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چکیده

پژوهـش همسـنِج پیـش رو، در پـی یافتن همانندی هـا و ناهمانندی های میان دو داسـتانـ  سـرودۀ 
فرهنـِگ ایرانـی یعنـی »مـوش و گربـه« فارسـی عبیـد زاکانـی و »گربـه و مـوش« هورامـی الماس خـان 
کندولـه ای اسـت. هدف ایـن پژوهش، افزون بر شناسـاندن »گربه و موش« الماس خان، کمک به گشـودن 
پنجـره ای بـرای گفتگـو میـان دو پـارۀ هورامـی و پارسـی فرهنگ ایرانی اسـت بـه منظور شـناخت بهتر 
رنگین کمـان فرهنـگ ایـران. این کار با  سـنجیدن نسـخة خطـی »گربه و مـوش« با »موش و گربـه« و از 
رهگـذر کاربسـت روش آمریکایـی و نقـدی ادبیات همسـنج انجـام گرفت کـه آماجش، بررسـی نقدی دو 
اثـر و یافتـن همانندی هـا و ناهمانندی هاسـت. »موش و گربـه« و »گربه و موش« در کنـار همانندی هایی 
چـون نمادیـن و شـگرف بودن، طنـز و ُخرده گیـری، ناهمانندی هایی دارنـد؛ مانند هویداتر بـودن آهنگ و 
ضرباهنـگ در »مـوش و گربـه« و دیدگاه بیرونی و سـوم شـخص در »موش و گربه« و دیدگاهِ اول شـخص 

و درونـی در »گربـه و موش«. 
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مقدمه
ــه  ــری، 13۸6: ۸6( و نشــان دهــد ک ــَود« )طب ــدا بُ ــا روزگار هــر کــس پی ــد ت ــر آن بای ــخ از به »تاری
پیشــینیان چگونــه می زیســته اند تــا مــا را در زندگــی یــاری و راهنمایــی کنــد )ر.ک؛ زرین کــوب، 13۸۷: 
1۲(، ولــی از آنجــا کــه تاریخ هــا، به ویــژه از گونــة رســمی آن هــا، از پاالیــة دســتگاه قــدرت می گذرنــد تــا 
تاریــخ پیــروزان شــوند )ر.ک؛ دراج، ۲۰۰۴م.: ۸۲( و اگــر هــم در آن هــا جــز از ایشــان ســخن رفتــه باشــد، 
ــا تاریــخ در  شــمه ای بیــش نیســت )ر.ک؛ بیهقــی، 13۷۸: 31(. ادبیــات، به ویــژه ادبیــات داســتانی کــه ب
کاربســِت ســازمایة روایــت، همداســتان اســت، می توانــد دوشــادوش آن ما را در شــناخت گذشــته کــه چراغ 
راه امــروز و آینــده اســت، یــاری کنــد، خاصــه کــه برخی پژوهشــگران، نواندیشــی و شــناخت راســتین را در 
گــرو یافتــن ذهــن و زبــان ایرانــی )ر.ک؛ میالنــی، 13۸3: 11( و راه آن را در بــه ســخن آوردن متــون ادبــی 

گذشــته دانســته اند:

»اگر بتوانیم متون مهم گذشـته را از نو به سـخن بیاوریم؛ یعنی تار و پودشـان را بشـکافیم، 
ساختشـان را بشناسـیم، زبانشـان را حالجـی کنیم، مبـادی و مبانی فلسفی شـان را بفهمیم، اگر 
بکوشـیم چون باستان شناسـی محتاط و مجرب، ذهنیت و جهان بینی مسـتتر در هر یک از این 
متـون را بازسـازی کنیـم، رابطة این ذهنیت را با سـاخت قـدرت زمانش دریابیم، شـاید از این راه 
بتوانیـم، بالمـآل بـه ذهـن و زبانی نقاد و خودبنیاد دسـت بیابیم که هم از قید سـنت فارغ اسـت، 

هـم از تقیـد و تعبـد غرب؛ هم رنـگ و بافتی بومی دارد، هم پشـتوانه ای جهانی« )همـان: 11(.

ــان و گویشــی کــه باشــد و برآمــده از هــر گوشــه از رنگین کمــان  ــه هــر زب ــران ب بی گمــان ادبیــات ای
ایران زمیــن، می توانــد مــا را در یافتــن »ذهــن و زبــان« ایرانــی یــاری رســاند. در همیــن چارچــوب و بــا نگاهی 
کــه ادبیــات ایــران را تنهــا تخته بنــد یادگارهــای ادبــی زبــان معیــار فارســی نمی دانــد و گنجینه هایــی دیگــر 
را بــه گنجینــة گرانســنگ کنونــی می افزایــد، ایــن پژوهــش می کوشــد تــا نگاهی همســنج بــه مــوش و گربة 
عبیــد زاکانــی، شــاعر نامــدار پارســی گو و گربــه و مــوش1 الماس خــان کندولــه ای، شــاعر ایرانــی هورامیگــو۲ 
ــاور نویســندگان ایــن پژوهــش، شــناخت هماننــدی و ناهمانندی هــای موزاییــک فرهنــگ  ــه ب بینــدازد. ب
ایران زمیــن، راه گفتگــوی میــان پاره هــای ایــن فرهنــگ و شــناخت اســتوار بــر چندصدایــی، گام نخســت این 
گفتگــو اســت. پژوهش هــای همســنج، به ویــژه آنــگاه کــه همچــون ایــن نوشــتار، رویکــرد نقــدی یــا همــان 
دبســتان آمریکایــی ادبیــات همســنج )Comparative literature( باورمنــد بــه پیونــد پژوهش همســنج با نقد 
و پژوهــش ادبــی )ر.ک؛ ولــک، 13۸9: 96( را بــه کار بنــدد، از رهگــذر شــناخت همانندی هــا و ناهمانندی هــای 

دو متــن کــه نماینــدۀ دو فرهنــگ هســتند، می توانــد راه شــناخت، گفتگــو و چندصدایــی را هموارتــر کند.
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ــه در  ــوان گفــت داســتان های مــوش و گرب ــه می ت ــارۀ پیشــینة پژوهــش داســتان های مــوش و گرب درب
ادبیات فارســی پیشــینه ای دیرینه  دارد و نخســتین نمــودش را در کلیله و دمنــه می توان دیــد )ر.ک؛ ذوالفقاری، 
ـ5۰(. ولــی پژوهش هایــی کــه در ایــن زمینــه انجام شــده، مگر نمونه های انگشت شــماری، روشــمند  ۴9 :1391
نگاشــته نشــده اند. از ایــن نمونه هــای انگشت شــمار بــه جســتار راهگشــای حســین متقــی بــا عنــوان »قصــة 
مــوش و گربــه برخوانــا، مــوش و گربه هــا بــه روایــت دســت نویس های کهــن« می تــوان اشــاره کــرد. در ایــن 
مقالــه، نویســنده دربــارۀ پیشــینة داســتان های مــوش و گربــه در ادب فارســی پژوهیــده اســت. از جســتارهای 
دیگــری کــه داســتان های مــوش و گربــه را بررســیده، »مــوش و گربــه« از علــی محــدث، »بررســی ســاختار 
داســتانی پنــد و انــدرز اهــل دانــش و هــوش بــه زبــان گربــه و مــوش اثــر شــیخ بهایــی« از هلــن اولیایی نیــا، 
»دل در تصــرف عقــل؛ پژوهشــی در مــوش و گربــة شــیخ بهایــی« از مریــم غفــاری جاهــد، »قصــة گربــه و 
مــوش منظــوم« از حبیــب یغمایــی، »ســوابق و نمونه هــای داســتان های مــوش و گربــه در ادب فارســی« از 
حســن ذوالفقــاری، »ذیــل بــر مقالــة راجــع بــه منظومة مــوش و گربــه« و »مــوش و گربة مجلســی« از مجتبی 
مینــوی، »بازخوانــی منظومــة مــوش و گربــه در ادبیــات کــودک« از حبیــب باقــری فارســانی، »گربه و موشــانا؛ 

ســهم ادبیــات کــودک و نوجــوان از متــون کهــن« از جعفــر پایــور را می تــوان نــام بــرد.

