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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the common topics in Persian 
grammar is the topic of "citizens". It can be said that this issue is one of the 
cases that arises outside the control of linguists and completely with the 
direct involvement of people in the language, and its law and rule have not 
been chosen by experts and have not created a stereotyped system and style. 
The present article is a research to understand the process of formation and 
prevalence of citizens in Persian language and literature as a new style in 
people's speech. In this research, literary works after the Constitutional 
Revolution (which is the time of the rise and prevalence of citizens) have been 
examined and after comparing the use of citizens in the old style, a new 
division has been made and named for citizens; Also, the effect of human 
feeling in the use of such combinations has been studied for the first time and 
along with extracting the cases of nationalities in the works of contemporary 
writers and poets, the formation and creation of this language style and its 
prevalence have been stated.
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical 
and the data collection method is documentary (library).
FINDINGS: Citizens, before being a kind of compound in grammar, is a special 
style of speech that has entered the linguistic and literary styles from the 
colloquial language of the people in the present age.
CONCLUSION: The influence of people on social stories and articles - 
especially in the constitutional period when people were very involved in 
politics and reading articles and stories of that day - had a great impact on the 
prevalence of the use of negligent composition and also the effect of 
colloquial language on these works. Is. Works that have colloquial language 
and quotations from the language of the people of the street and the bazaar 
in their text, such as: Ebrahim Beyk's travelogue, Dehkhoda's nonsense 
articles, Jamalzadeh's works and other authors, have benefited more from 
national compositions, especially negligent ones. They had a language style. 
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شناسی نظم و نثر فارسینشریۀ علمی سبک

 )بهار ادب(

 مقاله پژوهشی
اتباع سبک زبانی خاص در ادب معاصر

0، رضا فهیمی2*، عباسعلی وفایی0فاطمه حاجی آقابزرگی

 .گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران -4
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران. -6

چکیده:
 تهوان یماسهت.   «اتبهاع »یکی از مباحث متداول در دستور زبان فارسی، مبحث  زمینه و هدف:

گفت این موضوع از مواردی است كه خارج از تسلّط و اختیهار زبانشناسهان و كهامالً بها دخالهت      

مستقیم مردم در زبان ایجاد میشود و قانون و قاعدۀ آن نیز نه بهه انتخهاب كارشناسهی صهورت     

ۀ حاضر پژوهشی برای شناخت مقالی، آن را ایجاد كرده است. اشهیكلگرفته و نه نظام و اسلوبی 

ی و رواج اتباع در زبان و ادبیات فارسی بعنوان سبکی جدید در گفتار مردم اسهت.  ریشکلگ روند

ی و رواج اتبهاع اسهت( مهورد    ریاوجگكه زمان مشروطه )در این تحقیق آثار ادبی پس از انقالب 

ی بهرای  اتهازه ی بندیمتقسه بررسی قرار گرفته و پس از مقایسۀ بکارگیری اتباع در سبک قدیم، 

برای  بهایترك نگونهیای شده است؛ همچنین تأثیر احساس انسان در كاربرد نامگذارام و اتباع انج

اوّلین بار بررسی شده و همراه با استخراج موارد اتباع در آثار نویسندگان و شاعران معاصر، نحوۀ 

 ی و خلق این سبک زبانی و  رواج آن بیان گردیده است.ریشکلگ

تحلیلی و روش گردآوری اطّالعات، اِسنادی -قاله، توصیفیروش تحقیق در این م روش مطالعه:

 ای( است.)كتابخانه

اتباع پی  از آنکه یک  نوع تركیب در دستورزبان باشد، سبکی خاص در گفتهار اسهت  ها:یافته

 كه در عصر حاضر از  زبان محاورۀ مردم وارد سبکهای زبانی و ادبی شده است.

خصوصاً در دورۀ مشروطه كه –ی اجتماعی هامقالهو  داستانهاتأثیرپذیری مردم از گیری: نتیجه

تأثیر زیادی  -ی آن روز شركت داشتنداهداستانو  هامقالهمردم بسیار در امور سیاست و خواندن 

بر رواج بکارگیری تركیب مهمل داشته است و همچنین تأثیر زبان محاوره نیز بر این آثار 

محاوره و نقل قول از زبان مردم كوچه و بازار را در متن  متقابالً مشهود است. آثاری كه زبان

زاده و نامۀ ابراهیم بیک، مقاالت چرند و پرند دهخدا، آثار جمالمانند: سیاحت اندداشتهخود 

و نق  بسیاری در  اندبردهی اتباعی خصوصاً مهمل بهرۀ بیشتری بهایتركدیگر نویسندگان، از 

رواج این سبک زبانی داشته اند.

 4344مرداد  66 :دریافت تاریخ  

4344شهریور  65:  داوری تاریخ  

 4344مهر  45: اصالح تاریخ  

 4344آبان  65: پذیرش تاریخ  

 :كلیدی كلمات 

،اسم مهمل ،تركیب ،اتباع

 دستور زبان ،سبک زبانی

:مسئول نویسنده * 
   vafaei@atu.ac.ir

  99446315 (64 49)+ 
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 مقدمه
، پیروان، پیروی كهردن، از  نیتابع ،روندگانپسروان، پس» به معانی: «تَبَع تابع،»جمع لغتنامۀ دهخدا در  «اِتباع»

پهی  در بهازپس داشهتن،  » اتباع اینگونهه معنهی شهده اسهت:     فرهنگ لغت معین در آمده است....« پی فراشدن و 

 فرهنگ فارسهی عمیهد  )فرهنگ لغت معین: ذیل واژه(. در « كردن، حواله كردن چیزی به كسی واپس فرستادن،

فارسهی   دسهتورزبان  در معنی شده اسهت. « ی رفتن و رسیدن به كسی، اطاعت كردندرپپیروی كردن و »نیز به 

دكتهر   رزبان فارسهی دسهتو  در .شهوند یمنامیده  «اتباع»یا بافاصله بدنبال هم بیایند  فاصلهیبیی هاكلمه كهی وقت

ی یا فاقد معنی روشهن كهه بهدنبال اسهم یها صهفت       معنیباتباع لفظی است مهمل و »انوری و گیوی آمده است: 

ی رخهت و  عنه ی ،وپخهت رختیا بیان نوعی مفهوم جنس و قسم؛ مانند:  آنها، برای تأكید و گسترش معنی دیآیم

و هرهو در   پخهت  اع گاهی همراه واو عطف اسهت؛ ماننهد:  . اتبپزشکهاو  دكترها صنف امثال آن. دكتر مکتر، یعنی:

، ومهرج هرجدر تركیبات  توک ،مکتر و گاهی بی همراهی آن؛ چون: مرج، پخت، ، هرل و هرووپخترختتركیبات 

وتوک؛ اتباع از این جهات كه در لفظ و معنی و مقام، تابع كلمۀ اصلی است بدین اسم مکتر، تکدكتر ،وپخترخت

ی اسهت و یها حهداقل معنهی روشهنی      معنه یبی مهمل و لفظ با كلمه، بیدر تركنامیده شده است و چون معموالً 

 (.454 ی: صویگ انوری و)دستورزبان فارسی، « اندگفتهندارد، آن را تابع مهمل نیز 

ای دیگر ها در دستورزبان فارسی محسوب میشود، میتوان گفت از زاویهصرف نظر از اینکه اتباع تركیبی از واژه   

ای نو در گفتار است كه از مرزهای قواعد دسهتوری خهارج شهده و وارد دنیهای زبانشناسهی و      سبکی تازه و شیوه

از آن نام برد. این سبک خاص كه خصوصاً « تباع سبک زبانی ا»شناسی میگردد؛ تا جایی كه میتوان بعنوان سبک

