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چکیده
رسالۀ مجدیه ،نوشتۀ میرزا محمّدخان مجدالملک ،جزو نخستین آثار انتقادی منثور فارسی دورۀ
ناصری است .این اثر همگام با جریان بیدارسازی ادبیات مشروطه ،جهت تنویر افکار و اصالح امور،
نابسامانی های عصر را در قالب نثری استوار با زبانی انتقادی و طنزآمیز به تصویر کشیده است .منتقدان
بسیاری در کنار ارزشهای تاریخی -اجتماعی این اثر ،از اهمیت ادبی آن سخن گفتهاند .مصحّح
کتاب ،سعید نفیسی ،آن را بزرگترین شاهکار نثر فارسی قرن سیزدهم نامیده است .مسئلۀ اصلی این
تحقیق ،جستوجوی مختصّات ادبی ممتاز این اثر و تحلیل برجستگیهای زبانی و بالغی آن با
رویکرد سبکشناسی ساختگرا بوده است .در این مقاله ،به روش توصیفی -تحلیلی ،ویژگیهای
سبکی رسالۀ مجدیه در سه سطح زبانی ،بالغی و فکری مورد بررسی قرار گرفت و این نتایج به دست
آمد :در سطح زبانی ،غلبه با کاربرد واژگان ،ترکیبات ،اعالم و مقیاسهای صرفی عربی است که متن
را از سادگی زبان دور کرده و انواع قابلیتهای ادبی و هنری را بر آن افزوده است .مهمترین ویژگی
نحوی اثر ،کاربرد افعال وصفی و وجهیت اخباری با قطعیت باال است .در سطح ادبی ،استفادۀ فراوان
از صنایع بدیع لفظی مانند جناس ،سجع ،ازدواج ،تضمینالمزدوج ،ترصیع و موازنه ،موجد موسیقی
کالم درونی قوی در این متن و همچنین آراستگی زبانی این اثر بوده است .کاربرد فراوان صنایع بدیع
معنوی نظیر تضاد ،تلمیح ،تناسب ،تضمین و تمثیل ،عالوه بر اینکه فرصت استدالل و قیاس و استشهاد
را برای مؤلّف فراهم آورده ،بر ادبیّت متن افزوده و در برخی مواقع آن را متمایل به نثر فنّی ساخته
 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران (نویسنده مسئول)
noskooi@yahoo.com
 استادیار زبان و ادبیات فارسی ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران ،بناب
تاریخ وصول 1400/01/16 :ـ پذیرش نهایی1400/06/10 :
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است .در سطح بالغی ،کاربرد کنایه و تعریض بهدلیل نقش مؤثّر آن در طنزسازی ،در مقایسه با
ابزارهای بالغی دیگر ،جلوۀ هنریتری دارد .در سطح فکری ،انتقاد از عدم اجرای عدالت ،بیکفایتی
کارگزاران حکومتی ،انتقاد از اوضاع اقتصادی و فسادهای حاکمیتی و ارائۀ پیشنهادهای
اصالحی/آرمانی در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی ،گفتمان اصلی اثر را تشکیل میدهد.
کلیدواژه :رسالۀ مجدیه ،ادبیات انتقادی ،ادبیات قاجاریه ،سبکشناسی نثر ،مختصّات سبکی.
نرگس اسکویی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

 .1مقدّمه
رسالۀ مجدیه (یا کشفالغرائب) در سال  1286ه.ق نوشته شده است .این رساله از
نخستین رسالههای انتقادی آغاز نیمۀ دوم سلطنت ناصرالدینشاه و از شاهکارهای ادبی
این دوران است .نویسندۀ این اثر ،مجدالملک را میتوان از نخستین نویسندگان متجدّد
این زمان به شمار آورد .در این رساله ،مجدالملک با روایتهای زیرکانه به انتقاد از
ناکارآمدی نظام حکومتی ایران پرداخته و بر مؤلّفههای حکومتمندی و اهمیت قانون
و حکومت قانون تأکید کرده است .دفاع از ضرورت نوگرایی و اصالحات در
حکومت و جامعۀ ایران ،درونمایۀ اصلی این کتاب است (آجدانی.)21 :1391 ،
چگونگی آشنایی مجدالملک با تمدّن غرب و تأثیرگذاری مؤلّفههای حکومتمندی
مدرن بر اندیشهاش را باید در سفری که به روسیه داشت ،جستوجو کرد .آشنایی وی
با صدر اعظم شهیر و ترقّی خواه عصر ،امیرکبیر و افکار بلند وی و نیز ارتباطش با
قفقاز ،او را با ترقیّات دنیای مدرن آشنا کرد و از وی منتقدی آگاه و اندیشمند ساخت.
مجدالملک از معدود روشنفکران و اصالحطلبانی است که در سلک و زمرۀ درباریان،
از نزدیک در جریان وقایع دربار قاجار بوده است .مؤلّف رسالۀ مجدیه برخالف
جریان روشنفکری غربزدۀ این عهد ،آنچنان اسیر و والۀ فرهنگ و تمدّن غربی نشد
که یکسره بر فرهنگ و سنن ایرانی خود پشت پا بزند و ریشۀ همه معضالت جامعۀ
خود را در دیانت و میراث فرهنگی بجوید (نصری .)87 :1386 ،مجدالملک رسالۀ
خود را نخست بهصورت دستنوشته انتشار داد که در اصل ،شکل بیانیۀ سیاسی یا نامۀ
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سرگشاده خطاب به اولیای امور برای اصالحات داشت (طباطبایی.)435 :1392 ،
نویسندۀ این اثر ،معایب و نقایص را به هوشمندی دریافته و برحسب وظیفه و برای
بیدارسازی عموم و مقاصد آرمانی و اصالحی ،منظورهای سیاسی و اجتماعی را در
قالب رسالهای برآمده از ذوق ادبی سلیم و نثری شیوا مکتوب ساخته است .یکی از
نکات مهم درخصوص این رساله آن است که خوانندۀ آن باید برای دریافت
اندیشههای انتقادی مؤلّف ،با ظرایف زبانی و بازیهای نحوی و بالغی ادبیات فارسی،
ازجمله کنایات و تلمیحات آن آشنایی داشته باشد (همان.)354-353 :

 .2بیان مسئله
عصر قاجار یکی از مهمترین دورههای ورود ایران به مرحلهای تازه از حیات
سیاسی– اجتماعی و مدرنیته است .شناخت آثار منثور این عصر میتواند در شناخت
دیگر ابعاد و نشانههای اجتماعی ،فرهنگی و ادبی این دوره سودمند باشد .از طرف
دیگر ،شناخت این آثار ،دادههای بسیاری از شرایط تحوّل نثر فارسی معاصر را در
اختیار پژوهشهای ادبی قرار خواهد داد .مسئلۀ اصلی این تحقیق ،بررسی
سبکشناسانۀ رسالۀ مجدیه با رویکرد سبکشناسی ساختگرا ،برای برجستهتر کردن
نقش و سهم ادبیات و بیان هنری در آگاهیبخشی و بیدارسازی ملّت ایران در عصر
قاجار و آشنا ساختن آنان با موانع پیش روی رفاه و تجدّد بوده است.

