
 

  بررسی و تحلیل شگردهاي بازآفرینی حکایات تاریخی
  میرزا برخوردار فراهی  شمسه و قهقههدر 

  
  محمدحسین امانت

  دانشگاه شیراز - دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

  چکیده
ت براي ارزیـابی مهـار  . میرزا برخوردار فراهی نویسنده عصر صفوي است  کتاب شمسه و قهقهه یا محبوب القلوب نوشته

در نتیجه این پژوهش فراهی در ساحت مضـمون و محتـوا،   . او در نویسندگی، حکایات تاریخی این اثر بررسی شده است
هـاي هـزار و یـک     الدین نیشابوري است و در ساختار داستانی کامالً تحت تأثیر داستان پیرو مولوي، سعدي، عوفی، رضی

هـاي او چیـزي    هاي اخالقـی و قصـه   هاي عامیانه و حکایت در حقیقت، شمسه و قهقهه معجونی است از قصه. شب است
فراهی در ساحت بازآفرینی معنا خالقیت چندانی به خرج نداده، بلکه مهـارت اصـلی او در   . است مابین حکایت و داستان

-پرداز او به کمک توصـیف جزئیـات، شخصـیت    ذهن داستان. دهد اي نهفته، که در ساختار روایت میتغییرات هوشمندانه

هـا، تغییـر هنرمندانـه و هدفمنـد اسـامی، تلفیـق چنـد         پردازي، گفتگوهاي طبیعی، افزودن عناصر روزگار خود به داسـتان 
  .دمد جان، روح داستانی می ی، به حکایات بیاخالق یاتو حکا یانهعام يپرماجرا يها قصه یقتلف حکایت مجزا و
  میرزا برخوردار فراهی بازآفرینی، حکایت تاریخی، شمسه و قهقهه،: واژگان کلیدي

  
  درآمد. 1

این کتاب کـه سـاختار   . عصر صفوي استة یسندنومیرزا برخوردار فراهی ۀ نوشت محبوب القلوبیا  شمسه و قهقههکتاب 
ایـن کتـاب   ة دربـار هـاي انـدك    پژوهش. و محتوایی قابل توجه دارد، متاسفانه مورد استقبال پژوهشگران قرار نگرفته است

 یـرزا م يها قرن دهم در داستان یاز زندگان که به توصیف تصاویري اجمالی) 1363(ذکاوتی قراگزلو صورت گرفته است؛ 
همچنـین  . که تلخیص و تحریر جدیدي از این کتـاب ارائـه کـرده اسـت    ) 1373(پرداخته است و همان ی،برخوردار فراه

محبـوب  هـاي   حیح و شـرح دشـواري  بـه تصـ  ) 1392(و کریمی و زهرا ریاحی زمـین  ) 1392(بازیار و زهرا ریاحی زمین
ها به طور دقیق و جزئی به بررسی سـاختار و محتـوا و منـابع روایـی      البته در هیچکدام از این پژوهش. اند پرداخته القلوب

  .پرداخته نشده است شمسه و قهقهه
سـپس بـا   . سـت ا شمسـه و قهقهـه  هدف از این مقاله ابتدا مشخص کردن منابع داستانی و روایی حکایات تاریخی کتـاب  

ـ تطبیقی میان حکایات تاریخی مندرج در شمسه و قهقهه بـا  ۀ یسمقا ي دیگـر،  هـا  کتـاب پیشـین همـان حکایـت در    ۀ نمون
اهمیت ایـن موضـوع در ایـن اسـت کـه میـرزا       . گیرد شگردهاي بازآفرینی برخوردار فراهی مورد تحلیل و بررسی قرار می

در حقیقـت، در یـک محفـل ادبـی در     . هاي دیگران است ایات و قصهبرخوردار خود معتقد است که کتابش بازآفرینی حک
هـا را   خواهد که آن داسـتان  یکی از دوستان فراهی در این محفل، از وي می. شود یی بازگو میها داستاناصفهان حکایات و 

  :گوید میکتابش ۀ یاولۀ نسخعلت نوشتن ة دربارمیرزا برخوردار خود . تحریر درآوردۀ رشتاي نوین به  به شیوه
ابـروي  ۀ گوشـ به وساطت روابط یگـانگی و طـرز دوسـتی بـه     ]... حاضر در محفل ادبی اصفهان[یکی از آن جماعت

را بـه  ]شـد  هایی که در محفل ادبی اصفهان بیان می داستان[رنگی و اتحاد اشاره نمود که قامت موزون این حکایات یک
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اقداح الفاظش را از صهباي زیـب و زینـت فصـاحت تـزئین      زیور عبارات رنگین و لباس استعارات دلنشین بیاراید و

  )12: 1336برخوردارفراهی، . (نماید
ترین حکایات یعنی حکایـات تـاریخی انتخـاب شـده اسـت تـا        ترین و خشک براي ارزیابی مهارت او در نویسندگی ساده

حکایاتی است که شخصـیتی   شایان ذکر است منظور از حکایات تاریخی در این پژوهش. میزان خالقیت او مشخص شود
  .اند هاي پیشین نیز آمده ها حضور دارند و در کتاب تاریخی در آن

هـاي تـاریخی    شوند و پس از شناسـایی شخصـیت   معرفی می شمسه و قهقههدر این مقاله ابتدا میرزا برخوردار و کتاب او 
 مـورد  یگـر با آثار د شمسه و قهقهه یخیتار یاتحکا ،برخوردار یرزام ییو روا یمنابع داستان ییشناسااین کتاب، به منظور 

  .گردد در آخر نیز شگردهاي بازآفرینی میرزا برخوردار تبیین می. گیرد قرار می یقیتطب یلو تحل یبررس
  
  مختصري از زندگانی میرزا برخوردار. 2
ایـن کـه دقیقـا در چـه     ة دربـار امـا  . ي استدوره صفو یشاعر و منش یسنده،نو ی،برخوردار بن محمود ترکمان فراه یرزام

و  یـران نظم و نثـر در ا  تاریخیسی در کتاب نف یدسع. زیسته، میان پژوهشگران اختالف نظر است زمانی از عصر صفوي می
عصـران   به میـرزا برخـوردار، وي را از هـم    937تالیف شده در سال  یراحسن الس با منسوب ساختن کتابی در زبان فارس

اهللا صفا به پیروي از هرمان اته، زمان زنـدگی   از طرف دیگر ذبیح) 362، 1ج: 1363نفیسی، (.  داند شاه اسماعیل صفوي می
  )1082، 5ج: 1387صفا، (. میرزا برخوردار را عهد شاه سلطان حسین دانسته است

ار را میـرزا برخـورد   "روزگار و آثار میرزا برخوردار فراهـی "ۀ مقالینوف، محقق تاجیک، در ابوبکر ظهورالد از طرف دیگر
ذکـاوتی  . زمان با دوران سلطنت شاه عباس دوم داند یعنی هم می ق.ه 1010حدود هفدهم میالدي، یعنی ة سدمتولد ابتداي 

: 1373ذکـاوتی قراگزلـو،   . (با برشمردن دالیلی، این نظر را تایید کـرده اسـت   القلوب هاي محبوب داستانقراگزلو در کتاب 
4-5(  

کتـاب  ۀ یباچـ تنها اطالعات بدست آمده از او برگرفتـه از د یست و ن مشخصد و مرگ او تول یختارطور که گفته شد  همان
او در فـراه زاده شـد و   . تفصیل بیـان کـرده اسـت   ست که درآن شرح حال خود را به واۀ قهقهشمسه و یا  محبوب القلوب

ـ  ـ  کسـب ادب و دانـش پرداخـت و خ   ه آغاز زندگانی را در زادگاه خود فراه گذراند و همانجا ب نویسـندگی و  ه یلـی زود ب
اودر مرو ماندگار نشد و پـس  . شدحاکم آنجا اصالن خان  مالزمجهان رفت و  مروشاهه سپس از فراه ب. شاعري روي آورد

: 1336برخـوردار فراهـی،   . (شـاملو گردیـد   باشی یاصفهان سفر کرد و مالزم و منشی حسن قلی خان قورچه دو سال ب از
دوسـتی تصـمیم گرفـت کـه قصـص و حکایـات       ة اشـار و به  یافتراه  بیهان به محافل اددر اصفمیرزا برخوردار ) 9-10

رعنـا و   او نام کتابی را کـه تـدوین کـرد   . مطرح شده در این مجالس را به زیور عبارات رنگین و استعارات دلنشین بیاراید
و همـین توجـه و    قـرار گرفـت   مورد توجه اهل زمـان  این رساله. گذاشت که گویا شامل یک حکایت بلند بوده است زیبا

هـا را   و آنداستان برسـاند   400و تعداد حکایات آن را به هایی نو بر آنچه بود بیفزاید  تشویق او را بر آن داشت تا حکایت
آرا  محفـل  او نام ایـن مجموعـه را  . و شش باب و خاتمه یک مقدمه :بخش تقسیم کندچند ه هاي اخالقیشان ب بنابر ویژگی

