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 یهورام موش و گربهۀ منظوم لیتحل وبررسی 

  مظهر ادوای 1
 دکتر یداهلل احمدی مالیری2

 چكیده

 در زبوان یهوورام  شاعری اکندوله خانالماس موش و گربه لیتحل وی بررس با پژوهش نیا

 اتیو ادبی بوا یز آثوار  و در شماری هورام اتیادب ارزشمندی هاسروده ازی کی شناساندنی پ

 در موش و گربهی داستان ۀسرود. ردیگیم بر در را نیزمرانیای هازبان ۀهم که استی رانیا

 سوه  سوروده  نیو ا از. است شده سرودهی اسیس و یاجتماع طنز زبان به و انیافشار روزگار

ی ادب نوع از متن نیا .است نرسیده چاپبه  کنون تا که هیچ کدام است موجود سینودست

 دو از مووش  و گربه. داردی فارس وی رانیا اتیادب در هنکی انهیشیپ که هاستگربه و موش

 داسوتان : اسوت  کورده  دایهو را خودی رانیا اتیادب نشانِ و خورده گرهی فارس اتیادب با سو

 بوه  مقالوه  نیا دری. سرایسپنج نیایی وفایب ۀیدرونما و جانوران زبان از نینماد و پندآموز

 لیو تحل و نقود  و منظوموه ی خطو ی هوا خهنسو  اثور  ۀ ندیسورا ی معرفو  بوه ی فیتوصو ی اوهیش

ی پورداز صحنه  یپردازتیشخص و تیشخص ت یروا و ساختار ه یدرونما) اثری هاهیسازما

 .است شده پرداخته( طنز و نقد زبان  و گفتگو ف یتوص و

 خوان المواس   یهوورام  اتیو ادب  یرانو یا اتیو ادب مووش   و گربه گربه  و موشها: کلیدواژه

 .یاکندوله

 مقدمه

 بوه  پژوهشوگران ی برخو . فروکاست ینامروزی اسیسی مرزها چارچوب در دینبا را رانیا هنگفر

 گسوترد یمو  نیچو  شور   توا  ترانوه یمدی خاور ۀکران از که دارند باور« یفرهنگ رانیا» نام بهی اگستره

. ستینی پارس نیریش زبان بهی ادبی هانشیآفر شامل تنها زینی رانیا اتیادب .(صی ب: 2932  یدهقان)

                                                 
  m_advay@yahoo.com. مسئول( )نویسندۀ دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد -2

      malayeri75@gmail.com                                                  .ارابی دانشگاه تهراناستادیار پردیس ف -2
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ی هوا زبوان ی کو : یدیو پژوه و شمردی رانیا اتیادب ۀجرگ در زین را هازبان از دسته دو به نوشته آثار دیبا

ی ادگارهوا ی سوتند  ینی رانو یای هوا زبان ۀخانواد در هرچند کهی تاز زبان مانندیی هازبان گرید وی رانیا

 بور  در را...  و بورد  بون  بشوار  ابونوواس    مقفو   ابون  همچوون ی رانیا شاعران و سندگانینو ازی سترگ

 مردمِ ازی انبوه ریگبانیگر تیهو بحران که استی رانیا فرهنگ جوانب ۀهم شناختِ با تنها. رندیگیم

ی شناسو موتن  وی معرفو  بوا  پژوهش نیا در. ابدییم خردوزانهی رفتبرون  «یفرهنگ رانیا» ۀپهن و رانیا

 ران یای فرهنگی هاشاخه ازی کی با انندگانخویی آشنای برای گامی اکندوله خانالماس موش و گربه

 .شودیم برداشتهی هورام اتیادبی عنی

 ازی برخ. است شده انیبی گوناگونی هاهینظر اشدرباره که استی رانیای هازبان ازی هورام زبان

 کوه  داننود یمو ی غرب شمالۀ شاخ از و یکرد زبانۀ رشاخیز را زبان نیای ارانسک چون شناسانزبان از

 فوارس ی هوا لهجوه  وی سومنان  ۀلهج مانند رانیای مرکزی هالهجه با وندیپی ایگو شیهایژگیوی خبر

 از گور یدی برخو (. 922: 2938  یارانسوک ) اسوت  خوزر ی ایو در ۀکرانی هالهجه  زین وی وندیس مانند

را ی هوورام  پرتیگ و پاول لُرخ   یمکنز  ینورسکیم چون یرانیای هازبان متخصصان و شناسانشر 

: نو  ) دهنود یمو ی جوا ی مرکوز  ایو  یشور  ی هوا زبانۀ دست در را آن یگاه و دانندمی جداگانه یبانز

 مون   کوه [ هوا یهوورام ] نانیا زبان: »دیگویم سُن. ب .ا نهیزم نیهم در .(228 - 221: 2939 آرا چمن

« تسو ینی کورد  زبان ش یب خواندم ی گوناگونی خطی هانسخه آن  از پس و گرفتم فرا را آن سپس

(Soane, 1926: 179 .)ُگور ید انیو م در هوا یهوورام  زبوان  سواختن  انینما با همی نورسکیم و مان. ا 

 جوز  و زبوان  نگواه  از را هوا یهوورام  بتوان رودینم گمان» که رسندیم جهینت نیا بهی کُردی هاشیگو

 (.12: 2911 آکوپف « )شمرد بر کردانۀ جمل در سخن  دیاک مفهوم به ها نیا

 شمار بهی گوران زبان ازی اشاخه رای هورام  ییرضا وی مکنز بلو  همانند شناسان زبان ازی برخ 

 نیو ا ضمن و داردی نظر هم باره نیا دری نورسکیمی حت (.291: 2932 مفاخر ی اکبر: ن ) آورندیم

 سوخنِ  بوه  آن کوه  کنود یمو  دیو تأک آورد یمی مرکز رانیای هاشیگوۀ جمل در رای هورام شیگو که

 در(. 12: 2911 آکوپوف  ) اسوت   ینزد« یگوران شیگو» به جمله  از و هیهمسای هابخش دگانِباشن

 را شیگوو  نیو ای گووران  تعلو    یکورد  زبان از آن ساختن جدا با  یهورام پژوهندگان ها یگواه نیا

  (.همان) رندیپذیم
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 اتیادب در گربه و موشی هاداستان گفت توانیم گربه و موشی هاداستان پژوهش ۀنیشیپ ۀدربار

 شودیم دمنه و لهیکل در را نمودش نینخست و دارد نهیریدی انهیشیپ نش ینماد ۀیسو با ژهیو به  یفارس
ی هوا نمونوه  مگور  شوده   انجوام  نهیزم نیا در کهیی هاپژوهشی ول .(39 و  13: 2932  یذوالفقار) دید

ی راهگشوا  جستار به توانیم شمارگشتانی هانمونه نیا از. اندنشده نگاشته روشمند  یشمارانگشت

 و« یفارسو  ادب در گربوه  و مووش ی هوا داسوتان ی هانمونه و سواب »( با نام 2932) یذوالفقار حسن

« کهون ی هاسینودست تیروا به هاگربه و موش ؛برخوانا گربه و موش ۀ ص» (2988) یمیعظ دیسع

 دهیپژوهی فارس ادب در گربه و موشی هاستانداۀ نیشیپ ۀدربار سندهیلۀ اخیر نومقا نیا رد .کرد اشاره

 از هگربو  و مووش توان بوه  اند  میدهیبررس را گربه و موشی هاداستان کهی گرید یارهاجس از. است
 خیشو  اثر موش و گربه زبان به هوش و دانش اهل اندرز و پندی داستان ساختاری بررس» محدث ی عل

ی غفوار  میمر از« ییبها خیشۀ گرب و موش دری پژوهش ل عق تصرف در دل» ا ینییایاول هلن از« ییبها

ۀ گربو  و مووش » و« گربوه  و مووش ۀ منظوم به راج ۀ مقال بر لیذ»  «منظوم موش و گربهۀ  ص» جاهد 

 حمیود  از« کوود   اتیادب درعبید  زاکانی  گربه و موش ۀمنظومی بازخوان»  ینویمی مجتب از« یمجلس

ۀ نسوخ » و وریپا جعفر از« کهن متون از نوجوان و کود  اتیادب مسه ؛موشانا و گربه»  یفارسانی با ر

  اشاره کرد.ی ادوا مظهر از« ی(اورامی )هورام موش و گربه

 یهورام موش و گربهۀ ندیسرا

ی روسوتا  از را او اصول  کندولوه  ی اهوال  کوه  است زبانیهورام بزرگ شاعری اکندوله خانالماس

 توابو   از کندولوه ی روستا در .  .ه2228 سال دری و(. 112: 2912  یسلطان) دانندیم ارانیکام پلنگان

ی هوا رهیو تی اهال از و لواریب کندوله اهل او(. 28/ 2: 2919  یاکهبوره) گشود جهان به چشم کرمانشاه

 و رزم ختنیآم هم در با که استی نادر عصرۀ برجست شاعران از خانالماس. بود« لهیسِما» وسطۀ محل

 . است سرودهی هورام زبان با و منظوم صورت به را خود آثار و تمام دهیآفر رای ندایجاو آثار بزم

 سوال  و آموده  دسوت  به نیبرل دانشگاه ازی تازگ به که« اریاسفند و رستم» نام بهی انسخه استناد به

 شاعر نیز پدرش نسخه نیا طب . است بوده رضاخان خان الماس پدر نام است  ثبت آن بر .  .ه2922

 فوراوان  احتموال  بوه  و کورده  آغاز رای هورام زبان بهیی سراشاهنامه خان الماس از  بل احتماالً و هبود
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 خوان المواس ی زندگ مورد در را نکته نیا نیهمچن موضوع نیا. است داده ادامه را پدر راه خانالماس

 از شیپو  او ایگو .است آوردهی روی قیموس و شعر به نادر سپاه از شدن خل  از پس او  که کندیم رد

 بوه . اسوت  سرودهمی شعر و کردهمیی سینوشاهنامه بوده  سپاه در کهی زمانی حت و نادر سپاه به ورود

 تیو تقو خوود  در رای سو ینوشواهنامه  حس (2)ان یتوران با جنگ دانیم در حضور بای و خود که ژهیو

 . است کرده میترس آثارش دریی بایز به را آن و کرده

 - 2218) شواه  نوادر  سپاه در را( اردالن پیت) سنندج پیتی فرمانده خانالماس  یشاعر بر افزون

 توپال و نادر سپاه انیم .  .ه2211 سال هفتمین ماه از در کهی جنگ دری و. داشت عهده بر(  .ه2219

ی نینشو عقوب  ظواهراً  و خوورد  شکسوت  نبورد  نیا در نادر سپاه. داشت شرکت داد ی رو پاشا عثمان

