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 کورته  چكيده
های بسیار داستان موسی و شبان از جمله داستان

تأثیرگذاری است که مولوی آن را برساخته و با مهارت 
آورده است. ظاهرا  منشأ اين داستان  مثنویمتام در 

ای را عقیده بر این است که نامعلوم است و عده

داستان موسی و عبد صالح در قرآن، مولوی را بر آن 

داشته تا به قیاس رشیعت و طریقت دست یازد و 

طریقت را أهم  از دیگری بنامیاند. پس از مولوی، اين 

ی ه نام موسداستان )با تأثر از وی( در قالب دیگری ب

و سنگرتاش روایت شده که به گامن برخی، ازآن عبید 

ا دقت در سبک اين منظومه و زاکانی است؛ اما، ب

آن با شعر عبید، انتساب آن به وی نامحتمل  یمقایسه

مناید. اين داستان در میان شاعران کرد نیز مورد می

استقبال قرار گرفته و آنان به زبان کردی آن را به نظم 
اند. از جمله اين شاعران، میرزا احمد داواشی ردهدرآو 

روانرس است، که با مهارتی  یه( زاد1331 -1881)

وافر به این قصه اهتامم ورزیده و آن را به زبان کردی 

نظم درآورده است. در اين مقاله تالش  یهبه رشت

و با  یتحليل-شود که با استفاده از روش توصیفیمی

صۀ موسی و سنگرتاش که در رویکرد نقد ساختاری، ق

بیت به نظم آمده،  181در  دیوان میرزا احمد داواشی
آن  یهمورد بررسی قرار گرفته و عنارص تشکیل دهند

 دهد که داستان موسیتحليل شوند. نتایج نشان می

و سنگرتاش، دارای متام عنارص يک داستان کامل 

است و نویسنده توانسته به خوبی از اين عنارص در 

 پیشربد درومنایه بهره بگیرد. جهت

چیرۆکی مووسا و شوان لەو چیرۆکە زۆر کاریگەرانەیە  

دا خستوویەتە مەسنەویکە مەولەوی دایناوە و لە 

بەردەست. وا دیارە کە سەرچاوەی ئەم چیرۆکە ڕوون 

نییە، بەاڵم هەندێ لە سەر ئەم باوەڕەن کە بەسەرهاتی 

ە هۆی ئەوە ک مووسا و عەبدی ساڵح لە قۆرئاندا، بووەتە

مەولەوی شەریعەت و تەریقەت پێکەوە بەراورد بکات و 

لە ئەنجامدا تەریقەت قورسرت بنوێنێت. دوای مەولەوی 

ئەم چێروکە لە ڕواڵەتێکی تردا بە ناوی مووسا و 

تەراش گێڕدراوەتەوە کە بە باوەڕی هەندێ سەنگ

ونەوە بو یە؛ بەاڵم بە وردکەس، بەرهەمی عوبەید زاکانی

شێوازی ئەم هەڵبەستە و هەڵسەنگاندنی لە گەڵ لە 

هۆنراوەی عوبەیددا، ئەم باوەڕە هەڵدەوەشێتەوە. 

هەندێ لە هۆنەرانی کورد سەرنجیان بەم چیرۆکە داوە 

انە لەم هۆنەر  کو لە شیعری کوردیدا هێناویانە. یەکێ

انسەر لە دایک بووە، میرزا ئەحمەد داواشییە کە لە ڕەو 

وە ئەم چیرۆکەی بە شیعر سەیرە یکو بە تواناییە

 زی. لەم وتارەدا هەوڵامن داوە کە بە شێواهۆنیوەتەوە

ێکۆڵینەوەی شیکارانە و لە ڕوانگەی ل-وەسفی

کە  تەراشپێکهاتەییەوە، لە چیرۆکی مووسا و سەنگ

بەیت  ٩٢١لە  دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشیلە 

ێک ەکانی لو هێام سەرەکیی بکۆڵینەوەپێکهاتووە، 

دەر ئەکەوێت کە چیرۆکی مووسا لە ئاکامدا  بدەینەوە.

تەراش هەموو بنەڕەتەکانی چیرۆکی تەواوی و سەنگ

هەیە و نووسەر توانیویەتی لەوانە بۆ بەرەوپێش بردنی 

 واتای سەرەکی کەڵک وەربگرێت.

منظوم،  یهقص ؛شعر کردی واژگان کلیدی:

موسی و  ؛میرزا احمد داواشی ؛موسی و شبان ؛مولوی

 سنگرتاش

چیرۆکە  ؛کوردی یهۆنراوە :وشەگەلی سەرەکی 

میرزا ئەحمەد  ؛مووسا و شوان ؛مەولەوی ؛شیعر

 تەراشمووسا و سەنگ ؛داواشی
 

mailto:j.jafari@uok.ac.ir
mailto:j.jafari@uok.ac.ir


  863٨ پاییز و زمستان ،٨ ، ش.5. پژوهشنامه ادبیات کردی، س | 63

 

 بیان مسأله -1

هایی است که در تاریخ ادبیات دینی، بسیار مورد مناقشه داستان موسی و شبان، از داستان

مداران در جهت انکار و نکوهش آن بر آمده و به نوعی آن را مخالف با نیبوده است. برخی از د

اند. از جمله در چند سال اخیر آقای قرائتی، در سخرنانی برگرفته از قرآن دانسته ینیعقاید د

های برتر تبلیغی در استان تهران به تاریخ نهم اردیبهشت ل از چهرهیخود که در هامیش تجل

ن داستان و مخالفت آن با هدف غایی بعثت یبودن ا ی، ارائه شد، بر ضد قرآن3131ماه سال 

(. برخی 3131ان، حهه گااشته و خواهان ذاف آن از کت  درسی شده است ققرائتی، پیامب 

رثگرایی در و تک ینین داستان و نظایر آن را تأییدی بر پلورالیسم دینیز با رویکردی عرفانی، ا

 39مولوی در قال   مثنوین داستان در یاند. ایاد منوده یکیعبادت به شامر آورده و از آن به ن

ات ن کتاب و نیز در ادبییهای کلیدی و بسیار مهم در ابیت بیان شده است و به ذق از داستان

ای بوده است که پس آن، به اندازه یت ذاتین قصه و اهمیآید. اهتامم به اعرفانی به شامر می

در آن ذاحل شده از مولوی به حور گوناگون در مهافل ادبی و عرفانی بازروایی و تغییراتی 

 است. 

ی موسی و سنگرتاش است که به عبید ر داستان موسی و شبان، قصهین نظایتراز مهم

ن داستان تا جایی است که به ادبیات اقوام ایرانی راه یافته و یت ایزاکانی منسوب است. اهم

ه است. یدی خود، دست یازهر ملتی با زبان خویش به بازآفرینی آن، متناس  با فرهنگ و جامعه

ن اثر در یش(، نیز به بازآفرینی ا 3193-3821ان، شاعر کرد میرزا اذمد داواشی قین میدر ا

ن یی ابیتی رسوده است. با مطالعه 383ای قال  زبان و ادب کردی پرداخته و آن را در قصیده

یزان ن منظومه در ادبیات چه جایگاهی دارد و میگردد که اجاد میین مسأله در ذهن ایاثر، ا

نده یای رس ت داستان از نقطه نظر ساختار چگونه است و عنارص آن در پیشبد اندیشهیمقبول

کرد یبا رو و یلیتهل-ن تهقیق در تالش است تا به شیوه توحیفییاند؟ اچه قدر مؤثر واقع شده

ای با ی گردآوری اطالعات کتابخانهن سؤاالت برسد. شیوهینقد ساختاری داستان، به جواب ا

ی منظوم موسی و سنگرتاش در دیوان میرزا اذمد ی آماری قصهبرداری است و جامعهبزار فیشا

 داواشی بوده که با ذجم منونه برابر است.

