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Abstract  
Many manuscripts and editions of Mush-o Gorbeh [Mouse and Cat] have 
been listed or published as the most famous work of Obaid Zakani; however, 
its comparison and examination clarifies that these various editions of Mouse 
and Cat are significantly different in terms of language, style, and even 
story. These narrations are largely considered as belated and folkloric 
compared to Obaid Zakani’s era and language. Therefore, many people have 
hesitated to attribute Mouse and Cat to Obaid. In order to investigate this 
attribution, these works should be compared, so that their shared roots can be 
identified. This paper merely follows this in three phases. In the first section, 
different editions of Mouse and Cat are compared and grouped based on the 
ending verses of the story. In the second section, the ending of the story is 
examined in all narrations. In the final section, some hypotheses are given 
regarding the relationship of these narrations, their origins, and other 
possible narrations based on the verses recorded in these editions of Mouse 
and Cat. They are, then, compared with the incomplete but older 
manuscripts. These editions of Mouse and Cat can be grouped in nine 
categories in terms of narration, and in two general classes in terms of story, 
based on the style and language. These very differences and a few ancient 
recordings that can only be seen in some of the belated and folkloric 
manuscripts indicate that none of these editions of Mouse and Cat can be 
attributed to Obaid. 

  
Keywords: Mouse and Cat; Obaid Zakani; manuscripts; lithography and 

print; narration.  

Received: 06/07/2020                                                   

Accepted: 09/27/2020 

 

 Corresponding Author's  E-mail: 

f.haghighi@rch.ac.ir 

 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


Culture and Folk Literature                
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 8, No. 35  

November, December &January  2020-2021 

 

190 

 T. M .U. 

Introduction 

Research Background 

Unfortunately, we cannot find an ancient, complete edition of Mouse and 

Cat today. The oldest manuscript can be found in the Anthology of Ali Ibn 

Ahmad No. 3528 (written in the ninth century AH) which is kept in the 

Central Library and Documentation Center of the University of Tehran, and 

the other manuscript is Obaid’s generalities of works (written in the ninth 

century-the early tenth AH century) which is kept in Mahdavi Library, and 

microfilm No. 1547 kept in the Central Library and Documentation Center 

of the University of Tehran. Both works are incomplete.  
Since ancient manuscripts cannot be found, there are lots of debates over 

the attribution of this work to Obaid Zakani. Many studies have been 

conducted on Obaid, and some researchers, such as Mahjoob and Mohades 

have tried to reject the attribution of Mouse and Cat to Obaid in the 

introduction on Obaid Zakani’s Generalities of Works (Obaid Zakani, 1999), 

and the introduction on Mouse and Cat (Uppsala, 2011), respectively.   

However, no study has been conducted on different Mouse and Cat 

narrations so far and this study is going to fill this gap. 

Aims, questions, assumptions 

Dozens of manuscripts of Mouse and Cat are attributed to Obaid. However, 

a comparison reveals that these manuscripts of Mouse and Cat are 

significantly different and cannot be considered as a single work. This paper 

tries to answer three main questions on this issue. 

Although there are dozens of manuscripts and printed editions of Mouse 

and Cat, a comparison manifests that these editions are to a large extent 

different and cannot be considered as a single work. A thorough 

understanding of Mouse and Cat can be achieved by examining these 

editions, examining whether this work can be attributed to Obaid Zakani. 

This paper tries to answer three main questions. 

1. How many narrations of Mouse and Cat are identified?  

2. How are these narrations different from each other? 

3. Do these different narrations share a common ground? 
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Results and discussion 

The most ancient, complete manuscript of Mouse and Cat which is kept in 

the National Library of Tunisia was written in 1153 AH. Comparisons made 

between this manuscript and the other manuscripts as well as the lithography 

and prints that date back to the Qajar era reveal that there are various 

narrations of Mouse and Cat that can be classified into nine categories. 

These narrations differ in terms of the number of verses and vocabularies as 

well as the story.  
Some of them are more difficult while the others are weak and folkloric. 

The handwritten narration which is kept in Tunisia can be considered more 

intact compared to the other narrations in terms of story and language. The 

manuscripts and the printed copies manifest the popularity of the Tunisian 

narration in the 12th, and particularly in the 13th and 14th centuries. However, 

it (or it could be said the other narrations of Mouse and Cat) cannot be 

considered as an ancient narration attributed to Obaid Zakani due to its 

linguistic distinctions with the eighth-century poetry. However, some 

conclusions can be drawn after reflecting on some of the ancient elements of 

other narrations that cannot be seen in the Tunisian narration, and some 

similarities could be found between this edition and the manuscript that can 

be found in the Anthology of Ali Ibn Ahmad and the edition which is kept in 

Mahdavi Library. If a narration can be attributed to Obaid Zakani, it should 

be one of those two incomplete manuscripts. Although some other narrations 

of Mouse and Cat were released in the interval between the release of these 

two manuscripts and the 13th century, none of them have survived. 

 

Conclusion 

There are various narrations of Mouse and Cat which are attributed to Obaid 

Zakani, but none of them can be considered as a work from the eighth 

century. The differences in these narrations are the results of the 

interferences that scribes made in collecting this work. Nine narrations of 

Mouse and Cat are available. The most ancient one is a narration originating 

from the Tunisian manuscript and since some manuscripts and prints of the 

13th century are based on this version, it can be concluded that the Tunisian 
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manuscript was the most popular narration in the 13th and the early 14th 

centuries. 

In addition, there is a narration in the printed editions of Mouse and Cat 

that should be considered as an independent narration despite its general 

similarities with the Tunisian narration. This narration has been published 

frequently during the current century and today everyone recognizes it as the 

Mouse and Cat attributed to Obaid Zakani. Seven other narrations were 

released in the interval between the release of the Tunisian narration and the 

printed narrations, which were abandoned and less read for some reasons 

such as weak verses, weak plot, etc.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 دیو  آذر، 35، شمـارة 8 سال

 

 
 گوناگون آن یهاتیو روا یزاکان دیمنسوب به عب ۀو گرب موش

 
  1یقیفرزام حق
 

 (30/30/9311: پذیرش  98/33/9311: دریافت)
 چکیده
انـد،  نام عبید زاکانی فهرست یا منتشر شدهبه موش و گربههای بسیاری از ها و چاپدستنویس

ها از نظر زبان، سـب  و  شود که بین این موش و گربهها مشخص میاما با بررسی و مقایسۀ آن
سبت به زمان و زبان عبید زاکانی عمدتاً ها نشود. این روایتحتی قصه تفاوت بسیاری دیده می

شوند. به همین دلیل بسیاری در انتساب موش و گربه به عبید تردیـد  متأخر و عامه حساب می
های بایست نسبت این آثار با هم سنجیده و ریشهاند. برای بررسی این انتساب نخست میکرده

پردازیم و این مسیر را در سـه  بحث میها شناخته شود. ما در این نوشته تنها به این مشترک آن
هـا و  کنیم. در بخش اول با تکیه بر ابیات پایانی داستان به مقایسۀ موش و گربـه مرحله طی می

کنـیم و  ها بررسی مـی پردازیم، در بخش دوم پایان داستان را در همۀ روایتها میبندی آنطبقه
هـا بـا   هـا و مقایسـۀ آن  این موش و گربـه  در بخش سوم و پایانی نیز با تکیه بر ضبط ابیات در

هـا بـا هـم،    هایی دربارة نسبت این روایتکوشیم تا فرضیهتر میهای ناقص، اما کهندستنویس
 و های احتمالی مطرح کنـیم از نظـر سـب  و زبـان ایـن مـوش      ها و دیگر روایتسرچشمۀ آن

همـین   .بنـدی کـرد  کلـی طبقـه  توان در نه روایت و از نظر داسـتان در دو دسـتۀ   ها را میگربه
شـوند،  های متأخر و عامه دیده مـی ها و چند ضبط کهنی که تنها در برخی از دستنویستفاوت
 ها هیچ ی  از عبید نیستند.دهند که این موش و گربهنشان می

 سـربی،  و سـنگی  هـای چـاپ  ،هـا دستنویس زاکانی، عبید گربه، و موش: کلیدی هایواژه
  .روایت

                                                                                                                   
 .انسانی، تهران، ایران علوم پژوهشکدة هازبان و ادبیات گروه استادیار .9
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 مقدمه .1
 نیتـر می. قـد سـت یدر دسـت ن  یکهـن و کـامل   سیدسـتنو  چیه گربه و موشاز  همروزا

 بـه  کـه  اسـت ( نهـم  ةسـد )کتابت  احمد بن یعل جنگ ۀگرب و موش آن یهاسیدستنو
 پـژوه، دانـش ) شـود مـی  نگهـداری  تهـران  دانشـگاه  مرکـزی  کتابخانـۀ  در 3558 شمارة
 ة)سـد  یمهدو ۀکتابخان دیعب اتیکل سیدستنو یگریو د (5530-5530/ 95: الف9333
 تهـران  دانشگاه یمرکز ۀکتابخان 9530 ةشمار لمیکروفیم(، دهم ةسد نخست ۀمینـ نهم  
 .اندمانده ناقص داستان ۀمین در اثرهر دو  نیاست. ا
 یزاکان دیعب به اثر نیا انتساب در بحث تا است شده سببکهن  یهاسیدستنو نبود
اثـر   نیها اسده یدر درازا زبانانیتمان کرد که فارسک توانینم ن،یا وجود با. ردیبگ باال

 اقبـال اند )و به استقبال آن رفته او دوست داشته گریاز هر اثر د شیرا ب دیمنسوب به عب
 (.999-993: 9300 ،یزیپار یباستان ؛555: 9388 ،یانیآشت
باشد که به چند کـس   یاگربه و موش دیپس از عب گربه و موش نیترمعروف دیشا
 انــدکــرده منســوبق( 9993-9330) یمجلســ و( ق9333-153) ییبهــا خیزجملــه شــا
ـ ا بـار نینخست یبرا ینوی(. م08: 9388 ،یمتق ؛518/ 55ق:  9333 ،یطهران آقابزرگ)  نی