 خوان المواس . (292 - 299/ 2: 2911  یسولطان ) است شکست نیا لیدال ازی کی خاناسالم مو  یب

ی طو  رم دو سورانجا  ود را در شوعر و موسویقی خالصوه کورد    زندگانی خو  کندوله به بازگشت از پس

 .گویدمی وداع رای فان دار .  .ه 2299 تا 2239ی هاسال

ژه داشته اسوت.  یندان پیامبر )ص( ارادت وامامی بوده و به خادوازده ۀخان پیرو مذهب شیعالماس

 در شدید بوده که در بیان آن  شاعر اسطوره را با روایات دینی و مذهبی آمیختوه اسوت.   این اعتقاد آن

خان به پیامبر )ص( و ائمۀ اطهار آشکار است  خوالی از فایوده   هایی که در آن ارادت الماسنمونهذکر 

 نیست:

 هوووور کووووس صوووولواتی بوووواورو و دم 
har kas saḻwâti bâwaro: wa dam 
 هووور کوووس صووولواتی بووودی و حیووودر 

har kas saḻwâti bɛḏo: wa ḥaydar 

 شوووورارۀ دوزخ نوووووینی و چووووم )2(  
šarâray duzax nawino: wa čam 

منوشووووو حوووو  کووووثر   جوووامی  
Ĵâme mano:šo: wa ḥawzi kawθar 

 )همان(                                                 

گوردد  نسوبت بوه اموور دنیووی      ن آن چنان که در برخی اشعارش مشاهده موی خاهمچنین الماس

 دارد که این دنیای فانی ارزش آن را ندارد که به آن دل خوش کرد:تفاوت است و اعالم میبی

 لموووواس زهوووور آلووووود داو  ن بزانووووا

bɛzânân aḻmâs zahɛr-âlo:di dâw 
 دوران دون ویووووووووردن   آمووووووووان

 (9)بووی نووه خوواوخوواموش  مکووان و موووتنووه  

Na makân u mawt xâmuš bi na xâw 
 (1)شووونبوویشوورو و دنیووای بووی  رسووتن  
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âmân wɛyarḏan ža dawrâni do:n ṙastan ža dɛnyây be-šart u be-šo:n 

 (9182 - 9189تا: ابیات ای  ن.خ  ج  بی)کندوله                                                                      

ها  در مکان مورگ  خواموش شود و بوه خوواب رفوت.       آلود در جنگالماس زهر بدانند که»عنی ی

 «.گذشت این دنیا بدون شرو و میراثی ازالماس آمد و از این روزگار پست گذشت و 

 گر آثار او به وضوح دید.یو در د نامۀ نادرتوان در جنگخان را میاین جنبه از عقیده و نظر الماس

افزون بر منظوموۀ   خانالماس کند.خود را آشکار می ۀاین عقید وش هموی حتی در منظومۀ گربه و م

هوای شواهنامۀ هوورامی  خسورو و شویرین  شویرین و فرهواد         چند کتاب دیگر به نام  گربه و موش

 نامۀ نادر  خورشید و خاور و مجموعه اشعار پراکنده را به رشتۀ تحریر درآورده است.جنگ

 موش و گربهۀ منظومی هانسخه

 :است نسخه سهی دارا موش و گربهۀ ظوممن

 آنی شور   بخش در پروسی فرهنگ اموال ن یبرلۀ کتابخانۀ مجموع در نسخه نیا: نیبرلۀ نسخ. 2

 بور  نسوخه  آخور  و اول از کوه  گونه آن. است برگ 21 و تیب 219ی دارا نسخه  (3).شودیم ینگهدار

 بوا  نسوخه  نیو ا. دارد  ورار ی هورام اشعار از جُنگ  ی در موش و گربه داستان نسخه نیا در. دیآیم

 :ابدییم انیپا ریز تیب با و شودیم آغاز« میالرح الرحمن اهلل بسم»

دوش نووه غووم بووار واتوون الموواس هیوو  
 ya aḻmâs wâtan bari γam na do:š 

مووووشی سوووپا دسوووتۀ زد تووواالن   

tâḻân   zaday   daste   sɛpây   muš 

(19 تیب: تایب ب .گ  خ .ن  یاکندوله)  

. «بوود  کرده تاراج را او هاموش سپاه و داشت  دوش بر غم بار که است گفته الماس را نیا»ی عنی

 لیدل نیهم به و است ترکامل گرید ۀنسخ دو با سهیمقا در نسخه نیا. دیآیمی گرید اشعار آن ۀادام در

  یو تطب نسوخه  نیا با را گرید ۀنسخ دو و میداد  رار اصل موش و گربه داستان حیتصحی برا را آن ما

 .میاداده

 اسوتاد   یو طر از کوه  بووده  عرا ی هاکُرد ازی کی دست در نسخه نیا اصل: مجلس اول ۀنسخ. 2

ظاهراً ایشان این نسخه را . است دهیرس نگارنده دست بهی هورامی هانسخه مصححی نیام دیمحمدرش
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 در نسوخه  نیو ا کردن دایپی برا دهنگارن تالش امابه دست آورده  ی اسالمی شورا مجلس از کتابخانۀ 

 دیو با البته. است برگ 29 و تیب 299ی دارا نسخه. بود دهیفایب مجلسی خطی هانسخهی هافهرست

 در کوه  اسوت ی حال در نیا است  امدهین خانالماس ازی نام نیبرل ۀنسخ مانند نسخه آغاز در که گفت

 (1).است هآمد داستان  هرمان وی راو عنوان به الماس نام داستان 

 291ی دارا  «83 - 92» لمیفو  و 3188 و 81121 ثبوت ۀ شومار  با نسخه نیا: مجلس دومۀ نسخ. 9

 با چند هر. دابییم انیپا هشتۀ صفح در وشود می شروع اولۀ صفح از که است صفحه 29 در تیب

ی سوان آ بوه  اسوت  آموده  نسخه در که الماس خود نام وی شناسسب  جهت از ژهیو به گریدی هانهی ر

 در تنها نسخه  سه نیا نیب از نیا وجود با. استی اکندوله خانالماس از نسخه نیا که دیفهم توانیم

 «.موش و گربه خان الماسۀ گفت» :است شده نوشتهآمده و چنین  آغاز دری و نام نسخه نیا

 :شودیم شروع تیب نیا با نسخه

 بودر  گووش  رزامیو م بودر  گووش  رزامیو م

miržâm go:š bɛḏar Miržâm go:š bɛdar 
 

بووودر گووووش هنووودحووواالو وی ب   

ḥâḻâ wi banna sate goš bɛḏar 

 (2 تیب: تایب م  .گ خ .ن  یاکندوله)                                                                                   

 (1)«.کن گوشی الحظه من به حاال کن  گوش رزایمی ا کن  گوش رزایمی ا»

 ستاندا ۀخالص

 و هوا یسوخت ۀ شو یاند در روزانوه   توالش  و کوار  از خسته خانالماس غروب ی هایکینزدی روز

 و برخاسوته  ترسی رو از خانالماس. شودیم ظاهری موش ناگهان که است نشسته یزندگی گرفتارها

ی و از و کنود یمو  دعووت  آراموش  بوه  را خوان المواس  نور  مووش . ستدیایم شیجا سر ادب ۀنشان به

 چهار از و است انداخته راهی اخانهمکتب امسال دیگویم خانالماس به نر موش. نترسد که دخواهیم

 تو مگر» :دپرسیم سپس. هستند لیتحص مشغول خانهمکتب نیا در که گویدمی پسرش شش و دختر

ی اضیب تو از و میاکرده تمام رای فارس وی عرب درس مای. شنوینم را هاآن وا  و  یزی صدا وی کَر

 پشت مردم ستین خوب و میاهیهمسا تو و من. میبده ادی هاآن به هم رای هورام درس تا میخواهیم

 بوه  را تیهاا یب ۀهم اگر» :دیگویم ند یبیم را خانالماسی توجهیب که موش. «بزنند حرف سرمان
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 توو  بور  را خوواب  امشب برادرم  شش و خودم جان به سوگند گرنه و گذارمیم گناهت ازی بده من

 .«کنمیم حرام

. امخوورده  دل خوون  هوا ا یو ب نیو ا کوردن  تموام ی برا من  موشان شاهی ا» گوید:می خانالماس

یوا   ندارد ی ادهیفا تمنا و خواهش» :که دهدیم پاسخ نر موش. «بدهم تو بهی آسان به را هاآن توانمینم

شوده   خشومنا   وی عصبان خانالماس نیا از پس. «کنممی گرفتارت غضب به ای یدهیم را هاا یب

 وجوود یبو  مون  اگور ی. لورز یمو  وارهاید درزِ در همواره گربه ترس از که دزد ۀزادحرامی ا» :دیگویم

 و کنود یمو ی تبسوم  شوخند یری رو از  شونود یمو  را گربوه  نام که موش. «است نمرده که گربه  هستم

 توو  !آورمینمو  حسواب  بوه  هوم  زنوم  را او من ؟!یترسانیم زیه ۀگرب از رام. نرم موش من: »دیگویم

ی کن الؤس بختشان و زنان ازی حتی توانیم تو. بودند مرد و دزد من تبار ۀهم کهی دانیم بهتر خودت

 بوا  چگونه هاتی ابل و خوبی هاصفت همه نیا با رام. امدهینکش را کدام چیه منت و ت چیه من که

 !«.شناسندیمی ریلد به رام ایدن ۀهم ؟یکنیم تهدید زیح ۀگرب

 شوب . رودیمو  و گذاردیم تنها ا یب دفتر صد با را خانالماس سخنان نیا گفتن از پس نر موش

 حملوه ی وۀ کتابخانو  به سو چهار از هاموش سپاه. خوابدیم غافل و سالح بدون خانالماس که هنگام

. رسدینم دادش بهی کس. دیجویمی اری که چقدر هر خانالماس. کنندیم پاره را شیهاا یب و کرده

 مون . اسوت  چگونوه  اوضواعت  کن نگاه الماسی ا»: دیگویم و کندیمی خوانرجز به شروع نر موش

 هموه  و امگرفته زور با دارم چه هر. سمیلینم را زنانۀ کاس دور و ستمین هاخانه دوری گدا گربه  مانند

 . «استی مردانگ کمال در منی کارها

 شتابان آن  از پس. کندینم کمکش اوی ول برد یم میابراه مال نزد را ودخ حال عر  خانالماس

 که ابدییم است  شکار نیکم در کهی ریش یا پلنگ همانندی کاهدان در را او و رودیم هاگربه شاه نزد

ی جوا  بوه  ادب ۀسوجد  گربوه   دنیو د با الماس. است کرده تن به خشم ازی اجامه موش  شکاری برا

