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Abstract 

Mock epic is an important kind of parody, which is worth studying for 

its parodic nature and for the significance of epic genre. Mock epic by 

reversing the forms and content of elegant epic and consequently 

creates an eloquent text. The present Study aims at analyzing the 

formation of the two mock by the use of their form and content 

analysis. To shed light on the similarities and differences between 

mock epics in European and Persian Literature, two narrative poems 

were chosen to start a comparative analysis of their form and content. 

The comparative approach used in this study would help examine the 

differences and similarities between the way the two famous 

litterateurs have worked on the same genre, and it would help clarify 

reason behind the difference in their viewpoints in creating these 

narrative poems. This study will focus on Mouse and Cat by Obeyd 

Zakani and The Rape of the Lock by Alexander Pope. The 

comparative method used in this study offers what the different and 

similar points in mock epics of Persian and English literature are. 

Finally, by analyzing the form and content of the two works, it will 

become clear that the English narrative poem could better and more 

powerfully create the elements of elegant epic and it has a more 

cohesive structure. 
Key words: Mock epic, Mouse and Cat, The rape of the Lock, 

comparative literature. 
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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة   10سال 

 گیسو ةمضحک، موش و گربه و تجاوز به طر ةبررسی تطبیقی دو حماس
  پژوهشی(-)علمی

 ، 2اصفهانی درضا نصرمحمّ، 1نژادزینب عرب

 4فشارکی دیمحسن محمّ، 3غالمحسین شریفی

 چکیده
ی و هم به خاطر خاطر ماهیت نقیضاست که هم به پردازیمضحک یکی از انواع مهم نقیضه ةحماس

کردن محتوا و شکل مضحک با وارونه ةتوجه و بررسی است. حماس ةشایست ،حماسه اهمیت ژانر

صدد تحلیل چگونگی ، دررو در تحقیق پیش دهد.میمتنی طنازانه و خالقانه را شکل ،فاخر ةحماس

رویکرد تطبیقی مضحک با استفاده از تحلیل ساختار و محتوای آنها هستیم.  ةگیری دو حماسشکل

های دو ادیب نامدار در پرداختن ها و شباهتکند تا تفاوتکمک می ،در این پژوهشرفته کاربه

ها ت تفاوت نگرش آنها در ساخت این منظومهو علّ بگیرد به یک ژانر واحد مورد بررسی قرار

 ،اثر الکساندر پوپ ،گیسو ةتجاوز به طر ةو حماس عبید زاکانیموش و گربه از  ةمنظومشود. روشن

این مسئله است که ر بود. روش تطبیقی مورد استفاده در این تحقیق بیانگمبنای این پژوهش خواهند

چیست و در نهایت با مضحک در ادبیات فارسی و انگلیسی  مشترک و متفاوت میان حماسة نقاط

توانسته شتری یب ةت و مایانگلیسی با قوّ ةشود که منظومروشن می ،تحلیل محتوی و ساختار دو اثر

 فاخر برخوردار ةتری در نقض حماسیابد و از ساختار منسجمفاخر دست ةبه واسازی عناصر حماس

 است.

.ساختار ،امحتو ،گیسو ةمضحک، موش و گربه، تجاوز به طر ةحماس :های کلیدیواژه
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 مقدمه-1

ترین اشکال یکی از قدیمی ،شودمی واندهخ (parody)یپارودنقیضه که در ادب اروپایی 

نامة ادبی فارسی در تعریف است. انوشه در فرهنگپردازی در ادبیات فارسی بودهطنز

شده و به تقلید از اثر ادبی دیگری گفتهای جواب است که نقیضه گونه» نویسد:نقیضه می

لحن  شده،سبک،متن تقلید ضمن شباهت نقیضه با اثر/ ،سازنقیضه ، شاعر یا نویسندةدر آن

 (1376:1379) «دهد.دار نشانکند تا خندهنویسنده را مسخره می یا افکار شاعر/

های از زیر مجموعه ،از این رو ینش طنز است؛های آفریکی از راه ،نقیضه یا پارودی

ام ترین ایّغربیان از قدیمیشود. نقیضه از اصطالحات مورد توجه این نوع ادبی محسوب می

افالطون به آن  ،شده که ارسطو در فن شعر و سپساین بحث چنان مهم انگاشته بوده است.

خصوص و به شدهها و مقاالت متعددی در این باره نگاشتهاست. امروزه نیز کتابپرداخته

    ای جایگاه ویژه ،ساختارگراییپسا و یمانند ساختارگرای ،نقد ادبی جدید مکاتبدر 

ا از آن جهت که نوعی از نقیضه است امّنیز  (mock heroic) مضحک ةحماس است.یافته

تحت عنوان  صورت مجزاهخود ب ،شدهمیت ادبی اروپا ژانری بسیار مهم تلقیحماسه در سنّ

         های کنش، اعمال و پردازیاین شکل از نقیضهاست. در شدهاصطالح نامیده این

 شود. می فاخر و به سبکی حماسی بیان لحنیبا  ،پاافتاده و معمولیپیش

موضوعی است که در  ،نقیضه پردازی که حماسة مضحک یکی از انواع آن است

ی از بسیار و نگرفتهمورد توجه قرار ،های محققان ما چندان که شایستة آن بودهپژوهش

اند. در این تحقیق با هگرفتنمورد واکاوی قرار بودننقیضی ةاز جنبمتون نقیضی فارسی، 

ایم تا با کوشیده ،مضحک در ادبیات فارسی مشهور حماسةهای انتخاب یکی از نمونه

به  ،مضحک در ادبیات انگلیسی ةهای حماسترین منظومهتطبیق و قیاس آن با یکی از مطرح

فارسی پی ببریم زیرا تنها از پردازی در ادبیات های این شکل از نقیضهخصایص و ویژگی

نماید و حد و مرزهای تعریف و میها رخها و تفاوتپس قیاس و تطابق است که شباهت

آمریکایی در  تطبیقیبا برگزیدن مکتب  ،از این رو شود؛می توضیح یک اصطالح روشن

تون بر ثر مروشی فراتاریخی است و فارغ از تأثیر و تأ ،تطبیق  که بر خالف مکتب فرانسوی
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به تطبیق این دو منظومه  پردازد،ها و علل این امر میها و تفاوتبه بررسی شباهت ،هم

 پرداخت.خواهیم

آنها در بازنمایاندن  بدیلنقش بیبه خاطر از یک سو، های فارسی اهمیت بررسی نقیضه

از دیگر  .درخور توجه است ،باشد عامة مردمسطوح مغفولی از ادبیات که همانا زندگی 

موضوع  ،و چگونگی طنزپردازی در این ژانرگرایی یاهمیت ژانر حماسه از دیدگاه ملّ سو،

 ،های تطبیقیگونه پژوهشست، اینمجزا است که شایان بررسی و تحقیق پژوهشی مهمی

ثیر تربیت و باورهای در پرداختن به یک ژانر واحد و تأ نشانگر تفاوت جوامع ادبی مختلف