ـ آو ،حب الوطنۀ پنجپس از آن، ) 13-11 :همان. (نامید ـ   هشـد  برخـوردارفراهی دامـان خـاطر   ۀ یخت ه و او را از اصـفهان ب
ـ    ه از آنجا بسپس . شود کشاند و در فراه چندي به خدمت انشا مامور می می فراهخراسان و  ه هـرات و مشـهد و سـرانجام ب

 خوشـی ه عـزت و  بـ  در  نجـا منـوچهر بـن قرچقـاي    نـزد حـاکم آ   او نزدیک سه سال،. رود از توابع درگز، می درونء الکا
کتـاب  اموال او و درون، ۀ چمشْکَزَك به قلع يکردها یورشدر اما دوران خوشی او دوامی ندارد و  )14: همان. (گذراند می

کند با دادن عوضـی در بهـاي کتـاب آن را برگردانـد کـه موفـق        او سعی می. رود به غارت میبرخوردار میرزا  يمحفل آرا
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آن ) یقوچـان کنـون  (در خبوشـان   يپس از چنـد شود و  البته میرزا برخوردار فراهی تسلیم نمی) 23-21: همان. (شود ینم
بـا   ي،و از او اشـعار  سـروده  یم یزبرخوردار شعر ن یرزام )24: همان. (نامد میو محبوب القلوب کند  می يرا بازنگارکتاب 

  )1805، 5ج: 1378صفا، ( .است محبوب القلوب آمده يها نداستا یان، به صورت پراکنده در م»ممتاز«تخلّص 
  
  محبوب القلوب یا شمسه و قهقهه و سبک آن .3

ۀ محفل آرا است که محفل آرا نیز خـود پـرورش یافتـ    کتابدر حقیقت بازآفرینی  محبوب القلوبهمان طور که گفته شد 
افسـانه مفصـل تحـت عنـوان      قهقهه چیست؟ یک به شمسه و محبوب القلوباما علت شهرت کتاب . باشد رعنا و زیبا می

و  یـب عج است کهکتاب آمده ) ملک سرافراز و گنجور عابد( باب دوم در "یرگنجور عابد و شمسه و قهقهه وز یتحکا"
، بـه  القلـوب  محبوبکتاب  ينام برا ینبودن داستان و مفصل بودن آن باعث شده که از باب اطالق جزء بر کل، هم یبغر

  )1804، 5ج: 1378، صفا(. کار رود
  )25-24: 1336برخوردار فراهی، . (خاتمهیک مقدمه و پنج باب و یک مشتمل است بر  محبوب القلوبکتاب 

هایی به تناسـب نقـل و از    موضوع آن باب آمده و سپس حکایتة دربارشرحی  محبوب القلوبهاي  در آغاز هریک از باب
محبـوب  تـوان کتـاب    بندي خود میرزا برخوردار، مـی  با توجه به فصل بر این اساس و. آن نتیجه اخالقی گرفته شده است

  .را در اصل کتابی اخالقی دانست القلوب
، 5ج: 1378صـفا،  ( .این دوره نثري مصـنوع و متکلـف دارد  هاي داستانی و اخالقی  کتاب بر خالف اغلب محبوب القلوب

یسـا،  شم. (یسدخود را به نثر مصنوع بنو يها و داستانبرخوردار  باعث شد که ا یرزام یوانید یتشخصدر حقیقت،  )1450
مکرر و تتابع اضـافات و اسـتعارات    يها متکلف دارد و مشحون از سجع ي، نثردر این کتاب هر باب ابتداي )270: 1390

و  یسسـل  ياست امـا زبـان او در داسـتان پـرداز     يضرور یردور از ذهن و خصوصاً مترادفات غ یراتو مرکب و تعب یدبع
 وصـاف  یختـار  یهعبارات گاه شـب  یچیدگیدر پ ،القلوب محبوباین نکته شایان توجه است که با وجود این که  .ان استرو
فرهنگ عامـه  . »آقا سنبل جانت را بنازم« یرنظ شود؛ یبرخورد م یانهبا کلمات عام نیز در این کتاب گاه باشد، یم نادرهة درو 

بابـا  «یه همچـون  در عصـر صـفو   شـهري  یینالواط و اوباش و طبقات پا یاسامنه در این کتاب نمود بارزي دارد؛ براي نمو
از آداب و رسـوم   یو بعضـ » بابا شمال شاطر یروپز،س یتاب، بابا کالغ کوت کش، نظر دوك تراش، بابا سبزعل تون شعیب

  )3: 1363ذکاوتی قراگزلو، ( .مردم یطرز زندگ ینو همچن یانهعام
هم کتابی اخالقی است با نثري مصـنوع و هـم   . معجونی است از موادي به ظاهر متضاد قلوبمحبوب البنابراین باید گفت 
تواند به شخصیت خاص میرزا برخـوردار و تعامـل او    این درآمیختگی می. هاي عامیانه و کالمی عامیانه کتابی است با قصه

واج فرهنـگ عامیانـه، میـرزا برخـوردار     سـواد و ر  چرا کـه در دوران نویسـندگان کـم مایـه و بـی     . با روزگار خود برگردد
  :نویسد زرین کوب در این باره می. شخصیتی است منشی مآب و تحصیل کرده

غالبـا   يو یـان لحـن ب . دهد یم یعیها لحن طب و به زبان آن یاخالقۀ صبغ یانه،عام يها قصه يالقلوب به محتوا محبوب
  )117: 1385 کوب، ینزر. (همراه است یفصبا مبالغه در تو یشههم یباو تقر یزطنزآم یاناپرقدرت، اح

  
  اشخاص تاریخی در شمسه و قهقهه. 4

هـاي تـاریخی یعنـی     شخصـیت : رود با دو دسته شخصـیت تـاریخی مـواجهیم    همان طور که انتظار می شمسه و قهقههدر 
 ه و قهقهـه شمسـ هاي تاریخی و مذهبی در  از شخصیت. هاي مذهبی مانند پیامبران سالطین و صاحبان قدرت و شخصیت
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انوشیروان، انوري، حاتم طائی، داوود، سـلطان محمـود غزنـوي، شـاهرخ میـرزا، ملکشـاه       : توان از این اشخاص نام برد می

  ).ع(و سلیمان) ع(و موسی) ع(الملک، هارون الرشید، سلطان سنجر، عیسی سلجوقی، خواجه نظام
درست بـه ماننـد نقشـی    . ستند براي فرار از بی زمانیها دارند و تمهیدي ه این اشخاص گاهی فقط نقش زینتی در داستان

، )169: 1336برخـوردارفراهی،  (مانند نقش شاهرخ میرزا . کند هاي هزار و یک شب ایفا می که خلیفه در بسیاري از داستان
زار هـ همچنین باید گفت، سلطان محمود مانند خلیفه در ) 537و  211: همان. (و سلطان محمود) 549: همان) (ع(سلیمان

آفـرین ایـن    هاي از مضامین داستان گردي است و شب شمسه و قهقهه، قهرمان و پادشاه اصلی حکایات تاریخی و یک شب
  .ها پرداخته خواهد شد کنند که در ادامه به آن اي از موارد نیز نقشی اساسی ایفا می اما در پاره. کتاب است

  
و بررسی و تحلیل تطبیقی حکایات تاریخی شمسه و قهقهـه بـا   شناسایی منابع داستانی و روایی میرزا برخوردار . 5

  آثار دیگر
شمسه و قهقهه بـا آثـار    یخیتار یاتحکا یقیتطب یلو تحل یبرخوردار و بررس یرزام ییو روا یمنابع داستان ییشناسابراي 

هـاي   ی و تحلیـل تفـاوت  ، یافت شده و پس از آن به بررسمحبوب القلوبهاي پیش از  یگر ابتدا، حکایات مشابه از کتابد
  . ها پرداخته شده است آن

تفـاوت  . 1: گیـرد  شایان ذکر است منظور از تفاوت، تفاوت زبانی نیست بلکه تفاوت در سه ساحت مورد بررسی قرار مـی 
  .تفاوت در محتوا و مضمون. 3تفاوت در ساختار روایت . 2ها،  ها و مکان اسامی شخصیت

دوره، از چند کتاب عصر صفوي نیز  ي همها کتاببا  شمسه و قهقههبازنویسی همچنین براي مشخص شدن تفاوت سبک 
سـیدمحمد   قواعـد السـالطین   ی، مجد الدین محمدالحسین زینت المجالساز  توان حکایات مشابه آورده شده است که می

  .عالمه مجلسی نام برد حیوه القلوبقاضی غفاري کاشانی و  تاریخ نگارستان ، العلوي العاملی
  .، در جدول زیر آمده استشمسه و قهقهه یخیتار یاتحکا یقیتطب یلو تحل یبررسۀ صخال
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  نام حکایت
تفاوت اسامی 

