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چكيده

کورته

داستان موسی و شبان از جمله داستانهای بسیار
تأثیرگذاری است که مولوی آن را برساخته و با مهارت
متام در مثنوی آورده است .ظاهرا منشأ اين داستان
نامعلوم است و عدهای را عقیده بر این است که
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
داستان (با تأثر از وی) در قالب دیگری به نام موسی
و سنگرتاش روایت شده که به گامن برخی ،ازآن عبید
زاکانی است؛ اما ،با دقت در سبک اين منظومه و
مقایسهی آن با شعر عبید ،انتساب آن به وی نامحتمل
میمناید .اين داستان در میان شاعران کرد نیز مورد
استقبال قرار گرفته و آنان به زبان کردی آن را به نظم
درآوردهاند .از جمله اين شاعران ،میرزا احمد داواشی
( )1331 -1881زادهی روانرس است ،که با مهارتی
وافر به این قصه اهتامم ورزیده و آن را به زبان کردی
به رشتهی نظم درآورده است .در اين مقاله تالش
میشود که با استفاده از روش توصیفی-تحليلی و با
رویکرد نقد ساختاری ،قصۀ موسی و سنگرتاش که در
دیوان میرزا احمد داواشی در  181بیت به نظم آمده،
مورد بررسی قرار گرفته و عنارص تشکیل دهندهی آن
تحليل شوند .نتایج نشان میدهد که داستان موسی
و سنگرتاش ،دارای متام عنارص يک داستان کامل
است و نویسنده توانسته به خوبی از اين عنارص در
جهت پیشربد درومنایه بهره بگیرد.

چیرۆکی مووسا و شوان لەو چیرۆکە زۆر کاریگەرانەیە
کە مەولەوی دایناوە و لە مەسنەویدا خستوویەتە
بەردەست .وا دیارە کە سەرچاوەی ئەم چیرۆکە ڕوون
نییە ،بەاڵم هەندێ لە سەر ئەم باوەڕەن کە بەسەرهاتی
مووسا و عەبدی ساڵح لە قۆرئاندا ،بووەتە هۆی ئەوە کە
مەولەوی شەریعەت و تەریقەت پێکەوە بەراورد بکات و
لە ئەنجامدا تەریقەت قورسرت بنوێنێت .دوای مەولەوی
ئەم چێروکە لە ڕواڵەتێکی تردا بە ناوی مووسا و
سەنگتەراش گێڕدراوەتەوە کە بە باوەڕی هەندێ
کەس ،بەرهەمی عوبەید زاکانییە؛ بەاڵم بە وردبوونەوە
لە شێوازی ئەم هەڵبەستە و هەڵسەنگاندنی لە گەڵ
هۆنراوەی عوبەیددا ،ئەم باوەڕە هەڵدەوەشێتەوە.
هەندێ لە هۆنەرانی کورد سەرنجیان بەم چیرۆکە داوە
و لە شیعری کوردیدا هێناویانە .یەکێک لەم هۆنەرانە
میرزا ئەحمەد داواشییە کە لە ڕەوانسەر لە دایک بووە،
و بە تواناییەکی سەیرەوە ئەم چیرۆکەی بە شیعر
هۆنیوەتەوە .لەم وتارەدا هەوڵامن داوە کە بە شێوازی
وەسفی-شیکارانە و لە ڕوانگەی لێکۆڵینەوەی
پێکهاتەییەوە ،لە چیرۆکی مووسا و سەنگتەراش کە
لە دیوانی میرزا ئەحمەدی داواشی لە  ٩٢١بەیت
پێکهاتووە ،بکۆڵینەوە و هێام سەرەکییەکانی لێک
بدەینەوە .لە ئاکامدا دەر ئەکەوێت کە چیرۆکی مووسا
و سەنگتەراش هەموو بنەڕەتەکانی چیرۆکی تەواوی
هەیە و نووسەر توانیویەتی لەوانە بۆ بەرەوپێش بردنی
واتای سەرەکی کەڵک وەربگرێت.
وشەگەلی سەرەکی :هۆنراوەی کوردی؛ چیرۆکە
شیعر؛ مەولەوی؛ مووسا و شوان؛ میرزا ئەحمەد
داواشی؛ مووسا و سەنگتەراش
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 -1بیان مسأله
داستان موسی و شبان ،از داستانهایی است که در تاریخ ادبیات دینی ،بسیار مورد مناقشه
بوده است .برخی از دین مداران در جهت انکار و نکوهش آن بر آمده و به نوعی آن را مخالف با
عقاید دینی برگرفته از قرآن دانستهاند .از جمله در چند سال اخیر آقای قرائتی ،در سخرنانی
خود که در هامیش تجلیل از چهرههای برتر تبلیغی در استان تهران به تاریخ نهم اردیبهشت
ماه سال  ،3131ارائه شد ،بر ضد قرآنی بودن این داستان و مخالفت آن با هدف غایی بعثت
پیامبان ،حهه گااشته و خواهان ذاف آن از کت درسی شده است ققرائتی .)3131 ،برخی
نیز با رویکردی عرفانی ،این داستان و نظایر آن را تأییدی بر پلورالیسم دینی و تکرثگرایی در
عبادت به شامر آورده و از آن به نیکی یاد منودهاند .این داستان در مثنوی مولوی در قال 39
بیت بیان شده است و به ذق از داستانهای کلیدی و بسیار مهم در این کتاب و نیز در ادبیات
عرفانی به شامر میآید .اهتامم به این قصه و اهمیت ذاتی آن ،به اندازهای بوده است که پس
از مولوی به حور گوناگون در مهافل ادبی و عرفانی بازروایی و تغییراتی در آن ذاحل شده
است.
از مهمترین نظایر داستان موسی و شبان ،قصهی موسی و سنگرتاش است که به عبید
زاکانی منسوب است .اهمیت ای ن داستان تا جایی است که به ادبیات اقوام ایرانی راه یافته و
هر ملتی با زبان خویش به بازآفرینی آن ،متناس با فرهنگ و جامعهی خود ،دست یازیده است.
در این میان ،شاعر کرد میرزا اذمد داواشی ق 3193-3821ش) ،نیز به بازآفرینی این اثر در
قال زبان و ادب کردی پرداخته و آن را در قصیدهای  383بیتی رسوده است .با مطالعهی این
اثر ،این مسأله در ذهن ایجاد میگردد که این منظومه در ادبیات چه جایگاهی دارد و میزان
مقبولیت داستان از نقطه نظر ساختار چگونه است و عنارص آن در پیشبد اندیشهی رساینده
چه قدر مؤثر واقع شدهاند؟ این تهقیق در تالش است تا به شیوه توحیفی-تهلیلی و با رویکرد
نقد ساختاری داستان ،به جواب این سؤاالت برسد .شیوهی گردآوری اطالعات کتابخانهای با
ابزار فیشبرداری است و جامعهی آماری قصهی منظوم موسی و سنگرتاش در دیوان میرزا اذمد
داواشی بوده که با ذجم منونه برابر است.
٢ـ پیشینهی پژوهش
دربارهی داستان موسی و سنگرتاش در دیوان میرزا اذمد داواشی تا کنون تهقیقی حورت
نپایرفته است .اما دربارهی داستان موسی و شبان در دیوان مولوی و نیز داستان موسی و
سنگرتاش منسوب به عبید زاکانی ،پژوهشی چند منترش شده است که در این بخش بدانها
اشاره میشود:
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فروزانفر ق )3123در کتاب اذادیث و قصص مثنوی به مآخا داستانها و اذادیث مثنوی
میپردازد و آنها را استخراج میکند .زرین کوب ق )3121در کتاب بهر در کوزه به قصهها و
متثیالت مثنوی میپردازد و آنها را در بوتهی نقد و تفسیر میگاارد .همچنین ،رسوش ق)3131
در مقالهای با عنوان «قصهی موسی و شبان در رازهای نهان» ،به تهلیل این قصه از منظر
نواندیشی دینی میپردازد و در آن به طرح اندیشهی تقارن عقل با عشق ،تنزیه با تشبیه ،فقه با
عرفان و ظاهرنگری با باطنگرایی ،میپردازد و بر تکرثگرایی در دین حهه میگاارد.
در ادامه میتوان به مقالهای با عنوان «بررسی آثار عبید زاکانی» اثر مهجوب ق )3131اشاره
داشت که به بررسی احالت آثار منتس به عبید میپردازد و در نهایت چند اثر منسوب به وی،
از جمله داستان موسی و سنگرتاش را مورد تردید قرار میدهد و انتساب آن را به عبید رد
میکند .پیریانی ق )3123در مقالهی خود با عنوان «مقایسهی داستان موسیقع) و شبان با
موسیقع) و سنگرتاش عبید زاکانی» ،با این فرض که قصه موسی و سنگرتاش ازآن عبید است،
به بررسی مقایسهای این دو اثر میپردازد و از لهاظ معانی و الفاظ آنها را با هم قیاس میکند.
البته همین فرض اشتباه ،بر مقالهی وی سایه افکنده و از میزان مقبولیت آن کاسته است.
ذوالفقاری ق )3121در مقالهای با عنوان «نگاهی ساختاری به داستان موسی قع) و شبان
مثنوی ،عنارص داستانی و مآخا و نظایر آن» ،ضمن بررسی مآخا و نظایر این قصه ،به بررسی
ساختاری عنارص آن میپردازد .در هامن سال ،طهامسبی ق )3121در مقالهای با عنوان
«ذکایت آن چوپان و درد بودن» ،به مقولهی «بودن» ،و «او» به عنوان گزارههایی مهم در
روانشناسی دینی میپردازد و تجلی آنها را در داستان موسی قع) و شبان ارزیابی میکند .در
همین راستا ،مشهدی نوش آبادی ق )3121در مقالهای با عنوان «مقایسهی دو داستان
عامیانهی نوشآبادی با قصهی موسی و شبان مثنوی معنوی» ،به بررسی دو داستان عامیانه در
میان مردم نوشآباد میپردازد و شباهتهای آنها را با قصهی موسی و شبان مولوی ،بررسی
میکند.
از مقاالت متأخر که رویکردهای نوین نقد ادبی را در برمیگیرد ،میتوان به مقالهای با عنوان
«تهلیل داستان موسی و شبان در چارچوب مکت اگزیستانسیالیسم» به نگارش آزاد منش و
همکاران ق )3131اشاره کرد .در این مقاله به وجوه اشرتاک این ذکایت و مؤلفههای فکری
مکت

