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Abstract 

Mirza Mohammad Khan Majd al-Mulk was one of the political, critic and 

writers of Qajar period and his"Majdieh epistle" is one of the first literary 

Persian critique that before the victory of constitutional Revolution has been 

written and the defects and the disturbances of Nasseri era has illustrated in 

firm, critical and humorous publication. This essay tries to study this work in a 

descriptive, analytic way. The author by using the master piece of Persian 

literary, times subtle and deep recognizing, rich living language and using the 

artistic elegances skillfully has been criticized by ministers, government 

agents, scholars, mystics, the monarch and educated people, and the spread of 

bribes dedications, inappropriate ethics and undesirable manner of governors 

rulings, heavy taxes on the people, the profiteering of the religious authorities, 

the hypocrisy of the mystics, the silence and negligence of the king, and the 

superficial knowledge of educated people who returned from Europe. 

Majdolmolk, with a close look at the Qajar era, using various capacities of the 

Persian language, and finally the artistic use of rhetorical techniques in 

criticizing the epoch situations, has presented a magnificent work in the field 

of critical literature that can be a critical example of critical literature. 
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  مجدّیه لةدر رسا یانتقاد یشگردها
 

 

  1کاردگر ییحیدکتر 
 دانشگاه قم یفارس ادبّیاتزبان و  اریدانش 

 یفاطمه موسو

 دانشگاه قم یفارس ادبّیاتارشد زبان و  کارشناسی آموختةدانش 
 

 چکیده:
عصر قاجار است و  سندگانیاز منتقدان و نو یکیو  یاسیمجدالملک از رجال س محمّدخان رزایم

انقالب مشروطه، به  یروزیاز پ شیاست که پ یمنثور فارس یآثار انتقاد نیاز نخست یکیاو،  ی«مجدیّه ۀرسال»

 ریبه تصو زیزآمو طن یاستوار، انتقاد ینثرقالب را در  یعصر ناصر هاییو نابسامان بینگارش درآمده و معا

اثر پرداخته است.  نیا یانتقاد هایجنبه لیبه نقد و تحل یلیتحل_یفیتوص ةویش بهحاضر  ۀدرآورده است. مقال

 یریکارگو به یغن یزمانه، زبان قیو عم قیشناخت دق ،یادب فارس یاز شاهکارها یرگیبا بهره سندهینو

پرداخته  کردگانلیحکومت، علما، عرفا، پادشاه و تحص رانبه نقد وزراء، کارگزا ،یهنر هایظرافت ۀهنرمندان

از  نـیسنگ هایاتـیان، اخذ مالـحاکم رانینامطلوب حکم ةویو از رواج رشوه و تعارف، اخالق ناپسند و ش

 ،از فرنگ برگشته کردگانِلیتحص یگماییعرفا، سکوت و غفلت پادشاه و ب ییعلما، دورو طلبیمردم، منفعت

گوناگون زبان  هایتیّاز ظرف یرگیبه اوضاع عصر قاجار، بهره قی. مجدالملک با نگاه دقاست انتقاد کرده

 ةپرجاذبه در حوز یمانه، اثرزدر انتقاد از اوضاع  یبالغ یهنرمندانه از شگردها ةو سرانجام استفاد یفارس

 .دیشمار آبه یانتقاد ادبیّات ۀنیدر زم یدرخور یالگو تواندیعرضه کرده که م یانتقاد ادبیّات

 

 .مجدیّه ۀمجدالملک، رسال محمّدخان رزایقاجار، م ةنثر دور ،یانتقاد ادبیّات کلیدی: واژگان
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 مهمقدّ -1

جامعده و نقدد    هدا  يو نابسدامان  ياجتمداع  ،يفرهنگد  ،ياسد ينقدد س  يانتقاد به معن

كده نقدد در بسدتر    علّت این است  .ندارد ا ما چندان سابقه يادب گذشتة در ها،حکومت

و  يراند یا هدا  كده اسدتاداد حکومدت   يدرحدال  رد؛گيد يشکل م انيب  آزاد و يدموكراس

مدا   ةدر ادب گذشت هایيشهیاند نيخود، موجب شده چن يمردم از حقوق قانون يناآگاه

كندد؛ هدزل و    یيخودنمدا  در لادا  هدزل و ه دو    ،بروز داشته باشد و غالااً ةكمتر اجاز

 است.   شدهيم يناش يو بغض شخص نهيكه از ك  ه و

كشتار مغوالن،  كشت و و شرارت ،يمغول در قرن هفتم و رواج فساد، ناامن ةبا حمل

-ياسد يپس، انتقادات س نیكه از ا يشد. از كسان رحما مط ادبيّاتدر   انتقاد ها شهیاند

ابدن   ،يفرغان فيس ، از سعد توانيكردند؛ م  ريگيپ تر  را به صورت جدّ ياجتماع

 نام برد.   زدی  حافظ، بسحاق اطعمه و قار ،يزاكان ديعا ن،يمی

هرچند كم فروغ، در شدعر و ادب    انتقاد ادبيّات ه،یعصر صفو انیاز قرن دهم تا پا

-نیناصددرالدّ يقاجددار و در عهددد پادشدداه ةدر دور كددهنیددتددا ا ابدددیيادامدده مدد يفارسدد

الت روشنفکران بدا تحدوّ   یيت وخامت اوضاع كشور و آشنا(، به علّ ه8214_8989)شاه

 یيخودنمدا  رانید ا ادبيّدات آن در  يواقعد  يتازه، انتقاد به معن ها شهیو اند دیجد  ايدن

 كرد. 

 رزايد قاجار بده انتقداد از اوضداع كشدور پرداختندد، م      ةكه در دور يكسان نياز نخست

در سدال   ،ملقّدب بده م ددالملک    ،ينکيس محمّدخان رزايم م دالملک است. محمّدخان

در دسدتگاه    و عندوان شدغلي   نيد شدد. اوّلد  لواسانات متولّ نکيسقریة در  .،.ق ه8224

 ، است. م دالملک پدس از مدرو و   رزايما پسر عاّ رزا،يقهرمان م يكتابدارباش ،يدولت

از  ؛كندد يرا ت ربده مد   يو مشاغل متعدّد دولت شوديعازم تهران م .،.ق ه 8219در سال 

بده   ،شدود مدي  داررا عهده 8طرخان يحاج  كنسولگر ر،يركايدر زمان صدارت ام ،جمله

در . »شدود يگمدارده مد   2اوقاف و فیو به وزارت وظا دآیيدرم يدولت  شورا تیّعضو

زو همراهدان شداه بدود. در سدال     به خراسان رفت؛ ج شاهنیناصرالدّ كه .ق. ه8214سال 
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منصدوب شدد. در     آسدتان قدد  رضدو    تيد به تول «م دالملکي» لقب با ،.ق. ه8211

شددد و تددا دم  منصددوبو اوقدداف  فیبدده وزارت وظددا ،گددردی بددار.ق. ه 8231سددال

 .(851ص، 8ج ،8911 پدور، نی)آرسمت را داشت نای ،(..ق ه8231سال ةح یذ88مرو)

 ةغلّد  ةادار دارو عهدده  دآید يدرمد  يدولت  شورا تیدر زمان صدارت سپهساالر به عضو

 .  بندديچشم از جهان فرو م.ق. ه 8231در سال  امسران  كهنیتا ا شوديكشور م

 ان،ید است كه در سلک دربار يطلااناز معدود روشفکران و اصالح محمّدخان رزايم

امدور و روابد     انید در جر ،کید بدوده اسدت و از نزد    منصاان قاجارو صاحب انيدولت

را بدا تمدام    يص فراوان دستگاه حکدومت قایو ن بیبوده و معا انیحاكم بر دربار و دربار

 حکومدت  روش از كده  سدت نايو ب ريضمشنآگاه، رو  فرد  وجود درک كرده است. و

بدر   هيد كشور را بدا تک  تيّاز وضع يتیبوده و نارضا شناکیكشورش اند بدبختي و حکّام

 است.   دهينقد كش ةنثرش، به بوت یيوايو ش يذوق ادب

كه رفتار عدامالن   شوديروشنفکران زمان خود محسوب م نياز اوّل محمّدخان رزايم

منتقددان   گدرد يو پ يحکومت دیشد  پادشاه را با وجود تنگناها خار يامور و غفلت و ب

و رفدتن بده قفقداز و      و افکاربلند و ريركايم دالملک با ام یياست. آشنا دهيبه نقد كش

  فدراوان داشدته  و از و   ريثأاو تد  ةشد یدر اند دیجد  ايدن اتيّالت و ترقبا تحوّ یيآشنا

 آگاه ساخته است.  منتقد

آن  ياسد يس  ايد در جغراف يكتاب»كتاب مرآت االرض .8عاارتند از:  م دالملک آثار

 هیو ت ز نيزم ةخاتمه. حرف اوّل در وضع كر کیو دو حرف  و  مقدمه کیروزگار با 

 قدا، یدرآفر ميفصل س ا،يدر آس میآن در پنج فصل. فصل اوّل در اروپا، فصل دو ميو تقس

طرخدان و   يحداج   در بنا می. حرف دوايسترالفصل پن م در ا کا،یمرآفصل چهارم در 

 كتداب  .2(. 82ص ،همان«)ممالک نیو عدد و نفو  ا هيخاتمه در مساحت ممالک روس

ال دكتداب در سد   نید . ا«م دیّده  ةرسدال »روف بده  دمع «بئامورالع ا يالغرائب ففدكش»

 است.  افتهینگارش .ق. ه  8211
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 ةنسدخ  دو  ةبا مقابلد  ش8928در سال  يسينف دي  سعتوسّ ،بارنينخست  اثر برا نیا

 دهيبه چاپ رسد  يبانک ملّ ة  چاپخانسول( توسّبن عادالرّ يوعل وسفی شی)درويخطّ

 كتاب نیاز ا  گریچاپ د ،در انتشارات اقاال .،ش8951در سال  گركاني اهللاست. فضل

چداپ   يش درانتشدارات آبد  8938و ناصدر مهداجر در سدال    ينيام رجیمنتشر كرده و ا را

 .  ردندكتاب عرضه ك نیاز ا يسوّم

سودمند مصحّح در  حاتيتوض ليرا به دل ياهلل گركانفضل حيپژوهش، تصح نیدر ا

.اگرچده   ماید مخاطب است؛ اسا  كار قرار داده گریاریصفحات كه در فهم متن  يپاورق

برتدر   گر،ید ها چاپ از چاپ نیا ،خورديبه چشم م يمصحّح، اشتااهات حاتيدر توض

و ناصر مهاجر نقل  ينيام رجیا حيدر تصح ،يكم و كاست بدوننيز آن  حاتياست و توض

 شده است.