 .3پیشینة پژوهش
رسالۀ مجدیه از آغاز انتشار همواره مورد توجّه مورّخان و مح ّققان قرار گرفته
است .اعتمادالسلطنه در صدرالتواریخ و المآثر و اآلثار از استعداد و ذکاوت نویسندگی

مجدالملک تمجید میکند .احمدخان ملک ساسانی ( )1379در کتاب سیاستگذاران
دورۀ قاجار ،این رساله را اثری فصیح و بلیغ میداند که اوضاع نابسامان ایران آن زمان

را به تصویر میکشد .فریدون آدمیّت ( )1392در کتاب اندیشۀ ترقی و حکومت
قانون ،این رساله را ارزندهترین کتابی میداند که به رفتار و منش حاکمان و نخبگان

 136ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایران پرداخته است .جواد طباطبایی ( )1392در کتاب تأمّلی دربارۀ ایران ،آن را اوّلین

رسالۀ انتقادی دورۀ ناصری میداند .زرّینکوب ( )1373در کتاب تاریخ ایران بعد از
اسالم ،نقدی بر کنایات و تعریض این رساله دارد و شیوۀ نویسندگی مجدالملک را
نمیپسندد .کاردگر و موسوی ( )1398در مقالۀ «شگردهای انتقادی در رسالۀ مجدیه»،
این رساله را از نظر گفتمان انتقادی و طنز مورد بررسی قرار دادهاند .مطابق
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جستوجوی نگارندگان این مقاله ،تاکنون پژوهش مستق ّلی دربارۀ وجوه ادب ّیت و
مختصّات برجستۀ سبکی رسالۀ مجدیه انجام نشده است؛ در حالی که غالب مح ّققان و
منتقدانی که از رسالۀ مجدیه سخن گفتهاند ،جنبههای ادیبانۀ این اثر را ستودهاند.
بنابراین لزوم انجام تحقیقی که وجوه ادبیّت این متن را برجسته نماید ،ضرورت مییابد
که تحقیق حاضر ،آن را هدف خود قرار داده است.

 .4ویژگیهای زبانی رسالة مجدیه
 .4-1ویژگیهای صرفی
 .4-1-1فراوانی واژگان و کاربرد صرفی کلمات به قیاس عربی
متن کتاب مشحون از کلمات ،عبارات ،شواهد قرآنی و مثلهای عربی است.
درصد لغات عربی بسیار بیشتر از زبان فارسی مینماید و آمیختن نثر با نظم (اغلب
اشعار عربی) و سایر شواهد از زبان عربی ،درجۀ عرب ّیت متن را بهشدّت افزایش داده
است.
این امر عالوه بر آنکه درصد کاربرد زبان عربی در متن را بسیار باال برده است ،در
مرحلۀ بعد ،نثر را از سادگی دور میسازد و بر دشواری آن میافزاید« .حشر و نشر
ایرانیان با زبان و فرهنگ عربی و اسالمی از طریق مدارس و مطالعات و اعمال و شعایر
روزانه و نیز ترجمۀ متون عربی به فارسی از همان نخستین سالهای ورود اسالم به
ایران ،بهطور تدریجی هم بر تغییر سبک خراسانی به عراقی در شعر و هم بر فرایند
شکلگیری نثر فنّی از درون نثر مرسل ،تأثیر اساسی برجای گذاشت .آموزش علوم
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متداول عصر ،فعالیت در مشاغل دیوانی ،بهخصوص دبیری در دربارها و
منشآتنویسی ،تمرکز محفلهای ادبی بر تفنّنطلبیها و صناعتگریهای شعری نیز از
صص نویسندگان و توقّعات
عوامل تأثیر گذار بر نثر فنّی بود که عالوه بر افزودن بر تخ ّ
مخاطبان ،مالزمات حرفهها را نیز با نثر فنّی همراه ساخت .تأثیرِ گذر زمان بر تغییر
عالیق ،خودسانسوری ،مالحظات سیاسی ،تجربیات متفاوت فردی و افزایش گسترۀ
جهانبینی و اشراف بر فرهنگها را نیز نمیتوان بر نثر فنّی نادیده انگاشت» (شیری،
 .)51 :1389فراوانی کاربرد زبان عربی در سطح زبانی این کتاب بیشتر در اشکال زیر
قابل رؤیت است:
 .4-1-2کاربرد انواع جمعهای عربی
در رسالۀ مجدیه ،به سیاق نثر فارسی این عهد ،بهرهمندی از نشانههای جمع عربی،
چه به شکل جمعهای سالم مذکّر و مؤنّث و چه در شکل انواع ساختارهای جمع
مکسّر ،بسامد باالیی دارد .یکی از چشمگیرترین مختصات صرفی متن رسالۀ مجدیه،
ساختار جمعهای عربی ،چه به شکل صحیح و چه به شکل جعلی (جمعهای ساختگی)
است:
 «که از خبر ناخوشی یکی از محترمین دولت که بالعوض است» (رساله.)4 ، «مردم ایران را از اطوار نامالیم این رئیس خالصی نیست» (.)74 «و ظهورات عوالم هفتگانه همچنان آهن طبیعتشان سرد است» (.)7 «یا به وسایل آسمانی و مواعید صادقانۀ میرزا نصراهلل خدا» (.)70 «در آحاد و افراد ایشان یک صفای باطن به هم رسیده» (.)41 «که همه از جعلیات خوانین سرحدیه (است)» (.)21جمع کلمات با عالمت «جات» و استفادۀ صفات عربی برای این نوع جمعها نیز از
ویژگیهای پرتکرار نثر کتاب است:
« -نوشتجات سرحدیۀ خراسان که همه از جعلیات خوانین سرحدیه (است)» (.)21
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 «به نوشتجات مجعوله سرحد حکومت خراسان را مضطرب و ملجا میکنند»(.)23
 .4-1-3کاربرد فراوان کلمات/صفات با تای تأنیث
در نثر کتاب ،به سیاق عربی از مطابقت صفت و موصوف ،بهویژه در جنسیت،
استفادۀ بسیاری شده است .این کارکرد که در نثر عهد قاجار مرسوم است ،جزو
نرگس اسکویی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

