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 مقدمه.1

ايكي ـ ضـمنيجـواد مجـاب. اسـتيد زاكانيعب وگربهموشن آثار معروف،ياز ادكرد ي

ميكودك وزهاير ها بـه طـور اختصاصـى بـراى در آن موقع هنوز كتاب«:سدينويخود

كها نوشته نمى بچه آنهايى كه براى بزرگتابشدند، بلكه از تـر هايى كه سـاده ترها بود،

و به يك معنا جنبه مىى افسانهبودند و نوجوانان هم بلكـه. خواندنداى داشتند، كودكان

و نوجوانان كتاب ولبزرگيكه براييهاكودكان يجنبـه بـاايـو-ترسادهيترها بودند

آن.خواندنديمرا-ياافسانه كردنـد، شـروع بـه كه سـوادى پيـدا مـى در واقع، به محض

مىخواندن اين كتاب هاى ايرانى كـه يكى افسانه. بودندها چند دسته اين كتاب. كردندها

ترهـا ها بود؛ يعنى ديگر بزرگتنها يك يا دو كتاب كوچولوى چند برگى مخصوص بچه

بـود كـه بـر روى نى عبيد زاكاي وگربهموشيكى. بردندها لذت نمىزياد از خواندن آن

مى اندازهكاغذهاى كاهى با  و«يكى هم كتابى بود بـه نـام.شدخيلى كوچك چاپ نـان

آن» حلوا و روى نـدازهادر وگربـه مـوش هم مثل همان كتاب از شيخ بهايى كه كوچـك

مىكاغذ ارزان كاهى چاپ مى و بخش والـت ديسـنى هـم گويند الهامشد، نقاشى داشت

و شبانبه جز اين دو كتاب،. بوده استهگربو موشبراى ماجراهاى  هـم بـود، موسى

و بـزرگ وگربـه موشتر ولى به هر حال بيش ترهـا آن را خـاص ادبيـات كودكـان بـود

)1390مجابي،(».خواندنديم

و تقابل جنبـهيهمواره جز رابطهيدر ادب فارس گربهو موش نينمـاديهـا تضاد

ب.اندهم داشته و، حرصيرحميگربه نماد ر يرنگن، مكر مـوش نـادان،. استياكاريو

بيحر و دو موش. اط استياحتيص نه هستند كه از هم فـراريريگربه با هم نماد دشمن

و گربهيبه معنيروبات گربهيترك.كننديم كـور، گربـهي، گربهيشانسان، گربهناسپاس

حيكنايرسدر انبان كردن، گربه در بغل داشتن، گربه در انبان داشتن در فا يگـرلهيه از

.استيو حقه بازيكاربيو فر

و امثال فار گربهو موشنزاع :ز بازتاب داشته استينيسدر اشعار

.)661: 1362،سنايي(است مهر مادري؟ گربه را با موش كي بوده

مهتر بازار و دكّان/تا بود گربه جلد )733: 1368،سنايي( دارنبود موش

)56،گلستان( ليك موش است در مصاف پلنگ/در گرفتن موشگربه شير است

مييحصه )5:240ج، 1363ارجاني،( ستانندموش از دم گربه
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 چه مايه موش يلّه؟ تا نباشد فندي به كار گربه،

.كه گربه نباشد موش كدخداستيادر خانه

.است)بسنده(صد موش را يك گربه بس

ميگربه هم گيرد،اي كه موش مي يك دست .گيردجلو رويش

سرموش گربه كه رفته به سفر، .ها شدند خود به

مي گربه نباشد درسرا، .شود كدخداموش

و موش چنگانييگربه .بازي

.كندبدشانس گيرمييموش در گلوي گربه

.گربه را بازي كندن،موش را جان

.مردهيموش زنده به از گربه

.ال پاك استحساب بقّ،وگربه كه با هم ساختندموش

عب وگربـه موشداستان تمثيلي ويـم) 772-700(يد زاكـانيـ، منسـوب بـه ان مـردم

قديعب گربهو موشيدرباره.افته استيكودكان شهرت  قات مربـوط بـهين تحقيترميد

اسـت)55-49: 1334و 416-401: 1336مينوي،( غماييدر مجلهينويميمجتبيمقاله

مـيـعب وگربـه مـوش كه در مقاالت خود به صحت انتسـاب  ا. پـردازديد ـ جـز ن، تنهـا ي

اياپراكندههايهاشار بهيبه و ان داستان شده نشـدهين اثر مهم معرفيطور مستقل، ابعاد

.است

 ات ملليدر ادب وگربهموش.2

مداستان موش ديوگربه در نيان اقوام وگربـه ره داستانى از موشيدر الجز.ر داردينظزيگر

عبياست نظ و سخنيمجلّه،3يدوره،5يد كه در شمارهير داستان از فرانسه ترجمـه

) 387-385، 1325دوره سـوم، آبـان،سـخن،رهيدر الجز وگربهموش( درج شده است

حسنيهمچن مينيچ وگربهموشاز،ينيرعنا ت8سـال،ندهيآ( دهديخبر و ريـ، خـرداد

.)192-4،191و3ي شماره،1361

خويشيدر رثاي گربه)ق318-218ح(ابن عالّفيداليهيدر ادب عرب چكامه

قصيا. معروف است اوستيدوست داشتنيزاري شاعر در مرگ گربهيبيت65يدهين

قصيايو. كه به سبب ربودن كبوترهاي همسايگان به دست آنان كشته شده بود راين ده
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و يا فرزند يـا غـالم خـود او سـروده اسـت در رثاي ابن معتز، يا محس خلكـان، ابـن(ن

گربه دارد؛ عـالوه بـريديگر نيز دربارهيعالوه بر اين قصيده، دو قطعه). 2/108-109

و قطع م(دلنشينى كه ابوالشمقمقيهاين، سرودن شعر دراين باره، سابقه داشته است )ه

از ديگر اشعاري كـه دربـارة ). 440ضيف،(سروده مشهور است» ناز«خوديبراي گربه

اي است كه ابن عميد به تقليد از شعر ابن عّلـاف سـروده اسـت گربه سروده شده، قطعه

 ). 3/179ثعالبى،:نك(

ويهاداستان.3 يگربه در ادب فارس موش

 كوتاهيهاداستان.3-1

اين روايترميقد.3-1-1 و« ات فارسى در بابين قصه در ادبيت  ودمنهلهيكل»نغربا بوم

كل.است مـيله داستان گربهيدر بـيخـوانيمتعبد وصائم الدهررا زاغ بـا كبـكنيم كـه

مي. كنديميانجيري داور از. شوندزاغ با كبك انجيري به حكم همسايگي دوست پـس

ميچندي، كبك ناپديد مي و خرگوشي درجاي او مسكن مدتي بعـد، كبـك. گزيندشود

و خانهبازمي رايگردد و خرگوش، نزاعـي درمـي. خواهديمخود بـراي. گيـرد ميان او

و حل مناقشه، نزد گربه ميمي زاهديارفع و صورت حال را به او گربه بـه.نمايندروند

ميكهاينيبهانه ميگوش او سنگين است، آن دو را به خود نزديك و اندرز دهد تا كند

و هـر دو را درچنـگ مـيجمـي اگهـانن. گيرنـد به او انس مـي  و مـي هـد خـورد گيـرد

).206،ودمنه كليله(

و) 185-184: 1369 بخـاري،( هـاي بيـدپاي داسـتانت،يداستان در مـتن سانسـكر

است؛ با اين تفاوت كـه آمده)290-288: 1358 قانعي،(يقانعي طوسم منظويودمنه كليله

و دمنهشخصيت ديها دركليله و كبك در هاي بيدپاي خرگوش استانمنظوم قانعي تيهو

بيايبرخ. شكنج استو دم :ت معروف حافظين

مىكبك خوشيا با خرام كه خوش ستيروى

نمـــزاهيهـــغرّه مشو كه گرب )289: 1380حافظ،(ردـــكازـــد

ميرا ناظر به هم م. دانندين داستان و جمعـيخواند )92-1378:77 لت،يفضـ( گـريدير

فقيگربه داليفض. انده دانستهيعابد را استعاره از عماد ميل كافيلت، با كنـد كـهياثبات

