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 چکیده:
ساز آثار ماقبل مشروطه از بنیادهاي نثر معاصر فارسی است که زمینه  زمینه و هدف: 

تحوالت سادگی زبان، قالبهاي نثر متعدد و تغییرات مضمونی در دورة مشروطه شدند.  
جامعۀ   زندگی  با  آشنایی  با  ماقبل مشروطه  قالب سفرنامه، متفکران  در  آثاري  غربی، 

نمایشنامه، رمان و ترجمه نوشتند و از چارچوب زبان و محتواي نثر کالسیک عدول  
کتاب  مقاله  این  در  شدند.  تأثیرگذار  مشروطه  دورة  تغییرات  بر  وسیله  بدین  کردند. 

هدف   تمثیالت با  معاصر  نثر  اولیۀ  بنیادهاي  از  یکی  بعنوان  آخوندزاده  فتحعلی 
 شناسی بررسی شده است.ري بر سبک ادبیات مشروطه، از منظر سبک تأثیرگذا

اي با ابزار فیشبرداري انجام گرفته و بصورت  پژوهش با مطالعات کتابخانه  روش مطالعه: 
تحلیلی نوشته شده است.  جامعۀ آماري، کتاب تمثیالت آخوندزاده ترجمۀ  -توصیفی

 قراجه داغی، نشر خوارزمی میباشد.  
خوندزاده از پیشروان سادگی نثر معاصر است که اولین نمایشنامه و رمان را  آ  ها:یافته

قبل از مشروطه نوشت.  وي در این اثر از چارچوبهاي نثر کالسیک عدول کرد. قالب 
اجتماعی، ویژگیهاي سبکی وي  -نمایشنامه، رمان تاریخی، زبان بیگانه، اندیشۀ انتقادي

 یرگذار شد.  است که بر شعر و نثر دورة مشروطه تأث
نویسی و رمان ساز نمایشنامه آخوندزاده با انتخاب قالب نمایشنامه و رمان، زمینه   گیري:نتیجه  

هاي ترکی، روسی و عربی در اثر او بسامد دارد.  تاریخی در دورة مشروطه شد. در سطح زبانی، واژه
ساز توجه به زبان بومی هبا توجه به اینکه زبان ترکی آذري زبان مادري اوست، میتوان وي را زمین

در دورة مشروطه دانست. در سطح نحوي، نگارش جمالت طبق دستور زبان ترکی و حذفهاي 
ساز گسستهاي  بدون قرینه دیده میشود که زبانش را به سستی کشانده است و در عین حال زمینه

سامد سبکی هاي عربی بگرایی واژهزبانی از نثر فصیح گذشته شده است. اما همچنان در سنت
انتقادهاي یافته است. در سطح ادبی، تشبیه، کنایه، ضرب المثل فراوانی دارد. در سطح فکري، 

-اجتماعی سیاسی، قانون، آزادي و زن محورهاي فکري اثر اوست که در دورة مشروطه جزو مؤلفه
 .هاي اصلی شعر  و نثر گردید 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In studying the foundations of contemporary Persian 
prose we should consider literary works before constitutional movement which emerged 
the revolutions leading to simplicity in language use, several different prose formats, and 
conceptual changes during the time of constitution. The scholars before constitution could 
learn about western lifestyles and composed works in the form of journey memories, plays, 
novels, and translation and avoided using classic prose contents and frameworks. 
Therefore, they affected the changes due to constitutional era. In this research, we have 
investigated about the book written by Fathali Akhoundzadeh as one of the most principal 
foundations of the contemporary prose aiming at affecting the constitution era literary 
styles regarding stylistics. 
METHODOLOGY: the present study has been carried out using library studies and a 
descriptive-analytic method. The statistic population includes the book of Tamsilat written 
by Akhoundzadeh and translated by Gharajedaghi and published by Kharazmi publications. 
FINDINGS: Akhoundzadeh was one of the pioneers in simplicity of contemporary prose and 
wrote the first play and the first novel in this form before the constitution. He avoided 
using the classic prose framework in his works and used novel styles in the form of plays, 
historical novels, foreign languages, and social critical thoughtswhich affected the poetry 
and prose during constitution era. 
CONCLUSION: Akhoundzadeh proposed play writing and historical novels choosing the 
format of plays and novels during the constitution era. Regarding the language used by 
him, different Turkish, Russian, and Arabic words were frequently repeated in his works. 
Considering Turkish language which is his mother tongue, we can identify him as a 
fundamental figure in using his native language during constitutional era. Regarding 
syntax, he used sentences based on Turkish grammar and omission of appositives which 
led to the loose use of the language. Also he introduced language ruptures from the 
eloquent prose. He also repeatedly used Arabic words instead of traditional language 
usage. Regarding literature, he frequently used simile, irony, and proverbs. His thought 
foundations revolve around social and political criticism, laws, freedom, and women’s 
freedom which were bases of poetry and prose during constitutional era. 
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 مقدمه  
در جدایی نثر معاصر از نثر کالسیک، انقالب مشروطه نقش اصلی دارد که با تحوالت سیاسی اجتماعی، نثر معاصر 