بررسی چگونگی این مشخصات  رداختن به طنز در میان ملل گوناگون است.اجتماعی در پ

 مبنای پژوهش زیر است. ،شدهیاد در فرم و محتوای دو منظومة

 پژوهش ةپیشین -1-1

بررسی و تحلیل »با عنوان  ،مورد حماسة مضحکدر  مستقلیکی از معدود مقاالت 

دی، فاطمه تسلیم علی محمّنوشتة  ،«های آن در زبان فارسیهای مضحک و گونهحماسه

حجم،  اساس قدمت،های مضحک ادب فارسی برحماسه ،مقاله. در این جهرمی است

 .استگرفتهب، زبان و بیان مورد بررسی قرارقال

. یاد کرد« مضحک ةحماس»با عنوان ( 1372)زاده د قاسممحمّ ةاز مقال بایدعالوه بر این 

 مضحک ذیل نقیضه معرفی ةحماسبه اصطالحات طنز،  مربوطمنابع در برخی از همچنین، 

به بررسی  ،یک از این مقاالتا در هیچامّ (1385اصالنی،  ر.ک: برای مثال)است شده

بر آنچه بیان  بنا است.نشدهها از دیدگاه نقیضی آنها پرداختهموردی و نیز تطبیقی منظومه

 مسبوق به سابقه نیست. ،شد، رویکرد تطبیقی و موردی در این پژوهش

 حماسة مضحک -2

ترین یکی از کهن که داردوجود مضحک  ةهای فراوانی از حماسنمونه ،یادبیات اروپایدر 

یخ رتامنسوب به هومر است.  اثر ،(Batrachomyomachia) «هاها و وزغنبرد موش» آنها

نمایشی  ،(satyr)یا ساتیر « نمایش چهارم»گردد. میباز ساتیر ةنمایشنامبه  ،ثارآاین نوع از 

قرینة  ،هاآمد. این نمایشبه نمایش درمی ،که پس از اجرای سه نمایش تراژدی بود

ان های آنجنگهای اساطیری بودند و تصویری مضحک از قهرمانان و از افسانه طنزآمیزی

http://en.wikipedia.org/wiki/Batrachomyomachia
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وجود  .ها بودندهای این نمایشنامهاز شخصیت ،مضحک هرکول و ادیسة»دادند. مینشان

سازی نشانگر این نکته است که در ذهنیت ادبی یونانیان نقیضه ،های مضحکاین شخصیت

 «است.مدهآترامی یا توهین شخصی به حساب نمیاحبی ،لیهای مّاسطوره

(Bakhtin,1984: 335) 
م باستان روونان و یدر  طنزفرهنگ  ،شودتاب یادآور میهمانطور که باختین در این ک

 ،نآو پیش از   (carnival)های متعدد از جمله کارناوالاست و جشنبسیار غنی بوده

ها افراد حق هرگونه شوخی و مزاح با مقامات نآضمن که در   (saturnalia)ساتورنالیا

هایی از این نمونهنان را داشتند، آآمیز سخنان و رفتارهای مضحکهمذهبی یا سیاسی و تقلید 

 است.فرهنگ پربار طنازی و خنده بوده

ی از ژانرهای محبوب قرن حماسة مضحک یک ،بعد از تحوالت موسوم به رنسانس

خصوص در ادبیات ایتالیایی شد. در این قرن، ژانر حماسه مورد انتقاد جدی هفدهم، به

های زیرا به زعم آنان ادبیات حماسی، تبلیغ ارزش گرفتو نویسندگان قرار بسیاری از شعرا

 جامعة فئودالی بود.

شماری از این نوع گفت تعداد انگشت بایدمضحک در ادب فارسی  ةدر بررسی حماس

که به  عبید زاکانی ةموش و گرب ،که از آن میاندارد  طنزپردازی در ادبیات ما وجود

ا جز این اثر، از چندین اثر امّ ، از همه مشهورتر استپرداختصورت مجزا بدان خواهیم

:             .ک)ر شودمیبرده نامة مضحک در ادبیات فارسی دیگر تحت عنوان حماس

 ،(1283)سراینده نامعلوم به سال « نامهملخ» ند از:اعبارتبرخی از آنها که  (1372،زادهاسمق

اردشیر »، الدین قارینظام اثر «صوف و کمخا»ابواسحاق اطعمه،  ةسرود «مزعفر و بغرا»

 مهدی اخوان ثالث. «مرد و مرکب» و «شیرنره کچل و چهل

طور کامل به ساختارشکنی هب هااین منظومه که دهدمطالعه و بررسی این آثار نشان می

نخست بایستی تمامی  ،زیرا برای واسازی ساختار حماسه انددادهای حماسه نپرداختهرقرا

نقض های رزم، تم و فضا و... را ها، صحنهشخصیت ،از جمله و قواعد و سنن حاکم بر آن

ل و به تغزّ ،شود که از لحاظ نوع ادبینامه آغاز مینامه با یک ساقی، ملخبرای مثال ؛کرد

بهره پردازی ادبیات فارسی حماسهو به هیچ روی از سنن  مقابل حماسه است ةنقط عبارتی
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حماسی  ةبند بودن جنبها و نیمبسامد این نوع از منظومه بودنیکی از علل پایین. استدهنبر

در قیاس با ادبیات در تاریخ ادبیات ما  در این است که فرهنگ شوخی و خنده آنها،

با قهرمانان  یزاشوخی و طن ،در فرهنگ ادبی ما ؛استداشتهمعکوس  نسبتاًروندی  ،یاروپای

داشت قهرمانان و شاعران که نشانگر توهین و کمو نیست تنها موجب خنده نبوده هی نملّ

ذهنیتی که  ؛توان دریافتاین ذهنیت را از تعداد کم این نوع آفرینش می. شودمحسوب می

ای اذهان ادبی معاصر نیز آثار ادبر ت ما تعلق نداشته و حتی داتنها به دوران کالسیک ادبی

نها را آاست و هرگونه شوخی با شده تقدیس و اکرام نگریسته مبه چش همواره ،بزرگ

از همین روست که  ؛آوریممی حساب ی بهت ملّو حتی هویّتوهین به اثر یا صاحب اثر 

شوخی او با در مقام انتقاد به عبید و  ،سازانمهدی اخوان ثالث در کتاب نقیضه و نقیضه

وجه و در هیچ باب سزاوار نیست... شوخی با فردوسی و رستم به هیچ» گوید:رستم می

عبید باشد و  ،گراگرچه آن شوخی ،کردتوان و نبایدت که با آن شوخی نمیقهرمان یک ملّ

 (118:1374اخوان ثالث،)« االشرافاخالق ،آن باب

ست که ریشه در ا امریتعریف انتقاد و مرز آن با توهین  پذیری،انتقاد آستانةشک، بی

 ؛دیگر متفاوت است ةای به جامعت دارد و از جامعهرفتارها و باورهای اجتماعی یک ملّ

 دهد.میهای ادبی نیز نشانامری که تأثیر خود را در آفرینش

 معرفی دو نویسنده -3
 لکساندر پوپا -3-1

شد. او یک مسیحی کاتولیک بود و از آن رو  دلندن متولّدر  1688الکساندر پوپ در سال 

خاطر را به های زیادیمحرومیت ،ها بر انگلستان تسلط داشتندستانکه در آن دوره پروت

به دانشگاه و یا عالم ممانعت از ورود او  ،آنها ةشد که از جمل مذهب خویش متحمل

العه و تحقیق بردارد طمانع از آن نشد که پوپ دست از م ،ا این محرومیت هاامّ سیاست بود

