سال  ،6شمـارة  ،21مرداد و شهریور 1317

نقال امیرارسالن ،زمان پیدایش ،مهمترین ژانرهای همروزگار و
سفرنامهنویسی
فرزام حقیقی  1سید مهدی زرقانی * 2محمدجعفر یاحقی

3

(دریافت ،1316/7/1 :پذیرش)1317/1/11 :

چكیده
امیرارسالن از مهمترین و معروفترین قصه های عامیانۀ فارسی و یکی از نخسـیین ثاـاری
است که نشانههای تحول را از قصه به رمان در نثر فارسی نشان میدهـ  .بـا وجـود اینکـه
امیراراسالن مینی میأخر محسوب میشود و پژوهشهای ارزشمن ی نیز در این باب انجـا
ش ه است؛ اما هنوز بحث دربارة نا نقال و سال پی ایش ثن الز می نمای  .از سـوی دیگـر
بسیاری از محققان ترجمه و انیشار نخسیین رمان ها به فارسی را چن سالی قبل از پیـ ایش
امیرارسالن و درنییجه ظهور این نشانههای تحول را بیشیر تحت تأایر رمان دانسیهان .
نوشیۀ حاضر شامل دو بخش است :در بخش نخست به نقال و زمان پی ایش این قصـه
میپردازیم و سعی میکنیم تا وجوه تاریک این انیسـاب را روشـن کنـیم و بـه دقـت سـال

پی ایش اار بیفزاییم .پس از روشن ش ن این ابهامات به فضای فرهنگی پی ایش امیرارسالن
با تکیه بر صنعت چاپ مـیپـردازیم و مـیکوشـیم بـا معرفـی نمایشـنامههـا و رمـانهـای
ترجمه ش ه ،در کنار سفرنامه های نوشیهش ه به فارسی ،احیمال ثشنایی نقال این قصـه را بـا
این ژانرها بررسی کنیم .مسیری که اگر به درسیی طی شود ،تصویری منسجم و دقیق تـر از
نقال و فضای فرهنگی پی ایش این قصه به دست میده .
 .1دانشجوی دکیری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشه .
 .2اسیاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشه (نویسن ة مسئول).
Zarghani@um.ac.ir
 .3اسیاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشه .

*
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دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

پی ایش ،ژانرهای تازه ،فضای فرهنگی ،سفرنامهنویسی.

 .1مقدمه
در زمان پی ایش امیراراسالن نوشیه های تازهای به فارسی ترجمه ش ؛ اما ایـن مـین چـه
نسبیی با این ثاار و در عین حال سنت ادبیات فارسی دارد؟
صاحبنظران کوشی هان تا به این پرسش ها پاسخ دهن  ،امـا بـه گمـان نگارنـ گان
میتوان با دقت در سال پی ایش امیرارسالن و ترجمه و نشر ژانرهای ادبی تازه ،پاسـخی
دیگر به این پرسشها داد.
برای رسی ن به سال پی ایش امیرارسالن ،دقت در احـواالت محـرر مـین و نقـال ثن
میتوان  ،دسیگیر ما باش و از ثنجا که دربارة هویت نقال این قصـه تردیـ اسـت ،پـس
الجر ما بحث را از شناخت همو ثغاز می کنیم با روشن شـ ن سـال پیـ ایش ااـر ،بـه
بخش دو میرسیم و به این پرسش پاسخ میدهیم که تا ثن زمان چه ثااری بـه فارسـی
ترجمه و منیشرش هان و امیرارسالن تا چه ان ازه میتوانسیه تحت تأایر این ثاار باش ؟
 .2امیرارسالن :نقال ،محرر و زمان پیدایش
 .1-2پیشینه
محم جعفر محجوب امیرارسالن را با نا محم علی نقیبالممالک در  1311منیشر کرد؛
اما محققانی هم هسین که این اار را حاصل ذوق احم نقیـب الممالـک دانسـیهانـ  ،نـه
محم علی نقیب الممالک (ام اد411 /1 :1377 ،؛ نـوایی)1111-1111 /3 :1366-1361 ،؛ امـا در
این باب بحثی نکرده ان  .گویا برای نخسـیین بـار سـی علی ثل داود ( )121-121 :1317در
مقالهای با عنوان «وصف گروههای اجیماعی در شیراز یکص سال پیش» در این باب بـه
اسی الل پرداخیه و بر این نظر صحه گذاشیه است .پس از وی ،مـریم سـی ان در مقالـۀ
«هویت ابها ثمیز نقال قصۀ امیرارسالن» ( )1312کوشی تا با دقت بیشیری انیسـاب ایـن
اار به این دو نقال عصر قاجار را بررسی کنـ و ایـن احیمـال را کـه نقـال امیرارسالالن

محم علی باش  ،بیشیر دانست.
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واژههای کلیدی :امیرارسالن ،محم علی نقیبالممالک ،احمـ نقیـب الممالـک ،زمـان

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

هر چق ر تذکره ها در باب احم و حیی فرزن ش  -مه ی  -سخن گفیـه انـ (خیـاموور،

 1)111 /2 :1374از ثن سو درباب محم علی ساکت بـودهانـ  .یکـی از دالیـل ثن واضـ

بهنظر می رس  :احم افزون بر نقالی به شاعری نیز اشـیهار داشـیه اسـت؛ در حـالی کـه
محم علی ،گویا به شاعری شهرتی ن اشیه است.

2

ما بحث را از دو تذکره ثغاز میکنیم که بیشیرین اطالعات را دربارة این خانـ ان بـه

دست میدهن  3.دیوانبیگی شیرازی در حدیقۀالشعرا (1216ق) نوشیه است:

اسم سامیش میرزا احم است .وال مغفورش حاجی محم حسن ...1در سال هزار و

دویست و شصت و هشت ب رود جهان فانی نمـود .امـا [احمـ ] حـاجی نقیـب  ...در
زمـــ ـان شاهنشاه مغفور ،محم شاه و پادشاه جم ّجاه [ناصرال ین شاه] بهکرات و مرات

سفر دارالخالفـه نمــوده 4و نهایــت الیفــات و مرحمت دی ه ،اوالً بع از رحلت وال

مبرورش ،لقب نقیباالشرافی فارس یافت و بع از چن ی بر درجات صـــوریش افزوده
خود نقیبالممالک ،و نقیباالشرافی نـــ ـامزد بهین و مهین فرزن ش ،میرزا محم مه ی
نـاظم ،گردیـ و تـا ثن گــاه کــه ســنین عمرش به ح ود اربعین رسی  ...در مجالس
سالطین به ذکر حکایات و قصﺺ اشیغال داشت  ...ولی بع از ثن  ...پا به دامن کشی ه،
بـه تکمیـل علــو خـود مشــغول گردیـ و در اواخــر عمـر ،بعـ از طـواف و زیــارت
حرمینالشریفین به زیارت حضرت اامناالئمـه مشـرف و بـه تشـریف خـ مت ثسـیان
مق س در زمرة خ ا منسلک و مفیخر گردی و در مراجعت ،در شهر صفر سال هزار و
سیص و دو ،بع از شصت و ان سال عمر ،از دارالسلطنۀ اصفهان به دار جاویـ ان روان
ش

6

(1111-1111 /3 :1366-1361؛ داور.)663-663 /1 :1371 ،
7

نوشیۀ باال بیشیر به پ ر و پسر « -حسن» و «احم » -پرداخیه است؛ اما نوشیۀ پایین
به احفاد و بازمان گان این خان ان نظـر دارد .از نوشـیۀ عبـرت نـایینی در مالدینۀۀاالدب

(1361ق) – پس از حذف نکیههای مشیرک -چنین میمان :

پسر مهین ،میرزا مه ی ناظم ،تخلﺺ به لقب نقابت ملقب و قصی ه و خطبۀ اعیاد و

سال ایالت فارس را او میخوان  ...1و پسر کهین حـا میـرزا علـی مجـ الحکما ،طـب
ق یم و ج ی را نیکو می دانست ،چن ی در طهران و از اطبای حضـور ناصـرال ین شـاه
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 .2-2نقال امیرارسالن :احمد یا محمدعلی نقیبالممالک؟

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

و کرمان و عراقین کرده ،در ری رحل اقامت افکن و وی را چن پسـر اسـت (/3 :1376
.)131

ح اقل دو نکیۀ مهم در مطالب این دو تذکره به چشم می ثین  .نخست اینکه «احم »

در «ح ود اربعین» از مجالس «حکایات و قصﺺ  ...پا به دامن کشی ه» است 11.و نکیـۀ
دو اینکه نامی از «محمـ علی» در شـجرة ایـن خـانواده دیـ ه نمـیشـود .در روزنامال

خاطرات اعیمادالسطنه 11دو بار بهصراحت از نقیب الممالک یاد ش ه است ،بـار نخسـت
در «جمعه  11محر 1212ق»:
«بع از ناهار نقیب نقال احضار ش  .ششساعت این مرد کــه مسلسل حـــرف زد و
دروغ گفت .من و امینالملک و حکیمالممالک گوشهای را پی ا کرده ،ق ری راحـــــت
ش یم» (اعیمادالسلطنه.)14 :1377 ،

و بار دیگر جایی است که خبر فوتش را ابت کرده است« .شنبه  17ربیـ االول سـنۀ
1311ق»:
«نقیب الممالک که سابق بود ،مرده است  ...عض الملک میخواست پسر نقیب را کـه
12

دوازده سال است بیاورد ،خطیب سال عا نمای » (همان.)213 ،

پس ما با دو تاریخ فوت مواجهیم ،یکی «1312ق» که تذکره ها در فوت احمـ ذکـر
کرده ان و دیگری «1311ق» که اعیمادالسلطنه ابت کرده است .پیشتر گذشت که سـال
تول «احم » 1231ق است ،حال اگر چهل را  -که سن وی در زمـان اعـرا

از نقـالی

بوده است -ب ان اضافه کنیم ،به سال 1271ق میرسیم .پس منطقاً کسی کـه در 1212ق

در محضر شاه نقالی میکرده است ،نمیتوانسیه احم باش 13و بیتردی نقالی دیگر بوده
است؛ اما این نقال دیگر کیست؟

ح اقل دو جا از «محم علی نقیب الممالک» نشانی بـه جـا مانـ ه اسـت11؛ در سـفر

نخست ناصرال ین شاه به خراسان 14از «ثقا محم علی نقیـب باشـی» و «ثقـا محمـ علی

نقیبالممالک» نا برده ش ه است (1216ق 16)231 ،16 :و جایی دیگر ،در پایـان ملالک
جمشید و طلسم آصف و حمام بلور است:
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بود ...1،فرزن دیگر حا درویش حسن ،ثقا میرزا محم نقیب االشراف است ،سـفر یـزد

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

پایان رسی » (نقیبالممالک.)111 :1327 ،

17

اگر بوذیریم که احم در حوالی 1271ق نقالی را کنار گذاشیه است ،پس نقـال بعـ

از وی ـ حـ اقل از 1213ق تــا 1212ق 11از ســفر خراســان تــا پایــان ملالالک جمشالالید-
محم علی بـوده اسـت و چـه بسـا ثن جـا کـه اعیمادالسـلطنه از نقـالی وی تنـ دل -
همانطور که پیشتر گذشت -ش ه ،نقیبالممالک همین ملک جمشید را نقـل مـیکـرده
است.

