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 مهمقدّ .8

بهایی ککیم، عارف و فقیه متشرع و مشهور عهد صفوی، از معدود دانشمندانی استت کته بتاوجود شیخ 

، ریاوتی، نهتوم، فقته، مهندستی و انتواع علتوم ازجملتههنرها و علوم متنتوع  فنون، برخورداری از انواع

هتای منظومتهای ادبی نیز شناخته شده است  وی در کوز  ادبیات به زبان شعر و در چهره عنوانبهغریبه، 

مختلف به نشر آراء و عقاید کالمی، فلنفی، ککمی، عرفانی، قرآنی و فرقانی شترعی ختویش پرداختته 

 است 

هتای کلیلته و یکی از آ ار برجنته ایا ککیم متأنه، داستان موش و گربۀ اوست که شتبیه بته منتا ره

ایا نویننده تواناست  در  ینینوداستاناست که نشانۀ قدرت  ییتودرتودمنه و دارای ککایات متعدد و 

نفظتی و نقتل  یهاجتدل، بتا اندمتشترعهکته نماینتدگان صتوفیه و  متوش و گربتهایا ککایات طوالنی، 

، شتامل نظیتریباند و به همیا جهت ایا ا تر ککایات و اکادیث و روایات متنوع، به نقد یکدیگر نشنته

 تحریر درآمده است   ۀبه رشت« ککایت» یاعناوبا  های شیریا و مطایبه آمیز به نظم و نثر است کهداستان

 کته بتاشتود متیتشتکیل« عناصتری»و « ستاختار»گیتری از هر داستانی برای شکل دانیم که عموماًمی

یابد و نویننده بتا کمتک مهموعته به روایتی نهایی،  هور و نمود مینویس هنرمندی و خالقیّت داستان

ایا عناصر داستتان عبارتنتد از: درونمایته،  یاترمهم  »پردازدداستان میعناصر داستانی به آفرینش پیکر  

  (31: 9911)عبدانلهیان،  «شخصیّتعمل، موووع،  ،، زمان و مکان(پیرنگ )طرح

هاست  فا داستتان نیتز از ایتا پی بردن به ارزش و اعتبار متون ادبی، نقد و بررسی آن تریا راهعمده

معیارهای معینی نقد و  براساسداستان  دهند یلتشکقاعده منتثنی نینت  در عصر کاور، اجزا و عناصر 

و ارزش هنری و میزان تبحّر نوینند  آن، منوط به طریقۀ کاربرد اجزای داستان مطتابق بتا  شودیمتحلیل 

ساس، در ایا مقانه سعی برآن بوده تا به بررسی عناصتر مالک و استانداردهای تعییا شده است  بر ایا ا

پرداخته تا از ایا رهگذر معلوم شود که همتۀ ایتا عناصتر را بتا همتۀ  موش و گربههای داستانی ککایت

کشف کرد و متوجه شد که شیخ بهایی چگونه با  توانیمیکدیگر دارند،  هایی که باها و تفاوتشباهت

ای بتدی  تمثیلی و رمزی، عناصر داستانی را به استخدام درآورده تتا نمونته یامهموعههنرمندی تمام در 

 با اسلوبی خاص به وجود آورده باشد 

 پژوهشپیشینة  .8-8
عناصر داستان از موووعاتی است که در ادبیات بنیار بدان پرداخته شده است  در بتاب عناصتر داستتان 

در ادب  متوش و گربتههتای های داستانسوابق و نمونه) موش و گربه»باید گفت مقانه  موش و گربهدر 
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 یااشاره صرفاًاز کنا ذوانفقاری است که با در نظر گرفتا موش و گربۀ عبید زاکانی است و « فارسی(

 دل در تصرف عقل»به موش و گربۀ شیخ بهایی را دارد و مقانۀ دیگر از مریم غفاری جاهد تحت عنوان 

از نظتر  متوش و گربتهصفحه که بررسی  1ای در است که مقانه« هایی(شیخ ب موش و گربهپژوهشی در )

تا آنها کته  محتوایی و نزاع عقل و دل است که در مهلۀ غیر پژوهشی به نام مهلۀ فردوسی چاپ شده و

پژوهی کار نکترده و داستان شناسییختری و عناصر و کنی از نظر داستان دهدیمنتیهه تحقیقات نشان 

 است 

 موش و گربهنقد و تحلیل عناصر داستانی در حکایات  .6
در ذیل ابتدا به توویحی اجمانی در مورد عناصر داستانی پرداخته و بعد از تعاریف به نقد و تحلیتل ایتا 

  پردازیمهای مورد بررسی میعناصر در داستان

 موش و گربهطرح یا پیرنگ در  .6-8

انگتویی مننتهم، داستتان را از آغتاز تتا  صتورتبهبندی اصلی داستان است که طرح، شانوده و اسکلت

یعنتی تنظتیم کتواد  »اصطالح، پیرنگ در   (۱9-۱9: 9913میرصادقی، ن ک:   )کندیمپایان همراهی 

: 9911، )روزبته« هتاعامل ایهاد پیوستگی عقالنی میان کتواد  داستتان یا رابطۀ علّی و معلونی، براساس

99)  

کنب توانی زمان کواد  بر  اگر نقل سلنلهگیردیملیت صورت ع براساسپیرنگ »بدیا معنی که 

ها برقرار نبوده و رابطتۀ عقالنتی و منطقتی کتاکم نباشتد  چنتیا باشد، امّا رابطۀ علیّت و معلونیت بیا آن

ستاختمان فکتری، ذهنتی و »پالت یتا پیرنتگ را   (۱0: 9911 )پروینی،« داستانی از پیرنگ محروم است

ای پتس از آورند، بنابرایا، داستان بتا ر  دادن کاد تهبه شمار می ،(9۱0: 991۱)شمینا، « درونی داستان

ن ک: رود و بیا اجزای آن رابطۀ علّتت و معلتونی محکمتی برختوردار استت  )ای دیگر پیش میکاد ه

  (30: 9913نو، اسماعیل

دربردارند  کواد  و رویدادهای اصلی داستتان و علتل منطقتی  موش و گربههای تانپیرنگ در داس

ستت و استکلت داستتان را بیتان شتده ا یخوببهها هاست  روابط علّی و معلونی در اکثر داستانایهاد آن

 اند تشکیل داده

 موش و گربههاي حجم داستان .6-6

ها با موووع داستان، بلنتدی و کوتتاهی درگیری آن ها،شخصیّتاز نظر تعداد  موش و گربههای داستان

یکنتان استت و  یبتاًتقرروایت و روند کواد  و به عبارت دیگر، از نظر کهم، اندازه، کوتاه و بلنتدی، 
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هتای کوتتاه بته ایتا معنتی کته تعتداد کتواد  و درگیتری»کهم و انداز  متوسط مایل به کوتاه دارند  

  یعنی کواد ، بنیار ساده و بدون پیچیتدگی (909: 991۱ )تقوی، «است شمارانگشتها داستانی در آن

های داستانی، فراز و فرود زیادی ندارند تتا خواننتده را در ها و کنششخصیّتاند و درگیری مطرح شده

 دریافت عناصر داستان دچار ابهام و دشواری کنند 

 موش و گربهبررسی راویان و گویندگان در حکایات  .6-9

ها نیز اشاره کترد  انبتته گوینتدگان، های فوق باید به گویندگان و راویان اصل داستانشخصیّتدر کنار 

هتا های داستانی هنتند که بته نقتل و بیتان داستتانشخصیّتنینتند و اغلب از همیا  یاجداگانهاشخاص 

  آورندیمروی 

 هاتعداد داستان هاشماره داستان گویندگان

 9 داستان اولداستان اصلی:  نویننده

 ۱ 91، 01، 91 ،1، ۱، 3، 9 موش

 گربه
0 ،3 ،1 ،1 ،91 ،99 ،90 ،99 ،93 ،93 ،9۱ ،91 ،09 ،00 ،09 ،03 ،03 ،0۱ ،01،01 ،01 ،91 ،

99 ،90 ،99 ،93 ،93 
01 

کار، پادشاه بخارا، مرید شیخ، منازعه شیر های موش عبارتند از: شفاعت، راهدار  انم، مرد گناهقصه

 زیرک، تاجر و دزد و مرد 

های فرعی که راوی آن گربه است  عبارتند از: سبقت در ستالم، کهتر  طانتب علتم، نتازل ککایت

شدن آیه توبه، ویرانه، کنیا منصور، مرد اکشامی، کدخدا، مرد نر، روبتاه، شتیخ و مریتدان، شتیخی از 

، زن خنتیس، کرترت مشایخ، مرید شیخ، معتزنته و بهلتول، ستلطان محمتود و فتانوده، ت ترک و واعت 

ابراهیم )ع( و طلب مهمان، مهمان کررت رسول، مختار و زنش، شتیطان، ابتراهیم، قاوتی و کنیتز، زن 

 معلم و اهل دهات، پادشاه و غالم  ، صیادان هند، قلندر و پادشاه،فروشیوهمادب، دو یهودی بی

 موش و گربهدر  شخصیّتعنصر  .6-1

 انعمتلعکسکه کتی عمل داستانی و  یاگونهبه، یکی از عناصر و مبانی اساسی داستان است، شخصیّت

تریا عنصری استت کته تتم مهم ،شخصیّت  شودیمشروع  شخصیّتخواننده در برابر آن عمل با درک 

  (999: 9913 یوننی،ن ک: ) تریا عامل طرح داستان است کند و مهمداستان را به خواننده منتقل می

اشخاص و یا قهرمانان داستان به خاطر اهمیّتی که در ستاختار آفترینش داستتان دارنتد، از » شخصیّت

