە، لە گوتن نایە بزۆر 

  .ملی وی وەکوو ئی ھەژدیھایە
 

  برادري دارم اسمش کاهرباست
  شود ینماست، گرفتار  دست رهیچبسیار 

  )96:1347فتّاحی قاضی،(اژدهاس گردن او مانند گردن 
  

  یەکی دیم ھەیە ئەرژەنگ ناویەتی
اویەتی نج گەز جاو کەللەی ک  .بیست وپ

  یکی دیگرم هست نامش ارژنگ است
  )97:همان(باشد  یمبیست و پنج گز مدقال کلۀ کالهش 

  
وی سەڕسەڕە   یەکی دیم ھەیە ن

مەڕە وە وەکوو پ   ددانی پ
  ایە، دائمە لە شەڕە حاسەبانی

دا، چەندە بەدفەڕە ای ل   !سەت بە
 

  است صرصریکی دیگرم هست نامش 
  دندان دارد مانند بیل

  در شر و شور است دائمعصبانی است، 
  )98:همان! (است) موذي(= برسد، چقدر بدفَر  به اوصد بال 

  
  :زنان

قبل از برگشتن برادرانش  خواهد یماز او  ندیب یمدختري از جنیان است وقتی بهرام را در سرزمین جنیان  :بو سمن-1
  :ي او به شرح زیر استها یژگیوآن سرزمین را ترك کند؛ 

  ەندەرقەمەاي سەڵي قەنگرۆك قەت وەكەردنەگ
  ەندەهوەدي و ئێو ه ریفەك زێلەگ
  .ەندەب ەوێپ ڵك، گوەخێن دارمەدەب
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  گردنت کنگرة قلعۀ سمرقند است
  بسیار ظریف و آرام و ساکن است
  )1347:106فتّاحی قاضی،(است بدن درخت میخک، گل به آن بند 

  
 فوراً خواهد یمبا بهرام است و بهرام را تهدید کرده و از او  بو سمنوي به شدت مخالف رابطه  :بو سمنمادر  -2

  :آنجا را ترك کند
شە بزان   دەب عالەم بەو ک

ک دێ لە بەرمەیدان   گرمەگرم
  شەڕی دایک و کچ کەوتە ھەیوان

شە و پرچ رە و ک شان لە گ   ک
دان  لە گرمەگرم و بەرچیغ ل

دان   .بارام سەر سووڕما لە بەر ل
  

  باید عالم از این معرکه باخبر شود
  دیآ یماز میدان بانگ و صدا 

  افتاد وانیبه اجنگ مادر و دختر 
  کشمکش و گیسو کشیدن

  ]است[بانگ و فریاد و چوب زدن 
  )101:همان(ماند در حیرت ] آنان[بهرام از زد و خورد 

  
  :ها شخصیت انواع بررسی

 داستان و برند می پیش را داستان خود کنش با که هستند اشخاصی یا دارند حضور در هر دو منظومه که اشخاصی -1
 گروه از این شود می گفته آنان به نیز قهرمان که باشند می اصلی هاي شخصیت حقیقت در و چرخد می آنان محور حول

 نقش است ذکر الزم به البته است شده گرفته آنان نام از نیز منظومه اسم که برد نام را اندام گل و بهرام باید ها شخصیت
 .الزم است وي حضور و شود حذف داستان از نباید وجه هیچبه  اما است تر کمرنگ از بهرام اندام گل

 داستان باید در حال این با ولی نیستند مهم اول گروه هاي شخصیت اندازة به که هستند اشخاصی دیگر ۀدست-2
 از این دسته. فرعی هستند هاي شخصیت گروه، این اصل در و کند می ایجاد خلل قصه در نبودشان و باشند داشته حضور

 در منظومۀ کردي منصور، فدا، اخترشاه، عادل شاه و نوشاد، جنیان گنجور، فغفور، بهزاد، کشور، توان در منظومۀ صافی می
  .برد نام را جنیان و

 تفاوت داستان اصل در نبودشان و بود و باشند می لشکر سیاهی در واقع که هستند هایی سوم شخصیت دستۀ -3
 صافی ٔمنظومه در ها شخصیت گروه این از کند نمی احساس را نقصی هیچ خواننده شدن حذف در صورت و کند نمی
 .برد نام رابو  و در منظومۀ کردي مادر سمن افروز جهان و عشیره چهره، گل اورنگ، مفتاح، توان می

