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نقیب  الممالک راوی اصۀ 

»رموزحمزه« 

مقدمه

محمدعلینقیبالممالکدرمواقعیکهناصرالدینشاهخواهان

شنیدنقصهایبود،اوراسرگرممیساختوبرایشقصههایی

زیباوشنیدنینقلمیکردوازآنجاکهشاهنیزفردیکتابخوانده

واهلذوقبودوظیفۀنقیبالممالکبسیاردشوارترمیشد،

زیرامجبوربودقصههایزیباومتنوعینقلکندکهموردپسند

شنوندۀمخصوصخود،یعنیشاهقاجارواقعشود.بهاحتمال

زیادیکیازعللمهمیکهنقیبالممالکراواداشتهاستکهاز

گفتنقصههایرایجروزگارشنظیررستم نامهوحسین کرد

صرفنظرکندوبهخلقداستانهایمتفاوتوشنیدنیبپردازد،

)محجوب بودهاست نکتهسنجیومشکلپسندیشاه همان

.)496:1386

االندر
ّ
قصۀرموزحمزهازمعدودقصههاییاستکهنق

دورانگذشته،بهویژهدورۀصفویهوقاجار،درقهوهخانهها،

کوچهوبازاروبهخصوصدربارشاهاننقلمیکردهاند،زیرا

»درمیانداستانهایعامیانههیچیکشهرتومحبوبیتقصۀ

حمزهرادرمیانمسلمانانسراسرگیتینیافتهاست«)همان:

552(؛بنابراینمیتوانگفتکهطبیعیاستنقیبالممالک،

الباشیمخصوصدربارناصرالدینشاه،برایبازنماندناز
ّ
نق

رنقالخودوازآنمهمتربرایجلبرضایت
َ
د
َ
دیگررقیبانق

شاه،دستبهخلقچنیناثرگرانسنگیبزند.

رموزحمزهازمعدودقصههایپرطرفداراستکهدرگذشته

بهشکلهایمختلفیتحریرشدهاستوقصهخوانانباتوجه

بهتغییراتوتحوالتعصرخود،اینقصهرانقلمیکردهاند.

ازاینقصهدرفهارس بههمیندلیلچندتحریرمتفاوت

شناساندهشدهاست)درایتی910/5:1389(.

نسخۀموردبحثمادرکتابخانۀوزیرییزد،بهشمارۀ

3918نگهداریمیشود.ایننسخهدارای۲۵6برگاستوبا

خطنستعلیقتحریریبهوسیلۀمحمدصادقشیرازیدرشوال

2426۱۲6۳کتابتشدهاست.هرصفحهدارای۲۱سطر

سماستوبعضیازعنوانهاونشانههاباشنگرفنوشتهشده

باتیماج است.کاغذآنفرنگیوجلدایننسخهمقوایی،

مشکیدرابعاد3۲/521سماست.آغازوانجامایننسخه

ازبینرفتهاست.

برایاثباتادعاینگارندهدرخصوصنسـبتایننسخه

بهنقیبالممالک،قرینهودالیلیچندازجملهشباهتفراوان

اشعار،نامهایقهرمانانقصه،جملهسازیها،توصیفحرکات،

اعمالومناظرطبیعی،تکیهکالمهادرایننسـخه،بادوقصۀ

امیرارسـانوملک جمشـیدوجـودداردکـهدرادامهبهآنها

اشـارهمیکنیـم.عـالوهبراینموارداسـتنادکردنبهسـخنان

نسخهشناسـاناسـتکـهبـهنسـبتقصـۀرموزحمـزهبـه

نقیبالممالکبهصراحتاشارهکردهاند.ازآنجملهاست:

محمدشیروانیدرفهرست نسخه های کتابخانۀ وزیری 

یزد،ایناثررامتعلقبهنقیبالممالکدانستهاست.)شیروانی

1848:1353(همچنینآقابزرگطهرانینیزخالق»رموزحمزه«

رانقیبالممالکمعرفیکردهاست)طهرانی252/11:1403(و

احمدمنزویهمگویامتوجهچنینانتسابیشدهاست)منزوی

.)3718/5،1351

علیرضاذکاوتیقراگزلودرمقالۀخودباعنوان»رموزحمزه

یاامیرحمزۀصاحبقران«،بهردنظرآقابزرگطهرانیدرالذریعه 

پرداختهاستودلیلایناشتباهرا»مشابهتبعضیوقایعو

اسمهایآدمهاواماکن«قصۀرموزحمزهبهقصۀامیرارسان

میداند)ذکاوتیقراگزلو406:1387(.البتهقابلذکراستکهنسخۀ

موردبحثما،همازنظرمحتواوهمازنظرسبکنگارش،

بسیارمتفاوتباقصۀمدنظرذکاوتیاست.

برایروشنشدنموضوعدراینجابهبررسیشباهتهای

بیانشدهدرقصۀرموزحمزهبادوقصۀامیرارسانوملک جمشید

میپردازیم:

راضیه رستمی

کارشناسارشدزبانوادبیاتفارسیدانشگاهیزد
rostami.raziye@gmail.com
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شعر

ازجملۀمواردمهمیکهبامشاهدۀآنمتوجهمیشویمکه

رموزحمزهنقیبالممالک،پدیدآورندۀقصههای خالققصۀ

مشترکی اشعار وجود است، ملک جمشید و امیرارسان

استکهبهمقتضایزمان،مکانوحوادثقصهآمدهاست.

برایمثالدرهرسهقصه،راویبعدازبیانآغازصبح،ابیاتی

متناسبباهمانزمانرابهکارگرفتهاست.

ــشبشبیبودکهسرکینهجویانبهبالشاستراحت

نرسیدوتاصبحکمانهارابههوایآتشچاقمیکردندوتیغها

رابهزهرآبصیقلمینمودندتاروزانۀدیگر

روزدیگـــرکهطفـــلاینمکتب

تختهراشســـتازســـیاهیشب

آســـمانزدبهرســـمهـــرروزه

فیـــروزه لـــوح بـــه قلـــمزر

)نقیبالممالک،گ2ب(

ــهنگامیکهگنجورقدرتدرخزانۀافقراگشودودست

زرافشانآفتابجواهرکوکببهزیرمخزندامانآورد

ـــب ـــنمکت ـــلای ـــهطف ـــرک روزدیگ

ـــب ـــیاهیش ـــتازس ـــهراشس تخت

روزه هــر بــهرســم زد آســمان

فیـــروزه لـــوح بـــه قلـــمزر

)همو461:1356(

ــزمانیکهگنجورقدرتدرخزانۀافقراگشودودست

زرافشانخورشیدجواهرکوکببهزیرمخزندامانکشیدو

آفتابجهانتابطلوعنمود

روزدیگـــرکهطفـــلاینمکتب

تختهراشســـتازســـیاهیشب

آســـمانزدبهرســـمهـــرروزه

فیـــروزه لـــوح بـــه قلـــمزر

)همو29:1384(

نام های مشترک

بابررسینسخۀرموزحمزهدریافتیمکهاسمهایزیادیازاین

قصهازجملهرستمخان،اکواندیو،فّرخلقا،بهمن،جمشید،

دیگر قصۀ دو با زّرینملک و جادو سوسن دیو، افغان

مشابهتداردو»پیداستکه]ایناسمها[هموارهدرذهن

مؤلفکتابخلجانداشتهاست«)محجوب489:1368(.

خهاب

تغییر »برای اغلب را خطابها نقیبالممالک کلی بهطور

چشماندازداستانودرنتیجهتغییرشخصیت،جریانداستان

وزمینۀداستانبهکارگرفتهاست.نقالبهطورمستقیمبا

خطابدومشخصبهمخاطبمیگوید:...راداشتهباش..از

...بشنو«)مارزلف،بهنقل:ازیاوری162:1388(.درمثالهایزیر

شاهدمواردمتفاوتیازخطابهاهستیمکهنقیبالممالکدر

آثارشبهصورتیمشابهبهکاربردهاست.