 ی پژوهشپیشینهـ ٢

ی داستان موسی و سنگرتاش در دیوان میرزا اذمد داواشی تا کنون تهقیقی حورت درباره

و شبان در دیوان مولوی و نیز داستان موسی و  ی داستان موسینپایرفته است. اما درباره

ها انن بخش بدیسنگرتاش منسوب به عبید زاکانی، پژوهشی چند منترش شده است که در ا

 شود:اشاره می
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ها و اذادیث مثنوی به مآخا داستان اذادیث و قصص مثنوی( در کتاب 3123فروزانفر ق

ها و به قصه بهر در کوزه( در کتاب 3121ق کند. زرین کوبها را استخراج میپردازد و آنمی

( 3131گاارد. همچنین، رسوش قی نقد و تفسیر میها را در بوتهپردازد و آنمتثیالت مثنوی می

ن قصه از منظر یل ای، به تهل«ی موسی و شبان در رازهای نهانقصه»ای با عنوان در مقاله

با  تقارن عقل با عشق، تنزیه با تشبیه، فقه یپردازد و در آن به طرح اندیشهنواندیشی دینی می

 گاارد.پردازد و بر تکرثگرایی در دین حهه میگرایی، میعرفان و ظاهرنگری با باطن

( اشاره 3131اثر مهجوب ق« بررسی آثار عبید زاکانی»ای با عنوان توان به مقالهدر ادامه می

د و در نهایت چند اثر منسوب به وی، پرداز داشت که به بررسی احالت آثار منتس  به عبید می

دهد و انتساب آن را به عبید رد از جمله داستان موسی و سنگرتاش را مورد تردید قرار می

ی داستان موسیقع( و شبان با مقایسه»ی خود با عنوان ( در مقاله3123کند. پیریانی قمی

ت، نگرتاش ازآن عبید اسن فرض که قصه موسی و سی، با ا«موسیقع( و سنگرتاش عبید زاکانی

کند. اس مییها را با هم قو الفاظ آن یپردازد و از لهاظ معانن دو اثر مییای ابه بررسی مقایسه

 ی وی سایه افکنده و از میزان مقبولیت آن کاسته است.البته همین فرض اشتباه، بر مقاله

ان موسی قع( و شبان نگاهی ساختاری به داست»ای با عنوان ( در مقاله3121ذوالفقاری ق

 ن قصه، به بررسیی، ضمن بررسی مآخا و نظایر ا«مثنوی، عنارص داستانی و مآخا و نظایر آن

ای با عنوان ( در مقاله3121پردازد. در هامن سال، طهامسبی قساختاری عنارص آن می

م در هایی مهبه عنوان گزاره« او»، و «بودن»ی ، به مقوله«ذکایت آن چوپان و درد  بودن»

. در کندها را در داستان موسی قع( و شبان ارزیابی میآن یپردازد و تجلروانشناسی دینی می

ی دو داستان مقایسه»ای با عنوان ( در مقاله3121همین راستا، مشهدی نوش آبادی ق

، به بررسی دو داستان عامیانه در «مثنوی معنویی موسی و شبان آبادی با قصهی نوشعامیانه

ی موسی و شبان مولوی، بررسی ها را با قصههای آنپردازد و شباهتآباد میمردم نوش میان

 کند.می

ا عنوان ای بتوان به مقالهگیرد، میاز مقاالت متأخر که رویکردهای نوین نقد ادبی را در برمی

ش و به نگارش آزاد من« ل داستان موسی و شبان در چارچوب مکت  اگزیستانسیالیسمیتهل»

های فکری ن ذکایت و مؤلفهی( اشاره کرد. در این مقاله به وجوه اشرتاک ا3131مکاران قه

کنند. ذجاجی و رزی فام مکت  اگزیستانسیالیسم پرداخته شده است و آن را بررسی می

از دیدگاه  مثنویشناختی داستان موسی و شبان نقد روان»ای با عنوان ( در مقاله3131ق

شبان،  یعنین نظریه، به بررسی سه شخصیت داستان یا استفاده از ا، ب«ی اریک برننظریه
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ایی هها، شبان و موسی شخصیتکنند. به اعتقاد آنل مییها را تهلموسی و خدا پرداخته و آن

 کنند.ن داستان رشد مییهستند که تهت هدایت شخصیت برتر قخدا( در ا

ه اثر گوتی بندباز نرتدامبررسی تطبیقی داستان »ای با عنوان ( در مقاله3131ذقی ق

ردازد. پن دو داستان مییها و افرتاقات ا، به شباهت«و ذکایت موسی و شبان مولوی یدوکوانس

های دینی ادبیات عامه و تهلیل جایگاه آموزه»ای با عنوان (، در مقاله3139کوپا و همکاران ق

 ن استان،یی عامیانه رایج در ا، به چند قصه«از استان هرمزگان« چی چی کا»ی در چند و اخالق

ک پاراگراف مورد بررسی قرار یکنند و مضمون آن را در از جمله داستان سنگرتاش، اشاره می

های متثیل در بررسی و تبیین جلوه»ای با عنوان ( در مقاله3133دهند. نارصی و قاسمی قمی

یی پردازند و هدف غان داستان مییان متثیالت ای، به ب«نی موسی و شبان موالناذکایت عرفا

 کنند. ن داستان واکاوی مییموالنا را از طرح ا

 مآخذ و نظایر داستان موسی و شبان     -3

ی تفکر و ن داستان، اتفاق نظری وجود ندارد و برخی آن را زاییدهیهای ابر مآخا و رسچشمه

یابند قطهامسبی، کهن منی ینیای برای آن را در ادبیات ددانند و منونهی میذال و هوای مولو 

اند. از جمله استاد بدیع الزمان فروزانفر (. برخی نیز برای آن منشأهایی ذکر منوده333: 3121

ن قصه، ذکایتی است از کتاب عقد الفرید اثر ابن ین باور است که منشأ ایدر کتاب خود بر ا

شود که با دیدن االغ ق( که در آن از عابد جاهلی از قوم یهود نام برده می 182عبد رب ه قت. 