بر را در مقابل نثر کالسیک قرار داد، اما قبل از انقالب مشروطه، گسستهاي نثر از کالسیک آغاز شده بود. عالوه
-اي، نمایشنامههاي سفرنامهخارج از کشور باعث رشد نثرتغییرات سبکی در نویسندگان داخل، ارتباط نثرنویسان با  

شناسی بویژه در سطح زبانی و فکري، از نثر گذشته، فاصله  اي، داستانی، رمان و ترجمۀ متون شد که از نظر سبک
و با وقوع انقالب، بیکبارگی   این تحوالت برخالف گذشته بسیار سریع و در مدت زمان کوتاهی انجام شدگرفت،  

هاي مختلفی مانند: داستان، تحقیقات در حوزهویژگیهاي این آثار، الگوي شاعران و نویسندگان مشروطه گشت.  
  هیچیک «چنانکه باید گفت:    نامه و غیره کتاب نوشته شد.نویسی، سفرنامه، زندگیادبی، علمی، تصحیح متون، مقاله

انواع نثر فارسی، رستگار فسایی، (   »است  نبوده  برومند  و  پربار  معاصر  دورة  همچون  نثر  حیث  از  ایران  ادبی  ادوار   از
 . ) 266ص

از آثار منثور قبل مشروطه که در دورة مشروطه مورد توجه قرار گرفت و یکی از بنیادهاي نثرنویسی معاصر شد، 
سیک بود و افکاري چون تغییر  هاي میرزافتحعلی آخوندزاده است. وي یکی از منتقدان سرسخت ادبیات کالنوشته

الفباي فارسی و ردّ آثار ارزشمند بزرگان ادب کالسیک را داشت. در حوزة نثر معاصر، وي اولین فردي است که  
نمایشنامه و رمان نوشت. آثار او در همان زمان مورد استقبال قرار گرفت و تبدیل به الگو شد. بدین ترتیب بنیاد 

وي که شامل   تمثیالتمشروطه، یک سرآغازش به آثار او میرسد.  در این پژوهش، کتاب    دورة  اي و رماننمایشنامه
شش نمایشنامه و یک رمان است، با هدف بررسی بنیادهاي تحول نثر فارسی در سه سطح زبانی، ادبی و فکري 

را دارد که   مورد تحلیل قرار گرفته است. سؤال اصلی تحقیق این است، کتاب آخوندزاده کدام ویژگیهاي سبکی
شده در عین بررسی سبکی، تکیۀ پژوهش توانسته در دورة مشروطه، تأثیرگذار باشد. در جهت پاسخ به سؤال مطرح 

اي  و نگارش مقاله، توصیفی ـ تحلیلی  بصورت کتابخانه  شیوة بررسیبر تازگیها و نوآوري وي در نثر نویسی است.  
 است.   

 
 سابقۀ پژوهش

 امروز ادبیات و ادب تاریخ بر «مروري درمورد تاریخ نثر معاصر نوشته شده است، مثل کتاب  اي  کتابهاي ارزنده 
از حقوقی، که نویسنده بخشی را به نثر قبل مشروطه اختصاص داده و دالیل پیدایی نثر   داستان)» (نثر، ایران

بررسی کرده است.   را  از رحیمیان،  سقوط تا مشروطیت از فارسی نثر ادوار نثر؛ معاصر ادبیاتکتاب «معاصر   «
و کتابهاي متعددي که درمورد ادبیات   .عبداللهیان  » ازنثر معاصر  ۀکارنام«بنیادهاي نثر معاصر فارسی» از قبادي، «

شناسی نثر نوشته شده است و بیان آنها در اینجا به اطناب میگراید. همچنین مقاالت متعددي از معاصر و سبک
ب تا  مشروطه  زمان  که چهرة همان  نیز  آخوندزاده،  فتحعلی  میرزا  است.  نوشته شده  معاصر  نثر  درمورد  کنون  ه 

سرسخت منتقد این دوران است، در اغلب پژوهشها به آثار او توجه شده است. همچنین پژوهشهاي مستقلی در 
» از فریدون هاي فتحعلی آخوندزادهشناخت عقیده، اندیشه، و رفتار او نوشته شده است از جمله کتاب «اندیشه

بخشی به معرفی و   3» نیز در جلد  تاریخ تهاجم فرهنگی غرب«  در کتاب  درمورد زندگی و اندیشۀ اوست و  آدمیت
 هاي او اختصاص داده شده است. بررسی اندیشه

 شیوة   از  تحلیلی«) در مقالۀ  1368در حوزة مقاله نیز ابعاد شخصیتی و فکري او بررسی شده است. از جمله یزدانفر ( 
اندیشه  نگارش و  موضوع  ( آخوندزاده»  پاریاب  است،  کرده  بررسی  را  وي  مقالۀ    ) 1386هاي   تحلیل   و  نقد«در 
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عناصر داستانی، شخصیتها و محتواي آن را بررسی کرده است. در هیچ تحقیقی   »خسیس  مرد  نمایشنامۀ سرگذشت
. پژوهش حاضر این اثر را در سه سطح گیهاي سبکی کتاب تمثیالت بررسی نشده استبصورت منسجم و مجزا، ویژ

 زبانی، ادبی و فکري از جنبۀ تأثیرگذاري آن بر سبک نثر دورة مشروطه بررسی میشود.  
 

