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 تألیف عبداهلل مستوفی« شرح زندگانی من» درعامیانه شناخت اجزا و مواد زبان 

 (193-155)ص 

 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه

 پژوهشی -علمی

69پیاپی شماره -6193 تابستان -دوم شماره -دهم سال  

 2یمؤمنالهام ،  1)نویسنده مسئول(ییمحمدرضا

 5931بهار  :مقاله دریافت تاریخ

 5931بهار  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 

 چکیده

 زندگینامهیا  الح حسبمستوفی در ژانر ادبی  عبداهلل تألیف« شرح زندگانی من» کتابنثر 

را به شکل داستان  (رضا شاه) اولو اجتماعی دوره قاجار و پهلوی  واداریاوضاع سیاسی  خودنگاشت

های مردم و محاورات و عامیانه گوی هاقولنقلسرشار از مستوفی،  حال حسب .دهدمیدر داستان شرح 

است و  شدهافزونو مخاطب  مؤلفصمیمیت بین  ،با این محوریت درواقع در قرن سیزدهم است.

بررسی و شناخت پژوهش حاضر هدف،  در .بدایمی جذاب ومخاطب نثر را صمیمی، شیرین، ساده 

 ژوهشاصلی پ سؤالدر جهت نیل به هدف، است. «زندگانی منشرح »عناصر زبانی عامیانه در کتاب 

 رانظنصاحب ،ازآنجاکه است؛ موردبحثعامیانه ساز در کتاب  زبانی عناصر هایحوزه شناخت وبررسی 

حاضر نیز در این چهار  پژوهش ،اندکردهادبیات عامه اجزای زبانی این ادبیات را در چهار حوزه مطرح 

ان و میزپرداخته  موردنظرنثر  سیبه برر المثلهاضربو  کنایات زبانزدها،ه واژگان، اصطالحات و حوز

تا سبک  است قراردادهن یتبی مورد رااز این اجزای زبانی عامیانه « شرح زندگانی من» مندیبهر

 یک سبک شخصی در دوره قاجار قلمداد شود. عنوانبهعامیانه در نثر مستوفی 

 ،واژگانهاالمثلضرب ،زبانزدها وکنایات  ،اجزای زبانی عامیانه ،: شرح زندگانی منکلید واژها
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 مقدمه

بطن  و از ناخواندهدرسشود که از زبان مردم عامی و یمدر ادبیات نثر و نظم گاهی عناصری دیده 

ید این عناصر براثر تکرار یا استعمال مردم عامی در نظر عادی شا است. شدهحاصل هاآنزندگی روزمره 

کارکرد معنایی و فرهنگی و نیز تاریخ و  یبردفرومرا در تاریخ  هاآنی عنصر زمان اما وقتجلوه کنند 

 های هدوردر  توسط نویسندگان آگاهانه و ناآگاهانه نهاآشدن و حفظ  مکتوب کنند.یمسیاسی پیدا 

 ی بر ادبیات و فرهنگ عامیانه خواهد گذاشت.اگستردهزمانی مختلف ارزشمند خواهد بودوبازتاب 

به معنای دانش « lore»و معنای توده مردم  به« folk»دو کلمه  مردم ازفرهنگ  عامیانه یا فرهنگ

رهنگ ش و فعوام، دان یهایدانستنفولکلور در زبان فارسی،  معادل شده است.و آگاهی و عقیده تشکیل

 به مشناسیمردای از علم شناسی شاخه توده شده است.یمعرفعوام، فرهنگ توده و توده شناسی 

، نهاداستا، هاافسانه، هاقصه، یهاسرگرمو  یهاباز، ورسومآداباز علم به  عبارت استید و یامشمار 

که زبان به زبان و  و ملتی یک قوم و عزاهای شادی ، سرودهاوتصنیفهاهترانها، یستانچ، هاالمثضرب

، بسیاری از نکات تاریک و مبهم هاآنی و بررسی دقیق آورجمع رسد.یمدهن به دهن از نسلی به نسلی 

 یخصایص روح اجماالًزندگی و معیشت، اخالق و عادات، عواطف و احساسات و طرز تفکر و اندیشه و 

 (. 441 ص:5آرین پور، جسازد )و ملی آن قوم و ملت را آشکارمی

 «شرح زندگانی من»سوال اصلی پژوهش حاضر، بررسی و شناخت عناصر زبانی عامیانه سازدر کتاب 

ها و مجالت علمی شیوه پژوهشی و روش کار به صورت گرد آوری اطالعات از طریق کتابخانه است.

 برداری وتجزیه وتحلیل توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است.فیشو پژوهشی، 

از شاهکار های ادبیات معاصر است تحقیق حاضر با ضرورت شناخت  «شرح زندگانی من»از آنجا که 

 .با رویکرد عامیانه به این نثر پرداخته است ،زبانی اثر بسامدرپ یویژگیها و سازعناصر عامیانه بهتر 

درموضوع تحقیق به صورت بررسی عناصر زبانی عامیانه ساز در نثر مستوفی تا به حال فعالیتی انجام 

 اثر مریم رنجکش«قاجاران به روایت تاریخ»نشده است؛ اما از منظر بررسی تاریخی مقاله ای با عنوان 

های بررسی ویژگی چاپ شده است. در 553در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، شماره  5931در اسفند ماه 

،مجله رشد وآموزش زبان و ادب فارسی، مقاله ای با 5933نثر این کتاب ، با نگاه کلی، در زمستان 

ی از کتابهای .قرار داده استطبع مورد اثر عشرت معینی را،«ی نثر شرح زندگانی منویژگیها»عنوان 

 نام برد. میتوانیوسفی را غالمحسین  اثر« قلمدیداری با اهل »که در این زمینه کار کرده اند 

 «شرح زندگانی من» معرفی کتاب

یژه واز زندگانی اجتماعی مردم ایران باست بر مبنای واقعیت توصیفی « شرح زندگانی من»کتاب 

اسالف از زندگی خصوصی  حالحسبکه در قالب ان و اوایل دورۀ پهلوی قاجار تهران از روزگار

ار دولت و گز. نویسنده مردی اداری و خدمتوی میپردازد نگارمستوفی آغاز وسپس به زندگی و روز

خواندن باشد. شرح زندگانی او چیزی ندارد که قابل»که  میکندملت است. وی در مقدمه عنوان 
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جریان کارهای دولتی واداری  مقصود اصلی تشریح اوضاع اجتماعی و باالختصاص روشن ساختن طرز

لعه کند که حوصله مطامقدمه(. مستوفی عنوان می :توفی)مس «در شصت هفتادسالۀ ایام زندگی اوست

و به کتاب رجوع ( 5/49) کندقول میاز دیگری نقل ( فالن کتاب را نخوانده و5/83) و تحقیق را ندارد

وی سرشار از  حالحسب(. 8/411) متکی به خودش هست ( و در آنچه مینویسد5/33) نکرده

وی بوده اند وسخنانشان در از زبان مردمی که روزانه با  است غیرمستقیمی ومستقیم  هایقولنقل

ادثۀ تاریخی ترین حشروح خود از مهم وی .وجزو خاطرات وی شده استخاطر مؤلف ،ثبت شده است؛ 

م نویسشرحی که در اینجا میتردید ندارم که »وید: زمان خود را ناقص میداند و دربارۀ مشروطه میگ

های جزئی هم با واقع داشته باشد، زیرا من در این از موارد مخالفتای شاید در پارهبسیار ناقص و 

نویسم چیزهایی است که مکاتبات برادرم در خاطرم گذاشته در تهران نبوده و آنچه فعالً می اوقات

ساله پهلوی نیز اکثراً در والیات و از مرکز اخبار دور وی در دورۀ بیست (.519: 8ج)مستوفی،« است

 تواند مطالبی را به قلم دربیاوردمملکت تماس نداشته است و نمی با مرکز ثقل بوده و از نزدیک

(9/179-174.) 

