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  چكيده 

نگـاري از انحصـار دربـار خـارج شـد و شـيوة        با پيروزي انقالب مشروطه، روزنامه
زمان با خارج شدن زبان به عنـوان ابـزار    به اين ترتيب هم. متكلف آن در انزوا قرار گرفت

خدا كـه   ده. ز كردقدرت از سلطة دربار، آزادي بيان نيز دوران كوتاه درخشش خود را آغا
رفت، در مبارزة سياسـي بـه ابـزار     ترين نويسندگان و ادباي عصر خود بشمار مي از بزرگ

هاي زباني موجود در فضاي جامعه را در نثر خود معرفي  او گونه. زبان و قلم توسل جست
اي،  گيـري از زبـان محـاوره    وي بـا بهـره  . كرد و در مقابل زبان تك صدايي دربار قرار داد

برد و راه را براي  ، از ميانها ميان زبان گفتار و نوشتار ايجاد شده بود كه قرن را اي اصلهف
ايـن نوشـتار بـه بررسـي سـبك نثـر        .سازي سبك نگارش فارسـي همـوار سـاخت    ساده
هايي كه وي در مبارزة زباني خويش از آنها استفاده  خدا پرداخته و شيوه نگاري ده روزنامه

  .تنموده، نشان داده اس
  

  كليد واژه
خـدا ـ نثـر     اي ـ ده  گونه ـ انقـالب زبـاني ـ زبـان محـاوره       ـ زبان  نگاري نثر روزنامه

  .خدا ده

                                                      
 . احد رودهن، ايرانگاه آزاد اسالمي ـ و استاديار دانش ∗

 . ، ايرانگاه تهران جوي دوره دكتري دانش دانش ∗∗



 مقدمه

ــازه    ــاني ت ــي، ج ــانون اساس ــويب ق ــروطه و تص ــروزي نهضــت مش ــد   پي در كالب
با خارج شدن زبان فصـيح نوشـتاري از انحصـار دربـار و قـرار      . نگاري ايران دميد روزنامه

هاي چاپ در اختيار مردم، گرايش بـه تأسـيس و انتشـار روزنامـه فزونـي       هگرفتن دستگا
  .يافت

آزاديي ناشناخته و تعريف نشده كه به بركت حكومـت جديـد بدسـت آمـده بـود      
آورد، بـه انتشـار    دسـتگاه چـاپي بدسـت مـي      باعث شد تا هر جا اهل قلمـي رنـج ديـده   

  1.اي اقدام كند روزنامه
ي، مشخص نبودن حدود آن و ناآگاهي از حقيقـت  نداشتن تعريفي درست از آزاد

طـور   همان 2.مشروطه، باعث ايجاد ناهماهنگي و پراكندگي در فضاي مطبوعات كشور شد
از لحاظ شيوة بيـان و تنظـيم و نگـارش     ،يكسان وجود نداشت يكه از نظر فكري گرايش

  3.شد دستي ديده نميمطالب نيز يك
خواه اين بود كه هيچ كـدام زبـان دشـوار و     هاي آزادي نكتة مشترك ميان روزنامه

سـان وجـود   جا كـه هنـوز سـبك نگارشـي يـك     پسنديد، ولي از آن منشيانة دربار را نمي
ها پديـدار شـد كـه هـر      هاي نگارشي متفاوتي در روزنامه هاي زباني يا شيوه نداشت، گونه

هـا بايـد    براي شناخت درست اين گونـه  4.كدام نماينده و گوياي مكتب فكريي خاص بود
  .طلبد هاي عقيدتي ـ سياسي اين دوره را شناخت كه مجالي جداگانه را مي گرايش

هاي شاخص دورة نخست مشـروطه   توان گفت به جز برخي روزنامه بطور كلي مي
هاي مختلـف و متنـوع فكـري و نگارشـي خـود       چون صوراسرافيل، بيشتر آنان با گرايش

نويسندة از . نگاري اين دوره ايجاد كردند مهنوعي گسيختگي و ناهماهنگي در سبك روزنا
نويسـند و   دانستند چه مـي  غالب نويسندگان اصالً نمي«: گويد صبا تا نيما در اين باره مي

از يك سـو  . العاده ناپخته و ابتدايي بود وانگهي سبك نويسندگي فوق. نويسند براي كه مي
شـته بـراي اداي مطالـب و    آن سبك مغلق و پيچيده و مملو از صـنايع بـديعي دوران گذ  
گـاه خـود را نيافتـه بـود و      مسائل روز مناسب نبود و از سوي ديگر نثر جديد، هنوز جاي

هاي كهنـه و قـديمي خـود را از حكمـت و عرفـان و حـديث و        نويسندگان همان دانسته
سـاختند   بافتند و از آنها مقاله و مطلب مي امثال و حكم با اشعار خود و ديگران به هم مي

چه را كه ديروز مثالً دربارة علم نوشته بودند، امروز دربـارة اخـالق و فـردا     در نتيجه آنو 
  5.»...نوشتند دربارة تمدن و صنعت و هنر مي



هاي تندرو در همان آغاز بشدت شروع به توهين و انتقـاد از شـاه و نظـام     روزنامه
زمـان   هـم  6.شد يسلطنتي كردند كه از نظر قانون اساسي و مجلس به رسميت شناخته م

شاه كه از همان ابتداي سلطنت نسبت به تفكر مشـروطه عنـاد    با اين انتقادها محمد علي
تا جايي كـه بـا كشـتن چنـدتن از     . شد تر مي تر و خشمگين ورزيد، روز به روز بدبين  مي

خواهـان روي   نگاران و به توپ بستن مجلس به مبارزة علنـي و رو در رو بـا آزادي   روزنامه
  .و به اين ترتيب دورة نخست حكومت مشروطه بپايان رسيدآورد 

واژگاني چون مساوات، آزادي، قانون، عدالت، مشروطه، مجلـس، ترقـي و تمـدن،    
طلب ايـن دوره داشـت؛ واژگـاني كـه در واقـع هسـتة        هاي اصالح بسامدي باال در روزنامه
ها و  پرهيز از خرافه بيداري خلق، برانداختن عادات زشت،. دادند فكري آنها را تشكيل مي

هـايي بـود كـه     تـرين هـدف   گـران و مسـتبدان، اصـلي    ذكر مفاسد و افشاي كـردار سـتم  
  7.نگاران در سر داشتند و مدعي آن بودند روزنامه

، »ايـران «: چـون ) ارتجـاعي (به جز چند عنوان روزنامة دولتي و مخالف مشروطه 
هـاي   يات ايـن دوره را روزنامـه  ، اغلب نشـر »اقيانوس«و » اسالميه«، »مالعمو«، »اطالع«

، »القـدس  روح«ها چون  گروهي از اين روزنامه. داد خواه تشكيل مي طلب و آزادي مشروطه
  8.در انتقاد از حكومت استبدادي بسيار تندرو و جسور بودند» صوراسرافيل«و » مساوات«

ها در حال تجربه و آزمـون در سـبك بيـان بـود      هرچند كه سبك نگارش روزنامه
خدا به چنان آفرينش سبكي دست زدنـد   در همين دوره نويسندگاني بزرگ چون ده ولي