 بحث و بررسی
 تحوالت نثر قبل از مشروطه 

هاي آن به  آنچه امروزه بعنوان نثر معاصر شناخته میشود، ریشه در تحوالت ماقبل مشروطه دارد، که اولین زمینه 
ایی نویسندگان با ادبیات خارج از ایران است. از نظر تاریخی اولین آشنایی شاعران و نویسندگان ایرانی با خارج آشن

اندیشۀ  و  زبان  از  تأثیري  اگرچه  کردند.  هند سفر  به  آنها  اغلب  که  کرد  دورة صفویه جستجو  در  باید  را  کشور 
هاي هندي در بسامد نامحسوس وارد سبک شود.  ژهغیرفارسی نداشتند، همین ارتباط خارج از کشور، باعث شد وا

تحوالت آرام سبکی همچنان بعد از صفویه ادامه یافت، در دورة بازگشت، ادبا صالح را در این دیدند که به سبک 
خراسانی و عراقی برگردند و یک مرتبه انواع نثرهاي تقلیدي از نثر فنی، مصنوع، موزون، و مسجع نوشته شد. اما 

عبداللّطیف  و نگاروقایع  صادق میرزا دنبلی، بیگ عبدالرّزاق،  گروسی خان فاضلران نیز افرادي همچون  در همین دو
هاي نثر امروزي در آثار آنها یافت میشود  در عین تقلید از گذشته، به سادگی زبانی روي آوردند که نشانه  طسوجی

تحول در دورة قاجار سریعتر بود، در کنار توجه به نثر   ).11حقوقی، ص ،  ایران امروز ادبیات و ادب تاریخ بر مروري ( 
 نثر ترویج در قائم مقام ابوالقاسم میرزا نقش  قبل، سادگی زبان و نزدیکی آن به گفتار مردم، بنیاد نثرنویسی شد.

 منشآت» وي کتاب «گفتار در این دوره پررنگ است (همانجا).  زبان  به نوشتار زبان  نزدیک کردن فارسی و مسجّع
به گفتۀ او    و  کرده  معرفی  معاصر  نثر  احیاکنندة  شمیسا وي را  نوشت.  سعدي   گلستان   از  با تقلید  سادگی  عین  را در

بر . عالوه) 232شناسی نثر، شمیسا، صسبک( نمیکرد    پیدا  تحول   مشروطیت  دورة  در  نثر  نبود،  مقام  قائم  نثر  اگر
قائم مقام، ناصرالدین شاه، محمدحسن خان اعتمادالدوله، و یغماي جندقی به زبان ساده روي آوردند، اما همچنان 

وآمد بنیۀ نثرنویسی آنها از منظر سبکی، پیروي از نثر کالسیک بود، تا اینکه چندین نفر به خارج از کشور رفت
رنامه و ترجمه و نمایشنامه نوشتند که همینها زمینۀ نثر کردند و با فرهنگ و زندگی و ادبیات آنها آشنا شدند، سف

 هستند   فارسی  ساده  نثر   گذارپایه  دورة قاجار،  اواخر   و  در اواسط  مخصوصاً  قاجار  دورة  معاصر گشتند. نویسندگان
اروپادیدگان،  ) 237  ص  :همان( شد    منجر  فارسی  امروز  نثر   به  اصالحاتی  اندك  با  بعدها  که جمله  از    فتحعلی . 

سادگی    براي   را  راه  نمایشنامه و سفرنامه،  مقاله،  نوشتن  با  اي هستند کهمراغه  العابدینطالبوف، و زین  آخوندزاده،
هاي رنسانس یا نوزایی در ادب فارسی در آثار آنها مشاهده میشود (جریانهاي شعر کردند و نخستین نشانه  باز   زبان

 ).18پور جافی: صمعاصر فارسی، حسین
 امروزي  و  سادگی  بسوي   فارسی  نثر  تحول   در  را  نقش  بیشترین  که  اخیر  نفر  سه  این  دربارة«  است:  گفته  شمیسا 

 عربی   و  فارسی  زبان  در  رسمی  تحصیالت  و  نبودند  لفاض  اصطالح  به  هیچکدام  که  داشت  توجه  باید  داشتند،   شدن
  این   مجموع   شاید  و  میدانستند  روسی.  بودند  شده  خارج  ایران  از  جوانی  در.  بود  ترکی  آنها  مادري   زبان.  نداشتند
. دهند  انجام  فارسی  نثر  به  بزرگ  خدمتی  ناخواسته  و  خواسته  و  آورند  روي   نویسی ساده  به  که  شد  باعث  شرایط
 محتمالً  چنانکه  شد؛  تمام  فارسی  زبان  نفع  به  این  و  مینوشتند  میزدند،  حرف  همانطورکه  آنان  که  پنداشت  میتوان

