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   چكيده

فارسي  نثر يكي از نقاط عطف تاريخِ و كالسيكادبيات بزرگ  ةاهاني نويسندفر مقام قائم
وي رهاساختن نثر از  ةكار عمد .شده استمشروطه  سبب تحول در ادبيات نثرشكه  است

نهال انحراف از  پيرايشو  ،صفوي و تيموري هاي رايج در عهد پردازي پيچ و خم عبارت
ها و  شاخصهاز نظر  نثر اين اثر .زمان بوده استن آمحتواي  كم ول نثر مصنوع اومتد ة شيو

 وشتار حاضر سبكن. استبسيار ارزشمند نويسي عناصر زبان عاميانه  شگردهاي ساده

ف كارگيري عناصر زبان عاميانه در سطوح مختل مقام فراهاني را از نظر به قائم منشĤت
اين مقاله به روش . ندك ميها و اشعار بررسي  مفردات، تعبيرات، تركيبات كنايي، مثل

هاي  يافته .استده شبررسي از حيث كمي  نيزو در پايان  انجام گرفتهي تحليل - توصيفي
مقام و  ها، اصطالحات و كنايات مردمي به نثر قائم مثل دهد كه كاربرد نشان ميپژوهش اين 
خود با تكيه بر ذوق و فضل  وي .اي پويا و زنده داده است او وجهه منشĤت خصوص به به

                                                                                                                   
  * b.mahdavi@umz.ac.ir   )نويسنده مسئول( استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران. 1
  دانشگاه شاهدزبان و ادبيات فارسي استاديار . 2
  ارشد زبان و ادبيات فارسي كارشناس. 3
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 گلستانو ادبي به سبك  يندر بافتي آهنگو اصطالحات رايج دوره  مسائل روز را با زبان و
  .است ارائه كرده

 
  .فراهاني مقام قائم ،منشأتسبك، زبان عاميانه، : ي كليديها واژه

  مقدمه . 1
تدريج رو به انحطاط گذاشت؛ ولي در اوايل قرن  هرچند كه نثر فارسي از زمان مغول به

. م، درنتيجة نفوذ عواملي، همگام با تحوالت ديگر، تجديد حيات ادبي آغاز شدنوزده
دولتي صورت گرفت و مبتكر آن  هاي نگاري نخستين اصالحات در ادبيات منثور در نامه

خان  مقام فراهاني و ميرزا تقي وزيران ايران، يعني قائم ترين نخست دو تن از بزرگ
به كوشش دو چهرة سياسي و ادبي ديگر، ميرزا ملكم هاي بعدي  نوآوري. اميركبير بودند

مقام فراهاني، مقام وااليي در  جا كه قائم از آن. خان و عبدالرحيم طالبوف انجام گرفت
محافل سياسي و ادبي داشت و نخستين كسي بود كه انشاي متكلف مكاتبات رسمي را 

وي ). 33-32: 1384كامشاد، (معاصرانش شد  بيشترسرمشق  سرعت پيراست، سبك او به
اي مهم ههاي دولتي وارد كرد و در زمان وزارتش همة نامهنويسي را در نامه ساده

دادند » ابلغ المترسلين«شد، چنانكه به وي لقب  مي سياسي به قلم شخص وي انشا
از نويسندگان تأثيرگذاري است كه مانع ادامة نثر مغلق  مقام قائم). 3/1227: 1384كشاورز، (

شد و با نثر ساده و آهنگين خود، راهي تازه به نثر فارسي گشود و به تعبيري  و پيچيده
كند،  قدرتمندترين نويسندة اين دوره كه در نثر اداري و سياسي تحولي ايجاد مي«

بولتن، (است درآمد نثر مشروطه شده  نثر او با طنزي خاص پيش. »مقام فراهاني است قائم
  ). 194: 1388هدي، ، به نقل از واثق عباسي و مش228

و مقام يكي از منابع پژوهش در تاريخ فرهنگ و تفكر سياسي، اجتماعي  قائم منشĤت
نظر از آنكه در  اين اثر برجسته، صرف .آيد شمار مي اقتصادي ايران در عهد قاجار به

از منابع  بيهقي تاريخهمچون ، )275/ 4: 1375براون، (زمرة متون و اسناد تاريخي است 
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زائد بر «شود و الفاظ آن به تعبير خانلري  نيز شمرده مي هاي ادبياز پژوهشني مورد
رسد؛ زيرا كه رهايي كامل از قيود آداب معمول به آن سرعت امكان  معاني به نظر مي

   ).33: 1384كامشاد، (» نداشته است

كاربرد  يعني ،منشĤتدر  هنثر ساد يها از شاخصه يبخش نيينوشتار تب نيهدف ا
به اشعار  براين، افزون. ستها ثلم ات،ي، كناراتياست كه شامل مفردات، تعب انهيامزبان ع

   .ه استپرداخته شد انهيعام ريكلمات و تعاب ياحتوا سبب به زين انهيعام
شود و هر نوع ويژگي كه بيانگر  مي زبان عاميانه نوعي انحراف از معيار شمرده

  . سازد عيار دور ميبودن اثر باشد، زبان را از حالت م عاميانه
هاي زباني رايج در جامعة زباني است كه با تغييراتي در  زبان معيار يكي از گونه

گسترش نقش و (، نيز نقش و كاركرد آن )تدوين و تثبيت(صورت و ساخت 
عنوان الگوي زباني  گردد و از سوي اكثر افراد جامعة زباني به ايجاد مي) كاركرد

كار  شده به ريزي هاي رسمي و گفتارهاي برنامه نوشتار شود و در معتبر پذيرفته مي
  ). 43: 1387سارلي، ( رود مي

قائل  انهيزبان محاوره و زبان عام ةدو دستبه زبان گفتار  يبرا) هفت :1387(نجفي 
داند كه زبان مردم  يروزمره م ايتداول مزبان محاوره را مترادف زبان وي  .است
كار  داستان به يها تيآنچه در مكالمات شخص ريظن ؛است ختهيفره مهيو ن ختهيفره
از نگاه  انهياما زبان عام؛ كند يداللت م هيپا هم ايو كاربرد آن بر روابط دوستانه  رود يم

