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چكیده
این پژوهش با بررسی و تحلیل گربه و موش الماسخان کندولهای شاعر هوورامیزبوان در
پی شناساندن یکی از سرودههای ارزشمند ادبیات هورامی و در شمار آثوار زیبوای ادبیوات
ایرانی است که همۀ زبانهای ایرانزمین را در بر میگیرد .سرودۀ داستانی گربه و موش در
روزگار افشاریان و به زبان طنز اجتماعی و سیاسی سروده شده است .از ایون سوروده سوه
دستنویس موجود است که هیچ کدام تا کنون به چاپ نرسیده است .این متن از نوع ادبی
موش و گربههاست که پیشینهای کهن در ادبیات ایرانی و فارسی دارد .گربه و مووش از دو
سو با ادبیات فارسی گره خورده و نشانِ ادبیات ایرانی خود را هویدا کورده اسوت :داسوتان
پندآموز و نمادین از زبان جانوران و درونمایۀ بیوفایی این سپنجیسرای .در این مقالوه بوه
شیوهای توصویفی بوه معرفوی سورایندۀ اثور نسوخههوای خطوی منظوموه و نقود و تحلیول
سازمایههای اثر (درونمایه ساختار و روایت شخصیت و شخصیتپردازی صحنهپوردازی
و توصیف گفتگو و زبان نقد و طنز) پرداخته شده است.
کلیدواژهها :موش و گربه گربه و مووش ادبیوات ایرانوی ادبیوات هوورامی المواسخوان
کندولهای.
مقدمه

فرهنگ ایران را نباید در چارچوب مرزهای سیاسی امروزین فروکاست .برخوی پژوهشوگران بوه
گسترهای به نام «ایران فرهنگی» باور دارند که از کرانۀ خاوری مدیترانوه توا شور چوین مویگسوترد
(دهقانی  :2932بی ص) .ادبیات ایرانی نیز تنها شامل آفرینشهای ادبی به زبان شیرین پارسی نیست.

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

تاريخ دريافت3030/2/03 :

تاريخ پذيرش3030/32/33 :

malayeri75@gmail.com

جستارهای ادبی مجلۀ علمی و پژوهشی شمارۀ  283تابستان 2931

مظهر ادوای

1

2

شمارة دوم

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

باید آثار نوشته به دو دسته از زبانها را نیز در جرگۀ ادبیات ایرانی شمرد و پژوهیود :یکوی زبوانهوای
ایرانی و دیگر زبانهایی مانند زبان تازی که هرچند در خانوادۀ زبانهوای ایرانوی نیسوتند یادگارهوای
سترگی از نویسندگان و شاعران ایرانی همچوون ابون مقفو ابونوواس بشوار بون بورد و  ...را در بور
میگیرند .تنها با شناختِ همۀ جوانب فرهنگ ایرانی است که بحران هویت گریبانگیر انبوهی از مردمِ
ایران و پهنۀ «ایران فرهنگی» برونرفتی خردوزانه مییابد .در این پژوهش بوا معرفوی و موتنشناسوی
گربه و موش الماسخان کندولهای گامی برای آشنایی خوانندگان با یکی از شاخههای فرهنگی ایران
یعنی ادبیات هورامی برداشته میشود.
زبان هورامی از زبانهای ایرانی است که دربارهاش نظریههای گوناگونی بیان شده است .برخی از
از زبانشناسان چون ارانسکی این زبان را زیرشاخۀ زبان کردی و از شاخۀ شمال غربی مویداننود کوه
برخی ویژگیهایش گویای پیوند با لهجههای مرکزی ایران مانند لهجۀ سومنانی و لهجوههوای فوارس
مانند سیوندی و نیز لهجههای کرانۀ دریوای خوزر اسوت (ارانسوکی  .)922 :2938برخوی دیگور از
شر شناسان و متخصصان زبانهای ایرانی چون مینورسکی مکنزی لُرخ پاول و گیپرت هوورامی را
زبانی جداگانه میدانند و گاهی آن را در دستۀ زبانهوای شور ی یوا مرکوزی جوای مویدهنود (نو :
چمنآرا  .)228 - 221 :2939در همین زمینه ا .ب .سُن میگوید« :زبان اینان [هوورامیهوا] کوه مون
سپس آن را فرا گرفتم و پس از آن نسخههای خطی گوناگونی خواندم بیش

زبان کوردی نیسوت»

( .)Soane, 1926: 179اُ .مان و مینورسکی هم با نمایان سواختن زبوان هوورامیهوا در میوان دیگور
گویشهای کُردی به این نتیجه میرسند که «گمان نمیرود بتوان هوورامیهوا را از نگواه زبوان و جوز
اینها به مفهوم اکید سخن در جملۀ کردان بر شمرد» (آکوپف .)12 :2911
برخی از زبان شناسان همانند بلو مکنزی و رضایی هورامی را شاخهای از زبان گورانی به شمار
میآورند (ن  :اکبری مفاخر  .)291 :2932حتی مینورسکی در این باره هم نظری دارد و ضمن ایون
که گویش هورامی را در جملۀ گویشهای ایران مرکزی میآورد تأکیود مویکنود کوه آن بوه سوخنِ
باشندگانِ بخشهای همسایه و از جمله به «گویش گورانی» نزدی

اسوت (آکوپوف  .)12 :2911در

این گواهیها پژوهندگان هورامی با جدا ساختن آن از زبان کوردی تعلو گوورانی ایون گوویش را
میپذیرند (همان).
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دربارۀ پیشینۀ پژوهش داستانهای موش و گربه میتوان گفت داستانهای موش و گربه در ادبیات
فارسی به ویژه با سویۀ نمادینش پیشینهای دیرینه دارد و نخستین نمودش را در کلیله و دمنه میشود
دید (ذوالفقاری  13 :2932و  .)39ولی پژوهشهایی که در این زمینه انجوام شوده مگور نمونوههوای
انگشتشماری روشمند نگاشته نشدهاند .از این نمونههای انگشتشمار میتوان به جستار راهگشوای
حسن ذوالفقاری ( )2932با نام «سواب و نمونههای داسوتانهوای مووش و گربوه در ادب فارسوی» و
سعید عظیمی ( « )2988صۀ موش و گربه برخوانا؛ موش و گربهها به روایت دستنویسهای کهون»
اشاره کرد .در این مقالۀ اخیر نویسنده دربارۀ پیشینۀ داستانهای موش و گربه در ادب فارسی پژوهیده
است .از جسارهای دیگری که داستانهای موش و گربه را بررسیدهاند میتوان بوه مووش و گربوه از
علی محدث «بررسی ساختار داستانی پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش اثر شویخ
بهایی» از هلن اولیایینیا «دل در تصرف عقل پژوهشی در موش و گربۀ شیخ بهایی» از مریم غفواری
جاهد « صۀ گربه و موش منظوم» «ذیل بر مقالۀ راج به منظومۀ مووش و گربوه» و «مووش و گربوۀ
مجلسی» از مجتبی مینوی «بازخوانی منظومۀ موش و گربه عبید زاکانی در ادبیات کوود » از حمیود
با ری فارسانی «گربه و موشانا؛ سهم ادبیات کود و نوجوان از متون کهن» از جعفر پایور و «نسوخۀ
گربه و موش هورامی (اورامی)» از مظهر ادوای اشاره کرد.
سرایندۀ گربه و موش هورامی

الماسخان کندولهای شاعر بزرگ هورامیزبان است کوه اهوالی کندولوه اصول او را از روسوتای
پلنگان کامیاران میدانند (سلطانی  .)112 :2912وی در سال 2228ه . .در روستای کندولوه از توابو
کرمانشاه چشم به جهان گشود (بورهکهای  .)28 /2 :2919او اهل کندوله بیلوار و از اهالی تیورههوای
محلۀ وسط «سِمایله» بود .الماسخان از شاعران برجستۀ عصر نادری است که با در هم آمیختن رزم و
بزم آثار جاویدانی را آفریده و تمام آثار خود را به صورت منظوم و با زبان هورامی سروده است.
به استناد نسخهای به نام «رستم و اسفندیار» که به تازگی از دانشگاه برلین به دسوت آموده و سوال
2922ه . .بر آن ثبت است نام پدر الماسخان رضاخان بوده است .طب این نسخه پدرش نیز شاعر
بوده و احتماالً بل از الماسخان شاهنامهسرایی به زبان هورامی را آغاز کورده و بوه احتموال فوراوان
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الماسخان راه پدر را ادامه داده است .این موضوع همچنین این نکته را در مورد زندگی المواسخوان
رد میکند که او پس از خل شدن از سپاه نادر به شعر و موسیقی روی آورده است .گویا او پویش از
ورود به سپاه نادر و حتی زمانی که در سپاه بوده شاهنامهنویسی میکرده و شعر میسروده اسوت .بوه
ویژه که خود وی با حضور در میدان جنگ با تورانیان ( )2حس شواهنامهنویسوی را در خوود تقویوت
کرده و آن را به زیبایی در آثارش ترسیم کرده است.
افزون بر شاعری الماسخان فرماندهی تیپ سنندج (تیپ اردالن) را در سپاه نوادر شواه (- 2218
2219ه ) .بر عهده داشت .وی در جنگی که در هفتمین ماه از سال 2211ه . .میان سپاه نادر و توپال
عثمان پاشا روی داد شرکت داشت .سپاه نادر در این نبورد شکسوت خوورد و ظواهراً عقوبنشوینی
بیمو الماسخان یکی از دالیل این شکست است (سولطانی  .)292 - 299 /2 :2911المواسخوان
پس از بازگشت به کندوله زندگانی خوود را در شوعر و موسویقی خالصوه کورد و سورانجام در طوی
سالهای  2239تا  2299ه . .دار فانی را وداع میگوید.
الماسخان پیرو مذهب شیعۀ دوازدهامامی بوده و به خاندان پیامبر (ص) ارادت ویژه داشته اسوت.
این اعتقاد آن در شدید بوده که در بیان آن شاعر اسطوره را با روایات دینی و مذهبی آمیختوه اسوت.
ذکر نمونههایی که در آن ارادت الماسخان به پیامبر (ص) و ائمۀ اطهار آشکار است خوالی از فایوده
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

