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  نويسي در ايران  هاي رمان نخستين نشانه

  شاه  اثر ناصرالدين» حكايت پير و جوان«تحليلي بر 
  

دانمريم سي∗  
  چكيده 

اين داستان را  .شاه قاجار است  نوان تنها اثر داستاني ناصرالدينع حكايت پير و جوان
كه يكي از اثر، عالوه بر اينارزش اين  .استكرده كتابت رزا عبدالكريم منشي تهراني مي

شود، در اين است كه نخستين يا حداقل يكي از  جار محسوب ميمتون ادبي عصر قا
يسي به سبك و سياق قدما نو ني فارسي است كه آشكارا از حكايتنخستين آثار داستا

 ن مقالهاي .دشو غربي و امروزي آن نزديك ميدر مفهوم  به مرز رماند و گير فاصله مي
ايصي كه آن را به آن دسته از خص بارة گيهاي اين اثر، درترين ويژ مهم پرداختن بهضمن 
سازد،   مي در مفهوم امروزي آن نزديك و از حكايت به سبك و سياق قدما دوررمان 
  .ه استكرد بحث

  
گو،  و حكايت، شخصيت، گفت شاه، حكايت پير و جوان، رمان،ناصرالدين  :هاي كليدي واژه

  طرح، محتوا، نثر، طنز
  
  
  

                                                 
                                                                                   .دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران ∗

   E-mail: maryam_seyedan@yahoo.com  
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  مهمقد
به اي است  موجود است و آن نسخه يك نسخهظاهراً تنها حكايت پير و جوان از 

 در كتابخانة) ق1350ـ1276/ش1310ـ1238(مرعشي  سادات  عبدالكريم خط ميرزا
اما لحن بيان و سبك  ،سنده در كتاب ذكر نشدهنام نوي .)ف492به شمارة ( ملي

 شاه  ناصرالدين ها و يادداشتهاي روزمرة رنامهك است به سفنگارش بسيار نزدي
داشتهاي روزمرة ها و ياد سفرنامه ).ق1313ـ1247/ش1275ـ 1210(قاجار  

 قم، مازندران، خراسان،هاي سفر عتبات گرفته تا شاه، از يادداشت  ناصرالدين
 .شوند مينويسي در نثر فارسي محسوب  هاي ساده از نخستين نمونه، ...و ،فرنگستان
 دهد، هم ها را مي ها و شنيده ها، هم گزارش ديده شاه در اين نوشته  ناصرالدين

، و هم آدمها و دارد روحيات و عواطف خود را در موقعيات گوناگون اظهار مي
اي است براي  همه پايه و مايه و اين كند؛ به دقت و با جزئيات توصيف ميها را مكان

اينكه  .ظهور يافته است و جوانحكايت پير در  ي به سبك جديد كهنويس داستان
كه از گويد، اين با لحني بزرگمنشانه سخن مي ،نخست يتابلو نويسنده در مقدمة

كه در سرتاسر داستان د، ايننويس ويش در فرنگ و از عيد فرنگيان ميمشاهدات خ
 به توجه خاص دارد) شاه  هاي ناصرالدين زمره و سفرنامهكه در خاطرات رو همچنان(

رد كه اثر زادة طبع شاه گذا ديد باقي نميحيوانات و پرندگان، جاي تر طبيعت، شكار،
بايد در كنار شاه شاه،   هاي هنري شخصيت ناصرالدين در صحبت از جنبه است و

  .نويس هم سخن گفت ، از شاه داستاننقاش، شاعر، عكاس و خوشنويس
ضمن معرفي اين  ،ملي ة كتابخان  خطي  نسخ  فهرستدر انوار   عبداهللا سيد

  :نويسد ميشاه،   و انتساب آن به ناصرالديننسخه 
شود تا خود رماني بنويسد و در  شاه بر اثر خواندن رمانهاي فرنگي بر آن مي  ناصرالدين

نويسان فرنگي در مدح بهار و توصيف فصول ديگر  اين نسخه او رماني به طرز رمان
مندي او به  از عالقهآورد كه حاكي  ر و جوان ميو ضمناً حكايتي راجع به پي نويسد مي

انوار (                .خواندن رمانهاي فرنگي است
1343 :1/472(   

 ،تفنگدار سهآثاري از دوما نظير ترجمة جمله   ازجمة رمانهاي اروپايي در ايران ــ تر
  ذشتسرگ اثر لساژ، بالس لژي اثر فنلن، لماكت ،گومار  ملكه ،كريستو  مونت  دو  كنت

دارالفنون پس از تأسيس به تدريج  ــ ...ورن و  آثار ژول جيمز موريه، از بابا حاجي
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و  )1/260: 1379پور آرين(صورت گرفت ) ق1268( اندازي آن ه و را) ق1266(
گ و تمدن غرب ناي به فره ، كه اتفاقاً توجه ويژههم شاه  طبيعي است كه ناصرالدين

او نخستين پادشاه ايران است  .داشته استها آشنايي  ترجمهگونه اين داد، با نشان مي
ق صورت 1306 و 1295، 1290هاي در سال  اين سفرها .كند كه به اروپا سفر مي

پيش از تاريخ نخستين سفر او به اروپا  حكايت پير و جوانكه جالب اين و گيرد مي
  : است  گ رفتهرسد نويسنده فرن ر ميكتاب به نظ همه از مقدمة با اين .نوشته شده است

اند كه  اند و اسباب عيش قرار داده طوري كامل كرده اما انصافاً فرنگيان اين بازيچه را به
اند كه زيرش  چنانكه كفشي اختراع كرده .آنها محسوب كرد توان يكي از صنايع عمدة مي

روند كه بينندگان آنها را  طوري با آن كفش راه مي آهن است و پوشيده بر روي يخ به
   .)4 ، صحكايت پير و جوانناصرالدين شاه، ( ...بينند ل مرغي ميمث

  
به سبب آشنايي او با فرهنگ و كه اين اشارات  توان تصور كرد البته مي

ضمن  اند، برده ت كه در ايران به سر مياسبوده و معاشرت با فرنگياني ن اروپا تمد
به رواني حرف «د هرچن دانسته، زبان فرانسه را نيك مي ناصرالدين شاهكه اين
صحبت او را با سفرا و بانوانشان كه نزد «: نويسد مي معيرالممالكچنانكه  .»زده مين

   .)32 ، ص...يادداشتهايي ازرالممالك، معي( »ام آمدند، بارها شنيده الدوله مي انيس
كتاب را پس از بازگشت از فرنگ نوشته يا  كه مقدمةتوان تصور كرد  يا مي

يا كتابت  گارشتاريخ ن البته دربارة .است كتاب را بازنگري كردهان در اين زمكه اين
اين اثر ترديدهايي وجود دارد كه ضمن پرداختن به شرح حال كاتب، بيان خواهد 

  .شد
نگار مخصوص  الكتاب، فرمان شي، ملقب به معتمدمرع  عبدالكريم  ميرزا

رجسته و محبوب دان بشاه، منشي مخصوص معيرالممالك و از شاگر  ناصرالدين
ويژه در خط نستعليق  به است كه ،اصفهاني  غالمرضا  نام، ميرزا خوشنويس صاحب
تحريري از  ،حكايت پير و جوانعبدالكريم، عالوه بر   از ميرزا. زبده و سرآمد بود

هاي تركيه موجود است و  كه به احتمال قوي در يكي از موزه سعديگلستان 
 مرعشي(باقي است » مشق و مرقّع مشق، سياهتعداد زيادي قطعه، سر« همچنين
. عبدالكريم روشن نيست  توسط ميرزا حكايت پير و جوانتاريخ كتابت  .)85: 1367
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، تاريخ اب و گاه در پايان هر جزء، كاتب در پايان كتنگاري به سنت كتاببا توجه 
 تاريخ كهاي كه بايد به آن اشاره كرد اين است  كرد، اما نكته ج ميكتابت اثر را در

 سالگي ميرزا ن كتاب آمده، مصادف است با سيزدهكه در پايا) ش1251( ق1289
ناممكن  اًتقريبگار و منشي، در اين سن ن عبدالكريم كه طبيعتاً نيل به منصب فرمان