كند و  يداللت م فرهنگي -ياجتماع يبلكه بر مفهوم ياسيس -ياجتماع ينه مفهوم«او 
و بند  ديق يكه ب ختهيفره مهيمردم نة زبان محاور باتيآن عبارت است از كلمات و ترك

ها خاصه در  آن ياز ادا ختهيآورند كه مردم فره يبر زبان م يو الفاظ نديگو يسخن م
 يا گونه« انهيزبان عام ،گريد به عبارت ).جاهمان(» كنند يشدت احتراز م به يمحافل رسم

 ،ييرضا( »اعتبار رواج دارد مشاغل كم يسواد و دارا سواد و كم يب يقشرها انيكه م است
1383 :27.(  
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   قيتحقة نيشپي. 2
كه در  سايو شم يكوب، كشاورز، اردالن نيپور، زر آرين بهار، الشعرا لكآثار م بر افزون
ة مقايس«عنوان  با اي توان به مقاله ي، مه استشدبرده ها بهره  آن از فراوان حاضر متن

 )1389( انيانيك بايفرو  يعالم ذوالفقاراثر  »يسعد گلستان مقام و قائم منشĤت سبكي
بر بيان توضيحاتي  افزوننگارندگان ه مقالاين در . اشاره كرد قيتحق ةنيشيعنوان پ به
 مقايسة سبكي و بررسي به ها، هاي آن و برشمردن ويژگي گلستان و منشĤت نثر بارةدر

يز به ن ها وجوه اشتراك كالم آن اند و پرداخته بديع و بيان معاني، علوم نظر از اين دو اثر
كدام از  چيذكر است در ه انشاي. است شده داده نشان نمودار قالب درصورت كمي 

 ها مثلجانبه و در سطح مفردات، عبارات،  به طور همه منشĤت ةانيزبان عام ن،يشيمنابع پ
منابع با نگاهي اين  است و نشده يو بررس ليتحل يو كم يفيو از نظر ك شعارا و

  .اند ضر پرداختهاجمالي و كلي به موضوع حا

  منشĤتمقام در  سبك قائم. 3

 ينثر فارس يقيگر حق ايو اح يسينو توان از نقاط عطف در ساده يمقام را م قائم ديترد يب
معقول و ة را در جاد يبود كه نثر فارس يسبك و اسلوب شتازانيازجمله پ وي. دانست

 ،آن يو روان يسادگ با ايجاد هرچند تحول در نثر .انداخته است يسينو مطبوع ساده
الملك  مجد رسالةو  خاطراتة روزناماعتمادالسلطنه در  از سوي مقام از قائم شيها پ مدت

گسترده به  يا گونه و تهور به يباك يبا ب قامم قائماما  ؛)107: 1379، ياردالن(آغاز شده بود 
پس  .داد را دجواز ورود به نثر خو انهيها و اشعار عام ثلم ات،يكلمات، اصطالحات، كنا

بهره  وهيآن ش از ينظام گروسريالدوله و ام معتمد رزايچون فرهادم يكسان زياز او ن
شاه و  نيالد خان، ناصر حسن رزايم براي افرادي همچون يسينو ساده ةنيو زم ندگرفت
اقبال و  نيتوان در ا يرا نم مقام قائم يالبته مقام عال .شدعالمه دهخدا فراهم  ژهيو به

  ).339 /3: 1381 بهار،( انستد ريتأث يب يمومع نيتحس
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هايي است كه نويسنده دربارة موضوعات مختلف  مقام دربردارندة نامه قائم منشĤت
ند كه وي ا هاييها دوستانه، خانوادگي و برخي ديگر نامه برخي از اين نامه. نگاشته است

ده، بينابين و مصنوع در اين كتاب سه شيوة سا. به امراي وقت و اميرزادگان نوشته است
مقام به مقدار زيادي از عبارات متكلف  قائم. نويسي است اما تكيه بر ساده ،شود ديده مي

ويژه در مراسالت  به - خود را يانشاو متصنع و مضامين پيچيده كاسته و تا حدي 
نويسي  ر عوامل سادهب افزون. به سادگي و گفتار طبيعي نزديك ساخته است -خصوصي

مقام به  مبادرت قائم. ، توجه به زبان عاميانه در اين اثر بسيار برجسته استمنشĤتنثر 
هاي او  كاربرد عناصر مردمي سبب سادگي بيان و رواني زبان نثر او شده و به نامه

وي با تكيه بر ذوق و فضل خود مسائل روز را با زبان . پويايي و تحرك بخشيده است
  .نري و ادبي ارائه كرده استاش در بافتي ه و اصطالحات رايج دوره

هاي كالم فاخر و عالي در گذشته، دوري از كلمات  از آنجا كه يكي از ويژگي
هاي جديد ادبي ثابت شد كه  ها و سبك آمدن مكتب عاميانه بوده است، با پديد

تنها موجب ابتذال آن نيست، بلكه سبب فصاحت و زيبايي  كارگيري عناصر يادشده نه به
تواند عناصر عاميانه را در فضاي متن، خوش  ذوق مي نويسندة خوش. شود مي نيز آن

. دست يازد -كه تسخير دل و جان مخاطب است -بنشاند و به هدف اصلي سبك واال
گزينش الفاظ، تابع هيچ ضابطه و قانوني نيست و بيانگر وااليي و برتري كار نيست؛ 

يان دستگاه پيچيده و گستردة بلكه تنها ذوق و استعداد نويسندة متبحر است كه از م
  ). 115/ 1: 1363فرشيدورد، ( تر است واژگان زبان، آن را برگزيند كه بهتر و مناسب

يري متعادل و طبيعي از زبان كوچه و بازار و عناصر زبان عاميانه، گ مقام با بهره قائم
هاي مردمي در عمل به تخطئة  از واژگان، تعبيرات، جمالت، اشعار و مثل اعم
كاري پرداخت كه تا آن روز اين عناصر را ناشايست و ناپسند و  گرايان محافظه تسن

ها را دليل بر كردند و كاربرد آنفاقد ارزش الزم براي ورود به متون ادبي تلقي مي
هاي وي با چنين اقدامي بر مايه .دانستند مايگي و ابتذال و كاهش فصاحت مي تُنُك

گمان بخش زيادي از  بي. افزود عاطفة بيشتر،هنري كار خويش، يعني صميميت و 
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بودن و به  كه به خواننده احساس صميميت و خودماني -منشĤت لطافت و ظرافت
كارگيري عناصر زبان  مرهون به )956: 1368كوب،  زرين( -»بخشدلذت انس مي«تعبيري 