ها و  شخصیت
  ها مکان

تفاوت در 
محتوا و 
  مضمون

تفاوت در 
ساختار 
  روایت

  عصر منابع هم  منابع پیشیین
  )صفوي(

  *  *    1محمود و ایاز

  نفائس الفنون. 1
  )133، 2ج: 1381آملی، (

  صیبت نامهم. 2
  )269: 1388عطار، (

 زینت المجالس
: 1362 ی،محمدالحسین(

884(  

  *  *  *  2محمود و ایاز
  مکارم اخالق

 یشابوري،ن الدین یرض(
1341 :107-108(  

  

  بوستان  *  *  *  حاتم طائی
  )92-90: 1387 ي،سعد(

  قواعد سالطین
: 1384، یالعاملالعلوي (

  )92-87و  84- 83

  *      اهل سبا

  یاء جویريقصص االنب. 1
-276: 1385 یري،جو(

277(  
  آفرینش و تاریخ. 2

، 1ج: 1374 ی،مقدس(
491-492(  

  ثمار القلوب. 3
-402: 1376 ی،ثعالب(

403( 

 مثنوي معنوي. 4

  )406: 1373 ي،مولو(

  حیوه القلوب
  )371 تا، یب ی،مجلس(

  

    *  *  *  مرد آذربایجانی
 زینت المجالس

: 1381 ینی،محمدالحس(
21 -22(  

  بررسی و تحلیل تطبیقی حکایات تاریخی شمسه و قهقههۀ الصخ -1جدول
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  نام حکایت
تفاوت اسامی 

ها و  شخصیت
  ها مکان

تفاوت در 
محتوا و 
  مضمون

تفاوت در 
ساختار 
  روایت

  عصر منابع هم  منابع پیشیین
  )صفوي(

  *      بهرام گور

  یکرهفت پ. 1
-324: 1390 ی،نظام(

330(  
  الحکایات جوامع. 2
: 4ج: 1386 ی،عوف(

486-490(  
  نامه سیاست. 3

 ی،نظام الملک طوس(
1378 :31-41(  

  الملوك نصیحه. 4
  )84-83: 1389 ی،غزال(

  

  *  *    انوري

  تذکره الشعرا.1
 ي،دولتشاه سمرقند(

  )95-94: تا یب
  حبیب السیر. 2

، 2ج: 1380 یر،خواندم(
517-518(  

  

  تاریخ نگارستان
 ی،کاشان يغفار(

  )338-337: ق1414

  اعرابی
  *    *  

  مکارم اخالق. 1
 یشابور،ن الدین یرض(

  )57-54: تا یب
  مصیبت نامه. 2

-459: 1388عطار، (
461(  

  يمعنو يمثنو. 3
-93: 1373 ي،مولو(

118(  
  الحکایات جوامع. 4
، 1ج:  1386عوفی، (

14 -16(  
  

  المجالس زینت
: 1362 ینی،محمدالحس(

469-470(  

    شاهنامه  *    *  شاه و تاجر ملک
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، 7ج :1389 ی،فردوس(  
434-438(  

بنی اسرائیل و 
  *      غماز

  مکارم اخالق. 1
 یشابوري،ن الدین یرض(

1341 :195(  
  شهاب األخبار. 2

-173: 1361  ی،قضاع(
174(  
  

  الجواهر السنیه
: 1380شیخ حر عاملی، (

160(  

و ) ع(عیسی
  *  *    قنبر

 یاءقصص النب. 1
  یشابورين

  )370: 1340 یشابوري،ن(
  الطیر منطق. 2

: 1391 یشابوري،عطار ن(
339(  

  

  *    *  دو معبر
  قابوس نامه

: 1383 ی،عنصرالمعال(
44 -45(  

  

  بررسی و تحلیل تطبیقی حکایات تاریخی شمسه و قهقههۀ خالص -1جدولۀ ادام
  

آورده شـده اسـت و پـس از آن بـه      یـت از آن حکا يا ، ابتدا خالصـه محبوب القلوب یتعنوان هر حکا یلذ ادامه، یندر ا
  .شود یها پرداخته م آن يها تفاوت یلو تحل یبررس

  
  1حکایت سلطان محمود غزنوي و صفات ایاز. 1.5

همـا بـر هـر کـه     ۀ یساآید و به دلیل اینکه  در شکارگاه همایی به پرواز در می. روند سلطان محمود و لشکریان به شکار می
بر سر آنان بیفتد و ادب حضور پادشـاه را   هماۀ یساکنند،  لشکریان دوان دوان، سعی میۀ همخوش بختی است ۀ یمابیفتد، 

پرسد که تـو چـرا بـه دنبـال      یکی از محرمان سلطان از او می. ایستد اي می اما ایاز با شرم و حیا در گوشه. کنند رعایت نمی
سلطان زیر چشمی متوجـه حرکـات ایـاز    . هما بر سرۀ یسامرا خلعت آداب در بر به که : دهد ایاز پاسخ می. روي هما نمی

شود که بعد از مراجعت از شکارگاه او را خلعـت دهـد و    آید و همین امر باعث می او خوشش میۀ مودباناست و از رفتار 
  )70: 1336برخوردارفراهی، . (در آینده نیز ترقی عظیم کند

  
  بررسی و تحلیل تطبیقی. 1.1.5

آمده است و حکایـت مشـابه    "سخن گفتن در آداب معاشرت و قواعد"، با عنوان شمسه و قهقههاین حکایت در باب اول 
بنابراین میرزا برخوردار محتوا و مضمون حکایت را تغییـر نـداده   . "در آداب محاور و آداب او" نفائس الفنوندر باب اول 
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، ایـاز  شمسه و قهقهـه در حکایت . اما تفاوت در پرداخت داستانی است. همچنین اسامی نیز تغییري پیدا نکرده است. است

اسـت بـا    مصـیبت نامـه  پرسد که مشابه حکایت  گوید و شخص سومی از او سوال می مستقیم با سلطان سخن نمی به طور
این تفاوت که در آن حکایت سلطان محمود هیچ نقشی ندارد، در حالی که در حکایت میرزا برخـوردار، سـلطان محمـود    

دیـد بـه   ۀ یـ زاویکـی  . دیـد وجـود دارد  ۀ یزاو نیز زیر چشمی متوجه اوضاع است و به نوعی در همین حکایت کوتاه، سه
گـویی کـه   . دید محـدود بـه سـلطان   ۀ یزاودید محدود به ایاز و محرم سلطان و سومی ۀ یزاوگستردگی شکارگاه، دیگري 

لشکریان گرفته است و سـپس  ۀ همهمبرداري ابتدا تصویري از شکارگاه و پرواز هما و  میرزا برخوردار با یک دوربین فیلم
چرخـد   بعد از آن دوربین به سمت سلطان محمود مـی . ا متوجه ایازِ آرام و گفتگویش با محرم سلطان کرده استدوربین ر

شـود و بـه پـاداش     البته حکایت به همین جا خـتم نمـی  . اي سوار بر اسب است و اوضاع را تحت کنترل دارد که در گوشه
در ضمن سخن نگفتن مستقیم ایاز بـا سـلطان، در باورپـذیرتر     .شود اي می هاي او در آینده نیز اشاره گرفتن ایاز و پیشرفت

شـود نـه    کنش و رفتار ایاز میۀ یفتشعالوه بر این در داستان میرزا برخوردار، سلطان . کردن این حکایت نقش موثري دارد
  .این نکته بسیار مهم است چرا که در القاي پیام داستان نقش موثري دارد. سخن تملق آمیز او

  
  2ایت سلطان محمود غزنوي و صفات ایازحک. 2.5

و  ادبانـه سـلطان محمـود از ایـن رفتـار بـی      . زنـد  روزي ایاز در حضور سلطان محمود، کفش خود را محکم بر زمین مـی 
کند و او را از حضور مرخص کرده و تعجب خود را به حاضران اظهـار کـرده و خـادمی را بـراي      ایاز تعجب میۀ سابق یب

خادم بـا تعجـب از او   . کشد بیند که عقربی سیاه از کفشش بیرون آورده و می خادم، ایاز را می. فرستد میتحقیق از کار ایاز 
نـیش زد و   40گوید که این عقرب مرا  ایاز جواب مثبت داده و می. پرسد که آیا این عقرب سیاه در کفش تو بوده است می

و پـاي بـر زمـین کـوفتم و بـدین خـاطر تـا آخـر عمـر           تابی کنم ولی طاقتم طاق شـد  شرم و ادب حضور اجازه نداد بی
: 1336برخـوردارفراهی،  . (شـود  رساند، ارادتش به ایاز بیشتر مـی  یموقتی خادم اصل واقعه را به گوش سلطان . شرمسارم

72(  
  

  بررسی و تحلیل تطبیقی. 1.25
بـه  . غزنـوي ة دوردیگر مربـوط بـه   اند و یک داستان مربوط به عصر سامانی است و داستان  اسامی در دو حکایت متفاوت