که هریک از افتراد و اشتخاص داستتان شتبیه شخصتی ارزش هنری فراوانی برخوردار است  به گونه ای

: 9931)براهنتی،  «بخشتداست تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویننده بدان فردیّت و تشخص می
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031)  

عبتارت استت از مهموعته غرایتز و تمتایالت و صتفات و  شخصتیّت»اند: گفته شخصیّتدر تعریف 

عادات فردی، یعنی مهموعۀ کیفیات مادی و معنوی و اخالقی که کاصل عمل مشترک طبیعت اساستی 

کنتد و فرد جلوه میو در اعمال و رفتار و افکار و گفتار  و اختصاصات مورو ی و طبیعت اکتنابی است

  (031: 9913 )یوننی،« سازدوی را از دیگر افراد متمایز می

، شتتودیمچتتون افتتراد واقعتتی نشتتان داده هتتم یبتتاًتقرایهتتاد چنتتیا فتتردی را در کتتوز  داستتتان کتته 

شتده، همته از خصوصتیات خلقتی و و انگیزه، رفتار و گفتار اشخاص ساخته گویندیم پردازیشخصیّت

  (911: 9911داد، ن ک: )  گیردیمها مایه روانی آن

ها را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و به اقنام و انتواعی ماننتد اصتلی و فرعتی، شخصیّت

ارزشی و غیر ارزشی، پویایی و اینتتایی، قتراردادی و قتانبی، تمثیلتی و نتوعی، ستاده و بثترن ،  ابتت و 

  (993-19: 9913میرصادقی، ن ک: )  اندکرده   تقنیم  گنترش یابنده و

 شخصتیّتاصلی و فرعتی( استت  )به اینتا و پویا  ، تقنیم آنشخصیّت هایبندییمتقنیکی از انواع 

داستتان پیرامتون آن  ها و خصوصیات اخالقتی  ابتت و پایتداری دارد وی است که ویژگیشخصیّتاینتا 

 شخصتیّت  (19 همتان:ن ک: ) بپتذیرد  ی که تثییتری نکنتد یتا انتدک تثییتریشخصیّتیعنی  چرخد می

چرختد و بحتران و اوو و هتایی استت کته وقتای  روایتت پیرامتون وی متیشخصتیّتاصلی یتا اینتتا از 

اصلی همان محتور و  شخصیّتیعنی   (33: 9111انناعدی، ن ک: )  دهدیمبه خاطر او ر   ییگشاگره

 اساس داستان است و تمام عناصر دیگر در خدمت او هنتند  

، شخصتیّتهتایی از ی است کته دستتخوش تثییتر و تحتول باشتد و جنبتهشخصیّت»هم پویا  شخصیّت

ی که از ابتتدا تتا شخصیّتبه عبارت دیگر،   (13 )همان: «شودیمیا خصلت او دگرگون  ینیبجهانعقاید، 

 یفرعت شخصتیّتانتهای داستان متثیر است و کتی ممکا است در عقاید او تثییرات بنیادیا روی دهتد  

ارزش نتدارد وجتودش در درجته دوم استت و ممکتا استت وترورتاً و بتا کرکتت  ییتنهابهاعمال او »

ارزش و اهمیتت چنتدانی نداشتته و  شخصتیّتایتا   (3۱: 9111)انناعدی، « کواد  از قصه خارو شود

 اصلی وارد داستتان شتده استت  شخصیّتها و خصوصیات تکمیل ویژگی منظوربههمچون سایر عناصر 

، مصتتنوعات و   ( بتته وجتتود آیتتد  یتتاهگ )اننتتان، کیتتوان، شخصتتیّتتوانتتد بتتدون هتتید داستتتانی نمتتی»

  اید چهار ویژگی عمده داشته باشندهای داستان بشخصیّت

بینانه باشد  تثییر، تحتوّل و دگرگتونی اکتمتانی   رفتاری  ابت داشته باشند و رفتار و کرکات آنان واق 9
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 باشد  یرباورپذها با زمینه و دنیل صورت گیرد و ایا تحوّل و دگرگونی منطقی و شخصیّت

    کرورشان در داستان کامالً موجّه و منطقی باشد0

 (یوستیرتد  زنده، ملموس، پذیرفتنی و واقعی جلوه کنند )نه نمونۀ مطلق پرهیزگاری باشند و نه شریر 9

 قرار کند  تا خواننده بتواند با آنان ارتباط عاطفی بر

  (903: 9911)گودرزی،  «تناسب و هماهنگی باشد هاآن شخصیّت  بیا خصوصیّات رفتاری و 3

ماجراهتا  معتقدند کهو  اندداننته ینینوداستانعنصر  یاترمهمرا  شخصیّت نظرانصاکببنیاری از 

هتا  در رونتد هتا و واکتنشو ایتا کتنش شونداو می یهاانعملعکسباعث اعمال و  و کواد  داستان،

  (11: 99۱1 ابراهیمی،ن ک:   )گذارندیمهای داستان تأ یر متقابل ارخدادها و ماجر

ی در کتار نباشتد، شخصتیّتو اگتر  استاصل و اساس داستان  شخصیّتبگوییم  توانیمیمکلی طوربه

همچنتیا  کنتد،شود و اگر هم ساخته شود، دارای جذابیّت نبوده و مخاطبی پیدا نمتیداستانی ساخته نمی

ر داده و اتمامیت محور داستان را تحت تتأ یر ختود قتر آمده و کناببهمحور و مرکز داستان  شخصیّت

کننتد  در کته اهمیتت و جلتوه پیتدا متی استت شخصیّتدیگر عناصر با کمک خود، در پردازش خوب 

  شوندیمها به شیو  منتقیم از طرف راوی )دانای کل( معرفی شخصیّت موش و گربه

  شتودیمای داننتت کته ستاختمان ا تر ادبتی بتر آن بنتا را در ادبیات داستانی، باید پایه شخصیّتعنصر 

تر باشد، بنا نیز استوار و دیرپاتر خواهد بود  از ایا رو، میزان ناگفته پیداست که هر چه ایا پایه منتحکم

  هاستداستانککایات و  در شخصیّتدوام و نفوذ هر ا ر ادبی بنته به نحوه و عمق پردازش عنصر 

 کننتتد دادی، نتتوعی، نمتتادیا، تمثیلتتی و    تقنتتیم متتیاررا بتته انتتواع مختلفتتی ماننتتد قتتر هاشخصتتیّت

شتود و اعمتال و اکناستات اننتان بته کیوانتات ننتبت داده روایت متی هایی که از زبان کیواناتقصه»

 )میرصادقی،« ورزدو اخالقی تأکید میی تمثیلی و نمادیا دارند و بر مفاهیم معنوی شود، اغلب جنبهمی

9919 :31)  

هتای نمتادیا و تمثیلتی استت و بته شخصتیّتموش و گربۀ شیخ بهایی از نتوع  های داستانشخصیّت

ن ک: شود که جانشیا فکری و خلق و خو و خصتلت و صتفتی شتوند  )هایی تمثیلی گفته میشخصیّت

هایی که از زبان کیوانات است، تمثیلتی های داستانشخصیّت موش و گربهدر   (913: 9913میرصادقی، 

مثال گربه، نمایند  اهل علم و نماد عقل است و موش، نمایند  اهل تصوف و صوفی و نمتاد  است  برای

 هوس است 

 :مشخص شده است هانماد آننمادینی دارند و  شخصیّتهایی که در جدول زیر به ترتیب داستان
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 هاشخصیّتنمادها و 

 نماد داستان ردیف

 9داستان  9
متصوفه را پیترو هواهتای  توانیمایا صورت  در گربه نماد عقل است که در مقابل موش که نفس و دل است 

 نفنانی داننت و عانمان عاقل را به آنان برتری داد 

 جثد نماد زاهدان اهل ریاوت و انزوا و گربه نماد اهل علم 1داستان  0

 91داستان  9

مثترور و کنتانی استت کته  یهااننتانندارند  شیر نمتاد  یاارادهوعیفی است که از خود  یهااننانگربه نماد 

زنتدگی  یهتایستختنماد عانمان زیرکی است که بته متدد عقتل در  کشمهیه   وعلم و عانمان را قبول ندارند

  شوندیمسربلند و موفق 

 00داستان  3
  کتژدم و موجتودات متوذی کته بتا آوردیمتاست که مهمان با خود  ییهابرکتمرغ و گوشت همراه مهمان: 

  بردیم: شر و بالهایی است که مهمان با رفتنش با خود شودیممهمان خارو 

 90داستان  3

 « آن صیاد شیطان نعیا است»صیادان هند: 

آهتو انفتت گرفتته  شته و با آنجم  گچرخد خاطربینند که میابنای جنس خود را به فراغ بال میچون آهوان »

زیترا   ماننتدرایی و یا مثل کبتوتران آستمانی متیعقل، مثل آن آهوان صحمردمان صاف و کم«: »چرخند و می

 «گردند ردند و گرفتار ابلیس پر تلبیس میچون ابنای جنس خود را دیدند، رعبت مؤاننت ک

 طعمه: دام شیطان

 هاي فرعی و اصلیشخصیّت .6-1-8

مایتۀ داستتان دارنتد، بته دو ی کته در داستتان و در انتقتال درونرا با توجته بته نقشت های داستانشخصیّت

 33 در داستتان متورد بررستی،  (10: 9913 جمتانی،ن ک: ) انتد صورت اصتلی و فرعتی تقنتیم کترده

 ، فرعی هنتند شخصیّت 30، اصلی و شخصیّت
 با نام شماره هاداستان 

 فرعی

 (،۱مترده )دختتر  ییتل،(، جبر3) هتاموش(، طانتب علتم، 3کتودک )مترد صتان ،  (،9) گرید یامبران(، پ0) لییجبر(، 0مرد )(، 9موش )