11

 .1-2-2آیا محمدعلی نقیبالممالک شیرازی بوده است؟

محجوب که با نوادگان ( :1311چهارده ،نوزده) محم علی نقیب الممالک ثشنا بـوده ،در
چاپ امیرارسالن ،نا او را ب ون پسون ابت کرده است .همانطور کـه در بـاال گذشـت
در شجرة اعقاب محم حسن /حسـن نقیـب الممالـک نیـز ااـری از «محمـ علی» نـامی

نمی بینیم؛ اما با نا «محم نقیب االشراف» مواجهیم که در ری اقامت گزی ه است 21.ثیـا
بعی نیست که به سیاق نا پ رش« 21علی» را از نا وی حذف کرده باشـن ؟ و از ثنجـا

که به شاعری شهرت ن اشیه است ،نامش از صحیفۀ تذکرهنویسان پاک ش ه باش ؟

22

 .2-3فخرالدوله محرر قصهها

مهم ترین منب ما دربارة فخرال وله و نقش وی در ابت قصـه هـای عامیانـه نوشـیه هـای
معیرالممالک است:
داسیانهای امیرارسالن و زرین ملک از تراوشات مخیلۀ نقیبالممالک است که پسـن
خاطر شاه افیاده بود و سالی یک بار هنگا خواب برای او تکرار می ش  .چون شـب هـا
نقیب الممالک به داسیان سرایی می نشست ،فخرال وله با لواز نوشین پشت در نیمـه بـاز
اتاق خواجه سرایان جا می گزی و گفیههای نقالباشـی را مـی نوشـت .ایـن کـار شـاه را
خوش ثم ه بود و اوقاتی که فخرال وله در خانۀ خود به سر مـی بـرد ،امـر مـی کـرد کـه
قصههای دیگر گفیه شود تا او از نوشین باز نمان  .پس داسیانهای امیرارسالالن و زریالن

ملک زایی ة فکر نقیب الممالک و ذوق و همت فخرال وله هسین که اولی به چاپ رسی
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« ...از تألیفات محم علی نقیب الممالک در غرة شهر رمضان  1212هجری قمری به

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

بعضی لحاظ از سرگذشت امیرارسالن ارج و مربوط تر است به صـورت نسـخۀ خطـی
نزد نگارن ه موجود میباش (446 :1331؛ .)21 :1311

اما چرا معیرالممالـک از ملک جمشید نـامی نبـرده اسـت؟ ثیـا ملالک جمشالید نقـال
امیرارسالن نبوده است ،یا معیرالممالک از وجود ثن خبر ن اشیه است؟
ح اقل دو نکیۀ قابل تأمل در نوشیۀ معیرالممالک دی ه می شود ،نکیۀ نخست در این
جمله است[« :امیرارسالن] سالی یک بار هنگا خواب برای او تکرار می ش » .در حـالی
که بنابر همین نوشیه ،نقیب الممالک قصه های دیگری را نیز نقالی می کـرده اسـت ،پـس
منطقاً و لزوماً وی هر سال قصهای واح را دوباره نقالی نمیکرده اسـت .نکیـۀ دو نیـز
در این گزاره است« :اوقاتی که فخرال وله در خانۀ خود به سر میبرد».
دوسیعلی خان معیرالممالک در «سو رجب 1213ق» (نظـا مـافی )11 :1361 ،بـه دنیـا
ثم ه است؛ یعنی ده ماه پیش از نقل و تحریر ملک جمشید .پس نمی توانسیه در مجلـس
نقل ثن حضور داشیه باش  .در هنگا نقل امیرارسالن نیز کودکتر از ثن بوده که خود در
مجلس شاه حاضر باش  ،یا جزئیات قصه را به خاطر بسوارد .پس ثگاهی هـایش در ایـن
باب از دیگرانی است که پیشتر نقل ملک جمشالید را شـنی ه بودنـ و بعـ تر بـه دلیـل
برخی شباهت های امیرارسالن با ثن ،تصور کرده ان که این همان قصه است کـه دوبـاره
نقالی می شود .حال اگر مقصود معیرالممالک از «خانه» را همـان خانـۀ بخـت و شـوهر
ب انیم ،بی دقیی راویان دوباره ثشکار می شـود ،امیرارسالالن پـیش از  1311نقـل شـ ه و
فخرال وله نیز در همین سال ازدوا کرده است ،و پیش از ایـن تـاریخ نمـی توانسـیه در
«خانۀ خود به سر» برده باش .
از منظر سبکی هم محجوب بر این اعیقاد است که «هر دو کیاب ریخیۀ قلم یک نفر
است» ( :1311چهارده -هج ه) .سال ها بع یاوری ب ون «رد این انیساب» نییجه گرفیـه
است که «وجود این شباهتها[ی نقالی] نمیتوان حجت قاطعی باشـ بـر یکـی بـودن
خالق دو اار» ()111 :1311؛ اما به گمان ما این شباهت بیش از ثن اسـت کـه بیـوان ثن را

فقط نییجۀ این سنت دانست 23.علی رغم تفاوتهایی هم که میان سبک نثر این دو قصـه
دی ه میشود (یاوری )211-117 :1311،دالیلی نیز هست که بیوان عالوه بر نقـال مشـیرک،
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و معروف خاص و عا گردی و دومی کـه بسـیار شـیرین و مشـغولکننـ ه اسـت و از

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

بوده باش .

24

 .2-1زمان پیدایش

تاریخهای میفاوتی دربارة پی ایش امیرارسالن ذکـر شـ ه اسـت .محجـوب بـا دقـت در
شهرت اشعار قاثنی و درگذشت فخرال وله زمان خلـق امیرارسالن را پـیش از 1311ق

26

( :1311هج ه) و جایی دیگر «سالهای نزدیک به 1314ق» دانسیه است (همان ،شصت و
پنج) .پس از ایشان ،دقیق ترین بحث را کریسیف باالیی در این بـاب انجـا داده اسـت.
وی بــا توجــه بــه ســوان زنــ گی فخرال ولــه زمــان خلــق ااــر را بــین 1241ش/

[1217/1211ق] تا 1263ش [1312/1311ق] تعیین کـرده اسـت ( ،27)213 :1377امـا در
یادداشت های معیرالممالک بن ی ثم ه است که می توانـ مـا را در دسـییابی بـه زمـانی
دقیقتر م د رسان :
شش ساله بود که روزی دایها مرا به اطاق های تورانثغا و تومـانثغـا ،دخیرهـای
شاه ،برد که بع ملقب بـه فخرال ولـه و فـروغ ال ولـه شـ ن  .وقیـی رسـی یم کـه
تورانثغا به پاکنویس داسیان امیرارسالن و خواهرش به رن ثمیزی یکی از مجالس
اسكندرنامه سرگر بودن

(.)121 :1311

همانطور که گذشت معیرالممالک در رجب 1213ق به دنیا ثم ه است .پـس زمـانی
که از ثن سخن می ران  ،می بایست حوالی رجب 1211ق باش  .عق فخرال ولـه «جمعـه
 21ذی الحجه سنۀ 1211ق» (اعیمادالسلطنه )211 :1377 ،و عروسی وی ـ پنج مـاه بعـ ــ
«پنجشنبه  11جمادی االولی سنۀ 1311ق» است (همان224 ،؛ قاضیها .)11 :1311 ،به روایـت
اعیمادالسلطنه فخرال وله «عشقی به مه ی قلی خان مج ال وله پی ا کرده و به خالف میل

پ ر» با وی ازدوا کرده است .)164 :1377( 21پس فخرال ولۀ درگیر عشق همسر و شور

و هیجان جشن عروسی چه بسا فراغیی برای تحریـر امیرارسالالن ن اشـیه اسـت .از ثن
سو ،خبر درگذشت محم علی نقیب الممالک در میان این پنج ماه به دربار رسی ه است-
« 17ربی االول سنۀ 1311ق»  -و از ثنجا که الب م تی از فوت وی گذشیه بوده است تا
پسرش را برای خوان ن خطبه به دربار بیاورن  ،اگـر تـاریخ پیـ ایش امیرارسالالن را تـا
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Downloaded from cfl.modares.ac.ir at 16:17 IRST on Monday January 25th 2021

محرر هر دو قصه را یکی دانست 21،هرچن فخرال وله در این زمان سیزده چهارده ساله

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

این بحث کامل نیست ،مگر اینکه دوباره به جملهای از نوشیۀ اعیمادالسلطنه بازگردیم:
«نقیبالممالک که سابق بود ،مرده است» (.)213 :1377

منطقاً لفظ «سابق» را برای کسی که در دربار به کار مشـغول اسـت ،اسـیفاده نکـرده

است و چه بسا در این زمان نقیبی دیگر نقیب الممالک دربار ش ه باشـ  21.محجـوب -
در اظهــار نظــری میفــاوت بــا نقــل قــول ابیــ ای ایــن بحــث -انیشــار کیــاب را در

1317/1311ق 31و «ح ود سی سال پس از تألیف کیاب» دانسیه است ( :1311شصت و
چهار) که با احیساب این تـاریخ بـه سـال 1211/1217ق ـ زمـان ثغـازین در پیشـنهاد

باالیی ـ میرسیم.