عين  كه نثر او را در -منشĤت مقام در درمجموع از مختصات سبكي قائم. عاميانه است
 :توان به موارد زير اشاره كرد مي -كند كاربرد زبان عاميانه، ادبي مي

 ).241: 1386شميسا، (استفاده از سجع، ترصيع و موازنه در حد متعادل  -

 .استفادة بجا و متناسب از جمالت، اشعار و امثال متداول عاميانه -

كننده  ز و خستههاي دور و درا صراحت لهجه و ترك استعاره و كنايه و تشبيب -
 ). 350/ 3: 1381بهار، (

 .خصوص در آوردن لغات و مصطلحات تازه پردازي، به طيبت و ظرافت و لطيفه -

هيچ اصرار و ابرامي  مقام از زبان عامه به طور طبيعي و در جاي مناسب خود، بي قائم
د يا هاي او قرار گير آنكه اين عناصر با ازدحام خود هدف نامه بهره برده است، بي

 انهيبا ورود عناصر زبان عام تنها وي نه. ها ايجاد كندكمترين اصطكاكي با فضاي نامه
كه خاص زبان گفتار  -مفردات شكسته يريكارگ كالم خود را ساده كرده، بلكه از به

گزينش . نويسي دامن زده است به ساده يسينو با شكستهه و نداشت ييابا زين -است
و بر اصل  رديگ يگفتار صورت مة ريكردن زنج به كوتاه شيگرا سبب به يسينو شكسته
از  گونه كه همان .)58: 1385، يالنيگ يعيسم(است  يكمتر مبتن و تالش ييجو صرفه
شب در  انيكرد و پا ياو تمام روز را سخت تالش م ،ديآ يم مقام بر قائم ةدوستان يها نامه

 13هاي  نامه(نوشت  يم) 65 /1 :1372 پور، نيآر( »و باعجله يسرسر«خود را  يها هبستر، نام

بوده  رهيبر او چ يحالت نيدر چن يكوش به كم ليمبنابراين . ) )209( 95، )189( 86، )34(
 دركه  افتيتوان در يشكسته م عاميانة به فهرست كلمات ياجمال يبا نگاه. است

 - هستند يكه عناصر قاموس -)184 ،146(و همچه  20)22( گهيد: ةجز دو كلم به منشĤت
 اريب: ةشد  همچون افعال كوتاهپربسامد  يعناصر دستوري عاميانه شامل ها نمونه گريد
از  شيپ يانجيم» ي« ايو هستند ) 142( ارمي، ن21)46( مياري، ب)161( ارمي، ب)233(

  .)208(، پسرهاش )183(پسرهام : متصل حذف شده است ريضما
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زاده، نجفي و  هنگ عاميانة جمال، سه فرمنشĤتقابل ذكر است در استخراج مصاديق 
البته به قياس فرهنگ - گاه كلمات و تركيبات و جمالتي. ثروت الگوي كار بوده است

هايي نمونه ،ها به آن اشاره نشده استاند كه در فرهنگ بررسي شده -هاي مزبور
هزار كار و گرفتاري «و ... ) مديره، شمپناس و (، اسامي مسكرات »پرمشتاق«: همچون

هاي فارسي و ازجمله آثاري كه دربارة بررسي لغات، اصطالحات، تعبيرات، مثل. »ارندد
. تأليف احمد شاملوست كتاب كوچهراهگشا باشد،  تواند موضوعات موردبحث مي

نويسنده ذيل هر كلمه و تعبير به توضيح تعبيرات مصدري، امثال و حكم و تركيبات 
جا كه شيوة كلي اين كتاب مبتني بر نظام  از آناما . پردازد اي ميجمله اي و شبهجمله

  .اندنگارندگان به صورت موردي از اين كتاب بهره برده ،الفبايي است

  منشĤتگانة زبان  عناصر عاميانه در مقوالت هفت. 4
 يِزبانة گان هفت التاز مقو يكي ليذ انهيكردن نوشتار حاضر، كلمات عام روشمند يبرا

، يويگ ياحمد(اند  شده يبررس) جمله شبه(حرف، صوت  د،ي، صفت، قرياسم، فعل، ضم

را شامل  انهيعام يها و مثل اتيكنابيشتر كه  -عبارات و جمالتهمچنين . )11: 1370
ة صفح ةدر كنار هر نمونه، شمار .اند مورد بحث قرار گرفته انهيعام اتياب و -شوند يم

به صورت نوشت  يو در پ شده ديكمانك ق انيدر م گانخوانندكار سهولت  يكتاب برا
  .شده استاشاره ها در بافت كالم  برخي از نمونهبه موردي 

  اسم . 1-4
ار برده و با ذكر ك هاي عاميانة ساده، مشتق و مركب را به مقام در نثر خود انواع اسم قائم

  :هاي خود تأكيد كرده است بودن شماري از نامه ها بر عاميانه نام انواع غذاها و نوشيدني
، كوفت و كسالت )269(، ضرب گلوله )15(، پاشويه )22(بوقچه  ،1)9(بزه جر

نام  ؛)38(، چيزنويسي )119(، هرزگي )61(گي  لَله: هاي مصدر همچوناسم ؛2)263(
زاده نام  كه جمال همچنان) (179(چلومسمن، غذاي فسوجن، بشقاب كوكو : انواع غذاها
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مقوالت  %25/12از حيث كمي ). كرده استذكر خود  فرهنگ عاميانةانواع پارچه را در 
  .گانة زبان به اسم اختصاص داردهفت

  فعل. 2-4
  :اند كار رفته به صورت مركب به منشĤتاز نظر ساختمان بيشتر افعال 

، تالفي )26(، عيبي ندارد )248(، جار بكشيم )260(، نماز بكنيم 3)262(حالي كنم 
نيز در ميان مقوالت  امد افعال عاميانهبس... . و  4)266(، دخلي ندارد )34(بكنم 
  .شودرا شامل مي %25/9گانه  هفت

  قيد. 3-4
 »خيلكي«و ) 247(» پر«قيدهاي مقدار . بسيار كاربرد دارد منشĤتقيدهاي عاميانه در 

