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 چکیده 

 سیاسی، هایبخش تمام رب که است ایران تاریخ مهم اریبس رخدادهای از یکی مشروطه انقالب

داد ب مشروطه و استبپیروزی انقال .گذاشت تأثیر ادبیات بخصوص ایران ۀجامع فرهنگی و اجتماعی

ظامی ن –ات سیاسیدرگیر جریان -با ریاست داودخان -از جمله مسایلی بود که ایل کلهر را صغیر

دید. زی گرکشور کرد و همین مسأله سبب ایجاد مکاتبات اداری بین سران ایل کلهر و دولت مرک

از  کزیو دولت مر های سران و بزرگان ایل کلهرنامهدر جستار پیش رو سعی شده است تا  ،روازاین

یا آود که شناسی مورد تحلیل قرار گیرد و به این پرسش بنیادین پاسخ داده شظر دانش سبکمن

ورد نها را مهستند که بتوان آ و قابلیتی دارای چنان ظرفیت شناسیسبکمکاتبات، از منظر این 

دهد ان میدستاوردهای پژوهش نش و به سطور نانوشتۀ آن دست یافت؟ قرار داد بررسی و واکاوی

 ظر ادبیاز ن .ردادبسامد باالیی  عربیو ساختار زبان ها و ترکیبات استعمال واژه سطح زبانی در که

ی ل چندانستقبااها و نگارندگان از کاربست آرایه نیز با شاخصهای برجسته و پیچیده مواجه نیستیم

ت مکاتبا ریی فکهاترین بنمایهاز نظر فکری تاکید بر مقولۀ آزادیخواهی جزو برجسته ؛ امانکردند

ی و گراییکی ملی: که این آزادیخواهی از دو آبشخور بسیار مهم سرچشمه میگیرد بشمار میآید

 داشت تا سران و رعیت را بر آن شاخصه،که هر دو  های مذهیگرایش به مذهب و بنمایهدیگری 

 در برابر زورگوییها مقاومت کنند و به حلقۀ آزادیخواهان بپیوندند.

 .رکله ایل آزادیخواهی، خواهان،مشروطه ها،نامه شناسی،سبک :یدیکل کلمات       

                                                           
 ، نجف آباد، ایراناسالمیدانشگاه آزاد  واحد نجف آبادگروه تاریخ،  -1
 (mo.akbari@ilam.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه ایالم ) -2
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 مهمقدّ -1  

 میراث از یاعمده بخش که تاریخی هایآگاهی کسب در عتناا قابل آبشخورهای جمله از

 در تأثیرگذار یشخصیتها مکاتبات و هاامهن میدهد، تشکیل را ملّت یک مکتوب ادبی

 قوم دو ای ملت ود یانم اریخیت مکاتبات ،تردقیق نیسخ هب است. ملت آن تاریخی جریان

 سیررب و تدقیق مورد ادبی حاظل از مه و تاریخی اعتبار اظلح از هم میتوان ار شخص دو یا

 دانش ،نهاییمت چنین حلیلت و بازخوانی رد مهم ابزارهای از یکی لیاو طریق به داد. قرار

-نظام شکلی به ار متن نهانپ هایالیه میتوانیم دانش ینا کمک به ام است. شناسیسبک

 اشارتی تن،م تحلیل از پیش ستا بایسته رو، زینا .دهیم قرار واکاوی وردم مجزّا و مند

  اشیم.ب داشته -ایران تاریخ زا خاص ایبرهه رد- متونی چنین بودن جهیو دو بر گذرا
 مشروطه فرمان صدور ایران، سیاسی تاریخ در مهم رخدادهای از یکی تاریخی، منظر از

 و افتاد فاقاتّ .ش .ـه 1285 مردادماه چهاردهم در که است قاجار شاه مظفرالدین دستب

 بنابراین، شد. یاتادب و اجتماع ،تسیاس همچون هاییهحوز در گیرچشم التتحوّ ساززمینه

آید، آنست که در دوران برمی ایران اخیر ۀسال دویستتاریخ  و تدقیق در آنچه از بررسی

مستبدانه پدید آمد و  ۀدور یک -آنبخصوص اواخر - شاهناصرالدین ۀسالکومت پنجاهح

ای ساکت کنند، رویه اینقطههر  مردمی را در حرکتهایخاندان قاجار برای آنکه بتوانند 

روشنفکران جامعه به اروپا و  وآمدرفتغافل از آنکه به سبب  ؛گرفتند پیشمستبدانه را در 

ایی ممالک اروپایی، این ذهنیت در جامعه پدید آمد که الزم است در دیدن رشد و شکوف

، یک حرکت میشدشاهراهی میان غرب و شرق محسوب  نوعیب که ناکشوری چون ایر

ا نوشتن مطالبی در بایران  آنوقتروشنفکران  بیندرایند. چنانچه نوین و جدید پیش آی

باعث بیداری مردم در  خودبخود، نیهاسخنراایراد و  رمانهانگارش  همچنینو  هاروزنامه

در بین طبقات مردم یک حرکت  اینچنینو  ندشد شاهناصرالدیناواخر دوران حکومت 

در دوران حکومت  حرکتهااین . ندسی را علیه حکومت وقت ایجاد کردپنهان سیا بظاهر

نگارش  با ایراد سخنرانیها و اصحاب قلمو  علمامظفرالدین شاه به اوج خود رسید و اغلب 

شاه شدند که  ازحدشیبو نیز رفع اختیارات  عدالتخانه سیتأسمطالب مختلف خواهان 

اما  ؛فرمان مشروطه را امضا کند اجباربباعث آن شد که مظفرالدین شاه  خودبخود

 ،پس از به حکومت رسیدن با وزیر خود -پسر مستبد مظفرالدین شاه- محمدعلی شاه

خفقان را در سراسر ایران  ، بار دیگر تالش کرد جوّشاهینناصرالدوزیر زمان  ،اتابک اعظم

آن زمان تهران و  ۀلیاخوف روسی، رئیس نظمی ،گسترش دهد. به همین دلیل بدستور وی
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-سربازان قزاق، مجلس را در بهارستان به توپ بست و همین حرکت عجوالنه شعله ۀفرماند

انقالبی که از  ؛مشروطه یاد میشود های انقالبی را پدیدار ساخت که از آن به نام انقالب

امتداد یافت و... اصفهان  ،شهرهایی چون تهران و تبریز آغاز شد و در مناطقی چون گیالن

جانشین  احمدشاهو سرانجام آن شد که محمدعلی شاه از حکومت خلع و پسر خردسالش، 

را نادیده در این میان نباید سهم ایالت  (10رسالت، محالتی: ص ۀروزنامنک: ) .وی شد

 آنهانقش  بودند، و شجاعینیروهای جنگاور  دارای چون بگیریم. به بیانی دیگر، ایالت ایران

چون ایالت غرب کشور و و از این میان،  قرارگرفت توجه مورددر معادالت سیاسی بسیار 

به کانون مبارزات و  حضور داشتندفعالیت انقالبیون  ۀمحدوددر ایل بزرگ کلهر  بخصوص

 .دکردنطلب یاری  آنهااز  مکاتبات متعدّدخواهان طی مشروطه ،بودند رنزدیکت
اند به لحاظ سبکی درخور توجه آنچه آنان در قالب نامه نگاشته ازین رو، از منظر ادبی

و  سبک به یک اثر ادبی وجهۀ خاص خود را از لحاظ صورت و معنی القا میکند»زیرا  ؛است

« ز تفکر گوینده یا نویسنده دربارۀ حقیقت میباشدآن نیز به نوبۀ خویش وابسته به طر

جدیدی از  وهو ما از رهگذار این دانش به سطور نانوشته و وج (د، 1شناسی، بهار، جبکس)

هضت ن همواره باید مطمح نظر داشت که همچنین تفکرات نویسنده خواهیم رسید.

را  ادبیات فارسی عرصۀتأثیر گذاشت و  بخصوص ادبیات مشروطه بر تمامی بخشهای جامعه

ۀ دور های ادبی،بندی سبکها و دورهل کرد که در طبقهچنان دستخوش تغییر و تحوّ

. بررسی است که در اشکال گوناگون قابلایجاد کرد  "ادبیات مشروطه"با عنوان  یمستقل

دارای  ،حال با ذکر این درآمد با این پرسش بنیادین روبرو میشویم که آیا این مکاتبات

شناسی مورد واکاوی سبکدانش  رفیت و قابلیتی هستند که بتوان آنها را از منظرچنان ظ

به سبک نگارش  ؟ به نظر میرسد با توجههای زیرین متن دست یافتو به الیه قرار داد

خاصه ایل -تأثیرات شگرف ایالت غرب  ها، هم از لحاظ محتوا و هم ساختار و نیزنامه

 همکاتبات آنهاست که در ادام ،ز وجوه قابل وصف و تحلیلطه، یکی ارودر انقالب مش -کلهر

را  است مکاتباتیشده تالش  هدر این مقالمین منظور هبه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 لحاظ از اندفرستادهکه علمای خارج از ایران به طرفداری از مشروطه برای سران ایل کلهر 

 مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. سبکی

 آن انجام ضرورت و تحقیق یشینۀپ -2

ترکیبی از روش  پژوهشع تحقیق، روش وبا توجه به ماهیت موض، این جستار در

است از روش  شواهدآنجا که مبتنی بر مدارک و  .است تاریخی و تحلیلی -توصیفی
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یت و استدالل از ذهن گاننجا که نگارندآو  و با استمداد از مکاتبات تاریخی -توصیفی