31

 .2-1ترتیب پیدایش سه قصه

بیشیر کسانی که دربارة این دو قصه سخن گفیه انـ  ،نقـل امیرارسالالن را پـس از ملالک

جمشید دانسیه ان (همان ،شصت و پنج؛ باالیی 32.)213 :1377 ،همان طـور کـه گذشـت
تاریخ اتما ملک جمشید را 1212ق ابت کـردهانـ و مـیتـوان ثن را بـهنحـوی نمونـۀ
مق ماتی ای از بخش دو امیرارسالن دانست 33.اگر پاک نویس کردن امیرارسالن را حیـی
همزمان با نقل ثن ب انیم ،و همان سال 1211ق را نهایت زمـانی بـ انیم کـه ایـن قصـه
میتوانسیه نقل و تحریر شود ،پس زرین ملک بین این دو تاریخ ابت ش ه است.

31

 .3ژانرهای تازه :انتشار و تأثیرگذاری
 .3-1بازۀ پژوهش :آثار منتشرشده در قالب کتاب

بحث ما در این بررسی بر ثاار منیشرش ه در قالب کیاب تا قبل از 1311ق اسیوار اسـت

و به اجبار از بررسی ثاار دسینویس – هر چن ذیل نمایشـنامه و رمـان از ثن هـا غفلـت
نکرده ایم -و منیشرش ه در نشریات صرف نظر می کنیم؛ زیرا حجم گسیردة ثاـار ایـن دو
دسیه فراتر از احصای ثنها بهعنوان پژوهشی جانبی اسـت و خـود مطالعـهای گسـیرده

می طلب  .از سوی دیگر ب یهی است که فضای فرهنگی– البیه نه در همۀ مـوارد -بیشـیر
تحت تأایر ثاار چاپش ه شکل میگیرد تا نسخهای دسینویس.
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پیش از «جمعه  21ذیالحجه سنۀ 1211ق» عقب ببریم ،از جادة صواب خار نش هایم.

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

در هنگامهای که ان یشۀ ایرانیان رفیهرفیه تغییر و به تب ثن ثااری تـازه و ژانرهـای تـازة
ادبی را ترجمه یا خلق میکرد ،ادبیات کهن فارسی نیـز بـه راه خـود مـیرفـت .در نثـر

روایی فارسی قصه های عامیانه شباهت بیشیری با رمان – ژانر نوظهـور و دیرپـای دورة
بع  -دارن  .ژانری که در دورة صفوی به او شکوفایی رسی و به ژانر مسلط این عصر
ب ل ش  ،و تا دورة قاجار نیز این تسلط را کم وبیش حفظ کرد .نییجۀ ایـن نفـوذ نسـبی
انیشار این قصه ها در دورة قاجار ،و ترجمه و انیشار هزارویكشب (چاپ نخست تبریـز:
1261ق) - 34یکی از مهمترین نمونههای این ژانر -و خلق امیرارسالن ش  36.قصهای که
ثخرین نمونۀ مهم و نقطۀ پایان دگردیسی این ژانر بود .

 .3-3ژانرهای تازه
 .3-3-1ژانرهای علمی

میون علمی از نخسیین ثااری بودن که در دورة قاجار از زبانهـای فرنگـی بـه فارسـی
ترجمه یا تحت تأایر فرهن

ثن ها نوشیه و منیشر ش ن  .رسال آبله کوبی دکیـر کارمـک

انگلیسی احیماالً یکی از نخسیین این کیاب هاست (تبریز1214 :ق)؛ اما این جریان برای
پاسخ گفین به نیازهای علمی دانش ثمـوزان دارالفنـون (1261ق) شـکل تـازه ای یافـت.
مخالفت بخشهایی از جامعه در برابر دارالفنون و دانـشهـای نـو همچـون جغرافیـای
م رن (اقفـی ،تابسـیان  ،)73 :1311پزشـکی مـ رن (رینگـر ،)111-111 :1311 ،نجـو مـ رن
(ارجمن  )61-42 :1311 ،و  ...به وضوح بخشی از موان تحول و پیشرفت جامعـه و حیـی
ادبیات را نشان میده  37.در کنار این جریان شیفیگی قاجاریان به تاریخ اروپا و خاصـه

ناپلئون 31باعث ش تا سال 1311ق نزدیـک بـه پـنج کیـاب تـاریخی ترجمـه و منیشـر
شون  31.همزمان با انیشار این ثاار نخسیین نشانههای تغییر در تاریخنویسی ایرانیـان نیـز
ثشکار ش  :نام خسروان جالل ال ین میرزا (تهران1214 :ق) 11.در همین اوان در فلسفه نیز

یک دو کیاب ترجمه و منیشر ش .

11
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 .3-2ادبیات کهن در برابر ادبیات تازه

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

 .3-3-2-1ترجم نمایشنامه

در این م ت دو نمایشنامه نویس ثاارشان به فارسی ترجمه ش  :مولیر که میزانتالرو

یالا

گزارش مردم گریز وی با ترجمـۀ میـرزا حبیـب اصـفهانی( 12اسـیانبول1216 :ق) نخسـیین
نمایشنامۀ ترجمهش ه و منیشر ش ه به فارسی است (ملـکپـور )317 /1 :1363 ،و فیحعلـی
ثخون زاده که ابی ا جعفر قراچه داغی دو نمایشنامۀ او را ترجمـه و منیشـر کـرد (تهـران:
1211ق1211 ،ق) و م تی بع این دو را با چهار نمایشنامه و یک داسیان دیگر از او در

مجموعۀ تمثیالت

به چاپ رسان (تهران1211 :ق).

 .3-3-2-2ترجم رمان

در تأایر ترجمه های رمان بر پی ایش رمان فارسی تردی ی نیست؛ اما در حـ ود و اغـور

ثن جای بحث است .ثیا تغییراتی که در امیرارسالن و کمی بع – بـا دگردیسـی کامـل-

در سیاحتنام ابراهیم بیگ (قاهره1313 :ق) 13می بینیم ،فقط محصول ترجمههـای رمـان بـه
فارسی بوده است؟ یا جریان های گوناگونی در ثن تأایر گذاشـیه انـ ؟ یکـی از نخسـیین
ابهاماتی که می بایست در رف ثن کوشی  ،تاریخ ترجمۀ رمان به زبان فارسـی اسـت .مـا
بحث را از رمان های منیشرش ه ثغاز می کنیم .نخسیین رمانی کـه بـه فارسـی ترجمـه و
منیشر ش ه است حماریه کنیس دوسگور ،ترجمۀ میـرزا علـیخـان امـینال ولـه (تهـران:

1311ق1312 ،ق) است ،ما این ترجمه را ن ی ه ایم؛ امـا بنـا بـر ترجمـۀ اعیمادالسـلطنه –

صرف نظر از اینکه شخصیت ها و فضـا را ایرانـی کـرده و چیزهـایی بـه ثن افـزوده– 11
میتوان گفت این ترجمه کمیر میتوانسیه بر امیرارسالن تأایر بگـذارد .در سـال 1311ق
سه گونۀ میفاوت رمان به فارسی منیشر می شود ،اما ثیا پیش از ایـن اطالعـی از ترجمـۀ
رمان در دست داریم؟ باالیی ترجمۀ کنت مونت کریستو را از همۀ ترجمهها قـ یمیتـر
و نسخههای ثن را «مربوط به سالهـای  1242تـا  »1274و انیشـار ثن را در «1271ش»
دانسیه است ( 14.)142 :1377اما تاریخ دقیق ترجمه چه زمانی است؟
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 .3-3-2ژانرهای ادبی

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

میرزا ،به دست داده است ،این ترجمه ،ششمین ترجمـۀ محمـ طاهر میـرزا و چهـارمین
داسیانی بوده که وی ترجمه کرده است (فالماریون1316 ،ق :برگ  1الف).

16

دو اینکه هر دو تـاریخ مـذکور ناصـوابن ؛ زیـرا محمـ طاهر میـرزا  -بـه تصـری
خودش -ترجمه را در « 23صفر هـزار و سیصـ و نـه  ...در دارالسـلطنۀ تبریـز» (دومـا،

1312ق )3 :ثغاز و در «سه شنبه غرة محر الحرا سال  1311کرمان» ثن را به پایان رسان ه
است (همان.)117 ،

17

اما ثیا هیچ رمان دیگری در این عصر ترجمه نش ه بود؟ باالیی ( )61 :1377از انیشـار
تاریخ فوبالس اار لووه دوکووره ،در 1211ق و 1216ق خبر داده است که مسـلماً غلـط
11

است .علی بخش قاجار ثن را در1211ق ترجمـه کـرده اسـت (ثدمیـت -نـاطق :1346 ،ح

 11)76نمونههای دیگری هم از ترجمۀ رمان پیش از 1311ق گزارش ش ه است:

سفر در اطراف اطاق (1271ق) (دراییی )124 /6 ،1311 ،دون کیشوت (1211ق) (همـان،

 ،)1277 /1داستان آیوانهو ( 1211ق) (همان )1171 ،و  ...کـه جـز در پژوهشـی مسـیقل و
بررسی اصل نسخهها نمیتوان درسیی این گزارشها را تأیی کرد.
 .3-3-2-3سفرنامهنویسی

هرچن سفرنامه نویسـی ژانـری تـازه در ادبیـات فارسـی نبـود ،امـا بـا تغییراتـی کـه از
سرگذران  ،احیا و به ژانر مسلط در عصر قاجار تب یل ش  .این تغییرات تا جایی بود که
سفرنامههای پیشین را میتوان سفرنامههای سنیی (افشار )1377،11 ،دانست ،به هر روی تا
سال 1311ق نزدیک به  33سفرنامه به فارسی منیشر ش ه است که این خود تنها بخشـی

از سفرنامههای نوشیهش ه 41یا ترجمهش ة این عصر است 41.این تع اد به وضوح روایـی
این ژانر را نسبت به اقران خود نشان میده  .در همین فضای سلطۀ سفرنامه اسـت کـه
نخسیین رمان ها به فارسی ترجمه و نوشیه می شون  .از سی رمانی که در فاصلۀ 1311ق
تا 1321ق منیشر ش ه است ،ح اقل سه اار چـه در عنـوان و چـه در سـاخیار نشـان از
سفرنامه دارن  :سیاحت کاپیتان اطراس  ،...سفر هشتاد روزۀ دور دنیالا ،تفصالی مسالافرت

گولی ور .پس عجیب نمی نمای اگر سیاحتنام ابراهیم بیگ و مسالالک المحسالنین نیـز بـه
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نخست بای تصری کرد که بنا بر فهرسیی که محسن اسـکن ری ،پسـر محمـ طاهر

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

سفرنامهای داشیه باشن .