()2

شوووورارۀ دوزخ نوووووینی و چووووم

šarâray duzax nawino: wa čam

جوووامی منوشووووو حوووو

کووووثر

Ĵâme mano:šo: wa ḥawzi kawθar

(همان)
همچنین الماسخان آن چنان که در برخی اشعارش مشاهده مویگوردد نسوبت بوه اموور دنیووی
بیتفاوت است و اعالم میدارد که این دنیای فانی ارزش آن را ندارد که به آن دل خوش کرد:
()9

بزانووووان لموووواس زهوووور آلووووود داو

نووه مکووان و موووت خوواموش بووی نووه خوواو

bɛzânân aḻmâs zahɛr-âlo:di dâw

Na makân u mawt xâmuš bi na xâw

آمووووووووان ویووووووووردن دوران دون

()1

رسووتن دنیووای بوویشوورو و بوویشووون
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ṙastan ža dɛnyây be-šart u be-šo:n

(کندولهای ن.خ ج بیتا :ابیات )9182 - 9189
یعنی «بدانند که الماس زهرآلود در جنگها در مکان مورگ خواموش شود و بوه خوواب رفوت.
الماس آمد و از این روزگار پست گذشت و از این دنیا بدون شرو و میراثی گذشت».
این جنبه از عقیده و نظر الماسخان را میتوان در جنگنامۀ نادر و در دیگر آثار او به وضوح دید.
وی حتی در منظومۀ گربه و موش هم این عقیدۀ خود را آشکار میکند .الماسخان افزون بر منظوموۀ
گربه و موش چند کتاب دیگر به نام هوای شواهنامۀ هوورامی خسورو و شویرین شویرین و فرهواد
جنگنامۀ نادر خورشید و خاور و مجموعه اشعار پراکنده را به رشتۀ تحریر درآورده است.
نسخههای منظومۀ گربه و موش

منظومۀ گربه و موش دارای سه نسخه است:
 .2نسخۀ برلین :این نسخه در مجموعۀ کتابخانۀ برلین اموال فرهنگی پروس در بخش شور ی آن
نگهداری میشود )3(.نسخه دارای  219بیت و  21برگ است .آن گونه کوه از اول و آخور نسوخه بور
میآید .در این نسخه داستان گربه و موش در ی

جُنگ از اشعار هورامی ورار دارد .ایون نسوخه بوا

«بسم اهلل الرحمن الرحیم» آغاز میشود و با بیت زیر پایان مییابد:
ی وه الموواس واتوون بووار غووم نووه دوش

تووواالن زدۀ دسوووت سوووپای مووووش

ya aḻmâs wâtan bari γam na do:š

tâḻân zaday daste sɛpây muš

(کندولهای ن.خ گ.ب بیتا :بیت )19
یعنی «این را الماس گفته است که بار غم بر دوش داشت و سپاه موشها او را تاراج کرده بوود».
در ادامۀ آن اشعار دیگری میآید .این نسخه در مقایسه با دو نسخۀ دیگر کاملتر است و به همین دلیل
ما آن را برای تصحیح داستان گربه و موش اصل رار دادیم و دو نسخۀ دیگر را با این نسوخه تطبیو
دادهایم.
 .2نسخۀ اول مجلس :اصل این نسخه در دست یکی از کُردهای عرا بووده کوه از طریو اسوتاد
محمدرشید امینی مصحح نسخههای هورامی به دست نگارنده رسیده است .ظاهراً ایشان این نسخه را
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از کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به دست آورده اما تالش نگارنده برای پیدا کردن ایون نسوخه در
فهرستهای نسخههای خطی مجلس بیفایده بود .نسخه دارای  299بیت و  29برگ است .البته بایود
گفت که در آغاز نسخه مانند نسخۀ برلین نامی از الماسخان نیامده است این در حالی اسوت کوه در
)1(.

داستان نام الماس به عنوان راوی و هرمان داستان آمده است

 .9نسخۀ دوم مجلس :این نسخه با شومارۀ ثبوت  81121و  3188و فویلم « »83 - 92دارای 291
بیت در  29صفحه است که از صفحۀ اول شروع میشود و در صفحۀ هشت پایان مییابد .هر چند با
رینههای دیگر به ویژه از جهت سب شناسی و نام خود الماس که در نسخه آموده اسوت بوه آسوانی
میتوان فهمید که این نسخه از الماسخان کندولهای است .با وجود این از بین این سه نسخه تنها در
این نسخه نام وی در آغاز آمده و چنین نوشته شده است« :گفتۀ الماسخان گربه و موش».
نسخه با این بیت شروع میشود:
میورزام گووش بودر میورزام گووش بودر
miržâm go:š bɛḏar Miržâm go:š bɛdar

حووواالو وی بنوووده گووووش بووودر
ḥâḻâ wi banna sate goš bɛḏar

(کندولهای ن.خ گ .م بیتا :بیت )2
()1

«ای میرزا گوش کن ای میرزا گوش کن حاال به من لحظهای گوش کن».
خالصۀ داستان

روزی نزدیکیهای غروب الماسخان خسته از کوار و توالش روزانوه در اندیشوۀ سوختیهوا و
گرفتارهای زندگی نشسته است که ناگهان موشی ظاهر میشود .الماسخان از روی ترس برخاسوته و
به نشانۀ ادب سر جایش میایستد .مووش نور المواسخوان را بوه آراموش دعووت مویکنود و از وی
میخواهد که نترسد .موش نر به الماسخان میگوید امسال مکتبخانهای راه انداخته است و از چهار
دختر و شش پسرش میگوید که در این مکتبخانه مشغول تحصیل هستند .سپس میپرسد« :مگر تو
کَری و صدای زی و وا آنها را نمیشنوی .ما درس عربی و فارسی را تمام کردهایم و از تو بیاضی
میخواهیم تا درس هورامی را هم به آنها یاد بدهیم .من و تو همسایهایم و خوب نیست مردم پشت
سرمان حرف بزنند» .موش که بیتوجهی الماسخان را میبیند میگوید« :اگر همۀ بیا

هایت را بوه
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من بدهی از گناهت میگذارم و گرنه سوگند به جان خودم و شش برادرم امشب خوواب را بور توو
حرام میکنم».
الماسخان میگوید« :ای شاه موشان من برای تموام کوردن ایون بیوا

هوا خوون دل خووردهام.

نمیتوانم آنها را به آسانی به تو بدهم» .موش نر پاسخ میدهد که« :خواهش و تمنا فایدهای ندارد یوا
بیا

ها را میدهی یا به غضب گرفتارت میکنم» .پس از این الماسخان عصبانی و خشومنا شوده

میگوید« :ای حرامزادۀ دزد که از ترس گربه همواره در درزِ دیوارها مویلورزی .اگور مون بویوجوود
هستم گربه که نمرده است» .موش که نام گربوه را مویشونود از روی ریشوخند تبسومی مویکنود و
میگوید« :من موش نرم .مرا از گربۀ هیز میترسانی؟! من او را زنوم هوم بوه حسواب نمویآورم! توو
خودت بهتر میدانی که همۀ تبار من دزد و مرد بودند .تو میتوانی حتی از زنان و بختشان سؤال کنی
که من هیچو ت منت هیچ کدام را نکشیدهام .مرا با این همه صفتهای خوب و ابلیتها چگونه بوا
گربۀ حیز تهدید میکنی؟ همۀ دنیا مرا به دلیری میشناسند!».
موش نر پس از گفتن این سخنان الماسخان را با صد دفتر بیا

تنها میگذارد و مویرود .شوب

هنگام که الماسخان بدون سالح و غافل میخوابد .سپاه موشها از چهار سو به کتابخانوۀ وی حملوه
کرده و بیا

هایش را پاره میکنند .الماسخان هر چقدر که یاری میجوید .کسی به دادش نمیرسد.