  و اقتصداد  ياجتمداع  ،ياسد يس تيّاسدت از وضدع    انتقداد  ا هيانيب ،م دیّه ةرسال

 الممالدک؛ يمسدتوف  خدان وسدف ی رزايد عملکرد م ،ژهیشاه و بونیناصرالدّ يدوران پادشاه

-يلّف، جدرم مسدتوف  ؤمثال م  توأم شده است. برا ورز نقدها گاه با غرض نیهرچند ا

 راناید  دولت امور در اگر» است معتقد كه دانديم نابخشودني و بزرو قدررا آن الممالک

 تيد سدّ راه هر نوع ترب  الممالک[ براي]وجود مستوف بيع کی نيهم ،ناود ينقص چيه

 (.  93، ص8938 م دالملک،«)است يكاف ،دولت يو ترقّ

 رزاميد  مرحدوم »: اسدت  اشداره كدرده   م دیّده  ةرسال يژگیو نیبه ا زيلطنه ناعتمادالسّ

نگاشدته   انيد زمدان و شدرح حدال وزرا  و اع    تیشکا در يم دالملک منشآت محمّدخان

از انددازه بده    ادهیز ،در آن اوراق رسديدامن آن نمه ب يغيمترسّل بل چياست كه دست ه

او  ةدربدار  حده يو نکدات مل  اده یغر نيو مضام ددزنين مدطع الممالکيوفدوم مستدمرح

 دهيلّدف كوشد  ؤمباید پذیرفت كه حال،  نیا(. با 235ص ،8951 لطنه،)اعتمادالسّ«دگویيم

از اوضاع نابسامان زمانه و اعمدال و رفتدار نادرسدت     وايو ش اانهیاد  قالب نثر در است

 صاحاان قدرت و كارگزاران حکومت پرده بردارد.
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 قیتحق ۀنیشیپ -1-1

قدرار   سدنده نوی عصدر هم اانیخان و ادمورد توجّه مورّ ،از آغاز انتشار م دیّه ةرسال

. دآید يشمار ماز منابع پژوهش در عصر قاجار به يکی زيامروز ن ها گرفته و در پژوهش

 ةسدند یو نو م دیّده  ةاز رسدال  ،(8951)«خیوارصدرالتّ»در  لطنهخان اعتمادالسّدحسنمحمّ

نویسندگي او تم يد  ةاز هوش، ذوق و شيو( 8911)«المآثر و آالثار»و در  كنديم ادیآن 

 ة، رسدال (8913«)قاجدار  ةدور اسدتگران سي» كتداب  در ساسداني ملدک خدان  احمدكند. مي

داند كه از اوضاع سياسي و اجتماعي ایرانِ عصر قاجار اثر  فصيح و بليغ مي را  م دیّه

   گوید.سخن مي

كتداب را   نید ا (8932)«و حکومدت قدانون   يترقد  ةشیاند»در كتاب  تيّآدم دونیفر

 خلق و خو و رفتدار حاكمدان و نخاگدان ایدران پرداختده     به  كه دانديم  اثر نتریارزنده

 نياز نخسدت را  م دیّه رسالة (8932)«رانیا ةدربار يلتأمّ»در كتاب  یيجواد طااطاا است.

 دوره نیا يادب  شاه و از شاهکارهانیدوم سلطنت ناصرالدّ ةميآغاز ن  انتقاد  هارساله

نقدد   ، (8919)«بعد از اسدالم  رانیا خیتار»در كتاب  كوبنیزرّ نيعادالحس . امّاداندمي

 پسندد.  نویسندگي م دالملک را نمي ةها  این كتاب دارد و شيوبر كنایات و تعریض

 ةم ددالملک و رسدال   معرّفدي كوتاه به  ها عالوه بر كتب مذكور كه در قالب جمله

از ( 8918)«امورالع ائدب  يفد  الغرائدب كشدف » ةدر مقالد  يپرداختند؛ رضا دهقان م دیّه

ربابده   گویدد. در بين كتب انتقاد  عصدر قاجدار سدخن مدي     م دیّهجایگاه ممتاز رساله 

-نيامد  خدان يعلد  رزايد اثر م رانیا وضعرساله در  يخطّ ةنسخ معرّفي» ةدر مقال  معتقد

فرزند م دالملک نسدات   ولهالدّنيخان اميعل رزاي(، به اشتااه كتاب را به م8913)«ولهالدّ

 .  دهديم

 ةرسدال  ةدربدار  يكلّد  مطدالاي  ةارائد  به تنها هادر غالب پژوهشچنانکه مالحظه شد، 

 ،م دیّده  ةرسال ةدربار يپژوهش مستقلّ نونتاك و است بسنده شده اشسندهیو نو م دیّه

 يكه غالدب كسدان   يآن منتشر نشده است؛ در حال  انتقاد  و شگردها اانهیاد ها جناه

 .انداثر را ستوده نیا ةاانیاد ها اند؛ جناهسخن گفته م دیّه ةكه از م دالملک و رسال
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 قیتحق هایضرورت، روش و پرسش -1-2

 -ياسد يس اتيد از ح ا تازه ةبه مرحل رانیادوار ورود ا نتریاز مهم يکیقاجار  عصر

 رانید تواند در شناخت عصر مشروطه و ايعصر م نیرو شناخت انیاست. از ا ياجتماع

-قيد دوره، دق نیا يآثار ادب ةنیيعصر در آ نیشناخت ا ،دیامروز سودمند باشد. بدون ترد

 زده،عصدر اسدتاداد   نید موجدود در ا   تنگناهدا  رغميعل هك آثار . است ترو عالمانه تر

از اسدرار    اريبسد  م،يرمستقيو غ  هنر يانيو در قالب ب اانهیاد يبر زبان هتکي با توانستند

روزند   یشرا ةزاد ،یيآثار از نظر محتوا نیا ،رونیدوره را آشکار سازند. از ا نیا  مگو

 و امروز.  روزید نيب يمفصل ،يانيو از نظر ب

 تواندد يمد  ،سدو کید عصدرند از   نید ا ادگاریكه   و آثار م دیّه ةرسال لينقد و تحل

 گدر، ید  را روشن سدازد و از سدو   يرانیا ةجامع يمردم ها ها و انقالبجناش یيچرا

خلدق   هدا  راه و سدازد  آشکار هاجناش نیا  رگيرا در شکل  هنر انيو ب ادبيّاتسهم 

  بدرا  ا كندد تدا پشدتوانه    معرّفدي  يفارسد  نیريسازنده را، در قالب زبان ش  آثار انتقاد

 اعصار باشد.  ةمنتقدان هم

 م دیّه ةرسال  انتقاد ها دگاهید ،يليتحل-يفيتوص ةويش بهاست  دهيمقاله كوش نیا

  اثر انتقداد  نشیدر آفر يو بالغ يزبان ها آن را از ظرافت سندهینو  رگيو قدرت بهره

 ةرا در حدوز  يزبدان فارسد   مندد  دهد؛ تدا توان  رقرا لينقد و تحل در معرض رگذار،يتأث

 آشکار سازد.  شياز پ شيب  انتقاد ادبيّات

 :همچون یيها. پرسشدیپاسخ گو يبه دو پرسش اساس كوشديحاضر م ةمقال

شدده   دهينقدد كشد   ةبده بوتد   م دیّه ةعصر قاجار در رسال ها يژگیاز و کكدامي-8

 است؟

كده   دهید قاجار برگز ةدر نقد اوضاع استادادزد يو زبان يانيب ةويم دالملک چه ش-2

 عصر را آشکار سازد؟   نیا  اسرار مگو ار،يبس  تنگناها رغميتوانسته است عل

 هدا  و جناده  مدهي پاسخ هاپرسش نیدر سه عنوان جداگانه به ا مكوشييدر ادامه م

 .ميكن ليرا نقد و تحل م دیّه ةرسال  انتقاد
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 بحث -2

 مجدیّهرسالۀ  یانتقاد نیمضام -2-1

 ن حکومتاانتقاد از وزرا و کارگزار -2-1-1

 ةويمنصداان و روش و شد  حداكم، كدارگزاران، صداحب    ةطاقد   از خدو  م دالملک

و با  هیو كنا ضیعامالن ظلم و جور را به تعر  . وكنديآنها به شدّت انتقاد م يحکمران

انتقداد م ددالملک    نیبيشدتر . ردگييبه باد انتقاد م ،اعمال آنهاست كنندةانیكه نما يالقاب

بدر   ،تاداهي  و فسداد  در كه اوست دستانو هم الممالکيوفخان مستوسفی رزايه ممتوجّ

 .  اندگرفتهيم يشيپ گریکدی

حکومت بدوده   رگذارتأثي عنصر و كارهدر زمان نگارش رساله، همه الممالکيمستوف

كدرده اسدت.   يمد  فدا ای را صدراعظم نقش ،عمالً ،ناوده صدارت دارو اگرچه رسماً عهده

 اسدت یجنداب آقدا و ر   ه،يد مال ریكل، وز سيرئ ه،يكلّ استیر»م دالملک از او  با عنوان 

كشدور   يو ترقّد  شدرفت يموانع در راه پ نتریو وجود او را از مهم كنديم ادی« حركتيب

 اید « شکارخصال شاهيوحش ادانصيّ» عنوان با منصاان. مؤلّف از صاحبآورديشمار مبه

را به امور ندامربو    شاهاشخاص، پاد نیا دارد كهيم انيو ب كنديم ادی« صمرخّ  وزرا»

تدا امدور   . »..سدرا و ج كردن، شکار، حدرم چون: تفرّ امور  ؛اندمشغول كرده تيّاهمّيو ب

آن از هددم  ةرازيبمانددد تددا شدد   يآنقدددر در خددواب خرگوشدد    سددلطنت وملکدددار 

 (.  83ص ،8951م دالملک، «)بگسلد

-يبد  ثدروت،  و قدرت از مندبهره ،يافراد كه سرگرم امور شخص نیوجود ا منیبه 

در  يعامدل ترقّد   يو نسدا  يسداا   ونددها يو پ  شداوند یخو ،به امور كشور هستند اعتنا

و  مدردان يدانشد  ،حدال همدين  . در اقدت ينده اسدتحقاق و ل  و دستگاه دولت شده اسدت  

گدرفتن   يامور بركنار و دورند. رشوه وتعدارف  ةكرده و از هم ارياخت ا گوشه ستگان،یشا

 عدة م تم أتيد چشدم ه  ةبده منزلد  »كده   ريدر انتخاب سف كه رفته شيپ یيافراد تا جا نیا

كه  دآیيم رونيبه اسم آن كس ب تیمأمور ةقرع» ؛(891ص ،8932 ت،يّ)آدم«دولت است

اشدخاص   نید (. ا34ص ،8951م ددالملک،  «)و زودتدر ادا كندد   ادترید مالغ تعدارف را ز 
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 چيشر  هد  زيچ چهي » كه اندرسانده یيخود به جا تیّریرا از سو  مد يجاهل، نابسامان

