
61

جستار

ی
ش

من
هللا 

بد
ع
ن 

 ب
هللا

ل 
ب

 ف
لم

 ق
به

  
ت

یا
کا

ح
ه 

 ب
ی
ظر

ن

لو
گز

را
ق
ی
وت
کا
ذ
ضا

یر
عل

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹۳

 نظری به حکایات 

به قلم فبل هللا بن عبدهللا منشی

علیرضا ذکاوتی قراگزلو

پژوهشگرمتونادبی

ازجملهکتبتکنسخهایخطی،مجموعهحکایاتیاستبه

قلمفضلهللابنعبدهللامنشیبروجردیکهبهسال1284قبه

خطشکستهنستعلیقزیباییتحریرشدهودرمتنکتابنیز

درجاییبهسال1283ق/1867ماشارهشدهاست.دربارۀ

نویسندهبهاعالمحدایق الشعرایاحمددیوانبیگیوطرایق 

الحقایق نایبالصدرشیرازیوشرح حال رجال ایرانتألیف

مهدیبامدادمرآت الوقایعمظفریومنابعدیگرمراجعهکردم،

چیزقابلتوجهیاقابلتطبیقینیافتم.درتحقیقمفصلمصطفی

درایتی)دنا(نیزغیرازاینکهفضلهللامؤلفمجموعهحکایات

است،خبردیگرینیست.فضلهللامیرزاقاجارانتظارجانشینی

باشی منشی خان فضلهللا میرزا و داشته را نایبالصدر

مظفرالدینشاهدرتبریزبودهکههیچیکمنطبقبانویسندۀاین

کتابنیستند.

باری،فضلهللاادیبیاستدرحدمتوسطدورۀقاجارو

واقعگرایانهوبرخالفجّوغالببرفرهنگ
ً
دارایبینشینسبتا

ایران،بهطورکلی،ودرآنعصر،بهخصوص،گرایشصوفیانه

وحتیعرفانیبهمعنایاعمندارد؛برعکسنشانههاییاز

توجهبهدنیایجدیددرفکراونمایاناست.البتهاطالعاتش

عمیقووسیعنیست،اماآنچههستدرستوقابلتأمل

است.چندسطرعیناظهارنظرهایاوراباتلخیصنقل

میکنیم:

ازکارهایعجایبآنها)فرنگیان(کهتازهبهایرانرسیده

ازتبریزبهطهرانیابهعکسدرمدت
ً
تلگرافاستکهمثال

نیمساعتگفتوشنودمینمایند؛یکیدیگرکالسکۀدودی

وراهآهناستکهساختهانددریکروزصدفرسنگراهطی

میکنندمانندطیاالرضاست؛دوربینیساختهاندکههر

چیزیراچهارهزارمرتبهبزرگترازخودآنشیءمینمایاند.

یکیدیگراوضاعچلواربافیاستکهزحمتشهماناست

کهجوزق)قوزۀپنبه(همچنانپاکنکردهدراولکارازصحرا

آوردهدراومیریزندآخرکارگاهنشستهچلواریتوپتوپ

تحویلمیگیرنداینچیزهاییکهدرنزدآنهاچندانغرایب

ندارد.

جالبترایناستکهتوجهداشتهبهاینکهپویاییجامعهو

اقتصادغربیبرعهدۀتجارفرنگستانیابهاصطالحامروزکار


ً
بخشخصوصیاستودولتمتصدیآنامورنیست.مثال

درموردساختیککشتیعظیمبهطولهشتصدقدمدرسه

طبقهکهبهقولمؤلفسهسالونیمکاربردهویکسالدیگر

کارمیبردکهبامخارجنزدیکبهچهارکرورتومانآنروز

ایرانتکمیلشدهوبرایرفتوآمدبیناروپاوینگۀدنیا

میباشد،زیراهرکشتیطاقتاینمسافتوامواجقویفاصلۀ

آنراندارد،مؤلفمیافزاید:

تجار بود. خواهد مخارجش موافق هم مداخلش البته

فرنگستانازاینکارهابهانجاممیرسانندوچهمداخل]ها[

میبرند.اینهاسهلاستکرورهاخرجمینمایندوجزیرهها

چهپیداکردهوچهمیگردندپیدانمایندکهخالیازمعادن

نخواهدبود...اینکارهاواینصنایعدرقوۀکدامازمردم

سایردولتهاست؟...مردمفرنگستانصنعتهاییدیرا

کیمیامیدانندودرپیکاریکهامکاننداردنمیروند.بیشتر

ایران مردم را ازمسطالساختن[ ]یعنی کیمیا اینعمل

طالباندودرعرضاینمدتنشنیدمکسیصحیحآنرا

داشتهباشد.