، پنتر پنترعمو، کشمتهیه دوم، یترهشتاه جز یترپادشتاه بختارا، وز یتره،جز یرام (،1گلنتان )بنتان و (، ساکنان باغ و 1) سیابلفرزندان 

 گترید(، متردم، روبتاه همتراه، روباهتان 99شخص )(، آن 90) یعراق(، مرد 99دالنه )(، مرد دالک، زن 91) رزنیپ(، 1بان )یکشت یر،وز

نتر (، مترد 91) یمعتزنت(، 91گربته ) (،91هالکوختان ) پنتر ستلطان، یتد،(، مر9۱) دانیتمر ید،مر یخ،(، ش93) دانیمر مرد، یخ،(، ش93)

 ،شتدهبنته یآهتو یتا کبوتر (،01زناکاران )(، 0۱مختار )همنر امام کنیا، نعنت اهلل،  یزید(، فرستادگان، 09واع  ) مردم، (، ترک،09)

 (93غالم )، (99شاه ) یانکوچک ابدال، شاطر و اطراف یر،(، وز90آزاد )و آهوان  کبوتر

 اصلی

 سیابلت(، خنتاس و ۱ختدا )رستول  (، مترد نبتاش،3گربه ) (،3خدا )( راهدار  انم و 9مطهرشان )(، رسول خدا و خاندان 0) خدا رسول،

(، مترد 90) کدختدا (،99) یاکشتام(، مرد 93مرطرب )روباه (، 91) ( کالو1دوم )اول و  یرهشاه جز (، دختر شاه،1جثد )(، گربه و 1)

خواجته  یتروز حمتود،(، ستلطان م91) فتهیخل(، بهلتول و 91) یرو شت کشمهیهمرد  (،01) (، دزد، تاجر91) خیش (93،9۱(، شیخ )99نر )

خواجته  -01 طانیشت (،03گبتر )(، کرترت رستول، 03گبتر )کارگران  یم،(، کررت ابراه00زن )(، مرد و 01و )( 09) یمندیمکنا 

شتریکی  (،90عتراق )هنتد و  یادان(، صت01ختدا )و  یم(، ابراه01) یمندیم(، خواجه کنا 01) طانیش(، 0۱)مختار،  -01 یمندیمکنا 

 (93) ری( وز93روستا )معلم، اهل  (،99)شاه و  قلندر (،99است )که در دکان است، شریکی که در سفر 
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 های زیر که همگی اینتا هنتند:شخصیّت جزبههای اصلی همگی پویا بودند شخصیّتنکته: 

، (01) یقاو، تاجر و (01) و تاجردزد  ،(9۱و  93شیخ ) ،(99نر )، مرد (90) کدخدا ،(99) یاکشاممرد 

، (93روستتا )، معلتم، اهتل (99استت )، شریکی که در دکان است، شریکی که در ستفر (91زن )مرد و 

 های زیر که پویا هنتند:شخصیّت جزبههای فرعی همگی اینتا بودند شخصیّت ( 93شاه )

 ( 93غالم )(، 0۱)(، امام کنیا 00) ایپورسول فرعی ونی 

 هاشخصیّتایستایی و پویایی  .6-1-6
 هابا نام شماره هاداستان شخصّیت

 اینتا

(، جبرییل، دختر 3) هاموش(، طانب علم، 3کودک )مرد صان ،  (،9) یگرد(، پیامبران 0) ییلجبر(، 0مرد )(، 9موش )

 امیر جزیره، پادشتاه بختارا، وزیتر شتاه جزیتره دوم، (،1گلنتان )بنتان و  (، ساکنان باغ و1) یسابلفرزندان  (،۱مرده )

مترد  (، کدختدا،99دالنته )(، مرد اکشامی، مترد دالک، زن 91) یرزنپ(، 1بان )وزیر، کشتی ، پنرپنرعمو، کشیمهه

مریتد،  (، شیخ،93) یدانمر (، شیخ، مرد،93) یگرد(، مردم، روباه همراه، روباهان 99شخص )(، مرد نر، آن 90) یعراق

 (، تترک،09نتر )(، مترد 01تتاجر )(، دزد، 91) یمعتزن(، 91گربه ) (،91هالکوخان ) پنر سلطان، (، مرید،9۱) یدانمر

(، مترد و 01زناکتاران )(، 01) یفتهخل(، تاجر، قاوی، 0۱مختار )(، فرستادگان، یزید نعنت اهلل، همنر 09واع  ) مردم،

آزاد و آهتوان  کبوتر ،شدهبنتهیا آهوی  کبوتر (،99است )(، شریکی که در دکان است، شریکی که در سفر 91زن )

 (93روستا )، اهل ( معلم99شاه )(، وزیر، کوچک ابدال، شاطر و اطرافیان 90)

 پویا

(، ۱ختدا )رستول  (، مرد نبتاش،3گربه ) (،3خدا )( راهدار  انم و 9مطهرشان )(، رسول خدا و خاندان 0خدا )رسول، 

(، شتیخ 93(، روبتاه مرتطرب )91) ( کالو1دوم )شاه جزیره اول و  (، دختر شاه،1جثد )(، گربه و 1) یسابلخناس و 

(، مترد 01و )( 09) یمندیم(، سلطان محمود، وزیر خواجه کنا 91) یفهخل(، بهلول و 91و شیر ) کشیمهه(، مرد 91)

(، 01) یطانشت(، 0۱) یاکنت(، مختار، امام 03گبر )(، کررت رسول، 03گبر )(، کررت ابراهیم، کارگران 00زن )و 

 (93) یروز(، 99شاه )و  قلندر (،90عراق )(، صیادان هند و 01خدا )(، ابراهیم و 01) یمندیمخواجه کنا 

هتا در شخصتیّتمورد پویتا هنتتند  اغلتب  30ها اینتا و شخصیّتمورد از  ۱3با توجه به جدول باال، 

، شتوندیم، اینتا هنتند و تنها در ککایاتی کته ذکتر هاقصههای شخصیّت، مانند موش و گربهککایات 

دهتد  یتا و تثییتر روش متی شودیمدر آن متنبه  شخصیّت: که دهدیمر   شخصیّتپویایی و تثییر کال 

 شود سخنان وی دگرگون می یرتأ اکوانش تحت 

 هاشخصیّتبررسی حکایات از نظر تعداد  .6-1-9

نامنتد  متی شخصتیّتشود، مخلوقی( را که در داستان و نمایشنامه و     اهر می) یاشدهساختهاشخاص »

 آنچتهدر عمتل او و  استت کته کیفیتت روانتی و اخالقتی او در ا ر روایتی یتا نمتایش، فتردی شخصیّت

  (19: 9913)میرصادقی،  «کند، وجود داشته باشدگوید و میمی

ی و پتن  شخصتیّت 9 متورد 93 ی،شخصتیّت 0 مورد 99ی است، شخصیّتداستان یک  9 ،یتککا 93از 
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ی است  در دو متورد در داستتان تتاجر و قاوتی و معلتم و شخصیّت 91و  3 موردی و سه شخصیّت 3مورد 

هتای کوتتاه، غانب ککایتت که در دانیمیماهل دهات و واع  و مرد ترک مردم نیز کرور دارند  انبته 

 کنند نمی پیدا ینیآفرنقشبیشتر مهال کرور و  شخصیّتدو یا سه 

 هاي داستانی حکایات موششخصیّتتعداد 

 تعداد حکایات شماره حکایات هاي حکایاتشخصیّتتعداد 
 9 01 یشخصیّتیک 
 99 93، 99، 91، 03، 03، 01، 99، 90، 91، 9، 9 یشخصّیتدو 
 93 93، 90، 01، 09، 00، 09، 91، 91، 9۱، 93، 93، 99، 1، 1، 3 یشخصیّتسه 

 3 01، 91، ۱، 3، 0 یشخصیّتچهار 
 9 99، 0۱،1 پن  شش و بیشتر

 93 91۱ هاشخصّیتتعداد کل 

 موش و گربههاي اجتماعی تیپ .6-1
 :پردازیمیمموارد زیر  نحاظ از موش و گربههای های موجود در داستانکال به بررسی تیپ

 جننیت( نحاظ از) موش و گربههای اجتماعی تیپ -

 از نحاظ طبقات اجتماعی() موش و گربههای اجتماعی تیپ -

 از نحاظ کرفه و پیشه() موش و گربههای اجتماعی تیپ -

 های باطنی و  اهری(از نحاظ ناهنهاری) موش و گربههای اجتماعی تیپ -

 از لحاظ جنسیت() موش و گربههاي اجتماعی تیپ .6-1-8

 از لحاظ جنسیت موش و گربههاي اجتماعی تیپ

 مردان

 دیتزی(، 09محمتود )(، ستلطان 01و  91) فتهیخل(، 91هالکوخان )(، 1بخارا )شاه جزیره اول، شاه جزیره دوم، امیر جزیره، پادشاه 
سترکرده مختتار ) (،01و  09) یمندیم(، خواجه کنا 91سلطان )(، وزیر، پنر 1) ریوز(، پنر برادر شاه، پنر 93و  99) شاه (،0۱)

 دانیتمر، (، شتیخ3علتم ) طانب (،93غالم )(، 99شاطر )(، 93شاه )(، اطرافیان 93و  99) ریوز(، 0۱) دیزی(، فرستادگان، 01قبایل()
(، رستول 9مطهرشتان )(، پیامبران دیگر، رسول خدا و خانتدان 0رسول )(، 01) یقاو(، 09واعظان )(، 91) یمعتزن(، 91، 9۱، 93)