 و( 55-31 :9333 ،ینـو ی)م کرد یمعرف «یمجلس ۀگرب وموش » منزلۀبه را گربه و موش
 ،ینـو ی)م شناسـاند  را دیـ عب بـه  منسـوب  ۀگرب و موش روانیپ از گرید یبرخ آن از پس
 (.388-385 الف:9330؛ 390-393 ب:9330
؛ 9388 ،ی)متقــ شــدند منتشــر ریمســ نیهمــ در زیــن یگــرید مقــاالت ویاز  پــس
ـ  و مـوش بلکه خود  ،ستین هااقتباس نیا نجایا در ما بحث اما(، 9319 ،یذوالفقار  ۀگرب
 است.  دیعب

 هاپرسش و قیتحق ۀمسئل .2
 یاند. از بررسثبت شده دیعب نامبه گربه و موش سیها دستنوده هاسیستنود فهرست در

 تـوان یمتفاوت هستند و نم اریها بسموش و گربه نیکه ا شودیمشخص م هاسیدستنو
تشتت  نیا زین یچاپ یهاواحد دانست. بالطبع در موش و گربه یاگربه و موشها را آن
 . میباره پاسخ ده نیدر ا یاصل به سه پرسش میکوشی. ما مشودیم دهید
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  شناسیم؟می را گربه و موش از روایت . چند9
 دارند؟ یکدیگر با تفاوتی چه هاروایت . این5
  اند؟داشته مشترک ریشۀ گوناگون هایروایت این . آیا3

  گربه و موش یهاتیروا. 3
 هاتفاوت در دستنویس: نخست بخش. 1ـ3

 مقالـه   یـ  لیذها را آن توانیمتفاوت هستند که نم یبه قدر گربه و موش هایروایت
ـ پا هـا تفـاوت  دادن نشان یبرا ما پس کرد، یبررس  نقـل  را تیـ روا هـر  در داسـتان  انی
 قصـه،  در تفـاوت  ۀهمـ  با. شودیم ریاس گربه که میآورد یبخش از را انیپا نیا. میکنیم

کـه داسـتان    نجاسـت ای از و اسـت  کسانی جانیا تا مختلف یهاتیروا در داستان روند
 یبخش داستان تفاوت شدن مشخص جز داستان، یانیپا اتیاب ذکر با. کندیمتغییر  اریبس
 .شودیم مشخص هم هاتیروا نیا زبان و سب  در تفاوت از

 یشتریب یهااول و آخر نسخه تیروا شوند،یم یمعرف نجاای در که یتیروا نه نیب از
 یشـتر یب توسـع  با رو نیاز. باشد هاآن به شتریب اقبال یایگو تواندیممسئله  نیدارد و ا
 .میکنیم بحث هاآن ةدربار

 تونس  ۀنخست: شاخ تیروا. 1ـ1ـ3
 آشـنایی . است ق9953 تونس دستنویس ایم،دیده شاخه از این که دستنویسی ترینقدیم
 راه از بخشـی  وی. اسـت  محـد   علـی  اهتمـام  حاصـل  دسـتنویس  این به دسترسی و

 از خـود  چـاپی  مـتن  آغاز در ،کرده طی دستنویس این به یابیدست در که را ایطوالنی
 :داده است شرح چنین اثر این

 بـه  سـفر  سـه  از پس دارد، قرار ارجمند ةخوانند یرو شیپ در که رعنا ةدیقص نیا
 سـفر  در شـدم،  آشـنا  آن با اول سفر در ده،یرس نگارنده نیا دست به تونس کشور
 کتابخانـه  ،یخط بخش مسئول ۀگفت به رایز کردم، هیته را آن دیسف و اهیس لمیف دوم

 دسـامبر / 9380)آذر  سـوم  سـفر  در بـاخخره  و نداشـت  یرنگ لمیف گرفتن دستگاه
 نـامش  کـه  دوسـت ادب سینـو فهرست یمردیپا به اما یمشکالت با گرچه(، 5330
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 دیرسـ  دستم به نسخه نیا یرنگ لمیف[، حمادهبن ]جمال شد مقدمه نیا بخشنتیز
 (.90مصحح،  ۀمقدم: 5399 ،یزاکان دی)عب

 :اندنوشته دستنویس این توصیف در
ـ هـ..  9953 شعبان مورخ وا،یش نسخ قلم به است یانسخه  قطـع  بـه  کاتـب  نـام یب
 کمنـد  و الجـورد  و شـنگرف  جـدول  دو بـا  صـفحات . بـرگ  ده در سانت 53×93

ـ یو زبـر،   ریـ نسـخه افـزوده ز   تیبر اهم آنچه. ینقاش تابلو ده یدارا شنگرف،  یعن
با سه نقطـه و حـرف    شهیمشکول بودن آن است. در نسخه سه حرف پ، چ، ژ هم

ـ  سرکش به  یصورت ک )با ( بهیگ )گاف فارس ( ضـبط شـده   یشکل کـاف عرب
از امرا و  یکینسخه به دستور  نیاست. به گمان ا تیب 905است. نسخه مشتمل بر 
به  ایاو  ةنسخه پس از او در خانواد نیشده ]...[ و ا ساندهینو یبزرگان دولت عثمان
تونس  یمل ۀگشته تا سرانجام در کتابخان یو تونس یبازان عثماندست فضال و کتاب

 شـود یمـ  دهیـ د جا چند در عبدالوهاب یحُسن حسن ۀمکتبمستفر شده است. مهر 
 (.95)همان: 

 ییهاسینودست که یزمان تا بالطبع. کرد توجه بایدبه چند نکته  سیدستنو نیا ةدربار
 از امـا  نـدارد،  یچنـدان  تیاهم سیدستنو نیا است، دسترس در دهم و نهم یهاسده از
 بعـد  بـه  قسـمت  نیا اتیاب اند،مانده ناقص بعد به مهین از کهن یهاسیدستنو که جاآن

 .کنندیم دایپ یاتازه تیاهم س،یدستنو
 در مصـحح  ۀنوشت نیا گفت دیبا سیدستنو نیا در دادهیرو یهایتازگ ۀهم رغمبه
 است:  یقوت خود باقآن هنوز به باب
 که است گربه و موش دارخیتار ۀنسخ نیترکامل و نیتریمیقد[ تونس سی]دستنو»
 (.93 :)همان «است شده ییشناسا تاکنون
ـ پا. شـود یم کشته و خوردمیشاه موشان شکست  سیدستنو نیا در  بـا  داسـتان  انی
 :تاس صورت نیبد اتیاب از یبرخ حذف
 سـگ  چـو  بسـته  دسـت  دو هـر  را گربه

 

ــا  ــتادهیدار ا یپـــــ ــا  ســـــ  ناالنـــــ

 

ــه رو ــالد بـ ــرد جـ ــت و کـ ــرا گفـ  چـ

 

ــده  ــت زنـ ــا اسـ ــگ نیـ ــا سـ  خرامانـ

 

 را موشــان شــاه دیــد چــون گربــه] 
 

ــت  ــا از جسـ ــو جـ ــیر چـ ــا شـ  9[غرّانـ
 

ــو ــ همچـ ــته یریشـ ــر نشسـ ــو بـ  زانـ

 

ــد  ــایزنج کنـــ ــه رهـــ ــدانا بـــ  دنـــ
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ــت]و[  جســت ــن. بگرف ــن پ ــان ت  موش

 

ــ برا در  ــو شـــ ــر چـــ ــا  ریبـــ  غرّانـــ

 

 موشــــــــــان در فتــــــــــاد اهللاهلل

 

ــه  ــزن کــ ــه دشیــ ــت بــ ــا غیــ  برّانــ

 

 یآورد بـــــر ســـــر یبـــــاال گـــــرز
 

ــو  ــتم همچــ ــه رســ ــم روز بــ  دانایــ

 

 هـوش  از رفـت  دیـ د  چـو  موشـان  شاه

 

ــم  ــهمش رســـ  وهـ ــا   دیسـ ــر جانـ  بـ

 

 گــــرزش ۀکلّــــ و برجســــت گربــــه

 

ــت  ــ و برگرفــــ ــبانا دیکشــــ  چســــ

 

 چســبان را گــرز کوفــت ســرش بــر

 

ــه  ــرآب کــــ ــا روان ازو دیــــ  جانــــ

 

 نیزمـــ بـــه زد و گرفـــت را موشـــکان
 

 کســـانای خـــاک بـــه هـــاآن شـــد کـــه 

 

ــت ــا هس ــ نی ــغر ۀقص ــعج و بی  بی
 

ــاری  ــعب ادگــــــ ــا دیــــــ  زاکانــــــ

 

 (33-35 :5399 ،یزاکان دی)عب

 و دسـتنویس  سـه  با ما سربی و سنگی هایچاپ و متأخر هایدستنویس بررسی در
 قـرار  شـاخه  یـ   در تـونس  دسـتنویس  بـا  همـه  ما زعم به که شدیم مواجه چاپ سه
 چنـان  آن تونس دستنویس با هانسخه این تفاوت. دارند آن با یکسان پایانی و گیرندمی
 این و نهاد فراتر گامی حتی و دانست شاخه ی  از را هاآن همۀ توانمی که است ناچیز

 .دانست مادرنسخه ی  از منشعب را هاچاپ و هادستنویس
 در اکنون که( 99-9 ق:9508 زاکانی، عبید)ق 9508 فرخ محمود ۀکتابخان دستنویس
( 985 :9353فاضـل،  )شـود  می نگهداری 359 شمارة به مشهد ادبیات دانشکدة کتابخانۀ
 و دارد بیـت  905 دسـتنویس  این. است قاجار عصر در روایت این دستنویس ترینکهن
 ۀالحجـ یکتابـت ذ  ومد دسـتنویس . دارد تـونس  دسـتنویس  بـا  تفـاوت  پنجاه به نزدی 
 نیز دستنویس این. شودمی نگهداری یمل ۀکتابخان در 98013 شمارة به و است ق9585
. دارد تـونس  دسـتنویس  بـا  را تفاوت ترینکم تفاوت 35 به نزدی  با و دارد بیت 905
ـ ا پـس ق که 9339با چاپ  سیدستنو نیا هرچند. هستند اندک هاتفاوت این البته  نز ای
از  گـر ید یااست و مرحلـه  سهیدارد، اما با آن قابل مقا ارید، تفاوت بسخواهد ش یمعرف
 ةاز سـد  یسـوم از جنگـ   سی. دسـتنو دهـد یشاخه نشان م نیرا در ا گربه و موش رییتغ
ـ ا ۀو گرب موش. شودیم ینگهدار یمل ۀدر کتابخان 5933 ةاست که با شمار زدهمیس  نی