اگزیستانسیالیسم پرداخته شده است و آن را بررسی میکنند .ذجاجی و رزی فام

ق )3131در مقالهای با عنوان «نقد روانشناختی داستان موسی و شبان مثنوی از دیدگاه
نظریهی اریک برن» ،با استفاده از این نظریه ،به بررسی سه شخصیت داستان یعنی شبان،
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موسی و خدا پرداخته و آنها را تهلیل میکنند .به اعتقاد آنها ،شبان و موسی شخصیتهایی
هستند که تهت هدایت شخصیت برتر قخدا) در این داستان رشد میکنند.
ذقی ق )3131در مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی داستان بندباز نرتدام اثر گوتیه
دوکوانسی و ذکایت موسی و شبان مولوی» ،به شباهتها و افرتاقات این دو داستان میپردازد.
کوپا و همکاران ق ،)3139در مقالهای با عنوان «ادبیات عامه و تهلیل جایگاه آموزههای دینی
و اخالقی در چند «چی چی کا» از استان هرمزگان» ،به چند قصهی عامیانه رایج در این استان،
از جمله داستان سنگرتاش ،اشاره میکنند و مضمون آن را در یک پاراگراف مورد بررسی قرار
میدهند .نارصی و قاسمی ق )3133در مقالهای با عنوان «بررسی و تبیین جلوههای متثیل در
ذکایت عرفانی موسی و شبان موالنا» ،به بیان متثیالت این داستان میپردازند و هدف غایی
موالنا را از طرح این داستان واکاوی میکنند.
 -3مآخذ و نظایر داستان موسی و شبان
بر مآخا و رسچشمههای این داستان ،اتفاق نظری وجود ندارد و برخی آن را زاییدهی تفکر و
ذال و هوای مولوی میدانند و منونهای برای آن را در ادبیات دینی کهن منییابند قطهامسبی،
 .)333 :3121برخی نیز برای آن منشأهایی ذکر منودهاند .از جمله استاد بدیع الزمان فروزانفر
در کتاب خود بر این باور است که منشأ این قصه ،ذکایتی است از کتاب عقد الفرید اثر ابن
عبد ربه قت 182 .ق) که در آن از عابد جاهلی از قوم یهود نام برده میشود که با دیدن االغ
خود که پیرامون حومعه به چرا مشغول است ،به خداوند عرض میکند که اگر تو هم االغی
داشته باشی ذارضم آن را با االغ خود ،به چرا ببم و این کار هیچ زذمتی برای من نخواهد
داشت .شنیدن این سخن بر پیامب وقت گران آمده و وی را به درشتی با عابد وا میدارد؛ خداوند
نیز بر او وذی میفرستد که وی را رها کن ،زیرا هر کسی متناس با عقل خود خدا را میجوید
قفروزانفر .)339 :3123 ،همچنین زرینکوب گامن میکند که منشأ این داستان مناجات برخ
اسود است که در کتاب اذیاء علوم الدین امام مهمد غزالی قت 132 .ق) 1آمده است
قزرینکوب )11 :3121 ،و نیز قذوالفقاری )13 :3121 ،و نیز قغزالی ،بی تا.)111-1 :
داستان از این قرار است که پس از دچار آمدن بنی ارسائیل به قهطی و کارگر نشدن
دعاهای فراوان موسی ق 31هزار بار) ،خداوند به موسی وذی میفرستد که پیش برخ سیاه برود
و از او طل دعای باران مناید .برخ هم در دعای خود با درشتی با خداوند سخن میگوید و در
ذال باران میبارد .موسی به دلیل درشتگویی برخ ،قصد رنجاندن او میکند که ذق تعالی به
 1البته عین این قصه ،يک سده پیش از غزالی در قوت القلوب ابوطال مکی قت 121 .ق) هم آمده است قمکی:8119 ،
.)313/8
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وی وذی میکند که دست از این کار بردارد زیرا دعای برخ بر این منط است و او روزی سه بار
خداوند را به این شیوه ،به خنده میآورد.
عبدالکریم رسوش نیز در مقالهای با اشاره به مأخا این داستان ،آن را برگرفته از روایتی
میداند که در تفسیر ابوالفتوح رازی قت 989 .ق) آمده است .در این جستار آمده است:
روزی رسول خدا مناز بامداد میگزارد و اعرابی نوکیشی نیز به او اقتدا کرده بود .ذرضت پس
از ذمد سوره نازعات میخواند تا به این جا رسید که خدای تعالی از فرعون خب داد که او
گفت﴿ :أنا ربکم األعلی﴾ قالنازعات .)81 /اعرابی از رس اعتقاد پاک و عصبیت دینی طاقت
نیاورد و نتوانست بر خشم خود فایق آید و به یکباره ذین مناز گفت :کاب ابن الزانیة .پس از
سالم مناز ،اطرافیان آدابدان که ذریم مناز را خدشهدار دیدند ،این سوء ادب را برنتافتند و
با او درآویختند که این چه منازی بود و این چه ناسزا و سوء ادب بود که در حالت رسول داخل
منودی؟! اعرابی درماند .جبئیل نازل شد و گفت :خدایت سالم میکند و میگوید این قوم
را بگو تا زبان مالمت از او کوتاه کنند که من فهش او را به تسبیح و تهلیل برگرفتم .قرسوش،
زمستان  3131و بهار )88 :3133

