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  فاضل غیبی

  

ند و در کودکی بارها خوانده ا اغلب ایرانیان آنرا .باشد نخوانده را گربه و موش داستان که شناسم نمی را زبانی فارسی
در  رخیتان موش و گربه را بداس. می یابندشیرین  را پرهیجانی چنین خیال انگیز و داستانخواندن   نیز بزرگسالی در

 ترینپرفروشدستکم بدین دلیل که یکی از . می شمرند ملی میراثدر شمار  شاهنامۀ فردوسی یوان حافظ وکنار  د
  حدود هزار بار به چاپ رسیده است!  ،از رواج صنعت چاپ تا امروز ،در دو سدۀ گذشتهبه تخمینی ها است و کتاب 

تردید کانی زا  عبید منتقد اندیشمندی مانندبه  آندر نسبت  آنرا "داستان بچه گانه"ای می دانند و برخی از سوی دیگر
 ا"م میراث فرهنگی دیگر "مظاهر هایایینارس زه در دست است از همۀکه امرو "موش و گربه"ای در واقع نیز .  کنندمی

نسخۀ در ( بیت  ۱۷۵تا  )نسخۀ اقبال آشتیانیدر (بیت  ۹۵از  موجود "معتبر"شمارۀ ابیات نسخه های  برخوردار است!
ف رد لطمو  ما دیگر آثار ادبی " نیز مانندو گربه موش"باید قبول کرد که  بنابراین  .اختالف دارند محمد جعفر محجوب)

 سینه به سینه نقل می شده و امکان از ایرانیان چون در میانکه  زمرۀ آثاری استو از  "تصحیح کنندگان" قرار گرفته
 را مخدوش و نامشخص محتوا و "مدعا"ی آن ،ابیات زیاد کردنو اند با کم کوشیده ،ها وجود نداشتهمیان بردن آن

  )۱(سازند!
داستانی که "در معنی آن حیرت  موش و گربه" با وعدۀمنظومۀ ها ایرانی است که در آغاز "میلیون این تجربۀ مشترک

  چیست؟  " عبید زاکانیپیام و "مدعایکه  بدرستی متوجه نشده اند یاناما در پا  ،روبرو شده بمانی"
  )۲(جانا! پسر کن فهم مدعا  برخواندن گربه و موش از غرض

  :یافت می شود" کر و غدر مالیانی به "میا هکنایه  در البالی داستان کهایم ش کردهبدین دل خو  در نهایت
  فراوانا شده حرصش حال   ما  از میگرفت یکدانه سالی

  مسلمانا و تائب شده چون    میگیرد پنج پنج زمان این
الیان به نفوذ م ،شدخوانده میها که قرنها در مکتب خانه ،ش و گربه""طنز گزندۀ داستان مو  چرا ایم کهاز خود نپرسیده

و رد ا در بر ندحیرت انگیز" معنایی " می شناسیم،ای که داستان موش و گربهکوتاه آنکه،  ؟ای وارد نتوانستخدشه
  :! مزهبی با پایانیداستانی است شیرین، 

قصد  موشان، شوداسیر می و گربه پیروز بر دشمن  سیصد و سی هزار موشان در نبردی سخت ی ازپس از آنکه لشگر  
  !کندمی را تار و مار هابجوش می آید و یک تنه لشگر موش موشان غیرتشدیدن شاه ا بدارند او را به دار بکشند، اما گربه 

 تمگران با طبقۀ سبرخی محتوای این داستان را مبارزۀ طبقۀ ضعیف موش ،"مبارزه" واژۀُمد شدن  جالب است که اخیراً با 
  :می یابند و گویاگربه ها 

 یستن زندگیش تمام و گیردمی قرار حاكم طبقه طعمۀ نهایت در خود هایشورش و هاآرایی صف همه با ضعیف " طبقه 
 )۳(".شود می نابود و
ردن زندگی و  تالش برای بهتر کبرای کودکان اینستکه با ظلم گربه نجنگند؛ زیرا بازنده خواهند بود  "عبید زاکانی اگر پیام  

آورد  که با وجود ظاهر  به شمار "هابدآموزی"را بقول کسروی از   داستان موش و گربهباید  )۴(نتیجه خواهد ماند."بی
  نوبۀ خود باعث سرخوردگی و انحطاط ایرانیان گشته است. انتقادی ب

نوشتار حاضر کوششی است برای یافتن اندیشه و پیامی شایسته در داستان موش و گربه. پیش شرط چنین کوششی 
همه یرممکن می نماید. با ایناه امروز عمالً غالبته اینستکه به نسخۀ سالمی دسترسی داشته باشیم که از دیدگ

  :شودکن میممبه درکی عاقالنه از "مدعای" زاکانی  دستیابی ،است که با در نظر گرفتن تنها چند بیتانگیز شگفت
؟ با کمی دقت می توان دریافت که برتری او نه برتری می بخشدموشها  بر راکه چه چیزی گربه ستااین نکتۀ اساسی

