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چکیده
گرایی، انگیزشی است که در طی نویسیاندیشۀ سره

اي را مجذوب خود قرون و اعصار، گاهگاهی عده
هایی را در نثرنویسی به همراه داشتهساخته، جریانی

یغماي جندقی یکی از نویسندگانی است که در .است
.نویسی اهتمام ورزیدندرن سیزدهم هجري به امر سرهق

هاي خود تحت عنوان وي در طی برخی از نامه
ها و ترکیبات فارسی را جانشین واژه»نگارپارسی«

برخالف باور شایع، استفاده . استکلمات عربی ساخته
از کلمات فارسی مجعول و مهجور بسامد باالیی در نثر 

ا آراستن نثر از طریق وي ب. یغماي جندقی ندارد
هاي سجع، عالوه جمالت و کلمات معطوف و لخت

بر پالودن نثر از عناصر زبانی غیر فارسی، سبک 
است که پیروان و شخصی براي خود ابداع نموده

یغماي جندقی براي . شاگردانی نیز داشته است
نگاري، ارزش و اعتبار تاریخی و ادبی بسیاري قائل نامه

نویسی در جهت اشاعۀ نام و مقاصد است و از نامه
هایش، لحن خود بهره جسته است؛ لحن یغما در نامه

.منشانه استتعلیمی و بزرگ
در این مقاله، پس از نگاهی مختصر به جریان 

نویسی و معرفی زندگی و آثار یغماي جندقی، سره
نگار یغماي جندقی را از حیث سبک هاي پارسینامه

.ایمبر آن، بررسی نمودهنگارش و اندیشۀ غالب 
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Abstract
Yaghma Jandaghi is a great Iranian poet
and writer of the thirteenth century. He was
interested in pure Persian language.
Jandaghi book title is Monshaat. His letters
are there in the Monshaat. He did not write
the letters of Arabic words. He tried to
write all the letters with the word Persian.
He made Persian compound words to make
him use it in his letters. He was a great
enthusiast. In this article we have
investigated in his letters. Yaghma
Jandaghi, Clean Language, Monshaat,
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مقدمه
نویسندة برجستۀ ایرانی در یغماي جندقی، شاعر و 

وي، به گواهی مکاتیب .قرن سیزدهم هجري است
است، و منشآت بسیاري که از وي به یادگار مانده
نویسی از جملۀ کسانی است که به نهضت سره

فارسی در قرن سیزدهم همت گماشتند و کوشیدند 
تا در آثار منثور خود، استفاده از زبان و همچنین 

. حداقل برسانندفرهنگ عربی را به
ل اي زبانی است که با مسائئلهمس1گراییسره«

بسیاري از جمله ملّیت، تاریخ ادبیات، 
پیوندي نزدیک دارد؛ ... شناسی وشناسی، روانجامعه

گرایی همواره در تاریخ همۀ اقوام وجود اندیشۀ سره
.روداي نو به شمار نمیرو پدیدهاست، از اینداشته

ویژه در اي از تاریخ جهان بهبرههبا این حال در
میالدي این پدیده 20و اوایل قرن 19اواخر قرن 

)162: 1390عطرفی، (.»استنمود بیشتري یافته
در حقیقت این شیوة نگارش که در آن به «

پاکسازي زبان فارسی از عناصر بیگانه و به طور 
خاص واژگان، اصطالحات و عناصر زبان عربی 

به موازات پیدایش و گسترش شود،کید میأت
هاي گیري نخستین حلقهنهضت تجددخواهی، شکل

هاي جدید روشنفکري و رواج تدریجی اندیشه
ویژه اندیشۀ ناسیونالیسم، در دایرة اهتمام و بحث به

و گفتگوي جدي برخی از نویسندگان و 
نیا، صدري(.»استپردازان ادبی قرار گرفتهنظریه
1388 :100(

رن همزمان با زندگانی یغما، این سلیقه در این ق
و روش در میان برخی نویسندگان باب شد و غیر 

1. purism

اند که این شیوه را در از یغما کسان دیگري نیز بوده
نویسی در این عصر در حقیقت سره. پیش گرفتند

واکنشی بود در برابر نثر مصنوع و پر تکلف آن 
میرزا هایی که براي یغما، در یکی از نامه. روزگار

احمد صفایی، یکی از فرزندانش، نوشته، به این 
این شیوه به کیش «: اشاره کرده است»نوبر«جریان 

اندوزان و هنرآموزان، تازه کاري و نوبر دانش
شماري است؛ گروهی انبوه نگارندگان قزوین و ري 
و گذرندگان اصفهان و جی بر این منش رخت 

هاي داستاناند و در این روش سخت ایستاده، نهاده
یغما،(.»هاي شگرف افراختهاند و کاخژرف پرداخته

1362 :86 -85(
زبانی است - در راستاي همین نهضت فرهنگی

به سهم - است تا که یغماي جندقی نیز کوشیده
خود و براي پیشبرد اهداف این جنبش، برخی از 
مکتوبات فراوان خود را به پارسی سره بنویسد؛ 

نگار نامیده، نه تنها ا بسیط یا پارسیها ریغما این نامه
ورزیده، بلکه شاگردان خود به نگارش آنها اقدام می

نمودهو فرزندان خود را نیز بدین کار تشویق می
وي براي پیشبرد این هدف، تنها به تحقیق و . است

تتبع در دواوین استادان سخن قناعت نکرد، بلکه 
صلۀ زیاد فرهنگ بزرگ برهان قاطع را با دقت و حو

هایی بر آن نوشت؛ تکملهتفحص کرد و حتی ظاهراً
عالوه بر منشآت، یغما با همکاري فرزندش، احمد 

لیف کرد که خاص اصطالحات أصفایی، فرهنگی ت
. و کنایات زبان فارسی بوده است

لهئبیان مس
اي ایم، تا ضمن ارائۀ تاریخچهدر این مقاله کوشیده

گرایی و دالیل »نویسیسره«لۀ ئمختصر از مس
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- فرهنگی و تاریخی آن، منشآت یغماي جندقی را 
اي از این رویه در میان آثار منثور به عنوان نمونه

واکاوي کنیم و ضمن تجزیه و تحلیل - فارسی
هاي آن هاي سبکی و زبانی، تطابق و تفاوتویژگی