هـر چنـد هـر دو حکایـت مضـمونی      . طور کلی سلطان محمود یکی از قهرمانان تاریخی حکایات میرزا برخـوردار اسـت  
در  مکـارم اخـالق  آمـده اسـت و در    "در آداب معاشرت و قواعد سخن گفتن"در باب شمسه و قهقههیکسان دارند اما در 

بـاز  . ها متفاوت اسـت  بنابراین باید گفت مضمون. ر اولی بر ادب است و در دومی بر صبربنابراین تاکید د. "در صبر"باب 
هم میرزا برخوردار ذهن داستان پرداز خود را به کار انداخته و با اضافه کردن جزئیاتی هوشمندانه، ایـن حکایـت سـاده را    

از ابتـدا مشـخص اسـت کـه      رم اخـالق مکـا اساسی این است که در حکایـت  ۀ نکت. به مفهوم داستان نزدیک ساخته است
، تعلیقی در این امـر وجـود دارد   شمسه و قهقههزند، در حالی که در حکایت  عقرب فرد حاضر در برابر پادشاه را نیش می

دید یک خادم، عقرب را در کفـش ایـاز   ۀ یزاوداند و همراه با پیشرفت روایت و از  و خواننده از ابتدا دلیل رفتار ایاز را نمی
  .حرکت غیر ارادي ایاز در برابر نیش عقرب نیز به هر حال از صبر محمد بن مظفر باورپذیرتر است. یندب می
  و رمال و گازر و نقاش] در اصل هندي؟[حکایت حاتم طائی و دختر چینی . 3.5

تمام درهـا   درویشی سمج از. حاتم طایی سراي ساخته بود با چهل در تا از هر دري حاجتمندي آمد، حاجتش را روا سازد
درویش نیـز ناراحـت   . دینار گرفت اما باز هم دست بردار نبود تا اینکه یکی از مالزمان حاتم او را سرزنش کرد100آمد و 



 167/  بررسی و تحلیل شگردهاي بازآفرینی حکایات تاریخی

 

 
 

سـپس از  . تـر اسـت   بانوي چین از حاتم بسـی بخشـنده  . ام حاتم از چین به اینجا آمدهة آوازگوید مرا بگو که به  شده و می
کنـد و   هاي بانوي چین تعجب مـی  رود و از دست و دل بازي تن صحت این ادعا به چین میحاتم براي دریاف. رود آنجا می

یکی آوردن سر حاتم طـائی و دیگـر دریـافتن راز عابـدي     : گذارد بانوي چین دو شرط می. پرسد مندي او را می راز ثروت
. زر، دریافتن راز نقـاش مـاچینی  شرط عابد دریافتن راز گازري ختایی است و شرط گا. کور، ساکن در غاري در کوهستان

یابد و وقتـی بـانوي چـین از او سـر حـاتم را       رود و راز او را نیز در می حاتم پس از دریافتن این رازها نزد بانوي چین می
بانوي چین بـه جـوانمردي و بخشـندگی حـاتم     . گوید حاضر است سرش را ببخشد خواهد، خود را معرفی کرده و می می

  )327-306: 1336برخوردارفراهی، . (کند واج میاعتراف و با او ازد
  

  بررسی و تحلیل تطبیقی. 1.3.5
داسـتانی  . ساده که در بوستان آمده نشأت گرفتـه اسـت  ة یدااین حکایت تو بر توي هزار و یک شب گونه، در واقع از یک 

ما ذهن خالق میـرزا برخـوردار   ا. بدون هیچ تغییري آمده است قواعد سالطینکه در کتاب هم عصرِ میرزا برخوردار یعنی 
ساختار روایت نیز کامال متفاوت اسـت و حـاتم طـائی    . از سربخشی حاتم چنین حکایت طوالنی و پر ماجرا آفریده است

هـاي داسـتانی    شخصیت. فرستد رود و حاکم یا پادشاه حسود براي او قاتل نمی این بار با پاي خود به سوي رقیب خود می
در بیـان سـخا و   "و  "در احسان"در باب  قواعد سالطینو  بوستاناین حکایت در . است بوستان نیز چندین برابر حکایت

در صورتی که حکایت شمسه و قهقهه در بـاب  . آمده است و در واقع بخشندگی حاتم ماجراي اصلی است "دهش و کرم
به هوا و هـوس، از ماجراهـاي عابـد    آمده است و راوي حکایت پیام خود را یعنی ندادن عنان دل  "در بیان تسلیم و رضا"

  .کور و گازر و نقاش گرفته است
  

  حکایت زوال اهل سبا به واسطه کفران نعمت. 4.5
پر از میوه بود که مردم قبل از بیرون آمدن از خانـه، حیوانـات    ها راهآن قدر . بستان پر نعمت 2شهر داشت و 12ملک سبا، 

ابلیس مغرور شـدند و از بنـدگی خداونـد    ۀ وسوساما بر اثر . ه و راه را باز کنندها را خورد کردند تا میوه خود را بیرون می
مشرف بـه  ۀ دجلآهنین، بر سد بسته شده بر ۀ پنجهایی با دندان و  خداوند موش. بنابراین مستحق عذاب الهی شدند. غافل

بـرادر او، چنـد گربـه و سـپس چنـد      . مردي که این صحنه را دید به برادرش اطـالع داد . شهر، فرستاد تا آن را خراب کند
هـاي عـذاب را دیـد، دعـوایی      مرد که نشانه. ها در خراب کردن سد پرداختند سگ آورد اما آن حیوانات نیز به یاري موش

سـد  . ساختگی راه انداخت و سوگند خورد که سبا را ترك خواهد کرد، سپس ملک و زمینش را فروخت و از آنجـا رفـت  
  )63-61: 1336برخوردارفراهی، . (دم ناسپاسش را نابود ساختنیز شکست و آن دیار و مر

  
  بررسی و تحلیل تطبیقی. 1.4.5

، مرد و بـرادرش  شمسه و قهقههدر مورد اسامی نیز در . ها مشترك است مضمون که ناشکري مردم سبا است در تمام کتاب
ها وجود ندارد اما در جزئیـات انـدکی    حکایت در کلیات ساختار روایت نیز تفاوت چندانی میان. اند نامی ندارند و مجهول

میرزا برخوردار از گفتگوي ابلیس و مردم سبا، سخنی به میان نیـاورده اسـت کـه ایـن مطلـب، بـه       . توان دید تفاوت را می
 .به غیر از این مطلب میرزا برخوردار جزئیاتی به این حکایت سـاده افـزوده اسـت   . نمایی حکایت او کمک کرده است واقع
هـا   ها که براي نشان دادن افزونی نعمت آورده شده است و جایگزین ریختن میوه بیرون آمدن حیوانات و خوردن میوه مثالً

تواند کمکـی بـه    ها نیز یاد کرده است که می همچنین میرزا برخوردار عالوه بر موش و گربه از سگ. در سبدها شده است
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تـر از   مهـم . گیـرد  ها هم کمک می بر گربه از سگ عالوهشود و  سلیم نمیپیرنگ داستان کرده باشد چرا که مرد به راحتی ت

انـدازد و بـا سـوگند خـروج از سـبا در واقـع رفـتن         هاي مرد است چـرا کـه او دعـوایی راه مـی     فروش زمینة یوشها  این
  .هایش ارزان فروخته نشود کند تا زمین اش را توجیه می ناگهانی

  
  ان محمود و قاضی غزنینحکایت مرد آذربایجانی و سلط. 5.5

وقـت رفـتن   . گیـرد  کند و زنی مـی  درآنجا مدتی اقامت می. شود تاجري آذربایجانی به قصد سفر هندوستان وارد غزنین می
کند کـه او را بـه    بیند و سعی می اش می روزي قاضی غزنین زن را در خانه. سپارد به هندوستان زنش را به قاضی غزنین می

شـود زن   گردد و او مجبور مـی  دهد اما همان هنگام شوهر زن برمی شود به او داروي بیهوشی می یچنگ آورد اما موفق نم
قاضـی غـزنین نیـز    . کنـد  تاجر آذربایجانی که خواهان زنش است به سـلطان محمـود شـکایت مـی    . را در اتاقی پنهان کند
دهد امـا   محمود نیز به نفع قاضی حکم می سلطان. کند که شهادت بدهند که زن از خانه گریخته است شاهدانی را اجیر می

سلطان محمود بـه کمـک   . کنند و از حکم پادشاه انتقاد بیند که میر و وزیر بازي می اش کودکانی را می هاي شبانه در گردش
-112: 1336برخـوردارفراهی،  . (سـازد  طفل و جدا کردن شاهدان و پرسیدن نشانی زن از شاهدان، حقیقت را بـرمال مـی  

120(  
  

  بررسی و تحلیل تطبیقی. 1.5.5
. منسـوب اسـت  ) ع(و هـم بـه حضـرت علـی    ) ع(جدا کردن شاهدان واعتراف گرفتن از آنان، هم به دانیـال نبـی و داوود  