معنی و مهمل به زبانی معنادار تغییر یافتهه و خیلهی زود در زبهان محهاورۀ     در زمان حاضر رواج یافته، از شکل بی

برجسهتۀ معاصهر را بررسهی     سهندگان یو نوآثار شاعران  نیمهمترمردم جایگاهی عظیم یافته است. این پژوه ، 

توسط شهاعران   آنهای نموده و روند بکارگیری آورجمعمهمل و چه اتباعی  بصورترا چه  بهایتركسرس  و نموده،

سهبک  »بسوی یهک  « دستورزبانی»و نویسندگان مختلف را بیان نموده و همچنین دربارۀ سیر تحوّل این مبحث 

  جدید بحث نموده است.« زبانی

 

 سابقۀ پژوهش
وجه خیلهی از ادیبهان و نویسهندگان مها نبهوده، در اغلهب كتهب        موردت موضوعی است كه« اتباع»ازآنجاكه بحث 

 بعنوان مثال: آنهادستورزبان فارسی از آن یاد نشده است؛ امّا در بعضی از 

ی مركب این موضهوع ذكهر   اهاسمدر بحث انواع « اسم و اتباع»تألیف انوری و گیوی؛ با عنوان  فارسی دستورزبان

در  زادهملهک سهت.  ا آوردهی مركهب  اسهمها اسم اتباع را در بخ  « دستور توصیفی»شده است. وفایی در كتاب 

 در كتهاب مشهیری   اسهت.  كردهمطالبی را بیان « تابع مهمل»دربارۀ « پژوهیزبان»تحقیق خود در مطلبی به نام 

سهخن   داریمعنه و  ۀ انواع تابع و متبوع و تابع مهملدربارابتدا « سازی در زبان فارسیفرهنگ اتباع و اتباع»خود 

اتبهاع و مهمهالت   » نوانا عبنموده است. ذاكری در كتابی  ارائه ی اتباعی رایج رابهایتركگفته و سرس فرهنگی از 

پایان نیز  در ی اتباع و انواع آن پرداخته،بندطبقهی مختلفی به تعریف اتباع و مهمل و بخشهادر  «در زبان فارسی

تركیب »ی دیگر پرداخته است. مقرّبی در كتاب زبانهاالت در زبان فارسی و تاریخچۀ اتباع و مهم خالصه به بطور

، سخن گفتهه  ندیآیماتباع بصورت دو صفت كه به تبع یک دیگر  در بخشی از كتاب خود دربارۀ «در زبان فارسی

 وكوتاه.وپتی، شل و ول، كلاست؛ مانند: لخت
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ی به نام مهمالت در مجلۀ امقالهخان شیدا، مؤسس و مدیر مجلۀ دانشکدۀ اصفهان، نیز در مرحوم میرزا عباس   

دقیق اختصاصهاً بهرای ایهن     بطورتابحال  چکسیهۀ اصفهان از این موضوع یاد كرده است. امّا ( دانشکد1شمارۀ )

ای بر روی آثار مهم بزرگان ادب فارسی ن بررسیرا بررسی ننموده و هنوز چنی و معاصرانموضوع، آثار پیشینیان 

 انجام نگرفته است.
 

 بحث و بررسی

 تابع و متبوع
بهار   نکهه یاتا معنی آن كلمه را تقویت كند؛ یا  دیآیمۀ اصلی كلمتابع در اصل لفظی فرعی است كه قبل یا بعد از 

 ۀ دهخهدا لغتنامه در « متبوع» .نامندیم «متبوع» بهایتركۀ اصلی را در اینگونه كلم معنایی جدیدی به آن ببخشد.

ماننهد:  « واو»معنی شده است. تابع و متبوع گاهی همراه با  «كرده شدهشده، تبعیتیرویپ شده،پیروی كرده» به

؛ و رنهد یگیمو سیر تا پیاز پشت سر ههم قهرار    چیدرپچیپ، مانند: تا اضافه: در، با حرف؛ و گاهی همراه «گاز و ماز»

 متاب. كتاب ،كاغذماغذ ؛ مانند:ندیآیمی پشت سر هم اواسطهگاهی بدون هیچ 

اسهم  »یها  « مهمهل »یی معنی خاصی ندارد، گروهی این تركیهب را  بتنهای است و معنیبكه گاهی واژۀ تابع ازآنجا

: ماننهد  یی كهاربرد نهدارد؛  بتنهها باشد؛ در ایهن صهورت   « مهمل»؛ بنابراین تابع ممکن است انددهینامنیز « مهمل

 ههر دو مهمهل باشهند؛   « متبهوع »و  «تابع»و نیز ممکن است « كاغذماغذ»در « ماغذ»و یا « مچّهبچّه» در« مچه»

 «.یوری در» مانند

بیان اینکه دقیقاً چه كسی یا چه كسانی اتباع یا مهمل را بعنوان شیوۀ زبانی خود پی  گرفتند، امکانرذیر نیست؛ 

در  بهها یتركبا بررسی و مطالعۀ آثار نویسندگان برجستۀ گذشته و معاصر، دربهارۀ چگهونگی رواج ایهن     توانیمامّا 

نق  را در ایجهاد ایهن سهبک     نیشتریبگیری نمود كه چه اموری زبان و ادبیات فارسی نظر داد و درنهایت نتیجه

ست و اغلهب مهردم از ایهن    ا كردهباز كه اینچنین در زبان و ادبیات معاصر جای  اندداشتهزبانی خاص و رواج آن 

 .کنندیمدر محاورات روزمرۀ خود استفاده  بهایترك

 

 انواع اتباع

ی و ذارگنامزیر  بصورترا  اهآنپنج دسته تقسیم و برای روشنی و وضوح مطلب،  به و كاربرداتباع را از نظر معنی 

 :میکنیمتعریف 

 نیبنهابرا روشنی دارد كهه بها ههم ارتبهاط و تناسهب دارنهد؛       معنی  آنهایی كه هر دو جزء آنها اتباع مترادف: -0

كه دو جزء این دسته از اتباع اغلب با هم مترادف هسهتند یها   ازآنجامهمل دانست؛ امّا  توانینمهیچیک از اجزا را 

هر دو جزء بهه معنهی   « زادوولد»از نظر معنی زاید است؛ مثالً در  آنهاگفت كه یکی از  توانیمند، مترادفدر حکم 

را « كاروپیکار»، «وقالقیل»، «وكنارگوشه» ،«وسختسفت»، «وپالسجل» توانیمفرزند است و یا از همین نمونه 

 نام برد.

 برای بیان مطلب استفاده كرده است:« وقالقیل»مانند این بیت فرخی یزدی كه از تركیب 

 انهد خوانهده شیخ و شحنه درس یهک مهدرس   شاه و 

 

 

 وقههال و جنگشههان هههم از ره نیرنههگ بههود   قیههل 

 (445)دیوان فرخی: ص                                  
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 و نیما كه این تركیب را در دیوان خود آورده است:

عجزش را / برگفتۀ وقال تا عارش كه حدیث اهل دل گوش كند/ فخرش كه شنیده را فراموش كند/ افتاده به قیل

 (434دیوان اشعار نیما: ص ) خام خوی  سرپوش كند.