حكايت ق، سال اتمام تأليف 1289از سال مقصود ر كرد توان تصو آيا مي. نمايد مي
 ،ها پس از اين تاريخسال عبدالكريم است و ميرزاه شا  توسط ناصرالدين پير و جوان

، اين است كه شود آنچه مانع به يقين پيوستن اين گمان مي ؟ن را كتابت كرده استآ
يك  :را دو بار ذكر كرده است» 1289يخ تار«، حكايت پير و جوانعبدالكريم در 

الثاني  ربيع ايت پير و جوان و طفل چهارمتمام شد حك«): 71ص (بار در پايان كتاب 
و يك بار هم در پايان » طهراني  منشي  االقل عبدالكريم  كتبه العبد 1289 سنة

مردم اندر حسرت فهم  /گويم به قدر فهم توست چه ميهر«: )52ص (حكايت جوان 
كتاب،  و طبيعتاً ذكر تاريخ در ميانة» .1289  الكريم سنةالكتاب عبد اقل. درست

له بنابراين اين مسئ. اره داشته باشدتأليف آن اش تواند به سال توسط كاتب، نمي
اگر سال  سال تأليف كتاب است يا كتابت آن؟ 1289همچنان باقي است كه سال 
كند؟ و اگر سال  نيز به آن اشاره مي 52كريم در ص تأليف كتاب است، چرا عبدال

ص نگار و منشي مخصو سالگي فرمان عبدالكريم در سيزده كتابت داستان است، آيا
اين اثر را  ناصرالدين شاه توان يقين يافت ة اين ابهامات، ميبا هم ؟استبوده دربار 

  .ق خلق كرده است 1289حداكثر در 
فرزند وي، احمد مرعشي  عبدالكريم كه به قلم  و اما در شرح حال ميرزا

احمد . ، از ذوق و طبع ادبي او سخني نيست)1367 مرعشي( استنوشته شده 
دهندة خط معرفي  نگار، منشي و تعليم فرمانخوشنويس، صرفاً مرعشي، پدر را 

ر متن ر و تصرفي را دقابل توجه كه احتمال هرگونه تغيي اي است نكته كند و اين مي
  .دهد داستان شاه، مردود جلوه مي
 ، صحكايت پير و جوان، ناصرالدين شاه( نه كه در انتهاي آنگو اين داستان، همان

بايست عنوان  ، مي»ام شد حكايت پير و جوان و طفلتم«نيز آمده است  )71
ه طفل اختصاص دارد، بخشي كه ب داشته باشد و اتفاقاً» يرحكايت طفل و جوان و پ«
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ترين بخش  بيعي از حاالت و حركات طفل، هنريهاي زنده و طبه سبب توصيف
  .رسد استان به نظر ميد

چون اين اثر،  1.تا كنون دوبار به طبع رسيده است حكايت پير و جوان
كايت به سبك و سياق قدما تلقي دارد، خواننده نخست آن را ح» حكايت«عنوان 

هاي اثر ناصرالدين شاه، ترين عناصر و ويژگي در اين نوشته ضمن بررسي مهم. كند مي
طور  با رمان در مفهوم امروزي و همينرا ش خواهيم كرد وجوه اشتراك اين اثر كوش

  .بيان كنيمبا حكايت در مفهوم قدما 
  

  طرح و محتوا
توان به  شامل سه فصل يا مرحله است كه مي .طرحي ساده دارد حكايت پير و جوان

 سوم يتابلو. ا تابلو ناميدها و تصويرهاي طبيعي و ملموس، هر يك رعلت توصيف
 يتابلو در مقدمة. دارند اي مقدمهكدام  هرنخست و دوم،  ياي ندارد، اما تابلو مقدمه

كتاب چيست اين از نوشتن  شكند كه هدف ينده از همان ابتدا تصريح منخست، نويس
  :اغلب آثار داستاني سنتي فارسي و از اين لحاظ شبيه است به مقدمة

مختلف است و هر يك  كه طبايع ناسشود با اين در درك بهار نوشته ميتفصيلي است كه 
ف به حسب سن و سال كنند گذشته از طبايع مختل به وضع و طور و قسمي درك بهار مي

  .)3 :همان( شود فوليت درك بهار به اختالف دست ميو پيري و جواني و ط
  

پردازد و  ه مين آغاز سال ايرانيان و ارامناما از اين پس، شاه به بيان تفاوت ميا
اي  دهد و در نهايت مقايسه آغاز سال ارامنه و صنعت اسكي مي اطالعاتي در زمينة

ها براي آغاز سال تلقي ا بهترين فصلو بهار ر ،ايرانيان ارامنه وكند ميان آغاز سال  مي
آنچه مربوط به بهار   سرانجام نيز مشاهدات و اطالعات خود را از بهار و هر. كند مي

و .. .ق پرندگان وق و قشالريسك و غاز و درنا و ييال خاز چر: نويسد است، مي
ن تعابير و اين سبك نظير اي. اردگذ ه و طبع نازك خود را به نمايش ميشاعران روحية

  :نويسي، در حكايات قدما نيست و سياق مقدمه
در يك شب از  خلقت هستند كه خوش روح و آزاد و ها چقدر سبكافسوس داشتم كه آن
روند بدون زحمت و سنگيني و در كمال تفريح خاطر و قدرت و  گرمسير به ييالق مي

كنند با كمال انبساط و خرّمي و  مسافت ميشتر از پانزده فرسنگ طي استقالل ساعتي بي
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من اگر اراده كنم از مسافتي كه فرسنگي بيش نيست عبور نمايم، ساعات و دقايق زياد 

  .)8ـ  7: همان(راهت خاطر و غيره را شامل خواهد بود و خستگي و ك
  

هاي زندگي انسان  دوره فصل را با يكي از يك از چهار دوم نيز هر يتابلو در مقدمة
): پنج الي شصتو چهل( تابستان؛ شيخوخيت: بهار؛ جواني: طفوليت :دهد ابقت ميمط

  .زمستان): شصت به بعد( و كهولت ؛پاييز
پيوند ميان  تنها حلقة رد ونسبتاً كوتاهي تلقي ك توان داستان هر تابلو را مي

به را  دانيم، سه روز متوالي از نوروز يمكه از او هيچ ن ،راوي. ها راوي استداستان
پير  و روز سوم ،جوان روز دوم روز اول طفل،. شود قصد گردش از خانه خارج مي

شود وقايع يكي پس  ها كه موجب ميداستان، مبتني است بر عمل شخصيت .بيند را مي
 انگيز؛ العاده و شگفت رقاند، نه خا باوركردني شوند، اما اين وقايع از ديگري ايجاد

توصيفي دارد  داستان بيشتر جنبة قدما، ازي به شيوةپرد الف حكايتبرخ اي كه گونه به
كند و بيشتر  گويي نمي در نتيجه نويسنده كلي .شود ن مشاهده نميو تقريباً گرهي در آ

ن از خورد و خو كه طفل در حين دويدن زمين ميمثالً اين. ازدپرد به جزئيات مي
ا آب زير درخت، نشيند و ب كنار درخت آلبالو مي شود، اش جاري مي دهان و بيني
هاي زير  كند و مورچه شويد و با دست، پوست درخت را مي اش را مي دهان و بيني
ي تشكيل ظاهر جزئ توصيفات به قصه را همين همة .قبيل  كشد و از اين درخت را مي

توان ديد؛  شاه نيز مي ها و خاطرات روزمرة در سفرنامه نگري را يو اين جزئ دهد مي
  :نويسد هنگام حضور در مملكت روس مي  فرنگستان و به از جمله در سفر اول

ما را بردند، از  .راند جلو ما مي ها عقب سر ما، حاكم هم توي كالسكة همه توي كالسكه 
هاي خوشگل نادرست دور  چهآب به آن فواره، ب بان به آن خيابان، از اين فوارةاين خيا
ريف تع .دويدند جا همراه بودند، مي با كالسكه همه .بودند ما را احاطه كرده  كالسكة
چهارصد  .توان نوشت مگر بايد ديده شود نميجا را حقيقتاً ها و باغ و خيابان اين فواره

ها هروقت بخواهند آب. ها منبع بلند دارد، از جاي دورلند، كلفت، آب اينهمه بفواره دارد، 
يك : ه اقسام مختلف استها ب فواره .كنند گيرند و باز مي دقيقه مي  در يك ،را بگيرند