میـرزا برخـوردار از ایـن ایـده،     . و دانیـال نبـی اسـت   ) ع(همچنین آموزش قضاوت به پادشاه از معجزات کودکی سـلیمان 
امـا  . گونه آفریده است با توصیف جزئیات فـراوان آن هـم در دوران سـلطان محمـود     داستانی پرماجرا و هزار و یک شب

قابـل قبـول اسـت امـا از     ) ع(اي که میرزابرخوردار بدان توجه نکرده این است که این عمل از کودکی ماننـد سـلیمان   نکته
  .کودکی در بازار غزنین، اصال قابل قبول نیست

  
  حکایت بهرام گور و وزیر خائن و عاقبت کار نااهالن. 6.5

بهرام گور در جوانی به سلطنت رسید و زمام کار را را به وزیرش سپرد و خود به خوشـگذرانی پرداخـت غافـل از اینکـه     
 او. دشمنی به سوي مملکت بهرام گور لشکر کشید و لشکر بهرام وضـعیتی بسـیار نابسـامان داشـت    . وزیرش نااهل است

سـگ امـین چوپـان بـوده و چوپـان      . زند و علـت را پرسـید   آشفته عازم شکار شد و چوپانی را دید که سگی را چوب می
شـود تـا سـر از کـار سـگ       اي پنهان می یابد و چوپان در گوشه مدتی گله نقصان می. سپرده است اش را به او می اختیار گله

فهمد کـه احـوال او و    پادشاه می. سپارد ر بار گوسفندي را بدو میبیند که سگ با ماده گرگی دوست شده و ه درآورد و می
او . یابـد  هاي او به دشمن را مـی  وزیر را پس از بازگشت از شکارگاه حبس کرده و نامه. وزیر به مانند چوپان و سگ است

  )482-481: 1336برخوردار فراهی، . (رساند را محبوس کرده و به قتل می
  

  طبیقیبررسی و تحلیل ت. 1.6.5
گرایی میرزا برخوردار نیست و او، حتی از جزئیات فـراوان ایـن    ها خبري از جزئی خالف سایر حکایتدر این حکایت بر 

ـ اما . برد پوشی کرده است و حتی نام وزیر یعنی راست روشن را به کار نمی ها، چشم حکایت در سایر کتاب متفـاوت  ۀ نکت
هـاي داسـتان را بـه     گرا و کنش شخصـیت  اي است کنش یرزا برخوردار نویسندهدر این است که م کتاباین داستان با سایر 
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دهـد کـه سـگی را از درخـت آویـزان کـرده و        آویزان بر دار، چوپانی را نشان میة مردبه جاي سگ مثالً  کشد؛ تصویر می
راه با خود به تماشاي اصـل  میرزا برخوردار خواننده را هم. کند زند و این مطلب تصاویر داستانی او را پویاتر می چوب می

مضـمون  . دهد نه تصویر مرده و نقل روایتی از آن را برد و خود حادثه را به نشان می واقع و به عبارتی سر بزنگاه حادثه می
  .اعتماد نکردن به نااهل و نسپردن زمام خویش به او: ها یکی است نیز در تمام کتاب

  
  قصیده انوري حکایت ملک الشعراي حسود سلطان سنجر و. 7.5

شود که حاضر نیست کسی به غیر از او به دربـار راه   داستان با توصیف ملک الشعراي توانا و حسود سلطان سنجر آغاز می
. کند و پسرش با دوبار شنیدن و غالمـش بـا سـه بـار     اي عجیب دارد که با شنیدن شعري آن را حفظ می پیدا کند و حافظه

در ادامـه سـخن از انـوري پـیش     . دهـد  نامند و کسی را به دربـار راه نمـی   ز آن خود میبدین تمهید شعر شاعران دیگر را ا
بینـد و   رود و زن ملک الشعرا یعنی ماه پرور خانم را مـی  روزي زن انوري به حمام می. آید که از بلخ به مرو آمده است می

او . خـورد  از خـدمتکاران او سـیلی مـی   خواهد به او نزدیک شود  حتی وقتی می. سازد اش می زده جالل و شکوه او شگفت
خواهـد شـاعر شـود تـا او هـم در       وضع بد شوهر دانشمندش با زن این شاعر پیش انوري رفته و از او مـی ۀ یسمقابعد از 

انوري تسـلیم خواسـت زنـش شـده و همـان      . حمام چنین جالل و شکوهی داشته باشد وگرنه از او طالق خواهد گرفت
الشعرا آگاه است بـا لبـاس و وضـعی مضـحک و عجیـب و       ملکۀ یلحاما چون از حسادت و  سراید اي قرا می شب قصیده

دهـد بـه حضـور     ملک الشعرا براي شوخی و مـزاح بـه او اجـازه مـی    . خواند رود و شعري بی معنی می غریب پیش او می
الشـعرا کـرده    و رو به ملک خواند اصلی را در حضور پادشاه میة یدقصپوشد و مطلع  انوري لباسی مناسب می. پادشاه برود

خوانـد و   انـوري قصـیده را کامـل مـی    . ملک الشعرا پاسخی ندارد. اش را بخوانید گوید اگر این قصیده از شماست ادامه می
اندازنـد و   ملک الشعرا را به زندان می. دارد گیرد و سپس از حسادت و ترفند ملک الشعرا، پرده بر می مورد تشویق قرار می

از آن پـس انـوري ثروتمنـد    . گوید حاال به حمام برو سپس انوري به خانه رفته و به زنش می. دهند انوري میمقامش را به 
  )572-566: 1336برخوردار فراهی، . (شود می
  

  بررسی و تحلیل تطبیقی. 1.7.5
میـرزا  . نامیـد  این حکایت از شاهکارهاي بازنویسی میرزا برخوردار است کـه بایـد آن را بازنویسـی خـالق یـا بـازآفرینی      

او در این داسـتان بـا هوشـمندي بـه زن     . انوري، داستانی منسجم و زیبا آفریده استة درباربرخوردار از دو حکایت مجزا 
دانـد و بـا ایـن     انوري میة یزانندبرانگاو را ۀ زنانهاي  انوري نقشی اساسی داده است و در حقیقت او و چشم و هم چشمی

جزئیـات داسـتان هـم جالـب توجـه اسـت هرچنـد میـرزا         . به این حکایت بخشیده اسـت  گرا کار پیرنگی منسجم و واقع
هـا رهـا نشـده     پایان داستان نیز بر خالف سـایر کتـاب  . برد ولی نام زن او را آورده است الشعرا نمی برخوردار نامی از ملک

الشـعرا،   ه است و با بیـان ایـن کـه ملـک    عالوه بر این، فراهی، مضمون داستان را نیز تغییر داد. است و انسجام مناسبی دارد
این حکایـت  حبیب السیر شاعري تواناست اما حسود، از آن، حکایتی در نکوهش حسادت ساخته است در صورتی که در 

  .تنها به ناتوانی و شعر دزدي معزي تاکید دارد و نه حسادت او
  

  بهشتی اعرابیۀ یهدحکایت نوشیروان و اعرابی و . 8.5
برخـوردارفراهی،  . (بهشـتی ة یـو مست با این تفاوت که مامون به انوشیروان بدل شده و آب بهشـتی بـه   حکایتی معروف ا

1336 :226-228(  
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  بررسی و تحلیل تطبیقی. 1.8.5
نیز به سیاق معمول آمده است اما میرزا برخوردار تغییراتـی  شمسه و قهقهه ، کتاب هم عصر زینت المجالساین داستان در 

عباسی مامون به انوشـیروان پادشـاه عـادل    ۀ یفخلاول از همه تبدیل . ار در این حکایت وارد ساخته استجزئی اما تاثیرگذ
در نگاه اول شاید این تغییر مهم جلوه نکند، اما اگر به تضاد هنري ایجاد شـده میـان یـک عـرب بیابـانی و      . ساسانی است

واقع میرزابرخوردار با این کار بر ارزش کار پادشـاه،   در. شود پادشاه باشکوه عجم توجه شود، اهمیت این کار مشخص می
اي بـا   عرب اسـت هرچنـد خلیفـه   ۀ یفخلتقابل اعرابی با خسرو عجم، به مراتب بیشتر از تقابل اعرابی با یک . افزوده است

هـن  پادشـاه در ذ ۀ جامـ هـاي خشـکیده در    اي است که فراهی، به کمک پنهان کردن میـوه  بعدي گرهۀ نکت.  جالل و شکوه
تـر شـدن    ایـن مطلـب بـه داسـتانی    . کننـد  بهشتی مـی ة یومبه طوري که از پادشاه درخواست . کند نزدیکان پادشاه ایجاد می

  .ها شرم و حسن سیرت پادشاه است کتابۀ هممضمون نیز در . حکایت کمک شایانی کرده است
  

  حکایت سلطان ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک و تاجر. 9.5
مشهور با این تفاوت که ملکشاه جایگزین انوشیروان، خواجه نظـام الملـک جـایگزین بـوذرجمهر و تـاجر      حکایتی است 