ــاماخورشیدچونبهکناردریارسیدامرکردتاکشتی

درستکنند.اینهارادرکشتیساختنیداشتهباش،اماچند

کلمهبشنوازآنکهباشدبهجهانفرزانه،اسدبنکربدیوانه

)نقیبالممالک،گ2ب(.

ــامیرارسالنرادرباغبهگریهوغزلخوانیداشته باش؛

چندکلمهازقمروزیربشنوکهقدریدرکوچههاگردید)همو

.)218:1356

ــپسباسروپایبرهنهیکطرفبیابانرابهنظرگرفت

وچونتیرشهابشروعکردبهرفتن.چندکلمهازغالمان

شاهزادهبشنو:تاغروبمنتظرشدند،دیدندملکجمشید

نیامد)همو14:1384(.

ــاماچندکلمهازخورشیدبشنوید،خورشیدچونبهکنار

دریارسیدکشتینبودامرکردکشتیچندساختهودرمیانآب

آمده)همو،گ3ب(.

ــاماچندکلمهازامیرارسالننامداربشنویدکهدرخانه

مواجهکاووسباخواجهطاوسصحبتمیداشت)همو1356:

.)187

ــحارثخودخزانهنداشتازشاهنشاهزرگرفتهبهسپاه

دادودرانتظارپادشاهانبود،اماچندکلمهازشاهوماهجوانان،

نورالدهربنبدیعالزمان،عرض کنیم)همو،گ6الف(.
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نبض و بود نمانده رویش به رنگ کاووس خواجه ــ

نداشت، اماچندکلمه عرض کنیمازامیرهوشنگواهل

کلیسا)همو150:۱۳۵6(.

توصیف

زمانیکهنقالقصدداردمخاطبخودراباحوادثقصهدرگیر

کندمیکوشدتاباتوصیفهایمتفاوتبه»گزارشرخدادهای

بیرونیوکردارهایچشمگیرقهرمانانکهدرخوروصفبیشتر

وهنرنماییهایلفظیاندوپشتوانۀپرباریدرسنتدارند«

بپردازد)یاوری173:1388(.

در فارسی نوین داستانهای برخالف قصهها این در

دورههایبعد،بهتوصیفزمانبسیارکمترتوجهشدهاست.

درواقعتوصیفزماندرقصههایعامیانهبیشتربهتوصیف

طلوعوغروبخورشیدمحدودمیشودونقالاینقصهها،

نقیبالممالک،تالشمیکندکهدادِاینهنردیریندرمتون

منثورفارسیرابدهد.

وصف طلوع آفتاب

-همینکه آفتاب عالم تاب سر از دریچۀ خرچنگ به اذن 

ملک بافرهنگ، سر زد رر این کوه های پرپلنگ و در این 

دریاهای پرنهنگ و صحرای پر خار و سنگ، عالم را از نور 

منور و مزین ساخته)نقیبالممالک،گ2الف(.

-تاروزدیگرکه آفتاب گلرنگ به امر ملک بافرهنگ 

از این کوه های پرپلنگ و دریاهای پرنهنگ سر بیرون آورده 

عالم را به نور خود مزین نمود)همو441:1356(.

توصیف غروب آفتاب

ــازهردوجانبلشکربریکدیگرریختهوجنگمغلوبهشد

تا آفتاب پر رر چاهسار مغرب کش ده،ازهرجایطبل

نهادند خود آرامگاه به رو لشکر دو هر و زدند بازگشت

)نقیبالممالک،گ2ب(.

ــپایدرجنگلنهادوبهسرعتگلبانگبرقدممیزد، تا 

کنارچشمهای در کش د؛ مغرب  چاهسار  رر  سر  آفتاب 

نشستوقدریمیوۀجنگلخورد)همو68:1356(.

ــناچاردرآنبیابانقدممیزدوعرقمیریختتاهنگامی

کهقرصخورش د سر به چاهسار مغرب کش دوشب رر 

سر دست درآمد )همو368:۱۳۵6(.

ــتاشب رر سر دست آمداقرعفرمودتاکنارۀرودرا

چراغانکرده)همو،گ3الف(.

ــکنیزانبزمآراستندومیبهگردشدرآوردندتازمانیکه

شب رر سر دست آمد)همو37:1384(.