موش نر شروع به رجزخوانی میکند و میگوید« :ای الماس نگاه کن اوضواعت چگونوه اسوت .مون
مانند گربه گدای دور خانهها نیستم و دور کاسۀ زنان را نمیلیسم .هر چه دارم با زور گرفتهام و هموه
کارهای من در کمال مردانگی است».
الماسخان عر

حال خود را نزد مال ابراهیم میبرد ولی او کمکش نمیکند .پس از آن شتابان

نزد شاه گربهها میرود و او را در کاهدانی همانند پلنگ یا شیری که در کمین شکار است مییابد که
برای شکار موش جامهای از خشم به تن کرده است .الماس با دیودن گربوه سوجدۀ ادب بوه جوای
میآورد و سر پا میایستد .سپس عر

حال خود و داستان بیا

هایش را برای گربه میگوید.

شاه گربهها با شنیدن این سخنان مانند ببر نعره میکشد و همچون شیر میغورد و مویگویود« :ای
موش کور من مرد نیستم؟! آن و ت که تو زیبا بودی من چرکین بودم» .پس بر خانهها و کاهودانهوا
جار زدند و همه گربهها دور شاه جم شدند .شاه گربهها خطاب به سپاهش گفت« :موش کور بنیواد

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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مرا از ریشه کنده و حرفهای بیجا دربارۀ من زده است .ما مصاف مردی را مانند رستم نشان میدهیم
و باید ح خود را از موش بگیریم» .پس اسباب و وسایل جنگ فراهم شد .جاسوسی از موشها کوه
همه چیز را شنیده بود با سرعت رفت و ماجرا را برای شاه مووشهوا بوازگو کورد .مووشهوا از درزِ
دیوارها بیرون آمده صف کشیدند .سردار موشها گفت« :ای سپاهیان این جنگ به خاطر بیوا

هوای

هورامی الماس است .من گفتم که این ح همسایگی نیست» .اما موش نر بول نکرد و پاسخ داد« :از
چه سخن میگویی؟ مگر تو گربۀ سرخچشم را نمیشناسی؟» .سرانجام دو سپاه آرایش نظامی گرفتند.
الماسخان خود راهنمایِ سپاه گربه شد تا این که آنها را به سپاه موشها برساند .در سوپاه مووشهوا
بین شاه و سرداران آنها کار به جروبحث و کشمکش کشیده شد تا ایون کوه تصومیم گرفتنود بورای
نجات از ظلم و ستم گربهها دست از جان بشویند و گفتند« :پس ناموس بورای چوه موو عی اسوت؟!
گربه حیز جامۀ ما را بهتمامی به در آورده است!» .اما موش نر که جنگِ با گربه را بیفایده میدیود از
شاه موشها درخواست کرد تا به او اجازۀ مرخصی بدهد .در حالی کوه مووشهوا همچنوان مشوغول
سخن گفتن بودند سپاه گربهها حمله کرد بعضی از موشها اسیر و بعضی فراری شدند.
موش نر را به اسارت گرفتند و نزد شاه گربهها بردند .موش نر شروع به خواهش و تمنوا از گربوه
کرد و از او امان خواست .گربه به زبان ترکی پاسخ داد و موش نر به او گفت« :ترکی سخن نگوو کوه
زهرهام آب شد و جگرم از هم پاشید .روزی از خوردن شراب مست بودم که از تو به بدی یاد کردم».
گربه پاسخ داد« :این کار همیشگی تو بوده است .راهی برای نجاتوت وجوود نودارد» .پوس بوه جوالد
دستور داد سر از تن موش جدا کند .در این میان موش حتی از الماس درخواست یاری مویکنود کوه
وی این مجازات را ح او میداند .پس از این گربه خطاب به الماس مویگویود« :دردهایوت را دفو
کرده و حقت را گرفتم» و الماس با صدای بلند گفت« :ای ابراهیم گربه حقم را گرفت».
نقد و تحلیل سازمایههای داستان
الف .درونمایۀ اثر

داستان گربه و موش در ی

برداشت شرح کوتاهی از رویدادهای چهار سوالۀ حکوموت اشورف

افغان بر ایران ظهور نادر و نبرد با افغانها و برانداختن حکومت آنهاست .در این اثر نویسنده در پوی
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آن است که یورشها چپاولها و ویرانیهای ایران و سپس جنگهای اشورف و نوادر را بوه تصوویر
بکشد؛ یورشهایی که سراسر ایران را در برگرفت و کاری از دست سلطان حسوین برنیامود .در ایون
میان نویسنده بیگمان در پی آن است که اوضاع و احوال روزگار خود را بازگو کند .الماسخان خود
در این روزگار میزیسته و سردار سپاه نادر هم بوده است .پس آنچه کوه بور زبوان آورده برآینودی از
تجربۀ میدان جنگ است .تجربهای که پایانی تلخ دارد و از سپاه رانده میشود .پس میتوان گفت ایون
داستان ارمغان سردوگرمهایی است که الماسخان در جنگ بوا افغوانهوا و حتوی ا ووام دیگور چوون
هندیان ازبکان عثمانیان و لزگیان چشیده است.
بر این پایه میتوان گفت منظومۀ گربه و موش یکی از منظومههای انتقوادی اسوت کوه بوا لحنوی
طنزآمیز همراه با مهارتی شگفت سروده شده است .الماسخان با باری بینوی و رفنگوری گربوه و
موش را در پردههای گوناگون رویاروی هم نهاده و صحنهها و مناظرههای پندآمیوزِ گربوه و مووش و
جنگ دو لشکر و چگونگی آرایش وا کاربرد ابزارآالت جنگی و دیگر حاالت این مبارزۀ خوونین را
بسیار ماهرانه ترسیم کرده است .انتخاب گربه برای نقش نادر در حقیقت وصوف حوال نوادر و دار و
دسته اوست که الماسخان (راوی داستان) یکی از آنهاست .آنها برای نجوات ایوران راهوی غیور از
جنگ پیش رو ندارند .مال ابراهیم در نقش شاه سلطان حسین صفوی به وا انتقاد زیرکانهای است از
سوی الماسخان تا بیلیا تی و بیکفایتی او و افراد تحت سلطهاش را نشان دهد .البتوه مووش نیوز در
گفتگو با الماس حتی بل از این که او به خدمت مال ابراهیم (شاه سلطان حسین) برود ایون را در
کرده و به اشاره به الماسخان گفته بود که رفتن پیش مال به حال هیچ کدام فر ی نمیکند.
داوم بووووورد پوووووری ابوووووراهیم و زار

نامووووووا و داوم دردم نکوووووورد چووووووار

dâwɛm barḏ pare ebrâhim wa zâr

nâmâ wa dâwɛm darḏɛm nakarḏ ĉâr

(کندولهای ن.خ گ :بیت )11
یعنی «دادخواستم را با زاری و شیون پیش ابراهیم (شاه سولطان حسوین) بوردم؛ ولوی او بوه دادم
نرسید و دردم را درمان نکرد».
از این رو الماس که خواهان نابودی موشان و خالصی ایران از دست آنهاست تنها چواره را در
رفتن به سوی شاه گربهها میداند.
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هریووزام و جخووت خوودام کوورد و یوواد

شوووویم و الی گربووووه و داد و بیووووداد

ho:re:zâ wa ĵaxɛt xo:ḏâm kaṙḏ wa yâḏ

šim wa lây gorba wa dâḏ u be:daḏ

(همان :بیت )19
یعنی «سری برخاستم و خدا را یاد کردم و با داد و بیداد به نزد گربه (نادرشاه) رفتم».
در این داستان الماس نمادِ ی

ایرانی میهنپرست و بیا

نماد ثروت و تمام آن چیزهایی اسوت

که ایرانیها در طی سالها بل از حملۀ افغانها به دست آوردهاند و موال ابوراهیم نمواد شواه سولطان
حسین شاه موشها نماد اشرف افغان و شاه گربهها نماد نادر شاه افشار است .داستان گربه و موش از
گرایشهای ملیگرایانه و ایرانی الماسخان خبر میدهد .الماس با حملۀ موشهوا دیگور آرام و ورار
ندارد و برای بیرون کردن و راندن این دشمنِ وطن و ناموس به هر دری میزند .اما فایدهای بورای او
و بیا

هایش ندارد و ابراهیم هم دست رد بر سینهاش میزند سپس شاه گربههوا را خبور مویکنود و

خود راهنمای سپاهش میشود تا موشها را باالخره از بین میبرد.
مووون بو ویم و بلووود و تعجیو ول و تووواو

گربووه جمشووت دا سووپای بوویحسوواو

mɛn be:m wa baḻad wa taʼĵil u tâw

gorba ĵamɛšt dâ sɛpay be-ḥɛsâw

(همان :بیت )223
یعنی «من با شتاب راهنمای سپاه گربهها شدم و شاه گربهها سپاه بیشمار خود را جم کرد».
در داستان دادههای تاریخی حماسی و اسطورهای نیوز بوه چشوم مویخوورد .آن هوم در الوب
صفآرایی سپاهیان و گفتگوی شاهان و سرداران با سپاهیان و در فراهم آوردن ابزار جنگی:
جوش ویا و وین دسووت کوورد و مرنوواو

