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 پند اهل دانش وهوش، موش و گربه پند اهل دانش وهوش، موش و گربه 
 منزوی  نقیعلی دکتر 

 ، برگۀ 12  -  10، شمارۀ 5، سال 1358، دی و اسفند آینده ۀلجم
 شود: عرض می  40،  6  - 4جيوانی درمه استاد فارسی دانشگاه ناپل مندرج در آن مجله شمارۀ درپاسخ نامۀ آقای 

چاپ شده و هر دو از نظم شيخ   1346در مصر به سال    نان و پنيرهمراه با    پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش 

از مال رفيعای نايينی    نان و پنيرو    1است  از عبيد زاکانی  موش و گربه ق معرفی شده است، ولی در واقع  1031بهايی متوفی  

 عارف صوفی است که درست نقطۀ مقابل عقايد شيخ بهايی را داشته است.  

های قلمی که ميان صوفيان و فقيهان در قرن يازدهم جريان داشته، در صفحات مختلف  توضيح آن که در کشاکش جنگ

، دولت صفوی و علمای درباری ضّد صوفيان بودند و شيخ بهايی که سمت رسمی  2باشدو جاهای ديگر منعکس می   ذريعه 

نان و  و ضّد عرفان و اشراق حاد صوفيان نظم کرد، پس مال رفيعا   گرايی و تقشررا در دفاع از سُنت  نان و حلوادرباری داشت 
را در جواب بهايی و دفاع از عرفان حادّ سرود و در مقدمۀ نثری که برای آن نوشته جريان را شرح داده است، ولی ناشر   پنير

 ست، حذف کرده است. مصری اين مقدمه را که شامل اسم ناظم اصلی )رفيعا نايينی( و ردّ مؤدبانه بر شيخ بهايی ا

 .  نمايند  بررسی 144 -  141 شمارۀ  ،30  –  28، 24ج  ذريعه توانند تفصيل را در  آقای جيوانی می 

 منزوی. نقیعلی دکتر 

  

 
 . 15، سطر  30: 24؛ و ج 264،  23؛ و ج 706، 9نک: ذریعه، ج 1
 . 388و  182  ،24ج ؛ 122 ،16ج ؛ 261ـ 260  ،12؛ ج 205:  ،1ج ؛ 386 ،6ج  ؛497 – 495،  150 ،4ج ذریعه  :نک 2
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 نامه کتاب  پند اهل دانش وهوش، موش و گربه 

 ه لاقم و باتک ۀیامن

  953، شيخ بهايی، بهاءالدين محمد فرزند حسين عاملی )نان و پنيرهمراه با    پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش 

 .  خ1395 مصدق،  جامی انتشارات: ديگر ق؛ 1346 مصر،   ،(م1621  – 1547ق / 1039 -

، برگۀ  12  -   10، شمارۀ  5، سال  1358، دی و اسفند  مجلۀ آينده، علينقی منزوی،  پند اهل دانش وهوش، موش و گربه

985 . 

  کوشش   به  تهرانی،  آقابزرگ  عبدالصمد،  ديوان  –قسم الثانی من الجزء التاسع، ديوان ذاتی  ال   ،الذريعۀ إلی تصانيف الشيعۀ

 .م1959/  ق 1378/  خ1338 تهران،  دولتی، چاپخانه منزوی،   علينقی

ميوه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    - ، الجزء الثالث و العشرون، منتزع الذريعۀ إلی تصانيف الشيعۀ

 م.1975ق / 1395خ /  1354، تهران، اسالميه

  دانشگاه   منزوی،   علينقی   کوشش  به   تهرانی،   آقابزرگ   کاران،سيه   –عشر، الزائريۀ  الذريعۀ إلی تصانيف الشيعۀ، الجزء الثانی 

 م؛ 1962/  ق 13806/  خ1340 تهران،
به کوشش علينقی منزوی، چاپخانه    تهرانی،  آقابزرگ  نيه،  –، الجزء الرابع و العشرون، نائيه  الذريعۀ إلی تصانيف الشيعۀ

 م.1978ق / 1398خ /  1356اسالميه، تهران، 

الشيعۀ تصانيف  إلی  التخاطب  الذريعۀ  الرابع،  الجزء  منزوی، چاپخانه    - ،  علينقی  به کوشش  تهرانی،  آقابزرگ  التيميۀ، 

 م. 1941ق / 1360خ / 1320مجلس، تهران،  

  منزوی،  علينقی   کوشش   به   تهرانی،  آقابزرگ  المؤمنين،   حزن  –ئريات  ، الجزء السادس، الحاالذريعۀ إلی تصانيف الشيعۀ

 . م1946/  ق 1365/  خ1325 تهران،  مجلس،  چاپخانه
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الشيعۀ پند اهل دانش وهوش، موش و گربه  تصانيف  إلی  السادس الذريعۀ  الجزء  غارات  ،  چاپخانه    -عشر،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  قائد، 

 م. 1966ق / 1386خ /  1345اسالميه، تهران، 

  تهرانی،   آقابزرگ  همدانی،   مينوی  ديوان   – ، القسم الثالث من الجزء التاسع، ديوان عبدالصمد  ی تصانيف الشيعۀالذريعۀ إل 

 . م1964/   ق1383/  خ1342 تهران، دانشگاه منزوی،   علينقی کوشش  به

التاسع، ديوان نائب  الذريعۀ إلی تصانيف الشيعۀ الرابع من الجزء  ، به کوشش  تهرانی  آقابزرگ  يونس،  ديوان  –، القسم 

 م. 1967ق / 1386خ / 1345علينقی منزوی، دانشگاه تهران، 

  کوشش  به   تهرانی،   آقابزرگ   ديهيم،  ديوان   –، القسم االول من الجزء التاسع، ديوان آئينه  الذريعۀ إلی تصانيف الشيعۀ

 . م1955/   ق1374/   خ 1333 تهران،  شورا،  مجلس  منزوی،   علينقی

 (.ه 11الدين محمد فرزند مؤمن گيالنی )سدۀ رفيع ، مثنوی نان و پنير 

 .40 برگۀ  درمه، جيوانی خ،1358 ، 6 –  4، شمارۀ  مجلۀ آينده

، علينقی  پند اهل دانش وهوش، موش و گربه ،  985، برگۀ  12  -  10، شمارۀ  5، سال  1358، دی و اسفند  مجلۀ آينده

 منزوی. 

 ق(. 772عبيداهلل قزوينی، عبيد زاکانی )د: الدين ، منظومه، خواجه نظام موش و گربه

 ق(. 1082 -  997الدوله محمد فرزند حيدر رفيعا ) ، مال رفيعای نايينی، رفيع نان و پنير

 .چينکتاب  انتشارات  ، (م1621  –  1547ق /  1039  -  953شيخ بهايی، بهاءالدين محمد فرزند حسين عاملی )   نان و حلوا 
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