
5 159سال بیست و هفمت،مشارۀسوم،مــرداد و هشریــور1395

از جمله کتب تک نســخه ای خطی مجموعه حکاياتی اســت به قلم فضل اهلل بن عبداهلل منشی بروجردی که 
به ســال 1284ق به خط شکســته نســتعليق زيبايی تحرير شده و در متن کتاب نيز در جايی به سال 1283 
قمری ) = 1867م( اشــاره شــده اســت. درباره نويســنده به اعالم حدايق الشــعر احمد ديوان بيگی و طرايق 
الحقايق نايب الصدر شيرازی و شرح حال رجال ايران تأليف مهدی بامداد و مرآت الوقايع مظفری و مظان 
کــردم، چيــز قابل توجــه يا قابل تطبيقــی نيافتــم. در تحقيق مفّصــل مصطفی درايتــی »دنا« نيز  ديگــر مراجعــه 
غيــر از اينکــه فضل اهلل مؤلف مجموعهٔ حکايات اســت، خبر ديگری نيســت. فضل اهلل ميــرزا قاجار که انتظار 
جانشــينی نايب الصدر را داشــته و ميرزا فضل اهلل خان منشــی باشی مظفرالدين شاه در تبريز بوده، هيچ يک 

کتاب نيستند. منطبق با نويسندهٔ اين 

باری فضل اهلل اديبی اســت در حد متوســط قاجار و دارای بينشــی نســبتًا واقع گرايانه و برخالف جّو غالب بر 
ی و در آن عصر به ويژه، گرايش صوفيانه و حتی عرفانی به معنای اعم ندارد، بر عکس 

ّ
کل فرهنگ ايران به طور 

نشانه هايی از توجه به دنيای جديد در فکر او نمايان است. البته اطالعاتش عميق و وسيع نيست، اما آنچه 
کارهای  هســت درســت و قابل تأمل اســت. چند ســطر عين اظهارنظرهای او را با تلخيص نقل می کنيم: »از 
که مثاًل از تبريز به تهران يا به عکس در مدت  که تازه به ايران رسيده تلگراف است  عجايب آنها )= فرنگيان( 
نيم ساعت گفت و شنود می نمايند؛ يکی ديگر کالسکه دودی و راه آهن است که ساخته اند در يک روز صد 
فرسنگ راه طی می کنند مانند طی االرض است؛ دوربينی ساخته اند که هر چيزی را چهار هزار مرتبه بزرگ تر 
که جوزق )= قوزهٔ  که زحمتش همان است  از خود آن شئ می نماياند. ... يکی ديگر اوضاع چلواربافی است 
کارگاه نشسته چلواری توپ توپ  کار از صحرا می آورند در او می ريزند آخر  ک نکرده در اول  پنبه( همچنان پا

که در نزد آنها چندان غرايب ندارد«. تحويل می گيرند اين چيزهايی 

جالب تر اين است که توجه داشته است به اينکه پويايی جامعه و اقتصاد غربی بر عهدهٔ ُتجار فرنگستان يا به 
کار بخش خصوصی است و دولت متصدی آن امور نيست. مثاًل در مورد ساخت يک کشتی  اصطالح امروز 
کار می برد  کار برده و يک سال ديگر  که به قول مؤلف سه سال و نيم  عظيم به طول هشتصد قدم در سه طبقه 
پــا و »ينگه دنيا«  کــه بــا مخــارج نزديک بــه چهار کرور تومان آن روز ايران تکميل شــده و بــرای رفت وآمد بين ارو
است؛ زيرا هر کشتی طاقت اين مسافت و امواج قوی فاصلهٔ آن را ندارد، مؤلف می افزايد: »البته مداخلش هم 
موافق مخارجش خواهد بود. تجار فرنگستان از اين کارها به انجام می رسانند و چه مداخل [ها] می برند. اينها 
که خالی از معادن  کرده و چه می گردند پيدا نمايند  کرورها خرج می نمايند، جزيره ها چه پيدا  ســهل اســت. 
کدام از مردم ساير دولت هاست؟ ... مردم فرنگستان صنعت های  کارها و اين منابع در قوهٔ  نخواهد بود. اين 
کــه امکان ندارد نمی روند. بيشــتر اين عمل کيميــا [يعنی از مس طال  يــدی را کيميــا می داننــد و در پــی کاری 

