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میراث مکتوب، مؤسسۀ پژوهشی آینۀ میراث
۱۹۷-۱۷۹، ۱۴۰۱تابستان بهار و، )۷۰: پیاپی(۱، شمارۀ ۲۰، سال)ترویجیمقالۀ علمی ـ (نامۀ علمی دوفصل

روایات لیلی و مجنون در ادبیات مکتوب کردی
کیبیدهادی 

چکیده
روایت مکتوب از داستان لیلی و مجنون در ادبیات کردی وجود دارد کـه ُنهبیش از 

از . درآمـده اسـتاغلب آنها در پیروی از نظامی گنجوی و مقلدان او به نظم و نثـر
تعلق به گویش کرمانجی در مناطق کردنشین ترکیه و شمال این آثار، چهار روایت م

پـنج، امـاخراسان است که تنها شاعر و متـرجم دو روایـت از آن مشـخص اسـت
از میان روایات . روایت دیگر مربوط به گویش گورانی رایج در کردستان ایران است

رت و قبادی از شـهخانای بدلیسی و حارث ترتیب دو روایت کرمانجی و گورانی به
در این مقالـه سـعی شـده تـا بـا شناسـایی و معرفـی . تفصیل بیشتری برخوردارند

هم گسترۀ نفوذ لیلی و مجنون نظامی در ادب کـردیروایات لیلی و مجنون کردی 
و سـهم آنهـا در شود و هم برخی از شاعران کردزبان گمنـاممعلومبر اهل پژوهش

.دشناخته شوبرای جامعۀ علمی ما اتصال ادب فارسی و کردی
رمانجی، گورانیُکلیلی و مجنون، روایت، ادبیات کردی، : هاکلیدواژه

۲۵/۵/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۲۷/۲/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

پسادکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد/h.bidaki@gmail.com
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مقدمه. ١
ِعمبـدْنتاریخ ادبیات فارسی طبق انواع ادبی، بدون تردیـد برخـی از شـاعرابندیتقسیمدر

عنوان مثال، شعر روایی در تاریخ ادب فارسی پیشـینۀبه. روندشمار مییکی از انواع ادبی به 
اند؛ اما کهنی دارد و آثار روایی متعددی را سراغ داریم که در موضوعات مختلفی سروده شده

بـا سـرودن پـنج اثـر ششـم هجـری نظامی گنجوی نخستین شاعری بود که توانست در قرن 
متفاوتدر روایی  خمسـۀ . سرایی ابداع کندای به نام خمسهطرز ادبی تازه،موضوعات نسبتًا
ورد توجــه بســیاری از شــاعران قــرار گرفــت و ســرایندگان متعــددی بــا پــس از او مــنظــامی
آزمایی کردند که اغلب آنهـا پایبنـد تقلیـد صـرف سرایی طبعاز نظامی در خمسهپذیریتأثیر

: متأثر از نظامی دو گـروه بودنـدالبته، شاعراِن. دندداها تغییراتی نشدند و در جزئیات داستان
دوم، آنانی که تنها . به نظم درآوردندر،یا بیشتمنظومهپنج ،او، به پیروی ازآنهایی کهنخست 

دامنۀ تـأثیر نظـامی چنـان گسـترده اسـت کـه تـاریخ . ندرفتننظامی یک یا دو اثِربه استقبال 
کـه امیـرطـورادبیات فارسی را درنوردیده و به تاریخ ادبیات ترکی نیز رسـیده اسـت؛ همـان

رکی جغتایی توانست یک خمسـۀ ترکـی در برابـر خمسـۀ شیر نوایی به عنوان پدر شعر تعلی
. نظامی بسراید

انـد یـک یـا چنـد دی را سراغ داریـم کـه توانسـتهزیادر تاریخ ادبیات کردی نیز شاعران 
در ایـن . بـه کـردی ترجمـه کننـدآنها رااقلالکنند یا گویینظیرهنظامی را خمسۀمنظومه از 

رد است که چند بـار بـه ر پرطرفدار در میان شاعران ُکنظامی یکی از آثالیلی و مجنونمیان، 
از نظـامی . نظم کردی درآمده است برخی از این شاعران روایت لیلی و مجنـون را مسـتقیمًا

البتـه . انـددان او را بـه نظـم درآوردهای از روایت نظامی و مقّلاند و بعضی دیگر آمیزهبرگرفته
تغییـر، دسـتخوشون کردی توسط شاعران آنهـا جزئیات داستانی اغلب روایات لیلی و مجن

. ردآنها را تقلید صرف به شمار آوتوانبنابراین، نمیاست؛حذف یا اضافه شده
تاکنون اندکی از روایات لیلی و مجنون کردی تصحیح و چاپ شـده و محتـوای آنهـا در 

ر روایت به آنها نظامی مقایسه شده که در این مقاله ذیل هلیلی و مجنونخالل چند مقاله با 
مـرتبط و مسـتقل معرفـی یروایـات کـردی در پژوهشـهمـۀ اما .مراجعه شده است کـامًال

نخستین بار معـروف خزنـهنشده الروایـة «ای بـا عنـوان م در مقالـه١٩٧٦دار در اند و ظاهرًا
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تنها پنج روایت کردی از لیلی و مجنون را همـراه » الشعریة لیلی و مجنون فی االدب الکردی

ش ١٣٩٦دار، سیاوش مرشدی نیـز در پس از خزنه. های اخیر آن معرفی کرده استا ترجمهب
دو روایت از لیلی و مجنون کردی را نام ،»های کردی خمسۀ نظامینظیره«ای به نام در مقاله

پس از گذشت حدود نـیم قـرن از .استاشتباهانتساِبیک فقط در حد هابرده که یکی از آن
دار، روایات کردی بیشتری از لیلی و مجنون شناسایی شده که حتـی چهـار چاپ مقالۀ خزنه

نتوانسته در مقالۀ خود برخـی از آنهـا را معرفـی و حـداقل بـه مقالـۀ نیزسال پیش، مرشدی
! دار مراجعه کندخزنه

به حـّدیسعی شده که روایات لیلی و مجنون در ادبیات کردیۀ حاضربنابراین، در مقال
کامل دان او در نظامی و مقّللیلی و مجنونسو، گسترۀ تأثیرگذاری معرفی شود تا از یکنسبتًا

د کـردی از لیلـی و مجنـون بـرای ادبیات کردی معلـوم شـود و از دیگرسـو، روایـات متعـّد
پژوهشگران شناسایی و معرفی شود؛ به امید اینکه گامی کوچـک باشـد بـرای مصـححان و 

و مجنون کردی بپردازند و متون مبدأ و مقصد را بـا هـم محققان که به تصحیح روایات لیلی 
البته تمرکز این مقاله تنها بر روایاتی از لیلی و مجنون کردی است که متن آنهـا . مقایسه کنند

از روایـات یـک توصـیف محتـوایی هر.ق است١٤مکتوب و موجود و مربوط به قبل از قرن 
.طلبدمیکردی مجال بیشتری

بحث و بررسی. ٢
کردزبـان در طـول تـاریخ و نویسـندگانشـاعرانخش قابل توجهی از آثار منظـوم و منثـورب