احث در اکثر مبءتیز وی، حافظه ؛بجز موارد فوق باید اذعان کرد که مؤلفاما با در نظر گرفتن سخنان  

یز ردقیق و موجز مستوفی از  سازیهایتصویر و هاوصف .است ستایشقابلمطرح شده وتوصیفات 

پرداختن به جزییات هنگام شرح وقایع،این ویژگی را از ات اتفاق افتاده در دوران زندگی وجزئی

خواننده در برابر حافظۀ عجیب مؤلف و وسعت دامنۀ »ی نثر وی قرار داده است. ویژگیهامهمترین 

او ذهن  همه مطالب گوناگون درشودکه چگونه اینمی ت و خاطرات دقیق او دچار شگفتی محفوظا

(. محمد قزوینی 971 ص:)یوسفی« لمش بیرون جسته است!از نوک ق وضوح نقش بسته وچنین به

ما بلکه در عصور  الواقع در این عصرفی» کتاب درباره شیرینی بیان وی، به مؤلف نوشت:پس از مطالعه 

« م سراغ ندارمکنفکر می ای به این شیرینی و به این جذابی و به این گیرایی هر چهمتقدمه من نویسنده

 پیشگفتار(.: )مستوفی

ی معرف« داستچسب و شیرین و مفیممتع و دل»که « کتابی درجه اول»مجتبی مینویی نیز آن را 

 مهندس ناصح ناطق چنانکه از شرح زندگانی من شامل منتقدان این کتاب نیز شده، تعریف.کند می

 و (؛49 ص:ناطق) شمرده« بهاگراناثری »را نیز که از منتقدان تند شرح زندگانی من است آن 

 جلدیسهوی در دوره (. 44همان، ) معرفی کرده است« گومحضر و بذلهمردی خوش» رامستوفی 

نیز  قاجار و محمدخان د ونیز پادشاهان قاجار ازجمله آقاخو گذشتگان واسالف  کتاب خود ابتدا به

 حالحسب شاهناصرالدیندر دوره  تولدش با پردازدمیجلد اول  در درباره او، ها شنیدهو  ها دیدهبه 

بارزترین خصیصۀ این کتاب اطالعات گوناگونی است که در آن مندرج » .ندمیکآغاز  ،خودرا دربارهء

همه معلومات متنوع و مغتنم  وان اینهای مختلف، چندانکه در کمتر کتابی میتهم در زمینه ناست آ

امور متداول زندگانی خود  پیشینیان ما به ثبت»ازآنجاکه و « دست آورد. راجع به دورۀ قاجاری به
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العات اط روداشتند، ازایننمی پرداختند تاریخ نویسان قدیم نیز به عامه مردم توجهی مبذولکمترمی

وفور مطالب سودمند در  سو، ونیزما دربارۀ احوال اجتماعی پدرانمان محدود است. این نقایص از یک

ی رتبه تحسین وی برانگیخته و نوشته است: عبداهلل مستوفی در شرح اثر مستوفی، مجتبی مینوی

چیزی مضایقه نکرده است. کتاب او نمایشی است از زندگانی از تشریح و وصف هیچ زندگانی خود

« ودشبقۀ اعیان محدود نمیروزانه و عادی مردم ایران در بیش از یک قرن پیش که خوشبختانه به ط

کتاب اوست وی هر آنچه را که دیده است با  محورهای وارکان  زجملها توصیفات (.977 ص:)یوسفی

حوض (، چال513-5/513) های عمومیاز قبیل حمام .کندمیوصف  دقتبهریز وقایع و شرایط آن 

 خصوص طبقات فرودستریخت و لباس اشخاص به (،5/481) (، اسباب و رخت حمام5/884) بازی

پارچه و  نوع (،8/889) خارجافراد در مجالس داخل و  ایستادن ونشستن  جایگاه (،5/517-511)

 (.8/898) اشخاصجنس لباس 

متنوع بودن مطالب و  های اجتماعی آن است. از حیث فراوانی وترین مطالب این کتاب زمینهمهم

ای است که گروهی از ازقضا این همان نکته»گوناگونی حوادث اتفاق افتاده حائز کمال اهمیت است. 

مؤلفان و خاطره نویسان پیشین به آن کمتر پرداخته اندوحال آنکه یکی از امتیازات شرح زندگانی 

توان تصویری از جامعه ایران به دست چنانچه از خالل سطور این کتاب می مستوفی این مطالب است.

 ورۀ ناصری(، نرخ ارزاق در د5/883) های اعیانازجمله زندگی نوکرها در خانه (.973)همان، « آورد

 مشدیهای تهران(، زندگی داش 5/891) (، طرز مشق دادن و حقوق معلم مشق5/883)

(5/949،951،994.) 

کند که در خورتآمل است، چنانچه در دورۀ ای مهمی را اشاره میه هاجتماعی، نکت ءدرزمینهمؤلف 

ه بود و آنچه هم ک نبود در آن دوره روزنامه یکی دوتا بیشتر»درباره انتشار افکار عامه میگوید: ناصری

 له شعراوسیگذاشتند ولی افکار عامه، بهشود می خواستند منتشرو هر چه را که نمی در دست دولت بود

 ..،گاهی با هجو. نشست و با تعبیرات بامزه وها را زبان ملت شمرد، ساکت نمی که در آن زمان باید آن

(. یوسفی معتقد است 31: ص5)مستوفی،ج «کردرا مجازات می( عاملین این قبیل وقایع )شکست مرو

حال، لطف و دهد و همه به این حسبمردم را در وقایع مختلف نشان می نقل این اشعار واکنش»که: 

براین موارد وی در نثر خود از اشعار عامیانه مردم  عالوه (.953 ص:)یوسفی« اصی داده استطراوت خ
که در مواقع سیاسی و یا اعیاد اشعاری را سروده و دهن به دهن زمزمه  آوردمیکوچه و بازاری سخن به میان 

 که: اندسروده مردم 5959مظفرالدین شاه به تخت سلطنت در سال  درنیامدن مثالعنوانبه .نندمیک
 «ظر ظرشا ببین، شازده ناظر شاه ببین/ بهادر شا ببین امیر دردرشاببین،/ آبجی مظفر آمده با ترکای ...آمده»

، موارد نقص و ضعف آن را میشودبا هر چیز که روبرو »وی  لحن مستوفی انتقادی است. سهم عمدهء

این نظر انتقادی تنها مربوط به ایران و  آورد.کندو دریافت خود را به قلم میمیبیند در آن تأمل می

ها سخن میگوید و بر عیبم و اوضاع دیگر کشورها هممسائل اجتماعی ایران نیست بلکه در باب مرد
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 از اوضاع رو در کتاب اوازاین کند.ها را نیز میبیند و توصیف میبینهد همچنان که خوانگشت می

اجتماعی واداری و شیوۀحکومت قاجاری و رفتار مأموران و اخالق مردم گرفته تا نطق خنده انگیز 

میشودواین  واقع موردنقدسفرنامۀ مادام دیوالفوا پیر لوتی که  ( و8/531) وزیر مالیۀ روسیۀ تزاری

ازجمله اخاذی مأموران دورۀ  (.939)همان:ص« های خاص این کتاب استزیتیکی دیگر از م

 آقاخان نوری اوضاع خراب دورۀ صدارت میرزا (،5/544) در دعاوی مردم ناصرالدین شاهد

توجه به اینکه مؤلف در حین  (. با5/549،545) ری(، تعدی در وصول مالیات و سربازگی5/549،35)

خواه مسائلی از تاریخ را بیان ناشرح احوال خود به شرح اجتماع و وقایع روزگارش پرداخته است خواه

وی با شرح کامل اسالف خود در دوران  دارای اهمیت است. ،گران تاریخیکند که ازنظر پژوهشمی

هوشیارانه، پرداخته است.  نا نوعی تاریخنگاریفرهنگی خود بهسیاسی و  قاجار و اوضاع اجتماعی،

الدوله ساالر و امینبامطالعه خاطرات مستوفی در جلد اول از روی کار آمدن امیرکبیر و مشیرالدوله سپه

نویسنده » ،، میخوانیمت امیرکبیر مطالبی را از تاریخشاه و اقدامادر سلطنت ناصرالدین و اصالحات آنها

رده واطالعات تاریخی بسیار در ضمن خاطرات آ نویسی باشدآنکه درصدد تاریخحال، بیین حسبدر ا

خصوص که در برخی از موارد دست داده است به نویسان دورۀ قاجار بهو مواد گوناگونی برای تاریخ

 طفیخود ل به کتاب به نقل مشاهدات و گفتگوها و روایات اشخاص واقعه یا ناظران آگاه پرداخته و

با خلقیات ، روحیات گوناگون  در این کتاب از اشخاصی مستوفی (.933 ص:)همان« خاص داده است.