کسی صحيح آن را داشته باشد«. ساختن] را مردم ايران طالب اند و در عرض اين مدت نشنيدم 
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در صحنــهٔ اجتماع نمی شناســند قابل قبول، بلکه مطلوب بوده اســت. 
بعضــًا جنبــهٔ تمثيلــی دارد که هــدف از قصه برکرسی نشــاندن يک اصل 
اخالقی مشــهور و مقبول اســت. اين حکايات معمــواًل از جامع التمثيل 
هبله رودی يا هفت پيکر نظامی و امثال آن برداشت شده، اما عباراتش 
قــدری فــرق دارد. برخــی ديگر از حکايــات اين مجموعه مخصوصٌا ســه 
چهار داســتان مفصل، توطئه های درباری قديم و دســته بندی های بد و 
که آخر به صلح و  نيک ميان اجزاء دربار و اطرافيان مقام سلطنت است 

آشتی و يا غلبهٔ نيکی بر بدی می انجامد.

در اين داســتان ها نويســنده قدرت صحنه پردازی و حادثه ســازی خود را 
نشان داده و خواه ناخواه تصويری هر چند مغشوش و مبهم، اما برخوردار 
از حقيقــت و واقعيــت دســتگاه های قديــم را عرضــه داشــته اســت و در 
کــه تاريخ و داســتان يا به عکــس قصه و تاريخ بــه هم نزديک  اينجاســت 
می شوند؛ از همين قبيل يک قصه طوالنی به روش کليله و دمنه که در آن 
شير و شغال نقش اصلی را دارند و داستان با پيروزی خير پايان می يابد.

بعضی داســتان ها در اين مجموعه هســت که جنبهٔ ناتوراليســتی شديد 
دارد و اتفاقــًا نقــش زن هــم در آن بارزتــر اســت و بــه گمــان من گذشــته از 
بدبينی ســنتی که در اخالقيات قديم نســبت به زن در جامعهٔ پدرســاالر 
ملحــوظ و اعمــال می شــده، يــک رگه جديــد در آن بــه چشــم می خورد و 
کاًل سنت گرای کتاب حتمًا صد سال جلوتر از فرم  بدين لحاظ نويسنده 
پنجاه و پنج ســال  و نرم انديشــه ادبی روزگار خود اســت؛ زيرا او يک صدو
پيــش قصه هايــش را در ذهــن می پــرورده اســت، در حالــی که نخســتين 
نمونه هــای ادب ناتوراليســتی )آثــار چوبــک( پنجــاه شــصت ســال پــس 
کاِر فضــل اهلل در حــد خــود از دقت انديشــه و  از آن بــه قلــم آمــده اســت و 

صحنه پردازی درست برخوردار است.

کوشــيده شــده حکايتی را دو بار و هر بار با  که به اختصار  گفتار  در پايان 
که نمونه ای  کتاب آورده با قدری تلخيص نقل می کنيم  تقريری ديگر در 
از عبارات و تعبيرات و همچنين نحوهٔ ورود بيان عاميانه و نقش محاوره 
در داستان ها را نشان می دهد و از لحاظ محتوی نيز از جملهٔ حکايت ها 

با محتوای ناتوراليستی است.