  :. عبید در وصفش می گویدستسخندان" ا"عاقل و  موجودی گربه بلکه معنوی است:جسمی، 
 ام عاقل و سخنداناوصفش کرده     ای که من این چنین گربه



 

  هشیار نیز هست:او 
  نخورم من فریب و مکرانا    گربه گفتا دروغ کمتر گوی

شود و  با آنکه به تجربۀ آنان می همچنین زودباوریترس و باعث  همین اند و ای نبردهبهره خرددانش و اما موشها از  
  کنند! باور میرا او  "پشیمانی و توبۀ"خورند و یگول م اند، به اندک ظاهرسازیآزمودهماهیت مکار و  خونریز گربه را  مکرر

 عابد و مسلمانازاهد و       مژدگانی که گربه تائب شد
  :ندنشانمیو آرزوی واهی را بجای واقعیت  کنند"تجربیات تاریخی" را فراموش می بیکبارۀ همۀ 

  خندانا و شاد گشتند همه    موشان بر رسید چون خبر این
  دهقانا و کدخدا یکی هر    برجستند گزیده موش هفت

  الوانا هایتحفه یکی هر    مهر ز گربه بهر برگرفتند
  است:، اما دیگر دیر بخاطر می آورند را اوهای به نزد گربه می آیند ویژگی پس از آنکهموشان 

  لرزانا بید همچو شانتن    رفتندمی پیش جمله موشکان
  میدانا روز به مبارز چون    موشان بر جست گربه ناگهان

  پردازند:و موشان باری دیگر بخاطر نادانی و زودباوری خود بهائی گران می
  بگرفت موشکان نادانا    مروت پرخشمگربۀ بی

لدر ریف قحتواند مینیز ابدی نیست و او "موش" ناتوانی ستکهاین داستان موش و گربه "انگیزمدعای حیرت" اما
گر لشدر حال شکست از  هاموش که  لشگر عظیم ایر لحظهچنانکه در اوج داستان د !ای چون "گربه" شودتیزپنچه

  گربه هاست:
  موشانا قلب به زد آن از بعد    شیر  چو گربه کرد سخت ایحمله

  جوانانا سر بر خاکتان    موش جملۀ آمدند گریز در
  موشی یک تنه سرنوشت جنگ را رقم می زند:

  زینانا ز سرنگون شد گربه    کرد پی را گربه اسب موشکی
  :ندکنمی غلبه حریفان بر و می یابند تشجاع ی دیگر نیزموشها ،هاگربه لشگر سردار سرنگونی با

  کرمانا شهر به نهادند رو خوردند شکست زمان در ها گربه
  :کند می اسیر را گربه به تنهائی هم باز و دلیرانه دیگری موشپس از  آن  

  شاهانا نزد به بردش زود   بگرفت را گربه و جست موشکی
یر سرنگون و اس خواهد توانست هر "گربه"ای را نماید اگر "موشی" بر نادانی و ترس ناشی از آن غلبه زاکانی باور دارد 

  این ادعا را تأیید می کند: نیز کند. ادامۀ ماجرا
  گربانا آورید پیش گفت،    تخت سر بر نشست آمد شاه

  نادانا لئیم ای گفت شاه    بردند چون شاه پیش را گربه
  موشانا؟ شاه ز نترسی می      وردیــخ راـم لشگر راــچ تو

 رتیبت بدین. نامد می "نادان" و می کند موشان را پایمال کرده او را محکوم حیاتشاه موشان بدین خاطر که گربه حق 
 و رسد می اوج به داستان که اینجاست است.  مقتدرتر و برتر گربه از دانایی به که شود می داستان وارد دیگری قهرمان

  :شود می آغاز نهائی نبرد
  خروشانا پس و پیش از لشگر سوار فیل به بشد موشان شاه ،زمان در

  اـاالنـن ایستاده دار پای بهم بسته دست دو هر را گربه
  :کند می التماس خویش جان نجات برای و بیند می نزدیک را خود پایان اقتدار شاهانه برابر در گربه

  زارانا ُکشید را او گفت   او از التماس نشنید شاه
  نادانا روسیاه سگ این   آویزید دار به گفتا شاه

 و شده دهبرآور  پرشمار قربانیان و سخت نبردهای از پس موشها دیرین آرزوی. است فرارسیده سازسرنوشت لحظۀ اینک
 اما ،دوارد گردنند موشان حق حیات دار آن  و به دورانی نوین که در کنند نابود همیشه برای را نابکار دشمن توانندمی

  :شود می آنان ترس ساز زمینه موشکان نادانی
  !دارانا به را گربه ِکشد که     جرأت این نکرد موشی هیچ



 

نان آباعث شکست   موشها، درونی ناتوانی بلکه ی،نبیرو  دشمن نه و رود می برباد آنی در هاجانبازی و هاکوشش همۀ
  شود:می