و دمنه متاثر بوده استيحافظ از داستان كل ).همان( له
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ميودمنه داستان موشن در كليلهيهمچن.3-1-2 م كه در زير درختي النه داردينخوايرا

ميو گربه روزي، صيادي، در زير آن درخـت دامـي.ندكاي نيز در همسايگي او زندگي

ميمي و از قضا، گربه اسير آن دام موش، با اين تصـور كـه گربـه اسـير دام.شودگسترد

و زاغـ اما ناگهان متوجه مـي آيد،است با خاطري آسوده بيرون مي ي در شـود كـه راسـو

ميدر.كمين او هستند گيرد با گربه يار شود تا از دست دو دشمن همين هنگام، تصميم

مي.ديگر رهايي يابد و راسو كه چنـين. شودبنابراين، مشغول گشودن بندهاي گربه زاغ

آننبينمي ميد و ساير بنـدهاي گربـه را مـي يك بند،جز موش،.كنندجا را ترك گشـايد

راه كـه، صـياد از پـذيرد تـا ايـن كه او را آزاد سـازد نمـي خواهديمهرچند، گربه از او 

مي مي و به سراغ دام مي.رودرسد در. نزديك شـود كند تا صياد كامالًموش، اندكي صبر

مياين لحظه، گره پاياني را مي از گربه نيز، بي درنگ،. گريزدگشايدو به سوراخ خود را

).221-216: 1375ي، منش(رهاند خطر مي

منامه داستان گربه در مرزبان.3-1-3 و زمينيخوانياي را ميم كه بيمار  موش،.شود گير

و از او به خـدمت او مـي هاي دوستي،براي تحكيم پايه موقعيت را مناسب يافته، شـتابد

بپرستاري مي و  گربـه نيـز پـس از بهبـود،.نمايـد از او پذيرايي مـي انواع خورش،اكند

ميدست دوست و صفا زندگي مـي آن دو مدت.دهدي به او كـه كننـد تـا ايـن ها به عيش

يك-الفت دارديكه باگربه سابقه-خروسي آناز ميدلي و بـا سـخناني ها به خشم آيد

ميذهن دروغين، و در نهايت، موش بـه دسـت گربه را نسبت به موش تيره  گربـه، سازد

.)392-375: 1367،ينيوراو( شودكشته مي

و پرنعمت سبا،.3-1-4  فرسـتادگان هرچـه.گرداننـد از حق روي برمي مردم شهرِ آباد

مـردم شـهر را بـه زوال نعمـت آنـان، در نهايـت،.پذيرندنمي،كنندآنان را نصيحت مي

مي.كنند تهديد مي ميچگونه نعمت«:گويندمردم رسـوالن پاسـخ»پـذيرد؟ هاي ما زوال

مي موشي،«:دهندمي و آب،ببند آب را  هـا،آن».گيـرد شهرهاي شما را فرامـييههم رد

ميگربه را هـا، گربـه ضـمن تهديـد اما مـوش، گمارند،هاي زيادي در اطراف بند  خـود

مييهگماشت ميگربه گاه،آن.داندخدا ميگربه.كندها را به هالك تهديد و ها فرار كننـد

مي موش، همببند را و آب و مردمـان هـالك مـي شهر را ويـران مـييهرد  شـوند كنـد

).2021-3:2018ج، 1375، سورآبادي(
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ب صاحب بلبل.3-1-5 مينامه داستان موشي را يكند كـه در طلـب روزي بـه خانـهيان

ميچون چيزي نمي.رودخمار مي با نوشـيدن شـراب،.نوشديابد، دو سه باده از شراب

ال پـس،.كندخود را بسيار توانمند احساس مي گربـه ناگـاه.شـودف زدن مـي مشـغول

را سرمي و او مي رسد مي موش دست.دهدگوشمال و با زاري از او طلب گربه را بوسد

آنپوزش مي او است،كرده كارِ خالف شرع،كه موشجاكند اما از گربه، ريخـتن خـون

).77-75: 1367عطار،( داندرا مباح مي

م.5-1-3  كه در دكان قصابي سكونت دارد،ميخوانيدر فرائدالسلوك داستان موشي را

مي اي در دكان،روزي با ديدن شكنبه و به قصـد يـافتن خـوراك آن را آن،شكافد درون

مي اما درميان فضوالت آن، رود، مي و از بويگرفتار .گـردد هـوش مـي گند آن بـي شود

مي كه مرده است،گمان اينبه قصاب، بـهش آمـدن، موش پس از بـه هـو.كنداو را رها

بهيهشكران مي سالمتي و نماز بخواند رود تا غسلگرمابه از.كند هنگـام بيـرون آمـدن

ميگربه حمام، موش بـه تلخـي.»گرمابه رفتنت خوش باد عافيت باشد؛«:گويداي به او

: 1368،يسجاسـ(» بـود تر مـي بسيار خوش ديدم،اگر روي نامبارك تو را نمي«:گويدمي

241-242(.

و.6-1-3 و موشـي در زيـر درخـت در شهر بديشا روي درختي به نام نكـرود راسـو

و جغدي روي شاخ گربه در ايـن ميـان. كردنـد آن زنـدگي مـييهاي در وسط درخت

و گربه هر سه را طعميهموش طعم مييهسه جانور ديگر بود كـه تا ايـن دانست،خود

دشبي گربه در دام صياد گرفتار مي و موش يهر حال رفتن به صحرا گرفتـار حملـ شود

و راسو مي ميشود پس دوانجغد ميدوان پيش گربه و هر دوي ما گرفتاريم«:گويدرود

همحق همسايگي را به و جغد را فراري بده تا من و راسو » بندهايت را باز كنم،جا آور

ميگربه مي و جغد با ديدن موش در كنار گربه فرار و راسو وپذيرد موش بند پـاي كنند

و از آن به بعد هر دو با صـلح زنـدگي مـي گربه را باز مي ،خالقـداد عباسـي( كننـد كند

1375 :282-283.(

مـاهـ از نبـرد مـوشيالمحبين داسـتان در رياض.7-1-3 مـوش:ميخـوانيبـا گربـه را

و پنهـاني از سـاير دوسـتانش آن اي را پيـدا مـي انبار پنير خانه،پروري تن جـا پنيـر كنـد

مي مي و براي جنگ با گربـهاه جو از تمام موش هاي جنگتا اين كه موش. خوابد خورد

مي هاي موش. كننددرخواست كمك مي نشين كمكي برنمياز من گوشه: گويدتنبل انبار
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مي جنگاه موش. شما بهتر است با نفستان جهاد كنيد آيد، تن: گويندجو پـرور تو موش