در  «گیسو ةتجاوز به طر» ةمنظوم. شدتبدیلاز سرآمدان ادبیات انگلیس که به یکی  تا جایی

 . این دورهمشهور استاروپا  در تاریخ ادبیات کالسیکبه عصر نئو که شدهسروده ایدوره

 سال 140دود حو  دآغاز ش( 1660) پس از بازگشت چارلز دوم به سلطنت ،در انگلستان

زمانی  ی نیز با تغییراتی در بازةروپاییات سایر ملل ابکالسیک در ادوئاصطالح ن. طول کشید
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شعار هنر نه برای هنر  ،مکتباین یکی از اصول عمده در  گیرد.میقرار استفاده مورد ،نآ

 کالسیک بود؛نئو ورةددر اصلی اومانیسم  محور ،این شعارو که هنر برای انسان بود 

    اخالق و اصول انسانیشود که چرا پوپ در آثار خود به تبلیغ می روشن ،بنابراین

نیز از تکنیک  (The Dunciad)سیادتنها در این اثر بلکه در کتاب دنهپوپ ن. استپرداخته

شود، می داستان این کتاب که با لحنی حماسی بیان .استجسته بهره مضحک حماسة

است که در  حماقت و کودنی به زمین و تقلیدی از هبوط تمدن به زمین نزولسرگذشت 

 است.شده بیان «ئیدانه»

 معرفی عبید زاکانی -3-2
هشتم هجری در زاکان قزوین است.  د سدةمتولّ ،اهلل زاکانی قزوینیدالدین عبیخواجه نظام

هاجرت کرده و در قزوین منسوب به عربان ابن خفاجه بود که به ایران م ،او از قبیلة زاکان

ات او در روزگار ابواسحاق اینجو به شیراز رفته و جز کلیّ بودند. عبید ظاهراًشدهسکنی داده

اشعاری نیز در مدح وزیر ابواسحاق،  ،. است.قصاید و. ،که مشتمل بر چند مثنوی، رباعیات

ها و مقاالت دیگر ذکر مفصلی از الدین عمیدالملک دارد. از آنجا که در کتابرکن

پردازیم می «موش و گربه» ةدر این مجال تنها به منظوم ،استنامه و آثار عبید آمدهزندگی

 کنیم.می و از شرح و تفصیل زندگی و آثار عبید اجتناب

 آثار معرفی -4

 تجاوز به طرّة گیسو -4-1

در این منظومه ماحصل دوره نئوکالسیک در ادبیات انگلستان است.  ،شدکه پیشتر بیانچنان

روشنگری و خردورزی نیز شهره است و الکساندر  این دوره که از لحاظ فلسفی به عصر

شود میت کالسیک به دیدة احترام نگریستهپوپ یکی از سردمداران فکری آن است، ادبیا

که احساسی زیرا این انواع، بیشتر از غزل  رواج بسیار داردنویسی و طنز و هجو و نیز رسائل

     ( 8: 1384زاده،. )احمددارندگرا ورز و تعقلرویکردی اندیشهمانتال است، و سانتی

در این  پ است؛ماجرایی واقعی در میان یکی از آشنایان پو منظومة مورد بحث،بخش الهام

سبب نزاع میان جوانان دو  ،«لرد پیتر» طتوس «آریال فرمور»موی  شدن طرة، چیدهماجرا

 شود. خانواده می

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dunciad
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خواستن از استعانتشود که به موضوع داستان و می با بندی شروعداستان این منظومه، 

 ،بند ایندر . آیدمی      حساب بهنوعی براعت استهالل  ،است و به عبارتیپرداختهاالهگان 

 ،سپسپردازد. می یعنی عشق و جنگ  ،های انگلیسیپوپ به بیان دو تم اصلی حماسه

ها شود. سگمی     ثروتمند آغاز خانوادة کاخ یکدر  یمولعم یآید و روزمیآفتاب بر

 ( (belindaنداا بلیآیند امّمیزنگ ها به صدا در ،شوندمیدهند و بیدارتکانی به خود می

-مه رسیدهبه نی روزبا آنکه  گیرد،قرار میدختری که موی او در معرض تهدید و تجاوز 

وسط خواب ت «کندخواب را بر او درازتر می ،موکل او فرشتة» هنوز خواب است. ،است

به یای او ؤاست. رشده بر بلیندا فرستاده ،نام داردariel) )لی که آرییجود ماوراهمین مو

ارواحی که  ؛است گوید تحت حفاظت لشکری از ارواحیشکل جوانی زیباست که به او م

مراقبان  ،دهد که این محافظانمی اند. جوان توضیحزنان زیسته در کالبدو در زمین  ،روزی

-میهایشان به حساب کسان دیگر گذاشتهاگرچه اغلب اوقات تالش ،پاکدامنی زنان هستند

محافظان شخصی بلیندا  ،نام دارند (sylf) شود. گروه مخصوصی از این ارواح که سیلف

آریل  زنند.مردان می سینةست رد به هستند. آنها شیفته و وقف خدمت به زنانی هستند که د

-گروهیکی از این د. شومی به چهاردسته تقسیم ،مرگاز  دزنان بع هد که روحدمی توضیح

کس که هان بدان که هرآن» نام دارند: سیلف ،هستندمخصوص مراقبت از بلیندا ها که 

 هااز سیلف تنی چنددر آغوش  دان را از خود براند،و مر شریف و پاکدامن باشد

 (Pope,2004:9).«باشد

 و از آن رو که گری داشتندهاندکی عشو ،در طول زندگی هستند کهها زنانی «سیلف» 

 که سر دستةآریل . اندمور مراقبت از بلیندا شدهأاینان م ،داردبلیندا نیز خود به این طبقه تعلق

ای ادثهافسوس، پیش از غروب خورشید، ح»دهد که می به بلیندا هشداراست، محافظان 

آن را آشکار چیستی، چگونگی و زمان  ،پروردگار اامّ دهشتناک در شرف وقوع است

چیزی است که فرشتگان موکل  این تمام آن ، آگاه باش!پرهیزگار ای دوشیزة کند.نمی

لیندا ب (12:)همان .«باش ب مردانقب همگان و بیش از همه مراقتوان افشای آن را دارند: مرا

از طرف یکی از ای عاشقانه به محض اینکه نامههمان روز ا شود امّخواب بیدار میاز 

 سپارد. می فراموشی به ،یا دیدهدر رؤ را هرآنچه ،رسدبه دست او میاقش عشّ
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ای از زنان سوار بر همراه دستههایی فاخر، آراسته به زیورآالت و لباس در ادامه، بلیندا