ویژگیهای اصلی متن و البته تمهیدی برای ساخت انواع بازیهای بدیعی (نظیر جناس
و سجع) است که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد:
«در ازای خدمات مذکوره ،خود را مستحق هیچ امتیازی نمیدیدند» (.)76
«و با مناصب متعدّده و متضاده به شخص واحد تفویض یابد» (.)12
«در تحلیل بردن بالد سرحدیۀ ایران برای او سکته رو ندهد» (.)54
«مثل وقوع ناخوشیها و حسن معالجات و تدابیر حفظ صحّت و مفید واقع شدن
ادویهجات مجریۀ مستحدثه.)46( »...
 .4-1-4بهکارگیری انواع قیود به سیاق عربی
بخش دیگری از فراوانی کلمات عربی در این متن ،مربوط به استفادۀ زیاد از قیود
عربی است:
«سراً و جهراً اسعاد و امداد میبینند» (.)39
«خودش را مغلوالً به دارالخالفه گسیل نمودند» (.)21
«بالفعل در اوّلین درجۀ بیرجوعی واقع شدهاند» (.)14
«مترصّدند که علیالغفله رشتۀ امور از یکدیگر گسسته شود» (.)37
«طمع سرشارشان حرکت کرده ،سعید ًا و شقیاً ،هل من مزیدگویان مشق صدارت
میکنند» (.)57
 .4-1-5فراوانی ترکیبات عربی
انواع ترکیبات عربی با کارکرد اسمی ،وصفی یا قیدی در رسالۀ مجدیه بهوفور
دیده میشود:
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«این مجلس صحیحاالعضا را تشکیل خواهند داد» (.)37
«عمری است عراق عجم از اقتدار او

المذاق.)32( »...

چند لقمۀ حاضری که سبک و سریعالهضم و مختصر بود» (.)34
 .4-1-6فراوانی اعالم (فارسی ،عربی ،ترکی و)...
در رسالۀ مجدیه به فراخور موضوع ،نویسنده در خالل انتقادات ،مجبور به آوردن
مصادیقی از وقایع و اتفاقات است .بهدلیل چنین اشارات تاریخی و روایت وقایعی از
گذشته و حال در متن رسالۀ مجدیه ،اعالم اشخاص و مکانها از زبانهای مختلف
فارسی ،عربی ،ترکی و ...در این اثر به فراوانی دیده میشود .البته مؤلّف کاربرد این
اسامی را اغلب با بازیهای لفظی و بدیعی همراه ساخته و در محور همنشینی کلمات،
از همجواری کلمات همواج ،موزون ،مقفّا ،متضاد یا مترادف برای انواع هنرنماییهای
ادبی سود جسته است:
 «حاضر است که به برکت سیدالشهدا (ع) عطش خود را به آب درّوس بنشاند ودر باغ فردوس آسوده نشیند» (.)58
 «ریاست کلّیۀ ایران ...ساحت وسیعالفضای ایران را بر اهالی مملکت مثل زندانکرده و خود در یوسفآباد که حظیرۀ قدس و محفل انس اوست به غرس اشجار
مشغول است» (.)70
 «در سفر افغانستان ،مرحوم محمّدشاه ...مهمّات حربیه به هرات میرفت ...باهدایای نیکو ،نیکوال ،امپراطور روس را کنار ارس پذیرایی کرد» (.)76
 «از خرابی درجز و مخلوقی ...قیاس خواهند کرد که سازش امیرحسین خانایلخانی و حیدرقلی خان سهامالدوله با ترکمانان سازشی است دائم و قائم» (.)23
 «محال چمچال و بیستون تا زهاب و قصر شیرین ملک طلق او شده» (.)25 .4-2تحلیل و بررسی سطح نحوی رسالة مجدیه
 .4-2-1کوتاهی /بلندی جمالت
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در مطالعات سبکشناسی ،سنجش کوتاهی یا بلندی جمالت ،از اهمیت بسیاری
برخوردار است .تعیین این شاخصه ،میتواند نشانگر عوامل بسیاری نظیر سرعت
روایتگری نویسنده یا مکث او در شرح وقایع باشد .در رسالۀ مجدیه فراوانی جمالت
کوتاه و بلند تقریباً برابر است .نویسنده گاهی به مقتضای کالم از جمالت کوتاه و در
برخی مواقع به ضرورت تشریح و تفصیل ،از جمالت بلند استفاده کرده است .تفاوت
نرگس اسکویی و همکاران -سال سیزدهم ـ تابستان 1401ـ شمارة بیستوهشتم

معناداری در غلبۀ یکی از این دو نوع جمالت در متن به چشم نمیآید:
 «تمام اهل ایران یا ظالماند یا مظلوماند» (.)72جمالت طوالنیتر ،اغلب یا به سیاق نحو خودکار فارسی و ساختار جمالت پیوسته
طوالنی شدهاند یا در اولویت بعدی ،عالقهمندی نویسنده در بهکارگیری جلوههای
ادبی ،بازیهای زبانی ،تمثیالت ،شواهد و مثلها و ابزارهای بالغی است که بر طول
جمالت میافزاید .ربط جمالت به یکدیگر معموالً از طریق حروف عطف یا حروف
تأویلی انجام میگیرد:
 «پیداست که از شوره سنبل نروید و از سموم فعل نسیم نیاید .بیش از آنکهمسطورات او معروض افتد سخط دیده ،سقط شنید .به ایقان و شهود (پیوست که)
شقاوت حرمله متعدّیست و از وزیر علوم الزم» (.)67-66
 «افشاربیک افسار اسبان توپخانه را به دست گرفته ،مست بادۀ عرفان است و محونظارۀ جانان ،فریاد میکند :ای مسلمانان ،اگر به من رحم نمیکنید ،باری به این
زبانبستهها رحم کنید که عمریست مزۀ جو نچشیدهاند و آبشان کشیده شده .در این
اثنا از هاتف غیبی جواب میشنود که :ای کورباطن ،مگر نمیبینی افسار کارها به
دست زبانبستهای است که دولت ایران از سکوت او سکته کرده و آنقدر آدم نیست
که علیق االغهای یوسفآباد را منظّم کند» (.)44
روش پربسامد نویسنده برای ربط جمالت به یکدیگر ،استفاده از وجه وصفی
است .نویسندۀ رسالۀ مجدیه  216بار از وجه وصفی استفاده کرده است که درصد
باالیی از جمالت را به خود اختصاص میدهد:
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 «در ایران این رسم متروک شده و بهجای آن آتشها از ظلم و بدعت روشناست» (.)1
 «همین نفاق و نفسانیت سبب تفریق علما شده و ایشان را در سه درجه استقرارداده» (.)8
 «که در خانۀ خود به کرایهنشینی قناعت کرده و جمیع ظالمان قویپنجه ...ه ّمتیگماشتهاند» (.)72
 « ...به خودشان از امور ملکی کاری سپرده نشده» (.)16 «بهکلّی از غیرت شاهپرستی دست کشیده و از برای محافظت جان و مال خوداسبابی بچینند» (.)49
 «ثبات قدم ورزیده ،یکی خود را وزیر جنگ میداند» (.)38 .4-2-3جمالت پیوسته یا گسسته
کاربرد جمالت پیوسته بر طول جمالت ،مکث روی آنها ،افزایش حشوهای
توضیحی و تشریحی یا بالغی میافزاید و نقش مؤثّری در سنگینی کفۀ ترازوی
سنجش نثر بهطرف اطناب دارد .از لحاظ کاربرد جمالت گسسته یا پیوسته (ساده یا
مرکّب) ،مثل جمالت کوتاه و بلند ،در رسالۀ مجدیه شیوۀ یکدست و یکپارچهای به
چشم نمیآید و از این رو متن را میتوان دارای فراز و فرود ارزیابی کرد؛ زیرا گاهی
تمایل نویسنده به اطناب و طول و تفصیل جمالت است و گاهی به سرعت و سادگی
از مباحث رد میشود و درنگ چندانی در شرح و بسط وقایع نشان نمیدهد:
 .4-2-4وجهیت و قطعیت جمالت
تعیین وجوه جمالت ،اطّالعات مؤثّر و زیرساختی دربارۀ ابعاد ادبی و گفتمانی یک
متن در اختیار محقّق سبکشناس قرار میدهد .کاربرد و فراوانی هریک از وجوه
مختلف اخباری ،التزامی ،امری یا عطفی میتواند بیانگر انواع دیدگاهها و تکیهگاههای
ایدئولوژیکی نویسنده باشد و گواهی بر قطعیت یا عدم قطعیت او در روایتگری متن
قرار گیرد .نمودار زیر ،نمایشگر فراوانی انواع وجهیت در رسالۀ مجدیه است:
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وجهیت و قطعیت