هايشان سرمشق نويسندگان هم دوره و همچنين نويسندگان پس از خود قـرار   كه نوشته
  .گرفت

گيـري از خالقيـت ادبـي و شـهامت      ترين اصحاب قلم، با بهره خدا، از فرهيخته ده
هاي زباني موجود در فضاي جامعة عصر  او گونه. اي زباني پرداخت سياسي خود به مبارزه

خويش را كه تا آن زمان مجال ظهور نيافته بود، در نثـر خـود معرفـي كـرد و در مقابـل      
به اين ترتيب بـا بسـخره گرفتـه شـدن زبـان متكلـف و       . زبان تك صدايي دربار قرار داد

  .قرار گرفت خدا، نظام فكري آن مورد هجوم و انتقاد آور دربار در نثر ده مالل
در نثـر دورة مشـروطه بشـمار     9خدا نوعي انقـالب و ابتكـار سـبكي    چرند پرند ده

شناسـي قابـل    شناسـي و زبـان   پـردازي، جامعـه   شناسي، داستان آيد كه از لحاظ سبك مي
آميــز، صـميمي و آميختــه بــه طنـز خــود در قالــب    وي بــا زبـان كنايــه . بررسـي  اســت 

پرداخـت و ايـن همـه از     ا و مفاسـد اجتمـاعي مـي   هـ  هاي شيرين، به نقد كاستي داستان
هـاي صوراسـرافيل    عواملي بود كه انگيزة مردم را براي خوانـدن و دنبـال كـردن شـماره    

  .انگيخت برمي



باكي وي در مبارزه و افشـاي فسـاد دربـار و     خدا و بي هاي شديداللحن ده سرمقاله
ة صوراسرافيل در ميان گير روزنام صاحبان قدرت از سويي باعث محبوبيت و تقدس چشم

، ولي از سوي ديگر خشم دربار را برانگيخت و سبب شد تا اين روزنامه چنـد  10مردم شد
  11.بار توقيف شود

نوشـت و نيـز    خدا براي روزنامـة صوراسـرافيل مـي    هايي كه ده با توجه به سرمقاله
  :م كردتوان به دو قسمت تقسي خدا را مي ستون چرند پرند اين روزنامه، سبك نثر ده

رو هسـتيم و جمـالت    ها با آن روبه كه در سرمقاله ):رسمي(سياسي  كـ سب1
هـاي   كوتاه، لحن انتقادي، صراحت در گفتار و استفاده از زبان رسمي از بارزترين ويژگـي 

  .وجو كردخدا را بايد در مقاالت فكاهي چرند پرند جست اما توانايي ده. آن است
خدا در نوشـتن سـتون چرنـد پرنـد از ايـن       ده :اي ـ فكاهي  ـ سبك محاوره2

او با قلم تواناي خود و تكيه بر زبـان مردمـي مجموعـه مقـاالتي را     . گرفت سبك بهره مي
ابتكار قلمي وي نه تنها بـا اقبـال مردمـي    . رقم زد كه موجبات شهرت وي را فراهم آورد

ها نويسندگاني بسيار رو شد، بلكه جرياني تازه را نيز در نثر فارسي پديد آورد كه بعد روبه
  .در پي تقليد و اقتباس از آن برآمدند

هاي ايشان، همچنين مهارت و  زندگي در ميان مردم و آشنايي با دردها و خواسته
تـرين نحـو    خدا با ظرافتي خاص و به شيرين تسلط به زبان و ادب پارسي، باعث شد تا ده
شـناخت و بـا    ويش را مـي او مخاطـب خـ  . به تشريح مشكالت و نيازهاي مـردم بپـردازد  

مانده كه سواد خواندن  براي سخن گفتن با مردمي دردمند و عقب. روحيات وي آشنا بود
بردند،  هاي غلط بسر مي و نوشتن چنداني نيز نداشتند و در جهل و اسارت باورها و سنت

ي دشـوار  ها هاي طوالني و مملو از آرايه پيرايه نياز بود و استفاده از جمله زباني ساده و بي
هـاي   او اشـتباهي را كـه روزنامـه   . نمـود  فايده مي لفظي و معنوي و لغات مهجور عربي بي

خـدا   ده. انجـام دادنـد، مرتكـب نشـد    ) لـوايح شـيخ فضـل اهللا   (دولتي و بعضي روحانيت 
دانست كه براي برقراري ارتباط با مخاطب بايد با زبان او سخن گفت و از الفاظي كـه   مي

  .شود، اجتناب كرد يي در القاي پيام ميموجب درنگ و نارسا
سوادي، اخـتالف طبقـاتي، اعتيـاد،     بي: هاي جامعه چون ها و ضعف خدا كاستي ده

وار  را بـا طنـز و طـي مقـاالتي داسـتان     ... ها و درس نخواندن دختران، خرابي و ناامني راه
لكـه پـس از   رفـت، ب  دار او تنها جهت توهين و تحقير بكار نمينقد نيش 12.كرد مطرح مي

به بيـان  . آمد ها، با بيان كردن راه و چاره در جهت ترميم و بهبود برمي نشان دادن زشتي
. ديگر او در مبارزة قلمي خـود زبـان محـاوره را برگزيـد و چاشـني طنـز را بـدان افـزود        

هاي او ـ كه تماماً نقدي اجتماعي در لباس طنزي زيبا و كارآمـد اسـت ـ       مضامين نوشته



گيرد و از سـوي   هاي ناشي از سوء تدبير و سياست سلطنت را نشانه مي ارسايياز سويي ن
سـواد مـردم دارد را بـه چـالش      هاي بي ديگر جهل و خرافه و باورهايي كه ريشه در توده

تسـليم در برابـر   : توان اشاره به مواردي چون هاي او مي به اين ترتيب در نوشته. كشد مي
سـتبدادي، فسـاد اداري و سياسـي، خيانـت و خباثـت      قضا و قدر، تعصبات ديني، خوي ا

نخـود هـر   «، »دخو«: هايي مستعار چون وي مقاالت خود را با نام. را يافت 13پيشگان  ستم
، »هـا  رئـيس انجمـن الت و لـوت   «، »حـال  برهنة خوش«، »الفقراء دخوعلي خادم«، »آش
قاالت سياسي ـ  خدا در نوشتن م ده 14.رسانيد بچاپ مي» دمدمي«و » جغد«، »خرمگس«

از سـبك  » چرند پرنـد «و در مقاالت طنزِ » قانون«خان در   اجتماعي از سبك سادة ملكم
  15.كرد پيروي مي» مالنصرالدين«در روزنامة » زاده جليل محمد قلي«فكاهي 

  :خدا خواهيم پرداخت هاي سبكي نثر ده تر به بررسي ويژگي اكنون بطور جزئي

  هاي سبكي ويژگي

 ):اي محاوره(نه ـ زبان عاميا1

. خدا زبان عاميانه را براي مبارزة قلمـي خـود برگزيـد    پيش از اين بيان شد كه ده
زبـاني  زيـرا  . رفت بشمار مياي از جانب او خود نوعي مبارزه  همين برگزيدن زبان محاوره