ـ ب 85 تـونس  سیودسـتن  بـا  سهیمقا در سیدستنو نیا. است ناقص جنگ  نـدارد،  را تی
 ـ   الـف 33 گ :تایب ی،مل ،یزاکان دی)عب ماندهیباق تیب 83 در اما ،ی از داستانمین معادل
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 ماندهیباق اتیبه حجم ابتونس دارد که نسبت سیتفاوت با دستنو یبه س  ی( نزدب30
ـ تفـاوت را از م  نیشـتر یب س،یدستنو نیدر ا ـ ا یهـا سیدسـتنو  گـر ید انی شـاخه بـا    نی
 یراحتـ هستند کـه بـه   تیاهمها آن چنان کمهم تفاوت جانیتونس دارد. در ا سیستنود
  کرد. یبندهمان شاخه طبقه لیدر ذ زیرا ن سیدستنو نیا توانیم

مصحح محجوب آمده اسـت.   اتیکل در شاخه نای از دسترس در چاپ نینخست اما
 و مـوش  ته استنتوانس( xxxii :9111 ،یزاکان دی)عبه به رغم آنچه در مقدمه آورد وی
 نظـارت  اتیـ کل چاپ بر شدرگذشتش از پس که یکسان ای خود و کند حیتصح را گربه
ـ ا در« ق9339 طهران یسنگ چاپ یرو از» را یاگربه و موش کردند، ه آورد اتیـ کل نی
ها آن را هم در فهرست یو نشان م،یافتیچاپ دست ن نیبه ا ما (.335-315 :)هماناست 
 گربـه  و مـوش چـاپ   نیترمیآن را قد دیق درست باشد، با9339 خیتار اما اگر م،یدیند

 ذهـن  بـه  افـزوده  اتیاب نیا نخست نگاه در و دارد تیب 905 چاپ نیاشناخته دانست. 
ـ ب زدهیسـ  زیـرا  نـدارد،  تـونس  سیدسـتنو  بـا  یارتباط چاپ نیا که کندیم متبادر  از تی
ـ  یهاسیدستنوــ   هشاخ نیا گرید سیدستنو دو از تیب ده و تونس سیدستنو  ۀکتابخان
 یاجـه ینت به ترقیدق ۀسیمقا در اما دارد، شتریب ــ یمل ۀکتابخان و مشهد اتیادب ةدانشکد

 :اندآمده لیذ تیب از پس و داستان بخش  ی در تیب ده نیا. میرسیم گرید
 برجســــتند دهیــــگز مــــوش هفــــت

 

 دهقانــــا  و کدخــــدا یکــــ ی هــــر 

 

 سیدسـتنو  بـا  متفـاوت  ضـبط  هشتاد از شیب ضافه،ا اتیاب بر افزون س،یدستنو نیا
 تونس ۀشاخ از یسیدستنو از آمدهفراهم را چاپ نیا ستیبایم همه، نیا با. دارد تونس
بـه   زیچاپ را ن نیدارد. ا تیب 930است که  خیتاریو ب یسنگ یچاپ دوم چاپ. دانست
سـت. بـه احتمـال    تونس دان ۀبرآمده از شاخ ستیبایم هایو آشفتگ هایکاست ۀرغم هم

منتشر شـده اسـت. چـاپ سـوم      یاز چاپ بعد شیق و پ9339چاپ پس از چاپ  نیا
 ییبهـا  خیدر کنار آثار منسوب به ش گربه و موش نیااست.  مصرق 9330 ،یسربچاپ 

 و اسـت  گذشـته  قرن نیم به نزدی  حاضر چاپ تا ق9339 چاپ از 5.منتشر شده است
 وجـود  با است، آورده وجود به چاپ دو این میان تفاوت صد به نزدی  زمان گذر این
 .  است چاپ همین دارد را ق9339 چاپ افزودة بیت ده که چاپی تنها این
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 ق1233 ملک ۀکتابخان سیدستنو: دوم تیروا. 2ـ1ـ3
 الثـانی جمـادی  کتابـت  5319 شـمارة  بـه  که است جنگی از صفحاتی در دستنویس این
(. 533-533 /8 :9301 پژوه،افشار و دانش)شود می نگهداری مل  کتابخانۀ در ق9533
 و دارد فاصـله  تـونس  دسـتنویس  بـا  سال هفتاد دقیقاً کتابت تاریخ بر بنا دستنویس این
 بـدین  دسـتنویس  در ایـن  داستان پایان. است قاجار عصر دارتاریخ دستنویس ترینکهن
 :است شکل

 بردنــــدهمــــی  را گربــــه موشــــکان

 

ــا  ــه تـــ ــ  بـــ ــدانا دار نزدیـــ  میـــ

 

 زدنــــد دار بــــه را گربــــه کانموشــــ

 

ــه  ــد جملـــــ ــا کردنـــــ  تیربارانـــــ

 

 کشــــید نیــــام از تیــــغ موشــــکی

 

 خروشـــــانا زد گربـــــه ســـــر بـــــه 

 

 شـــاه خـــدمت بـــه موشـــکی ناگهـــان

 

 جانـــــا راحـــــت گفـــــت و آمـــــد 

 

ــۀ ــدفعال گربــــ ــلت بــــ  بدخصــــ

 

 موشـــــانا فـــــدای تصـــــدق شـــــد 

 

ــا ــه تـ ــد همـ ــارک شـ ــادی و مبـ  شـ

 

 جانــــا دل بــــه خرمــــی و عشــــرت 

 

ــۀ ــوش قص ــه و م ــو ار گرب ــه ت ــم ب  نظ

 

ــا عبیـــــد گفتـــــی خـــــوب   زاکانـــ

 

 (853 ق:9533 زاکانی، عبید)
 ق 1211ملک،  ۀکتابخان سیسوم: دستنو تیروا. 3ـ1ـ3
 در متنـی ـــ  تـ   اصـطالح  در و کامل ـــ  و مستقل است دستنویسی گربه و موش این
شـود  مـی  نگهداری مل  کتابخانۀ در 3835 شمارة به که ایپارچه جلدی و برگ هشت
 بـا  پـس  است، ق9533 دستنویس این کتابت سال .(833 /3 :9303 پژوه،ار و دانشافش)

 در این داستان پایان 3دارد. بیت 83 دستنویس این. دارد فاصله سال 80 تونس دستنویس
 :است چنین دستنویس
ــاه ــا شــ ــه گفتــ ــد دارش بــ  آویزیــ

 

ــت  ــر او هســ ــر ز پــ ــاهانا مکــ  شــ

 

 بیاوردنــــــد را گربــــــه موشــــــکان

 

 میـــــدانا رمنـــــا پـــــای بـــــه تـــــا 

 

 غیــــب در از ســــوار یــــ  ناگهــــان

 

 جانـــــا راحـــــت گفـــــت و آمـــــد 

 

ــن ــان ای ــه زم ــبخش را گرب ــه ب ــن ب  م

 

ــد  ــد نکنـــ ــن بعـــ ــا ازیـــ  گناهانـــ

 

  را التماســــــش  نشــــــنید شــــــاه
 

 جـــدا کنیـــد تـــنش از ســـر زد بانـــگ 

 

 خـــویش لشـــکر ســـ اه بـــر زد بانـــگ

 

ــه  ــد کــــ ــغ بیاریــــ ــا تیــــ  برّانــــ
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ــوکران ــغ نـــ ــاه تیـــ ــد شـــ  آوردنـــ

 

ــغ  ــد بگرفـــــت تیـــ ــاخ شـــ  رامانـــ

 

 مـــن  شـــهامت  بـــا جـــالد  گفـــت

 

ــدر را شـــــکمش  ــه بـــ ــانا بـــ  آســـ

 

 جــــالد دریــــد را گربــــه شــــکم

 

ــر  ــه ذکـــ ــیم، گربـــ ــانا کنـــ  موشـــ

 

 (93-93 ق:9533 زاکانی، عبید)

 ق1211 یمرکز ۀکتابخان سیدستنو: چهارم تیروا. 1ـ1ـ3
 کـه  اسـت  ایمجموعه از و بیت صدی  دارای و شده کتابت ق9559 در دستنویس این
 پـژوه، دانـش )شـود  مـی  نگهـداری  تهـران  دانشـگاه  مرکزی کتابخانۀ در 3053 ارةشم به

 :است چنین دستنویس این در داستان پایانی ابیات(. 3001 /93 ب:9333
 بیاوردنــــــد را گربــــــه موشــــــکان

 

 میـــــدانا منـــــار پـــــای بـــــه تـــــا 

 

ــه ــرنگون دار در گربـــ ــد ســـ  کردنـــ

 

ــر  ــر بـ ــاک سـ ــون و خـ ــا خـ  غلطانـ

 

ــه وانگهــــی ــه را گربــ ــدز دار بــ  دنــ

 

ــه  ــابـــــی بـــــود دار در گربـــ  جانـــ

 

ــاه ــان شـ ــب موشـ ــود طلـ ــان نمـ  کمـ

 

 تیربارانــــــــا آهنــــــــگ کــــــــرد 

 

ــا ــی تیرهــ ــدمــ ــی زدنــ ــیپــ  درپــ

 

ــه  ــر همــ ــان بــ ــه جــ ــا گربــ  پرانــ

 

ــاه ــان شـ ــه موشـ ــید در بـ ــی. کشـ  قلـ

 

ــیکده آرودان  ــم ســـ ــلمانا گـــ  مســـ

 

ــه ــه او زد همچــ ــردن بــ ــه گــ  گربــ

 

ــه  ــرش کـ ــت سـ ــوی رفـ ــدانا سـ  میـ

 

ــت ــه او کشـ ــه را گربـ ــدا در چـ  نمیـ
 

 نادانـــا و اســـت کـــرده بـــد کـــه هـــر 

 

 آخـــر رســـد خـــود مکافـــات بـــه

 

 دورانــــا کــــار اســــت همچنــــین 

 

ــت ــن هس ــۀ ای ــب قص ــب و عجی  غری

 