دربارۀ پیشینۀ  شده است.بهره برده  تحلیلیاز روش  اندکمک گرفتهخویش  شخصی

گرفت  قرارو مداقه مورد مطالعه  در مسیر پژوهش تحقیق نیز، کتب، اسناد و مقاالتی که

که آقای نادر پروین در  الدوله و نقش ایل کلهرشورش ساالرعنوان  ای بامقاله نخست

ند. این مقاله شورش ساالرالدوله را در دو مقطع امطالعات تاریخی به چاپ رسانده ۀفصلنام

در یک مقطع ایل کلهر به حمایت از مشروطه برخاست و باعث  که زمانی بررسی کرده

. مقالۀ دیگر تحت عنوان در مقطع دیگر به حمایت از ساالرالدولهو  شدشکست ساالرالدوله 

اندیشه و تاریخ  که آقای محمد کلهر در ماهنامۀ مشروطه و بحران سیاسی کردستان

در این مقاله بیشتر به چگونگی نفوذ ساالرالدوله در  .سیاسی ایران معاصر به چاپ رسانده

بین ایالت غرب کشور از جمله کلهر پرداخته و در قسمتهای مختلف این مقاله بیشتر به 

هرج و مرج ناشی از شورش ساالرالدوله در منطقه و دلیل حمایت برخی از ایالت از جمله 

های درباری عهد سبک ساختاری و محتوایی نامهنیز مقالۀ  ند.کلهر موارد مهمی را ذکر میک
از محمد ایرانی و فرشاد مرادی که با توجه به تاثیرگذاری عباس میرزا،  عباس میرزا

اهداف این کتبی که با  افزون بر این، شناسی بررسی گردید.مکاتبات وی از نگاه سبک

اثر محمدعلی  تاریخ انقالب مشروطیت ایرانشتند نخست کتاب ارتباط نزدیک دا جستار

کاتوزیان که اطالعات سودمندی در مورد ایل کلهر و نقش آن در نهضت مشروطیت ارائه 

. نیز کتاب ارزشمند نهضت مشروطیت در ایمو در ادامه از آن بهره جسته میدهد

در آن جست و از جمله  میتوانکرمانشاهان از محمدعلی سلطانی که نمونۀ مکاتبات را 

وجوهای بنظر میرسد با توجه به جستآید. یآبشخورهای مهم در روند پژوهش به حساب م

شناسی های سران ایالت کلهر را از منظر دانش سبکنامه در آن که پژوهشیانجام شده، 

و تحقیق پیش رو را میتوان نخستین  مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد نگاشته نشده است

 .ش در این زمینه دانستپژوه

 ایل کلهر از صفویه تا انقالب مشروطهنگاهی مختصر به تاریخ  -3

ایل کلهر در دورۀ نک: صفویه برمیگردد ) ۀقدیمیترین اشاره به ایل کلهر به دور

-کوچم.(  1576 -1524) دورۀ شاه طهماسب اوّل از ابتدای (.27 ص :گودرزیمشروطیت، 

گروهی از  .م1544در سال » و و مرز ایران ساکن بودند شینان کلهر، بین کرمانشاهانن

 «ندفرستاده شد ، به آنجانیروهای دولتی برای تنبیه عشایر کلهر که همواره یاغی بودند

. (286 ص :2 افشار، جها، چادرنشینان و طوایف عشایری ایران، ای برشناخت ایلمقدمه)
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 و ندلی و خانقین در خاک عراق بودپراکندگی ایل کلهر در دورۀ صفویه از ماهیدشت تا م

نیز و ظاهراً حاکم ایل  داشتخدمت  ۀرا آماد نفر جنگجو رئیس این ایل همیشه پانصد»

(. 203 ص نورسکی:میسازمان اداری حکومت صفوی، ) «دارای موقعیت مستقلی بود

اش پادشاهان صفویه تا دورۀ شاه عباس کبیر برای ریاست ایالت مختلف ایران از سران قزلب

امّا شاه عباس این سیاست را تغییر داد و حکمران را از میان خود ایالت  ؛استفاده میکردند

ماهیدشت و تغییرات  یدر ذکر امرا .ق ه. 1002بدلیسی در ذیل حوادث سال  انتخاب کرد.

 اطالعات قابل اعتنایی را آورده است بودکه مصادف با پادشاهی شاه عباس  حکمرانی آنها

زمان شاه عباس، با توجه به تغییر و (. در 412 ص :بدلیسیبدلیسی،  ۀنک شرفنام)

. برن مینویسد شددچار ضعف ، مدتی، ایل کلهر تحوالتی که در بطن ایالت جریان داشت،

ایل کلهر در این زمان در تحت حاکمیت ایل زنگنه به مرکزیت سنقر و کرمانشاهان قرار »

 ،بدلیسی به لحاظ ساختاری، .(11 ص :نبرنظام ایاالت در دورۀ صفویه، )« میگیرد

صفوی به سه  ۀایل کلهردر دور» تقسیمات ایل کلهر را در این دوره چنین آورده است

 «و ماهیدشت در مغرب کرمانشاه( در زهاب) پلنگان و سرتنگ دسته تقسیم میشد:

پس از بقدرت رسیدن نادرشاه، سیاست  اما .(412ص  بدلیسی:شرفنامۀ بدلیسی، )

برای کم  ،ی ایالت و عشایر را به اجرا درآورد و چون از نافرمانی ایل کلهر با خبر شدجابجای

کردن قدرت آنها در منطقۀ کرمانشاه گروه زیادی از اعراب میش مست و ترکمان را به قلعۀ 

(. پس از مرگ نجفقلی خان 171 ص :گلستانهالتواریخ، مجملمعروف کرمانشاه فرستاد )

با  خان کلهر ایل بیگی را به دست آورد.دستور نادر کور شده بود، علی ایل بیگی کلهر که به

بقتل رسیدن نادر، ایالت زنگنه و کلهر با استفاده از هرج و مرج اوضاع داخلی بر سر اعراب 

مجبور ند و آنها را از پای در آورد و ند، تاختمیش مست و ترکمان که در قلعه مستقر بودند

رؤسای  از ود کرۀ قلعه را صادر کریم خان زند دستور محاصرین نیز، در این ب به فرار کردند.

. در عصر (216 ص :همان) که این مهم را بانجام رسانند گرفته بودزنگنه و کلهر تعهد 

عراق و  کریم خان زند، ایل کلهر وارد عرصۀ جدیدی شد. هنگامی که او از تسخیر تهران،

آباد که محل زندگی ایل کلهر بود بزرگان اسالم و در قزوین فارغ شد بطرف کرمانشاه آمد

تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران استقبال کردند و در اردوگاه وی پذیرایی شدند ) اوقوم از 

-قدرت ایل کلهر بدست خاندان حاجی هم (. در عصر قاجاریه43 ص :ورهرامدر عصر زند، 

آباد ن بودند مرکزیت ایل را از هارونای شهرنشیها که خانوادهزادهزاده و یاوری افتاد. حاجی

با شروع درگیریهای ایران و عثمانی درسرحدات غرب، و  به شهر کرمانشاه انتقال دادند
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والیات غربی ایران از مغرب  ۀمحمدعلی میرزا را به حکومت کلی ،پسر خود ،فتحعلی شاه

(. خاندان 113 ص :شمیمایران در دورۀ سلطنت قاجار، آذربایجان تا بصره انتخاب کرد )

زاده که ریاست کلهر را در دست داشتند در درگیری با عثمانیها در منطقۀ گیالن حاجی

تنگه  هنوز آن نقطه از خاک کشورمان یعنیو  غرب از خود رشادت زیادی به خرج دادند
ایل کلهر در ها نامگذاری شده است )زادهبه نام سواران کلهر به فرماندهی حاجی حاجیان

 (.32 ص گودرزی:روطیت، دورۀ مش

 و انواع ادبی مشروطه ۀادبیات دور -4

دوران مشروطیت، نقطه عطفی در تاریخ و ادب ایران بود. تغییراتی که در این زمان، در 

های . گرچه از سالها پیش، جرقهبر ادبیات تاثیر گذاشت مستقیماًاوضاع کشور پدید آمد 

 ،تا پیش از این .توا، از این زمان آغاز شدتغییر اساسی در مح اما ؛شدنویسی زدهساده

فتند و از صالت و جوایز برخوردار میشدند. این کار دو گدر دربارها مدح پادشاه می شاعرانی

 او آثار اینکه و دومبه گذران معیشت میپرداخت شاعر ازین راه  نخست :حسن داشت

درک شعر را نداشت و . محیط خارج از دربار قابلیت دربار، حفظ و منتشر میشد بوسیلۀ

گویی سالطین بود به شاعر امکان ساده گویی و آرایشهای لفظی که خوشایند ادبا وپیچیده

ب تحول عظیم در امور جد مووضاع دگرگون شد و دالیل متعدّنمیداد. اما به یکباره این ا

برخی از متفکران برای  نسیس دارالفنون و فرستادأحضور امیرکبیر و ت .مملکتی شد

ها ، چشم و گوش ایران را به سوی ندیدها و آشنایی با روشهای دیگر زندگیصیل به اروپتح

، تغییر حکومت قاجار و یی که بین دربار و مردم پدید آمدهاشها گشود. کشمکشنیدهاو ن

 الناس علی دین ملوکهمشکستن اقتدار شاهان، که تا آن زمان همه کاره بودند و مصداق 

بمیان مردم و باعث شد که ادبا از دربار ناامید شده  ۀ این مسایلهم .در جامعه اجرا میشد

اما اگر به همان سبک و سیاق قدیم باقی میماندند نه خود در میان مردم جای  ؛بیایند

خواهی مردم، شعرا و نویسندگان داشت. هنگام اوج مشروطهخواهانی داشتند و نه شعرشان 

از زبان کوچه و بازار الهام گرفتند و شعر  و شدهای که بودند، با مردم یکی از هر طبقه