مي جنگاه موشپس. دهيفقط به جان خودت اهميت مي و به دليل جو با گربه جنگند

و گربه تمام موشنداشتن نيروي كمكي شكست مي رااه خورند از جملـه مـوش انبـار

ميمي و از بين ).70-69: 1270ت،يهدا( بردكشد

و بلنديهاداستان.3-2  مستقل

و گربه.3-2-1 يد زاكانيعبيموش

بنوديادهي، قصوگربه موشداستان تمثيلي خفيتيو دو عبيدر بحر و منسوب بـه ديـف

دل) 772-700(ي زاكان مياست كه به و كودكان بارها جزو ادبيل شهرت آن ات يـ ان مردم

از درسي هايكتاب شماردروياخانهمكتب دريجمله اول چاپ شده است؛ ن چاپ آن

يهطبع برلين، مطبعـ 1305تراش در سالو داستان سنگ وگربهموشويدر بمبئ 1916

و در تاريخ نشـر آفتاب و با اشكال متفاوت داشته است جز اين بيش از صد چاپ ديگر

.آيدايران از كتب پرشمارگان به حساب مي

ــويم ــويم(ي ن دل)55-49: 1334،ين ــه ــب عي ــل ــي ــوبيوب فن ــاني(و محج ،زاك

1999:xxxi(دل ايبه قصيل نبودن ويهاسينوده در دستين عبيـدكهن آثار د، آن يـ وان

ور عق. داننديميا منسوب به اييهاسينود دستاعدتمحجوب،يدهيبه ن قصـهيكه از

ا و پاكستانيدر ميران قديشود، از تاريافت . روديفراتـر نمـيچاپيهان نسخهيترميخ

و ميتياما دل كند أكيد العـادهن شهرت فوقيو گزنده، همچنيقويل طنز اجتماعيكه به

مي عب وگربهموشتوانيآن، ب.د به شمار آورديرا از آثار مسلم ايـ البته چهـل نيـت از

آمـده اسـت كـه انتسـابياصـغر مهـدو) 950ريتحر(دارخيس تارينو ده در دستيقص

عب وگربهموش ميفيد تضعيرا به يمتعلق بـه مـوزهين در نسخهيهمچن. كنديا مردود

عكـس آن بـه.ك.ر(اسـت آمـده وگربهموشك صفحه از آغازي 780خيا به تاريتانيبر

.)دانشگاه تهرانيمركزيكتابخانهدر 3/3555شماره 

بيسهياز مقا ميهام با چاپيقديت نسخهيچهل دريعصر قاجار، افت كـهيتوان

ابزبان منظومه ساده و نيـايريپـذ عامهيد كاتبان برايشا. به آن الحاق شده استياتيتر

و پرمعنا، دستيداستان كوتاه، مه تغج بييبه ين در نسخهيت آغازير آن زده باشند؛ مثال

:ن استيچنيمهدو

ميا )393:تابي زاكاني،( وگربه برخواناموشيا قصهــزانيمجوسك به طبع
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:دتريجديهاودر نسخه

و دانـخردمند عاقيا )همان( وگربه برخواناموشيا قصهـــل

پيعل تاب تـازه منتشـر شـده دانشـگاه اپسـاال بـا نـامكيگفتار فارسشيمحدث در

عبموش ايد زاكانيوگربه، منسوب به وگربـه كـارد كرده است كه مـوشين نكته تاكي، بر

دليو.ستينيد زاكانيعب زيسه ايل مئن باور خود اراير را بر :كنديه

ديا.1 ديـعبيدوران زنـدگيهشـتم هجـريسـدهيهـا با نوشتهيد سبكين چكامه از

ه.2.ندارديخوانهمياكانز عبيهاك از نسخهيچيدر ،يد زاكـان يـ كهن مجموعـه آثـار

نمي وگربهموش عبيهـا بـا نوشـتهيسـنج در هـم.3.شوديافت ،يد زاكـان يـ گونـاگون

و محتوا، كموگربه موش و».تر استهيما، در سبك وگربـه بـه احتمـال مـوشيبه گمان

و سـرايدر قرن دهم هجريعنياد در دوران شاه طهماسب اوليز اش ندهينگاشته شـده

ا)انينقطو(انيخانيپساز فرقهيشاعر ويان صـفويميهاكشاكشن چكامهيبوده كه در ه

.)7: 2010،محدث(ش گذاشته استيان را به نمايخانيپس

فط و پندآموز، رفتارين داستان طنزآميايشردهرح كـه بـا اسـت رياكـارييگربـهز

و جلب نظر موشتظاهر به توب آنه ميها، چنيخالصه.دردها را :ن استيداستان

و رياكارگربه . شـود خانـه مـي كرمان، براي شكارموش، وارد شرابدر اي تيزچنگال

سر شراب موشي در و مست شده خم شرابدر خانه مي.استكرده و گربه جستي زنـد

از.كندمي موش را شكار ومي به سوي مسجد آن، پس اظهـار توبـه صداي بلند،با رود

از.كند ها را به خود جلبموش تا نظر كند،مي و پسِ منبر مـي موشي اين خبر را شـنود

ميهاموش.است كرده گربه توبهكه دهدمي ها خبربه موش و يكـي را خوشحال شوند

مي از ب كنند تا غذاهاي رنگارنگي به عنوان تحفـه نـزد بين خودشان انتخاب .برنـد گربـه

ميآناز مسرور،يگربه ميها استقبال و مدعي بـراي شـود كـه در روزهـاي اخيـر، كند

و اكنـون نيـز روزي رضاي خدا روزه از گـاه،آن.اسـت اش را خداونـد فرسـتاده گرفتـه

مي موش و تقـرّب را بـه جـا خواهدها و رسـم تعـارف چـون.آورنـديكه پيش بروند

مي موش مي شوند،ها به او نزديك و پنج مـوش گربه جستي دو.كنـد مـي را شـكار زند

. اسـت كـه چـه اتّفـاقي افتـاده دهندمي هاي ديگر خبرو به موش گريزندموش ديگر مي

ميهمگي نزد شاه موش ميها و تصميم چون اين.آورند گرد گيرند لشكري عظيمروند

ازمي رسد،خبر به گربه مي ا پنهاني لشكريانش را مهياام.آيمكرمان بيرون نمي گويد من
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ميمي و به سوي ميدان جنگ حركت دو در بيابان فارس،.كندسازد  جنگ سـختي بـين

فـراوان، كشـتار شـوند، امـا سـرانجام پـس از ها غالب مـي ابتدا، موش. گيردلشكر درمي