هوور جووا گربووه بووی خروشووا و توواو

jo:šɛyâ wa qin das kaṙḏ wa mɛṙnâw

har ĵâ gorba be xrušâ wa tâw
تیپتیپ()8و رنگرنگ جویای شور جنگ

tamâmi ĵam bin še:rane te:z ĉang

tip tip u rang rang juyây šo:ri jang

تمووامی جووم ب وین ش ویران تی وز چنووگ
زرد و رمووووزی بووووور و پلنگووووی

پوول پلووو بوواز بوواز جووه ش ویوهی زنگ وی

zarḏ u qɛrmɛzi bo:r u palangi

pɛḻ pɛḻu bâz bâz ĵa šɛway žangi

صف صف صف پیکان خیزا لوشا لوش

سوواو دا و چنگووال پووی مصوواف موووش

saf saf saf pe:kân xe:zâ lušâ luš

sâw dâ wa ĉɛngâḻ pay masâfi muš
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22

بررسی و تحلیل منظومۀ گربه و موش هورامی

جووار دا نووه یانووان نووه سووالر خانووان

صووودای هووور مرنووواو خیو وزا کووواوان

Jâr dâ na yânân na salâr xânân

sɛḏây har mɛṙnâw xe:zâ ža kâwân

هوور جووا گربووه ب ویجوشووا و خروشوواه

جموواجم جووووووم بووین نووه فرمووان شوواه

har ĵâ gorba be ĵo:šâ w xɛṙušâh

ĵamâĵam ĵam bin na fɛrmâni šâh

شای گربه شنفت خروشا و جخت
šây gorba žɛnɛft xɛrušâ wa xaĵet

()3

جمش دا اسباب پوی مووشِ بودبخت
ĵamɛš dâ aspâb py muše baḏbaxt

(همان :ابیات  81 - 83و  32 - 39و )299
یعنی «[شاه گربهها] از خشم به جنب و جوش افتاده و شروع به میومیو کرد و هر جا که گربوهای
بود به شدت میخروشید .همه شیرهای تیزچنگ (گربهها) جم شدند به صورت تیوپ تیوپ و بوا
رنگهای گوناگون در حالی که در پی شورِ جنگ بودند .به رنگهای زرد و رمز و ببری و پلنگی و
خالخالی مانند غالمان سیاهپوست .صفها را نظم و شکل دادند و فریادِ لوش لوش از آنها بلند شد
چنگالهای خود را برای نبرد با موشها تیز کردند .در خانهها و بر ساالر خانه جوار زدنود و صودای
میو میو از کاهدانها بلند شد .هر جا که گربهای بود به خشم آمده و میخروشید و همه به فرمان شاه
جم شدند .شاه گربهها این را که شنید فوری بانگ و فریوادی سور داد و بوه صود مووش بودبخت
اسباب و وسایل جنگ را فراهم کرد».
و یا در میدان جنگ:
یلغووار دان و جخووت سووپای ووین و دل

سووپای گربووه و موووش موودران مقابوول

yalγâr dân wa ĵaxɛt sɛpay qin u dɛḻ

sɛpay gorba w muš mɛḏṙân mo:qâbɛḻ

(همان)229 :
یعنی «سپاهی که از دل خشمگین بود فوری حملهور شد .تا این کوه سوپاه شواه گربوههوا و شواه
موشها مقابل هم رار گرفتند» .جنبههای تمثیلی و تعلیمی اثر هم کامالً روشن است کوه در آن راوی
داستان از وجود حیوانات برای بیان اندیشه و هدف خود استفاده میکند.
روحیۀ جبرگرایی و تقدیرزدگی نیز در داستان نمایان است .همه باید به حکم تقدیر و به گونوهای
جبرگرایانه ی

راه را طی کنند و آن چیزی جز مرگ نیست.

همان گونه که داستان سرانجام با مرگ موش نر پایان مییابد:

32

شمارة دوم

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

هر چن داواش کورد هویچ نووی چواره

نیوووره مووووش کوووردن و هوووزار پووواره

har ĉɛn dâwâš kaṙḏ hiĉ nawe ĉârah

ne:ra muš kaṙḏan wa hazâr pâra
ج

(همان)219 :
یعنی «هر چقدر که موش درخواستش را تکرار کرد هیچ چارهای برایش نبود .پوس مووش نور را
تکه تکه کردند» .شاعر در نهایت در پی آن است که نشان دهد هیچ کس با ی نمیماند و همه خواهند
مُرد.
ب .ساختار و روایت اثر

«گربه و موش» که به عنوان ی

منظومۀ تمثیلی و تاریخی هورامی شناخته مویشوود در حقیقوت

داستان نبردی است که در عصر حملۀ افغانها به ایران و برآمدن نادر شاه روایت میشود.
مجموعه حوادثی که ساختمان این اثر را میسازند حول محور خشم و تنفر از هجوم ومی بیگانه
به ایران شکل گرفتهاند .داستان شرح این حمله از سوی موشان به کتابخانه و بیا

های المواسخوان

است:
چهوووووار جانوووووب هجووووووم آوردن

چون سوپای خونخووار مون بول کوردن

ža

ĉun sɛpây xunxwâr mɛn qebaḻ kaṙḏan

فووووراوان و غووووارت بووووردن

و دنوودان صوود پوواره کووردن

âwɛṙḏan

بیووووا

hɛĵum

ĵânɛb

ĉâr

یوو

یوو

bayâz fɛrâwân wa γârat baṙḏan

yak yak wa dɛndân saḏ pâra kaṙḏan

صووودای شوویر وار کاغوووذ کوووردن بووورز

موون خوفشوان اَعضووام نیشووت نووه لوورز

sɛḏây še:r-wâr kâγaz kaṙḏan barz

mɛn ža xo:fɛšân aʼzâm ništ na larz

(همان)33 - 39 :
یعنی «موشها از چهار طرف حمله کردند و مانند سپاه خونخوار مرا محاصره کردند .بیوا

هوای

فراوان را به غارت بردند و یکی یکی آنها را با دندان صد تکه کردند .صدای پاره کوردن کاغوذ بلنود
شد و اعضای بدنم از ترس آنها شروع به لرزیدن کرد».
اما بر خالف دیگر داستانهای موش و گربۀ فارسی که موش و موشوان ضوعیف و نمواد مردموان
مظلوم و ستمدیدۀ روزگار خود هستند در داستان گربه و مووش المواسخوان موشوان نمواد وومی
بیگانهاند که به ناح به ایران حمله کرده و باید از بین برده شوند.

سال چهل و هشتم
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الماس برای نابودی آنها از «تدبیر» و «تجارب» خود بهره میگیرد و به سراغ شاه گربهها میرود:
هامسووووران و تووووار هامسووووران و تووووار

داوای جنووگ موووش و تعجیوول و تووار

hâmsarân wa târ hâmsarân wa târ

dâwây ĵangi muš wa taʼĵil u târ

داوم بوووووورد پووووووری ابووووووراهیم و زار

ناموووووا و داوم دردم نکووووورد چوووووار

dâwɛm baṙḏ pare ebrâhim wa zâr

nâmâ wa dâwɛm darḏɛm nakaṙḏ ĉâr

هریو وزام و جخوووت خووودام کووورد و یو واد

شووووویم و الی گربوووووه و داد بیوووووداد

ho:re:zâm wa xaĵɛt xo:ḏâm kaṙḏ wa yâḏ

šim wa lây gorba wa dâḏ u be:daḏ

(همان)19 - 18 :
یعنی «یاران به سرعت برای نبرد با موشان بشتابند .دادخواستم را با زاری و شویون پویش ابوراهیم
بردم ولی او به دادم نرسید و دردم را درمان نکرد .فوری برخاستم و خدا را یاد کردم و با داد و بیداد
به نزد گربه رفتم» .با پذیرفتن شاه گربهها جهت حمایت از الماس گره اصلی داستان گشوده میشوود
و موان دیگر سر راه حرکت گربهها به سوی موشها را الماسخان با راهنموایی خوود از سور راه بور
میدارد.
در داستان نویسنده با همۀ شخصیتهای داستان روبروست و خود وی در نقش کسی است کوه
هر چند کمتر در جنگ دیده میشود؛ اما سرداری جنگ را بر عهده دارد؛ نقشی که در عالم وا عی هم
بر عهده داشته و از آن پیروز خارج شده است .به همین دلیل است که زمینۀ تاریخی داستان پررنگتر
است و از جهت جنگ و توجه نویسنده در گسترش آن و نزدیکی آن با تاریخ وا عی از جنبۀ داستانی
منسجمتر و در نتیجه در نظر خواننده از جاذبۀ بسیاری برخوردار است .در این داسوتان اشوخاص و
هرمانان یا پیروز میشوند و یا میمیرند .همچون موش نر که مُرد و یا مانند شاه گربوه و المواس کوه
پیروز میشوند .البته مرگ هم در انتظار آنهاست .چنین پایانی در این داستان میتواند گویای شباهت
آن با داستانهای عامیانۀ فارسی باشد و همچنین وجودِ گربوههوا و مووشهوای سوخنگو و گفتگووی
انسانها با آنها نشانۀ دیگری از این شباهت است که در اکثر داستانهای موش و گربه مانند مووش و
گربۀ عبید زاکانی و شیخ بهایی میبینیم.
در داستان حوادث به شکل د ی و زنده پرداخت شدهاند و نحوۀ ترکیوب حووادث متفواوت
است .راوی گربه و موش عموماً داستان را به صیغۀ اولشخص روایت میکند و چون خود راوی در
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حوادث نقش دارد و هرمان داستان هم بوده است پذیرش حوادث و اتفا ها برای خواننوده آسوانتر
است .راوی گاه آنچه را که بین اشخاص دیگر روی میدهد خود به عنوان کسی که در متن حوادث
حضور دارد نقل میکند .و گاهی آن را به بازیگران داستان چون موش نر شاه موشها و شاه گربهها
واگذار میکند:
شووای موشووان واتووش اَر ه وی نی وره موووش