ــار  ــد یادگــــــ ــا عبیــــــ  زاکانــــــ

 

 (8 ق:9559 زاکانی، عبید)

 . شودمی دیده روایت همین در فقط داستان پایان اخالقی نتیجۀ

 ق1211 محرم مجلس ۀکتابخان سیدستنو: پنجم تیروا. 1ـ1ـ3
 بـه  ایمجموعـه  در اسـت،  شده کتابت ق9555 محرم در که مجلس کتابخانۀ دستنویس
 و مـوش  کامـل  دستنویس ترینکوتاه و دارد بیت 30 و شودمی نگهداری 59589 شمارة
 : است چنین دستنویس این در داستان پایان. است گربه

ــه ــزد را گربـ ــاه نـ ــود شـ ــد خـ  بردنـ

 

ــاه  ــد ای گفـــــت شـــ ــا پلیـــ  نادانـــ
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 خـــوردی  مـــرا  لشـــکر  اچـــر  تـــو

 

ــو  ــی تـــ ــاه ز نترســـ ــانا شـــ  موشـــ

 

ــت ــا گفـ ــه تـ ــه را گربـ ــد دار بـ  زدنـ

 

ــارز دو   میـــــــدانا میـــــــان مبـــــ

 

ــاه ــان شـ ــه موشـ ــید در بـ ــی. کشـ  قلـ

 

 غرانــــا شــــیر چــــه گربــــه بــــه زد 

 

ــن هســت ــب قصــۀ ای ــب[ و] عجی  غری

 

ــار  ــد یادگــــــ ــا عبیــــــ  زاکانــــــ

 

 (53-55 ق:9550 عبید زاکانی،)

 ق1219 یمل ۀخانکتاب سیدستنو: ششم تیوار. 1ـ1ـ3
 کتابـت  تـاریخ  و اسـت  ملـی  کتابخانۀ 33551 شمارة جنگ از بخشی و گربه موش این
 چنـین  آن روایـت  بـه  داستان پایان و دارد بیت 933 دستنویس این گربۀ و موش. ندارد
 :است
ــیچ شــنید چــون شــه حــرف ــت ه  نگف

 

ــه  ــا گربــ ــه گفتــ ــاه کــ ــاهانا شــ  شــ



ــن عفـــو ــر کـ ــن بـ ــن مـ ــا ایـ  خطایانـ

 

ــه  ــا توبــ ــرا فرمــ ــه مــ  دنیانــــا بــ



ــاه ــا شــ ــه گفتــ ــد دارش بــ  آویزیــ

 

 مســـــلمانا و مـــــ من شـــــود تـــــا 



ــه ــای را گربــــ ــد دار پــــ  آوردنــــ

 

ــا  ــد تـ ــه ببندنـ ــه را گربـ ــمانا بـ  ریسـ



ــان ــ  ناگهــ ــوار یــ ــی از ســ  طرفــ

 

ــه رو  ــدان بــ ــاد میــ ــا و نهــ  جوالنــ



ــر دل ــت پـ ــت ز داشـ ــه آن دسـ  گربـ

 

ــوش  ــول نــــاکرده گــ  ســــبحانا قــ



 زدنــــد دار بــــه را گربــــه موشــــکان

 

ــ  ــه کرگویانشــــ ــانا جملــــ  موشــــ



ــاه ــان شـ ــه موشـ ــید در بـ ــی. کشـ  قلـ

 

 میـــدانا بـــه ســـگ چـــه را آن کشـــت 



 غریـــب عجیـــب قصـــۀ ایـــن هســـت

 

ــار  ــد یادگــــــ ــا عبیــــــ  زاکانــــــ

 

 (ب 00 -الف  05 گ ق:9501 عبید زاکانی،)

  ق1211 مجلس ۀکتابخان سیدستنو: هفتم تیروا. 1ـ1ـ3
 کتابخانـۀ  در 90530 شـمارة  با جنگی در و است شده کتابت ق9500 در دستنویس این

 55 بیـت  تـا  دسـتنویس  ایـن  گربـۀ  و مـوش . دارد بیت 05 و شودمی نگهداری مجلس
 و بیشـتر  هـا تفـاوت  بیـت  از ایـن  اما دارد، ششم روایت در داستان این با بسیار شباهت
 :شودمی متفاوت داستان پایان

ــوانی ــد در پهلـــ ــان] از آمـــ  [موشـــ
 

ــت  ــت در داشـ ــد دسـ ــمانا کمنـ  ریسـ

 

ــتبگ ــاه رفـ ــهشـ ــه را گربـ ــد بـ  کمنـ

 

ــرد  ــا بــ ــیش تــ ــاه پــ ــانا شــ  موشــ
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ــا گربـــه ــه گفتـ  تـــو م غـــالم مـــن کـ

 

ــو  ــن عفـ ــر کـ ــن بـ ــن مـ ــا ایـ  گناهانـ

 

 آویختنــــد دار بــــه چــــون را گربــــه

 

ــاه  ــت شــ ــین ای گفــ ــا لعــ  ملعونــ

 

 غیــــب در از درآمــــد ســــوار یــــ 

 

 جانـــــا راحـــــت برخیـــــز گفـــــت 

 

ــد ــن مانـ ــۀ ایـ ــب قصـ ــب غریـ  عجیـ

 

ــار  ــد یادگــــــ ــا  عبیــــــ  زاکانــــــ

 

 (الف 30 گ ق:9500 بید زاکانی،ع)

 زدهمیس ۀسد ،یمرکز ۀکتابخان سیدستنو: هشتم تیروا. 1ـ1ـ3
 در 1308 شـمارة  بـه  که است ایمجموعه از بخشی و ندارد کتابت تاریخ دستنویس این

(. 580-585 /90 :9303 پـژوه، دانـش )شود می نگهداری تهران دانشگاه مرکزی کتابخانۀ
 :دارد بیت 05 همجموع این در گربه و موش

 قــــایم را گربــــه بســــتند دســــت

 

 دهقانـــــا همچـــــه بردنـــــد پـــــیش 

 

 کیــــدی قــــرا ای کــــه گفتــــا شــــاه

 

ــن  ــه سَـ ــون نـ ــن چـ ــانا اُلدلرسـ   توآسـ
 

ــرا ــردم چـــ ــرا مـــ ــوردی مـــ  خـــ

 

ــی  ــیمـــ ــاه ز نترســـ ــانا شـــ  موشـــ

 

ــوش ــامـ ــه هـ ــه را گربـ ــد دار بـ  زدنـ

 

ــو   ــر عـــ ــوی تیـــ ــا مـــ  پیکانـــ

 

ــاه ــان شـ ــه موشـ ــید چـ ــیچ برکشـ  قلـ

 

 میـــدانا بـــه ســـگ چـــه را او کشـــت 

 

 خوردنــد مِــی و زدنــد شــادی طبــل

 

 دهقانـــــا دهـــــل و نفیـــــر بـــــا 

 

 رواج قصــیده ایــن گشــت جهــان در

 

ــار  ــد یادگــــــ ــا عبیــــــ  زاکانــــــ

 

 (ب39-الف  33 گ مرکزی، کتابخانۀ سیزدهم سدة دستنویس زاکانی، عبید)

 یچاپ یهاگربه و موش: نهم تیروا. 9ـ1ـ3
 و است دانسته «رواج منتهای در» را گربه و موش هایچاپ نامهعشاق مقدمۀ در نفیسی
 (.95 :9393 نفیسی،) «کرد شماره را آن متعدد هایچاپ نتوان شاید» داده احتمال
 /5 :9355، ...چـاپی  هـای کتـاب  فهرسـت )مشـار   فهرست اساس بر که فهرستی در
اسـت   شـده  معرفـی  گربـه  و مـوش  چـاپ  پـانزده  به نزدی  شده تنظیم ،(3980 ستون
 ش،9330 بـرلن،  عبدالشـکور، : ناشـر »: اسـت  آلمـان  چاپ فهرست، این چاپ نخستین
 شکر، و شیر و حلوا و نان آخر در ق،9350 قاهره،»: است مصر در بعدی چاپ ،«ص53
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 انـد. شـده  معرفـی  بمبئی و تبریز تهران، سنگی چاپ سه، این از پس و «ص505 سربی،
 هشـت  قـاره  شـبه  در شدهاپچ فارسی آثار شناسیکتاب در. مشخصاتی گونههیچ بدون
: قرارنـد  بـدین  فهرست این هایچاپ ترینقدیم است، شده معرفی گربه و موش چاپ
اسـت   ق9333 بمبئـی  و ق9333الهـور  ق،9391 الهـور  ق،9395 دهلی ق،9335 بمبئی
 3.(9100-9105 /3 :9319نوشاهی،  عارف)

 مـالک . کردیم تخابان را چاپ ده یافتیم، دسترسی هاآن به که چاپی هایمتن بین از
 در کـه  دیگـری  دالیل به را چاپ دو هرچند. بود چاپ قدمت انتخاب این در ما اصلی
 بنـدی طبقـه  قابـل  کلی دستۀ دو در چاپ ده این. برگزیدیم شد، خواهد ذکر خود جای
 هستند، بندیطبقه قابل تونس شاخۀ ذیل در و چاپ سه شامل که نخست دستۀ: هستند
 در را هـا آن و اسـت  چاپ هفت شامل که دوم دستۀ و آوردیم دخو جای در را هاآن و
 . کنیممی معرفی گربه و موش از دیگر روایتی منزلۀبه و آوریممی جااین

 روایتـی  بایسـت مـی  دارد، تونس شاخۀ با که هاییشباهت همۀ رغم به را شاخه این
 ازیـن  مـا  دسـترس  رد دارِتـاریخ  چـاپ  ترینقدیم. بدانیم عبید گربۀ و موش از متفاوت
 :آمده چاپ این جلد بر. است( شیرازی وصال دستنویس روی از)ق 9333 چاپ شاخه

 و بـود  قدیمـه  مکاتـب  متداولـۀ  کتب از گربه و موش کتاب چون که نماناد مخفی
 ایـام  ایـن  رفـت، مـی  شـمار بـه  وسیله بهترین ترسیم و خط به اطفال استیناس برای
 و صـوری  کماالت جامع آرامگاهرضوان پناهمتمرح که آمد دستبه آن از اینسخه
 نسـخه  را آن خاطر تربیت محض یا وقت صرف جهت از یا شیرازی وصال معنوی
 زاکـانی،  عبیـد ) یتـیم  است درّی نقاشی و خط جهت از الحق. بود فرموده ترقیم و