  )486-483: 1336برخوردار فراهی، . (جانشین موزه فروش، شده است
  

  بررسی و تحلیلی تطبیقی. 1.9.5
هـاي جـایگزین    ان شخصـیت دهد، تناسب می هاي حکایات را تغییر می جالب است که میرزابرخوردار اگر اسامی شخصیت

پادشـاه  ة مواخـذ اگر بزرگمهر در حکایت شاهنامه در برابر انوشیروان قرار گرفتـه و مـورد   مثالً  .کند را با اصلی رعایت می
گرایـی داسـتان    فروش به تاجر نیز بـه واقـع   تغییر موزه. شود گیرد اینجا نیز خواجه نظام الملک بزرگ، سرزنش می قرار می

دو بار رفت و برگشـت منطقـی وزیـر بـه پـیش      . تر از کفشگر است مندي تاجر قابل قبول ا که ثروتکمک کرده است چر
 .مضمون نیز در دو حکایت یکی است. تاجر نیز بر غناي پیرنگ داستانی افزوده است

  
  شومی غمازۀ واسطحکایت قوم بنی اسرائیل و قحطی به . 10.5

مـردم دسـت بـه دامـان حضـرت      . شـود  ائیل و اضطرار مردم آغـاز مـی  سالی در میان قوم بنی اسر حکایت با توصیف قحط
سـمان نـدا   آاز . کنـد  شبانه روز دعـا مـی  4رود و  حضرت موسی با مردم براي مناجات به صحرایی می. شوند می) ع(موسی

ونـد  از خدا) ع(موسـی . شبانه روز هم دعا کنید فایده نـدارد چـرا کـه  در میـان شـما غمـازي وجـود دارد        40آید اگر  می
. دارم حال خود غمازي کنم من خود غمازي را بسیار دشمن می: گوید خداوند می. خواهد که آن شخص را معرفی کند می

همگانی مردم، درهاي رحمـت الهـی بـه    ۀ توبپس از . خود آن غماز هم توبه کرده باشد همه از غمازي توبه کنید تا خودبه
  )159-158: 1336برخوردارفراهی، ( .بارد شود و باران می روي بنی اسرائیل باز می

  
  بررسی و تحلیل تطبیقی. 1.10.5

او از یک روایت ساده، حکایتی سـاخته نزدیـک   . کشد میرزا برخوردار در این حکایت نیز هنر بازنویسی خود را به رخ می
  .چینی خندر مذمت س: ها مشترك است مضمون داستان نیز که میان کتاب. به داستان و با پیرنگی نسبتا منسجم
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  غماز یشومۀ واسطبه  یو قحط یلاسرائ یقوم بن یتحکاپیرنگ : 1شکل

  
  حکایت حضرت عیسی و داستان قنبر عذاب کار. 11.5

نوشند و آب تلـخ اسـت امـا وقتـی بـا دسـت آب        اي آب می رود و از کوزه اي می در راه تشنه شده به سقاخانه) ع(عیسی 
یـا قنبـر   : گوید به دستور خداوند می. واهد که راز این موضوع بر او آشکار شودخ از خداوند می. نوشند، آب گواراست می

شود و داستان نیت ناپاك خود را در حق شخصی پـاك و فـرو رفتـنش در     کوزه به مردي به نام قنبر تبدیل می. قم باذن اهللا
کند و او آمرزیـده   حق او دعا میدر ) ع(عیسی. داند و تلخی آب را به دلیل تلخی جان کندن خود می کند یمخاك تعریف 

  )592-588: 1336برخوردارفراهی، . (شود می
  

  بررسی و تحلیل تطبیقی. 1.11.5
را تشـنه  ) ع(چینـد و عیسـی   اي آب خورد، مقدماتی داستانی مـی  از کوزه) ع(خواهد بگوید عیسی میرزا برخوردار وقتی می

سـازد کـه گرفتـار     ذهن داستان پرداز او شخصیتی به نام قنبر مـی  .کند اي می سازد و او را براي رفع عطش وارد سقاخانه می
داستانی هزار و یک شب گونه و جادویی و با مضمونی متفـاوت   "مرگ تلخ است"ۀ جملعذاب الهی شده است و از یک 

  .، توصیه به پاکدامنی و تقواشمسه و قهقههها تلخی مرگ است و در  مضمون در سایر کتاب. سازد می
  

  یت معبر بدزبان و فواید خوش زبانیحکا. 12.5
  )75-73: 1336برخوردار فراهی، . (الرشید عباسی حکایتی مشهور با جایگزینی ملکشاه سلجوقی به جاي هارون

  بررسی و تحلیل تطبیقی. 1.12.5
که سعی کرده مثالً  .جزئیاتی که میرزابرخوردار به این حکایت افزوده است، آن را به داستان نزدیک ساخته است

. کند پردازي کند و معبر اول را فردي مغرور به دانش خود و دومی را مردي با حیا و دور اندیش معرفی می شخصیت
گوید و تعبیر دندان به فرزندان و یاران  تر است و معبر دوم از علم تعبیر سخن می همچنین گفتگوها بسیار طبیعی و جزئی

  .در این علم
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  زابرخوردار فراهیمنابع داستانی و روایی میر. 6

کند کـه حکایـات    آورد و تنها به این بسنده می ، از منابع روایی خود سخنی به میان نمیشمسه و قهقههمیرزا برخوردار در 
اند یا بـه گفـتن چنـین     پژوهشگران نیز در این زمینه سکوت کرده. نقل شده در محفلی در اصفهان را بازآفرینی کرده است

  :اند جمالتی بسنده کرده
 و یخدر کتب تـار  ها یتحکا یناز ا یبعض... کوتاه و بلند ذکر کرده يها و افسانه ها او در هر باب به مناسبت، حکایت

. آورده اسـت  کاغـذ خـاص خـود بـر     يبا انشا یسندهعامه بوده که نو يها از داستان یگرد یقصص سابقه دارد و بعض
  )2: 1373ذکاوتی قرگزلو، (

منـابع  ة دربـار هـایی   تـوان حـدس   هاي انجام شده در متون پیش از آن، مـی  این کتاب و بررسیکامل و دقیق ۀ مطالعپس از 
هـاي   هاي قصه و حکایـت و قصـص انبیـاء، کتـاب     به طور کلی منابع مورد نظر میرزا برخوردار باید کتاب. حکایات آن زد

مثنـوي  حکایـات تمثیلـی،   ۀ ینـ زمراهی، در توان گفت که یکی از منابع اصلی ف با قطعیت باالیی می. اخالقی و تمثیلی باشد
مولوي است چرا که عالوه بر حکایات تاریخی که در بخش قبل مورد بررسی قـرار گرفـت، تعـدادي از حکایـات      معنوي

مـرد کـر و رفـتن او بـه عیـادت      "هـاي   گرفته شده است؛ مانند حکایـت  مثنوي معنوينیز از  شمسه و قهقههغیر تاریخی 
ــریض ــ ( "م ــوردار فراه ــوي،  202: 1336ی، برخ ــب    "و ) 137-136: 1373و مول ــه دام فری ــانی را ب ــه باغب ــی ک مرغ

عالوه بر این همان طور که دیـده شـد فراهـی    ) 588-577: 1373و مولوي،  515-511: 1336برخوردار فراهی، .("افکند
کـه   مکـارم اخـالق  حکایـت از کتـاب    5از میان کتب اخالقـی شـباهت   . عوفی نیز داشته است جوامع الحکایاتنظري به 

کند که این کتاب نیز مورد توجه میـرزا برخـوردار    هاي دیگر وجود ندارد، این حدس را به ذهن متبادر می بعضی در کتاب
  . بوده است

 هـزار و یـک شـب   شایان ذکر است از لحاظ ساختاري و مضامین داستانی، میرزا برخوردار بیش از هر کتاب دیگري پیرو 
هـاي غافلگیرکننـده و    ایات هزار و یک شب یعنی ماجراهاي توبرتو، جادو و تدبیرها و حیلـه است و سه عنصر اصلی حک

  .شود هاي شمسه و قهقه دیده می آور، در اکثر حکایت شگفت
  
  شگردهاي بازآفرینی میرزابرخوردار فراهی . 7

این حکایـات را  ة دوبارنگارش  ، باید به این سوال پاسخ داد که آیاشمسه و قهقههتطبیقی حکایات تاریخی  یبررسپس از 
  .در این کتاب باید بازنویسی ساده دانست یا بازآفرینی

. دانـد  تـر بـازآفرینی را در دو سـاحت قابـل اجـرا مـی       ، بازنویسی توام با بازآفرینی یا به عبارت سادهشیخ در بوتهپایور در 
پـایور،  . (مون و محتوا ماننـد مولـوي در مثنـوي   ساخت مانند فردوسی در شاهنامه و باز آفرینی در مضة حوزبازآفرینی در 

مضـمون و  ة حوزهاي تطبیقی پیشین باید گفت میرزا برخوردار هم در  با این تعریف و با توجه به بررسی) 17-25: 1380
را بایـد بازنویسـی تـوام بـا بـازآفرینی       شمسه و قهقههبنابراین . ساختة حوزمحتوا دست به بازآفرینی زده است و هم در 