وصف مکان

درقصههاینقیبالممالک،بهندرتشاهدتوصیفمکان

هستیموبهطورکلییکموردکهبهوصفجنگلمیپردازد

بیشترینکاربردرادراینقصههاداشتهاستوچنانکهدر

نمونههایزیرمشاهدهمیشودمیتوانگفتدرسهقصهشبیه

بهیکدیگرآمدهاست.

ــدرختان سردس ری و گرمس ری، کاج، عرعر، صنورر، 

سر رر سر پای فلک ررکش ده و پا رر کیمخت زمین استوار

درمیانباغچهسراگلهایرنگارنگ)نقیبالممالک،گ25الف(.

-درختان سرس ری و گرمس ری و عرعر و صنورر و 

سرو و کاج و چنار و بید سر به فلک کش ده و پا به کیمخت 

زمین استوار کرده،نهرهایآبروانازهرطرفچونکوثرو

سلسبیلجاری)همو481:1356(.

-درختان سردس ری و گرمس ری عرعر و صنورر و 

شمشاد و بید و نارون و سرو و کاج و فوفل سر رر فلک 

کش ده و پا رر کیمخت زمین استوار گردانیده...)همو39:۱۳8۴(.

توصیف نبرد

برای مناسبی بسیار موقعیت قصهها این قهرمانان نبرد

نقیبالممالکبهشمارمیرودتابتواندهرچهبیشترهنرخود

با نمایشبگذارد.درحقیقت»صحنههایرویارویی به را

کشتن و تن به تن نبرد پنجهافکندن، رجزخوانی، حریف،

و بدیعی آرایشهای نمودن جاهای از دیگر یکی حریف

شگردهایبیانیاستونقیبالممالکدربیاناینمضمونها

بهسنتنقالیوفاداراست«)یاوری171:1388(.بارزترین
ً
کامال

توصیفدرنبردها،چنانکهدرنمونههایزیرشاهدهستیم،این

قصهها این قهرمانان مقابل در هرکسی که است مضمون

ایستادگیکندهمچون»خیارترقلمگردید/دونیمشد«.
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ــشاهزادهدستاوراگرفتهوتیغراازکفشبیرونآورده،

وبه همان گرمی زد رر کمرش که مانند خیار تر الم گردید 

وخودرابرسپاهاوزد)نقیبالممالک،گ52الف(.

ــ چنان به کمرش نواخت که مثل خیار تر به دو نیم شد

ودوپارۀپیکرشچوندوپارۀکوهبهزمینآمد)همو482:۱۳۵6(.

ــچنان رر دوال کمرش زد که چون خیار تر به دو نیمه 

گردید کهرعدوبرقبرخاست)همو83:1384(.

کرک
ً
وقهرا

ً
ــدالورسردستشراباتیغگرفتهوتیغجبرا

ش بیرون کش د وهی رر او زد که 
َ
ف
َ
کرکبه زور منم الم از ک

مال بد نصیب جان صاحب. بگیر تیغ خود را...)همو،گ۱ب(.

ش بیرون کش د، گفت: مال 
َ
ف
َ
ــبه یک فشار تیغ را از ک

حالل نصیب جان، بگیر از دست من)همو59:1356(.

توصیف شادی

نقیبالممالکدراغلبموارددرقصههایخود،برایبیان

شادیونشاطقهرمانانازدومورد»نقارۀشادی«و»طبل

بسامد که است ذکر قابل البته و میکند استفاده بشارت«

استفادهازمورددومبسیاربیشترازمورداّولاست.

ــشاهسلیماندر ررج نقارۀ شادی نواختوتاجهابرهوا

انداختند)نقیبالممالک،گ79ب(.

ــنقاره خانۀ شادی به نوازش درآوردند.شربتوشیرینی

خوردندوشرابلعلرنگراساقیانشوخوشنگبهگردش

درآوردند)همو424:1356(.

ــنقاره خانۀ شادی زدندوهفتشبانهروزبهعیشو

عشرتمشغولبودند)همو269:۱۳8۴(.