ومي لشكريان گربه پيروز ميوها را تارموش شوند . كنندمار

برهيان قافيه درپايقافيار الف زائد براياخت افـزوده وگربـه مـوش طنـزيهـا جنبه ها،

قص. است ايهمچن.ز تازه استينيداستان پردازيده برايانتخاب قالب راين قصـيـن ده

ويحماسـه.مضحك به شمار آورديهاحماسه توان جزويم مضـحك موضـوع سـاده

مايمبتذل ميرا دست و آن را بـه سـبكيه قرار و هـدفشيمـ فـاخر بـازگويدهد كنـد

پ و اعمال كـهيدادن موضـوع جلوهيكه با واهيهجو.ش پا افتاده استيتمسخر رفتار

م ميبه آن .رديگيپردازد آن را به سخره

با وگربهموشيمنظومه يشمرد كه با لحنـيانتقاديهان منظومهياز بهتريكيديرا

و مهارتيز همراه با زبان مطايطنزآم شيعجيبه بيـد بـا باريعب.ده استب سروده ،ينـيك

و صـحنهو دقت تمام، مـوشينگر ژرف مختلـف بـه حـاليهـا وگربـه را درحـاالت

و گربـه آمـوز مـوش عبـرتيمناظرهيهاقرارداده وصحنهييارويرو و درگ هـا يريـ هـا

و ايگردويش قوا، كاربرد افزارجنگيآرايچگونگ وجنگ دو لشكر ـ حاالت ن مبـارزه ي

بسيخون .م كرده استيماهرانه ترسارين را

بيشا عبشيد و گربهيتر مردم اباش بشناسند؛ چناند را به موش از آن حكـمياتيـ كه

:افته استيمثل سائر 

پنــــاين زمان پن ميـــج شــــت گيردج و مسلماناــــده عابــــا د

شـــكه گربه عابيمژدگان معد ـــد و و زاهد  وگربهسلمانا موشابد

)396:تابي زاكاني،(

ب )همان(اــــــش فراوانــــيود روزــشيمن ـــيقيه ـــهركه كار خدا كند

و دو بدان چنگاليدو بد بين چنگ دنــــك شــــه )همان(ر غرانايدان چو

عب يـ اسـت كـه بـه اهمين كسـينخسـتيانيعباس اقبـال آشـت از لحـاظديـت آثـار

و آن را در مقدمهيپيشناس جامعه عبيكل«اش بر برد او.شـد يـادآور»يد زاكانيات آثـار

و اخالق: عبارتند از و اشـراف و» مـذهب منسـوخ«االشراف در انتقاد از اخالق بزرگـان

بيف عربياز لطايادلگشا مجموعهيرساله؛»مذهب مختار« يبا نثـريتر به فارسشيو

ويروان، فص و آدابِ زمان؛ تعرح نقيموجز در انتقاد از اخالق هـا لغـت نامـهيضهيفات
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ر و ـ مشتمل برده فصل؛ صدپند ريدربـاره( نامـهشي ؛ 1375،ياريـ صـاحب اخت.ك.او

).1364،ي؛ داوود1383،ي؛ حلب1380،يقشم

عبيد خود بر درك درست.شمرد انتقادي هايمنظومه را بايد از بهترين منظومه اين

تايمعن :كيد داردأآن

و هوشياگر دار و دانش و موشــبي تو عقل ا بشنو حديث گربه

يآن حيران بمانيه در معناــكيـــــت داستانــــبخوانم از براي

)393:تابي زاكاني،(

رايعب : دانديم»فهم مدعا«د غرض داستان

پيدن مدعــگربه برخوانو غرض از موش )همان( سر جانافهم كن

بو گربهها اشاره به جنگ دو گروه موش ديها در و قـرائن روشـن گـريابان فـارس

اينميباقيشك عبيگذارد كه و اشاره به واقعهين اثر انعكاس عصر .اسـتيخيتـارياد

ا انياز بايرو آنچـه باعـث«. ران بـه شـمار آورديـايلـيادب تمثيد در حـوزهين اثر را

ايم همين حكايشود سيچونت بـاييهاتيشخص گونيمهجلوه كند،ياسيك داستان

و رفتار خاص در داستان با كسانخصلت عبيها و حكومتيد زندگياست كه در زمان

).1376:277 تقوي،(»اندكردهيم

ايعب قصيد در و رابطـهيده وضع عامهين و حكـام و قضـات هـا را بـهآنيمـردم

زييآراصفيف با همهيضعينشان داده است كه طبقهيخوب ـ ها، سرانجام ير سـلطه ي

ميطبقه و زندگيگيحاكم قرار ميرد ا.شوديشان نابود مـين قصـيبا تامل در تـوانيده،

بيدر تانيافت كه منظومه، ايشيرهيگر روابط اميخ ابواسحاق ن محمـدير مبارزالدينجو با

ياسـت بـه توبـهياداسـتان اشـاره گربه در اينيتوبه. كرمان استيفرمانروايمظفر

و بيعت او با خليفه خميمعروف امير مبارزالدين و محتسبخانهمصر كه يها را شكست

و در لباس ديـن بـه كشـتار مخالفـانش پرداخـت امهيـتكياز طرفـ.پيشه كرد ريـ كـالم

م» گربه«يگران كلمهيدريتحقين، برايمبارزالد و هر كس را كه ر خواسـته خـوايبوده

م ـ با استفاده ازايد زاكانيعب.ده استيناميكند، گربه تكي اميـ كـالم، قصـد تحقهيـن ريـر

ا. اســتن را داشــتهيمبارزالــد و فــارس كــه مقصــود از تكيــمــردم كرمــان راهيــن كــالم

عبيم خـواره شرابين مردير مبارزالديام.افتندييمكار درميد را از گربهيدانستند، نظر
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ش و شاه نخ ابوايبوده ميخوارز در شرابيسحاق و مـوش بـه. كرديافراط رفـتن گربـه

ا شراب اميخانه با وضع ميپ گونيمهرين دو .كنديدا

كهيو نوروزيو اوغانييجرما هاي ايفهطيانهين پس از كشتار وحشير مبارزالديام

ادراموال آن و ميها طمع كرده و جهاد  752 در سالد،ينامين اعمال زشت خود را غزوه

و خوناًرسم ريناحقيهااز اعمال گذشته ايكه و ـ خته بود توبه كـرد او بـاين توبـه ي

و وقف اموال هميساختن مسجد در كرمان ن حـوادث بـايا.استن مناسبت مشهوريبه

ن طوائـف كـهيـن محمـد درايرمبارزالدياميخبر توبه. داردگونيهمگربه كامالي توبه

اويپ و غارت م وسته مورد قتل و بـرايتلقيبا خشنود گرفتند،يقرار وياو هـدايشـد ا

اير مبارزالديام. ها فرستادندشكشيپ بين طيترشين بار با شدت و بـهها يفهابه تاخـت

و  و گربـه جـدال مـوش.برد پرداخت كفر به دستحومعنوان گسترش اسالم هـا در هـا

اميب و گـرن در دشتير مبارزالديابان فارس ناظر است به جنگ شـيفارس خيختن شـاه

ش و فرار شاه سـخ ابواسحاق مـاتميابواسحاق كه مردم فارس از شكست و پـوشاهيزده

 نظـم بـه تـاريخ باشد، درست وگربهموش داستان منشاو اصلدر حدس اين اگر.شدند

 قتـل( 758و يـا) شـيرازاز ابواسـحاق فـرار( 754سـالدواز يكـيدر بايدآن كشيدن

ــحاق ــيدر ابواس ــد) رازش ــر.ك.ر( باش ــفا،و 277: 1371،يآرب ج1372 ص و 3:972،

.)1353:16جوادي،

عميعب ايقـيد با برداشـت ـ كـه از اجتمـاع آن زمـان داشـت، بـا تجسـم ن صـحنه ي

ويرقت زاهدانيدرحق ويد كاران گناه اكار ديـبع«.نمـوده اسـتيمعرفن فروش را افشا

م ست كه تعصبين و زهدفروشى كسى امورزى ويزتـريركـه خـوننير مبارزالديانند ن

ايتررحميب اين امراى و با خُمنيران بود پمىحال و بهيشكست و مسجد مـى اده رفـت

د چون به خلوت مى مىيرفت آن كار ح گر و و جور و ظلم و تزويكرد ـ له او، دسـتري

خليب بسيفهيعت دادنش به و ديارى جنايفاطمى مصر، هيات  نرمنـدى گر، ذهن حساس

ايچون عب و او را وادار كرده باشد كه به او ونـهگنيد را متأثّر ساخته و رفتـار را اعمـال

آنيمبارزالد.تخطئه كند و متظاهر بود كه خونن و قدر دورو و فجـور و فسـق خـوارى

و و جمـع كـردن مـال زجر آنو آزار مـردم د منـال ـ هـا را بـه حسـاب جهـاد در راه ن ي

ل مى و به خود مىگذاشت ايبخش قب غازى و همه درتين جنايد و پرسش ها را مذهب

د ن.دادمىن انجاميبه نام راخىيتـاريوگربه چه واقعهست موشيبه هر صورت معلوم
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مىيب بدد اصال واقعهيشا. كند ان وسياى در خود ندارد، بلكه راين  له اخالق بزرگان زمان