حکايت
کــه در واليــت رشــت پيرمــردی بــود که از ابريشــم کاری دســت  »آورده انــد 
صّبــاغ روزگار را از رنــگ بخشــی ليــل و نهــار بر پشــت بســته و از بــرگ و نوا 
همچون کرم پيله، پيله وران را شــيفتهٔ خود نموده از شــغل خويش سنگ 
قناعــت بــر خــود آويختــه. زنــی داشــت شوخ چشــم و جــوان هــر لحظه به 
خواهش هــای نااليــق بر آن مرد بيچاره فايق آمــدی و در اذيت و آزار آن [= 
او] دقيقه ای فرو گذاشت نکردی. آن مرد همواره به صحبت پيرانه، پيرايهٔ 
مهربانی بر او پوشــيدی که هر شــام غمی را ســحر شــادمانی در پی اســت 
کامــی را در جام کامرانی می. دل خــوش دار که اياِم رفته و  و خمــار ايــام نا

مؤلف در عين اينکه مطالب درســت و واقع گرايانه گذشــته را می نويسد، 
در حکايت هايــش طبــق آنچه شــنيده و مقبول مخاطبانش بوده اســت، 
گــر تبهــکاری در ميان می آورد که البتــه مقصود حکمت  ســخن از کيميا

حکايت است، يعنی اينکه بدکاران عاقبت نيکی نخواهند داشت.

که »هر حکايتی وقوع  کاًل بر اين است  در مورد حکايت نويسی نظر مؤلف 
کرده باشــند  کســری برای عبارت پردازی  کم و  يافته مگر در مضامين آن 
کــه دنيــا از ايــن امــورات و اوضاع هرگــز خالی نبوده و نيســت«.  ...؛ زيــرا 
کــه مؤلف نوشــته »از بصيــرت يا در کتب مالحظه شــده  حکايت هايــی 
که اين فقير را هدف تير طعن و تغير  يا قواًل شــنيده ... مســتدعی اســت 
کتــاب محبوب القلــوب ميــرزا برخوردار  ســازند«. بعضــی حکايت هــا از 
که در  فراهی يا کليله و دمنه يا جامع التمثيل هبله رودی برداشــته شــده 

کرد. جای خود اشاره خواهيم 

کــه مؤلــف در اين مجموعــه حکايات  امــا جهان بينــی و جهان شناســی 
بــر آن تکيــه دارد نيــز قابــل توجه اســت. خداونــد هجده هزار عالــم ايجاد 
که  که »اين عالم يکی از آن عالم هاســت«. مثاًل »طوايف جنّيان«  فرموده 
پــدر ايشــان را »جــاّن« می گفتند و از »نار« آفريده شــده اند »و نســل آنها در 
کردوس  کثرت رســيد و هفتاد قبيله شــدند هر قبيله هفتاد  زمين به حد 
کارهای صعب و افعال درشــت  کس«. اينان بر  کردوس هفتاد هزار  و هر 
کــه در ميان  توانايــی دارنــد و در ميــان ايشــان نيــک و بد باشــد همچنان 
آدميان هست. آنها که خيريت بر آنها غالب است، »پری« و آنها که مظهر 
گفته می شــود. بعضی  خيانــت و خباثــت و ظلمت و آزار باشــند، »ديو« 
کن اند و با آدميــان کاری ندارند و جمعی که  جنّيــان در ماورای قاف ســا
کن می باشند و به اقاليم سبعه آمد و شد دارند، با  کوه قاف سا در پشت 
گفتهٔ مؤلف و نزد محققان  [کدام محققان؟]  مردم مختلط می باشند. به 
ثابــت شــده »کــه بنــی آدم ده يک پرياننــد«، پس هــر چه در طــول زمان از 

آدميان واقع شده از جنّيان ده برابر آن »خيال بايد بست«.

شعر
 به ميـــــــــــــــدان قدرت درآ تـــــــــــــــا ببينی
برکشيده علم  جمعی  گوشـــــــــــــــه  هر  ز 

يک هر  که  کن  نگه  ايشان  جوالن   به 
برگزيده جلوه ای  دگر  نوعی  به 

لزومــی نداشــت مؤلف به اين مقدمات متوســل شــود تــا برخی حکايات 
خود را توجيه نمايد و توضيح دهد؛ زيرا کسی از قصه منطق نمی طلبد يا 
دست کم انتظار منطق عادی را ندارد و در قصص همهٔ اقوام داستان های 

جّن و پری هست.