جست و بدون سقف هم بود،  جاي آن فواره مي ستوني از سنگ داشت كه از همه چهل
تك،  آمدند مثل يك كوه آب، بعضي تك ميها با هم در  بعضي از فواره .بود ابسيار باصف

روزنامة خاطرات ناصرالدين  ،همو( ...ر، بعضي از باالي سقف عمارتبعضي مثل آبشا
  .)67 ، صاول فرنگستان شاه در سفر
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شاه بسيار   ناصرالدين ها و خاطرات روزمرة در سفرنامه ياز اين دست توصيفات جزئ
  . است

نخست و دوم، راوي از دور در حركات طفل و جوان دقيق  هايدر تابلو
جوان را يكي پس از  هايهاي طفل و الاباليگريشيطنت. رود ميها پاي آن بهشود و پا يم

كه پير را بر خر خود سوار كند، ه بهانة اينب ،سوم ياما در تابلو. دهد ديگري شرح مي
در اين تابلو، جز آهسته پيش رفتن و آه و افسوس و . شود گو مي و او وارد گفت با

  .زند ت رفته، فعل ديگري از پير سر نمياظهار حسرت از جواني از دس
گرفته كه كل اين اصل سنتي ش پاية از لحاظ محتوا بر حكايت پير و جوان

توان  ي پندآموز باشد و از اين لحاظ ميا اي اخالقي و نتيجه داستان بايد متضمن نكته
توان در  محتواي اصلي حكايت را مي. قي كردآن را حكايتي پندآموز و اخالقي تل

: يا در سطح گسترده(انسان در كودكي و جواني از امكانات طبيعت « :ديداين جمله 
 و اين دقيقاً وضعيتي است كه از حاالت طفل و جوانِ ».برد ميدرستي ن بهرة) زندگي

توان اين  سوم و حاالت و افعال پير، مي يبلوبا توجه به تا. توان دريافت داستان مي
 ي و جواني از امكانات طبيعت بهرةانسان كه در كودك« :گسترش دادچنين جمله را 

  ».فايده است ه اكنون بينبشود، اما اين ت ه ميبرد، در پيري، متنب درستي نمي
شود، اين  مستقيم به مخاطب توصيه ميلي غيردر واقع پيام داستان كه به شك

  ».بايد از امكانات طبيعت يا زندگي، به شكل صحيح بهره ببري« :است
حكايتي است تمثيلي كه  پير و جوانگونه كه عنوان شد،  اين، همان بر عالوه

با  كند و هريك از چهارفصل را گشايي مي ثيلي دوم، تمتابلو شاه خود در مقدمة
  .دهد هاي زندگي مطابقت مي ورهيكي از د

  
  نثر

تابلوها و همچنين  روشن است و جز در مقدمه و موخّرة روان و نثر كتاب ساده و
زينت  چه از مقولةآن ادبي و هر هاي اختصاص دارد، آرايه» پير«ه به سوم ك يتابلو

طبيعتاً به علت داستاني بودن اثر، نثر . شود هده ميالم است، در كتاب كمتر مشاك
حاضر  راوي كه خود نيز به عنوان شخصيت در داستان. كتاب، نثري است روايي

البته با توجه . نثر او، نثري است منسجم و يكدست. كند است، كمتر در آن مداخله مي
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ي در تابلو: يابد باهنگ روايت در تابلوها تغيير ميبه موقعيت اشخاص داستان، ضر
كردن، دويدن،  تن، شكستن، دعوارف بازي كردن، باال( هاي حركتينخست، بسامد فعل

باالست و اين كامالً متناسب است با حاالت طفل و ...) و ،زدن، گريختنلگد 
دوم، اين  يدر تابلو. بازيگوشي او و البته با تحرك و پويايي طبيعت در فصل بهار

 يابلودر ت. نوز ضرباهنگ نسبتاً تندي را شاهديميابد، اما ه ميضرباهنگ كاهش 
عت در پاييز شود كه كامالً متناسب است با حاالت طبي سوم، ضرباهنگ وقايع، كند مي

دراز كشيدن، تكيه دادن، آه : هاي ايستا در اين تابلو باالستبسامد فعل. و زمستان
  . ..، وكشيدن

اغلب، حركات  هتوصيفي ك ت راوي بيشتر بر توصيف مبتني است؛رواي
اي است كه تصاويري زنده و طبيعي  گونه توصيفات به. گيرد اشخاص را در بر مي

كند و در حقيقت يكي از  خوبي توصيف مي شاه جزئيات را به .خلق شده است
» خوب نگاه كردن«توان به زبان ساده  ص بارز مربوط به نگارش شاه را ميخصاي

  :و نيز مشهود استي ا اين خصلت در خاطرات روزمره. اميدن
 .تراشد، نگاه تندي دارد ريش دارد، چانه را مي امپراطور قدي بلند دارد، صورت مهيب

المت ع .هايش معيوب استدندان .اش پريده است قدري چهره .رود وقار راه مي بسيار با
  .)54 ، صهمان( پيري و چين در صورتش پيداست

  
را ديدم  رفتيم اوهم كه آمديم فرنگ دوم، اسم امام جمعه ميرزا ابوالفتح است، آن دفعه 

هاي دراز داشت چهار تا يكي، كرد دندان ميست، دهنش را كه باز اين دفعه پيرتر شده ا
مو، ه(... خنديد د خوش صحبتي بود، ميچهار تا دندانش ريخته بود، يكي داشت، اما مر

  .) 54ص، خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان روزنامة
  
هاي تو هم و باغات زياد دارد و خيلي  قلعه هزار خانوار آمد، خانه صاينظر من به ن

كوه است آن هم به نظر من  نةبزرگ است، بعد دوربين انداختيم به چرگر ميرشكار كه دام
 .)58 ، صهمان(...رخت كم است، درخت زياد نداردپانصد خانوار آمد اما د

  
بيعي است و اص دارد، طفل چنان طنخست كه به طفل اختص يبه ويژه در تابلو

زده  كه خواننده حقيقتاً شگفت نزديك و ملموس است تصوير او آن قدر زنده و
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هر  كي فرورفته است كه به خود اجازةدكه شاه تا اين اندازه در جلد كوشود از اين مي
  .دهد فعل و حركتي را مي

داً بسط و اب. وجز استحركات اشخاص كه گفتيم، م نثر شاه در اين توصيف
ر حركتي را اندك و موجز ه. بينيم كننده را نمي كننده و اطناب كسل تفصيل خسته
اما عالوه بر نثر روايي . پردازد حركت بعدي مي كند و بالفاصله به وصف توصيف مي

 :از اين جمله است. توان در اين اثر يافت ي، انواع ديگري از نثر را نيز ميو توصيف
  .عاميانه و نثر ،ظانه، نثر واعاعرانهش نثر

ويژه در كالم پير شاهد هستيم كه  سوم و به يرا بيشتر در تابلو نثر شاعرانه
پردازي،  جعويژه به صورت س ايش به تزيين و آرايش كالم كه بهعبارت است از گر

بازتاب يافته  گيري از عنصر تشبيه اي ماليم و معتدل و بهره البته در حد و اندازه
  :ها دقت كنيد نهدر اين نمو. است

خيزان لرزان  درختي كه باد برو بوزد، افتان پيش روي خود ديدم شخصي مثل ساية در
 گذاشت، كه هر قدمي كه برداشته فراتر مي ي به قسميهي پيدا گاهي ناپيدا با كمال تأنگا

سرخ  او بدون مژه كوچك شده پيلةهاي كمر خميده چشم ...انجاميد دو دقيقه به طول مي
درخشيد بيني  مي چشم مانند چراغ دم صبح هان بينش گاهي از توي حلقةو جفت و كل

ها گوش... خته ابرو ژوليده و درهمهاي او بيرون ريهاي بدرنگ از سوراخبلند آويخته پشم
وم نبود گوش است يا قدر پشم سفيد و زرد در آن رسته بود كه معلبزرگ و بلند و آن

حكايت پير و ، همو( ...شتان كوتاه و درشتانگ و پشت الكها مثل پوست دست ...موش
  .)55 ، صجوان