  !نادانا موشکان ای ،گفت   نمود خشم بدید این چون شاه
  اــانــقرب کنند را شما که     خوبید هاگربه بهر از همه

  بکشد:گربه را  تنهائی به کند عزم میشاه ناچار 
  میدانا به گردنش زند تا   شمشیر کشید بدر و بگفت این

    ابد:ی می تازه جانی و کنددرک می را این قدرت غریزۀ به گربه و نیست برخوردار موشان پشتیبانی از دیگراو  اما
  جوشانا دیگ چو شد غیرتش  را موشان شاه دید چون گربه

  دندانا به ریسمان آن کند  زانو بر نشست شیری همچو
  یکسانا خاک به شدندی که   زمینه ب زد و گرفت را موشکان

  ایوانا و تخت و تاج مخزن  سوار فیل و فیل رفت میان از
 سکون ردچا  دین اربابان قدرت سایۀ در و مذهب سلطۀ زیر جامعه که است دورانی" وسطا قرون" کنند می تصور بسیاری

"شیوۀ  بر هنوز که کشورهایی دیگر همۀ تاریخ بلکه اروپا، در وسطا قرون تاریخ تنها نه درحالیکه ،شده باشد سکوت و
 انرژی اما است، تنش و کوشش از مملو دورانی دوران این که دهدمی نشان اند،نکرده غلبه" وسطایی قرون زیست
  . درو  می هدر به مذهبی های آشوب گردباد در  مردمان حیاتی
 السماء یف رزقکم"  آنان برای و نشاند می قدرت و منزلت تخت بر را کشیشان و مالیان قشر مؤمنین، تودۀ توهم و نادانی

. دندار می هنگ ، ترس و زودباورینادانی در را توده گرفته دست در را" کتابت انحصار" نیز مالیان. شودمی قائل " حقانا
 رونمایۀد زیرا تواند،نمی گرگوند  را اجتماعیسرشت  نیز دالور ارزانیمب و کاردان مردانی سربرآوردن اوضاعی چنین در

  .است ممکن پیشرو قشری پایدار ارادۀ و منسجم آگاهی به تنها آن از رهائی که است باطلی دور جامعه
 آمیز نبوغ ایاندیشه و تاریخی تجربیات بر تکیه با تاریکی دوران چنین میانۀ در اندیشمندی که است انگیزشگفت

 ببس بدین. بگذارد میان در خود میهنان هم با ادبی قالب در آنرا و کند درک را دوران خویش درونمایۀتوانسته باشد 
 نسبت همین بهد. آور  شمار به جهانی ادبیات خانوادۀ از عضوی را او" گربۀ و موش" و دانست ایهابغن باید را زاکانی عبید

 رانیای روان بر خود تسلط تحکیم جهت در آن از داستان،این تحریف  با توانستند مالیان چگونه که است دردناک
   ! کنند استفاده

 اند، گفته اربسی سخن برانگیخت گربه و موش داستان سرایش به را او که زاکانی عبید زندگی دورۀ هایکشاکش دربارۀ
  . بود نرسیده قدرت به" شیعه روحانیت" و بود حاکم ایران بر یسّن  مذهب هنوز دوران آن در

 تانداس درونمایۀ از کمابیش آنها همۀ چگونه که دهد می نشان معاصر دوران در تاریخی رویدادهای مهمترین به نگاهی
تحکیم  نیانجامیدند، بلکه باعث تثبیت و ایرانی جامعۀ در واقعی تحول بهنه تنها  سبب بدین و ندبود رنجور گربه و موش

  نفوذ رهبری مذهبی شدند:
 و تعصبات به و کند محدود را شیعیان رهبری نفوذ بود کرده عزم نادرشاه آن در که مغان دشتنافرجام  گردهمایی ـ

   .دهد پایان مذهبی های کشاکش
 از به و گرفت صورت شیعه رهبری جهاد حکم به" ملت و دولت ارکان" همۀ مخالفت وجود با که روسیه با) دوم( جنگ ـ

  .شد منجرشهر ایران ۱۷ رفتن دست
 تثبیت را تدول بر آنان نظارت ،شیعیان رهبری نفوذ زدن پس و حکومت تحکیم بجای که مشروطه تجددطلبانۀ انقالب ـ

  .کرد
 به و داد دست از را خود مردمی پشتیبانی مصدق، با مذهبی رهبری مخالفت سبب به که ،نفت شدن ملی جنبش ـ
  !شد منجر" مرداد ۲۸ کودتای"

و هنوز  یمنشاند تخت به را" گربکان" ،نادانی به" موشان" ما بار این آنکه جز نبود چیزی که اسالمی انقالب باالخره وـ  
  ... کنیمآنان را باور  می  "توبۀ" سال  ۳۶هم پس از  
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