42

نخسیین سفرنامۀ چاپش ه مسیر

طالبی ابوطالب خان اسـت (کلکیـه1221 ،ق1212 ،ق،

1242ق) ،که ازقضا در کنار تحفۀالعالم و ذی التحفه ،میرعب الطیف شوشیری (حی رثباد دکـن

و بمبئی1263 :ق1211 ،ق) از مهمترین سفرنامههای این عصـر هسـین  .نقیـبالممالـک بـه
احیمال از سفرنامه های چاپ ایران سفرنامۀ دو نفـر جـز شـاه را دیـ ه اسـت :سـفرنامۀ
رضاقلیخان ه ایت به دلیل جایگاه فرهنگـی او در دربـار (بامـ اد)12-31 /2 :1371 ،

43

و

سفرنامۀ فرهاد میرزا معیم ال وله – که به نوعی «نایبالسلطنه شاه» در سفر نخسـت وی
به فرن

ش ه بود( -همان 41.)11 /3 ،اما بیشیرین سـفرنامه در دورة قاجـار  -و چـه بسـا
44

تــاریخ ایــران -را ناصــرال ین شــاه نوشــیه و منیشــر کــرده اســت :ســفرنامه روزنامالال

حكیم الممالک :سفرنام اول به خراسان( 46تهران1216 :ق) ،روزنام سفر از تهران الی کالربال

و نجف و

47

( ...تهـران1217 :ق) ،روزنام سالفر اول فرنگسالتان (دو بـار در تهـران و اسـیانبول:

1211ق؛ بمبئی دوبار در 1213ق ،و یک بار 1217ق) ،سفرنام مازندران (تهران1211 :ق) ،و وقایع
مسافرت و سیاحت دوم فرنگستان (تهران1216 :ق؛ بمبئی1211 :ق).

 .3-1تأثیرگذاری

از این سه ژانر ک ا یک تأایر بیشـیری بـر امیرارسالالن گذاشـیه انـ ؟مهم تـرین ویژگـی
نمایشنامه های منیشرش ه بیان انیقادی ثن ها بود (بـرای نمونـه رک :ملـک پـور-114 / :1363 ،

)321-321 ،171؛ ویژگی ای که ظاهراً در امیرارسالن بازتابی ن اشیه است 41.اگر گزارش ها
دربارة ترجمۀ نخسیین رمانها را نیز صحی ب انیم ،با توجه بـه تـک نسـخه بـودن ایـن
ثاار ،احیمال اینکه نقیب الممالک ثن ها را دی ه باش  ،بسیار بعی می نمایـ ؛ امـا تردیـ ی

نیست که وی سفرنامههای این عصر را دی ه است.
پیش از همه محجوب احیمال داده است که «سفرنامههای گوناگون (مانن
سفرنامههای ناصرال ین شاه)  ...در مخیلۀ نقیبالممالک بیتأایر نبوده» (.)411 :1312

یوسفی نیز در بررسی مسیر طالبی احیمال ثشنایی وی با این سفرنامه را مطرح کرده
است ()11 /2 :1341؛ اما از بحث کوتاهی که یاوری کرده است ( )111-117 :1311میتوان
112
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همین راه رفیه باشن یا بسیاری از رمانهای تاریخی ترجمهشـ ه در ایـن زمـان رواییـی

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

پژوهشها بیشیر به بازتاب مظاهر تم ن و صنعت در امیرارسالن پرداخیهان ؛ اما
همانطور که نشان دادهان  ،نشانههایی از تغییر زمان -مکان ،واق گرایی و :1377( ...

 ،271-242یاوری )211-211 :1311 ،بهوضوح در این مین دی ه میشون  .ثیا در این
سفرنامهها نشانههایی از چنین تغییری دی ه میشود؟
باالیی سه نوع «زمان  -مکان» را بر اساس نظر باخیین در سه نوع رمان مـاجرایی و
تجربــهای ،رمــان مــاجرایی و اخالقــی ،رمــان زنـ گینامــهای معرفــی و هــر ســه را در
امیرارسالن شناسایی میکن :
«امیرارسالن در نقطۀ تالقی این سه نوع مکان زمانمن بـه ویـژه اولـی و دومـی قـرار
میگیرد» ( .)241 :1377در سفرنامههای عصـر قاجـار  -خـالف سـفرنامههـای پیشـین -
گونه های میفاوتی از زمان  -مکان قابل تشخیﺺ اسـت؛ بـرای نمونـه در مسالیر طالالبی

جغرافیا پ ی ه ای موهو نیست .ابوطالب خان هر زمانی کـه بـه شـهری رسـی ه و در ثن
چن روزی اقامت داشیه است ،سعی کرده تا ثن شهر را بهخوبی بشناس .
رهاورد این دقت ،تفاوت هر شهر سفرنامۀ وی بـا شـهر دیگـر اسـت .ایـن تفـاوت
بالطب از اجزای سازن ه نشئت می گیرد .از ایـن رو ،توصـیفی کـه وی از «قهـوه خانـه و
ثشخانۀ» لن ن و «انگلن » (ابوطالبخـان ،)311 ،116 :1363 ،پـاریس (همـان،)311-311 ،316 ،
اسیانبول (همان )347 ،به دست داده ،از یک یگر میمایز و گـاه در مـواردی کـالً میفـاوت
است 41.به تب مکان ،زمان هم دچار تغییر ش ه است .مسیر طالبی بیتردیـ از نخسـیین

منابعی است که در ثن با زمان میعین سروکار داریم .ابوطالب خان در هنگا سفر روزهـا
را به نسبت دقیق ابت کرده است 61.در مواردی هم که در شـهری توقـف داشـیه و در

ذکر هر روز فای ه ای نمی دی ه ،ما با زمانی انیزاعی مواجه نیسییم؛ زمان در ثن ملموس و

مطابق با زن گی روزمره است 61.باالیی گونۀ دو زمان را بـه «زنـ گی جـاری» شـبیه و

همانن «تجربۀ انسانی ،تکه تکه ،پراکن ه و میع د» معرفی مـیکنـ ( .)247 :1377ثیـا ایـن
گزاره زمان در مسیر طالبی را ت اعی نمیکن ؟
در تحفۀ العالم با گونه ای دیگر از زمان  -مکان مواجهیم .عبـ اللطیف شوشـیری گـاه
تاریخ هایی را  -همانن زمان دست شسین از تحصیل سنۀ ( »1114شوشیری،)111 :1363 ،
113
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نییجه گرفت که ثشنایی نقیبالممالک با این سفرنامهها بسیار محیمل بوده است .این

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

روز را هم به دقت ابت کرده است (همان)111 ،237 ،231 ،؛ اما زمـان  -مکـان در ااـر وی
اهمییی همسن

مسیر طالبی ن ارد و حیی میتوان زمان را در ثن عم تاً «خنثی» دانست.

باالیی با تکیه بر ثرای باخیین زمان  -مکان در رمان ماجرایی و تجربه ای را چنـین
شرح داده است:

زمان در رمان پرخطر نوعی زمان خنثی است که " هیچ ااـری در زنـ گی یـا مـنش

قهرمانان بر جای نمیگذارد" زمانی که میحول نمی شود  ...همان طور که مکانی که برای
گسیرش این زمان درنظر گرفیه ش ه ،مکانی است کامالً انیزاعی که از یک نقطه به نقطـۀ

دیگر کرة زمین قابل انیقال است .دنیای رمـان پرخطـر دنیـایی بیگانـه اسـت  "..بیگانـه

بهصورتی انیزاعی و حیی سراسر بیگانه؛ زیرا در هیچ کجای ثن تصویر دنیایی که مؤلـف

در ثن زاده ش ه و از ثن جا نظاره گر است نقش نمی بن د" البیه این موضوع مـان از ایـن
نمیشود که گاه توصیفاتی بسیار دقیق انجا پذیرد (.)246 :1377

در تحفۀالعالم ثم ه است:
 ..و در این اوقات مجاورت که زیاده از دو سال کشی  ،به کاظمین و بغ اد و سُرَّ مَن
رَأی چن ان اقامت نکرد  .چن روزی به جهت زیارت می مان

و به کربال و نجف عود

مینمود (شوشیری.)111 :1363 ،

عبارت باال به خوبی نشان می ده که در ذهن شوشـیری اصـالت بـا حاداـه اسـت و

زمان – مکان تعینی ن ارن  .اکثر زمان هایی که در مین ثم ه از همین گونه ان « :سه چهـار
روز راه» (همان« ،)116 ،چهل روز» مسافت (همان« ،)171 ،سه مـاه راه» (همـان« ،)313 ،سـه
ماه» اقامت (همان« ،)126 ،سه سال» بیماری (همان.)311 ،

ثیا این زمانها بیشیر از ثنکه زمان واقعی باشـن  ،بـه تعبیـر بـارت «واقعیـت نمـایی»

نیسین (باالیی)261 :1377 ،؟ 62ثیا میتوان زمان -مکان در تحفۀۀالعالم را عمـ تاً خنثـی» و
مبهم» دانست؟

 .1نتیجه
111
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عزیمت به سمت لکهنو شوال سنۀ ( »1211همان - )314 ،ابت کرده و در مـواردی حیـی