شـد، زبـاني متكلـف و     از سوي دربار بكار برده مـي  16كه به عنوان يكي از ملزومات قدرت
اكنون كه سخن از شيوة منشيانة دربار پيش آمد، بد نيست بطـور  . و رسمي بودمنشيانه 

هـاي   سـبك نوشـتاري روزنامـه   . هاي سبكي نثر دربار بپـردازيم  اجمالي به معرفي ويژگي
درباري همان سبك منشيانه و مصنوعي بـود كـه جهـت نوشـتن مكاتبـات و مراسـالت،       

آمد و به علت دشواري و تكلّفي كـه   مي دان دربار بتحرير در توسط منشيان فاضل و عربي
داشت، مخاطبان اصلي آن فقط شاه و ديگر درباريان بودند و طبقـات عامـه و كـم سـواد     

كوشيدند تا تمـام توانـايي خـود را     منشيان دربار مي 17.مردم توانايي درك آن را نداشتند
آنها از روزنامه . ددر استعمال الفاظ و تركيبات فخيم و پرطمطراق فارسي و عربي بكار برن

اي  بنـدهاي آن چـون قصـيده   . بردند به عنوان عرصه و ابزاري براي فضل فروشي بهره مي
تـوان گفـت    بطـور كلـي مـي   . بلند، سعي در مدح و وصف شاه و توجيه اعمال وي داشت

  .در سبك درباري رجحان دارد» چه گفتن«بر» چگونه گفتن«
ر مربـوط بـه احـوال و اعمـال شـاه و      در سطح واژگاني ـ با توجه به محوريت اخبا 

، »جباخانـه «، »قورخانـه «: دادهاي مهم دربار، واژگان ديواني، درباري و نظامي، مانند روي
چنين ذكر  و هم» توپ«، »اراده«، »قشون«، »عساكر«، »آجودان«، »گزمه«، »ساالر سپه«



، »عضدالدوله«، »الدوله شجاع«، »نصيرالملك«آميز چون  ها و صفاتي مبالغه القاب و عنوان
از بسـامدي  » پوي كيهان«و » جهان مطاع«، »عالم آراي«، »النور ساطع«، »سپهر بسطت«

  .باال برخوردار است
هاي عربي است  برجستگي ديگر اين سبك در سطح واژگاني، كثرت استعمال واژه

بيات كه با توجه به تأثيرپذيري بسيار كه سبك منشيانه از زبان عربي دارد، واژگان و ترك
هـاي   اسـتفاده از فعـل  . شـود  هاي دربار ديده مـي  بسيار زيادي از اين زبان در نثر روزنامه

هاي مجهول براي ايجاد فاصـله و حـريم ميـان شـاه و      هاي وصفي و نيز فعل مركب، فعل
هـاي   اطناب جمـالت و بكـارگيري آرايـه   . خوانندگان عامه در سطح فعل قابل توجه است

هاي كلي سبك نگارش دربـار   بيه و استعاره، از ديگر ويژگيادبي چون سجع، جناس، تش
  .است

خدا با نوشتن به زبان مردم ـ آن هم به گونة طنز ـ سلطه و ابهت زبان دربار را    ده
. اي را كه سبك انفعالي دربار با مخاطـب ايجـاد كـرد بـود از ميـان بـرد       شكست و فاصله

هاي عمـدة زبـان عاميانـه در نثـر      ن ويژگيها به عنوا المثل كنايات، تعابير عاميانه و ضرب
. سـازد  اي نزديـك مـي   خدا از بسامدي باالي برخوردار است و نثر او را به زبان محـاوره  ده

  :خدا خواهيم پرداخت اي در نثر ده هايي از عناصر زبان محاوره اينك به ذكر نمونه

  :كنايات، تعابير و اصطالحات عاميانه -1-1

، خــرفهم، هفــت خــط، غپلــو  ن، نــاقال، يواشــكي، شــلوغ، لــم داد)ســرنك(آب دزدك 
بـري، آزگـار، سـقلمه، لـولهنگش خيلـي آب       پاورچين پاورچين، الم سرات، انشر منشر، گوش

بـري، بابـاقوري، ورجـه وورجـه، سـنده       كشيد، موي دماغ شدن، گـوش  مي... گرفت، كباده مي
  ...هفت قرآن به ميان و ن، دهنة كسي را بر سر خودش زدن، تردماغ شدن،دسالم، بلغور كر

  :المثل مثل و ضرب -1-2

ده مرو، ده مـرد را  «، »دزد نگرفته پادشاه است«، 18»ترك عادت موجب مرض  است«
امـان از دوغ ليلـي ماسـتش كـم بـود آبـش       «، »نامه آخرش خوش اسـت  شاه«، »احمق كند
گـوش  ديـوار مـوش دارد مـوش هـم     «، »آفتابه لگن شش دست شام و ناهار هيچي«، »خيلي
  ...و» دارد



  :ـ كوتاهي جمالت2

هاي طوالني اسمي، فعلي، قيـدي و جمـالت معترضـه و دعـايي و      استعمال گروه
چنين بكارگيري صناعات ادبي، از جمله عواملي بود كه باعث اطناب جمالت در شيوة  هم

آور نثر دربار و علما را شكسـت و كوشـيد    خدا اطناب مالل ده. شد نگارش دربار و علما مي
ايـن ايجـاز درك مقصـود را بـراي     . تا در طي جمالت كوتاه و بسيط، معاني را القـا كنـد  

براي آشكار شدن هر چه بيشتر اين موضوع به ترتيب بـه ذكـر   . ساخت خواننده آسان مي
  :خدا خواهيم پرداخت هايي از نثر دربار، علما و ده نمونه

ـ  ت حاجي ميرزامحمد خان دبير مهام خارجه كه در مدت مأموري
مخصوصة بغداد آثار مراقبت و كفايت در خدمات مقرره و ازدياد 

ت و اتحاد دولتين عليتيت اسـالم و سرپرسـتي زوار   مدارج مود
مجاور تبعة دولت ابدمدت و مناظم و مصالح امـور آنهـا بظهـور    

كـردار را ظـاهر سـاخت و در     آورده عاليم حسن رفتار و صـدق 
دولت اسالميه كه در حكم اجراي مهام و حقوق دايرة فيمابين دو 

واحد هستند موافق فصول عهدنامة مباركـه و فقـرات قرارنامـة    
وكالي حضرتين خلوصِ عقيدت و اهتمامات كافيه را در حضـرت  

مدار اعلي گرديـده شـرفياب حضـور     يافته احضار دربار شوكت
مراحم ظهور ملوكانه گشته مورد توجهـات و تلطفـات شـاهانه    

  19.آمد
از بزرگان و معددي از شيادان و صيادان آيـين   به استثناء بعضي

ها از دولت رميـده   مبين مردم بيچاره ستم رسيده و رعاياي سال
كه از تخطيات و تحميالت والت واليات و اخذ مال و منال ديوان 