عبیــد و »مــوش و گربــه اش« بــرای خواننــدۀ ایرانــی و پارســی زبان آشــنا هســتند و نیازی به شناساندشــان 
نمی بینیــم. در ایــن پیشــگفتار، تنهــا نگاهــی بــه زندگــی الماس خــان، ســرایندۀ »گربــه و مــوش« می اندازیــم 

و آنــگاه بــه بررســی همســنج ایــن دو ســروده می پردازیــم.
الماس خــان، ســردار ســپاه نادرشــاه افشــار بــود. او در ســال 111۸هجــری قمــری در روســتای کندولــة 
ــاهنامه،  ــد ش ــان، مانن ــده از الماس خ ــا مان ــتة به ج ــا دست نوش ــود. ده ه ــان گش ــه جه ــم ب ــاه چش کرمانش
ــان هورامــی ســروده شده اســت. المــاس در جنگــی  ــه زب ــه و مــوش و خســرو و شــیرین ب ــه، گرب جنگ نام
کــه در هفتــم مــاه صفــر ســال 11۴6هجــری قمــری میــان ســپاه نــادر و توپــال عثمان پاشــا روی داد، شــرکت 
ـ116۰ق.( بود. ســپاه نــادر در این نبرد  داشــت و فرمانــدۀ تیپ ســنندج )تیــپ اردالن( در ســپاه نادرشــاه )11۴۸
شکســت خــورد. گویــا عقب نشــینی بی هنــگام الماس خــان یکــی از مایه هــای ایــن شکســت بــود. بــه همیــن 
ـ1۰1(. دلیــل، نــادر او را از ســپاهش خلــع می کنــد و دســتور می دهــد اختــه اش کننــد )ســلطانی، 136۴: 1۰۰

1. نام و سرایندة »موش و گربه« و »گربه و موش«
بیــِت »هســت ایــن قصــة عجیــب و غریــب // یــادگار عبیــد زاکانــا«، بهانة اســتوار مــا در انتســاب موش 
و گربــه بــه عبیــد زاکانــی اســت. هرچنــد در بســیاری از دست نوشــته های گوناگــون دیــوان و کلیــات عبید 
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کــه از پایــان ســدۀ نهــم تــا میانــة ســدۀ ســیزدهم هجــری بازمانــده، داســتان »مــوش و گربــه« نیســت 
ــام وی آشــکارا در متــن هــر  ــه و مــوش الماس خــان، ن )ر.ک؛ مینــوی، 1336: 113(. امــا در داســتان گرب
ســه دست نوشــتة گربــه و مــوش آمــده اســت. افــزون بــر ایــن، در آغــاز دست نوشــتة ســوم الماس خــان، 
ــه و مــوش، مجلــس، شــمارۀ  ــه ای ن. خ گرب ــه و مــوش دانســته شــده اســت )ر.ک؛ کندول ســرایندۀ گرب
۸6۴1۷: بــرگ اول(. از ســویی، واژۀ میــرزا از ویژگی هــای ســروده های الماس خــان اســت و در ســروده های 

دیگــر او نیــز بارهــا آمده اســت. 

 میــرزام گــوش بــدر میــرزام گــوش بــدر
Miržâm go:š bɛḏar Miržâm go:š bɛdar 

جــوش نــه  آمــا  دل  امانــن   میــرزام 
Mirzâm amânan dɛḻ âmâ na ĵo:š 

بــدر گــوش  ســاتی  بنــده  وی  حــاالو 
ḥâḻâ wi bana sate go:š bɛḏar 

 بســتانه قصــاص هــا فــردم ژ مــوش
bɛstâna qɛsâs hâ farḏɛm ža muš 

                 )همان، ن.خ برلین: ابیات 1 و 6۷(.
یعنــی: »ای میــرزا! گــوش کــن! حــاال بــه مــن لحظــه ای گــوش کــن. ای میــرزا! پناهــم بــده! دلــم بــه 

جــوش آمــده اســت. انتقــام شــعرهایم را از مــوش بگیــر«.

ــام منظومــه کــه روی هــم رفتــه در همــة نمونه هــای هماننــد مــوش و گربــه اســت، در منظومــة  ن
ــت. ــوش اس ــه و م ــان گرب الماس خ

2. بهره گیری سرایندگان موش و گربه از سروده های یکدیگر
ــع  ــردان ابن مقف ــة برگ ــه و دمن ــا کلیل ــاز، نویســندگان و ســرایندگان راه دانســتن و نوشــتن را ب از دیرب
می آغازیدنــد. گویــا عبیــد زاکانــی و شــیخ بهایــی نیــز  بــا داســتان گربــة پارســا و مــوش و گربة کلیلــه و دمنه 
ــارۀ داســتانی  ــک پ ــد ی ــور، 13۷۸: 91(. عبی ــد و آن را بازنوشــته و بازســروده اند )ر.ک؛ پای نیــک آشــنا بوده ان
ــا دســتکاری شــخصیت ها و ســاختار  ــرد و ب ــه می گی ــه و دمن ــل را از کلیل ــک داســتان کام )Episode( و ی
داســتان، طــرح داســتانی نــو در می انــدازد. پــارۀ داســتانی یادشــده، »گربة پارســا« )الســنور المتعبد( اســت که 
در داســتان »خرگــوش و کبک انجیــر و گربــه« )مثــل األرنــب و الصفرد والســنور( از بــاب »بومان و زاغــان« )باب 
البــوم والغربــان(. در ایــن پــارۀ داســتانی، خرگــوش و کبک انجیــر بــر ســر مالکیــت النــه ای درگیــر می شــوند و 
بــه پیشــنهاد کبک انجیــر، داوری بــه پارســاگربه ای می برنــد کــه روزهــا را روزه می گیــرد و شــب ها را زنــده 
ـ163(.  مــی دارد. عاقبــت، ایــن دادخواهــان ســر از شــکم داور پارســا در می آورنــد! )ر.ک؛ ابن مقفــع، 19۸9م.: 16۲
پــارۀ دوم هــم داســتان »مــوش وگربــه« اســت کــه بــا  همــة کوتاهــی )5 صفحــه(، یــک بــاب کامــل از کلیله و 
دمنــة ابن مقفــع اســت: »بــاب مــوش و گربــه« )بــاب الجــرذ والســنور(. در ایــن داســتان، مــوش و گربــه کــه به 
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دام چندیــن دشــمن، افتاده انــد بــا یــک پیمــان آشــتی، جــان بــه در می برنــد. در پایــان نیــز موش فریــب گربة 
ـ193(.  رهیــده از مــرگ را نمی خــورد و بــا پنــد »دوری و دوســتی« از او کنــاره می جویــد )ر.ک؛ همــان: 1۸9
عبیــد شــخصیت های کبک انجیــر، خرگــوش و مــوش دو داســتان کلیلــه و دمنــه را یک کاســه می کنــد و یک 
مــوش درمــی آورد، ولــی وی گربــة پارســا و نیرنگباز کلیله و دمنه را همچنــان در گربگی، پارســایی و نیرنگبازی 
نگــه مــی دارد و از بــاز آفرینــی شــخصیت ها و ســاختار داســتانی منثــور و کهــن، داســتانی نوتــر و آهنگین تــر 