،       نامدمی «هزارتوی عشق»دن او که پوپ آنها را رویخته بر گآ ةشوند. دو طرقایق می

به گردش و تفریح همراه بلیندا که  ییکی از مردان کند.شدت از مردان جوان دلربایی میبه

را  ی اوهای موها پیش وسوسه شده تا طرهتکه از مدّ است« بارون»جوانی به نام  ،رودمی

به درگاه خدایان د و برای موفقیت خود خیزصبح زود از جا برمی ،آن روز بارون. دبدزد

متشکل  ،این ارتش آماده ، کار آسانی نیست؛ی بلینداا عبور از محافظان نامریامّ کنددعا می

یکی  .ندستکردن هیک پست اختصاصی مشغول خدمتاز ارواحی است که هریک در 

 ها هستند.مور مراقبت از زیردامنیأو پنجاه نفر مگردن از دیگری  ،هامراقبت از گوشواره

ان هربار مراقبو کوشد طره را قیچی کند می ،«کالریسا»نام  دختری بهبارون به کمک 

ها به دزدیدن طرها عاقبت بارون موفق د امّنآورمیحواس بلیندا را به خود  ،بلیندا به ترفندی

       ،کند. بلیندا بعد از این واقعهمیفریاد بلیندا فضا را پر ،شودمیوقتی طره چیده .شودمی

مو،  ةدادن طردر هنگامه و غوغای بلیندا برای از دستثر و غمگین است. أشدت متبه

 دهد که بارون بامیکند تالیستریس احتمالمیبا او همدردی ،دوست بلیندا به نام تالستریس

که پس نزد دلدار خود  ،و تمسخر بلیندا شود سبب تحقیر ،عام مألمو در  ةدادن طرنشان

 دهد. پسمو را باز ةطر که  از بارون بخواهداو رود تا می ،دوست بارون است

همین جاست که پوپ از در  و کندمی مقاومتدر برابر گریه و سرزنش بانوان بارون 

 ،اخالقی لا غیرپایبند به اصووار امّدر انتقاد از وضع زنان و ظاهر قدیس ،کالریسازبانِ 

کار  عاقبت ،دهدنمی مصالحه و پادرمیانی جواب کهبعد از آن .کندمی ای غرا ایرادخطابه

حدی موفق به  دان بارون تافلفل در انفیهپاشیدن انجامد. بلیندا با به دعوا و جنگ می

 ةطر که کندمی شود و شاعر تصریحمی مو در آن آشفتگی گم ةا طرشود امّشکست او می

 ت.اسگشته ای بدلها صعود کرده و به ستارهمو به آسمان

 موش و گربه -4-2
های اثرگذار در نگارش لفهؤترین میکی از مهم ،بستر سیاسی، اجتماعی و تاریخی هر متن

ای است که محصول دوره ،موش و گربهکه شد متذکر باید ،با اذعان به این نکته است.آن 

ه.ق( 750مرج بود. انقراض دولت ایلخانیان)حدود واوضاع ایران در نهایت آشفتگی و هرج
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ادعای تاج و تخت سلطنت کنند  ،کنار مملکتواز گوشهمدعیان بسیاری که بود سبب شده

از انقراض مغول تا  ،و کشور را به ورطة آشفتگی کشانند. این اوضاع به مدت نیم سده

  (1369صفا، : .ک)رداشت.  ادامه ،حملة تیمور گورگانی

 ةای از آن باشد. توباین منظومه مشهورتر از آن است که نیاز به بیان خالصه داستان

ای به تن آنان با یکدیگر را برخی، اشارهبهها و جنگ تندروغین گربه و دریدن موش

ا دانند امّد با شاه اسحاق اینجو و یا ترکان خطایی در کرمان میهای مبارزالدین محمّجنگ

ها          اختار بدانبالغی متن که در ذیل تحلیل محتوی و ستوجه به قرائن زبانی و 

 تابد.این متن تفسیر دیگری را نیز برمی که دهدمینشان ،پرداختخواهیم

 تحلیل آثار -5

 تجاوز به طرة گیسو یامحتو تحلیل -5-1

بلکه پ به هیچ عنوان قصد تمسخر یا توهین به ژانر حماسه و فرم آن را ندارد وپ ،در این اثر

معنای خویش  ،ها جملگیای است که در آن ارزشتمسخر و ریشخند جامعه ،محتوای اثر

ای شوند. نقد جامعهمینگاشتهاامری مهم ارزش و مبتذل، اند و مسائل بیادهدرا از دست

  و  اندداده دست مهم را ازب و بد و مهم و غیرِتمییز میان خو که مردمان آن قدرتاست 

ی و سطحی که شدت قشرمردمانی به ؛اندحماسی های یک جامعةفاقد ویژگیکلی هب

؛ معناهایی که دارند و ارزش شکوه شجاعت،ا درونی عاری از ن امّظاهری آراسته و مطنط

 به جای پرداختن به جنگ که ،این داستانمردِ قهرمانان  .بنیان یک متن حماسی هستند

مردانی  ؛دلبری از زنان هستندو بازی کارت سرگرم ،تی استسنّ هایپهلوانان حماسه ةوظیف

پرآوازه که به جای اشتغال به امور مهم کشوری و لشکری یا به جای آنکه القاب اشرافی  با

آوردن دل معشوقگان و دستدر پی به در میدان عشق، دلدادگانی صادق و راستین باشند،

         ت اوری و دلیری که سنّبه جای جنگ ،بانوان اشرافی هستند. لردهای این داستان

به نزاع بر سر تصاحب زنان و جلب توجه آنها مشغول هستند. پوپ  ،پردازی استحماسه

 نامد.می «کاله گیس با کاله گیس»را جنگ  میان اشراف  این جنگ بیهوده

، های مورد وصف پوپمردان هستند، کنتس ةمایگی همپایزنان این داستان نیز در کم

ظاهر و آراستن  ةآنها تنها دلبست ا عاری از پاکدامنی و نجابت هستند.زیبا امّغایت به
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به  زنان این داستان مشغولی دیگری ندارند. خویشتن هستند و جز تعلق به این ظواهر، دل

به تعریف زنانگی از دید  ،با وجدان انسانی خود پایبند اصول اخالقی باشندجای آنکه 

آداب و  ،اشرافیتنهند و نه اصول اخالقی که مکانیسم می ای آریستوکرات گردنجامعه

توان شخصیت نقیضی هلن در تروی دانست، را میبلیندا . کندمی نها را مدیریتآمنش 

، به هیچ روی مانند هلن نیستمنش و نجابت او  ، اگرچه ظاهر دلفریب او همتای هلن است

 .استو مسحور تظاهر و تفاخر به اشرافیت  ةدلباخت ،بلکه او مانند سایر زنان این داستان