هرچند هنوز برخی از شعرا  ند.شکست ،که به گذشته ختم میشد را ساختند و تمام پلهایی

به اقتضای حال و مقام، در وصف شاه نیز میسرودند؛ اما آنهم یک بازی سیاسی برای ماندن 

قصاید  ،پرستیگرایی و وطنردمالشعرای بهار که علیرغم م. شاعری نوگرا همچون ملکبود

هم  ،ست که توانست هم به ادبیات خدمت کندیمتعددی برای رضاشاه سروده یکی از آنهای

)نک: ادبیات همزمان با اشعار دو پهلوی خود دل شاه را بدست آورد.  و حامی مردم باشد
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نواع مشروطه در ا ۀادبیات دور تاکنون(. 21-20سیاسی عصر مشروطه، غفاری جاهد: صص 

که  هانامهاما به  ؛است شدهبررسیو  بندیتقسیم میشوداشاره  آنهامختلفی که در زیر به 

. در این نشده است چندانیادبی و تاریخی هستند توجه  هاینوشتهیکی از انواع مهم 

مورد  کشور غرب ایالت سران به خواهانمشروطه یهانامه سبکسعی شده است  پژوهش

پیش از واکاوی مکاتبات، اشارتی  .داده شود نشان آن والت اساسیبررسی و تغییر و تح

 گذرا بر انواع ادبی دوران مشروطه خواهیم داشت:

 طنزنگاریو  نویسیروزنامه -4-1

 بکاردست یاسندهینول مشروطه، کمتر اوّ سالهایبه سبب حساسیت فضای سیاسی در 

. میکردندمنتشر  هانامهمقاله در روزمطالب خود را در قالب  آنهاو اکثر  زدیمنوشتن کتاب 

بیشتر مطالب سیاسی،  آنهابیشماری در این دوره انتشار یافتند که در  هاینامهروز

ه بر عالو هانامهرسانی داشت. برخی از این روزاطالع ۀکه جنب بوداجتماعی و بعضاً علمی 

 مهمّ هاینامهاز روز د.میکردنای از اشعار و آثار ادبی را نیز درج اخبار و مقاالت سیاسی، پاره

را نام برد که با مدیریت جهانگیرخان شیرازی و میرزا  صور اسرافیل میتوانها ادبی این سال

از دیگر  د.د و با مقاالت دهخدا به شهرت رسیقاسم خان تبریزی در تهران منتشر ش

حسینی  الدینبه مدیریت و نویسندگی سید اشرف نسیم شمالاین دوره  های مهمّنشریه

و با لحنی طنزآمیز همه چیز و همه کس را مورد انتقاد  بودگیالنی است که سراسر منظوم 

 سالهایدر  میشودکامالً ادبی محسوب  ۀکه ظاهراً نخستین نشری بهار ۀمجل .میدادقرار 

و  دانشکده ۀصام منتشر شد و پس از آن دو مجلخان اعتمیرزا یوسف ۀمشروطه به وسیل

-آیند با مدیریت ملکمشروطه به شمار می سالهایمله مهمترین نشریات که از ج نوبهار

در دوران  طنزنگاریو  نویسیروزنامهبه طور کلی  د.ظهور رسیدن منصۀالشعرای بهار به 

طلبی و با هدف خواهی و آزادیدنویسی، نوگرایی و تجدّی چون سادهویژگیهایمشروطه با 

 ادبیات معاصر) دواع ادبی نشر مشروطه را تشکیل دانبر عوام گسترش یافت و یکی از ا تأثیر

 نویسیروزنامهدر  (.18 ص :رحیمیانسقوط سلطنت، ادوار نثر فارسی از مشروطیت تا  ؛نثر
 دیگریاساسی به چشم میخورد: یکی نقد ادبیات گذشته و  ۀمشروطه دو جنب طنزنگاری و

م نه آن زمان است که ارباب قلم و این ایا» ای میگویدالعابدین مراغهزین .طرح ادبیات نو

های واهی و اراجیف بیمعنی مثل گذشتگان صرف ، اوقات خود را صرف خولیا و افسانهرافکا

 (56 ص :مؤمنی،  ادبیات مشروطه) «موهوم، چیزی حاصلشان نخواهد بودنمایند که جز 
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 نویسیرمان -4-2

هضت نگاهی و مان با سالهای آای است تقریباً جوان که همزپدیده»رمان در زبان فارسی 

 .(32 ص سپانلو:، نویسندگان پیشرو ایران) «مشروطیت مورد توجه جدی قرار گرفته است

ی نیز وع ادبای ندارد و این نجدید در ادبیات کالسیک فارسی سابقه ۀنویسی به شیورمان

ه بان مرمحصول یک قرن گذشته است. پیش از انقالب مشروطه، نویسندگان ایرانی نوشتن 

بیه شیی هارمانی تاریخی غربی آموختند و نوشتن رمانها ۀمفهوم امروزی را از طریق ترجم

یخی ی تارارمانهدر عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به  د.را آغاز کردن آنهابه 

یان ذشته مکاوشگرانه در شناخت هویت گ ۀگرایی و روحیسویی نوعی باستان از زیرابود؛ 

متری طر کنوشتن رمان تاریخی خ ،ود و از سوی دیگر، به دلیل اوضاع سیاسیحاکم ب آنها

قیاس  حی دری اجتماعی سطرمانهااز این رو اهتمام به نگارش رمان تاریخی و  ؛در برداشت

ین است و چن میشدی یا نوشتن رمان سیاسی توام با امنیت تلق نویسیروزنامهبا کار پرخطر 

ت ادبیا)د رمان تاریخی رمان دیگری نوشته نشجز تعدادی مورد بحث ما نیز  ۀکه در دور

 .(43-42 صص :رحمیانسقوط سلطنت، ادوار نثر فارسی از مشروطیت تا  ؛نثر معاصر

 نویسینمایشنامه -4-3

ر در مختص نمایش در ایران قدیم محدود است و حتی اشارات ۀاطالعات ما پیرامون سابق

. (199و: پانلنویسندگان پیشرو ایران، سفت میشود )این باب نیز بیشتر در منابع خارجی یا

-ی سابقهغرب ۀرود و در ادب کهن ایران به شیومی نویسی نوع ادبی جدید به شمارنمایشنامه

فزایش چشمگیر ا رفت وآمد ایرانیان به اروپا به نحوی شاهناصرالدین ۀای ندارد. در دور

و با  فتندی و ادبی اروپایی راه یایافت و تعدادی از ایرانیان هنردوست به محافل هنر

ز یک ایران از جمله اجزای نمایشنامه آشنا شدند و پس از بازگشت به ا آنهاچگونگی کار 

های ازیعضی از ببتند و از سویی دیگر اروپایی پرداخ هاینامهسو به ترجمه و اجرای نمایش

 ۀامایشننوشتن نم اولین کسی که در ایران بهد. هی را نگاشتند و به نمایش گذاشتنفکا

امه نمایشن سه این .لیف کردأکوتاه ت ۀآقا تبریزی بود که سه نمایشنام فارسی پرداخت میرزا

ه ین دوراادبیات نمایشی در  ۀصدر مشروطه تنها نمون در آنهابه سبب انتشار بخشی از 

انند م آنهابان وگو صورت میگیرد و زاز طریق گفت هانامهروایت این نمایش .میشودمحسوب 

-نآریما، ا نیاز صبا تت )تکلف و عوام فهم اسده، روان، بینثر داستانی قبل از مشروطه سا

 .(359 ص :1ج پور،
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 ترجمه -4-4

قبل از  سالهایایرانیان در  ۀثر در رشد آگاهی و تحول اندیشؤفن ترجمه از عوامل م

نویسندگان به  عی و دستیابیبسیاری از تحوالت فرهنگی و تغییرات اجتما .مشروطه بود

 ۀبه نگارش رمان از طریق مطالع آنهانویسی و رویکرد نویسی و نمایشنامههای داستانتکنیک

سقوط ادوار نثر فارسی از مشروطیت تا  ؛نثر ادبیات معاصر) ه به دست آمدترجمه شد آثار

آثار اروپایی در ایران با ایجاد چاپخانه در زمان  ۀترجم (.55 ، رحیمیان: صسلطنت

نخستین ت )های دیگر ادبی به مرور گسترش یافعلی شاه آغاز شد و در کنار گونهحفت

 .(142 ص :نوری، 1325 نویسندگان ایران ۀکنگر

 تحقیقات ادبی و تاریخی -4-5

تاریخی مشروطه به علت اشتغال اهل قلم به  ۀتحقیقات ادبی و تاریخی در محدود

االسالم، ملیف ناظأت اریخ بیداری ایرانیانتای نداشت و جز جاذبه ،و سیاست نویسیروزنامه

 د.اثر درخوری پدید نیام

 هانامه - 4-6

ادبی را به خود  هاینوشته از یاعمدهیکی از انواع مهم ادبی هستند که قسمت  هانامه

 ز اولبعضی از آثار برجسته و ترا گفت حجم عظیم میتوانتا جایی که  ؛انددادهاختصاص 

ونه دو اثر برجسته و شاهکار ادبیات فارسی تاریخ بیهقی و برای نم .وندمیشل مما را شا ادبی

 342 قیهیو در تاریخ بنامه  192 مجموع درهستند که در شاهنامه  ۀ فردوسیشاهنام

مورد و در مجلد  178د دوم در مجلّ ،نامه 89ل د اوّاست که در مجلّ شده اشارهمورد نامه 