ــزد. ــی می ری پ

چنــد ســده پــس از عبیــد، شــیخ بهایــی از روی مــوش و گربــة او و بــا توجــه بــه ســاخت داســتان دوم 
کلیلــه، مــوش و گربــه را بازنوشــت. شــیخ بهایــی درونمایــة بنیادین خورده شــدن مــوش را می گیــرد که عبید 
بــا تخیــل فرهیختــة خــود از روی کلیلــه و دمنــة روزبــه و یک کاســه کــردن کبک انجیــر، خرگــوش و مــوش 

ــاخته بود.  برس

بی گمــان الماس خــان بــا داســتان های مــوش و گربــه، به ویــژه مــوش و گربــة عبیــد زاکانــی آشــنا بــوده 
اســت، چــون او هــم مــرگ مــوش را کــه برســاختة عبیــد اســت، در داســتان خــود آورده اســت و در آوردن 

واژه هــای ترکــی و باده نوشــی مــوش بــه همــان راه عبیــد زاکانــی رفته اســت.
در داســتان گربــه و مــوش عبیــد، از منــش و خــوی شــخصیت های ایــن داســتان دلکــش بــه زبــان طنــز، 
چنــان روان و نغــز ســخن مــی رود کــه خواننــده بــرای نمونه گمــان می کند گربــه نمــاد فرمانروایــی خودکامه  و 
خونریــز اســت کــه در تاریــخ، نمونــه اش را کم نداشــته ایم )ر.ک؛ صاحــب اختیــاری، 13۷3: ۲3۸(؛ چــه، »برآمدن 
خودکامــگان از ویژگی هــای عمومــی تاریــخ گذشــتة ایــران اســت« )رضاقلــی، 13۷۷: ۲1(. در ایــن داســتان، 
موشــان چــون بــا شــاه خــود ســخن می گوینــد، گاهــی اصطالحــات ترکــی بــه کار می برنــد )اولــم بــه قربانت(.
در داســتان گربــه و مــوش هورامــی هــم واژه هــای ترکــی بــه کار رفته انــد، ولــی واروِن داســتان مــوش و 
گربــة عبیــد، روشــن اســت ایــن واژه هــا چــرا در ایــن داســتان بــه کار می رونــد. الماس خــان خــود ســرداِر 
ســپاه نادر شــاه افشــار بــود و افشــارها تیــره ای از ترکمانــان بودنــد. الماس خــان در ســپاه نــادر با زبــان ترکی 
آشــنا می شــود. از ســویی، الماس خــان می کوشــد از زبــان نــادر، واژه هایــی بــه ترکــی بیــاورد. بــه کار بــردن 

ایــن روش، خواننــده را بیشــتر بــه داســتان نزدیــک می کنــد: 
یمیشــدن نپــوخ  کیــدی  وات   گربــه 
mɛna yamân lo:x neya dame:šdɛn

دمیشــدن نیــه  لــوخ  یمــان   منــه 
Gorba wât ke:di napo:x ime:šdɛn 
          )کندوله ای، ن.خ. برلین: ب15۴(.

یعنی: »شاه گربه ها گفت: تو چه ُگهی خورده ای و پشت َسِر من چی گفته ای«.
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3. موش و گربه ها، داستان هایی نمادین و شگرف
کلیلــه و دمنــه و همــة مــوش و گربه هــای فارســی و نیــز گربــه و مــوش الماس خــان نمادیــن هســتند و 
ـ سیاســی را از زبــان جانــوران بگوینــد. ایــن داســتان های  نویســندگان خواســته اند درونمایه هــای اجتماعــی 
ــه  ــن گون ــویی، ای ــویدان، 1991م.: 3۰3(. از س ــد )ر.ک؛ س ــه داده ان ــردی اصالح طلبان ــن رویک ــور نمادی پندآم
داســتان ها هماننــد کلیلــه و دمنــه، شــاخه ای از ادبیــات شــگرف )Fantastic( شــمرده می شــوند. چــون مــا را 
بــر ســر دو راهــی واقعیــت داشــتن یــا نداشــتن خــود می نهنــد کــه یکــی از ســنجه های بنیادیــن فانتســتیک 
اســت )ر.ک؛ تــودوروف، 13۸۸: 6۴(. همــان درنگــی اســت کــه بــه هنــگام برخــورد بــا داســتان های جانــوران و 
پریــان بــه مخاطــب دســت می دهــد. ایــن گونــه داســتان ها می کوشــند جهــان شــگرفی را از زبــان جانــوران 
بنماینــد کــه بــه جهــان رمان هــای شــگرف ســدۀ نوزدهــم اروپــا نزدیــک اســت )ر.ک؛ حلیفــی، ۲۰۰9م.: 1۲(. 
از ســوی دیگــر، داســتان های جانــوران و از زبــان جانــوران، شــاید بازمانــدۀ روزگار اســطوره ها باشــند کــه بــه 
گفتــة برخــی پژوهشــگران، دانســته های آدمــی از جهــان جانــوران ، بــه یافته هــای امــروز او دربــارۀ آن هــا پهلو 
می زنــد و از افســانه های ازوپ و کلیلــه و دمنــه گرفتــه تــا بــرادران گریــم، نشــان از آن دارد کــه آدمــی از رهگذر 
جهــان جانــوران بــه دانســتنی ها و پندهایــی رســیده کــه علــم نویــن بــر درســتی بســیاری از آن هــا انگشــت 

نهــاده اســت )ر.ک؛ خورشــید، 1991م.: 66(.

4. شیوة جنگ: تن به تن یا زبانی
در داســتان مــوش و گربــة عبیــد، مــا بیشــتر جنــگ تن به تــِن شــخصیت های داســتان را می بینیــم. در 
داســتان مــوش و گربــة شــیخ بهایــی ایــن جنــگ، زبانــی اســت و جنگ افــزار واژه هــا؛ بــرای نمونــه، در داســتان 
مــوش و گربــة شــیخ بهایــی، مــوش در برابــر گربــه، بارهــا از ســروده های شــاعران بــزرگ ایــران یــاری می گیــرد: 

»مــوش گفــت: ای گربه در گلســتان ســعدی نوشــته اســت: 

ــم ــد و بی ــه در روز امی ــنیدم ک ــه نیــکان بخشــد کــری« »ش ــدان را ب  ب
                         )بهایی، 13۸۴: 15(.