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

امیرارسالن کسی جز محم علی نقیبالممالک نیست .در زمان نقل این قصـه  -حـوالی
1211ق -برخی میون علمی به فارسی ترجمه و منیشر ش ه بودن ؛ اما از ژانرهـای تـازة
ادبی تنها چن نمایشنامه به فارسی ترجمه و منیشر ش ه بود که بهنظر میرس تأایری بر
امیرارسالن نگذاشیهان ؛ اما بنا بر کیابشناسـیهـا ژانـر مسـلط در نثـر فارسـی ایـن دوره
سفرنامهنویسی بوده است .برخی از این سفرنامهها و امیرارسالن در زمان -مکان شباهیی
قابل تأمل نشان میدهن و ثشنایی نقیبالممالک با ایـن ژانـر را بـیش از گذشـیه تأییـ
میکنن .
یادداشتها
 .1در فهرست نسخه های خطی ثااری همانن بادة بیخمار و( ...دراییـی/4 ،1244 /1 ،366 /2 :1311 ،
« .)121-121دیباچه» بادة بیخمار را (چاپ سو  ،شـیراز1311 ،ق) بهاءالـ ین حسـا زاده ـ نبیـرة
احم نقیبالممالک (2 :1311؛ رکنزادة ثدمیت )711 /1 :1311 ،که بع تر بـه «پازارگـاد» شـهرت
یافیه (قمینژاد )111 :1311 ،ـ نوشیه است.
 .2در تذکرهها اسامی نقاالن و قصهگویان نیز گاهگاه ابت ش ه است (محجوب.)174 :1312 ،
 .3منب اصلی در شناخت تذکرهها در نوشیۀ حاضر -و دو مقالهای که پیشتر در این باب نوشیه ش ه -
فرهنگ سخنوران خیاموور است.
 .1در مدین االدب «حسن» ثم ه است.
 .4وی در دیوانش هم از این سفرها چنین یاد کرده است« :سال ش پنجاه و سی نوبت سـفر کـرد بـه
ری»(نقیبالممالک ،احم  ،دسینویس ش .)161 :1112
 .6احم نقیب الممالک در راه بازگشت به شیراز در اصفهان از دنیا میرود .پیکر وی را «حسبالوصیه»
به مشه برگردان ن و در ثنجـا دفـن کردنـ (حسـا زاده1311 ،ق1-3 :؛ امـ اد.)411 /1 :1377 ،
زیارت گور پ ر نیز بیتردی از دالیل سفر پسران وی به مشه (ر.ک :پانوشت نهم) بوده است.
نوادهاش در «دیباچه» بادۀ بیخمار تاریخ فوت وی را «ح ود 1311ق» قی کرده است (حسا زاده،
)3 :1311؛ اما تاریخ « »1312را جز تذکرههـای مـذکور ،منـابعی نظیـر فارسالنام ناصالری نیـز تأییـ
میکنن (.فسایی147 /2 :1312 ،؛ سلیمانی.)216 :1371 ،
 .7در دسینویس دیوان احم نقیبالممالک -کیابخانۀ مجلس شمارة  -1112مق مهای در خـور توجـه
ثم ه است (نقیبالممالک ،احم  ،دسینویس ش  )1-1 :1112که پیش از ما به ثن توجـه کـردهانـ
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با دقت در سال کنارهگیری احمـ نقیـبالممالـک از نقـالی ،مـیتـوان گفـت کـه نقـال

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

مق مه در حوالی چهل سالگی شاعر 1271 -ق – نوشیه ش ه است؛ اما مین دیوان خالف این تـاریخ را
میرسان « :نقیبا سال ش پنجاه» (نقیبالممالک ،احمـ  ،دسـینویس ش  ،)122 :1112و تـاریخ 1211ق
(همان )41 ،33 ،و . ...پس میتوان گفت این مق مه را نخست در چهلسالگی شاعر ترتیـب دادهانـ و
بع ها در ابی ای نسخههای بع ی که کاملتر ش هان  ،اسینساخ کردهان .
 .1در کیاب دانشمندان و سخنسرایان فارس تصویری از «میرزا احم نقیب شیرازی» و «مرحو میرزا
مه ی نقیبالممالک [ناظم شیرازی]» منیشر ش ه است (رکنزادة ثدمیت .)717 /1 :1311 ،به شرح
حالش هم پرداخیـهانـ (همـان631-621 ،؛ شـعاع شـیرازی« ،)411 :1311 ،او تـا سـال 1314ش
[1311/1314ق] در حیات بوده است» (رکنزادة ثدمیـت717 /1 :1311 ،؛ امـ اد.)661 /1 :1377 ،
فرصت شیرازی از یک شب اقامت در «دولتثباد» زرقان قلعۀ فرزنـ نـاظم  -احیمـاالً در حـوالی
1317ق -سخن گفیه است ( .)121-111 /1 :1377در انیساب لقب «ناظم» فرصت را اشـیباهی رخ
داده– چاپ نخست ،بمبئی1311 ،ق –261 :اما در فهرست افـزودهشـ ه بـر چـاپ دو (1341ق،
بمبئی) ثن را تصحی کردهان .
 .1از وصفی که ناصرال ین شاه در یادداشتهای روزانهاش « -دوشنبه پنجم شهر محر 1311ق» -از
«میرزا علی پسر نقیبالممالک شیرازی» کرده است ( ،)414 :1371بعی مینمای که وی از «اطبـای
حضور» بوده باش .
 .11همچنین رک :ام اد411 /1 :1377 ،؛ ثلداود.121 :1317 ،
 .11پیش تر محققان دیگـر بـه ایـن منبـ دربـاب درگذشـت نقیـبالممالـک (یـاوری )131 :1311 ،و
فخرال وله – محرر امیرارسالن( -باالیی :1377 ،ح  )213توجه کردهان .
 .12از دقت در این نکیه هم میتوان پی برد که این توضی نمیتوان وصف پسران احم نقیبالممالک
شیرازی – که ذکرشان در مین مقاله و پانوشتها گذشت -باش .
 .13ما نسخههای در دسیرس دیوان را گذرا بررسی کردیم .کمیر ذکری از سـه قصـۀ مـذکور ثمـ ه و
حیی اشارات اساطیری دیوان نیز انگشتشمار است (نقیبالممالک ،احمـ  ،دسـینویس ش :1112
111،174 ،74؛ سی ان.)161 :1312 ،

 .11محجوب به نقل از نوادگان نقیبالممالک نوشیهان که «موریه در کیاب سهراب از نقیب نا بـرده»
( )114 :1312است؛ اما در این کیاب تنها از «نقاالن» در ثغـاز دورة قاجـار (موریـه )21 :1312 ،و
«نقال همایونی» (همان )113 ،سخن رفیه است ،که عناوینی کلی هسین .
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(سی ان )163 :1312 ،و به این نییجه رسی هان که شاعر در زمان نگارش ثن در «قی حیات بـوده و
در شیراز میزیسیه است» (همانجا).
در این مق مه ثم ه است «اکنون که از مراتب شهور و سـنینش زیـادهتـر از اربعـین نگذشـیه» پـس

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

حكیمالممالک مشهور ش ه است .ثغاز سفر «پانزدهم شهر ذیحجهالحـرا » 1213ق (همـان )7 ،و
پایان ثن «پانزدهم» جمادیالثانی 1211ق (همان.)113 ،
 .16و همچنین رک :ص یقالممالک131 :1366 ،؛ سی ان .167-161 :1312 ،ناصرال ینشاه در سفرنامۀ
اول (1211ق) «نقالباشی» ( )314 :1377و در سفرنامۀ دو فرن

(1211ق)« ،نقیب نقالباشـی» را

جزو کسانی ثورده است که به انزلی به پیشواز او ثم هان (271 :1371؛ سی ان.)161-167 :1312 ،

 .17نخسیین بار اسیاد محجوب به این نکیه توجه کردهان ( :1311چهارده) .در نسخۀ دسینویس ملالک
جمشید عبارت جالبی ثم ه است ... « :ربی االول سنۀ  1317در شیراز  ...هر چنـ اسـیکیاب ازیـن
قبیل افسانه را طب قبول نمیکرد ،بنا بر خواهش دوسـیی سـمت تحریـر یافـت» (نقیـبالممالـک،
1317ق :گ  171ب).
 .11فر

ما بر این نکیه اسیوار است که نقیبالممالک ملک جمشید را در دربار نقالی میکرده اسـت،

اگر این ح س صائب باش  ،احیمال اینکه محرر ثن نیز فخرال وله بوده باش  ،بیشیر میشـود (رک:
پانوشت بیست و چهار ).
 .11این زمان تقریباً با وقای زن گی ناصرال ین شاه نیز مطابقت دارد .وی در سال 1212ق برای دومـین
بار به مازن ران میرود .سفرنامه از روز «شنبه  17شعبان 1212ق» ( )161 :1311ثغاز و این سفر تا
«شنبه  4ذیالقع ه ( »1212همان« )211 ،یعنی  3ماه و  3روز کم (به حساب شمسـی) ادامـه یافیـه
است» (وهومن .)163 /3 :1311 ،از ثنجا که در این سفرنامه اسمی از نقیبالممالک به میان نیام ه
است ،میتوان فر

کرد که نقیبالممالک ملک جمشید را تا قبل از سفر شاه تما کـرده اسـت و

در ذکر تاریخ از این چن روز مان ه تا ثغاز رمضان به اغما

گذشیه است.

 .21در «بــاب دوازدهــم :بیــان القــاب» المالالرثر و اآلثالالار هــم «نقیــبالممالــک» و هــم «ســی محم ـ
نقیباالشراف»(اعیمادالسلطنه )311 :1362 ،ضبط ش هان .
 .21همانطور که گذشت دیوانبیگی نـا وی را «محم حسـن» و عبـرت نـایینی و فسـایی (/2 :1312
 )147ثن را «حسن» ذکر کردهان .
 .22در آرشیو ملی ایران سن «درخواست امییاز رسمی به دواخانۀ نقیبالممالک شـیراز» در «1311ق»
دی ه میشود .احم نقیبالممالک در این سالها خاد حر رضوی بوده (حسـا زاده1311 ،ق-3 :
1؛ ام اد )411 /1 :1377 ،پس وی نمیتوانسیه است درخواست «امییاز» کن « ،میرزا مهـ ی نـاظم»
فرزن وی بر «حکمت طبیعی» نیز وقوف داشیه است .فرصت شیرازی از خوان ن «قانونچـۀ طـب»
نزد او سخن گفیه است ( )123 /1 :1377پس به احیمال درخواست «دواخانه» از جانـب وی بـوده
است .سالها بع ( 21ذیقع ة 1331ق) در روزنامۀ بهارستان نوبخت چاپ شیراز در اعالنی ثمـ ه
است:
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 .14از ثنجا که «علی نقی حکیمالممالک»(ناصرال ینشاه1216 ،ق )6 :سـفرنامه را نوشـیه ،بـه روزنامال

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

این ثگهی به امضای بهاءال ین و منصور حسا زاده منیشر ش ه است ،همانطور کـه  -در پانوشـت
یکم -گذشت بهاءال ین نبیرة احم بوده است .فرصت شیرازی نیز «حسا ال ین ،ملقب به حسا االطبـا»