چـرا کـه جـداي از بحـث     . گیـري اسـت   این نتیجهة ییدکنندتا شمسه و قهقههة دور همهاي قصه و حکایات  کتاب. نستدا
کامال با سبک شمسـه و   قواعد سالطینو  زینت المجالسهایی مثل  زبانی، سبک بازگویی حکایات تاریخی مشابه در کتاب

د هستند و کـوچکترین تغییـري در محتـوا و سـاختار حکایـات      ها کامال به منابع خود پایبن این کتاب. قهقهه متفاوت است
  . اند نداده
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. البته اوج هنرنمایی میرزا برخورد در بازآفرینی ساخت است و تغییرات محتوایی او چندان خالقانه و جالب توجـه نیسـت  
حت سـاخت یـا   حال سوال دیگري که باید پاسخ داده شود این است کـه شـگردهاي بـازآفرینی میـرزا برخـوردار در سـا      

  .در ادامه براي پاسخگویی به این سوال به شگردهاي بازآفرینی فراهی، پرداخته خواهد شد. ساختار روایت چیست
  

  ها ها و مکان تغییر دادن اسامی شخصیت. 1.7
تـرین شـگرد برخـوردار فراهـی اسـت کـه البتـه او ایـن کـار را بسـیار            ، ابتـدایی هـا  و مکان ها یتشخص یدادن اسام ییرتغ

هـا را   ها براي ایجاد تفاوت با حکایت اصـلی و ایجـاد تـازگی، نـام     فراهی در بسیاري از حکایت. دهد هوشمندانه انجام می
دهد و اغلب سالطین ایران همچون سلطان محمود و ملکشـاه سـلجوقی را جـایگزین خلفـاي عباسـی همچـون        تغییر می

عالوه بـر  . هاي هزار و یک شب خارج شوند و از فضاي داستانتر بگیرند  کند تا حکایاتش رنگی بومی هارون و مامون می
عباسـی  ۀ یفـ خلکنند؛ براي نمونـه تبـدیل    این گاهی اوقات این تغییرات در هنري تر کردن حکایت نقش موثري را ایفا می

بی و خلیفـه را  نماي اعرا مامون به انوشیروان پادشاه عادل ساسانی و تقابل عرب بیابانی و پادشاه باشکوه عجم، حکایت نخ
: 1336برخـوردارفراهی،  ( .بخشـد  پوشاند و این حکایت را از یک بازنویسـی سـاده و تکـراري رهـایی مـی      اي نو می جامه
226-228(  

  
  افزودن جزئیات داستانی و پرداخت داستانی. 2.7

دسـت  مـثالً   .آفریند می میرزا برخوردار با افزودن جزئیات داستانی از یک حکایت خشک و ساده، روایتی نزدیک به داستان
و معبر اول را فردي مغرور به دانش خـود و دومـی را مـردي بـا      زند میقابوس نامه پردازي دو معبر حکایت  به شخصیت

یا اینکه شخصـیتی را  ) 45-44 :1383 ی،عنصرالمعالو  75-73: 1336برخوردار فراهی، . (کند حیا و دوراندیش معرفی می
  )572-566: 1336برخوردار فراهی، (. د افزودن شخصیت زن انوري به حکایت انوريافزاید؛ مانن به داستانی می

ترین حکایـات   وار سیر روایت و پیرنگی جذاب براي ساده مهندس آفریند و او گفتگوهایی طبیعی میان اشخاص داستان می
اي آب خـورد، مقـدماتی    از کـوزه ) ع(خواهد بگوید عیسی میرزا برخوردار وقتی میمثالً  .کند و روایات تاریخی ترسیم می

: 1336برخـوردارفراهی،  (. کنـد  اي می سازد و او را براي رفع عطش وارد سقاخانه را تشنه می) ع(چیند و عیسی داستانی می
سـازد نزدیـک بـه داسـتان و بـا       مذهبی در مورد قوم بنی اسرائیل، حکـایتی مـی  ة ساداز یک روایت  یا این که) 588-592

  )195: 1341 یشابوري،نالدین  و رضی159-158: 1336 ی،برخوردارفراه(. جمپیرنگی نسبتا منس
  

  هاي پرماجراي عامیانه و حکایات اخالقی تلفیق قصه. 3.7
به عبارتی دیگـر او حتـی   . هاي پرماجراي عامیانه و حکایات اخالقی است برخوردار تلفیق قصه هاي میرزا یکی از نوآوري

تـوان از   بـه طـور نمونـه مـی    . پوشـاند  گونـه مـی   از حکایات توبرتوي هزار و یک شـب اي  روایت مذهبی نیز جامهبه یک 
و رمـال و  ] ي؟در اصـل هنـد  [ ینـی و دختـر چ  یحاتم طائ"، "مرد آذربایجانی و سلطان محمود و قاضی غزنین"حکایات 

و  327-306و  120-112: 1336برخـوردارفراهی،  . (نـام بـرد   "، حضرت عیسی و داستان قنبر عذاب کـار "گازر و نقاش
588-592(  
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  ترکیب چند روایت با یکدیگر. 4.7
دهـد، بـه    او این کار بسیار هنرمندانـه انجـام مـی   . یکی دیگر از شگردهاي فراهی ترکیب دو حکایت مجزا با یکدیگراست

ـ  . شـود  طوري که دو حکایت متفاوت به خوبی با یکدیگر ادغام شده و حکایت جدید و کاملی آفریـده مـی   ب ماننـد ترکی
  )572-566: 1336برخوردار فراهی، . (دو روایت متفاوت از زندگانی انوريۀ هنرمندان

  ها افزودن عناصر روزگار خود به حکایت. 5.7
زنـد یعنـی جزئیـاتی از روزگـار خـود را بـه        شایان توجه دیگر رنگی بومی است که فراهی به حکایات تاریخی مـی ۀ نکت

نیـز   هاي محبـوب القلـوب   داستانکتاب ۀ مقدمدر . کند پاي آن حکایت رسم می افزاید و گویی امضاي خود را حکایات می
  :به این نکته اشاره شده است

 شـود،  یم یانب يتکرار یتحکا یکآنجا که  یجهت، حت یناست و به هم يابتکار ]فراهی[و پرداخت ها ییصحنه آرا
 یـازدهم قـرن  (معاصـر او   یاز زندگ يا منظره یسندهنو هاي پردازي یتو شخص ها ییو صحنه آرا ها یفاز توص توان یم

  )2: 1373ذکاوتی قراگزلو، ( .یدرا د) يهجر
مـرد آذربایجـانی و سـلطان محمـود و     "براي نمونه از از یادکرد بازي معروف عهد صفوي یعنی میـر و وزیـر در حکایـت   

حضـرت عیسـی و داسـتان    "حکایت توان نام برد یا اشاره به سقاخانه در می) 117: 1336برخوردارفراهی، ( "قاضی غزنین
ك .ر(صـفوي  ة دورهمچنین ساخت شعري بی معنی بـه سـیاق شـعرهاي تزریـق     ) 588: همان. (نام برد "قنبر عذاب کار

  .و منسوب ساختن آن به انوري) 71-60: 1390اخوان ثالث، 

  نجل راز عکس بحر صبح من سحر بنددسج
  افروخت پالچ سحر بزم کالم شمع میبل

  زدرا صدف در مغز خاراکلیساي مدحرج 
 قمر را توتیاي کهکشان زیر زبان دارد

 

  
  ر طمطراق خواب را بر چوب تر بنددهزب

  ه تشویش مسلسل نردبان عشق دربنددب
  نج طبل سنجر را قفس زیر سپر بنددتر

  که مجنون را چرا وامق به غوغاي نظر بند
 )570: 1336برخوردار فراهی، (           

  :ع اصلی این حکایت این شعر بدین گونه آمده استدر صورتی که در منب

  زهی شاه و زهی شاه و زهی شاه
  زهی میر و زهی میر و زهی میر

 )518، 2ج: 1380خواندمیر، (
نفیسـی،  . (خوانـد  ، آن را نـامعتبر مـی  شمسـه و قهقهـه  ضمن اشاره به این شعر در کتاب دیوان انوري ۀ مقدمنفیسی نیز در 

1337 :11(  
  
  یريگ نتیجه. 8

هاي فراوانی رفته و حوادثی زیادي برایش اتفاق افتـاده و حتـی یـک بـار      میرزا برخوردار زندگی ناآرامی داشته و مسافرت
هـاي او نیـز تـاثیر     در حقیقت این شخصـیت معجـون گونـه بـر روي نوشـته     . هایش از میان رفته و نابود شده است نوشته

هـاي او چیـزي    هاي اخالقـی و قصـه   هاي عامیانه و حکایت از قصه کتاب او معجونی است شمسه و قهقهه. گذاشته است
در واقـع هنـر اصـلی    . آن بازآفرینی حکایات دیگران استة یسندنوۀ گفتکتابی که بر اساس . است مابین حکایت و داستان