، چون خود اهل تأمل در احوال دیگران است به توصیف کردار رفتار آنان یاد میکند طبقات مختلفو

اند و مالحظهکه هر یک ازنظری درخور کنیم؛ خاطرات او با مردمی برخورد میدر ،روازاین پردازد.می

ا میرزاین دسته است، شرح احوال  از ذکر افکار و اعمال آنان، کتاب را خواندنی و دلپذیر کرده است.

و  اباش که دربارۀبزرگی هندوانۀ زعفرانی و شورهای ساختگیداستان غالمحسین مشاق و عادات او و

زیر یکتای پوست  ای از زوارفتاد که پارهخیلی اتفاق میا در دورۀ ترکمان تازی فت:آبادمیگعباس

 (.934 )همان:صآمدند!د از رفع غائله بیرون میو بع شدندهندوانه پنهان می

مثل الوی ساده نویس است، زبان محاوره و گفتار و ضرب» باید گفت: خصوص مختصات کلی نثر در

 ایا و برداشتهقولهنقل ها بهحجم بزرگی از این نوشته شود.در کتابش دیده می های فراوانو حکایت

که ؛کندمیو کارآمد استفاده  جابچنان وی کنایات را آن(. 31ص:رنجکش «)ردمؤلف اختصاص دا

کنایات  این است، معروف دوره قاجار مجازهایمتن وی سرشار از .بردمیمخاطب از مطالعه متن حظ 

 است. بررسی و تأملقابلاز منظر محتوای عامیانه  او حالحسب در مجازهاو 

 عبداهلل مستوفی معرفی 
ی گعبداهلل مستوفی شخصی اداری و سیاسی در دوران قاجار و پهلوی اول بوده است. وی منصب خانواد

ا . وی پسر میرزمتفاوتی رسیداداری وسیاسی  ایسمته به وادامه داد  ،گری بودهخود را که مستوفی
 5811) ه.ق 5834در سال  که ؛همسرشان زیبنده خانم بودند نصراهلل مستوفی از آخرین و سومین
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ای متدین در دورۀ قاجاری تربیت یافت. در خانواده و در محلۀ سرچشمه تهران به دنیا آمد( ه.ش
ها شاگردی، فارسی و درطی سال معلمان سرخانه بود. محضر در تحصیالت ابتدایی وی در مکتب و

عربی و معانی و بیان و منطق و قدری اصول و فقه و تفسیر و حدیث آموخت و نزد استادانی نظیر 
ه.ق طبق سنت فامیلی منصب استیفا  5854در » وی (.917ص:یوسفی) کردمیرزای کلهر مشق خط 

ه.ق که  5957در  پرداخت.داد و به تعلیم حسن خط و رسایل میگرفت ولی عمالً کاری انجام نمی
وزارت خارجه به تأسیس مدرسه  میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله وزیر خارجه وقت برای تأمین کادر

 و دورۀ چهارساله مدرسه را با اخذ ورودی شاگرداول شد علوم سیاسی مبادرت نمود وی در کنکور
واین (5453 -5453 صص:عاقلی«)م وزارت امور خارجه درآمدبه استخدا و دیپلم نمره یک پایان داد

 به معاونت میتوانشروع فعالیت های رسمی وی در دوره قاجار بود.از دیگر فعالیت های سیاسی وی 
اداره روس در سلطنت احمد شاه، رئیس دفتر مالیه پس از استبدادصغیر، ریاست ارزاق تهران در جریان قحطی 

ور، ریاست عدلیه فارس و خوزستان و جنگ جهانی اول، ریاست محکمه تجارت در زمان علی اکبر خان دا
 کرمان واصفهان ،ودر سالهای آخر خدمتش، بازرسی ویژه طرحهای آبادانی جنوب را میتوان اشاره کرد.

اند از: ترجمه انقالب کبیر فرانسه، اثر عبارت تی در نویسندگی داشت آثار قلمی ویمستوفی دس
را هدیه ای به مشروطه ایران میداندو با هدف ؛که مستوفی آن5941تهران )شرق(چاپ،مینیه، دو جلد، 

، در رد قرار داد تألیف رساله ابطال الباطل -روشنگری اذهان مردم این ترجمه را انجام داده است.
محاکمۀ ، 5955رئیس الوزراءبا دولت انگلیس به تشویق سید حسن مدرس ،چاپ اصفهان به سال 

چهل ساعت ، 5984به سال  تهرانچاپ ترجمه رساله بیست و دوم اخوان الصفااز عربی(، ) انسان و حیوان
 .در سه جلداست « شرح زندگانی من»که اثر  ترینشاخص ، ودر نهایت5984به سالتهران  چاپمحاکمه،

گمان در سن هفتادوچهارسالگی درگذشت ولی بی( ه.ش-5983آذرماه )-84عبداهلل مستوفی در  
نام وی را محفوظ داشته است، زیرا کمتر کسی است که دربارۀ تاریخ ایران در  کتاب آخر او

(. 974 ص:رجوع نکرده باشد )یوسفی« شرح زندگانی من»یکصدوهفتاد سالۀ اخیر چیزی نوشته و 
و جابجا از مطالب این کتاب به عنوان شاهد  ری که از این کتاب استفاده برده اندبسیا کتابهایازجمله 

گ های فرهن ٔ درزمینهمتفاوت  هایفرهنگ ونیز شاملو، کتاب کوچه اده کرده اندمیتوان بهل استفمثا
نامه دگیکتاب در قالب زن این ز فرهنگ بزرگ سخن تألیف حسن انوری اشاره کرد.ونی و ادب عامیانه

ش اطرافیان هایقولنقلبا کمک حافظه قوی وی، در بیان و  مؤلفزبان خود  از حالحسبیا  خودنگاشت
ی در باره مسایل سیاس مؤلف طرفهیک اظهارنظرهایو  خودستایهااو با  حالحسبدر  نگاشته شده است.

ونیز گاه انتقادهایی از وی بخصوص در پایان جلد سوم میبینیم اکثر مطالب هستیم؛روبرو  و اداری 
 مطرح شده توسط مستوفی مطالبی مورد عالقه وجلب توجه وی بوده اند.

 در کتاب شرح زندگانی من عامیانهاجزا و مواد زبان شناخت -1

ی و اثر و خاطرات کودکی پرداخته است، لهاقونقلبه زندگی اسالف خود بر مبنای  مؤلف ازآنجاکه

فرهنگ و ادبیات  ناخواهخواهی است که ورسومآدابو اشعار عامیانه گفتار و کردار و  هاعبارتمشحون از 

در شناخت  ما را ،یو مذهبهای ملی یینآو  ورسومآداببا شرح  مؤلف ریزی کرده است.یپعامیانۀمارا 

ر اصشناخت این عن کارکرد کند.یممردمان گذشتۀ کمک  اجتماعی و اوضاع سیاسی واداری زندگی
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حفظ فرهنگ مردم و تطبیق و بررسی تحول این عناصر عامیانه سازو  عامیانه ساز در نثر مستوفی 

 یزات آن است.شناخت تما

 «زندگانی من شرح »درها و مجاز یاتکنا 1-1

(، دمی به خمره زدن 573) یدنکاری یا چیزی را به تن مال یه(، پ547دندان روی جگر گذاشتن )

 دنی، به ریش کسی خندکنایه از مستی و نوشابه خوری و نوعی تظاهر در بد مستی است ( که94)

خود را  ( خر43رفتن ) طفره کنایه از فریب دادن اوست، ( که94) یدنمالیره به سر کسی ش ،(13)

