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 1خان ملکم   نویسندگِی  ۀ دگر بار دربار 

 
 آرام بوداغیان 

 3و عارفه کنی فرد   2خسروی تورج  ترجمه  

 
عنواِن  که تحت  تیاتر   کتابی  را    5[ . ش۱۳۵۸] /۱۹۸۰  در سال  4چهار  ما  یافت  انتشار  تبریز  در 

مسأل به  دوباره  نمود  دیپلماِت ملکم  نویسندگِی   ۀمجبور  شخصیِت   خان،  از    ایرانی،  و  سیاسی 

  نامه خان و یک نمایشاز ملکم]اصفهان[ بپردازیم. این کتاب شامل سه اثر    جلفای  نامِی   ارمنیاِن 

 مبارز  علیزاده، م.  ابراهیموف، س.  آ.  ای ناشناس بود. در این زمان محققانی همانندِ از نویسنده

ها نامهنمایش  ۀخان اصاًل نویسندکردند تا اثبات کنند ملکمکه بیهوده تالش می  6ممدزاده   خ.  و

پیدا شدند و آن  به  نبوده، دوباره  آقاها را  بار )برای مثال حسین   میرزا  این  آنان  نسبت دادند. 

ابطاِل   7ابوالفضل(  را حس می  جدیدِ   کشف علمِی   که  نویسندخود  برای    کمدِی   آثارِ   ۀکردند، 

 میرزا آقا تبریزی را ابداع نمودند.  جدیدِ  خان، ناِم ملکم

  ۀ ما به تفصیل دربار     8خان« های ملکمنامهنمایش  ۀمسأل  ۀ»دربار   پیشین با عنواِن   ۀدر مقال

این موضوع صحبت کردیم و نیازی به تکرار آن نیست، اما الزم است که دگر بار تأکید کنیم که  

 . استخان ملکم مستعارِ  تاریخی نیست بلکه یکی از چندین ناِم  آقا، نام یک شخصیِت  میرزا

 باال و جعل حقایِق شده در  یاد  با حمایت از نویسندگاِن   چهار تیاتر  کتاِب   ۀ مؤمنی در مقدم  م.

به قلِم های چاپنامهکند که نمایشتاریخی، تصدیق می . در  استتبریزی    آ.   م.   شده متعلق 

 
 ( در ایروان به چاپ رسیده است. ۱۳۶۱/ ۱۹۸۳) اجتماعی علوِم  ۀاصل این مقاله به زبان روسی با عنوان زیر و در روزنام. 1

А. А. БУДАГЯН  ЕЩЕ (1983)К,   РАЗ    К  ВОПРОСУ    ОБ  АВТОРСТВЕ     ХАНА-МАЛЬ КОМ

Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների. 
 com.yahoo@khosravi_To، آموختۀ دکتری تاریخ اسالم. دانش 2
 akanifard@bk.ru ،آموزش زبان روسیارشد آموختۀ کارشناسی. دانش 3
 . این اثر نخستین بار در سال ۱۳۵۵؛ به کوشش محمد باقر مؤمنی؛ تبریز: نیل: ابن سینا،  چهار تیاترتبریزی، میرزا آقا،  .4

 چاپ دوم آن مورد نظر بوداغیان بوده است  ۱۳۵۵/۱۹۷۶
ً
  [.مترجمان] به چاپ رسیده است. احتماال

 داخل][ از مترجمان است.. توضیحات  5
6 .«Trudy Instituta literatury i yazyka AN AzSSR», ser. lnt-ry, t. 9, 1956. 
7 .« Narody Azii i Afriki», 1963, № 6, s. 142— 146. 
8 . HSSH GA «Lraber» (Has. pit.), 1968, ej 92 —101. 
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دیگری به جز آنچه که او  های او ما هیچ چیزِ زندگی و فعالیت ۀخود وی »دربار  ۀگفتحالی که به 

 نوشته است، نمی
ً
 1.دانیم« شخصا

باور میمحتوای چهار نمایش  ۀبا مقایس این  به  مشترکی میان سه   رسیم که هیچ چیزِ نامه 

نمایش  ۀنامنمایش با  ناِم   ۀناماول  به  خلخالی   چهارم  هاشم  آقا  تلخ  این    2عشق  ندارد.  وجود 