خواه به نفع كشور خواه بده   ،ا هيدر هر قض و (35ص ،8951م دالملک،  «)ستين زيچ

 .  انديباشند، راض دهيكه به مداخل خود رس نيضرر آن، هم

- آشفته شده است؛ به طدور  ،دولت بشدّت  اقتصاد تيّاعمال، وضع نیا ة يدر نت

  دولت به حدّ تگاهدس پوليياعتاار، ساق  شده و ب ةالوصول و از درج يبرات دولت كه

مملکدت را   نیكند و نفو  ا رانیمملکت را و ،القلبيقس تيتربيب کیاگر » است كه 

كه به حضور پادشاه  ينفس و مالغ جزئ يمفت زیشخص به ت و نيبه هالكت برساند هم

 (.35ص ،همان«)مملکت حاكم مطلق خواهد شد نیدراز در ا انيفرستد ساليم

. پرداخدت  شناسدد ينمد   حددّ ومدرز   ،نيدز  اتیام والحکّ ها  تعدّعالوه بر اینها، 

 هدا  ظلم نیاست. در برابر ا تيزنده ماندن رع  یاز شرا يکی یيگو نيسنگ ها اتيمال

هركه اتّصدالش بده    ،نياز متحاكم»نداشتند؛  يپناه و دادرس روز،رهيت تيعمّال دولت، رع

خواهد بود و از م لدس راندده كده چدرا در      حقيا باست و الّ حق معتار است ذ  جا

   .(41ص ،همان«)جسورانه سخن رانده ،عدل وانید

و تدن دادن بده    دندد دیيرا در ترک وطن م یيرها ت،یدر نها تيرعدر این شرای ، 

كده در آن   يدر حال ،دادنديم حيترج رانای در ماندن به خارجه، در را هاشغل نتریپست

 ماندد يم شانیراه برا کیو تنها  ناودنددر امان  يرانیا ها از آزار كنسول زيمرزها ن  سو

 يختگگسدي كده ل دام   يني. م دالملک از سکوت مردم در برابر بدار سدنگ  تيّترک تابع -

مدردم   ةرفدع آن فقد  بده عهدد    »بر دوش آنان گذاشته معترض و معتقد اسدت:   انیدربار

 .(32ص ،همان«)است

 علما و عرفا انتقاد از -2-1-2

و  ندد بييقاصر م فشانيتکال  را در ادا «نيقیو  دات حقّو هُ نیفات دكُ» م دالملک

حاضدر بده    ،خدود  يو مندافع شخصد   تيّحفظ مقام و موقع ليعلما به دل يبرخ كهنیاز ا

وعقار]آنهدا   اعي...حفظ ضاتيمقتض» :و معتقد است كنديانتقاد م ستند،ياز مردم ن تیحما
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م را بده ظهدور   ...مدتظلّ ، شدود  يملت د  شانیبه... ا يمظلومرا[ از همه كار بازداشته ...اگر 

 (.  21ص ،8951م دالملک،  «)دهنديم  تيتسل -اهلللع ّ-صاحب 

وارد شددن در    آن و بدرا  رتينه در سو بودند  مدارعتیعلما تنها در صورت، شر

تصاحب  يمنار ومحراب کیهر»  دند؛یدينم  گرید ازياز عاا و قاا، ن ريسلک متشرّعان غ

 (.  21ص ،همان«)اقدام دارند هيّشرع ةاعالم به مرافع  علما ناجازه و اذيكرده ب

دور خدود   ن،یاز د تحمای ةبهان به را، اوباش و كشقمه يگروه ، قشر  علما نیا

. كردندد مقهدور مدي  مخالفان را  ر،يتکف ريو با شمش انداختنديجمع كرده  به جان مردم م

 سدلوک روش و  نیابه عقيدة م دالملک، . تاختنديم تيو بر رع ساختنديبا حکومت م

ملل و دول خارجه را از ملّت اسالم متنفّدر كدرده و    يو قلوب اهال عیطاا»  قشر  علما

 ريتقصد   و زجر و شدکن ه، اعددام نفدو ، در ازا     شده كه ظلم و تعدّ نیاعتقاد آنها ا

  اعتادار اندداختن و رسدوا    ةاز درجد  ،را تاراج كردن، مردم را بالسداب  ينفر، جمع کی

و رشوه و تعدارف   يرا با اغراض نفسان يو ملّت يدولت قوقح ةخاص و عام كردن و هم

 يدولت و ملّت را دولت و ملّتد  نیو مهمل گذاشتن از اصول ملّت اسالم است و ا عیضا

 (.  21ص ،همان«)و خونخوار وحشي اندشناخته

 ماندد؛ يانتقداد م ددالملک در امدان نمد     شياز ند  زيد عرفدا ن  مآبيو تقدّ  يپوشدلق

را بدا   ياز سردمداران اهل عرفان است و جمعد  ،در ظاهر الممالکيبخصوص كه مستوف

تنهدا صدورت    نید امّا ا زند؛يدم م يشیدور خود جمع كرده و از فقر و درو د،یعنوان مر

دست انداختن  ت،يغارت رع ،ياز فکر انتفاعات شخص ا است و در باطن، لحظه هيقض

 الممالدک يمسدتوف  یيو دورو  اكاریر نیف به ا. مؤلّستيبه منافع دولت و ملّت غافل ن

 د،ید ترک و ت ر  و قلندر  و خاكسار يشیدرو ةشخص با سابق نیا. »تازديت مبه شدّ

در حضور   -بيشتراز امتداد سالم پادشاه   امتداد کیبه -را  قعوديب اميسالم و ق نيهم

 (.22ص ،همان«)خواهديمنعقد م االستمراريخود عل

 انتقاد از پادشاه     -3-2-1

 كشور  يف و ناتواندضع يلدول اصدزاران را مسئدارگددالملک، وزرا وكدم  اگرچه
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از غفلت پادشاه و سکوت و در جا  خود،  داندينم قصوريب زيامّا سلطنت را ن داند؛يم

 نید و اسدتمرار خددمت ا   كندد ياز رفتار آندان انتقداد مد    پوشيدر مقابل وزرا و پرده  و

پادشداه   ،الحق: »سدنویيو م دانديشاه منیناصرالدّ ةاز خواست و اراد ياشخاص را، ناش

 يصدورت  چيهد   راپيد داده كده عکدس   يت لّد  يناصاف ةصفح کیصورت سلطنت را به 

 ،جدز خدس و خدار   ح اسدت كده   مترشّ يبومهبه شور ،با لطافت طاع يابر جهاناان .ستين

 (.  21ص ،8951م دالملک، «)درویياز آن نم  زيچ

-يو مد  دارديدر اوضاع نابسامان كشور بر حذر م يتغافل نيپادشاه را از چنمؤلّف، 

كندد و  لمادّ دهيمف ةخود را به شتاب و ع ل ةدفایيبر پادشاه واجب است حلم ب: »دگوی

 بده  -اندد صاحب آالف و كدرور شدده   ،و شهور نيكه به مرور سن-كنندگان را تاخت نیا

محکم در راه اصدالحات   يشاه قدمنیا ناصرالدّ(؛ ام18ّص ،همان«)اورديب تمسئوليّ مقام

و نابکار را در غارت و چپداول كشدور و ظلدم و     اقتلييدست افراد ب وبرنداشت  رانیا

 .گذاشت گشاده چنانهم ،به جان و مال و نامو  مردم  تعدّ

 کردگانلیانتقاد از تحص -4-2-1

 هدا درخور توجّده اسدت. آن   زياز فرنگ برگشته ن كردگانِليم دالملک از تحص انتقاد

اندوختده   يغربد   كشدورها  يرشدد و ترقّد   ةكه از مشداهد  هایيبا ت ربه توانستنديكه م

 ةريذخ چهي يگروه، ب نیا كهنیو از اا .باشند و ناودند ديدر اصالح امور كشور مف ،بودند

 بده كشدور بداز    ،يخدال  يو با دستان نیاز د زاربي و غرب فرهنگ ظواهر ةباختدل ،يعلم

 يراند یا ها شترمرغ. »ستيو از انتقاد به عملکرد آنها غافل ن خورديتأسّف م ،گشتنديم

 تتربيد  راه در هدا مالدغ  راناید  دولت و اندبرگشته ،بالد ریو سا سیكه از پطرزبوغ و پار

و تعلّدم آن مدأمور    ليكه بده تحصد   يعلوم ریاو س کيپلماتیمتضرّر شده ازعلوم د شانیا

« دولدت  ةمنحصر شده است؛ استخفاف ملّت وتخطئد  زيبه دو چ شانای معلومات اند،بوده

 (.99-94صص ،همان)

 شدان یپر توضعيّ ها،روزنامه يگمایيب نسات به نچنيرساله، هم نیا درم دالملک 

ال حکومدت،    عمّو احتکار گندم توسّ  ضعف كشاورز ،يمتوفّ ت ّار، ضا  ثلث اموال
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  تداز حکومدت بده تدرک    تدوجّهي ينابسامان سربازان، بد  تيّفقدان قانون، وضع ،يقحط

 رو  به شدّت معترض است.  رگيتركمانان و قدرت

 مجدیّهرسالۀ  یزبان انتقاد -2-2

 از زبان طنز، هزل و هجو یرگیبهره -2-2-1

دارد و  اريبسد  هدا  نمونده  ،م دیّده رسدالة  از زبان طنز، ه و و هزل، در   رگيبهره

خدود در    از شدّت و حدّت انتقادها ها،وهيش نیاز ا  رگيبا بهره كنديتالش م سندهینو

 ةسدابق  ،يادب فارسد  ةبکاهد. هزل و ه و در ادوار گذشدت  ست،ين ریكه انتقادپذ  عصر

اسدت.   نيشد يپ ادبي آثار داردو حوزه، وام نیدر ا م دیّهرسالة  ةسندیداشته و نو يطوالن

هدزل و ه دو    كده  به آنها موجب شده يگذشتگان و نگاه اصالح اتياز ت رب  رگيبهره

جندا ،   ه،ید چدون كنا  يبالغد  هدا  انواع ظرافت  ريو با به كارگ  هنر يكتاب در زبان

و ه دو كتداب، چنددان از     زله كه هكمک كرد يژگیو نيو... بروز كند. هم هامیس ع، ا

امثدال  كده در آثدار    هدایي و از نمونه جلوه نکند درانهاخالق ت اوز نکند و پرده ةمحدود

. رديد فاصدله بگ  ،وجدود دارد  يهزل و ه وپردازان ادب فارس گریو د  سمرقند يسوزن

 هدا  جناده  تیّد تقو يروز،  در پ  ازهايو شاعران عصر قاجار بنا به ن سندگانینو یيگو

هدزل و ه دو    نیگزیاگر طنز، جدا  ستين يرو ع انیو كارآمد انتقاد هستند. از ا  طنز

 .شود

از هزل و ه و گذشتگان را با خود دارد  هایيهمچنان رگه رساله نیادر عين حال، 

 يعصدر قاجدار را مفصدل     آثار انتقاد ریو سا م دیّهرسالة كتاب  توانيمنظر م نیو از ا