مؤلفدرعیناینکهمطالبدرستوواقعگرایانۀگذشتهرا

مقبول و شنیده آنچه طبق حکایتهایش در مینویسد،

میان در تبهکار کیمیاگری از سخن است هم مخاطبانش

میآوردکهالبتهمقصودحکمتحکایتاست؛یعنیاینکه

بدکارانعاقبتنیکینخواهندداشت.

برایناستکه:
ً
درموردحکایتنویسینظرمؤلفکال

هرحکایتیوقوعیافتهمگردرمضامینآنکموکسریبرای

عبارتپردازیکردهباشند...زیراکهدنیاازایناموراتو

اوضاعهرگزخالینبودهونیست.
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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 139۳

حکایتهاییکهمؤلفنوشته»ازرویبصیرت،یادرکتب

شنیده...مستدعیاستکهاینفقیررا
ً
مالحظهشدهیاقوال

هدفتیرطعنوتغیرنسازند.«بعضیحکایتهاازکتاب

محبوب القلوبمیرزابرخوردارفراهییاکلیله و دمنهیاجامع 

التمثیلهبلهرودیبرداشتهشده)کهدرجایخوداشارهخواهیم

کرد(.

اماجهانبینیوجهانشناسیکهمؤلفدراینمجموعه

حکایاتبرآنتکیهداردنیزقابلتوجهاست.خداوندهجده

هزارعالمایجادفرموده»کهاینعالمیکیازآنعالمهاست«

طوایفجنیانکهپدرایشانرا»جان«میگفتندواز»نار«
ً
مثال

آفریدهشدهاند»ونسلآنهادرزمینبهحدکثرترسیدوهفتاد

قبیلهشدندهرقبیلههفتادکردوسوهرکردوسهفتادهزار

کس«...اینانبرکارهایصعبوافعالدرشتتواناییدارند

ودرمیانایشاننیکوبدباشدهمچنانکهدرمیانآدمیان

هست.آنهاکهخیریتبرآنهاغالباستپریوآنهاکه

مظهرخیانتوخباثتوظلمباشنددیوگفتهمیشوند.بعضی

جنیاندرقافساکناندوباآدمیانکاریندارند»وجمعیکه

درپیشکوهقافساکنمیباشندوبهاقالیمسبعهآمدوشد

دارندوبامردممختلطمیباشند«.

بهگفتۀمؤلفنزدمحققان]کداممحققان؟[ثابتشدهکه
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»بنینوعآدمدهیکپریاناند«پسهرچهدرطولزماناز

آدمیانواقعشدهازجنیاندهبرابرآن»خیالبایدبست«؛شعر:

ــی ــاببین ــدرتدرآت ــدانق ــهمی ب

زهــرگوشــهجمعــیعلمبرکشــیده

بـهجوالنایشـاننگهکنکـههریک

ــده ــوهایبرگزی ــرجل ــیدگ ــهنوع ب

لزومینداشتمؤلفبهاینمقدماتمتوسلشودتابرخی

حکایاتخودراتوجیهنمایدوتوضیحدهد؛زیراکسیازقصه

منطقنمیطلبدیادستکمانتظارمنطقعادیرانداردودر

قصصهمۀاقوامداستانهایجنوپریهست.

جنبۀاقبال
ً
ازلحاظمحتواداستانهایمیرزافضلهللابعضا

وشانسداردکهبرایجامعۀعقبماندهومخاطبانیکهعلت

ومعلولهارادرصحنۀاجتماعینمیشناسندقابلقبولبلکه

جنبۀتمثیلیداردکههدفازقصهبر
ً
مطلوباست؛بعضا

کرسینشاندنیکاصلاخالقیمشهورومقبولمیباشد.این

ازجامع التمثیلهبلهرودییاهفت پیکر 
ً
حکایاتمعموال

نظامیوامثالآنبرداشتهشده،اماعباراتشخاصخوداوست.

سهچهار
ً
برخیدیگرازحکایاتاینمجموعهمخصوصا

داستانمفصلتوطئههایدرباریقدیمودستهبندیهایبدو

نیکمیاناجزایدربارواطرافیانمقامسلطنتاستکهآخر

بهصلحوآشتیویاغلبۀنیکیبربدیمیانجامددراین

داستانهانویسندهقدرتصحنهپردازیوحادثهسازیخودرا

نشاندادهاست.وخواهناخواهتصویریهرچندمغشوشو

مبهم،امابرخوردارازواقعیتدستگاههایحکومتیقدیم،را

عرضهداشتهاستودراینجاستکهتاریخوداستانیابه

عکسقصهوتاریخبههمنزدیکمیشوند.ازهمینقبیل

استیکقصۀطوالنیبهروشکلیله و دمنهکهدرآنشیرو

پایان پیروزیخیر با داستان و دارند را اصلی نقش شغال

مییابد.