 .پردازی مغرب زمین در حماسه استی داستانهاتاز سنّی موجودات ماورایحضور 

؛ از االهگان روم و یونان هستند ایشدههای نقضنمونه ی داستان پوپ نیزماورای موجودات

با وجود ا در این داستان امّتصرف دارند وشدت در حوادث زمینی دخلاالهگانی که به

 برند.نمیکاری از پیش ،کنندراوانی که میتالش ف

که دان سازی این حماسه است. پاشیدن فلفل در انفیهاوج نقیضه ،پایانی ةجنگ و منازع

موقعیتی  ،کردن اوشود و یا استفاده از سنجاق سر برای مجروحبارون می ةباعث عطس

، به   بهترین شکل ممکن و به ناسازی داردکه با فضای حماسی کند خلق میکمیک 

 رسداین توصیفات به نظر می با همة. استهای حماسی پرداختهنازعات و رزمکردن مدفورم

آریستوکرات  ةحول محور تعریف زنانگی در جامع ،ترین انتقاد پوپ در این داستانمهم که

کند و اشرافیتی که بسیار مبتذل می سطحی را تبلیغای که زنانگی تهی و بسیار جامعه است؛

به مدد واسازی عناصر و ساختار حماسی  ،ا همة این مفاهیمامّ رسدمی نظر معنا بهو بی

   های داستانی و های حماسی رزم، شخصیتاست؛ پوپ توانسته صحنهصورت گرفته

 کند.جدی حاکم بر حماسه را به بهترین شکلی مقلوبمایة درون

 موش و گربه یاتحلیل محتو -5-2

 ،پهلوانان حماسه ةشدن موشی است که به شیومستکشی و سیاهآغاز داستان با عربده

 ،ا برخالف آنانپردازد امّپیش از رزم به بزم می ،طلبد؛ موش مانند یالن شاهنامههماورد می

 دهد.هوشیاری خود را از دست می

ای به کشتارهای این منظومه را اشاره ،استداستان شدهدر بیشتر تفسیرهایی که از این 

 ةهای متعدد به طمع اموال آنها و توبدانند. کشتار خاندانالدین میوحشیانه امیرمبارز
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    ،کشتاربا اشارات عبید همخوانی دارد. پس از این  ،ه.ق752در سال  میرمبارزالدینا

 برای امیر طرایف و هدایاییگیرند، مورد یورش قرار نکه مجدداًآاز ترس ها خاندان

 ةهم مورد حمل ا بازامّ ها به پیشکش گربه بردنددرست مانند هدایای که موشفرستادند؛ 

تواند به جنگ میان گرفتند. جنگ موش و گربه در بیابان فارس نیز میشدیدتری قرار

قرائن  همة اینوجود باشد. با داشته اشارهدر دشت فارس  شاه شجاع الدین وامیرمبارز

این  ،کندتاریخی را تقویت عمیان این منظومه و وقای هایتواند مشابهتتاریخی که می

 بود. اعصار خواهد ة، بازتابی از روابط اجتماعی میان آدمیان در همداستان

زمانه که گربه ام مورد اجحافی است که در چنگال ستمکاری حکّ ةنماد طبق ،موش

ا از تیغ نقد عبید مبرّ ،مظلوم است ا موش اگر نماد طبقةامّ استشده محبوس ،نماد آن است

طلبد که به هوش نیست و اوست که داستان با غفلت و نیست. او در حالی هماورد می

  ،شودابراز میدر مورد عبید طور کلی آنچه به شود. برخالفمیکاری او آغازدانمن

سردمداران فرهنگی و سیاسی جامعه نیست که عبید های عبید یکسره نقد حاکمان و داستان

داند. در این محکوم را نیز سزاوار سرزنش می تنها طبقة حاکم که طبقةهگرایانه، نبا دید کل

 ،هموست که با ناهشیاری و غفلت خویش ،موش را نماد طبقة مظلوم بدانیماگر  ،مثنوی

    پرد و مستی از سرش می ،افتدکند و چون در واقعه میمی داستان این نبرد را آغاز

راستی گربه به مقتضای طبیعت خویش عمل کرده است و هکند. بمی عفو کنان طلبالتماس

 او راسنگی با پس علت پشیمانی او از شکار موشی که الف هم ،پیش از این نیز توبه نکرده

مظلوم است که تن  ،کند که نخستمیکیدأجز اینکه عبید بر این نکته ت چیست؛ ،استزده

 اندازد.خویشتن را در مهلکه می ،به ظلم سپرده و با نابخردی

اند؛ موش خود را یلی هماورد گربه قراردادهای طبیعت نیز واژگون شده ،در این داستان

کند. طنز این می از کشتن موش استغفار ،آمد طبع خویشپندارد و گربه نیز به خالفمی

فاخر و  ةدر ناسازی میان حماس ،است؛ بخشی از آنگرفتهناهمسازی ریشه هگونمثنوی از دو

 است.داستان نهفته ةشد، در تضاد طبیعت و منطقِ واژگونمضحک و بخش دیگر ةحماس

نمایان مزور برای رفع های طبیعت متفاوت است و مانند مقدسگربه ةای که با همگربه
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عذاب  ،آسان دهد تا با این معاملةمیصدقه «دو من نان» ،خون ناحقی که بر گردن دارد

 دهد:ضمیر خویش را تسکین

ــورد   ــت و بخ ــوش بکش ــه آن م  گرب

 بشست و مسـح کشـید   دست و رو را

ــار ــن  ال بـ ــردم مـ ــه کـ ــه توبـ ــا کـ  هـ

 بهــر ایـــن خــون نـــاحق ای خـــالق  

 

ــا    ســــوی مســــجد شــــدی خرامانــ

ــی ــا ورد مــ ــو مالنــ ــد همچــ  خوانــ

ــ  ــوش را بـــ ــدرم مـــ ــداناه نـــ  دنـــ

ــن    ــم دو مـ ــدق دهـ ــن تصـ ــامـ  نانـ

 (230:1342)عبید،                           

 کرد :کنان طلب بخششچون گربه به مسجد رفت و تضرع

ــر    ــس منبــ ــود در پــ ــکی بــ  موشــ

ــانی کـــه گربـــه شـــد تائـــب   مژدگـ

 

 

ــر بـــ   ــن خبـ ــرد ایـ ــاناه زود بـ  موشـ

ــلمانا   ــد و مسـ ــد و عابـ ــت زاهـ  گشـ

 ()همان                                             

از یک آیین و کیش هستند  که هر دو نشان از آن دارد ،در مسجدوجود موش و گربه 

ت یا یّت، ملاختالفی در هویّ ،که دشمنان های ایرانیرایج در حماسههای اددرو برخالف قرا

از خوردن  ،خوی فطری خویشکیش هستند و گربه نیز برخالف هم این دو ،مذهب دارند

 کند.میها توبهموش

های نادر گروتسگ در ادبیات یکی از نمونه ،عبید ةتوان گفت موش و گربمی

جنس و متضاد مآمیختن عناصری ناهگروتسک در ادبیات به معنای درهمکالسیک ماست. 