هـایزبـانکهـنهـایشاخهازکردی یکی. استفارسی بوده ادبیات متأّثر از ادبیات کردی 
در . اسـتیـجکـرد در جهـان رایلیـونمیستاز بیشبیاناست و در میرانیا کردهـا غالبـًا

برخی کشورهای جداشـده از شـوروی وسوریهترکیه،عراق،ان،ایرکشورهایازهاییبخش
خـود اما زبان کـردی ت، سابق سکونت دارند و زبان گفتاری و نوشتاری بیشتر آنها کردی اس

واسـتکردمیلیوندوازدهبیش ازکه گویششمالیگروه.١: اصلی استۀشامل سه شاخ
معـروف رمـانجیُکبهکهغربیوهگرگویش) الف:شرقی استوغربیگروهدوخود شامل

؛رایج استخراسانشمالوغربیآذربایجانولبنانوسوریهوترکیهکردهایمیاندرواست
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برخی از کشورهای جداشده از میاندرواستبه بادینانی موسومکهشرقیگروهگویش)ب
عراقشرقیمالشدرکهمرکزیگروه.٢. ددارکاربردموصلوعراقشمال غربیوشوروی

گـویشتعـدادیازکـهجنـوبیگـروه. ٣.استرایج و به سورانی معروفایرانکردستانو
. نک(شده است تشکیل...ولکیکلهری،سنجابی،مانند کرمانشاهی،ناهمگونومتفاوت

های آن میان محققان اخـتالف بر سر زبان کردی و شاخهالبته ). ٥٥٤-٢/٥٤١: ١٣٨٧بلو، 
عنوان بـه. رد که برشمردن همۀ آن نظرات از حوصـلۀ ایـن نوشـتار بیـرون اسـتنظر وجود دا

معتقد است که زبان کردی شـامل چهـار ) ۱۹-۱۸: »الف«۱۴۰۰(مثال، حسینی آبباریکی 
گـورانی، اورامـی و زازا. ۳) سورانی(کرمانجی جنوبی . ۲کرمانجی شمالی . ۱: شاخه است

.کردی جنوبی. ۴
های خطـی ایـن نسخهد؛رسمیق ١٢نون به زبان کردی به قرن پیشینۀ سرودن لیلی و مج

متأسفانه، از شاعران روایـات کـردی اطالعـات . ق است١٣روایات نیز اغلب مربوط به قرن 
ضد و نقیض و مبتنی بـر حـدس و  دقیق و کافی نیز یافت نشده و اطالعات موجود نیز بعضًا

ریخ ادبیات فارسی یـا عربـی، تـذکرۀ چراکه در تاریخ ادبیات کردی برخالف تا،گمان است
بـه همـین .پرداخته باشـدنامۀ شاعران کردزبان زندگیبهوجود ندارد که و کهنیموثق دقیقـًا

و یا بـر سـر ندبرخی از روایات لیلی و مجنون کردی نیز معلوم نیستگاندلیل است که سرایند
خطـی ایـن روایـات از هـای همچنین، برخی از نسـخه. هویت آنها اختالف نظر وجود دارد

.کندتر میلشناسایی سرایندگان و آثارشان را مشکنقیصهآغاز یا انجام افتادگی دارد و این 
؛انـدروایات لیلی و مجنون کـردی بیشـتر بـه دو گـویش کرمـانجی و گـورانی سـروده شـده

اهالی های کرمانجی یا از ساکنین مناطق کردنشین ترکیه و خراسان و یا ازسرایندگان منظومه
میان روایاتی که در این مقاله معرفی شده، چهار روایت بـه از . عراق هستندکردستان ایران و 

: روایت به گویش گورانی استپنجگویش کرمانجی و 

روایات کرمانجی.١-٢
ق بـه شـاعران منـاطق لیلـی و مجنـون، دو روایـت اقـدم و متعّلـاز چهار روایت کرمـانجِی
ر و مربوط به سرایندگان کردزبان شمال خراسـانروایت دیگر متأّخکردنشین ترکیه است و دو

امـا مـتن دو ،نخست کامل و یکی به نظم و دیگـری بـه نثـر اسـتمتن هر دو روایِت. است
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شاعران یا مترجمان آنها نتوانسته یا نخواسته اند که اثرشـان روایت اخیر ناقص است و ظاهرًا

.را کامل کنند
این روایت تاکنون حداقل سه بار خارج از : وادی بدلیسیس/ روایت حارث.١-١-٢

اول، به همـت مارگاریتـا باریسـونا رودنکـو در مسـکو بـه سـال : ایران به چاپ رسیده است
؛ دوم، بـه ٣٠م بر اساس نسخۀ خطی محفوظ در مجموعۀ الکساندر ژابـا بـه شـمارۀ ١٩٦٥

سوم، به اهتمـام و ق؛ ١٢٨٦خ کوشش سلمان دلوانی در استانبول بر اساس نسخۀ خطی موّر
نسـخۀ نیـز م بر اساس هر دو چاپ بـاال و ٢٠٠٤تحسین ابراهیم دوسکی در دهوک به سال 

).١٩: ٢٠٠٤بدلیسی، (ق ١٤٠٠خخطی موّر
:آغاز شده استبیت این دواثر بدلیسی با 

قیـــــوم و قـــــدیم و حـــــی و موجـــــودفهرســـــت کتــــــاب نـــــاو معبــــــود
ـــــــازنبـــی شـــبه و مثـــال و عـــدل و خـــالق ـــــــالقس ـــــــات و ف دۀ ممکن

های شرقی ترکیه است که در گوشۀ یکی از استان، های والیت بدلیسبدلیسی از کرمانج
اند ز والیت بدلیس برخاستهنامداری اشاعران و نویسندگان کرِد. شرقی دریاچۀ وان قرار دارد

و بهشـتهشـتنگـار معـروف، ادریـس بدلیسـی، مؤلـف مشـهورترین آنهـا دو تـاریخکه 
در بدلیس نشـو دهم و یازدهم هجری که در قرونهستندشرفنامهان بدلیسی، مؤلف خشرف

. اندو نما یافته
، اشعار دیگری مانند قصیده نیز باقی مانده که در آنها لیلی و مجنونعالوه بر ،از بدلیسی

ص در صدر و ذکر این تخّل) ١١٤-١١٣: ٢٠٠٨السلفی و دوسکی، (ص کرده تخّل» سوادی«
و ث باعث شـده تـا برخـی تصـور کننـد کـه حـارلیلی و مجنونهای خطی نسخهبرخی از 

. انـداند که هر کدام داستان لیلی و مجنون را بـه نظـم درآوردهسوادی دو شاعر جداگانه بوده
به کرمانجی شناسایی شـده کـه مـتن آن قبـل از یوسف و زلیخاهمچنین، دو نسخۀ خطی از 

کلمات کرمانجی را در حواشی ثاما حاراست،مدهحارس توسط سلیم سلیمان به نظم درآ
اثر سلیم جایگزین کرده تا فهم داسـتان بـرای کردهـا راحـت نسخه با واژگان فارسی و عربِی