 .  ) 235 ص شناسی نثر، شمیسا:سبک(  »است بوده چنین نیز فارسی نثر آغازین دورة در
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 معرفی آخوندزاده و کتاب تمثیالت
 موجب   به  زمان  آن  در  که  شکی شهر «نخو»  والیت   در  ش) 1191ق ( 1227  سال   در  میرزا فتحعلی آخوندزاده 

 روسیه   دولتی  دستگاه  در   تفلیس  در  دید.  آموزش  گنجه  در  آمد.  دنیا  به  بود،  شده  واگذار  روسیه  به  گلستان  عهدنامۀ
ش) درگذشت. وي یکی 1256ق (   1295در سال    همانجا  و  بود  شغل  این  در  عمر  پایان  تا  و  شد خدمت  به  مشغول 

 خواهان مورد توجه قرار گرفت.جامعۀ ایران ماقبل مشروطه است که نظراتش در میان مشروطه  از نویسندگان منتقد
(اندیشهدر ادبیات معاصر او را پیشرو نمایشنامه و داستان ). وي 32هاي آخوندزاده، آدمیت: ص  نویسی میدانند 

  » است  کرده  باب  زمین  مشرق  در  بار  اولین  براي   را  غربیان  شیوة  به  نویسیداستان  و  نمایشنامه«فردي است که  
. این تحول آخوندزاده حاصل آشنایی وي با ادبیات روسی و دیگر کشورها بود. نخستین ) 3  ص  تمثیالت، آخوندزاده:( 

زاده» اثر مولیر و «آفت عقل» نوشتۀ گریبایدوف با هنر نمایش و  بار وي با دیدن نمایشهایی چون «بورژواي اصل
نوشت (از صبا تا   وگول، استرافسکی، شکسپیر و مولیر آشنا شد و با الهام از آنها نمایشنامههاي گآثار و نمایشنامه

نوشته شده ق،  1272تا    1266سالهاي  ). زبان اثرش ترکی آذري است و در فاصلۀ  345: ص  1نیما، آرین پور، ج 
آخوندزاده   با راهنمایی خودمثیالت»  با عنوان «ترا  و داستان  ها  نامهشداغی این نمایمیرزاجعفر قراچه  بالفاصله  است.

. تا قبل از این، نمایشنامه بصورت تعزیه در ایران رواج داشت به فارسی ترجمه کرد و از اقبال عمومی برخوردار شد
اما   نداشت،  ویژه  ادبیات  و  بود  رایج  مردم  میان  در  و  شفاهی  بصورت  تعزیه  بود.  کرده  رشد  دورة صفویه  از  که 

 و او هاي نمایشنامه درن، نمایشنامه نوشت و همین باعث استقبال شد. بعد از ترجمۀ فارسی،  آخوندزاده با نگاه م
 نمایش  پارسی میشد (تئاتر اجرا قاجار دوران ایران در مرگش از بعد سالها تا میشد نوشته او از به تأثّر که آثاري 

  يوکال «   س»،یخس  مرد«  باسان»،  قولدور  خرس«  لنکران»،  رخانیوز«  ها با عناوین. نمایشنامه) 21ایرانی، تاالسو: ص  
» است که به  شاه  وسفی  تیحکا«است. عنوان داستان    گر»ا مییک  لیخل  میابراه  مال«  و  ژوردان»،  یموس«  مرافعه»،

«  »خوردهفریب  ستارگان« آن  کامل  عنوان  است.  مشهور   ستارگان قزوین اهل فریفتن و سراج شاه یوسفنیز 
اما محتواي آنها را   آراي عباسی» گرفته است،آخوندزاده آن را از حکایتی در کتاب «تاریخ عالمرا» است.   آسمانی

اش را گنجانده است. بدین شیوه رمانی است که زاییدة خیال آخوندزاده و در زمانۀ  تغییر داده و موضوعات زمانه
 خود، نوآوري محسوب میشود و بعنوان نخستین رمان قلمداد شده است. 

 
 شناسی کتاب تحلیل سبک 

 سطح زبانی  
نمایشنامه اولین  اثر اوست. در واقع وي  فارسی  بود. کتاب تمثیالت ترجمۀ  نویس زبان مادري آخوندزاده، آذري 

شناسی، تازگی در نثر ایجاد کرد که آن را از محدودیتهاي زبان معیار رهایی زبان نیست اما بلحاظ سبکفارسی
د ادبیات کرد. چنانکه در دورة مشروطه میبینیم، نثرنویسان و شاعران، آثارشان را براي میداد و زبان بومی را وار

نویسی، شاخصۀ عرضه به مردم جامعه مینویسند و اغلب آنها نیز زبان بومی را استفاده میکنند. تا قبل از آن بومی
 سبکی نداشت.