کند که اگر تو هم االغی خود که پیرامون حومعه به چرا مشغول است، به خداوند عرض می

ن کار هیچ زذمتی برای من نخواهد یداشته باشی ذارضم آن را با االغ خود، به چرا ببم و ا

داوند دارد؛ خبر پیامب وقت گران آمده و وی را به درشتی با عابد وا مین سخن یداشت. شنیدن ا

د جویفرستد که وی را رها کن، زیرا هر کسی متناس  با عقل خود خدا را مینیز بر او وذی می

ن داستان مناجات برخ یکند که منشأ اکوب گامن می(. همچنین زرین339: 3123قفروزانفر، 

 آمده است 1ق( 132امام مهمد غزالی قت.  نیاء علوم الدیاذاسود است که در کتاب 

 (. 111-1( و نیز قغزالی، بی تا: 13: 3121( و نیز قذوالفقاری، 11: 3121کوب، قزرین

ن قرار است که پس از دچار آمدن بنی ارسائیل به قهطی و کارگر نشدن یداستان از ا

فرستد که پیش برخ سیاه برود وذی می هزار بار(، خداوند به موسی 31دعاهای فراوان موسی ق

گوید و در و از او طل  دعای باران مناید. برخ هم در دعای خود با درشتی با خداوند سخن می

ه کند که ذق تعالی بگویی برخ، قصد رنجاندن او میبارد. موسی به دلیل درشتذال باران می

                                                 
: 8119قمکی، ق( هم آمده است  121البته عین این قصه، يک سده پیش از غزالی در قوت القلوب ابوطال  مکی قت.  1

8/313). 
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ن منط است و او روزی سه بار یبر ا ن کار بردارد زیرا دعای برخیکند که دست از اوی وذی می

 آورد. ن شیوه، به خنده مییخداوند را به ا

ن داستان، آن را برگرفته از روایتی یای با اشاره به مأخا اعبدالکریم رسوش نیز در مقاله

 ن جستار آمده است: یق( آمده است. در ا 989داند که در تفسیر ابوالفتوح رازی قت. می

گزارد و اعرابی نوکیشی نیز به او اقتدا کرده بود. ذرضت پس بامداد می روزی رسول خدا مناز
ن جا رسید که خدای تعالی از فرعون خب داد که او یخواند تا به ااز ذمد سوره نازعات می

(. اعرابی از رس اعتقاد پاک و عصبیت دینی طاقت 81قالنازعات/ ﴾ أنا رب کم األعلی﴿گفت: 
ة. پس از ین مناز گفت: کاب ابن الزانیکباره ذینیاورد و نتوانست بر خشم خود فایق آید و به 

ن سوء ادب را برنتافتند و یدند، ایدار ددان که ذریم مناز را خدشهان آدابیسالم مناز، اطراف
ن چه ناسزا و سوء ادب بود که در حالت رسول داخل یه منازی بود و ان چیختند که ایبا او درآو

وم ن قید ایگوکند و میمنودی؟! اعرابی درماند. جبئیل نازل شد و گفت: خدایت سالم می
رسوش، ق را بگو تا زبان مالمت از او کوتاه کنند که من فهش او را به تسبیح و تهلیل برگرفتم.

 (88: 3133و بهار  3131زمستان 

ی اول هشوند. دستن قصه نظایری در ادبیات نقل شده است که به دو دسته تقسیم مییبرای ا

دوم  یاند و دستههایی است که بدون تغییر از داستان موسی و شبان مولوی نقل شدهروایت

د از ن شخصی که به تقلییاند. اولهایی هستند که در ساختار، دستخوش تغییراتی گشتهآن

 ،انتهانامهن مهمد فرزند مولوی است، که در کتاب یپردازد، سلطان ولد بهاءالدمولوی می

 کندبیت ذکر می 11نا  و بدون هیچ دخل و ترصفی در ساختار یا مضمون، در یداستان را ع

(. اذمد رومی در کتاب 18: 3121ز قذوالفقاری، ی( و ن19و  13، 11: 3131قسلطان ولد، 

کند، بی آن که بیت نقل می 11ن داستان را در یاز مولوی، ع، شش دهه پس دقایق الطرایق

: 3121قذوالفقاری،  ( و نیز13-11: 3132جاد مناید قرومی، یا ساختار تغییری ایدر مضمون 

ی وی، در قیاس با مولوی در سطح نازلی قرار دارد و احال  با (. البته سطح ادبی رسوده18-11

 ست.یاس نیآن قابل ق

ن یجاد شده است. اولیهایی هستند که در آن، تغییراتی در ساختار انظایر آنی دوم از دسته

، مورد ایمنونه، داستانی است با عنوان موسی و سنگرتاش که از دیرباز در ادبیات مکتبخانه

به  ن اثر ازآن عبید زاکانی و منتس ین است که ایتوجه فراگیران بوده است. برخی را عقیده بر ا

ر را نیز ن اثی، اید زاکانیبا برشمردن آثار عب عهیالارآقا بزرگ تهرانی در کتاب اوست. از جمله 

(. سعید نفیسی نیز به انتساب 311/ 3دارد قتهرانی، بی تا: بخش سوم جلد بدو منتس  می

ن که در وحف هام موش و گربهی گر منظومهیو د»... د: یگوکند و مین اثر به عبید، اشاره مییا

ترین منظومات شاعران ی ایشان رسوده شده است و یکی از معروفزاهدان ریایی وآزار و شکنجه

« به پایان رسانده 393ی سنگرتاش به هامن روش که هر دو را در سال ران است و دیگر قصهیا
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 ح است. ویین انتساب ناحهی(. اما جعفر مهجوب معتقد است که ا881: 3139سی، یقنف

از »و سطری چند زیر عنوان « ازهیفات مال دوپیتعر»ی چاپی بخشی به نام در نسخه»د: یگومی

آمده که  «سنگرتاش»ای منظوم و بسیار سست و ناشیانه به نام و قصه« ه نقل شدهیکت  افرنج

قمهجوب،  «نیی موسی و شبان موالنا جالل الداست بسیار خام و عوامانه از قصه یدیتقل

ن قصیده است انتساب آن به عرص ی(. ظاهرا  به سب  الفاظ و مضامینی که در ا911: 3131

 آمد:مناید؛ آن دوران که نوشیدن آب وضوی شیخ، مقدس به شامر میتر میقاجار درست

 اـــو پ ویم دستـــرا اول بشــن تــم
 

  
 اـــــون کیمیــــورم چـــــایت را خـــآب پ
 (713: 1731قزاکانی،                                

 منجر شده است: 1ن در چند بیت ناظم قافیه را دچار خلل ساخته و به ارتکاب سنادیعالوه بر ا

 مآور  تــــی از برایـــخواه قد نبه( هـــد مل
 

  
 زمــــپت میــــی از برایــــه خواهــــقلی

 قهامن(                                                       

د. یامنات به وی نامهتمل میین ابیبا دقت در توانایی عبید در رسودن اشعار نغز، انتساب ا

ن که زبان، ین انتساب کامال  نادرست است؛ چه ایبه هر ذال ا»سد: ینوذسن ذوالفقاری می

وص خصی قاجار است به کند که کتاب از آثار دورهت، همگی معلوم مییان، نوع داستان و روایب

دیگر  یکی(. 11: 3121« قک نسخه از آن نیافتمیوجو در متامی آثار خطی، ذت ی که با جست

است  های گوناگون آنسازد، کرثت روایتن اشعار را به عبید ضعیف مییاز دالیلی که انتساب ا

ه ونگر گیتا آن جا که به جز مضمون، در برخی ساختارهای آن تفاوت وجود دارد و نیز الفاظ آن د

 است. 