.نویسی این عهد بازجوییمرا با جریان کلی سره

قپیشینیه و لزوم تحقی
نویسی در قرن سیزدهم هجري، به شکل سرهجریان

اي در آثاري چند بررسی و یک جریان کلی و دوره
در مقالۀ ) 1390(جهانگرد . تبیین شده است

رویکرد انتقادي، مبناي دگردیسی انواع نثر ادبی در «
پیشینۀ «در مقالۀ ) 1388(نیا، صدري»عصر قاجار

طرفی ، ع»نویسیتاریخی و مبانی نظري سره
» گرایی در تاریخ ادب فارسیسره«در مقالۀ ) 1390(

له ئاز جنبۀ نقد اجتماعی و تاریخی به این مس
اما تاکنون، . اندنگریسته و دالیل آن را ارزیابی نموده

نویسی به گونۀ سبک شخصی و از نهضت سره
شناسی در آثار هیچ یک از نثرنویسان منظر سبک

این امر . ه استاین عصر مورد بررسی قرار نگرفت
لزوم وجود تحقیقات جداگانه در حوزة شناخت 
سبک شخصی نویسندگان این جریان را بیان 

. کند، که این مقاله آن را هدف خود ساخته استمی

بحث و بررسی
نویسی انگیزه و تاریچۀ سره. 1
گرایی در اند که سرهبیشتر محققان بر این عقیده«

اي است که همچون معناي امروزین، بیشتر پدیده
هاي معاصر، اروپاییان آغازگر و دیگر پدیده

ها با توجه به اند؛ آلمانیش بودهامحرك اصلی

اند که نخستین ملتیشانهاي ناسیونالیستیاندیشه
گرایی به مطالعه به صورت جدي در زمینۀ سره

ها هم به پیروي از اند؛ بعدها سایر ملتپرداخته
سخ به آنان و نیز دفاع از ایشان و به نوعی در پا

واژة . اندگرایی روي آوردهملیت خود به سره
گرایی در ایران از سدة سیزدهم هجري با سره

هاي بروز جنگ جهانی اول و نفوذ اندیشه
ها به کشورمان به اوج خود ناسیونالیستی آلمانی

)162: 1390عطرفی، (. رسید
در ایران سدة دهم براي نخستین بار، 

به این کار دست » آذر کیوانیان«به عنوان ايفرقه
کردند زبانشان زبان باستانی بودند که ادعا میزده

الدین است؛ پیش از آن در قرن نهم هجري جالل
دوانی گاهگاهی به فارسی سره و پیراسته از زبان 

عنوان زبان دساتیري . استنوشتهتازي مطلب می
خود کیوانیان براي بعدها به زبانی که آذر

، اختصاص )یا به نوعی اختراع کردند(برگزیدند 
به «:اند کهکیوانیان نوشتهرخصوص آذرد. یافت

کیوانیان، دساتیر یک کتاب آسمانی پندار آذر
است که از طریق وحی به پیامبران آن زمان 

کیومرث، سیامک، هوشنگ، جمشید، فریدون و (
پس از)249: 1369مجتبایی، (.نازل شده است...) 

نویسی با فراز و فرودهایی این تحرك، روند سره
یابد، تا اینکه از سدة سیزدهم همچنان ادامه می

شود که پاالیش هجري، حرکتی در ایران آغاز می
ویژه عربی زبان فارسی را از واژگان بیگانه، به

این حرکت، از زمان پادشاهی «: کندتجویز می
ناصرالدین شاه آغاز شد و پس از چندي به

هاي صورت جنبشی درآمد که تا حدي بر آگاهی
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: 1376اصیل، (.»تاریخی و تعصب ملی استوار بود
815(

در این دوره برخی از نویسندگان ایرانی که 
پروراندند، به نویسی را در سر میاندیشۀ ساده

. فکر پالودن زبان فارسی از واژگان بیگانه افتادند
رزا، الدین مییغماي جندقی، شاهزاده جالل

رضاخان افشار بکشلو و میرزا آقاخان کرمانی از 
. زبان فارسی بودندسازيپاكنخستین کوشندگان 

گانۀ الدین میرزا قاجار مجلدات سهشاهزاده جالل
نامۀ خسروان را بدین روش نگاشت و در سال 

در نیمۀ «:آن را به چاپ رساند1288تا 1285
ثار دوم قرن سیزدهم، واژگان مجعولی که در آ

کیوان به کار رفته بود، مورد پیروان فرقۀ آذر
توجه برخی از نویسندگان ایران قرار گرفت؛ 
پیش از این تاریخ بعضی از این لغات جعلی به 

اي از فرهنگ برهان قاطع و از آنجا به پاره
نویسندگان ایرانی . لیفات فارسی راه یافته بودأت

که این لف برهان قاطع با این پندارؤنیز همانند م
لغات از جملۀ واژگان اصیل و فراموش شدة 

هاي عهد باستان به کار فارسی است که در کتاب
حال . است، به نقل آنها مبادرت ورزیدندرفته

هایی نظیر دساتیر آنکه هم این واژگان و هم کتاب
خذ اصلی این واژگان بود، همه ساختگی و أکه م

آثار در جعلی بود؛ به هر روي، رواج این لغات و
رویکرد برخی از نویسندگان نیمۀ دوم قرن 

ثر بوده است، چنان که ؤنویسی مسیزدهم به سره
نگاري کسانی چون یغماي جندقی و فرهاد سره

توان چنین اساسی میمیرزا معتمدالدوله را بر
)109: 1388نیا، صدري(.»توجیه کرد

شهرت عمدة سبک نثرنویسی یغما به خاطر 
ي و احتراز او از به کار بردن نگاري وپارسی

لغات و اصطالحات عربی و دیگر لغات داخل 
آثار نثري یغما همان . شده در زبان پارسی است

هاي فراوانی منشآت اوست، شامل مجموعه نامه
میرزا اسماعیل هنر، میرزا (که به پسران خود 

محمدعلی خطر، میرزا احمد صفایی و میرزا 
شاهزادگان و و بعضی از ) ابراهیم دستان

.دانشمندان و دوستان و کسان خود نوشته است

نگاري براي یغماو نامهیت نامهاهم. 2
نگاري در نظر یغما از اهمیت ادبی و و نامهنامه

است؛ از همچنین تاریخی واالیی برخوردار بوده
ها پیداست که منظور طرز نگارش او در این نامه