  
 دويدن اسب در تندي بر باختم گاهي در تاختم و گوي مي كه در جواني اسب مي  وقتي

درد  از الم زخم سر و صدمة... شكست شكافت دستم مي خوردم و سرم مي زمين مي
  .)58ـ57 ص ،همان( باليدم بلكه برخود مي ناليدم دست نمي

  
از غم و اندوه . سري دارم نه دختري نه خويشي نه منبتي نه موروثي نه مكسبينه پ

ه پرستارم متنفر و در ام را همدمي ن م را مرهمي نه تنهاييمويرانه زخ ديوانه مسكنم
است در اين شهر ام ليكن مدتي  باري از اهل فارس و آباده. گريز رام از من د پرهيز سايه

  .)61 ، صهمان(غلم چيست و رهبرم كيست كه ش دانم افتاده و خود نمي
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سوم نيست و در برخي جمالت  يپردازي منحصر به تابلو البته اين گرايش به سجع
  :شود دوم نيز به نحوي كمرنگ مشاهده مي يتابلو

اوصاف و  ني افتاد كه در ريعان جواني و همةوسيعي چشمم بر جوا ناگهان در كوچة
  .)41 ، صهمان( ...ني در او پيدا بوددا حاالت تابستان چنانكه گفتيم و

  
ه يكي از دوستان وت به سمت دروازه روان بود و هرگاه كه بدر همين هيأت در كمال نخ

  .)43، ص همان(... جوان هم جنس خود
  

 شعرگونگي، صفت غالب نثرپردازي و  سوم، اين گرايش به سجع يدر تابلو اما
دهد و به  ي ميتاب، اندكي بوي كهنگو اتفاقاً در همين بخش است كه نثر ك شود مي

اين . اندازد مي سعديگلستان و حتي گاه خواننده را به ياد  شود نثر قدما نزديك مي
سوم را نبايد به حساب عدم انسجام و  يگونگي نثر در تابلوپردازي و شعر سجع

بلكه برعكس، نشان از  گذاشت؛يكنواختي نثر داستان و در نتيجه ضعف نويسنده 
ي نويسنده دارد كه در حقيقت نوعي تناسب ميان كهولت سن شخصيت هوشمند

 توان آن را از مقولة ه است كه ميداستان و كهنگي بيان در اين تابلو مورد نظر او بود
  .توجه به صورت در موازات توجه به معنا تلقي كرد

ر مربوط است سازي نيز دقت كنيد كه بيشتهايي از تشبيه و تصوير در نمونه
  :سوم يهايي از تابلواول و دوم و همچنين در بخش هايتابلو دمةبه مق

هاي د و بادهاي شديد و كوالك و طوفانهاي سري از زمستان و ابرهاي سياه و برفخالص
ف باشد روشني هاي تاريك بلند و اگر مهتاب باشد در زير ابر و اگر هوا صاسخت و شب
شنده پارچهاي يخي را مانند ي درخها زمستان شود و ستاره سرماي و اضافة مهتاب ممد

... كنند صيادان ماهيان نهنگ را تهديد ميدرياهاي قطب شمالي منجمد شده كه در 
  .)6ـ5، ص همان(

  
كفش  روي يخ به طوري با آناند كه زيرش آهن است و پوشيده بر  كفشي اختراع كرده

سرعت حركت و پرش د كه در كمال بينن ها را مثل مرغي ميروند كه بينندگان آن راه مي
  .)4، ص همان(ند نماي مي
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ل در حاالت نمو طفوليت است شود كه هنوز فص اين حاالت معلوم مي و از همة ...
ها را مثل پروانه در  وزد و شكوفه بادهاي ابتداي بهاري مي در وقت كمال شكوفهگاهي 

ند كه تازه از مان اطفالي را مي كنند و پراند و به يكديگر خورده بازي مي وسط هوا مي
  .)34ـ33ص  ،همان(اند  دست مربي و استاد فراغت يافته

  
توان در ابتداي داستان پير يافت هنگامي كه راوي در  ها را مياوج اين تصويرسازي

  :كند يتوصيف او اسامي پيامبران را ذكر م
كاله پوست كوتاهي در سر داشت همه رفته و ريخته و آثاري از پوست مانده كه معلوم 

حضرت اسماعيل  فديةود اين پوست گوسفندي است كه حق تعالي جلّ شأنه براي ش
شالي . اش از حوا بود و تار و پودش از زليخا قبايي در تن داشت كه رشته. ه بودفرستاد

يأت او از ه هاي خوشداد و كفش از حضرت الياس خبر مي كه از كرباس در كمر بسته
عصايي كه بر او . جاهليت يادگار بود يسايهاي معبد و كلنعلين حضرت موسي و نقش

را از يوسف به غارت پيراهن  تكيه داشت از حضرت شعيب به عاريت گرفته بود و
  .)56ـ55ص  ،همان... (برده

  
ها و هنگامي كه راوي تعقيب و تابلو رةرا بيشتر در موخ و ناصحانه نثر واعظانه

اين وضعيت را . هستيم ند، شاهدك و از شخص مورد نظر خود را رها ميج و جست
هاي جوان است، اباليگريها و اليقت شرح سبكسريدوم كه در حق يويژه در تابلو به
  :پردازان قديم است يتدر اين موقع نيز، لحن راوي، يادآور لحن حكا. توان يافت مي
  

از يك طرف كمال افسوس را داشتم كه چرا شخص در حالت شعور و جواني و تمامي 
رف ها صو عمر شريف خود را به بدترين قسما به چنين حالت انداخته اعضا بايد خود ر

  .)51ص  ،همان(. ..نمايد
  

اين است كه هر . نگذاشت كه از جواني لذت برد و درك بهاري كندحوادث و غرور 
طبقه بايد بداند كه پيروي نفس سركش و غرور و نخوت و اطاعت شيطان و بيكاري 

م و نيران و خسران بار دارد و در آخرت عذاب جهنعاقبت در دنيا بيعاري و ندامت 
  .)52ص  ،همان(
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فارسي  ينويس توان يافت كه در داستان كتاب مي هايي از تجدد را نيز در نثر اما جلوه
رسمي غير هاي هاستفاده از برخي واژ رسد و آن به نظر ميسابقه  بيلف، تا روزگار مؤ

از جمله  ده شود؛نثر كتاب مشاههايي از عاميانگي در  است كه موجب شده رگه
يا ) 16ص  ،همان(» خوردپسره كتك زياد « در جملة» پسره« استفاده از واژة

  :ه كالم نويسنده استيكه به اصطالح تك» پدرسوخته« استفاده از اصطالح
  .)12ص  ،همان(سوزانم  روي به آخوندم خبر كني پدرت را مي مي! پدرسوخته

  
ك بهتر شود بفهمم كدام چوب از براي بازي ال رخت پدرسوخته از بس گل دارد، نميد

  .)16ص  ،همان( است
  

هاي گربه باقي  مرغ از شكسته داريد كه آنچه تخم خواهيد؟ البته ميل جا چه ميها اين بچه
  .)23ص  ،همان( ها برويد گم شويد هپدرسوخت. مانده شما بشكنيد

  
توان يافت كه در بحث  دوم مي اول و هايهاي تابلوديالوگ لبزبان عاميانه را در اغ

ها و اصطالحاتي را به كار  كه واژهديگر اين .م پرداختبه آن خواهي» وگو تگف«از 
از جمله نام بردن از  مورد توجه نبود؛هرگز نويسي قدما تقريباً  برد كه در داستان مي
 حيوانات، ،درختان از پرندگان،يا اسم بردن هايي كه براي خواننده عيني هستند مكان

شوند و در  كه همه از ويژگيهاي رمان محسوب مي، ها و امثال آنبازي مشاغل،
هايي ذكر  نمونه .شد ها عيب محسوب نميتوجه نكردن به آنحكايات و قصص قديم، 

   :شود مي
 شمران، ، دروازه)14 ص( وحش ، باغ)12 ص( ، فرنگستان)5 ص( قطب شمال :مكان

، )20 ص( هاي دوالبو سبزيكاري، باغات دوالب دروازه، )19 ص( يفروش جگرك
   .)50 ص( انهقمارخ، )29 ص( قنادي، )25 ص( خندق شهر

 ، تا سيزده روز ديگر)11 ص( نوروز  يكي از روزهاي ،)4 ص( شويان عيد خواجه: زمان
   .)12ص(

