معرفی و نقد سفرنامۀ ناصری
سید علی هاشمی عرقطو

*

س��فرنامۀ ناصری یکی از دهها س��فرنامهای اس��ت که به
دس��ت یکی از وابس��تگان حکومت قاجاری نوشته شده است.
این س��فرنامه ک��ه حاوی نکات جالب و خواندنیای از س��یر و
س��یاحت نویسندهاش اس��ت توس��ط میرزا نصرهلل طباطبائی
دیبا -ناصرالسلطنه -به رشتۀ تحریر درآمده است.
میرزا نصرهلل ناصرالس��لطنه متول��د  1281هجری قمری
از کارگ��زاران دول��ت قاج��اری و وزیر خالصهج��ات و زراعت
مظفرالدینشاه است .وی در سال  1318 -1317عزیمت حج
کرد و سفرنامهاش را نگاشت.

س�فرنامۀ ناصری ،ناصرالس�لطنه میرزا نص�رهلل طباطبائی
دیبا ،تحقیق و تصحیح رس�ول جعفری�ان ،کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس ش�ورای اسالمی ،تهران375 ،1390 ،
صفحه.
مقدمه

یکی از گونههای مهم در میان آثار نویس��ندگان ،س��فرنامهها
هس��تند .س��فرنامهها گزارشهاییاند که بهدست جهانگردان
نگاش��ته میش��وند و حاص��ل مش��اهدات و جس��تجوهای
نویسندگانشان هستند .در هر سفرنامه ،اطالعات و آگاهیهای
فراوان و اغلب مهم دربارۀ شرایط اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و ...کش��ورها و شهرهای مختلف به دست میآید .در
ایران ،با وجود آنکه پس از اسالم ،افرادی ،خصوص ًا نویسندگان
کتابهای جغرافیایی ،به ثبت دیدههای خود از مناطق مختلف
به زب��ان عربی پرداختند ،اما میتوان گفت که «ناصرخس��رو»
پیش��گام سفرنامهنویسی به زبان فارسی بوده است .پس از آن،
دو دورۀ مهم سفرنامهنویسی در ایران وجود دارد که یکی عصر
صفویه است و دیگری عصر حکومت قاجاریه.
س��فرنامههای دورۀ قاج��اری هرچند دربرگیرندۀ ش��رح
س��فرهای نویسندگانشان به نقاط مختلف ایران و جهان است،
ام��ا در این میان به دو مقصد بیش از همه توجه ش��ده اس��ت:
نخست عربستان و دیگر فرنگ .بخش زیادی از سفرنامههایی
ک��ه در ای��ن دوره نوش��ته ش��دهاند ،حاوی ش��رح مس��افرت
نویسندگانش��ان به سفر حج اس��ت و گزارشی از وقایع مختلف
این سفر و راههای حرکت به سمت ّ
مکه را دربردارد .همچنین
افزایش ارتباطات میان دولت قاجار و کشورهای اروپایی باعث
حضور بیش��تر اروپاییان در ایران و سپس مسافرت ایرانیان به
اروپا ش��د .بههمینخاطر س��فرنامههای متعددی از دورۀ قاجار
به یادگار مانده که ش��رح س��فرهای نویس��ندگان این آثار به
کشورهای اروپایی است.

بررسی متن سفرنامۀ ناصری

س��فرنامۀ ارزشمند ناصرالسلطنه که با تحقیق و تصحیح جناب
آقای رس��ول جعفریان منتشر شده است ،ازجمله سفرنامههای
باارزش و درخور اعتنای دورۀ قاجاری است.
مؤل��ف مانند برخی دیگر از رجال قاجاری ،در پی انفصال از
خدمت و مغضوب شدن که ترس از کشته شدن هم در آن
وجود داشته ،عزیمت حج کرده است.
(ناصرالسلطنه ،سفرنامۀ ناصری)10 :