داختن به موضوع او از نگارش آنها، نه فقط پر
پرسی از از قبیل سفارش کاري یا احوال(نامه 

است که بلکه خلق اثر مکتوبی بوده...) رفیقی و
هم در شکل و هم در محتوا، ارزش و ماندگاري 
مشابه با شعر بیابد؛ خود یغما به این نکته در یکی 

نامه نه گفتاري است «:کندهایش اشاره میاز نامه
ها افسانۀ هر و از یاد شود؛ سالکه به گفتن باد آید

گزارِ دوست و دشمن انجمن خواهد بود و گوش
)96: 1362یغما، (.»خواهد شد

هاي یغما، محملی هستند عالوه بر این، نامه
نگاري و ترویج شیوة براي تمرین پارسی

بدین جهت است که او از یاران و . نگاشتپارسی
خواهد که در حفظ و فرزندانش همیشه می

ها شاید هاي او بکوشند تا این نامهنگهداري نامه
پس از «:روزي به کار نوآموزان این طریق آید
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خواندن، اگر یکی از بستگان برنگارند و در گنجی 
گزارند، روزي نوآموزان را دستیار نگارندگی و 

)همان(» .پایمرد گزارندگی خواهد شد
هایش، هر کسی را که با او قرابت او در نامه

کاتبه دارد، به فراگیري و تمرین و ممارست و م
ها به عنوان خواند و از این نامهراه فرا میدر این 

براي تبلیغ و معرفی شیوة مطلوب خود ايوسیله
کاش تو هم با آن «: جویددر نگارندگی بهره می

مایه گرفتاري و کار و گرانباري و تیمار، از راه 
آزمون خم اندر پشت و خامه در انگشت 

کردي؛ چنان پندارم در نامۀ سیم چارم تو نیز می
ساز رستۀ پوي دستۀ یاران و سخندنبال

)85-86:همان(.»نگاران آییپارسی
نگاري را دعوت او پیوسته مشتاقان پارسی

خواهد نماید و از آنان میبه سعی و ممارست می
تا بیشتر و بهتر بنویسند و نمونۀ کارشان را براي 

تا نحوة کار و پیشرفت آنان را ارزیابی او بفرستند 
اي که در پی همچنین از فحواي نامه. نماید

خواهد آمد، آشکار است که در امر نگاشتن 
نگار، رقابتی نیز در جریان بودههاي پارسینامه

هاي اصیل رساند که جز انگیزهاست و این امر می
-ها اشاراتی رفتبدانکه قبالً-نگاري سره

در آن روزگار، تبدیل به هایینامهچنین نگاشتن 
اي براي رقابت مدعیان یک سنت ادبی و عرصه

نگار که روز پارسینامۀ«:نویسندگی شده است
گذشته در دست داشتم اینک نگارش بر دست 

دانم این دو فرزندي میرزاجعفر روانه داشتم، نمی
روزه از روي نامۀ بزرگ استاد مهربان میرزاحسن، 

خامه در انگشت و نامه در مشت آزمون را

اي یا نه؟ اگر چیزي نگارش رفته و از آن آورده
تر و با روش به هم پارچه در منش جستهدو

خواهم به تر باشد، با من فرست، میپیوسته
اي که در کیش نگارش، دیگر نویسندگان نگارنده

را کمتر از خویش دانند و را از تو بیش و ت
ر این گرد سواري و در این بازنمایم، تا بدانند د

)84: 1362یغما، (.»باغ بهاري هست
یغما، تمام گروندگان به این کیش، یعنی 

اند و در نگاران درآمدهآنانی را که در شمار پارسی
هاي اند و نامهنگارش از شیوة یغما تبعیت کرده

اند، به خود را به طرز دلخواه او شکل داده
ید و به رساترین شکل، ستاترین کالم میمهربانانه

نامۀ زیبانگارِ شیواگفتار «: کندتحسین و تشویق می
که از در آزمون بر فرهنگ دري نگارشگري رفته 

سایی کرد و پروردش دیده را سرمهبود، دودة دید
سامان سینه و جان را چون جام جمشید و آیینۀ 
خورشید روشنایی بخشود؛ بی سازش و 

ه چندان درست خوشگویی و نوازش و دلجویی ن
افتاد و خوش نشست که زبان سازِ آفرین و 
ستایش گیرد یا چون چهرِ مهرفروزت زیبایی 

اگر روزي یک . خدادادش نیازمند پیرایه و آرایش
نامه بر همین راه و روش نگار آري و اندك درنگ 

سرشتن که و کوشش در جستن فرهنگ و بهم در
دیگر چندان ناهموار نیفتد به کار بري، شش ماه 

سنجان رنگ و سخنیکی از نویسندگان صابی
)100: 1362یغما، (.»سنگ خواهی شدصاحب

هنجار بودنِ معلوم است که سخته و به
نوشته است، و دور بودنشان از هایی که مینامه

ایرادات نوشتاري و بالغی براي یغما از اهمیت 
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است، و به نوعی در اعتدال بسیاري برخوردار بوده
یدگی آن، پاي حیثیت شغلی و اعتبار ادبی و پسند

از همین روست که . دیده استخود را در میان می
اي را بدون بنا به اشارات خودش، هرگز نوشته
است و کردهبازخوانی و تصحیح مجدد ارسال نمی

برده دیده، از میان میاگر آن را شایستۀ ارسال نمی
پس از خواندن با دیدي درست در ... «:است

دانست ژاژ و شیوا ماندن اگر چندان سرد و خام و 
اندام نیست، این نوشته را نیز چون نسنجیده و بی
ها نگاهدار که فردا دگر ره بازگشت دیگر نگارش

و بر پخته و خامش گذر آرم، چنانچه سزاي 
.»نوشتن شد، برنگاریم یا به آب درشستن برگزاریم

)101:همان(
ماندن از به همین جهت، براي در امان

گیري منتقدان و بدخواهان جویی و خردهعیب
هایش، آن را در خود، همواره پس از نگاشتن نامه