لحاِظ   نامهنمایش از  لحاِظ   هم  از  هم  و  نمایشویژگی  محتوایی  سه  با  سبکی  دیگر    ۀنامهای 

نامه کاماًل با محتوای  عنوان چهارمین نمایش  3. متفاوت است و به نویسندۀ دیگری تعلق دارد

 یک دراِم آن منطبق است. این نمایش
ً
دو    چندان عمیِق نه  ناکام و احساساِت   عشقِی   نامه ماهیتا

 . است ]سارا و هاشم[  عاشق

  های احساساتی و ملودراِم نه خان کاماًل متفاوت است؛ در آنها صحهای ملکمکمدی  ماهیِت 

  طور کلی از ضعِف های ضعیفی هستند و بهدارای صحنه  ؛وجود ندارد  عشق تلخ ۀ  نامنمایش

خان، قبل از هر های ملکمهای هنری. کمدیساختاری شدیدی برخورداراند و تهی از ویژگی

های سیاسی،  ایران و با هدف افشای واقعیت  چیز، آثاری دارای هجوی تلخ در رابطه با حاکماِن 

مشخصی را پیش   خان یک هدِف آن زمان هستند. در این آثار ملکم  ۀ جامع  اجتماعی و اخالقِی 

های اقتصادی، سیاسی و  سوزان و انحطاط  روی خود قرار داده است؛ نجات مردم از آن جهنِم 

مردِم  که  بودند.بی  اجتماعی  شده  غرق  آن  در  وطِن بی  خان ملکم گناه  به  عشق    اندازه  خود 

های  پلیدی  های مردم و به نمایش گذاشتِن توده  ورزید و برای روشنگری، باز کردن چشِم می

  کرد. ایران تالش می  فئودالِی   ۀحاکم بر جامع  قانونی و خودکامگِی عدالتی، بیاجتماعی، بی

ملکماندیشه قوِت های  به  همچنان  نیز  وی  بعدی  کارهای  و  آثار  در  در    خان  ماند.  باقی  خود 

سال  قانون ۀ  مجل  صفحاِت  طی  در  لندن  در  وی  سوی  از    / ۱۸۹۳ـ ۱۸۹۰  هایکه 

انتشار می.ق ۱۳۱۰ـ ۱۳۰۷] به[  به نشرِ ناپذیر و شگفتطرز خستگییافت،  های  آلایده  انگیز 

داد و این امر  فئودالی را به شدت مورد انتقاد قرار می  ۀجامع  منحِط   خود ادامه داد و اخالقیاِت 

 گذاشت. جوان تأثیر بسیار زیادی می نسِل  بر تفکرات و ذهنیِت 

 
  .۲۰ص  ،چهار تیاتر، مقدمه. 1
 است.  ،های ویخلخالی و ماجراجویی آقا هاشمِ  ۀاندوه سفرهای عاشقان نامهنمایش عنوان اصلی این  .2
ــوع مـخالف .3 ــاره نموده و هم آخوـندزاده نـقد آن چـهار تـیاترـخان ـبه  . زیرا هم خود ملکماـند]مترجـمان ـبا این موضـ را ـبه   اشـ

 [.ماندنمی باقی  ایههاین جای هیچ شک و شب بر دیگر فرستاده است. بنا ۀنامهمراه سه نمایش
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خان هستند،  ملکم  نویسندگِی   هنرِ   ۀکنندمحققانی که نفی  که   شگفتی است  ۀدر حقیقت مای

کنند  ها تالش میتدها و مگیری از روشتاریخی، بدون بهره سلیم و وجود منابِع  برخالف عقِل 

کمدی وی را به میرزا آقا تبریزی، فردی    واقعی را نادیده بگیرند و اثرِ   ۀنویسند  که حق نویسندگِی 

[ اشاره شد که محمدبیک ۱۳۴۶]  /۱۹۶۸ ما در سال ۀگمنام در ادبیات، نسبت دهند. در مقال

  در اصل هجوِ خان »ملکم [ متذکر شده بوده که:. ق۱۳۰۴]  /۱۸۸۷ل  شاختاختینسکی در سا

می می  ؛ نویسد«سیاسی  منظورِ نتیجه  که  کمدی  گیریم  که  بوده  این  های شاختاختینسکی 

خان هستند، بر آن تأکید دارند  ملکم  نویسندگِی   هنرِ   ۀوی در عین حال که اثبات کنند  آمیزِ هجو