بظهاهر  اگرچهو  اندنشدهضبط  فرهنگهااز دو جزء معنی روشنی ندارند و در  کیچیهیی كه اهآن اتباع مهمل:-2

اصلی و دیگری وابسته و فرعهی   آنهاهر دو جزء این دسته از اتباع را مهمل دانست؛ امّا در حقیقت یکی از  توانیم

فرعهی اسهت را    آنکهاین صورت ما آن را كه اصلی است، باید در حکم كلمات بامعنی بدانیم و  در ؛دیشمار آباید ب

است. ایهن نهوع   « خنزر» تابع« پنزر»دریافت كه  توانیمی آسانب« خنزرپنزر»مهملِ آن بشناسیم؛ مثالً در  عنوانب

؛ امّا در دورۀ معاصر چنین تركیباتی در زبان گفتار و آثهاری كهه بهه زبهان     خوردینمتركیب در متون قدیم بچشم 

دهخدا:« چرندوپرند»در عبارت زیر از « انشرومنشر»مردمی نوشته شدند، بیشتر دیده میشود؛ مانند 

، و علوی كیالیهی دخهو   ناصرخسروالتجّار به زور فصاحت و بالغت و شعرهای امرءالقیس و حاجی ملک کطرفاز ی

(.6چرندوپرند، مقالۀ دوم: شمارۀ ) میاكردهی در چه انشرومنشری گیر دانینم

 كه در شعر نیما آمده است:« وفتقرتق»و یا تركیب 

نکته از ندانی او نیست  نیكامرش / نادان به دل كسی / گریهای بیوفتق جلوهاین كارخانۀ كهن از اوست / در رتق

 (641دیوان اشعار نیما: ص باورش )

كه در بیت زیر « كژمژ» یی كه یک جزء آن مهمل و جزء دیگر مستعمل است؛ مانند:بهایترك اتباع یکطرفه:-3

از مولوی آمده است:

شههدیمو مههژ  شههدیملنگههر كههژ چههون كشههتی بههی

وز حسهههرت او مهههرده صهههد عاقهههل و دیوانهههه   

(935)كلیات شمس: ص  

این نوع تركیب وقتهی بهه زمهان معاصهر میرسهد شهکل متفهاوتی پیهدا میکنهد و تبهدیل بهه تركیبههایی ماننهد

ی و بهامعن میشهود. بنهابراین اگهر دو جهزء اتبهاع، ههر دو       « وخهل خاک» ،«كلیدملید» ،«مولپول»، «متابكتاب»

نی و دیگهری مهمهل باشهد،    مستعمل باشند، معموالً مترادف یا در حکم مترادف هستند؛ ولی اگر یک جهزء بهامع  

تکرار شده تا تأكیدی در  دو باریی یک واژه گو مترادف با جزء مستعمل بکار رفته باشد؛ بعنوانمانند آن است كه 

اینگونهه بکهار بهرده     بیکۀ ابراهیمناماحتیسدر  یامراغه نیالعابدنیز را« مولپول»معنی آن شده باشد. تركیب 

 است:

و گهرو   ماجرا برات« ومولی در بساط نیست.پول» گفتم:« هرچه پول آوردی، بده.» گفت:ی احوالررسارباب بعد از 

 (.73ای: ص نامه، مراغهسیاحت) ها را نقل كردمكشیدن طلبکار قناویز

 در عبارت زیر:« كلیدملید»و تركیب 

ای: نامه، مراغهه ت)سیاح« ؛ من خبر دادم؛ والسالمدانمینمكلیدملید » گفت:« كلید منزل در جیب ماست.» گفت:

 (.35 ص

ها، ببرش پی  این دكترمکتر ندیگویم»كه در چرندوپرند دهخدا اینگونه بکار رفته است: « دكترمکتر»و یا مانند 

 (.44)چرندوپرند،دهخدا، مقالۀ هفتم: شمارۀ « را ببرد با دواهاشان. شورشانمرده گمیممن 

ههای  مچهه به چشم خودشان ندیدند كه بچهه  نبهشکگر روز یم»از چرندوپرند دهخدا: « مچهبچه»و مانند تركیب 

 (.65تهرون، حمله به مجلس آوردند؟ )چرندوپرند، دهخدا، مقالۀ شانزدهم: شمارۀ 
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چهه دردت اسهت؟   »جمهالزاده اینگونهه بکهار رفتهه اسهت:       «فارسی شکر اسهت »در كتاب « وویغجیغ»و تركیب 

 (.1لزاده: ص )فارسی شکر است، جما« ی.اانداختهجیغوویغ راه 

ذاكری معتقد است نوعی دیگر از اتباع وجود دارد كه دو جزء آن از نظر لفظی كامالً یا تقریبهاً عهین یکهدیگر        

چکهه و  كشهان، چکهه  زل، ك لنگان، زلراستی، لنگان؛ مانند: راستیخواندیم« اتباع مضاعف»است و آن را به نام 

 .(45سی، ذاكری: ص اتباع و مهمالت در زبان فار) نهایاامثال 

وزن هستند، هریک معنهای واحهد و   : نوعی اتباع است كه در عین اینکه تابع با متبوع خود هماتباع مسجّع –0

 بیهک نامۀ ابهراهیم سیاحتوراغ، كاروبار كه در باغ ؛ مانند حشرونشر،وندیرممستقل هم دارند كه بتنهایی هم بکار 

 است:در عبارت زیر آمده « حشرونشر» بیترك

كه روز پرس  و محکمۀ كبریهایی در پهی     داندیماوّل: اعتقادش پاک و خداترس است و معتقد به حشرونشر. »

 (.445نامۀ ابراهیم بیک: ص ای، سیاحتمراغه) است

 را با فاصله در شعر خود اینگونه بکار برده است:« وسادهباده»ایرج میرزا تركیب 

 در وثهاق ی بها سهاده خهوردی    ابهاده ای كه امشب 
 

 

 نههوش جانههت بههاد مههن بههی سههاده خههوردم بههاده را 

 (454 )دیوان ایرج میرزا: ص                          

ایهن بهود كهه مسهئله را بها      »را اینگونه بکهار بهرده اسهت:    « وتابآب»تركیب « رجل سیاسی»جمالزاده در كتاب 

 (.4)رجل سیاسی، جمالزاده: ص« برای  نقل كردم. تمامتروتاب هرچه آب

 یی هستند كهه بصهورت  بهایتركبهرحال  رایز آواها را نوعی دیگر از اتباع بشمار آورد؛شاید بتوان نام آواها:نام -5

 برای بیان صدایی كه در زبان هیچ مشابه دیگری بهرای آن نیسهت،   بهایترك ونهنگای .ندیآیمتبعی بدنبال یکدیگر 

بهرای صهدای   « واقواق»برای بارش بهاران یها   « شرشر»و به این ترتیب گوینده، آوای چیزی را مانند  روندیمکار ب

، بهرد یمو از این قبیل بکار  کندیم برای انسانی كه مدام شکایت« غُرغُر»برای صدای كالغ و یا « قارقار»سگ و یا 

ی هها نمونهه  توانیمآوایی برای انسان بکار ببریم، ا نیز نامر «وهویهای»تا منظور خود را بهتر برساند. اگر بتوانیم 

 بسیاری از آن را در آثار قدیم و جدید یافت:

همینکهه امهروز عروعهوری    را بکار برده است: « عروعور»تركیب « رجل سیاسی»بعنوان مثال، جمالزاده در كتاب 

(. و یا در كتهاب  3 اسی، جمالزاده: صرجل سی) كردی و با وزیر و وكیل طرف شدی، دیگر نانت توی روغن است.

وههورت و  اوّل خواسهتیم ههارت  »اینگونه بکار رفته است: « وهورتهارت» بیتركزاده جمال« فارسی شکر است»

 )فارسی شکر است، جمالزاده: ص اوّل(.« بادوبروتی به خرج دهیم؛ ولی دیدیم هوا پس است.