(، 91، 1کتش )بتان، هیمته(، کشتتی3صتان  )(، مترد 0مترد )(، 0۱) ایکن(، امام 03رسول )(، 03،01) میابراه(، 00رسول )خدا، 
(، 91بهلتول )(، 93مرد ) (،99شخص )(، مرد نر، آن 90) یعراق(، مرد 90کدخدا )(، 99دالک )مرد کنیا کالو، مرد اکشامی، 

شتریکی کته در دکتان  (،91)(، مترد 01تتاجر )(، 03گبتر )(، 03گبر ) کارگران (،09ترک )(، 00مرد )(، 09نر )(، مرد 01تاجر )
 (93معلم )(، 99ابدال )(، کوچک 99قلندر )(، 90عراق )(، صیادان هند و 99است )است، شریکی که در سفر 

 91 بانام
 3۱ نامیب

 (01) یزکن (،1شاه )(، دختر 91) ادبیب(، زن 0۱(، همنر مختار )99دالنه )(، زن 91) رزنیپ(، ۱مرده )دختر  زنان
 9 بانام

 ۱ نامیب
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بتا نامنتد   متورد 91و  نامیبمورد  3۱  در بیا مردان شودیمزن دیده  1و  مرد 19ککایت، 93از کل 

آنان با نام هنتتند و از میان همنر مختار( ) مورد یکتنها اگر ایا آمار را با کرور زنان مقاینه کنیم که 

   است وسیله شوهرش معرفی شدهبه همآن

بینتیم کته موووع و منائل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جامعه سنتی ایران میارتباط و یقی بیا ایا 

هتا زن را بتا دو ای زن در متتا و بطتا جامعته انهامیتده استت  در ککایتتبه کرور کمرنگ و کاشتیه

ورود   شوند: زن خنینی که اجتازبینیم: زن خوب زن بد: اعمال بدی که زنان مرتکب میمی شخصیّت

شود  دختر شاه که در کمال زیبایی و دانایی ها با هدایت رسول خدا متحول میکه بعد دادبه مهمان نمی

وصف شده  در ایا دو زن مظلومیت و شتهاعت  یاباکبه شوهر و  باوفاتوصیف شده  کنیز تاجر که زنی 

تمنتد ها هویدا و در اکثر موارد با تیغ زبان و فصاکت و پایداری و صبر خود بر مترد مثترور و قدردر آن

 شود چیره می

خواستت و هتر وقتت همنتر گوشتت بته خانته ادبی که خیر و خوبی بترای همنتر ختود نمتیزن بی

کنتد  زن دالنته و داد که در آختر همنتر او را مهتازات متیخورد یا به همنایه میآورد آن را یا میمی

 ها یاد نشده است از آن یخوببهپیرزن که 

داری و خریتد و فتروش کنیتزان در جامعته   واقعیتت بتردههنددنشتانکرور کنیزک زیبا و سخنور 

نتیم در داستتان پادشتاه بختارا بیکه متی یاگونهبهسنتی ایران است که پیامد آن نگاه ابزاری به زن است  

بان چشم طم  به دختر شاه و در داستان تاجر و قاوی، قاوی با وجود شتثل مهتم و کناستش بته کشتی

 چشم داشت امانت خود که کنیز بود 

 از لحاظ طبقات اجتماعی() موش و گربههاي اجتماعی تیپ .6-1-6

 از لحاظ طبقات اجتماعی() موش و گربههاي اجتماعی تیپ

 نوع تیپ
صاحبان 

 قدرت

وابستگان 

به مرکز 

 قدرت

 حیوانات مردم مقدسان ممتازان
گناهکاران 

 و شرور
 مردگان شیطان

 یرمهموعهز
شاهان/امیران/ 

 خلفا

فرزندان 

شاه/ 

فرزندان 

وزیر و 

سلطان/ 

وزیر/ 

سرکرده 

طانبان 

علم/ 

قاویان/ 

امامان 

جماعت/ 

واعظان/ 

صوفیان و 

خدا/پیامبران/ 

جبرییل/ 

 امامان

مرد/ زن/ 

کودک/ 

پیر/ 

بان/ تیکش

دالک/ 

دالنه/ 

کالو/ 

کیوانات 

وکشی/ 

اهلی/ 

 پرندگان

راهزن/ 

 نباش/ زناکار

ابلیس و 

 فرزندانش
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قبایل/ 

قاصد/ 

شاطر شاه/ 

غالم شاه/ 

اطرافیان 

 شاه

کش/ هیمه مریدان

کدخدا/ 

تاجر/ 

 /داردکان

اصحاب 

 پیامبر

 9 3 3 93 91 99 1 93 99 تعداد کل

 9 1 3 1 93 9 1 91 1 نامیب

 1 3 1 93 9 91 1 3 9 با نام

و  هانام

شماره 

 هاداستان

شاه جزیره 

اول، شاه 

جزیره دوم، 

امیر جزیره، 

بخارا پادشاه 

هالکوخان ، 1

 91 فهیخل، 91

، سلطان 01و 

، 09محمود 

شاه ، 0۱ دیزی

99 ،93 

 

دختر شاه، 

پنر برادر 

شاه، پنر 

، 1 ریوز

وزیر، پنر 

، 91سلطان 

خواجه 

کنا 

 09 یمندیم

، 01 و

مختار 

سرکرده )

، 0۱قبایل(

فرستادگان 

، 0۱ دیزی

 ریوز

99،93 ،

اطرافیان 

، 93شاه 

 ،99شاطر 

 93غالم 

طانب 

، 3علم 

 شیخ،

 دانیمر

93 ،9۱ ،

91 ،

 یمعتزن

91 ،

واعظان 

09 ،

 یقاو

01، 

، 0رسول 

، 0 لییجبر

پیامبران 

رسول  دیگر،

خدا و خاندان 

، 9مطهرشان 

 رسول خدا،

، ۱ لییجبر

، 00رسول 

 03،01 میابراه

، 03رسول 

 ایکنامام 

، 0خدا  ،0۱

3 ،01، 

 

، 0مرد 

، 3کودک 

، 3صان  مرد 

بان، کشتی

 ،1کش هیمه

، کالو، 91

، 91 رزنیپ

مرد 

 اکشامی،

 مرد دالک،

، 99دالنه زن 

، 90کدخدا 

 یعراقمرد 

 ، مرد نر،90

شخص  آن

، 93مرد ، 99

، 91بهلول 

، 01تاجر 

، 09نر مرد 

، 00زن مرد، 

مردم ترک، 

، 09 و 09

کارگران 

، 03گبر 

، 03گبر 

مختار همنر 

تاجر ، 0۱

، مرد و 01

موش 

، 9گربه: 

، گربه، 3

جثد 

ساکنان باغ 

و بنتان و 

، 1گلنتان 

روباه 

 مرطرب،

روباه 

 همراه،

روباهان 

، 93 گرید

گربه شیر، 

، کبوتر 91

یا آهوی 

 ،شدهبنته

کبوتر و 

آهوان 

 90آزاد 

 انم راهدار 

نباش ، مرد 3

بان ، کشتی۱

، 01دزد ، 1

 01زناکاران 

 ابلیس،

فرزندان 

 ابلیس،

، 1خناس 

 01 طانیش

دختر 

 مرده
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 ،91زن 

شریکی که 

در دکان 

  است

که شریکی 

در سفر 

، 99 است

صیادان هند 

، 90 و عراق

، 99 قلندر

کوچک 

، 99 ابدال

اهل   -معلم

 -93 روستا

اصحاب 

 پیامبر

 کرد:  بندییمتقندسته کلی  ۱های اجتماعی کاور در کتاب را در تیپ توانیمبا توجه به جدول باال 

  شاهان، امیران، خلفا(قدرت )صاکبان   9

فرزندان شاه/ فرزندان وزیر و سلطان/ وزیر/ سرکرده قبایل/ قاصتد/ شتاطر قدرت )وابنتگان به مرکز   0

  شاه/ غالم شاه/ اطرافیان شاه(

  طانبان علم/ قاویان/ امامان جماعت/ واعظان/ صوفیان و مریدان(ممتازان )  9

  پیامبران/ جبرییل/ امامان( خدا/مقدسان )  3

جمعیتت، مترد/ زن/  ماننتدکننتد و مشاغل و با صتفات متنتوعی نقتش ایفتا متیها )که در شکل مردم  3

  /اصحاب پیامبرداردکان/ کدخدا/ تاجر/ کشیمههبان/ دالک/ دالنه/ کالو/ کودک/ پیر/ کشتی

  (راهزن/ نباش/ زناکار) کاران و شرورهگنا  ۱

 93) که بیشتریا بنامد مربوط به وابنتگان به مرکز قتدرت یابیمیباال درمبا نگاهی به جدول شماره 

 متورد(، 1) متورد(، ممتتازان 99) متورد(، مقدستان 99) مورد(، صتاکبان قتدرت 93) و کیوانات مورد(

 ینتیآفرنقشبتار  ۱1 جمعاًاست که  مورد( 9) مردگان و مورد( 3) طانیش(، مورد 3) گناهکاران و شرور

  اندشتدههتا  تاهر بار در ککایت 91 جمعاًکه  رسیمیمدر مقابل ایا فرادستان، به فرودستان    واندکرده

گویی عامۀ مردم بیشتر دوست دارند از نطایف و اسرار بزرگان و برجنتگان خبتردار شتوند، هرچنتد در 

از  رافتت، زیرکتی، مظلومیتت، اعتترا   جتاییجاایا کتاب سهم مردم عادی نیتز فرامتوش نشتده و 
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 آنان سخا به میان آمده است  شخصیّتهای مثبت و منفی خاموش و آشکار و جنبه