برای این قصه نظایری در ادبیات نقل شده است که به دو دسته تقسیم میشوند .دستهی اول
روایت هایی است که بدون تغییر از داستان موسی و شبان مولوی نقل شدهاند و دستهی دوم
آنهایی هستند که در ساختار ،دستخوش تغییراتی گشتهاند .اولین شخصی که به تقلید از
مولوی میپردازد ،سلطان ولد بهاءالدین مهمد فرزند مولوی است ،که در کتاب انتهانامه،
داستان را عینا و بدون هیچ دخل و ترصفی در ساختار یا مضمون ،در  11بیت ذکر میکند
قسلطان ولد 13 ،11 :3131 ،و  )19و نیز قذوالفقاری .)18 :3121 ،اذمد رومی در کتاب
دقایق الطرایق ،شش دهه پس از مولوی ،عین داستان را در  11بیت نقل میکند ،بی آن که
در مضمون یا ساختار تغییری ایجاد مناید قرومی )13-11 :3132 ،و نیز قذوالفقاری:3121 ،
 .)11-18البته سطح ادبی رسودهی وی ،در قیاس با مولوی در سطح نازلی قرار دارد و احال با
آن قابل قیاس نیست.
دستهی دوم از نظایر آنهایی هستند که در آن ،تغییراتی در ساختار ایجاد شده است .اولین
منونه ،داستانی است با عنوان موسی و سنگرتاش که از دیرباز در ادبیات مکتبخانهای ،مورد
توجه فراگیران بوده است .برخی را عقیده بر این است که این اثر ازآن عبید زاکانی و منتس به
اوست .از جمله آقا بزرگ تهرانی در کتاب الاریعه با برشمردن آثار عبید زاکانی ،این اثر را نیز
بدو منتس میدارد قتهرانی ،بی تا :بخش سوم جلد  .)311 /3سعید نفیسی نیز به انتساب
این اثر به عبید ،اشاره میکند و میگوید ...« :و دیگر منظومهی موش و گربه که در وحف هامن
زاهدان ریایی وآزار و شکنجهی ایشان رسوده شده است و یکی از معروفترین منظومات شاعران
ایران است و دیگر قصهی سنگرتاش به هامن روش که هر دو را در سال  393به پایان رسانده»
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قنفیسی .)881 :3139 ،اما جعفر مهجوب معتقد است که این انتساب ناحهیح است .وی
میگوید« :در نسخهی چاپی بخشی به نام «تعریفات مال دوپیازه» و سطری چند زیر عنوان «از
کت افرنجیه نقل شده» و قصهای منظوم و بسیار سست و ناشیانه به نام «سنگرتاش» آمده که
تقلیدی است بسیار خام و عوامانه از قصهی موسی و شبان موالنا جالل الدین» قمهجوب،
 .)911 :3131ظاهرا به سب الفاظ و مضامینی که در این قصیده است انتساب آن به عرص
قاجار درستتر میمناید؛ آن دوران که نوشیدن آب وضوی شیخ ،مقدس به شامر میآمد:
مــن تــرا اول بشـــویم دست و پـــا

آب پـــایت را خـــــورم چــــون کیمیـــــا
قزاکانی)713 :1731 ،

عالوه بر این در چند بیت ناظم قافیه را دچار خلل ساخته و به ارتکاب سناد 1منجر شده است:
دملـــه قدنبه) خواهـــی از برایــــت آورم

قلیــــه خواهــــی از برایــــت میپــــزم
قهامن)