).١٤٧: ١٣٩٤کردویف، (شود 
ص نـام یـا تخّلـ» حارث«که معتقد استژابا و رودنکواستناد به با ) جاهمان(کردویف 
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است لیلی و مجنونباور است که استناد آنها به بیت زیر از اما دوسکی بر این،بدلیسی بوده
):١٢: ٢٠٠٤بدلیسی، (اند خوانده» حارث«را اشتباهًا» حادث«که در آن 
ـــادث ـــدیمیح ـــو ق ـــه ب ـــدح ک ـــه م ــــــدیمیچ ــــــو ع ــــــه ب ــــــوع مثال ممن

بــوده و در ترقیمــۀ یکــی از » ســوادی«بــه عقیــدۀ دوســکی، تخلــص بدلیســی در شــعر 
تّمت المختصـرة المنظومـة «: اشاره استتخلصنیز به این و مجنونلیلی های خطی نسخه

عّمـان ؤلـؤعلی ید أحقر العباد، سوادی قد حررهـا ألجـل لمجنون و لیلیبالکردی من قصة 
لیلی های خطی عالوه بر این، در صدر یکی از نسخه). ١٣-١٢: همان(» پاشاالوزارة عبدالله

الرسـالة المسـّمات بلیلـی و مجنـون نظمـه هـذه«: بدلیسی چنـین مـذکور اسـتو مجنون
).پ١گ: لیلی و مجنونبدلیسی، (» السوادی

را در لیلـی و مجنـونبه نقل از رودنکو اعتقاد دارد که بدلیسی ) ١٤٨: ١٣٩٤(کردویف 
اما بدلیسی از شـاعران دربـاری بـوده و بـا ،پی دلدادگی به دختری کرد به نظم درآورده است

بـدلیس، امیِر، لیلی و مجنونته است چراکه در در ابیات ابتدایی امرای بدلیس معاشرت داش
خان بر تخت که پس از امین یوسف، پسرش عبداللهاست امین یوسف را مدح کرده و افزوده 

خان زبان فارسی را بلد نبود، از بدلیسی خواست کـه داسـتان لیلـی و نشست و چون عبدالله
).٤٣-٣٧، ١٦-١٣: ٢٠٠٤بدلیسی، (مجنون را به کرمانجی بسراید 

بدلیسی را لیلی و مجنونبه نقل از رودنکو تاریخ سرودن ) ١٤٨-١٤٧: ١٣٩٤(کردویف 
و ١١٦٢است و دوسـکی بـین دو تـاریخ تخمین زده)ق١١٧٣-١١٧١(م١٧٥٩-١٧٥٨بین 

ناشـی ازریشـۀ ایـن اخـتالف نظـر ). ١٨-١٧: ٢٠٠٤بدلیسـی، (مانده است مرّدد ق ١١٧٢
لیلـی و یکـی از ابیـات بدلیسـی در اوایـل و مجنون به حساب ابجـد در تاریخ سرایش لیلی 

:استمجنون
ـــــو مغـــــزی دو و لیـــــو و ســـــعی ســـــینه ـــــاریخ ژ وی ل ـــــز ســـــینه«ت »مغ

» سـنه«بدلیسـی بـه لیلی و مجنـون های خطی در برخی از نسخه» سینه«در این بیت کلمۀ 
١٠٤٧= مغـز : شده استق١١٦٢و ١١٧٢بین دو تاریخ اختالفبروزباعثتبدیل شده که

.١١٦٢= سنه / ١١٧٢= سینه + 
امـا ،این روایت تاکنون تصحیح و چاپ نشـده: روایت مال محمود بایزیدی.٢-١-٢
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ق ١٢٧٤مـتن در .محفوظ اسـت٣١نسخۀ خطی آن ضمن مجموعۀ الکساندر ژابا به شمارۀ 

در واقـع ترجمـۀ این اثـر). ١٧١ص: لیلی و مجنونبایزیدی، (برگ دارد ٨٦استنساخ شده و 
است که نـام متـرجم در نسـخۀ خطـی آن ) ق٩٦٣.د(فضولی بغدادی لیلی و مجنونمنثور 

. آن را به مال محمود بایزیـدی نسـبت داده اسـت) ٢١٣: ١٩٧٦(دار اما خزنه،مذکور نیست
این نسخه برای الکساندر ژابا به کرمانجی ترجمه و کتابت شده و ممکن است دلیل انتسـاب 

هایی باشـد کـه کاتـب آنهـا مـال ه به مال محمود شباهت خط نسخه با بقیۀ نسخهاین ترجم
.محمود بوده است
بدلیسی بیش از یک قرن قبل از مال محمود در میان کردها لیلی و مجنونکه با وجود این

معلوم نیست که چرا مال محمود در پایان ترجمۀ منثور خود اشاره کرده ، رواج داشته اما دقیقًا
فقط به زبان فارسی و ترکی سروده شـده و انگیـزۀ او بـرای ترجمـۀ استان لیلی و مجنونکه د

! استبوده کرمانجی ی بهفقدان روایت،کرمانجی اثر فضولی
است که سهم زیـادی در سیزدهم هجریترکیه در قرن های ساکِنمال محمود از کرمانج

هـایدر فاصـلۀ سـالاندر ژابـا وقتـی الکسـزیرا،حفظ و إحیای متون کرمانجی داشته است
م کنسـول روسـیه در ترکیـه بـود، توانســت بـا کمـک مـال محمـود برخــی از ١٨٦٩-١٨٣٦
بنـابراین، مـال .زمیـر گـردآوری کنـدهای خطـی کرمـانجی را در شـهرهای ارزروم و ِانسخه

از متـون را شماریهای کرمانجی را رونویسی کرد و هم محمود برای ژابا هم برخی از نسخه
).٦: ١٣٩٧شریفی، ابراهیم(کرمانجی برگرداند به

و چـاپ عکسی از این روایت که تاکنون تصـحیح ای هنسخ:روایت ناشناس.٣-١-٢
برگ دارد و اگرچه طبق ترقیمـۀ نسـخه، مـتن ١٤است که ۀ این مقالهنگارندنشده، در اختیار 
کسـان نیسـت امـا هـم خـط مـتن و ترقیمـۀ آن یاست کتابت شدهق١٣٥٥منظومه در سال 

ترقیمه بعدًا( تـر و هم خط مـتن نسـخه از خـط ترقیمـۀ الحـاقی آن کهـن)اضافه شدهظاهرًا
:شودمیآغاز زیر این روایت با دو بیت .است

ـــــو بکـــــه لمـــــن شـــــفقت از بکــــــــم گفتــــــــار روایــــــــتاللـــــه ت
عشـــــق هـــــوس لـــــوی اثـــــر کـــــرلیلــــی کــــه لــــه مکتــــب گــــذر کــــر

)١ص: ، ِملکی نگارندهلیلی و مجنون(
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بیـت ٤٨٩متن این منظومـه شـامل . دی آن را معرفی کرده استالله توّحنخستین بار کلیمو
بیـت بـه ترکـی ١١بیت به کرمـانجی و ١٤٩بیت اول آن، ١٦٠کرمانجی و ترکی است که از 

). ١٥٢: ١٣٩٢توحدی، (بیت است ١٦٢است و تعداد ابیات کرمانجی آن کًال
ظومه را به فضولی بغدادی نسـبت داده و معتقـد مناین متن ) ١٥٣، ١٥١: همان(توحدی 