 از لحاظ حرفه و پیشه موش و گربههاي اجتماعی تیپ .6-1-9

دسته تقنیم کرد که از نظتر بنتامد کرورشتان  09توان به های اجتماعی کتاب را از نحاظ پیشه میتیپ

(، متورد 0وزرا )متورد(،  3) (، خلفتا9) مورد(، امیران 3) شاهانشوند: ها بدیا ترتیب دیده میداستاندر 

متورد(،  0) کشیمههمورد(،  9) یبانمورد(، کشتی  9شاطر )(، غالم و مورد 9قاصد )مورد(،  1) پیامبری

متورد(،  0شاگردانش )مورد(، قلندری و  0علم )(، معلمی و طانب مورد 9) یکارگرمورد(،  9) یکالج

متورد(،  9کدختدا )متورد(،  0) (، صتیادمتورد 9) فروشتییوهم(، متورد 0تاجر )(، مورد 9) یگرصوفی 

 مورد( 9) یدالنمورد(،  9) یاکشام(، مورد 9) یدالک

 ی و ظاهريهاي باطناز لحاظ ناهنجاري موش و گربههاي اجتماعی تیپ .6-1-1

 بسامد مجموعهزیر نوع تیپ ردیف
 تعداد
 کل

 هاتکرار آنو میزان  هانام

9 
 هاییناهنهار

 باطنی/اخالقی

 01 کماقت

39 

(، پنتر ستلطان 0۱) یزیتد(، 91هالکوختان ) (،1) شاه جزیره اول
(، 91، 9۱، 93) دانیتمر، شتیخ(، 99شتاطر )(، اطرافیان شاه و 91)

(، 90کدختتدا )(، 99) یاکشتتام(، مترد 01) یقاوتت (،91) یمعتزنت
(، 09تترک ) (،00زن )(، 09نتر )مترد  (،99شتخص )مرد نر، آن 
(، 91زن ) (،0۱مختتتار )(، همنتتر 03گبتتر )(، 03گبتتر )کتتارگران 

 (،90عتتراق )صتتیادان هنتتد و  (،99استتت )شتتریکی کتته در ستتفر 
بنتتتان و (، ستتاکنان بتتاغ و 93روستتتا )معلتتم، اهتتل  (،99قلنتتدر )

(، 93) گترید(، روباه مرطرب، روباه همتراه، روباهتان 1گلنتان )
متترد  (،3 تتانم )(، راهتتدار 90آزاد )(، کبتتوتر و آهتتوان 91شتتیر )
 (01زناکاران )(، 01دزد ) (،1بان )(، کشتی۱نباش )

 3 قتل
 9 دزدی و غارت

 9 زنا
 9 خیانت در امانت

 0 خناست
 ۱ فریب و کیله

 9 نباشی
 0 گبر
 0 اتهام

 1 ییگودروغ

0 
 هاییناهنهار

 جنمانی() ی اهر
- - - - 

هتتا و یکتتی از ترفنتتدهای ککایتتات طنزآمیتتز، برجنتتته کتتردن یتتا کاریکتتاتوری کتتردن ناهنهتتاری

هتایی کته هاست: نکته قابل توجه ایا است کته ککایتتشخصیّتاخالقی یا  اهری  -های باطنینقصان

مورد استت  در مقابتل شتیخ بته  39دهند قرار میهای اخالقی را در کانون توجه و تأکید خود ناهنهاری

شتود تتوجهی نداشتته و کتتی یتک های  اهری افراد مربوط متیهایی که به عیوب و ناهنهاریککایت

توان گفت که نویننده در نبتاس وعت ، بتدیهی استت کته ناهنهاری  اهری نپرداخته است  میمورد به 

هتای هتایی کته مبتتال بته ناهنهتاریشخصتیّتدهد   منائل اخالقی و رفتاری را بر منائل صوری ترجی 
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 یانگودروغمورد(،  3قاتالن )مورد(،  0) یالنبخمورد(،  01ابلهان ) اخالقی و رفتاری هنتند، عبارتند از:

 9نبتاش )متورد(،  ۱) بازانکقتهمورد(،  9) کارانیانتخمورد(،  9دزدان )مورد(،  9زناکاران ) ،مورد( 1)

مشتتی کته نمونته ختروار  عنوانبهآیا ایا آمار و ارقام  مورد(  0زنندگان )مورد(، اتهام 0گبران )مورد(، 

های رفتاری ایتران آن زمتان یعنتی بالهتت، بختل و دروغ تریا ناهنهاریاست، طعا و تعریف بر اصلی

 نینت؟ فریب و کیله و   

 در حکایات درونمایهعنصر موضوع و  .6-2

زاده شده و شامل مهموعه کواد ی است که با ترتیب منطقتی بته هتم  داستان تفکری است که از تهزیه

شود  ایا کواد  پیرامتون یتک مووتوع کلتی کته تهربته ای طبیعی منتهی میاند و به نتیههمتصل شده

  (9۱۱: 0111منصوری، ن ک: ه بشری همان موووع داستان است  )چرخد  ایا تهربمی استبشری 

 درونمایه .6-2-8

توانتد چیتزی جتدای از مووتوع آن باشتد  ایتا دو عنصتر ارتبتاط و اندیشه یک داستتان نمتی درونمایه

، زیترا مووتوع قلمترو گیتردینمکه اگر موووع نباشد اندیشته شتکل  یاگونهبهتنگاتنگی با هم دارند  

و بته ختدمت  کنتدیماست که به کمک موووع عناصتر دیگتر را انتختاب  درونمایهایا » اندیشه است 

ای کته در ، فکر اصلی و منلّط در هر ا ری است  خط یا رشتتهدرونمایه  (1۱: 9911 )پروینی، «گیردمی

دهتد  بته بیتانی دیگتر هتای داستتان را بته هتم پیونتد متیشود و ووعیت و موقعیتخالل ا ر کشیده می

کنتد و بته اعمتال متیاند که نویننده در داستان فکر و اندیشۀ کاکمی تعریف کرده عنوانبهرا  درونمایه

 دهتد اش را نشان متیهر ا ری جهت فکری و ادراکی نویننده یۀدرونماگویند همیا جهت است که می

یا مرمون، فکر اصلی و منلّط در هر ا ری استت، ختط یتا  درونمایه»  (913: 9913 میرصادقی،ن ک: )

 بته  دهتدرا بته هتم پیونتد متیهای داستان شود و ووعیت و موقعیتای که در خالل ا ر کشیده میرشته

اند کته نوینتنده در داستتان اعمتال عنوان فکر و اندیشۀ کاکمی تعریف کردهرا به درونمایهبیانی دیگر، 

را  اشینتندهنوگویند درونمایۀ هر ا ری، جهتت فکتری و ادراکتی کند، به همیا جهت است که میمی

 ( 913: )همان «دهدنشان می

بتا ارائتۀ  خواهدیمهمان فکر اصلی داستان است که نویننده  »  درونمایهتعریف دیگری از  براساس

، بتاالدر تعتاریف   (913: 9913 نتو،)استماعیل «نظرش نکتۀ مهمی را درباره اننان و زندگی او بیان کند

به دیدگاه، اندیشه، روح کاکم و فکر اصلی تعبیر شده است  ایا تعابیر مترادف و مشابه بیانگر  درونمایه

، عنصری برگرفته از نوع برداشت و نگرش نوینتنده ننتبت بته زنتدگی درونمایهموووع هنتند که یا ا
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ها را به یکتدیگر، پیونتد داده است  به تعبیر دیگر، ایا عنصر، بیشتریا اجزای داستان را دربرگرفته و آن

  (31: 991۱ پرایا،ن ک: )  بخشدیمو به داستان، وکدت 

، و یفه ایهاد همتاهنگی و وکتدت بتیا دیگتر درونمایهایا است که  آید،برمیآنچه از نظریات باال 

گیرد تا فکتر و اجزای و عناصر داستان را به عهده دارد  نویننده در ایا صورت بقیه عناصر را به کار می

 منظوربتهشود که نگارش داستتان استنتاو می یابنابراها به دیگران انقاء کند  ی خود را از طریق آنایده

گیترد  بتا ایتا که همان بیان دیدگاه و ابراز عقیتده نوینتنده بترای خواننتده استت، صتورت متی خاصی

و  بخشوکتدتعامتل  عنوانبتهدر داستان، مانند روح در جنم استت کته وجتود آن  درونمایهاوصاف 

هتتایی کتته از ایتتا عنصتتر داستتتان عمتتلدر ستتایر اجتتزا و عناصتتر داستتتان وتتروری استتت و   یونددهنتتدپ

 ، از نحاظ فنی و هنری ارزش چندانی ندارند  اندبهرهیب

 موضوع .6-2-6

 براستاسو داستتان  شودکاشته می یسنوداستانای است که در زمیا ذها ت بذر اونیهقیقموووع در ک»

گیترد، گیرد  موووع کل فرتای داستتان را دربتر متیو شکل می کندیمهمیا بذر اونیه است که رشد 

  (93: 9911)عابدی،  «نظر نویننده را در مورد آن منئله خاص مطرح کند آنکهبدون 

(  01: 9911)منتتور، « شتود موووع، مفهومی است که داستان درباره آن نوشتته متی»دیگر  یفتعردر 

کند، به عبارت دیگر را تصویر می درونمایهآفریند و هایی است که داستان را میها و کاد هپدیده»یعنی 

 )میرصتادقی، «ختود را بته نمتایش گتذارد درونمایۀ تواندیمموووع قلمرویی است که در آن خالقیّت 

 توانیمها آن یدتأکمیزان تکرار و  براساسهای ککایات ایا ا ر را درونمایهموووعات و   (091: 9913

 مذهبی  د: هنری -ب: اخالقی  و: دینی  انف: سیاسی و اجتماعی به چهار دسته تقنیم کرد:

 سیاسی اجتماعی هايدرونمایه

 ردیف
شمارة 
 داستان

 سیاسی و اجتماعی يهامضمون

9 1 

ننبت به قتدرت،  اعتنایییب، یطلبقدرتنکوهش ستمگری، عدانت، قدرت، عشق و نظربازی، نکوهش جاه و 
، دوری امیتران و شتاهان از موق بهو قاطعیت، تنبیه و مهازات درست گناهکاران، بخشش  منائلژرفکاری در 

و تعقل، سخاوت شاه، عدم صداقت در کرور شتاه کته عواقتب بتدی بته  فکریبو عمل  یسرسبکجهانت و 
 دنبال دارد 

 یردستانزعدم نظارت و آگاهی شاه از اکوال  09 0

9 01 
و قاطعیتت، عتدم تحقیتق و  منتائل، ژرفکتاری در یردستتانزقراوت درست، تدبر و تعقل شاه، عدم نظتارت بتر کتار 

 و استعدادهای نهفته، عدانت و سیاست گناهکاران جدیت کامل در شکایت و ناراکتی رعیت، توجه به رعیت

3 99 
تنبیته و عتزل و برکنتاری  ازجملهکرور شاه عواقب بدی  در یروز خصوصبهکماقت و عدم صداقت اطرافیان 

 از مقام را به دنبال دارد 
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منائل سیاسی و اجتمتاعی استت کته همتۀ مووتوعات  مورد در کیطۀ 09 از کل موووعات کتاب،

تتوان ایتا می اختصاربهامیران، وزیران و منائل مربوط به ککومت اختصاص دارد   اجتماعی به شاهان و

 را چنیا برشمرد  هاو میزان تکرار آن هادرونمایه

عواطتف و اکناستات آنتی تصتمیم  براستاس یتدباشتد نباشاه در هر درجه از مقام و جدیت و خشم که 

 مورد کنی را مهازات یا پاداش دهد بگیرد و بی

چنتیا خطرناک استت، هم اصوالًخود را دارد و  نه ادعا در کرور شاه، آداب ویژ سخا گفتا و هرگو 

 داده شده که یا شاه دارای ایا خصائل است و یا باید باشد:بر ایا منائل تأکید نشان 

نکتوهش جتاه و  ،ی برختی شتاهانعشتق و نظربتازنکتوهش عتدانت، قتدرت،  ،ینکوهش ستتمگر

و مهتتازات درستتت  هیتتتنب ت،یتتو قاطع منتتائلدر  یقتتدرت، ژرفکتتار از سوءاستتتفاده عتتدم ،یطلبقتتدرت

و تعقتل، ستخاوت  فکتریبو عمتل  یسترسبکشاهان از جهانتت و  ی، دورموق بهگناهکاران، بخشش 

 تیّو جد قیدرست، تدبر و تعقل شاه، عدم تحق قراوت، یردستانزشاه از اکوال  ینظارت و آگاه، شاه

  گناهکاران استینهفته، عدانت و س یو استعدادها تیّتوجه به رع ت،یّرع یو ناراکت تیکامل در شکا

 شویم می روروبهدر ایا کتاب با شاهان یا وزیران ابله نیز 

و عتزل و  هیتنب ازجمله یکرور شاه عواقب بد در یروز خصوصبه انیو عدم صداقت اطراف کماقت

  از مقام را به دنبال دارد  یبرکنار

رسد  قاوتیان، واعظتان و    کته از شاهان و کاکمان که بگذریم، نوبت به دیگر طبقات اجتماعی می

گتری و عشتق و نظربتازی و قاویان گاه بته رشتوه یادشدهها از زیرکی و فراست و کاردانی آن ینهاادر 

 ، یا واعظان به کماقت اندشدهمتّهم 

 هاي اخالقیدرونمایه .6-2-6-8
 اخالقی يهامضمون شماره داستان ردیف

 ، عقلینوازمهماناراده، صداقت، امید، تمنخر، غرور،  9 9

 سبقت در سالم 0 0

9 3 
نکوهش  لم و تهاوز به کقوق دیگران، نکوهش کفا دزدی و جنارت به مترده، نکتوهش 

 نظربازی و هوس

 زیرکی و شهاعت، عفت زن، اراده و همت باال 91، 1 1

 ، کلم و کف  آبروی مردمپوشییبع 91 1

 نکوهش جهل و کماقت 09، 99،90،99،93،93،9۱ 1

 یبازکقهنیرنگ و  90، 9۱ ،93 ،93 91
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 قتل و غارت 91 99

 نکوهش دزدی و خشم 91 99

 ، رفتار پنندیده، سخاوت، صبر، تواو ینوازمهمان 03، 00، 03 91

 وهش اسباب ساز و هوی، منتی و کید زنانکن 01 91

 دروغ و نیرنگ، عشق و نظربازی، عفت و صبر زن 01 01

 و خناست ییگودروغ، سرخود رفتار کردن، ادبییب 91 09

 جایباعتماد نمودن به دوست و شریک، دوری از خناست و شک  99 00

 جایبجهل و کماقت و اعتماد نمودن  93 03

و یتا در نکتوهش  های اخالقی یا بته شترح و تبلیتغ صتفات نیتک اخالقتی اختصتاص دارددرونمایه

 های اخالقی است  ناهنهاری

 صفات نیک

 یمانیبه توبه و پش سفارش، در سالم سبقت، عقل ،ینوازمهمان، دیام ،توبه، صبر، قناعت، اراده، صداقت

و  یرکتیز، متردم یکلتم و کفت  آبترو ،پوشتییبع، زن، اراده و همتت بتاال عفتی، دواریاز گناه، ام

ستخاوت،  ده،یرفتتار پنتند، هتاآنو استفاده از  یبه تدبر و تعقل در آ ار صن  انه هیتوص، موق به میتصم

  کینمودن به دوست و شر اعتماد، تواو 

 صفات بد

و  ینکتوهش کفتا دزد گتران،ی لتم و تهتاوز بته کقتوق د نکوهش غرور، تمنخر،، ییگودروغعدم 

نکوهش از دف  انوقت کتردن ، نشدن از رکمت خدا دیناام، و هوس یجنارت به مرده، نکوهش نظرباز

و  رنتگین، جهتل و کماقتت نکتوهش، زودگتذرو  یفتان یایتو دل نبنتا به دن یاپرستیدن نکوهش، توبه

و  یمنتت ،یاسباب ساز و هو وهشکن، خناست، جهل، و خشم یدزد نکوهش، و غارت قتل، یبازکقه

  جایشک ب، جایبنمودن  اعتماد سرخود رفتار کردن، ،ادبییب، زنان دیک

 هاي دینی و مذهبیدرونمایه .6-2-6-6
 دینی و مذهبی یهامرمون شماره داستان ردیف

9 
9،90،93،93 ،

9۱ 

تصتوف دروغتیا و  خصتوصبهو نکتوهش تصتوف  یانتدوزدانشتوبه، صبر، قناعت، توجه به علم و 

 نکوهش دروغ و مبارزه با  انمیا

 اننان کامل بر دیگران عنوانبه اهللرسولرجحان و برتری  0 0

 قیامت و شفاعت در قیامت توسط رسول خدا و ائمه اطهار 9 9

 که باعث بخشودگی گناهان بزرگ است، توبه، شرم از گناه هاآنمحبت به کودکان و شاد کردن دل  3 3

 نشدن از رکمت خدا یدو ناام یدواریام و دف  انوقت نکردن توبه، از گناه یمانیپش، سفارش به توبه 1، ۱ 3
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 زودگذرو  یفان یایو دل نبنتا به دن یاپرستینکوهش دن 1 ۱

 تصوف، اکترام به بزرگان تصوف و ناراکت نکردنشانبزرگداشت  91 1

 مخانفت با معتزنه و عقاید باطلشان با زیرکی تمام  91 1

 هاآنتوصیه به تدبر و تعقل در آ ار صن  انهی و استفاده از  09 1

 و سخاوت ینوازمهمان 03و  00 91

99 0۱ 
در ایا باب مانند برعکس نمودن بته مشورت در کارها و انهام رأی درست و عمل نکردن به اکادیث 

 توصیه و رأی زنان

 توبه، صبر، بخشش و مهلت دادن به گناهکار برای بازگشت دوباره 01 90

 و دوری از جهل برای فریب نخوردن  یآموزعلم 93و  91 99

ابتراز  متوش و گربتهکه مؤنف شیعه است و ککایات زیبایی مربوط به ائمه اطهار را از زبتان  آنهااز 

 و کررت ابراهیم است   یتباهلها، مربوط به پیامبر و درونمایهداشته است، کهم زیادی از 

ننتبت بته قتدرت، زیرکتی، علتم،  اعتنایییبها: شفاعت، عصمت، شهاعت، ائمه دارای ایا ویژگی

 ، سخاوت، رفتار درست، تواو  و کرامت هنتند ینوازمهمان، بر خداتوکل 

 هاي هنريدرونمایه .6-2-6-9

داستتان )  از عشتقو متدد گترفتا  شتودیم یدختر سبب نهتاتش در هتر ستخت یرکانهجا و زسخنان به* 

  (1 شمار 

  (09 داستان شمار )  دارد یکون یکه پاداش سخنییریاشو  یپردازنکته* 

 یت سبب ترف طوریاهمشود و یسبب نهات جان م یدهجا و سنهخوشامد شاه، سخا به یگفتا براشعر* 

  (99  داستان شمار)  مقام است

گتذاری های هنری و تأکید بر بعد هنری کالم و تتأ یردرونمایهبخش کوچکی از ککایات نیز شامل 

هنر است  نحتو  بیتان مطلتب بنتیار مهتم استت، گتاه شتعر بترای  یپردازو نکته یکاورجوابآن است: 