یـت چنـدانی   البتـه او در سـاحت معنـا خالق   . هاي همراه با خالقیت و نـوآوري  میرزا برخوردار هم همین است؛ بازآفرینی
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او یـک راوي  . دهـد  هاي حکایات می ندارد بلکه مهارت اصلی او در تغییراتی هوشمندانه نهفته است که در ساختار روایت
ـ زاوداند از کجا باید داستان را شروع کند یـا کجـا    زبردست است که می او خواننـدگانش را در  . دیـدش را تغییـر دهـد   ۀ ی

همین باعـث شـده اسـت،    . گذارد ها را براي او به نمایش می هاي شخصیت و کنش کند هنگام وقوع حادثه وارد داستان می
پرداز او به کمک توصیف جزئیات، شخصیت پردازي، گفتگوهـاي طبیعـی، افـزودن     ذهن داستان. هایی پویا بیافریند داستان

جـان روح   زا، به حکایات بـی ها، تغییر هنرمندانه و هدفمند اسامی و تلفیق چند حکایت مج عناصر روزگار خود به داستان
اسـت و در  ... الـدین نیشـابوري و   فراهی در ساحت مضمون و محتوا، پیرو مولوي، سعدي، عوفی، رضـی . دمد داستانی می

. قوت اوست و هم ضـعف او ۀ نقطکه این مطلب هم . هاي هزار و یک شب است ساختار داستانی کامال تحت تاثیر داستان
هاي هـزار و   زا برخوردار زبان مصنوع و متکلف او باشد اما نباید افراط او در خلق داستانترین نقطه ضعف میر شاید اصلی

انـد، از مفهـوم داسـتانی دور     هایی را کـه تـا مـرز داسـتان پـیش آمـده       این اصرار قصه. یک شب گونه و جادویی غافل شد
  . سازد می

ست و همچنـین بـراي بازشـناخت میـراث داسـتانی      هاي از این دست در شناسایی نویسندگان گمنام بسیار موثر ا پژوهش
 .تواند بسیار مفید باشد ایرانی می

  
  منابع

: تهـران  ی،ابوالحسـن شـعران   یحتصـح ،عـرائس العیـون   ینفائس الفنون ف). 1381(. ن محمد بن محمودالدی ، شمسیآمل
  .یهاسالم

  .زمستان: تهران. نقیضه و نقیضه سازان). 1390(. اخوان ثالث، مهدي
شمسـه و قهقهـه تـا بـاب     (کتاب محبوب القلوب هاي يشرح دشوارۀ نام یانپا). 1392( .محمد و زهرا ریاحی زمین بازیار،

  .دانشگاه شیراز: شیراز. )سوم
: تهـران  .یبـا رعنـا و ز -محفـل آرا -القلـوب  کامل کتاب محبـوب ة دور). 1336( .بن محمود ترکمـان  فراهی، برخوردار

  .یرکبیرام
  .نشر اشراقیه: تهران. خ در بوتهشی). 1380( .پایور، جعفر

رضا انزابـی  ۀ ترجم .ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب ).1376( .أبومنصور عبدالملک بن محمد بن إسماعیل، ثعالبی
  .دانشگاه فردوسی مشهد: نژاد، مشهد

  .دنیاي کتاب: تهران .قصص االنبیاء). 1385( .جویري، موالنا محمد
  .امیخ: تهران. تاریخ حبیب السیر). 1380( .ام الدینخواند میر، غیاث الدین بن هم

: تصحیح محمـد عباسـی، تهـران   . تذکره الشعرا دولتشاه سمرقندي). تا بی( .دولتشاه سمرقندي، امیر دولتشاه بن عالالدوله
  .کتابفروشی بارانی

 یهـان ک. "یرخـوردار فراهـ  ب یـرزا م يهـا  قرن دهـم در داسـتان   یاز زندگان تصاویري"). 1363( .یرضاعل ،قراگزلو یذکاوت
  .4تا  1یور، صصشهر ،یفرهنگ

  .یمرکز نشر دانشگاه: تهرانی، برخوردار فراه یرزا، مالقلوب محبوب هاي داستان). 1373( _____________
  .دانشگاه تهران: پژوه، تهران کوشش محمد تقی دانش به. مکارم اخالق). 1341( .الدین نیشابوري، ابوجعفر محمد رضی

  .سخن: تهران .یرانا یگذشته ادب از ).1385( .ینعبدالحس، کوب ینزر
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  .خوارزمی: تهران. بوستان سعدي). 1387( .سعدي، مصلح بن عبداهللا

  .یترام: تهران .نثر یشناس سبک). 1390( .یروسس یسا،شم
  .عیديس: تهران. ابوالفضل دیباجیۀ ترجم. برترین قاضی) ع(هاي علی داوري). تا بی( .شوشتري، شیخ محمدتقی

ۀ ترجمـ  ).کلیـات حـدیث قدسـی   ( الجواهر السنیه فی األحادیـث القدسـیه  ). 1380( .شیخ حر عاملی، محمد بن حسن
  .انتشارات دهقان: خلخالی، تهران کاظمی العابدین ینز

  .فردوس: تهران. رانیاتاریخ ادبیات در  ).1378( .صفا، ذبیح اهللا
  .سخن: تصحیح محمدرضاشفیعی کدکنی، تهران. نامه مصیبت). 1388(عطار نیشابوري، فریدالدین 
  .سخن: تصحیح محمدرضاشفیعی کدکنی، تهران. منطق الطیر). 1391(عطار نیشابوري، فریدالدین 

: ، تهـران یـان رسـول جعفر  یحتصـح  .قواعد السـالطین ). 1384( .، سید محمد عبدالحسیب بن سید أحمـد یالعلوي العامل
  .یشوراي اسالمکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 
انتشـارات علمـی و   : تهـران ، یوسـف تصـحیح غالمحسـین ی  . قـابوس نامـه  ). 1383( .عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر

  .یفرهنگ
امیـر بـانو مصـفا و مظـاهر     تصـحیح  . متن انتقادي جوامع الحکایات و لوامع الروایـات ). 1386(ی، سدیدالدین محمد عوف

  .یفرهنگو مطالعات پژوهشگاه علوم انسانی : تهران. مصفا
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی :تهران .کیمیاي سعادت ).1383( ابوحامد محمد، غزالی

  .فردوس: تصحیح عزیزاهللا علیزاده، تهران. نصیحه الملوك). 1389( ____________
  یالنیگتصحیح مرتضی مدرس . نگارستانتاریخ ). ق1414(غفاري کاشانی، قاضی احمد بن محمد 

  .مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی: به کوشش جالل خالقی مطلق، تهران. شاهنامه). 1389(ی، ابوالقاسم فردوس
 نیالـد  جـالل تصـحیح   .)کلمات قصـار پیـامبر خـاتم ص   ( شرح فارسی شهاب األخبار). 1361(قضاعی، محمد بن سالمه 

  .یفرهنگانتشارات علمی و  مرکز: ، تهران)محدث( حسینی أرموي
از بـاب   -شمسـه وقهقهـه   (کتاب محبوب القلوب هاي يشرح دشوارۀ نام یانپا). 1392(را و زهرا ریاحی زمین کریمی، سا
  .دانشگاه شیراز: شیراز. )سوم تا آخر

  .سازمان انتشارات جاویدان: تهران. حیوه القلوب؛ در قصص پیامبران و اوصیاء ایشان). تا بی(مجلسی، عالمه محمد باقر 
  .ییکتابخانه سنا: تهران. زینت المجالس). 1362(دین مجدال ی،محمدالحسین

 .آگه :محمدرضا شفیعی کدکنی، تهرانۀ ، ترجمآفرینش و تاریخ ).1374( مقدسی، مطهر بن طاهر
سازمان چاپ و انتشـارات  : ی، تهرانسبحانتوفیق  حیتصح .يمعنومثنوي ). 1373(الدین محمد بلخی  مولوي، موالنا جالل

  .یاسالموزارت ارشاد 
  .امیرکبیر: ، تهرانتحقیق علی اصغر حکمت. کشف األسرار و عدة األبرار). 1371( رشیدالدین احمد بن ابی سعد، میبدي

انتشـارات  : تهـران ، داركتصـحیح هیـوبرت    .الملـک سیر الملوك، سیاست نامه خواجه نظام  ).1378(ی طوسنظام الملک 
  .یفرهنگعلمی و 

  .قطره: کوشش سعید حمیدیان، تهران تصحیح حسن وحیددستگردي، به. یکرهفت پ). 1390(نظامی، الیاس بن یوسف 
  .مطبوعاتی پیروزۀ موسس: تهران. دیوان انوريۀ مقدم). 1337(نفیسی، سعید 

  .یفروغ: تهران. يقرن دهم هجر یانتا پا یو در زبان فارس یراننظم و نثر در ا تاریخ). 1363(یسی، سعید نف
 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: به اهتمام حبیب یغمایی، تهران. قصص النبیاء). 1340(نیشابوري، ابواسحاق 