اختیار یاران و کسانِ موافق و محرمش قرار 
ها ویرایش داده است تا پیش از انتشار، آن نامهمی

شوند و از هرگونه خطا و ناهنجاري پیراسته 
هاي یغما، در گردند؛ مضمون چندین نامه، از نامه

اگرچه از پراکندگی و پیري «: این باره است
حالتی نماند که تعلیق رسالتی توانم یا تلفیق 
مقالتی، ولی به خطی خام و ربطی خنک، تر و 
خشکی درهم بستم، امیدوارم نواقص مختصر 
خدمت را به کماالت ارادتم بخشند؛ درست و 
مکرر بخوان و از درِ درایت کاربند امعان نظر 

اش؛ اگر خامه خطایی کرده و نامه نقش ناسزایی ب
پذیرفته قلم درکش و بدل را به کلک بداعت بر 

ز سر خواهم نوشت و گوش و باال باطل نگار، ا

حوالت خود را از مبتکرات دقت واال، گردنِ مت
)249-250: 1362یغما، (.»زیور خواهم بست

یغما و زبان عربی. 3
میلی نداشته است پیداست که یغما به زبان عربی 

و سعی نموده که به جاي کلمات عربی از 
اي که در هاي فارسی استفاده کند؛ به گونهواژه
گونه لغت عربی نگار یغما هیچهاي پارسینامه
اند این حالت به بعضی گفته. توان یافتنمی

است خاطر مسلط نبودن یغما به زبان عربی بوده
دانم نمی«: ند کهکنو به این گفتۀ یغما استناد می

ام یا غلط است، اهللا علیها را درست نوشتهصلوات
همچنین در قطعۀ کوتاه طنز .»سواديامان از بی

نویسان را به استهزا دانان و عربیمانندي نیز عربی
التخافون عن العربیاه، ال واهللا، من «: گرفته است

: 1362یغما، (.»اآلب خوردن الف البار اآلسانات
ترسم، به خدا قسم عربی ها نمیعرباز()344

تر بود پیش گفتن صد مرتبه از آب خوردن آسان
)345:همان(.»من

سوادي یغما در لۀ بیئاما با این همه، مس
تواند باشد، ادب عربی، چندان قابل پذیرش نمی

هایی که در آنها الخصوص با توجه به نامهعلی
ی یغما به فراوانی از کلمات و ترکیبات عرب

هایش را گونه نامهاست؛ یغما نام ایناستفاده کرده
شیوة کار او در مکاتیب «: استنهاده» مرکب«

.»مرکب حکایت از تبحر او در زبان عربی دارد
رقیمۀ کریمه این دفعه از «:)345: 1374خاتمی، (

خیر جواب خطاب حضرت خالی از عتابی أباب ت
. ابجواعتراضی صواب است و پرسشی بی. نبود
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اگر در مقابله اقامت معذرت اندیشم گناهی دور 
از مغفرت خواهد بود؛ اولی آنکه بر ذلت اعتراف 
آرم و لغزش را انصاف دهم یارب از هرچه خطا 
رفت هزار استغفار؛ اکنون که حامل راهسپار 
سامان مقصود است، عرض وجودي فرض افتاد 

.»و ذمت بندگی را اداي شرط ضراعت فرض آمد
)181: 1362یغما، (

کلمات فارسی مجعول و یا مهجور. 4
برخالف آنچه اغلب در مورد نثر قرن سیزده و 

شود نویسی رایج در این عهد گفته مینهضت سره
ها هاي نخستین مقاله بدانو ما هم در بخش(

و به عموم نویسندگان این دوره، ) اشاره کردیم
مندي بسیار از زبان دساتیري و لغات مجعولبهره

شود، در نثر یغما، هرگز این امر، به نسبت داده می
شکل ویژگی تکرار شونده و یا مختصۀ سبکی در 

است و میزان لغات فارسی کهن و یا جعل نیامده
هاي او از بسامد باالیی برخوردار شده در نامه

ها دیده نیست؛ فقط چند واژة ناآشنا در این نامه
م آنقدر در شمار هشود و همین چند واژة کممی

شوند که از موضع و نوع ها تکرار میاین نامه
نها براي معنی مقصود از آکاربردشان تقریباً

به مراجعهشود و نیازي به خواننده معلوم می
. ماندنامه باقی نمیفرهنگ و لغت

هاي فارسی پرمصرف در تعدادي از واژه
، بنوره )عیب(آك : ند ازاهاي یغما عبارتنامه

، )اصل و نژاد؛ گستردنی(، پروز )د و دیواربنیا(
: یا تلواس(، تلواسه )اضطراب و خواهش(تاسه 

، )فریب و چاپلوسی(، تیتال )قرارياضطراب و بی

، چاچول )سوسمار کوچک زهردار(چلپاسه 
بندي ، شاخچه)پله، پلکان(، زینه )نیرنگ و فریب(
قسمی لباده و (، کلجه )سازي و بهتانتهمت(

).پارهپارچۀ کهنه، ژنده(ه ، لتّ)پالتو

سازي و کلمات مرکب فارسیترکیب. 5
ساز در میان مختصات ترین ویژگی سبکمهم

هاي یغما، ساختن و استفادة مکرر او از زبانی نامه
هاي مختلف کلمات مرکب فارسی است؛ ترکیب

هاي مهم و با ساختارهاي متفاوت یکی از ویژگی
ایش عناصر زبانی اصلی زبان فارسی در جهت افز

ها پیش از یغما، است؛ گویندگان ادب فارسی قرن
به این ویژگی مهم و کاربردي زبان فارسی پی 
برده بودند و از این روش هم در جهت فراوانی، 

سازي و هنجارشکنی زبان کردن و برجستهتازه
اند، و هم کلمات مقفی مورد مند گشتهخود بهره

شعر و همچنین نظر خود را جهت استفاده در
.اندمین کردهأهاي سجع در نثر تقرینه

تمام از-تقریباً–سازي یغما براي ترکیب
هاي ترکیبی، مرکب از اسم و صفت انواع صورت

و قید و ساختارهاي فعلی و همچنین انواع وندها 
کند، اما به طور معمول، ترکیباتی که استفاده می

ن افعال در آنها یکی از اجزاي آن ساختی از ب
در متن . استاست، بیشتر دستمایۀ کار او بوده