ان یهای دیگری در مای به شیوهداستان موسی و سنگرتاش، فراتر از ادبیات مکتبخانه

ی مردم گرسش یافته است و هر قومی به فراخور ذال و متناس  با فرهنگ و رسوم خود آن توده

ان، در سنت و فرهنگ ساکنان استان ین میاند. در اگر انتقال دادهیکدیت منوده و به یرا روا

چی چی کای سنگ »ها از آن یکیاند که افتهیرواج « چی چی کا»هایی با نام هرمزگان، قصه

بندی نن تفاوت که پایاین داستان موسی و سنگرتاش است با این قصه دقیقا  عیاست. ا« تراش

 3آبادنوش یخیدر شهر تار(. 19: 3139، یالغیا یار یط و ینیف یبیآن تفاوت دارد قکوپا، نج

                                                 
 شود.ادب فاريس به آن اختالف ذرف قيد هم گفته میاختالف ذرکت يا ذرف پیش از روی که در  1

 کیلومرتی غرب شهرستان آران و بیدگل واقع است. 1کیلومرتی شامل کاشان و  2از توابع استان احفهان که در  2
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 ق نقل شفاهی به دست ما رسیدهین مردم انتشار یافته و از طرین داستان، بیت از اینیز دو روا

ی بیند که به جایرا م یمانندتر است، موسی چوپان یت اول که به داستان مثنو یاست. در روا

 د: یگون با خدا سخن مییه، چنیومیخواندن منازهای 

   نــــــــور، خـــــــاک تنــــــــــــوراللـــــــــه 
 زر ــــامـیا بــــــدا منـــــــز، خــــــــل ب  ــپشک

 قهامن(                                                       

بیاموزد، اما هر کاری  یح را به و ید تا آداب مناز حهیآیموسی با رسزنش چوپان، در حدد بر م

ترک  یدیگاارد و با نا امرد. سپس چوپان رس به بیابان مییتواند آن را فراگیکند چوپان منمی

هد ددستور می یو به و  یام را رنجاندکند که چرا بندهیم یکند. خداوند به موسی وذیوطن م

 (899: 3121آبادی، نوش یقمشهد .که در پی او رفته و دلش را به دست آورد

اب خو  یشرتی به داستان موسی و سنگرتاش دارد، چوپانیت دوم که شباهت بیاما در روا

کند که در عامل واقع ن از او درخواست مییبیند که هر ش  خدا مهامن او شده است؛ بنابرامی

 (:892شود قهامن:  یهم مهامن و 

 ونـــــدای مهربـــــــخ یا
 

 دــــمنی و ـــرش و قالـــدارم فــمن ن
 

  
 ونـــــــا مهمومنــــیامش  ب

 
 پـــــوست میـــــــش دارم اللــــــه حمــــــد

ای کردی است از شاعر روانرسی میرزا دیگر از نظایر مهم داستان موسی و شبان، منظومه یکی

ن منظومه با عنوان یبیت به نظم درآمده است. ا 383ش( که در  3193 -3821اذمد داواشی ق

و سنگرتاش، به داستان موسی و سنگرتاش منتس  به عبید زاکانی، بسیار شباهت دارد  موسی

 هایی نیز در ساختار با آن دارد.هر چند تفاوت

 ی کردی موسی و سنگتراشو منظومه یمیرزا احمد داواش -4

 میرزا احمد داواشی -4-1
آید. شاعر روانرسی با تخلص اذمد، از شعرای بنام در ادبیات کردی به شامر می 1اذمد داواشی،

هجری شمسی در شهر روانرس از توابع  3821دوست و اهل دانش در سال ای ادباو در خانواده

                                                 
داری، توسط ذاکامن اردالن به پدر میرزا اذمد عطا گردید و پس داوايش لقبي است که به دليل تصدي منص  خزانه 1

 شد.  پدر، اين لق  همچنان به دیگر اعضای خانواده اطالق می از مرگ
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استان کرمانشاه، به دنیا آمد. در هامن کودکی مادر را از دست داد و تهت نظارت و آموزش پدر، 

ه را فرا گرفت. پس از چند سال برای آموخنت دانش عربی و فقه به نزد مال  ذسن یهای اولآموزش

دوستی، در رت و وطنیمانند هر کرد باغ یمند گردید. و جوانرودی رفت و از مهرض وی بهره

های رضاخانی همدوش بخش کرد پیوست و در مقابل ستم، به نیروهای آزادییسنین جوان

به دلیل ذکاوت و توانایی  3181بارزه پرداخت. سپس در سال رسدار رشید خان اردالن به م

، به شایستگی 3111ت را تا سال ین مسؤولیی چند روستا و بخش شد که اذاتی، متصدی اداره

سالگی، هنگامی که برای  33هجری شمسی در سن  3193ادامه داد. وی رسانجام در سال 

از رسیدن به مقصد، دیده از جهان فروبست و  معالجه، عازم شهر تهران بود، در میانه راه و پیش

 به لقای معبود خود شتافت. 

رسایی چیره دست بود. وی دیوان شعری دارد میرزا اذمد شاعری توانا و با قریهه و بدیهه

رسوده است. برخی  یی هورامی، سورانی، و جافهزار بیت شعر که آن را به سه لهجه 81بالغ بر 

 ی گرگ، به ذجی موسی و سنگرتاش، توبههای داستانیهمچون منظومهن دیوان را منظومهیاز ا

توان به توانایی وی در شود که بر اساس آن مین شامل مییرفنت روباه و مرگ شاه

تند خورند عبار ن مضامینی که در اشعار وی به چشم مییتررسایی اقرار منود. برجستهداستان

، شعر ینی، شعر دی، وحف، شعر اجتامعیمیلنامه، مدح پیامبقص(، شعر تعاز: مناجات

 ک سخنیسیاسی، رثاء، متل و معام، و نامه برای شاعران و ادبای هم عرص شاعر. اشعار وی، در 

، قر.ک: داواشی .خوردوان به چشم مییژگی در رسارس دین ویغ، روان و مهکم است و ایبا، بلیز

3123 :31-88) 

 ی موسی و سنگتراش منظومه -٢-4
 ی موسی وی موسی و شبان به جای مانده است، منظومهدهایی که از منظومهیترین تقلمهماز 

ای از ن منظومه به زبان کردی قآمیختهیاست. ا یسنگرتاش شاعر کرد میرزا اذمد داواش

بیت رسوده شده است و وزن آن هجایی بوده و  383(، در یهای اورامی، سورانی و جافگویش

هایی از احل قصیده به ن بخش از مقاله، بخشینک در ایقت ندارد. امطاب یلیبا عروض خل

 شود:جهت آشنایی با زبان و لهن رساینده، آورده می

 سەنگ تەراشێ بی لە سەر کێف توور
 
 

  
 1سەنگش مەتاشا وە دڵەی پڕ شوور

 
 

                                                 
 کرد که با دل پرشور به کار سنگ تراشی مشغول بود.سنگ تراشی روی کوه طور زندگی می 1
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 مەوات یا بێ چوون، پادشای شاهان

 
 کان کۆی کەرەم، کارساز کاران

 
 ورو ــــورەی ئەرز وە نـــۆبح سەفادەر، کــبە س

 
 نیەن وە قەد یەک پەڕەکاهێعار 
 

 چێش مەبۆ جارێ، دەردت لە گیانم
 
 ۆــــات بــۆس پـــابــواز، پـــا ڕۆح وە پێشـــت
 

 شەرت بۆ یەک ماڵێ، چۆن نەقش ئەرژەنگ
 

 جاڕووی بکێشم، وە عابای بەرم
 

 چەنێ وێم بەرووت، بە سەیر گوڵگەشت
 

 هەر چێ مەیلت بۆ، دەرالد بێ درەنگ
 

 لە ئەژدەها و مار لە شێر و لە بەور،
 

 لە جای باسەفای، نە گەرم و نە سەرد
 
 
 