ها  شخصیت تمامی که است این شد باید یادآور این دو منظومه هاي شخصیت در مورد بررسی که دیگري نکتۀ -4
 گونه هیچ داستان طول در ها آن همۀ یعنی. هستند و ساده ایستا اشخاص استثنا بدون لشکر سیاهی یا فرعی اصلی، خواه



 ٤٦٣/ ...روایت عامیانھ و کالسیکدو در  شخصیت تطبیق عنصر داستانی

 

 
 

 هیچ اما دهند تغییر نیز را خود محیط است ممکن حتی و برند پیش می را حوادث بلکه پذیرند نمی را تحولی و تغییر
  .اند بوده ابتدا در که اند بوده پایان همان در بیان دیگر به و شود نمی مشاهدهخودشان  رفتار و اعمال در دگرگونی

 اشخاص بین در چند بعدي و جامع شخصیت و هستند بعدي تک و ها ساده در هر دو منظومه همۀ شخصیت -5
  .دارند بینی پیش قابل رفتاري و حرکات بودن، بعدي تک و ساده به خاطر این افسانه بازیگران و نشد مشاهده قصه
توان در منظومۀ  می گروه این از داد قرار قراردادي اشخاص زمرة در توان می را داستان هاي شخصیت از تعدادي -6

 نام را افرع و در منظومۀ کردي منصور، کاهربا و برادرانش و برادرانش و صیفور مهندس، گنجور، عیار، صافی شبرنگ
  .برد

 تعلق آن به ها شخصیت که بود اجتماعی طبقۀ شد برده پی آن به ها بررسی شخصیت از بعد که دیگري مسئلۀ -7
 افتند می اتفاق شاهزادگان و شاهان براي که است وقایعی به مربوط عاشقانه قصۀ این باید گفت خصوص این در داشتند

 و متوسط طبقۀ حال شامل قصه این گفت توان می پس .شویم می مواجه شاهزاده و شاه لفظ با به وفور درهر دو منظومه و
  .است حاکم فرهنگ داراي حال عین در و مرفّه بسیار طبقات مربوط به بالعکس بلکه شود نمی فرودست

  :هاي دو منظومه هاي شخصیت ها و تفاوت شباهت
 بریم که ها پی می هاي آن هاي واختالف هاي هر دو منظومه به وجود شباهت ازمقایسۀ شخصیت

  :کنیم ها اشاره می آندر زیر به 
  

  :ها شباهت
  .باشد در هر دو منظومه پدر بهرام پادشاه کشور روم بوده که بسیار عادل بخشنده ورعیت پرور می -1
  باشد که از همان دوران کودکی بسیار باهوش بوده در هر دو منظومه بهرام شخصیت اصلی داستان می-2

 .شود فنون با هنرها سرآمد میرسد در تمام علوم و  و وقتی که به سن رشد می
آید و  اندام است وي هرسال تنها یک بار از قصد خود بیرون می قصه گل ٔدر هر دو منظومه معشوقه و شاهزاده-3

 .دل منتظر جلوس اویند چندین هزار عاشقان بی
نظومه یکسان بو دختري از جنیان در هر دو م در هر دو منظومه تعدادي اشخاص جنیان هستند که شخصیت سمن-4

  .باشد می
  :ها تفاوت

 .در منظومۀ صافی نام پدر بهرام کشور است در حالیکه در منظومۀکردي نام وي ذکر نشده است-1

شاه پادشاه  اندام دختر عادل اندام فغفور پادشاه چین است در منظومۀ کردي گل در منظومۀ صافی نام پدر گل-2
 .باشد می"مین حود زه"سرزمین

اندام است در منظومۀ کردي همدم وي دختر عمویش فدا  افی دولت دایه و همدم و همراز گلدر منظومۀ ص-3
 .باشد می

هاي اصلی منظومۀ کردي منصور پادشاه سرزمین حلب است که در منظومۀ فارسی چنین  یکی از شخصیت-4
 .شخصیتی وجود ندارد