.)16:تابي زاكاني،(»شخند كرده استير

صريعب سيد با لحن مياسيح اخالق كند؛ گربه پـس از قتـل نفـس،يحاكمان را نقد

مـيكفـارهيتنها با دو من نان صدقه برا ،اهـ مـوش! انگـارديگناهـانش خـود را پـاك

بيضعيطبقهي ندهينما و و مدهوش فرخيف، مست و ـ بـر هسـتند كـه البتـهورخـبي

ميايجهينت نمند نند؛ قدرتيبين غفلت خود را و غفلتنـديان يتوبـه بـرا.ز مست غرور

م كـردهيقـدرت را ترسـيويد چنـان سـناريعب. استيز از شكست حتميحاكم راه گر

و برااست كه در طول زمان متمام ملتيها همييها مصداق و نيابد ز رمـزين موضوع

.و عامه پسند استين شاهكار ادبيايماندگار

ييخ بهايشي گربهو موش.3-2-2

و مـوش«اي وگربهموشداستان و هوش به زبان گربه از افسـانه بـه نثـر» پند اهل دانش

و از آثار منسوب به  و-)1031–953( شـيخ بهـايي هاي مشهور اگرچـه بـه نثـر اسـت

عب؛موضوع آن متفاوت شـيممكن است متاثر از آن را بـه تناسـبييخ بهـايد باشد كـه

. كرده استينيمقصود خود بازآفر

سـتاايافسـانه شـدهيهـا خوانـده مـ خانـه در مكتبكه شيخ بهاييي گربهوموش

و فكاهي در رد صوف و اجتماع مردميهاه با ارزشيانتقادي اي متشرع كه گربهيشناسانه

ميبا موشي صوفي گفت پا. كندوگو را شـود يـره مـيچان گربه بر مـوشيدر و مـوش

ه سنده كه خود طرفينو. خورديم مواره موش را در موضع ضعف قـرار دار گربه است،

و از قصهيات نماديكتاب جزو ادب. دهديم كه)فابل( واناتيحيهان اج بـه يـ احت است،

و صـوف ارزش كتاب در انعكاس. نوشت دارديپ .ه اسـتيان در عصـر صـفويمتشـرعان

هنـدي ريشـه كـه اسـت هايي داستان ساختاربه شبيه بهايي شيخي وگربهموش ساختار

و گربـه دسـتدر موش گرفتارشدن داستانكه اصليي قصه بينكهكلش بدين.دارند

 توسط نيز زيادي فرعي هايقصه است، موش شدنگرفتاربازو گربه چنگازآن رهايي
 آمـده فرعـي داسـتان28 اصـلي، داسـتانجز اين طرحدر.است شده ذكر وگربهموش
را پنج.است .است گربههاقصه بقيه راويو كندمي بازگو موش قصه

 مـردو شـير، بخـارا پادشـاه، كار گناه مرد، ظالم دار راه:از عبارتند موش هايهقص
.دزدو تاجر، زيرك
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، گوسـفندان گلـه فروشـنده:از عبارتنـد است گربهآن راويكه فرعي هايحكايت

و شـيخ،وي مريـدانو كـار فريـب صـوفي، بـود شـده حاجيكه روباهي، عراقي مرد

، خسـيسزن، ترك، ميمندي حسن خواجهو محمود سلطان، بهلولو معتزله،ينمجدالد

 محمـود، سـلطان، زنـان مكر، مختارو يزيد، مهمان چهار، گبرانو)ع(ابراهيم حضرت
و روم پادشـاه، معلم مرد، پادشاهو قلندر، فروش خربزهدو، ادببيزن، قاضيو تاجر

.هندي غالم

بهيرين كتاب تحريا از منسوب بـه الفار والسنورهجواهر العقول في مناظرنام تازه

در دست است كه بـه) 1111ق- 1037(دوميمحمد تقي مجلسعالمه مالمحمدباقربن

اين كتاب كـهيدر ديباچه. تقديم شده است)ق1105-1077سل(شاه سليمان صفوي 

ميموشيبا ديباچه و بـاطن حكايتي چنـد ظـاه«:خوانيموگربه متفاوت است، ر مجـاز

و باطن سراپا معني، به لفظ خوش طبعان، بيان كرده »حقيقت، ظاهر اليعني

ايابيدرمي گربهوموشبا جواهرالعقوليسهياز مقا تغيم جزييـن كتاب با ـ رات دريي

شموشيسيبازنو متن، يمجلسـيگربـهوموشآن را با نامينويم.استييخ بهايوگربه

(كنديميمعرف  جواهرالعقـوديخطـينام كتاب در سـه نسـخه)55ـ49: 1334،ينويم.

اين داستان بـه.ن نام نادرست استيا)3ص(ح مولف در مقدمهيد شده كه بنابر تصريق

نشـاني هفـت نسـخهيضـمن ارائـهيمنـزو. هم منسـوب اسـت)ق 1040(ميرداماد 

جآن) 11/2328، 9/887مركزي،(يدو نسخه) 2/1726ها، نسخه( الدين محمـد مالرا از

شـمارهينـام مولـف كتـاب در نسـخه. حاجي محمد فراهاني دانسته اسـتبنمحمد بن

الدين محمدبن حاجي جمال)62-60صص،8ج(اهللا مرعشي نجفي آيهيكتابخانه 2858

.شده است يانب) پايان نسخه(سپاهاني متخلص به صدقي اواني كراوتي باقرمحمد

و 1:515مشـار( چـاپ شـده جواهرالعقـولو گربـهوموشن بار به ناميكتاب چند

قد) 3:199و 5:272ذريعه،2075 .ق اسـت 1208آن متعلق بـهين چاپ سنگيترميو

.است 2208 متعلق به دانشگاه تهران به شمارهيخطين نسخهيترميقد

موش صاحب ذوق.عالمان هستنديافتهيو پرورش دو اهل مدرسههر گربه،وموش

و گربه هم، چون حرمت شعر بـر او ثابـت نشـده، مـانع شـعر  و ادب است و اهل شعر

نميخوان نييهر دو اهل قناعتند اما اگر غذا. شوديموش ز بـه دسـت آورنـد، يـ چـرب
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نميمضا و اشـعار از گفته گر،يكديد سخنانييتاايرديهردو برا.كننديقه هـاي بزرگـان

و حكايت حدعارفان و و مثل آيهاي گذشتگان و ميث .كننديه استفاده

و معرفي صوفي و راه اين قصه هم تعليم و معرفـي طلبگـي و هم تعلـيم گري است

و در عين مقايسه و سعادت از دو طرف دويكسب يقين متن خود كتـاب ايـندر.اين

 اي عزيزان اين گفتگوي موش وگربه را گمان نبريد كه بيهـوده اسـت،:ه آمده استگون

و حيلهيموش نفس اماره ميشماست كه به مكر خواهد از دست عقل خالصي يابـد ها

وو پيروي شيطان كرده فساد كند، هـر زمـاني بعد از آن به اين تمسخر وريشخند نمايد

ا ).1336:240 بهايي،(ز دست عقل بربايدبه ناني وهر لحظه به نعمتي اختيار

فـراوان كـهيهاينام خوراك:كتاب فراوان استيشناسو مردمياجتماع هايهدياف

م حتيدهد، بخشيموش به گربه وعده و ب آن را يـ تركياز فرهنگ خوراك مردم عصر

م سـيخنييران برّه: دهدينشان و و بـا رب پلـاهيكرده، حلوا ارده با مغز گردو، ران برّه