 ص( البق )كرباليي ابراهيم(، )12 ص( ، آخوند مكتب)5 ص( صيادان نهنگ: مشاغل
زن، سرناچي،  ، تجار، الواط، دنبكچي، تارچي، سنطورچي، ني)48 ص( ، باغبان)22
  .)50 ص(فروش  ، آجيل)49 ص(چي، رمال، حفّار، مقنّي، درويش  نقاره

، زاغ، )9 ص( ، درنا، غاز)6 ص(هزاردستان، بلبل، قناري ريسك،  چرخ: نام پرندگان
  .)70 ص( ، گنجشك)12 ص( كالغ، كبوتر
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  .)17 ص( ببر، مرال، شوك، قوچ ارقالي، آهو، گورخر: واناتنام حي
، )29 ص( بازي بادبادك، )16 ص( ، الك دولك)4 ص( لغزيدن بر روي يخ: هابازي

  .)57 ص( بازي ، گوي)43 ص( نجفه، بازي گ)47 ص( اي جنگيهدعواي قوچ
 ص( كفش چرمي ،)42 ص(، ساعت نامرغوب و فيروزة سنگ بدل مالير: برخي اشيا

43(.  
  .)12 ص( نخود و كشمش: تنقالت
  .)33 ص( ، الكتريسيته)22 ص( باروت: هاي جديد واژه

  .)49 ص(بنگي، چرسي، درويش ترياكي : برخي مفاسد آن زمان
  

، نثر كتاب در غالب مواقع، ها اشاره شدهاي كهنگي و تجدد كه به آن نشانهعالوه بر 
هاي وصفي، فعل ةدربرد گستراز جمله كا. داراستلف را هاي نثر روزگار مؤويژگي

ها و تعبيراتي نظير  ان، استفاده از واژهبراي اشاره به غير انس» او«ير استفاده از ضم
: كن... (و) 59 ص( ، الحال)54 ص( سامعه، ضعف باصره قل، ث)16 ص( الحقيقت في

  .)ز رـ ،همان
  

  پردازي شخصيت و شخصيت
نار در ك. و پير ،، طفل، جوانراوي: ، چهار شخصيت اصلي داردحكايت پير و جوان

 ،در داستان حضور دارند كوتاه ــبراي لحظاتي البته اينها، شخصيتهاي ديگري هم ــ 
در طفل، پسر حمامي، كند، بقال، ما هايي كه طفل با آنها بازي مي بچه: از جمله

اشخاص اصلي داستان به سبك و سياق اغلب  ...و ،مرد، مستحفظدوستان جوان، ا
. شوند عنوان طفل، جوان و پير شناخته ميثيلي سنتي، نام ندارند و با حكايات تم

قتضاي موقعيت راوي نسبت به شاه اين امر كامالً طبيعي و به ا  البته در اثر ناصرالدين
است و راوي، ها از طريق راوي چرا كه ارتباط خواننده با شخصيت هاست؛شخصيت

ها دقيق نتنها از دور در آ ن را بداند وانشاشناسد كه نام و نش اشخاص داستان را نمي
 د، هرگوي سخن مي) پير(راوي با شخصيت اصلي سوم نيز كه  يدر تابلو. شده است

ندانم خود « تي نظيراشنود يا عبار پرسد، يا پير چيزي نمي بار كه از نام و نشان او مي
  .آورد را به زبان مي) 59 ،همان(» هبرم كيستكه شغلم چيست و ر
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شود و  وز، به قصد گردش از خانه خارج ميروز متوالي در نورراوي سه 
طفل و جوان را از دور زير . شود رو مي هرتيب با طفل، جوان و پير روبهر روز به ت

وگو  با او به گفت كند و مي پير را سوار بر خر خودسوم،  يگيرد، اما در تابلو نظر مي
ها، ويژه در پايان تابلو هتنها گاه و ب كند، راوي كمتر در داستان مداخله مي. پردازد مي

از نقاط قوت داستان، تمايز محسوسي است كه . گويد آميز سخن مي با لحني موعظه
در حكايات سنتي عمدتاً راوي همان نويسنده . دارد ميان راوي و نويسنده وجود

اول  »منِ«ديد  اويةحكايتي را از ز گلستان يعني براي نمونه اگر سعدي در. است
، حقيقتاً »من«آيد كه اين  تأكيد نويسنده برمي كند، از فحواي كالم و ميص نقل شخ

راوي جدا از يكديگرند، در توجه به اين مقوله كه نويسنده و . سعدي است
آدام : نك، براي اطالعات بيشتر در اين زمينه( اي است نسبتاً نوين نويسي پديده داستان
، حكايت پير و جواننخست و دوم  هايلوتاب در مقدمة .)135ـ133: 1383 و رواز

اختالف ميان آغاز سال  ازشاه است كه   نيعني همان ناصرالدي ،، نويسنده»من«اين 
ن را به پرندگان و جا كه سخويژه آن و بهنويسد  مييخ ايرانيان و ارامنه، لغزيدن بر 

بهار  بريدريسك و لذتي كه از شنيدن صوت اين  كشاند، چرخ شان ميييالق و قشالق
كند،  دهد، اندوه و تأثري كه از رفتن درنا و غاز وحشي احساس مي به او دست مي

شان، در رت و آه و افسوس به سبب سبكباليمشعوف شدن از شكارشان و حس
گامي كه اما هن. وان احساس كردت شاه را به وضوح مي  ور ناصرالدينجا حض مهه

شاه ناممكن و بلكه   ا ناصرالدينپردازد، انطباق او ب راوي به روايت داستان مي
هاي كاستي از جملة. پير راوي هم شخصيتي است مانند طفل، جوان و. نادرست است

ول شخص است و كند راوي ا يتگري، اين است كه گاه فراموش ميراوي در امر روا
افتد،  منصب از اسب بر زمين مي قتي صاحببراي نمونه و. شود به داناي كل بدل مي

تواند وارد خانه شود، اما روايت را  راوي طبيعتاً نمي. شود پنهان مي اي هطفل در خان
شكند و سه  ها را مي بيند و با آجر، خمره آب مي پسربچه دو خمرة: دهد مه ميادا

اين در حالي است كه . گريزد كند و مي هاي ارسي پرتاب مي سنگ هم به سوي پنجره
تر رفتار  ي اين بار اندكي هوشيارانهد، راوگرد ميخود باز قتي پسربچه به خانةو

  .كند مي كند و از روزني درون خانه را نگاه مي
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 هستند، به نوعيي يهاشخصيت) طفل، جوان و پير(داستان  سه شخصيت ديگر
طفل بازيگوش، جوان الابالي و : توان به هر يك صفتي عمده نسبت داد كه مي  طوري 

ت كه اي اس ها براساس همان صفت عمدهيتعملكرد هر يك از شخص. ر افتادهاز كا پير
جانبه و  هايي ساده تلقي كرد، نه همهها را شخصيتتوان آن از اين لحاظ مي. دارا هستند

توصيف . بيني كرد گوناگون كنش و عملكردشان را پيش هايجامع كه نتوان در موقعيت
  :گيرد يت بر اساس اين طرح ساده صورت ميهر سه شخص

  .كند ها را توصيف مييتابتدا ظاهر شخصراوي  .1
ها فتار شخصيتر راوي پس از توصيف ظاهر، به توصيف حركات و .2

 .پردازد مي
  

الف طفل، برخ گيرد؛ با تفصيل بيشتري صورت مي ر جواناز اين ميان، توصيف ظاه
  .شود كند و بالفاصله مجذوب حركاتش مي توصيف مي كه راوي ظاهرش را كوتاه
اي وجود ندارد كه  افكني ويژه شاه، گره  دينداستان ناصرال به سبب اينكه در

هاست كه روايت را پيش ت شخصيتحركايا حول آن شكل بگيرد، همين توصيف قضا
در شد، نيز عنوان گونه كه پيش از اين  اما ضرباهنگ اين توصيف، همان. ردب مي
تن شتاب روايت در تابلو رف بازيگوشي طفل، موجب باال. ها متفاوت استتابلو

ه سگ، رفتن ب كبوترها، درگيري با ها وگفتن با كالغ سخن: استشده نخست 
ن وحش و بازي با اطفال ديگر، درگيري ميان اطفال، زمين خوردن طفل، كند باغ