است که فضولی داستان لیلی و مجنون را عالوه بـر زبـان ترکـی، بـه گـویش کرمـانجی نیـز 
مرور از بین رفته و روایت کرمانجی به، ولیبرگردانده و در پایان هر بند فضولی تخلص کرده

دی برانگیز در بیانات توّحـکبا وجود این، سه نکتۀ ش. روایت ترکی جایگزین آن شده است
اوًال، اگر بپذیریم این منظومه از فضولی و فضولی نیز کرمانج بوده است، طبیعتـًا: وجود دارد
گویش این روایت نیز بوده وهای آذربایجان غربی و نیمۀ شرقی ترکیه از کرمانجبایدفضولی

ویش این منظومه مطـابق بـا که گباشد، درحالیبودهشبیه به کرمانجی رایج در همان مناطق
های ریز و درشتی با کرمانجی آذربایجـان و ترکیـه کرمانجی شمال خراسان است که تفاوت

آشکار است که  ثانیـًا، . ده اسـتوربه نظم درآرا آن خراسان هایکرمانجیکی از دارد و کامًال
انلو صـاحب اگرچه در صفحات نسخه به نام مالک آن اشاره نشده اما اگر بپـذیریم کـه بوغـ

بوغانلو نـام زیرا؛بسا ناظم منظومه بوده باشدنسخه بوده، بعید نیست که خود او کاتب و چه
صـاحب، کاتـب و یـا نـاظم ایـن  یکی از طوایف کرمانج در شمال خراسان است و احتماًال
منظومه هم یکی از اعضای این طایفۀ کرمانج بوده که گویش آنها با گویش اثر مذکور کامًال

آن ذکـرتـرپیشکـه ـثالثًا، احتمال دارد که این منظومه نیز مانند روایـت منثـور. بق داردتطا
روایتـی نـاقص بـه کرمـانجی یکـیفضولی باشد که لیلی و مجنونترجمۀ ناقصی از رفت ـ

.روایتی کامل به کرمانجی ترکیهدیگریخراسان است و 
یـک نسـخۀ ) ١٥٧: ١٣٩٢(دیاللـه توّحـنخستین بار کلیم:روایت ناشناس. ٤-١-٢

، معرفـی کـرد کـه مـتن استخطی ناقص از این روایت را که تاکنون تصحیح و چاپ نشده
زادۀ از اوالد اوجـاق،پناه فرزند مال محمـدباقر الیینـینسخه طبق ترقیمۀ آن، توسط مال الله

:زیراین روایت با دو بیت.طایفۀ بابانلو استنساخ شده است
ـــــه ب ـــــه خوام ـــــه ک ـــــرأو نام ـــــا ک ـــــرن ـــــه روضـــــۀ رضـــــا ک ـــــد ل امی

ــــــی ــــــانی اله ــــــاو ژه نیش ــــــر ن ـــــنعت قـــــدرت گـــــواهیه لـــــه ص
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دی آن را بـدون توّحـ،قابل خواندن اسـت١٢٨که از تاریخ کتابت آن فقط غاز شده و با اینآ

که خط ایـن نسـخه متـأخرتر از تـاریخ مـذکور درحالی،استنستهق دا١١٢٨هیچ تردیدی 
.ق شباهت بیشتری دارد١٢٨٩-١٢٨٠است و به خط مستعمل در 

یکـی از راآشکار است که گویش این روایت مطابق با کرمانجی خراسان است و متن آن 
منظومـۀ، در مقایسـه بـانکتۀ جالب ایـن روایـت. استکرده منظومشاعران شمال خراسان 

رگی نظامی این است که شاعر پیشینۀ آشنایی و دلدادگی لیلی و مجنـون را بـه دوران شـیرخوا
آنجـایی :تر از مجنون دانسـته اسـتمجنون رسانده و لیلی را از لحاظ سنی چند سالی بزرگ

گیـرد کند و در آغوش مادر و بسـتگان آرام نمـیقراری و تب میکه مجنون در شیرخوارگی بی
در این میان، لیلی از گریۀ مجنون متـأثر . بردکه مادر مجنون او را به خیمۀ پدر لیلی میتا این

ساکت میده او را در آغوش میش شـود شود و چندان به او دلبسته مـیگیرد و مجنون نیز فورًا
).١٥٨: همان(توانند مجنون را از لیلی جدا کنند که نمی

روایات گورانی. ٢-٢
که گویش سورانی معیار زبان و ادب کـردی شـود، در گویش گورانی یا اورامی تا پیش از این

جنوبی مناطق کردنشین کردستان به کار رفته و تاکنون آثار متعددی بـا متون نظم و نثر حوزۀ 
حسـینی آببـاریکی و (زبـان بـاقی مانـده اسـت گویش مذکور از شاعران و نویسندگان کـرد

روایت از لیلـی و مجنـون گـورانی معرفـی پنجدر این بخش ). ٧٠-٦٩: ١٣٩٣فر، مهدوی
روایت خان وتـرمفّصـلای قبادی نسبت به بقیۀ روایـات شده که از میان این روایات، ظاهرًا

.استمشهورتر
محمدقلی کندوله.١-٢-٢ اما ،این روایت تاکنون تصحیح و چاپ نشده:ایروایت مّال

: دو نسخۀ خطی از آن شناسایی شده است
ــه شــمارۀ ۀمجموعــاول،  ــرلین ب ــۀ دولتــی ب ــهMs.or.oct.1198محفــوظ در کتابخان ک

ر کتابت کـرده و مـتن آن بـا ٨٤-پ١های ق در برگ١٢٩٦در محمدصادق بن محمد آن را
:آغاز شده استابیاتاین 

ــــــا حــــــی داور ــــــا حــــــی داور ی ـــــده داوری ـــــون دهن ـــــی بیچ ـــــا ح ی
ــفاعتیـــــا خـــــالق نـــــور پـــــاک پیغمبـــــر ــا ش ــری ــت محش ــوای روی دش خ
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اظهــار کــین شــرحی جــه لیلــی و مجنــونبـــــذات پاکـــــت پادشـــــای بیچـــــون
(Fuad, 1970: 73).

بـرگ ٤٦کهMs.or.oct.1184محفوظ در کتابخانۀ دولتی برلین به شمارۀ مجموعۀوم، د
با خط نستعلیق کتابـت کـرده و مـتن موجـود آن بـا . م١٨٧٠دارد و کاتبی ناشناس آن را در 

:آغاز شده استابیات
ـــــان ـــــی چنیش ـــــته مش ـــــدل نواش خــــود مکــــیال خــــاطر پریشــــانبـــیب
ـــــین چـــــون مـــــیلش نبـــــی بنشـــــاطوه ـــــاتوهبغمگ ـــــم مه ـــــی ه مش

(ibid: 55)
ق به نظـم ١١٤٥خود را در لیلی و مجنون، مال محمدقلی )ر٣٢(طبق ترقیمۀ نسخۀ دوم 

اما چون اصل یا عکس نسخۀ آن در دسترس نیست، جزئیـات دیگـری از محتـوای ،درآورده
نـویس نسـخۀ اول سـرایندۀ منظومـه را فهرسـت.شاعر آن بـه دسـت نیامـدنامۀ زندگیاثر و 
همین نسخه را مانند نسخۀ ) ٢١٢: ١٩٧٦(دار اما خزنه،(Fuad, 1970: 73)ص نکرده مشخ