؛ )241: 1386؛ شميسا، 3/350: 1381بهار، (بيش از ديگر انواع قيد تكرار شده است  5)248(
خيلكي، بسيار لطيف، پرمعني و شبيه «و تصغير آن » خيلي«هار لفظ كه از ديدگاه ب چنان

، 6)103(سال رارپارسال پي: قيدهاي زمان). همانجا( »است تاريخ بيهقيتصغيرهاي 
، و )34(دمه  ، يك)235(، هي به معني پيوسته )97(، پريروز )65(فردا  ، پس)81(ماه  به ماه

) 207(، قيد كيفيت مفت 7)36(يك مشت  ،)18(قيد مقدارِ پر به معني مقدار اندك 
تأكيد و  به صورت) 159(جلد برگشته  زود زود به كرمان رفته و جلد :زمان قيدهاي

فراواني را به  %31/19بنابر اين تحقيق، قيدهاي عاميانه  .اند بيان شده به زبان عاميانه
  .خود اختصاص داده است

  حرف . 4-4
چنين حرف ربط و حرف اضافة  ز مفيد تصغير، همسا از انواع حروف مشتق منشĤتدر 

به نشانة تصغير، » ه«و » ك«حروف . شده است بردهعاميانه به تناسب موضوع، بهره 
، )120(، عجوزك  8)120(شاهدك : هاي زيادي دارد مصداق منشĤتتحقير و توهين در 
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؛ و )234(ه ، پسر9)215(، پيرزنه)236(، كاغذه )13(، نوكرك )147(شاپورك ذواالكتاف 
» كه چنان«در معني » از قراري كه«و ) 18(» به محض اينكه«به معني » تا«حرف ربط 

در . هاي ديگر است در معني حرف اضافه نمونه) 18(» پيشِ«و ) 182(» پهلويِ«، )39(
  .فراواني است %99/2گانة زبان، حروف عاميانه تنها شامل ميان مقوالت هفت

  ضمير . 5-4
گاه ضميرهاي . ظ عاميانه نيز قابل مالحظه استاير در ساخت الفاگيري ضم كار به

كه چنين ) 112(، شماها 10)171(ماها : جمع بسته شده است، نظير» ها«شخصي با 
: 1381بهار، (هايي در ميان قدما در حكم تصغير صوري يا معنوي بوده است  جمع

گاه . رفته استكار  هب» شما«نيز ازجمله ضمايري است كه به جاي » سركار«). 3/349
خودم : ضماير متصل در پي ضماير مشترك آمده و صورتي عاميانه به آن بخشيده است

، ضماير مبهم فالن و فالني به )247(، خودتان )226(، خودش )103(، خودت )181(
نيز ) 126(و يا مبلغ پول ) 105(ويژه جمع آن به صورت فالنان  و به) 61(جاي شخص 

فراواني را در  %9/8، ضماير عاميانه شده انجامهاي  بنابر بررسي. داردساختاري عاميانه 
  . اند گانة زبان به خود اختصاص دادهميان مقوالت هفت

  صفت . 6-4
آمده است كه  منشĤتمركب عاميانه در  -انواع صفات ساده، مشتق، مركب و مشتق

، ولنگار )16(، بلد )152(، مزخرف 11)194(پلشت : هاي زير بسنده كرد توان به نمونه مي
، )99(زاد  ، خانه)115(خودي و خودماني ،12)226(، عمله و اَكَره )178(، آلفته )159(

 و بسامد زيادي دارد منشĤتصفات در ). 163(كش و شترچران  ، هيمه)247(پرجواب 
و از حيث  است %63/20 شامل صفات عاميانهبسامد  ه،گاندر ميان مقوالت هفت

ها در مرتبة دوم قرار  جمله شبه/ به ساير مقوالت زبان، پس از اصواتكاربرد، نسبت 
  .دارد
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  ) جمله شبه(صوت . 7-4
... ، واي از )15... (امان از : ها، ماهيتي عاميانه دارند، نظير جمله بيشتر اصوات و شبه

گاه مقام  قائم). 14(، بلي )37(، هزار افسوس )253(يا اباالفضل  13)185... (، آه از )201(
گيرد كه دال بر نگراني از احتمال وقوع امري در  بهره مي» خداي نخواسته«از عبارت 

است كه نسبت به ساير  %63/26 منشĤتبسامد اصوات عاميانة ). 19(آينده است 
  . آيدشمار مي ها به گانه، پربسامدترين آنمقوالت هفت

هايي از  ذكر نمونهبررسي شوند،  منشĤتپيش از آنكه عبارات و جمالت كنايي در 
فايده  از اي مظاهر فرهنگ عامه در اين اثر خالي گذرا به پارهاي  جمالت عاميانه و اشاره

حقيقت آن است كه زبان عاميانه تنها منحصر به لغات و تركيبات نيست، گاه . نيست
آنكه كلمه يا تعبيري عاميانه در آن وجود داشته باشد، حال و هواي زبان بي اي جمله
هاي زير  توان به نمونه رو هستيم كه مي با چنين جمالتي روبه منشĤتدر . م را داردمرد

، كار امثال او نيست )37(، حاال بياييد ببينيد )22(پرسد  رسد مي هر كسي مي: اشاره كرد
. نشيني كلمات به اين جمالت صورتي عاميانه بخشيده است، نه خود كلمات ، هم)90(

... انه كه از نظر علم معاني مفيد امر، نهي، بيان حيرت و البته جمالت پرسشي عامي
شوند، بسيار در اين اثر به چشم  هستند و استفهام انكاري يا تقريري شمرده مي

، )71(، راستي يعني چه؟ درستي كجاست؟ )22(اسالم داري؟ مسلماني كو؟ : خورند مي
  ).40(، به ما و شما چه؟ )87(ما كجا اينجا كجا؟ 

  رگيري جمالت عاطفيكا به. 5
. ها ساختاري عاميانه دارنددعا و نفرين، سوگند و دشنام و شيوة خطاب منشĤتدر 

سبب پيوند ژرفي كه با اعتقادات و باورهاي عاميانه دارند، به فرهنگ  شده به موارد ياد
آنكه زبان  سبب اما به ،گنجد شوند و در مجال محدود اين مقاله نمي عوام مربوط مي

  :ا عاميانه است، از ذكر آن ناچاريمهمصداق
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  سوگند . 1-5
هاي عاميانه  مايه اند، بن به اشكال گوناگون بيان شده منشĤتهايي كه در  بيشتر سوگند