او در مس��یر ای��ن س��فر ُپر فراز و نش��یب ،به ثب��ت و نگارش
خاط��رات و اتفاقات میپردازد و اطالعات زیادی را از مس��یر
س��فر و حال و اوضاع ش��هرهای میان راه ب��ه خواننده عرضه
میکند .ناصرالس��لطنه پس از پایان مناس��ک ح��ج  ،پیامی را
از مظفرالدینش��اه دریافت میکند که این پیام حاوی دس��تور
شاه برای س��فر او به اروپا اس��ت .بدینترتیب بخش جدیدی
بر سفرنامۀ ناصرالس��لطنه اضافه میشود .گرد آمدن سفرنامۀ
ّ
مکه و س��فرنامۀ اروپا در یک کت��اب ،یکی از ویژگیهایی این
اثر اس��ت که همزمان دو گونه از سفرنامههای عهد قاجاری را
در خود دارد.
س��فرنامۀ ناصری ع�لاوهب��ر ویژگی ذکر ش��ده ،دارای
خصوصیات دیگری است که در ادامه به شرح و توضیح مختصر

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تبریز.
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آنها میپردازیم .ویژگی مهم این کتاب شرح دقیق جزئیات و
توصیف کامل ش��هرها و مسیرهایی است که نویسنده از آنها
عبور کرده است .او در جایجای سفرنامۀ خود به بررسی و ذکر
ویژگی راههایی که از آنها عبور کرده میپردازد .ناصرالسلطنه
تقریب ًا در تمام ش��هرهایی که وارد میشود ،علیالخصوص در
ش��هرهای بین راه ّ
مکه ،به ذکر تاریخچهای از شهر میپردازد.
نکتۀ مهم در توصیفات او این است که بسیار به جزئیات اهمیت
میدهد .البته توصیفات نویس��نده از حال و اوضاع ش��هرها و
مناطق مح��دود به جنبههای مادی نیس��ت و او در جایجای
نوش��تههایش به خوی و خصل��ت و عادات مردم نقاط مختلف
میپ��ردازد؛ نمونههای این مطل��ب بهخصوص در وصف رفتار
بدویان عربستان دیده میشود.
ش��رح خوش��گذرانیها و تفریحاتی که ناصرالس��لطنه در
ش��هرهای مختل��ف ،بهویژه در ش��هرهای اروپایی و در رکاب
شاهنش��اهی ،داش��ته اس��ت ،از دیگر بخشهای این سفرنامه
اس��ت 1.مطلب جالب دربارۀ ناصرالس��لطنه و وضع و حالش در
البهالی مطالب سفرنامه ،خصوص ًا در مسیر رفتن به سفر حج،
آنجاس��ت که او فراوان به ش��کایت از مس��یر حرکت ،مردمان
شهرهای واقع در سر راه و امکانات مسافرت میپردازد.
گذشته از مطالبی که پیش از این ذکر شد ،بعضی توضیحات
جالب و دقیق ناصرالسلطنه ،از مزایا و ویژگیهای این سفرنامه
محسوب میشود .نویس��نده در توصیف بعضی مراسمها نظیر
مراس��م نذر بکتاشیها 2و توصیف س��اختمانهایی که بازدید
کرده اس��ت؛ نظیر اهرام مصر 3از بیان جزئیات فروگذار نکرده
اس��ت .همچنین از نکات جالب موجود در این سفرنامه بعضی
پیشگوییهای نویس��نده دربارۀ زوال دول��ت عثمانی 4،ایجاد
رقابت نظامی در عرصۀ آسمان 5و وقوع جنگ جهانی 6است.
تا این بخش از مقاله به محتوای سفرنامۀ ناصری پرداختیم،
اما بد نیس��ت کمی هم به ظرف این مظ��روف توجه کنیم .در
این بررسی ابتدا باید نگاهی بیندازیم به کلمات به کار رفته در
س��فرنامۀ ناصری و س��پس به اختصار دربارۀ نثر ناصرالسلطنه
نکاتی را یادآور شویم .کلمات معمول زبان ناصرالسلطنه از نوع