شداعران   قيعم یيدانست. آشنا گرید  سو و طنز سازنده از سو کیهزل و ه و از  نيب

موجب شدده   يو عراق يساک خراسان ادبيّاتعصر قاجار و م دالملک با  سندگانیو نو

كندد.   یيخودنما گرید يژگیاز هر و شيكتاب، ب نیلفظ در هزل، ه و و طنز ا ةمنيكه ه

  ایزن ان، خود، گو اتیحاكم خمسه از وال ،يخان واليسيع ةم دالملک دربار ةیه و

 است: يژگیو نیا
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 اراضدي  كدرد،  حکومت هرجا ال سماالسم م هول[ معروفيخان واليسي]عنیا» .8

 ةآن سداع  ةاو شد و محال ساع 9ةمسترق ةخمسه، خمس توالی شد الممالکآن ا م هول

 (.91ص ،8951 م دالملک، «)4معلّقه

اصدطالحات    ريكدارگ بده  ، عدد ها از تناسب  رگيكلمات، تضاد، بهره يقيموس

 هدام، یو ا هید س ع، جندا ، كنا  انه،یگراباستان يبا رنگ يمتراكم عرب ها بيترك ،ين وم

-کیاز  يانيب نياست. چن يادب فارس ةگذشت سندگانیقدرت قلم نو آورادیهمه و همه 

-مدي  ل وامخاطب را به درنگ و تأمّ ،گرید  و از سو كنديه و را كم م در پرده ،سو

نمونده   نید اسدت كده در ا   يايترك« مسترقه ةخمس. »كنديدور م يو از حالت انفعال دارد

بده   يهدام یكدالم، بدا ا    با فضا  و تناسب عدد ين وم  خوش نشسته و عالوه بر معنا

 ةسداع » اید و  كندد يبه مخاطب القا م  زيمفهوم ه وآم« شده دهیدزد تیپنج وال»  معنا

بدوده و نمداد    زانید كه بر در كعاه آو تيّعصر جاهل ةهفت شعر برجست  درمعنا« معلّقه

-و عقدب  يكار رفته كه هدم مفهدوم كهنگد   به ا گونهبار بهنیا بوده؛ هاعرب  ذوق هنر

را،  يخان والد يسيع ةمتضاد، ناوغ نداشت یيو هم در معنا شوديم افتیاز آن در ماندگي

كده   دآیيبر م يسندگانیاز نو يزبان نيه و جمله است. چن گاهيو گران آورديبه ذهن م

 احضار كلماتشان در اوج باشد.تداعي و و قدرت  يواژگان ةریدا

 دارند: هایييژگیو نيچن زيكتاب ن اتيهزل

 ،هرج و مدرج  نای در.... انددارلو معروفنهیبه خز قياهل تحق ةكه در السن ا فهیطا»

دنددان    كه به جدا  انددهیدندان خر ياز شخص دندانساز فرنگ يایبا ع له و شتاب غر

لقمه بردارندد   ،انتظاريب ةسفر نیشده بود، دندان تازه نصب كنند و از ا ختهیكه ر يطمع

كده رندگ    يااتيترك ختنيبا درآم يهزل ني(. چن11ص ،همان«)دت كندندانشان لذّ ریكه ز

 ،دارد يكهدن فارسد   ادبيّدات در  شده یكده ر  يانيبا زبان و ب  -دندانساز فرنگ-روز دارند 

 .دهديشکل مرا   هنر يو هزل نشانديخنده بر لاان مخاطب م ،ناخودآگاه
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افدراد در   و نداحقّ  رمنتظدره يو رشدد غ  فروشدي تلخ از مناصب  طنز همچنين است

  و اسدرار مگدو   دهدد ينشان مد  يخوببم دالملک را   قاجار كه قدرت طنزپرداز ةدور

 :سازديعصر را فاش م نیا

 انيد اع اتينظام نشده و مقرّرات وف سيتا حال رئ ا رهيش میاگر آقا كر»دانيم كه مي

بدازار   انیا متصددّ شدغل و عمدل و ا لّد    شددأني ياز ب ایعقل اوست  ينیرياز ش ای ،را نارده

 (.23-91صص ،8951، م دالملک«)حاضرند یيرایپذ  حراج برا

شاه بود... معروف است كه شدغل  نیدربار ناصرالدّ ها سرآمد دلقک ا رهيش میكر»

است  ينام كتاب ،«انياع اتيوف». (23ص ،همان«)بوده است ریمال ةرياو در ابتدا فروش ش

  مفهوم ندابود  ب،يترك نیا  ري. به كارگاست بزرگان وفات شماراز ابن خلّکان كه سال

آن در اوج اسدت و از   یيساختار، قددرت القدا   نیو در ا آورديم ادیبزرگان كشور را به 

 .  كنديم تیالعات او حکاو اطّ سندهینو  لغو ةت و احاطدقّ

طنز، هنرمندانه  مي! در عصر قاجار با زبان فخينردبان ترقّ  رگریتصو ر،یز ةدر نمون

 :دنمایيم رگذاريو تأث

بفهمند و آن  دچایيم هايفرنگ ةهم ةاختراع شده كه چان  دیصنعت جد ،رانیدر ا»

بده محدض    ؛شدده  هيتعا ياسااب ،است كه در او يجور نردبان آسمان کیصنعت ساختن 

نردبدان   نید و ا ندد بييمد  نیآخر ةخود را در پلّ دينردبان رس ةپلّ نيلبه اوّ يآدم  آنکه پا

 (.  31-31صص ،همان«)يرانیا ةنوخاست زرا و شيمگر پ ،شودينم افتیجا چيه

 ینید هایهمایبا بن یعرب باتیاز اصطالحات و ترک یرگیبهره -2-2-2

 ادب متدون . اسدت  گدر او جلوه  لغو ةم دالملک در اشراف و احاط  هنرمند اوج

كتاب هستند. در  ااتياخذ لغات و ترك ةسرچشم نتریمهم ،يعرب -ينیو متون د فارسي

و  يند ید هدا  يدلاسدتگ ه عصر قاجار و الاتّد  ةمدارانعتیبا توجّه به ظواهر شر ،انيم نیا

 مددار  عتیشدر   عاو سران ام ادّ آیينيبا متون  اعصر و انس آنه نیدر ا انيرانیا يمذها

 هدا كتاب آنها را مورد نقد قرار داده، موجب شده سهم كلمه نیكه م دالملک در ا يآنان

 موارد باشد.  ریاز سا شيكتاب، ب ينیو د يقرآن ها بتركي و
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را كه موجب كندار گذاشدتن دوسدتان گرمابده و      الممالکيمستوف يم دالملک، ترقّ

 يقرآند  ةاز كلم  رگيرا به دناال داشته با بهره نیریدوستان د يو فراموش شدهگلستان او 

 :دهديمورد نقد قرار م گونهنیا« استدراج»

 (.24ص ،8951 م دالملک، «)بود شانیاستدراج ا ةممعراج آقا مقدّ»

است  يقلم به كار رفته و در مورد اشخاص 44اعراف و  812اتیاستدراج در آ ةكلم

. كنندد يخدود را فدراهم مد     ندابود  ةند زمي خود، دستان با بفهمند و بدانند کهكه بدون آن

 اهيو بده خداک سد    کشینسات بده دوسدتان ندزد    الممالکيمستوف وفایييب ،بيترتنیبد

 انيد ب ، رگدذار يتأث تید و در نها يقرآند   اهاز واژه ههنرمندان  رگينشاندن آنها، با بهره

 شده است.

 هدا  بيد ترك ،يتوأمان زبدان قرآند    رگيآنگاه كه با بهره -م دالملک   انتقاد زبان

كده لحدن    يو لغدات و اصدطالحات   يو مصدنوع فارسد   يپركاربرد در متون نثر فنّد  يعرب

-يبرخدوردار مد   يخاصّ  از فخامت و استوار -شوديهمراه م آورديم ادیواعظان را به 

عصدر قاجدار دارد در    رانیا يرانیدر و الممالکيكه مستوف ي. به عنوان نمونه، نقشگردد

 :ردگيينقد م دالملک قرار م در معرض ،يزبان نيقالب چن

بدا   ،نالطّلدوعي نيبد  کید داره تفدرّج كندد و در   از گمركخانه به دارالصّ ،عهيالطّليعل»

مدرو را قاعداً     ا كندد كده اردو  را چنان پداک و مصدفّ   رانیا ةجاروب شدّت عمل، صفح

 (.  12ص ،همان«)صفصفاً كردند

-نيداره و بد دارالصّد  عده، ليالطّيعلد  هدا  بيد قاعاً صفصفاً در كنار ترك يقرآن بيترك

كه درنگ مخاطب را به دناال دارد و او را بده   كنديم  ادیل اقابل تأمّ یيفضا ن،الطّلوعي

 يرانیاذهان ا  داريب يمطلوب م دالملک است كه در پ ا  هينت ني. چندارديم تفکّر وا

  پدرداز و با سد ع  ردگييم زآميو ماالغه يكتاب، گاه رنگ افراط يژگیو نیاست. ابوده 

 .  شوديهمراه م سندهینو

 تدوان يآن را مد  هدا  است كه نمونه يجمالت  رگيشکل ،يواژگان نشيچ نیا ة ينت

كده بدر عصدر قاجدار      ا مآبانهفاضل  و مصنوع جست و كرد. عالوه بر فضا يدر نثر فنّ
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عصدر    كه با فضا دهديشکل م يحیرصرينقد غ ،يزبان نياز چن  رگيبهره ،حاكم است

 انيد . م ددالملک در ب دارد  سدازگار  اسدت   نقّداد  نیگذار و عصر تمر ةقاجار كه دور

 يزبان نچني از ،لطنهاعتمادالسّ خانحسندپدر محمّ ،باشياشفرّ عليجو مظالم حا عیف ا

 :ردگييبهره م

در قطع اَعمار و هَتک استار و شقّ صدور و ناش قاور و شدّ وِثاق و ضَرب اَعنداق  »

 .(91، ص8951 م دالملک، )«چندان ماالغه كرد

  ادنقّد  هدا  وهياز ش گرید يکیكاربرد مکسّر نامتعارف و كم ها از جمع  رگيبهره

 م دالملک است:

 (.91ص ،)همان«را پسر! ميعق اخيند و اشرا پدر]ا[ ميتیاطفال »

بده سدخره گدرفتن اشدخاص و طعدن و        بدرا   مکسّر ها جمع نيچن  ركارگيبه

 هدا  نمونده  و كاربرد فراوان دارد زيامروز ن  و تمسخر آنهاست كه در متون طنز ريتحق

را شدعوب و   يشد یو درو: »دید بده وفدور د   يتدولّل  دونیفر «ليفاصالتّ»در  توانيآن را م