پيانار، قورمه شـيدو و چـرب روده كـه بـا گيازه از گوشت برّه، شـكنبه يپـايردان آن

قساختهيزعفران شُـيمهياند، ران برّه با ه،لّدو كارده با چلو، آش چنگال، نان جو سركه،

.م روغنيهل

مـيموش با آداب عصريدر معرف در:ميشـوياهل تصوف آشـنا اعتقـاد بـه تفـال

رمي، آگاهينينش چرخ زدن در هر شب، چله كارها، چهل .هازاز

هميديانسخه و داسـتانيـ، بـا انـدك اخـتالف در روا گربهوموشنيگر از يهـات

ايموجود است كه ممكن است هم زمانتيحكا46اياتيالحكا در كتاب جامعيدرون

ازميقد  كـه است نكتهناي بيان حكايت اصلي انديشه.باشدييخ بهايشيگربهوموشتر

 بـر بخورنـد، فريـب هـا گربـه همچـون نبايـدو باشند زيركهاموش مثل بايدها انسان

ي نكتـه ايـن.شـمرد وچكك نبايد نيزو كرد آزاد نبايدراهاآنو كرد رحم نبايد دشمنان

 مثـل نبايـدو كـرد قناعت بايد داده انسانبه خداوندكه چيزيآنبهكه است نيز ضمني

ريدرباره( بود كار طمع گربه و صـفا،: 1389ان،يماناسـر.ك.كتاب ج1373ص ددد ،5:

1533(.

از بـراي. افتـد مـيايگربـه چنگدر موشي داستان چنين است كه روزي  رهـايي

 آشـپزخانهاز كـه چون بيايم شما پيش خواستممي خودمن گويدميويبه گربه، دست

 مدتياز بعد. فرستدميهادنبه دنبالبهرا موشهگرب.امآورده برايتان دنبه عددده پادشاه
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كنـد، داسـتان پـرترا گربـه حواس بتواندكهاين برايو دهدمي گربهبهراهادنبه موش

و فرار او را  گربـه دسـتاز مـوش قصـه، پاياندر.كندمي تعريف گربه براي دختر شاه

 شمرد كوچك نبايدرا دشمنهك گويدمي شنوندگانو خوانندگانبه راويو كندمي فرار

.)613: 1390ناشناس،( كرد رحماوبهو

.گيرد دربرنميراها حكايت اين تمام است شده ذكر الحكايات جامعدركه روايتي

 فرعي هاي حكايتاز. استهم شبيه تقريباًو تفاوت اندكيبا اثردودر اصلي داستان
دوهر ابتدايدر. است آمده بهاييخشي گربهو موشدررا بخارا پادشاه حكايت فقط

 داستاندررا گربه خود رهايي براي موش.شودمي گرفتار گربه دستبه موش داستان
 دنبه گوسفنديبه الحكايات جامعدرو گوسفند يخنيو قندييهكلوچبه بهايي شيخ

 خـود خانـه بـه كنـد مـي پيـدا نجـات مـوشكهآناز بعد داستان،در.دهدمي وعده
 وفـا خود قولبه خود نجاتاز بعد موش.داردمي نگه انتظاردررا گربهو گردد برمي

 كندمي تعريفرا داستاني داده وعده گوسفند يخنيو دنبهبهرا گربه دوبارهو كندنمي

.)خخخص: 1389ان،يماناسر(

 هاشماي گربهوموش.3-2-3

شـياسـماعش محمد هاشـم بـنياز درو مـرگ(» هاشـما«تخلص بـهمـيزنجـانيرازيل

و در پاســخ مـوليعرفــانيادهيقصـ.)ق1199 محمــد طاهربنمحمــديدر رد متشـرعان

شيحس يوان هاشـما، كتابخانـهيـد( سروده اسـت.)ق 1098مرگ(يقمينجفيرازين

ش ).3/5690ملك،

 چركچيي گربهو موشسيتخم.3-2-4

كهي اسماگربه سرودهوس موشيتخميي عاميانهمنظومه و عيل چركچي است  به هـزل

در.طنز آميخته است سيتخمـ. چاپ شده است.ش1286بند به سال 130اين مخمس

دهوموش . انـد عبيـد زاكـاني نگاشـته گربـهومـوش اي است كه بـرهموننها گربه يكي از

و هايتبي.تضمين، مخمس كرده است روشچركچي داستان اصلي عبيد را به چهـارم

و همان قصيدهپنجم هر بند  و سه بيت ديگر بي ارتباط با موضـوعِ آن بنـد ي عبيد است

بي مطالبي پراكنده و معني است كه جنبهو  در واقـع سـراينده بـا. مبتـذل داردي عاميانـه

و را مخمسي مبتكرانه ساخته است؛ معنيبيآميختن اشعار معنادار ازين حيث چركچـي

:براي نمونه. آورد معني سرا به حساب بايد از شاعران بي
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دـــتا كه بر تن قباي نو پوشي از لرستان يكي به خود جوشيد

ميد ـــاز پي سور هر طرف كوشي و  نوشيدسر به خُم بر نهاد

اـمست شد همچو شير غران

پمشدي ميس پرده ـــاي بود در ليبيضه ك بي زردهـخورد

باز كـــبراي مره كـدر پس خُم مي كميف اردهــه  ردهــن

اــهمچو دزدي كه در بيابان

)5: 1286،چركچي(

و گـري، گـري، مشـدي از اصـطالحات قمـار، لـوطييچركچ و تعـابير بنـگ بـاده

و تابو در شعر خود آورده است؛ نظير حشيش عاميانه و كلمات ممنوعه ، گنجفه،ي رايج

شش بند ترجيع مشديان، اين منظومه چون اثر ديگر چركچي،.زلف نخواب بنگ، شيره،

و هزلي است كه منظومه و رفتارهـاي اي تفنني آنـان اشـاره زشـت به نـام برخـي افـراد

. كند مي

 اديبيموش وگربهمخمس.3-2-5

دل45وگربه، در مخمس موش ميبند از شاعري به نام اديب است كه به انيـل شهرت آن

و كودكان بارها جزو ادب به صورت سـنگي چـاپ شـده اسـت؛ياخانهات مكتبيمردم

ي شـاعر قافيـه. خـان خوانسـاري اسـتاهللان چاپ آن بـه خـواهش حبيـبيازجمله اول

 رياكـارييگربـه،موضوع داسـتان. كرده است عبيد را تضمينيوگربهي موش قصيده

و گسـترش كتـاب. دردهـا را مـيآن هـا،و جلب نظـر مـوش كه با تظاهر به توبه است

:كندمي تأكيدكه سراينده خود؛ چنانتفصيل داستان عبيد زاكاني است

)2:تابياديب،(ي غريب عجيب يادگار عبيد زاكانا هست اين قصه

فهاني اهللا اصـ آقـا ميـرزا فـتح جلد، كتاب از تاليفات جناب مستغني االلقاببر روي

سـراينده در پايـان.دهـد دانسته شده كه در متن خود را با تخلص اديب خطاب قرار مي

و ناداري خود شكوه دارد :داستان از فقر

چ نظـــنه به كارم درست و آرامـــرخ و طاقت )30همان،( ام نه مرا صبر

:شودداستان چنين آغاز مي

بهگذارم سوي مكتب )1همان،( مكتب ديدمي سروي قباپوش خانه شد دوش
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اي شود كه قصـد داشـته منظومـه كه در همين بيت آغازين هدف سراينده معلوم مي