با دقت در توانایی عبید در رسودن اشعار نغز ،انتساب این ابیات به وی نامهتمل میمناید.
ذسن ذوالفقاری مینویسد« :به هر ذال این انتساب کامال نادرست است؛ چه این که زبان،
بیان ،نوع داستان و روایت ،همگی معلوم میکند که کتاب از آثار دورهی قاجار است به خصوص
که با جستوجو در متامی آثار خطی ،ذتی یک نسخه از آن نیافتم» ق .)11 :3121یکی دیگر
از دالیلی که انتساب این اشعار را به عبید ضعیف میسازد ،کرثت روایتهای گوناگون آن است
تا آن جا که به جز مضمون ،در برخی ساختارهای آن تفاوت وجود دارد و نیز الفاظ آن دیگر گونه
است.
داستان موسی و سنگرتاش ،فراتر از ادبیات مکتبخانهای به شیوههای دیگری در میان
تودهی مردم گرسش یافته است و هر قومی به فراخور ذال و متناس با فرهنگ و رسوم خود آن
را روایت منوده و به یکدیگر انتقال دادهاند .در این میان ،در سنت و فرهنگ ساکنان استان
هرمزگان ،قصههایی با نام «چی چی کا» رواج یافتهاند که یکی از آنها «چی چی کای سنگ
تراش» است .این قصه دقیقا عین داستان موسی و سنگرتاش است با این تفاوت که پایانبندی
آن تفاوت دارد قکوپا ،نجیبی فینی و طیاری ایالغی .)19 :3139 ،در شهر تاریخی نوشآباد
 1اختالف ذرکت يا ذرف پیش از روی که در ادب فاريس به آن اختالف ذرف قيد هم گفته میشود.
 2از توابع استان احفهان که در  2کیلومرتی شامل کاشان و  1کیلومرتی غرب شهرستان آران و بیدگل واقع است.
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نیز دو روایت از این داستان ،بین مردم انتشار یافته و از طریق نقل شفاهی به دست ما رسیده
است .در روایت اول که به داستان مثنوی مانندتر است ،موسی چوپانی را میبیند که به جای
خواندن منازهای یومیه ،چنین با خدا سخن میگوید:
اللـــــــــه نــــــــور ،خـــــــاک تنــــــــــــور

پشکــل بــــــــز ،خـــــــدا منــــــا بیـامــــرز
قهامن)

موسی با رسزنش چوپان ،در حدد بر میآید تا آداب مناز حهیح را به وی بیاموزد ،اما هر کاری
میکند چوپان منیتواند آن را فراگیرد .سپس چوپان رس به بیابان میگاارد و با نا امیدی ترک
وطن میکند .خداوند به موسی وذی میکند که چرا بندهام را رنجاندی و به وی دستور میدهد
که در پی او رفته و دلش را به دست آورد .قمشهدی نوشآبادی)899 :3121 ،
اما در روایت دوم که شباهت بیشرتی به داستان موسی و سنگرتاش دارد ،چوپانی خواب
میبیند که هر ش خدا مهامن او شده است؛ بنابراین از او درخواست میکند که در عامل واقع
هم مهامن وی شود قهامن:)892 :
ای

خـــــــدای

مهربـــــون

من نــدارم فـــرش و قالـــی و منــــد

امش

بیــــا

مهمومنـــــــون

پـــــوست میـــــــش دارم اللــــــه حمــــــد

یکی دیگر از نظایر مهم داستان موسی و شبان ،منظومهای کردی است از شاعر روانرسی میرزا
اذمد داواشی ق 3193 -3821ش) که در  383بیت به نظم درآمده است .این منظومه با عنوان
موسی و سنگرتاش ،به داستان موسی و سنگرتاش منتس به عبید زاکانی ،بسیار شباهت دارد
هر چند تفاوتهایی نیز در ساختار با آن دارد.
 -4میرزا احمد داواشی و منظومهی کردی موسی و سنگتراش
 -1-4میرزا احمد داواشی
اذمد داواشی 1،شاعر روانرسی با تخلص اذمد ،از شعرای بنام در ادبیات کردی به شامر میآید.
او در خانوادهای ادبدوست و اهل دانش در سال  3821هجری شمسی در شهر روانرس از توابع
 1داوايش لقبي است که به دليل تصدي منص خزانهداری ،توسط ذاکامن اردالن به پدر میرزا اذمد عطا گردید و پس
از مرگ پدر ،اين لق همچنان به دیگر اعضای خانواده اطالق میشد.
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استان کرمانشاه ،به دنیا آمد .در هامن کودکی مادر را از دست داد و تهت نظارت و آموزش پدر،
آموزشهای اولیه را فرا گرفت .پس از چند سال برای آموخنت دانش عربی و فقه به نزد مال ذسن
جوانرودی رفت و از مهرض وی بهرهمند گردید .وی مانند هر کرد باغیرت و وطندوستی ،در
سنین جوانی ،به نیروهای آزادیبخش کرد پیوست و در مقابل ستمهای رضاخانی همدوش
رسدار رشید خان اردالن به مبارزه پرداخت .سپس در سال  3181به دلیل ذکاوت و توانایی
ذاتی ،متصدی ادارهی چند روستا و بخش شد که این مسؤولیت را تا سال  ،3111به شایستگی
ادامه داد .وی رسانجام در سال  3193هجری شمسی در سن  33سالگی ،هنگامی که برای
معالجه ،عازم شهر تهران بود ،در میانه راه و پیش از رسیدن به مقصد ،دیده از جهان فروبست و
به لقای معبود خود شتافت.
میرزا اذمد شاعری توانا و با قریهه و بدیههرسایی چیره دست بود .وی دیوان شعری دارد
بالغ بر  81هزار بیت شعر که آن را به سه لهجهی هورامی ،سورانی ،و جافی رسوده است .برخی
از این دیوان را منظومههای داستانیهمچون منظومهی موسی و سنگرتاش ،توبهی گرگ ،به ذج
رفنت روباه و مرگ شاهین شامل میشود که بر اساس آن میتوان به توانایی وی در
داستانرسایی اقرار منود .برجستهترین مضامینی که در اشعار وی به چشم میخورند عبارتند
از :مناجاتنامه ،مدح پیامبقص) ،شعر تعلیمی ،وحف ،شعر اجتامعی ،شعر دینی ،شعر
سیاسی ،رثاء ،متل و معام ،و نامه برای شاعران و ادبای هم عرص شاعر .اشعار وی ،در یک سخن
زیبا ،بلیغ ،روان و مهکم است و این ویژگی در رسارس دیوان به چشم میخورد .قر.ک :داواشی،
)88-31 :3123
 -٢-4منظومهی موسی و سنگتراش
از مهمترین تقلیدهایی که از منظومهی موسی و شبان به جای مانده است ،منظومهی موسی و
سنگرتاش شاعر کرد میرزا اذمد داواشی است .این منظومه به زبان کردی قآمیختهای از
گویشهای اورامی ،سورانی و جافی) ،در  383بیت رسوده شده است و وزن آن هجایی بوده و
با عروض خلیلی مطابقت ندارد .اینک در این بخش از مقاله ،بخشهایی از احل قصیده به
جهت آشنایی با زبان و لهن رساینده ،آورده میشود:
سەنگ تەراشێ بی لە سەر کێف توور

سەنگش مەتاشا وە دڵەی پڕ شوور

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

کۆی

کارساز

کەرەم،

کاران

بە ســۆبح سەفادەر ،کـــورەی ئەرز وە نــــوور
عار نیەن وە قەد یەک پەڕەکاهێ
چێش مەبۆ جارێ ،دەردت لە گیانم
تـــا ڕۆح وە پێشـــواز ،پــابـــۆس پــات بــــۆ
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 شێر و لە بەور ،لە ئەژدەها و مار
لە جای باسەفای ،نە گەرم و نە سەرد