بودن به آمیزخنده ،احساس خوف و انزجار و در عین حال ،آمیختگیاست که از این درهم

ناسازگاری وجود دارد. ا شود. در حقیقت، در گروتسگ میان فرم و محتومی خواننده القا

یافتگی، عجیب و انحراف ،طور مختصر باید گفت سه عنصر مهم در تعریف گروتسکهب

 (Bloom,2009:2) غریب و زشت بودن است.

و در قالب  رو هستیم که مسخ شدهههایی روبما با انساننیز « موش و گربه»در دنیای 

ای که به اقتضای طبیعت گربه کند،اند. موشی که مست میشده موش و گربه ظاهر

بردن ، پیشکششودمسجد می روانة کنانکنان و زاریتوبها درد امّرا می هاموش ،خویش

تنها آغاز داستان  گویی سانی است؛ان ةهای یک جامع... همگی ویژگیو ها برای گربهموش
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دهد که این می ا قرائن بسیار نشاناست امّسروده نشده ،که ماجرای مسخ این آدمیان است

شماری در واژگان بیبودن گربه و موش و کاربرد نماد آدمیان هستند. مسلمان ،دو طبقه

 است؛های واضح از این دست داللت ،دین که از بارزترین خصایص انسانی است حوزة

بلکه  ،دهدنمی تنها زهّاد و عابدان را مورد اشاره قرار ،عبیددر ابیات زیر  ،برای مثال

ها و در وصف حال که از قول موشگیرد. در ابیات زیر می ان را یکسره به باد انتقادمسلمان

 است:شده تر بیانانتقاد به مسلمانان مدعی بسیار واضحشده، گربه سروده

 گرفـــت از مـــاســـالی یکدانـــه مـــی
 

ــا    ــده فراوانــ ــش شــ ــال حرصــ  حــ
 

 دیـــرگایـــن زمـــان پـــنج پـــنج مـــی

 
 

ــلمانا   ــب و مســ ــده تائــ ــون شــ  چــ

 (332:1342)عبید،                               

معنای دقیق  در دنیای وارونة عبید، اکنون که گربه تائب و مسلمان گشته )گشته در

که  یای واژگوندناین در ادامة  است.، حرص و ولعش فزونی یافته(شدنشدن و مسختبدیل

 گیرند:نمیکفریز چه هدایا که بر هایبا آن جثه هاموش ،کندمیعبید مجسم

ــتند    ــده برجسـ ــوش گزیـ ــت مـ  هفـ
 

ــا   هریکــــــی کدخــــــدا و دهقانــــ
 

ــر    ــه ز مهــ ــر گربــ ــد بهــ  برگرفتنــ
 

ــه  ــی تحفـــ ــاهریکـــ ــای الوانـــ  هـــ
 

 کـف ه بـ  شراب هایآن یکی شیشه  
 

 هـــــای بریانـــــاوآن یکـــــی بـــــره 
 

ــر   ــتکی پ ــی طش ــمش از آن یک  کش
 

ــق زخرمانـــا   وآ  ــر یـــک طبـ  ن دگـ
 

ــ   ــر سـ ــو بـ ــه پلـ ــی خوانچـ  رآن یکـ
 

ــره   ــا... افشــــ ــو عمانــــ  آب لیمــــ
 

 گربــه چــون موشــکان بدیــد بخوانــد

 
 

ــا     ــما حقانـــ ــی الســـ ــم فـــ  رزقکـــ

 (332:1342)عبید،                            

هستند و بندی اجتماعی برخورداراز طبقهدمیان، آمانند ها نیز موشاساس این ابیات، بر

  .شوندمی انی از برای خود دارند که کدخدا و دهقان نامیدههفرماند

وَفِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ .) »کندآیه را تفسیر بالرای می ،گربه نیز درست همانند زاهدان مزور

دوم از سوره ذاریات است که به این صورت مورد و، آیة بیست [22]الذاریات:«وَمَا تُوعَدُونَ
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نسبت به این موجودات  ،انسانی بینیم صفات و اعمالی کامالًمی. استگرفتهاقتباس قرار

 است.شدهداده

گرفتن . او نیز با نشانهاصالح جامعه است ،صدد انتقاد و به تبع آن، درعبید نیز مانند پوپ

صالح و باطنی آلوده ه دهد که ظاهری بمیگربه را نماد آدمیانی قرار ،تزویر و دورویی

و  پوشزادگانی خوشنجیب ،های داستان پوپ که  به ظاهردرست مانند شخصیت ؛دارند

فریبکار و ناخویشتن دارند که منفعت و  ،افرادی غیرمسئول ،ا در باطنرفتار هستند امّخوش

ای طبقه ،دهند. در هر دو منظومهمی بینی ترجیحنگری و مصلحتلذات آنی را بر آینده

نیات پلیدی را که  ،خویش ةشوند که با ظاهر مزورانای میجویی عدهقربانی مطامع و لذت

 اند. کردهپنهان ،در دل دارند

دهد و در می ها نشانخود را مصاحب موش ،دروغین ةگربه با توب ،در داستان عبید

م هر دو عا جالب آنکه به زامّ کندمیتظاهر پیشگیبارون به دلباختگی و عاشق ،داستان پوپ

      خود را در دام بال گرفتار ،جهالتاندیشی و این مظلومان هستند که با ساده ،نویسنده

و و باور به عشق حقیقی مردان توجهی خود نسبت به هشدار آریل بلیندا با بی ؛کنندمی

تفاوت دو  .او ةو نیز باور به پشیمانی و توب موش با نادانی و هماورد دانستن خود با گربه

   به منظور پاالیش اخالقی  ،پوپ است؛نهفتهردازی پاز شخصیت هانویسنده در غرض آن

 ةجامع ،با غرضی اجتماعی و سیاسی ،سراید و عبیدعصران خویش این داستان را میهم

ای از نزاع میان تکرار دیگرگونه ،عبید ةدهد. منظوممی روزگار خود را مورد انتقاد قرار

 ظالم و مظلوم و پیروزی قدرتمند به مدد نیرنگ و تزویر است.