هاي صادره سـلطنتي بـه    به اضعاف مضاعف و تظافر و تراكم رنج
فـاق نمـوده   جان و هيجان آمده بودند يك مرتبـه اجتمـاع و ات  

  20.مشروطه خواه شدند
گاو روي چيه؟ . اين زمين روي چيه؟ ـ روي شاخ گاو . ـ هان! ننه

آب روي چيـه؟ ـ واي   . ماهي روي چيـه؟ روي آب . ـ روي ماهي
ام سـر   حوصـله . زنـي  چه قدر حرف مـي . الهي رودت ببره! واي
  21.رفت



  :نويسي و تمثيل گيري از اسلوب داستان ـ بهره3

او در پي راهـي بـود تـا نقـد اجتمـاعي       22.نويسي نبوده است ستانخدا دا هدف ده
رو براي ترسيم فضـاي اجتمـاعي زمـان خـويش      از اين. خويش را هرچه مؤثرتر ارائه كند

. گويـد  گونة مخصوص آنان سخن مي كند و از زبان آنان و به زبان هايي خلق مي شخصيت
هـا از زبـان ايشـان و گـرفتن      ها و سخن گفتن از دردها و كاسـتي  آفرينش اين شخصيت

دهد كه بـه داسـتان كوتـاه نزديـك      نتيجه و ارائة راه حل، ناخودآگاه شكلي به نوشته مي
هاي  هاي هنرمندانه و ارتباط منطقي ميان حوادث و آفرينش لحن پردازي مقدمه. شود مي

آورد كـه اگـر نتـوان بـه معنـاي حقيقـي نـام         گوناگون با چاشني طنز، اثري را پديد مـي 
خدا در آفـرينش ايـن نـوع     داستان كوتاه بر آن نهاد، دست كم نشان از استعداد باالي ده

(genre) اي تحـت   تـوان بـه مقالـه    خدا مي هاي نثر داستاني ده ترين نمونه از به. ادبي دارد
  23.اشاره كرد» قندرون«عنوان 

 تـر شـدن   او بـراي روشـن  . خداسـت  استفاده از تمثيل از ديگر خصوصيات نثـر ده 
كند و سپس طي طرحي منطقـي آن را بـه    موضوع در ذهن خواننده، داستاني را بيان مي

خـدا در شـمارة دوم صوراسـرافيل     به عنوان مثال ده. دهد موضوع و هدف اصلي پيوند مي
ها بـه شـمال ايـران بـا      است كه در لشكركشي روس ميرزاعبدالرزاقدر پي افشاي اعمال 

كنـد   دا داستان لشكركشي  ايران به يونان را مطـرح مـي  نويسنده ابت. كاري كرد ها هم آن
يوناني راه نفوذ را به ايرانيان نشان داد و با اين خيانت وي سپاه ايـران در  » افيالتس«كه 

كشـد كـه بـا     فروشـاني را بتصـوير مـي    خدا با بيان اين داستان، وطن ده. جنگ پيروز شد
ك سـرزمين و تمـامي مـردم آن    خيانت خود براي رسيدن به منافع خود سبب نابودي ي

كنـد كـه جريـان     چنين در شمارة بيست و دوم، حكايت زني را مطـرح مـي   هم. شوند مي
زني براي انجام يك : بدين صورت كه. كند  ازدواج اجباري خود را براي فرزندش بازگو مي

د كنـ  نامة آن زن سوءاستفاده مي آن وكيل از وكالت. گزيند مرافعة حقوقي وكيلي را بر مي
دارد  شود و بيان مي خدا وارد داستان مي سپس ده. آورد و آن را به زور به عقد خود در مي

لياقت، سرنوشت  براي انتخاب وكيل مجلس بايد هوشيارانه عمل كرد تا اشخاص خائن بي
  .ها را به تباهي نكشانند مردم را در دست نگيرند و زندگي آن

  :ـ طنز4

تـأثير طنـز دو   . گيـرد  د اجتماعي از آن بهره ميخدا در نق طنز ابزاري است كه ده
 24.تـر نيـز از زبـان جـدي دارد     پسندند و نفوذي بيش چندان است، زيرا همگان آن را مي



كـاران را گوشـمالي    كنـد و زشـت   ها را رسوا مـي  اي است كه نويسنده با آن زشتي وسيله
  .دهد مي

آن در خدمت به جامعـه  سازد بكاربستن  خدا را برجسته و ممتاز مي چه طنز ده آن
پردازان نيست كه بدون منطق و به سبب درخواست فالن شخص و يـا   او از آن طنز. است

او ذوق . هاي ركيـك و ناسـزا قـرار دهـد     به داليل فردي، از روي بغض كسي را هدف واژه
گويي خويش را در نهايت عفت كالم در جهت مبارزه با دشـمنان جامعـه و مـردم     نقيضه
فقط در پي ويراني و به اسـتهزا گـرفتن نيسـت، بلكـه راه حـل نيـز ارائـه        . دگير بكار مي
دار او در امـان   هرچه مانند سدي در راه  مشروطه قرار گيرد، از گزند كالم نـيش . دهد مي

گاهي به كنايه و طعنـه و گـاهي بـا صـراحت و شـجاعت خـاص خـود سـخن          25.نيست
پـس آن را در هـم   . بينـد  خود را ناتوان مـي براي انتقال پيام، نثرِ متداول زمان . گويد مي
خـود  . كنـد  برد و بدان نيز بسـنده نمـي   شكند؛ زبان معيار مردم و زبان روز را بكار مي مي

، »معشـوق السـلطنه  «: هـايي چـون   واژه. كنـد  اقدام به ساختن لغات و تركيباتي تـازه مـي  

اســب «، »المــذهب صــندلي«، »االســالم كالســكة«، »الشــريعه چمــاق«، »ملــوس الملــك«

  .از اين قبيل است »الندهم قرض«، »مجاهدين في سبيل الچپق«، »الدين روسي

آگاهي او از مسائل . خدا ِبروز بودن موضوعات آن است هاي طنز ده از ديگر ويژگي
روزمرة جامعه و خالقيت هنرمندانه در مطرح كـردن آنهـا بـر تـأثير و موفقيـت كـالم او       

كمبـود نـان و كيفيـت بـد آن از     . پردازيم اي از آثار وي مي اكنون به ذكر نمونه. افزايد مي
خدا ايـن   ده. شد جمله مسائلي بود كه سبب رنجش خاطر مردم و سختي زندگي آنها مي

  :كند موضوع را با ظرافتي خاص كه خواهيم ديد مطرح مي
  

  »اختراع جديد«
هاي  يك نفر اطريشي موسوم به آف شيندر وقتي كه حكايت نان

هـا   نيده براي اينكه ميناي روي دندان نرود و دندانطهران را ش
با استعمال . ضايع نشود غالفي از فوالد براي دندان اختراع كرده

كند كه قوة چهار اسب  اين غالف دندان حكم آسيايي را پيدا مي
: آدرس. كنـد  دارد و سنگ و چاركه و كلوخ را به خوبي خُرد مـي 