فەڕبەخش شەوکەت ذوشمەت پەناهان
نزام

زینەت،

ماه

و

ستاران

ڕۆشنـــــی ڕۆ بـــەر ،وە شــــەو دەیجــــوور
ئەگەر

بنوازۆ

شاهێ،

3

7

گهداهێ

تەرشیف باوەری و بی وە مێامنم
تـــا سـەر ،سـەر ئەفـــراز گـەرد پــااڵت بــــۆ
پەرێت بتاشووم ،یەک پارچە لە سەنگ
مننەت بەدیدە و پات لە سەر سەرم
ساکن کەر خەمان وە سەیران دەشت
پەرێت ماوەرووم ،مێوەی ڕەنگاڕەنگ

1

4

5

1

3

8

9

10

مەترسە بێ خۆف ،تەرشیف بێرە خوار

11

جێگەت بۆ داخەم لە سەر تەختە بەرد

13

 1او میگفت اي خدای بیمانند ،شاه شاهان ،اعتبار دهنده به بزرگی و شکوه بزرگواران.
 3ای منبع بخشش ،ای فاعل همه کارها ،اي ايجاد کننده نظم در ماه و ستارگان.
 7اي کسی که در هنگام حبح ،کره زمني را با نور خورشید روشن میگردانی و در هنگام ش سیاه ،روشنایی را از روز میستانی.
 4چه اشکالی دارد که به اندازه يک پرکاهی ،شاهی چون تو گدایی چون من را نوازش کند.
 5اي دردت به جانم ،چه پیش میآيد اگر يک بار ترشیف بياوري و مهامن من شوی.
 1تا روذم برای پیشواز ،پابوس پایت شود و رس رسافرازم ،خاک زیر پایت گردد.
 3عهد میبندم که خانهای زیبا چون نقش و نگار ارژنگ برایت فراهم آورم که يکپارچه از سنگ باشد.
 8آن را با عبای تنم جارو و گردگیری کنم و به دیده منت پایت را روی رسم مینهم.
 9هر قدر بخواهی تو را به گلگشت و حهرا میبرم تا دیدن زیباییهایش ،غم و غصه از جانت بزداید.
 10هر چه بخواهی بی درنگ برایت فراهم آورده و میوههای رنگارنگ برایت میآورم.
 11از شیر و بب و اژدها و مار باکی نداشته باش و بدون نگرانی ،ترشیف بياور پایین.
 13روی تخته سنگ در جایی باحفا که نه گرم باشد و نه رسد ،رختخواب برایت پهن میکنم.
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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
مووسا وە هەیبەت واتش ئەی کەم فام!
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

ڕازت

بۆ

بکەم،

بخەف

لە

ماڵم

پەرێت ماوەرووم ،نۆش گیانت کەر
چەور و گەرم و نەرم ،خوەش وە ئەنازە
ماجەرای عەرز کرد وە مووسای کەلیم
بێ عەقڵە و کەماڵ ،بێ فەهمە و شعوور
دەعوەت ذەق ئەکات لە ڕووی نادانی
شێت دێوانەی ئەبڵەی خەیاڵ خام
سبهان الای ،لە عەی

موبەڕان

نە ترس و نە خۆف ،بیم و باکی هەس
نازڵ بی نە سەر ،سەنگتاش وە تەبەق
مەست بی وە لەقای خودا شی لە هۆش
گڕ سەند سووزیا ،تا بی وە قەقنووس
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قداواشی)51-41 :1789 ،

 1پشت را میمامل و دستت را ماساژ میدهم و درهنگام خواب ،برایت ذکایت نقل میکنم.
 3ریواس و شنگ و برزا قگیاهان کوهی خودرو و خوردنی در منطقه کردستان) بر دامنه کوه را برایت فراهم میکنم تا نوش جان
کنی.
 7برایت کالنه قيک نوع نان مهلی که با پیازچه درست میشود) پیچک قيک نوع گياه کوهی بهاری که در ترکی کالنه به کار می-
رود) ،با کره مهلی تازه درست میکنم که چرب و گرم و نرم باشد.
 4شخصی که ذقیقتا سامل و درستکار بود ،اين ماجرا را شنید و به گوش ذرضت موسی رساند.
 5خدمت او عرض کرد که سنگ تراشی در کوه طور است که نه عقل دارد و نه فهم و نه شعور.
 1او از روی نادانی ،هر روز تا ش و ش تا حبح ،خدای سبهان را به خانهاش دعوت میکند.
 3ذرضت موسی قع) با عصبانیت به او گفت اي نفهم! اي دیوانه ابله کوته فکر!
 8خداوند ذاتی است بی چون و چرا ،او وجود پاک و منزهی است که از هر عیبی مبا است.
 9او از خواب و خور بینیاز است و از چیزی بیم و هراسی ندارد.
 10موسی دید که پیش از سپیده دم ،شعله نور ذق تعالی ،بر رس سنگ تراش ،فرود آمده است.
 11سنگ تراش نور ذق را به آغوش کشید و از دیدار خداوند ،مست شد و از هوش رفت.
 13وجود او از آتش عشق و نور ذق ،شعله ور گشت و چون ققنوس به خاکسرت تبدیل شد.
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 -3-4خالصهی داستان
در عرص ذرضت موسی ،سنگرتاشی سادهدل اما روشنضمیر در کوه طور زندگی میکرده و از
راه تراشیدن سنگ امرار معاش میمنوده است .وی یک روز تصمیم میگیرد که برای خداوند
خانهای از سنگ بنا کند و در آن اسباب راذتی و آسایش را فراهم آورد تا به گامن خویش بتواند
در آن ،از خدای تعالی پایرایی به عمل آورده و مرات شکرگزاری خویش را ادا مناید .در این راه
به تهیهی ملزومات پایرایی مشغول میشود و هر آن چه برای یک خانه الزم است ،از ظروف
گرفته تا خوراکیهای متنوع ،را فراهم میآورد .وی در گفتوگوها و مناجاتهایی با خداوند،
قضیه را با او در میان گااشته و به او نوید میدهد که نگاارد گزندی از طرف جانوران درنده به
وی برسد .ذتی به او خاطر نشان میکند که وی را با خود به گردش میبرد و نیز برایش زن
میستاند .در این میان مردی که این مناجات را به گوش خود میشنود ،خود را به موسی
میرساند و جریان کفرگویی و تشبیه مرد سنگرتاش را با او در میان میگاارد .ذرضت موسی
این جسارت را برنتافته و با عجله خود را به کوه طور میرساند و خانه و اسباب موجود در آن را
به یکباره درهم میشکند .در این ذین ،مرد سنگرتاش که برای خرید گوسفند جهت پایرایی از
خدا ،از خانه بیرون رفته است ،ناگهان بازمیگردد و با حهنهی درهم شکسته شدن اثاث خانه
روبرو میگردد.
او موسی را مورد عتاب قرار میدهد و به گریه و زاری میپردازد .موسی نیز او را شامتت
منوده و به او یادآوری میکند که خداوند ذات بیمثالی است که نه میخوابد و نه غاایی
می خورد .او منزه از هر نیازی است و به خالف انسان نه به تفریح نیازمند است و نه به زندگی
زناشویی .سنگرتاش که متوجه رفتار نادرست خود میگردد ،از شدت پشیامنی رس به بیابان
مینهد و به گریه و البه روی میآورد .ذق تعالی این عمل موسی را نکوهش منوده و به وی
دستور میدهد که به جستوجوی سنگرتاش بپردازد و از او عارخواهی منوده و دلجویی کند و
نیز به او خب دهد که خدای ال مکان ،مهامنی او را پایرفته و به دیدنش میرود .موسی با
جتسجوی بسیار ،سنگرتاش را مییابد و مژدهی ذق را به گوشش میرساند .سنگرتاش از شادی
پاهای موسی را میبوسد و با شتاب خود را به منزل میرساند .پس از سپری شدن آن ش و در
نزدیکی حبح ،نور ذات پاک باری تعالی به کلبهی سنگی وارد میگردد و در جسم سنگرتاش
ذلول میکند .سنگرتاش در آتش شعلهی عشق خداوندی میگدازد و پروانهوار ،جان از بدنش
پر میکشد .موسی با طلوع خورشید خود را به خانهی سنگرتاش میرساند و مشاهده میکند
که جسد او یکپارچه نور است .سپس در هامن مکان ،با اذرتام او را به خاک میسپارد و به
درگاه خداوند سجده میبرد و به درگاهش توبه میکند.
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 -5عناصر داستان
 -1-5پیرنگ
میرحادقی در تعریف پیرنگ میآورد« :پیرنگ وابستگی موجود میان ذوادث داستان را به طور
عقالنی تنظیم میکند» قمیرحادقی .)398 :3113 ،با تکیه بر منودار فریتاگ 1میتوان گفت
که طرح کلی قپیرنگ) یک داستان شامل موارد زیر است :مقدمه قوضعیت آغازین) ،لهظهی
انگیزش ،عمل در ذال حعود قگرهافکنی) ،اوج ،عمل در ذال نزول قگرهگشایی) ،عاقبت
قوضعیت پایانی) .قبراهنی 831 :3112 ،و )839
اوج
گره گشایی