افتادن اسباب، دخل مضاعفی برای عامل  همپشتکه با  است یکاریه از ( کنا94بستن )دو سر کرایه 

( جواب سر 531) یاوردننبه ابرو  خم (،851ی سر کسی گذاشتن )شرعکاله آن حاصل کند،

ی اکرهچه  اندبودهکه اسب عربی  اهآن (،48مافوق است )ی از امر عذرتراشباالمیدادکه کنایه از 

 عرق (،19مرده ) رگمجوان (،18بودند )بارش کرده  یماست (،47است )که این نینداخته  اندانداخته

 کرد. را شل یسهسرککه باید  برابر کاراستدر  یارشوهاز دادن  یه( کنا31) یدنسلفکردن یا 

 ازجمله شوندیمدوران محسوب  آنکه جزو اصطالحات  ندیکمرا عنوان  ییمجازهای در نثر خود و

 (،37مآبان ) شتر ،(849) یاند(، دکان و نان851) یارنجن(، نازک537ها )هگندچون کله ییمجازها

(، 534) یقز خاله (،37) یباز گشاد (،74زنک ) (،14) یغربت بوسگ (،13) مردکه (،13گنده ) ادبییب

 (.847خورده )کله(، 889) یچاکینهس، یالت ،یگریمشد (،844وواز )ولنگ (،531) یشرخر
این  حقیقت است در کاربردهبهی در نثر خود کنایاتی از زبان فرانسه و روس را ترجمه کرده و مستوف

نقطه  ینتره به معنی مرتفعروکار خود نیستند: ذ ۀروچون؛ ذ کنایات اقتباسی از زبان فرانسه است.
و  است ویاز اصطالح فرانس و تعبیرییک بنا یا کوه بلند یا یک تپه و امثال آن است؛ و ترجمه 
است که مشغول گرداندن آن است.  یامقصودش از این تعبیر احاطه شخص به جزییات عمل و اداره

ز و کنایه ان احاطه داردآبه تمام که  یاتپه یابنا یا کوه و ۀنقط ینطور که شخصی در بلندترهمان
احاطه داشتن به تمام جزییات آن کار است که برای هر پیش آمدی بتواند عمل مناسب را معمول 

فارسی کنایه از ناسازگاری  یشوم(. صلح بز و کلم: ترجمه اصطالح فرانسه مثل گرگ517دارد )
ین ست امعتقد است در مواردی که عداوت بین طرفین زیاد نی یسندهاخالقی بین دو طرف است. نو

 است یشوماست که مترادف گرگ یااست و درهرحال یک اصطالح تازه یشوماصطالح بهتر از گرگ
دریا: اصطالح فرانسوی و کنایه از  یدن(. آشام198) داندین را مایه توسعه کنایات زبان فارسی مآو نویسنده 

 اقتباسی از زبان فرانسه است. بازهم ( که539) یزندگی سخت هاساعتین ربع ا ،(895کار مشکل است )
 عامیانه یهاالمثلضرب 1-2

مثل، داستان، دستان یا نیوشه جمله ایست کوتاه، مشهور و گاه آهنگین، حاوی اندرزها، مضامین 
حکیمانه و تجربیات قومی، مشتمل بر تشبیه، استعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفاظ، روشنی معنا، 

مردم شهرت و رواج یافته است و با تغییر یا بدون تغییر، آن را به  یانمسادگی، شمول و کلیت، در 
 «زو پرمغشیرین »ی مستوفی هاالمثلضربغالمحسین یوسفی  (. ازنظر58 ص:الفقاری)ذو برندیکار م
کند و پیداست یمهرچه بهتر ادا  او راتمثیالت هم لطف و نمک خاص دارد و هم منظور  ینا است.
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گاهی  یو (.933 ص:یوسفی) ردیگیدربرمی فکری و اجتماعی را انکتهکه در این کار عمدی دارد و 
ای یا گاهی نیز برو کند یماستفاده  هاالمثلضربیی از درازگوبرای رسیدن به ایجاز در پس اطناب و 

. اندشدهل ی استعماچهار محتوای کاربردی وی در هاالمثلضرببرد. یمرا به کار  آنهابیان طنز 
شتر را کجا بخواباند  داندی(، اگر علی ساربان است م844) شودیتخم دزد، شتر دزد م :مثالعنوانبه
 زهرمار ،(35) رودیم سالهیکره  شبهیک( 511) خوردی(، سبو گر همیشه از سبوی شکسته آب م599)

 یایدبباید به دهن بزی شیرین  علف (،91رفت )خرید یمی که فیل اون (،57) گرددینمبر یگداز لب 
ی کسی نشستن یا کش به کشمش کسی ترشآشبه  کک (،544نشود )خیار آقا تلخ  ته (،854)

با این مفهوم که ابلهان  (.548)خورد!ینمبا پیغام آب  خر (.593تماشا )فال و هم  هم (،545خوردن )
باشد ن تا مترادف با این مثل اشد وبدهند، حتی اگر سود ایشان در آن ینمبا ناز و نوازش تن به کار 

خوردن  آبی خود نوشته است، خر در ( مستوف35ص :آ ج ،شاملوخر )فرمان نبرد گاو و  ترچوب
ک فقط نو و دهدیمآب خوردن هم بسیار حوصله به خرج  در خوردینمهر آبی  از یقه است.باسلبسیار 

 یی که از دورۀ قاجار به ما رسیده است.هاالمثلضرب (.9/459دهد )یمپوزۀ خود را با سطح آب تماس 
 محمدخان آقادر دورۀ  زهرمار خاناشاره به واقعه تاریخی ردد )یگنمبر یگداز لب  زهرمار
ی به هر جا وارد ازخودراضهای حاجی میرزا آقاسی )امروز هم برای افرادی که یشگاوم (.5/57قاجار()

ی خروسدم مثل (.5/13شود()ینمشوند مثل است که البته حاجی میرزا آقاسی آن امروزه استعمال یم
 آقاهافضولآید، کار به یمی علف به دهن بزی شیرین وقت (.849است )ها بیرون یبجکه امروز از اکثر 

شخصی ند )گزارینمنفر را در یک قبر  دو ۀ داماد در کار عروسی(.مداخلعدمچه مربوط است؟)دربارۀ 
در جواب بگوید که به پروندۀهر کسی جداگانه رسیدگی خواهد  باشند وکرده  معروفامربهرا که 

 (.5/43()کنچاهی خطاب به آقاسی من آب ندارد، برای تو نان ندارد؟)از حاجی میرزا برا ۀ خدا!بند (.854شد()

 از منظر ادبیات غیر روایی عامیانه هاالمثلضرب محتوای 1-9

 :وندشیم بندییمتقس یرز هاییژگیازنظر محتوا با و چهار دستهاستعمال شده مستوفی در  یهاالمثلضرب

 هاکلمات قصار و مصراع 1-9-1

 هسالیکره  شبهیک. چون: اندیداکردهپ، از شاعران که حکم مثل و ابیاتی هامصرعکلمات قصار و 

 ، در شعر حافظ:رودیم

 زمان ببین و مکان در یط رود،یرسی که به بنگاله مازین قند پشکرشکن شوند همه طوطیان هند 

شعر سعدی: سگ و دربان چو یافتند  یاو  ؛(35) رودیم سالهیکره  شبهیکسلوک شعر کین طفل 

 (17غریب این گریبان بگیرد آن دامن )

 المثل سازی از زبان فرانسهو ضرب اقتباس 2 -1-9 

 مثل :اهالمثلضرباین  ازجملهشده است  یبردارگرتهکه از زبان فرانسه  ییهاالمثلضرببه کار بردن 

تشبیه در زبان فرانسه متداول است نویسنده این تشبیه را از یکی از  ین( ا17ورق )مارچوبه شق

فرانسه )سالم کردن ریاست جمهوری( که در آن ایستادن دربان یا ژاندارم قصر الیزه به  هاییفتصن

 خوردنی اییهاقتباس کرده است. مارچوبه در اروپا هم از سبز، به مارچوبه تشبیه شدهالت خبردار ح
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سروته یکی و گل آن بدون هیچ گلو و گردن به تنه چسبیده و این  یباًو تقر کارندیاست که آن را م