 
 1فەڕبەخش شەوکەت ذوشمەت پەناهان

 
 3و ستاراننزام زینەت، ماه 

 
 7وورــــەو دەیجــــەر، وە شـــی ڕۆ بـــــڕۆشن
 

 4داهێئەگەر بنوازۆ شاهێ، گه
 

 5تەرشیف باوەری و بی وە مێامنم
 
 1ۆــــااڵت بــەرد پـراز گـــەر ئەفـەر، سـا ســـت
 

 3پەرێت بتاشووم، یەک پارچە لە سەنگ
 

 8مننەت بەدیدە و پات لە سەر سەرم
 

 9سەیران دەشتساکن کەر خەمان وە 
 

 10پەرێت ماوەرووم، مێوەی ڕەنگاڕەنگ
 

 11مەترسە بێ خۆف، تەرشیف بێرە خوار
 

 13جێگەت بۆ داخەم لە سەر تەختە بەرد
 
 
 

                                                 
 مانند، شاه شاهان، اعتبار دهنده به بزرگی و شکوه بزرگواران.گفت اي خدای بیاو می 1
 منبع بخشش، ای فاعل همه کارها، اي ايجاد کننده نظم در ماه و ستارگان. ای  3
 ی. ستانگردانی و در هنگام ش  سیاه، روشنایی را از روز میاي کسی که در هنگام حبح، کره زمني را با نور خورشید روشن می 7
 زش کند.چه اشکالی دارد که به اندازه يک پرکاهی، شاهی چون تو گدایی چون من را نوا 4
 آيد اگر يک بار ترشیف بياوري و مهامن من شوی.اي دردت به جانم، چه پیش می 5
 تا روذم برای پیشواز، پابوس پایت شود و رس رسافرازم، خاک زیر پایت گردد. 1
 ای زیبا چون نقش و نگار ارژنگ برایت فراهم آورم که يکپارچه از سنگ باشد.بندم که خانهعهد می 3
 نهم.عبای تنم جارو و گردگیری کنم و به دیده منت پایت را روی رسم میآن را با  8
 غم و غصه از جانت بزداید. هایش،برم تا دیدن زیباییهر قدر بخواهی تو را به گلگشت و حهرا می 9
 آورم.های رنگارنگ برایت میهر چه بخواهی بی درنگ برایت فراهم آورده و میوه 10
 شیر و بب و اژدها و مار باکی نداشته باش و بدون نگرانی، ترشیف بياور پایین. از  11
 کنم.روی تخته سنگ در جایی باحفا که نه گرم باشد و نه رسد، رختخواب برایت پهن می 13



  863٨ پاییز و زمستان ،٨ ، ش.5. پژوهشنامه ادبیات کردی، س | 00

 
 پشتت بشێلم، دەستت مباڵم

 
 شنگ و ڕێواس و بەڕەزای کەمەر

 
 کەالنەی پیچک وە کەرەی تازە

 
 شەخسێ بە ڕاسی سامل و سەلیم

 
 واتش سەنگ تاشێ ها لە کێف توور

 
 هەر ڕۆ تا وە شەو، شەو تا بەیانی

 
 کەم فام!مووسا وە هەیبەت واتش ئەی 

 
 خوداوەن زاتێ بێ چوون و چەران

 
 نە خۆرد و نە خەو، نە خوەراکی هەس

 
 دیش بەر لە شەفەق، شۆعلەی نوور ذەق

 
 سەنگتاش نوور ذەق کێشه وە ئاغۆش

 
 وە ئاگر عەشق، نوور ذەق یەک دەس

 

 
 1ڕازت بۆ بکەم، بخەف لە ماڵم

 
 3پەرێت ماوەرووم، نۆش گیانت کەر

 
 7چەور و گەرم و نەرم، خوەش وە ئەنازە

 
 4ماجەرای عەرز کرد وە مووسای کەلیم

 
 5عەقڵە و کەماڵ، بێ فەهمە و شعوور بێ
 

 1دەعوەت ذەق ئەکات لە ڕووی نادانی
 

 3شێت دێوانەی ئەبڵەی خەیاڵ خام
 

 8سبهان الای، لە عەی  موبەڕان
 

 9نە ترس و نە خۆف، بیم و باکی هەس
 

 10نازڵ بی نە سەر، سەنگتاش وە تەبەق
 

 11مەست بی وە لەقای خودا شی لە هۆش
 

 13وە قەقنووس گڕ سەند سووزیا، تا بی
 (51-41 :1789، قداواشی                             

                                                 
 کنم. دهم و درهنگام خواب، برایت ذکایت نقل میمامل و دستت را ماساژ میپشت را می 1
کنم تا نوش جان قگیاهان کوهی خودرو و خوردنی در منطقه کردستان( بر دامنه کوه را برایت فراهم می ریواس و شنگ و برزا 3

 کنی.
-شود( پیچک قيک نوع گياه کوهی بهاری که در ترکی  کالنه به کار میقيک نوع نان مهلی که با پیازچه درست می هبرایت کالن 7

 گرم و نرم باشد. کنم که چرب و رود(، با کره مهلی تازه درست می
 شخصی که ذقیقتا سامل و درستکار بود، اين ماجرا را شنید و به گوش ذرضت موسی رساند. 4
 خدمت او عرض کرد که سنگ تراشی در کوه طور است که نه عقل دارد و نه فهم و نه شعور.  5
 کند.میاش دعوت او از روی نادانی، هر روز تا ش  و ش  تا حبح، خدای سبهان را به خانه 1
 ابله کوته فکر! هذرضت موسی قع( با عصبانیت به او گفت اي نفهم! اي دیوان 3
 خداوند ذاتی است بی چون و چرا، او وجود پاک و منزهی است که از هر عیبی مب ا است. 8
 نیاز است و از چیزی بیم و هراسی ندارد.   او از خواب و خور بی 9
 دید که پیش از سپیده دم، شعله نور ذق تعالی، بر رس سنگ تراش، فرود آمده است. موسی  10
 سنگ تراش نور ذق را به آغوش کشید و از دیدار خداوند، مست شد و از هوش رفت. 11
 ور گشت و چون ققنوس به خاکسرت تبدیل شد.   وجود او از آتش عشق و نور ذق، شعله 13
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 ی داستانخالصه -4-3
کرده و از ضمیر در کوه طور زندگی میدل اما روشندر عرص ذرضت موسی، سنگرتاشی ساده

گیرد که برای خداوند ک روز تصمیم میی یمنوده است. و راه تراشیدن سنگ امرار معاش می

سنگ بنا کند و در آن اسباب راذتی و آسایش را فراهم آورد تا به گامن خویش بتواند ای از خانه

راه  نیدر آن، از خدای تعالی پایرایی به عمل آورده و مرات  شکرگزاری خویش را ادا مناید. در ا