بعضیداستانهادراینمجموعههستکهجنبۀناتورالیستی

نقشزنهمدرآنبارزتراستوبهگمان
ً
شدیدداردواتفاقا

منگذشتهازبدبینیسنتیکهدراخالقیاتقدیمنسبتبهزن

درجامعهپدرساالرملحوظواعمالمیشدهیکرگۀجدید

سنتگرای
ً
درآنهابهچشممیخوردوبدینلحاظنویسندۀکال

صدسالجلوترازفرمونرماندیشۀادبیروزگار
ً
کتابحتما

پیش سال پنج و پنجاه و یکصد او زیرا میباشد؛ خود

قصههایشرادرذهنمیپروردهاست؛درحالیکهنخستین

نمونههایادبناتورالیستیپنجاهشصتسالپیشازاینبه

قلمآمدهاستودرحدخودازدقتاندیشهوصحنهپردازی

صحیحدرداستاننویسیایرانبرخورداراست.

درپایاناینگفتارکهبهاختصارکوشیدهشد،حکایتیرا

کهدوباروهرباربهتقریریدیگردرکتابآوردهباقدری

تعبیراتو و عبارات از نمونهای که نقلمیکنیم تلخیص

همچنیننحوۀورودبیانعامیانهونقشمحاورهدرداستانرا

نشانمیدهدوازلحاظمحتوانیزازجملهحکایتهایبا

محتوایناتورالیستیاست.

حکایت 

آوردهاندکهدروالیترشتپیرهمردیبودکهازابریشمکاری

دستصباغروزگارراازرنگبخشیلیلونهاربرپشتبسته

وازبرگونواهمچونکرم،پیلهورانراشیفتۀخودنمودهازشغل

وکارخویشسنگقناعتبرخودآویختهوخاکمذلتبر

دیدۀاستادانبیخته.زنیداشتشوخچشموجوانکههرلحظه

بهخواهشهایناالیقهرروزوهرشببرآنمردبیچارهفایق

آمدیودراذیتوآزارآندقیقه]ای[فروگذاشتنکردی.آن

مردهموارهبهنصیحتپیرانهپیرایۀمهربانیبراوپوشیدیو

جاماینفقراتبراونوشیدی.شعر:

بگـــذردایـــنروزگارتلختـــراززهـــر

ـــازیکـــیروزگارچـــونشـــکرآیـــد ب

هرشامغمیراسحریشادمانیدرپیاستوخمارایامناکامی

رادرجامکامرانیویدلخوشدارکهایامرفتهوخوشدلیهای

گذشتهبهخورسندیبازگرددوتالفیزمانماضیخواهدشد.

آنمردهرچنددرمقامنصیحتآنزنجوانبرمیآمدگوئیادر

مزاجآنزنمؤثرنشدیتارفتهرفتهکاربهآنجاکشیدکهیامرا

طالقبدهیابیاازاینوالیتبهجاییمفارقتنماییمکهکسی

مارانشناسد.آنمردمیگفتایزنانسانشو.بایدهرچه

خداوندبهبندهدادهقانعباشدواالبهورطهایمیافتدکهاز

بدیخالصینداشتهباشدمارابرگونوانیستکهدرنزدخود

کسانیکهبرمامحرماندوخدمتکاردرغربتنگاهداریمکه



64

جستار

یقراگزلو
ضاذکاوت

علیر

ی
ش

هللا من
عبد

ن 
هللا ب

ل 
ب

ت به قلم ف
کایا

ح
ی به 

ظر
ن

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ سوم و چهارم
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باعثرفاهوآسودگیباشد.ازاینرهگذرهرروزدرمرارتی

تازهواوقاتتلخیبیاندازهخواهیمبود.پسبهتراینکهبدادۀ

خداوندخودقانعوشاکرباشیم.متحملزحماتومرارتسفر

من
ٌ
نشویم.مگرنشنیدهایکهبزرگانگفتهاند:السفَرقطعة

السقَر.سفرقطعهایاستازجهنم.

بهآن
ً
آنمردآنچهازمذمتسفروعدماوضاعخویشقلبا

زنتقریرمیکرددرحالتاواصالمؤثرنمیآمد.ازآنجاست

کهمردکامل]مسن[بایستازگرفتنزنجاهل]جوان[اجتناب

به و وامیدارد امید بهاین را او هوس مرد که زیرا نماید

خواهشهاینفسنافرجامزهرنامرادیدرجاموکامآنمرد


ً
پیرمیریختهباشدوچنانبهدروغوالفمهرومحبتظاهرا

بهآنمردمیزدکهمیپنداشتکهراضیبهمردنخویشمیشود

کهآنمردنگویدسرمدردمیکندیاراضیاستخاردرچشم

خودشبرودودرپایآنمردنرودآنمردهماگرمیدانست

بالفرضسیبیبهقیمتجانیمیخرندومیلآنزنبهسیب

استجانراخردهکردهبهایسیبمیدادوبهجهتآنزن

میآورد.