 .دیگویم گربهی برا را شیهاا یب داستان و خود حال عر  سپس. ستدیایم پا سر و آوردیم

ی ا» :دیو گویمو  غورد و می ریش همچون و کشدیم نعره ببر مانند سخنان نیا دنیشن با هاگربه شاه

 هوا کاهودان  و هانهاخ بر پس. «بودم نیچرک منی بود بایز تو که و ت آن ؟!ستمین مرد من  کور موش

 ادیو بن کور موش» :گفت سپاهش به خطاب هاگربه شاه. شدند جم  شاه دور هاگربه همه و زدند جار
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 میدهیم نشان رستم مانند رای مرد مصاف ما. است زده من دربارۀ جایبی هاحرف و کنده شهیر از رام

 کوه  هاموش ازی جاسوس. شد فراهم جنگ لیوسا و اسباب پس. «میریبگ موش از را خود ح  دیبا و

 درزِ از هوا مووش . کورد  بوازگو  هوا مووش  شاهی برا ماجرا را و رفت سرعت با ه بود دیشن را زیچ ههم

ی هوا ا یو ب خاطر به جنگ نیا انیسپاهی ا» :گفت هاموش سردار. دندیکش صف آمدهبیرون  وارهاید

 زا» داد: اسخو پ نکرد  بول نر موش اما «.ستینی گیهمسا ح  نیا که گفتم من. است الماسی هورام

. آرایش نظامی گرفتند سپاه دوسرانجام  «.؟یشناسینم را چشمسرخ ۀگرب تو مگر گویی؟سخن می چه

 هوا مووش  سوپاه  در. برساند هاموش سپاه به را هاآن که نیا تا شد گربه سپاه یِراهنما خود خانالماس

ی بورا  فتنود گر میتصوم  کوه  نیو ا تا شد دهیکش کشمکش و جروبحث به کار هاآن سرداران و شاه نیب

؟! اسوت ی موو ع  چوه ی بورا  ناموسپس : »گفتندو  ندیبشو جان از دست هاگربه ستم و ظلم از نجات

 از  دیو دیم دهیفایب را گربه با جنگِکه  نر موشاما  «.تمامی به در آورده است!جامۀ ما را به زیح گربه

 مشوغول  همچنوان  هوا مووش  کوه ی حال در .بدهد کرد تا به او اجازۀ مرخصی درخواست هاموش شاه

 . ری شدندفرای بعض و ریاس هاموش ازی بعض کرد  حمله هاگربه سپاه بودند  گفتن سخن

 گربوه  از تمنوا  و خواهش به شروع نر موش. بردند هاگربه شاه نزد گرفتند و اسارت به را نر موش

 کوه  نگوو  سخنی کتر»به او گفت:  نر موش و پاسخ دادی ترک زبان به گربه. از او امان خواست و کرد

 .«کردم ادی یبد به تو از که بودم مست شراب خوردن ازی روز. دیپاش هم از جگرم و شد آب امهزهر

 جوالد  بوه  پوس  «.نودارد  وجوود  نجاتوت ی برای راه. است بوده تو همیشگی کار نیا» داد: پاسخ گربه

 کوه  کنود یمو ی اری درخواست الماس ازی حت موش انیم نیا در. دکن جدا موش تن از سر داد دستور

 دفو   را تیو دردها» :دیو گویمو  الماس به خطاب گربه نیا از پس. داندیم او ح  را مجازات نیای و

 .«گرفت را حقم گربه م یابراهی ا» :گفت بلندی صدا با الماس و «گرفتم را حقت و کرده

 داستانی  هاهیسازما لیتحل و نقد

 اثریۀ درونما. الف

 اشورف  حکوموت  ۀسوال  چهار یدادهایرو ازی کوتاه شرح داشتبر  ی در موش و گربه داستان

ی پو  در سندهینو اثر نیا در. هاستآن حکومت برانداختن و هاافغان با نبرد و نادر ظهور ران یا بر افغان
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 ریتصوو  بوه  را نوادر  و اشورف ی هاجنگ سپس و رانیای هایرانیو و هاچپاول ها ورشی که است آن

 نیو ا در. امود یبرن نیحسو  سلطان دست ازی کار و برگرفت در را رانیا سراسر کهیی هاورشی ؛بکشد

 خود خانالماس. کند بازگو را خود روزگار احوال و اوضاع که است آنی پ در گمانیب سندهینو انیم

 از ینود یبرآ آورده زبوان  بور  کوه  آنچه پس. است بوده هم نادر سپاه سردار و ستهیزیم روزگار نیا در

 نیو ا گفت توانیم پس. شودیم رانده سپاه از و دارد تلخی انیپا کهی اتجربه. است جنگ دانیم ۀتجرب

 چوون  گور ید ا ووام ی حتو  و هوا افغوان  بوا  جنگ در خانالماس که استیی هاسردوگرم ارمغان داستان

 . است دهیچش انیلزگ و انیعثمان ازبکان  ان یهند

ی لحنو  بوا  کوه  اسوت ی انتقواد ی هامنظومه ازی کی موش و گربهۀ منظوم گفت توانیم هیپا نیا بر

 و گربوه   ینگور  رف وی نو یب یبار با خانالماس. است شده سروده شگفتی مهارت با همراه زیطنزآم

 و مووش  و گربوه  زِیو آمپندی هامناظره و هاصحنه و نهاده همی ارویرو گوناگونی هاپرده در را موش

 را نیخوون  ۀمبارز نیا حاالت گرید وی جنگ التزارآبا کاربرد  وا  شیآرای چگونگ و لشکر دو جنگ

 و دار و نوادر  حوال  وصوف  قتیحق در نادر  نقشی برا گربه انتخاب. است کرده میترس ماهرانه اریبس

 از ریو غی راهو  رانیو ا نجوات ی برا هاآن. هاستآن ازی ک( یداستانی راو) خانالماس که اوست دسته

 از استی ارکانهیز انتقاد وا   بهی صفو نیحس سلطان هشا نقش در میابراه مال. ندارند رو شیپ جنگ

 در زیو ن مووش  البتوه . دهد نشان را اشسلطه تحت افراد و اوی تیکفایب وی ا تیلیب تا خانالماسی سو

 در  را نیو ا  برود( نیحس سلطان شاه) میابراه مال خدمت به او که نیا از  بلی حت الماس  با گفتگو

 .کندینمی فر  کدام چیه حال به مال شیپ رفتن که بود گفته خاناسالم به اشاره به و کرده

زار و میابوووووراهی پووووور بووووورد داوم  

dâwɛm barḏ pare ebrâhim wa zâr 

نکوووووورد چووووووارردم د داومنامووووووا و    

nâmâ wa dâwɛm darḏɛm nakarḏ ĉâr 

 (11 تیب: گ خ .ن  یاکندوله)                                                                            

 دادم بوه  اوی ولو  بوردم؛ ( نیحسو  سولطان  شاه) میابراه شیپ ونیش وی زار با را دادخواستم»ی عنی

 «.نکرد درمان را دردم و دینرس

 در را چواره  تنها هاست آن دست از رانیای خالص و موشانی نابود خواهان که الماس رو نیا از 

 .نددایم هاگربه شاهی سو به رفتن
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ادیوو و کوورد امدخوو جخووت و زامیووهر  

ho:re:zâ wa ĵaxɛt xo:ḏâm kaṙḏ wa yâḏ 

 دادیووووب و داد و گربووووهی ال ویم شوووو 
 

šim wa lây gorba wa dâḏ u be:daḏ 

 (19 تیب: همان)                                                                                              

 «.رفتم( نادرشاه) گربه نزد به دادیب و داد با و کردم  ادی را خدا و خاستمبر  یسر»ی عنی

 اسوت یی زهایچ آن تمام و ثروت نماد ا یب و پرستهنیمی رانیا  ی نمادِ الماس  داستان نیا در

 سولطان  شواه  نمواد  میابوراه  موال  و اندآورده دست به هاافغان ۀحمل از  بل هاسالی ط در هایرانیا که

 از موش و گربه داستان. است افشار شاه نادر نماد هاگربه شاه و افغان اشرف نماد هاموش شاه ن یحس

  ورار  و آرام گور ید هوا  موشۀ حمل با الماس. دهدیم خبر خانالماسی رانیاگرایانه و یملی هاشیگرا

 اوی بورا ی ادهیاف اما. زندیمی در هر به ناموس و وطن دشمنِ نیا راندن و کردن رونیبی برا و ندارد

 و کنود یمو  خبور  را هوا گربه شاه سپسد زنیم اشنهیس بر رد دست ابراهیم هم و ندارد شیهاا یب و

 .بردیم نیب از باالخره را هاموش تا شودیم سپاهشی راهنما خود

 تووواو و لیوووتعج و بلووود و میبووو مووون

mɛn be:m wa baḻad wa taʼĵil u tâw 

 حسوواویبووی سووپا دا جمشووت گربووه 

gorba ĵamɛšt dâ sɛpay be-ḥɛsâw 
 

 (223 تیب: همان)  

 «.کرد جم  را خود شماریب سپاه هاگربه شاه و شدم هاگربه سپاهی راهنما شتاب با من»ی عنی

  الوب  در هوم  آن. خوورد یمو  چشوم  بوه  نیوز  یااسطوره وی حماس  یخیتاری هاداده  داستان در

 ی:جنگ ابزار آوردن فراهم در و انیسپاه با سرداران و شاهانی گفتگو و انیسپاهیی آراصف

 مرنوواو و کوورد دسووت نی وو و ایوشووج

jo:šɛyâ wa qin das kaṙḏ wa mɛṙnâw 
 چنووگ زیووت رانیشوو نیبوو جووم یتمووام

tamâmi ĵam bin še:rane te:z ĉang 
 یپلنگوووو و بووووور ی رمووووز و زرد

zarḏ u qɛrmɛzi bo:r u palangi 
 لوش  لوشا  زایخ  کانیپ صف صف صف

saf saf saf pe:kân xe:zâ lušâ luš 
 

 توواو و خروشووا یبوو گربووه جووا هوور 
har   ĵâ   gorba  be  xrušâ  wa  tâw 

 جنگ   شور  یایجو  رنگرنگ و(8)پیتپیت
tip tip u rang rang juyây šo:ri jang 

 یزنگوو یوهیشوو جووه بوواز بوواز  پلووو پوول

pɛḻ pɛḻu bâz bâz ĵa šɛway žangi 
 موووش مصوواف یپوو چنگووال و دا سوواو

sâw dâ wa ĉɛngâḻ pay masâfi muš 
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 خانووان سووالر نووه انووانی نووه دا جووار
Jâr dâ na yânân na salâr xânân 