 (.9 ناشر، مقدمۀ: ق9333
 :است آمده جلد پشت در و

 ـ که هنرمند مرد دان را وصال /یگانه استاد خط روی ـ ز ناصحانه کتاب این نوشتم
 اول بایـد / کند تقلید را ما زحمت بخواهد/ هرکس/ پیوند باد رحمت به را روحش

 حسن مهر به که اینسخه هر و/ ب ردازد اصل نسخۀ قیمت بابت از تومان سی مبلغ

 نقاشـی  و مشـق  برای/ سنه/ 9333/ شد خواهد ضبط و/ است قلب نباشد الحسینی
 5.خوشحال گردند وطن ابناء که لاطفا
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 در «برغـانی  الحسـینی  مرتضـی » خـط  بـه  و. دارد صـفحه  90 در بیت 15 چاپ این
 . دارد «علیرضا رقم به» نقاشی 93 و است شده کتابت «ق9333 االولیجمادی»

 نسخه این اما دارد، تونس هایدستنویس به شباهتی نسخه این در قصه پایان هرچند
 نیـز  ابیـاتی  دسـتنویس  ایـن  در این بر عالوه. دارد هادستنویس این از ترکم بیت شصت

 تفـاوت  نیز واژگان ضبط نظر از. شوندنمی دیده تونس هایدستنویس در که آمده است
 ابیـات  از برخی چاپ این آغازین بیت ده همان در نمونه برای. است بسیار دو این میان
 :است آمده بسیار تغییر با

ــکمش ــل ش ــینه و طب ــو شاس ــ ر چ  س

 

 چنگانــــــا پلنــــــگ و دم شــــــیر 

 

 :است آمده شکل بدین تونس شاخۀ در باال بیت
 قـــاقم اشســـینه و طبـــل شـــکمش

 

 دنـــدانا تیـــز و قـــوس ابـــرویش 

 

 خودش شاخۀ هایدستنویس در جز که دارد ابیاتی بخش همین در تونس دستنویس
 : اندآمده هاتفاوت همۀ رغم به نیز دیگر هایدستنویس بیشتر در

 شــــکارشــــیر و دوربــــین گربــــۀ

 

 تیزمژگانـــــــــا و کهرباچشـــــــــم 

 

ــاردُم ــاب و مـــــ ــانیعقـــــ  پیشـــــ

 

 دســــتانا ز پــــر و پرمکــــر بــــود  

 

ــا ــان بـ ــان عروسـ ــۀ میـ ــواب جامـ  خـ

 

 مهمانـــــا خانـــــه بـــــه را کدخـــــدا 

 

ــن ــین ای ــه چن ــه ایگرب ــن ک ــتم م  گف

 

 یارانـــا جملـــه و کرمـــان بـــه بـــد 

 

 کاســــه و چمچــــه و دیــــگ رهبــــر

 

ــرف  ــحن مشــ ــفرة و صــ ــا ســ  نانــ

 

ــین ایــن ــه چن  وصــفش مــن کــه ایگرب

 

ــرده  ــل امکــــ ــخندانا و عاقــــ  ســــ

 

 (39-33 :5399 عبید زاکانی،)

 را بیـت  دو چـاپ  ایـن  درعـو   و نیسـت  چاپ این در ابیات این از ی  هیچ اما
 :اندنیامده هادستنویس این در که دارد افزون
ــوش از ــه غریــ ــت بــ ــدن وقــ  غریــ

 

ــر  ــده ببـــ ــد درنـــ ــانا شـــ  هراســـ

 

ــر ــر س ــفره ه ــون س ــادین چ  پــای ه

 

ــا شــــــدی وی از شــــــیر   گریزانــــ

 

 (3-5 ق:9333 عبید زاکانی،)

 :دهدمی شکست را موشان و گشایدمی را بند گربه داستان پایان در
ــه ــر را گرب ــته دســت دو ه ــه بس ــم ب   ه

 

ــا  ــمانا و طنــــاب و کــــالف بــ  ریســ
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ــاه ــا شـــ ــه گفتـــ ــد دار بـــ  آویزیـــ

 

ــن  ــگ ایـــ ــیاه رو ســـ ــا ســـ  نادانـــ

 

ــه ــون گربـ ــد چـ ــاه دیـ ــان شـ  را موشـ
 

ــانا دیـــگ چـــو شـــد غیـــرتش   جوشـ

 

ــو ــیری همچـ ــت شـ ــر نشسـ ــو بـ  زانـ

 

ــد  ــمان کنــ ــاریســ ــه هــ ــدانا بــ  دنــ

 

 زمـــین بـــه زد و گرفـــت را موشـــکان

 

ــه  ــدندی کـ ــه شـ ــاک بـ ــانا خـ  یکسـ

 

 شـــد فـــراری طـــرف یـــ  از لشـــکر

 

 گریزانــــا جهــــت یــــ  از شــــاه 

 

ــان از ــت میـ ــل رفـ ــل و فیـ ــوارفیـ  سـ

 

 ایوانــــا و تــــاج و تخــــت و مخــــزن 

 

ــت ــن هس ــۀ ای ــ قص ــب و بعجی  غری

 

ــار  ــد یادگــــــ ــا عبیــــــ  زاکانــــــ

 

 (95-93 همان:)

 هم جا همین در اما نیست، تونس شاخۀ هایدستنویس پایان به شباهتبی پایان این
 کشـته  هـم  موشـان  شـاه  و نیست خبری برد،می سر باالی گربه که گرزی و سوار آن از
 در بعـد  بـه  این زا که دارد افزون آخر در هم بیت دو چاپ این. کندمی فرار و شودنمی
 :شوندمی دیده شاخه این هایچاپ دیگر
 قصـــه نیـــا از ریـــگ پنـــد مـــن جـــان

 

 شـــــادانا زمانـــــه در یشـــــو کـــــه 

 

 برخوانــدن گربــه و مــوش از غــر 

 

ــدعا  ــم مــ ــن فهــ ــر کــ ــا پســ   جانــ
 

 (95 :)همان

 ناشر نوشتۀ درستی فر  با اما است، نرسیده ما به دستنویسی روایت از این هرچند
 شودمی مشخص( ق9505-9910)شیرازی  وصال به گربه و موش این اصل انتساب در
 از را خـود  تحـول  گربـه  و مـوش  ایـن . است نبوده ناشران دست ساختۀ روایت این که

 و. اسـت  رسـیده  تثبیـت  بـه  سـیزدهم  سدة میانۀ تا درنهایت و کرده آغاز نامعلوم زمانی
 آخـر  نکتـۀ . شـود می یلتبد معاصر عصر در گربه و موش روایت ترینمحبوب به بعدتر
 چـاپ  این گربه و موش از ما دسترس در هایچاپ و هادستنویس تمامی بین در اینکه
 دوم چاپ. بردمی فارسی ادبیات تاریخ در شناخته فردی به نسب که است اینسخه تنها

 سـنگی  چـاپ  ایـن . است ترقدیم هاچاپ سایر از احتماالً اما است، تاریخ بدون هرچند
 آقـا  مسـتطاب  جنـاب  الفرمـایش حسـب » آمـده  جلـدش  پشـت  در آنچـه  بر بنا و است

 قـرار  رغـم بـه  گربه و موش این. است شده «آراسته طبع زیور به کتابفروش میرزاحسین
ـ  البته تفاوت ـ  55 از بیش وصال، چاپ با شاخه ی  در گرفتن  دارد چـاپ  آن با اندک 

https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C


فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________________ 9311 آذر و دی ،53، شمـارة 8 سال  

211 

 

 سـوم  چـاپ . دارد قـرار  اخهشـ  ایـن  هایچاپ میان در جای دورترین در نظر این از و
 کـه  اسـت  تصویر چهارده و بیت 15 حاوی چاپ این. است ق9339 برلین سربی چاپ
 محمـود  مقدمـۀ  رغـم  بـه  چـاپ  ایـن  0اسـت.  شده منتشر کاویان انتشارات مجموعه در
 سـخن  اروپـا  در گربـه  و مـوش  هایدستنویس از آن در که( ش9393ـ9558) زادهغنی
 تفـاوتی  اهمیتکم تفاوت پن. جز( 3 مصحح، مقدمۀ ق:9339 زاکانی، عبید)است  گفته
بنـا بـر تصـاویر    ق اسـت.  9333 یبمبئـ  ،یسنگ چاپ بعدی چاپ. ندارد وصال چاپ با

ـ با های متن با چاپ وصالمشترک و شباهت  وصـال  چـاپ  از راچـاپ   نیـ گفـت ا  دی
سـنگتراش(   یش)همـراه بـا مثنـو   9335 نیبرل ،یپنجم چاپ سرب چاپ. اندداده ترتیب
 هجـری  9335 جاللـی  مـاه بهمـن » تاریخ به «ا..ت» امضای به ایمقدمه کتاب اینت. اس

 زعـم  بـه  را سنگتراش کوتاه مثنوی ،گربه و موش از پس کتاب متن در و. دارد «شمسی
 توانمی الفاظ و عبارات از برخی در اندک تفاوت رغم به. اندآورده است، عبید از اینکه
 مـتن  دربـارة . انـد کرده رونویس ق9339 چاپ بر زادهغنی مقدمۀ از عیناً را مقدمه گفت
 ق9339 چـاپ  مطـابق  ضـبطی  0مـورد  یـ   جز ابیات همۀ. است چنین وضع دقیقاً هم
 چـاپ . اسـت  چـاپ  همـان  مطابق عیناً آن بندیصفحه و چاپ این تصاویر حتی. دارند
. کنیممی فیمعر شهرتشان دلیل به بلکه هاآن اصالت و قدمت دلیلبه نه را هفتم و ششم

 لیـ در ذ 9335صـبا در   محسـن  همکـاری  بـا ( ش9353-9501)بهـروز   ذبیح شادروان
 یارائه دادند که هم چند بار گربه و موشاز  یچاپ« انتشارات انجمن دوستداران کتاب»