اول از انجام و نسخۀ دوم از نسخۀاگر چنین باشد، شاید؛دوم از مال محمدقلی دانسته است
.آغاز افتادگی داشته باشد

آن این روایت تاکنون حداقل سـه بـار در ایـران و خـارج از: روایت خانا قبادی.٢-٢-٢
م؛ دوم، بـا ٢٠١١اول، به کوشش غفار ابراهیمی در سلیمانیۀ عراق به سـال : چاپ شده است

سـوم، و ش؛ ١٣٩٥ای در سنندج به سـال تالش کاروان عثمان خیاط و عبدالله حبیبی نوتشه
دو ایـن متن این روایـت بـا .ش١٣٩٨به همت غفار ابراهیمی و بیان عبدی در تهران به سال 

:تآغاز شده اسبیت
ــــــام أو کــــــس بکــــــن فیکــــــون عــالمش جــه کــتم عــدم کــرد بیــرونبن
ــــونین ــــید الک ــــاطر آن س ــــض خ ـــــینمح ـــــر و حن ـــــاتح خیب ـــــد ف محم

)٣٣: ٢٠١١قوبادی، (
بـه . ق١١٥٤خانا از لحاظ وزنی مبتنی بر ابیات ده هجـایی اسـت کـه در لیلی و مجنون

-١٦٤٤ی خطـی بـین هـاو ابیـات آن در نسـخه) ٢/٨٨٣: ١٣٨٠زاده، صـفی(نظم درآمده 
. بیت ثبت شده است١٦٥٧
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دوران ) ١٢٣: ٢٠٠٨(السـلفی و دوسـکی .اسـتاخـتالف مورد سال تولد و فوت خانا 

ق ١١٩١تا ١١١٥در فاصلۀ) ١٦: ١٣٩٣(ق و احمدی و سالم ١١٦٨-١٠٨٣را بین اوزندگانی 
از ُک)١٢٣: ٢٠٠٨(به عقیدۀ السلفی و دوسکی . اندتخمین زده هـایی اسـت رد، خانا ظـاهرًا

احمدی و به باور اما .که در روستای درنی متولد شده و در قلمرو امرای بابان درگذشته است
خانا از نوادگان شاهان باجالن بـوده کـه عـالوه بـر کـردی، بـر دو زبـان ) ١٨: ١٣٩٣(سالم 

اند که خانـا برخـی از آیـات قـرآن را بـه آنها نقل کرده. ط داشته استفارسی و عربی نیز تسّل
اند و خانا مجبـور شـده زادگـاهش را تـرک و بـه ها بر او خشم گرفتهاما مّال،کردی برگردانده

روایت دیگری نیز وجود دارد که طبق آن خانا پـس از رهـایی از . قلمرو امرای بابان کوچ کند
ه اسـتو تا آخـر عمـر در آنجـا مانـدهبه سنندج مهاجرت کرددر عهد امرای اردالن ،زندان

).جاهمان(
یوسـف ، خسرو و شیرین: آثار دیگری هم دارد که عبارتند ازلیلی و مجنونخانا عالوه بر 

احمـدی و سـالم ). ١٢٤: ٢٠٠٨السلفی و دوسـکی، (اشعاردیوانو اسکندرنامه، و زلیخا
خسرو و ، بیت١٠٠٥دیوان اشعار:اندگونه برآورد کردهشمار اشعار خانا را این) ١٨: ١٣٩٣(

وان دارد بـا عنـنیـزیخانا منظومـۀ دیگـر. بیت٣٥١٩یوسف و زلیخاو بیت٥٥٢٦شیرین
.آفرینسلطان ابراهیم و نوش

یک بـار توسـط امـین گجـری بـه سـال این روایت: روایت میرزا شفیع کلیایی. ٣-٢-٢
دو بیـت آغـاز شـده ایـنچاپ شده و متن آن بانوفل و مجنوندر تهران با عنوان . ش١٣٨٠
:است

ــــــــــان شــــــــــکار کــــــــــ ــزم شــکار کــردردخان ــای نوفــل ع ــروژ ش یک
ـــوار کـــرد ـــرب س ـــوم ع ـــه ق ـــه ن شــــکار ماســــان ســــفید تتــــار کــــردقویل

)١: ١٣٨٠کلیایی، (
روایت میرزا شفیع شامل کل داستان لیلی و مجنون نیست، بلکه میرزا تنها بخش نوفل و 

: »ب«١٤٠٠(به عقیدۀ حسـینی آببـاریکی . مجنون را از اصل داستان به شعر درآورده است
خانای قبـادی لیلی و مجنوناشتباه بخشی از ، غفار ابراهیمی منظومۀ میرزا شفیع را به)١٠٤

که تخّلص چاپ کرده است، درحالیو آمیخته با متن منظومۀ خانا پنداشته و متن اثر میرزا را 
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پـس از تطبیـق ابیـات . ذکر شده اسـت» شفیع«شاعر در نسخۀ مورد استفادۀ ابراهیمی عینًا
، معلوم شد که محتوای )٧٥: ٢٠١١(خانا لیلی و مجنونمیرزا با متن نوفل و مجنونآغازین 

گاه شـدن از کـار مجنـون و آمدن نوفل«ذیل عنوان اثر میرزا در منظومۀ خانا  شاه به شکار و آ
.مذکور است» لشکر کشیدن به جنگ عامری

:چند نسخۀ خطی شناسایی شده استمیرزا شفیع از روایت 
کـه کـاتبی Ms.or.oct.1199محفوظ در کتابخانۀ دولتی برلین به شـمارۀ مجموعۀ اول،

کتاب نوفلاین نسخه . ر کتابت کرده است۵۶-پ۳۵های ق در برگ۱۲۰۱ناشناس آن را در 
.(Fuad, 1970: 79, 81-82)با چاپ گجری یکسان است، با اندکی تفاوت،نام دارد و آغاز آن

بـرگ ۳۲کـه Ms.or.oct.1162ۀ دولتی برلین بـه شـمارۀ دوم، نسخۀ محفوظ در کتابخان
نـام لیلی و مجنوناین نسخه . ق کتابت شده است۱۳۱۱ای در دارد و توسط مال رضا کندوله

.(ibid: 26-27)با چاپ گجری یکسان است ،با اندکی تفاوت،دارد و آغاز آن
بـرگ ۱۵کـه Ms.or.oct.1170نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ دولتی برلین به شـمارۀ سوم، 

و لیلـی و مجنـونایـن نسـخه . ق کتابت کرده است۱۳۲۰دارد و میرزا قلی هرسینی آن را در 
.(ibid: 35-36)با چاپ گجری یکسان است ،با اندکی تفاوت،نام دارد و آغاز آنشاهنوفل

ق اسـت کـه در ١٣ق و نیمـۀ اول قـرن ١٢ردزبـان اواخـر قـرن میرزا شفیع از شـاعران ُک
حسـینی آببـاریکی و (ر روستای مامیزک از توابع سنقر کلیایی متولـد شـده اسـت ق د١١٦٩
، والی اردالن )ق١٢٠٦. د(او مدتی مستوفی دربار خسروخان اول ). ٦٧: ١٣٩٣فر، مهدوی