ها  جمله شبه/ مقام نسبت به ساير اصوات دارند؛ چنانكه بسامد مبحث اخير در نثر قائم
به : هايي همچون ده است، نمونهقسم بهره بر» و«و » به«مقام گاه از  قائم. است 25/12%

. 14)66(، به مرگ خودت )104(، به جدم )103(، به سر عزيز خودت )18(سر خودت 
خداي واحد شاهد «: اختصاص دارد، نيز جمالتي نظير »واهللا«قسم تنها به » و«سوگند با 

، از براي خدا )216(، شما و خدا )34،161(، خود داند و خداي خود )66(» است
)175 .(  

  دعا . 2-5
) 40(، اللهم ارزقنا )88(، روحي فداه )189(اهللا  مقام دعاهاي عربي نظير رحم در نثر قائم

، خدا عمر و توفيق به بنده )116(خدا بيامرزد : دعاهايي چون. شودبه فراواني ديده مي
رود، ساختاري  كار مي سري به ، همچنين جمالتي كه براي صدقه)117(و شما بدهد 

، تصدقت شوم 15)222(، قربانت شوم )176(فدايت شوم : ميانه دارد، مانندكامالً عا
است كه نسبت به برخي اصوات شمار  35/46% منشĤتبسامد دعاهاي عاميانه ). 198(

  . بسياري را به خود اختصاص داده است

  نفرين . 3-5
 مقام كه بر كسي چون قائم. خوردگان است نفرين يا دعاي بد كار زبونان و شكست

سروكار نداشته  اي مسند صدارت تكيه زده، طبيعي است كه با چنين تعابير عاجزانه
فقط . دهدباكي نشان نمي او بر زيردست چيره است و در نفرين به مافوق هم بي. باشد

يك مورد آن . وجود دارد منشĤتدر  آن هم نه در حق شخصي خاص دو مورد نفرين،
مورد ديگر توبيخ و تنبيه ، و )116(حافظگي خراب شود  خانة بي: دربارة خودش است

دهد كه بسامد  اين بررسي نشان مي). 60(مرده شورت ببرد :  امينبه نام شخصي  شاه،
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/ 66نسبت به ساير اصوات، چندان چشمگير نيست و تنها شامل  منشĤتاين مورد در 
  . شود مي 0%

  دشنام . 4-5
سو و  اما قدرت و پايگاه سياسي او از يك ،مقام هرچند مرد اخالق و ادب است قائم

» هاآدم«ناخشنودي او از اوضاع، شرايط و عملكرد اطرافيان و زيردستان و به اصطالح 
ها را به باد ناسزا بگيرد و گاه از مرز اخالق و  شود كه گاه آن از سويي ديگر، سبب مي

، )228(خشك  مرد كله: ، همچونندها، گاه متعادل و قابل ذكر اين دشنام. ادب بگذرد
، 16)103(وجود نادان  ، بي)209(باك  ، دزد، هتاك، بي)232(دين  ، اي بي)87(ديوانه 

و ) 231( 106، )209( 95هاي هاي نامه ها نظير فحش از ذكر برخي دشنام ).71(پير  بي
گفتني است بسامد اين مقوله در . شود دليل ركاكت بسيار خودداري مي به) 113( 51

است و نسبت به ديگر اصوات چون دعا و خطاب، كاربرد كمتري  %63/4مقام  ئمكالم قا
  . دارد

  خطاب. 5-5
، 17)42(اين ضعيف : مقام با الفاظ قائم. ساختاري عاميانه دارند منشĤت يها بيشتر خطاب

جان : كند و مخاطبِ نامه را با عباراتبه خود اشاره مي)229(، بنده )78(نثار  اين جان
 .دهد مورد خطاب قرار مي) 14(، سركار 18)149(، پسرم )222(جان  شاهزاده ،)161(من 

بيشترين كاربرد را دارند؛  %09/36ها با بسامد ، خطابمنشĤتدر ميان اصوات عاميانة 
نوشته است، هاي خود را خطاب به ديگران مي مقام بيشتر نامه البته با توجه به اينكه قائم
  .رسد ظر مين اين امر طبيعي و بديهي به

  منشĤتسه مقولة بالغي در . 6
اگر اين . بخشد اي ادبي بدان مي ها و اشعار در ميان متون منثور صبغه كنايات، مثل وجود

) فولكلور(سه مقوله عناصر ادبيات عاميانه را داشته باشند، بخشي از فرهنگ عوام 
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شود كه  اشاره ميدر اين نوشتار تنها به امثال و كنايات و اشعاري . شوند شمرده مي
مقام است يا توسط او دستكاري و  لغات مستعمل در آن عاميانه يا برساختة ذهن قائم

  .دگرگون شده و شكل ديگر يافته است

  كنايات. 1-6
است  منشĤترايج در ميان تودة مردم يكي از عوامل حالوت و لطافت  كاربرد كنايات

و عبارت و برخي ديگر به صورت ها به صورت كلمه  كه از نظر ساختمان برخي از آن
، )251(، ناز و غمزه )23(دماغ در معني حوصله : اند، همچون فعل و جمله بيان شده

، شتل زدي )110(، هار كرده )169(، يك پارچه آتش 19)28(، تخم چشم )231(سگ 
، از آنجا )263(بوسد  ، دست شمار را مي)37(درازي كنم  ، روده)232) (اصطالح قمار(

اساس موضوع،  در ميان سه مقولة بالغي مورد بررسي بر). 257(و از اينجا مانده رانده 
  . در رديف دوم جاي دارند % 73/25ها با بسامدكنايات بعد از مثل

  ها  مثل. 2-6
 واضح، شكلنه به مثل  .فرض كرد انهيتوان عام نمي را ها ة مثلكه هم شد ادآوري بايد
فرهنگ چنانچه مؤلف  ؛است آمدهاز محققان  ياريبسدر كالم  يو ضمن هيكه به كنابل

 از را ها مثلة اثرش باچدي در است و واقف بوده امر نيا به يفارس هاي المثل جامع ضرب
 ،»ستياست كه در نگفتن ن يگفتن اثر در«: رينظ يو رسم ينوشتارشكل كاربرد به  نظر