زیر که در آن، یغما براي پسرش از احوال و 
گوید و او را دعوت به اوصاف مردم زمانه می

کند، براي برشمردن گیري از مردم میکناره
ویژگی ابناي عصر از کلمات مرکب بسیاري یاري 

گونه که مشهود است، بیشترجسته است و همان
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این ترکیبات یک جزء فعلی در ساختار خود 
تا بر بوي سودي نیازمندند و به اندیشۀ «:دارند

رفتار، گفتارند و نرمآکند، همه گرمگزندي بیم
زبان، پویند و چربند و مهربان، آهستهافروتن

دارند و سپاسگزار، پایمردند و دستیار، خداي پاس
است، نیازي خاست و بیم درکناکرده چون بی

نشناسند و زن، نمکبندند و پايهمه دست
اندیشند و درآیند و بلندگراي، کیندرشکن، تلخ

گوي، خیرهپویند و زشتخودستاي، درشت
کشند و پرخاشجوي؛ خوب آن است که او را 

هراسی؛ این نشناسی و کاردانی آنکه از همه در
پسران یادگار آن پدرانند که یکصد و بیست و 

نشین آنان را اند و جايیغمبر را کشتهچهار هزار پ
که دریاي آمرزگاریند و کشتی رستگاري به خاك 

)20: 1362یغما، (. »...و خون آغشته
در نمونۀ زیر هم این ویژگی را در ترکیباتی 

شکست، نشست، بیخیز، خوشچون خوب
نامۀ دیگر بر «:توان دیدگزار میافکن، گوشچشم

خیز و انچه خوبفرهنگ دري در دست است، چن
نشست افتاد و به خواست یزدان بنورة خوش

شکست آمد، دیگر بارم که بنیادش به درستی بی
افکن جايِ سرکاري، یاري خواست، چشمبه آرام

)74: 1362یغما، (. گزار خواهم داشتو گوش

الصفاتتنسیق. 6
ها، یغما، کلمات مرکب را به طریق در برخی نامه

به هم کرده و به دنبال هم الصفات، عطفتنسیق
آزرم، شرم هیچگروه بی«:استردیف چیده

باره، زنهارخواره، دراي، ستمگراي هرزهیاوه

تلواس، پالس، ستیزهخوي، کجروي، اهریمنآدمی
تراش، آهنگ، الفگوشرنگ، سیاهروباره
نواخت، شناخت، پوچکالش، هیچگزاف
کاسه، هدریده، گداتاسه، سیاپریده، چشمهوش

تاز، ساز بستانگوي، دستانآبروي بیهدهبی
اندیشه، شوربخت، وارون تخت، ریوپیشه، رنگ

گیر، خودسپاس، خدانشناس، دشوارگذشت، آسان
.»...سرشتزودگرسنه، دیرسیر، آذرسرشت، دوزخ

)1362:81یغما، (
معلوم است که این عمل در فن نویسندگی 

شدهیاو نهایت آراستگی و صناعت محسوب م
هایی از این صنعت در نامهاست، چون معموالً

سود جسته است، که آنها را سر صبر و حوصله، 
نه از روي ضرورت کاري، بلکه به جهت نمودن 

دو روز «: هنر نویسندگی خود تحریر نموده است
پیش از این، سواري درازریش کوتاه چانه، 

جوي، شانه، زودجنگ عربدهدوش پهنفراخ
روي، چرنددراي بلند باال، پرعبوس بلهتنگ آچشم
خند، دماغ گنده مغزکنده، از در صورت گفتی هیچ

زال سیستان است یا پور دستان، وارد سمنان 
)243: 1362یغما، (.»...شد

سازي، صفات او سه مختصۀ ترکیب
معطوف به هم و نیز آرایۀ سجع را در کنار هم به 

هاي عنوان ویژگی بارز کالمش در نامه
خار و خسته، «:گذاردنگار به نمایش میارسیپ

زار و شکسته، مایه درباخته، کیسه پرداخته، دل 
پریده، گوش پالود، هوشدردآلود، دیده خون

و تاب، توش دستار، بیآشفتهدیدار،2بریده، آلفته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانهآشفته و خشمناك، نامراد و دی: آلفته. 2
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هوش و خواب، پاي از پویه فتاده، جان بر لب بی
ستاده، پر کنده پراکنده، پشیمان پریشان، پاي از 

لنگان ریگ هامون به پی پیش، چشم از پی، لنگ
.»سود و چون روي خانه نداشت راي ري کرد

)46: 1362یغما، (

هاي مسجعلَخت. 7
ترین آراستگی بدیعی در ترین و پرمصرفرایج
نگار یغما، استفاده از آرایۀ سجع هاي پارسینامه

توان نثر است؛ تا آنجا که در بسیاري از موارد، می
گونه که ترکیبات نیغما هما. او را نثر مسجع نامید

دنبال هم بهالصفات فارسی را به گونۀ تنسیق
کند که این کلمات را از سعی میچیند، معموالًمی

: اهنگ سازدجهت وزن و حرف روي  هم با هم
بارة زنهارخواره، آدمی روي، مشتی خشم«

دریده آهنگ، چشمرنگ، گرگخوي، روباهاهرمن
هوش پریده، خودسپاس خدانشناس، دیوانهشرم

)1362:21یغما، (. »...خودفروش
از سوي دیگر، یغما تمام تالش خود را به 

هاي کوتاه و گیرد تا جمالت را به قرینهکار می
اي که در نهایت یم نماید به گونهبلند مسجع تقس

کار، نثر او از تعداد بسیاري جمالت داراي قافیه 
شود و در این راستا براي تهیه کردن تشکیل می

سازي کلمات فارسی مواد اولیه سجع، از ترکیب
جوید؛ در نامۀ زیر که آن را براي پسرش سود می

میرزا اسماعیل هنر نوشته، ضمن تعریف و تمجید 
نویسندگی او، از اعتیادش به تریاك ابراز از هنر

است، شیوة برخورداري او از کلمات سف نمودهأت
دار و موزون و مقفی، در کنار تالشش براي معنی

منسجم بودن کوتاهی و بلندي جمالت قرینۀ 

پیمان در دست دوستی دیرینه«:مسجع آشکار است
ه زاده نگارشی سختپیوند، از تو به همشیرهو پیشینه