ساعت بهاالی دیهوار سهر    »را اینگونه آورده است: « وچورقچرق»تركیب  مدیر مدرسهجالل آل احمد در كتاب    

مدیر مدرسهه،  ) «دادیم راهرو جواب  را آجرفرشی من روی كفشهاوچورق! و نعل ؛ چرقزدیمهشت و ربع درجا 

 (.16آل احمد: ص 

 تأثیر سبک زبانی اتباع در بیان احساسات
ی روح گاه دربارۀ این سبک خاص گفتاری سخن گفت، ولی نق  احساس انسان را در آن نادیده گرفت. توانینم

تهابعی   شهود یماست، ناچهار   ریذرامکانانسان برای تخلیۀ بار روانی و یا كسب آرامشی كه ازطریق بیان احساسات 

بردارد و بر دوش كهالم بگهذارد.    برای متبوع خود بسازد تا بار سنگین یک مفهوم یا رنجی دشوار را از دوش خود



 94/ اتباع سبک زبانی خاص در ادب معاصر

و یها هنگهامی كهه     «ها را بهردار. این خنزرپنزر»؛ مانند: شودیمبارها دیده شده كه در اتباع مفهوم تحقیر گنجانده 

و بهار معنهایی    کنهد یمنوعی تحقیهر بیهان    ، گویی حس خود را در كالم بابردیمرا بکار « چقالبقال»گوینده لفظ 

پهایین  « چقهال »وكار باشد، بها بکهار بهردن تهابع     آمیز برای نوعی كسبرا كه بتنهایی شاید لفظی احترام« بقال»

ی بهه  اتهازه ، گویی معنی دیآیم« بقال»معنی است، ولی وقتی به همراه لفظی بی« چقال». اگرچه بظاهر آوردیم

شهکل   نتتریپسه او را بهه   خواهدیمكه با دیگران فرق دارد و  کندیمو دربارۀ بقالی صحبت  بخشدیم« بقال»لفظ 

، ههر  رودیه نمنه، عنهوان خهانی ماننهد اسهامی عمومیهه شهده؛ از القهاب مخصوصهه بشهمار          » گفت:»تحقیر كند: 

 (.94 ای: صمراغه نامه،)سیاحت« بندان و مطربان نیز.ی غربالحت وچقالی این عنوان را دارد؛بقال

(؛ بلکهه درواقهع   رسدیمبنظر  یمعنیبدر ظاهر  اگرچه) ی استمعنیبكه لفظ تابع همیشه  گفت وانیتنمبنابراین 

، گویی تابع بهه كمهک گوینهده    ابدییمكه گوینده از بکار بردن آن آرام  بیشتری  بخشدیممعنایی تازه به متبوع 

 «مهان »یی واژۀ گهو  ،بردیمرا بکار « ومانخان»مثال وقتی گوینده تركیب  بعنوان حق مطلب را ادا كند. تا دیآیم

از متبوع است؛ بعنوان  تریقوو در اینجا میتوان گفت تابع بسیار  کندیمرا تداعی  «خان»از  تریقومعنایی باالتر و 

 مثال در این بیت ایرج میرزا آورده است:

  و مان بر دوش خهواهی شهد تهو ههم آخهر چهو مها       خان 
 

 

 اسهههباب عهههی  آمهههاده رارو خبهههر كهههن از مهههن آن  

 (454)دیوان ایرج میرزا: ص                                

ی خود را همهراه  هایوابستگ؛ انگار همۀ زندگی و دیگویمگویی در این بیت شاعر از چیزی فراتر از یک خانه سخن 

 .کشدیمبر دوش « خان»

یی كامالً مشخّص است؛ بتنها« كاسه»معنی  اگرچه؛ بردیمرا بکار  «وكوزهكاسه»عبید زاكانی هنگامی كه تركیب 

 :خشدیبمدر ادامۀ آن، مفهومی عمیق به آن  «كوزه»امّا با آوردن تابع 

  ۀ مههههاكههههوزدر تابههههه و صههههحن و كاسههههه و  
 

 

 نه چرب و نه شیرین و نهه گهرم اسهت و نهه سهرد      

 (445)دیوان ایرج میرزا:ص                             

( بکهار بهرده   1غاز، جمهالزاده: ص )كباب« وكوزه یکی شده بودیم.كاسه باهم»جمالزاده در كنایۀ همین تركیب را 

 ی برای بیان صمیمیت ساخته است.اهیكنا است كه از این تركیب،

غیهر از سهنگین بهودن، وزن و اعتبهار و      خواههد یم بهرد یمرا بکهار   «رنگهین سهنگین »هنگامی كه گویندۀ تركیب 

ظاهر او را نیز توصیف كند و ایهن بکهارگیری تهابع،    « رنگین»یز برساند، با اضافه كردن تابع شخصیّت و رفتار را ن

 .کندیماز قبل  كاملترتوصیف را رساتر و 

و تابع و متبوع نقه  دو طهرف یهک     کندیمگفت بکار بردن لفظ اتباع، گاهی در كالم ما توازن نیز برقرار  توانیم

تعادل و یا گاهی نوسان نق  دارند. بعنوان مثال وقتهی   جادیدر اسهم خود  كه هركدام به کنندیممعادله را بازی 

 :دیگویمكه مولوی 

 شههدیمو مههژ  شههدیملنگههر كههژ چههون كشههتی بههی
 

 و از حسهههرت او مهههرده صهههد عاقهههل و فرزانهههه   

 (935)مولوی، دیوان شمس: ص                     
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و تعادل خود را ازدست  شدیمنوعی نوسان را برساند كه كشتی گاهی كج  خواهدیم« مژ»گویی با بکار بردن تابع  

را  «كج شدن»؛ حاال ببینید اگر مولوی فقط لفظ گشتیمدوباره به حالت اول بر و همچنان نوسان داشته و دادیم

ت اسهت  معنایی نداشت. بنابراین میتوان گفت همین تأثیر اتباع در بیان احساسها  ، دیگر نوسان كشتیبردیمبکار 

كه محدودۀ این تركیب را از دنیای دستورزبان و قواعد دستوری خارج میکند و آن را تبدیل به یک شیوه و سبک 

اطهالع هسهتند، میتواننهد زیبهاترین     وپاگیر آن بیبیانی مینماید كه حتی مردمی كه از دستورزبان و قواعد دست

 واژه، بدون هیچ قانون و قواعدی جای دهند.   تركیبهای اتباعی را بسازند و عظیمترین مفاهیم را در دو

 بر متبوع دیتأك

 تریقویی را با بکار بردن تابع، بار معنا خواهدیمبر متبوع است؛ گویی  دیتأكگاهی هدف گوینده از بکار بردن تابع، 

 را اینگونه آورده است: «خواروزار»كند و بر تأكید آن بیفزاید. بعنوان مثال فرخی یزدی در دیوان خود تركیب 

  گهههر در كمهههان فضهههل بهههود مهههرد را خطهههر    
 

  مههرا خطههریبههچههون خههوار و زار كههرد پههس ایههن  

 

 (4)دیوان قصاید فرخی: قصیدۀ  

« زار»نهایت میزان خوار شدن را بیان كند و به این ترتیب با بکار بهردن تهابع    واهدیخمدر این بیت فرخی یزدی 

نهایت زاری را بیان  خواهدیم، وقتی فارسی شکر استزاده در كتاب . و یا جمالکندیمبر مفهوم خوار شدن تأكید 

 گفهت یمرمضان با صدای زارونزار بنای التمهاس و تضهرع را گذاشهته و    : کندیماستفاده « زارونزار»كند، از تركیب 

 (1 )فارسی شکر است، جمالزاده: ص

 

 ی تابع مهملریبکارگقواعد 
ی تابع مهمل راهی جز مطالعۀ آثار ادبی و جستجو در فرهنگ عامه و سهیر تحهوّل و   ریارگکببرای دانستن قواعد 