 ةرا معاوندت ندا  و اسدتنار    يشیدرو يليلق ةاست. فرق شماريشقوق و افنان و اغصان ب

   .(215ص ،8941 ،يل)تولّ«و حصول مطلوب دانند ريضم

را افزود كه م دالملک آنها را از حال  هایيبيترك توانيم  لغو ها يژگیو نیبه ا

 اريبسد  ،مفهوم مدورد نظدر او    كار برده كه در القابه ا گرفته و به گونه  گرید  و هوا

 بيشتراست كه  يايترك ر،یز ةدر جمل« طلبوحدت» بيترك ،رسا هستند. به عنوان نمونه

 ةند يپوشدانده و زم  بيد ترك نیكاربرد دارد؛ امّا م دالملک لاا  طنز بر ا يدر متون عرفان

 كاربرد آن را گسترش داده است:

 نياز محترم يکی يچشم به راه وگوش برآواز است كه از خار ناخوش ،نيب نیدر ا»

و از  دید طلدب خدود را آسدوده نما   خاطر وحددت  ،است نه بالوارث 5دولت كه بالعقب

 «مدداخل كندد   يمالغد  ،سدت يمواجب و مرسوم آن مرحوم كه ممدات او هندوز معلدوم ن   

 (.21-28صص ،8951 م دالملک،)
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جدز خدود را نددارد و     يكسد  دنید اسدت كده چشدم د    ي، صفت كس«طلبوحدت»

صدفت را در   نیشود. م دالملک ا  و بيو نعمات نص ایمزا ةخواستار آن است كه هم

  آن بدود كده ولدو بده بهدا      يشخص در پد  نیا رایكار برده؛ زبه  الممالکيمورد مستوف

 ها امروزقول  كند و به زونمردم، ثروت و قدرت خود را اف يچارگيمملکت و ب يخراب

 او بوده است. ةويش« انحصارطلاي»

 یاستفاده از اصطالحات عرفان -2-2-3

 يژگد وی بددان  هدا انگشدت نهداده كده آن    هایييژگیدر نقد اشخاص بر و م دالملک

-يمسدتوف  يعرفدان  هدا  شیگرا ،دارند. به عنوان نمونه يژگیدر آن و یيعاادّ ای اندشهره

از عرفدان نادرده و از    یيم ددالملک بدو   دگاهید كده از د  ،و  مسلکو افراد هم الممالک

 ،موارد گونهنیاو شده است. در ا ينیطنزآفر ةیمابسنده كرده بودند؛ دست يعرفان به نام

 الگدان پيو هم الممالکيدارند؛ مستوف يكه بار عرفان ياز لغات و اصطالحات  رگيبا بهره

 اعتادار   و آبدرو  كده  را هدا نشطح و طامات آ ق،یطر نیاو را به سخره گرفته است و از ا

 .  دهديمنگذاشته است هدف قرار  جا  بر يعرفان واقع  برا

 تيّد موقع کید و در  دهندد يخود را از دست م یيبار معنا زيكلمات ن وه،يش نیدر ا

 ادبيّدات و  ابدیينقد گسترش م ةحوز يواژگان ةریو عمالً دا شونديكار گرفته مبه دیجد

و امدروز   روزید د وندد يهم پ ق،یطر نیو از ا شتابديم  انتقاد ادبيّاتبه كمک  زين يعرفان

 :  شونديم  انتقاد ادبيّات  كودک نوپا ادر یفر ها،تنّو هم س شوديحفظ م

البشدر    ةحال، كه جنداب آقدا جلدو    لیدر اوا -از شاگرد و استاد-اقطاب و اوتاد »

قلدب و   يةنفس و تصف ةياز تزك يو حرف دندكشييپا نم شانیاز خلوات م لس ا ،داشت

او بده شدر  ال شدد و     يكه شأن آقا بداال رفدت و هسدت    نيهم .بود انيخلق به م بیتهذ

همراهان  د،يجناب آقا ظهور كامل بهم رسان يذاتو  يصفات ،يافعال ، : آثارةاربع اتيت لّ

 ةمد معدراج آقدا مقدّ  كده   خواندندد « لَاحتَرَقَدتُ  ًلَدو دَنَدوتُ اَ  »باز ماندند و  ياز همراه

و بده موهادت قدرب     دهيكه خلعت كرامت پوشد  ا درجه ديّبود. جز س شانیاستتدراج ا

عدوالم   ظهدورات و  -يبدا اسدرار آتدش وخاموشد     يبداق  ،واصل و متواصل اسدت  يدائم
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زهدره   سدت؛ ين بيشدتر از سددره   رشدان يسرد اسدت؛ س  عتشانيهمچنان آهن طا-1هفتگانه

شعاع مهر تابان سرتاسر جهان فرو گرفت، كرم شب تداب،   بروند. شتريقدم پ کید نندار

 (.24ص ،8951 م دالملک، «)اورديتاب شهود ن

-يمسدتوف  ارانیهمراهان و   مراتب عرفاست كه مؤلّف براو اوتاد از سلسله اقطاب

 ةبده مقدام و رتاد    الممالدک يكده مسدتوف   ي: هنگامكنديم انيو ب ردگييبه كار م الممالک

قلدب و   ةينفدس، تصدف   ةيد كه شامل تزك -ود؛ در ظاهر از آداب عرفانب دهينرس اشيفعل

 رسّد يهمگدان م   ناود و بدرا  يبه شروط ديّمق  و داریو د زديدم م -خلق است بیتهذ

 نشد.  سّريم گریاو د دارید افت،ی يکه رتاه و مقامنيهم يبود؛ ول

 اتيد ت لّ ياز اصطالحات عرفان  رگيرا با بهره الممالکيمقام مستوف  مؤلّف ارتقا

 گداه یو در وصدف جا  كنديم فيكه از مراحل سلوک است، توص يو ذات يصفات ،يافعال

معدراج توسّدل    اتید از روا ليد جارائ ةاو به جمل میو وضع همراهان قد الممالکيمستوف

درجده غالاداً بدا     ديّمعروف به سد   هند ديّس» الممالکيمستوف دانیمر اني. از مدجویيم

را به قرب با  الممالکيمستوف میقد ارانی نيآتش اقيمولّف اشت« [ بودالممالکياو]مستوف

 ديخورشد  گداه یدر جا الممالکيكه مستوف دانديساب م نیا هو دور ماندن آنان را، ب  و

 يقرابتد  تواندد يدو نمد  نید ا نيبد  ،و المحاله زيتاب ناچكرم شب گاهیاست و آنان در جا

را،  انيد ب نیرگدذارتر يو تأث نیرسداتر  الممالکيمستوف ريباشد. انصاف را در طعن و تحق

 است. دهیبرگز

 یمغول -یترک هایاستفاده از واژه -2-2-4

 دربدار  در تدرک  منصاانكارگزاران و صاحب ةه به نژاد پادشاهان قاجار و غلاتوجّ با

خدود را در قالدب كلمدات و      از انتقادها ياست بخش دهكوشي م دالملک ،این سلسله

  دارندد و در القدا   يخاصّ يبرجستگ ،يكه در متن فارس يكند. كلمات انيب يواژگان ترك

 مخاطاان خداصّ  تواننديم ، تا حدود ،هالاتّند و هست كارآمد ،نيز زيطنزآم  انتقاد ميمفاه

 كنند. معرّفي ا به شکل هنرمندانه زينقدها را ن نیا
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 ةقددرت و شدکوه نداشدت    ،يكلمدات تركد    ريبدا بده كدارگ    سندهیانصاف را كه نو 

در  زيد طنزآم یيآن را، در فضدا  لدالید  و ضعف و گرفته سخرهبه هنرمندانه پادشاهان را 

 شيآالقد  راقید كداله و   يمزبوره به بزرگد  نيتا مگر سالط» انتقاد قرار داده است: معرض

 (.  48ص ،8951 م دالملک،«)كند دیسرخ تركمانان را، تهد ة يال  نقره و قااها

اسدلحه و سداز و بدرو و اسدااب جندگ اسدت.        يبده معند   يتركمن ا واژه ،«راقی»

-گدران  يشدم یابر ةپارچ ينوع ،« هيال» و سرخ يكمربند چرم  معناظاهراً به ،«شيآالق»

 است. متيق

 يتركمند  ةاز كلمد  يشدکل  نبهتری به تركمان خاندنقد مظالم نورمحمّ درم دالملک 

ااَلَمدان   ةكه به كلمد   ا با تاادرراهزن و چپاولگر است؛ امّ يآالمان  بهره گرفته كه به معن

و از عمق فاجعده   كنديزننده را، به مخاطب القا م يتلخ همراه با تهکّم  دارد طنز يعرب

 :دهديخار م

 وانید اسدت از د  ا او كه نمونه يتركمان و احکام آالمان محمّدخانبه حکومت نور»

 (.43ص ،)همان«اندشده يراض 1بلخ

 ةاز كلم  رگيبا بهره يتركمن  چادرها  در پا يعال  برباد رفتن استعدادها وصف

 و هنرمندانه است: رگذاريتأث بسياوبه،  يتركمن

جدات  هبده نوشدت   دندد ید  هر وقت از تركمانان در اجابدت دعدوت خدود قصدور    »

را بده   يكه م موع استعداد دولتد  كننديم عوله، حکومت خراسان را مضطرب و مل ا م

 (.48ص ،همان«)تركمانان پراكنده كند ها به اوبه شانیا تيّمع

در مدتن كتداب دارد كده      اريبسد  قیمصاد ،يزبان نيدر قالب چن سندهینو  انتقادها

 مستقل است. يخود مستلزم پژوهش

 مجدالملک یانتقاد هایشهیدر خدمت اند یبالغ یشگردها -2-3

عصدر،   هدا  يو كاست هایياداع دربار و نارسدبا اوض یيادعالوه بر آشن کدم دالمل

 ياز آگداه  ،يبالغد   ها و شدگردها و اشراف بر ظرافت يانس با متون ادب فارس ليدلبه

-ناید  از. است ورعصر بهره ها رسمييمفاسد و ب  افشا  برا يواف  و هنر نقّاد يكاف
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از لدذّت   يخدال  ،زدانگيد يو تأثّر مخاطدب را برمد   فآن كه تأسّ نياو در ع  رو انتقادها

   !كنديسرشار م ،نیريش يو غم، از غم  و مخاطب را در مرز شاد ستين  هنر

و   هندر  هدا  ظرافدت   هنرمندانه و ب ا  ركارگيدر به دیاز قدرت او را با يبخش

در  شده یكده ر  سد عي  :كدرد  جسدت و  هدا ظرافت نیاز ا  رگياو در بهره يواژگان  غنا