نی خرّم شاخی و شیوا و گزارشی پخته و زیبا، نی
آگین از خس و خار پیراسته و فرّخ کاخی گل

زرآذین به هزاران بوي و بهار آراسته، دیدم؛ اگر 
من ساالر انجمن بودم و تو نویسنده و پیشکار من، 

جستم و آن پیکر و از نوا و نواختی شاهانه دلت می
رخ بلندش با پرند که چباال را بدان خسروانی

هزاران دیده در کارگاه آفرینش رساتر تافته ندید و 
بستم؛ آخ و افسوس از آن دل بافته نیافت پیرایه می

ساز و دست و خامه و شست که پندارهاي آلودگی
سوزش از کار آفریدن و هاي آسودگیو اندیشه

شمار پروریدن باز داشت و با تریاك و برش که 
و کاهش کی و جز تندي خوي و زردي روي 

سستی پی، سیري از کار و کرد و بیزاري از زن و 
پروایی و گیري و خاموشی، بیمرد، گوشه

گویی و ساري و گرانجانی، تلخفراموشی، سبک
بدگمانی، گریز از دور و نزدیک، هراس از ترك و 

بخشی از رنگ و آب، ناکامی از خورد تازیک، بی
ه و و خواب، لغزش از دست و پاي، خراش سین

ناي، تلواس پخته و خام، خشکی مغز و کاهش 
یغما، (.»سود و بهبودي نیست، انباز و دمساز کرد

1362 :170 -169(
براي خوانش و فهم معناي صحیح جمالت 
او، مخاطب نیز مجبور است تا با آهنگ کلمات و 
طول جمالت هماهنگ شود؛ همین امر، گاهی 

ل فهم معانی جمالت را براي خواننده با مشک
کند چند جملۀ سازد و او را مجبور میمواجه می

درپی را دوباره، از سر بخواند تا نظم موجود پی
اي به این یغما، خود، در نامهکند؛آن را کشف 
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است و نوآموزان این راه را به نکته اشاره کرده
نویسی دقت بسیار در امر پیوسته و یا گسسته

زینهار، «:کندها سفارش میکلمات و طول لخت
آور و سراپا چشم و هنگام نگارندگی پاس هوش

گوش زي تا آنجا که پیوسته سزاست، گسسته 
نیفتد و جایی که گسسته روا، پیوسته نگردد؛ دیدة 
خوانندگان بیشتر بدین تازه روش نودیدار است و 

کار را دانست و دید چیزهاي نادیده گران کمآسان
اگر . ]است[ار و ندانسته بر دیده و دل، بند و ب

هنگام نگارش، اندازة گزارش، بر این هنجار 
ها را که اندازه و نخیزد، ناگزیر آغاز و انجام لخت

ساز است، با هم برکنند و دریافت شماري به
زیبایی گوهر و شیوایی دیدار سخن، بر خواننده و 

)115: 1362یغما،(.»نیوشنده هر دو دشوار افتد

درازدرایی. 8
ي یغما، اغلب به جهت تمایل او در آرایش هانامه

کالم و استفادة زیاد از کلمات و جمالت معطوف و 
هاي مسجع، معموال دچار درازگویی همچنین لخت
گردد؛ یغما خود در این مورد توضیح یا اطناب می

دهد و دلیل اطناب موجود در کالمش را توجیه می
گریزانم اسماعیل، خود دانی از درازدرایی «:نمایدمی

گویی را به سرایی و کوتاهو در گفت و نوشت، کم
پرداخت مویی آویزان؛ ولی چون نگارش پارسی
ها همان دشوار است و از این روش تا آن منش

آزارم، تا اگر دستان موزه و دستار دیده و دانسته در
نوشته دیگري را نیز به این شیوه نیاز خیزد، از یک

)1362:19یغما، (.»سه چهار نامه توانند سرشت

شواهد و امثال. 9
نگار یا مرکّب، هاي یغما، اعم از پارسیدر نامه

گونه شاهد شعري، یا مثَل، حدیث و یا آیۀ هیچ
هایش، به مناسبت عربی وجود ندارد؛ او در نامه

موضوع از شواهد شعري فارسی، بدون اشاره به 
:نام سرایندة آن استفاده کرده است

جان شد مرا یقین که تو رفتیگمان رفتن
نعوذ باهللا اگر جان رود چنین که تو رفتی

)1362:75یغما،(
هایش، گاه عالوه بر این، او در برخی از نامه

هاي آن، حکایتی را در ابتداي نامه و گاه در میانه
است و سپس از فراخور مطلب خود ذکر کرده

حکایت برگفته، نتیجۀ مورد نظرش را گرفته، و
در متن نوشتۀ خود وارد آن نتیجه را مستقیماً

است؛ به بیان دیگر، یغما چون پیشینیان ساخته
 ادبیات ما از قبیل مولوي و سنایی، درك حکمت

است و حکایت را به متن داستان اضافه کرده
دریافت آن را به عهدة مخاطب ننهاده؛ به عنوان 

ت از هایش با موضوعِ شکاییکی از نامهمثال، در
جهود و جوان اهل زمانه، ابتدا حکایتی از پیر

اند؛ د که در کشتی همسفر شدهکنمسلمان نقل می
کند که ناگهان شبی پیر، قصد نوشیدن می مینیمه 

کنی؟ رسد که چه میجوان مسلمان از راه می
روز از درِ رامش و رايِ آرامش، شبی پیر پراکنده«

مساز چاه، از آن آفتاب انبازِ ماه افکند و یوسف د
بیش که بدان شماله خرمن خورشید سوزد و از 
آن کالله گردن خورشید بندد، قرشی چون گرگ 

مستش فرا سر تاخت و شیرگیر یا شیر گرگ
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خیرخیرش دیده بر دست و ساغر دوخت که هان 
)24: 1362یغما، (این چیست و از پی کیست؟ 

آورد تا ببیند سپس ساغر از کف پیر به در می
روزگار هر چقدر پیر پریشان! که در آن چیست

آن را ننوش، آن می است و در «زند که فریاد می
! هان«:کندجوان اعراض می. »آیین مسلمانی حرام