 خروشوواهو  جوشووایبوو گربووه جووا هوور

har ĵâ gorba be ĵo:šâ w xɛṙušâh 
 جخت  و  خروشا  شنفت  گربه  یشا

šây gorba žɛnɛft xɛrušâ wa xaĵet 

 کووواوان   زایوووخ مرنووواو هووور یصووودا

sɛḏây har mɛṙnâw xe:zâ ža kâwân 
 شوواه فرمووان نووه نیبوو جووووووم جموواجم

ĵamâĵam  ĵam  bin na fɛrmâni šâh 

 بودبخت  مووشِ  یپو  (3)اسباب  دا جمش
 ĵamɛš dâ aspâb py muše baḏbaxt 

 
 

 (299 و 32 - 39 و 81 - 83 همان: ابیات) 

ی اگربوه  که جا هر و کرد ویومیم به شروع و افتاده جوش و جنب به خشم از[ هاگربه شاه»]ی عنی

 بوا  و پیو ت پیو ت صورت به شدند  جم ( هاگربه) زچنگیتی رهایش همه. دیخروشیم شدت به بود 

 و  یپلنگ وی ببر و  رمز  و زردی هارنگ به. بودند جنگ شورِی پ در کهی حال در گوناگونی هارنگ

 شد  بلند هاآن از لوش لوش ادِیفر و دادند شکل و نظم را هاصف. پوستاهیس غالمان مانندی خالخال

ی صودا  و زدنود  جوار  خانه  ساالر بر و هاخانه در. کردند زیت هاموش با نبردی برا را خودی هاچنگال

 شاه فرمان به همه و د یخروشیم و آمده خشم به بود ی اگربه که جا هر. شد بلند هاکاهدان از ویم ویم

 بودبخت  مووش   صود  بوه  و داد سور ی ادیو فر و گبانی رفو د یشن که را نیا هاگربه شاه. شدند جم 

 «.کرد فراهم را جنگ لیوسا و اسباب

 :جنگ دانیم در ای و

دل و نی وو یاسووپ جخووت و دان لغوواری  

yalγâr dân wa ĵaxɛt sɛpay qin u dɛḻ 

مقابوول موودران موووش و گربووه یسووپا   

sɛpay gorba w muš mɛḏṙân mo:qâbɛḻ 

 (229: همان)                                                                                                 

 شواه  و هوا گربوه  شواه  سوپاه  کوه  نیا تا. شد ورحملهی فور بود  نیخشمگ دل از کهی سپاه»ی عنی

ی راو آن در کوه  است روشن کامالً هم اثری میتعل وی لیتمثی هاجنبه «.گرفتند  رار هم مقابل هاموش

 .کندیم استفاده خود هدف و شهیاند انیبی برا واناتیح وجود از ستاندا

ی اگونوه به  و ریتقد حکم به دیبا همه نمایان است. داستان در نیزی رزدگیتقد ویی جبرگرا ۀیروح

 .  ستین مرگ جزی زیچ آن و کنندی ط را راه  ی انهیجبرگرا

 :ابدییم انیپا نر موش مرگ با سرانجام داستان که گونه همان
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 چواره  ینوو  چیهو  کورد  داواش چن هر

har ĉɛn dâwâš kaṙḏ hiĉ nawe ĉârah 

 پووواره هوووزار و کوووردن مووووش رهیووون 
ne:ra muš kaṙḏan wa hazâr pâra 

 ج

 (219: همان) 

 را نور  مووش  پوس . نبود شیبرای اچاره چیه  کرد تکرار را درخواستش موش که چقدر هر»ی عنی

 خواهند همه و ماندینمی با  کس چیه دهد نشان که است آنی پ در تینها در شاعر«. کردند تکه تکه

 .مُرد

 اثر تیروا و ساختار. ب

 قوت یحق در  شوود یمو  شناختهی هورامی خیتار و یلیتمثۀ منظوم  ی عنوان به که« موش و گربه»

 .شودیم تیروا شاه نادر برآمدن و رانیا به هاافغان ۀحمل عصر در که استی نبرد داستان

 گانهیبی  وم هجوم از تنفر و خشم محور حول سازندیم را اثر نیا ساختمان کهی حوادث مجموعه

 خوان المواس ی هاا یب و کتابخانه به موشانی سو از حمله نیا شرح داستان. اندگرفته شکل رانیا به

 :است

 آوردن هجووووووم جانوووووب چهوووووار  
ža ĉâr ĵânɛb hɛĵum âwɛṙḏan 

 بووووردن غووووارت و فووووراوان ا یووووب

bayâz fɛrâwân wa γârat baṙḏan 
 بووورز کوووردن کاغوووذ وار ریشووو یصووودا

sɛḏây še:r-wâr kâγaz kaṙḏan barz 

 کوردن   بول  مون  خونخووار  یسوپا  چون 

anṙḏka ḻn qebaɛâr mwpây xunxɛĉun s 
 کووردن پوواره صوود دنوودان و  یوو  یوو

yak yak wa dɛndân saḏ pâra kaṙḏan 
 لوورزنووه  شووتین عضوواماَ انشووخوف   موون

mɛn ža xo:fɛšân aʼzâm ništ na larz 
 

 (33 - 39: همان) 

ی هوا ا یو ب. کردند محاصره رام خونخوار سپاه مانند و کردند حمله طرف چهار از هاموش»ی عنی

 بلنود  کاغوذ  کوردن  پارهی صدا. کردند تکه صد دندان با را هاآنی کی یکی و بردند غارت به را فراوان

 «.ردک دنیلرز به شروع هاآن ترس از بدنمی اعضا و شد

 مردموان  نمواد  و فیضوع  موشوان  و موش کهی فارس ۀگرب و موشی هاداستان گرید خالف بر اما

ی  ووم  نمواد  موشوان  خوان  المواس  مووش  و گربه داستان در  هستند خود روزگار ۀدیستمد و مظلوم

 .شوند برده نیب از دیبا و کرده حمله رانیا به ناح  به که اندگانهیب
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 :رودیم هاگربه شاه سراغ به و ردیگیم بهره خود« تجارب» و« ریتدب» از هاآنی نابودی برا الماس

 تووووار و هامسووووران تووووار و هامسووووران
hâmsarân wa târ hâmsarân wa târ 

 زار و میابووووووراه یپوووووور بوووووورد داوم

dâwɛm baṙḏ pare ebrâhim wa zâr 
 ادیووو و کووورد خووودام جخوووت و زامیوووهر

ho:re:zâm wa xaĵɛt xo:ḏâm kaṙḏ wa yâḏ 

 تووار  و لیوو تعج و موووش  جنووگ ی اداو 
dâwây ĵangi muš wa taʼĵil u târ 

 چوووووار نکووووورد دردم داوم و ناموووووا

nâmâ wa dâwɛm darḏɛm nakaṙḏ ĉâr 
 دادیوووووب داد و گربوووووه یال و میشووووو

šim wa lây gorba wa dâḏ u be:daḏ 
 

 (19 - 18: همان)                              

 میابوراه  شیپو  ونیشو  وی زار با را دادخواستم. بشتابند انموش با نبردی برا سرعت  به ارانی»ی عنی

 دادیب و داد با و کردم  ادی را خدا و برخاستمی فور. نکرد درمان را دردم و دینرس دادم به اوی ول بردم 

 شوود یم گشوده داستانی اصل هگر الماس  از تیحما جهت هاگربه شاه رفتنیپذ با «.رفتم گربه نزد به

 بور  راه سور  از خوود یی راهنموا  با خانالماس را هاموشی سو به هاگربه حرکت راه سر گرید موان  و

 .داردیم

 کوه  است یکس نقش دری و خود و روبروست داستانی هاتیشخص ۀهم با سندهینو داستان  در

 همی وا ع در عالم کهی نقش بر عهده دارد؛ را جنگ یسردار اما شود؛یم دهید جنگ در کمتر چند هر

 ترپررنگ داستانی خیتار ۀنیزم که است لیدل نیهم به. است شده خارج روزیپ آن از و داشته هعهد بر

ی داستان ۀجنب ازی وا ع خیتار با آنی کینزد و آن گسترش در سندهینو توجه و جنگ جهت از و است

 و اصاشوخ  داسوتان   نیا در. است برخوردار بسیاری ۀجاذب از خواننده نظر در جه ینت در و ترمنسجم

 کوه  المواس  و گربوه  شاه مانند ای و مُرد که نر موش همچون. رندیمیم ای و شوندیم روزیپ ای  هرمانان

 شباهتی ایگو تواندیم داستان نیا دری انیپا نیچن. هاستآن انتظار در هم مرگ البته. شوندیم روزیپ

ی گفتگوو  و سوخنگو ی هوا مووش  و هوا گربوه  وجودِ نیهمچن و باشدی فارس ۀانیعامی هاداستان با آن

 و مووش  مانند گربه و موشی هاداستان اکثر در که است شباهت نیا ازی گرید ۀنشان هاآن با هاانسان

 .مینیبیمیی بها خیش وی زاکان دیعبۀ گرب

 متفواوت  حووادث  بیو ترک ۀنحو و اندشده پرداخت زنده و  ید  شکل به حوادث داستان  در    

 دری راو خود چون و کندیم تیروا شخصاول ۀغیص به را داستان عموماً موش  و گربهی راو. است
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 ه آسوانتر خواننود ی برا هااتفا  و حوادث رشیپذ  است بوده هم داستان  هرمان و دارد نقش حوادث

 حوادث متن در کهی کس عنوان به خود دهد یمی رو گرید اشخاص نیب که را آنچه گاهی راو. است

 هاگربه شاه و هاموش شاه نر  موش چون داستان گرانیباز به را آنی گاه و. دکنیم نقل دارد  حضور

 :کندیم واگذار

 موووش رهیوون یهوو راَ واتووش موشووانی شووا

šây mušân wâtɛš ar hay ne:ra muš 

 گووون کوووردن کوووارت پوووا و کووورد داوات

dâwât kaṙḏ wa pâ kârɛt kaṙḏan gan 

 یتسووو یارایووو نوووو ید گربوووت سوووایا

isâ gorbat di naw yârây tɛsi 

 رایبوووۀ فووویطا جوووور میشووویبک چنووود
ĉɛn beke:šim ĵawr tâyɛfay be-râ  

 

 هوووش هوشووه یمکوو نینوو کَووس یحتوو 
ḥatâ kas ne:yan makay ho:ša ho:š 

 بوون و یوز موون یبرشوو تیووو مبوووت

mabo:t we:t barši mɛn wɛzi wa ban 
 یفسوووو خُلووووه و یکوووورد بنووووا هووووم

ham banâ kaṙḏi wa xo:ḻa fɛsi 
 جووووا حوووو  و ردآو حقشووووان هیسوووو

isa ḥaqɛšân âwɛrḏ wa ḥaq ĵa 
 

 (223 - 222 همان:)