كرده  زياز هم متما» فتميقربون بند ك قتميرف يتا پول دار« :چون يو گفتار انهيو عام
 شكلنه به  ،عوام ديبه ق ها مثل زين يالمعارف فارس ةريدا رد. )چهارده: 1383دهگان، ( است

 يها شهيردر كتاب  زين .)1951: 1356مصاحب، ( اند همطلق جزو فولكلور برشمرده شد
 انيممثل و عبارت در  نياست كه ا آمده» ديپاالن ند«مدخل  لي، ذامثال و حكم يخيتار

 عيو وقا قيكه به دقا -خيو مصطلح است و اهل ادب و تار جيالناس كمتر را عوام
  ).243: 1365، يآمل يپرتو( دارند ييآشنا شتريعبارت ب نيبا ا - واقف هستند يخيتار
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نزد اهل ادب شده،  منشĤتايي كه سبب مقبوليت و جاذبة ه يكي ديگر از ادله
كل شيء يرجع : و عربي است، امثالي همچونهاي فارسي برخورداري اين اثر از مثل

از ديدگاه . ها مثل عربي ديگر و ده) 192(، رضيت من الغنيمه باالياب )230(الي اصله 
المثل و آوردن شواهدي از زبان  ارسال«مقام در  قائم) 3/348: 1381(بهار  الشعرا ملك

ر نويسندگان قبل از محاورة عصر، نظير بيهقي و عنصرالمعالي است و ديگر نظيرش را د
ها و كلمات قصار مشهوري را كه  مقام مصراع قائم چنين هم. »توان يافت خودش نمي

از هر چه بگذري سخن دوست : ، زيور كالم خود قرار داده استحكم مثل پيدا كرده
، درخت مقل )16( »مولوي«، پاي استدالليون چوبين بود )40(» سعدي«تر است خوش

كه ) 15(» سعدي«، تقويم پاري نيايد به كار )147(» سعدي«الود نه خرما دهد نه شفت
كه  -82در نامة مقام  قائم. نمونة اخير با دستكاري و تغيير، شكل نثر به خود گرفته است

: كند ذكر ميفراهاني  يمثل -خطاب به يكي از منسوبان خود در فراهان نوشته است
  ). 181(» طمارزود الرزو«

هاي ديگران بهره برده، خود نيز سهم بسزايي در كنايه و مثل مقام از هرچند قائم
براي غناي  نامة بهمنياري داستاناي كه مؤلف گونه خلق و آفرينش اين عناصر داشته؛ به

  ). لز: 1361بهمنيار، (خود قرار داده است كار اثرش، آن را يكي از منابع 
اند، مالك قرار دهيم  ردهه محققان از فصول ذاتي مثل برشمكاگر اشتهار را چنان

جزو ابداعات خود  يقين، به به احتمال قريب منشĤتهاي  بسياري از نمونه، )همان، كح(
شمار  آميز به سبب عدم شهرت در ميان عوام جزو كلمات قصار و حكمت كه به اوست
  . ثلاند نه م آمده

اري ، دشومنشĤت آميز به گمان نگارندگان دليل عدم شهرت برخي جمالت حكمت
توان  به زور و كياست ملك رياست مي: يا فخامت كلمات آن، نزد عوام است، نظير

يا ) 99(، اكمليت موجب فضيلت خواهد بود نه اكبريت )99(گرفت نه محض وراثت 
امتياز به : نياز كرده است، نظير هايي است كه عوام را از اين جمالت بي وجود معادل
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 كه معادل اين سخن كوتاه سعدي) 99(سن و سال افزودن اسباب كمال است نه افزوني 
  .»نه هر كه به قامت مهتر به قيمت بهتر«: است

شود كه به يقين يا به گمان قريب  هايي اشاره مي ها و حكمتدر اين قسمت به مثل
هر كه در كارتر است بر كارتر است، هر كه بيكارترست : مقام است به يقين از آنِ قائم

مقام دانسته  از آنِ قائم نامة بهمنياري داستانو  شناسي سبكاين مثل در  ،)9(تر است  بيكاره
به اعتقاد من «در جملة حكيمانة  ).553: 1361؛ بهمنيار، 349/ 3: 1381بهار، (شده است 

، )180(» بودن عيب مرد نيست، و لكن بي زيرجامه گشتن عار و درد است جامه بي
  .توان اين جمله را از او دانست ، پس ميگويد مقام از رأي و عقيدة خود مي قائم

هاي عادي هاي اخالقي و الگوي رفتاري قوم ايراني و واكنشگر تجربه ها نمايانمثل
و طبيعي عامه در مقابل رويدادها و معرف واقعي احوال روحي و فكري آنان است 

يقين،  به ديكتوان به گمان نز را مي منشĤتهاي ثلبرخي م ).738 - 737: 1368كوب،  زرين(
مقام و از آنِ خود او دانست؛ هرچند در اين موضع  حاصل تجربيات شخصي قائم

: شمار آورد توان از اين دست به هاي زير را مي نمونه. توان حكم قطعي صادر كرد نمي
بين  ؛ خدا را شكر كه اگر پيش)47(تر نيست  نوكر هرچه امين باشد، از آقاي نوكر امين

؛ هركه به )180(شناس  نگر است نه مردم ؛ روزگار جامه)261(ستم بين ني هستم، خويش
دو حكمت اخير حديث نفس ). 109(چنان نعمت رسد كي ياد چنين زحمت كند؟ 

ناشناسي زحمات او در درگاه  انگاشتن و قدر اي است از ناديدهمقام است و گاليه قائم
  . پادشاهان

هر چند گمان  ،اند ايج عصر او بودههاي ديگري نيز وجود دارد كه احتماالً رثلم
هنگام خوب نيست، جا و بيچيز بي هيچ: مقام وجود دارد ها به قائمانتساب شماري از آن

آيد،  ؛ ديگ ميان دوري جوش نمي)64(ادب نه امروزي است  ؛ حرفت)118(مگر عشق 
كار تيشه  من اين طور آدم طمع«ثل نيز م شناسي سبكدر ). 74(رود  ميخ دو سر فرو نمي