ایــن گونــه ابیــات در داســتان عبیــد زاکانــی دیــده نمی شــود. در گربــه و مــوش الماس خــان، داســتان بــا 
جنــگ زبانــی مــوش نــر و المــاس آغــاز می شــود و چــون هیچ یــک توانایی شکســت دیگــری را ندارنــد، ناچار 

دســت بــه شمشــیر می برنــد. در داســتان مــوش و گربــة عبیــد، جنــگ چنین شــروع می شــود: 
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 »ناگهــان گربــه َجســت بــر موشــان
بگرفــت را  گزیــده  مــوش   پنــج 

میدانــا روز  بــه  مبــارز   چــون 
ایلخانــا« و  کدخــدا  یکــی   هــر 
                            )زاکانی، 13۷۷: 361(.

اما آغاز نبرد در گربه و موش الماس خان چنین است: 

 یلغــار دان و خجــت ســپای قیــن و دل
yalγâr dân wa xaĵɛt sɛpay qin u dɛḻ

مرنــاو هــی  صــدای  خیــزا  نــاگاه   ژ 
ža nâgâ xe:zâ sɛḏây hay mɛṙnâw

مقابــل مــدران  مــوش  و  گربــه   ســپای 
Sɛpay gorba w muš mɛḏṙân moqâbɛḻ

وآو بــی  زالــم  واتــش  مــوش   نیــره 
ne:râ muš watɛš zâḻam bi wa  âw
)کندوله ای، ن.خ برلین: ابیات 1۲۰ و 1۲1(

یعنی »سپاهی که از دل خشمگین بود، شتابان تاخت. تا سپاه شاه گربه ها و شاه موشان 
در برابر هم رده بستند، صدای میومیو بلند شد و موش نر رفت، زهره ام آب شد«.

در کل، می تــوان گفــت در هــر دو داســتان، نــگاه طنزآلــود بــه رویدادهــا و پیوند آن ها با شــخصیت های 
نمادیــن، هماهنــگ و پختــه اســت، ولــی در داســتان مــوش و گربــة عبیــد، آهنــگ و ضرباهنــگ داســتان، 
هویداتــر اســت کــه بیشــتر بــه تفــاوت دو زبــان فارســی و هورامــی بــر می گــردد؛ بــرای نمونــه، در مــوش و 
گربــة عبیــد، جــز دو بیــت آغازیــن، پایــان هــر بیــت بــه »انــا« می رســد کــه بــه شــعر آهنــگ و ضرباهنگی 

ــژه می دهــد: وی
دانــا! و  عاقــل  خردمنــد   »  ای 
منظــوم گربــة  و  مــوش   قصــة 

برخوانــا گربــه  و  مــوش   قصــة 
غلطانــا« ُدّر  همچــون  کــن   گــوش 
                    )زاکانی، 13۷۷: 359(.

در گربــه و مــوش هورامــی اینگونــه نیســت و ایــن هماهنگــی و هماوایــی و ضرباهنــگ ویــژه دیــده 
ــه دارد: ــه ای جداگان ــت قافی ــر بی ــود و ه نمی ش
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شـــیرنی تخـــم  گربـــه   »امانـــن 
amânan gorba to:xɛm se:rani 

کـــری پیـــم  چـــه  هـــر   اختیارتـــن 
exteyârɛtan har ĉa pe:m kaṙi

ســـیرنی موشـــان  کبـــاب  ژ   شـــکر 
šo:kɛr ža kabâb mušân še:rani 

بویـــری گنـــام  تقصیـــر  ژ   مبـــو 
»mabo: ža taqsir gonâm bew-yari

  )کندوله ای ن.خ. مجلس: ابیات 15۲ و 153(.

یعنــی: »گفــت: ای شــاه گربه هــا! تــو از نســل شــیرانی و خــدا را شــکر کــه از کبــاب موش هــا هم ســیر 
هســتی. تــو مختــاری کــه هــر کاری بــا من بکنــی. تو نبایــد از گنــاه و تقصیــر من بگــذری!«.

5. نقد و طنز
ــران  ــی ای ــع روزگار عبیــد و الماس خــان برمی آیــد، هــر دو شــاعر از ویران ــه کــه از دیگــر مناب آن گون
می نالیدنــد )ر.ک؛ راونــدی، 13۸۲: 3۴6( و ویرانــی ایــران و کنــام پلنــگان و شــیران شــدنش در ســروده های 

دو سخنســرا آشــکار اســت. در مــوش و گربــه می خوانیــم:
آســانا« »آن قــدر مــوش و گربــه کشــته شــدند حســاب  نیایــد   کــه 

                           )زاکانی، 13۷۷: 36۲(.
در پایان داستان هم آمده است: 

ــوار ــل س ــل و فی ــد فی ــان رفتن  مخــزن و تــاج و تخــت و ایوانــا« »از می
                                       )همان: 363(.

در ابیات پایانی گربه و موش هم به این گونه کشتار و ویرانی پرداخته شده است:
کمین گنای  نه  دیوار  درز   »نه 
na dɛrz u diwâr na gɛnây kamin

سرزمین روی  نه  بریا   بافتشان 
»bâftɛšân bɛṙyâ na ṙo:y sarzamin 

                                                   )کندوله ای ن.خ. مجلس: بیت 1۴۲(.

یعنــی: »نــه در درز دیــوار و نــه در کمینگاه هــا، موشــان جایــی نداشــتند. نســل آن هــا از روی زمیــن 
برداشــته شــد«. 

هــر دو شــاعر بــا زبــان طنزآلــود و خرده گیــر بــه ســراغ ایــن نارســایی ها و ویرانی هــا رفته انــد )ر.ک؛ 
ــر  ـ۸۴(. روزگار عبیــد، روزگار افــت اخــالق اســت )ر.ک؛ کتبــی، 136۴: 1۴9(. تصوی موســوی، 13۸۸: ۸3
چنیــن جامعــه ای در آیینــة آثار عبیــد و حافظ به روشــنی بازتــاب یافته اســت )ر.ک؛ فارســانی، 13۸9: ۴3(. 

عبیــد سیاهپوشــی و خــاک بــر ســر کــردن و دریغاگویــی موش هــا را نشــان می دهــد:
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ـــد  ـــان بردن ـــه ج ـــر ک ـــوش دگ  »آن دو م
ــان ــته اید ای موشـ ــه بنشسـ ــه چـ  کـ
 موشـــکان را از ایـــن مصیبـــت و غـــم

موشـــانا بـــه  خبـــر  بردنـــد   زود 
جوانانـــا... ای  ســـر  بـــر   خاکتـــان 
ســـیاهانا...« همـــه  لبـــاس   شـــد 
                            )زاکانی، 13۷۷: 363(.