 برپوا  را نبورد ی. کنو یمو  فیو تعر خودت از ستینی کس تا نر  موشی ا گفت هاموش شاه»ی عنی

 کوه  حوال ی. نوداز یب بند در رام وی کن فرار خودت که ستین درست  یدیکش گند به را کار وی اکرده

ی کو  تا. کنیبرای این که پنهان شوی گرد و خا  به پا می وی ادهیترس شدت به  یدید را هاگربه شاه

 «.اندآورده حقگاه به را ح  تازه اکنون ؟میکن تحمل را نیدیب فهیطا نیا ستم و ظلم

 یپردازتیشخص و تیشخص. ج

زیورا شواعر    تواند نماد نادر شاه افشوار باشود؛  ها میخان  شاه گربهدر داستان گربه و موش الماس

. (292 - 2/299: 2911  یسلطان) زیسته و یکی از سرداران سپاه او بوده استدر روزگار نادر می خود

 گوید:افتد  گربه به زبان ترکی با او سخن میاز سوی دیگر  هنگامی که موش به دام گربه می

 یمیشووودن نپووووخ کیووودی وات گربوووه

gorba wât ke:di napo:x ime:šdɛn 

 دمیشووودن نیوووه لووووخ یموووان منوووه 

mɛna yamân lo:x neya dame:šdɛn 

 (231: گ خ .ن  یاکندوله)                                                                                            
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-موش از وی موی «. ؟یاگفته هچ من سر پشت و  یاخوردهی گُه چه تو گفت هاگربه شاه»ی عنی

ز  بایول ترکموان شومرده    ا کوه بووده   نادر از ایل افشار فهمد.ترکی سخن نگوید  چون نمیخواهد که 

 (.1: 2981)مینورسکی   نداشدهمی

تواند نماد اشرف افغان باشد که با کشتن پسر عمووی خوود محموود در سوال     ها هم میشاه موش

خان گویا دربوارۀ  آید  الماسنادر بر می ۀنامجنگاما آن گونه که از کتاب  بر تخت نشست؛ .ه. 2298

ها دچار اشتباه شده است. وی نقش اشرف را بسیار برجسوته کورده و حتوی میورویس و     رش افغانیو

ای  )کندولوه  دانود محمود را که به ترتیب عمو و پسر عموی اشرف بودند از سرداران سپاه اشرف می

 (.2919و  238  2292  218تا: ابیات ن.خ  ج  بی

کوه   شاهی ناکاردان و ناکارآمد بود که ین صفوی باشدتواند نماد شاه سلطان حسمال ابراهیم نیز می

ای نداشوت و  برناموه  یدر برابر سپاه افغان و برای جلوگیری از سقوو اصفهان و نابودی دودمان صفو

های امیدبخشى بود که را به پیش تاختن به سوی اصفهان برانگیخت  داده افغان محمود آنچه سرانجام

افت کرد. این اخبار نوه تنهوا از راه جاسوسوان محموود  بلکوه از      از چند و چون وضعیت اصفهان دری

 (.  212: 2911)الکهارت   گردیدشکن شاه نیز فراهم مىنزدیکان پیمان رهگذر

و  خانخود الماس  در سراسر داستانگونه که آن است کهپرست نماد ی  ایرانی میهن خانالماس

او برای کوین کشویدن و سوتاندن     این آب و خا  است.پایبند به  انسانی  گویدبه ما میحکایت روند 

که به آسوانی بوا دشومنان     در حالی که بسیار بودند کسانی ؛های فراوانی به جان خریدود سختیدادِ خ

وجاهوای دیگور در     چون نصوراهلل زردشوتی در کرموان   هم پیشگانیخیانت این آب و خا  ساختند.

میهنان خود پرداختند و  شایسوتگان را از وزارت و  هم باو جدال ها به برادرکشی روزگار یورش افغان

سپاه است  چونان ی  ایرانوی   خان در داستان افزون بر این که سردارفرماندهی به زیر کشیدند. الماس

زند. تا این که سرانجام نوزد شواه   کند که برای رهایی ایران دست به هر کاری میپرست رفتار میمیهن

 د.روها )نادر( میگربه

 موال  و خانالماس) انسان دو شاملی فرع وی اصل تیشخص هفت حدود موش و گربه داستان در

 حضوور (هامووش   اصود  و موشوان  سردار نر  موش ها موش شاه ها گربه شاه) وانیح پنج و( میابراه

 را نقوش  شوش  داسوتان  خوود  در مجموع در. شوندیم ظاهر داستان در ازین به بسته  ی هر که دارند
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ی عنو ی یراو خوود  هوم  آن کوه  کنود یمو  فوا یای خیتوار  شخص را نقش  ی فقط وی داستان اصاشخ

 .است خانالماس

ی بواال  ۀطبقو  از داسوتان  اشخاص تیاکثر که گفت توانیم اشخاص ی اجتماعی  شربند باب در

ی راو داسوتان  ی اصول ی هوا تیشخصو . هسوتند  سورداران  و رانیو ام شواهان   در شومار ی عنو ی جامعه

 جملوه  از نفور  چهار هر نر موش و( افغان اشرف) هاموش شاه و( شاه نادر) هاگربه شاه  (خانالماس)

ی تیشخصو ی دارا کوه  اسوت  خوان المواس  خوود  داستان  هرمان انیم نیا در. هستند سرداران و رانیام

 زا دست که کند  ان  را موش تا کندیمی سع داستان آغاز در او. است بااراده و باتجربه مدبر  جنگجو 

 نشوان  ریباتودب  و آرام مهربوان  ی تیشخصو  اول برخوورد  در خواطر  نیهمو  به. بردارد اوی هاا یب سر

یواری  ی و بوه  توا  رودیمو  خود ۀطبقهم و شأنهمی افراد سراغ موش ی توجهیب از پس اما دهد؛یم

 هشوا  انیسپاه صف به دست به ریشمش خود موشان  با نبرد در خود هدف بردن شیپی برا و برسانند

  .خردیم جان به رای خطر هرو  دیآیم در هاگربه

ی عن. یدارند عهده بر را نقش  ی دو هر نر موش و هاموش شاه که رسدیم نظر به داستان اول در

ی حتو  و یابنود می جداگانهی تیشخص کدام هر دو نیا ها گربه با نبرد در اما هستند؛ی کی دو هر وا   به

ی حتو  و نور  مووش  خوودِ  سوخنان  به توجه با و جهینت در. پردازندیم جدل و بحث به جنگ دانیم در

 باو  است عرضهیب و ترسو دزد ی تیشخصی دارا نر موش که گفت توانیم موش  ۀدربار خانالماس

 بوا  نبورد  در و جنوگ  نیحو  در و خوان المواس  بوا  گفتگوو  در و جنوگ  از  بل خود حرکات و اعمال

ی راهو  اول هموان  از نبورد  دانیو م در نور  مووش . گذاردیم خود صفات نیا بری دییتأ مهر خانالماس

. هست هم خردیب که داد نشانی حت نبرد دانیم در هاموش شاه به پاسخ دری و. کند فرار تا دیجویم

 در رایی بالهوا  چوه  الماسی هاا یبی نابود کندی نیبشیپ که نداشتی شیدوراند اندازه آن که چون

 را هوا گربه شاه اما داشت  ادی به را میابراه مال رفت  خانالماسی هاا یب سراغ کهی و ت او. داردی پ

 . بود کرده فراموش

 کوه  است نادانی حت و تیکفایب و ا تیلیب سودجو  کار محافظهی تیشخصی دارا هم میابراه مال

 اگور  و نود اآورده خوان المواس ی هوا ا یب سر بریی بال چه موشان کند در  که ندارد ریتدب اندازه آن

 شواه . شوود  دهیکشو  رانیو ا گریدی نواح تمام به حمله نیا ۀدامن است ممکن نشود  گرفته هاآنی جلو
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ی هوا ا یو ب قوت یحق در کوه  اسوت  نتورس  و جنگجوو  مودبر   سوودجو  ی تیشخصی دارا هم هاگربه

  ورار  نموشوا  به حملهی برای ابهانه است  کرده ادی یبد به او از موش که را مسئله نیا و خانالماس

 مال که رای کار که شودیم آور ادی الماس به خود نقش دادن نشانی برا هم داستان آخر در و دهدیم

 . گرفت را الماس انتقام و داد انجام او  دهد انجام نتوانست میابراه

 دو بواً یتقر مووش   و گربه داستانی پردازتیشخص باب درو مشخصاً داستان  اشخاصی معرفدر 

ی گوو وگفت مثالً. ردیگیم صورت داستان اشخاصی گووگفت  الب در وهیش  . یدارد کاربرد وهیش

 گور  ید ۀویشو . هوا گربه شاه و نر موشی گفتگو ای و هاگربه شاه و میابراه مال نر  موش با خانالماس

 دانیو م در هوا گربوه  شاه و هاموش شاه که گونه آن استی داستانی هاعمل ضمن در اشخاصی معرف

 دسوت  بوه  ایو  حوال . مردند همه که است داستان اشخاص کار سرانجامِ گرید ۀنکت. دادند رتصو نبرد

 هموه  کورده  مقودر  خودا  کوه  گونوه  آن ای و شد کشته هاگربه جالد دست به که نر موش مثل گریکدی

 .شد دچار سرنوشت همان به هم هاگربه شاه و بودند مرگ به محکوم

 فیتوص وی پردازصحنه. د

 گونه دو بهیی آراصحنه داستان نیا در. داردی خاص گاهیجا موش  و گربه داستان در صحنه عنصر

 مانند. کشدیم ریتصو به رایی هاصحنه او اتی بعض که استی راو خود سو  ی از. ردیگیم صورت

 :بود کرده نیکم آنجا در گربه که« کاهدان» ۀصحن

 نیکمو  نوه  لووان  ریشو  چوون  میو د لوان
lɛwân de:m ĉo:n se:r lɛwân na kamin 

 مسووت پلنووگ چووون انداکوو جنکَوو نووه
na konĵi kâḏân ĉun palange mast 

 چنوگ  و دان سواوش  کوردن  زیت  لوش

qɛlo:š te:z kaṙḏan sâweš dân wa ĉang 

 نی وو ۀجاموو هانووه موووش شووکار یپوو 

pay šɛkâre mus hana ĵâmay qin 
 دسوووت بوووان و سووور زیپوووار و لووووان

lɛwân wa pâre:z sar wa bani dast 
 جنوووگ مصووواف یپووو دُم و مووودا تووواو

tâw maḏâ wa dom pay masâfi ĵang 
 

 (11 - 12: گ خ .ن  یاکندوله) 