میـرزا ). ١/٢٦٦: ١٣٨٢مردوخ روحـانی، (بوده و در اشعار خود این امیر را مدح کرده است 
خـان ص نمـوده و بـا المـاستخّلـ» حـاجی«و گـاهی » شـفیع«شفیع در اشعار خـود گـاه 

بـه ). جـاهمان(ق مکاتبه و مشـاعره داشـته اسـت ١٢سرای کردزبان قرن ای، حماسهکندوله
، میرزا شـفیع در ایـام جـوانی علـوم ادبـی را در سـنندج )٢/١١١٦: ١٣٨٠(زاده عقیدۀ صفی

بـه زادگـاهش بازگشـت و سپس.داغ آموختفراگرفت و فقه و حکمت را در سفر به پاوه و قره
بـر ) ١/٢٦٧: ١٣٨٢(مـردوخ روحـانی . زندگانی را به تدریس، کشاورزی و دامداری گذراند

حسـینی آببـاریکی امـا ه،ق در قید حیات بـود١٢این باور است که میرزا شفیع تا اواخر قرن 
.استق در قید حیات بوده١٢١٠حداقل تا معتقد است که او ) ١٠٣: »ب«١٤٠٠(
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: »ب«١٤٠٠(حسـینی آببـاریکی ددی به میرزا شفیع منسوب شـده اسـت، امـاآثار متع

شیرین و ، نوفل و مجنون/ نامهنوفل/ نوفل: آثار قطعی او را چنین برشمرده است)١٠٧-١٠٤
.دیوان اشعارو فرهاد
چند نسخۀ ،تاکنون تصحیح و چاپ نشدهکهاین روایتاز: سیونانیدهروایت .٤-٢-٢

:استخطی شناسایی شده
میـرزا کـه٤١٨١محفوظ در کتابخانۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران بـه شـمارۀ مجموعۀاول، 

ایـن کتابـت کـرده و مـتن آن بـا پ ١٨٦-ر١٢٧هـای ق در برگ١٢٩٨محمدصادق آن را در 
:آغاز شده استابیات

بلـــبالن جـــه عشـــق شـــیت شـــیدا کـــربنــــام خــــدای جهــــان پیــــدا کــــر
ـــاتن ـــداران م ـــام نام ـــنعش تم ـــه ص ــــننقاج ــــش أو خجالت ــــه نق ــــان ج ش

)پ١٢٧گ: ، مرکزیلیلی و مجنون(
کـاتبی کـهW.216/1آنجلـس بـه شـمارۀ سنسخۀ محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه ُلـدوم، 

کـردی کتابـت کـرده و آغـاز آن بـا شیرین و فرهـاد همراه با هجری ١٣ناشناس آن را در قرن 
).١٢/٧٥٥-١١: ١٣٦٢پژوه، دانش(نسخۀ اول یکسان است 

کـه١٧٧٦٩محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی تهران به شمارۀ مجموعۀ، سوم
ر١٤٥-پ١٤٢هـای ق در بـرگ١٣١٥و ١٣٠٩، ١٣٠٥کاتبی ناشـناس آن را بـه تفـاریق در 

، مجلــس، لیلــی و مجنــون(کتابــت کــرده و مــتن و آغــاز آن بــا نســخۀ اول یکســان اســت 
).پ١٤٢گ: ١٧٧٦٩ش

کـه ۱۷۶۷۸مجلس شورای اسالمی تهران به شـمارۀ چهارم، نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ
آغاز برگ کتابت کرده و متن موجود آن با بیت٥٥در هجری١٣کاتبی ناشناس آن را در قرن 

:شده است
ـــل ــــلجلـــی دا جمـــین زلفـــان دســـت و پی ــــیس ارا کی ــــل ق ــــزای قات ــــی غ پ

)١ص:۱۷۶۷۸، مجلس، شلیلی و مجنون(
در نسـخۀ » هجران کشیدن لیلی از دوری مجنـون«وان که بیت مذکور یکی از ابیات ذیل عن

نـام » تدارک سـّنت کـردن مجنـون«اول است و عنوان بعدی که در هر دو نسخه تکرار شده، 
.دارد
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کـه فقـط جـز ایـندر دسـت نیسـت،از هویت سرایندۀ این روایت اطالع کافی و دقیقی 
. نامیده است» سیونانیده«آنجلس او را نویس نسخۀ خطی دانشگاه لسفهرست
ولدخان.٥-٢-٢ اما چند نسـخۀ ،این روایت تاکنون تصحیح و چاپ نشده: روایت مّال

: خطی از آن شناسایی شده است
صـفحه ١٥و در ش١٣٧٥آن را در کـه خـود پناهی توتشـامی عزیزشخصینسخۀ اول، 

:آغاز شده استابیاتاین کتابت کرده و متن موجود آن با 
ــ١کــــــــوچ شــــــــو میــــــــل کــــــــرد ــردی ــل ک ــو می ــوچ ش ــاه ک ــو عامرش ک ش
ــو کــوچ صــحرایی دشــت دجیــل دوست لیلـی داشـت دوسـتخواهی لیـل کـرد کــردش
ــــذروات مبـــــادا صـــــیون شـــــراره شـــــرر ــــی کــــی گ ــــان لیل ــــه کت ــــه رخت ن
ـــل ـــال لی ـــو ح ـــاالت نیک ـــی ح ـــیو ک ـــلپش ـــف گیســـو خـــال لی ـــر و زل ســـان چط

)١ص: لیلی و مجنونگوران، (
ولی کـرم کهMs.or.oct.1173بخانۀ دولتی برلین به شمارۀ محفوظ در کتامجموعۀدوم، 
ر کتابت کرده و با اینکه نام شاعر مذکور نیسـت، امـا ٣٦-ر٣١های ق در برگ١٣١٧آن را در 

. (Fuad, 1970: 39, 41)آغاز آن با نسخۀ اول یکسان است 
محفوظ در کتابخانۀ مجلس شورای اسـالمی تهـران بـه شـمارۀدر ضمن مجموعۀسوم، 
ــاریق در کــه١٧٧٦٩ ــه تف ــاتبی ناشــناس آن را ب ــرگ١٣١٥و ١٣٠٩، ١٣٠٥ک هــای ق در ب

نام شاعر مذکور نیست، اما متن و آغاز آن با نسخۀ اول گرچهکتابت کرده و پ١٤٢-پ١٢٤
.)پ١٢٤گ: ١٧٧٦٩، مجلس، شلیلی و مجنون(یکسان است 

مجموعۀچهارم،  کـه Ms.or.oct.1176محفوظ در کتابخانۀ دولتی برلین به شمارۀ جزِو
ر کتابت کرده و مـتن آن از بیـت چهـارم نسـخۀ اول ٩-ر١های م در برگ١٨٨٠در آن را رضا 

. (Fuad, 1970: 43-44)آغاز شده است 
کاتبی ناشناس آن را در چند دهـۀ اخیـر کتابـت که پنجم، نسخۀ شخصی علیرضا خانی 