فارسی ترجمه کرد. بنابراین ترجمه هم زیر نظر    داغی به راهنماي خود آخوندزاده آن را به  بعد از نگارش، قراجه 
خود وي بود و بررسی زبانی اثر متوجه خود آخوندزاده میشود. در کلیت، زبان اثر، ساده است و مخاطب عمومی با 

ارتباط میگیرد. مصحح کتاب در ترجمۀ قراجه داغی نوشته است:   با آن   در ترجمۀ تمثیالت هشیارانه «سهولت 
 زبان   که  زمانی  در  کار  این.  گیرد  بکار  را  گفتار  زبان  و  کند  دوري   زمان  آن  در  رایج  نثر  متکلف  وةشی  از  است  کوشیده
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هاي سبکی در . شاخصه) 4  تمثیالت، آخوندزاده: ص(   »نبود  آسانی  کار   داشت،  بسیار  فاصلۀ  گفتگو  زبان  از  مکتوب
 موارد زیر است: 

ها، اصطالحات ترکی، لحن و فضاسازي منطقۀ آذربایجان در  واژه در زبان):    گزینیهاي ترکی آذري، (بومیواژه
ها از مردمان آذربایجان است و اتفاقات در قراباغ نامههاي متعدد دارد. شخصیتها، فضا و جغرافیاي نمایشاثر نمونه

ر شعر و نثر شاخصۀ و اطراف رود ارس میگذرد. بدین شیوه «زبان بومی» ایجاد کرده است که بعد از مشروطه، د
سبکی یافت. شخصیتها اغلب پسوند «بیک» دارند که واژة ترکی به معنی «بزرگ» است، مثل صمدبیک، حیدربیک، 
عزیزبیک، عسکربیک و... یا اسامی صونا، ولی، اورج، بایرام از نامهاي پرکاربرد ترکی براي مردان و زنان در آن دوره 

 شده است:  هستند. موارد زیر براي نمونه انتخاب
 ، قشون: لشکر، سپاه ) 115 ص :همان( »میدهد جواب آدم را قشون یک اینها با دیگر«ـ 
 : اوغور: شگون، فال نیک ) 115 ص :همان(  »برگردید پر دست باشد بخیر اوغور«ـ  

 بوسقی کنان: کمین کردن ) 118ص :همان(کنان»   بوسقی کرده ـ  «میرود خم
 هیه: بله  ) 147 ص  :همان( هیه» : بایرام بگویم؟ را احوالت: ـ «کریم

 ) طُی: عروسی149ـ «تدارك طُی حاضر شده» (همان: ص 
: الچه یا الجی، مال و جنس و بندي که در تاخت ملک بیگانه الجه)  162  ص  :همان(   »بودند  کرده  اُلجه  عثمانلود  ـ از

 (دهخدا، ذیل واژه)  گیرند
 قرض   من  به  پولی  قربان  مشهدي «،  ) 132  تمثیالت، آخوندزاده: ص( بیاورید    من   سر  پشت  را  پسره  یساولها، این«ـ

یساور. سواري که مالزم امرا و رجال بزرگ : یساول،  ) 152ص    :همان(   »گرفت  تا   گذارد  من  سر  یساول   بود،  داده
 (دهخدا، ذیل واژه).  مور تشریفاتأم، باشد

 بان: دوستاق: زندانی، زندان) 240 ده: صتمثیالت، آخوندزا(   »قلعه ببرم  کنم  دوستاق را شما اآلن من باید«ـ 
 :همان(است    بوده  دیگر  جانوران  و  بزرگ  گورکن   دوتا  و  برازیل  میمون  یک  و  دنیا  ینگی  خرس  یک  هم عراده  در«ـ  

 ینگی، تازه، ینگی دنیا، منظور امریکاست (دهخدا، ذیل واژه).  ) 137ص 
نمسه به ترکی عثمانی: اتریش    ) 155  تمثیالت، آخوندزاده: ص(   »کردي  راضی  تو  را  اي نمسه  این  آنکه  از  ـ «پس

 (دهخدا، ذیل واژه).
هاي ترکی فراوانی دارد که نشانی از پیروي نویسنده کاربرد لغات و اصطالحات عربی، در کنار واژه  هاي عربی:واژه

بازگشت است. هنوز در این دوره، و دورة مشروطه، گسست از زبان عربی صورت نگرفته است.   از سبک نثر دورة
 ها در موارد زیر است:هاي سبکی این واژهها استفاده کرده است. شاخصهآخوندزاده نیز از این واژه

  از  که  شرطی  به«  .) 65تمثیالت، آخوندزاده: ص(   »قصاص  الجروح  و  بالعین  العین  و  بالسن  السن«اصطالحات عربی:  
 » کردیم   فراموش  بالمره  را  چیزي   یک  میدانی  نماز،«.  ) 109  ص  :همان(   »باشد  قسمت  براي   بالمناصفه  چیز  همه

همان: ص ( شد»    مرگ  غصه  «فجئه  ) 155  ص  :همان(   »باشد  عبرت  شما  براي   الحال   جماعت  ، اي ) 113ص    :همان( 
426 .( 

که بسیار دیده میشود که در داستان   صفت  براي   «ه»  آوردند:  مانن  عربی  نحو  الگوي   با  اضافی  و  وصفی  ترکیبات
 یوسف شاه آمده است، مانند موارد زیر:

 ، عساکر ) 415:  همان(  ضاله،  گروه  ناجیه،  فرقه  عثمانیه، قشون  ، طایفه) 414:  عامره (همان  خزانه  جلیلیه،  وزارت
: همان(قاهره    دولت  جلیله،  ، سلسلۀ) 417:  همان( عامره    ، خزانۀ)416:  همان( محسنه    )، قواعد416منصوره (همان:  