کلمات رایج در دورۀ قاجار اس��ت .او در نگارش جملهها س��عی
نکرده اس��ت که از عبارات و کلمات مغلق و پیچیده اس��تفاده
کن��د ،بههمینخاطر نثر کت��اب ،به لحاظ اس��تفاده از واژگان،
نثری س��اده و روان است .مؤلف در استفاده از کلمات ساده گاه
آنقدر دچار افراط میش��ود که به نوعی از سستی و عوامزدگی
دچار میش��ود؛ مث ً
ال کلمۀ «بیرق» را همواره به صورت «بیدق»
میآورد 7.عالوه بر این ،بسامد واژگان فرنگی ،اعم از انگلیسی
و فرانس��وی و ، ...در س��فرنامۀ ناصری فراوان است؛ البته گویا
نه نویسندۀ سفرنامه و نه مصحح محترم ،هیچیک نتوانستهاند
ضبط دقیق و یکدس��تی را از این واژهها ارائه کنند؛ مث ً
ال کلمۀ
واحدی به صورت ایستانسیان ،استانسا ،ایستانسیا ،آستانسای،
8
آستانسان و ایستانسا آمده است.
علیرغم همۀ محاسن و نیکوییهایی که سفرنامۀ ناصری
در اش��تمال بر دقایق خاطرات و بازدیدهای ناصرالسلطنه دارد
و با وجود س��ادگی الفاظ و عبارات ،جملهبندیهای این کتاب
به طرز آزاردهندهای آش��فته و سس��ت اس��ت .بخش��ی از این
جملهبندیهای ضعیف ناش��ی از حذفهای بیجا و غلط افعال
یا درست رعایت نکردن زمان و اشخاص افعال است .نمونهای
از این جمالت:
خالصه کالس��که ت��ازه ،و درهای او را بس��ته ،برودت هوا
صدمه نمیزد( .همان)61 :

بررسی و نقد تصحیح کتاب

ت��ا اینجای بحث ،بیش��تر درب��ارۀ مؤلف س��فرنامۀ ناصری و
ویژگیه��ای متن این اثر صحب��ت کردیم ،اما در معرفی و نقد
مصحح ،نمیتوان فقط به متن کتاب بس��نده کرد
ی��ک کتاب َّ
مصحح نپرداخت .البت��ه تبحر و آگاهی مصحح
و ب��ه عملکرد ِّ
کتاب در ح��وزۀ مطالعات تاریخی و چاپ نس��خههای خطی،
بهویژه سفرنامههای حج دورۀ قاجاری ،بر کسی پوشیده نیست
و نیاز به ش��رح و بازگویی مجدد ندارد اما بر تصحیح این کتاب
نکات و اشکاالت چندی وارد است که در ادامۀ مباحث به آنها
میپردازیم.

 . 2سفرنامۀ ناصرالسلطنه.116 :
 .1نک :همان 266 :و  269 ،267و .280 ،270
 .4همان.79 :
 . 3همان 110 :و .111
 . 6همان.281 :
 . 5همان.244 :
 . 7نک :همان80 :؛ 256؛  306و . ...جالب آن است که مصحح محترم در برخورد با این کلمه هیچ توضیحی دربارۀ صورت درست آن نمیدهد.
 .8برای دیدن نمونههایی از صورتهای مختلف این کلمه نک :همان 202،250 ،195 ،102 :و .305
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بخش ا ّول از بررس��ی نحوۀ کار مصحح سفرنامۀ ناصری
را به مقدمۀ این کتاب اختصاص میدهیم .مقدمهای که جناب
جعفریان بر این اثر نوش��تهاند به طور کلی از دو بخش تشکیل
ش��ده اس��ت :بخش مختصری درب��ارۀ معرف��ی و زندگینامۀ
ناصرالسلطنه و بخش مطولی در ارائۀ خالصۀ اثر .حال باید دید
که نویسنده چه آگاهی تازهای را توانسته در این دو بخش ارائه
دهد .دربارۀ س��ؤال نخست باید پاسخ داد که متأسفانه مصحح
محترم اطالعات تازهای را ،دربارۀ زندگی ناصرالس��لطنه ارائه
نمیکن��د .بخش دیگر این مقدمه ه��م که دربردارندۀ خالصۀ
متن کتاب اس��ت ،آگاهی جدیدی را به خواننده ارائه نمیدهد.
زیرا که متن کتاب به گونهای است که با وجود بعضی سستیها
در جمالت ،برای خوانندگان قابل فهم اس��ت .از س��وی دیگر
ج��ای بعضی مطالب در این مقدمه خالی اس��ت که در صورت
پرداختن به آنها از س��وی مصحح ،مقدمۀ جامعتر و مفیدتری
حاصل میآمد .از جملۀ این مطالب یکی بحث معرفی نس��خۀ
اثر اس��ت .همچنین با توجه به بعض��ی کاربردهای واژگانی و
نوع نثر ناصرالس��لطنه ،بهتر بود که مصح��ح کمی هم دربارۀ
ویژگیهای نثر نویسنده سفرنامه بحث و بررسی میکردند.
پس از مقدمه نوبت به متن س��فرنامه میرس��د .متأسفانه
با وج��ود تالش فراوانی که مصحح محترم در ارائۀ متنی پاک
و منق��ح کردهاند ،در مواردی دچار لغ��زش در خوانش کلمات
شدهاند؛ مث ً
ال ایش��ان در جایی ،کلمهای را به صورت «فرعون
کل��ی» (هم��ان )195 :ضبط کردهاند که صورت درس��ت آن باید
«فرعون ُگلی» باشد که به ترکی به معنی دریاچۀ فرعون است.
از س��وی دیگر ،وجود غلطهای تایپی و مطبعی فراوان یکی از
ویژگیهای کتاب حاضر اس��ت ک��ه خواننده را در موارد متعدد
دچار مشکل میکند.
از دیگر مش��کالت متن سفرنامه وجود ضبطهای غلط از
اعالم و همینطور وج��ود گونههای متعدد از ضبط یک کلمۀ
واحد در متن است که خواننده را در تشخیص صورت درست از
غلط ،س��ردرگم میکند .برای مورد ا ّول یک نمونه کلمۀ «آذر»
اس��ت که برای نام عموی حضرت ابراهیم(ع) آمده است (همان:
)207؛ این در حالی اس��ت که ضبط صحیح نام عموی حضرت
ابراهیم(ع) به صورت «آزر» است .دربارۀ وجود ضبطهای مختلف
 . 9برای دیدن نمونههایی از صورتهای مختلف این کلمه نک.226 :
 .10نک :سفرنامۀ ناصری 78،79 :و .187