. زبان منظومه عاميانه است. خانه بسرايد تا مطابق فهم آنان باشدبراي كودكان مكتب

برنـد، فهرسـتي از شاعر در اين مثنوي به مناسـبت هـدايايي كـه بـراي گربـه مـي

و نوشيدنيكيخورا ميها برد؛ از جمله پشمك، باقلوا، پوفك، آش هاي رايج زمان را نام

و)جنگليگالبي تخم( جو، انجوجك  ...، سپستان، افشره، مسقطي

 افسرينامهموش.3-2-6

مشاهيسروده فرزنـد فتحعلـي شـاه، متـوفى-متخلص بـه افسـر-رزا قاجاريزاده محمد

:سروده شده1244كه در سال) 7/3527ش دانشگاه تهران،يخط( 1277

 در هزار ودويست وچل وچار يافت اين موش نامه تبيانا

ا منيو :شوديگونه آغاز

وــــرخت همچو ماه تابانيا نـكفيا  سانايت همچو ابر

 شائقيوگربهموش.3-2-7

ــب 500دريشــائق اصــفهان محســن بــن محمدحســينيســروده ــب110ت كــه ي ازتي

آن بـهيگانـه نسـخهي). 927: 1336،ينويم(د در آن درج شده استيعبيوگربه موش

.شوديميوان هند لندن نگهداريديدر كتابخانه 1244خيو به تار 4581ي شماره

ينهاونديوگربهموش.3-2-8

 دانشگاه تهران، دكتـر مفتـاح،،يخط( 1332خيبا تاريكاظم نهاوندخ محمديشيسروده

چن) 3/155ش ميكه :شودين آغاز

ح پيابتدا حمد  مبر دانايسبحانا بعد نعت

)گهرنامه( نامه خوك.3-2-9

كـه 1253-1245خيبـا تـار)1/3527ش، دانشـگاه تهـران،يخط(ييدارايتقيسروده

ميچن :شودين آغاز

ن پايخوشتر از حمد اــزدانيم به حمديانا لب گشايست

:انيپاو

بتقى اين نظم به  رد ختم كن بر دعاى خاقان را ــــپايان

قس... ن تو حرماناـم دشمــــروزى دوستت وصل مرام
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هيزرند.3-2-10

به)77و76ش دانشگاه تهران، دكتر مفتاح،،يخط( 1303السلطان به سالا از موفقيگو

و در گزاشيعبي وگربهموشروش ترد ـ كار مـاموران مبـارزه بـا اك در زرنـد كرمـان ي

را موفق. نگاشته شده است و نظم حادثه م السلطان به نثر ابيشرح و در ادامـه ات يـ دهـد

ميمنثور است كه چن :شودين آغاز

محياز شهور سن بـــن  كه صمد با دو فوج غازاناود ـــرم

و وارد زرندــــآم شـــيد اـچو ابن سعدانيهبا سپادـه

م :آورديودر ادامه

زيبا دل و مالل پر و سوز وجدرد افـــاز فراق اـــانيود

بكاتـــالحاجيرو به درگاه قاض و اـــرد زارانـــبنمود

بـها چه رنجيخدايكا مردم ـــا  ...ن اختالساناـــتا نمودم

وو 3906فيبه شـمارهيملياز آن در كتابخانهيانسخه بـه خـط مولـف بـوده

مينسيرمجلهيمديكرمانيكوهيمتعلق به كتابخانه .باشديم صبا

و موش.3-2-11  گلشن هوش در جدال گربه

كيعيشياندهياز سرا :وانيبه نام

هميا ك چو گنج آمدن گلستان كه  وانش نكته سنج آمديكلك

و مشـار، 18/230: 1403،يتهرانـ(.ز چـاپ شـده اسـتيدر تبر 1262منظومه در سال

ا). 2371: 1340 و گربه رمز جهـل اسـتيدر نيمنظومـه چنـ.ن منظومه موش رمز عقل

م :شوديآغاز

زميا و اييـــنت از هستيسپهر يـــآن پستين بلنديافته

ا گردد از تو به گرد مركز خاك و شب ر افالكين دوايروز

)18/230: 1403،يتهران(

ح و شاعر پس از گوينب ستايشمد خدا :ديو منقبت ائمه

گويازان سپس قصه و موش گيم از عاقليز گربه وشـــزمن كُن

ا بسيگر چه و پستين داستان اس خام است سست آغار تــانجام

چـطبع دانا سخ آغــــن كــــو نقهــــازد به ض پردازدـــــگفتار

مـسزد داستيك و و هوشگوش ـــان گربه  فتن آن را كه عقل باشد
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خيطوق زر گر نه زــــبه گردن شوير به كه  گستر سخنين سان

)همان(

ميداستان در جلفا ياز اهـاليكييبه خانهيگذر موشيروز. افتدياصفهان اتفاق

آن شراب م نوش . ...فتدايجا

 وگربه موشانيهم.3-2-12

حياصفهانياندهياز سرا :رانيبا تخلص

وـــــش صفاهانـــــنام راقم  ...از محالت شاه شاهاناى

 ليك چون شاعران همى دانند بى شعوران چو من حيرانا

)7197،سپهساالريخط(

 سپهسـاالريخط(سته شده استم خان قاجار دانيكه در فهرست سپهساالر از محمد كر

 500شـامل)4788 غرب،يكتابخانه همدان، ات،يادب 1063،يآستان قدس رضو،7197

مذيب و خرده هايهبت در كسيريگمختلف درياز ـ بـه پا 1286اي 1280كه ان آمـده ي

رد بـر مـذاهب«در،1280شـعبان10روز شـنبهيسـاخته،وگربـه مـوش هميان. است

و و بر فنون ازيبا يك ديباچه» ارباب صنايع متقلبه مختلفه وگربـه مـوش منثور به تقليد

، به خط مولف،»رفت موشان به جوف هميانا« دران آمده الف،يعبيد زاكاني با قافيهي

چن 1289با تاريخ :ن استيآغاز آن

و دانـــــخردمند عاقيا  وگربه بر خواناموشيصهقا ــــل

اــبشنو از من چو در مكنون تو به نظم وگربه را موشيقصه

شهياگربه بس ان ــــر اصفاهــبود و و فاضل )همان(اــدانيعاقل

مينام كتاب را شاعر تصر :كنديح

ز نام نسخه سؤال گفتمش در جواب هميانـرد سايـــك )همان(اـل

 پندنامه.3-2-13

:و با آغازتيب36شامل ناشناسياز شخص

و عاقيا و دانــخردمند  چند بشنو از حكماياا نكتهـــل

)2/2784، مجلس،يخط(
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 ناشناسيوگربهموش.3-2-14