 109/  (مورد مطالعه: تمثیالت فتحعلی آخوندزاده) شناسیبررسی بنیادهاي اولیۀ نثر معاصر فارسی بر پایۀ سبک

 

احادیث) 417 اهل) 418:  همان( صریحه    ،  غیرمترقبه   قضیۀ  ،) 426:  همان( اسالمیه    علوم  ،) 424:همان( ظلمه    ، 
 ).423(همان:  الزمه مکانهاي  معتدله، ، مقدار) 441: همان( 
استفاده فراوان در ادب فارسی، جزو واژگان هاي عربی بدلیل  : برخی واژههاي عربی رایج در زبان فارسیواژه 

ها بسیار استفاده کرده است. موارد زیر براي نمونه آمده است:اند. آخوندزاده نیز از این واژهرایج گشته  
 عراده   به  را  میمون  که  است   بوده  سفیهی  تاجر   چه  این«،  ) 105:همان(  »هستی   ترسو  و  جبون   که   میگویند  همه«

از ابزارهاي جنگ شبیه به منجنیق که در قدیم براي پرتاب سنگ ازآن ، عراده:  ) 127:  همان(   » میگرداند  گذاشته
 » دارد  عداوت   چه  آنجا  اهل  و  فرهنگی  پایتخت  با   خاتون   این   (فرهنگ معین ذیل واژه). «خوب  استفاده میکردند

  محسن   میرزا  سکوت،  اي لمحه  از  پس«،  )330:  (همان  »میپنداري   سهل  را   چیز  همه  همیشه  تو«،  ) 357:  همان( 
  )416:  همان(   »است  قاصر  عالج   تدبیر  از  کاسر  عقل  کواکب  مخالفت   در«  )،414:  همان( مینماید»    رأي   اظهار   وزیر

، مفتنین ) 424:  همان(   خدام،   اجامر،  ،) 416:  همان(   »ماند  سالم  همسایه  دشمنی  وحشت  از  منصوره  عساکر  جمله«
 ). 454 :همان( 

آخوندزاده تا پایان عمر در دستگاه حکومتی روس خدمت کرد و زبان روسی را کامالً مسلط بود.  :  هاي روسیواژه
 هاي روسی، واژة «زاکون» به معنی قانون، همانگونه که گفته شد، اثرش را با تأثیر از ادبیات روسی نوشت. از واژه

ها استفاده کرده است. مانند موارد یشنامه ارتش را در نما  در  رئیس  «ناتور» به معنی فرماندار و «نچالنک» به معنی
 زیر: 
  قبچاقها  و  لزگیها  از  را  شما  روس  دولت  که  بشود  دستگیرتان  اینقدرها  اقالً ...  کرد  خواهید  مخالفت  زاکون  با  کی  «تا

)،  150:  همان(   »نمیترسم  هم  نچالنک  و  ناتور   غوبور  و  بیکی  دیوان  خود  از  من«،  )129  :(همان  »میکند  محافظت
 استنطاق   بدهیم  نشان  نچالنک  به  ، «فردا)164همان:(   »است  داده   نشان  نچالنک  به  مرا  زن   مفت  حرف  لق دهن  کدام«

 اینها   میتوان  زاکون  موافق  بکنیم،  اظهار  باال   به  را  مطلب  این  تا  آیا«.  ) 225:  همان(نمیبریم»    در  سر  ما  واال  بشوند،
 )241: همان(  »داد؟ ضامن به را

کاربرد دشواژه، گرایش به زبان گفتاري و  نشانی از زبان عامیانه در متن است که نویسنده متعدد از آن   دشواژه:
استفاده کرده است. این واژه از نظر سبکی راه را براي ورود زبان عامیانه به نثر باز کرده و بنیاد نثر فصیح فارسی 

 دور گشته است. 
 : همان(   »راهزنم؟  من  نمیبینی   قورمساق  هستم؟  که  «من  ، ) 43: صهمان(   »ببینم  کن  صدا  را   قرمساق   مهتر  آن«

 . ) 44  :همان(   »حیدر  حرامزاده  بود  کجا  عقلت   تو«  ،»پدرسوخته  میگذاري   پا  من  اطاق  به  جرئت  چه  به«.  ) 123
 هی   صاحب  پدرسگ  آخ «،  ) 57  :همان(   » بکنی  چه  میخواهی  دیگر  . «سلیطه)45  :همان(   »پدرسگ  بگیرد  نفست«

 » دانسته   قاچاقچی  ناحق  را  اینها  سفیه،  پدرسوختۀ  قاصد«).  126  :همان(   »میکنی  من  به  است  غریچه   دندان  چه
  » نمیکشد   دست  لکاته  گمشو،«.  ) 298:  همان(   » است  خورده  شما  به  دینبی  حرامزادة  آن  نفس«  ،) 257( 
،  ) همانجا(   »را  ملعون  سگ  این   گردن  بزن«  ،) 420:  همان(   »میترسانی   کواکب  آفت   از  مرا  پدرسوخته،«.  ) 320:همان( 
قتل   سزاوار  کلی   به  سراج  یوسف  پدرسوخته«  .) 421:  همان(کن    پیدا  عالج  حادثه  دفع  براي   الفورفی  ملعون«