 تجاوز به طرة گیسو ساختارتحلیل  -5-3

ناظر بر دو ساخت ادبی است؛ یکی ساختار حماسه  ،منظور ما از ساختار در بررسی این متون

ناچار است هم از قواعد  ،مضحک ةهر حماس ،مضحک. به عبارتی ةو دیگر ساختار حماس

ند. کساختاری جدید خلق ،کردن آنهاو هم در عین حال با نقض و دفورم کندحماسه تبعیت

است که در بخش  شدهبا کمک محتوای مقلوب و واژگون ،سازیبخشی از این دفورم

ا در این بخش بایستی ساختارهای حماسی را نیز مورد تحلیل محتوی بدان پرداختیم امّ
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 ،نویسنده با حفظ چه عناصری از حماسهشویم که متوجه  ،تا پس از آن بدهیمبررسی قرار

 است. مضحک پرداخته ةبه خلق حماس

اند، شدههای حماسه در بالغت، عروض و عناصر داستانی رعایتادقرارد ،در اثر پوپ

از مصاریع  ،منتها با نیتی وارونه. پوپ در اثر خود به اقتضای عروض رایج بر ژانر حماسه

 است. قالب این منظومه نیز کانتوجسته بهره ،پنج ضربی که دارای ریتم ایامبیک هستند

canto)) شود که در ژانر میبه بندها و قطعات مجزایی گفته ،است که در ادبیات انگلیسی

از لحاظ عناصر داستانی نیز این اثر با عناصر حماسه  .گیردمی حماسه مورد استفاده قرار

 ,Abrams) بر اساس کتاب آبرامزحماسه را  درسازگاری دارد. اگر قراردادهای رایج 

دادها را رپوپ به خوبی این قراکه کنیم میمشاهده ،کنیمدر موارد زیر خالصه (2005:18

 کند:میهای زیر تبعیتددارهر حماسه از قرا ،بر این اساس  است.کردهرعایت

 شود.می هه یا راهنمایی یک روح مقدس آغازلشدن یک اتهتم حماسی با برانگیخ. 1

که با « بهشت گمشده»مانند روایت  ؛کندمی را شروع راوی از میانة حوادث روایت. 2

 شود.می سقوط فرشتگان در جهنم آغاز

     توصیفی دارد که به شکلی جزی های مشخص وجودای از شخصیتوارهفهرست. 3

 شوند.می

 آغاز ،فرشتگان مراقب بلیندا هستندی که های ماورایحماسة پوپ نیز با معرفی قدرت

یا  machinery ،یعنی دورة پوپ ،های در عصر نئوکالسیکماورایشود. این موجودات می

به این معنی که دیگر بخشی از تمهیدات حماسه هستند.  ؛شدندمی قطعات متحرک نامیده

به  ،های حماسی هستندهای مرکزی داستانخدایان یونان و روم که شخصیت ،در این اثر

کاری از پیش  ،اند و در نهایتخاصیتیب اند که نسبتاًارتشی از ارواح مراقب بدل شده

، پیش از آن در خواب و رؤیا، شودمیشروع داستان برند. اگرچه این حماسه از آغازنمی

خواب و  شرحاین داستان نیز با  ،به عبارتی ؛کنندمی ای ناخوشایند آگاهبلیندا را از واقعه

 زیادی نیز در های نسبتاًشخصیت دهد.می از میانة ماجرا خبر ،رویای بلیندا در بند نخست

 اند.توصیف شدهی داستان وجود دارند که به شکل جزی
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ها و شخصیت وارونه محتوا است که در این ،آن با حماسة فاخرتنها تفاوت مهم 

جملگی افرادی الیق با اهدافی واال  ،های حماسیاند؛ مردان و زنان داستاندگرگون شده

اند. آرایش، شده در قید ظواهر و امور مبتذل گرفتار ،این داستانا مردان و زنان هستند امّ

ها و جایگزین توصیف اسلحه ،های فاخر و توصیف آنهازیورآالت، جواهرها و لباس

سفر با کشتی و رویارویی با خطرهای بزرگ از  ،است. عالوه بر اینتجهیزات جنگی شده

         چشم در شکل مسافرت با قایق به ،اروپاست که در این اثر ةهای رایج در حماستسنّ

 خورد.می

، وارونگی محتوا که این اثر را از یک حماسة فاخر به یک حماسة مضحک بدل ساخته

 شود.میافول یا سقوط نامیده ،کمک تمهیدی است که در ادبیات انگلیسی به

انگلیسی در در نقد ادبیات  (anticlimax)و سقوط ( bathos)دو اصطالح ادبی افول

خودآگاهانه از امری جدی و فاخر به امری نازل و  ،نویسنده»رود که میکارمواقعی به

ثیری طنزآمیز یا کمیک دست ، به تأمبتذل سقوط کند تا از این طریق

 ،اگرچه این دو اصطالح گاه معادل یکدیگر به کار می روند  (Abrams,2005:20)«یابد.

bathos گویی است ابتذال ویسنده از اهداف فاخر خود به ورطةة نبه معنای سقوط ناخواست

لف مبنی بر تقلیل یک پدیدة ادبی از سطح ؤت مریزی و نیّهمراه با برنامه anticlimaxا امّ

ة مضحک با استفاده از تمهید حماس ،از این رو افتاده است؛اپفاخر خویش به امری پیش

کردن و با زمینی کندمیحماسه را دگرگونسقوط و تقلیل ادبی، آگاهانه قراردادهای 

 کند.میآنها را تهی و به اموری سطحی و قشری بدل ،یماورایعناصر 

 موش و گربه تحلیل ساختار -5-4

رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار، با  چون ،های شاهنامهبرخی از داستان مانند داستان

بیتی که در آن  شود،میمنتها با شکلی وارونه آغاز ،براعت استهالل ،فضاسازی و به عبارتی

 شود:میگربه مظلوم خوانده

ــ ــة قصّــ ــوش و گربــ ــوم ة مــ  مظلــ

 
 

 ر غلطانـــا  گـــوش کـــن همچـــو دُ   

 (330:1342)عبید،                            
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        اصراری در اعمال قواعد رایج  ،پوپ ،عبید برخالف همتای انگلیسی خود

عنوان منظومه با وزن شاهنامة فردوسی، بهوزن این  ،برای مثال ؛استپردازی نداشتهحماسه

 گربه بر وزن فعالتن مفاعلن فعلن، موش و؛ متفاوت است ،فارسی حماسة بهترین نمونة

ا      امّ مقصور است خفیف مسدس مخبون است و وزن شاهنامه متقارب مثمن محذوف/

که در عین  کوششی برای افزودن لحن حماسی به این منظومه است ،بردن الف اشباعکاربه

برخی از کلمات به نفع طنز که شده  داده و سبب لحن طنزآمیز منظومه را افزایش ،حال

 در ابیات زیر:« جنگانا»و یا « زینانا»دفورم شوند؛ مثل 

ــد در آن وادی   ــه شـ ــگ مغلوبـ  جنـ
 

ــا     ــتمانه جنگانــ ــرف رســ ــر طــ  هــ
 

ــرد    ــی ک ــه را پ ــب گرب ــکی اس  موش

 
 

 
ــا  ــرنگون ز زینانــ ــد ســ ــه شــ  گربــ

 (332:1342)عبید،                              

یالن در شاهنامه  ةتقلیدی از مبارز ،و نزاع او با گربه طلبیدنرجزخوانی موش و هماورد 

فیل سوار  ،موشان کرده تا آنجا که شاهِهای طبیعت بسیار تغییرددارقرا ،در عین حال است.