از لحاظ محتوی داستان های ميرزا فضل اهلل، بعضًا جنبهٔ اقبال و شانس 
کــه بــرای جامعــهٔ عقب مانــده و مخاطبانــی که علــت و معلول ها را  دارد 

مقاله معرفی تک نسخه  خطی مجموعه حکایات
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کــه نتوانــد يــک حيوان به جهت تــو بگيرد که در ايــن گرما و در  افتــاده ای 
ی. اين قدر بدان که  اين بيابان پای پياده همراه او واليت به واليت می رو
من پادشــاه زادهٔ اين واليتم برخيز بيا در ترک من ســوار شو تو را می برم يکی 
از حرم های خاص خود می کنم. بگذار اين پيرمرد برود برای خود بميرد. 
که همچــو تو نازنيــن همراه او در ايــن بيابان ها پــای پياده  حيــف نباشــد 
ی؟ )زن( می گويد ســر و جانم فدای تو. ســر پيرمرد را هموار بر زمين  می رو

می گذارد برمی خيزد سوار پشت سر شاهزاده می شود.

پيرمرد بيدار شده مالحظه می کند زن رفت سوار عقب مردی شد؛ صدا 
ی؟ زن می گويــد تو اســتراحت کن مــن می روم و  کــرد: ای زن کجــا مــی رو
يم.  می آيم؛ و به پســر می گويد ايســتاده ای چه کنی هی بر اســب بزن تا برو
کــردن. جوان راه بيابــان را پيش می گيرد و  پيرمــرد بنــا می کند به التماس 
گريه می کند،  به يک دقيقه از ديدهٔ آن پيرمرد پنهان می شوند. مرد قدری 
قــدری بــه ســر و ســينه می زند، می بينــد چاره نــدارد خيــال می کند آن ها 
کام دل  که می روند شهوت هر دو را پياده می کند. بعد از آنکه پسر  قدری 
کرد او را می گذارد و می رود بهتر آن اســت در اثر ايشــان بروم شايد  حاصل 

او را ببينم و در پی اسب سوار افتاد.

کرد در اينجا  که راه طی می شود بيشه ای نمودار شد، قطع  قرب فرسنگی 
پياده گشــته باشــد چرا که اثر پی ســوار به آن بيشــه رفته بود نزديک بيشــه 
کفش های زن را می بيند برمی دارد. يقين می کند زن در ميان نی ها باشد. 

گذاشته و رفته است. کشته نيم خوردهٔ او را  يکباره می بيند شير او را 

کنار بيشــهٔ نی پياده می کند  بعد از اينکه پســر زن را برمی دارد و می رود به 
کام دل حاصل  کنم اســب را ببنــدم بيايم  و زن را می گويــد جايی را پيدا 
نماييــم. غــّرش شــير که بلند می شــود پســر هی بر اســب می زند خــود را از 
چنــگال شــير خــالص می کنــد. شــير زن را می بــرد، خرد می کنــد، هر چه 

می تواند از او می خورد باقی نصفه نيمه از تن او می گذارد و می رود.

آن مرد شــکر خداوند منتقم را می گزارد که از دســت آن زن مّکار خالصی 
يافــت. از آنجا فســخ عزيمت نموده به وطن خــود مراجعت نموده بعد از 
کرده به  گوشــزد خويشــان خــود و اقربــای آن زن  ورود حکايــت خويــش را 
شــغل و کســب خود قيام و اقدام داشت و به آنچه خداوند عالم روزی او 

کر بود. مقدر فرموده قانع و شا

که انگيزهٔ قهرمان های داســتان غريزهٔ جنســی اســت و  مالحظه می شــود 
نيز فرار پســر پادشــاه با اســب و خورده شــدن زن به وســيلهٔ شــير درنده هم 
که به  معلول عامل تنازع بقاست. حتی پيرمرد بر اثر عالقهٔ شديد جنسی 
کامرانی با شــاهزاده باز  زن دارد راضــی بوده اســت بــه اينکه آن زن پس از 
که البته زن چنين خيالی نداشته، بلکه آرزو  هم به زندگی پيرمرد برگردد 

داشته از زنان حرم شاهزاده شود.