که شتاه جزیتره  بینیمیم 1پاداشی نیکو در پی دارد  کتی در داستان  سخنییریاشخوشامد شاهان است  

و ستعی در کمتک بته او را دارد و ستخا  بتردیمدوم با سخا گفتا دختر به فصاکت و زیرکتی او پتی 

  شودیمسنهیده گاه باعث نهات جان 

 موش و گربهزاویة دید در حکایات  .6-1

شتود کته یته متوقعیتی گفتته متی» یددزاویۀ دید ایا است که زاویۀ  در موردتریا تعاریف یکی از رای 

گشتاید تتا او ای است که پیش روی خواننده میکند و دریچهنویننده ننبت به روایت داستان اتخاذ می

  (911: 9911 )داد، «از آن دریچه کواد  داستان را ببیند و بخواند
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ای است که نویننده بتا آن مصتان  و دهند  شیوهنمایشزاویۀ دید یا زاویۀ روایت »در تعریف دیگر 

)همتان،  «دهدکند و در واق  رابطۀ نویننده را با داستان نشان میمواد داستان خود را به خواننده ارائه می

913)  

زاویتۀ دیتد  -0زاویۀ دید دانای کل   -9» دید وجود دارد: ۀکلی، چهار زاوی طوربهبرای روایت داستان، 

  (1۱: 9913 )سلیمانی، «زاویۀ دید بیرونی -3  شخصاولزاویۀ دید  -9دانای کل نامحدود  

های سنتی سوم شخص یا دانای کل است  شتیخ راوی داستتان داستان خصوصبهشیو  روایت  تریای را

ختود بتا اشتراف بتر ذهتا و وتمیر قهرمانتان  است، امّا از آن دسته راویانی نینت که تمام جریان را تنها

در  کتهچنانجریان داستان، رشته ستخا را  داشتانگاهتشری  کند  )دانای کل نامحدود( بلکه برای زنده 

 سپارد گفتگو دیدیم به قهرمانان می

ها کرور دارد و تمام ماجراها از دید اوست کته روایتت راوی در طول ککایت داستان در تمامی صحنه

« کتتانون روایتتی صتتفر»او کتتانون روایتتی  0و تزوتتتان تتتودورف 9ژنتتت شتتود  طبتتق نظریتته ژرارمتتی

 است  (991: 9919 پور،کهنمویین ک:)

 ییگوتتکهتا قترار بگیترد  امتا شخصتیّتتواند در جریان گفتگوی ها و افنانه، خواننده میدر قصه

قصته و افنتانه بترای ککایتت شتدن و   شتودینمدیده  هایتروا گونهیااذهنی و جریان سیال ذهنی در 

پس با ایا اوصاف زاویۀ دید همان شیوه نقل و روایتت داستتان ش سپردن به نقل نقال یا راوی است  گو

گزیند  زاویتۀ دیتد بته دو نتوع بیرونتی و ای که نویننده برای بیان کواد  داستان خود برمیاست  شیوه

  های اصلی یتا فرعتی استتشخصیّتداستان یکی از  در زاویۀ دید درونی راوی» شود درونی تقنیم می

کنتد و داستتان از های اصلی یا فرعتی ارائته متیشخصیّتیعنی مواد، مصان  و اجزای داستان را یکی از 

 بترخالف( اما در زاویتۀ دیتد بیرونتی 913: 9911 )پروینی، «شود ما( روایت می) شخصاولزاویۀ دید 

 )شمینتا، «دهتدنویننده بیرون از داستان قرار دارد و اعمال قهرمانتان را گتزارش متی»زاویۀ دید درونی 

991۱ :9۱9)  

ممکتا استت عتانم و دانتای کتل باشتد » یراویعنی راوی داستان سوم شخص است و در ایا روش 

  (9۱9: 991۱ )شمینا، «یاالت قهرمانان اطالع داشته باشدیعنی از همه ماجراها، افکار و خ

و از نزدیک شاهد اعمال  کندیمهای داستان را رهبری شخصیّتفکری برتر از خارو، »نگاه در ایا 

هاست و در ککم خدایی است، از گذشته و کال و آینده آگاه و از افکار و اکناسات پنهان و افکار آن
                                                                                                                                                          
1. Gerard Genette 

2. Todorov Tzvetan 
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  (9913:910 )میرصادقی، «است باخبرهای خود شخصیّتهمه 

برتر، آگاه از مقام امور و سیر کتواد ، داستتان را از آغتاز تتا  شخصیّت عنوانبهراوی در ایا شیوه 

 کند پایان روایت می

بیشتر از زاویۀ دید سوم شتخص استتفاده گردیتده و  موش و گربههای قابل ذکر است که در داستان

استت  نوینتنده اکنتاس کترده خورد که شاید به خاطر ایا است کهکمتر به چشم می شخصاولزاویۀ 

  ایا شیوه بیشتر و بهتر گویای مطلب باشد

دانای کل( به زوایا ) ینندهنوها، سوم شخص مفرد از گونۀ دانای کل است  زاویۀ دید در ایا داستان

 افتد آگاهی دارد اتفاق می آنچهخفایای داستان محیط است و از  و

زیریا و زبریا جامعته و  هاییهالچون نوینند  قصد به تصویر کشیدن  های مورد بررسی،داستان در

شخص مفترد تریا زاویۀ دید، سومتوصیف روکیات و رفتارهای اجتماعی افراد متفاوت را دارد، مناسب

هتایش برگزیتده و ماهرانته بته کتار بترده استت  زاویتۀ دیتد است  که شتیخ بهتایی آن را بترای داستتان

، 3، 3هتای شتماره: خورد که عبارتند از داستتانها به چشم میدر گاهی از داستاندرونی نیز  شخصاول

و  شتخصاولهتای شتماره چهتار و هفتت داستتان بتا دو راوی و قابل توجته استت کته در داستتان 1، 1

 شخص بیان شده است سوم

 هازاویة دید در داستان .6-1-8
 زاویه دید شماره داستان ردیف

 درونی شخصاول 3،3،1،1 9

 شخصدومو  شخصاول 3،1 0

 سوم شخص 93پایان داستان  تا ،9،0،9،۱،1 9

 موش و گربهلحن در حکایات  .6-1

که خواننتده آن را کتدس بزنتد، درستت مثتل  یطوربهنحا، شیو  پرداخت نویننده ننبت به ا ر است »

 )همتان: «نشتان بدهتدای که ممکا است طرز برخورد او را یا موووع و مختاطبش نحا صدای گوینده

دار، هتای گونتاگون بته ختود بگیترد، خنتدهتوانتد صتورتنحا،آهنگ بیان نویننده است و می»  (309

آور، جلف، جدی و طنزآمیز باشد، یا هر نحتا دیگتری کته ممکتا استت نوینتنده بترای نوشتتا گریه

بته مووتوع و  ننتبتنحا طرز برخورد نوینتنده » یگردبه عبارت   (309)همان، ص  «داستانش بیافریند

های داستان است  در کماسه و تراژدی نحا، شکوهمند، فاخر و آهنگیا استت و در کمتدی، شخصیّت

  (309 :)همان «است یامحاورهنحا ساده و 
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گفت که نویننده داستان تتا کتدودی در پرداختت نحتا داستتان، موفتق  توانیمدر یک نگاه کلی 

نحتا، شتیوه   استت کواد  مختلف نحا فارسی را به کتار بتردهها در شخصیّتاز  هرکدامبوده و برای 

است که کاصل تهربیات شخصی، اجتمتاعی و روکیتات و عواطتف درونتی اوستت   شخصیّتبیان هر 

کتانتی کته در یتک متتا ادبتی، نظترش را بترای »آی ای  ریچاردز نحا را چنیا تعریف کترده استت: 

  (0۱3: 9913 )ابرمتز، «کنتدت به مخاطبش بیتان متی  نحا سخا او اکناسش را ننبکندیمشنونده بیان 

کند  از طترف نحا یا آهنگ صدا به دو جهت گرایش پیدا می: »نویندیمابرمز همچنیا از قول باختیا 

یک همراه یا شاهد است و از طرف موووع سخا همانند یک عرو سوم یا زنتده استت  مثابهبهخواننده 

در   (0۱۱ ن:)همتا «دهتدتر جلوه مییا بزرگ اعتباریبکند، که آهنگ سخا او را سرزنش یا تلطیف می

های  ریفی که در سیاق سخا وجود دارند، دریافت و نظرمتان را ننتبت بته نشانه»گوید: جای دیگر می

  )همان( «دهدیم    نشان کنیمیمها صحبت چیزهایی که درباره آن

استت تتا در داستتان ختود زبتان نوشتتاری، کتال و هتوای  یسنوداستتاندر کقیقت نحا شگردهای 

  (31۱: 9911 ایرانی،ن ک: خاصی اعم از تراژیک یا کمیک یا رمانتیک یه وجود آورد  )

ابزار شکل دادن به نحا است و چگونگی ترکیب و تتأنیف آن در کتالم بنتیار اهمیتت دارد   کلمه

زیرا نویننده از طریق آهنگ و موسیقی کلمه در جمله، ساختمان جملته در کتالم، استتفاده از نمادهتا و 

ر ختود را نحا خاصی به وجود بیاورد و از طریق آن، مقصود مورد نظ تواندیمو تشبیهات و     هااستعاره

نویننده کرور منتقیم خود را از نثر بیرون بکشاند و بتا اختیتار  ینکهانحا یعنی »به خواننده منتقل کند  

و موووع داستان، به نثری تصویری دست یابد  در ایا  شخصیّتکردن نحا مناسب با فرا و موقعیت و 