اند و نوشتهشده، فقط یک بار آن را مین بوده که وقتی جمله یا عبارتی در مصرع تکرار میسخ کردی رسم بر ایدر ُن.١
.مصرع اول دوبار تکرار شده که فقط یکبارش در نسخ نوشته شده استۀدر حقیقت جمل
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امـا مـتن و آغـاز آن بـا ،استمنسوب » مال نجف«کرده و اگرچه متن آن در خالل عنوان به 

). ١ص: لیلی و مجنونمال نجف،(نسخۀ اول یکسان است 
، در نسـخۀ چهـارم »ولوخان«، نام شاعر در نسخۀ اول ذکرشدههای خطی از میان نسخه

در پشت جلد نسخۀ اول مذکور است . ها بدون نام سراینده استو در بقیۀ نسخه» ولدخان«
هـای منظومهلیلی و مجنونشهاب کرندی گوران بوده که جز که شاعر این منظومه فرزند مال

داشـته خورشید و خـاورو یوسف و زلیخا، شیرین و فرهاد، دیوان اشعارکردی دیگری مانند 
. است

مـال ولـدخان ) ١٣٤: ٢٠٠٨(و السـلفی و دوسـکی ) ١/٢٣٧: ١٣٨٢(مردوخ روحـانی 
بـه نظـم ق١١٥٠را در رین و فرهـادشـیاند کـه منظومـۀ ق دانسته١٢گوران را از شاعران قرن 

به عقیدۀ سلطانی، مال از شاعران معروف عهد افشار و زند است که در زمـان .درآورده است
انقالب دورۀ زند به منطقۀ هرسین مهاجرت کرده و در روسـتاهای مـابین بیسـتون و هرسـین 

از ملکۀ مراد خان اردالن را سلطانی اثری دربارۀ محاربات محمدحسن. سکونت داشته است
).١٥٠/ ٣: ١٣٨٤سلطانی، (شده است به مال ولدخان هم نسبت دادهکه ویس دانسته

روایات مشکوک.٣-٢
چنـد نسـخۀ خطـی دیگـر از ایـن روایتی که از لیلی و مجنون کردی معرفی شد، ُنهعالوه بر 

معلوم نیسـت کـههای نسخهداستان در فهرست ایـن های خطی معرفی شده است، اما دقیقًا
: اندمتون روایتی مستقل از داستان لیلی و مجنون هستند یا با یکی از روایات دیگر خلط شده

اما نسـخۀ خطـی ،این روایت تاکنون تصحیح و چاپ نشده: روایت ناشناس. ١-٣-٢
محفوظ است که کـاتبی ناشـناس آن را در .7829Addآن در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا به شمارۀ 

آغـاز ابیـاتایـن کتابـت کـرده و مـتن موجـود آن بـا پ ١٣٤-پ٦٨های گم در بر١٩قرن 
:شودمی

ــــی١............................................. ــــی ب ــــون ح ــــد بیچ ــــاواح همت
ــــــــــــا ــــــــــــه تنی ـــــارازق رزاق یگان ـــــه هـــــل ات ـــــین آی ـــــین و آم آم

(Rieu, 1881: 2/728, 733)

.اول در فهرست ذکر نشده استمصراع. ١
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خطـــی در ایهنســـخ، نشـــدهچــاپروایـــِتایـــن از : روایــت ناشـــناس.٢-٣-٢
: ١٩٩٨(داغـی محفـوظ اسـت کـه محمـدعلی قـره١٩٢١٧دارالمخطوطات عراق به شمارۀ 

در شـرح وفـات «آن را معرفی کرده و ابیاتی از دو بخش آن را ذیـل دو عنـوان ) ١٢٧-١/١٢٦
رفتن کبوتر برجی و خبر بردن جهت پر خجسـته از «و » کردن لیلی و از دنیا به دارالقرار رفتن

.نقل کرده است» جنون در کوه نجدمرگ م
هیک نسـخ،تاکنون تصحیح و چاپ نشدهکه این روایت از:روایت ناشناس.٣-٣-٢

محفوظ است که کاتبی ناشناس آن را Ms. Or. Oct. 1158در کتابخانۀ دولتی برلین به شمارۀ 
:آغاز شده استبیت این برگ کتابت کرده و متن موجود آن با ٤٤م در ١٩در قرن 

ـــان ـــو ن ـــوی ت ـــا ب ـــیابخت ب ـــش س ـــــانوات ـــــه رو ن ـــــو رنج ـــــر ت دور ژ س
(Fuad, 1970: 23-24)

، )٢/٦٠٩: ١٣٨٠(زاده برخی از کردپژوهان مانند صفی:روایت احمد خانی.٤-٣-٢
روایتـی از لیلـی و مجنـون را بـه احمـد ) ١٢٠: ١٣٩٦(و مرشـدی ) ٣٦٧: ١٣٨٨(خضری 

ا مشخصات دقیقی از نسخۀ خطی یا چاپی آن ارائـه کدام از آنهاما هیچ،اندخانی نسبت داده
دارد م و زیـنَمـالبته احمد خانی اثری با عنوان . اند تا بتوان دربارۀ این انتساب نظر دادنکرده

لیلـی و که داستان عاشقانۀ عاشق و معشوقی کرمانج اسـت و شـاعر آن را در وزن عروضـی 
م َمنظامی و لیلی و مجنونتشابه وزنی بنابراین، ممکن است که .نظامی سروده استمجنون
خانی باعث شده تا برخی تصور کنند که خانی نیز داستان لیلـی و مجنـون را بـه نظـم و زین

.درآورده است
از شـاعران مشـهور ادبیـات ) ق١١١٩. د(ص بـه خـانی احمد بن الیاس، ملقب و مـتخّل

نوبهـارمنظومۀ : اقی مانده استاز او با عناوین زیر ببه این زبان کرمانجی است که چند اثر 
مشـتمل نامـهعقیدهفصل برای تعلیم علم عروض به کودکان؛ منظومۀ ١٣بیت و ٢١٦شامل 

دیـوان اشـعاربیـت؛ ٢٦٥٧شـامل مم و زیـنبیت در شرح عقاید اسالمی؛ منظومۀ ٧٣بر 
).١١٠، ١٠٨-١٠٧، ١٠٥، ٨٥: ٢٠٠٨السلفی و دوسکی، (مشتمل بر قصاید و غزلیات 
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گیرینتیجه.٣

پیـروی از آن بـه دراست که آثار زیـادی هاییمنظومهنظامی گنجوی یکی از لیلی و مجنون
مرزهای ادبیات فارسـی از دامنۀ نفوذ این داستان چندان گسترده است که. نظم درآمده است

روایت از لیلی و مجنـون ُنهدر ادبیات کردی حداقل . استنیز راه یافتهادب ترکی و کردی به
از . از آنهـا موجـود اسـتخطـی ۀبه نظم است و نسخهمه، از آنهایتألیف شده که جز یک

روایت لیلی و مجنون کردی، چهار روایت به گویش کرمانجی است کـه از روایـات ُنهمیان 
کرمانجی، دو روایت در مناطق کردنشین ترکیه و دو روایت دیگر در میـان کردزبانـان شـمال 