نمودار توزیع فراوانی وجهیت در رسالۀ مجدیه
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فراوانی وجه التزامی در مقایسۀ با سایر وجوه ،نشان از قطعیت مؤلّف رسالۀ مجدیه
در مواضع فکری و سیاسیاش دارد .از وجه امری برای توصیههای اصالحطلبانه و
تعالیم استعالیی بهره گرفته است و وجه عاطفی بیشتر از حاالت انتقادی و تعجّب
نویسنده از شرح وقایع و نابسامانیهای لشکری و کشوری و ...خبر میدهد.

 -5ویژگیهای بالغی
 .5-1فراوانی صنایع بدیع لفظی
آرایههای ادبی حاصل از تکرار ،نظیر تکرار واژگان ،واجآرایی ،انواع جناس،
قلب ،اشتقاق ،سجع و نظایر آن در متن رسالۀ مجدیه بسیار دیده میشود و یکی از
مختصّات سبکی مهم نویسندۀ این اثر در سطح ادبی به شمار میآید .میتوان گفت
سهم زیادی از ادبیّت و آراستگی این متن ،محصول کارکرد آرایههای مذکور است.
 .5-1-1اشتقاق /شبه اشتقاق
«دقیقهای از دقایق احترام را نسبت به ملّت نامرعی نمیگذارند» ()6؛ «همراهان از
همراهی بازماندند» ()7؛ «رتبۀ اوّلیت و اولویت داشتند» ()14؛ «به یک اجرت جزئی
اجیر خود کردهاند» ()73؛ «تقدیم این مشاغل مه ّمه بیشک سبب تعطیل مهام ملکی و
ملکیست» (.)75
 .5-1-2جناس زاید
«مثل اینکه سالم عام را به قول عوام شکوه سلطنت عجم است» ()4-5؛ «از لوث
وجود او ملوّث نشده» ()20؛ «ایالت فیلی به طفیل عشیرۀ بنیالم در یمین شطالعرب
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سکنی گرفته» ()25؛ «ثمرات همین تدبیر ریش سپهساالر را گرفت و ریشۀ دبیر را کند»
(.)47
 .5-1-3جناس مضارع و الحق
«حکم همایون را عاطل و باطل نماید» ()5؛ «رتبۀ اولی را مقتضیات علم و حلم و
وقار یا حفظ ضیاع و عقار از همه کار بازداشته» ()8-9؛ «از دین آبا ابا نماید» ()27؛
«خانه را از رهن رهایی داده ،خاطر از وهن تهی» ()42؛ «او نیز راه تهاون پیش گرفت
که مساعی او آب به هاون سودن بود» ()63؛ «جناب آقا و رمز و غمز قوّۀ کاذبه» ()66؛
«اگر شکر به تنگ خریدند و گهر به سنگ عجب نیست» (.)67
 .5-1-5جناس قلب
«لقمهایست دیرهضم و سنگین از وجع جوع خالصی دهند» (.)34
 .5-1-6جناس ناقص اختالفی
«که قیام آنها بر طریق انبیاست و قوام ایشان به پاسداری ملّت غراء» ()7؛ «دولت
بی عماد میشد ،خلف از عناد او ایمن میگردد» ()25؛ «ای نخلۀ طور و نخالۀ نوظهور»
()29؛ «چشمها بر هم میگذارند و میگذرند» (.)30
 .5-1-7جناس مُطرّف
«ضبط ثلث اموال اموات که اکل میته است» (.)62
 .5-1-8جناس محرّف
«و در مساوی و سلوک به مساوات مایل است» ()25؛ «بی شک سبب تعطیل مهام
ملکی و ملکیست» (.)75
 .5-1-9جناس لفظ
« ...که سیرشان از صدرۀ سدره بیشتر نیست» (.)7
 .5-1-10جناس خط (مصحف)
«که به حالت حالیه و قرون خالیۀ او هیچ مناسب نیست» ()28؛ «خشونت که بأس و
بدی ماهوت و خامی چرم جرم را به دیوانیان راجع میکند» ()44؛ «او نیز راه تهاون
پیش گرفت که مساعی او آب به هاون سودن بود» (/)63
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 .5-2سجع
 .5-2-1سجع متوازی
«به سرعت منتقله و قوۀ منتقمه و حین رأی پادشاه پناه میبردند» ()1؛ «اسباب حفظ
ممالک و ایمنی مسالک بود» ()76؛ «راه عبور بر آینده و رونده سخت کنند» ()73؛
«اگر تدبیر او با تقدیر موافق شود» ()61؛ «هرگز به قلع و قمع ،بلکه بر بخش ترکمانان
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راضی نمیشود» ()22؛ «سحرۀ تعطیل را تعدیل کن» ()29؛ «ترقّی امور تجارت و
زراعت.)46( »...
 .5-2-2سجع متوازن
«در طریق خوف و رجا ضاللت و هدایت سلوکی دارند» ()39؛ «و ترغیب و
تحریص در اکتساب علوم)46( »...؛ «حلم و صبر شاهنشاه را)49( »...؛ «از کیل
میکاهند و بر نرخ میافزایند» ()61؛ «بارگاه قدس جای مالل و خواص حضرت
آشفتهحال شدند» ()65؛ «رجالۀ شهر دور این طبل و علم و ترب و کلم سینهزن و
دستهگذارند» (.)10
 .5-2-3سجع مطرّف
«مثل اینکه سالم عام را به قول عوام شکوه و سلطنت عجم است» ()4-5؛ «مثل
سیلی که از سحاب برخیزد با خیل اصحاب میریزند» ()10؛ «از لوث وجود او مل ّوث
نشده» ()20؛ «محاکمات به ترازوی عقل او متوازن است نه به ترافی طرفین» ()28؛ «باید
عیّاری به میدان بیاید که از عیار مردم بکاهد (.)58
 .5-2-4صنعت ازدواج
ازدواج آن است که در اثنای کالم (نظم یا نثر) کلماتی را پیوسته یا نزدیک به
یکدیگر بیاورند که در حرف روی موافق باشند (شمسالعلمای گرگانی.)45 : ،
«به حسن کفایت اکفیالکفات راجع مینماید» ()4؛ «از ادای تکالیف و اضائۀ
سراج و ارائۀ منهاج قاصرند» ()7؛ «پیشوایان ملّت و پیشکاران دولت را مشغولیت خاطر
از عالج این علت قاصر کرده است» ()10؛ «ریاست ک ّلیه حالیه زیاد مطبوع طبع ایشان
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واقع شده» ()56؛ «و اتّصال معامله هذه السنه با سنه آتیه» ()56؛ «با متجاهری مخمور
مأمور شود» ()59؛ «آدم عاصی با عصای مرصّع به هوای خواب و صدای آب
علیالطلیعه)60( »...؛ «شاهنشاه روشنضمیر عدیمالنظیر بعد از آنکه.)65( »...
 .5-2-5تضمینالمزدوج (اعنات قرینه)
تضمینالمزدوج هماهنگ کردن دو قرینۀ نظم یا نثر بهواسطۀ رعایت حروف روی
در پایان جمالت و تقابل اسجاع متوازی و مطرّف و انواع جناس در حشو هر جمله
است (شمیسا.)43 :1386 ،
«رعایت میل جناب آقا و رمز و غمز قوّۀ کاذبه ،بیبصران را جسور کرد و
صاحبنظران را مجبور» ()66؛ «عمریست عراق عجم از اقتدار او مسمومهالمذاق و
عراق عرب از احتکار او در رحیل و انطالق است» ()25؛ «چرا مناره بلند به دامن الوند
برد و یا بوی سیاه را به هادیان سمند کشیده؟» (.)25
 .5-3ترصیع
«به حفظ حالت حالیه صابرند و شاکر» ()54؛ «یا مَن ال یقبل ُه البالدُ وَیلعنهُ العبا ُد»
()20؛ «خلق ایران مرکّباند از ارواح باطله و نفوس عاطله و اوهام کاذبه و ملکات
ذمیمه» (.)72
 .5-4موازنه
«این یک عالمت خوبی ست بر استقامت خاطر پادشاه و حبس وزرای مرخص و
حت مزاج ملک و قوام ملّت و نفاذ احکام عقل و نسخ فتاوی نفس
خالصی دولت و ص ّ
و آسایش رعیت و آبادی مملکت» ()76؛ «هیچ امری از من متمشی نیست ،جز اخذ
بیزحمت ،کبر به معنی ،استغنای جعلی ،استعفای دروغی» ()3؛ «این عذاب مرکّب
است از سه مادّه :شورانیدن فوج ،سوزانیدن چادر سرتیپ ،سنگسار کردن سرهنگ»
(.)39
 .5-5صنایع بدیع معنوی