گربه و موش هورامی، یورش دشمن را این گونه نشان می دهد:
آوردن هجـوم  جانـب  چهـار   »ژ 
ža ĉâr ĵânɛb hɛĵum âwɛṙḏan 
 هـر یـک بیاضی نـه یک ال کیشـان
har yak bayâzi na yak lâ ke:šân 
 هـر چنـد اللیـام هر چند کـردم داد
har ĉɛn lâḻyâm har ĉɛn kaṙḏan dâḏ

 چون سپای خونخوار من قبل کردن...
ĉun sɛpây xunxwâr mɛn qebaḻ kaṙḏan 
 هـر یـک بیاضـی بـردن پـی ویشـان
har yak bayâzi baṙḏan pay we:šân 
بـاد و  دان  رنجـم  نکـرد   فائیـدش 
fâe:ḏaš nakaṙḏ ṙanĵɛm dân wa bâḏ 
)کندوله ای ن.خ برلین: ابیات 53، 56 و 5۷(

یعنــی؛ »از چهــار ســو تاختنــد و چــون ســپاهی خونخــوار در میانــم گرفتنــد. هرچــه خواهــش کــردم 
و یــاری خواســتم، ســودی نداشــت. دســترنجم بــر بــاد رفــت. هرچــه یــاری خواســتم، کارســاز نشــد. نــه 

گربــه ای آمــد و نــه کســی«.
چــه انــدازه پایــان ایــن بخــش از ســرودۀ الماس خــان بــه بنــد پایانــی »نــادر یا اســکندر« مهــدی اخوان 
ثالــث نزدیــک اســت کــه فضــای ســرکوب پــس از کودتــای ۲۸ مــرداد 133۲شمســی را نشــان می دهــد 
و در پایــان می گویــد: »نــادری پیــدا نخواهــد شــد، امیــد// کاشــکی اســکندری پیــدا شــود« )اخــوان ثالــث، 
13۷5: ۲5(. هــر دو شــاعر، نومیدانــه بــه دنبــال رهاننــده ای هســتند. در منابــع تاریخــی روزگار الماس خان، 
آشــفته بازار ایــران، به ویــژه اصفهــان، موبه مــو نوشــته شــده اســت. در کتــاب بــر افتــادن صفویــان بــر آمــدن 
محمــود می خوانیــم: »در ایــن دوره، هــم فاجعــه ای بــزرگ دل مــام میهــن را آزرد و در هنگامــة وانفســایی 
کــه پیــش آمــد، دیــو قحــط و گرســنگی بــا درنده خویــی و قســاوت ناشــی از آن، مانــدگان نیمه جــان را 
برانگیخــت تــا در تنازعــی کــه بــرای بقــا درگرفــت، پــس از خــوردن همــة جانــوران، حــالل و حرام گوشــت 
مانــده در شــهر، جنــازۀ مــردگان را از گورهــای تــازه و کهنــه بیــرون کشــند... خــوی و ُخلق مردمــی از یادها 

رفــت، مــرگ تدریجــی در کــوی و بــرزن بیــداد کــرد...« )فلــور، 1365: 136و 319(.
در هــر دو داســتان، از َمــی خــوردن مــوش ســخن آمده اســت، ولــی همیــن هماننــدی چــون در متــن 
داســتان در دو موقعیــت گوناگــون رخ داده، طنــز دو شــاعر را دو گونــه می کنــد. عبیــد َمــی خــوردن مــوش 

را در آغــاز داســتان مــی آورد. مــوش بــا خــوردن َمــی مســت می شــود و یــاوه می گویــد:
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 »ســر بــه ُخــم بــر نهــاد و َمــی نوشــید
ــم ــرش بکن ــا س ــه ت ــو گرب ــت: ک  گف

غّرانــا شــیر  همچــو  شــد   مســت 
َکهدانــا« زِ  کنــم  پُــر   پوســتش 

ــار  ــوش گرفت ــه م ــا ک ــتان اســت. آنج ــان داس ــان در پای ــتان الماس خ ــوش در داس ــوردن م ــی خ َم
شده اســت و گربــه از او می پرســد چــرا نــزد الماس خــان از او بــد گفته اســت کــه مــوش پاســخ می دهــد:

ــی ــم ورده ب ــم کیف  »روژی سرمســت بی
ṙo:že sar-mast be:m kayfɛm wârḏa be 

 نیشــته بیــم و بــان خســه تــرش و تــال
ništa be:m wa bân xɛsay tɛrš u tâḻ 

بــی بــرده  بــد  و  تــوم  نــام  دم   ژو 
žaw dam nami to:m wa baḏ barḏa be 

بــال و  نیــا  مــن  ترشــه  او   هــوای 
»hawây aw tɛrša mɛn nɛyâ wa bâḻ 

     )کندوله ای، ن.خ. برلین: بب156و 15۷(.

یعنــی؛ »روزی سرمســت و شــاد بــودم و نــام تــو را بــه بــدی بــردم. بــر روی بــام، ترش دهــان و تلخــکام 
از بــاده نشســته بــودم. هــوای آن ترشــی مــرا بــه پــرواز درآورد. بــوی ســرکه بــه دماغــم خــورده بــود و مــرا 

ســخت مســت کرده بــود«.

6. سویه های حماسی
در هــر دو داســتان، پرده هایــی می بینیــم کــه مــا را بــه یــاد داســتان های حماســی و رزمــی شــاهنامه 

می انــدازد؛ بــرای نمونــه، در داســتان کامــوس  کشــانی شــاهنامه می خوانیــم:
تُــرک زریــن و زرین کمــر بــس   »زِ 
 برآمــد یکــی ابــر چــون ســندروس
ــر از بــرف و خــون  َدر و دشــت گشــته پُ
 زِ کشــته نُبــد جــای کشــتن بــه جنــگ

زرین ســپر ســواران  جــوش   زِ 
کــوس... پــرآوای  ســتاره  و   ســپهر 
نگــون فگنــده  ایــران   ســواران 
ــگ« ــده شــد جــای تن ــرف و زِ افگن  زِ ب
          )فردوسی، 13۷6، ج 3: 1۰ و 19(.

در موش و گربة عبید دربارۀ آراستن سپاه گربه ها و موشان در برابر هم می خوانیم:

ــان ــر و کم ــا و تی ــا نیزه ه ــه ب  »هم
ســو یــک  از  پیــاده   فوج هــای 

بّرانــا ســیف های  بــا   همــه 
جوالنــا« میانــه  در   تیغ هــا 

دربارۀ آوردگاه و کشتگان هم می خوانیم:
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ــپاه ــر دو سـ ــارس هـ ــان فـ  »در بیابـ
 آن قـــدر مـــوش و گربـــه کشـــته شـــدند

دلیرانـــا... چـــو  دادنـــد   رزم 
آســـانا« حســـاب  نیایـــد   کـــه 
                        )زاکانی، 13۷۷: 36۲(.

برخــی دیگــر از ابیــات برآمــده از شــور ژرف شــاعر اســت و ماننــد یــک تــراژدی خواننــده را برمی انگیزد؛ 
بــرای نمونــه آنجــا کــه عبیــد زاکانــی کشــته شــدن کدخدایــان و دهقانــان و نیــز ســوگواری موشــان و بــا 
خــاک یکســان شــدن موشــکان، گریختــن شــاه آنــان و از میــان رفتــن تــاج، تخــت و ایــوان را می نمایانــد:

بدریــد را  رئیــس  مــوش   »پنــج 
ــم ــت و غ ــن مصیب  موشــکان را از ای

دندانــا و  چنگ هــا  بــا   گربــه 
ســیاهانا« همــه  لبــاس   شــد 

ایــن پرده هــا در گربــه و مــوِش الماس خــان هــم دیــده می شــود؛ بــرای نمونــه، آنجــا کــه گربــه دســتور 
می دهــد ســپاه بــرای نبــرد گــرد آیــد، می گویــد:
 صف صف صف پیکان خیزا لوشا لوش
saf saf saf pe:kân xe:zâ lušâ luš 
خروشاه جوشا  بی  گربه  جا   هر 
har ĵâ gorba be ĵo:šâ w xɛṙušâh

موش مصاف  پی  چنگال  و  دا   ساو 
sâw dâ wa ĉɛngâḻ pay masâfi muš 
شاه فرمان  نه  بین  جم   جماجم 
ĵamâĵam ĵam bin na fɛrmâni šâh 
     )کندوله ای، ن.خ. برلین: ابیات 9۰ و 9۲(.