درایی جهودبازي خاموش کن و پیلۀ یاوه! ویله
فراموش؛ منی که گفت زراره که با گوش خویش 
از لبِ گوهرسفت پاك پیمبر شنوده باد شمارم و 

جهودي یاد نیارم، کی و کجا ژاژ سرد و مفت خام
کش در سوز و عیسیچون تو احمدتاز و موسی

آب و گلم راه خواهد کرد یا در جان و دلم بار 
در ادامۀ داستان، یغما اشاره )همان(» .خواهد یافت؟

کند که مردم روزگار همچون آن جوان به تمام می
ند و هر اتوجه شدههاي اخالقی و دینی بیآیین

همه اینند و از این ... «:شوندحرامی را مرتکب می
بدتر، جز از هزار یکی و از بسیار اندکی که مردم و 

افتاد و بهبود، پیشه و خود را جز زیان و سود و به
دندان پاك پیمبر را به دانگی سیم به ... اندیشه نبینی

سنگ آزمایند و به جاي آب شور، خونِ شیرپرورد 
)همان(» .ن بادة گلرنگ گمارندزهرا را چو

لحن تعلیمی. 10
هاي خود به چشم آثار ادبی از آنجا که یغما، به نامه

ها از منظر ادبی، فرهنگی نگرد و این نامهماندگار می
ند، از این هستو تاریخی براي او بسیار حائز اهمیت

- ها از لحن تعلیمیِ بزرگروي او در اغلب نامه

کند و تمام فضایل اخالقی و یاي استفاده ممنشانه
هاي نیک را که ستودة تمام مکاتب بشري منش

است، به عنوان راهکار سعادت دنیوي و اخروي 

گذارد، اما در این امر به فراروي مخاطبان خود می
اي به مفهوم یکی از تعالیم معروف، هرگز اشاره

:    نمایددینی اعم از حدیث و یا آیۀ قرآنی نمی
را کوچک و بزرگ سفارش و اندرز پسرهاي م«

پیشه و تباهکار گوي که تهیدستان را اگر چه گناه
سامانی ایشان نگرند، نه به باشند در پراکندگی و بی

دامانی؛ با بخشایش یزدان، آالیش پرهیزي و آلودهبی
چیست و در رستۀ آمرزگاري گناه کدام؟ زشت و 

ز بیغارة زیبا سرشتۀ اوست، پشم و دیبا رشتۀ او؛ زبان 
هر که و بر هر آیین که زید، خاموش و جز اندیشۀ 

پوشی و نواخت و دستگیري و گذشت، چشم
)18: 1362یغما، (» .فراموش خوشتر

هایی که او این لحن را حتی در نامه
اي از قبیل هاي سادهشان، سفارشمضمون

رسیدگی به امور کشاورزي و باغداري، سرکشی 
ر آن است، همچنان حفظ ها و نظایبه مراتع و دام

اي که براي پسرش اسماعیل در نامهمثالً. کندمی
است، همچون یک مهندس زبردست او هنر نوشته

:کندرا در امر عمران و ساخت و ساز هدایت می
چار ستونی که پشت خانه بیرونی است نیز «

درپوش و فراز آن باالخانه زیبا برانداز و به انجام بر، 
که سال گذشته افراشتم 3جوسقاشکوب زیرین آن

پله تا جایی که پایه و پلهو گذاشتم، پهنا و پی پایه
هاي 4یورتروان از ساخت و ساز. باید درپوش

و بست تـو شکس6و گرمخانۀ دادکین5ادرگلهـچ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوشکۀ باالخانه: معرب جوسه: جوسق. 3
قام، جاي توقفمنزل و م: یورت. 4
نام روستایی ییالقی در جنوب غربی خور؛ امروز : چادرگله. 5

.باشدآباد هنر مینام این روستا حسین
.نام محل: دادکین. 6
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پست و بلند، خوار یا ارجمند آسوده 7کوي مفازه
. ساز، که باري است بردنی و کاري است کردنی

در انجام این گلکاري هرچه فزون کوشی کم 
پایه دستیاري رسوده روانم از تو بدین است و ف

کاهش و پیش از مزد استاد و شاگرد را بی. خرّم
خواهش بر همان دستور که کیش پیشین ماست، 

تا در . شام به شما درپرداز و نوشته رسید بستان
افشار است و گردن از این کمینه وام که دامی ناي

ستوران دندان گز و خران لگد زن را پالهنگ و 
)68: 1362یغما، (» .افسار، رسته گردددم

گزارش خواب. 1-10
رسوم معهود در آثار ادبی نامه نویسی، ازخواب

نویسندگان قرن . نظم و نثر تعلیمی بوده است
سیزدهم هجري نیز اهتمامی در این زمینه 

هاي این دوره اغلب، زمینۀ نامهخواب. اندداشته
قت را به باد انتقادي داشته، غیر مستقیم حاکمان و

یغماي جندقی نیز در . استنقد و تمسخر گرفته
خواب منشآت خود دو نامه تحت عنوان گزارش

هاي یغما، بیشتر در نامهدارد، اما مضمون خواب
زمینۀ خیر و شر و پادافراه اعمال انسان، شیطان و 

:بهشت و دوزخ و برزخ است
روزي پس از دوگانه، دیدة سر، سازِ «

دل، اندازِ گشودن؛ به و چشمِِغنودن ساخت
خواب اندرم دشتی دراز دامان فراز آمد و آتشی 

ناگه از ... دودم از سراپاي پهنه جوشان بازنمودبی
آن سوي باختران آذر به پهناي دو گز یا بیشتر 

کران پهنه ساز فسردن گرفت و تا پایان آن بی
مردي ناگاه از دست چپ، راست... اندازِ فروبردن

پرسیدمش ... گفت پدیدار افتادخو آهستههآسود
این پهنۀ آذر کدام است و او را چه نام؟ گفت 

در ادامه ... آباد است که تازیانش برزخ خوانندمیان
:کند کهگون نصیحت میمرد خدایی یغما را این

دست از کردار زشت و گفتار ناپسند درکش و «
پاي از پویه بدفرجام و جنبش ناهموار درگسل؛ 

باك آذر، پاك فسرده اگر تو و یاران این بی
خواهید و این دشت دیرانجامِ دشوارگذر، زود و 