 .) 425: همان(  »است آسمانی بالي  مستحق
 سطح نحوي 

 در سطح نحوي نکات زیر در کتاب برجسته است: 
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هاي متعدد در متن ترکی در این اثر مشهود است، بویژه در ترجمه، نمونه  دستورزبان  توجه به دستورزبان ترکی:
قابل بیان است که طبق دستورزبان ترکی آمده و با ساختار دستور فارسی متفاوت است. در زبان ترکی، همانند 

بسیار است. الفظی شده،  آیند، در این اثر، جمالتی که به اصطالح ترجمۀ تحتزبان انگلیسی، افعال اول جمله می
دقیقًا ترجمه لفظی   ) 103  همان: ص (میشود»    خود  یراقهاي   نگاه کردنِ  مشغول  خانه  کنج  براي نمونه جملۀ «میرود

آورد (مشغول نگاه کردن به  است. فعل «میرود» را اول جمله آورده است، براي واژة «یراق» متمم «به» باید می 
 » کرد  باید  پا  و  دست  جوانی  تو،  مثل  جهت  به  اي کرده  فکر  بخو  که  خدا  به«یراق...) که نیاورده است یا جملۀ  

ترکی است. با توجه به اینکه مترجم و نویسنده به نزدیکی به زبان گفتار تأکید   که طبق دستورزبان  ) 100: همان( 
دارند، پیروي از دستورزبان ترکی، سستی و لغزش را در زبان آن ایجاد کرده که از نثر فصیح دور گشته است. موارد  

 زیر نیز براي نمونه انتخاب شده است:
 صدا   هم  را  مادرت  برو:  وزیر.  نیست  که  من  کار  اینها  بکن،  شنید  و  گفت  او  با  را  حرفها  این  مادرم،  اطاق  برو  پس«

 بلوط  درخت  این  زیر  در  که  شد  میسرم  آخر   الحمداهللا«،  ) 78  :همان(  »نماییم  شنید   و  گفت  اینجا  در  اینجا  بیاید  کن
«از) 91(   »ببینم  ترا  » آیدمی  خودش  بیک  عزیز  است  این  خانم«  ،)165:همان(میکند؟»    تفاوت  چه  من  براي   ، 
 کجا   ، «از) 254  :همان(  »اي؟شده  غضبناك  و  خلق  کج  همچو  که  است  شده  واقع   چه  مگر«،  ) 254  ـ253:  همان( 

  حسن   آقا   رؤیت  از  من«،  ) 256  :همان(   »بکنی؟  شوهر  حسن  آقا   به  مرا  دادم  اذن  تو   به  کی  من  عمه،  است،  خوب  که
 .) 279 :همان(  »دارد؟ تفاوت چه بدگل یا خوشگل صورت این در البته«، ) 257: همان(  »آیدمی بدم

: در داستان «یوسف شاه» حذف بدون قرینۀ فعل و کاربرد فعل وصفی بسیار است که  حذف فعل بدون قرینه
  سستی  را آن و کرده اشاره مورد این به گویا بدلیل توجه به زبان گفتار این سستی در زبان بوجود آمده است. بهار

 سست  یکباره درباري   فرامین و مراسالت« داد.  رخ قائم مرگ از بعد که کرده استدورة قبل مشروطه معرفی  زبان
  سایر  و  خبري   و روابط  حذف  وصفی  صیغۀ  به  افعال  استعمال   و  پیاپی  افعال   حذف  و   میشود  مغلوط   و  مایهکم  و

 .) 371 : ص3ج ، بهار،شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسیسبک(  »میگیرد  رواج لفظی رکاکتهاي 
 موارد زیر از یوسف شاه انتخاب شده است:

 عمل   به   سجود  و  تعظیم  ورود،  اذن   از  بعد  نموده،  حاضر  را  مفصله  اشخاص  فرستاده،   فراش  رفته،  بیرون  خواجه«
 و   پیاده  گذارده  سرحد  در  را  توپخانه  ناچار«).  1356یوسف شاه، آخوندزاده: ص  (   »ایستندمی  فرمان  مترصد  آورده،
 تمثیالت، آخوندزاده: ص( شدند»    تبریز  وارد   مرارت  و  زحمت  انواع  به  برداشته  توپخانه   و   توپ  بی  را  قشون  سواره
  یکسال  مدت  در  سالگی  چهل  سن  در   استاد خلیل  نزد  آنجا  در   شده  همدان  وارد  کرده،  مراجعت  کربال  از«  ،) 415