را فرزن «میرزا مه ی نقیبالممالک» ،معرفی کرده است ( .)121 /1 :1377حسا زاده در «دیباچـۀ» بادۀ
بیخمار -یعنی ح ود سه سال بع از اعالن مذکور« -میرزا مه ی» ج ش را به بزرگی یاد کرده اسـت
(1311ق.)3 :
ثیا در اواخر عمر میرزا مهـ ی کسـی دیگـر را در شـیراز «نقیـبالممالـک» مـیخوانـ هانـ ؟ ثیـا
سوءتفاهمی بین پ ربزرگ و نوه در گرفیه بوده که بع تر مرتف ش ه است؟
 .23بررسی شباهتهای این دو قصه خود مجالی دیگر میطلب ؛ اما به اخیصار میتوان گفت میان هـیچ
یک از  36قصهای که محجوب بررسی کرده است ،چنین شـباهیی دیـ ه نمـیشـود (-264 :1312
.)712
 .21اصراری ن اریم که ملک جمشید حیماً در دربار و در حضـور شـاه نقـل شـ ه و فخرال ولـه ثن را
تحریر کرده باش ؛ اما برای رد این فر

میبایست به یکدو نکیه توجه کرد .پیشتر از ع

تمایل

برخی کاتبان بر رونویس (رک :پانوشت هف هم) چنین قصههایی بحث ش  ،حال میتوان پرسی که
چرا صرفنظر از دو قصهای که – به روایت معیرالممالک -فخرال وله تحریر کرده است ،از احم ،
محم علی و دیگر نقیبالممالکهای این عصر کمیر قصهای به جا مان ه است؟ اگـر ایـن قصـه را
شخﺺ دیگر یا خود نقیب تحریر کرده باش  ،چرا دیگر قصههای نقیب -پیش و پس از نقـالی -در
دربار به ما نرسی ه است؟
با این همه ،این فر

مخالفانی نیز دارد .یوسفی بر این باور است که «داسیان ملالک جمشالید کـه

خود [نقیبالممالک] نوشیه» ( .)21 /2 :1341وی توضی بیشیری ن اده است و ما نیز در دسینویس این
اار (رک :پانوشت هف هم) و مناب دیگر قرینهای بر تأیی این نکیه نیافییم .یاوری احیمال داده است کـه
این قصه «برای مخاطبی جز شاه نقل ش ه است» ( .)71 :1311اسی الل ایشان بر دو دلیل اسیوار اسـت:
نا نبردن معیرالممالک از ملک جمشید (همان )111 ،و مقایسۀ دقیق نثر این دو اار (همان.)211-117 ،
ما درباب سن معیرالممالک و احیمال ثشنایی وی با این قصهها در مین بحث کردیم؛ اما دربارة نثـر
میبایسیی اذعان داشت تفاوتهایی که یاوری بهدقت نشان داده ،صحی و شایسـیۀ اعیمـاد اسـت ،امـا
اصل ثن بر بسام است ،و میتوان پرسی بین ک ا یک از قصههای ثن عه  ،در نثر چنین شباهیی دی ه
میشود؟ از این رو بعی نمی نمای پس از دقت بیشیر در چنین مواردی ما نیز به همان نییجۀ محجـوب
برسیم و هر دو اار را «ریخیۀ قلم یک نفر» بشناسیم.
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«چون ثقای نقیب الممالک بع از فوت مرحو مغفور حسا االطبا طاب اراه که تقریبـاً چهـار سـال
تاکنون می گذرد و تما اموال ثن مرحو را از هر قبیل بر حسـب وکالـت از کبـار و والیـت از صـغار
تصرف و به وسایل مخیلفه و به حیف و زور در نزد خود ذخیره کردهان .» ...

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

(سال 1242ش [معادل 1212/1211ق] ).که وی پس از تحصیالت به دربار راه یافت» (.)213 :1377
 .26فوت فخرال وله «یکشنبه  11رمضان سنۀ 1311ق» است (اعیمادالسلطنه.)164 :1377 ،

 .27تاریخ پایانی ایشان – بنا بر مرگ محم علی نقیبالممالک در 1311ق -مسلماً صحی نیست.
 .21دربارة مخالفت شاه و نظر او به این داماد رک :اعیمادالسلطنه.164 ،111 :1377 ،
 .21ناصــرال ینشــاه در یادداشــت « 11محــر 1317ق» در بازگشــت از ســفر ســو فرن ـ

از نقــالی

نقیبالممالک سخن گفیه است ( .)71 /3 :1373بالطب در این زمان نقیبالممالک دیگری در دربار
بوده است .اما این نقال سو کیست؟
سی ان  -بـه نقـل از م رسـی چهـاردهی -از سـن ی (1316ق) یـاد کـرده کـه در ثن «از درویش
غالمحسین اخییار طهرانی ،فرزن محم علی با عنوان نقیبالممالک ایران نـا برده ش ه است .ثیا ممکن
است ایــن محم علی همان  ...نقال ناصرال ین شاه باش » (.)167 :1312
این ح س را منبعی دیگر نیز تأیی میکن  :محم علی «دو فرزن به نا های غالمحسین و غالمعلی»
داشیه است (تفضلی و معیض  :1377 ،ح  .)41از همین «غالمحسین نقیبالممالک» شـکایتهـایی -در
تهران -در دست است .جایی مبلغ «بیـ » را نـ اده (1326ق) و جـایی بـ هیاش را (1321ق) .اسـناد
دیگری هم با عنوان کلی «نقیبالممالک» در دست است ،همانن «تعرفۀ حقوق دیوانی نقیـبالممالـک»
در (1333ق) و در ثخر ،کتابچ جمع و خرج دربار اعظم ابوابجمعی میرزاحسنخـان صـن وقدار
(1332-1333ق) که هزینۀ «حمل جنازة نقیبالممالک» در ثن فهرست ش ه است .با دقت در این اسناد
و نظایر ثنها ،میتوان به شناخیی دقیقتر از این خانواده و  -احیماالً -ثاارشان رسی .
 .31هرچن در فهرست کتابهای  ..چاپ نخست امیرارسالن 1321ق ضبط ش ه است ()311 /1 :1342؛
اما حق با شادروان محجوب است .در پایان نخسیین چاپ امیرارسالن که ما دی هایم «تمت الکیاب
بی االحقر جعفرقلی فری نی اینالو فی شهر ذیالحجه ( »1317نقیبالممالک1311 ،ق )671 :بـاالی
همین عبارت چنین ثم ه است« :رقم کمیرین حسینعلی ول عب اهللخان 1311ق» (همانجا).
محجوب این چاپ را به خط همین «حسینعلی »...معرفی کرده است ( :1311شصت و هفـت)؛ در
حالی که میدانیم «رقم» در نشریات عصر قاجار بیشیر به تصویرگری راج است تا کیابت و تحریر.
 .31یاوری نیز زمان نگارش امیرارسالن را 1211ق نوشیه است (.)71 :1311
 .32ناصرال ین شاه در این زمان ( )1211 -1212جز سفر مازن ران (ر.ک :پانوشت نوزدهم) چهار ماه و
نه روز را (قاضیها :1371 ،ده -یازده) در سفر دو فرنگسیان به سر برده اسـت« :سـلخ ربیـ االول»
(ناصرال ین شاه1216 ،ق )2 :تا «نهم شعبان» (همان )241 ،همان سال ،و جزین به سـفری طـوالنی
نرفیه است (افشار.)111-111 :1361 ،
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 .24فخرال وله در 1271ق به دنیا ثم ه است (قاضیها .)11 :1311 ،باالیی – ب ون ذکـر منبـ – نوشـیه
است:
«[فخرال وله] نمیتوانست قبل از سن پانزدهسالگی به این کار پرداخیه باش ؛ زیرا در این سـن بـود

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

 )241قابل تفکیک دانسیهان .
 .31هرچن شباهتهای ملک جمشید و امیرارسالن و به روایـت معیرالممالـک پخیگـی یـا «ارجـ و
مربوطتر» بودن زرین ملک ،و ترتیب وی در یادکرد این قصهها به ذهن میبادر مـیکنـ کـه شـای
نخست امیرارسالن و سوس زرین ملک نقالی ش ه باشن  ،فرضی که مناب دیگر تأیی ش نمیکنن .
 .34رک :فهرست کتابهای 311 /1 :1342 ،...؛ .Marzolph, 2001: 231-232.
 .36برای قصههای منیشرش ه در این عصر و تع اد چاپهایشان رک.Marzolph, 2001: 244. :
 .37ما در جایی دیگر به اخیصار سانسور در دورة قاجار و سرکوب ان یشهها و ژانرهای تازه را بررسی
کردیم.
 .31از میزان شیفیگی به وی همین بس که عباس میرزا «تصـویر نـاپلئون را در قالـب مـ ال بـه گـردن
ثویخت» (ناطق.)131 :1361 ،
 .31نخسیین ثنها تاریخ پطر کبیر و تاریخ شارل دوازدهم هـر دو از ولیـر ،ترجمـۀ موسـی جبرئیـل،
تاریخ اسكندر نوشیۀ جمیز کمل ،هر سه در یک مجل 1263 ،ق است .نوشیۀ کمـل (وی کیـاب را

به فارسی نوشت) در 1221ق به اتما رسی ه بود (کمل1263 ،ق .)221 :تالاریخ تنالزل و خرابالی
دولت روم از ادوارد گیبون از تاریخهایی است که «گویا بـه علـت مخالفـتهـای فیحعلـی شـاه و
درباریان» (فشاهی ،مرداد 21 :1342؛ باالیی )61 :1377،منیشر نش .
 .11دربارة نام خسروان و برخی نوثوریها در تاریخنویسی فارسی رک :امانـت-21 ،17-16 :1377 ،
31؛ ق یمی قی اری 11 :1311 ،؛ همو.211-111 :1313 ،
 .11حكمت ناصریه یا کتاب دیاکرت (1271ق) نخسیین ااـر ترجمـهشـ ه اسـت .گویـا پـیشتـر در
1271ق منیشر اما سوزان ه ش ه بود (ثدمیت.)11 :1346 ،
 . 12گزارش مردمگریز نخسیین کیاب منیشرش ة میرزا حبیب نیز هست (افشار.)21 :1311 ،
 .13دربارة زمان انیشار جل نخست سیاحتنامه  ...بحث بسیار است .کیاب «در ح ود سالهای  1311تا
1313ق نوشیه ش و ان ک زمانی بع به چاپ رسی » (بـاالیی1313 .)313 :1377 ،ق را مـیتـوان
برای انیشار جل نخست سیاحتنامه پذیرفت (ثدمیت16 :1346 ،؛ میرعاب ینی.)41 :1312 ،
 .11برای نمونه رک :دوسگور1316 ،ق.7 :
1242 .14ش معادل 1211ق (باالیی )6 :1377 ،و 1271ش معادل 1311ق(همـان )41 ،اسـت .تـاریخ
اخیر را از فهرست کتابهای  ..گرفیهان (.)2611 /2 :1342