 یورقواسطه همین خاصیت این گیاه است. در فارسی اگر بخواهند فقط به سبب شقتشبیه بیشتر به

داده باشد ولی تشبیه به مارچوبه از چیزی بگویند خواهند گفت مثل این است عصاقورت یسبه ک

و در این مورد با دربان در عمارت شاهی که  کندیسروته یکی بودن و کلفتی گردن هم حکایت م

 (.13تر است )لفت هم باید باشد مناسبکگردن یعتاو طب کندیو کاری نم خوردیخوب م

 از دوره قاجار ماندهیباق یهاالمثلضرب 1-9-9

حاصل تجربه شخصی و رفتاری اندودارای داستان مربوط به خود است که این  ،هاالمثلضرب گونهینا 

مثل را حاصل کرده است. چنانکه روزی حاجی میرزا آقاسی از افراد دربار محمدشاه به سر قناتی که 

ب کجا : آگویدیاست؟ عمله م یدهرسقنات به آب ین: اپرسدیکش ماز عمله چرخ رودیداده بود بکنند م

یم سازیخدا النه م یحاجی میرزا آقاسی بیخود ما را معطل کرده است ماداریم برای کبوترها ینبود؟ ا

جمله از آن روز مثل  ینحاجی به او گفته است: بنده خدا! برای من آب ندارد برای تو هم نان ندارد؟ ا

مثال گاومیش غفلت عنواناند که اگر بهکه نزد او عزیز بوده اییهیش(؛ و نیز گاوم43شده است )

 حاجی یشکسی جرئت جلوگیری نداشت. گاوم شدیوارد م یاو یکی دو سرازآنها به محوطه کردیم

 که بدون مالحظه به هر جا وارد یامروز هم برای اشخاص ازخودراض یمیرزا آقاس
 .(43) میرسدیکی نرفته دیگری  آقای(، دلو حاج51) گرددییگ برنممثل زهرمار از لب د یا(. 47شوند مثل است )یم

 معروف در ادبیات یهاالمثلضرب یرسانمونه هایی از 1-9-4

، لسوزمادر را ددر فکر آن نباشید که مستشاران آمریکایی برای شما این کار را بکنند، مثل معروف »

و لیسانسیه های اقتصاد ایرانی خود به فکر این کار باشند و  دکترهادور ندارند و  ازنظر دایه را دامن

 (.933«)مساعدت روزگار، به این کار مبادرت نمایند. مجردبه
مبادا بنجل خانواده دیگری در  که ؛کردندیمطایفه داماد هم در انتخاب دختر غریبه خیلی دقت »

، طرف رودینمدختر خوب از قبیله و اسب عربی از طویله بیرون آب بشود و مثل  هاآنخانه 
 (.843«)بود. کسهمهتوجه 

نتونسته است یک ایراد برم بیگیرد حاال  کسیچه پنجاه سال است، تو این والیت زندگی می کونم.»
 (.847«)می خواهی اسم منو ضایع بوکونی؟ سنجد بچه علقه مضغهتو 
. اسبی که برای بازار قیامت خوب بودکه  چندسالهویستباین اسب سوغان گذاشتن »
بازار قیامت خوب است یکی از امثله مشهور است  یدواناسببه سوغانش بگذارند، برای  سالگییستب

 (.843«)در مواقعی که موقع تمرین و تکمیل شخص گذشته باشد.
ود ساله و بسیار شریر ب پانزدهدهمگر آقا غالمحسین پسر میرزا عبدالحسین که در این وقت پسری »

 یاصدمه دم خروس از جیبش بیرون نباشدبطوریکه  آمدینم، بدش کردیمکه اگر مجالی پیدا 
 (.538«)به باغ من بزند.



10 
 

 (.873«)هم فال بود هم تماشا هابچهدر خانه و خانواده برای ما  یخوانروضه»
خود را که  خواهرزادهو  برادرزادهه و پسر هم جز مادر و خواهر و عمه و خال هاخانمبواسطه روگیری »

لف به عراضی بود. وقتی هم که  میشدشاید اکثر پیر هم بودند زن دیگری را ندیده و هرچه نصیبش 
 (.854«)چه مربوط بود. آقاهافضولکار به  آمدیمدهن بزی شیرین 

اینجا از فالکت  و خودش در برگردد واال این مال به فروش نرفته یرتأخخودش هم بدون ساعتی »... 
و گرسنگی کارش تباه خواهد شد و چندین بار مثل معروف، ضرر از هر جا جلوگیری شود سراسر نفع 

 (.8/899«)است را تکرار کرد.
زیاد داشت، با مبلغی اشرفی نزد  هاوانفعالفعلحتی گاهی دستورالعمل خراسان را که در آن از این »

شور  درقآن خالصه .گذراندیمو بدون هیچ تشریفات از دفتر  درسانیمو به امضا  یبردمامین السلطان 
 با یکاز کار برکنار کرد تا  او راالسلطان که اس اساس این اوضاع بود  ینامکرد که خان فهمید و 

خود  هاییمنش از یکیقلم بدهد و هم  دولتهم خود را طرفدار حفظ مال  تیر دو نشان زده باشد
 (.533«)برساند. ییبنوارا 
 هاالمثلضرب کارکرد 1-9-5

الزم نیست کل یک  ،بردیمرا از زبان عامیانۀ مردمی به کار  هاالمثلضرباز آنجا که مستوفی -الف
د و کشانیمضرب المثل اطناب نثر را به ایجاز یک ا را تعریف یا شرح دهد وی با طرحداستان یا ماجر

ناب متن در مقابل ایجاز به عبارتی اط ند.یکمبه خواننده در فهم شسته و روفتۀ مطلب کمک 
  کند.میایجاد  مؤثر در فهم اثر را برای مخاطب، نوعی تضاد دلچسب های کاربردی توسط وی،المثضرب

ر د مثالً ای نهفته است که مثل را جان بخشیده است.یانهعام یتهایواقعدر میان این امثال رایج -ب

و نادانی عوام و نیز اطرافیان شاه در دورۀ قاجار را با نگاه انتقادی  جهالت« خان زهرمار» المثلضرب

 دارد.یمواکندو خواننده را به فکر مطرح می المثلضرببا طرح 

های کاربردی وی با ایجاز، شهرت و رواج در دوره قاجار، پند و اندرزو المثلهای مختلف ضربجنبه-پ

ی فهای گرته برداری شده از زبانی دیگربراثر مستو،وضرب المثلمثل های معروف، وضوح و روشنی 

 ند.کو اثر را از منظر مطالعات زبان و فرهنگ عامیانه ارزشمند میگذاردتأثیر غیر روایی و عامیانه می

 اصطالحات عامیانه و زبانزدها 1-4

 و فتد که سرشار از اصطالحات دوران قاجاریامدر نثر مستوفی محاوراتی بین افراد مختلف اتفاق 

 است. دادهازدستهنوز کاربرد دارد و برخی کاربرد خود را  هاعبارتپهلوی اول است. برخی از این 

رنگ یآبقبای کرباسی »مثالً دهد یمی گاهی با همین اصطالحات خودمانی توصیفات را ادامه مستوف

 ایشدهیلفس یهازبانی با ساخت اییشهاصطالحات، گفتار قالبی شده یا کلین ا (.31«)و پارهرفتۀ پت 

(. اصطالحات 931 ص:)ذوالفقاری روندیهستند که اغلب در شرایط خاص و محدود اجتماعی به کار م

، دعاها، سوگندها، القاب و عناوین، اصطالحات صاحبان ها، تعارفمها، دشناهاینانواعی دارند: نفر یانهعام

(. مثالً 933-933)همان،  هایزبانی چون حاضرجواب هاییها و شوخبوط به تفننپیشه و اصطالحات مر
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(، من ضامن 34کردن ) ، دق دلی خالیرودیمفحش و توهین به کار  صورتبه ( که13) یبو سگ غربت

(، 841ویلی ) یلی(، ق15) سروپایب ۀمردک ،توهین و ناسزاهای عامیانه ( در18رگ مرده )م(، جوان15)