در  شده یكه ر هایيجنا  ؛برخوردار است يدارد و از اصالت  گلستان سعد پرداز س ع

  گدر ید سداز يقيعناصر موس كنند؛يم تیحکا سندهینو دانيدارند و از لغت يشعر فارس

 بدار غدم  هدا  شده یدر كندار اند  نواز گوش يقيو طرد و عکس كه موس آرایيچون واج

 هدا  متناسدب، ماالغده   هدا  ب دا، اقتادا    حاتيلمت ، شعر ها نيتضم كنند؛يم  ادای

منقطدع    اسدتثناها  ن،یابهدام آفدر   ها هامیپرمعنا، ا  تضادها ف،یظر ها تناسب ، هنر

  شدخندها یو ر هدا جاندار، تهکّم ها بکر، استعاره هاتيموجز، تشا ها طنّازانه، استتااع

و  رگدذار يتأث  بده اثدر   را م دیّده رسالة همه و همه،  رگذاريعوامانه و تأث ياتیگزنده، كنا

 هدا، انتقادهدا بدا شدهد ظرافدت     يتلخد  يختگد يكه درآم ا به گونهاند، كرده لیتاد اانهیاد

 است.    آثار نيشکل داده كه مطلوب مخاطاان چنرا  مع وني

امّدا   رد؛يقرار گ يمستقل مورد بررس ا رساله در مقاله يژگیو نیآن است كه ا  جا

-يكتاب نقدل مد    هنر ها از ظرافت  مقاله، شواهد یياگن  زانيدر ادامه با توجّه به م

 .شود

لطنه كه مدأمور قتدل   خان اعتمادالسّدحسنپدر محمّ باشيخان فرّاشعليحاج معرّفي

كه  يآنان بوده در قالب س ع  آرزوها ةو مساّب مرو  اشخاص و بر باد دهند ريركايام

 :دهديگزنده شکل م  معنادار و نقد  است؛ طنز  گلستان سعد ها س ع ادآوری

 م ددالملک، ...«)مرحوم كه جاسدو  اجدل بدود و جداروب امدل       ةلطناعتماد السّ »

 (.  91ص ،8951

 است: سندهینو زيطنزآم  نقّاد ةمایدست ،ریز ةجنا  در جمل يبالغ شگرد

قورخانه تنها به ... عرق  استیسپاه و ر ياسم و منصب آجودان نیاو از ا يدلخوش »

 (.41ص ،همان«)خوردن و عرق كردن است
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 كار گرفته شده است:به  انتقاد یيدر فضا زين ریجنا  ز و

آبدا، ابدا    نید كده از د  دانسدت يخود م نید ددیيم يتقيحق هايمسلمان نیاگر در ا »

 (.41، ص8951 م دالملک،«)دینما

چندان   ،حدروف  آرایدي واج ياز شگرد بالغ  رگيرا با بهره رشکاريم زخانیعز عزل

 :شوديم يكه از غالب كلمات جمله نام او تداع كنديم انيب

 (.  59ص همان،«)افتینفاذ عزّ زخان،یبه عزل عز يامر اعل»

فاسدد عصدر    ةجامعد  بیمعا ،يعیعکس بد ياز شگرد بالغ  رگيبهره بام دالدّوله 

 رزا،يد م ومرثيد . در نقدد ك دهدد مدي  قدرار  نقد در معرض را، آن منصاانقاجار و صاحب

 :سدنویيحکمران كرمان و بلوچستان م

  تعددّ  تید وال يهزار تومان مت اوز، بده اهدال   ستبي از ،كمظرف در ظرفكم نیا»

 (.42ص ،)همان« كرد

، نواختده  را او قاجار، عصر منصاانصاحب ریاز سا شيكه ب الممالکينقد مستوف در

 :سدنویمي چنين

حاصل كردند به آقا جناب متوسّدل گردندد كده     يكلّ أ یبعد از آنکه از جناب آقا »

(. منظدور از جنداب   52ص ،همان«)بکند یيوله دست و پاالدّنوّاب معزّ ها  مگر از قس 

 ا يّد خ مدردان يفرزند عل عليخيمنظور از آقا جناب، آقا ش»است و  الممالکيمستوف ،آقا

 .(52، صهمان«)بوده است ولهعزّالدّم  رزايماست كه داماد بهرام

 دهدد يمد  سدنده یبه نو يم ال ،يشعر فارس ها با سنّت قيدق یيو آشنا قيعم ةمطالع

بدا   ،ياز اشدعار و آثدار بزرگدان ادب فارسد      رگيد و بهره  شعر ها نيتا در قالب تضم

 ارائده  پسندمحکم و مخاطب  آثار، طنز نیا يو ادب  هنر ها از ظرافت يغن ا پشتوانه

مخاطدب ادب    و بدرا  ونددد پييرا، به هم مد  يفارسكه گذشته و حال ادب  طنز  ؛دهد

 دارد.  اريبس ةجاذب زين يفارس
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چدون   بزرگداني  آثدار  الاتّده  و اسدت   آثار سدعد مربو  به كتاب، غالااً  ها نيتضم

-دسدت  زين يبزرگان ادب فارس ریو سا يعطّار، محتشم كاشان ، حافظ، مولو ،يفردوس

 .  اندقرار گرفته سندهینو  طنزپرداز یةما

را بده   دانشید مر ،يبده مناصدب عدال    دنيكده پدس از رسد    ممالدک اليدر نقد مستوف

و از زبدان فرامدوش شددگان!      از بوستان سدعد  يمصراع نيبا تضم سپارد،يم يفراموش

 :سدنویيم گونهنیا

: گدر او  اوردني شهود تاب تاب،كرم شب شعاع مهر تابان سرتاسر جهان فروگرفت،»

 ةجملد  ريد (. بخدش اخ 24-25صدص  ،8951م ددالملک،  «)!سدتم يا كده مدن ن  هست حقّ

 بدا  الاتّده  و چهدارم  بداب  در اسدت   بوستان سعد  ایقطره و در تیم دالملک از حکا

 است: يتلخ شخندیر  حاو ت،یحکا  باب)تواضع( و حال و هوا نای عنوان به توجّه

 دیبد ایدر  خ ل شد چو پهنا    ديچک  قطره باران ز ابر يکی »

 «ستميا كه من نگر او هست حقّ              ستميمن ك استیكه در یيجا كه

 (885ص ،8918 ، )سعد 

چه جاندار به   سعد لیفضا ةنیيعصر را در آ لیرذاشود كه م دالملک مالحظه مي

و م ددالملک از   شدود يعشدق مد   تيفضدل  نیگزیكه رشوه، جدا  یيجا .كشديم ریتصو

 :كنديم ادی نيچن نیخود ا ةتا دور  از عصر سعد لت،يفض  ارهايمع يدگرگون

 هدر  بده  كه است داده حق الحالم هول نيبازار]بازار رشوه[ ... به متموّل نیا يگرم»

بدر   ديد ل شدوند: عشدق بچرب  یباشند نا لمای كه مقرّرات از مالغ هر به و مناصب از درجه

 : سعد ها است از عاشقانه يني(. تضم23ص ،8951)م دالملک، !«لیفنون فضا

 اريپس نه عاقل است و نه هش نیاز ا  سعد»

 « لددیادون و فضدددندبر ف ددديربدق بچدددعش

 (819ص ،8911 ، )سعد
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كده تنهدا    يكارگزاران حکومت ها  اكاریو ر ها رتدبيينقد ب دراو در جا  دیگر، 

و افراد را به جدان هدم    كننديمتناقض صادر م ياحکام گران،دی آمدو خوش بیفر  برا

 :ردگييحافظ مدد م انيهنرمندانه از ب اندازند،يم

 نید او نااشدد: و ا  يكه ناسدخ آن در دسدت مددّع    ستين يحکم در دست كس کی»

 .(25ص ،8951م دالملک، !«)روديغسّاله م ةبحث بر ثالل

 سدنده ینو  ك ا! انصاف را كه طنز قدو  هالتیرذ نیگل و بلال حافظ ك ا و ا  ايدن

بدر لادان     لاخندد  هدا، يو در كنار تلخ ردگييكامالً متضاد، جان م  ايدو دن نیاز تقابل ا

 :نشانديمخاطب م

 « رودياله مددغسّ ةالثددث با ثدبح نددیو         روديسرو و گل و الله م ثیحد يساق»

 (   915ص ،8911 )حافظ،

زمانده اسدت و    ها يناراست  او در افشا ادر یفر زين ينید اشراف به قرآن و متون

 :دگویيعصرش م  كشتزارها يرانیاز و يقرآن يبا اقتااس ف،یهنرمندانه و ظر ا به گونه

 ،8951 م ددالملک، )«اندد سداخته  ذرع ذ ريد غ واد  و المنفعهما را مسلوب ياراض»

 (.95ص

 يرَبَّنَدا ِِن د  : »دفرماید ياست كده مد   ميابراه ةسور  91 ةیذرع مأخوذ از آ رذيغ  واد

 1«المُحَرَّمِ... ت کَيزَرعٍ ع ندَ بَ  رِذ يبِوَادٍ غَ يت یَّأَسکَنتُ م ن ذُرّ

 گونده نید از زبان خودشدان، ا  زيغلوآم يانيبا ب ها، علما را در رفع نابرابر توجّهييب

 :كنديم هيتوج

ت و دولدت  كده ضدرر آن بده ملّد     دیكه اگر در رفع ظلم و بدعت جد داننديم همه»

 ،همدان «)عاجز است شانیقادر ذوال الل از اعانت ا ندیبگو  ري...حرف خرسديم رانیا

 (.                      25ص

كده   يتلگرافد  د؛گوید يتلگدراف مد    جانددار، از بدال   يقالدب تناسدا   درم دالملک 

 لتسدهي  اسدااب  قاجدار،  حاكمدان  دسدت  در امّا زده؛ هم معادالت قدرت را در جهان بر

 است: تيبه رع  ظلم و تعدّ ةلي! و وسورز عشق
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شدد،   هید حداكم تأد  ةچدون و چدرا بده صدندوقخان     يحاكم...ب نیبه قدر طمع ا اگر»

جدان   ةتلگدراف، رشدت   ميسد  کیو الّا به تحر ديبهم خواهد رس تيدر عذاب رع يفيتخف

 (.91ص ،8951 م دالملک،«)شود يپاره م چارهيب تيرع

 ،اگر قعود و ركوع و سد ود، نده در درگداه خداوندد     ستين يع ا یيفضا نيچن در

 سامان دهد! گرید  نماز ،يعیبا تناسب معنادار بد الممالک،يمستوف شگاهيبلکه در پ

اهدل م لدس ركدوع     .گرفدت  ندت یز ،يصدر م لس به قعود جناب صدارت پناه»

 در را هدا ارزش  ندابود  سنده،ینو  (. تضادها15ص ،همان«)س ود كرد هكاذب ةرفتند قوّ

 :كنديم ادیشکل فر نتریهنرمندانه

 (.23ص ،همان«)حاكم رد و قاول و منع و عطا مالغ ثمن است»