 .16به روایت محسن اسکن ری رمانهای قبلی ب ین قرارن  :سه تفنگدار ( 11محر 1316ق ،).پس از
بیست سالال ( 17جمـادی االول 1316ق ،).و ویكونالت دبالراژلن (در تبریـز  21شـعبان 1316ق)
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 .33امیرارسالن را به دو بخش «تقریباً واق گرایانه» و «شگفتانگیـز و تخیلـی» (بـاالیی-241 :1377 ،

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

هسین .
 .17کیاب برای نخسیین بار در تهران1312 ،ق منیشر ش ه است .اشیباه باالیی به ثاار تحقیقی دیگر نیـز
راه یافیه است (یاوری )111 :1311 ،و چنین اشیباهاتی میتوان پژوهشهای ادبی را سالها دچـار
وقفه کن .
 .11باالیی کمی بع تر از چاپ نش ن ثن سخن گفیه است ( .)71 :1377این کیاب برای نخسیین بار در
1316ق منیشر ش ه است .ثدمیت و ناطق چاپ دو را چاپ نخست انگاشیهان ( :1346ح .)76
 .11نسخهای در دست است که تاریخ کیابت ثن « 21شهر صـفر  »1216اسـت (فـوبالس1216 ،ق14 :
الف؛ رک :ص رایی خویی )334 :1376 ،پس 1211ق به احیمال صحی است.
 .41در دستنویسها نیز این برتری ع دی مشهود است ،بنا بـر احصـای شـادروان افشـار نزدیـک بـه
پانص سفرنامه در دورة قاجار نوشیه ش ه است (.)41 :1377
 .41ناصرال ینشاه خود دسیور ترجمۀ برخی از سفرنامه را داده است ،همانن سفرنام ترکستان پاشینو
(1216ق)( .)11 ،21 :1372برای دی ن مشخصات دهها سفرنامۀ ترجمه شـ ه رک :دراییـی:1311 ،
.116 -114 ،111 -131 ،131 -121 /6

 .42سیاحتنام حاتم طایی -تنها ذیل همین نا  -با ح اقل یازده چاپ تا 1321ق (فهرسالت کتابهای
2111-2117 /2 :1342 ،...؛ نوشــاهی1311-1311 /2 ،1311 ،؛ اســماعیلی .)11 :1316 ،یکــی از
پرچاپترین قصههای عامیانۀ عصر قاجار است .به گمان ما یکی از مهمترین دالیل این تع د چاپ،
ذکر «سیاحینامه» در عنوان کیاب است.
 .43سفارتنام خوارزم ،بار نخست در پاریس 1274ق منیشر ش  .تنها چاپ ثن در ایران 1214ق بوده
است.
 .41هدای السبی و کفای الدلی (تهران1211 :ق).
 .44این پنج سفرنامه بر روی هم نُه بار منیشر ش ن و تا 1321ق ،در مجموع هفت سفرنامۀ ناصرال ین
شاه نزدیک به بیست بار منیشر ش هان  .46.از ثنجا که «علی نقی حکیمالممالک» (ناصـرال ین شـاه،
1216ق )6 :سفرنامه را نوشیه است ،به روزنام حكیمالممالالک مشـهور شـ ه اسـت .ثغـاز سـفر
«پانزدهم شهر ذیحجهالحرا » 1213ق (همـان )7 ،و پایـان ثن «پـانزدهم» جمـادیالثـانی 1211ق
(همان.)113 ،
 .47به ضمیمۀ این سفرنامه تفصی سیاحت مسیو طلوزن  ...نیـز منیشـر شـ ه اسـت (1217ق-273 :
.)214
 .41شکل نگرفین سنت نمایشنامهنویسی قوی در ادبیـات فارسـی ایـن دوره و تـأایر احیمـالی معـ ود
نمایشنامه ای منیشرش ه بر ثااری نظیر امیرارسالن ،سیاحتنام ابراهیمبیالگ و  ...نیازمنـ پژوهشـی
مسیقل است؛ اما به اخیصار میتوان گفت ،یکی از مهمترین دالیل قوا نیافین این ژانـر در ادبیـات
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(فالماریون1316 ،ق :برگ  1الف) .این سه کیاب در حقیقت بخـشهـای مخیلـف ساله تفنگالدار

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

میشود :برای نمونه میتوان حما «دبلن» را (ابوطالبخان )71 :1363 ،با حما اسـیانبول (همـان،
 ،)347پارک «دبلن»(همان )61-67 ،را با پارک لن ن (همان ،)121 ،تماشاخانۀ هنلی (همـان،113 ،
 )111را با تماشاخانۀ لن ن (همان )111-117 ،و ...مقایسه کرد.
 .61نهایت این دقت را میتوان در «روزنامۀ سفر بغ اد از اسیانبول» (همان )314-377 ،نشان داد که این
بخش را «به دسیور روزنامهای به تعیین فراسخ و نا منازل ضبط نمودها که به کار دیگـر مسـافران
ثی » (همان.)371 ،
 .61پس از ثغاز دوبارة سفر به تشری زمان می پردازد؛ از این رو ،پس از اقامت طوالنیاش در لنـ ن و
ثغاز سفر مینویس که «دو سال و پنج ماه و پانزده روز» (همان )311 ،در این شـهر اقامـت داشـیه
است.
 .62باالیی در امیرارسالن نوعی از زمان «قراردادی» را که «بهصورتی تصنعی دقیـق» اسـت ،نشـان داده
است :چهل روز مهلت ،ده روز سفر  ...و در توضی ثن نوشـیه« :زمـانی اسـت انیزاعـی کـه هـیچ
ارتباطی با واقعیت ن ارد» و «اغلب این اع اد ضریبی از دو هسین » (.)261 :1377

مناب
 -ثدمیت ،فری ون ( .)1346اندیش ترقی و حكومت قانون .تهران :خوارزمی.

 ثدمیت ،فری ون و هما نـاطق ( .)1346افكالار اجتمالاعی و سیاسالی و اقتصالادی در آثالارمنتشرنشدۀ قاجار .تهران :ثگاه.

 ثل داود ،سی علی (« .)1317وصف گروه های اجیماعی در شیراز یکص سال پیش» .فرهنالگمردم .ش  .21 – 27صﺺ .131-111

 ابوطالب خان ( .)1363مسیر طالبی .بهکوشش حسین خ یوجم .تهران :علمی و فرهنگی. -ارجمن  ،کامران (« .)1311ظهور م رنییۀ علمی در ایران :مناقشـات پیرامـون احکـا نجـو و

اخیرشناسی ج ی در اواسط س ة سیزدهم هجری» .ترجمۀ افسانه منفـرد .میالرا

علمالی

اسالم و ایران .س  .1ش  .2صﺺ .61-11
 اسماعیلی ،حسین (« .)1316پیشگفیار» .حاتمنامه .بهکوشش حسین اسـماعیلی .تهـران :نشـرمعین .صﺺ .46-14
 اعیمادالسلطنه ( .)1377روزنام خاطرات .با مق مه و فهارس ایر افشار .تهران :امیرکبیر.112
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فارسی ،فرهن اسیب ادیای است که گفتوگو را تاب نمیثرد .شفیعی ک کنی بـه اخیصـار نشـان
داده است که چطور اسیب اد« ،دیال » را به «امر و نهی از باال» تب یل کرده است (.)47-44 :1314
 .41از ثنجایی که دقت در جزئیات سبک ابوطالبخان است ،بالطب در موارد دیگر نیز این تمایز دی ه

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

 -افشار ،ایر (« .)1311سرگذشت میرزا حبیب اصـفهانی» .میزانترو

یا گزارش مردمگریالز.

مولیر .ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی .تهران :ثمه .صﺺ .36-13
 ________ (« .)1377سفرنامه هـای فارسـی تـا روزگـار اسـیقرار مشـروطیت گونـههـا وکیابشناسی گزی ه» .جشننام استاد ذبیحاهلل صفا .به کوشـش سـی محم ترابـی .تهـران:
شهاب .صﺺ .12-14

 ________ ( .)1361فهرستهای چندگان تاریخی ،جغرافیایی و مدنی المرثر و اآلثار.تهران :اساطیر.
 امانت ،عباس (« .)1377پورخاقان و ان یشۀ بازیابی تاریخ ملی ایران :جالل ال ین میرزا و نامۀخسروان» .ایراننامه .ش  .64صﺺ .41-4
 ام اد ،حسن ( .)1377سیمای شاعران فارس .تهران :ما. باالیی ،کریسیف ( .)1377پیدایش رمان فارسی .ترجمۀ مهـوش قـویمی و نسـرین خطـاط.تهران :معین -انجمن ایرانشناسی فرانسه.
 بام اد ،مه ی ( .)1371شرح حال رجال ایران .تهران :زوار. پاشینو ( .)1372سفرنام ترکستان (ماوراءالنهر) .ترجمـۀ مـادروس داودخـانف .بـهکوشـشجمشی کیانفر .تهران :پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی.
 «تعرفه حقوق دیوانی نقیبالممالک» (1333ق) .کیابخانۀ ملی .شناسۀ سن .211/16141 تفضلی ،احم و خسرو معیض ( .)1377از فروغالسلطنه تا انیسالدوله .تهران :گلریز. اقفی ،مریم (« .)1311عب الغفار نجم الملک و نقش او در دورة گذار از جغرافیـای سـنیی بـهجغرافیای نوین» .گنجین اسناد .س  .24دفیر دو  .صﺺ .77-62
 «درخواست امییاز رسمی به دواخانۀ نقیبالممالک شیراز» (1311ق) .کیابخانـۀ ملـی .شناسـۀسن .217/21334
 حسا زاده ،بهاءال ین و منصور حسا زاده (1331ق)« .اعـالن» .بهارستان نوبخالت .س  .2ش .21-23ص .1
 حسا زاده بهاءال ین (1311ق)« .دیباچۀ طب سو » .احمد نقیبالممالک .صﺺ .1-2 حصوری ،علی (« .)1346مق مه» .هدایت .ص الف -ت. داور ( .)1371مرآتالفصاحه .با تصحی  ،تکمیل و افـزودههـای محمـود طاووسـی .شـیراز:نوی .
113
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 .)1362( _______ -المرثر و اآلثار .به کوشش ایر افشار .تهران :اساطیر.