 یزون (؛45آغور )خوش  (،39سروسامان ) (،78ا )یهدزدلهد ،(14) ایه، کوفت(835قلتش ) هءمردک

(، پدرسوخته 47) یبهدر معنی غر« از گه»به معنی خودمانی و « یزیمکیب»اصطالحات ترکی نظیر 

در لهجه عامیانه خیلی معمول و  در که (؛93) (، بو وبرنگی از این مجلس نیست511(، زهرمار )88)

(. تلنگل که مرکب از دو کلمه تل و انگل است اولی 549) باشدیم ازش نیست ییسروصدامعنای 

سر سربه یجا. در شیراز بهباشدیبه معنی سرانگشت م یتلنگ در معنی صدا و ضربه و دوم مخفف

ه به نظر نویسنده اصل لغت تلنگل است ک« انگلکش نکن»و در تهران هم « انگل نکن» ویندیگنزار م

(، 513یا به قول عوام تهافی )طوفی() فروشدوره .(515-514) ویسندیناند و تلنگر متحریف کرده

از اجناس خود که جزو اصطالحات عامیانه معمول بوده است چون: ورامینی  گردهادورهتوصیفات 

 یالس را به آب گل خورده،گ ،صفرابررا به گیالس و  آلبالو به نازک ورامینی، کاهو ی اسفناج،جابه

اصطالح مشتری  (.513) اندردهیکمرا به تر بادام عامیانه گویی  چغاله یار را به سبز و صبح چیده،خ

و امروزه کاربرد لغت مشتری  دادند؛می« مشتری»ها اصطالح خواندند و به آنرا با اسم نمی هایهودیکه 

ت وآمد داشای رفتپانزده سال در خانهکه یهودی ده میشدبسا . متفاوت از معنی کاربردی قبلی است

 اصطالح سر اشپیختر، (.5/519) دانستنداسم دیگری براونمی مشتریدر خانه جز اسم  و

 ه،شدصورت اسم خاصی عنوانبه( عصر قاجاریه) اشپخدریاایشپختریاایشپخدر که در تاریخ ایران

ای غربی به ههای مختلف، در غالب زبانبا تلفظتلفظ روسی کلمه ایست که  تصحیف شدۀاینسپکتور،

ه ر بودتحعلیشاه قاجار، بازرس امپراتوهای ایران و روس در سلطنت فر جنگاست وی دمعنی بازرس 

امروز » (.781: 5973شاملو،) به اشپختر مبدل شده استو در زبان سیاستمداران بیسواد و ناآگاه عصر 

 (.5/419«)روز وعده است و از سر اشپختر خبری نیست

 شکسته و استفاده از اصطالحات و لغات زبان محاوره 1-5

قولها و تعاریفی از روزگذار زندگی خودش است حال خود که سرشار از نقلحسبعبداهلل مستوفی در 

 تأمل است.کند که قابلها و محاوراتی استفاده میو زبانها از لهجه 

دیزی یکی صد دینار نسیه خورد؟ ما از بس رفتیم و آمدیم و  میشودچهار تومان و نیم هم  بابا!ای»

و اعتنایی » (،549«)گفتزبانی میبه زبان بی» (،593«)وعده فردا شنیدیم گیوه برامان نمانده است!

صمد! زهرمار باز تو جوراب رقیه را پات » (،547«)ها ندارد. بچه مچهبه رأی و صوابدید این 

که زود از مکتبخانه  بود کی کیمعصری من » (،517«)ام آوردی؟چی بر جن آقا» (،511«)کردی؟

م کی فتبه معنی اینکه پیش خود هی میگ کی کیم خالص شده. به تماشای طاق زنی استاد بروم.

 ن اصطالح خیلی عامیانه و بین زنهامؤلف شرح داده است که ای (.874«)توانم به این تماشا بروم.می
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 .میشودبیشتر رواج داردکه در مورد هر شتاب درونی برای رسیدن به هر مقصود مطلوبی استعمال 

 (،847«)! وردا برو! زود باش!وردا وردا! خورم؟ای هم پدرت هم مادرت مگه من صدقههم تو غلط کرده»

ی بقول سراج الملک پیشکارش که م» (،811«)؟چلقوزوندرو هم  میرزاعلی! تو پدرسوختهاو، »

 (.498«)از شاه کوچکتر است. یه خورده گفته:

 بسامد باالی اتباع و ترکیبات عطفی و مترادفات 1-6

کنیم که گاهی ادف عطفی همراه با واو برخورد میدر متن مستوفی با بسامد فراوانی از لغات متر

ی بیشتر عطفترکیبات  مستوفی این ترکیبات را متفاوت و برعکس کاربرد امروز استعمال کرده است.

 -ا تشخیص است.مترادفات او در سه بخش عمده قابل استعمال در توصیفات مکرر وی نمایان است.

 -9استعمال مترادفات در دو واژه غیر مرکب با مرکب  -8 مرکباستعمال مترادفات در دو واژه غیر 

 مترادف قرار دادن دو واژه مرکب

 دو واژه غیر مرکب استعمال 1- 1-6

 آنهاطغیان و سرکشی ، تعنت و رعونتدو در مورد هر حاجتی خود را گرفتار »

ها منظم تاشده بود که ها پرده کرباسی داشت که تا باالرو ارسیو جلو تمام ارسی(.»5/13«)دانستمی

غیر از ما سه نفر سه دختربچه دیگر هم در » (.579«)باال کشیده بودند. بندوبساطباقرقره و 

زرع و سه  رشته بنای تنکه سازی به عرض دوسمت مغرب هم یک» (.571«)ودند.ما ب وحوشحول

و دو اتاق در جنب راهروها و محل مخفی خانه و  سروتهچارک بنا کردند که مرکب از دو راهرو در 

که از راه نرسیده  شناسی و متانت میرزا محمد اقتضا نداشته استالبته حق» (.577«)پلکان بام بود.

 پیش و پسولی اشکال کار در » (.533«)کند. بندوبستیدو بیفتد و مثالً با صدراعظم و به تک و 

از » (.534«)افتادن قول یکی از دو مجتهد درجه اول و پیدا شدن نفاق بین این دو مرکز روحانی بود.

هایی که برای اما خانم» (.535«)نبوده زد و بندتوان دانست که میرزا محمود اهل این نمونه می

وشانیدن زشتی صورت یا پیری خود، خویش را به چادرنماز و روسری مسلح کرده، روی خود را پ

دانیم شاه از سفر فرنگ مراجعت کرد و باز چنانکه می» (.854«)گیرند.می تنگ و ترش

داخله و امور وزارت  وفتقرتقالممالک سرکار آمد و میرزا محمود با مقامی ارجمندتر به مستوفی

 (.533«)الممالک محول شده بود مشغول گردیدر این وقت اداره آن به مستوفیکه د مالیه

 استعمال دو واژه غیر مرکب با مرکب 1-6-2

گرفته و خود به دولت پس  آنهاگذشته از این، ظل السلطان چون تمام حساب این حکام را خود از »

الزم  و از سرباز نشوسمج  شخص گذاشت.کاری نمیداد، بدون پادرمیانی سراج الملک هیچ می

وزیر و یک نفر  وزارت خارجه در این وقت عبارت از یک نفر» (.5/917«)داشت، استخدامش شود

 کرد و یک نفرکلی را می مدیر یاکارهای وقت  که( رئیس )میرزا محمد پدر حاجی محتشم السلطنه
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 دستمنشی و وریک نفر رئیس دفتر آرشیو و چند نفر  و( مفتاح الملک پدر آقایان مفتاح) رمزمدیر 

از چندی به بطرز بورغ آمد  بعد دبیر الممالک، اسمعیل فرزانه، قونسول معزول بادکوبه،» (.8/17«)بود

دبیر الممالک چون با مشیر الملک خویشی  البته و جای معاضد السلطنه را در رفاقت با ما گرفت؛

 (.8/549«)بود... رفیق و دم خوری اکثر اوقات در سفارت با ما ول نکردهنداشت، در سفارت منزل 