گره افکنی
لهظه انگیزش
وضعیت آغازین

وضعیت پایانی
با توجه به این مطل میتوانیم در جدولی 3پیرنگ این داستان را بیاوریم:
وضعیت آغازین

در زمان موسیقع) سنگرتاش سادهدل و روشنضمیری در کوه طور
زندگی میکند و مشغول کار و مناجات با خداست.
سنگرتاش خانهای برای خدا میسازد و متام ملزومات زندگی و رفاهی را

لهظه انگیزش

در آن تهیه میسازد و نیز در حدد تهیهی گوسفندی بر میآید تا برای
خدا بریان کند .سپس در دعاهایش از او درخواست میکند که به خانهی
او بیاید.
شخصی موسی را از این کفرگویی با خب میسازد و موسی با شتاب خود

گره افکنی

را به خانهی او میرساند و کاسه و کوزهاش را بر هم میزند .سپس از
سنگرتاش میخواهد که توبه کند و از این کفرگوییها دست بردارد.

 1گوستاو فریتاگ اين هرم را برای طرح منایشنامه به کار گرفت؛ اما ،بعدها برای ادبیات داستانی نیز تعمیم داده شد.
 2الگوی اين جدول ،برگرفته از مقالۀ «نگاهی ساختاری به داستان موسی قع) و شبان مثنوی ،عنارص داستانی و مآخا
آن» اثر ذسن ذوالفقاری ،است.
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اوج

سنگرتاش گریان و ناالن ،با اندوه فراوان رس به بیابان میگاارد و از خدا
میخواهد که او را مورد بخشش خویش قرار دهد.
خداوند موسی را مالمت کرده و از او میخواهد که برای عارخواهی و

گره گشایی

استاملت نزد سنگرتاش برود و دلش را به دست آورد و به او بگوید که
خداوند دعوتش را استجابت منوده و به دیدارش میرود.
موسی پس از گشت و گاار فراوان ،باالخره سنگرتاش را مییابد و با عار

وضعیت پایانی

خواهی از او ،استجابت دعوتش را از طرف ذق خب میدهد .سنگرتاش
هم در خانه منتظر خداوند میماند و با ظهور نور ذق تعالی ،پروانهوار در
این نور گداخته میشود و به دیدار ذق میشتابد.