ال پروانه، درگيري هاي زير درخت، كندن ب پوست درخت آلبالو و كشتن مورچه
ردن، شيطنت اب خوكاله طفل دوساله، كبها، گرسنگي طفل و دزديدن  دوباره با بچه

آوردن آن توسط بقال و كاري، ماجراي موش و بيرون سبزيو زمين  هادر باغ
 خاكريز، حمام رفتن طفل بركشتن موش، خواب رفتن  ها و سرانجام درگيري بچه

، آزردن )رگيري با پسر حمامياز جمله د(دهد  طفل و وقايعي كه در حمام روي مي
آن با سنگ، بازگشت به خانه و  ستن شيشةپنهان شدن در خانه و شك منصب، صاحب

  .دهد رخ ميوقايعي كه در خانه 
يابد، اما باز هم  تند، اندكي كاهش مي وم، اين ضرباهنگد يدر تابلو

جنس خود،  گوي جوان با جوانان هم و گفت: اهنگ نسبتاً تندي را شاهديمضرب
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بقالي، دكان ها، گريستن بر سكوي نان و كتك خوردن توسط نزديكان آنشوخي با ز
نوش در باغ،  شهر، عيش و از جوانان و رفتن به سمت دروازة اي همراهي با عده

مشغول شدن به  ،جگاه عامه استو گريختن به باغي كه تفر زخمي كردن طفل امرد
به حبس افتادن  ،بيرون آمدن از قمارخانه و سرانجاماش،  دارايي بازي و باختن همة

  .جوان
سوار : ر، ضرباهنگ كند و آرامي را شاهد هستيمتوصيف حركات پياما در 

درخت، گردش  باره سوار شدن، استراحت زير سايةشدن پير بر خر و افتادن و دو
فسوس و پير و راوي و مستحفظ در باغ و ياد كردن پير از ايام جواني و آه و ا

ن هم افسوس و آه، خوابيدباز  ش، ديدار با جوان ودگر حسرت، ناهار خوردن، ادامة
  .درخت ارغوان، سوار شدن بر خر و بازگشت به خانه زير ساية

گونه كه شاه  بودن، همان نوعيستان، عالوه بر سه شخص اصلي دا
پير پاييز و البته بيشتر  جوان تابستان، طفل بهار است، نويسد، تمثيلي هم هستند؛ مي

ز ارا نيز در حاالت و صفات هر يك صفات چهار فصل . يادآور زمستان است
است كه ، يادآور بهار ِ طفل بازيگوشي و سبكباري .ده كردتوان مشاه ها ميشخصيت

راند و به يكديگر پ ها را مثل پروانه در وسط هوا مي شكوفه«بادهاي آغازين آن، 
از دست مربي و استاد فراغت كنند و اطفالي را مانند كه تازه  خورده، بازي مي

 سرمستيِ غرور و .)34 ، صايت پير و جوانحك، همانناصرالدين شاه، (» اند يافته
ها از هر قسم و گرمي هوا و عشق  اول رسيدن ميوه«تابستان است كه  ، يادآورجوان

كامل و رسيدن هر شيء چه از انساني و حيواني و نباتي به مقصد و مقصود خود و 
پير نيز همان پاييز  .)25ص  ،همان(» ...و نخوت هر خلقي به حد كمال است غرور

ساعت سبزي درختان  به روز و ساعت زبهگرفته و كدر و دلتنگ است و رو«است كه 
يا  ،)37ص  ،همان( »و طراوت صحاري و براري را رو به زردي و انهدام است

  .)38ص  ،همان( »مرگ و موت است عالم«زمستان است كه به تعبير شاه 
  

  گوو گفت
لحن . روايي كتاب متمايزند رگوها آشكارا از نث و نخست و دوم، گفت هايدر تابلو

گوها تا حد زيادي عاميانه است و در اغلب مواقع متناسب است با موقعيت و  و گفت
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سي نويسي فار سابقه در حكايت اي است بي و اين، پديده ،االت اشخاص داستانيح
نزديك  به مرز رمان ه از حكايت فاصله گيرد وشا  شود اثر ناصرالدين كه موجب مي

در آسمان را كبوتري   وقتي زاغ ومثالً آميز و كودكانه است؛ فل، شيطنتلحن ط. شود
روي به آخوندم خبر  مي! پدرسوخته« :كشد ، فرياد مياندازد ند، كاله باال ميبي مي

خانه آزاد هستم و تا روزي كه به مكتب كه ايام عيد استكني؟ تا سيزده روز ديگر 
يا وقتي سگ، او را مجروح  .)12ص  ،همان(» بروم، ان شاءاهللا آخوند مرده است

ها از  يا هنگامي كه بچه .)13ص  ،همان(» ا كشتسگ مر! اي خدا! اي ننه« :كند مي
چه ! ناپاك«: گويد وردن موش همراهشان برود، بقال ميخواهند براي بيرون آ بقال مي

به اصطالح دبانه و طفل براي ترغيب بقال، از لحني مؤ و) 22ص  ،همان(» گويي؟ مي
ه اگرچ« :هاي كتاب، تفاوت چنداني نداردكه با نثر ساير بخش كند فظ قلم استفاده ميل

ايم و از در آوردن او عاجز هستيم، تو آمده  دبي است، اما موشي به سوراخ كردها بي
  .)24ص  ،همان(» تدبيري بكن كه موش را به ما بدهي

همخواني  كامالًبا شخصيت و موقعيت او  دوم نيز لحن جوان، يدر تابلو
اقع، به اصطالح گذران است كه در اغلب موو خوشجواني الابالي دارد، يعني لحن 

به ! داداش جان« :گويد از جمله وقتي به دوستانش مي. زند مشتيانه حرف مي داش
م و خواهي ديد كه رس شاءاهللا به خدمت مي ان. كه گفتي مرگ خودت همين است

يا خطاب به بقال  .)43ص  ،همان(» دباشسر تو سالمت . زنم پدرش را آتش مي
يا وقتي  .)46ص  ،همان(» شود طور مياستاد جان يك غليان بده ببينم چ«: گويد مي
م با عجز و التماس منشانه و در عين حال توأ زند، لحن او لوطي ها حرف ميبا زن
التفاتي نماييد سزاوار خواهم بود  چه بيمن نوكر شما هستم و آن! هاخانم اي« :است

امروز مهتري خرهاي خود را به من واگذار كنيد . اما از پيش شما جايي نخواهم رفت
  .)45ـ 44ص  ،همان(» جواني من بفرماييد و رحم بر

نخست و دوم متفاوت  هاييكسره با تابلو، سوم يهاي تابلووگو اما گفت    
نظر و بلكه شاعرانه است و به  راوي است لحن پير، همان لحن روايتگرايانة .است
لحن او  رسد نويسنده بيشتر قصد هنرنمايي دارد تا اينكه تناسب ميان شخصيت و مي

سوم را  يجا كه بخش نسبتاً قابل توجهي از تابلوتا بدان داشته باشد، را در نظر
 كه پير با حسرت از گذشته يادالبته اين. خود اختصاص داده است سخنان پير به
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مقايسه كه در گذشته داشته وضعيتي  را باوضعيت كنوني خويش ماً كند و دائ مي
نده خواسته پرحرفي و حتي كهنگي نثر اين تابلو، نشانگر اين است كه نويس كند مي

ه در توان نتيجه گرفت ك در مجموع مي. ن را به تصوير بكشدنگري آنا پيران و گذشته
اما  اند، حجم اندكي را به خود اختصاص دادهها گو و نخست و دوم، گفت هايتابلو

سوم  يواما در تابل. تناسب ميان اشخاص و لحن آنان مورد نظر نويسنده بوده است
 البته در حد وست، قصد نويسنده بيشتر هنرنمايي ــ گوها باال و كه ميزان گفتبا اين
نگري و كهنگي زبان پير با  است، هرچند پرگويي، گذشته معتدل ــاي ماليم و  اندازه

  .وضعيت او همخواني دارد
  

  طنز
چه در  ،طنز ناصرالدين شاه. آثار ناصرالدين شاه است هاي برجستة طنز از مشخصه

سبب  يعني به چه در خاطرات و يادداشتهاي روزمره، يا طنز موقعيت است، اين اثر و
براي مثال، در . شود آور، طنز ايجاد مي خندهي هاقرار گرفتن اشخاص در موقعيت