ــمالکملکوتخوشحالشدهطبل بشارت بنواخت

)همو،گ3ب(.

ــبرخیزبگونقارۀ بشارت به نوازش درآرند)همو1356:

.)394

ــحکمکردتاطبل بشارت کوبیدندوصدایشادیسپاه

اوبلندگردید)همو260:۱۳8۴(.

توصیف خشم و عصبان ت

بسامداینمورد،درقصههاینقیبالممالکبسیاراندکاست

موجودات وصف در بیشتر رده، این قالبی »گزارههای و

غیرانسانیداستانیااشخاصیاستکهرودررویقهرمان

قراردارند«)یاوری174:1388(.جالباستبدانیمنقیبالممالک

برایتوصیفخشموعصبانیتافرادقصههایشدراغلب

مواردازعبارت»دودناخوشازدماغشبیرونآمد/متصاعد

شد«استفادهمیکندکهکنایهازسوختهشدنوویرانگردیدن

است)میرزانیا430:۱۳8۲(.

ــچوناینخبربهخورشیدرسیددود ناخوش از دماغش 

بیرون آمد)نقیبالممالک،گ20الف(.

ملکه  دماغ  از  ناخوش  دود  ــازشنیدناینکلمات

متصاعد شد)همو256:۱۳۵6(.

ــشاهزادهازشنیدناینحرفدود ناخوش از دماغ به 

در آمدوآتشبهجانشافتاد)همو166:۱۳84(.

توصیف تهدید

میتوانگفتکهتهدیدازجملهگزارههاییاستکهدربیشتر

مواقعدرمیانرجزخوانیهاودرمیدانجنگاززبانپهلوانان

که تصویری گونهگونی روی، هر »به میشود. بیان قصه

دیگر در و هست امیرارسالن در است معتقد محجوب

قصههایعامیانهنیست«نیزدرقصۀرموزحمزهدیدهمیشود

)یاوری176:1388(.

نقیبالممالکبرایتوصیفتهدیدنیزمانندتوصیفاندوه

وخشمقهرمانانش،ازعباراتکناییاستفادهمیکندوازمیان

آنعبارتهاخاکدرسرکسیکردنکهکنایهازعزادارکردنو

بدبختکردناست،دارایبیشترینبسامداست،امادرقصۀ

»رموزحمزه«برخالفقصههایامیرارسانوملک جمشید

اینکنایههمانگونهکهدرمثالآخردیدهمیشودبرایسرزنش

بهکارگرفتهشدهاست.

ــایتاجرکاگربهفلکرفتهکهخاک در کاسۀ سرت 

می کنم)نقیبالممالک،گ3الف(.

ــبرواگربهدلخواهمنجنگکردیازتقصیرتمیگذرم

واالخاک در کاسۀ سرت می کنم )همو451:1356(.

ــخاک رر سرت کهخوبعاشقیهستی!بعدازاین

چگونهمیخواهیبهروییارتماهعالمگیرنگاهکنی؟)همو

.)198:1384
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دشنام

دشنامازجملهمواردپرکاربردیاستکهدراینقصههادیده

میشود.دلیلاصلیاینمیزانفراواندشنامرامیتوانبازتاب

فرهنگاجتماعیمردمعصرقاجاردراینقصههادانست.البته

ایننکتهرابایدمتذکرشدکهایندشنامهادرکتابهایقبلاز

نقیبالممالکوجودداشتهاست،امابسامدآندرایندوره

بیشتراست.ازمیانایندشنامهاعبارت»نمکبهحرام«و

»حرامزاده«بیشترینبسامدرادارد.

دردورانقاجاردشنامنهتنهادربینمردمعامهکهحتی

درگفتوگویشاهانوبزرگاندرباری،رواجبسیارداشته

است.براینمونهمیتوانبهنامۀناصرالدینشاهبرایامیر

کبیراشارهکرد.»...کداممادرق...میتواندیکدمدر

حضورماازشمابدبگوید.بهخداقسمهرکسازشمابد

بگوید،چهدرحضورما،چهدرمقابلدیگران،حرامزادهام

اگرنگذارمشجلوتوپ«)امانت215:1383(.