 (.11ص ،همان«)دارند يسلوك تیخوف و رجا و ضاللت و هدا قیدر طر»

 (.15ص ،همان«)داننديراجح م يشیرانديرا بر نطق و خ يسکوت و خاموش»

كده نمداد     عصدر  هسدتند. مفاسد عصر   در افشا سندهینو  ایزبان گو حات،يتلم 

 :كنديم یيخودنما يچاپلوس ةنیيدر آ _يانیدرفش كاو_  زستيظلم

 هدا  ملَد عَ...  اندد معروف ينبيمصلحت به كه سوزعالم رندان و زبانچرب نيمتملّق»

 (.28ص ،همان)«انددولت يانیكاو

 :  ندخدای كارآن طلب صفتانوسفی و

كده از   دهدد يقرض مد  وسفیعالم معهود با دراهم معدود به  ةبدبخت به اجاز نیا»

 الممالدک يمسدتوف  وسدف ی ن دا یدر ا وسفی(. 41ص ،همان«)رديعوض بگ زیعز  خدا

 21 ةید دارد. دراهم معددود، اقتادا  ازآ   حيتلم زين وسفیبه داستان حضرت  ياست؛ ول

 «.بِثَمَنِ بَخسٍ دَرَاه مَ مَعدُودَه... وهُوَ شَرَ: »دفرمایياست. آن ا كه م وسفی ةسور

رو نید از ا تابد؛يرا بر نم ها همه افشاگر نیكه ا كنديم يزندگ  در عصر سندهینو

و در  رديد گ شي! در پد  هندر  كدار  محافظه هام،یاز ا  رگيكه گاه با بهره دهديم حيترج

 آن، پرده بردارد. بیعصر و معا  و دوپهلو، از اسرار مگو يادب يزبان
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« مكندي يمد  آور جمدع  است الحسنمردم بعنوان قرض شياز والد مرحومم پ يپول»

 (.21ص ،8951 م دالملک،)

 وسدف یرزايكه حسدن، پددر م   يپول ایدارد: وام بدون بهره و ربا  هامیالحسن، اقرض

 آن است! آور به مردم داده و حاال پسرش در صدد جمع الممالکيمستوف

خان معتمدالملک[ ...بعد از آن كه عزّت دولدت را بدرد و   ييحی]3كاذبه ةشخص قوّ»

 (.51ص ،همان...«)ختیسلطنت را به خاک ذلّت ر ةخانواد  آبرو

 ولده الدّبدا عدزّت   خدان يدي حیشکوه سلطنت، به ازدواج  يدولت، عالوه برمعن عزّت

 وسدف ی رزايد بده وسداطت م   8215در »خدان  ييحیاشاره دارد.  زيشاه ننیناصرالدّ خواهر

« خدانم بدود   ناید  چهدارم  شوهر او و گرفت را شاه خواهر ولهالدّعزّت الممالکيمستوف

 .(418ص ،8911 لطنه،)اعتمادالسّ

بلکه  شود؛يمتن، تنها به موارد مذكور منحصر نم يبالغ ها و جناه يادب  شگردها

كمتدر   هدا  از ظرافدت  كوشدد يدارد؛ مد  يبالغد  ها كه به ظرافت يم دالملک با تسلّط

رو نید از ا رد؛گيد  نقد زمانه بهدره   برا رگذاريتأث  به عنوان ابزار زين يعیبد ةشناخته شد

 يقابدل تدوجّه   هدا  نمونده  ،م دیّده رسالة در 88و استتااع 81منقطع  چون استثنا يعیصنا

را  ياخالقد  بید تدا غالدب معا   افتهیمنقطع، فرصت   در قالب استثنا ر،یز ةدارد. در جمل

 افشا كند:

  و اسدتغنا  يمعند يزحمدت و كادر بد   يجز اخذ بد  ستين ياز من متمشّ  امر چيه»

 (.21ص ،8951م دالملک، «)يدروغ  و استعفا يجعل

ملّدت و مدزاج     قدوا   مدار ياز ب يعیاز استتااع بد  رگيبا بهره زين ریز ةو در نمون 

 دولت، به طور توأمان سخن گفته است:

مثل مزاج را  ملّت  حلول كرده قوا رانی.... به جسد دولت و ملت ا هيخيمذهب ش»

 (.21ص ،همان«)نموده است ليعل ،دولت

و  هید اسدتعاره، كنا  ه،يچون: تشدا   و عناصر اليصور خ ،يعیبد ها كنار ظرافت در

 ةم دالملک دارندد. آنچده در حدوز    زيانتقادآم انيپررنگ در ب ينقش ز،ين هيتهکّم ةاستعار
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- حوزه است. ندوآور  نیدر ا سندهینو ها  كتاب، برجسته است؛ نوآور ياليعناصر خ

و  كندد يجا باز مد  ،عصر قاجار ةكم در جامعكه كم ستا ا تازه  كه متأثّر از فضا یيها

 ةاانیزبان اد كوشدينوظهور م  فضا نیا قيچون م دالملک با درک عم يآگاه ةسندینو

و عناصدر   ليّد تخ يبا چاشدن آن را كه م دالملک  يزبان ،آن جست و كند  برا  درخور

  سدنده، بدرا  ینو ةو روشدنفکران   انتقداد  هدا  شده یو در كندار اند  ختده يبکر درآم ياليخ

 .نموده استپر جاذبه   آثار نيمخاطاان چن

آن اسدت كده نشدان     دیجد ها مشاّه كند،يكتاب، آنچه جلب توجّه م هاتيتشا در

 هدا  دهید پد فيآن است بدا توصد   يشده و در پ  دیجد  وارد فضاها سندهینو دهديم

تدازه در قالدب    يرا گسدترش دهدد و جدان    يادب فارسد  هاتيتشا ةبست ةمحدود د،یجد

را كده بدا    اننماید يروحدان   دپرورید مر ،م ددالملک بدمدد.   يادب فارسد  ياليعناصر خ

-يم گونه وصفنیا ،به دناال دارد يرانیو ،يآبادان  همراه است و به جا اريبس  اهويه

 :كند

 ليد بدا خ  زندد، يكده از سدحاب برخ   يهدای ليمثل س ،بلند شود يیصدا يیاز هر جا»

 (.21ص ،8951م دالملک، «)كننديملتاه بلند مو وا ناهیدوا ةو نعر زندریيم ،اصحاب

. در ندهسدت  يندارندد و غالاداً ابدداع    يدر ادب فارس ا نهيشيپ زيكتاب ن ها استعاره

 كدار فرندگ رفتده بده    كردگانليتحص  برا ا را استعاره« يرانیا ها شترمرغ» ،ریز ةنمون

 ناید . اندد سپرده يبه فراموش زيرا ن يرانیا ها اصالت و اندنارده ا بهره غرب از كه برده

 اشخاص است: نیا ريتحق  ااستعاره در راست

 ،همدان )«اندد بدالد برگشدته   ریو سدا  سیكده از پطرزبدوغ و پدار    يرانیا ها شترمرغ»

 (.99ص

كده   بدرد مدي  كاربه  درگز ارخانيهلّلا  برا ا استعاره ریز ةرا در جمل يشکارخانگ

 است: ضیدارد و سرشار از طعن و تعر ياسيس يرنگ

 (.93ص ،همان«)ختم شده يشکار خانگ کی[ به رزايفتوحات او]حمزه م»

 :كنديبروز م هيتهکّم ةدر قالب استعار سندهیخشم و خروش نو گاه
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 آن در حدقّ  کید هدزار   شود،يم ا درجه دسيّ و عاقل حسن رزاياحترام كه از م آن»

حسدن عاقدل،    رزايد (. منظور از م29ص ،8951 م دالملک،«)ستين يمرع ،تملّ  رؤسا

بودندد[ كده    الممالدک ي]مستوفيدو نفر مهمان دائم»است:  وانهیحسن معروف به د رزايم

حسن معروف به  رزايآنها م از يکی :بردنديداشتند همواه در منزلش بسر م يمیمت ندس 

 .(815ص ،8913 ،يملک ساسانبود)خان« معروف به درجه  هند ديّس  گریو د وانهید

از عناصدر   گدر ید يبخشد  اانده، یو اد انده يعام اتید كنا ختنيبا درآم زيكتاب ن اتیكنا

-سندهینو  انتقاد ها شهیكه غالااً در خدمت اند ياتیكنا دهند؛يم ليمتن را تشک ياليخ

 :كننديكالم او را دو چندان م ريو تأث اند

شددر عُ اوقددات نقددل م ددالس اسددت و سددر     نیددآب و نددان كدده ا   گفتگددو»

 (.53ص ،8951م دالملک، «)مدار 

بدر سدر     زيد چ ای يكس ةسخن دربار»از  هیم الس و سرعشر مدار  بودن كنا نقل

 (.8421، ص8911 ،ن في)«بودن هازبان

 (.15ص ،همان«)مودنياو آب به هاون سودن بود و مهتاب به گز پ يمساع»

، 8919 دهخددا، «)ارتکداب كدردن   هدوده يكار عاث وب»از  هیكنا دنیيدر هاون سا آب

« از كار محال كردن كده سدران امش  ممکدن نااشدد     هیكنا» مودنيمهتاب بگز پ .(88ص

 (83929، ص)همان

نگداه   ،يزبدان فارسد   يبالغد  هدا  تياز ظرف  رگياست با بهره دهيكوش م دالملک،

و اشدراف و احاطده بده     يسدندگ یعصر قاجار، قددرت نو  يرانیا ةبه جامع قيو دق قيعم

 شدگامان ياز پ يکیعرضه و خود را به عنوان   رگذاريتأث  اثر انتقاد ،يادب فارس ةنيشيپ

 كند. معرّفيانقالب مشروطه  ةعيطلامروز در  رانیا  انتقاد ادبيّات

 

 گیریجهینت

ه بده  كه م ددالملک بدا توجّد    دهدينشان م م دیّهرسالة   انتقاد  شگردها يبررس

توانسدته اسدت    ،عصدر دارد  نید ا رانید كه از اوضاع ا يبه دربار و شناخت كامل يکینزد
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 كارانده ه گاه محافظههنرمندانه و جذّاب و الاتّ يعصر را با زبان نیا ها یيو نارسا بیمعا

 ةويو شد  حکدومتي  گدارگزاران  و وزرا از انتقداد . دهدد  نشدان  مخاطب به ابهام ةپرد در و

مورد توجّه او بوده است. اخالق زشدت گدارگزاران،    گریاز موارد د شبي هاآن رانيحکم

 يو كداردان  اقدت يبده ل  تدوجّهي يب ،يحکومت ها در عزل و نصب  شاوندیه به خوتوجّ

و اخدذ   اتیام والحکّ  ظلم و تعدّ ، افراد، گسترش فساد، رشوه و تعارف در امور ادار

است كه م ددالملک از   يكارگزاران حکومت بمعایاز جمله  ایاز رعا نيسنگ ها اتيمال

انتقاد از علما، عرفدا، پادشداه عصدر و     ،حکومتي كارگزاران از بعد. است گفته سخن هاآن