در عالوه بر این، (. 244 ص سرامی:گل تا رنج خار،  از رنگنک: )دارد نامه وجود  85سوم 

که در هستند  هانامهیکی از وسایل ارتباطی مؤثر  ،ارتباطی منظرمشروطه از  ۀدور

 .پردازیمیم آنهاکه در اینجا به  اندمانده مورد غفلتادبی تا حدودی  یهایبررس

 شناسیسبک و سبک -5

« ذوب کردن»به معنی « سَبَکَ»از ریشۀ  عربی است و« سبک»از دیدگاه قاموسی، واژۀ 

؛ امّا سابقۀ کاربرد این اصطالح در ، دهخدا: ذیل واژه(ه)لغتنام است« در قالب ریختن»و 

جاحظ در آثار خود سبک را »زبان عربی به قرن سوم هجری میرسد، چنانکه گفته میشود: 

شناسی را ی، اصطالح سبکمکرّراً با صفات نیک و زیبا همراه آورده است، ولی در زبان فارس

بار محمّدتقی بهار برای عنوان کتاب خود به کار برد. در تعریف سبک، میتوان آن نخستین

را به دو شاخه تقسیم کرد. شاخۀ نخست سبک از دید عام که به معنی شیوۀ خاصّ انجام 
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 یک کار مطرح میشود و شاخۀ دوم، سبک از منظر اصطالحی... ]برای مثال[ زبانشناسان

سبک را چنین تعریف میکنند که شیوۀ کاربرد زبان در یک بافت معیّن، به وسیلۀ شخص 

حوزۀ (. 34ـ33شناسی، فتوحی رودمعجنی، صص )سبک« معیّن، برای هدف مشخّص

کاربرد این دانش نیز گسترده و قابل اعتناست، چنانچه در تعریف دیگری از آن اشاره شده 

ای متفاوت سخن بر پایۀ عناصر هر بیانها و شکلدانش تحلیل و تفسی»شناسی که سبک

گرایی آنست که در بسیاری از قلمروهای علوم . ارزش این علم در عینی]است[ زبانی

انسانی، از رسانه گرفته تا دادگاه و مطالعات مذهبی و سیاسی، کارآمد است، امّا بهترین 

-در کوتاه همچنین (.97 همان: ص)« نتایج از این دانش در مطالعات ادبی حاصل میشود

« است که از سبک بحث میکند... شناسی، علم یا نظامیسبک» رین تعریف میتوان گفت:ت

از  بررسی آثارشناسی و روشبه طریق اولی در  (.15ص  :اشمیسشناسی، کلیات سبک)

( سطح 2( سطح زبانی؛ 1 میتوان سه سطح کلّی را در نظر گرفت: نیز شناسیمنظر سبک

 .ح ادبی( سط3؛ فکری

 سطح زبانی -5-1

، لغوی ای است. از این رو، آن را به ســه سطح کوچکتر آواییسطح زبانی مقولۀ گسترده

 (.216: همانو نحوی تقسیم میکنند )

 سطح آوایی -5-1-1

ه بن را توان سطح موسیقیایی متن نیز گفت؛ زیرا در این مرحله متیسطح آوایی را م

 ن، قافیهری( از بررسی وزمیکنیم. موسیقی بیرونی )و کنا آفرین بررسیلحاظ ابزار موسیقی

ع ع سجو ردیف معلوم میشود. موسیقی درونی متن با صنایع بدیع لفظی، از قبیل انوا

 اشتقاق...(، المزدوج(، انواع جناس )ناقص،)متوازی، متوازن، مطرّف، موازنه، ترصیع و تضمین

بیل قظ، از ه تلفّببر اینها، مسائل کلّی مربوط انواع تکرار )همحروفی، همصدایی...( و عالوه 

 ومخفّف  دن واطالق، انواع ابدال، اِماله، واو معدوله، اسم صوت، تخفیف لغات، مشدّد کر

کاتبات ر مکه د برعکس، تلفّظهای کهن نیز در این قسمت مورد دقّت قرار میگیرد )همان(.

 ایم.از موسیقی درونی این سطح بهره جسته

 لغوی سطح -5-1-2

 یا ترکی مثالً بیگانه، لغات عربی، و فارسی لغات درصد بررسی و سطح لغوی مالحظه

 لغات یا پهلوی به نزدیک کهن لغات استعمال قبیل از( آرکائیسم) گراییکهن مغولی،

 اضافۀ حروف ذات، یا معنی اسم مرکّب، یا بسیط اسامی نویسی،سره پارسی، مهجور قدیمی
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 واژگان، قلّت یا وسعت جانشینی، محور به توجّه با واژه زینشگ نوع مرکّب، یا بسیط

 .(217 همان:)صفت را شامل میشود  نوع مترادف،

 سطح نحوی -5-1-3

 هایساخت در دقّت و همنشینی محور نظر از جمله سطح نحوی نیز به بررسی

 یاء نواعا آوردن قبیل از دستوری، کهن کاربردهای جمالت، بودن بلند یا کوتاه غیرمتعارف،

 و مفعول متمّم، پیش و پس در اضافه حرف دو آوردن ،...(خواب و گزارش یای تمنّی، یای)

 بدون مضارع فعل آغازی، بای )ب( با ماضی فعل را، آوردن در جوییصرفه آن، عالمت

 افعال پیشوندی، افعال ماضی استمراری، کهن وجوه ،«ب» بدون امر فعل ،«ب» و «می»

 .(219 همان:) کهن میپردازد افعال صرف ضمایر، خاصّ کاربردهای مرکّب،

 سطح فکری -5-2

 درونگرا اثر آیا» در این سطح، میتوان به پرسشهایی همچون پرسشهای زیر پاسخ گفت:

 عمق و درون به یا و دارد تماس هاپدیده سطح و بیرون با عینی؟ و برونگرا یا است ذهنی و

 تبلیغ را خاصّی فکر چه گرا؟عشق یا رَدگراستخِ غمگرا؟ یا شادیگراست است؟ پرداخته

 بررسی دارد؟ مذهبی یا گرایانهملّی احساسات مثالً خاصّی احساسات نویسنده آیا میکند؟

 .(222 همان:) «مقامات... و عرفان به مربوط جزئیّات در دقّت و... اثر قهرمان وضع

 سطح ادبی -5-3

 از بیان علم مسائل اند،رفته کار به ثانویه معانی در که لغاتی بسامد به توجّه»این سطح 

 به و تناسب، و ایهام قبیل از معنوی بدیع مسائل کنایه، و سمبل استعاره، تشبیه، قبیل

را شامل  (224 همان:) «زبان در ادبی خالّقیّت و هنری هایانحراف و اثر ادبی زبان کلّی،

-کاتبات از رهگذار دانش سبکمی برجستۀ به شاخصها حال با ذکر این توضیحات، .میشود

 .شناسی میپردازیم

 شناسانۀ مکاتباتبررسی سبک -6

 سطح زبانی -6-1

 سطح آوایی -6-1-1

ای در ریخت و ساختار آوایی با هم آن است که دو واژه، به گونه»سجع : سجع الف(

ـ 2ـ سجع همسنگ )متوازن(. 1اند: پیوند داشته باشند. سجع را بر سه گونه بخش کرده

با  (.43ـ42)بدیع، کزازی: صص « ـ سجع همسان )متوازی(3جع همسوی )مطرّف(. س

در قیاس با دو نوع دیگر  یسجع متواز ها در مییابیم که سهممطالعه و تدقیق در متن نامه
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نیز  مطرفو  توازنسجع م میزان کاربرد اما در نگاه کالن چشم نواز نیست. است. قابل توجه

 )کاربرد اندک سجع و عدم چشم نوازی آن به شکل پررنگ(، این مهم. بسیار اندک است

و نویسندگان  نویسی میل پیدا کرده استمتأثر از نثر آن دوره باشد که به سوی سادهشاید 

پیام آیات . محض نمونه در اندها، چه بسا به شکل پراکنده از این صنعت بهره بردهنامه
مازندرانی خطاب به ایالت کلهر و کلیایی و عظام، آقا محمد کاظم خراسانی و آقاعبداهلل 

، مورخ احمدوند در پیوستن به مجاهدین آذربایجان و ترتیب آزادی آقا سیدعبداهلل بهبهانی

 قمعو  فسادمولّد  قلعدر استحکام اساس مشروطیت و »میخوانیم:  1326یازدهم ذیقعده 

(. قلع و 52سند شمارۀ سلطانی: )نهضت مشروطیت در کرمانشاهان، « نموده استبدادریشه 

شاید اوج کاربرد این  قمع از نوع سجع همسان و فساد و استبداد هم از نوع همسوی.

پیام هیئت علمیه مخفیه نجف اشرف به سران ایالت زنگنه و کلهر نامۀ صنعت را بتوان در 
دید:  1327محرم  27، مورخ و ... برای پیوستن به صف مشروطه طلبان و آزادیخواهان

مملکت ویران به سمع  اکنافو  اطرافو ضجیج مظلومیت اخوان مؤمنین از تمام  ناله»

مبارک رسیده... آن ساعتی که این شاه جوان مغرور بر اریکه سلطنت نشسته اسباب 

 شخصیهفراهم... در باطن چون مشروطیت را منافی اغراض  ملّتو استیصال  دولتانقراض 

... و مشروطین را فتنه گردیده احداثو  خاللاخود میدانست مشغول  خبیثهو ضد مقاصد 

و عدالت خواهان را قتل و اعدام نموده... محض خوشنودی قلب پادشاه  منکوبو  مخذول

)همان: « مجروحخدا و رسول را فراموش کرده و قلب مبارک حضرت حجت را  مغرورجوان 

ان هر جمله و در پای (، که کاربست سجع متوازی و متوازن را میبینیم56سند شمارۀ 

کاربرد شیوۀ خاص افعال به آهنگین کردن متن کمک کرده است؛ رسیده، نشسته، گردیده، 

 نموده، کرده و... . 