ای هم از حاجی میرزا محمد فیروزه بنویسم. حاجی از اهل خراسان و بااینکه از جوانی به چندکلمه»

باشد، مثل این است که دیروز از شهر سالی باشد که در این شهر مقیم میپاریس آمده و شاید بیست 

زند، حرف می شکستهدست بد و سرواست. زبان فرانسه را خیلی مسقط الرأس خود آمده 

خواهد ترجمه کند که واقعا حرف اصطالحات فارسی را به فرانسه می خصوص در مواردی که یکی ازبه

که چیزی  برفرض چیز در آنجا جمع بود.همه خالصه و سرگل» (.8/897«)زدن او شنیدنی است

فقط بعضی » (.5/995«)گذراندندده گردش میکردند و وقت میزاامخواستند بخرند، در صحن امنمی

 خواستند از آقا دلجوئیبعضی مسنها که خیلی نمی یا که سروکاری با درب خانه نداشتند؛ آنهااز جو

کم و ماهه اخیر را حفظ کردند و این عده در این اوقات بسیار نهکرده باشند، لباس کوتاه هشت

 (.5/594«)اندبودهشمار انگشت

 استعمال دو واژه مرکب 1-6-9

خواستند خودنمائی و مأمورین هم می البته ولی حاال که وزیرمختار پسر وزیر امور خارجه شده بود،»

 دوباریبنو بی وولیشلبنابراین طبعاً منظم شده و از  ؛کنند وپادستبرای آتیه خود سابقه خوبی 

 منتظر سر شب به منزل شاهزاده رفتم،» .(8/39«)اندخودمانی که سابقاً داشتند، بیرون آمده

زیاد بود، من در گوشه مجلس ساکت نشستم، شاهزاده هم  الحکومه و بادنجان دور قاب چین

چیزی به روی خود نیاورده و در حضور جماعت وارد هیچ صحبت نشد، پا سفت کردم تا دو بدو 

را در این مملکت ترویج و به عناوین  کالشی و مفت خوریاگر پول انگلیس نبود، » (.8/444«)شدیم

های آتیه را از تعقیب حکومت مختلفه، حتی ادای دین، پول در میان اشخاص متفرقه تقسیم و کار

رسم شده بود که داماد بالباس » (.9/41«)فرمودیداین رویه بخواهند خودداری نمایند، مشکل نمی

که بعد از اجرای صیغه به مجلس  دحاضر باش نزدیکی و بدسترسردتکت مشکی باید در همان 

 (.8/491«)عقد زنانه برود و پهلوی عروس روی صندلی بنشیند...

 لغات و عبارات عامیانه کاربرد 1-7

ها و اصطالحاتی است که مستوفی ر عامیانه در بخش صرفی شامل اسمها و فعلپربسامدترین عناص

را در انواع دستوری ساده، مشتق و مرکب  افعله ا ووی اسمه برد عامیانه استعمال کرده است. باکار

در ابتدای جلد سوم بیان کرده است که مطالب کتاب وی پر از تعبیرات و  مؤلف کاربرده است.به

 (.9/9) آمداصطالحات عامیانه است و از آوردن این عناصر عامیانه؛ که با موضوع متناسب باشد، کوتاه نخواهد 
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 اسامی اشیاء و افراد... خصوصبه کاربرد فراوان لغات عامیانه 1-7-1
 وند.شبندی میماعی در چندین طبقه دستههای عامیانه در نثر مستوفی به لحاظ کارکردهای متفاوت اجتاسم

 ....اها، البسه، بازیها و سرگرمیهفهمشاغل و حر ا،خوراک و چاشنیها، ابزار و امتعه، کمیت، مکانه

ای برای جای چراغ داشت که البته رفه قدر قامت از سطح زمین ر طبقه زیر محرابی و پهلوی آن بد»

 ننهو  باجی ام النسا ،صحبت پیره خدمتکارها مثل در (.517«)هم در طبقه باال موجود بود.نظیر آن

شخص » (.847«)آید که برای آقا کوچیک ها، دست باال کنیم.شاءاهلل روزی میان» مادرم که: زهرابه

با  و حلبی که وسط آن گودی داشت، نوک چوب نازک بلندی کرده دوری دیگری هم بود که یک

 (.914«)انداخت.را در محور خود در نوک چوب به چرخ می دوریداد، حرکت دست که به چوب می

ها و حاشیه و نوکرهای زیاد مرسوم دوره که البته نهار و شبها برای خودمانیقاب روزها سی چهار »

های اول و های افشره خوری و کاسهقدح» (.411«)ام لوازم حاضر بودند، شام با تممیشدصدنفری 

 اهقاب های پهن،ظرف خوری،های کوچک برای ترشیدوم و سوم برای آش و آبگوشت و ماست و پیاله

برای  را هاقابخوری که های امروز سوپمانند بشقاب توگودهائیدوم و سوم و  اول و هایدوریو 

و پنیر و هم برای خربزه  هاتختلبانداختند، خوری بکار میبرای خورشتو گودها پلو و چلو و 

که از برنج و شکر و روغن و زعفران  بود زردشلهها هم نذر بعضی» (.573)«سبزی و حلوا و کوکو...

قوی خوشمزه کرد ولی بازهم غذای مه این نذری شکمی سیر نمی. اگرچمیشدو خالل بادام پخته 

دسته آنها و کامل مردها دستهها و جوبیرون شهر بسیار جالب بود، بچه منظره ».(834«)معطری بود

 چری و نچری زوییو  سرسنگی، سردستیبازی، اعم از  الک و دولکهای ورزشی از قبیل به بازی

 جرنک جرنکو بازی  بل بگیری باالبیاو چپ توپ و باقلی به چند من، بازی، گردوو توپ

مشغول  هوا و قایم باشکبهگرگمداد، مکان اجازه می؟ و اگر وضعیت رنک اسب چه

 جه کالگویا  برگه قیسی یا و لیموی عمانیهائی از قبیل ها چاشنیبه این آبگوشت(.»914«)بودند

خود و ن برنجیکوفتهزدند. گاهی یا سیب و غوره میغوره و  بادنجانو  کشکیا  جعفری نعناعو 

مچه یتیبا ماست و همچنین  بادنجان شیرازییا  بادنجان کشکپی جانشین آبگوشت و زمانی 

 ن تفننها بر اینها مزیداز ای و دلمهیا  کبابیا  ترحلواو گاهی  شدمقام آش میو بادنجان قائم کدو

 ، لحافکرسیلحافنه در  و رسم بود رو لحاف سفید، نه در مالفهفقط در آن دوره (.»534«)گشتمی

هر شده و اقالً ها بر روی خدمتکار و نوکرها منتقلاز روی آقا و خانم میشدکه قدری فرسوده همین

 دارائی یزدییا  مخملیا  ترمههای رودر زمستان نفری در هرسال یک لحاف عوض میکرد رویه لحاف

که از وقتی چرخکشکه؛ روزی باز بر سر قناتی متوجه شده است (.»577.«)بود قلمکاردر تابستان  و

 پای کار بیاورد بیکار و در مدتیرا پر کند و بهدلو در ته چاه  بند دلوکه دو تا وقتی میرسددلوش به ته چاه 



15 
 

مقنی باشی است.  دلو در ته چاه معطل رسیدن دلو بندآورد را از ته چاه بیرون می دلو چرخکشهم که 

 (.43«)... .ببندند دلودو  چرخیبعد به هر دهد منو امر می میکندرا احضار 

میت اند. در بیان کصورت عامیانه استعمال شدههای نامعین بهمستوفی بیشتر اعداد با کمیتنثر  در

 شوند.کاربرده میدر پایان ترکیب به« ات»تقریبی و نامعین، چند ترکیب معیاری عدد با ادات شمارش 

یت عصبانهای شکسته که عالمت جام بیست سی سالها به میراث به ما رسیده و بعد از این خانه»

ها ول نبود، طاقچهها معمگذاشتن میز در اتاق(.»571«)بود. ماندهروز پدرم بوده و به حال خود باقی آن