 146ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از میان صنایع بدیعی ،بیشترین فراوانی مربوط به آرایههایی است که جنبۀ قیاسی،
تفصیلی و تمثیلی یا تعلیل و استدالل را در متن دارند؛ آرایههایی نظیر تضاد ،تلمیح،
ارسالالمثل (فارسی و عربی) و تمثیل.
 .5-5-1تضاد و مقابله
«تشویقات اندرونی و بیرونی)10( »...؛ «حاکم ردّ و قبول و منع و عطا)12( »...؛
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«صواب از ناصواب و گناهکار از بیگناه متمایز شود» ()20؛ «ارضی و سماوی»...
()33؛ «دهانهای بسته باز میشود و کانونهای باز بسته» (.)62
 .5-5-2تلمیح
«به عزم آن دیار که دار نصرت است ،همّت فرمود که توالیی به ایشان در جذب
خیر کمند رستمیست و در دفع شر جوشن داودی» ()65؛ «که گویا پیرهن تن یوسف
[است] و دیدهها که از حزن سفید شده ،به بوی او بینا میشود» (.)44
 .5-5-3تضمین
تضمین و اقتباس آیات ،احادیث ،اشعار و ...در متن بسیار دیده میشود و حاصل
کاربرد آن ،تقویت جنبۀ استداللی مضامین مورد توجّه نویسنده است.
«همانا عاقبت گرگم تو بودی» ()21؛ «هزار نکتۀ باریکتر ز مو اینجاست» ()55؛
«این خیمۀ بلندستون بیستون شدی» (.)25
 .5-5-3ارسالالمثل
«لیس الخبرُ کالعیان» ()20؛ «پیداست که از شوره سنبل نروید و از سموم فعل نسیم
نیاید» (.)66

 .5-6تجلّی علم بیان در رسالة مجدیه
نویسنده به فراخور مضمون ،جایجای متن از تصاویر بالغی و خیالی استفاده کرده
است .این امر متن را از سادگی زبان رسمی و عادی دور ساخته و در کنار استفاده از
آرایههای لفظی و معنوی ،جنبۀ ادبی متن را تقویت کرده است.
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صور خیال

تحلیل فراوانی صورتهای خیالی در متن رسالۀ مجدیه ،بیانگر فزونی کنایه نسبت
به سایر ابزارهای بالغی در این سطح است .علّت فراوانی کنایه در متن این رساله،