ملکم زمینکه  سه  در    
ً
مشخصا اما   ۀخان  زد   می  قلم  فرهنگی،  و  سیاسی  اقتصادی،  مسایل 

 های دیگر هم داشته است. هایی در زمینهلهمقا

ادام نشریاِت   ۀدر  در  این مسیر موفق شدیم  در  کارهای علمی،   جستجوها  و دیگر  ادواری 

 خان است، پیدا کنیم.ملکم نویسندگِی   هنرِ  ۀکنندمستنداتی را که ثابت

سال  آ. در  معروف،  مورخ  ملکم  [. ق۱۳۲۵]   /۱۹۰۸  آلپویاجیان،  مرگ  به  در  راجع  خان، 

با عنواِن مقاله  بوزاندیون ۀ  روزنام برشمردن    ای  با  که  ناپدید شدن« چاپ کرد  »هویت در حال 

ملکم عرصهمناصب  در  ادامخان  در  فرهنگی،  و  اقتصادی  سیاسی،  های  صحبت  ۀهای 

می تأکید  »ملکمشاختاختینسکی  هجوکند:  آثار  می  آمیزی خان  به  چاپ  آنها  در  که  کرد 

 1« .گرفت جهالت و ناآگاهی را به انتقاد می  آمیزِ بار و فاجعهزیان   ن تبعاِت ممک   شدیدترین صورِت 

نگهداری می ماتناداران  که در حال حاضر در  اسنادی  به شفافآلپویاجیان در  نیز  ترین شود 

آثارِ حالت می فارسی می   گوید:»وی همچنین  زبان  به  تا مدتنمایشی  که  به شیونوشت    ۀ ها 

می چاپ  ولیتوگرافی  می  شد  توزیع  ایران  بر    2« . شددر  و.  او،عالوه    زارداریاِن   همچنین 

خاطرنشان می روزنامه نیز  موفقکند:»ملکمنگار،  و  بهترین  به  دادن  خان  نشان  با  شکل  ترین 

 3« .ها را به سخره گرفته استهای حاکمان جاهل، آن مسئوالن دولتی در نقش

خان  کمدی ملکم ادبیات فارسی، هشت سال قبل از آن که آثارِ  ۀبراون، استاد برجست گ. ا.

کتاِب  در  شود،  چاپ  برلین  عنوان   در  با  اشعارِ   خود  و  می  فارسِی   »نشریات  -معاصر« 

 ، بهاتحادۀ  روزنامخان در  میرزا ملکم  ۀنوشت  عربستان   خان حاکمِ اشرف  داستاِن   ۀنویسد:»خالص

 
1. «Byuzandion», 17, VII, 1908. 
2. Matenadaran, d. 16, dok. 347, s. 119 b. 
3. «Hishatakaran», Yereveli mardkants’ kensagrut’yunner (1512-1933)», H. G, Kahire, 1934, ej 13-

117. 
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رسید. این داستان در چهار پرده حاکم رژیم  چاپ میها، به  صورت ضمیمه و یا پانوشت ستون 

خنده در  را  گذشته  جذابمستبد  و  میدارترین  تصویر  به  ممکن  شکل  وی    1« . کشیدترین 

  طورِ بخش، و بهصورت بخش... به  خان ... ملکمۀ  نامنویسد:»سه نمایشهمچنین در ادامه می

روزنام در  سال  اتحادتبریزی    ۀخالصه  به  ۱۹۰۸/ ۱۳۲۶  در  آثار  این  است.   صورِت چاپ شده 

 ف.  ۀ اند که کپی آنها در کتابخانبه چاپ رسیده  ۱۹۲۱-۱۹۲۲/ ۱۳۴۰کامل در برلین در سال  

ماجراهای   -۱ند از:  اها عبارت نامهموجود است. این نمایش  ،معروف  روزن، دانشمند و دیپلماِت 
تهاشرف در  وی  اقامت  زمان  در  عربستان،  حکمران  حکمرانی  شیوه  -۲  ،ران خان،  های 

میرزا به کربال و ماجراهای وی  داستان سفر شاه قلی  - ۳  ،خان بروجردی و ماجراهای وی زمان 
   2.« جا شاه مراد میرزادر زمان اقامتش در کرمانشاه در نزد حکمران آن 