 را خشم ازی اجامه موش شکاری برا و است  رفته نیکم در ریش مانند گربه که دمید رفتم »ی عنی

ی رو را سور  و بوود  گواه  نیکمو  در مسوت   پلنوگ  ماننود  کاهودان  ازی اگوشوه  در. است کرده تن به
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 را دُموش  جنگ  و مصافی برا و کرده  زیت را شیهاچنگ و بزرگی هادندان. بود نهاده شیهادست

 :کشدیم ریتصو به خود ازی راو داستان اول در کهی اصحنه ای«.  دادی م تاب

 کووار   بخسووته میبوو شووتهین یرو 
ṙo:že ništa be:m ba-xasta za kâr 

 گرفتوووار نوووتیم االنیوووخ ینوووچ

ĉani xiâlân maynat gɛrɛtâr 
 

 واریوووای کیتوووار نیخورنشووو یواد 

wâḏay xo:r-nɛšin tare:ki e:wâr 
 ارینَووود آموووا یموشووو رهیووون میووود

dim ne:ra muši âmâ na dɛyâr 
 

 (1 - 9 همان:)                                                                                                            

د. ش ظاهری نر موش ناگهان که بودم نشسته روزانه کار از خسته فتابآ غروبی ها ینزد»ی عنی

 ایو  و« خود گرفتار بودم که دیدم مووش نوری ظواهر شود     ها و مصایببا خیاالت  سختی

 و اسوت  گونهیحماس اریبس که گریدیک با نبردی برا هاگربه و هاموش انیسپاه شدن آمادهی هاصحنه

 .بردند هاگربه شاه شیپ رهنهب را او که نر موش اسارت ۀصحن ای

 لیووذلی بوو ایشووک رو واَ شموووی سووپا

sɛpây muš aw ṙo: še:kyâ bi zalil 
 انیووعر پوواا توو سوور بسووته دسووت و

wa daste basta sar tâ pâ ʼoryân 
 

 لیوود و یبوو ایووریگ موووش رهیوون یبلوو 

baḻe ne:ra muš ge:ryâ bi wa dil 
 انیوووووگر ۀدیووووود و آوردش گربوووووه

gorba âwɛṙḏɛš wa diḏay gɛryân  
 

 (218 - 211: همان)                        

. شود  ریاس و گرفتار نر  موشی آر خورد  شکست گونهلیذلی حالت با روز آن هاموش سپاه»ی عنی

 هاگربه شاه نزد بود  عریان پا تا سر کهی حال در بستهی هادسته و آلود اش ی هاچشم با را  نر موش

 «.آوردند

 ریتصوو  بوه  رایی هوا صوحنه  خود که دهدیم اجازه داستان اشخاص بهی اوری گاه گریدی سو از

 بوه  و خود خوردن شراب از آن در و کندیم فیتوص هاگربه شاهی برا نر موش که آنچه مانند. بکشند

 .گویدسخن می خود حاالت گرید و او از بردن نامی بد

 یبوو ورده فمیکوو میبوو سرمسووت یرو 

ṙo:že sar-mast be:m kayfɛm wârḏa be 
 توال  و تورش  یخسوه  بوان  و میب شتهین

 

 

 

 یبووو بووورده بووود و تووووم نوووام مدَ  و
žaw dam nami to:m wa baḏ barḏa be 

 لبوووا و ایووون نمووو ترشوووه واَ یهووووا
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ništa be:m wa bân xɛsay tɛrš u tâḻ hawây aw tɛrša mɛn nɛyâ wa bâḻ 

 (231 - 231: همان)                    

 بوام ی رو بر. کردم ادی یبد به را تو نام آنی پ در و بودم شاد و الخوشح سرمست ی روز»ی عنی

 پورواز  بوه  رامو ی ترشو  آنی هووا  و بوودم   نشسته[ بودم خورده که( ]شرابی )تلخ وی ترش حالت با

 فیتوصو . دارد متنوع و فراوان کاربرد موش و گربه داستان در فیتوص عنصر جهینت در«. بود درآورده

ی داسوتان ی هاعمل فیتوص باالخره و هاصحنه فیتوص داستان ی هاکانم فیتوص داستان  اشخاص

 .اندجمله آن از

 زبان و گفتگو. و

 بور  را داسوتان  ازیی هابخش تِیروا ۀفیوظگاهی  موش و گربه ۀسندینو تیم گف  بالً که طور همان

ی کوارکرد  ۀجنبو  داستان نیا در گفتگو عنصر که گفت توانیم پس. گذاردیم داستان اشخاص دوش

ی جزئو  را آن تووان یمو  قوت یحق در کوه یی جوا  تا. است دور به کامالً شیآرا و تفنن جهات از و دارد

ی طو  در داسوتان  اشوخاص ی معرفو   مواردی اریبس درهمچنین . شمرد داستان ساخت از ریناپذییجدا

 .شد ارائه ترشیپ آن  یمصاد که گیردصورت می گفتگوها نیهم

 بوا  هاآن تناسب زانیم و گفتگوها لحنی بررس است  نییتب ازمندین نهیمز نیهم در کهی گریدۀ نکت

 مووش  و گربوه  یِداسوتان  اشوخاص . اسوت  داستان مکان و زمان با زین و تجربه دانش   یاجتماع ۀبقط

  نود یگویمو  سخن روان و سادهی زبان با چند هر. هستند رانیام و در زمرۀ جامعهی باال ۀطبق ازی همگ

 ای و کنندیم تحمل رانیای نابود وی خرابی پ در نیطرف افسوسی که مثالً آمده  شیپ طیشرا تحت گاه

 و شوأن  در کوه  کننود یمو ی جار زبان بر رای کلمات و« رفته در کوره از»ی  ول به جنگ  دانیم حوادث

 .ستین اشخاص نیا منزلت

 دنبوال  هبو  چنودان  کوه  سوت ینی شواعر  دهد یم نشان گرشیدی هاکتاب که گونه آن خانالماس

 موثالً . بورد یمو  کوار  بوه  را هاوا ه نوع نیا موش و گربه داستان دری ول باشد؛ ناروای هاوا ه کاربستِ

  ورار  فشوار  تحوت  را او هوا ا یو ب گورفتن ی برا خانالماس با برخوردش نیاول در موش کهی هنگام

ی ادآوریو  و هدیسونج  سوخنان  بوا  کوشود ابتودا  راوی موی   کنود یمو  دیو تهد را او آن از پس و دهدیم

 متوجوه  کوه ی هنگوام  اما کند؛ دور خود از را موش است  دهیکش هاا یب نوشتنی برا کهیی هایسخت
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 او بوه  و شوود یمو ی عصوبان  سوت  ین بودهکار  هاحرف نیا به گوشش معروف   ول به موش شودیم

 : دیگویم

 بوووور انووووانی  وووووت دزد زادهحوووورام

ḥarâm-zâḏ u dɛz quti yânân bɛṙ 
 کوووردن تیووومرد یکووو نوووامرد لچووور

laĉɛṙ u nâmarḏ kay marḏit kaṙḏan 
 

 در مووانهَ مشووکه خووور ریووخم و نووان 

nân u xamir xo:r meška hamân dɛṙ 
 مووردن گربووه موور وجووودمیبوو موون

mn be wɛĵudɛm mar gorba maṙḏan 
 

 (23 - 21: همان)                      

 کوه  مووش ی ا و خوور  ریو خم و نوان ی ا  یبریم را هاخانه خورا ِ که دزد و حرامزادهی ا»ی عنی

 که گربه هستم  وجودیب من اگر ؟یاکردهی مردانگ کجا نامرد  و نیچرکی ای. کنیم سوراخ را انبارها

 زبوان  بوا  هوا گربوه  شاه  برندیم هاگربه شاه نزد بستهدست و برهنه را موش که آنجا ای و«. است نمرده

 است: ای زدهسر او چه حرف بیهوده که پشت دپرسمیآمیز از وی و با الفاظی تهت ی ترک

 نیشووودیمی نپووووخ یدیوووک وات گربوووه

gorba wât ke:di napo:x ime:šdɛn 

 نیدمشووود هیووون لووووخ موووانی منوووه 

mɛna yamân lo:x neya dame:šdɛn 
 

 (231: همان)                                 

 و احساسوات   یدرونو  حواالت  هوا تیشخص نیبی گفتگو ۀمطالع با تواندیم داستان ۀخوانند البته

ی هایبدبخت وی گرفتار و خودش از الماس که داستان آغاز در مانند ؛ابدیدر یراحتبه را هاآن عواطف

 آن و سوو  نیو ا و کورده  توکل خدا به موش از تیشکای برا کهی زمان ای و گویدسخن می شایزندگ

 .دکن دایپ رانیا نجاتی برای راه بتواند دیشا تا رودیم سو

 جملوه  آن از. دارد مطابقوت  اثور  مکوان  و زمان با داستان اشخاص لحن تناسب که رسدیم نظر به

 با (افشار  وم از نادر) هاگربه شاه زبان ازی ترکی هاوا ه و الماس زبان ازی هورامی هاوا ه به توانیم

 منظوموه  نیو ا دری ترکو  یهوا وا ه از اسوتفاده  البته. کرد اشاره( اشرف سپاه سرداران ازی ک)ی نر موش

 سورداران  گرید و نادر خود با  طعاً بوده شاه نادر سپاه سردار که خانالماس رایز ست؛ین بیغر چندان

 نیو ا بور  تسولط  و کاملی آگاهی رو از هم منظومه در و است داشته نشر و حشری و تر  سربازان و

 .بردیم کار به بوده تر  خود که( نادر) هاگربهشاه زبان ازی الفاظی ادای برا را آن زبان 
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منظومه بوا   .است یزبان و تن به تن گونۀ دوبر  موش و گربه ۀمنظوم در جنگۀ ویش ن یا بر عالوه

 شود:جنگ زبانی موش نر و الماس آغاز می

 تیووول نینووو کوووارم مترسوووه واتوووش

wâtɛš matarsa kârɛm nɛyan le:t 
 شوونیر خوواطرت خوووفم   چنوود هوور

har ĉɛn ža xawfɛm xâtɛrɛt re:šan 
 بوورام شووش و میووو موورگ بووه نووه ور

war na ba margy wɛn wa šɛš bɛrâm 
 بووردن جفووام موون موشووانی شووا واتووم

watɛm šây mušân mɛn ĵafâm baṙḏan 
 بوووو انصوووافت بوووا نووور رهیووون اموووان

amân ne:ray naṙ bâ ensâfɛt bo: 