؛ 533 ص ب،.م.د) خــتیاز محققــان را برانگ یچــاپ شــد و هــم توجــه برخــ دیــتجد
ـ ب 13چاپ  نی(. ا331 /9 :9359 ونفرخ،یهما ـ ا ۀسـ یدارد. بـا مقا  تی  گـر یچـاپ و د  نی
که شادروان بهـروز اسـاس مـتن خـود را بـر       شودیتونس مشخص م ۀها و شاخچاپ
اند. همانطور تونس داشته ۀبه شاخ زین یچشمۀ اند، هرچند گوشبنا نهاده یچاپ یهامتن

 سهیدر مقا یو معتبر حت لیاص یچاپ را چاپ نیا توانیاند نمنوشته زین ینویکه استاد م
 (.330 ب:9330 ،ینوی)م دانست گربه و موش یهاچاپ گریبا د

ـ   ۀگرب و موش نیآخر ـ  و مـوش از هـر   شیمورد بحث مـا ب  ةدر دور یگـر ید ۀگرب
تنها آثـار منظـوم و    یانیکه شادروان عباس اقبال آشت میدانیمعاصر خوانده شده است. م

را  دیـ عب یرجـد یا و اشعار غهچاپ رساله نیش منتشر کردند. ا9359را در  دیعب یجد
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ـ ( و پرو9333)تهـران:   دربرنداشت. پس انتشـارات اقبـال   در دو  8ش(9333)ی اتـابک  زی
به « ق9333چاپ استانبول  یاز رو»را  دیعب یرجدیها و اشعار غکوشش جداگانه رساله
 گربـه  و مـوش و  ـبود   دیعب اتیکلجا که هدفشان کامل کردن آن اضافه کردند و از آن

 نیش در بـرل 9335به زعـم مـا مـتن آن را از چـاپ      ـ  بود امدهیاستانبول هم ن در چاپ
 برداشتند. 
 بـر  و گنجنـد مـی  شـاخه  در ایـن  کـه  هستند نیز دیگری هایچاپ هاچاپ این جز
 محمدحسـن  چـاپ  گربـه  و مـوش : دهندمی گواهی معاصر دورة در شاخه این استمرار
 تـاریخ  بـدون  چاپ دو این. ارگ بانخیا خورشیدِ چاپخانۀ چاپ گربه و موش و علمی
 حاضـر  سـدة  سـوم  دهـۀ  در بسیار احتمال به و هم به نزدی  زمانی در اما هستند، نشر
 از مختصر ـ  تفاوتی با البته ـ  سنگتراش  مثنوی با همراه کتاب دو این متن. اندشده منتشر
 ادبیـات  در منتشرشده متن شاید. است شده برداشته ش9335 برلین در کتاب این چاپ
 شـده  منتشـر  پژوهشـی  اثری در که باشد ایگربه و موش آخرین( 9319)ای خانهمکتب
 همـین  از چاپی از نیز را چاپ این(. 030-033 /9 : 9319ذوالفقاری و حیدری، )است 
 .اندبرداشته اتابکی /اقبال انتشارات چاپ به نزدی  بسیار چاپی و شاخه

 داستان تفاوت در: دوم بخش. 2ـ3
 مـوش  53 به این نتیجه رسیدیم که این چاپی نسخۀ 93 و دستنویس 95 ز بررسی پس ا
 گربـه  که هاییروایت نخست دستۀ اند:کلی دستۀ دو به تقسیم قابل پایان نظر از گربه و

 در موشـان  کـه  هـایی روایت دیگر دستۀ و کندمی مغلوب را موشان و گسلدمی را بندها
 .شودمی کشته گربه و شوندمی پیروز پایان
 را هـا ایـن . هسـتند  بندیطبقه قابل چاپی نسخۀ نه و دستنویس پن. نخست دستۀ در
 هـایی دسـتنویس  شامل نخست گروه. کرد تقسیم گروه دو به توانمی پایانشان بر بنا نیز
 قرار تونس شاخۀ روایت فقط گروه این در. شودمی کشته موشان شاه هاآن در که است
تـا  بـی  سـنگی  ق،9339 تهـران  چـاپی،  نسـخۀ  سه و دستنویس چهار شامل که گیردمی
 . است ق،9330 سربی و( ما بررسی در دوم نسخۀ)
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 تـاج  و تخـت  و کنـد مـی  فـرار  شاه آن در که است هاییدستنویس شامل دوم گروه
 وصـال  هـای چـاپ : داد قـرار  را چاپ هفت این بایستمی گروه این در. رودمی ازمیان
 بهروز چاپ ش،9335 برلین ق،9333 بمبئی ق،9339 برلین کتابفروش، حسین شیرازی،
  اتابکی. اقبال ـ کلیات چاپ و ش9335
 دار بـه  را گربه هاموش دسته این در. گیرددربرمی را دستنویس هشت دوم، دستۀ اما
 چهـار  در. اسـت  متفـاوت  دسـتنویس  هـر  در گربه مرگ شیوة اما کُشند،می و کِشندمی

 ششـم  ،(ق9550 مجلـس  دسـتنویس ) پـنجم  ،(ق9559 مل  دستنویسِ)چهارم  روایتِ
 شـاه  ،(سـیزدهم  سـدة  مرکـزی  کتابخانـۀ  دستنویس) هشتم و( ق9501 ملی دستنویس)

 گربه مرگ خبر( ق9533 مل  دستنویس) دوم روایت در. کشدمی را گربه خود موشان
 دجال( 1ق9558 تهران /ق9533 مل  دستنویس) سوم روایت در و برند،می شاه برای را

 دار بـر  خـود  گربه( ق9500 مجلس دستنویس) هفتم روایت در و درد،می را گربه شکم
 . میردمی
 ایـن  شناسایی در بسیاری اهمیت تونس دستنویس که گفت توانمی گذشت آنچه از
 اند؟های متفاوت از این دستنویس نشئت گرفتهاما آیا همۀ این روایت دارد، متن

 هاتیروا لیتحل: سوم بخش. 3ـ3
 هـای دستنویس میان از. است تونس دستنویس گربه و موش کامل دستنویس ترینقدیم
 همـین  از برآمـده  بایسـت مـی  را چـاپ  سـه  و دسـتنویس  سـه  قاجـار  عصر در اثر این

 همـین  نیـز  را دیگـر  هـای روایـت  و هـا دسـتنویس  نیای توانمی آیا. دانست دستنویس
 کاتبـان  ذوق نتیجـۀ  را دیگر هاییتروا هایتفاوت و تغییرات همۀ و دانست دستنویس
 دانست؟
 ایـن  حـدود  شـدن  روشـن  بـرای  ما. کرد بررسی را فر  این توانمی شیوه چند به
 .کنیممی تمرکز هادستنویس این در متفاوت ابیات بر حدس
 بـار نخسـتین  برای که دارد معروف بسیار بیت دو چاپی هاینسخه در گربه و موش 
 سیها در پن. دستنوتفاوت یبه رغم برخ اتیاب نیا. شوندمی دیده تونس دستنویس در

 اند: مختصر، تکرار شده یبا تفاوت ز،ین یقاجار
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ــو داری اگــر  هــوش و دانــش و عقــل ت

 

ــا  ــنو بیـ  مـــوش و گربـــه حـــدیث بشـ

 

ــوانم ــن بخــ ــت مــ ــتانی برایــ  داســ

 

ــر  ــت اگـ ــد عقلـ ــران رسـ ــانی حیـ  بمـ

 

 :است آمده چنین بیت دو این از بعد تونس دستنویس در
ــد ای ــل خردمنــــ ــا و عاقــــ  دانــــ

 

ــۀ  ــوش قصــ ــه و مــ ــا گربــ  برخوانــ

 

 شـاخۀ  ذیـل  در را هـا آن کـه  ق9585 ملـی  کتابخانۀ و ق9508 دستنویس دو بالطبع
 نکـرده  تغییری سوم بیت دوم مصراع 93دارند. را ابیات این نیز ایمکرده بندیطبقه تونس
 صـورت بـه  تا ستا گذاشته سر پشت را بسیاری دگرگونی آن نخست مصراع اما است،
 دارند، را الحاقی بیت دو آن هم دستنویس، سه. درآید تونس دستنویس در آن شدةساده
 : اندداده ارائه را بیت این نخست مصراع از متفاوت ضبطی هم و
 (ق9559 دستنویس: چهارم روایت) موزانا طبع خردمند یا
 (ق9501 ملی دستنویس: ششم روایت)موزونا  طبع به عجوزک ای
 (ق9500 دستنویس: هفتم روایت)موزانا  سمع به عجوزک ای
 است؟ آمده کجا از متفاوت مصراع این اما
 :اندشده آغاز بیت این با گربه و موش کهن دستنویس دو
 (احمد بنی عل)جنگ  موزونا طبع به مجورک یا
 (مهدوی کتابخانۀ عبید کلیات)میزانا  طبع به مجوس  ای
 همـین  به تونس شاخۀ شدةشناخته هایدستنویس تمامی در مصراع این که جاآن از
 هـم  هـا دستنویس از ایشاخه گفت توانمی است، آمده «دانا و عاقل خردمند ای» شکل
 .را تازه بیت دو آن هم اند،داشته کهنش ضبط از صورتی با را مصراع این

 از روایتـی  تـونس  دسـتنویس  و کهـن  هایدستنویس فاصلۀ در که گفت بتوان شاید
 ها، مـثالً تحریف و تغییرها همۀ رغم به که است بوده یافتن نض. حال در گربه و موش
 هـای دسـتنویس  از عناصری هنوز ،...« تو داری اگر» معروف بیت دو همان شدن افزوده
 روایـت  ایـن  از بعـدتر . اسـت  دربر داشـته  را ...« مجورک ای» مصراع همین نظیر کهن
 را روایـت  ایـن  کهـن  عناصـر  دیگر که تونس شاخۀ: است آمده بیرون شاخه دو حداقل
 دیگـر  و اسـت،  شـده  تثبیـت  ــ  ـ تقریباً دوازدهم سدة صورت همان در و کرده حذف
 عناصـر  تـونس  دسـتنویس  از بـیش  اما داشته را تازه عناصر از برخی هرچند که روایتی
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 و ششـم  چهـارم،  روایـت  سـه  روایت این اخالف از. است کرده حفظ خود در را کهن
 .شناسیممی سیزدهم سدة در را هفتم
. هاسـت دسـتنویس  تصحیف عمومی اصل و کاتبان دخالت نتیجۀ تحول و تغییر این
 بـا  متناسـب  را آن یـا  بودنـد  عاجز آن درک از که را متن عناصر زمان درازای در کاتبان
 صـحیح یـا مناسـب    آنچـه  به ـ  ...و نحوی بافت واژه، واج، از اعم دیدند ـ نمی ذوقشان