.
ُ
برای اصالح خان  ملکم  ۀخان« ضمن اشاره به مبارز ایران و ملکم  »انقالِب   ۀزاواریان در مقال  ا

غیرِ   فئودالِی   سیستِم  اعمال  و  خودکامگی  برچیدین  ضرورت  نیز  و   حکمراناِن   قانونِی مرتجع 

کند که او در تالش برای ایجاد اصالح و بهبود وضع ملت بوده است.  ایرانی، تأکید می  حریِص 

را داشت  سیاسی، این افتخار    جز آثارِ خان به»ملکم:  کندخود اضافه می  ۀمقال  ایشان در پایاِن 

نمایش اولین  ایده  نویِس نامهکه  ترویج  برای  آنها  از  که  باشد  استفاده میایران  اما هایش  کرد. 

هنری در سطح    موضوع توسعه، گسترش و پروراندن آن و نیز ساختارِ   رِ ظهایش از ننامهنمایش

را مورد  جامعه و سیستم اداری    عالِی   طبقاِت   ممکن رذایِل   ۀعالی نیستند و به شدیدترین شیو

ای هم در  لیتوگرافی و در سطح گسترده ۀهای وی ... به شیونامهدهد. نمایشسرزنش قرار می

[ به چاپ ۱۳۴۰]/    ۱۹۲۲بار در برلین در سال  ایرانی انتشار یافت و هم برای اولین  ۀمیان جامع

 3« .رسید

.
ُ
خان اختصاص  های ملکمکه در اصل به فعالیت  یپرم   خود با عنواِن   دان، در اثرِ المار، تاریخ  ا

ها  نامهنوشت. این نمایشمی  نامه خان همچنین نمایش»ملکم  کند:داده شده است، تأکید می

حکومت و حکمرانان و    شان خودکامگی و استبدادِ خود و محتوای انتقادی  تلِخ   طنزِ   ۀبه وسیل

خان  های ملکمنامهنمایش  این نویسنده،    ۀبه عقید  4« . گذاشتندملت را به نمایش می  بدبختِی 

آنها در این بوده است    اند. اما ارزش و اهمیِت های هنری ضعیف بودهبه لحاظ ساختار و ویژگی

 
1 . Ргеss and Роеtгу оf Моdern”, Cambridge, 1914. р. 34. 
2.  А Littегагу History of  Регsiа, vоl. IV, Саmbrigе, 1928, р .463. 
3. «Vem», Pariz, 1935, N 4, ej 24. 
4. H. Elmar, Yeprem, Tehran, 1964, ej 94. 
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فارسی، منعکس شده    نویِس نامهخان، اولین نمایشملکم  فردِ های منحصربهآلکه در آنها ایده

 است. 

تاریخ رائین،  فعالیت  داِن اسماعیل  به  که  کتابی  در  ایران،  نامی  و  ملکمبرجسته  خان  های 

می دارد،  کتاب  نویسد:اختصاص  خام»چنین  به  متعلق  که  منتشر  ملکم  ۀهایی  است،  خان 

-، شیوه۱۲۳۲عربستان در ایام توقف او در تهران در سال    خان حاکمِ سرگذشت اشرف  :اندشده
کربال   حکایِت و    ،هجری  ۱۲۳۴ام در سال  خان بروجردی و سرگذشت آن ایای حکومت زمان ه

ایام توقف چندروزه در کرمانشاهان نزد شاه مرادمیرزا حاکم    میرزا و سرگذشِت رفتن شاه قلی
  1«.آنجا

اثبات  که  فارسی  و  ارمنی  منابع  از  بسیاری  ما مطالب  نزد  در  وچرای  چون بی  ۀکننداکنون 

نمایش نام نامهتعلق  قلم  بردههای  به  میهستندخان  ملکمشده  گمان  دارد.  وجود  رود  ، 

دربار استدالل شک  هرگونه  کردن  برطرف  برای  مختلف  نویسندگان  از  که  نویسندگی   ۀهایی 

اند  خان بودهعصران ملکمخان آوردیم، کافی باشد. بسیاری از نویسندگان ذکرشده از همملکم

 خان آگاهی داشتند. های مذکور به قلم ملکمنامهو به خوبی از تعلق نمایش

م. به  سرانجام  خود  سخنرانی  متن  در  دپارتماِن آخوندوف،  رئیس    ن.   مرکزِی   ۀادار   عنوان 