مناسبت کنایه و انواع آن ،مثل تعریض با درونمایۀ انتقادی و طنز موجود در رسالۀ
مجدیه است.
 .5-6-1کنایه
ضه
«لشکرنویسها را به مورچه پی زدن مجبور کرده است» ()40؛ «بوی ذهب و ف ّ
او را چنان مست کرد که دامنش از دست برفت» ()42؛ «ثمرات همین تدبیر ریش
سپهساالر را گرفت و ریشۀ دبیر را کند» ()47؛ «ورثۀ او سائل به کف شدند» ()51؛
«دماغ را از حاال باال برده» ()58؛ «بر یک جا مقیم و میخدوز شده» ()6؛ «مثل اینکه
علیالغفله با بشرۀ آردآلود از آسیاب بیرون بیاید» (.)3
 .5-6-2استعاره
«این انگورهای نوآورده هم با نطقهای متأ ّسفانه گاه از بخت خود اظهار تعجب
میکنند» (.)16
 .5-6-3تشبیه
«از هر جایی صدایی بلند شود ،مثل سیلی که از صحابه برخیزد با خیل اصحاب
میریزند» ()10؛ «همچو گرگان بدرانند و به لب میخندند» ()38؛ «رعیت و سپاهی
ایران الحق از شدّت ظلم و تحمیالت ناگوار ،یک حالت و هیئتی هم رسانیدهاند که
آنها را به هیچ چیز نمیتوان تشبیه کرد ،مگر به مریضهایی که بیبضاعتاند» (.)42
 .5-6-4مجاز
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«عادات حاضرۀ ایران طبایع و قلوب اهالی ملل و دول خارجه را از ملّت اسالم
متنفّرکرده «()10؛ «از درجۀ اعتبار انداختن و رسوای خاص و عام کردن» ()11؛ «سؤال
از میان مردم برخاسته» ()57؛ «فتنۀ بزرگ به دست وزیر خوابید» ()47؛ «مست بادۀ
عرفان است و محو نظارۀ جانان» (.)44
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 .6بررسی ویژگیهای فکری رسالة مجدیه
 .6-1انتقاد از فقدان جایگاه عدالت در نظام سیاسی سنّتی
در حکومتمندی سنّتی ،شاه برقرارکنندۀ امنیت و عدالت است؛ امّا مجدالملک به
منسوخ شدن رسم عدالت و روشن شدن آتش بدعت در عصر ناصری تأکید میکند
(طباطبایی .)436 :1392 ،مجدالملک مینویسد« :رسم و عدل و انصاف همه جا
مستحسن و فواید آنکه آسایش خلق خدا و آبادی مملکت و نیکنامی دولت است»
( .)1مؤلّف رسالۀ مجدیه از شاه انتقاد میکند که تضاد بین علم و عمل شاه ،عدل را
که نتیجۀ علم و قدرت است ،پوشانده و نظم مملکتی و معامالت حسنه را محو کرده
است .به باور او شاه تصوّر میکند خاک ایران خانۀ موروثی اوست ،در آن اجارهنشین
است و واجب نیست که در آن به تعمیرات بپردازد« .همان صدا تأکیدکننده شد پادشاه
را که پای خود را از دروازۀ ایران بیرون بگذارد» (.)68
 .6-2بیکفایتی کارگزاران حکومتی
مؤلّف در تحلیل منظومۀ قدرت ،ظلم و ستم موجود در جامعه را قاطعانه قبول
میکند و آن را عامل تخطّی حکّام میشمارد و گله میکند که بهجای تنبیه کردنشان
منصب بهتری به آنها سپرده میشود« .ازجمله آالت جارحه که به دست عاملین جور
و تاخت کنندگان ایران داده شود و در تشهیر آن ناگزیرند ،دو شمشیر است که به زهر
پرورش یافته و خورش آنها جانهاست :یکی از اتمام متموّلین والیت به فتنه و فساد و
اخالل عمل مالیات ،دیگر نسبت مردم به تبعیت باب )18( »...که این بیانگر سوء
مدیریت و سوء استفاده از قدرت توسّط رجال حکومتی است.
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وی دربارۀ ظلم و ستم رجال دولت نسبت به رعیت سخن میگوید و ظلمهایی را
که در ایران روی داده ،علّت اصلی قطع رحمت الهی ،به وجود آمدن بیماریها و
قحطی میداند« .جمعی از گداهای دولتی که در این سال به اصرار میرزا عیسی و
آدمهای او به سؤال و گدایی مجبور شدهاند ،شبها از رخنههای شهر که تازه هم
رسیده ،اموال مردم را میبردند و راه و چاه بر همۀ مردم مسدود شده ،از ریاست کلّیه
پیاپی اعالن میشود که :متو ّطنین شهر شبها خانههای خود را حراست کنند؛ مثل
اینکه در معنی سلطنت که استحفاظ نفوس است ،خللی هم رسیده باشد» (رساله.)57 ،
او پادشاه را موظّف به پاسخگویی در مقابل ستم و بیداد به مردم میداند .به باور او
مناصب حکومتی به افراد صالح سپرده نمیشود تا با رعایت مصالح ملّی به تدبیر امور
بپردازند .او برای اصالح این وضعیت توصیه میکند شاه باید وارد عمل شود ،به این
صورت که ابتدا این حاکمان را عزل ،اموال آنها را ضبط و سپس روانۀ زندان کند،
سپس آنان را مجازات نماید تا برای دیگران عبرت شود (نصری )89-88 ،1386 ،و
اوضاع به نظم درآید .مجدالملک رواج تملّق و چاپلوسی را یکی از عوامل نابسامانی
ایران میداند .به نظر او بیانات متملّقانۀ زبانآوران از اسباب عمدۀ نابودی دولت ایران
است (همان .)91 :او به دفاع از اصالحات برمیخیزد و با معرّفی حاکمان بهعنوان
خائنان به دولت و ملّت ،اجرای اصالحات راستین را نیازمندِ کَندن ریشههای گندیدۀ
تباهی و از میان بردن فساد میداند .از دید او گام نخست و بلند در راه ناهموار
اصالحات ،بریدن شریان منافع حرامیان (رهبری )175 :1387 ،و قطع فساد است.
درواقع او آگاهی مردم و خیزش آنها در مقابل دولت را الزمۀ انجام اصالحات
میداند .مجدالملک دربارۀ حاکمان والیت میگوید« :از کرمهایی که آبخور شاه از
چشمۀ ریاست ک ّلیه است ،چهار کرماند .تا اهالی چهار والیت در اعدام و نفی آنها
موفّق نشوند به رئیس کل حالی نمیشود که وزرای سابق به چه جهت میرزاهای
والیتی را در کلّیۀ عمل والیت راه نمیدادند» (.)24
 .6-3انتقاد از اوضاع اقتصادی
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مجدالملک از اوضاع نابسامان اقتصادی مردم انتقاد میکند .مردم توانایی پرداخت
مالیات ندارند و روستاهای آباد ویران شده است .مردم حتّی برای ته ّیۀ نان در تنگنا
هستند« .فقرا و ضعفای ایران که بار حکومت بیشتر بر آنها وارد است ،از والیت فریاد
میکنند و به زبان حال از ریاست کلّیه میپرسند که :تعدّیات حکّام که آخر سال به
تفاوت عمل موسوم میشود ،به حکم کیست؟» ()11؛ «دیوانخانه بعینه دکّان خبّازی