 گفت: توانیمكلی دربارۀ این قواعد  بطور ی این تابع را نداریم.ریبکارگ

 هها واژهدر اغلب اوقات واژۀ مهمل یا تابع، همان واژۀ اصلی است كه حرف اول آن تغییر كرده است كه در اكثر -4

 در این بیت رودكی:« وماکخاک»است؛ مانند  «پ»ا ی« م»حرف اوّل 

 تههها بهههه خهههاک انهههدرت نگردانهههد    

 

 خهههاک و مهههاک از تهههو برنهههدارد كهههار   

 (64ص )دیوان اشعار رودكی:                

 کاربا دو تابع ب همزمانو تا به حال دیده نشده كه یک كلمه  رودیمهربار یک واژه، فقط با یک تابع یا مهمل بکار 

 باشد. رفته

؛ مانند این بیت ردیگیمفعل یا كلماتی دیگر قرار  آنهاو بین  روندیمگاهی واژۀ اصلی و مهملِ آن با فاصله بکار  -3

 مولوی:

  شههدیمو مههژ  شههدیملنگههر، كههژ چههون كشههتی بههی
 

 وز حسهههرت او مهههرده، صهههد عاقهههل و دیوانهههه    

 (935ص  )دیوان غزلیات، مولوی:                     

 وپله.ومول یا پولی اصلی چند تابع دارند؛ مانند: پولهاواژهگاهی  -1

 .وكلفتكتوپهن یا ؛ مانند: پتدیآیمگاهی اوقات واژۀ تابع قبل از كلمۀ اصلی  -5
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ومهان،  ؛ ماننهد: خهان  شهوند یموزن هستند و سبب زیبهاتر شهدن كهالم    هم آناغلب اوقات واژۀ اصلی و مهمل  -4

 ومل، چرندوپرند.گل

؛ ماننهد:  نهد یآیمه و گهاهی بهدون حهرف ربهط و بهدون فاصهله        دیآیم« و»ی میان كلمۀ اصلی و تابع آن گاه -7

 .وپرتچرتمتاب، كژمژ، خبرمبر و یا چرندوپرند، كتاب

 ی زیر است:شکلهاگفت رابطۀ كلمۀ اصلی و تابع معموالً به  توانیم

 وپرند و از این قبیل.چرند كاروبار، مانند ؛دیآیماغلب اوقات كلمۀ تابع با تغییر در حرف اول بوجود  -4

 ولوت.الت وپوک،وتوپ، پاکوتوق، تاپگاهی اوقات تفاوت كلمۀ اصلی با تابع آن در یک واج است؛ مانند: تق -6

 مدار.قرار وب ،وپورت، خوشی اول است؛ مانند: هارتواجهاگاهی تفاوت كلمۀ اصلی و تابع آن در  -3

 وچانه.وپال، بووبرنگ، چک: پخ مانند و اتباع فقط در واج اول اشتراک دارند؛ی اصلی هاكلمهگاهی  -1

 

 مروری بر آثار گذشتگان
قبل از اینکه به بحث دربارۀ سبک زبانی اتباع در دورۀ معاصر برهردازیم، الزم اسهت مهروری در آثهار گذشهتگان       

اع به ما كمک میکند تا به روند شکلگیری آن برجستۀ تاریخ ادبیات ایران داشته باشیم؛ بررسی سیر بکارگیری اتب

و همچنین تبدیل این تركیب به سبکی خاص در گفتار پی ببریم. بعنوان مثال رودكی در سرتاسر دیوان خود بها  

را بکهار بهرده   « وپهک وتیب، نیرونای، لکومکست، بادوبود، شیبوماک، شکستخاک»ی بهایتركبسامد بسیار كم 

 کار برده است:ب« نامۀ دهخدا(لغتخود )فریبکاری با آرای  »را اینگونه به معنای « کوپلک»است. در بیت زیر 

 نهههاز خهههواهی و نعمهههت  رای لهههک، ا

 

 گهههردِ درگهههاه او كنهههی لهههک و پهههک    

 (59ص )دیوان اشعار رودكی:                

 ایههن همههه بههاد و بههود تههو خههواب اسههت

 

 خههواب را حکههم نههی مگههر بههه مجههاز      

 (69ص اشعار رودكی: )دیوان                

وههوی،  وبسته، ههای ومه، خستهوبخت، كهتخت» ی معنادار ازجملهبهایتركاز رودكی امّا اغلب  شتریب« فردوسی»

ی اتبهاعی در شهاهنامه   بهها یتركتعداد و تنهوع   بکار برده است. را« وبزموبر، رزمومان، بروبوم یا بومزاروخوار، خان

 ؛ مانند:شودیم دیده بهایتركاین  انیدر ممهمل  رتكمو  هستند است و همچنان معنیدار شتریب

 وبخت:تخت

 سههر تخههت و بخههت  برآمههد بههه كههوه  

 

 پلنگینهههه پوشهههید خهههود بههها گهههروه     

 (69)شاهنامه: ص                             

 در بیت زیر:« وبستهخسته» بیتركو 

 زینهههاربههه جههان خواسههتند آن زمههان      كشیدندشان خسته و بسته، خوار

 (35)دیوان اشعار رودكی: ص              

 ی اتباعی است كه در متون قدیم بسیار بکار برده شده است:بهایتركیکی از  «ومانخان»تركیب 

 بههههه كههههردار نههههی دز برافروختههههه  

 

 همههان خههان و مههان كنههده و سههوخته     

 (953)شاهنامه: ص                           

 بارها در دیوان خود آورده است:ناصرخسرو همین تركیب را 

 مههرا از خههان و مههان بانههگ تههو افکنههد  

 

 كههه ویههران بههاد یههک سههر خههان و مانههت  

 (647)دیوان اشعار ناصرخسرو: ص         
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را بهه تعهداد كهم    « وبهمانوبزم، خارومار، فالنونان، رزمكاروبار، نام»ی بهایتركدر اشعار خود « فرخی سیستانی»

ی كه در رثای سلطان محمود غزنوی سروده است، در ادهیقصرا در « كاروبار»بکار برده است. بعنوان مثال تركیب 

 بیت زیر با فاصله بکار برده است:

 این چه شغل است و چه آشوب و چه بانگ است و خروش
 

 چه كار است و چه بار است و چه چندین گفتاراین  

 (41دیوان قصاید فرخی سیستانی: ص)

چنین آورده است: و شعلۀ حزم جهان سوزش دود از خان و مان خصم به آسمان  كلیله و دمنهنصراهلل منشی در  

 (44صكلیله و دمنه: ) رسانید.

؛ البتهه الزم بهه ذكهر اسهت نثهر مسهّجع بهدلیل        را بصورت تضاد یا ترادف، بسیار بکار گرفته است بهایترك سعدی

كه گاهی در یک حرف اختالف دارند، در پیشرفت این نوع اتباع نق  فراوانی داشهته   وزنهمی هاواژهبکارگیری 

« چندانکه نشاط مالعبهت كهرد و بسهاط مهداعبت گسهترد...     »است؛ بعنوان مثال سعدی در گلستان آورده است: 

 (.74 )گلستان: ص

سازی برای سیر بسوی اتباع و اسم مهمل باشد. حافظ نیز زمینه تواندیمدر آثار بزرگان،  سجعهابکار رفتن اینگونه 

ابیات معروف او، بیتی اسهت كهه در آن    ازجملهی مختلف بسیار بکار برده است كه صورتهای اتباعی را به بهایترك

 را بصورت اسم مهمل بکار رفته است:« وپخترخت»

  كههههز فههههراق تههههو و سههههوز انههههدرون     وقههههت اسههههت 
 

 رخههت و پخهههت خهههوی   آتهه  درافکهههنم بههه همهههه   

 (665 )دیوان حافظ:                                             