خوش دلی های گذشته به خرسندی بازگردد و تالفی زمان ماضی خواهد 
شــد. آن مرد پير هر چند در مقام نصيحت آن زن جوان برمی آمد در مزاج 
که يا مرا طالق بده  کشيد  کار به آنجا  آن زن جوان مؤثر نشدی تا رفته رفته 
يــا بيــا از اين واليت به جايی مفارقت نماييم که کســی ما را نشناســد. آن 
مرد می گفت ای زن انسان شو؛ بايد هر چه خداوند می دهد آدم قانع باشد 
که از بدی خالصی نداشته باشد. ما را آن برگ و  و اال به ورطه ای می افتد 
نوا نيست که خدمتکار در غربت نگه داريم که باعث آسودگی ما باشد. از 
اين رهگذر هر روز در مرارتی تازه و اوقات تلخی بی اندازه خواهيم بود پس 
کر باشيم و متحمل زحمات سفر نشويم که  بهتر اينکه به دادهٔ خداوند شا

گفته اند: سفر قطعه ای است از جهنم. بزرگان 

آنچه را از مذّمت ســفر و عدم اوضاع خويش تمامًا به آن زن تقرير می کرد 
در حالــت او اصــاًل مؤثر نمی آمد. از آنجاســت که مرد کامل )مســّن( بايد 
از گرفتــن زن جاهــل )جــوان( اجتنــاب نمايد؛ زيرا که هوا و هــوس او را وا 
کــه به خواهش هــای نفس نافرجام زهــر نامرادی در جــام آن مرد  مــی دارد 

يخته باشد. می ر

)آن زن( چنان به دروغ الف مهر و محبت به آن مرد می زد که می پنداشت 
راضــی بــه مردن خويش می شــود که بــه آن مرد نگويد ســرم درد می کند يا 
راضــی اســت خار در چشــم خــودش بــرود و در پــای آن مرد نــرود. آن مرد 
گر می دانســت بالفرض ســيبی بــه قيمت جانی می خرنــد و ميل آن  هــم ا
زن بــه ســيب اســت جان خــود را به بهای ســيب مــی داد و بــه جهت آن 
زن مــی آورد. ملّخــص کالم زن مرد را راضی می کند که از مســکن مألوف 
مفارقــت نماينــد. مختصر اينکه زن و مرد به پای پيــاده بيرون رفتند و به 
قدر قوه قطع مراحل می کنند تا يک روزی در بيابان درختی و چشمهٔ آبی 
کنار آن چشــمه و  گرم در  مشــاهده می کننــد. زن و مــرد از رنِج راه و هوای 
ســايه می نشــينند و آب می خورند و خنک و آســوده می گردند. مرد به زن 
می گويــد بيا تا من ســرم را بر زانوی تو بگذارم و ســاعتی بــه خواب روم [تا] 
يــم خودی بــه آبادی برســانيم. آن مرد چون پاره ای اســباب در  برخيــزم برو
ياد خســته می باشد لقمه ای نان می خورند و آن مرد سر در  دوش داشــته ز

کنار زن می گذارد و به خواب می رود.

از قضــا پســر پادشــاه آن واليــت بــه شــکار می آيــد از عقب آهويــی مرکب 
می راند از شدت گرما و کوفتگی راه خود را به کنار چشمه می رساند. آب 
می خــورد اســب ســيراب می کند. می بيند زنــی با مردی پيــر در اينجايند 
گويــا حــوری در کنار حوض جنت اســت و مرد ســر بر زانــوی او نهاده  کــه 
کيســتی و اين با تو چه نســبتی  در خــواب اســت. بــه ايــن زن می گويد تو 
يم و اين مرد شــوهر من اســت. چشــم زن به آن  دارد؟ زن می گويد راهگذر
ی آن پســر جســتن می کند و بر ســينهٔ  مرد می افتد. خدنگ تيزپری از ابرو
آن زن می نشــيند. از آن طرف پســر پادشــاه هم شــيفتهٔ خال و خط آن زن 
شده می گويد ای زن صد حيف از تو می باشد که در پی همچو مرد پيری 
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