   هم در نبرد  آن ،رسندها هستند که به پیروزی مینخست موش ،ی در جنگاست و حتّ

در  ،بنابراین؛ ها مرسوم استکه در فابل چناننآ ،تن و نه به مدد کیاست و ترفندبهتن

  های واال و مطنطن شاهنامه را در قالب شاعر توانسته شخصیت ،پردازیشخصیت

ی از الکساندر پوپ نیز حتّ ،این زمینهدهد و در  رائهاشده هایی زمینی و مضحکشخصیت

هایی با منش و اعتقادی متفاوت با تنها آدم، خود ةاست زیرا پوپ در منظومتر رفتهپیش

نکه عبید پا را فراتر نهاده و دو حیوان را جایگزین آحال  ،کندیم را تصویر انپهلوان

 است.های حماسی کردهصیتخش

برای  ؛بند نیستحماسه پایو نیز زبانی سبکی  ،عبید چندان به ساختارهای عروضیا امّ

ممنوعه در عامیانه از عناصر واژگان  که حالی در ،کندمی عامیانه استفاده یهااز واژه ،مثال

های زیر از شواهد به کار بردن لغات عامیانه نمونه ادبیات فاخر از هر نوع ژانری است.

 است:

ــک  ــرم نرم ــرد   ن ــالی ک ــه ح ــه گرب  ب
 

ــاهانا   ــی ز شـــ ــنم ایلچـــ ــه مـــ  کـــ
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 گــه خــوردهگربــه گفتــا کــه مــوش  

 
 

 
ــای ــن نیـــ ــا مـــ ــرون ز کرمانـــ  م بـــ

 (332)همان،                                         

پوپ از زبانی همتای  د اختالف میان دو منظومه است.اریکی دیگر از مو این موضوع نیز     

افتادة پا، به وصف اعمال پیشجوید و با زبانی شکوهمند و پرطمطراقمی فاخر بهره ةحماس

و  دهدحال آنکه عبید مجوز ورود لغات عامیانه را به این منظومه می ،پردازدها میشخصیت

 ،های پوپشخصیت ثیر نیست.أتنویسنده در این امر بیگزینی دو شک نوع شخصیتبی

واژگان مربوط به این حوزه نیز  ،اند و به تبعزادگانی غرق در ثروت و مکنتشرافهمگی ا

جانورانی هستند که واژگان  ،های داستان عبیدحال آنکه شخصیت کند،میدر این فضا سیر

 .ها نیازی به طمطراق و تفاخر نداردمربوط بدان

« گیسو ةتجاوز به طر»است. در هتوصیفات آن ،یکی دیگر از موارد اختالف دو منظومه

 ةحال آنکه در منظوم ،گیرندمیورد توصیف قرارمیات بسیاری از اعمال و وقایع با جزی

شبیه یک حکایت کوتاه است که از  ،داستان عبید ید از این طول و تفصیل خبری نیست.عب

تالشی بسیار عامدانه برای خلق  ،ا داستان پوپامّ حماسه یافتههایی با ژانر قضا مشابهت

ها در پردازیاین نوع از داستان ةپیشین با ،شک این مسئلهبی بر حماسه است وای نقیضه

 ،هنگ ادبی اروپاارتباط نیست. در فرفارسی بینها در ادبیات آبودن ادبیات غرب و بدیع

هور بدیع و نوظ شده و مدون و در ادبیات ما کاری نسبتاًپردازی پذیرفتهاین شکل از نقیضه

      خود سبب ،منظومة موش و گربهالبته کوتاهی است. گرفتهاست که توسط عبید صورت

 ءِیات رایج در حماسه که جزنی برای پرداختن به بسیاری از جزیمجال چندا که شودمی

     یاتی مانند باشد؛ جزینداشته وجود ،های نخسیتن این ژانر هستندددارالینفک و از قرا

ها و ظواهر آنان، چگونگی رویارویی و نزاع و مانند خوانی، توصیف پهلوانان، اسلحهرجز

 اینها.

 گیرینتیجه -6

شود. نقیضه با نقد د عمل مینقیضه در ذات خود تکنیکی است که با رویکردی نقادانه وار

وت میان ذهن دارد. تفا یه و ماهیتی انتقاددر دل خود جوهر ،ژانر یا سبک پیشین اثر،

ی بس دبسام ،است که این نوع ادبیشده سبب ،شرقی و غربی در تلقی آنها از انتقاد
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 چبه هی ،ی تقلید مضحک یک اثرایی و فارسی بیابد. در ذهن اروپایپمتفاوت در ادبیات ارو

            ی، مایملک صاحب اثر تصورنای هجو صاحب اثر نیست و یک ژانر ادبروی به مع

کنند. از همین نمی ن محسوبآرا توهین به صاحب  اثرتقلید مضحک  ،از این رو ؛شودنمی

ی ی از نقیضه با رویکردی انتقادشمارهای بینمونه ،یایپروست که در تاریخ ادبیات ارو

 ،به استثنای چند اثر دیگر گرفتن کارهای عبید ونظربدون در ،ا ادبیات فارسیوجود دارد امّ

صاحبان نسبت به هایی در حد سرگرمی و با اذعان به احترام و تکریم فراوان نقیضه

عنوان الدین قاری و ابواسحاق اطعمه، بهنظام دواوین که شودمی الگوهای اولیه مشاهده

ن آثار این مدعاست. نقیضه در ای گواه ،یهای بسیار مشهور نقیضه در ادبیات فارسنمونه

گونه نآ نقادانه،چ روی نشان از ژانری یم با احترام فراوان به آثار گذشتگان است و به هوأت

یکی  ،هجو و انتقادو در پی آن طنز  ،عالوه بر این .ندارد ،ی رایج استایپکه در ادبیات ارو

       عصری که با  ؛ترین ژانرهای عصر خردورزی و روشنگری در اروپاستاز مطرح

 . پردازدطلبی میانتقاد و اصالح ،به عقالنیت ،مانتالیسم تغزلگرداندن از سانتیروی

عبید توانسته با که دهد نشان می ،گیسو ةتطبیقی موش و گربه و تجاوز به طر مقایسة

مضحک در ادبیات  ةحماس هایبهترین نمونه یکی از ،طلب خویشالحصطنازانه و ا روحیة

قید از مل و بیاتقلید ک ،وسگی ةبا تجاوز به طر قیاسا همین منظومه در کند امّفارسی را خلق

 های حماسه برای طنز بیشتر بهرهاز برخی از ویژگیتنها دادهای حماسه نیست بلکه او رقرا

کرده و تنها طور کامل رعایتهب فرم و قراردادهای حماسه را ،حال آنکه پوپ ،استبرده

 ةجوهر ،هر دو نویسنده در محتوای آثار خود است.کرده واژگونغرض استفاده از آنها را 

           خوبی حفظ، بهنقیضه را که مالزم وارونگی و واژگونگی اغراض الگوی اولیه است

        ساختار صوری این  ،در فرم و به عبارتی ،اند. تفاوت مهم این دو نویسندهکرده

کرده و فاخر را حفظ ةساختار صوری حماس که پوپ به خوبی در حالی ؛هاستمنظومه

ه واسازی و ساختارشکنی حماسه معنای آن را واژگون کرده و با وصف امور مبتذل دست ب

های کمتری از نشانه ،او حماسه پرداخته و صورت منظومة تر به ساختارشکنیمعبید ک ،زده

 فارسی را داراست. ةخصایص حماس
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