ای تکرار آن است که واژه»توان چنین تعریف کرد: تکرار را در علم بدیع می: تکرار ب(

ی فزونتر آن ای که مایۀ زیبایی و نگارینچندین بار در سخن به کار برده شود، به گونه

ای به آورد... گاه بخشی از واژههایی از سخن را در سروده بازمیگردد...گاه سخنور لَخت

« درپی در سخن خود بیاوردتکرار در سخن آورده شده است... ]نیز[ سخنور آوایی را پی

نیز میتوانیم این صنعت را در سه سطح عبارت یا جمله، واژه (. 84ـ81صص  )بدیع، کزازی:

ها ما با انواع سطوح تکرار در متن نامه بندی کنیم.طبقه )واج آرایی( کلمه و حرفیا 

مواجهیم؛ اما کاربرد تکرار در سطح کلمه و حرف از بسامد باالتری برخوردار است. محض 

آن ذریه طیبه بر نیامدند اینک به  استخالصدر مقام » ها میخوانیم:نمونه در بخشی از نامه
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حتم و واجب است جناب حجه االسالم معظم  شماهامیدهیم که بر زحمت  شماهاتمام 

ابدالدهر بماند و بعد از  شماهااین ننگ برای  .نموده راضی نشوید مستخلصالیه را زود 

 (.52سلطانی: سند شمارۀ )نهضت مشروطیت در کرمانشاهان، « بر حسب امر... استخالص

طر چندین بار از واژۀ شماها استفاده میبینیم که نگارنده یا نگارندگان در همین چند س

و معنای ثانوی، القای نوعی هشدار را هم دریافت  اند که شاید بتوان به شکل تلویحیکرده

آزادی آقا سیدعبداهلل بهبهانی است و نمود. چرا که محتوای کلی نامه دربارۀ تالش برای 

 نتحضار برادراسه و اثاتغسدای اصالبد »تاکیدی که نویسنده بر جمع مخاطبین خود دارد. 

اف مملکت ناز تمام اطراف و اک نینمؤم ناله و ضجیج مظلومیت اخوانیده و نی را شندی

همه نشاء و ایناد و مسه و فنهمه فت نبب ایسد و سیده و میرسمع مبارک رسبه  نویرا

اعتی س نید که از آناخته و میدانتطابعالی بهتر از ما شساب منریزیها را ج نخرابی و خو

تیصال ملت سقراض دولت و انباب استه اسشنت نلطسمغرور بر اریکه  نشاه جوا نکه ای

دود سم نالمیاسجات و رفاهیت بر روی انو ابواب  ظاهر نیانفراهم و عالیم بدبختی ایرا

در این بخش از نامه نیز بسامد باالی کاربرد حروفی چون (. 56: سند شمارۀ همان)« گشته

از جهت القای مفهوم نیز  اعتناست.بلند /آ/ قابل توجه و س، ص، ث/، /ن/ و مصوت /

. ..شوندجایگاه زبان در دهان، به دو نوع کوتاه و بلند تقسیم می نظرها از مصوّت»

های کوتاه رامش و وقار داللت دارند و مصوّتهای کوتاه بر آهای بلند بیش از مصوّتمصوّت

که با دهان  آ//ظ مصوّت تلفّ ،عالوه بر آن. ..حاکی از حرکت سریع و ابراز هیجانات هستند

و  های دیگر همراه است و نیز شکل بلند آن، بیانگر علوّباز و کشش بیشتر نسبت به مصوّت

. در محتوای کلی (30ـ28 : صصوحیدیان کامیار، آوایی فارسیفرهنگ نام)« ارتفاع است

ن و آزادیخواهان است و به خواهااین نامه میبینیم که دعوت برای پیوستن به صف مشروطه

بیانی دقیقتر نوعی فرمان و دستور که از جانب هیئت مخفی نحف اشرف به سران ایالت 

 نوشته شده و گویا نگاهیست از باال.

یک که داللت بر  ستها استفاده از الفاظییکی از شاخصهای برجستۀ نامه :ترادفج( 

نسبت بحضرتعالی کمال چاکری و ارادت  بعدها به تالفی مافات»دارند. مثالً: طیف معنایی 

(. 62سلطانی: سند شمارۀ نهضت مشروطیت در کرمانشاهان، )« و بندگی را داشته باشیم

یک طیف معنایی الفاظی چون چاکری و ارادت و بندگی را در این بافت میتوان دارای 

ت مظلوم را یقیناً اسارت و گرفتاری مل» ای دیگر میخوانیم:نامهدر نظر داشت. در  مشخص

مشاهده فرموده و نکبت و خواری رعیت بیچاره را مالحظه میفرمائید و البد صدای استغاثه 
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و استحضار برادران دینی را شنیده و ناله و ضجیج مظلومیت اخوان مؤمنین از تمام اطراف 

اگر نیک بنگریم (. 56)همان: سند شمارۀ « و اکناف مملکت ویران به سمع مبارک رسیده

بیم که کاربست کلماتی همچون اسارت و گرفتاری در یک طیف معنایی هستند. درمییا

ها همچنین نکبت و خواری، ناله و ضجیج، اطراف و اکناف. کاربردن ترادف در متن نامه

ترین شاخصهای سبکی آنست. شاید بتوان استعمال این ویژگی را دال بر جزو برجسته

تر، ف نویسندگان آن دانست. به بیانی سادهبزرگنمایی، تأکید و اهمیت آرمان و اهدا

نویسنده میتوانست با بکاربردن عبارت اسارت ملت ایران مفهوم خود را برساند؛ اما برای 

آنکه هدف این است که وخامت اوضاع را برای مخاطب و مخاطبین خود شرح دهد از کلمۀ 

بزرگتر از آنچه وخامت را گرفتاری هم بهره میبرد تا خوانندۀ نامه به شکل ناخودآگاه این 

 در ذهن دارد تصور کند.

در ادبیات مشروطه نثر هم مانند شعر و شاید بیشتر از آن اهمیت پیدا  :المثلضربد( 

ای، رمانهای شدن انواع جدید نثر مثل متون ترجمه، داستان، ادبیات روزنامهکرد. پیدا

ای که در نثر سنتی شیوه. ردتاریخی و مانند اینها اهمیت نثر را در این دوره بیشتر ک

( ختم میشد، یعنی نثر منشیانه و ادبی تقریباً با م.1252/1836مقام فراهانی )فارسی به قائم

های ای در پیش گرفت که بنای آن بر سادگی و پرهیز از پیرایهمقام راه تازهقائم منشآت

داشت و به علت  نویسی سازگاری بیشتریادبی بود. این خصلت با فن ترجمه و روزنامه

قاجاری با سرعت رو به گسترش نهاد و در آثار کسانی مانند  ۀحجم باالی این آثار در دور

خان هدایت ( و رضاقلیم.1297/1880) الملکلسانخان سپهر ملقب به محمدتقی

 ۀدنبال شد. با این حال نثر امثال سپهر و هدایت را شاید نتوان به دور م.(1288/1871)

. پیدایی نثر این دوره قابل ذکر است ۀداد، هرچند که به عنوان بستر و زمین مشروطه نسبت

بر کالم و آراستن آن به صنایع لفظی و معنوی و تمایل به زیباسازی گفتار، در  تسلط

میشود؛ البته  مشاهدهها نیز این خصوصیت و در نامهبه چشم میخورد  این دورههای نوشته

سادگی زبان و نزدیکی آن به گفتار، است. یسینوسادهر کنار در نثر این دوره این ویژگی د

نویسی و ترجمه مروج که روزنامه-گفتاری به نثر  هایهاز طریق راهیابی اصطالحات و واژ

که بیان شد در  همانطور. اما از ویژگیهای بارز این نثر به حساب آمده است -آن بودند

آراستن نثر به صنایع لفظی و معنوی و کاربرد  یسی نشده ونوسادهتوجه چندانی به  هانامه

مانده است. یسی از بیهقی و نصراهلل منشی و سعدی نوسادهاشعار و امثال بدون تالش برای 

ودمنه و گلستان سعدی است. یلهکلها یادآوری نثر تاریخ بیهقی، به عبارتی نگارش نامه
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هاست که گاه به ل در بطن نامهالمثمندی از ضربویژگی دیگر مکاتبات، بهرهازین رو، 

اعالم پیوستگی و پشتیبانی داودخان سمت نوعی طنز موقعیت نیز پیش میرود. در نامۀ 
ارادت و دوستی بنده نسبت به » )سردار مظفر( کلهر از فرخ خان میر پنجه ایلخانی

حضرتعالی و فامیل حضرتعالی کمال یکرنگی و یک جهتی و اتحاد را داشته و دارم 

این سفر که بتوسط محترم مرقومه مرقوم فرموده بودید گل بود بسبزه نیز آراسته  بخصوص

... بنده هم کمال خصوصیت و دوستی و مهربانی را نسبت به حضرات دارم اگر چه مثلی شد

مشاهده میکنیم که در دو  (.62: سند شمارۀ همان)« است معروف امتحان پول نمیخواهد

مشهور استفاده شده است. نخست گل بود به سبزه نیز  المثلبخش این نامه از دو ضرب

-آراسته شد و دو دیگر امتحانش رایگان است و به زعم نگارندگان این پژوهش هر دو ضرب

اند و نویسندۀ نامه به طنازی هرچه تمامتر از این ویژگی المثل در بافت نامه خوش نشسته

 بهره برده است.