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شده؛ هرچه پخت میشود ،این بدبخت به اجازۀ عالم معهود با دراهم معدود به یوسف
قرض میدهد که از خدای عزیز عوض بگیرد» (.)28
 .6-4انتقاد از فساد نهادهای حکومتی
مجدالملک در رسالۀ خود نابسامانی جامعۀ ایران را در فساد نهادهای حکومتی آن
زمان میداند .به باور او دستگاه عدلیه ،وزارت مالیه و امور لشکری ازجمله نهادهای
فاسد به شمار میآیند .در زمینۀ سپاه به انتقاد از وضعیت نیروی نظامی کشور میپردازد
و ناکارآمدی و فساد دستگاه عدلیه و مالیه را از عوامل ضعف کشور برمیشمارد .در
تحلیل وی وضعیت قشون نظامی نیز اسفبار است .وضع سربازان بهقدری خراب است
که در کوچهها اگر از فرط گرسنگی بمیرند ،کسی نیست جنازۀ آنها را بردارد .این
در حالی است که غذای آنها صرف مشروبات رؤسایشان میشود .او شدّت این وضع
را چنان میداند که اگر مردم شبها به سربازانی که گدایی میکنند کمک نکنند،
خدا میداند که چه رسواییهای ایجاد میشود .وی معتقد است با این وضع سپاه اگر
دولت های همسایه حمله کنند یا در داخل کشور اغتشاش و ناامنی ایجاد شود ،رجال
دولت با این وضع سپاه چه خواهند کرد« .قشون سایر دول در دعوای مقابله با دشمن
بیم جان دارند ،قشون ایران از روزی که به نوکری مجبور میشود ،بیم نان و همیشه
دچار گرسنگی و عریانی است» (.)30
 .6-5شاخصهای نقد سلطنت و حکومتمندی مدرن از نگاه رسالة
مجدیه
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مجدالملک در تحلیل خود ،حکومت ایران را مجموعهای مر ّکب از اقوام مختلف
بیان میکند که هر قومی که بر ایران تسلّط یافته ،عاداتش را در آن گسترش داده
است .حکومت کشور ایران «حکومتی است مرکّب از عادات ترک و فرس و تاتار و
مغول و افغان و روم ،مخلوط درهم و یک عالمی است علیحدّه ،با هرجومرج زیاد که
در [هر] چند قرنی یکی از ملوک طوایف مذکوره به ایران غلبه کردهاند .از هر
طایفهای عادات مکروهۀ مذمومه در ایران باقی مانده و در این عهد همۀ آن عادات
کامالً جاری میشود» ( .)16-15کانونیترین محور ادراک مجدالملک از
حکومتمندی مدرن ،فهم تکنیک حکومت قانون و تأکید بر آن است .وی معتقد
است قانون در بنیاد حکومت در ایران وجود نداشته ،این کمبود و کاستی را تنها علّت
تمام ناکامیهای ایران برمیشمارد (حائری.)30 :1364 ،
او مانند بسیاری از رجال اصالحطلب زمان خود ،راهحلّ خروج از وضعیت
عقبماندگی را اجرای قانون شرع میداند (کریمی .)25 :1387 ،او معتقد است قانون
خوب در شریعت اسالم وجود دارد ،ولی حاکمیت نگاه س ّنتی ،خرافی و نقلی باعث
شدند ناکارآمد باشد .وی معتقد به نوعی ترکیب میان مدرنیته و دین بود؛ ترکیبی که با
حاکمیت عقل انسانی در بازخوانی متن شریعت ،توانایی سازگاری میان تحوّالت
مدرن و یک جامعۀ دینی را دارا بود .نویسندۀ رساله در تحلیل خود ،فرنگرفتگان را
شترمرغهای ایرانی توصیف میکند و تقلید صرف آنان از تجدّد غربی را مورد نقد
قرار میدهد .شاه به آنها دل بسته ،انتظار پیشرفت در امور دارد؛ در حالی که با
ناکارآمدی ،سبب ندامت شاه از فرستادن آنها به فرنگ میشوند« .شترمرغهای ایرانی
که به پطرزبورغ و سایر بالد خارجه برگشتهاند و دولت ایران مبلغها در راه تربیت
ایشان متضرّر شده[ ،از علم دیپلمات و سایر] علومی که به تحلیل و تع ّلم آن مأمور
بودند .معلومات آنها به دو چیز حصر شده :استخفاف ملّت در و تخطئۀ دولت .در بدو
ورود پای ایشان بر وی پابند نمیشوند که از اروپا آمدهاند .از موجبات اخذ و طمع و
بخل و حسد به مرتبهای تنزیه و تقدیس میکنند که همۀ مردم حتّی پادشاه ،با آن
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جودت طبع و فراست فکذا ،به شبهه میافتد که آبوهوای بالد خارجه عجب چیزها
از آب بیرون آورده .گویا تو ّقف آنجا بالذّات مربّیاست و قلب ماهیت میکند»
(رساله .)16 ،مجدالملک علّت نبودِ دموکراسی را در جامعه ،ظلم و ستم بعضی از
رجال و این را نشان سوء مدیریت و سوء استفاده از قدرت میداند .وجود بینظمی را
ناشی از توزیع نادرست مناصب دولتی در میان مردم بیان میکند« .از تخمۀ آشتیانی دو
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کن میشوند.آن شیخ جاهل و پیر گمراه و آدم عاصی با عصای
تن به مسند وزارت متم ّ
مرصّع ،به هوای خواب و صدای آب علیالطلیعه از گمرگخانه به دارالصداره تفرّج
کند» ( .)60او وضع مطبوعات را نامطلوب میداند؛ زیرا معتقد است مطبوعات بهجای
پرداختن به امور سیاسی و معضالت اجتماعی ،مسائلی را درج میکنند که در
کشورهای خارجی سبب تمسخر کشور است .او وزیر علوم را مسئول مطبوعات کشور
و عامل این نابسامانی میداند« .وزارت علوم را به قصوری که علمای اعالم در نثر
منتخب علوم دارند مقبول میدانم؛ لیکن در روزنامۀ اخبار ایران آنچه منطبع میشود،
در بالد خارجه از اسباب صحبت و خنده است و وزیر علوم مورد طعنه که مسطورات
اوراق روزنامه و مطویات آن تمرّد خدم و حشم ایران و تبلّد اولیای دولت را ثابت
میکند» (.)44-45
 .6-6محورهای عقالنیت و خرد حکومتمندی مدرن
یکی از وجوه ادراک مجدالملک از مدرنیته ،مسئلۀ گسترش عقالنیت،
تخصّصگرایی و حاکمیت عقالنیت مدرن در دستگاه بروکراسی است .او قانون همراه
با شریعت را برای ادارۀ امور کشور مطرح میکند« .اگر وقتی به اصرار و میل پادشاه به
متابعت قانونی اقدام کردند ،به اخذ وصول قانون و تفرّق قوّۀ حکمیه از قوّۀ اجرائیه
حکم نپرداختند» ( .)63از دیگر تکنولوژیهای در دسترس نظام سیاسی در اندیشۀ او
ایجاد مجلس در کشور است .او وجود این مجلس را برای اجرای اموری که بر
مصلحت عمومی تأکید دارد ،الزم میداند .وی معتقد است اگر مجلس صحیحاالعضا