 یعنــی؛ »صف هــا را نظــم و شــکل دادنــد و فریــاِد لوش لــوش از آن هــا بلنــد شــد. چنگال هــای خــود 
را بــرای نبــرد بــا موش هــا تیــز کردنــد. هــر جــا کــه گربــه ای بــود، بــه خشــم آمــد و می خروشــید و همــه 

بــه فرمــان شــاه جمع شــدند«.

7. شخصیت پردازی
برخــی از پژوهشــگران گربــة داســتاِن عبیــد را نمــاد مبارزالدین محمد، مــوش را نماد ابواســحاق انجوی 
و ایلچــی موشــان را نمــاد عضدالدیــن ایجــی گرفته  انــد )ر.ک؛ موســوی، 13۸۸: ۸3 و صاحــب اختیــاری، 
13۷5: ۲39 و ۲۴1(. بایــد گفــت شــخصیت داســتانی گربــه بــه شــخصیت تاریخی امیــر مبارزالدین محمد 
بســیار نزدیــک اســت. موّرخــان او را درشــت اندام و باشــکوه توصیــف کرده انــد و همــة وقایع نــگاران دربــارۀ 
اخــالق و روحیــات او همداســتان هســتند. مبارزالدیــن محمــد مــردی ســنگدل، خونریــز و ســتمگر بــوده 
اســت. ایــن »مســلمان« ســختگیر از جنــگ بــا دشــمنان »دیــن خدا« کــه می آســود، شــب و روز با شــیخ، 
فقیــه، قاضــی، خطیــب و مفتــی می نشســت و برمی خاســت. بــه چهل ســالگی کــه رســید، هــوس ریاضــت 
و پارســایی بــه ســرش زد. روزهــای آدینــه پابرهنــه بــه مســجد می رفــت. در ســال ۷5۷هجــری قمــری، 
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مبارزالدیــن، نماینــدۀ معتضــد خلیفــة عباســی مصــر را در قریــة ماروانــان در نزدیکــی اصفهــان پذیرفــت و 
بــا وی پیمــان اتحــاد بســت و دســتور داد در مســاجد بــه نــام خلیفه خطبــه بخواننــد )ر.ک؛ کتبــی، 136۴: 
ـ 69(. پــس از ایــن، مبارزالدیــن بــاز کارهــای ســنگدالنه و ســتمگرانة خــود را پــی گرفــت، تــا اینکــه به   6۸

دســت شــاه ســلطان و پســرش شاه شــجاع گرفتــار و کــور شــد )همــان: ۷9(.

مبارز الدیــن )گربــه( در آغــاز بــه علی شــاه اتابــک یــزد کــه بــه او نیکــی کــرده بــود، خیانــت کــرد و 
کرمــان را گرفــت و بــر ابواســحاق اینجــوی )شــاه موشــان( شــورید. موشــی کــه ایلچــی یــا وزیــر مختــار 
کرمــان شــد، می توانــد نمــادی از قاضــی عضدالدیــن ایلچــی، صاحــب کتــاب مواقــف در کالم باشــد. اعــزام 
ایلچــی بــه کرمــان ســودی نداشــت. در نتیجــه، مــوش از گربــه خواســت که به فرمان شــاه موشــان دســت 
از سرکشــی بــردارد، ولــی او بــه پنــد ایلچــی تــن نــداد و پــس از چنــدی ســپاهیان خود را به ســوی شــیراز 
گســیل داشــت. ســرانجام، گربــه در دشــت پنج انگشــت فــارس، موشــان را شکســت می دهــد و شــاه آن هــا 
می گریــزد. داســتان مــوش و گربــة عبیــد را می  تــوان نکوهــش و ریشــخندی بــه امیــر مبارزالدیــن محمــد، 

بنیانگــذار حکومــت مظفریان برشــمرد )ر.ک؛ موســوی، 13۸۸: ۸3 و صاحــب اختیــاری، 13۷5: ۲۴1(.

در داســتان گربــه و مــوش الماس خــان، شــاه گربه هــا می توانــد نمــاد نادرشــاه افشــار باشــد؛ زیرا شــاعر 
خــود در روزگار نــادر می زیســت و یکــی از ســرداران ســپاه او بــود)ر.ک؛ ســلطانی، 136۴: 1۰۰ و 1۰1(. از 
ســوی دیگــر، هنگامــی کــه مــوش بــه دام گربــه می افتــد، گربــه بــه زبــان ترکــی بــا او چنیــن ســخن 
می گویــد: »گربــه وات کیــدی نپــوخ یمیشــدن// منــه یمــان لــوخ نیــه دمیشــدن« )کندولــه ای ن.خ. برلین: 
بیــت 15۴(. مــوش هــم از وی می خواهــد کــه  ترکــی نگویــد، چــون نمی فهمــد. »نــادر از ایــل افشــار بــود 
و افشــار یکــی از قبایــل ترکمــان شــمرده می شــد« )مینورســکی، 13۸۷: ۷(. شــاه موش هــا هــم می توانــد 
نمــاد »اشــرف افغــان« باشــد کــه بــا کشــتن پســرعموی خــود، محمــود، در ســال 113۷قمــری بــر تخــت 
نشســت. امــا آن گونــه کــه از نســخة خطــی جنگ نامــة نــادر برمی آیــد، الماس خــان گویــا دربــارۀ یــورش 
افغان هــا، دچــار اشــتباه شده اســت. وی نقــش اشــرف را بســیار برجســته کرده اســت و یــا حتــی میــر وِیس 
و محمــود را ســرداران ســپاه اشــرف می دانــد )ر.ک؛ کندولــه ای، ن.خ. 1۲۷۷ق.: ابیــات 1۴۸، 1131، 19۸ و 

.)1۰۷3

ــد نمــاد »شــاه ســلطان حســین صفــوی« باشــد. شــاه ســلطان حســین  مــالّ ابراهیــم نیــز می توان
شــاهی نــاکاردان و ناکارآمــد بــود کــه در برابــر ســپاه افغــان و بــرای جلوگیــری از ســقوط اصفهــان و نابودی 
دودمــان صفــوی برنامــة ویــژه ای نداشــت و ســرانجام، آنچــه محمــود را بــه پیش تاختــن به ســوی اصفهان 
برانگیخــت، داده هــای امیدبخشــی بــود کــه از چنــد و چــون وضعیــت اصفهــان دریافت کــرد. ایــن اخبار نه 



85 تحلیل و بررسی همسنج موش و گربة عبید زاکانی و..؛ مظهر ادوای و یداهلل احمدی مالیری

تنهــا از راه جاسوســان محمــود، بلکــه از رهگــذر نزدیــکان پیمان شــکن شــاه نیــز فراهــم میگردیــد )ر.ک؛ 
الکهــارت، 136۴: 1۷1(. در داســتان گربــه و مــوش، شــخصیتی بــه نــام مــالّ ابراهیــم، کارکــردی نزدیک به 