حتووی کَووس نووین مکووی هوشووه هوووش

šây mušân wâtɛš ar hay ne:ra muš

ḥatâ kas ne:yan makay ho:ša ho:š

داوات کووورد و پوووا کوووارت کوووردن گووون

مبوووت ویووت برشووی موون وزی و بوون

dâwât kaṙḏ wa pâ kârɛt kaṙḏan gan

mabo:t we:t barši mɛn wɛzi wa ban

ایسوووا گربوووت دی نوووو یوووارای تسوووی

هووووم بنووووا کووووردی و خُلووووه فسوو وی

isâ gorbat di naw yârây tɛsi

ham banâ kaṙḏi wa xo:ḻa fɛsi

چنووود بکیشو ویم جوووور طایفو وۀ بو ویرا

یسووووه حقشووووان آورد و حوووو جووووا

ĉɛn beke:šim ĵawr tâyɛfay be-râ

isa ḥaqɛšân âwɛrḏ wa ḥaq ĵa

(همان)223 - 222 :
یعنی «شاه موشها گفت ای موش نر تا کسی نیست از خودت تعریوف مویکنوی .نبورد را برپوا
کردهای و کار را به گند کشیدی درست نیست که خودت فرار کنی و مرا در بند بینودازی .حوال کوه
شاه گربهها را دیدی به شدت ترسیدهای و برای این که پنهان شوی گرد و خا به پا میکنی .تا کوی
ظلم و ستم این طایفه بیدین را تحمل کنیم؟ اکنون تازه ح را به حقگاه آوردهاند».
ج .شخصیت و شخصیتپردازی

در داستان گربه و موش الماسخان شاه گربهها میتواند نماد نادر شاه افشوار باشود؛ زیورا شواعر
خود در روزگار نادر میزیسته و یکی از سرداران سپاه او بوده است (سلطانی .)292 - 299/2 :2911
از سوی دیگر هنگامی که موش به دام گربه میافتد گربه به زبان ترکی با او سخن میگوید:
گربوووه وات کیووودی نپووووخ یمیشووودن

منوووه یموووان لووووخ نیوووه دمیشووودن

gorba wât ke:di napo:x ime:šdɛn

mɛna yamân lo:x neya dame:šdɛn

(کندولهای ن.خ گ)231 :
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یعنی «شاه گربهها گفت تو چه گُهی خوردهای و پشت سر من چه گفتهای؟» .موش از وی موی-
خواهد که ترکی سخن نگوید چون نمیفهمد .نادر از ایل افشار بووده کوه از بایول ترکموان شومرده
میشدهاند (مینورسکی .)1 :2981
شاه موشها هم میتواند نماد اشرف افغان باشد که با کشتن پسر عمووی خوود محموود در سوال
2298ه . .بر تخت نشست؛ اما آن گونه که از کتاب جنگنامۀ نادر بر میآید الماسخان گویا دربوارۀ
یورش افغانها دچار اشتباه شده است .وی نقش اشرف را بسیار برجسوته کورده و حتوی میورویس و
محمود را که به ترتیب عمو و پسر عموی اشرف بودند از سرداران سپاه اشرف میدانود (کندولوهای
ن.خ ج بیتا :ابیات  238 2292 218و .)2919
مال ابراهیم نیز میتواند نماد شاه سلطان حسین صفوی باشد که شاهی ناکاردان و ناکارآمد بود کوه
در برابر سپاه افغان و برای جلوگیری از سقوو اصفهان و نابودی دودمان صفوی برناموهای نداشوت و
آنچه سرانجام محمود افغان را به پیش تاختن به سوی اصفهان برانگیخت دادههای امیدبخشى بود که
از چند و چون وضعیت اصفهان دریافت کرد .این اخبار نوه تنهوا از راه جاسوسوان محموود بلکوه از
رهگذر نزدیکان پیمانشکن شاه نیز فراهم مىگردید (الکهارت .)212 :2911
الماسخان نماد ی

ایرانی میهنپرست است که آنگونه که در سراسر داستان خود الماسخان و

روند حکایت به ما میگوید انسانی پایبند به این آب و خا است .او برای کوین کشویدن و سوتاندن
دادِ خود سختیهای فراوانی به جان خرید؛ در حالی که بسیار بودند کسانی که به آسوانی بوا دشومنان
این آب و خا ساختند .خیانتپیشگانی همچون نصوراهلل زردشوتی در کرموان وجاهوای دیگور در
روزگار یورش افغانها به برادرکشی و جدال با هممیهنان خود پرداختند و شایسوتگان را از وزارت و
فرماندهی به زیر کشیدند .الماسخان در داستان افزون بر این که سردار سپاه است چونان ی

ایرانوی

میهنپرست رفتار میکند که برای رهایی ایران دست به هر کاری میزند .تا این که سرانجام نوزد شواه
گربهها (نادر) میرود.
در داستان گربه و موش حدود هفت شخصیت اصلی و فرعی شامل دو انسان (الماسخان و موال
ابراهیم) و پنج حیوان (شاه گربهها شاه موشها موش نر سردار موشوان و اصود مووشها)حضوور
دارند که هر ی

بسته به نیاز در داستان ظاهر میشوند .در مجموع در خوود داسوتان شوش نقوش را
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نقش را شخص تواریخی ایفوا مویکنود کوه آن هوم خوود راوی یعنوی

الماسخان است.
در باب شربندی اجتماعی اشخاص میتوان گفت که اکثریت اشخاص داسوتان از طبقوۀ بواالی
جامعه یعنوی در شومار شواهان امیوران و سورداران هسوتند .شخصویتهوای اصولی داسوتان راوی
(الماسخان) شاه گربهها (نادر شاه) و شاه موشها (اشرف افغان) و موش نر هر چهار نفور از جملوه
امیران و سرداران هستند .در این میان هرمان داستان خوود المواسخوان اسوت کوه دارای شخصویتی
جنگجو مدبر باتجربه و بااراده است .او در آغاز داستان سعی میکند تا موش را ان کند که دست از
سر بیا

های او بردارد .به هموین خواطر در برخوورد اول شخصویتی مهربوان آرام و باتودبیر نشوان

میدهد؛ اما پس از بیتوجهی موش سراغ افرادی همشأن و همطبقۀ خود مویرود توا بوه وی یواری
برسانند و برای پیش بردن هدف خود در نبرد با موشان خود شمشیر به دست به صف سپاهیان شواه
گربهها در میآید و هر خطری را به جان میخرد.
در اول داستان به نظر میرسد که شاه موشها و موش نر هر دو ی

نقش را بر عهده دارند .یعنی

به وا هر دو یکی هستند؛ اما در نبرد با گربهها این دو هر کدام شخصیتی جداگانه مییابنود و حتوی
در میدان جنگ به بحث و جدل میپردازند .در نتیجه و با توجه به سوخنان خوودِ مووش نور و حتوی
الماسخان دربارۀ موش میتوان گفت که موش نر دارای شخصیتی دزد ترسو و بیعرضه است و با
اعمال و حرکات خود بل از جنوگ و در گفتگوو بوا المواسخوان و در حوین جنوگ و در نبورد بوا
الماسخان مهر تأییدی بر این صفات خود میگذارد .مووش نور در میودان نبورد از هموان اول راهوی
میجوید تا فرار کند .وی در پاسخ به شاه موشها در میدان نبرد حتی نشان داد که بیخرد هم هست.
چون که آن اندازه دوراندیشی نداشت که پیشبینی کند نابودی بیا
پی دارد .او و تی که سراغ بیا