ک خانه الزم است، از ظروف یشود و هر آن چه برای ی ملزومات پایرایی مشغول میبه تهیه

هایی با خداوند، وگوها و مناجاتآورد. وی در گفتهای متنوع، را فراهم میخوراکیگرفته تا 

دهد که نگاارد گزندی از طرف جانوران درنده به قضیه را با او در میان گااشته و به او نوید می

برد و نیز برایش زن کند که وی را با خود به گردش میوی برسد. ذتی به او خاطر نشان می

شنود، خود را به موسی ن مناجات را به گوش خود میین میان مردی که ای. در استاندمی

ی گاارد. ذرضت موسرساند و جریان کفرگویی و تشبیه مرد سنگرتاش را با او در میان میمی

رساند و خانه و اسباب موجود در آن را ن جسارت را برنتافته و با عجله خود را به کوه طور مییا

ن، مرد سنگرتاش که برای خرید گوسفند جهت پایرایی از ین ذیشکند. در امی کباره درهمیبه 

ی درهم شکسته شدن اثاث خانه گردد و با حهنهخدا، از خانه بیرون رفته است، ناگهان بازمی

 گردد. روبرو می

پردازد. موسی نیز او را شامتت دهد و به گریه و زاری میاو موسی را مورد عتاب قرار می

خوابد و نه غاایی مثالی است که نه میکند که خداوند ذات بیه و به او یادآوری میمنود

خورد. او منزه از هر نیازی است و به خالف انسان نه به تفریح نیازمند است و نه به زندگی می

گردد، از شدت پشیامنی رس به بیابان زناشویی. سنگرتاش که متوجه رفتار نادرست خود می

ن عمل موسی را نکوهش منوده و به وی یآورد. ذق تعالی اگریه و البه روی می نهد و بهمی

وجوی سنگرتاش بپردازد و از او عارخواهی منوده و دلجویی کند و دهد که به جستدستور می

رود. موسی با نیز به او خب دهد که خدای ال مکان، مهامنی او را پایرفته و به دیدنش می

دی رساند. سنگرتاش از شای ذق را به گوشش مییابد و مژدهسنگرتاش را میجتسجوی بسیار، 

رساند. پس از سپری شدن آن ش  و در بوسد و با شتاب خود را به منزل میپاهای موسی را می

اش گردد و در جسم سنگرت ی سنگی وارد مینزدیکی حبح، نور ذات پاک باری تعالی به کلبه

وار، جان از بدنش گدازد و پروانهی عشق خداوندی میتش شعلهکند. سنگرتاش در آ ذلول می

ند کرساند و مشاهده میی سنگرتاش میکشد. موسی با طلوع خورشید خود را به خانهپر می

سپارد و به کپارچه نور است. سپس در هامن مکان، با اذرتام او را به خاک مییکه جسد او 

 کند. توبه می برد و به درگاهشدرگاه خداوند سجده می
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 عناصر داستان -5

 پیرنگ  -5-1
ر ان ذوادث داستان را به طو یپیرنگ وابستگی موجود م»آورد: میرحادقی در تعریف پیرنگ می

توان گفت می 1(. با تکیه بر منودار فریتاگ398: 3113قمیرحادقی، « کندتنظیم می یعقالن

ی که طرح کلی قپیرنگ( یک داستان شامل موارد زیر است: مقدمه قوضعیت آغازین(، لهظه

گشایی(، عاقبت افکنی(، اوج، عمل در ذال نزول قگرهانگیزش، عمل در ذال حعود قگره

 (839و  831: 3112قوضعیت پایانی(. قبراهنی، 

  اوج 

   

 گره افکنی  گره گشایی

   

 لهظه انگیزش  

   

 وضعیت آغازین  وضعیت پایانی

 م:یاورین داستان را بیپیرنگ ا 3توانیم در جدولین مطل  مییبا توجه به ا

 وضعیت آغازین
ضمیری در کوه طور دل و روشندر زمان موسیقع( سنگرتاش ساده

 کند و مشغول کار و مناجات با خداست.زندگی می

 لهظه انگیزش

سازد و متام ملزومات زندگی و رفاهی را ای برای خدا میخانهسنگرتاش 

 آید تا برایی گوسفندی بر میسازد و نیز در حدد تهیهدر آن تهیه می

ی کند که به خانهخدا بریان کند. سپس در دعاهایش از او درخواست می

 او بیاید.

 گره افکنی

ود با شتاب خ سازد و موسین کفرگویی با خب مییشخصی موسی را از ا

زند. سپس از اش را بر هم میرساند و کاسه و کوزهی او میرا به خانه

 ها دست بردارد.ن کفرگویییخواهد که توبه کند و از اسنگرتاش می

                                                 
 را برای طرح منایشنامه به کار گرفت؛ اما، بعدها برای ادبیات داستانی نیز تعمیم داده شد. گوستاو فریتاگ اين هرم 1

نگاهی ساختاری به داستان موسی قع( و شبان مثنوی، عنارص داستانی و مآخا »الگوی اين جدول، برگرفته از مقالۀ  2

 اثر ذسن ذوالفقاری، است.« آن
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 اوج
ز خدا گاارد و اسنگرتاش گریان و ناالن، با اندوه فراوان رس به بیابان می

 .  خواهد که او را مورد بخشش خویش قرار دهدمی

 گره گشایی

خواهد که برای عارخواهی و خداوند موسی را مالمت کرده و از او می

استاملت نزد سنگرتاش برود و دلش را به دست آورد و به او بگوید که 

 رود.خداوند دعوتش را استجابت منوده و به دیدارش می

 وضعیت پایانی

ار یابد و با عمیموسی پس از گشت و گاار فراوان، باالخره سنگرتاش را 

دهد. سنگرتاش خواهی از او، استجابت دعوتش را از طرف ذق خب می

وار در ماند و با ظهور نور ذق تعالی، پروانههم در خانه منتظر خداوند می

 شتابد.شود و به دیدار ذق مین نور گداخته مییا

 کشمکش -5-1-1
است و هم فیزیکی؛ زیرا موسی الزم به ذکر است که کشمکش موجود در داستان هم ذهنی 

زند و عالوه بر تقابل فکری و ذهنی با سنگرتاش، عمال  دست به شکسنت کاسه و کوزه او می

ریزد. اما در مقابل، کشمکش سنگرتاش با موسی، فقط از نوع ذهنی بساط وی را به هم می

 است.

 مایهبن -٢-5-1
ن بن یبنامیه استهکام بخشیده است. ا ن منظومه، پیرنگ داستان خود را با چندیی اندهیرسا

ها عبارتند از: مناجات قسنگرتاش با خدا(، رسزنش و پشیامنی قهم از طرف سنگرتاش و مایه

وجو قموسی به دنبال سنگرتاش برای یافنت وی و عارخواهی(، وذی هم از طرف موسی(، جست

 و الهام قاز طرف خداوند به موسی(. 