سال   سپتامبر  ماه  در  که  می  ۱۸۸۸بارانووسکی  است،  شده  روز  برگزار  چند  »برای  نویسد: 

دوسِت ملکم مشاورِ    ارمنِی   ۀزاداشراف  خان  شرق  سفارِت   من،  استانبول،  در  و ایران    شناس 

به کارهای من عالقه  ۀنویسند تغییرِ معروف، که  با نظر من در مورد  الفبای   مند است و کاماًل 

 . ]نزد من بوده است[«، عربی موافق بود 

ملکم آخوندوف  میم.  نویسنده  را  مخالفاِن خان  بدانم  که  است  جالب  من  برای  اما    نامد 

آنان دهند؟ فکر نمینویسنده را چگونه درک و توضیح می  ۀخان واژملکم  نویسندگِی  کنم که 

درمی نگارش  به  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  مسایل  مورد  در  آثاری  که  را  آورد،  شخصی 

خان آشنایی نداشت، بعید بود که او را  های ملکمنامهاگر آخوندوف با نمایش.  نویسنده بنامند 

ای دیدار  که  است  مشخص  بنامد.  روشنفکرِ نویسنده  ملکم  ن  با  سالبزرگ  در  /    ۱۸۶۳  خان 

نمایش. ق۱۲۷۹] دیگر  که  زمانی  یعنی  است.  شده  انجام  استانبول  در  شده نامه[  نوشته  ها 

با  کند.له را تأیید میئطور که دکتر کامشاد این مسبودند و یا در حال نوشته شدن بودند، همان 
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حقایِق  این  به  ما  اوصاف،  این  نک  تمام  اکتفا  دربار واضح  شک  هرگونه  کردیم  سعی  و    ۀ رده 

بنانویسندگی ملکم را برطرف کنیم.  نامه  بر  خان  به محمد محیط طباطباییاین   ، استادِ 1ای 

  فرهنگِی   ادگاریان، فعاِل   خان، نوشتم و به آقای ا.آثار ملکم  معروف ایرانی و پژوهشگر معروِف 

 با  ارمنِی 
ً
استاد دیدار کند. این مالقات   ساکن تهران فرستادیم و از او درخواست نمودیم شخصا

یید  أکه به دست وی امضا و ت  ،انجام شد. آقای ادگاریان با پرفسور مصاحبه کرد و متن مصاحبه را

فسور طباطبایی پرسیده بودم که آیا حقیقت دارد که گاهی وبرای ما فرستاد. از پر   ، شده بود

شد؟ وی تأیید کرده بود:» بله، در این مورد من از  شناخته می میرزا آقا  مستعارِ   خان با ناِم ملکم

  کرد و دوست بسیار نزدیِک ایران در لندن کار می  سفارِت   عنوان منشِی زاده که بهمرحوم تقی

فکر شد. من حتی  میرزا آقا شناخته می  مستعارِ   ام که ملکم گاهی با ناِم خان بود، شنیدهملکم

میرزا آقا    خان به ناِم شد، ملکمصورت خالصه چاپ میکه آثار وی به  اتحاد  ۀروزنامکنم که در  می

 « . شدشناخته می

ای  لهئشود مسجدید« نامیده می  علمِی   چه که »کشِف موجود است و آن   این نظرات حقایِق 

 شود. خان محسوب میملکم مخالفان نویسندگِی   ذهِن  ۀاساس و ساختبی

 
 

 

 

 
تاریخی   هایهای فراوانی در زمینه( مورخ و ادیب بود. وی مقاله۱۳۷۱  درگذشتهٔ  –۱۲۸۰طباطبائی )متولداستاد محیط  .1

و ادبی در نشریات معتبر منتشر نموده است. ایشان عالقۀ فراوانی به نوشتن مقاالت متعدد در مورد موضوعی خاص داشتند. 

آنها می  او در مورد سید جمالاز جمله  ،  دیوان حافظ،  گلستان سعدیالدین اسدآبادی، فردوسی،  توان مجموعه مقاالت 

 ترین اثر طباطبائی گردآورِی نام برد. اما مهم  مطبوعات  یتاریخ تحلیلیای رازی و  خیام، اعزام محصل به اروپا، محمد زکر

 ]م[ است. خانمجموعه آثار میرزا ملکم