  26. 21الزارت گاسه فنگوهيالشتال، نمرة 



  :ها و اصطالحات خارجي ـ واژه5

خـدا بـا مضـامين     رفتة اروپايي باعث شـد تـا ده   ها زندگي در كشورهاي پيش سال
گـران   او براي بيداري مردم از خواب. جديد سياسي، حقوقي، علمي و اجتماعي آشنا شود

 ها با حقوق قانوني خود، ناگزير مفاهيم حقوقي و اجتماعيي جديد غفلت و آشنا كردن آن
در   را كه از فرهنگ غرب اخذ كرده بود، وارد گفتار و نوشتار خود كـرد تـا ذهنيتـي تـازه    

  :پردازيم ها مي هايي از اين واژه اكنون به ذكر نمونه. ميان مردم ايجاد كند
  

سـازمان،  : (organisation)پاسبان ـ ارگانيزاسـيون   : (agent)آجان 
هرج و : (anarchiste)ست باسمه ـ  انارشي : (estamp)تشكيالت ـ استامپ  

اتمام : (ultimatum)نيروي كار ـ اولتيماتوم  : (energie)طلب ـ انرژي   مرج
: (parasite)گــاه ـ پارازيــت    دانــش: (universite)حجــت ـ اونيورســيته   

: (parti)كند ـ پارتي   طفيلي، سربار، كسي كه به هزينة ديگري زندگي مي
ــان      ــزب ـ پارلم ــته و ح ــك     م: (Parliament)دس ــورا ـ پلتي ــس ش جل

(politique) :  سياست، خدعه ـ تئوري(theorie) :   نظريه ـ دومـا(doma) :
ــات      ــورا ـ ديپلوم ــس ش ــور    : (diplomate)مجل ــتمدار ـ دايركت سياس

(directoire) :      هيأت مديره، حكومت پـنج نفـره در فرانسـه ـ ديكتـاتوري
(dictature) :    حكومت اسـتبدادي ـ راپـورت(rapport) :   رولـور  گـزارش ـ
(revolver) :  هفت تير ـ فئوداليته(feodalite) :   ملوك الطـوايفي، حكمـت

خانه ـ كلكسـيون    فراموش: (frances macion)اشراف پررعايا ـ فراماسون  
(collection) :  مجموعه ـ كميسيون(commition)  ـ كنتـرات(contract) :

ــ   مشــاور، راه: (conseiller)قــرارداد ـ كنســييه    يونل نمــا ـ كنســتي توس
(constitutional)     مطابق قانون اساسـي ـ لـرد(lord) :   در انگليسـي لقـب

  .اشراف و اعضاي مجلس اعيان

  :هاي زباني ـ گونه6

هاي زباني موجود در جامعـه   خدا بكارگيري گونه هاي سبكي نثر ده از ديگر ويژگي
به هـر  شناسد و اصطالحات و طيف واژگاني مربوط  او طبقات مختلف جامعه را مي. است

هاي زباني  گونه  مشدي، همة اين از زبان منشيانة دربار گرفته تا زبان داش. داند يك را مي
. دهـد  هاي آنان را نشـان مـي   الي گفتار هر يك تصويري از انديشه شناسد و در البه را مي

تـر   هـاي زبـاني آن بـيش    تر باشد، گونـه  تر و از نظر اجتماعي ناهمگن هرچه جامعه بزرگ



خـدا حـدوداً بـا هشـت نـوع گونـة سـبكي         روست كه در بررسي مقاالت ده ز اينا 27.است
خدا در تالش جهت آماده كردن فكر مردم براي يك انقـالب   ده 28.رو هستيم روبه) زباني(

. زبـان و فكـر در ارتبـاط نزديـك قـرار دارنـد      . زند سياسي به يك انقالب زباني دست مي
رد و از طرف ديگر زبان رسـمي در اختيـار دربـار    هاي جديد نياز به زبان جديد دا انديشه
هـا پـيش اسـت     اما اين زبان رسمي زبان مردمي نيست زبان كهنة منشيانة قرن. قرار داد

دان دربار توانايي نوشتن آن را دارند و تنها درباريان قابليت فهم آن  كه فقط كاتبان عربي
كنـد   هايش عرضه مـي  ا با همة گونهخدا در ستون چرندپرند زبان دربار و نيز مردم ر ده. را

زبـان مطّنـب و   . دهـد  و در جريان متن، فضاي سياسي و اجتمـاعي حـاكم را نشـان مـي    
هـا و   از زبان گونه. شكند گيرد و سلطه و ابهت آن را مي پيچيدة دربار و علما را بسخره مي

توان به اين  گيرد مي ها را بكار مي خدا آن هاي نوشتاري متداول در آن دوران كه ده سبك
نويسـي، اخبـار،    نامـه  منشـيانه، سـال  : هـاي نوشـتاري چـون    سبك) الف: موارد اشاره كرد

هـاي   عاميانه و زنانه، گويش: هاي زباني گونه) ب 29.نويسي، ادبي توصيفي، اعالميه، تلگراف
  ...، علماي دين و)مشدي داش(، لوطيانه ...)كاشاني و(

  :آوريم  هاي متفاوت مي گونه اي از هر يك از اين در اين بخش نمونه

  باررنثر منشيانة د -2-6-1

پسندد و آن را بسخره  خدا زبان دربار را به دليل اطناب و دشواري فهم آن نمي ده
هـاي ايـن سـبك را بررسـي      ترين برجسـتگي  اي بطور اجمالي مهم با ذكر نمونه. گيرد مي
  :كنيم مي

  »سواد دست خط ملوكانه با پارلمنت سويس«
جاه عزت همراه پارلمنت سويس به مراحم كاملة همايوني مبـاهي و   عاليكه  آن

پـاي جواهرآسـاي اعلـي حضـرت قدرقـدرت       از قراري كه به خاك. مفختر بوده بداند
همايوني ما معروض افتاده است، جمعي از مفسدين مملكت و دشمنان ديـن و دولـت،   

ة خود به ما عطا فرمـوده،  كه جز بر باد دادن سلطنتي كه خداوند متعال به حكمت بالغ
هوايي در سر، و جز اضمحالل اقتداري كه اجداد واالتبار ما به ضرب شمشير بـراي مـا   

جاه عزت همـراه   اند خيالي در دل ندارند، در قلمرو حكمراني آن عالي تحصيل فرموده
خـواهي آن   جا كه درجة لياقـت و كـارداني و كفايـت و دولـت     اند از آن اجتماع نموده

دانيم كه در اطاعـت   باشد، مي اه همواره مشهود نظر كيما اثر همايون بوده و ميج عالي
  .اوامر ملوكانه از هيچ چيز حتي از صرف مال و بذل جان دريغ ندارند



خط آفتـاب نقطـه مـأمور     جاه عزت همراه را به موجب دست رو آن عالي از اين
ـ   مي دين مزبـور را، كـه از   فرماييم كه به محض رؤيت فرمان قضا جريان ملوكانـه مفس

گاه خداوندي نيز از ديـن و ديانـت بـري     رو در پيش خواهي عاري و از اين حلية دولت
هـاي   باشند گرفته و در جلودارالحكمة دولتي به چوب بسته و تا وقتـي در فـراش   مي