 مایهدرون -٢-5
درومنایه فکر احلی و مسلط در هر اثر است، »م: یخوانی درومنایه میستان دربارهدر عنارص دا

هد. دهای داستان را به هم پیوند میشود و موقعیتکه در خالل اثر کشیده می یاا رشتهیخط 

ی ذاکمی است که نویسنده در داستان اعامل کرده ا اندیشهیبه عبارت دیگر درومنایه فکر 

ین ن قصه چنیی اتوانیم به درومنایهن تعریف، میی(. با توجه به ا18: 3113 قمیرحادقی،« است

ی موسی و سنگرتاش، تالشی است برای تقابل عقل و عشق، تنزیه اشاره کنیم: درومنایه در قصه

 ن نزاع در داستان با پیروزییقت. ایعت و طریو تشبیه، تقدیس و تجسیم، فقه و عرفان، رش

کند که هر کسی به ن القا میین قصه نویسنده به خواننده چنیدر اابد. یعشق، خامته می

ن خداگرایی حادقانه و بی آالیش باشد، یجوید و اگر ای توان و درک خود، خدا را میاندازه
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عت یس و تنزیه و رشیی عقل و فقه و تقدندهیرساند. موسی قع( مناحاذبش را به سعادت می

 های مقابل آن.ی اندیشهندهیاست و سنگرتاش منا

 ی دیدزاویه -5-3
ی آن مصالح و مواد ای است که نویسنده به وسیلهشیوه»ی دید آمده است: ف زاویهیدر تعر

« دهدی نویسنده را با داستان نشان میکند و در واقع رابطهداستان خود را به خواننده ارائه می

ل قاو  یی دید درونهیشود: زاومیی دید به چند دسته تقسیم هی(. زاو813: 3113قمیرحادقی، 

قسوم  یی دید بیرونهیشود. زاوهای داستان راوی میاز شخصیت یکیشخص( که در آن 

به دو دسته تقسیم  یی دید بیرونهیشود. زاومی یی داستان راو شخص( که در آن نویسنده

ه از همه کسی است ک یشود: دانای کل نامهدود و دانای کل مهدود. در ذالت اول، راو می

ی ی تام دارد؛ اما در گونهها اذاطهمتام شخصیت یچیز و همه کس خب دارد و به زوایای درون

شود و ذوادث را های داستان منتقل میاز شخصیت یکیگهگاهی به درون  یبیرون یدوم، راو 

ل ی کو دانا ید از نوع بیرونیی دهیی موسی و سنگرتاش، زاوکند. در قصهت مییاز دید او روا

از  یکیبه درون  یگیرد اما گاهت داستان را در ابتدا به دست مییمهدود است. ناظم خود، روا

ه ها، به خواننده ارائد آنیت را از دیشود تا رواسه شخصیت سنگرتاش، موسی و خدا منتقل می

 زیر است: هن قصه به شیو یدید در ا یهزاو دهد.

 حوادث داستانی دید به ترتیب توالی ی زاویهخالصه

 بیت 3 یراو 

 بیت 38 سنگرتاش با خداوند یوگو گفت

 بیت 3 یراو 

 بیت 1 سنگرتاش با خداوند یوگو گفت

 بیت 4 راوی

 بیت 14 سنگرتاش با خداوند یوگو گفت

 بیت 1 راوی

 بیت 1 سنگرتاش با خداوند یوگو گفت

 بیت 3 راوی

 بیت 10 سنگرتاش با خداوند یوگو گفت

 بیت 7 راوی

 بیت 3 ی کفرگویی سنگرتاشوگوی شخص بیگانه با موسی دربارهگفت

 بیت 1 راوی

 بیت 1 وگوی سنگرتاش با موسی و شامتت او به دلیل برهم زدن کاسه و کوزهگفت

 بیت 1 وگوی موسی با سنگرتاش و رسزنش او به سب  کفرگوییگفت
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 بیت 1 یراو 

 بیت 3 وگوی مجدد سنگرتاش با موسیگفت

 بیت 7 راوی

 بیت 5 وگوی خداوند با موسی و عتاب اوگفت

 بیت 7 راوی

 بیت 3 وگوی موسی با سنگرتاش و عارخواهی از اوگفت

 بیت 9 راوی

 بیت 3 وگوی مجدد خداوند با موسیگفت

 بیت 9 راوی

 بیت 139 جمع کل

 

 ی زوایای دید به ترتیب بسامدخالصه

 درحد( 53بیت ق 13 موسیسنگرتاش با خداوند یا  یوگو گفت

 درحد( 75بیت ق 45 راوی

 درحد( 1بیت ق 8 وگوی موسی با سنگرتاش گفت

 درحد( 5.5بیت ق 3 وگوی خداوند با موسیگفت

 درحد( 1.5بیت ق 3 وگوی شخص بیگانه با موسیگفت

را به ی دید درحد از کل زاویه 19تنها  یشود که راو ن جدول استنباط مییبا نگاهی گارا به ا

 خود اختصاص داده و ذضور خود را مهدود ساخته است.

 وگوگفت -5-4
پیرنگ را گسرتش »از عنارص مهم است، زیرا  یکیاثر داستانی یا منایشی،  کیوگو در گفت

کند و عمل را به پیش ها را معرفی میگاارد و شخصیتدهد و درومنایه را به منایش میمی

وگوی دو نفره شود: گفتوگو به دو گونه تقسیم می(. گفت133: 3113قمیرحادقی،  «بردمی

ن داستان از نوع دونفره یوگوهای ا.  گفت(Monologueتک نفره ق یوگو ( و گفتDialogueق

 یوگو بیت(، گفت 93سنگرتاش با خداوند ق یوگو است که به ترتی  عبارت است از: گفت

سنگرتاش با  یوگو بیت(، گفت 8قشخص بیگانه با موسی برای گزارش کفرگویی سنگرتاش 

 3خداوند با موسی ق یوگو بیت(، و گفت 2موسی با سنگرتاش ق یوگو بیت(، گفت 2موسی ق

 شود:ن جا آورده مییوگوها در ان گفتیی بیشرت، منودار انک برای افادهیبیت(. ا
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وگوی سنگرتاش با خداوند بخش مهم و درحد شود که گفتن منودار، آشکار مییبا توجه به ا

وگوی سنگرتاش با موسی و موسی با وی و قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. گفت

وگوی خداوند با موسی و فرد ناشناس با موسی، به ترتی  دارای درحدهای کمرتی نیز گفت

های فرعی گردد که سنگرتاش شخصیت قهرمان قصه و بقیه، شخصیتم میاست. بنابراین معلو 

 هستند. 

 شخصیت -5-5
از ارکان مهم در پیشبد ذوادث داستان به شامر  یکیپردازی در داستان شخصیت و شخصیت

اشخاص »د: یگوک اثر داستانی، به آن بستگی دارد. میر حادقی مییت یآید و میزان مقبولمی

 قمیرحادقی،« نامندشوند، شخصیت میا که در داستان، منایش و ... ظاهر میای ر شدهساخته

ها، ان آنی(. در داستان موسی و سنگرتاش، چهار شخصیت وجود دارد که در م321: 3113

سنگرتاش قهرمان داستان است و موسی که در کشمکش و تقابل با اوست، ضد قهرمان است. 