ای، ، کنایتهیتزطنزآمتوانتد متوقر و آرام، طلبتد، متیداستتان متی آنچتهکاالت نحا نویننده، متناسب با 

یتا شتو  و صتمیمانه و     یزآممحبتتاعتنتا، ، سرد و مأیوستانه، بتیطرفانهیبفروتنانه، عاشقانه، شهاعانه، 

  (003: 991۱ )فتاکی، «باشد

هتا شخصتیّتآن تناستب دارد  نحتا  درونمایتهدر ککایات شیخ بهایی، نحا کلتی هتر ککایتت بتا 

نحنتی جتدی،  عمتدتاً  نحتا گفتتاری ختود شتیخ در متتا هاستتآنهماهنگ با ابعاد فکری و فرهنگی 

در انتقتال تعتانیم عرفتانی ختود بته مخاطتب  در  خصوصتاً، استوار و محکم استت  جانببهخشک، کق 

همراه بتا طنتز استت   آمیزیهکناشود دارای نحنی بیان می موش و گربهها از زبان اغلب موارد که داستان

، ستاده و عامیانته دارد: امتا در اکثتر یزآممحبتتگاهی نیز تند، صری  و گتاهی نیتز نحتا و زبتانی نترم، 

های داستانی توجه شتده استت، شخصیّتهای قدیمی، کمتر به نحا گفتاری ها همانند دیگر قصهداستان
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بته جایگتاه و  تتوانینمنان آنتان و از نحتا ستخ گوینتدیمها به یتک نحتا ستخا شخصیّت یباًتقرزیرا 

به جزئیات زمان و مکان وقوع کواد  توجهی نتدارد و  یپردازصحنهشان پی برد  در موقعیت اجتماعی

 کند طرح می یرمنتقیمغ صورتبهها را با توصیف کوتاه و گذرا و در بنیاری موارد صحنه

 صحنه .6-3

در » کته نوینتنده در خلتق داستتان در اختیتار دارد پردازی، یکی از ابزارهای مهم و مؤ ری است صحنه

شناسی داستان، نمایش ادبی یک عمل خاص است که در مکتان خاصتی و زمتان خاصتی روی اصطالح

 ( 900: 9911)ایرانی،  «گیردمکتوب صورت می مۀنمایش ادبی با کلداده است  ایا 

ریزد که هم بیانگر زمان است و هم مکتان  در واقت  نویننده اتفاقات داستان خود را در محیطی می»

هتای داستتان استت  بتا کمتک صتحنه شخصتیّت، زمینه بروز وقای  و کواد  و رفتارهای یپردازصحنه

دخانت نویننده یا هر راوی دیگری، واسطه، بیدهد که خود بینویننده به خواننده امکان می»است که 

هتا چته شخصیّتدهد و های خود ببینند در آن جهان چه روی میشود تا با چشم روروبهبا جهان داستان 

  (319 :)همان «گویندها چه میهای خود بشنوند که آنکنند و با گوشمی

و قاعتدتاً نبایتد تصتادفی و  زنتدیم یستازصحنهبرای اهداف خاصی دست بته  یسنوداستان معموالً

ای کته در آن تثییتری ر  رابترت متک کتی صتحنهقتول به  وگرنهها بپردازد دنیل به توصیف صحنهبی

  (0۱: 9911 کی،مکن ک: ) ندهد ممنوع است 

 و انتختابگیترد زمان و مکانی را که در آن عمل داستتانی صتورت متی»اند: در تعریف صحنه گفته

  (910: 9911 )میرصادقی، «کنددرست مکان وقوع داستان به کقیقت مانندی آن کمک می

در داستان هم، زمان وجود دارد  هر داستتانی از » تووی  بیشتر در مورد زمان و مکان باید گفت:در 

از طی زمانی که ممکا است یک دقیقه، یک ساعت، یتک روز  شود و پسای مشخص شروع مینحظه

در  زمانمتدتتواند وجود داشتته باشتد  فقتط رسد  هید داستانی بدون زمان نمیو یا    باشد به پایان می

بته زمتان دقیتق وقتوع  متوش و گربتهدر داستتان   (19: 9911 )عابدی، «کندهای مختلف فرق میداستان

  شودیماستفاده  یپردازداستانورورت در  اندازهبهشود  اما از عنصر زمان ها اشاره نمیکاد ه

هتایی کته ذکتر و فروی است، کتتی مکتان نامشخصهای سنتی ها و داستانمکان نیز اغلب در قصه 

هتای اخص صحنه از ویژگی طوربهشوند، صد در صد قطعی و کقیقی نینت  امروز توصیف مکان و می

ها و سایر عناصتر، شخصیّتاساسی ادبیات داستانی است و ایا امر در پیشبرد کواد  داستان و توصیف 

قترار  یسنوداستتانماننتد زمتان خیلتی متورد توجته مکان نیتز  گذشته دردارد  ونی  ایکنندهییاتعنقش 
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و کلتی بیتان  نامشتخصشد و یا به شکل ها مکان یا ذکر نمیگرفت، به همیا دنیل در اغلب داستاننمی

 گردید می

هایش نپردازد و در کوتاهی ککایات موجب شده است تا شیخ چندان به جزئیات زمان و مکان قصه

افتتد، شتیخ بتا جهتش ستری ، کتواد  در یک زمان طتوالنی اتفتاق متیهایی نیز که ماجراهای آن قصه

کند  نهد و فقط به ذکر نکات کلیدی ککایاتش اکتفا میای داستان را به کناری میو غیر پایه ارزشکم

هتا و کرکتت شخصیّتهای مبهم و کلی که از نظر او در انتقال روح قصه و موقعیت شیخ بیشتر از مکان

    هایی مانند شهری، فالن جا، منهد، بازار وکند  مکانمؤ رند، استفاده می هاو روند داستان

های خاص اشاره دارد، ایا متوارد عبارتنتد از: بثتداد، خراستان، شیخ در موارد معدودی نیز به مکان

را بتا توصتیفی کوتتاه و گتذرا، جتدا از ستایر  هاصحنههای قدیمی، تبریز و    او به شیوه قصههندوستان،

  آوردیمورورت  برکنبهای ککایاتش و گاه در طول روایت و قنمت

، منزل خود، خانته، شتهر، صتحرا، قصتر، خرابته، کلبه نام و عام در ایا ککایات عبارتند از:های بیمکان

 وی درختت، بازارچته، ده، بتاغ،کرم، ساکلگاه دریتا، دریتا، دکتان، ر یهاباغچهباغ و بوستان، گلنتان، 

های فتالن ، گذرها و کوچهبامپشتبیابان، خانه خلیفه، صدر مهلس، بازار گوسفند، محله شهر، منهد، 

 بازار، مهلس شاه  چهارسوقمحله، خانه همنایه، دکان، 

، کهتره طانتب علتم، شتهر بختارا، راهدارخانه: قیامت، شودیمهای خاص نیز شامل ایا موارد مکان

 فهان، خراسان، عراق، اردستان، بثداد، سرکد، کوفه، هندوستان، تبریز و خوی، کاشان، روم اص

 گیريیجهنت. 9
 یافتیم: یر دستزدر ایا به مقانه به نتای   شدهانهامهای با بررسی

 رعایت شده است  یخوببهها روابط علی و معلونی در داستان -

کته بته زبتان کیوانتات بیتان شتده تمثیلتی استت  در ایتا  ییهاداستتانهای شخصیّت موش و گربهدر  -

 دیگر فرعی هنتند  شخصیّت 30اصلی و  شخصیّت 33ها، داستان

 چند موردی که در متا مقانه مشخص گردیده است  جزبههای اصلی همگی پویا هنتند شخصیّت -

 مورد پویا هنتند  30ها اینتا و شخصیّتمورد از  ۱3 -

 93ی، شخصتیّتدو  متورد 99ی، شخصتیّتککایتت، یتک داستتان یتک  93ها از شخصیّتاز نظر تعداد  -

 ی است شخصیّت 91و  3ی و سه مورد شخصیّتمورد چهار  3ی، شخصیّتمورد سه 

نامند که  مورد با 91و  نامیبمورد  3۱  در بیا مردان شودیمزن دیده  1مرد و  19ککایت،  93کل از  -
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 کرور کمرنگ زنان در جامعه است  دهند نشان اکتماالًایا آمار 

 دید  موش و گربهدر  توانیمدسته تیپ اجتماعی از نحاظ کرفه و پیشه را  09 -

بته  یشتتربها و عیوب  اهری نپرداخته است و  اهری، شیخ بهایی به ناهنهاری هاییناهنهاراز نحاظ  -

 ، منائل اخالقتی را بتر منتائل صتوری های باطنی و اخالقی پرداخته و نویننده در نباس وعناهنهاری

 دهد های اخالقی را کانون توجه خود قرار میمورد ناهنهاری 39دهد  ترجی  می

متذهبی و -اجتمتاعی، اخالقتی، دینتی-توان به چهار دستته سیاستیو موووع ککایات را می درونمایه -

 ها در مقانه ذکر شده است هنری تقنیم کرد که تووی  مفصل آن

 شتخصاولها، سوم شخص مفرد و از گونۀ دانای کل استت  گتاهی زاویتۀ دیتد دید در داستان زاویۀ -

  شودیمها دیده درونی نیز در داستان

آن تناستب دارد  نحتا در  یتۀمادرونها نیز باید گفتت نحتا هتر ککایتت بتا در مورد نحا در داستان -

 هاست ها هماهنگ با ابعاد فکری و فرهنگی آنشخصیّت

هتایش پایان کوتاهی ککایات موجب شده است تا شتیخ چنتدان بته جزییتات زمتان و مکتان قصته در -

 نپردازد و فقط به ذکر نکات کلیدی ککایاتش اکتفا کند 
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