که در منظومۀ فارسی شش نفر و در منظومۀ کردي  بو است هاي این دو منظومه تعداد برادران سمن از دیگر تفاوت-5
 .ها نیز در هر دو منظومه متفاوت است باشد که اسامی آن ها سه نفر می تعداد آن
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هایی چون پیر عاشق، مهندس، گنجور، نوشاد، شیرنگ، شیرافکن، اورنگ، مفتاح،  در منظومۀ صافی به شخصیت-6

  .هایی وجود ندارند خوریم که در منظومۀ کردي چنین شخصیت ن برمیدولت، عشیره، گلچهره، دالرا و جهان افروزسخ
 .سخن آمده که در منظومۀ کردي اثري از آن نیست» افرع«در منظومۀ صافی از دیوي بنام -7

اسب بهرام و فیل حضور دارند که در منظومۀ کردي اثري از آنان  نهنگ، در منظومۀ صافی حیواناتی چون شیر،-8
  .باشد نمی

  
  :گیري نتیجه

هاي عاشقانه است، که در این رساله به بررسی تطبیقی بهرام  ترین منظومه اندام یکی از زیباترین و دلنشین بهرام و گل
آنچه از این بررسی تطبیقی . اندام امین الدین صافی با روایت منظوم آن در ادب فولکلور کردي پرداخته شده است و گل

  :زیر است دریافت شد به طور خالصه موارد
  

اي که در خود دارد در صورتی که شناخت و  فرهنگ مردم کردستان، با غناي فراوان و ظرافت ویژه -1
اي نو به روي فرهنگ و ادبیات  تواند دریچه معرفی آن مورد عنایت پژوهشگران و صاحبنظران قرار گیرد، می

 .شکوفاتر سازدسال فرهنگ ایران زمین را پربار و  ایران بگشاید و درخت کهن
هاي گنجینۀ فرهنگ ملّی است و  ترین بخش ترین و پرمایه فرهنگ، زبان و ادبیات کردي یکی از اصیل  -2

اجزایی که از به هم . نماید تحلیل و بررسی آن بدون شناخت کامل همۀ اجزا و عناصر تشکیل دهنده، ناقص می
پس شناخت نمودهاي فرهنگ کردي . شیدتوان به عمق و وسعت فرهنگ کشورمان غنا بخ ها می پیوستن آن

 .هاي استوارسازي وحدت ملّی و سیاسی کشور است ها، یکی از راه همراه با درك درست آن
کنند و همۀ  در این دو منظومه هر سه نوع شخصیت اصلی، فرعی و سیاهی لشکر ایفاي نقش می -3

 .باشند ها ایستا و ساده می شخصیت
بیت آغازین منظومۀ صافی سبب نظم کتاب  68. باشد یدیۀ مرسوم میهر دو منظومه فاقد دیباچه و تحم -4

شود در منظومۀ کردي  داستان آغاز می 69 باشد و از بیت نامگذاري شده و در مورد علّت سرودن این منظومه می
نه گو شود و در واقع این بدون مقدمه و علّت سرودن آن با مناجات شاه در تقاضاي فرزند از پروردگار شروع می

 .سازد مناجاتش را با ورود به اصل داستان همگام می )راوي( بیژ غیر مستقیم بیت
اصل  جوانمردي، رزم،: قبیل از دیگر مضامین اما است، عشق منظومه هر دو مایۀ دورن ترین برجسته -5

 .شود می مشاهده منظومه در هر دو... یکتاپرستی و توکل به خداي یگانه و
  

  :منابع
 .سیدیان انتشارات :، مهاباداالسالمی شیخ امینسیدمحمد  ترجمه، مظفریه تحفه ،)1364(اسکارمان  

 .مرکز :تهران طاهري، فرزانه ترجمۀ ،داستان عناصر ،)1377( رابرت اسکز،
 .نگاه :تهران ،بنویسیم داستان چگونه ،)1384( صدیقه اسماعیل لو،

 .فصلنامه دانشکده ادبیات: تبریز ،بحثی در ادبیات عامیانه). 1354(انزابی نژاد، رضا 

 .دانشگاه تبریز: تبریز ،، پایان نامه کارشناسی ارشد»فرهنگ کردي«، )1334(ایوبیان، محمدصالح 