حكومتي تاب و توان و در بدن اشرار پوست و استخوان هست بزنند، تـا مايـة عبـرت    
كشان گرديده و بعـد از ايـن بداننـد كـه سـلطنت       به ساير گردنناظرين و موجب تن

اي است الهي كه از جانب خداي متعال به ما واگـذار شـده و احـدي را حـق آن      وديعه
حضرت همايوني ما بزند يا شانه از ياسا و تزوك سياسـت   نيست كه سر از اطاعت اعلي

شده بود كه در آن  ما خالي كند و چون به كرياس گردون اساس اعلي حضرت ما عرض
خانـه   رو به كارگزاران فراش آيد، از اين صفحات چوب و فلك صحيح كمتر به دست مي

» الشـجر االخضـرنار   من«مباركه امر و مقرر فرموديم كه يك بغل تركة انار كه مصداق 
است از باغ شاه طهران، مركز سلطنت و قلمرو حكمراني ما چيده و با يك اصله فلكـة  

  .جاه بفرستند عالي ممتاز منقش به
  30.از طرف گمرك و كراية اشياء مرسوله، خاطر آن عزت همراه آسوده باشد

  :توان به موارد زير اشاره كرد از مختصات سبكي اين نوع نثر مي
اعلـي حضـرت قدرقـدرت    «، »جاه عزت همراه عالي«: ـ بكاربردن عناوين و القاب1
  ...و» همايوني
هـاي وصـفي جهـت مـدح و اداي      بـات و گـروه  ـ بكاربرد پربسامد صفت و تركي2
نظـر  «، »پاي جواهرآسـاي  خاك«، »مراحم كاملة همايوني«، »خط ملوكانه دست«: احترام
كريـاس  «، »فرمـان قضـاجريان  «، »خط آفتـاب نقطـه   دست«، »اوامر ملوكانه«، »كيميااثر

  .»فلكة ممتاز منقش«، »خانة مباركه فراش«، »گردون اساس
ها جهـت   اين فعل. كردهاي نمودن و فرمودن ي مركب با همها ـ استفاده از فعل3

مأمور «، »اند تحصيل فرموده«، »عطا فرموده«: رود احترام به شاه به صورت جمع بكار مي
  ...و» فرماييم مي

  .هاي طوالني و مركب ـ بكاربردن جمله4
ر شكند و بست خدا با به تمسخر گرفتن اين نثر پيچيده، ابهت و شكوه آن را مي ده

را براي ظهور زباني ساده و عامه فهم كه قابليت انتقـال مفـاهيم جديـد را داشـته باشـد،      
  .سازد آماده مي



  :نثر علماي دين -2-6-2

زبان علما همـان الگـوي   . خدا در امان نماند دهاين نوع نثر نيز از گزند تازيانة طنز 
  :كهن و پيچيدة سبك دربار را داشت

  
يـزي اسـت مـر شـما را كـه      چـه چ ! اي كاتبين صوراسـرافيل 

چناني كه سزاوار است مر شما  نويسيد جريدة خودتان را هم نمي
را كه بنويسيد آن را و چه چيز است مر شما را بـا كاغـذ لـوق و    
امردان و تمتع از غير يائسات در صورت تيقّن به عدم حفظ مرئه 
مرعدة خود را و در صورت ديدن ما آنـان را كـه االن از حجـرة    

توانيـد بنويسـيد عـداي     اند حال گوئي كه مـي  رج شدهديگر خا
  .ها را  آن

پس به تحقيق ثابت شد ما را بـه دالئـل قوميـه بدرسـتي كـه      
نويسند جرائد خود را مثل شما، آناننـد   چنان اشخاصي كه مي آن

گوييم مر شـما را كـه    پس حاال مي. عدو ما، آنانند البته عدو خدا
د شما بر توهين اعمال ما، يعني اگر هر آينه مداومت كننده باشي

  .بينيد بأس ما را اشاعة كفر و زندقه، پس زود است كه مي
كنيم شما را اوالً تهديـد كردنـي و هـر آينـه      هر آينه تهديد مي

كنيم و  زنيم شما را در ثاني زدن شديدي و هر آينه تكفير مي مي
ه كشيم شما را در ثالث و رابع كشتن كالب و خنازير و هر آين مي

چناني كه در  هاي درخت توت آن كنيم شما را بر شاخه آويزان مي
تا بدانيد كه نيست مـر عاميـان را بـر عالميـان     . مدرسة ماست

  31والسالم. سبيلي
خـدا طـي ايـن     اي عربي است توسط يكي از روحانيون، ده اين نوشته ترجمة نامه

ر از فهم بودن، زبـان علمـا را   نمايي، نارسايي و دو مقالة طنز بر آن است تا از طريق بزرگ
تأثيرپذيري شديد نحو از زبان عربي و كثرت استفادة واژگـان و عبـارات ايـن    . نشان دهد
، »عـدم حفـظ مرئـه   «، »تـيّقن «، »غيريائسـات «، »تمتع«، »امرد«، »كاتبين«: زبان چون

و » سـبيل «، »خنـازير «، »كـالب «، »بـأس «، »زندقه«، »اشاعه«، »عدا«، »كون«، »عده«
  .هاي اين سبك است از برجستگي... چنين ساختار نحوي كهنه و غيرمعمول هم



 :نويسي نامه نثر سال -2-6-3

هاي مرسوم و كهن، نوشتن وقايع سال بود كه به زبان رسمي كاتبان  از ديگر گونه
كشيد كـه نشـان دهنـدة نظـم جامعـه و       شد و حوادثي را برشتة قلم مي دربار نوشته مي

خدا اين نظم و آرامشـي را كـه دربـار از آن     ده. بر كشور بود) ربارد(تسلط كامل حكومت 
  :گيرد خند مي زند به ريش دم مي
  

و هم در اين سال به موجب قانون اساسيِ تمام حقوق بشري و ... 
امنيت جاني و مالي مسكن و شرف به همة سـكنة مملكـت داده   

السـلطنه   شده دويست و بيست نفر در آذربايجان به دست ارفع
طاش و دوازده نفر در كرمان به دست گل سر سـبد ايـل جليـل    

فرما و چند نفري از قبيـل حـاج    قاجار جوان هيجده سالة فرمان
محمد تقي مازار و برادرش و سـيد رضـاي داروغـه در يـزد بـه      
ــر در    ــانزده نف ــدرالعلماء و ده پ ــيرالممالك و ص ــك مش تحري

ويسـت  الدولـه پسـر ظهيرالملـك و د    شاه به دست اعظم كرمان
سيصد نفر از ايل قشقايي و سيد و مجتهـد و غيـره بـه دسـت     
پسرهاي خلدآشيان قوام شـيرازي و پـانزده نفـر در تبريـز در     
اعجاز آقاميرهاشم آقا با لگد شتر قرباني و عنايت بـا چنـد نفـر    

الچپـق،   سـبيل  خانه به دست مجاهدين فـي  ديگر در غزوه توپ
وازده نفـر در روز  هفده نفر در عروسي بلقيس تكيـة دولـت و د  