کارکــرد شــاه ســلطان حســین را دارد و در ُسســتی و ناکاردانــی بــه شــاه ســلطان حســین می مانــد.
ــت. او در سراســر داســتان انســانی،  ــی« گرف ــک میهن پرســت ایران ــوان نمــاد »ی الماس خــان را می ت
پایبنــد بــه ایــن آب و خــاک اســت. می تــوان بیاض هــای او را نمــاد یادگارهــای بــه جــای مانــده از دورۀ 
ــرای کیــن کشــیدن  ــد. او ب ــه مــا می گوی ــن را ب ــد داســتان ای صفــوی دانســت کــه خــود المــاس و رون
ــد کســانی کــه  ــه جــان خریــد، در حالــی کــه بســیار بودن و ســتاندن داِد خــود، ســختی های فراوانــی ب
به آســانی بــا دشــمنان ایــن آب و خــاک ســاختند. کســی چــون نصــراهلل زردشــتی در کرمــان و جاهــای 
دیگــر در روزگار یــورش افغان هــا بــه برادرکشــی بــا هم میهنــان خــود پرداختنــد و شایســتگان را از وزارت و 
فرماندهــی بــه زیــر کشــیدند. الماس خــان در داســتان، افــزون بــر اینکــه ســردار ســپاه اســت، چونــان یــک 
ایرانــی میهن دوســت رفتــار می کنــد کــه بــرای رهایــی ایــران دســت بــه هــر کاری می زنــد. او نخســت، 
ســراغ مــالّ ابراهیــم مــی رود و پــس از اینکــه مــالّ روی خوشــی بــه او نشــان نمی دهــد، همــة ســختی ها را 

ــزد شــاه گربه هــا مــی رود. ــه جــان می خــرد و ن ب
ــد.  بیاض هــا، نمــاد همــة داشــته هایی اســت کــه ایرانیــان در گــذر ســالیان دراز فراچنــگ آورده  بودن
بیاض هــای المــاس در یــک چشــم بــه هــم زدن از ســوی ســپاه موشــان نابــود شــدند. درســت هماننــد 
بســیاری از داشــته های ایرانــی کــه بــا یــورش تازیــان و چنگیزیــان و... نابود شــدند. هرچند دســت گذاشــتن 
روی یــورش بیگانــگان در روزگار کهــن و نــو، نبایــد بــه پیراســتن دامن »مــن« و انداختن همــة کوتاهی هایی 
کــه بــه عقب ماندگــی »مــا« ایرانیــان کشــانیده، بــه گــردن »دیگــری« بینجامــد؛ زیــرا چنان کــه در آغــاز 
فصــل ششــم مــا چگونــه مــا شــدیم آمــده، اســباب و علــل عقب ماندگــی ایــران، هرچــه هســت، از درون 
اســت. گرچــه ایــن نظــر نــه در میــان محافل دانشــگاهی مــا چنــدان جایگاهــی دارد و نه در محافل سیاســی 

ـ ادبــی، ارتبــاط جمعــی و روشــنفکری )ر.ک؛ زیبــاکالم، 13۷۸: ۲۸5(.

8. دیدگاه داستان
ــور  ــدگاه فراخ ــدن دی ــت. برگزی ــتان اس ــازمایه های داس ــن س ــدگاه )Point of view( از بنیادی تری دی
یــک داســتان، بســیار سرنوشت ســاز اســت؛ زیــرا دیــدگاه، در شــمار ســازمایه هایی اســت کــه بــر دیگــر 
ســازمایه های داســتانی و نمایشــی ماننــد پیرنــگ، شــخصیت پردازی، گفتگــو و صحنه ســازی تأثیــر فــراوان 

ــی، 13۸۸: ۲5(. ــذارد )ر.ک؛ معین می گ
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دیــدگاه در داســتان مــوش و گربــة عبیــد، ســوم شــخص و بیرونــی اســت. در ایــن دیــدگاه، راوی، ســوم 
ــرون  ــتان را از بی ــخصیت های داس ــد دارد و ش ــی و توانمن ــه ای بیرون ــت. اندیش ــای ُکل اس ــخص و دان ش
داســتان رهبــری می کنــد )ر.ک؛ همــان: 6(؛ بــه دیگــر ســخن، راوی برســاختة عبیــد از بیــرون، داســتان 
ــتان، اندیشــه ها و دل شــوره های  ــای داس ــة رویداده ــل ُکل از هم ــک عق ــان ی ــد. او چون ــت می کن را روای
شــخصیت ها آگاه اســت. ولــی در داســتان گربــه و مــوش الماس خــان، دیــدگاه راوی، اول شــخص و درونــی 
اســت؛ یعنــی الماس خــان راوی در همــة داســتان، یــک شــخصیت اســت. او در داســتان یــک شــخصیت 
بنیادیــن و یــک »راوی کنشــگر« اســت. در یــک داســتان بــا دیــدگاه اول شــخص، اگــر راوی، شــخصیت 
دســت دوم باشــد، »راوی کنش پذیــر« و اگــر شــخصیت دســت یــک و بنیادیــن باشــد، »راوی ُکنشــگر« 
نــام دارد )ر.ک؛ گیــل، 13۷۴: 5۷۲(. راوی شــخصیت بــودن، ایــن تــوان را بــه الماس خــان داده تــا چونــان 
یــک شــخصیت داســتانی، بــودن خــود در ســپاه نــادر را نیــز در داســتان بازتابانــد و زندگینامــة راســتین و 
داســتان برســاختة خــود را درهــم آمیــزد. کاری کــه عبیــد دســت کم آشــکارا نکــرده اســت. هرچنــد همــة 
داســتان ها از زندگــی نویســندۀ آن هــا ریشــه می گیرنــد و آزموده هــای آدمــی چشــمة ســیراب کنندۀ همــة 

ــا، 13۸9: 3۰(. ــت )ر.ک؛ یوس داستان هاس

9. پایان بندی داستان
ــه  ــن گون ــد. ای ــان می یاب ــه پای ــروزی گرب ــر و پی ــوش ن ــرگ م ــا م ــد ب ــة عبی ــوش وگرب ــتان م داس
پایــان، پایانــی تکــراری و همیشــگی در بیشــتر داســتان های مــوش و گربــه اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در 
داســتان های مــوش و گربــه، مــوش گرفتــار ســتم یــا نیرنــگ گربــه می شــود و نابــود می گــردد. ایــن پایــان 
بــرای خواننــده، غم انگیــز اســت، چــون نمــاد و نمــود پیــروزی زورمنــد و ســتمکار بــر ســتمدیده و ناتــوان 
اســت. ایــن پیــروزی پایانــی، رنگــی از پیــروزی ناخوشــایند ســتم بی پایــان اســت. الماس خــان در داســتان 
گربــه و مــوش، نخواســته ایــن قانــون را یــک ســر کنــار بزنــد و نادیــده بگیــرد، ولــی بــا ســپردن کارکــردی 
نــو بــه شــخصیت مــوش، ســتمدیدگی آن را برنمی تابــد و او را شایســتة ایــن ســتم و نابــودی و برافتــادن 
دودمــان می دانــد. در گربــه و مــوش الماس خــان، موش هــا نمــاد ســپاهی چپاول گــر هســتند کــه همــه 
بایــد یکپارچــه در برابرشــان بایســتند؛ بــرای نمونــه، الماس خــان آنجــا که درخواســت مــوش را بــرای دادن 