های الماس چوه بالهوایی را در

های الماسخان رفت مال ابراهیم را به یاد داشت اما شاه گربههوا را

فراموش کرده بود.
مال ابراهیم هم دارای شخصیتی محافظهکار سودجو بیلیا ت و بیکفایت و حتی نادان است کوه
آن اندازه تدبیر ندارد که در کند موشان چه بالیی بر سر بیا

هوای المواسخوان آوردهانود و اگور

جلوی آنها گرفته نشود ممکن است دامنۀ این حمله به تمام نواحی دیگر ایوران کشویده شوود .شواه
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گربهها هم دارای شخصیتی سوودجو مودبر جنگجوو و نتورس اسوت کوه در حقیقوت بیوا
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هوای

الماسخان و این مسئله را که موش از او به بدی یاد کرده است بهانهای برای حمله به موشوان ورار
میدهد و در آخر داستان هم برای نشان دادن نقش خود به الماس یاد آور میشود که کاری را که مال
ابراهیم نتوانست انجام دهد او انجام داد و انتقام الماس را گرفت.
در معرفی اشخاص داستان و مشخصاً در باب شخصیتپردازی داستان گربه و مووش تقریبواً دو
شیوه کاربرد دارد .ی

شیوه در الب گفتوگوی اشخاص داستان صورت میگیرد .مثالً گفتوگووی

الماسخان با موش نر مال ابراهیم و شاه گربهها و یا گفتگوی موش نر و شاه گربههوا .شویوۀ دیگور
معرفی اشخاص در ضمن عملهای داستانی است آن گونه که شاه موشها و شاه گربوههوا در میودان
نبرد صورت دادند .نکتۀ دیگر سرانجامِ کار اشخاص داستان است که همه مردند .حوال یوا بوه دسوت
یکدیگر مثل موش نر که به دست جالد گربهها کشته شد و یا آن گونوه کوه خودا مقودر کورده هموه
محکوم به مرگ بودند و شاه گربهها هم به همان سرنوشت دچار شد.
د .صحنهپردازی و توصیف

عنصر صحنه در داستان گربه و موش جایگاه خاصی دارد .در این داستان صحنهآرایی به دو گونه
صورت میگیرد .از ی

سو خود راوی است که بعضی او ات صحنههایی را به تصویر میکشد .مانند

صحنۀ «کاهدان» که گربه در آنجا کمین کرده بود:
لوان دیوم چوون شویر لووان نوه کموین

پووی شووکار موووش هانووه جامووۀ ووین

lɛwân de:m ĉo:n se:r lɛwân na kamin

pay šɛkâre mus hana ĵâmay qin

نووه کَوونج کووادان چووون پلنووگ مسووت

لووووان و پووواریز سووور و بوووان دسوووت

na konĵi kâḏân ĉun palange mast

لوش تیز کوردن سواوش دان و چنوگ
qɛlo:š te:z kaṙḏan sâweš dân wa ĉang

lɛwân wa pâre:z sar wa bani dast

تووواو مووودا و دُم پو وی مصووواف جنوووگ
tâw maḏâ wa dom pay masâfi ĵang

(کندولهای ن.خ گ)11 - 12 :
یعنی «رفتم دیدم که گربه مانند شیر در کمین رفته است و برای شکار موش جامهای از خشم را
به تن کرده است .در گوشوهای از کاهودان ماننود پلنوگ مسوت در کموین گواه بوود و سور را روی
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دستهایش نهاده بود .دندانهای بزرگ و چنگهایش را تیز کرده و برای مصاف و جنگ دُموش را
تاب می داد» .یا صحنهای که در اول داستان راوی از خود به تصویر میکشد:
رو ی نیشووته بوویم بخسووته کووار

وادی خورنشوووین تووواریکی ایووووار

ṙo:že ništa be:m ba-xasta za kâr

wâḏay xo:r-nɛšin tare:ki e:wâr

چنوووی خیووواالن مینوووت گرفتوووار

دیوووم نیوووره موشوووی آموووا نَووودیار

ĉani xiâlân maynat gɛrɛtâr

dim ne:ra muši âmâ na dɛyâr

(همان)1 - 9 :
یعنی «نزدی های غروب آفتاب خسته از کار روزانه نشسته بودم که ناگهان موش نری ظاهر شد.
با خیاالت سختیها و مصایب خود گرفتار بودم که دیدم مووش نوری ظواهر شود» و یوا
صحنههای آماده شدن سپاهیان موشها و گربهها برای نبرد با یکدیگر که بسیار حماسیگونه اسوت و
یا صحنۀ اسارت موش نر که او را برهنه پیش شاه گربهها بردند.
سووپای موووش اَو رو شووکیا بووی ذلیوول

بلووی نیووره موووش گیریووا بووی و دیوول

sɛpây muš aw ṙo: še:kyâ bi zalil

baḻe ne:ra muš ge:ryâ bi wa dil

و دسووت بسووته سوور تووا پووا عریووان

گربوووووه آوردش و دیووو ودۀ گریووو وان

wa daste basta sar tâ pâ ʼoryân

gorba âwɛṙḏɛš wa diḏay gɛryân

(همان)218 - 211 :
یعنی «سپاه موشها آن روز با حالتی ذلیلگونه شکست خورد آری موش نر گرفتار و اسیر شود.
موش نر را با چشمهای اش

آلود و دستههای بسته در حالی که سر تا پا عریان بود نزد شاه گربهها

آوردند».
از سوی دیگر گاهی راوی به اشخاص داستان اجازه میدهد که خود صوحنههوایی را بوه تصوویر
بکشند .مانند آنچه که موش نر برای شاه گربهها توصیف میکند و در آن از شراب خوردن خود و بوه
بدی نام بردن از او و دیگر حاالت خود سخن میگوید.
رو ی سرمسووت بوویم کوویفم ورده بووی

و دَم نوووام تووووم و بووود بووورده بو وی

ṙo:že sar-mast be:m kayfɛm wârḏa be

žaw dam nami to:m wa baḏ barḏa be

نیشته بیم و بوان خسوهی تورش و توال

هووووای اَو ترشوووه مو ون نیو وا و بوووال

سال چهل و هشتم
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hawây aw tɛrša mɛn nɛyâ wa bâḻ

(همان)231 - 231 :
یعنی «روزی سرمست خوشحال و شاد بودم و در پی آن نام تو را به بدی یاد کردم .بر روی بوام
با حالت ترشی و تلخی (شراب) [که خورده بودم] نشسته بوودم و هووای آن ترشوی مورا بوه پورواز
درآورده بود» .در نتیجه عنصر توصیف در داستان گربه و موش کاربرد فراوان و متنوع دارد .توصویف
اشخاص داستان توصیف مکانهای داستان توصیف صحنهها و باالخره توصیف عملهای داسوتانی
از آن جملهاند.
و .گفتگو و زبان

همان طور که بالً گفتیم نویسندۀ گربه و موش گاهی وظیفۀ روایتِ بخشهایی از داسوتان را بور
دوش اشخاص داستان میگذارد .پس میتوان گفت که عنصر گفتگو در این داستان جنبوۀ کوارکردی
دارد و از جهات تفنن و آرایش کامالً به دور است .تا جوایی کوه در حقیقوت مویتووان آن را جزئوی
جداییناپذیر از ساخت داستان شمرد .همچنین در بسیاری موارد معرفوی اشوخاص داسوتان در طوی
همین گفتگوها صورت میگیرد که مصادی آن پیشتر ارائه شد.
نکتۀ دیگری که در همین زمینه نیازمند تبیین است بررسی لحن گفتگوها و میزان تناسب آنها بوا
طبقۀ اجتماعی دانش تجربه و نیز با زمان و مکان داستان اسوت .اشوخاص داسوتانیِ گربوه و مووش
همگی از طبقۀ باالی جامعه و در زمرۀ امیران هستند .هر چند با زبانی ساده و روان سخن مویگوینود
گاه تحت شرایط پیش آمده مثالً افسوسی که طرفین در پی خرابی و نابودی ایران تحمل میکنند و یا
حوادث میدان جنگ به ولی «از کوره در رفته» و کلماتی را بر زبان جاری مویکننود کوه در شوأن و
منزلت این اشخاص نیست.
الماسخان آن گونه که کتابهای دیگرش نشان میدهد شواعری نیسوت کوه چنودان بوه دنبوال
کاربستِ وا ههای ناروا باشد؛ ولی در داستان گربه و موش این نوع وا هها را بوه کوار مویبورد .موثالً
هنگامی که موش در اولین برخوردش با الماسخان برای گورفتن بیوا

هوا او را تحوت فشوار ورار

میدهد و پس از آن او را تهدیود مویکنود راوی مویکوشود ابتودا بوا سوخنان سونجیده و یوادآوری
سختیهایی که برای نوشتن بیا

ها کشیده است موش را از خود دور کند؛ اما هنگوامی کوه متوجوه
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میشود موش به ول معروف گوشش به این حرفها بودهکار نیسوت عصوبانی مویشوود و بوه او
میگوید:
حوووورامزاده دزد وووووت یانووووان بوووور