مقام ذكر شده است  شاهدي از زبان محاورة عصر قائم) 158(» رو به خود تراش نيستم
بندي موزون و آهنگين  -كه مخاطب آن ذكر نشده -15در نامة ). 348/ 3: 1381بهار، (
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مقام را در خلق كالم  بوي مثل دارد و مهارت قائم  و  ايراد شده است كه رنگ
هر انساني را لساني و هر ميداني را پهلواني و : گذارد مي آميز و مسجع به نمايش حكمت

بنابر اين تحقيق ). 38(شود  دامغان نميصحراي مغان نيست و سمنان بيآذربايجان بي... 
تآميز و قصار  ها، جمالت عاميانة حكمتثلدر بخش مقوالت بالغي، بسامد مĤمنش 

  .است 91/66%

  شعر عاميانه. 3-6
بودن آن افزوده  ، بر شورانگيزي و ادبيمنشĤتارسي و عربي در استشهاد به اشعار ف

ادا و با حسن انتخاب از استشهادات شعري مدد  قدري زيبا، خوش مقام گاه به قائم. است
از ديدگاه بهار . جويد كه گويي شاعر آن شعر را فقط براي اين مورد گفته استمي

اصطالحِ بعضي در  ها و ابيات و بهاعمقام در تحليل و تدريج مصر قائم«) 346/ 3: 1381(
شود، اشعار  آنچه به اين نوشتار مربوط مي. »چربد اقتباسات بر تمام متقدمين مي

مقام به مناسبت، يا خود سروده يا از شاعران ديگر تضمين و  اي است كه قائم عاميانه
فرهنگ ها در محدودة  ثلاستشهاد كرده است؛ هرچند جايگاه اشعار عاميانه همچون م

 ،اين اشعار حاوي مفردات، كنايات و تعبيرات عاميانه هستند. عاميانه قابل بررسي است
  : نيمك اشاره مي -مقام است يقين از قائم كه به -لذا به چند نمونه از ابيات عاميانه

بيتي عاميانه ذكر شده است كه همگي اركانِ آن جزو زبان  86امة دوستانه نر د
  :عاميانه هستند

  :هللا الجاليرا رحم
  الفور ليسد كند هر جا غلط في    شب مهتاب كاغذها نويسد

)189(  
هاي مازندراني، مربا و پلو به آن فضايي ها و شيريني ذكر انواع خورش 93در نامة 

  : كامالً عاميانه بخشيده است
  : به قول جالير



 انو همكاربتول مهدوي   _____________   مقام فراهاني كاربرد زبان عاميانه يكي از خصايص سبكي منشĤت قائم

201 

  كبـاب و قليه و ساك و بوراني    هـاي تــرش مازنــدراني خورش
  هاي نغـز بـاب دنـدان نزاكـت   نقل و آب دندان  و قرص و قطاب

  گـرفته از گالب و قنـد تركـيب    مرباهـاي بالنـگ و بِه و سيـب
  يخ و مشك و گالب شربت قند   پلــوهاي بروجــرد و نهاونـد 

)203(  
 علي رشتي دوبيتي سروده كه حال و هواي كامالً مقام خطاب به آقا قائم 23در نامة 
  : عاميانه دارد

  نشاط و سير گشت تو ز چيست؟ اين وجد و    رشتي علي اين رفتن رشت تو ز چيست؟
)56(  

سبب كاربرد انواع نوشيدني و  كه خطاب به پسرش محمد نوشته است، به 112نامة 
و همچنين ساختار بيت دوم كه مضموني مثلي » اي جان من، بايست كم خورد«: عبارت
  : صورتي عاميانه دارد» ه در قزوين چون زيره در كرمان فراوان استشراب مدير«: دارد

  نه چاي و قهوه را بايست كم خورد   نبايد ترك شـادي كـرد و غم خورد 
  كه در قزوين چو كرمان اسـت زيره    بده اي جـان مــن جــام مديــره

)245(  
  : بيتي در وصف قاطر از شاعري گمنام آمده است 15در نامة 

  پشت سمنان دامغان است اي خدا    اطر مهدي روان است اي خداق
)38(  

به اشعار  كتاب مقوالت بالغي %35/7ده، از نظر كمي ش هاي انجامبنابر بررسي
  .عاميانه اختصاص دارد
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  گانة زبانكارگيري عناصر عاميانه در مقوالت هفت ميزان به -1جدول 
   تعداد   درصد

12.25  
 

  اسم 139
 فعل 105 9.25

 قيد  219 19.31

 حروف  34 2.99

8.9 101  
 

  ضماير
20.63  

 

234  
 

 صفت

26.63  
 

302  
 

 صوت / جملهشبه

1134  
 

 جمع

  
  گانة زبانكارگيري عناصر عاميانه در مقوالت هفتبه  ميزان -1نمودار 
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  ها و جمالت عاطفيجمله بسامد شبه - 2جدول
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ها و جمالت عاطفي جمله بسامد شبه -2نمودار 

  
  

  منشĤتمقايسة سه مقولة بالغي  - 3جدول

  

 تعداد  درصد

12.25  
 

37  
 

  سوگند
46.35  

 

140  
 

 دعا

0.66  
 

2  
 

 نفرين 

4.63  
 

14  
 

 دشنام

36.09  
 

109  
 

 خطاب

 

302  
 

  جمع

    تعداد  درصد

66.91 
 

  آميز و قصارها، جمالت حكمتالمثلضرب 91

25.73 
 

 كنايات  35

7.35 
 

 هاي شعري شعرها و تحليل 10

 جمع 136
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  منشĤتمقايسة سه مقولة بالغي  -3نمودار 

  

  گيري نتيجه
چنين  مقام از زبان عامه به موضوع و مخاطب نامه و هم قائم منشĤتگيري  ميزان بهره

مقام با استعداد شگرف و شم ساحرانة خود و با  قائم. احوال وي بستگي كامل دارد
هر سخن جايي «موجب سخنِ  ه بر علوم بالغي ازجمله علم معاني داشته و بهاشرافي ك

هاي جدي و رسمي در پذيرش خوبي دريافته بود كه نامه به» و هر نكته مقامي دارد
ها و اشعار عاميانه بسيار مقاومت نشان هاي عاميانه و متداول كوچه و بازار يا مثلواژه
گيرد يا محال  دشواري صورت مي هايي بهنين نامهدهند و استعمال اين عناصر در چ مي

طلبد و  هاي دوستانه فضايي خودماني و عاطفي و صميمي مي است؛ اما در مقابل، نامه
كند و البته پس از گذشتن از صافي ذوق  عناصر عاميانه نيز اين اهداف را تقويت مي