 -1-1-5کشمکش
الزم به ذکر است که کشمکش موجود در داستان هم ذهنی است و هم فیزیکی؛ زیرا موسی
عالوه بر تقابل فکری و ذهنی با سنگرتاش ،عمال دست به شکسنت کاسه و کوزه او میزند و
بساط وی را به هم میریزد .اما در مقابل ،کشمکش سنگرتاش با موسی ،فقط از نوع ذهنی
است.
 -٢-1-5بنمایه
رسایندهی این منظومه ،پیرنگ داستان خود را با چند بنامیه استهکام بخشیده است .این بن
مایه ها عبارتند از :مناجات قسنگرتاش با خدا) ،رسزنش و پشیامنی قهم از طرف سنگرتاش و
هم از طرف موسی) ،جستوجو قموسی به دنبال سنگرتاش برای یافنت وی و عارخواهی) ،وذی
و الهام قاز طرف خداوند به موسی).
 -٢-5درونمایه
در عنارص داستان دربارهی درومنایه میخوانیم« :درومنایه فکر احلی و مسلط در هر اثر است،
خط یا رشتهای که در خالل اثر کشیده میشود و موقعیتهای داستان را به هم پیوند میدهد.
به عبارت دیگر درومنایه فکر یا اندیشهی ذاکمی است که نویسنده در داستان اعامل کرده
است» قمیرحادقی .)18 :3113 ،با توجه به این تعریف ،میتوانیم به درومنایهی این قصه چنین
اشاره کنیم :درومنایه در قصهی موسی و سنگرتاش ،تالشی است برای تقابل عقل و عشق ،تنزیه
و تشبیه ،تقدیس و تجسیم ،فقه و عرفان ،رشیعت و طریقت .این نزاع در داستان با پیروزی
عشق ،خامته مییابد .در این قصه نویسنده به خواننده چنین القا میکند که هر کسی به
اندازهی توان و درک خود ،خدا را میجوید و اگر این خداگرایی حادقانه و بی آالیش باشد،
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حاذبش را به سعادت میرساند .موسی قع) منایندهی عقل و فقه و تقدیس و تنزیه و رشیعت
است و سنگرتاش منایندهی اندیشههای مقابل آن.
 -3-5زاویهی دید
در تعریف زاویهی دید آمده است« :شیوهای است که نویسنده به وسیلهی آن مصالح و مواد
داستان خود را به خواننده ارائه میکند و در واقع رابطهی نویسنده را با داستان نشان میدهد»
قمیرحادقی .)813 :3113 ،زاویهی دید به چند دسته تقسیم میشود :زاویهی دید درونی قاول
شخص) که در آن یکی از شخصیتهای داستان راوی میشود .زاویهی دید بیرونی قسوم
شخص) که در آن نویسندهی داستان راوی میشود .زاویهی دید بیرونی به دو دسته تقسیم
میشود :دانای کل نامهدود و دانای کل مهدود .در ذالت اول ،راوی کسی است که از همه
چیز و همه کس خب دارد و به زوایای درونی متام شخصیتها اذاطهی تام دارد؛ اما در گونهی
دوم ،راوی بیرونی گهگاهی به درون یکی از شخصیتهای داستان منتقل میشود و ذوادث را
از دید او روایت میکند .در قصهی موسی و سنگرتاش ،زاویهی دید از نوع بیرونی و دانای کل
مهدود است .ناظم خود ،روایت داستان را در ابتدا به دست میگیرد اما گاهی به درون یکی از
سه شخصیت سنگرتاش ،موسی و خدا منتقل میشود تا روایت را از دید آنها ،به خواننده ارائه
دهد .زاویه دید در این قصه به شیوه زیر است:
خالصهی زاویهی دید به ترتیب توالی حوادث داستان
راوی
گفتوگوی سنگرتاش با خداوند
راوی
گفتوگوی سنگرتاش با خداوند
راوی
گفتوگوی سنگرتاش با خداوند
راوی
گفتوگوی سنگرتاش با خداوند
راوی
گفتوگوی سنگرتاش با خداوند
راوی
گفتوگوی شخص بیگانه با موسی دربارهی کفرگویی سنگرتاش
راوی
گفتوگوی سنگرتاش با موسی و شامتت او به دلیل برهم زدن کاسه و کوزه
گفتوگوی موسی با سنگرتاش و رسزنش او به سب کفرگویی

 3بیت
 38بیت
 3بیت
 1بیت
 4بیت
 14بیت
 1بیت
 1بیت
 3بیت
 10بیت
 7بیت
 3بیت
 1بیت
 1بیت
 1بیت
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راوی
گفتوگوی مجدد سنگرتاش با موسی
راوی
گفتوگوی خداوند با موسی و عتاب او
راوی
گفتوگوی موسی با سنگرتاش و عارخواهی از او
راوی
گفتوگوی مجدد خداوند با موسی
راوی
جمع کل

 1بیت
 3بیت
 7بیت
 5بیت
 7بیت
 3بیت
 9بیت
 3بیت
 9بیت
 139بیت

خالصهی زوایای دید به ترتیب بسامد
گفتوگوی سنگرتاش با خداوند یا موسی

 13بیت ق 53درحد)

راوی

 45بیت ق 75درحد)

گفتوگوی موسی با سنگرتاش

 8بیت ق 1درحد)

گفتوگوی خداوند با موسی

 3بیت ق 5.5درحد)

گفتوگوی شخص بیگانه با موسی

 3بیت ق 1.5درحد)

با نگاهی گارا به این جدول استنباط میشود که راوی تنها  19درحد از کل زاویهی دید را به
خود اختصاص داده و ذضور خود را مهدود ساخته است.
 -4-5گفتوگو
گفتوگو در یک اثر داستانی یا منایشی ،یکی از عنارص مهم است ،زیرا «پیرنگ را گسرتش
میدهد و درومنایه را به منایش میگاارد و شخصیتها را معرفی میکند و عمل را به پیش
میبرد» قمیرحادقی .)133 :3113 ،گفتوگو به دو گونه تقسیم میشود :گفتوگوی دو نفره
ق )Dialogueو گفتوگوی تک نفره ق .)Monologueگفتوگوهای این داستان از نوع دونفره
است که به ترتی

عبارت است از :گفتوگوی سنگرتاش با خداوند ق 93بیت) ،گفتوگوی

شخص بیگانه با موسی برای گزارش کفرگویی سنگرتاش ق 8بیت) ،گفتوگوی سنگرتاش با
موسی ق 2بیت) ،گفتوگوی موسی با سنگرتاش ق 2بیت) ،و گفتوگوی خداوند با موسی ق3
بیت) .اینک برای افادهی بیشرت ،منودار این گفتوگوها در این جا آورده میشود:
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با توجه به این منودار ،آشکار میشود که گفتوگوی سنگرتاش با خداوند بخش مهم و درحد
قابل توجهی را به خود اختصاص داده است .گفتوگوی سنگرتاش با موسی و موسی با وی و
نیز گفت وگوی خداوند با موسی و فرد ناشناس با موسی ،به ترتی دارای درحدهای کمرتی
است .بنابراین معلوم میگردد که سنگرتاش شخصیت قهرمان قصه و بقیه ،شخصیتهای فرعی
هستند.
 -5-5شخصیت
شخصیت و شخصیتپردازی در داستان یکی از ارکان مهم در پیشبد ذوادث داستان به شامر
میآید و میزان مقبولیت یک اثر داستانی ،به آن بستگی دارد .میر حادقی میگوید« :اشخاص
ساختهشدهای را که در داستان ،منایش و  ...ظاهر میشوند ،شخصیت مینامند» قمیرحادقی،
 .)321 :3113در داستان موسی و سنگرتاش ،چهار شخصیت وجود دارد که در میان آنها،
سنگرتاش قهرمان داستان است و موسی که در کشمکش و تقابل با اوست ،ضد قهرمان است.
خداوند و شخصی که گزارش کفرگویی سنگرتاش را به موسی میدهد شخصیت فرعی داستان
هستند .شخصیت سنگرتاش و شخصیت موسی قع) از نوع شخصیت پویا است که در روند
داستان دستخوش تغییراتی میشود ،اما شخصیت خداوند و مرد گزارش دهنده ،از نوع ایستا
است؛ چرا که تا آخر داستان دستخوش تغییر منیگردد .تغییر و پویایی در شخصیت سنگرتاش
از آن جهت است که پس از نصیهت ذرضت موسی ،از نادانی و جهالت خویش دست میکشد
و به درگاه خداوند توبه میکند .پویایی موسی نیز به این دلیل است که در آخر داستان و با
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دریافت وذی ،به این مسأله پی میبرد که هر کسی بر اساس توان و درک خود خدا را میستاید
و الزم نیست همگان یک شیوهی واذد را در خداپرستی اتخاذ کنند .او برای جبان اشتباه خود،
در پیشگاه خداوند توبه کرده و از سنگرتاش هم عار خواهی میکند .شخصیت سنگرتاش و
موسی در این داستان ،شخصیتهای منادین هستند تا ناظم بتواند از طریق آنها به بیان
اندیشل غایی خود بپردازد.
 -6-5زمان و مکان
مکان وقوع ذوادث داستان ،رسزمین مرص و کوه طور است که در جنوب شبه جزیره سینا واقع
است .زمان آن هم ،دوران پیامب بزرگ خدا ،موسی بن عمران است .قدمت زمانی نشان از
قدیمی بودن اندیشهی تقابل تنزیه و تشبیه دارد.
 -7-5لحن
لهن در یک داستان بیانگر ویژگی روانی شخصیتهای داستان است .از سقراط نقل شده است
که «انسان هر طور باشد زبانش نیز هامن طور است» قبراهنی .)181 :3112 ،بنابراین لهنی
که نویسنده برای شخصیتهایش برمیگزیند ،به خواننده کمک میکند تا به اذواالت درونی
آنان پی ببد .براهنی مینویسد« :لهن در فضای تنگتر ،عبارت است از سبک و شیوهی بیان
یک شخصیت ،و در فضایی بازتر عبارت است از سبکی که یک قصهنویس برای ارائهی
شخصیتهایش در جامهی زبان انتخاب میکند» قبراهنی.)189 :3112 ،
در این قصه ،لهن سنگرتاش ،ستایشی ،عاطفی ،مهربانانه ،حمیمی و ساده است.
گفتوگوهای او ابتدایی ،ساده و بی آالیش و عامیانه است .واژههایی که نویسنده برای شخصیت
سنگرتاش برمیگزیند نشان از این سادگی دارد:
شنگ و ڕێواس و بەڕهزای کهمهر
کهالنهی