يگري تني است، شخص د حوض مشغول آب داخل نگامي كه پسرنخست، ه يتابلو
پسر در راه بازگشت  يا وقتي .)27ص  ،همان( افتد پرد و روي پسر مي به حوض مي

پسر . رود خود مي ه با كمال جالل به خانةبيند ك ميمنصبي را  صاحببه خانه است، 
. كشد اندازد و فرياد مي منصب مي اه افتاده، جلو اسب صاحباي را كه سر ر مرده گربة
اصوالً بسياري از  .)28ص  ،همان( زند منصب را زمين مي كند و صاحب ب رم مياس
از گونه  اين. موقعيت جاي دادطنز  توان ذيل همين مقولة ا ميهاي پسر رطنتشي
  :شاه نيز فراوان است  ناصرالدين پردازي در خاطرات روزمرة طنز

يك آخوندي . آرا بايستد كست ملالدوله هم همراه وارد شده آمد كه باالي د جالل...
خودش را انداخت روي آخوند، بيچاره آخوند به  الدوله تنة گندة جالل .جا نشسته بودآن

                                    دوله را پس كرد، خيلي خنده داشتال جالل يك طوري خودش را خالص كرد و
  .)20ص  ،سوم فرنگستانخاطرات ناصرالدين شاه در سفر  روزنامة، شاه  ناصرالدين(

نخست،  يمثالً در تابلو. استآور  خندههاي كه طنز به سبب آفرينش شخصيتاين يا
لوحي است و اين  ترين صفتش، ساده كه برجسته آور خندهشخصيتي است  بقال
دهند اگر موش را از سوراخ  ها به بقال قول مي بچه: لوحي، طنز ايجاد كرده است هساد

گربه ديده، به او ها توسط مرغ ن ضرري را كه از شكستن تخممابيرون آورد، يك تو
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كه موش از آن اينها بر سر  رون آوردن موش، بچهاما پس از بي پذيرد، بقال مي. بدهند
هاي ديگر  بچه دود و مي گيرد و ها موش را مي يكي از بچه. شوند كيست، درگير مي

دود، اما به گردشان  ن ميشاگرفتن يك تومان ضرر در پيبقال براي . هم به دنبالش
تو با اين سن و سال و ريش دراز چرا ! اي مرد خر« :گويد با خود مي رسد و نمي

  .)25ـ 24 ،حكايت پير و جوان، همو(» بايد گول اين اطفال را بخوري؟
اص را با نگاهي خود نيز گاه اشخ شاه در خاطرات روزمرة  ناصرالدين

  :نگرد وار مي آميز و فكاهي طنز
است، آمده است اينجاها زندگي  زد، اصلش همداني تركي حرف مي ،دهاتي بود يك زن

. لو و سياه بودماپشها و پاهايشان سياه مثل ميمون، دستدوتا بچه دوقلي داشت . كند مي
خري بود،  شان بود، خيلي بامزه بودند، زنكةپاره تن هاي پارهرخت. به عينه ميمون

، همو( ...هاش خنديدم ر نشسته خيلي به بچهد زمين و خرخهاش را انداخته بو بچه
  .)43ص  ،خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم فرنگستان روزنامة

  
مثالً  كند؛ ات او طنز ايجاد مينوع توصيف برد و كه در نثر به كار مي هايي ژهنيز واگاه 

  :سوم و در توصيف پير يدر تابلو
ه معلوم نبود گوش آن رسته بود كقدر پشم سفيد و زرد در  ها بزرگ و بلند و آنگوش

كه اگر يك من ارزن به  قدر چين در پيشاني و رو و گردن و گلو داشتآن. است يا موش
آب دهان  ...كرد يها منزل مهمه در شكاف چينافتاد  مينزمين  پاشيدند دانه بر روي او مي

ايت پير و حك، همو(ماً جاري بود كهن، دائسارهايي بود كه از اين كوه  و دماغ، چشمه
  .)55 ص، جوان

  
و يا  آور خندههاي ت باشد، چه به خاطر آفرينش شخصيتچه طنز موقعي ،طنز شاه

. ندما يابد و در سطح باقي مي باشد، طنزي است كه عمق نمي ها هاژمربوط به زبان و و
طنزي است كه صرفاً خنده بر آن نهفته نيست و  گونه تفكر يا مقصودي در يعني هيچ
  .دنشان لب مي
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  نتيجه
در مفهوم امروزي (گذار از حكايت به داستان يا رمان  در مرحلة حكايت پير و جوان

شود و گاه از  بين كه گاه به مرز رمان نزديك مي اثري است بين. نوشته شده است) آن
 »رمان«يا » حكايت«عنوان  و به همين دليل دشوار است به آن گيرد اصله ميآن ف
روز سنجيد؛ ام  با معيار رمانيكسره را  پير و جواننبايد  حقيقت اين است كه. دادن

وز رمان در ايران ظهور نيافته است و هرچه هن كه روزگاري نوشته شدهچرا كه در 
كايت يا حگونه كه نبايد اين اثر را  همان ؛هاي غربي استزبانترجمه از ، صرفاً هست
واع به انكامالً نه كه ه خلق كرد توان گفت كه شاه اثري مي .انگاشتاي سنتي  قصه

اثر  .نه قصد تقليد از حكايات قدما را داشته است و غربي داستان و رمان شبيه است
ان گيرد و به مرز رم اين لحاظ كه از حكايت و قصه به سبك قديم فاصله ميشاه، از 

ا نثري فرد ب اثري است در نوع خود منحصربه شود، درخور توجه است؛ نزديك مي
دهند،  رخ ميوقايعي كه . هايي داردتازگي» ديالوگ« خصوص در زمينة ويژه كه به

نگري  يجزئ.  متناسب با موقعيت آنانها باورپذيرند و كامالًاعمال و حركات شخصيت
البته در . ي است در خور توجها ديدهبيني او، پ شاه و توصيفات توأم با دقت و ريز

 روست كه خوانندة كشد و از همينن رود كه سخن به درازا باره تا حدي پيش مي اين
  .شود حاالتي نظير كسالت و ماندگي نمي ابداً دچار داستان او

  
شاه را با   ذكر شد، موارد اشتراك اثر ناصرالدين ن، با توجه به مطالبي كهدر پايا

 :كنيم وار ذكر ميايي و رمان در مفهوم غربي، فهرستحكايت و قصه در مفهوم قدم
  

  قصه وتراك با حكايت ين موارد اشتر مهم
در نگاشتن  كه خود نشان از آن دارد و اين نام حكايت گذاشته لف بر اثرشؤم ـ

  .است نبودهبيرون حكايات قديم  اثرش كامالً از سلطة
گرفته كه داستان اين اصل سنتي شكل  بر پاية از لحاظ محتوا حكايت پير و جوان ـ

توان آن را  وز باشد و از اين لحاظ ميي پندآما اي اخالقي و نتيجه بايد متضمن نكته
موارد واعظانه است كه از لحن راوي در برخي  .حكايتي پندآموز و اخالقي تلقي كرد

  .پردازي قدماست يادآور حكايت
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 نويسان قديم است و مثل قصه  كرده كتاب، حضور خود را اعالم نويسنده در مقدمة ـ
ويش را از نگاشتن اثرش عنوان نويسي پرداخته است و هدف خ در آغاز به مقدمه

راوي و ميان ايم، تمايز  طور كه گفته ت كتاب، همانالبته از نقاط قو .است  كرده
  .نويسنده است

  .شود سوم ديده مي يويژه در تابلو گاه به هاي زباني گاهـ آراستگي
  

  ترين موارد اشتراك با رمان مهم
ت توصيف دق ها را بهار شخصيتشود و نويسنده جزئيات رفت گويي پرهيز مي از كلي ـ

شود و مبتني بر توصيف  كه در داستان تقريباً گرهي مشاهده نمي  طوري به كند؛ مي
  .است

  .انگيز العاده و شگفت اند، نه خارق وقايع باوركردني ـ
  .استو متناسب با اشخاص نخست و دوم، عاميانه  هايها در تابلو گو و فتلحن گ ـ
، اما اين مقدمه، هرچند نوشته بر داستان خويش اي تدا مقدمهكه نويسنده در اببا اين ـ