بیــاض نمی پذیــرد، پــس از رفتــن مــوش می گویــد: 
تاو و  لوا  موش  هامسران   یاران 
yârân hâmsarân muš lɛwâ wa tâw

ناو و  آما  شب  بین  فارغ   مردم 
marḏɛm fârɛγ bin šaw âmâ wa nâw 

                                                    )کندوله ای، ن.خ. برلین: بیت 51(.
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یعنــی؛ »ای یــاران و همســران! مــوش شــتابان رفــت. مــردم از دســتش آســودند، ولــی شــب دوبــاره بــه 
ــت«. میدان بازگش

در پایــان داســتان، مــوِش دربنــد از الماس خــان می خواهــد نــزد گربــه او را شــفاعت کنــد و نگــذارد او 
را بکشــد، ولــی گربــه زیــر بــار نمــی رود و بــه مــوش می گویــد دیگــر جــای گریــز نیســت، چــون دل آدمــی 

از پــوالد نیســت تــا از ایــن همه ســتم بگــذرد:
الماس هی  واتم  اللیام  چند   هر 
har ĉɛn lâḻyâm har ĉɛn kaṙḏan dâḏ 
نین امان  جای  موش  نیره   واتش 
wâtɛš ne:ra muš ĵây âmân ne:yan 

خالص بکرم  ایمجار   دخیلم 
fâe:ḏaš nakaṙḏ ṙanĵɛm dân wa bâḏ 
نین پوال  خو  تو  جور  ژ   دل 
dɛḻ ža jawri to: xo: po:ḻâ ne:yan 

  )کندوله ای، ن.خ. برلین: ابیات 16۸ و 169(.
نتیجه  گیری

در آنچــه گذشــت، کوشــیدیم خواننــده را بــا یکــی از منظومه هــای »موش وگربــه« ایرانی، یعنــی »گربه 
و مــوش« هورامــی الماس خــان کندولــه ای آشــنا کنیــم و آن را بــا پرآوازه تریــن »مــوش و گربــه« فارســی، 
یعنــی همــان مــوش و گربــة عبیــد زاکانــی بســنجیم. بــرای ایــن کار، در کنــار روشــن کــردن سرچشــمة 
بنیادیــن »مــوش وگربه«هــا، داســتان های کلیلــه و دمنــه، برخــی همانندی هــا و ناهمانندی هــای میــان 
مــوش و گربــة عبیــد زاکانــی و گربــه و مــوش هورامــی را پژوهیدیــم تــا از ایــن رهگذر هــم این دو داســتان 
ـ ســروده را بهتــر بشناســیم و هــم دریچــه ای بــه روی گفتگــوی میــان دو پــارۀ فارســی و هورامــی فرهنگ 
ــا ایــن پژوهــش، هویــدا شــد مــوش و گربــة عبیــد و گربــه و مــوش الماس خــان دو  ایرانــی بگشــاییم. ب
داســتان نزدیــک بــه هــم هســتند و گربــه و مــوش الماس خــان در پــی و زیــر تأثیــر مــوش و گربــة عبیــد 
بوده اســت و در کنــار همانندی هایــی چــون نمادیــن و شــگرف بــودن، درخــور ُخــرد و کالن بــودن، رزمــی 
بــودن، طنــز و ُخرده گیــری، ناهمانندی هایــی دارنــد؛ ماننــد: یکپارچگــی مــوش وگربــه و دوتکــه ای گربــه 
ــه از  ــوش و گرب ــن در م ــگ تن به ت ــوش، جن ــه و م ــای گرب ــودن بیت ه ــر ب ــه دو براب ــک ب ــوش، نزدی و م
آغــاز تــا پایــان و درگیــری آغازیــن زبانــی و تن به تــن پایانــی در گربــه و مــوش، هویداتــر بــودن آهنــگ و 
ضرباهنــگ در مــوش و گربــة عبیــد، جابه جایــی برخــی کارکترهــا در دو داســتان، دیــدگاه بیرونــی و ســوم 
شــخص در مــوش و گربــه و راوی اول شــخص و درونــی در گربــه و مــوش، اندوه زایــی پایــان مــوش و گربــه 

و اندوه زدایــی از پایــان گربــه و مــوش.
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پی نوشت ها:
ـ منظومــة گربــه و مــوش الماس خــان کندولــه ای، پیــش از بررســی همســنج و تطبیــق بــا مــوش و  1
گربــة عبیــد زاکانــی از روی یــک نســخة برلین و دو نســخة مجلس شــورای اســالمی تصحیح شــده اســت. 
همچنیــن، در ارجاعــات داخــل متــن مقالــه به جــای تکــرار مکــرر )ن.خ. گربه و مــوش مجلس و یــا برلین( 

از )ن.خ. برلیــن( و )ن.خ. مجلــس( اســتفاده شده اســت.

ـ هورامــی از زبان هــای ایرانــی اســت کــه نظریه هــای گوناگونــی دربــارۀ آن داده شده اســت. برخــی  ۲
ــرت  ــاول و گیپ ــرخ، پ ــزی، لُ ــی، چــون مینورســکی، مکن ــای ایران از شرق شناســان و متخصصــان زبان ه
ــا مرکــزی  ــه اســت و گاهــی آن را در دســتة زبان هــای شــرقی ی ــان جداگان می گوینــد هورامــی یــک زب
ـ 1۲۸(. برخــی نیــز از زبان شناســان، هماننــد بلــو، مکنــزی  جــای می دهنــد )ر.ک؛ چمــن آرا، 139۰: 1۲۷
و رضایــی، هورامــی را شــاخه ای از زبــان گورانــی بــه شــمار می آورنــد )ر.ک؛ اکبــری مفاخــر، 139۲: 1۰۷(.
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۴ـ۷.

ــت  ــه روای ــا ب ــوش و گربه ه ــا؛ م ــر خوان ــه ب ــوش و گرب ــة م ــواد. )13۸۸(. »قص ــید عبدالج ــوی، س موس
دســت نویس های کهــن«. طنــز 5. حســین متقــی. تهــران: ســورۀ مهــر.

میالنی، عباس. )13۸3(. تجدد و تجددستیزی در ایران. تهران: اختران.
ــران در زمــان نادرشــاه. ترجمــة رشــید یاســمی. تحقیــق و تصحیــح  مینورســکی، والدیمیــر. )13۸۷(. ای

ــاب. ــای کت ــران: دنی ــی. ته ــر عبدالله علی اصغ
مینوی، مجتبی. )1336(. »قصة موش و گربة منظوم«. مجلة یغما. ش 113. صص ۴۰1ـ۴1۷.

ولــک، رنــه. )13۸9(. »بحــران ادبیــات تطبیقــی«. مجلــة ادبیــات تطبیقــی. ترجمــة ســعید ارباب شــیرانی. د 
1. ش ۲. صــص ۸5ـ9۸.

ــه یــک نویســندة جــوان. ترجمــة رامیــن موالیــی. تهــران:  یوســا، ماریــو بــارگاس. )13۸9(. نامه هایــی ب
مرواریــد.