 تیوووپ مووواچون یحرفووو صوووالح و اول 

awaḻ wa salâḥ ḥarfi mâĉun pe:t 
 ... شوووونیچ موووودعام یمزانوووو یبلوووو

baḻe mazâni modaʼâm ĉe:šan 
 حووورام مکووورو تیووول   خووواو مشوووویا

emšaw xâw ža le:t makaru ḥarâm 
 کوووووردن تموووووامم دل خونووووواو و

wa xu-nâwi dɛḻ tamâmm kaṙḏan 
 تووو بووه بوودم چووون میووو ا یووب موون

mɛn bayazi we:m ĉo:n bɛḏam ba to:                                          
 (22 - 29  3 - 8: همان)                    

 

ی سوخن  توو  با صالحی رو از اولی ول ندارم ی کار تو با نترس گفت[ خانالماس به] موش»عنی ی

ی دانیم هم دیشای آر  یهست غمگین و شده مجروح دلت من  ترس از دانمیم که چند هر. میگویم

 خواب امشب که کنمیم ادی سوگند برادرم شش و خودم مرگ به نه گر و. ... خواهمیمی زیچ چه که

 را هاآن دل خون با و امدهیکش جفاها میهاا یبی برا من ها موش شاهی ا گفتم. کنمیم حرام تو بر را

 «.بدهم تو به را خود ا یب چگونه باش  داشته انصاف نر  موشی ا. امکرده تمام

برنود  یرا ندارند  ناچار دست به شمشیر مپس از این زمانی که هیچ کدام توانایی شکست دیگری 

 شود:گونه آغاز میو جنگ این 

 و دل  ووین سووپای جخووتلغووار دان و ی

yalγâr dân wa ĵaxɛt sɛpay qin u dɛḻ 
 هوووی مرنووواو صووودای خیوووزا ناگووواه  

ža nâgâ xe:zâ sɛḏây hay mɛṙnâw 

 لقابم   مدران   موش  و  گربه  سپای 
sɛpây gorba w muš mɛḏṙân moqâbɛḻ  

 آو و بووی زالووم واتووش شمووو نیووره

ne:râ muš watɛš zâḻam bi wa  âw                                                                                   
 (222 - 229: همووان)                    
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 شواه  و هاگربه شاه سپاهِ که نیا تا. شدند ورحمله سرعت با بود  نیخشمگ دل از کهی سپاه»ی عنی

 «.شد آب امزهره گفت  نر موش و شد بلند ویم ویمی صدا ناگهان. گرفتند  رار هم مقابل هاموش

 . نقد و طنزی

ها در افغان ۀآید  ایران با حملمیبر آنخان و  بل از آن گونه که از دیگر مناب  تاریخی دورۀ الماس

ز راهبان یسوعی که خود ناظر ایون وضو  بووده در    ویرانی و خرابی عظیمی فرو رفت  کروسینسکی ا

 حوالى پریشوان  بوه  آنجا اهالى و یافت اشتداد و اشتعال اصفهان در غال و  حط»نویسد: اش میسفرنامه

 افغوان  برافتادن صفویان برآمدن محموود در کتاب  نیهمچن(.  19 - 12: 2919  ینسکیکروس) «افتادند

 اى بزرگ دل مام میهن را آزرد  و در هنگامه وانفسایى که پویش در این دوره هم فاجعه» که خوانیممی

جان را برانگیخوت توا در   خویى و  ساوت ناشى از آن  ماندگان نیمآمد  دیو  حط و گرسنگى با درنده

و حورام گوشوت مانوده در شوهر       پس از خوردن همه جانوران حوالل   تنازعى که براى بقا درگرفت

  مورگ  مردمى از یادهوا رفوت   تازه و کهنه بیرون کشند  ... خوى و خل مردگان را از گورهاى  ۀجناز

 (.923و 291: 2913فلور  «)تدریجى در کوى و برزن بیداد کرد ... 

است و در این باره  ها رفتهها و ویرانیگیر به سراغ این نارساییخان با زبان طنزآلود و خردهالماس

 گوید: می

 هجووووووم آوردن چهوووووار جانوووووب  

ža ĉâr ĵânɛb hɛĵum âwɛṙḏan 
 کیشووان ال نووه یوو   بیاضووی یوو  هوور

har yak bayâzi na yak lâ ke:šân 
 داد کووردم دچنوو هوور اللیووام دچنوو هوور

har ĉɛn lâḻyâm har ĉɛn kaṙḏam dâḏ 
 

 خونخوار من  بل کردن ... چون سپای 

anṙḏka ḻn qebaɛâr mwpây xunxɛĉun s 
 ویشووان پووی بیاضووی بووردن یوو هوور 

har yak bayâzi baṙḏan pay we:šân 
 و بووواد دان رنجوووم فائیووودش نکووورد

fâe:ḏaš nakaṙḏ ṙanĵɛm dân wa bâḏ 
 

 (31و  31  39تا: ابیات ای  ن.خ  گ  بی)کندوله                                                                       

هور یو    گرفتنود ...  از چهار سو تاختند و چون سپاهی خونخوار در میوانم   ها[]سپاه موش» عنیی

هر چه خوواهش کوردم و یواری خواسوتم  سوودی      بیاضی را به طرفی کشیده و برای خود برداشتند. 

 «.نداشت. دسترنجم بر باد رفت
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شواه افشوار بوا اشورف افغوان و سوپاهیانش       دربارۀ نبورد نادر  جهانگشای نادریهمچنین در کتاب 

(. 38: 2911 اسووترآبادی ) «کورد  درو را ىغلیزائوو سوپاهیان  جووان مزرعوۀ  نووادر توپخانوۀ »خوووانیم: موی 

 :کشدمی تصویر به طنز زبان با گونه این را صحنه این خانالماس

 مرنوواو صوودای هووی  مووره موور  جوشووا

ĵo:šâ mɛṙa mɛr sɛḏây hay mɛṙnâw 
 نکموووی گنوووای نوووه ردیووووا درز نوووه

na dɛrz u diwâr na gɛnây kamin 
 کمووین کووردن چنوود گیلیووان چنوودی

ĉɛndi ge:ḻɛyân ĉɛn kaṙḏan kamin 

 آو  طوورۀ بووی و شووکیا موووش سووپای 

sɛpây muš šɛkyâ bi wa qatray âw 
 ...  سوورزمین روی بریووا نووه  بافتشووان

bâftɛšân bɛṙyâ na ṙo:y sarzamin 
 موووش نووه سوورزمین   اوالد هُربوورین

ho:rbɛṙin awlâḏ muš na sarzamin 

 (211و  219 -293 ای  ن.خ  گ:)کندوله                                                                   

. شود  آبی ا طره به لیتبد و خورد شکست هاموش سپاه شد  بلند ویومیم و مرمرهی صدا»ی: عنی

ی مودت . شود  برچیوده  نیزمو  یرو از هوا آن نسول  و هاگاه نیکم در نه و جایی داشتند وارید درز درنه 

 «.برداشت نیزمی رو از را هاموش اوالد و نسل و کرد نیکمی مدت و گشت

داستان اسارت یکی از سرداران سپاه اشورف را در منظوموه در   به خوبی و با زبان طنز خان الماس

پرسود چورا   کشد  و آن جایی است که موش گرفتار شده و گربه از او می الب موش نر به تصویر می

 خان  از او بد گفته که موش پاسخ می دهد: نزد الماس

 بوی  ردهوَ رمست بیم کویفم رو ی س
ṙo:že sar-mast be:m kayfɛm wârḏa be 

 و توال  ترش یخسه بان و بیم نیشته
ništa be:m wa bân xɛsay tɛrš u tâḻ 

 بوووی بووورده بووود و تووووم نوووام مدَ  و 
žaw dam nami to:m wa baḏ barḏa be 

 بوووال و نیوووا مووون ترشوووهو اَ هووووای

hawây aw tɛrša mɛn nɛyâ wa bâḻ 

 ( 231 - 231ابیات  :همان)                                                                                           

دهان و تلوخ کوام از   را به بدی بردم. بر روی بام  ترشروزی سرمست و شاد بودم و نام تو »عنی ی

را  سوخت  بود و م وی سرکه به دماغم خوردهآورد. باده نشسته بودم. هوای آن ترشی مرا به پرواز درب

 «.مست کرده بود
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  یریگجهینت

 ه صوورت بو  کوه  اسوت ی اجتمواع  وی اسیس مضمون بای امنظومه  یهورام موش و گربهۀ منظوم

ی روزیو پ و شواه نوادر  ظهور ان یصفو حکومت سقوو ران یا به هاافغانۀ حمل و حوادث ریس ز یطنزآم

 هوا موش شاه افشار  شاهنادر نماد هاگربه شاه وده سر نیا در. کشدیم ریتصو به را هاافغان بر او افتنی

 نیحسو  سولطان  شواه  نمواد  میابراه مال افغان  سپاه فرماندهان ازی کی نماد نر موش افغان  اشرف نماد

 پرسوت هنیمو   یو  نمواد  خانالماس خود و هیصفوۀ دور از مانده جا به راثیم نماد هاا یب  یصفو

 نیو ا. کنود  دور رانیو ا از را هاافغان شرِ تا ندزیمی کار هر به دست رانیا نجاتی برا که استی وا ع

 زبوان  از نینمواد ی هوا داسوتان  رودنبالوه  وی رانیاۀ گرب و موشی هاداستانۀ خانواد از چند هر داستان

 اتیو ادب مسولم ۀ نود ینمای طرف از است  شب  ی و هزار و نامهمرزبان  دمنه و لهیکل همچون جانوران

در خوانوادۀ   یهجور  زدهمیسو ۀ سود  تا اولۀ سد ازی اریبس ارزشمند یهانمونه که نیز هست یهورام

 و مووش ی هوا سروده گرید با شباهت بر عالوه سرودهداستان نیا. است گذاشتهی جا رب ادبیات ایرانی

 در جملوه  آن از. کنود یم جدا خود انیهمتا از را آن که داردی خاصی هایژگیو  یعرب وی فارسۀ گرب

 نمایوانگر  بلکوه  سوتند ین روزگوار ۀ دیسوتمد  و فیضوع  مردموان  نودگان ینما گور ید موشان ه سرود نیا

 .گردند نابود دیبا و اندکرده حمله گریدی نیسرزم به ناح  به که هستندی غارتگران

 نوشتیپ

 کرده استفاده انیتورانۀ وا  از  یعثمان نیسرزم وی عثمان سپاهی جا به بارها نادر ۀنامجنگ در خانالماس  -2

 .است

 .دید نخواهد را دوزخ آتشی هاشراره کند  ختمی صلوات کس هر (.2)

در ایون بیوت وا ۀ    ها  در مکان مرگ  خاموش شد و به خواب رفوت. بدانند که الماس زهرآلود در جنگ(. 9)

ظومۀ گربوه و  ای سرایندۀ منخان کندولهالماس و هم نام الماس ۀبرند ایهام دارد. چون هم به معنای تیغ« الماس»

 موش است.