نووان و خمی ور خووور مشووکه هَمووان در

ḥarâm-zâḏ u dɛz quti yânân bɛṙ

nân u xamir xo:r meška hamân dɛṙ

لچووور نوووامرد کوووی مردیوووت کوووردن

موون بوویوجووودم موور گربووه مووردن

laĉɛṙ u nâmarḏ kay marḏit kaṙḏan

mn be wɛĵudɛm mar gorba maṙḏan

(همان)23 - 21 :
یعنی «ای حرامزاده و دزد که خورا ِ خانهها را میبری ای نوان و خمیور خوور و ای مووش کوه
انبارها را سوراخ میکنی .ای چرکین و نامرد کجا مردانگی کردهای؟ اگر من بیوجود هستم گربه که
نمرده است» .و یا آنجا که موش را برهنه و دستبسته نزد شاه گربهها میبرند شاه گربوههوا بوا زبوان
ترکی و با الفاظی تهت آمیز از وی میپرسد که پشت سر او چه حرف بیهودهای زده است:
گربوووه وات کیو ودی نپووووخ یمیشووودین

منوووه یموووان لووووخ نیوووه دمشووودین

gorba wât ke:di napo:x ime:šdɛn

mɛna yamân lo:x neya dame:šdɛn

(همان)231 :
البته خوانندۀ داستان میتواند با مطالعۀ گفتگوی بین شخصیتهوا حواالت درونوی احساسوات و
عواطف آنها را بهراحتی دریابد؛ مانند در آغاز داستان که الماس از خودش و گرفتاری و بدبختیهای
زندگیاش سخن میگوید و یا زمانی که برای شکایت از موش به خدا توکل کورده و ایون سوو و آن
سو میرود تا شاید بتواند راهی برای نجات ایران پیدا کند.
به نظر میرسد که تناسب لحن اشخاص داستان با زمان و مکوان اثور مطابقوت دارد .از آن جملوه
میتوان به وا ههای هورامی از زبان الماس و وا ههای ترکی از زبان شاه گربهها (نادر از وم افشار) با
موش نر (یکی از سرداران سپاه اشرف) اشاره کرد .البته اسوتفاده از وا ههوای ترکوی در ایون منظوموه
چندان غریب نیست؛ زیرا الماسخان که سردار سپاه نادر شاه بوده طعاً با خود نادر و دیگر سورداران
و سربازان تر وی حشر و نشر داشته است و در منظومه هم از روی آگاهی کامل و تسولط بور ایون
زبان آن را برای ادای الفاظی از زبان شاهگربهها (نادر) که خود تر بوده به کار میبرد.
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عالوه بر این شیوۀ جنگ در منظومۀ گربه و موش بر دو گونۀ تن به تن و زبانی است .منظومه بوا
جنگ زبانی موش نر و الماس آغاز میشود:
واتوووش مترسوووه کوووارم نوووین لیوووت

اول و صوووالح حرفووی مووواچون پیووت

wâtɛš matarsa kârɛm nɛyan le:t

awaḻ wa salâḥ ḥarfi mâĉun pe:t

هوور چنوود خوووفم خوواطرت ریشوون

بلووووی مزانووووی موووودعام چیشوووون ...

har ĉɛn ža xawfɛm xâtɛrɛt re:šan

baḻe mazâni modaʼâm ĉe:šan

ور نووه بووه موورگ ویووم و شووش بوورام

ایمشوووو خووواو لیو وت مکووورو حووورام

war na ba margy wɛn wa šɛš bɛrâm

emšaw xâw ža le:t makaru ḥarâm

واتووم شووای موشووان موون جفووام بووردن

و خونووووواو دل تموووووامم کوووووردن

watɛm šây mušân mɛn ĵafâm baṙḏan

wa xu-nâwi dɛḻ tamâmm kaṙḏan

اموووان نیوووره نووور بوووا انصوووافت بوووو

ویووم چووون بوودم بووه تووو

amân ne:ray naṙ bâ ensâfɛt bo:

موون بیووا

mɛn bayazi we:m ĉo:n bɛḏam ba to:

(همان)22 - 29 3 - 8 :
یعنی «موش [به الماسخان] گفت نترس با تو کاری ندارم ولی اول از روی صالح با توو سوخنی
میگویم .هر چند که میدانم از ترس من دلت مجروح شده و غمگین هستی آری شاید هم میدانی
که چه چیزی میخواهم ... .و گر نه به مرگ خودم و شش برادرم سوگند یاد میکنم که امشب خواب
را بر تو حرام میکنم .گفتم ای شاه موشها من برای بیا

هایم جفاها کشیدهام و با خون دل آنها را

تمام کردهام .ای موش نر انصاف داشته باش چگونه بیا

خود را به تو بدهم».

پس از این زمانی که هیچ کدام توانایی شکست دیگری را ندارند ناچار دست به شمشیر میبرنود
و جنگ این گونه آغاز میشود:
یلغووار دان و جخووت سووپای ووین و دل

سپای گربه و موش مدران مقابل

yalγâr dân wa ĵaxɛt sɛpay qin u dɛḻ

sɛpây gorba w muš mɛḏṙân moqâbɛḻ

ناگووواه خیوووزا صووودای هوووی مرنووواو

نیووره موووش واتووش زالووم بووی و آو

ža nâgâ xe:zâ sɛḏây hay mɛṙnâw

ne:râ muš watɛš zâḻam bi wa âw

(همووان)222 - 229 :

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
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یعنی «سپاهی که از دل خشمگین بود با سرعت حملهور شدند .تا این که سپاهِ شاه گربهها و شواه
موشها مقابل هم رار گرفتند .ناگهان صدای میو میو بلند شد و موش نر گفت زهرهام آب شد».
ی .نقد و طنز

آن گونه که از دیگر مناب تاریخی دورۀ الماسخان و بل از آن برمیآید ایران با حملۀ افغانها در
ویرانی و خرابی عظیمی فرو رفت کروسینسکی از راهبان یسوعی که خود ناظر ایون وضو بووده در
سفرنامهاش مینویسد « :حط و غال در اصفهان اشتعال و اشتداد یافت و اهالى آنجا بوه پریشوانحوالى

افتادند» (کروسینسکی  .)19 - 12 :2919همچنین در کتاب برافتادن صفویان برآمدن محموود افغوان
میخوانیم که «در این دوره هم فاجعهاى بزرگ دل مام میهن را آزرد و در هنگامه وانفسایى که پویش
آمد دیو حط و گرسنگى با درندهخویى و ساوت ناشى از آن ماندگان نیمجان را برانگیخوت توا در
تنازعى که براى بقا درگرفت پس از خوردن همه جانوران حوالل و حورام گوشوت مانوده در شوهر
جنازۀ مردگان را از گورهاى تازه و کهنه بیرون کشند  ...خوى و خل مردمى از یادهوا رفوت مورگ
تدریجى در کوى و برزن بیداد کرد (» ...فلور 291 :2913و .)923
الماسخان با زبان طنزآلود و خردهگیر به سراغ این نارساییها و ویرانیها رفته است و در این باره
میگوید:
چهوووووار جانوووووب هجووووووم آوردن
âwɛṙḏan

هوور یوو

hɛĵum

ĵânɛb

بیاضووی نووه یوو

چون سپای خونخوار من بل کردن ...

ža

ĉun sɛpây xunxwâr mɛn qebaḻ kaṙḏan

ال کیشووان

بیاضووی بووردن پووی ویشووان

ĉâr

هوور یوو

har yak bayâzi na yak lâ ke:šân

har yak bayâzi baṙḏan pay we:šân

هوور چنود اللیووام هوور چنود کووردم داد

فائیووودش نکووورد رنجوووم دان و بووواد

har ĉɛn lâḻyâm har ĉɛn kaṙḏam dâḏ

fâe:ḏaš nakaṙḏ ṙanĵɛm dân wa bâḏ

(کندولهای ن.خ گ بیتا :ابیات  31 39و )31
یعنی «[سپاه موشها] از چهار سو تاختند و چون سپاهی خونخوار در میوانم گرفتنود  ...هور یو
بیاضی را به طرفی کشیده و برای خود برداشتند .هر چه خوواهش کوردم و یواری خواسوتم سوودی
نداشت .دسترنجم بر باد رفت».
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همچنین در کتاب جهانگشای نادری دربارۀ نبورد نادرشواه افشوار بوا اشورف افغوان و سوپاهیانش
مویخوووانیم« :توپخانوۀ نووادر مزرعوۀ جووان سوپاهیان غلیزائوى را درو کورد» (اسووترآبادی .)38 :2911
الماسخان این صحنه را این گونه با زبان طنز به تصویر میکشد:
جوشووا مووره موور صوودای هووی مرنوواو

سووپای موووش شووکیا بووی و طوورۀ آو

ĵo:šâ mɛṙa mɛr sɛḏây hay mɛṙnâw

sɛpây muš šɛkyâ bi wa qatray âw

نوووه درز دیووووار نوووه گنوووای کموووین

بافتشووان بریووا نووه روی سوورزمین ...