 .دادندمی تغییر دانستند،یم
 مقایسـه  تـونس  دسـتنویس  بـا  را احمدبن علی  جنگ گربۀ و موش واژگان تنها اگر
 ،«خـواب  ۀجامـ » ،«دبـر » ،«مجـورک » نمونـه  یبرا. کنیممی درک بهتر را تغییر این کنیم،
 جنـگ  در کـه  «دنییخا ژاژ» ،«انیژ هزبر» ،«جوشعربده» ،«ببررنگ» ،«زدن تم» ،«یوزی»
 .اندشده حذف تونس سیدستنو از همه اند،آمده احمد بن یعل

ـ به دل فقطروند  نیا البته  یهـا ی. عالئـق و دلبسـتگ  سـت یسـاده شـدن واژگـان ن    لی
 احمـد،  بـن ی داده است. در جنگ عل رییتغ هاسیدستنو نیرا در ا یعناصر زین یشخص
 کشـتن  از پـس  گربـه ( دوم تیـ )روا ق9533 سیدستنو و مهدوی کتابخانۀ عبید کلیات
 رفتـه  مسـجد  بـه  گربه گرید یهاچاپ و هاسیدستنو یتمام در اما ، رفته خانه به موش
ها توبه و اسـتغاثۀ  گویا آن د،ید راتییتغ نیهم در را عامه ذوق از یبخش توانیم. است

دیدند تا خانه و به همین دلیل خانه را به مسجد تغییـر  تر میگربه را در مسجد پذیرفتنی
  ند.اداده

ـ ا نیآغاز اتیاب در. دید شهرها نام افزودن در توانیم را ذوق نای از گرید یبخش  نی
 در بـار نینخسـت  یبرا و است امدهین یشهر چیه از ینام کهن، سیدستنو دو در منظومه،
 از. است شده ذکر داستان انیپا در بعدتر و آغاز در کرمان نام که است تونس سیدستنو
 گفـت  تیقطع به توانینم است، شده فوت کهن سیدستنو دو از نداستا انیپا که جاآن
حال با توجه بـه   نیا با .هستند یالحاق و افزوده تونس سیدستنو انیپا در شهرها نام که

 تیتونس با روا ۀشاخ یهاو تفاوت گرید یهاسیتفاوت و تشتت نام شهرها در دستنو
 ترمحتمل اریبس داستان نیا به «نکرما» شدن افزوده و بودن برساخته ،گربه و موشکهن 
 .رسدیم نظربه
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ــاب در ــاز اتی ــ نیآغ ــ چیه ــت از  ی ــتنو هش ــار سیدس ــت ،یقاج ــد درس  همانن
 اریبسـ  شـهرها  نام هم داستان ۀادام در. است امدهین یشهر چیه نام کهن، یهاسیدستنو
ه آمد« شهر گربانا»ق( تنها نام 9533 سی)دستنو دوم تی. در روااست متفاوت و متشتت
 و کرمان «خراب شهر» را موشان شهرق(  9558/ق9533 سی)دستنو سوم تیروااست. 

 است.  نام نهاده «گربانا شهر» را گربه شهر و99
 و فرسـتد یمـ  خراسـان  بـه  را یکسـان  گربه( ق9559 سی)دستنو چهارم تیروا در 
 سی)دسـتنو  پـنجم  تیـ روا در. نـد یآیمـ  کاشـان  به مصاف یبرا خراسان از هاآن س س
 جنـگ  محـل  و موشـان  شـهر  از امـا  فرستد،یم خراسان به را یکسان گربه زین( ق9550
 در. اسـت  کاشـان  در موشـان  شـاه ( ق9500 سی)دستنو هفتم تیروا در. ستین یخبر
 و اسـت  کاشـان  در جنگ محل و گربهق(، 9501 یمل ۀکتابخان سی)دستنو مشش تیروا
 در. سـد ینویمـ  نامـه  خراسـان  بـه  خواستن کم  یبرا هم گربه کرمان، در موشان شاه
 و هسـتند  «کرمـان  شـهر  انیکدخـدا » موشـان ( زدهمیسـ  ةسد سی)دستنو هشتم تیروا
 و فرسـتد، یمـ  خراسان به یقاصد گربه. روندیم کرمان به «اصفهان و عراق یهاموش»

 !خواندیم اصفهان به را هاگربه
ـ  ریتفس یبرا راه کرمان به ـ  تونس تیروا در ـ  گربه کردن منتسب با ی،رو هر به  ای
...  و آن دانسـتن  یاسیس خ،یش شاه و نیمبارزالد ریام جدال به قصه نیا لیتأو یریتعب به
 .(333-395 /9 :9359 ونفرخ،یهما؛ 985-989 :9359 )وارسته، شد باز

 موش از تونس روایت گفت، باید دسترس در محدودِ هایدستنویس همین دایرة در
، ... و یافتـه قـوام  روایـت  سـاده،  و سـالم  نسـبت به بیان و انزب همانند دالیلی به گربه و

 دورة در همـه  ایـن  بـا . اسـت  شـده  استنساخ بیشتر و بوده هاروایت سایر از ترمحبوب
 و مـوش  از تریتازه روایت به را خود جای ما ــ دسترس در هایچاپ بر بنا ــ قاجار
 .دهدمی گربه

 تونس دستنویس از ها،روایت این همۀ برای را واحد منشأیی تواننمی این بر افزون
 کتابـت  از پـیش  گفـت  بایـد  ناگزیر پس. کرد معرفی بررسی، مورد هایچاپ آخرین تا

 از برخـی  کـه  اسـت  بوده موجود گربه و موش از متفاوتی هایروایت تونس دستنویس
 موش دو مقایسۀ با بعدی گام در بتوان شاید. اندرسیده نیز سیزدهم سدة به هاآن اخالف
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 بخشـی  تونس دستنویس با مهدوی کتابخانۀ عبید کلیاتو  احمد بن یعل جنگ گربۀ و
 .کرد تبیین زمان آن در را هادستنویس این دگردیسی و تحول از

 جهینت. 1
 کـه  اسـت  مانده جای به گوناگونی هایروایتزاکانی  عبید به منسوب گربۀ و موش از
 دخالـت  نتیجـۀ  هـا روایت این تفاوت. دانست هشتم سدة از اثری تواننمی را ی  هیچ
 هـا آن ترینقدیم. شناساندیم را روایت نُه گربه و موش هایروایت میان از. است کاتبان
 و هـا دسـتنویس  بـر  بنـا  و اسـت  گرفتـه  سرچشمه تونس دستنویس از که است روایتی
 در روایـت  تـرین محبـوب  گفت توانمی سیزدهم، سدة در آن از گرفتهنشئت هایچاپ
 . است بوده چهاردهم سدة اوایل و سیزدهم سدة

 رغـم بـه  کـه  شـود مـی  دیـده  روایتـی  گربـه  و موش چاپی هاینسخه در آن از پس
 ایـن . گرفـت  درنظـر  مستقل روایتی را آن بایستمی تونس، روایت با کلی هایشباهت
 و مـوش  منزلـۀ  بـه  را آن همگان امروزه و شده منتشر دفعات به حاضر سدة در روایت
 هفـت  چـاپی  هـای نسـخه  روایت و تونس روایت بین در. شناسندزاکانی می عبید گربۀ
 مهجـور ... و نایافتـه قوام قصۀ سست، ابیات همانند دالیلی به که هستند نیز دیگر روایت
 .اندشده خوانده ترکم و مانده

 هانوشتیپ

، ملـی نـاقص و   9585ویس فـرخ، ملـی   . این بیت در دستنویس تونس نیامده است و ما آن را از دستن9
 چاپ محجوب آوردیم. 

. با ایـن  (3980 ستون /5: 9355 ...،چاپی هایکتاب فهرست تر معرفی کرده بودند )این چاپ را پیش .5
/ سـتون  5انـد )همـان:   ق نوشـته 9350به اشتباه سال نشر را  چاپی هایکتاب فهرستتفاوت که در 

3980.) 
بـه کتابـت    3103ای به شـمارة  در مجموعه ــ موش و گربهاه دستنویسی دیگر از در کتابخانۀ دانشگ .3

/ 95الـف:  9333پـژوه،  شـود )دانـش  نگهداری مـی   ـق ـ9558عبدالعظیم نیشابوری محرم بن علی 
ق کتابخانۀ ملـ  اسـت. متأسـفانه دسـتنویس     9533بندی با دستنویس ( که قابل طبقه5100-5108

-509 ق:9558 زاکانی، بیت پایانی داستان را ندارد )عبید 53ستنویس مل ، دانشگاه در مقایسه با د
505). 
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 .Marzolph, 2001: 255 ؛ 930: 9380رک: مارزلف،  گربه و موشهای دربارة چاپ اقتباس .3
 .بردیم بهره»/«  از سطر هر دادن نشان برای .5
 (.339ب: 9330. مینوی زیبایی این چاپ را ستوده است )مینوی، 0
( کـه در چـاپ   90ق: 9339)عبیـد زاکـانی،   « ها به دنـدانا کند ریسمان»ق آمده است: 9339در چاپ  .0

(. البتـه  90ق: 9333،  )عبید زاکانی« کند آن ریسمان به دندانا»ق بدین شکل تغییر یافته است: 9333
درنظـر   رخ داده است، که آن را 03ق، بیت 9339 چاپ دلیل  غلطی مطبعی درتفاوت دیگری نیز به

 نگرفتیم.
ایم، اما نشانۀ ویرایشی از این کتاب به دست داده بود، ما این چاپ را ندیده 9330تر در . اتابکی پیش 8

، حاشـیۀ  9910/ 3: 9333-9331؛ آذر بیگـدلی،  390/ 9: 9301)معین، آن در منابع دیگر آمده است 
« و سیصد و چهـل و دو شمسـی  اول آبانماه هزار »مقدمۀ چاپی که در دست ماست تاریخ  مصحح(.