نويسي قدما  دارد، به مقدمه از اين لحاظ كه هدف از نگاشتن داستان را بيان مي
به بيان عواطف و احساسات و اطالعات و نويسنده شباهت دارد، اما از اين لحاظ كه 

و  ، تكراريهنيهاي ذگويي نه كلي ،پردازد وس خود ميلممشاهدات شخصي و م
  .چيني حكايات قديم متفاوت است كامالً با مقدمهناملموس، 

هايي از تجدد را در نثر كتاب  جلوه .پيرايه است نثر كتاب در اغلب مواقع ساده و بي ـ
 ييها هاستفاده از واژ انه،غيررسمي و عامي هاي هاستفاده از واژ جمله  توان ديد، از مي

مثل به كار بردن  رفت، رفت يا كمتر به كار مي كار نمينويسي قدما به  كه در حكايت
، هازيو حيوانات، با مشاغل، اسم خاص پرندگان، درختان خاص برخي اماكن، يمااس

  .و امثال آن تنقالت
، ميان راوي و استنويسي قديم، كه راوي قاعدتاً همان نويسنده  برخالف حكايت ـ

   .نويسنده تمايز وجود دارد
  

 سياحتنامةكنار آثاري همچون  ركه اثر شاه را دده است براي ايننهمين داليل، بس
را كه در آخوندزاده اثر  خورده ستارگان فريب و ترجمة) ش1274( ابراهيم بيگ
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، جزو رسي صورت گرفتداغي از تركي به فا ش توسط ميرزا جعفر قراچه1253
سياق سنتي به سبك و  سينوي ايي تلقي كرد كه آشكارا از حكايتهنخستين داستان

توجه به اين  .شوند به مرز رمان نزديك ميهي تا حد قابل توجگيرند و  فاصله مي
يا ) ق 1289(ش 1251 حكايت پير و جوانشايسته است كه تاريخ تأليف نكته نيز 

 ستارگانو  بيگ يمابراه نامةسياحت ست و از اين رو در مقايسه بااپيش از آن 
  .ستشروپي و آثاري از اين دست خورده فريب

 
 
  
   نوشت پي

  : هامشخصات اين چاپ. 1
  .ش 1380، تهران به كوشش مهدي ميركيايي، ،حكايت پير و جوان، ناصرالدين شاه
  .ش 1385، تهران. به كوشش كورش منصوري، حكايت پير و جوان، ناصرالدين شاه

 
  منابع

زاده و كتايون  آذين حسين ترجمة ،تحليل انواع داستان ،1383آدام، ژان ميشل و رواز، فرانسوز،  
  .شهپرراد، تهران

  .تهران ،1ج ،از صبا تا نيما، 1379پور، يحيي،  آرين 
  .، تهران1ج ،فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ،1343، انوار، سيدعبداهللا 
 كتابخانة( مجلة كتابداري، »مرعشي معتمد الكتابعبدالكريم  ميرزا«، 1367مرعشي، احمد،  

  .12ش  ،)دانشگاه تهرانكزي و مركز اسناد مر
  .ش 1361، تهران، شاه  هايي از زندگاني خصوصي ناصرالدينيادداشت ،خان دوستعلي معيرالممالك، 
، به كوشش فاطمه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر اول فرنگستان روزنامة ،شاه  ناصرالدين 

   .ش 1377قاضيها، تهران، 
يل به كوشش محمد اسماع. سوم فرنگستان خاطرات ناصرالدين شاه در سفر روزنامة، همو 

  .ش 1371تهران، . رضواني و فاطمه قاضيها
  .ش 1385ري، تهران، كوشش كورش منصو به ،حكايت پير و جوانهمو،  
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التي لم يلتفت  الحكَمية لهذه العبارات نيةاإليرا يةالفارسي والعربي، فضالً عن تبيين الهو

  .نيةدهخدا لهويتها اإليرا
بتأثير األدب العربـي علـى    المتعلقةإلى جانب نقد بعض البحوث  لةوفي هذه المقا

 المالحظة الدقيقةت أن الكثير من أدبائنا وباحثينا قد غفلوا هذه نب الفارسي، فقد بياألد
 بـة مـن المصـادر المنسـو    ةفي حين أن الغنى الثقافي إليران هو بحد يمكن معه اإلفاد

، إلى جانـب األمثـال   اإليرانية والعربيةلشرح وإيضاح الكثير من الحكَم  يمةإليران القد
  .بيةواألشعار العر

  
  يةالمخطوطات البهلو منالفهرس المقارن للعديد 

  نيما سجادي
  

والتي نشرت خالل  يةهي فهرس مقارن للعديد من المخطوطات البهلو لةهذه المقا
والدراسـات   يـة المخطوطـات البهلـو   نةخزا« عةضمن مجمو 1357 -1355األعوام 
العثور على فصول  عمليةهو تسهيل  لةوالغرض من هذه المقا. شيراز معةلجا» نيةاإليرا

 .في هذه المخطوطات المختلفة يةالمتون البهلو
 
 

  في ايران يةولي لتأليف الروااألالبدايات 
  تأليف ناصرالدين شاه» العجوز والشاب قصة«لـ تحليل

  مريم سيدان                
 

و . التأليف القصصي الوحيد للملك القاجاري ناصرالدين» العجوز والشاب« قصةتعد 
الي  القصةهذه قيمة  و تعود. الميرزا عبدالكريم المنشئ الطهراني لقصةاقد كتب هذه 

فارسية  قصةإلي كونها أول فة للعصر القاجاري، باإلضا بيةكونها إحدي النصوص األد
أو من أوائل القصص الفارسية التي اتخذت منحي بعيداً عن االسلوب والمنهج القديمين 

و تتضمن المقالة . لمفهوم الغربي والمعاصر للروايةلكتابة القصة الفارسية، و تقترب من ا
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أهم الخصائص التي تتميز بها هذه القصة باإلضافة إلي دراسة المميزات التي تحظي بها 
والتي تقربها إلي المفهوم المعاصر للرواية و تبعدها عن القصة باسلوب القدماء و 

  .منهجهم
  

  لخان آرزو مجمع النفايس سةنقد ودرا
  ونفيعيسعيد ش

  
العميقة  ةذاكر الشعر الفارسي بسبب النظربين ت بمكانة خاصة مجمع النفايس يتمتع 

بعض النقائص فيه مـن أمثـال عـدم االكتـراث العمـدي       ةرغم مشاهد. هوالثاقبة لمؤلف
بشأن الشـعراء اإليـرانيين ومـع كـل هـذا ونظـراً        صة، خايخيةبعرض المعلومات التار

أهميـة  ولـه   ةهذا الكتاب يعتبـر مـا فـوق التـذكر     إلنصاف الكاتب وعلمه وذوقه، فإن
للقدماء، بحيث يمكن له أن يكون مرجعاً موثوقاً ومـن   دبيةاآلراء األ عةبمستوى مجمو

 خاصـة معرفـة  ، دبيـة تيارات تطور العلوم األاسة األولى للباحث األدبي في در جةالدر
لهـذا   علميـة  طبعةآلن نه لم تصدر لحد امن المؤسف أ. والنقد األدبي دبيةاألساليب األ

لألدبـاء   شـة المخـدو  الطبعـة الكتاب، رغم قيمته التي ال تنكر وإن ما تم تقديمـه فـي   
  .الباكستانيين والتي سوف نتناولها ليس إال كتاباً مملوء باألخطاء لهذا األثر البارز

  
  مذكرات سندبادنامهمذكرات حول 

  مختار كميلي
  

فـي   المستصـعبة صص لشرح القضـايا  لمحمد علي هنر أثر خُبادنامه مذكرات سند
  .لظهيري السمرقنديسندبادنامه 

فـي حـل الكثيـر مـن      سندبادنامهلقرّاء  مةالالز ةلمساعدإن هذا األثر الذي يقدم 
للكتـاب، أو فـي معـاني     بيـة األبيات واألمثال العر جمةسواء في تر ،صعابه وإشكاالته
  .ألخطاء شأنه شأن أي أثر آخر، لم يكن بمنأى عن النقائص واةالمفردات المهجور
والتـي لـم تتـرجم فـي      لسندبادنامه بيةاألبيات العر جمة، تمت ترلةوفي هذه المقا
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