يشهر ماساچوست از مولف)فرانسيس هوفريمجموعه(دانشگاه هاروارديكتابخانه در

:است با آغازياوگربهموش13درقرن گمنام

طبـــاي خردمن اـوگربه بر خوانموشيا قصهـــــع موزونـــد

نظموشيقصه اــم نيك برخوان چو در مكنونــوگربه را تو به

عيختم سازيم گفت ا ـــــش كه بود رسم اين سخندانــــوگو در

ا ـــــد زاكانــــار عبيـــو عجيب يادگغريبيهست اين قصه

)12-4/10مركزي دانشگاه تهران،يكتابخانه(

قصهنخب.3-2-15 هالفار والهرهالنصايح في

چنق كتابت 1319كه در سال)1/6285قم، آستانه،( و آغاز آن :ن استيشده

وهر ثناى بي  كز دهان هر ثنا گو شد برون چندوچونبي حد

يت شفاهيرواي وگربهموش.3-2-16

نيعاميهادر داستان) عابد(زاهدياز مثل گربه يتـيست؛ ازجملـه روايباقياتيز روايانه

و مثليكه در كتاب تمث تميهمـان مجلـساى روزى گربـه: آمـده اسـتل وى شـكيل داد

و بـه موش و قول داد ديگـر توبـه كـرده ها را دعوت كرد تا در آن مجلس شركت كنند

و آزارى موش آن ها اذيت و با و برادر نرساند جا ها هم كه از همه موش. شود ها دوست

و نمى وى گرگ مرگ است، حرف دانستند كه توبه غافل بودند هاى گربه را باور كردنـد

ى گربه آمدند، ابتدا گربـه خـود را دوسـت ها به خانه وقتى موش. فتنددعوت او را پذير

و از موش آن و بـاى موش تا اين كه همه. ها پذيرايى كرد ها نشان داد هـا حاضـر شـدند

و در اين هنگام طبع درنده. خيال راحت كنار گربه نشستند خـويى گربـه نمايـان گشـت

آن پريد وسط موش و پنج تا از ها كه ايـن منظـره را ديدنـدى موش بقيه. را گرفتها ها

و هر كدام به سوراخى خزيدند در يكى از موش. فرار را بر قرار ترجيح دادند هاى اسـير

اى گربه، اى گربه،:ي تركي به اين مضمونچنگال گربه هم بنا كرد به خواندن اين شعر

گرفتى، حاال پنج تـامى بازى پيش گرفتى؛ اوايل يكى يكى كمين كردى، مثل صوفى دغل

ج1352 انجوي شيرازي،( گيرى پنج تا مى ريديهاتيو روا 2:164، ذوالفقاري،.ك.گر

1383:728(.
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يريگجهينت.4

و پندآموز موشيداستان تمثيلي، طنزآم.1 قصز خفيتيب92يادهيوگربه، و يـ در بحـر ف

مياگربهاست كه رفتار) 772-700(يد زاكانيمنسوب به عب كـه بـا دهديرياكار را نشان

و جلب نظر موش ميآن ها،تظاهر به توبه و البتـه بسـيار داستان. دردها را پيامي ضـمني

و زيـرا؛با ظلم گربه نجنگنـد:دارد كودكانكارانه نيز براي محافظه بازنـده خواهنـد بـود

و گربـه رفتار دوگانـ.ها براي بهتر كردن زندگي بي نتيجه خواهد ماند تالش آن ه مـوش

و قدرت نيز بازتابي از رفتار طبق و خاص هايههنگام ضعف .تر مشي حاكمانمردم

دل وگربهموش.2 ميبه و كودكان بارهـا جـزو ادبيل شهرت آن ات مكتـب يـ ان مردم

يهـان داسـتان از داسـتانيـا.چـاپ شـده اسـت درسـي هـاي درشمار كتابوياخانه

م ويپرخواننده در .آيـد پرشمارگان در تاريخ نشر ايران به حساب مـي از كتب ان كودكان

رديپرداز داستانيده برايانتخاب قالب قص ياز نمادهـايريـگف الـف، بهـرهي، انتخاب

س و اشارات ايو اجتماعياسيشناخته شده در.شده استن اثريباعث شهرت نفـوذ آن

و البتـه دشـمني ديريآهاي تر به جهت پيام ميان كودكان بيش و نـه مـوشن است وگربـه

و گريز آنان همواره هيجان و جـري. انگيز بوده استجنگ يك علت نفوذ انيميشن تـام

.كودكان نيز همين نكته استنامي در

عبيپ.3 نظيش از ايد و« در بابن داستانير و چـه ودمنهلهيكل»غربان بوم بسـا بـوده

ا.ر از آن سروده باشديد داستان خود را به تاثيعب ديجز ها داستان كوتاه در متون نظـمهن

و موش اشاره داردو و اقتباس از نمونپانزده. نثر به جدال گربه ييشناسـا وگربـه موشه

و، مخمـس چركچـيي وگربهس موشيتخم: شده كه عبارتند از اديـب،يگربـه مـوش

، ه، خـوك نامـهيـ، زرندينهاونـديوگربـه موششائق،يوگربهموشافسر،ينامهموش

همامه، پندن و موش،  وگربـه ناشـناس، موش، وگربهموشانيگلشن هوش در جدال گربه

قصهنخب ـ وگربـه روا مـوشوييخ بهـايشـ وگربـه، مـوشهالفار والهـرهالنصايح في ت ي

.يشفاه

 يادداشت

ازهانمونهيهمه.1 يرانيايهاالمثل فرهنگ بزرگ ضرب،يذوالفقار: برگرفته
)www.darvag.com/darvag/sminar(
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 منابعفهرست

(اهللا اصفهاني فتحميرزااديب، آقا و).تابي. .سنگيچاپ.گربه مخمس موش

(خدادادفرامرزبن ارجاني، ، به تصحيح پرويز ناتل خانلري،)جلد5(.عيار سمك).1363.

.آگاه:تهران

(انجوي شيرازي، ابوالقاسم و). 1352. .اميركبير:تهران،1ج.ثَلم تمثيل

(عبداهللابن، محمديبخار :ح محمد روشن، تهرانيبه تصح.بيدپاييهاداستان).1369.

.يخوارزم

(عاملي حسينبنمحمد شيخ بهايي، :پور، تهران به كوشش مهدي توحيدي.كليات).1336.

.محمودي

(تقوي، محمد .روزنه:تهران.ت در ادب فارسيهاي حيواناحكايت).1376.

(ثعالبى .دارالفكر:به كوشش محمد محيى الدين عبدالحميد، بيروت.الدهرهيتيم).1934.

و محمد جعفري.)1369(.الحكايات جامع . مازيار: تهران. به كوشش پگاه خديش

و انتقاد در داستان). 1353(.جوادي، حسن جيمجله. حيوانات هايطنز ت4الفبا، .ير،

(لي، اسماعيچركچ شيو شش بند ترج وگربهموشسيتخم).ش1286/ق1325. .طانيع

.نايب:جايب

(الدين حافظ، شمس و قاسم غني، تهران.ديوان).1380. .زوار: به اهتمام محمد قزويني

عمومييهكتابخان:قم. هاي خطيفهرست نسخه).ش 1376ـ1354(.حسيني، احمد

.مرعشي نجفي

(مصطفي،عباسيداد خالق ، به تصحيح)كتهاسريت ساگري ترجمه اسمار درياي.)1375.

نو،سيداميرحسن عابديو تاراچنددكتر مركز تحقيقات فارسي رايزني:دهلي

. فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

(، نصراهللايداوود .پگاه:تهران.يد زاكانيدر شناخت عب).1364.

(ذوالفقاري، حسن .مازيار:تهران.هاي امثالداستان).1384.

.نيمع: تهران.يفارسيهاالمثل فرهنگ بزرگ ضرب).1388(..ــــــــــــــــ

(، كرامتينيرعناحس ت، خرداد8سال،ندهيآ.»ينيچ وگربهموش«).1361. ي شماره،ريو

.192صص،4و3

عبيزاكان (دي، عليتصح.دلگشايرساله).1383. .رياساط:، تهرانياصغر حلبيح
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.وركيوين محجوب، به اهتمام محمدجعفر.اتيكل).م1999(.ـــــــــــ

(ـــــــــــ تا. .اقبال:تهران،يانيبه اهتمام عباس اقبال آشت.اتيكل ). بي

(م شمسيابراهبن، اسحاقيسجاس وصال،يح دكتر نورانيتصحبه.فرائدالسلوك).1368.

.پاژنگ:تهران

(آدمبنمجدودغزنوي، ابوالمجد سنايي به با مقدمه،.ديوان) 1362. و فهرست حواشي

م و اهتمام محمدسعي . سنايي: درس رضوي، تهرانتقي

(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ و شريعه حديقه) 1368. تصحيح . الطريقه الحقيقه

.دانشگاه تهران:و تحشيه از محمدتقي مدرس رضوي، تهران
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