نـوكر حيـدرف   (هـاي   قورخانه به دست غالم» شراپنل«تركيدن 
گـاهوم   ريـاي قبلـه   الظفر، عزادار بي قطارِ قنبر، ابوالفتح و ابن هم

اكبر، اعني صـاحب القلـيج و     و نور چشمي علي) ع(امام حسين
بـه اجـل خـدايي    ) مالك التفنگ موالنا القدور اميربهادر جنـگ 

  32...في االنفس حين موتهااهللا يتو«مردند، 

  :گونة خبرگويي -2-6-4

  بشارت
چند روز قبل وزارت داخلة ما محض كمال عطوفت و مهرباني بـه  
هفت وزير مسؤول ديگر در حضور خودشان اجازة جلـوس روي  



واقعاً ايـن مكرمـت شـاهانه درخـور     . صندلي مرحمت فرمودند
  ...هزارگونه تمجيد است

  عظيمتعطيل عمليات در حضرت عبدال
ديروز عملجات بازار دين فروشـي از كمـي مـزد دسـت از كـار      
كشيدند و از قرار مذكور آدمي پنج شاهي بـه مزدشـان افـزوده    

  33.شد

  :گوو گونة گفت -2-6-5

زند و براي هـر يـك از    ها مي وگو دست به آفرينش شخصيت خدا در گونة گفت ده
مهارت او در اين كـار  . گويد سخن ميگيرد و از زبان ايشان  اي زبان در نظر مي ها گونه آن

پـردازي   ها و داستان شناسي و توانايي وي در آفرينش شخصيت به علت فهم باالي جامعه
  :است

آخر مردم : گفتم. هان: گفت. ننه: آخر يك شب تنگ آمدم، گفتم
كدام مثل تو و بابام شـب و روز   ديگر هم زن و شوهرند، چرا هيچ
  افتند؟ مثل سگ و گربه به جان هم نمي

مرده شور كمال و معرفتت را ببرد با اين حرف زدنـت كـه   : گفت
  .جا بشين جا پاشو آن ات نگفتي از اين هيچ به پدر ذليل شده

  .خوب، حاال جواب حرف مرا بده: گفتم
  !مان از اول مطابق نيامد هيچي، ستاره: گفت
  تان مطابق نيامد؟ چرا ستاره: گفتم
  .ر بردكه بابات مرا بزو محض اين: گفت
  شد؟ ننه به زور هم زن و شوهري مي: گفتم
آره وقتي كه پدرم مرد من نامزد پسـرعموم بـودم، پـدرم    : گفت

الملكـش   دارائيش بد نبود، الّا مـن هـم وارث نداشـت، شـريك    
خواست مرا بي حق كند، فرستادم پـي همـين نـامرد از زن     مي

ِبـرَد   كمتر، كه وكيل مدافعه بود كه بياد با شريك الملـك بابـام  
نامه گرفت كه بعد  دانم ذليل شده چطور از من وكالت نمي. مرافعه

هرچـه  . ام از يك هفته چسبيد كه من ترا براي خودم عقد كـرده 
من خودم را زدم و گريه كردم به آسمان رفتم زمين آمدم گفـت  

  34.اال و هللا كه تو زن مني



 دامت اهللا االسالم مالذاالنام آقاي شيخ فضل  جناب مستطاب حجه
بركاته پنج اليحه راجع به طراز اول زيارت شد مطمـئن باشـيد   

كنم و به تمام دهات و قصبات و شهرهاي اطراف  مجدداً چاپ مي
  35.منتشر خواهم كرد

»العبداألحقر يحيي بن ابوتراب«  

 :اعالن -2-6-7

هركس مالقات نويسنده را طالب باشـد از آفتـاب پهـن تـا دم     
بعد از نهار يعنـي  . نون گرفتار محاكمهدمهاي نهار مدرسة دارالف

دو ساعت از آن طرف تا آفتاب زردي تـوي ادارة صوراسـرافيل،   
  36.خانة مركزي روي مهمان اول خيابان عالءالدوله روبه

  :گونه توصيفي -2-6-8

الدوله حكمران  يادم افتاد ساعت چهار از شب رفته خانة اعظم... 
خـدة مخمـل خـواب و    كرمانشاه كه خودش در صدر تاالر روي م

خدمت محرم كمر نقره در خـدمتش   بيدار نشسته و سه نفر پيش
ايستاده يك طرف دلبري طناز مشغول كرشمه و ناز يـك طـرف   

هاي نمرة سـي   شاهدي شعبده باز مشغول رقص و آواز، نور چراغ
و چهل شب تيره را به روشني روز جلوه داده و بوي عطر بنفشـه  

شي انفاس همان دلبـران مسـيح دم   بخ و گل سرخ هوا را به روح
به سيكي روح بـه مغزهـا   » شورين«و » خالر«هاي  نومده، شراب

كه تمام اسباب عـيش و طـرب آمـاده و     و خالصه آن... باال رفته
  37...فراهم است و به قدر يك ذره هم منقصت در كار نيست

  :زبان صوفيه -2-6-9

ردنـد، جـزوي از آن دسـته    ك شياداني كه گاهي خود را پشت نام صوفي پنهان مي
گيـري از لغـات و    خدا به عنوان يك منتقد اجتماعي در مقاالت خود با بهره دههستند كه 

، »عالم مجرد«، »عالم مكاشفه«، »مراقبه«، »خرقة ارشاد«: اصطالحات خاص ايشان چون
، »عـالم شـهود  «، »عـالم غيـب  «، »خـط اسـتقبال  «، »هاي ضـخيم زمـان و مكـان    پرده«

.. 



ــد« ــهخر«، »مرش ــزول «، »ق ــعود و ن ــوس ص ــوت «، »ق ــالم ملك ــوت «، »ع ــالم ناس   ، »ع
  :گيرد اعمال رياكارانه و دروغينشان را بسخره مي... و» دنياي قال«، »جهان حال«

در نه هزار و نهصد و نود و نه سال پـيش، يـك روز يـك نفـر از     
عرفاي دورة كيان، خرقة ارشاد را به سر كشيده و با زور و قـوت  

بعد از آن، به عالم مكاشفه داخل شـد وقتـي   مراقبه يك ساعت 
هاي ضخيم زمان و مكان از جلو  كه در آن عالم مجرد شفّاف پرده

هاي خط استقبال يعنـي در   چشمش مرتفع شد، در آخرين نقطه
نه هزار و نهصد و نود و نه سال بعد، چشمش افتاد به يـك غـول   

حالتي كـه  بياباني كه درست قدش به اندازة عوج بن عُنق بود در 
يك گليم قشقايي را به وزن دويست و نود و هشت مـن سـنگ   
شاه به جاي ريش به خود آويخته و گنبد دواري همـه مركـب از   
هشتصد و نود و دو پارچه عبا و قبـا و اَرخـاُلق از البسـة شـعار     

ُشل و شُالته ژوليده و گوريده به سر ) يعني سياه(خلفاي عباسي 
هاي چهار جو را كه به تصديق  هگذاشته و يك جفت پوست خربز