گذشوت.  آمد و از ایون روزگوار پسوت گذشوت و در ایون دنیوا بودون شورو و ردپوایی )میراثوی(          (. 1)   

)5(.STAAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN PREUSSISCHR KULTURBESITZ 

ORIENTABTEILUN. 
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ی افتوادگ  خواطر  بوه  ار هیبق. خواناست کامل طور به آن تیب سه تنها نسخه  نیا اول ۀصفح تیب 8 انیم از(. 1)

  9  2 اتیو اب با برابر بیترت به است  امدهین نیبرل ۀنسخ در که 3 تیب از ریغ تیب 8 نیا. خواند توانینم نسخه

  22  22  29 اتیو اب بوا  برابور  نسخه نیا در 21 و 29  22  22  29  3 تیب. هستند نیبرل نسخه 8 و 3  1  1  1

 و 28  21  21 اتیاب نیهمچن. اندامدهین نیبرل ۀنسخ در نسخه نیا 21 و 23 تیب. اندنیبرل ۀنسخ 28 و 21  29

  93  91  91  93  91  99  92  99  23  28  21  23  21  29  22  22  29 اتیو اب. ندارنود  خواندن تی ابل 23

 12  13  11  12  12  19  33  31  1  32  32  18  23  21  23  23  22  22 اتیاب با برابر نسخه نیا 12 و 19

 .ندارند وجود نیبرل ۀنسخ در نسخه نیا در 19 و 31  31  33  98 اتیاب. هستند 19 و

  13  11  19  12  19  12  12  33  38  31  39  32  32  39  13  18  11  11  13  11  19  12 اتیاب

11  11  89  82  82  89  88  83  39  32  32  31  31  38  33  299  292  293  291  291  298  293  

  19 اتیاب با برابر بیترت به نسخه نیا 228 و 221  221  223  229  222  222  229  223 221  222  229

93  19  91  98  11  11  13  13  11  11  38  11  19  12  19  11  89  82  18  11  82  89  83  32  32  

81  88  31  33  31  31  38  33  223  292  292  299  293  291  291  298  293  222  229  221  

  18  12  13 تا 19 اتیاب. است نیبرل ۀنسخ 229 و 291  293  291  299  223  229  222  222  229  221

 و 299  223  221  228  221  223  221  229  222  291  299  292  33  31  39  81  81  83  81  13

 .کرد مشاهده توانیم ریز در بیترت به را اتیاب نیا. ندارند وجود نیبرل ۀنسخ در نسخه نیا 292

 کوه ی حوال  در. اسوت  آموده  81 تیو ب دوم مصرع عنوان به نسخه نیا در نیبرلۀ نسخ 223 تیب دوم مصرع

 آمده 221 تیب اول مصرع عنوان به نیبرلۀ نسخ در« یدچ کجاری روح ماچو کرماج چون» 81 تیب اول مصرع

 «.یکر نوس و ماچو کرماج چون: »صورت نیا به است شدهی راتییتغ دچار تهالب و

  11  13  12  13  18  31 توا  33  39  39  18  19  12  91 تا 21  22  29  21  21  23  3  2 اتیاب ضمناً

 نیرلبو ۀ نسخ در 219 تا 291 و 292 تا 299  221 تا 221  228 تا 221  222  291  299  39  83  81  81  13

 .اندامدهین نسخه نیا در

  22  22  29  3  8  1  1  3 اتیاب. اندشده رییتغ دچار نیبرلۀ نسخ به نسبت نسخه نیا سوم و دوم تیب(. 1)

29  21  23  28  23  29  22  22  21  23  21  21  28  23  99  92  92  99  91  93  91   98  93  19  

12  12  19  11  13  11  11  18  13  39  32  32  39  31  33  31  31  38  33  19  12  12  19  11  13  

11  11  18  13  19  12  19  11  13  11  11  18  13  89  82  82  89  81  83  81  81  88  32  32  39  

  29  3  8  1  3  1 اتیاب با برابر بیترت به نسخه نیا 293 و 291  292  292  299  33  38  31  31  33  31
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22  22  29  23  21  23  22  22  23  21  21  28  23  99  92  92  99  91  12  11  19  11  13  11  11  

18  19  93  19  13  39  32  32  39  33  31  31  33  19  12  12  11  13  11  11  18  19  12  19  11  

12  18  89  82  82  89  81  83  32  32  81  88  298  293  212  211  211  211  218  239  232  

ۀ نسخ 219 و 212  213  218  211  211  213  211  219  233  238  231  231  233  231  239  232

 ن یا بر عالوه .اندامدهین نیبرلۀ نسخ در نسخه نیا 299 و 39  83  91  29  21  21 اتیاب نیهمچن. است نیبرل

  291 تا 39  39  83  81  13  11  11  13  13  38  31  98  91  91  91  21  29  29  21  21  21 اتیاب

 .اندامدهین نسخه نیا در نیبرلۀ نسخ 212 و 219  212 تا 219  213  213  219  212  219

 .پیط پیط: اصل. (8)

 .اسپاب. اصل(. 3)

 کتابنامه

کردان گوران و مسألۀ کرد در ترکیوه )از آغواز جنوبش     (. 2911)م. ت.   حصارُف ؛گ. ب.  آکوپف )هاکوپیان(
 تهران: هیرمند. .ترجمۀ سیروس ایزدی. کمالیان تا کنفرانس لوزان(

نسخۀ گربه و موش هورامی )اورامی(. پیام بهارسوتان. دورۀ دوم  سوال پونجم.    (. »2932ادوای  مظهر. )زمستان 

 .33 1- 82. 28شمارۀ 

 .امیپ: تهران .کشاورز میکر ۀترجم .یرانیاۀ اللغفقه دمهمق(. 2938) .می. ا  یارانسک

 انجمون : تهوران  .انووار  عبداهلل دیس تحقی  و تصحیح .ینادری جهانگشا (. 2911) .خانیمهد رزایم  یاسترآباد

 ی.فرهنگ مفاخر و آثار

 چهول  سال .یادبی جستارها .«ی(گوران زبان به ایسرودهی بررس و لیتحل) نوید» (.2932) .آرش مفاخر ی اکبر

 .291 - 291 .282ۀ شمار .ششم و

 هووش  و دانش اهل اندرز و پندی داستان ساختاری بررس»(. تاریخ ادبیات  2988اولیایی نیا  هلن. )زمستان 

 .12 - 93. 19. شمارۀ «ییبها خیش اثر موش و گربه زبان به

 اتیو ادب درعبیود  زاکوانی    گربوه  و مووش  ۀمنظومو ی بوازخوان »(. 2983با ری فارسانی  حمید. )بهمن 

 .39 - 11. 219. کتاب ماه کود  و نوجوان. شمارۀ «کود 

 ی.ناج: بانه .2ج .یکرد ۀژیوی ژوویم (.2919) . یصد  یاکهبوره
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. پژوهشونامۀ  «کهون  متوون  از نوجووان  و کود  اتیادب سهم ؛موشانا و گربه»(.2918پایور  جعفر. )بهوار  

 .299 - 32. 21ادبیات کود  و نوجوان  شمارۀ

ی هوا جسوتار  .«یکورد ۀ شاهنام بر هیتک بای کردی پهلوان وی حماس ادب بری درآمد» (.2939. )بهروز آرا چمن
 .213 - 229 . ص212ۀ شمار .چهارم و چهل سال .یادب

 کود  اتیادب مطالعات .«یفارس ادب در گربه و موش داستانی هانمونه و سواب » (.2932. )حسن  یذوالفقار
 .19 - 18 . صاولۀ شمار .سوم سال .رازیش دانشگاه

 .کلهر نشر: جایب .2ج . یسلطان قهیحد (. 2911) .یمحمدعل  یسلطان
 .موف : تهران .1ج .کرمانشاهان مفصل خیتار وی خیتاری ایجغراف (. 2912) .ووووووووووووووووو 

 خیشو ۀ گربو  و مووش  دری پژوهشو  عقول   تصورف  در دل»(. 2983غفاری جاهد  مریم. )تابستان و پاییز 

 .19 - 93. 81و  83. مجلۀ فردوسی. شمارۀ «ییبها

 .توس: تهران .یسر ابوالقاسم ترجمه .افغان محمود آمدن بر انیصفو برافتادن (. 2913) .لمیو فلور 

 میمور  تصحیح .مفتونی دنبل عبدالرزا  ۀترجم .ینسکیکروس ۀسفرنام (. 2919) .دوش تا وداشی  ینسکیکروس

 .توس: رانته .یراحمدیم

 جلود  .ترکاشووند  زاهللیعز بن اهللفرج کاتب . ینستعل .الماس نامه جنگ نسخه (. 2211) .خانالماس  یاکندوله

 ی.اسالمی شورا مجلس .صفحه 213 .یاکیتر عطفی مشک ماجیت

 امووال  .نیبورل ۀ کتابخانو ۀ مجموع . ینستعل .یهورام موش و گربهۀ منظومۀ نسخ (.تایب) .خانالماس  یاکندوله

 STAAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN.تیب 219 .برگ 21 .یشر  بخش .پروسی فرهنگ

PREUSSISCHR KULTURBESITZ ORIENTABTEILUN. 

: تهوران  .عمواد ی  لو ی مصطف ۀترجم .رانیا در افاغنه امیا و هیصفو سلسله انقرا  (. 2911. )الرنس الکهارت 

 ی.طهور

 .2922دانشگاه اپساال. (. موش و گربه  سوئد: 2922محدث  علی. )

 هوا گربه و موش ؛برخوانا گربه و موش ۀ ص»». سعید عظیمی. 3(  طنز شمارۀ 2988موسوی  سید عبدالجواد. )

 .2988. تهران: سوره مهر. «کهنی هاسینودست تیروا به

اصوغر  علوی  تحقیو  و تصوحیح   .رشید یاسمی ۀترجم .ایران در زمان نادر شاه ( 2981 . )مینورسکی  والدیمیر

 تهران: دنیای کتاب. .عبداهلل

 .188  - 183. 223. شمار یغما«. ذیل بر مقاله راجه به منظومه گربه و موش(. »2991مینوی  مجتبی. )بهمن 
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 .23 - 3. 29. شمارۀ نامه ایران. «یمجلسۀ گرب و موش»(. 2911مینوی  مجتبی. )پاییز 

 .121 - 192. 229. شمارۀ یغما. «منظوم موش و گربهۀ  ص»(. 2991مینوی  مجتبی. )آذر 

E. B. Soane. (1926). To Mesopotamic and Kutdistan in disquise. London. 

 
 