از کلمۀ واحد هم در بحثهای قبلی نمونههایی ذکر شد.
پی��روی نکردن از ش��یوۀ نگارش��ی و ویرایش��ی خاص و
مش��خص از دیگر نقاط ضعف کار مصحح این اثر اس��ت .این
مطلب در شکلهای گوناگون در متن کتاب ،چه در مقدمه و چه
در متن سفرنامه ،دیده میشود و خواننده را دچار مشکل میکند.
از جملۀ این مش��کالت ،بعضی بیدقتیها و سهلانگاریها در
جدانویسی و پیوستهنویسی کلمات است؛ مث ً
ال مصحح محترم
کلمۀ «نیمک��ت» را همواره به صورت «نیمکت» آورده اس��ت.
همچنین کلمهای را ،آن هم در یک صفحۀ واحد ،به سه شکل
مختلف ،از لحاظ پیوس��تگی و جدایی ،آورده است :شمن دوفر،
ش��مندوفر و ش��من دو فر 9.از دیگر اش��تباهات ویرایشی متن
س��فرنامه بعضی کاربردهای اش��تباه عالئم سجاوندی است.
بخش اصلی این اش��تباهات در کاربرد عالمت قالب اس��ت.
گویا مصح��ح محترم عالمت قالب را محمل مناس��بی برای
نگارش یادداشتها و تعلیقات متن میدانسته است ،به طوری
ک��ه گاه معنی کلم��ات را در این قالبها آورده اس��ت 10و گاه
11
ضبط انگلیس��ی و ترکی کلمات را در آنها ذکر کرده اس��ت.
همچنین در جاه��ای مختلفی از متن کتاب ،یادداش��تهایی
داخل عالمت پرانتز قرار گرفتهاند که مش��خص نیست به قلم
نویس��ندۀ کتاب هستند یا از افزودههای مصحح و این نکتهای
است که در مقدمه به آن اشاره نشده است .همچنین استفاده از
عالمت ویرگول و نقطهگذاریهای متن ،گاهی دچار مش��کل
و اشتباه اس��ت« :او را به زمین کعبه ،فرود آوردند» (همان،)159 :
نیز« :ابدا ً از این معطلی راه خسته نشدم و میخواندم .که در آن
مملکت ( »...همان.)60 ،
نکتۀ پایانی که باید بر این مقاله بیفزاییم  ،بحث یادداشتها
و تعلیقههایی اس��ت که مصحح محترم میتوانست در انتهای
متن بیفزاید ولی این کار را انجام نداده است.
منبع:

 ناصرالس��لطنه میرزا نص��رهلل طباطبائی دیبا ،س��فرنامۀ ناصری،تحقیق و تصحیح رس��ول جعفریان ،چ��اپ اول ،کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،تهران.1390 :
■

 . 11نک :همان 248 ،81 ،80 :و.255
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