؛ امّا به مرور زمان بدلیل اینکه باعهث كوتهاه   رفتهیمگفت اتباع در سبک قدیم بیشتر بامعنی بکار  توانیمبنابراین 

 ، در زبان محاوره طرفدار پیدا كرده است.گشتهیم ی آنشدن كالم و افزودن به معنا

 

 نقش ادبیات معاصر در شکلگیری سبک زبانی اتباع
اینکه اتباع را سبکی خاص خصوصاً در زبان معاصر بدانیم، اعتقادی بسیار بجا و شایسته است. بکار بردن تركیبها 

معنی در زبان محاورۀ مردم به ارسال پیام و تهأثیر آن بسهیار كمهک میکنهد و     بصورت اتباع چه معنیدار و چه بی

تر گردد و افزای  یابد؛ تها جهایی كهه بتهوان آن را      همین امر سبب میشود روزبروز كاربرد آن در زبان مردم عادی

بحساب آورد. میتوان گفت اتباع، گونه و سهبکی خهاص در گفتهار اسهت كهه در سهختترین       « سبک زبانی»نوعی 

شرایط و هنگامی كه گوینده در انتقال عظمت پیام ناتوان میماند، به كمک او میشتابد و همچنین به شنونده نیز 

ظر گوینده كمک میکند؛ شاید به همین دلیل است مردمی كهه دسهتورزبان و قواعهد آن را    در درک مفهوم موردن

اند. زمانی ایهن موضهوع ملموسهتر    نمیدانند و آن را در زبان محاوره بکار میبرند، نق  بیشتری در رواج آن داشته

ثال از اولین داستانهای زبان میشود كه ما كاربرد سبکی اتباع را در ادبیات معاصر دقیقتر بررسی نماییم. بعنوان م

ی داستانها نیاول، جزو «بیکۀ ابراهیمناماحتیس»و « كتاب احمد»، «امیرارسالن»فارسی آغاز میکنیم. سه كتاب 

ۀ این سندینواست؛ « یامراغه نیالعابدنیز»ی به زبان فارسی اثر اسفرنامهبیک ۀ ابراهیمناماحتیسایرانی هستند. 

در ظهاهر، اسهم مهمهل و     اگرچهه و  بهرد یمبکهار   ضهوح وب، اتباع را کندیم قولنقلبان مردم از ز كهی هنگامكتاب 

كلهی گفهت    بطور توانیم .دیافزایمرا به لفظ متبوع  رتكاملو  ترتازهامّا معنی و مفهومی  ،دیآیم سابحبی معنیب
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ی نیز به كهالم  اتازه، در كنار متبوع، معنی خاص خود را دارد و در ضمن معنی مینامیمكه اسمی را كه ما مهمل 

 :میردازیرمنامه یی از این تركیب در سیاحتهانمونهبرای روشن شدن این مطلب به بیان  اكنونیبخشد؛ م

 ومرجهرج

ماننهد  ؛ خوردیمیی متفاوت بچشم بهایترك، شوندیمدر آثاری كه مضمون اجتماعی دارند و مربوط به وقایع جامعه 

نامهه بخهاطر   . نویسهندۀ سهیاحت  نهد یکمی آشوب بیشتر را تداعی معنا همتركیب این دو واژه با  كه« ومرجهرج»

 بکار برده است. را« ومرجهرج» بیتركشرایطی كه بر جامعه حاكم است و برای بیان منظور خود، بارها 

كه سبب تعهی  بنهدگان خداسهت،     مملکتهادید آمده، بنیان تجارت ومرج در كار روزگار پدر آن صورت هرج»- 

 (.36ای: ص مراغه نامه،سیاحت) «خواهد شد. روزبریز
 كلیدملید

معنای تعداد كلید بیشتر را  تواندیمی است، اما معنیبدر ظاهر لفظی مهمل و  اگرچه در این تركیب، «ملید» ۀواژ

 نامهه، )سیاحت« خبر دادم؛ والسالم من ؛دانمینمكلیدملید » گفت:« كلید منزل در جیب ماست.» گفت:-برساند: 

 (.19 ای: صمراغه

 مشان در عبارت زیر:و یا مانند نشان

 (.91 )همان: ص« مشان الزم ندارم.نخیر، من نشان»گفتم: -

وجمال، وچقال، عاروكار، حمالومول، بقالوفتق، كاروبار، پولوقال، حشرونشر، رتقی قیلبهایتركبه همین ترتیب 

در نثر معاصر برای اولین بهار در  « ومولپول»ومنال را بارها در متن خود بکار برده است؛ بعنوان مثال تركیب مال

ومهولی در  پهول »گفهتم:  « ، بده.هرچه پول آوردی» ارباب بعد از احوالررسی گفت:: »شودیمهمین كتاب مشاهده 

 (73 )همان: ص« بساط نیست.

 ومنالمال

 معنای اموال و دارایی را برساند: تواندیم، ولی رسدیمی بنظر معنیبدر این تركیب  اگرچه« منال»

و شوكت و جالل پی   ومنالمالحیث  از روزه متمایل به ترقیّات است. همهآنهر دولتی در آغاز ظهور و اواسط 

 (449 ای: صمراغه نامه،سیاحت) به سن وقوف. دنیتا رس، ودریم

، «ومنسهوخ ناسخ» ،«وغرقحرق» ،«بگیروببند»، «كرّوفر» ،«والنهخانه»، «درودیوار»ی دیگر مانند: بهایتركازجمله 

 نامه بسیار بکار رفته است.و مانند آنها در این سیاحت« ومعاتبمخاطب» ،«وقدیمقویم»، «گیرودار»

 

 دهخدا در چرندوپرند

دهخداسههت. ایههن « چرندوپرنههد»از آثههار دیگههری كههه مههوردنظر ماسههت و در ایههن تحقیههق بسههیار اهمیههت دارد 

ی عامیانهه نقه  بسهزایی در رواج    بهها یتركمقاالت غیر از تأثیرگذار بودن متن آن كه با بکارگیری اینگونه سلسله

 تهوان ینم تأثیر نیست و دیگهر اینکهه  بی بهایتركند اینگونه اتباع و مهمل داشته است، عنوان آن نیز در افزای  رو

در مجلهۀ  « چرندوپرنهد »دهخدا در مقاالت خهود كهه بهه نهام      دربارۀ نثر معاصر سخن گفت و از دهخدا یاد نکرد.

، ایهن  دیه گویم ، اتباع زیاد بکار برده؛ خصوصاً وقتی كه از زبهان یهک فهرد عهامی سهخن     کردیمچاپ  صوراسرافیل

ی او مخاطب بسیاری داشته، تأثیر زیهادی بهر زبهان    هانوشتهو ازآنجاكه  شودیمبراحتی در كالم او جاری  بهایترك

مچهه، دكترمکتهر،   ومقهل، بچهه  وخهل، عقهل  خهاک  وبیص، انشرومنشر،ی حیصبهایتركمحاوره گذاشته است. وی 

بهان محهاوره مهردم داشهت.     نق  فراوانی در افهزای  تركیهب مهمهل در ز    والش را در نثر خود بکار برده كهآش

 یی مانند:بهایترك
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 وبیصحیص

در همهین  »آمده است و در چرندوپرنهد آمهده اسهت:    « سختی و تنگی»وبیص در لغتنامۀ دهخدا به معنی حیص

 ۀشمار، دومۀ : مقالچرندوپرند، دهخدا) .«واگذار كرد روسهاالتجّار راه آستارا را به وبیص، جناب حاجی ملکحیص

6). 