 .سرو :تهران لیراوي، محمدرضا ترجمۀ ،عامیانه فرهنگ در روایت ،)1380(آرتور، آسابرگر،
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  .مرکز :تهران شناس، حق محمد علی ترجمۀ ،نویسان رمان روایت به رمان ،)1368( میریام آلوت،
 .نو :تهران ،نویسی قصه ،)1362( رضا براهنی،

 .زوار :تهران یک، لدج ،شناسی سبک ،)1386( محمدتقی بهار،
 .نویسنده ناشر :،تهرانداستانی ادبیات در شخصیت منشأ ،)1371( دخت شیرین دقیقیان،

 .نیما :تهران ،فارسی ادب عاشقانۀ هاي منظومه ،)1374( حسن ذوالفقاري،
 .رضوي قدس آستان :مشهد ،فارسی زبان در آن آثار و ادبی انواع ،)1370( حسین رزمجو،

 .سروش: ، تهرانادبیات فولکلور ایران، )1389(سیپک، ییري،

 .سروش :تهران اخگري، محمد ترجمۀ ،ایران فولکور ادبیات ،)1388( ییري سیپک،
 .سروش: ، تهرانبورینه نبانه فرهنگ هه، )1369( )ژار هه( شرفکندي، عبدالرحمن

 .13 پیاپی ،سوم شمارة چهارم، سال ادب، بوستان مجلۀ ،)1391( یداله جاللی و عباسی، سکینه
 .یزد دانشگاه :یزد ،فارسی بدیع در سخن زیور ،)1387( محمدعلی صادقیان،

 .چشمه :تهران ارسطو، پرویز و ذوالفقاري حسن تصحیح ،اندام گل و بهرام ،)1386( محمد الدین امین صافی،
 .فردوس :تهران ،ایران در سرایی حماسه، )1387( اهللا ذبیح صفا،

 .فردوس :تهران چهارم، جلد ،ایران در ادبیات تاریخ ،)1373( ....................
 .سینا ابن :تهران ،ایران غنایی هاي منظومه ،)1340( لطفعلی صورتگر،

 .دانشگاه تبریز: تبریز ،منظومۀ کردي مهر و وفا، )1345( فتاحی قاضی، قادر

 .موسسه تاریخ وفرهنگ ایران: تبریز ،بهرام و گلندام منظومۀ کردي، )1347.......................... (

نشر  و آثار حفظ بنیاد تهران، ،نویسی داستان آموزش کام، به گام داستان ،)1386( حسین فتاحی، .1
 .صریر نشر :مقدس دفاع هاي ارزش

علوم  پژوهشگاه :تهران زاده، شریف منصوره ترجمۀ ،ادبی اصطالحات فرهنگ ،)1382(مارتین، کري، .2
 .انسانی و مطالعات فرهنگی

 .زیبا :تهران نژاد، ترابی مهرداد ترجمۀ ،کنیم تحلیل را داستانی ادبیات چگونه ،)1380( پی.دبلیو کنی، .3
 .چشمه :تهران ذوالفقاري، حسن کوشش به ،ایران عامیانۀ ادبیات ،)1386( محمدجعفر محجوب، .4
 .مرکز :تهران ،کوتاه داستان مبانی ،)1379( مصطفی مستور، .5
 .سخن :تهران ،داستان عناصر، )1380(جمال  میرصادقی، .6
 .سخن :تهران ،داستانی ادبیات، )1386( ...................... .7
 .مهر آیۀ :تهران ،ادبیات و نداستا ،)1375( ....................... .8
 .چشمه :تهران ،عاشقانه کهن هاي منظومه ،)1388( مرتضی سید میرهاشمی، .9

 حمیدیان، سعید کوشش به دستگردي، وحید تصحیح ،پیکر هفت ،)1389( یوسف ابن الیاس نظامی، .10
 .قطره :تهران

 .فروغ فروشی کتاب :تهران ،فارسی زبان در و ایران در نثر و نظم تاریخ ،)1344( سعید نفیسی، .11
 .فصلنامه کیهان فرهنگی :تهران ،گذري بر ادبیات کردي، )1387(هوشنگی، امیر هوشنگ  .12

 .نگاه :تهران ،نویسی داستان هنر ،)1388( ابراهیم یونسی، .13