سپرده، از درِ بینایی گام نه و از سر دانایی آسان
)62: 1362یغما، (» ....کام جو

فریب نامۀ مفصل دیگر، دیوِ مردمدر خواب
کند که چگونه اش را توصیف میو جرگه) شیطان(

کنند و از شادمانی این را از ره بدر میفرزندان آدم 
پردازند و آواز کوبی میپیروزي به جشن و پاي

سرایان، شادمانی »داد ایمان فقیه، بیداد ایمان فقیه«
وقتی راوي علت این جشن و سرور را از . کنندمی

اینک از «: شنود کهپرسد، پاسخ میدیو بزرگ می
که ]اند[یغماي آن گرانمایه کاال آمده

سرایان درایانش کیش و آیین رانند و تازيارسیپ
)194-195: 1362یغما، (. »ایمان و دین خوانند

در ادامه، راوي از شیطان سراغ جام جم، 
دست در «: گیردبین یعنی دل را میآیینۀ جهان

که بر سوي راست بود ) یا دودي(بارة رودي کول
گوهر نیکوتراشفرا برد و آیینۀ زیباپیکر بلورین

اندام که به صدهزار سالش میناي سپهر  درست
چند و آبگینۀ مهر و ماه مانند نیارد و نبیند هم

نیکبستدم و نیک....برکشید و بر روي من داشت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.نام محلی است: مفاضه یا بیاضه. 7
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در آن نگریستم؛ از دو سو پیش از آنکه گفتن 
خورد و دوداندود دیدم، از بس سیاهی نگتوان ز

و تباهی، به هیچ روي، روي و رخساره در آن 
)همان(. »...ننمودي

پندنامۀ انوشیروان. 2-10
هاي یغما، بازنویسی مجدد در یکی دیگر از نامه

بینیم؛ یغما در این گانۀ انوشیروان را میفرامین ده
ان از دستورهاي انوشیرو) پهلوي(نامه ده دستور 

را به نثر خود باز نوشته ) نامۀ انوشیروانگنج(
است؛ بازگویی چنین تعالیمی از فرهنگ ایرانی، 
عالوه بر عالقۀ مفرط یغما به اندرزگویی، به قصد 

خواهی و حس همسویی با جریان وطن
ناسیونالیستی رایج در آن عهد، در این متن وارد 

است و جز این نامه، جاي دیگري در شده
به وجود چنین ايهاي یغما، هیچ اشارهنامه

:  شوداي در زندگی یغما، دیده نمیاندیشه
این روزها پندي چند از داور دادگستر «

بختان انوشیروان که آموزگاري و آگاهی نیک
پژوه را بر افسري به سنگ پنجاه من زر سرخ دانش

آکنده به گوهرهاي رنگین نگاشته بودند و فراز 
اینک نگار . فرا داشته دیدمسنگشاورنگ آسمان

آورده، تو و هر کرا گوش گیرا و هوش پذیرا باشد 
چون پند کارآگهان است و پسند . فرستادم

شاهنشهان، امیدوارم از دل و جان درپذیرفته، 
النه و هنجار خود را بر آن بنیاد سازي و سپنجی

روش آباد جاویدخانۀ دو کیهان را بدین فر خجسته
:نخست نوشته بودداري؛ در پهلوي 

هاي گزندآمیز از راه آسیب: پهلوي نخست
برخیزید، کارها به هنگام خود انجام دهید، در پیش 
و پس کارها بنگرید؛ در کاري که درشوید راه 
برون شد پاس کنید، به هرزه مردم را مرنجانید؛ از 

آزاري همه کس خشنودي بجویید؛ به مردم
هدارید؛ خودستایی مکنید؛ همه کس را دل نگ

...آزاري و بردباري را پیشه نهاد کنیدکم
بر کردار سرد و گفتار : پهلوي دهم...
با نابخردان . آویز سرافرازي مجوییدرنجش

مایه اندرز مسرایید؛ سپاس مهتري را بر تنک
کهتران بخشایش آرید؛ تنها دست به خوان و 
خورش مبرید؛ زیردستان را خوش و خرم دارید؛ 

کار هنگام . وزگار پیري براندیشیددر جوانی از ر
پیري در روزگار جوانی راست دارید؛ دل ناتوانان 
را به بازوي نواخت نیرو بخشید؛ ناخوانده به به 

پرورش و رنج  پدر و . مهمان کسان درمشوید
مادر را بزرگ و گرامی شناسیدة به راست و 
دروغ سوگند مخورید؛ آن جهان را بدین جهان 

)173- 175: 1362یغما،(. »مفروشید

گیرينتیجهبحث و 
ها را اي نامهیغما جندقی، در منشآت خود، پاره

است، از عناصر نگار نامیدهکه خود آن را پارسی
ترین و است؛ مهمپالودهزبانی عربی، کامالً

هاي پربسامدترین مختصات سبکی نامه
:ند ازانگار یغما عبارتپارسی

نویسی رة جریان سرهبرخالف آنچه اغلب در با.1
مندي افراطی آن از لغات مجعول و مهجور و بهره
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ها در نثر هژنوشته شده است، تعداد این نوع وا
.یغما زیاد و چشمگیر نیست

ها با استفاده از خاصیت یغما در این نامه. 2
سازي کلمات فارسی، کلمات مرکب ترکیب

و آنها را جدیدي را در نثر خود وارد نموده
این لغات . زین کلمات عربی ساخته استجایگ

سازي و هنجارگریزي در به همراه ایجاد برجسته
ها، تا حدودي موجب دشواري کالم زبان نامه

.  ها منجر شده استنامه
به یغما کلمات مرکب برساختۀ خود را اکثراً. 3

.الصفات به هم پیوسته ساخته استشیوة تنسیق
دو به دو، در کلمات مرکب برساخته، اغلب . 4

بدین ترتیب . وزن و و حرف روي یکسان هستند
یغما، نثر مسجعی را در کالم خود وارد ساخته 

.است که خاص اوست
نگار یغما، لحن غالب، لحن هاي پارسیدر نامه. 5

. تعلیمی است
هاي هاي منسوب به جریاناندیشه. 6

گرایی گرایی نظیر ناسیونالیسم و باستاننویسیسره
.ثار یغما، نمودي بسیار اندك در حد هیچ دارددر آ
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