پیچک

وه

کهرهی

تازه

قاورمهی قارچک بۆت لێنێم یەک دهس

پهرێت ماوهرووم ،نۆش گیانت کهر
چهور و گهرم و نهرم ،خوهش وه ئهنازه
خاس وه مهیل خوهت تەڕ بخوهی یا ههس

 1ترجمه پیشرت بیان شد.
 3ترجمه پیشرت بیان شد.
 7قاورمه قارچ قيک نوع غاای مهلی کردستان) .ترجمه :برایت بار میگاارم تا به میل خود ،از آبکی يا غلیظ آن ،نوش جان کنی.

1

3

7
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در طرف دیگر در لهن موسی قع) ،خشونت ،نکوهش ،جدیت و تعص وجود دارد:
مووسا وه ههیبهت واتش :ئهی کهم فام
بیر و باوهڕی خوهت له دهس داگه

شێت دیوانهی ئهبڵهی خهیاڵ خام
دیــــن و ئیمـــــانت زەڕهی نـهمـاگــه

1

3

لهن خداوند نیز نسبت به موسی عتابآمیز و نسبت به سنگرتاش ،عاطفی و لطیف است:
ذهق خهتابش کهرد وه مووسای عێمران
ڕهنجنای

دڵهی

یار

با

بهینهت

ئهر نیاوی پیش دڵداریش دهری

وات :به زات وێم قهدیمه و سوبهان
وێڵ و سهرگهردان له سارای مهینهت
ذهمتــی مهوزووت ،لــه پهیغهمبـهری

7

4

5

 -6نتیجهگیری
منظومهی موسی و سنگرتاش اثر میرزا اذمد داواشی شاعر معارص کرد؛ از مهمترین منظومههای
الگو گرفتهشده از منظومهی موسی و شبان است .این قصیدهی روایی که در  383بیت و به
زبان کردی است ،ساختار داستانی و روایی منسجمی دارد .در پژوهش ذارض با تهلیل عنارص
ساختار داستانی آن نتایج ذیل به دست آمده است:
 .3پیرنگ داستان موسی و سنگرتاش داواشی به گونهای آشکار دارای وضعیت آغازین،
لهظهی انگیزش ،گرهافکنی ،اوج ،گرهگشایی و وضعیت پایانی است.
 .8درومنایهی داستان تالشی است در تقابل عشق و عقل و عینیت و ذهنیت.
 .1کشمکش در این داستان میان ذهن و عمل و به حورت ذهنی و عینی آمده است.
 .1قال روایی داستان با بنمایههایی از نوع مناجات ،رسزنش ،پشیامنی ،جستوجو و
وذی استهکام یافته است.

 1ترجمه پیشرت بیان شد.
 3اندیشه و باور خود را از دست دادهای و ذرهای از دين و اميانت باقی منانده است.
 7ذق موسی عمران را مورد خطاب قرار داد و گفت :قسم به وجود قدیم قدر مقابل ذادث) و منزهم.
 4دل يار باوفايم را رنجاندی و سب شدی تا در حهرای مهنت ،رسگردان و آواره شود.
 5اگر پیش او نروی و از دلش درنیاوری ،ال جرم تو را از پيامبی عزل خواهم منود.
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 .9داستان موسی و سنگرتاش از جهت شخصیتپردازی در عین سادگی دارای
شخصیتهای احلی قسنگرتاش) و فرعی قشخصیت خداوند و شخص گزارشدهنده به
موسی) و قهرمان قسنگرتاش) و ضد قهرمان قموسی که تا پیش از مرذلهی گرهگشایی
در تقابل با سنگرتاش است) و شخصیتهای پویا قسنگرتاش و موسی) و شخصیتهای
ایستا قخداوند و شخص گزارشدهنده به موسی) و شخصیتهای منادین قموسی و
سنگرتاش) است.
 .1در داستان موسی و سنگرتاش راوی خود شاعر است که با زاویهی دید بیرونی و در
قال

دانای کل مهدود ذوادث را روایت میکند و به نوعی ذلقهی اتصال میان

شخصیتهای داستان است که به نوبهی خود بخش اعظم ذوادث را روایت میکنند.
 .3در داستان موسی و سنگرتاش گفتوگو از نوع دیالوگ و دو نفره و بیشرتین گفتوگو
میان سنگرتاش و خداوند است .لهن راوی و شخصیتها ساده است .سنگرتاش لهنی
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.
 .2دو عنرص زمان و مکان در این داستان وذدت دارد؛ ذوادث داستان در مرص و کوه طور
و در زمان موسی پیامب اتفاق افتاده است.
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