ــخورشیدسربرآوردهگفت:اینمک به حرامبارگاه

سلیمانیرابهایرجمیتوانیداد؟)نقیبالممالک،گ۲الف(.

ــپطرسشاهازسخنانقمروزیربهسرغیرتآمدوبه

شمسوزیرگفت:حرامزادۀنمک به حرام چنیندولتخواهی

میکنیوبامنبهمکروحیلهراهمیروی)همو100:۱۳۵6(.

ــاینمک به حرامنادرست،چهکارمیکنی؟دستنگاه

دار)همو197:۱۳8۴(.

ــوازآنطرفلونکحرامزادهپرشانداخته،کاربرلشکر

نورالدهرتنگکردهبود)همو،گ10ب(.

ــبیاختیارنعرهبرآوردحرامزادهدراینجاچهمیکنی؟

)همو146:۱۳۵6(.

توکشته وهم من باشدهم بیدار حرامزاده آن اگر ــ

میشویموازدستاوجانبهدرنخواهیمبرد)همو169:1384(.

اصهالحات مشابه

قصههای یعنی دیگر قصۀ دو و رموزحمزه قصۀ  میان در

امیرارسانوملک جمشید،اصطالحاتمشابهفراوانیدیده

میشودکهخودبیانگرآناندکهخالقاینقصههابهاحتمالزیاد

میتواندیکنفرباشدوحتیاگربنارابرآنبگذاریمکهاین

اصطالحاتدربینمردمعامهرایجبودهاستوخواهناخواه

تفاوت بازهم یابد، راه نویسندهای هر آثار به میتوانسته

خاص اصطالحات این کارگیری به نحوۀ در نویسندگان

مشخصمیشود.برایمثالدرقسمتزیربهدوموردازاین

مشابهتاشارهمیکنیم:

ــامادراینوقتزرقامحاضربود،خبربهاسدرسانید.

آتش به جان اسد افتاد.درساعتباقزاقانسوارشدهوروانه

شد)نقیبالممالک،گ8ب(.

ــچونبارانبناکردبهگریهکردن!آتش به جان شاهرخ شاه 

و آصف وزیر افتاد)همو404:۱۳۵6(.

ــچونملکجمشیداینسخنرا شنید آتش رر جانش 

افتاد )نقیبالممالک42:۱۳8۴(.

ــاماشاهزادهنورالدهراسدرادیدگل از گل او شکفته 

شد.فرجگفت:بهروزاینچهنوعاست)همو،گ21ب(.

ــارسالنمقدمۀشیرکشتنوخدیومصررانجاتدادن

همهرابیانکرد.گل از گل خواجه نعمان و بانو شکفته شد

)همو14:1356(.

نتیجه 

میرزامحمدعلینقیبالممالک،نقالباشیدربارناصرالدینشاه

قاجاربود.ویدرمواقعیخاصبرایسرگرمکردنشاه،

قصههاییزیباوشنیدنیرانقلمیکرد.ازنقیبالممالکدو

اثرمنتشرشدهبهنامهایامیرارسانوملک جمشید،ویک

اثرچاپنشدهباعنوانزرین ملکبهجاماندهاست.بهنظر

میرسدعالوهبراینقصهها،قصۀدیگریبهنامرموز حمزه

داردکهتاکنونناشناختهماندهاست.برایاثباتاینادعا

شیروانی، محمد چون نسخهشناسانی سخنان از گذشته

آقابزرگطهرانیواحمدمنزویکهبهصراحتبهایننسبت

که مشترکیهست اشعار ازجمله قراینی کردهاند، اشاره

قصهگوآنهارابهمقتضایزمان،مکانوحوادثقصهآورده

است،همچنیننامهایمشترکوتوصیفهایمشابهیچون

توصیفطلوعوغروبآفتاب،مکان،نبرد،شادی،اندوه،

مشترک اصطالحاتی و دشنام تهدید، عصبانیت، و خشم

وجودداردکهمیتواندنشاندهندۀیکیبودنخالققصههای

امیر ارسان،ملک جمشید،زرین ملکورموزحمزهباشد.
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