 دهد شخصیت فرعی داستانگرتاش را به موسی میخداوند و شخصی که گزارش کفرگویی سن

ا است که در روند یهستند. شخصیت سنگرتاش و شخصیت موسی قع( از نوع شخصیت پو

شود، اما شخصیت خداوند و مرد گزارش دهنده، از نوع ایستا داستان دستخوش تغییراتی می

گرتاش در شخصیت سن گردد. تغییر و پویاییاست؛ چرا که تا آخر داستان دستخوش تغییر منی

کشد از آن جهت است که پس از نصیهت ذرضت موسی، از نادانی و جهالت خویش دست می

ن دلیل است که در آخر داستان و با یکند. پویایی موسی نیز به او به درگاه خداوند توبه می
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اید تسبرد که هر کسی بر اساس توان و درک خود خدا را مین مسأله پی میی، به ایدریافت وذ

ی واذد را در خداپرستی اتخاذ کنند. او برای جبان اشتباه خود، ک شیوهیو الزم نیست همگان 

کند. شخصیت سنگرتاش و در پیشگاه خداوند توبه کرده و از سنگرتاش هم عار خواهی می

ان یها به بن هستند تا ناظم بتواند از طریق آنیهای منادن داستان، شخصیتیموسی در ا

 ایی خود بپردازد. اندیشل غ

 زمان و مکان -5-6

مکان وقوع ذوادث داستان، رسزمین مرص و کوه طور است که در جنوب شبه جزیره سینا واقع 

نشان از  یاست. زمان آن هم، دوران پیامب بزرگ خدا، موسی بن عمران است. قدمت زمان

 ی تقابل تنزیه و تشبیه دارد.  قدیمی بودن اندیشه

 لحن -5-7

های داستان است. از سقراط نقل شده است انگر ویژگی روانی شخصیتیک داستان بی لهن در

ن لهنی ی(. بنابرا181: 3112قبراهنی،  «انسان هر طور باشد زبانش نیز هامن طور است»که 

ی کند تا به اذواالت درونگزیند، به خواننده کمک میهایش برمیکه نویسنده برای شخصیت

ی بیان تر، عبارت است از سبک و شیوهلهن در فضای تنگ»نویسد: میآنان پی ببد. براهنی 

ی نویس برای ارائهک قصهیک شخصیت، و در فضایی بازتر عبارت است از سبکی که ی

 (.189: 3112قبراهنی، « کندی زبان انتخاب میهایش در جامهشخصیت

و ساده است. ن قصه، لهن سنگرتاش، ستایشی، عاطفی، مهربانانه، حمیمی یدر ا

ت هایی که نویسنده برای شخصیانه است. واژهیوگوهای او ابتدایی، ساده و بی آالیش و عامگفت

 ن سادگی دارد:یگزیند نشان از اسنگرتاش برمی

 رمهکه یزاهەڕ واس و بێشنگ و ڕ 
 
 تازه یرهپیچک وه که یالنهکه
 

 سک دهەم یێنێت لبۆ ی قارچک قاورمه
 

  
 1رش گیانت کهۆ رووم، نت ماوهێر په
 
 3نازهش وه ئهرم، خوهرم و نهور و گهچه

 
 7سی یا ههبخوه ەڕت تل خوهیخاس وه مه

                                                 
 ترجمه پیشرت بیان شد. 1
 بیان شد.ترجمه پیشرت  3
 گاارم تا به میل خود، از آبکی يا غلیظ آن، نوش جان کنی.برایت بار می . ترجمه:قارچ قيک نوع غاای مهلی کردستان( هقاورم 7
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 در طرف دیگر در لهن موسی قع(، خشونت، نکوهش، جدیت و تعص  وجود دارد:

 م فامکه یت واتش: ئهبهیمووسا وه هه
 

 س داگهت له دهی خوهڕ بیر و باوه
 

  
 1خام ڵیاخه یهڵبئه یت دیوانهێش
 
 3هــاگـمهـن یهەڕ انت ز ـــــن و ئیمــــید

 آمیز و نسبت به سنگرتاش، عاطفی و لطیف است:لهن خداوند نیز نسبت به موسی عتاب

 رد وه مووسای عێمرانتابش کهق خهذه

 
 تنهییار با به یهڵنجنای د هڕ 
 
 ریداریش دهڵر نیاوی پیش د ئه
 

  

 7بهانودیمه و سم قهێو وات: به زات 
 
 4تینهردان له سارای مهرگهو سه ێڵو 
 
 5ریهـمبیغهه پهــوزووت، لی مهــمتذه

 

 گیرینتیجه -6

های ترین منظومهی موسی و سنگرتاش اثر میرزا اذمد داواشی شاعر معارص کرد؛ از مهممنظومه

بیت و به  383ی روایی که در ی موسی و شبان است. این قصیدهشده از منظومهالگو گرفته

زبان کردی است، ساختار داستانی و روایی منسجمی دارد. در پژوهش ذارض با تهلیل عنارص 

 تانی آن نتایج ذیل به دست آمده است: ساختار داس

ای آشکار دارای وضعیت آغازین، پیرنگ داستان موسی و سنگرتاش داواشی به گونه .3

 گشایی و وضعیت پایانی است.افکنی، اوج، گرهی انگیزش، گرهلهظه

 ی داستان تالشی است در تقابل عشق و عقل و عینیت و ذهنیت.درومنایه .8

 ن ذهن و عمل و به حورت ذهنی و عینی آمده است.کشمکش در این داستان میا .1

و  وجوهایی از نوع مناجات، رسزنش، پشیامنی، جستمایهقال  روایی داستان با بن .1

 وذی استهکام یافته است.

                                                 
 ترجمه پیشرت بیان شد. 1
 ای از دين و اميانت باقی منانده است.ای و ذرهاندیشه و باور خود را از دست داده 3
 د و گفت: قسم به وجود قدیم قدر مقابل ذادث( و منز هم. ذق موسی عمران را مورد خطاب قرار دا 7
 و سب  شدی تا در حهرای مهنت، رسگردان و آواره شود.ی دل يار باوفايم را رنجاند 4
 اگر پیش او نروی و از دلش درنیاوری، ال جرم تو را از پيامبی عزل خواهم منود. 5
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پردازی در عین سادگی دارای داستان موسی و سنگرتاش از جهت شخصیت .9

ه دهنده بگزارش های احلی قسنگرتاش( و فرعی قشخصیت خداوند و شخصشخصیت

ی گشایی گرهموسی( و قهرمان قسنگرتاش( و ضد قهرمان قموسی که تا پیش از مرذله

های های پویا قسنگرتاش و موسی( و شخصیتدر تقابل با سنگرتاش است( و شخصیت

های منادین قموسی و دهنده به موسی( و شخصیتایستا قخداوند و شخص گزارش

 سنگرتاش( است.

ی دید بیرونی و در ی و سنگرتاش راوی خود شاعر است که با زاویهدر داستان موس .1

ی اتصال میان کند و به نوعی ذلقهقال  دانای کل مهدود ذوادث را روایت می

 کنند.ی خود بخش اعظم ذوادث را روایت میهای داستان است که به نوبهشخصیت

وگو ه و بیشرتین گفتوگو از نوع دیالوگ و دو نفر در داستان موسی و سنگرتاش گفت .3

ها ساده است. سنگرتاش لهنی میان سنگرتاش و خداوند است. لهن راوی و شخصیت

حمیمی و عاطفی دارد و لهن موسی دارای جدیت و نکوهش بوده و لهن خداوند 

 تلفیقی از جدیت و عطوفت و نکوهش و پایرش است.

ان در مرص و کوه طور دو عنرص زمان و مکان در این داستان وذدت دارد؛ ذوادث داست .2

 و در زمان موسی پیامب اتفاق افتاده است.   
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