 انشرومنشر

از یکطهرف حهاجی   »هیاهوی عظیم، جنگ و جدال خانگی سخت و نزاع آمده است:  نامۀ دهخدا به معنایدرلغت

ی در چهه  دانیه نمی امرءالقیس و ناصرخسهرو علهوی كبالیهی دخهو،     شعرهاالتجّار به زور فصاحت و بالغت و ملک

 (.6ۀ دوم، شمارۀ مقال )چرندوپرند، دهخدا:.« میاكردهانشرومنشری گیر 

 مرتدكترمکتر؛ گرت

مرتهها  شورشان را ببرد با دواهاشان. چه میدانم این گهرت مرده گمیممیگویند ببرش پی  این دكترمکترها، من »

 (.44هفتم، شمارۀ  مقالۀ )چرندوپرند، دهخدا:.« دهندیم امبچهوخلی است كه كه به چه خاک

 وخلخاک

)چرندوپرنهد،  «  غلتانهدی؟ خالوز شستم، باز بردی توی خاکرا دیرو هامانده: ورپریده، آخر من این كفن فتیگم»

 (.44ۀ هفتم، شمارۀ مقالدهخدا: 

 وشورتسروهمسر؛ شارت

 (.44پانزدهم، شمارۀ  مقالۀ )چرندوپرند، دهخدا:« وشورت  ترسید.سروهمسر بگویند دخو با همه شارت ترسمیم»

 ومقلعقل

كهه در آن   دانسهتم یم، دهمیه نمتمیهز  « ب»را از « ه»ومقل درستی ندارم و با اینکه تو بهتر میدانی كه من عقل»

 (.65شانزدهم، شمارۀ  مقالۀ)چرندوپرند، دهخدا: « جا رفت.ومرج نباید همههرج

، «ووقهر وقهع » ،«وههوی ههای » ،«وچهرا چهون » یبهایتركبه  توانیممقاالت ی دیگر در این سلسلهبهایتركازجمله 

 اشاره كرد.« بگوواگو» ،«وامالبمال» ،«االولال» ،«وقالحال» ،«وگوریدهژولیده» ،«وشالتهشل» ،«وبالدست»

 

 زادهی جمالمحمدعلسید 
و اصطالحات  نوشتیموبازار كسی بود كه برخالف دیگر نویسندگان، به زبان محاورۀ مردم كوچه نیاولزاده جمال

آثار وی كه به زبان مردم عامی نوشته شده بود، نق  بسیار زیادی در رواج كهاربرد   .گرفتیمعامیانۀ مردم را بکار 

وهههورت، ولوچههه، هههارتلههب یی ماننههدبهههایتركوی در كتههاب فارسههی شههکر اسههت، ی اتبههاعی داشههت. بهههایترك

وپوز را بکار بهرده اسهت؛   وویغ و تکوبرهم، جیغدرهموتخم، وتشر، اخموواج، توپوسوت، هاجوشوفته، سیتشیفته

 بعنوان مثال:

 ولوچهلب

ای ولوچهی خورده و لباکهی مثل اینکه خبر تیرخوردن شاه یا فرمان مطاع عزراییل را به دستشان داده باشند،»-

 (.4فارسی شکر است، جمالزاده: ص ) «جنبانده و سروگوشی تکان دادند.

 وتخماخم

وتخم تمام، توی نخ خواندن رمهان شهیرین خهود    مآب در باالی همان طاقچه نشسته بود و با اخمفرنگیآقای » -

 (.3فارسی شکر است، جمالزاده: ص ) «بود.
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وتشهر،  یی چهون: شهروور، تهوپ   بهها یتركزاده همان روش را پی  گرفتهه و  نیز جمال« رجل سیاسی»در داستان 

 وویغوپرت، جیغولوچه، خرتمول، لبوواج، پولوچقال، هاج، عروعور، بقالغلوطومعوج، كاروبار، غلطبادوبروت، كج

 را بکار برده است. مانند:

 كاروبار

یی هم كه از بازار كچلهابی  از این پافشاری را در راه حقوق خود جایز ندانسته و پی كاروبار خود رفته و كورو»-

 (.6لزاده: ص رجل سیاسی، جما) «عقبم افتاده بودند، دیدم. هایمرغ

 غلوطغلط

رجل سیاسی، ) «مانده است. امحافظهوغلوط برایم خواند، تا امروز در جملۀ اوّل از همان وقتی كه حسنی غلط»-

 (.3 جمالزاده: ص

 وچقالبقال

ههم رسهیده    آنهها وچقال محله و راست بازار دستگیرم شد كه صیت حکمت مها بهه گهوش    از سالم سالم بقال»-

 (1ی، جمالزاده: صرجل سیاس) «است.

 مولپول

رجل ) .«شودیممولی در دستگاهت پیدا ی كه پولافروختهی و پیر كمانه را اكندهشرش را از سر  شودیممعلوم »-

 (4 سیاسی، جمالزاده: ص

 وویغجیغ

 (9 رجل سیاسی، جمالزاده: ص) وویغ زنم و هاشمی بلند شد.مشغول وضو گرفتن شدم كه دیدم جیغ-

مهرس و تروفهرز،   وقهورت، شهروور،  ارس  ورسهم، قهارت  اسم یی مانندبهایتركنیز « خرسهدوستی خاله»در داستان 

 :مانند وچاه بکار رفته است؛راه

 وقورتقارت

دوستی ) جعفرخان چندمرده حالج است. میدانستیمو توی دلمان  میخوردینمرا  قورتهاوولی ما فریب این قارت-

 (4ص  خرسه، جمالزاده:خاله

وقولهه بکهار رفتهه    عطاب، قهرض وویغ، خطابمرید، جیغدیخر یی مانند:بهایتركدر داستان درددل مالقربانعلی نیز 

 است، مانند:

 خریدمرید

درددل ) بهه حمهام و از آنجها بهاز مسهتقیمًا خریدمریهدی كهرده، برمیگشهت.         رفتیمپی  از ظهر جمعه را هم -

 (6مالقربانعلی، جمالزاده: ص 

 وویغجیغ

 (3درددل مالقربانعلی، جمالزاده: ص ) خواب كردی.وویغت بیرا با جیغ هاهیهمساتو كه -

 وقولهه وكهوج، باروبنهه، قهرض   واوهون، كهج آهنیی مانند: كاروبار، بهایتركنیز « بیله دیگ بیله چغندر»در داستان 

 :خوردیمبچشم 

 وكوجكج

بیله ) ی تحویل داد.اخنده، میشرقوجی سروگردن فهمید وكیارو تا چشم  به من افتاد و از سیاهی مو و از كج -

(4 دیگ بیله چغندر، جمالزاده: ص
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 وقولهقرض

 بیله دیگ بیله چغنهدر، جمهالزاده: ص  ) وقولۀ خود را به فرنگستان رساندم.ولی هرطور بود به هزار ماجرا و قرض-

3) 

 سامان هركدام یک بار بکار رفته است.وتمام و سرویی مانند تامبهایتركنیز « الدولهویالن»در داستان 

 (6الدوله، جمالزاده: ص ویالن) وتمامی بود.ویالن العلما برای ویالن الدوله دوست تام-

 (3الدوله، جمالزاده: صویالن) .رومیمسروسامانی از این دنیای فانی پس از پنجاه سال سرگردانی و بی-

؛ ازجملهه  شهود یمی خود بارها تركیب اتباعی دیده امحاورهنیز با توجه به زبان طنزآمیز و « غازكباب»در داستان 

 وب ، مانند:ولوچه و ش ومعوج، لببروبرگرد، كجوپال، بیولوت، پرتوپرت، التومدار، خرتقرار یی مانند:بهایترك

 قرارومدار

 (4غاز، جمالزاده: ص كباب) مدار گذاشتیم، شما فقط صحبت از غاز كردید.مگر یادتان رفته كه وقتی با هم قرارو-