برقرار شود ،نظم و ترقّی دولت حتمی است .بنابراین چنین مجلسی بیشتر به اصول
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تمدّن خواهد پرداخت تا امور فرعی (نصری« .)94 :1386 ،چنانکه اهالی ایران در این
حالت که کشتی حیات ایشان به گرداب فنا نزدیک شده ،این مجلس صحیحاالعضا را
تشکیل خواهند داد و ما هم وعدۀ صریح میدهیم که :نتیجۀ این مجلس ،نظم و تر ّقی
دولت است» ( .)37او از این مجلس انتظار اجرای قانون و نظارت بر نهادهای اجرایی
جامعه را دارد.
 .6-7سوژههای حکومت
 .6-7-1کارگزاران سیاسی
مجدالملک آثار بیماری را در اعضای هیئت دولت میبیند .عامل اصلی
نابسامانیهای جامعه را صدر اعظم معرفی میکند که به او لقب ریاست حکومت
میدهد .به پیشبینی دگردیسی و تحوّل در ماهیت نظام سیاسی و اجتماعی ایران
میپردازد و هشدار حدوث یک امر عظیم را میدهد« .تن ّزالت محسوسه و امراض
مزمنه که از این ریاست بیحرکت آناً فآناً عارض دولت ایران میشود ،به قاطبۀ اهالی
ممالک محروسه وعده میدهد وقوع یک امر عظیمی را که احدی از آحاد خلق را
نتوانند از آالیش آن مستثنا نمایند .رسم عدل و انصاف همه جا مستحسن و فواید آن
که آسایش خلق خدا و آبادی مملکت و نیکنامی دولت است ،ظاهر و هویداست»
( .)1مجدالملک شاه را عامل اصلی نابسامانی در کشور نمیداند .در نظر او جدّیترین
انتقادها به وزیران پادشاه وارد است؛ زیرا آنها حکومت قانون را مخالف منفعت و
موقعیت شخصی خود میدیدند و کوشش فراوانی میکردند تا ایران را از قانون دور
نگه دارند (حائری.)30 :1364 ،
 .6-7-2علما
علما در جامعۀ آن زمان جایگاه واالیی در بین مردم داشتند و وظیفۀ اصلی آنان
مشروعیتبخشی به حاکمیت قدرت بود .او عالمان دین را راهیان طریقت انبیا برای
پاسداری از ملّت معرّفی میکند (طباطبایی .)447 :1387 ،وی معتقد است علما بهعنوان
نایبان امام و پاسدار شریعت در زمانی که نیاز مبرمی به راهنمایی و ارشادشان وجود
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داشت ،از وظیفۀ خود طفره رفتند (رهبری« .)174 :1387 ،کفایت دین و هدایت حق و
یقین نایبان امام و علمای اعالم که قیام آنها بعد از طریق انبیاست و قوام ایشان به
پاسداری ملّت غرّا ،از ادای تکالیف و اضائۀ سراج و ارائۀ منهاج قاصرند ،به اقتضای
مصلحت وقت برای امروز خود تکلیفی تازه ایجاد کردهاند» ( .)7از نظر مجدالملک
گروهی دیگر از علما از ترس وقوع فتنه ،بیش از حد احتیاط میکنند و زمانی که ظلم
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شدید و بدعت رواج یابد ،از ترغیب عوام مضایقت ندارند .وی این گروه را مانعی
برای رشد آگاهی سیاسی جامعه میداند« .اگر در رفع عزل و بدعت جدید که ضرر
آن به ملّت و دولت ایران میرسد و خلق را ناچار میکند برای اموال و اوالد خود
سفارت ها را به وصایت اختیار کنند ،حرف خیری بگویند ،قادر ذوالجالل از اعانت
ایشان عاجز است» (.)7
 .6-7-3مردم
مجدالملک وجود مردم را برای کشور مهم و ضروری میداند؛ به گونهای که
حکومت با تکیه بر مردم میتواند بهسمت پیشرفت قدم بگذارد؛ امّا وجود افراد ناالیق
در کشور موجب عقبماندگی شده است ( .)6او در توصیف این شرایط نامطلوب تا
حدّی پیش میرود که به تقسیمبندی مردم به دو گروه میپردازد .وی گروه اوّل را
مردمی با عقل ،درایت و تجربه میداند که با توجّه به وضعیت ناگوار ایران یا فرار
کردند یا در بستر بیماریاند و گروه دوم را مردمی با عقل متوسّط میداند که این
گروه نیز به سرنوشت و تقدیر معتقد و به حفظ وضع موجود شاکرند؛ چراکه میترسند
اوضاع از این بدتر شود ( .)85او برای مردم وظایفی را برمیشمارد .وی وظیفۀ مردم را
از بین بردن ظلمهایی میداند که توسّط حکومت بر آنها تحمیل شده است (.)66
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نتیجهگیری
از تحلیل رسالۀ مجدیه ،ادبیترین نثر قرن سیزدهم ،با رویکرد سبکشناسی
شناختی ،این نتایج به دست آمد:
در سطح زبانی ،نفوذ و تأ ثیرپذیری از صرف و نحو زبان عربی (واژگان ،ترکیبات،
اعالم و قواعد صرفی) به فراوانی دیده میشود .این امر تا حدود زیادی از سادگی متن
کاسته و از سوی دیگر ،امکان بهکارگیری انواع ساختهای آوایی و بدیعی (نظیر
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انواع تکرار ،جناس ،سجع و )...به مؤلّف داده است .متن اگرچه انتقادی است ،نویسنده
از کلمات رکیک و قبیح بهره نبرده و شرط ادای سخن و تذکّر و انتقاد احترامآمیز را
به نحو احسن رعایت کرده است .همین امر موجب توجّه بیشتر پژوهشگران به این اثر
شده است.
در سطح نحوی ،پررنگترین ویژگی ،فراوانی وجهیت اخباری است .فزونی این
وجه ،بر قطعیت متن در روایت و خبرگزاری رسالۀ مجدیه افزوده ،حاکی از اطمینان
مؤلّف در صحّت گزارشگری و تکیه بر دیدگاههای انتقادی و آرمانی اوست.
در سطح ادبی ،از حیث بهرهمندی از آرایههای بدیعی ،استفاده از صنایع بدیع لفظی
مخصوصاً انواع جناس ،سجع و صنایعی مانند ازدواج ،اعنات قرینه ،موازنه و ترصیع که
بنای آنها بر تکرار قرار دارد ،بسیار زیاد است .این امر ،مهمترین اساس ادبیّت متن
است .از میان آرایههای بدیع معنوی ،بیشترین فراوانی با آرایههایی نظیر تلمیح ،تضمین
و ارسالالمثل است که جنبۀ قیاسی ،تفصیلی و استداللی متن را تقویت کرده است.
از نظر فکری ،اساس متن بر دو دیدگاه انتقادی و آرمانی (یا تعلیمی و
اصالحطلب) استوار است .مؤلّف از یک سو بر ناهنجاریهای اجتماعی -اخالقی عصر
اشراف دارد و آنها را به باد انتقاد و طنز گرفته است و از جانب دیگر ،با مطالعه در
روشهای نوین سیاسی و حکومتی ،نظریات اصالحی /آرمانی خود را ارائه میکند.
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