خانه از چلوار ذرعی هایی متناسب با دارائی صاحبپوشها، طاقچهدر این طاقچه کرد.کار میز را می

دختر (.»577.«)ریددوز ... تا مخمل و اطلس و تافته و ترمه کشمیری و گاهی مروا پانزده شاهیده

دیگری به دنیا آمد که اسم او را خدیجه خانم گذاشتند و برای این خانم دایه ای از اهل شیراز استخدام 

عده اشخاصی که در این (.»538«)ند.بر عده عائله افزوده شد اشسالهچهار و پنجشد که با پسر 

اه ، شمیشدکه دادن عیدی تمام میشدند. همین دویست سیصدنفریگرفتند، ساعت عیدی می

 (.918«)رفتند.های خود میم بیرون آمده به خانهخاست، سایرین هبرمی

 محلی اصفهانی ، کاشانی و... هایلهجهبسامد عناصر روانی 1-7-2

 شهرهایاز  افراد غیرمستقیممستقیم و  ایقولهنقلدر نثر خود، با توجه به استعمال مکرر  مؤلف

 مختلفی را استعمال کرده است. هایلهجه... ،  کاشان ومختلف ایران چون اصفهان و شیراز 

فوق از لهجه آشتیانی است و از قول دامادی  قولنقلکه  (،944« )هرکس زرده پلوس بخورده بسه»

گرسنه خواهند وی را و می اندندادهکه شام عروسی بوده را،  پلوزردهاست که در شب عروسی به وی 

 نزد عروس بفرستند.

گویندو می« برویدون» ها به جای برویدکاشی« که شزه است. بریتانآری من ناشزه ام، پیش آن زنتان »

و سن طفولیت را در  درش در قزوین مدتی بودهمیگوید شاید خانم هم چون پ « برویدان»گرکانیها 

 (.518) بندند استعمال کرده باشدبه کار می ها به جای برویدزوینیقزوین گذرانیده است که بریتان را که ق

، آقا اندرون بود، ناگزیر باید در تابستان سمت سایه و در زمستان سمت آمدمیصبح در خانه  مثالً»

ورسوزدن اصطالحی اراکی است به معنی  (.434«)؛ تا آقا بیرون بیاید.ورسو بزندآفتاب روی حیاط 

 در آن نباشد. اینتیجهکه قصد و  وآمدیرفت

سخ در لهجه عوامانه اصفهانی  (.457«)؟دهیدمیبه من  دهندمیکو به قاطر  هاییفحشاز اون سخ »

 به معنی چرا است.

ها خود را از تفریح و تماشا محروم کند که به یک از بچهیک مشکل دیگر در کار ماند که اول کدام»

هموج از اصطالحات گرکانی «این قضیه حل شد. هموجالقرعه لکل امر مشکل با  سایرین تماشا بدهد.

 (.875) شده استکه نوعی قرعه است استعمال میپشک هاست و به معنی 
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 (.841«)اگر چاقو چرتی کرد بد است و اگر دقی کرد خب است»
پنجاه سال است تو این والت زندگی می کونم هیچکس نتونسته ست یک ایراد برم بیگیرد حاال تو »

 قه مضغه یک سنجد بچه عل
 (.841«)خواهی اسم منو ضایع بوکونی.می
لی برای اعالن مح سردسته، شوندمیافراد دسته جمع  زنیسنگبرای  کهوقتیدر کاشان  گویندمی»

عالمت  افراد( به در دو مسجدان برویم) مچدودو  در :گویندمیکه باید آنجا جهت عزاداری بروند 
 سردست «.حساین:»گویندمی صداهماطاعت را 

 کاربرد کاف تصغیر و تحقیر در لغات عامیانه1-7-9
 .است شدهاستفادهدر واژگان عامیانه در نثر مستوفی بیشتر از کاف در معنای تحقیر و تصغیر

 (.18.«)میکندکار سروپا اینجا چهبی که مردبابا! این »
 (.13.«)گرفتهبار سراغ آقا را  ابله! شاه نیم ساعت نیست که دو مردک نفهمی است. که مرداین قاپوچی اصالً »

و لحاف اصالح  میکندشناخته است مراجعه دهد و به زن رفوگری که میبه پسرش دلداری میزنک »
 (.79«)گردد.و به سر جای خود برمی میشود

 (.73«)چشد.مین ؟ خامیکندنادان خان چه  پسرک عباسقلی خان بدون اینکه سربلند کند گفته است:»
 (.477«)دهند.می های سرواکنکجوابکنند اختصار ورگزار میبه میشودچرا هر چه صحبت مطرح »
ود ب( یکی باالی منبر رفت خان ورق قرآن را به دست او داد و گفت بخوان ازقضا سوره )اذا زلزلت...»

 (.559«)خوانی؟تشدد تمام گفت چرا نمیبه خیال اینکه اشتباه کرده در خواندن تمجمج کرد و خان با مردک 

برای تو  توانماگر اسباب کار من باشد من می من به او گفتم: من در استرآباد ترکی را یاد گرفته بود»

 (.89«)رفت و پس از چند دقیقه کاغذ و قلم و دواتی آورد. زنککاغذ بنویسم، 

ه ک مردا چه کسی طرفم گفتم: دانم باینکه نمیخبر شدم مثلمن از فرط خستگی از خود بی»
 (.88«)پدرسوخته قرمساق! پس جای کتاب کجاست؟

 از نان و پنیر خود به عادت معمول به من تعارف کرد؛ مردک من مشغول نوشتن کاغذ سوم شدم.»
 (.89«)را هم تمام کردم. کاغذ او چند لقمه به دهان گذاشتم، چون گرسنه بودم رد نکردم،

بود برای ادای شهادت  ریزنقشیما وارد شدیم شاهدی که زن  کهوقتیبود،  شدهتشکیلمحکمه »

داشت قسم معمولی شهود را که در صدق لهجه زنک مقدس روی میز جلو و  کتاب وباالی تریبون 
 (.8/855.«)کردمیدر ادای شهادت باید یا کنند، یاد  خود

 (.14)«کردمیدقت تکرار و شماره  باکمالاز استاد جدا شد جمله معهود را  کهوقتیاز  طفلکبیچاره »

 

 نتیجه
موارد اعم از واژگان،  کلیه و مواد زبان و ادبیات عامه،سطح اجزادر بررسی نثر شرح زندگانی من در 

ازاین عناصر عامیانه  مؤلفحکایت از کاربرد وسیع  زبانزدهاو اصطالحات و  االمثلهضربکنایات و 
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ه گان عامیانه در لهجبسامد باالی واژبررسی این کاربرد،در .کندمیادبیات عامیانه زبان وسطح  سازدر
ای به جها نیزو مجاز کنایات مل است.قابل تأمستوفی ی نیز کنایات و مجازهاوونقل قولها محاورات ،ها

را به سمت عامیانه سوق داده  رساندن پیام اثر به مخاطب موفقتر بوده و اثر در کاربرد زبان صریح،
های کاربردی وی با ایجاز، شهرت و رواج در دوره قاجار، پند و اندرزو المثلف ضربهای مختلجنبه .اند

های گرته برداری شده از زبانی دیگربراثر مستوفی المثل وضرب مثل های معروف، وضوح و روشنی،
 ند.کزبان و فرهنگ عامیانه ارزشمند میگذاردو اثر را از منظر مطالعات غیر روایی و عامیانه میتأثیر 

ط کاربردی توسشخصی یک سبک  عنوانبه ،به طور کلی با بررسی این اثرکاربرد سبک عامیانه
ها و اصطالحات و زبان المثل ضرب در عناصر واژگان، کنایات ومجاز ها،در دوره قاجار مستوفی 

رانسه فهای گرته برداری شده از زبان بین این اجزا، ضرب المثل در .زدهابرجسته تراز سایر عناصر است
اربردی کهای عامیانه و ضرب المثل با نیز جزو خصیصه های سبکی شخصی در نثر مستوفی است که؛

ز واثر را امردم تطابق داده شده است وسبک عامیانه را به سمت سبک شخصی مستوفی سوق داده 
 منظر عامیانه برجسته کرده است.
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