از میـان چهـار روایـت کرمـانجی، روایـت بدلیسـی از . خراسان به نظم و نثر درآمده اسـت
اما سه روایت دیگر هنوز بـه .و چند بار به چاپ رسیده استاست رداشهرت بیشتری برخور

روایت دیگر نیز از لیلـی و مجنـون کـردی وجـود پنج. اندنحو شایسته معرفی و منتشر نشده
و سه نسخۀ خطی دیگر نیز از داستان لیلـی انداورامی سروده شده/ دارد که به گویش گورانی

معلوم نیستو مجنون وجود دارد که هویت آنها  . دقیقًا

منابع
هـای هـای خطـی کـردی در مجموعـهفهرست توصیفی نسـخه«). ١٣٩٧(شریفی، شلیر ابراهیمـ 

.١٨-٤: ٩ش،٣س،کشکول. »پترزبورگسنت
لیلـی و مجنـوننظـامی بـا لیلی و مجنونبررسی تطبیقی «).١٣٩٣(، جمال و شنو سالماحمدیـ 

.٤٤-١٥: ١٩ش،٦س،دانشگاه آزاد سنندجزبان و ادبیات فارسی.»خانا قبادی
مجموعۀ الکساندر ژابا در کتابخانـۀ ٣١نسخۀ ش. لیلی و مجنون). ق١٢٧٤. ز(بایزیدی، محمود ـ 

.ق١٢٧٤ه و کتابتترجم،پترزبورگسنتعمومی سالتیکوف
کتابخانـۀ شخصـی نسـخۀ خطـی محفـوظ در . لیلـی و مجنـون).ق١١٧٢. ز(بدلیسی، حـارث ـ 

.ق١٣٥٣کتابت ،ق١١٧٢سرودۀ .یوسفعبدالرقیب 
. حسـین ئیبـراهیم دوسـکیوکرنا تهرههوژارتن و بهفه. جنوونیال و مهله). ٢٠٠٤(بدلیسی، حارثی ـ 

.سپیریز: اربیل
ترجمۀ . به کوشش رودیگر اشمیت. های ایرانیراهنمای زبان:در. »کردی«). ١٣٨٧(بلو، جویس ـ 

.٥٥٤-٢/٥٤١: ققنوس،تهران. آرمان بختیاری و همکاران
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. فلسفۀ شـعر و موسـیقی کرمـانج خراسـان: هزار و یک شب کرمانج). ١٣٩٢(الله دی، کلیمتوّحـ 
.دیالله توّحکلیم: مشهد

روایتی دیگر از داستان نوفل و مجنون «). ١٣٩٣(فر، سید آرمان و سعید مهدویحسینی آبباریکیـ 
،دانشـگاه آزادزمین های محلی ایرانادبیات و زبان. »کردی گورانی از میرزا شفیعنامۀنوفلبر پایۀ 

.٩٥-٦٥: ١ش
. های پهلوانی گـورانیشاهنامۀ فردوسی و منظومه). »الف«١٤٠٠(حسینی آبباریکی، سید آرمانـ 

.تمثال: تهران
. »یع کلیـاییهـای خطـی و چـاپی آثـار میـرزا شـفمعرفـی نسـخه«). »ب«١٤٠٠(ـ ـــــــــــــ 

.١٣٦-١٠١: ٣، ش٦، سکشکول
کلیـة اآلداب. »الروایة الشعریة لیلی و مجنـون فـی االدب الکـردی«). ١٩٧٦(دار، معروف خزنهـ 

.٢٢٠-٢٠٥: ٢٠ش،دانشگاه بغداد
.کالج: سنندج. فرهنگ کتب و نشریات کردستان). ١٣٨٨(خضری، شهاب ـ 
های نسخه: در. »آنجلسهای خطی دانشگاه لسفهرست نسخه«). ١٣٦٢(پژوه، محمدتقی دانشـ 

.٧٧٢-١٢/١-١١ج:خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران
.سها: تهران. ٣، جحدیقۀ سلطانی). ١٣٨٤(ـ سلطانی، محمدعلی 

: اربیـل. معجم الشـعراء الکـرد). ٢٠٠٨(دوسکی حمدی عبدالمجید و تحسین ابراهیم، السلفیـ 
.سپیریز

،فارسـی-دایرةالمعـارف کـردی: یی کردی بـه فارسـیکهفرهنگ بوره). ١٣٨٠(زاده، صدیق صفیـ 
.پلیکان: تهران. فرهنگ اعالم: ٢ج

ــ  ــهـ ــهداغــی، محــهرهق ــی دعــهم ــه). ١٩٩٨(ل ــوهبووژاندن ــه ریگــهی می ــانی کــورد ل ی ژووی زانای
.ی ومیضچاپخانه: غدابه. مکهیهرگیبه. وهکانیانهتهستخهده

: سـلیمانی. فـار ئیبراهیمـیوه غـهکردن و لیکدانـهئاماده. جنوونیال و مهله). ٢٠١١(قوبادی، خانا ـ 
.ی ژینبنکه

.عمو علوی: قم. ترجمۀ عباس فرهادی توپکانلو. تاریخ ادبیات کردی). ١٣٩٤(کردویف، قانات ـ 
.مه: تهران. به کوشش امین گجری. نوفل و مجنون). ١٣٨٠(کلیایی، میرزا شفیع ـ 
عزیـز نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ شخصی : توتشام. لیلی و مجنون). ق١١٥٠. ز(گوران، ولدخان ـ 

.ش١٣٧٥کتابت هجری،١٢سرودۀ قرن . پناهی توتشامی
ه و سـرود. کتابخانـۀ شخصـی هـادی بیـدکینسخۀ عکسی محفـوظ در : بجنورد. لیلی و مجنونـ 

.هجری١٣قرن کتابت
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کتابت هجری، ١٣سرودۀ قرن . کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران٤١٨١شمارۀ نسخۀ . ـ ـــــــــــــ 

.ق١٢٩٨
هجـری، ١٣سـرودۀ قـرن . کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی١٧٧٦٩نسخۀ شمارۀ . ـ ـــــــــــــ 

.ق١٣١٥-١٣٠٥کتابت 
١٣قـرن ه و کتابـت سـرود. کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی١٧٦٧٨نسخۀ شمارۀ . ـ ـــــــــــــ 

.هجری
.سروش: تهران. ١ج،تاریخ مشاهیر کرد). ١٣٨٢(مردوخ روحانی، بابا ـ 
دانشـگاه پژوهشنامۀ ادبیات کردی. »های کردی خمسۀ نظامینظیره«). ١٣٩٦(مرشدی، سیاوش ـ 

.١٣٠-٤:١١٣ش، ٣س،کردستان
علیرضـا شخصـیۀدر کتابخانـمحفـوظ نسخۀ :ایالم.لیلی و مجنون).هجری١٣ق (مال نجف ـ 

.هجری١٤کتابت قرن هجری، ١٣سرودۀ قرن .خانی
- Fuad, Kamal (1970). Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in

Deutschland. Band XXX: Kurdische Handschriften. Wiesbaden: Franz
Steiner Verlag Gmbh.

- Rieu, Charles (1881). Catalogue of the Persian Manuscripts in the British
Museum. Vol. II. London: The British Museum.
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