قدرار   سدنده یه نوموارد، مورد توجّ ریاز سا شيبسامد، ب بيفرنگ، به ترت كردگانليتحص

 اكدار، یو ر  دورو  عرفدا  ،يبه مردم و گرفتار مندافع شخصد   هتوجّيب  . علمااندرفتهگ

كدرده و   اريد پادشاه غافل كه چشمش را بسدته و در مقابدل فسداد حاكمدان سدکوت اخت     

از  نانده بياز فرندگ برگشدته كده بددون درک درسدت و واقدع       كردگدان ليسران ام تحصد 

 انتقداد  هددف  ،اندد بده ارمغدان آورده   را مدآبي يو غرب يندیيجهان غرب، ب ها شرفتيپ

زبدان   هدا  تياز ظرف  رگيكه بدون بهره افتهیدر بخوبي م دالملک. هستند م دالملک

عصدر اسدتادادزده را    نید ا هدا  یيو نارسدا  بیمعا تواندينم يبالغ  و شگردها يفارس

و  حاتاصدطال   ريكدارگ رو با استفاده از زبان طنز، هزل، ه و، بده  نیآشکار سازد. از ا

به وام گرفته، استعمال لغدات   يكه از متون ادب فارس ينید ها همایبا بن يعرب ااتيترك

و  يتركد  هدا  از واژه  رگيد اشخاص و سران ام با بهدره  فيدر توص يعرفان راتيو تعا

  جددّ   هنر ها از ظرافت  رگيدارد و بهره خوانيحاكمه هم أتيكه با زبان ه يمغول

-یيو نارسا بیمعا  به افشا يحکومت  گردهايو به دور از پ ختهيآمرا در هم  يو شوخ

 ارائده كدرده    انتقداد  ادبيّدات  ةدر حدوز  یيقابل اعتنا  عصر قاجار پرداخته و الگو ها 

 .  است

  

 هاادداشتی
   شهر از بندرها نی. ایياروپا ةيروس يشرقدر جنوب  طرخان: هشترخان؛ شهر و بندر يحاج -8
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 ارید خاو ةيد و ته يمداه  ديخزر است كه در كندار مصدب رود ولگدا قدرار دارد و مركدز صد        ایدر مهمّ

 .(838ص ،8931 م،يهشترخان(؛ استرخان)شم لیذ ،8915 ن،ياست)مع

و  رهدا گي مسدتمرّ  فیو وظا  وزارتخانه رساندن مستمر نیا ةفيوزارت وظائف و اوقاف: وظ -2

اعالم بدود و دولدت در آن     نظر علما ریو ز انيبود و چون اوقاف هم مطلقاً در دست متولّ دارهافهيوظ

 .(185ص ،8911لطنه، )اعتمادالسّيعنوان بود تا كار واقع  دارا بيشتروزارتخانه  نینداشت ا همداخل

. سده يسدال اسدت در گدرفتن كا     پن ه، پن ک؛ از تعداد روزهدا  ده،یدزد ةمسترقه: پن  ةخمس -9

روز، پس پنج روز زائدد را در   يس يو شصت و پنج روز و ربع است و هر ماه شمس صديچون سال س

 اید فوردگدان و   اید و  شیهشدتو  اید  ان،ید فرورد اید پنج روز را فروردگان  نیو ا ندیفزايآخر اسفندارمذ ب

ت از آن روزها را اندرجاه)اندرگاه( و آن ربع روز را در مدّ کیو هر  ندیمسترقه گو ةخمس ایو  انیوردف

 .(291ص ،8918 ،ي)مصفّرنديماه گ زدهيرا س ستميو ب کصدیسال جمع كرده سال  ستيو ب کصدی

 د،يد لا ر،يطرفه، زه س،ي: امرؤالقانددهيبوده كه هفت شاعر به نظم كش دهيقه: هفت قصمعلّ ةساع -4

 در هدا بدت  كعاه كه محدلّ  واردی بر و نوشتند زر آب به را هاعمروبن كلثوم، عنتره، الحارث بن حلزه. آن

 .(42ص ،8911 ل،ي)عادال لختندآوی بود همکّ

 بال عقب( لیذ ،8919)دهخدا، وارثيبالعقب: بدون فرزند، ب -5

به كدار   يدر اصطالح عرفان «ميهفت اقل»  آن را به جا سندهینو رسديعوالم هفتگانه: به نظر م -1

ار]آمده[ عطّ رالطيعشق كه در منطق واد  هفت بر آن اطالق بر عالوه»: اندآن نوشته ةبرده است كه دربار

 (ميهفت اقل لیذ ،8919 ، س ّاد«)است اطالق شده زيانسان ن يرونيب ةهفتگان  است؛ به اعضا

را بزهکدار و   گناهانيب كردنديصادر م ياحکام نادرست انيدر شهر بلخ قاض ندیگو»بلخ:  وانید -1

شده است كه احکام  ا ل هر دادگاه و محکمهثَبلخ مَ وانید رونیدادند از ايگناهکاران را معصوم جلوه م

 بلخ( وانید لیذ ،8919)دهخدا، «آن برخالف حق باشد

تدو سدکنا    الحدرام تيد و علف، در جوار ب آبيب ينيفرزندانم را در سرزم يپروردگارا من برخ -1

 .امداده

 يدي حیه و   نه و...ساخته و در راستاو مقنّ هیم ر  از قوا  رويرا به پ بيترك نیكاذبه: ا ةقوّ -3

 خان معتمدالملک به كار برده است.

 کید بحدث،   نید نااشدد. اگرچده ا   نساتي منهمستثنا  و مستثنا  نياستثنا  منقطع: آن است كه ب -81

 ،8911)كاردگر، ااسدت یز  رگيد غافل ةبه علّت جنا ان،یديبه قول وحا است؛ امّ  و دستور  بحث نحو

 .(811ص

 زيد او ن گدر ید [يذمّد  اید ] يصفت مدح يذم[ كس ایكه  در ضمن مدح ]»استتااع: چنان است  -88

 .(223، صهمان«)آورده شود
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 و مآخذ منابع

 :ها(کتابالف

 .يو جام لوفرين نشر، تهران ،يمشاهخرّ نیالدّبها  ةترجم (،8914)میقرآن كر -8

 ،وحکومت قانون، چاپ چهاردهم، تهران يترقّ ةشی(، اند8932)دونیفر ت،يّآدم -2

 .يخوارزمانتشارات 

، هدران، چداپ نهدم، تهدران    جلدد، ت 9 مدا، ي(، از صداا تدا ن  8911)ييحیپور، نیآر -9

 زوّار. انتشارات

 دربدار  رجدال  احدوال  در)آالثار و المآثر ،(8911)خاندحسنلطنه، محمّاعتمادالسّ -4

 ، نشدر افشدار، تهدران   رجید بده كوشدش ا   ،ياردكدان  يمحاوب نيحس قاتي(، با تعلناصر 

 .رياساط

د بده كوشدش محمّد    خ،یوار(، صدر الت8951ّ)----------------------- -5

 روزبهان. ، نشرتهران ، ريمش

 سخن. ، نشر(، فرهنگ سخن، چاپ هفتم، تهران8918)حسن ، انور -1

 قطره. ، نشرتهران زدهم،يچاپ س ، سعد اتيغزل ةدی(، گز8911)--------- -1

 .تيكانون ترب ، انتشاراترازيچاپ سوم، ش ل،ي(، التّفاص8941)دونیفر ،يتولّل -1

 رهار،بيخط ليخل كوشش به ات،يغزل وانی(، د8911د)محمّ نیالدّحافظ، شمس -3

 .شاهعلييصفانتشارات  ،چاپ چهل و پن م، تهران

 ديّقاجدار، بده كوشدش سد     ةدور اسدتگران ي(، س8913)احمد ،يساسان ملکخان -81

 مگستان.انتشارات  ،آل داود، تهران يمرتض

 .تهران دانشگاه ، انتشاراتتهران نامه،(، لغت8919)اكاريدهخدا، عل -88

، بعد از اسالم، چاپ هفتم، تهدران  رانیا خی(، تار8919)نيعادالحس كوب،نیزرّ -82

 .ريركايامانتشارات 

 ، نشدر چاپ سوم، تهدران  ،ي(، فرهنگ معارف اسالم8919)دجعفريّس ، س ّاد -89

 كومش.
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چداپ   ،يوسفی نيغالمحس حي(، گلستان، تصح8914بن عاداهلل)مصلح  ، سعد -84

 .يخوارزم ، انتشاراتهفتم، تهران

 ،سلطنت قاجار، چداپ ششدم، تهدران    ةدر دور رانی(، ا8931اصغر)يعل م،يشم -85

 .ابیزرنشر 

 خرد.  نويمانتشارات  ،تهران ران،یا ةدربار ي(، تأمّل8932جواد) ،یيطااطاا -81

آ. آذرنوش، چداپ سدوم،    ةعرب، ترجم ادبيّات خی(، تار8911ج.م) ل،يعادال ل -81

 .ريركايام ، انتشاراتتهران

 فراسخن. ، انتشاراتتهران ،يدر زبان فارس عیبد (، فن8911ّ)ييحیكاردگر،  -81

 ،يسد ينف ديسدع  حيتصدح  ،م دیّده رسدالة  (، 8928)محمّدخانرزايم دالملک، م -83

 .يبانک ملّ ةچاپخان ،تهران

 ،گركداني  اهللفضدل  حيالغرائب، تصح(، كشف8951)------------------ -21

 اقاال. ، نشرتهران

 حيتصدح  ،م دیّده رسدالة   ایالغرائب (، كشف8938)------------------ -28

 . يآب ، انتشاراتو ناصر مهاجر، تهران ينيام رجیا

 ،چداپ سدوم، تهدران    ،ي(، فرهنگ اصطالحات ن دوم 8918ابوالفضل) ،يمصفّ -22

 .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان

 .ريركايام ، انتشاراتچاپ نهم، تهران ،ي(، فرهنگ فارس8915د)محمّ ن،يمع -29

 نشدر ، چداپ دوم، تهدران   انده، يعام ي(، فرهندگ فارسد  8911ابوالحسن) ،ين ف -24

 .لوفرين

 :(مقاالتب

 و خیكتداب مداه تدار    ،«بید امورالع ا يالغرائب فد كشف»(، 8912رضا) ،يدهقان -8

 .81-28صص، شصت وچهار ةشمار ا،يجغراف

كتداب مداه    ،«رانید رساله در وضع ا يخطّ ةنسخ معرّفي»(، 8913)ربابه ، معتقد -2

 .24-21صص، و نه يس ةشمار ا،يجغراف و خیتار
 