  .يابند نويسنده اجازة ورود مي
اي به شخص انتصاب يا تفويض حكومت منطقهكه دربارة  اي هاي رسميدر نامه

شاه، به  خاصي است، يا در خصوص مواجب افراد، يا از زبان وليعهد يا خاقان، فتحعلي
تبع، فضاي نامه كامالً  شود، كلمات رسمي و به افراد خاص يا پادشاهان اطراف نوشته مي

يانه يا وجود ندارد، يا هايي عناصر زبان عام در چنين نامه. جدي، مؤدبانه و موقرانه است
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رسد و آن موارد نادر هم در سطح كلماتي  شمار آن به عدد انگشتان يك دست هم نمي
  . ، اشعار و كنايات عاميانهها ثلاست نه م) 60(و فالن ) 62(چون نوكر 

هاي شخصي و دوستانة خود را براي ابراز محبت، سفارش، گاليه و مقام نامه قائم
هاي رسمي كه برخالف نامه -مقام هاي قائماين دسته از نامه. كرد يكتابت م... شكايت و 

هنگام چيرگي خستگي و خواب و با  -نوشته است ميرا  ها آنبا حوصله و شكيبايي 
خوابي  به بي 13، 86، 51هاي مقام در نامه خورد؛ چنانچه قائم رقم مي» عجله و سرسري«

كند و حتي گاه از  هايي شوخي ميدر چنين نامه. كند تابي خود اشاره مي و بي
ها نيز از البته همين نامه. پرهيزد كارگيري كلمات ركيك و دور از عفاف نيز نمي به

كارگيري عناصر زبان عاميانه، چه  مقام با به چاشني ذوق خالي نيست و درمجموع قائم
گند، كارگيري سو ، چه با به... در سطح مقوالت هفت گانة زبان، همچون اسم، فعل و 

ها و اشعار عاميانه نثري چنين استفاده از كنايات، مثل و هم ها خطاب و ديگر شبه جمله
كند كه تا حد زيادي يادآور نثر زيبا، آهنگين و پرمحتواي ساده، شيوا و روان خلق مي

گانة زبان بيشترين  شده در ميان مقوالت هفت هاي انجام بنابر بررسي. سعدي است
 %99/2 ها و كمترين موارد به مقولة حروف باجمله به شبه %63/26كاربرد با بسامد 

بيشترين كاربرد و  %09/36ها با بسامد ها نيز خطابجملهاز ميان شبه. يابد اختصاص مي
اين، با مقايسة سه مقولة بالغي مثل،  بر افزون. كمترين كاربرد را دارد %66/0نفرين با 

بيشترين  %91/66ها با بسامد مثل منشĤته در رسيم كشعر و كنايه به اين نتيجه مي
   .را دارندكمترين سهم  %35/7هاي شعري تنها با كاربرد، و اشعار و تحليل

  ها نوشت پي
ها جا آفريده كه از تأني و آرام و تعلم و تعليم آن جناب اقدس الهي جربزه و كياستي در خلق اين .1

، دهخدا آن قابليت و توانايي: جربزه). 9: 1366فراهاني،  قائم مقام(. تر است هزار بار بهتر و با نفع
گر است؛ يعني مفاهيمي كه را معرب گربزي فارسي دانسته، اما آن كلمه بيشتر به معني مكار و حيله
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جربزه عرضه و لياقت و جرئت و توانايي است كه از كارداني و جسارت . در جربزه راه ندارد
 ). 147/ 11: 1377 شاملو،( گيرد شخص مايه مي

قائم مقام (آورديد  كاش فردا شما فرصت داشتيد و مرا از كوفت و كسالت ديشب و امروز بر مي. 2
 ).263: 1366فراهاني، 

  ).262همان، (چون خود غايبم بايد بالمكاتبه حل و به دليل و برهان حالي كنم . 3
 ).266همان، (ارد به جان عزيز شما كه اين بار دوري حضور شما دخلي به هربار ند. 4

درست همين است كه حاجي آقا را خيلكي به لطف و مرحمت خود اميدوار سازيد و اين خدمت را . 5
  ).248همان، (به او رجوع كنيد 

سرِ عزيز خودت كه پارسال پيرارسال چند نفر از اهل شهر مشهد، بل از جوار صحن مقدس درده  به. 6
 ).103همان، (فروخته بودند 

  ).36همان، ( يك مشت آبرويي كه بود برخالف معتقد عالمي الي حال ريخته نشده الحمدهللا. 7
  ).120همان، (اقرار خودم در رقعة آن شبي هم شاهدك خوبي است . 8
 ).215همان، (زنه بردارم  شما راضي شويد دست از اين پيره. 9

  ).171همان، (ساحت احوال ماها همه نمونة شبستان بود . 10
  ).194همان، (تان شهر و پلشتان دهر كه مهموس و مجدر باشند همچون زش. 11
جمع اكّاره  akaraدر لغت : اكّره). 226همان، (خرج گزاف عمله و اكرة شاهزادگان لزوم ندارد . 12

در تداول عامه به دنبال عمله . زميني كه به مزدوري رودكه كلمة عربي به معني برزيگر و دهقان بي
سر و پاي  الناس و مردم بي با احساسي از تحقير و عوام«: كنند ن را افاده ميآيد و بدان نوكرا مي
   ).2760/ 6: 1377شاملو، (» ارزش را بي

  ).185: 1366قائم مقام فراهاني، (آه از مهرك سليم و لحن و نواي اين تصنيف . 13
  ).66همان، (به مرگ خودت كه فرصتي ندارم كه شرح دلي نگارم . 14
  ).222همان، (ن قربانت شوم شازده جا. 15
وجود نادان اگر يك نفر پياده و سواره تردد بكند آسيب به جان و مال كسي رسيده باشد از اين بي. 16

  ).103همان، (بخواهيد 
همان، (اند  عرض جزئيات و وقوع او را در مواقع معاتبات به رد كتاب از اين ضعيف محمول داشته. 17

42.(  
  ).149همان، (من از تو غافل نيستم پسرم، نور بصرم، . 18
  ).28همان، (ها داشتم  مگر من نه آن بودم كه بر مرغ جان و تخم چشم خود رشك. 19
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