 وپرتخرت

 (4غاز، جمالزاده: ص كباب) .دهدینموپرت تازه بودجه ابداً اجازۀ خرید خرت-

 ومعوجكج

 (3غاز، جمالزاده: ص كباب) ومعوج  را روی صندلی مخمل جا داد.مصطفی قددراز و كج-

 

 نیمایوشیج

ی اتباعی را در شعر خهود  بهایتركمعاصران خوی  از زبان محاوره و اصطالحات عامیانه دور نبوده و  نیما همچون

 4(/ شهایدوباید ) مهورد  4رزم )ویی چون: بزمبهایتركاشعار نیما بارها به بسیار بکار برده است بطوریکه در مجموعه

 6بهام ) ودر و درو(/ بهام مهورد  4وچهرا ) (/ چهون مورد 1) روداریگ(/ مورد 4) وارید(/ درومورد 4بسته )(/ دستهمورد

(/ مهورد  4تکهان ) و(/ ههول مهورد  4فتهق ) و(/ رتقمورد 6تاب )و(/ تکمورد 6قال )و(/ قیلمورد 4بند )(/ گیرومورد

 (.مورد 4برهم )ودرهم

 ورزمبزم

ورزمی هساران/ هركجا، بزمی بهاران/ بود با سبزۀ جویباران/ از بر پرتو ماه تابان/ در بن صخرۀ كوهالبخندهدم/ كه 

 (.31ص  دیوان شعر نیما:) تو را بود.

 گیرودار

قلب پرگیرودار منی تو/ كه چنین ناشناسی و گمنام؟/ یا سرشت منی كه نگشتی/ در پهی رونهق و شههرت و نهام.     

 (.31 ص )دیوان شعر نیما:

 وفتقرتق

نکته از نهدانی او نیسهت    نیكامرش/ نادان به دل كسی/ گریهای بیوفتق جلوهاین كارخانۀ كهن از اوست/ در رتق

 (641ص  دیوان شعر نیما:) .باورش

 

 جالل آل احمد
ی مختلف از خود بجای گذاشت كهه  هانهیزمجالل كه از نویسندگان و منتقدین عصر حاضر است، آثار زیادی در 

ی اتباعی را بصهورت  بهایتركغلب به زبان محاوره و بسیار نزدیک به زبان مردم نوشته شده است و ی او اداستانها
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، شهود یماو مشهاهده   مهدیر مدرسهه  كه در داسهتان   بهایتركیی از این هانمونهاسم مهمل براحتی بکار برده است. 

 چنین است:

 وبیص:حیص

 (41مدیر مدرسه، جالل آل احمد: ص) شد.بدنی هم پیدا وبیص سروكلۀ بازرس تربیتدر همین حیص-

 وخورت:خرت

مهدیر مدرسهه، جهالل آل    ) .دنهد یخریموخورت هركدام روزی، یکی دو قران از فراش مدرسه خرت نهایهمحتی -

 (19احمد: ص

 پوره:پاره

 (33مدیر مدرسه، جالل آل احمد: ص) پوره آمده بودند.یی هم كه كف  و كالهی داشتند، پارههابچهحتی -

 وهورت و بگیروببند:ارته

وهورت هر بند انگشتی با سرحدات مشخّص به عالمت استقالل مملکتی با قشون و نشان و سکه و تمبر و هارت-

 (43و بگیروببند... . )مدیر مدرسه، جالل آل احمد: ص

 برده است.بکار  این داستان در وتوک،تک ونال، غرّاوبرّا،ی دیگری مانند كاروبار، نکاهبیتركو همچنین 

 گیرینتیجه
تركیب اتباع كه در ابتدا جزو مباحث دستورزبان فارسی محسوب میشده، با بررسی نحوۀ بکارگیری آن در زبهان  -

ای خهاص در گفتهار   محاوره و بیان مفاهیم فراتر از لفظ و ظاهر آن در زبان مردم، تبدیل به سبک زبانی و شهیوه 

 ردم جای باز میکند.شده كه هر روز بیشتر از قبل در زبان م

مشهاهده   اتباع از ابتدا در شعر و نثر شاعران و نویسندگان زبان فارسی مانند رودكهی و فردوسهی و ناصرخسهرو    -

 شده است.

 .اندبردهیماغلب بصورت تركیب زبانی معنیدار بکار  شاعران و نویسندگان قدیم اتباع را-

نده نادیده گرفت كه گاهی تأكید بر معنا و گاهی تکمیل معنا را اثر احساسی و روانی واژۀ تابع را در گوی توانینم-

و گاهی گوینده با بکار بردن لفظ تابع بار معنایی موردنظر خود را )هر معنایی، خواه تحقیر خواه تحمیهد   رساندیم

 .کندیمو روح خود را از تحمّل این بار سبک  ذاردیگمو از این قبیل( بر دوش این واژه 

و  شوندیم، معنادار رندیگیممعنی هستند، وقتی در كنار واژۀ متبوع قرار كه از نظر ما بی آنهاع، حتی ی تابهاواژه-

 از معنای واژۀ متبوع باشد. كاملتربسیار  هاواژهچه بسا معنای این 

با گذشت زمان كاربرد تركیب اتباعی افزای  یافته ولی استادان سهخن ماننهد سهعدی و حهافظ، شهاید بهدلیل       -

 .اندبردهبکار  كمتر بهایتركمحفوظات ذهنی خود از این 

ی بهها یتركی موزون در اینگونه آثار، نق  مهمی در افزای  كاربرد هاكلمهگفت نثر مسجع و بکار بردن  توانیم-

 ه است.اتباعی داشت

ی كهه در میهان مهردم رواج    امحاورهی اجتماعی، با بکار بردن زبان هامقالهو  رمانهادر دورۀ معاصر، نویسندگان -

 .اندداشتهداشته است، نق  بسزایی در افزای  كاربرد تركیب اتباعی و مهمل 

 .ابدییم ار ادبی افزای ی اتباعی در زبان فارسی و آثبهایترك، كاربرد میشویمهرقدر به زمان معاصر نزدیک -
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ی اجتماعی، خصوصاً در دورۀ مشروطه كه مردم بسیار در امور سیاست و هامقالهو  داستانهاتأثیرپذیری مردم از -

ی آن روز شركت داشتند، تأثیر زیادی بر رواج بکارگیری تركیب مهمل داشته اسهت و  اهداستانو  هامقالهخواندن 

 این آثار متقابالً مشهود است. همچنین تأثیر زبان محاوره نیز بر

نامهۀ  ، ماننهد سهیاحت  انهد داشهته وبهازار را در مهتن خهود    قول از زبان مردم كوچهه آثاری كه زبان محاوره و نقل-

ی اتبهاعی خصوصهاً مهمهل    بهایتركزاده و دیگر نویسندگان، از بیک، مقاالت چرندوپرند دهخدا، آثار جمالابراهیم

 اند.و نق  بسیاری در رواج این سبک زبانی داشته اندبردهبهرۀ بیشتری 

 

 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 این راهنماییاستادیار دانشگاه عالمه طباطبایی  عباسعلی وفاییآقای دكتر . است شده استخراج ساوهاسالمی 

 عنوان به فاطمه حاجی آقابزرگی سركار خانم. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامه پایان

 كمک با نیز رضا فهیمیآقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر

 تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامهپایان داوران هیئت و ،ساوهآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض
 حاصهل  و نرسهیده  چهاپ  بهه  خهارجی  و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیهق  ایهن . دارنهد  رضهایت  و آگهاهی  آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گهزارش  مسهئولیت . اسهت  نگرفتهه  صهورت  تقلبهی  و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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