 سطح لغوی -6-1-2

 و ترکیبات عربیکاربرد لغات  الف(

در جهت رفع عیوب نگارشی و یکی از ویژگیهای برجستۀ نثر دورۀ مشروطه تالش 

 و فضای مکتوب همگانی، شاهد همراهیبه  و ورود آن روزنامهرواج با  است و نویسیپارسی

تالش  و همچنین ارسی هستیمفحفظ زبان  برایدلمشغولی نویسندگان مطرح آن دوره 

هایشان را در حد مطلوب و قابل رشی خود را اصالح کنند و نوشتهاشکاالت نگا میکردند

و  اما آنچه از ساختار و ریشۀ لغات قبولی به جامعه ارائه کنند و بر این امر تأکید داشتند؛

مستعمل در مکاتبات برداشت میشود، میتوان گفت که نگارندگان آنها، تمایلی  ترکیبات

که ویژگی نثر  ایها با چنین شاخصهو ما در نامه نویسی نداشتندنسبت به کاربست پارسی

پیام آیات عظام آقا محمد در بخشی از نامۀ  مواجه نمیشویم. محض نمونه مشروطه بود،
کاظم خراسانی و آقاعبداهلل مازندرانی خطاب به ایالت کلهر و کلیایی و احمدوند در 

مورّخ یازدهم   بهبهانیپیوستن به مجاهدین آذربایجان و ترتیب آزادی آقا سیدعبداهلل

دولتیان محض پیشرفت مقاصد فاسده خودشان ابواب و طرق » میخوانیم: 1326ذیقعدۀ 

وصول و ایصال احکام و مکاتیب ما را در طرفداری ملّت و حفظ حقوق و ترفیه حال رعیت 

و رفع ظلم از مظلومین و وجوب انعقاد مشروطیت و معدلت از پست و تلگراف مسدود 

چه شد که در این مدت هر چه آن برادران شما هل من ناصر گفتند یاری و نصرت نموده... 

از آنها نکردید تا به نصرت الهی عز اسمه و تأییدات کامله حضرت امام عصر ارواحنا فداه 
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(. 52سند شمارۀ : همان) «بحکم االسالم یعلو وال یُعلی علیه بر حزب شیاطین غالب شدند

ارصد کلمه تشکیل شده است که سهم لغات عربی به بیش از از چه بطور کلنامۀ مذکور 

و میتوان گفت که چیزی بالغ بر هفتاد درصد لغات مستعمل در این  سیصد کلمه میرسد

اعالم پیوستگی و پشتیبانی داودخان )سردار مظفر( نامه ریشۀ عربی دارند. نمونۀ دیگر نامۀ 
به شرف عرض »: 1329االول جمادی ، مورّخ نوزدهمکلهر از فرخ خان میر پنجه ایلخانی

العظام عالی میرساند مرقومه محترمه جناب مستطاب اشرف عالی بتوسط جنابان امیراالمراء

آقای خان بابا خان سرتیپ و عالیشان منصور دیوان زیارت شد از سالمت مزاج مبارک 

رهن کمال مسرت و خوشحالی روی داد اگرچه بر خود حضرتعالی این مسئله واضح و مب

است و حاجت به مذاکره و عنوان نیست که ارادت و دوستی بنده نسبت به حضرتعالی و 

فامیل حضرتعالی کمال یکرنگی و یک جهتی و اتحاد را داشته و دارم بخصوص این سفر که 

. در این مکاتبه نیز (62: سند شمارۀ )همان «بتوسط محترم مرقومه مرقوم فرموده بودید

تشکر و سپاسگزاری و  و قابل اعتناست. نامۀ دیگر مربوط به سهم لغات عربی برجسته
خدمت » :1316، در محرم استظهار داودخان کلهر از فرخ خان میرپنجه ایلخان کلهر

بندگان امیراالمرالعظام خدایگانی فرخ خان میر پنجه دام اقباله این که از مراحم حضرت 

السالم مدظله و مشایعت آقامحمد اجل اکرم اعظم روی فداه و جناب مستطاب آقای حجه ا

صالح سلمه اهلل مرقوم فرموده بودید؛ زیارت شد خداوند سایه مبارکتان از سر فدویان کم 

نفرماید آنچه را تعهد فرمودید بر خالف قول محمد علی خان امیدوارم بطوری انجام دهم 

اری تالفی زگخدمت ]به[که رضایت مبارک به عمل آید آنچه ضرر و زحمت او داده چاکران 

العظام آقای میرپنجه های امیراالمراءاهلل و التفاترستم سلمه نمائیم و از زحمات آقای سید

و رئیس دام اقباله تشکر مینمائیم امیدوار بخداوند هستم نوعی خدمت نمائیم روی 

آنچه از ساختار و ریشۀ لغات مستعمل در  (.59سند شمارۀ همان: )« معاندین سیاه شود

اتبات و نظیر آن برمیآید، میتوان دریافت که تعلق و پایبندی نگارندگان آنها به این مک

 بشمار میآید. هانامهنگارش سنتی یکی از ویژگیهای برجستۀ 

 معنای برخی کلمات ب(

هایی که مورد مداقه و مطالعه قرار گرفت، با اهتمام بر نثر آن دوران و توقعی که در نامه

ای در مکاتبات کلمات دشوار یا پیچیدهچشمگیر، به صورت ت، در این مورد میتوان داش

هایی که از حکومت»مگر چند مورد شاذ و نادر که به آن اشارتی میکنیم:  ،بکار نرفته است

چه فکری از برای این  اعتسافطرف دولت به ایاالت و والیات گسیل داشتید غیر از جور و 
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(. اعتساف به معنای 57-56ل، بیات، صص او جهانی جنگ و ایران)« ملت بدبخت کردند؟

پیام آیات عظام آقا محمد نیز در نامۀ  .که در ادبیات امروز نیز کاربرد ندارد زورگویی است
کاظم خراسانی و آقاعبداهلل مازندرانی خطاب به ایالت کلهر و کلیایی و احمدوند در 

به »میخوانیم هبهانی پیوستن به مجاهدین آذربایجان و ترتیب آزادی آقا سیدعبداهلل ب

و اکاذیب و مجهوالت در نفوس و اعراض سی کرور رعیت  تزویراتو  تسویالتهمین 

، که در این (52سلطانی: سند شمارۀ )نهضت مشروطیت در کرمانشاهان، « مستبدانه...

، تزویرات یعنی دو رو بودن که شاید خوانندۀ تسویالت به معنای فریب و اغوابخش از نامه 

ای نیز در نامه وادارد به هنگام خواندن و خوانش نامه به فرهنگ لغت مراجعه کند.نامه را 

خطۀ آذربایجان را صحرای بال گردانیده و شیوه چنگیزی را در آن »دیگر میخوانیم: 

(. که افتاء به 56)همان: سند شمارۀ « اهلل کمر بسته ودایع افتاءصفحات معمول داشته بر 

 هاست.ع به معنی سپردهمعنای آشکار کردن و ودای

 سطح نحوی -6-1-3

بندی و یکی از ویژگیهای برجستۀ مکاتبات از منظر نحوی، جمله: ساختار جمالتالف( 

ها میبینیم که جمالت، گاه به شکلی کوتاه و ترتیب بکارگیری افعال است. ما در اکثر نامه

پیام نمونه در نامۀ  پیاپی ذکر میشوند و گاه کمیت آن به یک پاراگراف هم میرسد. محض
.. برای پیوستن به صف .هیئت علمیه مخفیه نجف اشرف به سران ایالت زنگنه و کلهر و

بشرف عرض عالی » 1327، مورخ بیست و هفتم محرم مشروطه طلبان و آزادیخواهان

میرساند البته خاطر مبارک از اختالل اوضاع امروزی ایرانیان و ضعف و ذلت و پریشانی 

بوق و مستحضر میباشد و یقیناً اسارت و گرفتاری ملت مظلوم را مشاهده اسالمیان مس

فرموده و نکبت و خواری رعیت بیچاره را مالحظه میفرمائید و البد صدای استغاثه و 

استحضار برادران دینی را شنیده و ناله و ضجیج مظلومیت اخوان مؤمنین از تمام اطراف و 

ده و میرسد و سبب این همه فتنه و فساد و اکناف مملکت ویران به سمع مبارک رسی

منشاء و اینهمه خرابی و خون ریزی ها را جناب مستطابعالی بهتر از ما شناخته و میدانید 

که از آن ساعتی که این شاه جوان مغرور بر اریکه سلطنت نشسته اسباب انقراض دولت و 

جات و رفاهیت بر روی استیصال ملت فراهم و عالیم بدبختی ایرانیان ظاهر رو ابواب ن

اسالمیان مسدود گشته و از آن روزیکه در مقر سلطنت قرار گرفته به حسب ظاهر با ملّت 

همراهی نموده و چند دفعه قسم یاد کرده و قرآن مهر نموده اما در باطن چون مشروطیت 

را منافی اغراض شخصیه و ضد مقاصد حبیثه خود میدانست مشغول اخالل و احداث فتنه 
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(. در این بخش مالحظه میکنیم که نگارندگان نامه بالغ بر هفده جمله را همان)« دهگردی

برای پیوند جمالت گاهی از حرف پیوند واو و گاهی از حذف به اند و به شکل پیاپی آورده

اند؛ به نحوی که خواننده را وادار میکند تا متن را ادامه دهد و اخبار قرینۀ لفظی بهره برده