اش بار يك شتر است به پا كشيده بود با  اهل خبره هر دو تا دانه
آمد مرشد مزبور  هاي بلند از عالم غيب رو به عالم شهود مي قدم

ناك چشـمش را از تـرس روي    كه به محض ديدن اين هيأت هول
كه براي دفعة آخر اين غـول صـحراي    هم گذاشته بود محض اين

فه را درست ورانداز كند چشمش را باز كرد اين دفعه ديـد  مكاش
هاي تنورهـاي   هاي غالظ و شداد قدري از دوده يك نفر از مالئكه

نويسي  جهنم در يك كاسة تنباكو خمير كرده و با يك قلم كتيبه
از آن خمير برداشته در پيشـاني همـين غـول بيابـاني چيـزي      

  ...نويسد مي
و عوالم مرموز و مجهول تـرس بـر   ناك  از ديدن اين منظرة هول

شيخ مزبور مستولي شده و تكاني به خود داد خرقه را يك سـو  
انداخته و به عبارت اخري از قوس صعود به قوس نزول و از عالم 
ملكوت به عالم ناسوت و از جهان حال به دنيـاي قـال مراجعـت    
كرد در حالتي كه از كثرت غلبـة حـال عـرق از سـر و ريشـش      

  38...ريخت مي



هـاي مختلـف    گونـه  ها و زبان ها و عبارتي از لهجه هاي خود جمله خدا در نوشته ده
وگويي به لهجة كاشاني است كه ميان دو  زير گفتمتن . برد چون كردي و تركي بكار مي

  :شود زن رد و بدل مي
  !ننه حسني: و در كاشان زن همساية دست راست از روي پشت بام داد زد... 

  چيه؟: ننه حسن جواب داد
  عمو حوساي چه طونه؟: گفت
  .خاك تو سرم كنن تمونه: گفت
  چه طو تمونه؟: گفت
  .دندونانش كلوچه، چشاش به طاقه: گفت
  .يه قذه تربت تو حلقش كن: گفت
  .گم تمونه مي: گفت
  39.مگه جو دست من و توه؟ جو دست حساين مظلومه!!! نگونگو: گفت

  :گونة عاميانة زنانه -2-6-11

تصويري از زن ايراني عصر قاجار ارائه » مكتوب يكي از مخدرات«الل خدا در خ ده
چنين باورهاي خرافـي حـاكي از    لحن متضرعانه، توسل به نفرين و التماس و هم. كند مي
هـا روا   سوادي زنان و ظلم و جوري است كه جامعة عقب افتـادة آن دوران در حـق آن   بي
  :داشت مي

مانان را از چشـم بـد   هـاي همـة مسـل    خدا بچـه ! آي كبال دخو
آي . دانة مرا هم به مـن زيـاد نبينـد    خدا اين يك. محافظت كند

ام اول و آخر همين يكي  بعد از بيست تا بچه كه گور كرده! كبالي
دارد  ها چشم حسودشـان برنمـي   را دارم آن را هم باباقوري شده

ديروز بچم ساق و سالمت تـوي كوچـه ورجـه وورجـه     . ببينند
ها شعر و غـزل   شد، براي فرنگي سكه سوار ميكرد، پشت كال مي
  .خواند مي

هاي باباش كه الهي چشم حسـودش درآد،   و خويش  يكي از قوم
هـاي بچـم رو    ديشب خانة ما مهمان بود، صبح يكي به دو چشم

گويـد   ش مـي  خاله. يك چيزي هم پاي چشمش درآمد. هم افتاد
  ...درآورده» سنده سالم«ادبيست  دونم بي چه مي



گـم مـرده شـور     ويند ببر پيش اين دكتر مكترها، مـن مـي  گ مي
دانـم چـه    ها چه مي خودشان را ببرد با دواهاشان اين گرت مرت

. من اين چيزها را بلد نيستم. خاك و خلي است كه به بچم بدهم
خدا كـور و  . جا فردا قيامت امروز اين. خواهم  من بچم را از تو مي

خدا يكيت را هزارتـا  . ندهاي ترا هم ا زچشم بد محافظت ك كچل
دعـا دوا هرچـي   . الهي اين سر پيـري داغشـان را نبينـي   . كند
هـا   اگر چه دسـت و بـال  . داني بايد بچم را دو روزه چاق كني مي

گـذارم   شوم روي چشم مـي  تنگ است اما كله قند تو را كور مي
  40.خدا شما پيرمردها را از ما نگيرد. آرم مي

)كمينه اسيرالجوال(  

  )مشدي داش(ها  گونة لوطي -2-6-12

و در آن  41اين گونة زباني كه در روزنامة شرافت نيـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت     
ايـن افـراد از   . هاي تهران بـود  ها و جاهل شد، زبان مشتي ستوني به اين سبك نوشته مي

تلفظ غيررسـمي و بكـار بـردن تعبيـرات و     . شدند هاي اجتماعي پايين محسوب مي طبقه
  :هاي اين زبان گونه است عاميانه از بارزترين ويژگياصطالحات 
  

  )محرمانه  مكتوب(
نازجونت پهلوون اما جون سبيالي مردونـت حـاال كـه    ! پارمريزاد

بـر،   نه مال باشي، نه رحيم شيشه. خودمونيم ضعيف چزوني كردي
گيـري   ها هيچ كودومشون نه ادعـاي لـوطي   اين. نه آن دو تا سيد

حـاال  ! خود اينار چزوندي هلووني شون بيشد، نه ادعاي پ شون مي
هاش بـود كـه    غيرتي بچه محله جون جوونيت اينم از بي! نگاه كن

» انجمن ابوالفضل«هاي  ترا توي واليتشون گذاشتن بموني، اگربچه
كردي؟  همون فرداش جل و پوستت به دوشت داده بودند چه مي

ا زخم هاي طهرون اين قذه قسمهاي پ خوب رفيق تو تويِ انجمن
دونـم مـن َقـداره بنـد مجلسـم، هواخـواه        خوردي كه چه مـي 

جـا نرسـيده، مثـل نايبـايِ      چطور شد پـات بـه آن  . ام مشروطه
  چي، آخوند، اوالدايِ پيغمبر چوب بستي؟ قاطرخونه، پاي روزنومه



ماهـا  . هاي طهرون نفهميدن كه چطور حقه سـواركردي  نگو بچه
م معلوم شد كه همون همونروز كه شنيديم زاغ سيات چوب زدي

سيده كه ترا برد پيشِ مشيرالسلطنه حاكم رشت كرد، روبنـدت  
  .كرده و با همون سيده دست به يكي بودين

اگر : گم مخلص كلوم، پهلوون رو در واسي ازت ندارم، تو روت مي
تونست حاكم بشـه حـاال    آدم از چند سال تو گود كار كردن مي

دوم واسة خودشـون  هر كو» مهدي گاوكش«و » حاجي معصوم«
  .يك اَتابيك بودن

هاي چاله ميـدون همـه شـون سـلوم دعـاي بلنـد بهـت         بچه
  42.باقيش غم خودت كم. رسونن مي
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