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

 دوسگور (1316ق) .الحمار یحم اسفارا .ترجمۀ اعیمادالسلطنه .تهران. دوما ،الکسان ر (1312ق) .کنت دومونت کریستو .ترجمۀ محم طاهر میرزا .تهران. دیوان بیگی شیرازی ،سی احم ( .)1366-1361حدیق الشعرا .با تصحی  ،تکمیل و تحشـیۀعب الحسین نوایی .تهران :زرین.
 -رکنزادة ثدمیت ،محم حسـین ( .)1311دانشمندان و سالخنسالرایان فالارس.

 .1تهـران:

اسالمیه  -خیا .
 رینگر ،مونیکا ( .)1311آموزش ،دین و گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجالار .ترجمـۀمه ی حقیقتخواه .تهران :ققنوس.
 سلیمانی ،کریم ( .)1371القاب رجال دورۀ قاجاریه .تهران :نی. سی ان ،مریم (« .)1312هویت ابها ثمیز نقال قصۀ امیرارسـالن» .فرهنگ و ادبیات عامه .ش .2صﺺ .171-147
 شعاع شیرازی ،محم حسین ( .)1311تذکرۀ شالعاعیه .بـا تصـحی  ،تکمیـل و افـزوده هـایمحمود طاووسی .شیراز :بنیاد فارسشناسی.
 شفیعیک کنی ،محم رضا ( .)1314مفلس کیمیافروش .تهران :سخن. «شکایت حسن ثقا از غالمحسین خان نقیب الممالک 1326( »...ق) .کیابخانۀ ملی ایران .شناسۀسن .211 /12371
 «شکایت میرزاعباس از نقیب الممالک میرزاغال حسینخان1321( »...ق) .کیابخانۀ ملی ایـران.شناسۀ سن .211/11111
 شوشیری ،عبـ اللطیف ( .)1363تحف العالم و ذی التحفه .بـه اهیمـا صـم موحـ  .تهـران:کیابخانۀ طهوری.
 ص رایی خویی ،علـی ( .)1376فهرست نسخههای خطی کتابخان مجلالس شالورای ملالی.تهران :کیابخانه و مرکز اسناد مجلس شورا.
 ص یقالممالک ( .)1366منتخبالتواریخ مظفری .زیر نظر ایر افشار .تهران :علمی. میرعاب ینی ،حسن ( .)1312تاریخ ادبیات داستانی ایران .سخن :تهران. عبرت نایینی ( .)1376مدین االدب .تهران :مجلس شورای اسالمی. فرصت شیرازی ،محم نصیر ( .)1377آثار عجم .تصحی و تحشیۀ منصور رسـیگار فسـایی.تهران :امیر کبیر.
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 -دراییی ،مصطفی ( .)1311فهرستوارۀ دستنوشتههای ایران .تهران :کیابخانۀ مجلس.

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

 _______ (1341ق) .آثار عجم .به اهیما عب اهلل طهرانی .مطب نادری :بمبئی. فسایی ،حسن ( .)1312فارسنام ناصری .تصحی و تحشیۀ منصور رسیگار فسـایی .تهـران:امیرکبیر.
 فشاهی ،محم رضا (مرداد « .)1342نهضت ترجمه در عه قاجاریـه» .نگالین .س  .1ش .11صﺺ .41 ،24-11
 فالماریون ،کامیل (1316ق) .هیئت جدید .ترجمـۀ محمـ طاهر میـرزا .دسـینویس کیابخانـۀمجلس شورای ملی .شمارة .IR11211-11

 فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال  1311بر اساس فهرست خانبابا مشارو فهارس انجمن کتاب ( .)1342تهران :بنگاه ترجمه و نشر کیاب :انجمن کیاب.
 قاضیها ،فاطمه (« .)1311تومان ثغا فخرال وله دخیر شاعر و ادیـب ناصـرال ین شـاه قاجـار».گنجینه اسناد .ش  .11-17صﺺ .33-11

 _______ (« .)1371مق مه» .ناصرالدین شاه .صﺺ نه  -بیست و یک. ق یمی قی اری ،عباس (« .)1311تاریخ نویسـی باسـیان گـرا و ناسیونالیسـیی در ایـران عصـرقاجار» .مطالعات تاریخ ایران اسالمی .ش  .1صﺺ .11-74

 ________ ( .)1313تداوم و تحالول تالاریخ نویسالی در ایالران عصالر قاجالار .تهـران:پژوهشک ة تاریخ اسال .
 -قمینژاد ،مه ی ( .)1311القاب و مناصب عصر قاجاری و اسناد امینالضرب .تهران :اریا.

 کمل ،جیمز (1263ق) .تاریخ اسكندر .به همراه تاریخ پطر کبیر ،تالاریخ شالارل دوازدهالمولتر .انشا میرزا رضاقلی تاریخنویس.
 گلچین معانی ،احم ( .)1363تاریخ تذکرههای فارسی .تهران :سنایی. لووه دوکووره (1216ق) .ترجم تاریخ زندگانی فوبالس .دسینویس شمارة  7144کیابخانـۀمجلس شورای ملی.
 -محجوب ،محم جعفر ( .)1312ادبیات عامیان ایران .تهران :چشمه.

 _______ (« .)1311مق مه» .نقیبالممالک .صﺺ یک -شصت و هفت. -معیرالممالک ،دوسیعلیخان (« .)1331رجال عصر ناصری» .یغما .ش  ،12صﺺ .446-441
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1311( _______ -ق) .آثار عجم .مطب ناصری :بمبئی.

دوماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه _____________________ سال  ،6شمـارة  ،12مرداد و شهریور 2931

تاریخ ایران.
 ملکپور ،جمشی ( .)1363ادبیات نمایشی در ایران .تهران :توس. -موریه ،جیمز ( .)1312سهراب .ترجمۀ حسن ناصر .تهران :علم.

 میرزاحســنخــان صــن وقدار (1332-1333ق) .کتابچالاله جمالالع و خالالرج دربالالار اعظالالمابوابجمعی .کیابخانۀ ملی ،سن ش .214/7 311
 ناصرال ین شـاه (1216ق) .روزنام حكالیمالممالالک :سالفرنام اول ناصالرالدین شالاه بالهخراسان .تهران.

 _______ ( .)1377روزنام خاطرات در سفر اول فرنگستان .به کوشش فاطمـه قاضـیها.تهران :سازمان اسناد ملی ایران.

 _______ ( .)1371روزنام خاطرات در سفر دوم فرنگستان .به کوشش فاطمـه قاضـیها.تهران :سازمان اسناد ملی ایران.

 .)1371( _______ -روزنامالال خالالاطرات در سالالفر سالالوم فرنگسالالتان.

 .3بــه کوشــش

محم اسماعیل رضوانی و فاطمه قاضیها .تهران :سازمان اسناد ملی ایران.

 .)1311( _______ -سفرنام مازندران .وهومن .صﺺ .211-161

 _______ (1216ق) .وقایع مسافرت و سیاحت دوم فرنگستان .تهران :دارالطباعۀ خاصۀدولت ایران.

 _______ .)1371( .یادداشتهای روزانه 1313-1311ق .به کوشش پرویز ب یعی .تهران:کیابخانۀ ملی ایران.
 ناطق ،هما ( .)1361ایران در راهیابی فرهنگی .پاریس :خاوران. نظا مافی ،خ یجه (« .)1361مق مه» .وقایعالزمان .دوسیعلیخان معیرالممالک .تهـران :نشـرتاریخ ایران .صﺺ .11-11
 نقیبالممالک ،احم (1311ق) .بادۀ بیخمار .شیراز :مطب محم ی. _______ (س ة سیزدهم) .دیوان .شمارة  .1112کیابخانۀ مجلس. -نقیبالممالک ،محم علی (1311ق) .امیرارسالن.

 _______ ( .)1311امیرارسالن .به تصحی و مق مۀ محم جعفر محجوب .تهران :سـازمانکیابهای جیبی.
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 .)1311( _______ -یادداشت هایی از زندگی خصوصی ناصالرالدین شالاه .تهـران :نشـر

نقال امیرارسالن ،زمان پی ایش ،مهمترین ژانرهای ___________________ ...فرزام حقیقی و همکاران

فهم .بنگاه مطبوعاتی فهم.

 _______ (1317ق) .ملک جمشید و طلسم آصف و حمام بلور .دسینویس شمارة 1126کیابخانۀ مجلس شورای ملی.
 نوشاهی ،عارف ( .)1311کتابشناسی آثار فارسی چا شده در شالبه قالاره .تهـران :میـرامکیوب.

 -وهومن ،هارون ( .)1311سفرنامههای خطی فارسی.

 .3تهران :اخیران.

 ه ایت ،رضاقلیخان ( .)1346سفارتنامال خالوارزم .بـهکوشـش علـی حصـوری .تهـران:طهوری.
یاوری ،هادی ( .)1311از قصه به رمان :بررسی امیرارسالن .تهران :سخن.
- Marzolph, Ulrich. (2001). Narrantive Illustration in Persian Lithographed
Books. Brill: Leiden. Boston. Koln.
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1327( _______ -ش) .ملک جمشید و طلسم آصف و حمام بلور .انشـا و تصـحی پـ ر
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Abstract
Amir Arsalan is one of the most important and popular Persian epics
and one of the first works which manifests the signs of the
transformation from story to novel in Persian prose. Although Amir
Arsalan is regarded as a modern text and so many valuable studies are
carried out on it, it still seems necessary to discuss the name of the
story teller as well as the year this story emerged.Furthermore, many
researchers believe that a few years earlier the emergence of Amir
Arsalan, the first Persian novels were translated and published, and
hence it is believed that these signs of transformation emerged under
the influence of novel .The present study consists of two parts: the
first part addresses the story teller and the time this story emerged and
it is tried to shed light on the dark aspects of this attribution and date
the emergence year of this work more precisely. After eliminating
these ambiguities, the cultural space of the time Amir Arsalan
emerged is addressed regarding the printing industry and it is
attempted to introduce translated novels and plays along with travel
memoirs which were written in Persian so as to investigate the
likelihood of the familiarity of the story teller with these genres.
Following this path, a more coherent and precise picture of the story
teller and the cultural space of the emergence time of this story will be
drawn.
Keywords: Amir Arsalan, Mohammad Ali Naqib al-Mamalek,
Ahmad Naqib al-Mamalek, Emergence Time, New Genres, Cultural
Space, Travel Literature.
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