ملخصکالمزنآنمردراراضیمیکندکهازمسکنمألوف

مفارقتاختیارنمایندمختصراینکهزنومردبهپایپیادهبیرون

رفتهبقدرقوهقطعمراحلمیکنندتایکروزیدرمیانبیابان

درختیوچشمهآبیمشاهدهمیکنند.

زنومردازرنجراهوهوایگرمدرکنارآنچشمهوسایه

مینشینندوآبمیخورندوخنکوآسودهمیگردند.مردبهزن

میگوید:بیاتامنسرمرادرزانویتوبگذارموساعتیبخواب

رومبرخیزیمبرویمخودیبهآبادیبرسانیمگفتبسیارخوب.

آنمردچونپارهایاسبابهمدردوشداشتهزیادخستهباشد

لقمهنانمیخوردآنمردسردرکنارزنمیگذاردوبهخواب

میرود.ازقضایایاتفاقیهپسرپادشاهآنوالیتبهشکار

میآیدازعقبآهوییمرکبمیراندازشدتگرماوکوفتگی

راهخودرابهکنارچشمهمیرساندآبمیخورداسبراسیراب

میکند.میبیندزنیبامردیدراینجایندکهگویاحوریدرکنار

حوضجنتاستومردیپیرسردرزانویآنبدرمنیرنهاده

درخواباست.بهاینزنمیگویدتوکیستیواینباتوچه

نسبتدارد؟میگویدراهگذریمواینمردشوهرمناست.

چشمزنبهآنپسرمیافتدخدنگتیزپریازکمانخانۀ

ابرویآنپسرجستنمیکندتاپربرسینۀآنزنمینشیند.از

آنطرفپسرپادشاههمشیفتۀخالوخطآنزنشدهمیگوید

پیری مرد همچو پی در که نباشد تو از زنصدحیف ای

افتاده]ای[کهبهجهتاواینقدرمیسرنیستکهبتواندیک

حیوانبهجهتتوبگیردکهدراینگرمادراینبیابانهمراهاو

والیتبهوالیتمیروی.اینقدربدانمنپادشاهزادۀاین

والیتمبرخیزبیادرترکمنسوارشوتورامیبرمیکیاز

حرمهایخاصخودمیکنم.بگذاراینمردپیربرودبرایخود

بمیرد.حیفنباشدهمچونتونازنینیهمراهاودراینبیابانها

وازپایپیادهبروی؟)زن(میگویدسروجانمفدایتو.سر

پیرمردراهموار]آهسته[برزمینمیگذاردبرمیخیزدسوار

پشتسرشاهزادهمیشود.

پیرمردبیدارمیشودمالحظهمیکندزنرفتهسوارعقب

مردیشد.صداکرد:ایزنکجامیروی؟زنمیگویدتوبرای

خودتاستراحتکنمنمیرومومیآیم.زنبهپسرمیگوید

ایستادهایچهکنی؟هیبراسببزنتابرویم.پیرمردبنامیکند

بهالتماسکردن.جوانراهبیابانپیشمیگیردمانندبادبهاربه

یکدقیقهازدیدۀآنپیرمردپنهانمیشوند.آنمردقدریگریه

میکندقدریبهسروسینهمیزند.میبیندچارهاینداردخیال

میکندآنهاقدریکهمیروندآتششهوتازمرکبتیزرفتار

حوصلههردوراپیادهمیکند،بعدازاینکهپسرکامدلحاصل

کرداورامیگذاردومیرودبهترآناستبهاثرایشانبرومشاید

اوراببینمپسدرپیاسبافتاد.

قریبفرسنگیکهروانهمیشودبیشۀنینمودارشدقطع

کرددراینجاپیادهگشتهباشند.چراکهاثرپیسواربهآنبیشه

رفتهبود.نزدیکبیشهکفشهایزنرامیبیندبرمیداردبهیقین

کهزندرمیاننیهامیباشد.بهکناربیشهمیبیندشیراورا

کشتهنیمخوردۀاوراگذاشتهورفتهاست.

بعدازاینکهپسرزنرابرمیداردومیرودبهکناربیشۀنی

کهپیادهمیکندزنرامیگویدجاییپیداکنماسبراببندمبیایم

کامدلحاصلنماییم.غرششیرکهبلندمیشودپسرهیبر

اسبمیزندخودراازچنگالشیرخالصمیکندشیردختر

رامیبردمیکندهرآنچهمیتواندآنرامیخوردباقینصفه

نیمهازتنرامیگذاردومیرود.آنمردشکرخداوندمنتقمرا

بهجایمیآوردکهازدستآنزنمکارخالصیافت.