-شایند را پی در پی بشنود. میتوان از همین شیوۀ نگارش ارتباطی بین جملهنه چندان خو

بندی و القای معنی خاص برداشت نمود. یعنی مهمترین آرمان فرستندگان نامه تاکید بر 

بندی به شکل تلویحی القای نوعی تهییج، مقاومت و پیشروی است و ما در این شیوۀ جمله

. خوانندگان اخبار ناخوشایند را پی را دریافت میکنیم حرکت، بسیج شدن و نهایتاً مقاومت

 خود را ملزم به اقدامی جدی میکنند. در پی میشنوند و

 پیروی از هااز جمله شاخصهای دیگر در نامه: ترکیبات به سبک نحو عربی ب(

ی غیر هاعمفرد مونث بعد از جم لفظ بکاربردن ساختار جمالت و ترکیبات عربیست. مثالً

در  وصفت از موصوف خود در جنس. این ترکیبات مختص زبان عربیست تأسی یا عاقل و 

فت دولتیان محض پیشر» مکاتبات شاهد چنین ترکیباتی به وفور هستیم. برای مثال

ام مقاصد فاسده خودشان ابواب و طرق وصول و ایصال احکام... نزدیکی شما در مق

صد مقا. (همان)« شماها زحمت میدهیماستخالص آن ذریه طیبه بر نیامدند اینک به تمام 

ا ریوه شجمع مقصد است و کلمۀ پس از آن به صورت مونث آمده؛ مقاصد فاسده و ما این 

ستند ملت ه مشغول استرداد حقوق مغضوبه»ای دیگر میخوانیم: در عربی میبینیم. در نامه

 (.56رۀ د شما: سنهمان)« ایدو البته بلوا و حرکت اهالی مشهد مقدس و استرآباد را شنیده

 ارت:ر عبدر اینجا نیز حقوق جمع حق است و کلمۀ بعد از آن به صورت مونث آمده. یا د

ۀ شمار )همان: نسخۀ« همه وقت در امورات راجعه به جنابعالی قصور و کوتاهی نکنند»

یب رکتاده از ل استفها نیز این مساله دیده میشود. برای مثاگاه در ابتدا و انتهای نامه (.62

نوین رد تکارب همچنین. که به لحاظ نحوی از زبان عربی وام گرفته شده است هیئت مخفیه

م مۀ اعالز نا؛ اما در بخشی ابرای کلمات غیر عربی که در ساختار زبان فارسی نادرست است

انی پیوستگی و پشتیبانی داودخان )سردار مظفر( کلهر از فرخ خان میر پنجه ایلخ

اری زدمتگخای اوامر مطاعه بندگان حضرتعالی جاناً و ماالً برای برای اجر»میخوانیم: 

رکیب تکه جان را نمیتوان با تنوین عربی  (62)همان: سند شمارۀ « حضرتعالی حاضرم

 ه در آنیطی کها به نگارش سنتی و محاین مساله را میتوان پایبندی نویسندگان نامه کرد.

   اند، دانست.و تعلیم دیده بالیده
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صورت جمع کلماتیست یکی از شاخصهای پررنگ مکاتبات، بکار بردن : الجمعمعج ج(

ها به که خودشان جمع هستند. این مهم با ساختار زبان همداستان نیست و ما در نامه

اعالم پیوستگی و پشتیبانی داودخان )سردار مظفر( کلهر انحای گوناگون میبینیم. مثالً در 
با کمال امتنان از این »: 1329االول مورخ نوزدهم جمادی ،از فرخ خان میر پنجه ایلخانی

حضرتعالی حاضرم و به  اموراتتاریخ به بعد برای خدمتگزاری جنابعالی و شرفت مقاصد 

راجعه به جنابعالی قصور و کوتاهی نکنند و  اموراتام که همه وقت در خوانین هم سپرده

)نهضت مشروطیت در کرمانشاهان،  «همیشه اوقات در خدمتگزاری حضرتعالی حاضر باشند

میدانیم که واژۀ امور جمع امر است و کاربست امورات با ساختار  (.62سلطانی: سند شمارۀ 

به  شماها اقداماتامروز » ای دیگر میخوانیم:و نحوی زبان فارسی همنوا نیست. نیز در نامه

مبین یاری خداوند متعال منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و نصرت شما از دین 

آن است ان تَنصُرواهلل یَنصُرکُم و یثبت اَقدامَکُم این جانبازان در لوازم مساعدت و طلب ظفر 

)نهضت مشروطیت در کرمانشاهان، « و نصرت و قصور نخواهیم نمود انشاء اهلل تعالی

الجمع(، اقدام خود جمع قدم است و به کاربردن اقدامات )جمع (.52سلطانی: سند شمارۀ 

اند، نادرست است. نیز یکی از کلماتی که نگارندگان صورت جمع آن را مجدداً جمع بسته

الجمع شماها میبینیم که از جمع 52ضمایرند. ضمایری مثل شما یا ما. در سند شمارۀ 

از آن طرف مضامین کفرآئین بر ضد » استفاده شده است و در ادامۀ همین سند میخوانیم:

آیا در مدت مجاهدات ملت ... نسبت داده و به طبع رسانده ماهالت به مشروطیت و معد

غیور آذربایجان و مردانگی و اسالمیت و عزم و ثبات قدم جناب سردار ستارخان دام نصره 

حتم و واجب است  شماهازحمت میدهیم که بر  شماهااینک به تمام ... نشده شماهامعلوم 

 شماهاستخلص نموده راضی نشوید. این ننگ برای جناب حجه االسالم معظم الیه را زود م

  .)همان(« ابدالدهر بماند

کاربرد ترکیبات اضافی در بخشهایی از مکاتبات حایز یادآوری است. : انواع اضافی د(

پیام هیئت علمیه مخفیه نجف اشرف به سران ایالت زنگنه و کلهر و ... محض نمونه ما در 
چنین ترکیباتی را میبینیم که تعداد  و آزادیخواهانبرای پیوستن به صف مشروطه طلبان 

امر چشم اسالم بر غیرت و حمیت شما و دست تضرع والتجاء ملّت »آنها بسیار اندک است. 

« بر دامن همت شما و نجات و خالص برادران مذهبی بسته بر فتوت و مردانگی شما است

تضرع و دامنِ همت جزو  (. ترکیباتی همچون چشمِ اسالم، دست56ِ)همان: سند شمارۀ 

ست که ما شاهد آنیم و مخاطب در چنین جایی مجبور است درنگ کند تا ترکیبات نادری
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با   آقا سیدعبداهلل بهبهانیمعنای دقیق ترکیب را دریابد. همچنین در بخشی از نامۀ آزادی 

م ای خوانین عظام که چشمِ شفاعت به حضرت خیراالنا»چنین ترکیباتی مواجه میشویم: 

 (. 52: سند شمارۀ همان)« صلی اهلل علیه وآله و سلم دارید

 سطح فکری -6-2

ها و هنجارهای ای را آرایهعناصر زیباشناسی هر نوشتههماره باید مطمح نظر داشت که 

هنری بکار رفته در متن تعیین میکنند و خواننده با شناختن آنها، عالوه بر آن که لذت 

ببرد و اهداف نویسنده را های زیرین جمالت پیند به الیهبیشتری از متن میبرد، میتوا

. همین عمل کشف است که و از گذرگاه آن به سطح فکری نویسنده پی ببرد کشف کند

میتواند کالم نویسنده را در ذهن خواننده تثبیت کند و عالوه بر آن عواطف و احساسات او 

ع ادبی در هر نوشته با ماندگاری اثر در ذهن ها و صنایرا نیز برانگیزاند. بنابراین وجود آرایه

خواننده یا شنونده مرتبط است؛ زیرا بدین گونه است که زبان بعد ادبی به خود میگیرد 

یرغم اینکه روند نثر ادبی در این دوره عل(. 43)ممیزات تاریخنگاری در ایران، شعبانی: ص 

به سران و بزرگان بوده؛ اگر چه محدود  هااما این نامه ؛ی عمومی داردهاحوزهگرایش به 

. بنابراین میتوان از رهگذار این ها تا حدودی مسائل اجتماعی و عمومی استمحتوای نامه

محض  های ذهنی سران و بزرگان را نسبت به مسایل روز دریافت.ها خارخارها و دغدغهنامه

ضاع نابسامان نمونه یکی از شاخصهای پررنگ این تفکر تذکرات پیاپی بزرگان درباب او

بشرف عرض عالی میرساند البته خاطر مبارک از »رعیت و احساس همدردی با آنهاست. 