انـد، ایـن چـاپ،    الف: مقدمۀ مصحح، بیست و ی (. بنا بر آنچه نوشـته 9333را دارد )عبید زاکانی، 
(. ما بنا بر آنچـه  95: حاشیۀ ص 9305اختیاری و باقرزاده، چاپ دوم ویرایش اتابکی است )صاحب

 را افزوده بودند. ربهموش و گهم  9330بسا در همان چاپ در دست داشتیم سخن گفتیم. چه
ق فوت شـده اسـت. داوری مـا دربـارة ایـن دسـتنویس بـر اسـاس         9558. ابیات پایانی از دستنویس 1

 ق است.9533شاخۀ آن، دستنویس دستنویس  هم
 را دربردارد. موش و گربه. نیازی به یادآوری نیست که دستنویس سوم تنها نیمۀ دوم 93
 است آمده «بانا من» قافیه در ق9533دستنویس  ده است. درق فوت ش9558. این بیت از دستنویس 99

 شده است. نوشته «کرمانا» خط همان با آن باالی بر که

 منابع 
ناصری. . با تصحیح و تحشیه و تعلیق ح. سادات3ج آتشکدة آذر. (. 9333-9331آذر بیگدلی )

 تهران: امیرکبیر.
 داراالضواء.: بیروت .55 جعه. الشی تصانیف الی الذریعهق(. 9333آقابزرگ طهرانی )

 بـا . پـنجم  ج ملـ .  کتابخانـۀ  خطـی  هاینسخه فهرست(. 9303.)پژوه، م.تدانش و ا.، افشار،
 نشر هنر.: تهران. منزوی ا. و حجتی، م.ب. همکاری
 ج هشـتم. بـا  های خطی کتابخانـۀ ملـ .   فهرست نسخه(. 9301) .پژوه، م.تدانش و ا.، افشار،

 تهران: چاپخانۀ بهمن. .منزوی ا. و حجتی، م.ب. همکاری
. تهـران:  تاریخ مغول از حملـۀ چنگیـز تـا تشـکیل دولـت تیمـوری      (. 9388اقبال آشتیانی، ع. )

 امیرکبیر.
 . قم: خرم.آفتابۀ زرین فرشتگان(. 9300باستانی پاریزی، ا. )
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نشـگاه  . تهـران: دا 95ج فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. الف(. 9333پژوه، م.ت. )دانش
 تهران.
 دانشـگاه : تهـران . 93 جتهران.  دانشگاه مرکزی کتابخانۀ فهرستب(. 9333) پژوه، م.ت. دانش

 .تهران
 دانشـگاه : تهـران . 90ج تهـران.   دانشـگاه  مرکـزی  کتابخانۀ فهرست(. 9303)پژوه، م.ت. دانش

 .تهران
 ادب در گربـه  و شمـو  هـای داستان هاینمونه و سوابق: گربه و موش(. 9319)ح.  ذوالفقاری،
 .03-30 ،9 ،کودک ادبیات مطالعات. فارسی

 . تهران: رشدآوران.9. ج ایخانهادبیات مکتب(. 9319ذوالفقاری، ح.، و حیدری، م. )
 .533 ،5، سخنپور. زاکانی با تصاویر محمود جوادی عبید گربۀ و موش (.9330ب. ).م.د

. پرداز و طنزآور بـزرگ ایـران  زاکانی، لطیفهعبید (. 9305اختیاری، ب.، و باقرزاده، ح. )صاحب
 تهران: اشکان ـ هیرمند.

تهـران:   .3. ج شده در شبه قارهشناسی آثار فارسی چاپکتاب (.9319) ر. ش. ،عارف نوشاهی
 میرا  مکتوب.

. با مقدمۀ م. رمضانی، و س. نفیسـی. تهـران: م سسـۀ ]کاللـۀ[     نامهعشاق(. 9393زاکانی ) عبید
 خاور.
کوشـش م.ج. محجـوب، زیـر نظـر ا. یارشـاطر.      . بـه کلیات عبید زاکـانی (. 9111کانی )زا عبید

 .Bibliotheca Persica Pres نیویورک:
. به تصحیح و اهتمام ع. اقبال آشتیانی. تهران: نشریات کلیات عبید زاکانی(. 9359زاکانی ) عبید

 مجلۀ ارمغان.
 و مقدمۀ ع. اقبال آشتیانی. تهران: اقبال. . با تصحیحکلیات عبید زاکانی(. 9333زاکانی ) عبید
. مقابله با نسخۀ مصحح عباس اقبال و چند نسخۀ کلیات عبید زاکانیالف(. 9333زاکانی ) عبید

 دیگر پرویز اتابکی. تهران: زوار. 
کتابخانـۀ   3558شـمارة  احمـد  بـن  ق(. موش و گربه. در جنگ علـی  833)کتابت  زاکانی عبید

 .مرکزی دانشگاه تهران
کتابخانـۀ مهـدوی،    00ق(. موش و گربه. در دستنویس شمارة 153)کتابت پیش از زاکانی  عبید

 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. 9530میکروفیلم شمارة 
 کتابخانۀ مل . 5319دستنویس شمارة  .ق(. موش و گربه9533کتابت زاکانی ) عبید
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 کتابخانۀ مل . 3835رة ق(. موش و گربه. دستنویس شما9533)کتابت زاکانی  عبید
 .تهران دانشگاه مرکزی کتابخانۀ 3053 شمارة دستنویس. گربه و موش(. ق9559)زاکانی  عبید
 59589ق. دسـتنویس شـمارة   9550ق(. موش و گربه. کتابت محرم 9550کتابت زاکانی ) عبید

 .کتابخانۀ مجلس شورای ملی
. کتابخانـۀ دانشـکدة   ق9508االول ق(. مـوش و گربـه. کتابـت ربیـع    9508زاکانی )کتابت  عبید

 (.985)مجموعۀ فرخ، شمارة  359ادبیات مشهد، شمارة 
. کتابـت مالرحـیم   90530 ق(. مـوش و گربـه. دسـتنویس شـمارة     9500زاکانی )کتابـت   عبید

 کتابخانۀ مجلس شورای ملی.
تابـت ع.ج.  کتابخانۀ ملـی، ک  5-98013ق(. موش و گربه. دستنویس 9585زاکانی )کتابت  عبید

 اردبیلی.
کتابخانۀ  33551ق(. موش و گربه. دستنویس سدة سیزدهم به شمارة 9501زاکانی )کتابت  عبید

 ملی.
 .1308تا(. موش و گربه. کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، شمارة زاکانی )بی عبید
 . کتابخانۀ ملی.5933 شمارة تا(. موش و گربه. دستنویس)بیزاکانی  عبید
 بخـش تاج م. طهرانی و نقاشی خ. ح. خط به )چاپ سنگی(. موش و گربهتا(. انی )بیزاک عبید

 ایرانی. به سفارش م. ح. کتابفروش.
 جا. . بیموش و گربه )چاپ سنگی(تا(. زاکانی )بی عبید
 زاده. برلین: کاویانی.. با مقدمۀ م. غنیموش و گربهق(. 9339زاکانی ) عبید
 شـرکت  . با مقدمـۀ ت. ا. ]تقـی ارانـی؟[. بـرلین: مطبعـۀ     گربه موش وش(. 9335زاکانی ) عبید

 آفتاب.
 جا.. چاپ ح. الحسینی. بیموش و گربهق(. 9333زاکانی ) عبید
به سفارش مدیر کتابخانۀ نصـرت مشـهد.    )چاپ سنگی(.موش و گربه ق(. 9333زاکانی ) عبید

 بمبئی: مطبعۀ نادری.
 .553-590ق(. 9330هایی)در شیخ بموش و گربه. ق(. 9330زاکانی ) عبید
 . چاپ م.ح. علمی. تهران.موش و گربهتا(. زاکانی )بی عبید
 . چاپخانۀ خورشید. تهران: خیابان ارگ.موش و گربهتا(. زاکانی )بی عبید
. با مقدمۀ م. صبا ]تصحیح متن از ذ. بهروز[. تهران: انجمـن  موش و گربه(. 9335)زاکانی  عبید

 دوستداران کتاب.
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. اقدام و مقدمه از موش و گربه )تصویر نسخه خطی کتابخانۀ ملی تونس((. 5399)نی زاکا عبید
 ع. محد . ترجمه به انگلیسی و سوئدی بو اوتاس. اوپساال: انتشارات دانشگاه اوپساال.

. با مقدمۀ فرتـه. اسـتانبول:   الدین عبید زاکانیمنتخب لطایف موالنا نظامق(. 9333)زاکانی  عبید
 بگ.اء توفیقمطبعۀ ابوالضی
های خطب کتابخانۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فهرست نسخه(. 9353فاضل، ع. )
 . مشهد: انتشارات دانشگاه.فردوسی
(. تهران: بنگاه ترجمه و نشر 9355) 9335های چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال فهرست کتاب
 کتاب.

و  50، فرهنگ مـردم در دورة قاجار. ترجمۀ ع. امام. (. ادبیات عامیانۀ فارسی 9380مارزلف، ا. )
58 ،13 -990. 

. بـه اهتمـام س.   5کتاب طنز های کهن. نویس(. موش و گربه به روایت دست9388متقی، ح. )
 ع.ج. موسوی. تهران: سورة مهر. 

 . تهران: صدای معاصر.9ج سخن. حافظ شیرین(. 9301معین، م. )

 .388-385، 995، یغمامقالۀ راجع به منظومۀ موش و گربه. الف(. ذیل بر 9330) مینوی، م. 
 .390-339، 993، یغماب(. قصۀ موش و گربۀ منظوم. 9330) مینوی، م. 
 .55-31، 5، یغما(. موش و گربۀ مجلسی. 9333مینوی، م. )
 . تهران: م سسۀ ]کاللۀ[ خاور.نامهعشاق(. مقدمه بر 9393نفیسی، س. )
 .985-905، 1-0، شناسیممرد. 3(. عبید زاکانی، هزال یا حکیم 9330وارسته، خ. )

 . تهران: چاپخانۀ افق.حافظ خراباتی( 9359همایونفرخ، ر. )
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