na dɛrz u diwâr na gɛnây kamin

bâftɛšân bɛṙyâ na ṙo:y sarzamin

چنوودی گیلیووان چنوود کووردن کمووین

هُربوورین اوالد موووش نووه سوورزمین

ĉɛndi ge:ḻɛyân ĉɛn kaṙḏan kamin

ho:rbɛṙin awlâḏ muš na sarzamin

(کندولهای ن.خ گ 219 -293 :و )211
یعنی« :صدای مرهمر و میومیو بلند شد سپاه موشها شکست خورد و تبدیل به طرهای آب شود.
نه در درز دیوار جایی داشتند و نه در کمین گاهها و نسول آنهوا از روی زموین برچیوده شود .مودتی
گشت و مدتی کمین کرد و نسل و اوالد موشها را از روی زمین برداشت».
الماسخان به خوبی و با زبان طنز داستان اسارت یکی از سرداران سپاه اشورف را در منظوموه در
الب موش نر به تصویر میکشد و آن جایی است که موش گرفتار شده و گربه از او میپرسود چورا
نزد الماسخان از او بد گفته که موش پاسخ می دهد:
رو ی سرمست بیم کویفم وَرده بوی

و دَم نوووام تووووم و بووود بووورده بوووی

ṙo:že sar-mast be:m kayfɛm wârḏa be

žaw dam nami to:m wa baḏ barḏa be

نیشته بیم و بان خسهی ترش و توال

هووووای اَو ترشوووه مووون نیوووا و بوووال

ništa be:m wa bân xɛsay tɛrš u tâḻ

hawây aw tɛrša mɛn nɛyâ wa bâḻ

(همان :ابیات )231 - 231
یعنی «روزی سرمست و شاد بودم و نام تو را به بدی بردم .بر روی بام ترشدهان و تلوخ کوام از
باده نشسته بودم .هوای آن ترشی مرا به پرواز درآورد .بوی سرکه به دماغم خورده بود و مرا سوخت
مست کرده بود».
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نتیجهگیری

منظومۀ گربه و موش هورامی منظومهای با مضمون سیاسی و اجتمواعی اسوت کوه بوه صوورت
طنزآمیز سیر حوادث و حملۀ افغانها به ایران سقوو حکومت صفویان ظهور نوادرشواه و پیوروزی
یافتن او بر افغانها را به تصویر میکشد .در این سروده شاه گربهها نماد نادرشاه افشار شاه موشهوا
نماد اشرف افغان موش نر نماد یکی از فرماندهان سپاه افغان مال ابراهیم نمواد شواه سولطان حسوین
صفوی بیا

ها نماد میراث به جا مانده از دورۀ صفویه و خود الماسخان نمواد یو

مویهنپرسوت

وا عی است که برای نجات ایران دست به هر کاری میزند تا شرِ افغانها را از ایوران دور کنود .ایون
داستان هر چند از خانوادۀ داستانهای موش و گربۀ ایرانی و دنبالوهرو داسوتانهوای نموادین از زبوان

جانوران همچون کلیله و دمنه مرزباننامه و هزار و ی

شب است از طرفی نماینودۀ مسولم ادبیوات

هورامی نیز هست که نمونههای ارزشمند بسیاری از سدۀ اول تا سودۀ سویزدهم هجوری در خوانوادۀ
ادبیات ایرانی بر جای گذاشته است .این داستانسروده عالوه بر شباهت با دیگر سرودههوای مووش و
گربۀ فارسی و عربی ویژگیهای خاصی دارد که آن را از همتایان خود جدا میکنود .از آن جملوه در
این سروده موشان دیگور نماینودگان مردموان ضوعیف و سوتمدیدۀ روزگوار نیسوتند بلکوه نمایوانگر
غارتگرانی هستند که به ناح به سرزمینی دیگر حمله کردهاند و باید نابود گردند.
پینوشت
 -2الماسخان در جنگنامۀ نادر بارها به جای سپاه عثمانی و سرزمین عثمانی از وا ۀ تورانیان استفاده کرده
است.
( .)2هر کس صلواتی ختم کند شرارههای آتش دوزخ را نخواهد دید.
( .)9بدانند که الماس زهرآلود در جنگها در مکان مرگ خاموش شد و به خواب رفوت .در ایون بیوت وا ۀ
«الماس» ایهام دارد .چون هم به معنای تیغ برندۀ الماس و هم نام الماسخان کندولهای سرایندۀ منظومۀ گربوه و
موش است.
( .)1آمد و از ایون روزگوار پسوت گذشوت و در ایون دنیوا بودون شورو و ردپوایی (میراثوی) گذشوت.
)5(.STAAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN PREUSSISCHR KULTURBESITZ
ORIENTABTEILUN.
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( .)1از میان  8بیت صفحۀ اول این نسخه تنها سه بیت آن به طور کامل خواناست .بقیه را بوه خواطر افتوادگی
نسخه نمیتوان خواند .این  8بیت غیر از بیت  3که در نسخۀ برلین نیامده است به ترتیب برابر با ابیوات 9 2
 3 1 1 1و  8نسخه برلین هستند .بیت  29 22 22 29 3و  21در این نسخه برابور بوا ابیوات 22 22 29
 21 29و  28نسخۀ برلیناند .بیت  23و  21این نسخه در نسخۀ برلین نیامدهاند .همچنین ابیات  28 21 21و
 23ابلیت خواندن ندارنود .ابیوات 93 91 91 93 91 99 92 99 23 28 21 23 21 29 22 22 29
 19و  12این نسخه برابر با ابیات 12 13 11 12 12 19 33 31 1 32 32 18 23 21 23 23 22 22
و  19هستند .ابیات  31 31 33 98و  19در این نسخه در نسخۀ برلین وجود ندارند.
ابیات 13 11 19 12 19 12 12 33 38 31 39 32 32 39 13 18 11 11 13 11 19 12
293 298 291 291 293 292 299 33 38 31 31 32 32 39 83 88 89 82 82 89 11 11
 221 221 223 229 222 222 229 221 223 222 229و  228این نسخه به ترتیب برابر با ابیات 19
32 32 83 89 82 11 18 82 89 11 19 12 19 11 38 11 11 13 13 11 11 98 91 19 93
221 229 222 293 298 291 291 293 299 292 292 223 33 38 31 31 33 31 88 81
 291 293 291 299 223 229 222 222 229 221و  229نسخۀ برلین است .ابیات  19تا 18 12 13
 299 223 221 228 221 223 221 229 222 291 299 292 33 31 39 81 81 83 81 13و
 292این نسخه در نسخۀ برلین وجود ندارند .این ابیات را به ترتیب در زیر میتوان مشاهده کرد.
مصرع دوم بیت  223نسخۀ برلین در این نسخه به عنوان مصرع دوم بیوت  81آموده اسوت .در حوالی کوه
مصرع اول بیت « 81چون کرماج ماچو روح یکجار دچی» در نسخۀ برلین به عنوان مصرع اول بیت  221آمده
و البته دچار تغییراتی شده است به این صورت« :چون کرماج ماچو و نوس کری».
ضمناً ابیات  21 22 29 21 21 23 3 2تا  33 39 39 18 19 12 91توا 11 13 12 13 18 31
 221 222 291 299 39 83 81 81 13تا  221 228تا  299 221تا  292و  291تا  219در نسخۀ بورلین
در این نسخه نیامدهاند.
( .)1بیت دوم و سوم این نسخه نسبت به نسخۀ برلین دچار تغییر شدهاند .ابیات 22 22 29 3 8 1 1 3
19 93 98 91 93 91 99 92 92 99 23 28 21 21 23 21 22 22 29 23 28 23 21 29
13 11 19 12 12 19 33 38 31 31 33 31 39 32 32 39 13 18 11 11 13 11 19 12 12
39 32 32 88 81 81 83 81 89 82 82 89 13 18 11 11 13 11 19 12 19 13 18 11 11
 291 292 292 299 33 38 31 31 33 31و  293این نسخه به ترتیب برابر با ابیات 29 3 8 1 3 1
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11 11 13 11 19 11 12 91 99 92 92 99 23 28 21 21 23 22 22 23 21 23 29 22 22
11 19 12 19 18 11 11 13 11 12 12 19 33 31 31 33 39 32 32 39 13 19 93 19 18
232 239 218 211 211 211 212 293 298 88 81 32 32 83 81 89 82 82 89 18 12
 212 213 218 211 211 213 211 219 233 238 231 231 233 231 239 232و  219نسخۀ
برلین است .همچنین ابیات  39 83 91 29 21 21و  299این نسخه در نسخۀ برلین نیامدهاند .عالوه بر این
ابیات  39 39 83 81 13 11 11 13 13 38 31 98 91 91 91 21 29 29 21 21 21تا 291
 219 213 213 219 212 219تا  219 212و  212نسخۀ برلین در این نسخه نیامدهاند.
( .)8اصل :طیپ طیپ.
( .)3اصل .اسپاب.
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