اختالل اوضاع امروزی ایرانیان و ضعف و ذلت و پریشانی اسالمیان مسبوق و مستحضر می 

باشد و یقیناً اسارت و گرفتاری ملت مظلوم را مشاهده فرموده و نکبت و خواری رعیت 

ظه می فرمائید و البد صدای استغاثه و استحضار برادران دینی را شنیده و بیچاره را مالح

ناله و ضجیج مظلومیت اخوان مؤمنین از تمام اطراف و اکناف مملکت ویران به سمع 

(. 56سلطانی: سند شمارۀ نهضت مشروطیت در کرمانشاهان، )« مبارک رسیده و میرسد

د با رعیت و تاکید بر این نکته داشتند تا از میبینیم که بزرگان و سران سعی در نزدیکی خو

رهگذار این مهم بتوانند نوعی تهییج را بین همگان ایجاد کنند و مردم را در این مقاومت با 

با تدقیق در متن مکاتبات درمیابیم که عالوه بر گرایش  خود همداستان سازند. همچنین

توجه به مبانی  ت، غیرت و ...هایی همچون وطن، ملو استفاده از کلیدواژه گراییملی

مذهب را از  -حداقل در مکاتبات مطالعه شده- مذهبی هم اهمیت واالیی دارد و نمیتوان

پای هم در جهت مقاومت و آزادیخواهی پیش میروند. و این دو پابه گرایی جدا دانستملی
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 پیشبرد اهدافدر  نیز آنچه از خوانش مکاتبات میتوان دریافت استفاده از استدالل و برهان

ها از های این دوره هم مثل سایر نوشتهنامهاست. به بیان دقیقتر،  صرف به جای توصیف

که  اندآوردهی آن به استدالل روی بجاتوصیف که شیوۀ معمول نثر بوده اعراض نموده و 

؛ گویی مخاطب در ذهن خود پس از خواندن یا شنیدن استهبدنۀ اصلی تمام نامه

امروز »برای نمونه ش را ملزم به پیوستن به جنبش آزادیخواه میکند. استدالالت، خوی

اقدامات شماها به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و نصرت شما از دین مبین 

یاری خداوند متعال آن است ان تَنصُرواهلل یَنصُرکُم و یثبت اَقدامَکُم این جانبازان در لوازم 

رت و قصور نخواهیم نمود انشاء اهلل تعالی. من االحقرالجانی مساعدت و طلب ظفر و نص

آنچه در این نامه (؛ 52سند شمارۀ  همان:)« محمدکاظم خراسانی؛ عبداهلل المازندرانی

برجسته شده است اقداماتی است که باید صورت پذیرد و این اقدامات در حکم جهاد در 

گرایانه و از سویی دیگر یش ملیرکاب امام زمان و یاری دین خداست. از یک سو گرا

که هر دو جزو قویترین محرکها برای مقاومت و قیام هستند. نیز در های مذهبی بنمایه

ها را و سبب این همه فتنه و فساد و منشأ این همه خرابی»ای دیگر میخوانیم: نامه

غرور بر جنابعالی بهتر از ما شناخته و میدانید که از آن ساعتی که این سلطان جوان م

اریکه سلطنت نشسته، اسباب انقراض دولت و استیصال ملت فراهم و عالئم بدبختی 

ایرانیان ظاهر و ابواب نجات و رفاهیت به روی شیعیان بسته گشته و از آن روزی که در 

مقر سلطنت قرار گرفت به حسب ظاهر همه را با ملت همراهی نموده و چند مرتبه به 

وده و قرآن مهر کرده که با ملت همراهی کند و قوائم مشروطیت و ه قسم یاد نمظایمان مغلّ

مشورت را قائم دارد اما در باطن چون مشروطیت را منافی اغراض شخصیه و ضد مقاصد 

دید، مشغول اخالل و احداث فتنه شد تا خاک مذّلت بر سر ملّت ریخت و یسیئه خود م

دا و مکان مقدس ملی است ویران که خانه خ ]را[دارالشورای را با توپ خراب و مسجد 

 (53سند شمارۀ همان: )« نموده و مشروطیین را مخذول و عدالت خواهان را قتل عام کرد

 سطح ادبی -6-3

 تلمیح -6-3-1

ای است درونی که سخنور ارائه»تلمیح در لغت به گوشۀ چشم اشاره کردن و در اصطالح 

هرچه از این گونه سخن در میان میآورد  ای وبدان سخت کوتاه، از داستانی، دستانی، گفته

)بدیع، « انگیزدستان یا گفته را به یکبارگی در ذهن سخن دوست برمیاو آن داستان، د

پیام هیئت علمیه مخفیه نجف اشرف به سران ایالت در بخشی از نامۀ  (.110کزّازی: ص 
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 ۀخط»میخوانیم:  زنگنه و کلهر و ... برای پیوستن به صف مشروطه طلبان و آزادیخواهان

آذربایجان را صحرای بال گردانیده و شیوه چنگیزی را در آن صفحات معمول داشته بر افتاء 

ها خراب و چه ودایع اهلل کمر بسته چه جوانهای رعنا به خاک و خون آغشته و چه خانه

که  در اینجا میتوان دریافت(. 56)همان: سند شمارۀ « اموال بتاراج رفته و چه آبروها ریخته

ها و عبارات با توجه به شواهد و قراین موجود در متن، اشارتی بر واقعۀ کربال )از واژه

صحرای بال، جوانهای رعنا به خاک و خون آغشته( و همچنین حملۀ مغول به ایران )از 

نیز در ها خراب و چه اموال به تاراج رفته(، دارد. ها و عبارات شیوۀ چنگیزی، چه خانهواژه

برادران شما هل من ناصر گفتند یاری و »دی آقا سیدعبداهلل بهبهانی میخوانیم: نامۀ آزا

( که اینجا نیز یادآور واقعۀ کربال و سخن 52: سند شمارۀ همان)« نصرت از آنها نکردید

 .است« هل من ناصر ینصرنی؟»مشهور 

 کنایه -6-3-2

با  هاامهدر ن است که ما مندی از آرایۀ کنایهیکی از ویژگیهای سطح ادبی مکاتبات، بهره

رنگین و  پنجه از خون آنها»میخوانیم:  52آن مواجهیم. مثالً در بخشی از سند شمارۀ 

گین بودن و پنجه از خون رن (.52: سند شمارۀ همان)« کیسه از مال آنان سنگین مینمایند

جان » یم:کیسه از مال کسی سنگین کردن خود نوعی کنایه است. در ادامۀ همین نامه دار

وسفید ر ن(.)هما« فشانیهای آن مجاهدین تا چه اندازه باعث روسفیدی و افتخارشان گردید

ت ک مذلاینکه خا تا» شدن نیز در اینجا کنایه است. همچنین در بخش دیگری میخوانیم:

دا خضاء ... مملکت دامن همت بر کمر زده در استربر سر ملت ریخته مجلس را توپ بسته

ه کپرواضح است  (.56)همان: سند شمارۀ « اد حقوق منصوبه ملتکوشیده و در استرد

 ست.خاک بر سر شدن )کنایه از بدبخت شدن( و کمر بستن هم کنایه از خدمت کردن ا

 درج و تضمین -6-3-3

امروز اقدامات شماها به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و نصرت شما از »

ن تَنصُرواهلل یَنصُرکُم و یُثَبِت اَقدامَکُم این جانبازان نست إدین مبین یاری خداوند متعال آ

: سند همان)« در لوازم مساعدت و طلب ظفر و نصرت قصور نخواهیم نمود انشاء اهلل تعالی

 سورۀ محمد در بخشی از این نامه آمده است.  7(. پرواضح است که آیۀ 52شمارۀ 

 مجاز -6-3-4

شاید »ها، گاه به چشم میخورد مجاز است. مثالً: ن نامهیکی دیگر از صنایعی که در میا

از  آذربایجانجناب عالی را هم بر این امر شنیع تکلیف نموده و اعانه و سوار برای جنگ 
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جناب عالی هم طلبیده باشند... و اگر چه تا بحال بحمداهلل از همت و حمیت حضرت 

)همان: سند شمارۀ « پیش نبردهکاری از  آذربایجانستارخان و وطن پرستی و جوانمردی 

 (. منظور از آذربایجان مردم آذربایجان است که به ذکر محل و ارادۀ حال مشهور است. 56

 گیرییجهنت -7

خواهان به سران ایل مشروطه مکاتبات و واکاوی سبکی در بررسیبا مطالعه و مداقه 

قد هر گونه پیچیدگی زبانی و ها به لحاظ ساختاری فااوالً نامهکه نتیجه گرفت  میتوانکلهر 

اما آنچه به هنگام خواندن و خوانش مکاتبات به لحاظ سبکی برجسته است،  ؛ادبی هستند

)بر  است عربیمندی از ساختار نحو زبان عربی و همچنین استعمال لغات و ترکیبات بهره

ها باشد که میتواند برآمده از خاستگاه این نامهو این مهم  خالف نثر مرسوم در آن دوره(

گاه نجف اشرف و گاه کربال و گاه سامرا و دیگر مراکز مذهبی بودند. نیز در بررسی ادبی 

هایی از این دست مواجه نمیشویم و آن روانی و ها با تشبیهات و استعارات و دیگر آرایهنامه

ها، از ها جریان و سریان دارد. گویا نگارندگان نامهسادگی نثر حاکم بر زمانه در متن نامه

اند. یعنی بر عربیت متن بین شاخصهای برجستۀ نثر حاکم به شیوۀ التقاطی عمل کرده

پس مخاطب با  اند.تاکید داشتند و در مقابل نسبت به ادبیت متن تالش شایانی نکرده

ه عموماً کمکاتباتی با نثر ساده و قابل فهم و در عین حال مملو از لغات عربی مواجه است 

 یریاب نیستند. هم دشوار و د
به عنوان ویژگی مشترک  این است که آنچه ،نکتۀ دوم که میتوان بدان اشاره کرد

و  ملی آزادیخواهیآزادی،  هایکلیدواژه کید برأت ،ها میتوان برشمردنامهتمام محتوای 

های ها بسان دانهاست. گویی نامهمبارزه با ظلم و ستم به عنوان یک تکلیف شرعی 

در که کلیدواژۀ آزادیخواهی نخ اتصال آنهاست. حال این آزادیخواهی را تسبیحی هستند 

گرایی و مذهب به مخاطب عرضه میکنند و سعی بنمایۀ قوی ملیبا ادغام دو قالب نامه و 

در ایجاد نوعی مقاومت و تهییج علیه حکومت فعلی دارند. از سوی دیگر مکاتبات با سران 

سهم بسزایی در  -خاصه ایل کلهر -بر آنست که ایالت ایالت و عشایر است و این خود دال 

 این مقاومت و آزادیخواهی در تاریخ ایران داشتند.
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