 ). 426کرد» (همان: ص  مراجعت قزوین به آموخته سراجی صنعت
 

 سطح ادبی 
 المثل بسامد سبکی دارد. در سطح ادبی، کاربرد تشبیه، کنایه، و ضرب

 همان: (   »میکشد   شیشه  پشت  را  نانش  کرده،  شیشه  توي   پنیر را  اصفهانی  تاجرهاي   مثل  خسیسی  از  تو«  تشبیه:
  » نمیفهمی  را  خودت  بد  و  خوب  اي کرده  برف  زیر  را  سرت  کبک  مثل  اي گذاشته  هم  روي   را  چشمت   تو«.  ) 39

 دروغ   زدن،  ور  گفتن،  ول   طوطی  مثل  شما  زن  این«  .) 54  :همان(  »است  تلخ  سگ  مثل  اوقاتم«  .) 40همان: ص( 
 سمندر   مانند  نهم  بیابان  و  کوه  به  سر  مجنون  مثل.  بشوم  دیوانه  است  مانده  کم«   .) 57:  همان(   »دارد  عادت  را  گفتن
 آهن   میخ   مثل  من«.  ) 207  :همان(   »میریزم  درخت  برگ  مثل  را  همه  اآلن  واال«  .) 97همان:  (   »بسوزم   بگیرم  آتش
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 از   من  ، «دل ) 228همان:  (   »رفتند  پاشیدند  ملخ  و  مور  مثل  دواندم  را  همه«  .) 214:  همان(   »امشده  کوبیده  بار  روي 
  به  میکند   رو  نشسته  دوزانو  غضبناك  شیر  مثل  شاه«  ،) 418:  همان(  »میشود  بریان   تابه  میان  در  ماهی  مثل  غصه

 .) 420: همان(  »باشی منجم
و کنار    ) 114(   » زد  زه  تاروردي   نکشد،  زحمت  دیگر  بگو  هابچه  به  برو  زلیخا«  کنایه: ترسیدن  از  زه زدن کنایه 

پاتوي کفش کسی کردن کنایه از    ) 255:  همان(   »بکند  من  کفش  توي   پا  باشد  خواسته   است   کشیدن، «چکاره
  این  ۀآنکه به گفت بین کنایه از  دهن  ) 343:  همان(   »است  بینیدهن  مرد  خان  حاتم«دخالت کردن و مزاحم شدن،  

 کند. عمل آن و
 به   خودم  کندم  چاه  دیگري   براي   من  است  چاه  ته  همیشه  چاهکن  که  ندارم  این  جز  تقصیري   «من   المثل:ضرب

: همان (   »بیفت  خیالها  این  از  بالمره  برود،  جوب  یک  آبمان.  است  محال   حسن  آقا  و  من«،  ) 148  :همان (   »افتادم  چاه
 آب  به  را  خودش  بخواهد،  ماهی  دلش  هرکه«   .) 266ـ265:  همان(   »است  بس  سنگ  یک  را  کالغ  تا  صد«  .) 257
 .) 285: همان(  »میزند سرد

  . «پریروز ) 241همان:  (   »برود  بد   کار  پی  نگذارم   هرگز  را  حیدربیک  از  بعد  میدهم،  کاغذ  خودم  زبان  از  من«  مجاز:
. کاغذ ) 322:  همان( کند»    روانه  عروسی  براي   گرفته  وعده  شماخی  چنگیان  از  مینوشت  کاغذ  زردابی  بیک  قربان   به

 مجاز از نامه.
 . ) 417: همان(  » مینماید بیضا ید چاکر دقیق ذهن کارها قبیل این درخصوص«: تلمیح

 
 سطح فکري

باشد، آزادیخواه و منتقد سرسخت جامعه خودش است که   نویس نویس و رمانآخوندزاده پیش از آنکه نمایشنامه
به ساختار دینی، اجتماعی و مهمتر از همه ساختار سیاسی انتقاد کرده است. این روحیۀ انتقادگري در تمامی آثار  

خواهی دنبال شد و تا جایی پیش رفت که وي و همفکرانش از او دیده میشود. روحیۀ انتقادگرایی او در مشروطه
)، از مخالفان ادبیات کالسیک شدند  28فارسی، باالیی: ص   رمان خان که تقلیدگر اوست (پیدایشمیزرا ملکم  جمله

شناسی این اثر او در همین مقاله هاي بزرگ ادبیات انتقاد کردند، حال آنکه بررسی سبکانصافی به پایهو با بی
اي در انتقادهاي  توان است. اما نکتهفارسی بسیار کمنشان میدهد دربرابر ارزش زبانی، ادبی و محتوایی بزرگان ادب  

هاي ادبیات معاصر بر آن گذاشته آخوندزاده بود که در زمانۀ خودش پذیرفته شد و در ادامه دیده میشود که پایه
 رو روحیۀ انتقادي را به شعر رحمانه بود اما با هدف اصالح جامعه گفته میشد. ازهمینشد. انتقادهاي وي اگرچه بی

کم روحیۀ انتقادي جاي خود را به روحیۀ تعلیمی و عرفانی ادب کالسیک داد و مردم را در و کم  و نثر وارد کرد
- بطن ادبیات، با قانون، آزادي، تساوي مرد و زن و غیره آشنا کرد. در گذشته اغلب انتقادها از مسائل اجتماعی

این و در  تعلیمی گفته میشد،  و  ادب عرفانی  قالب  انتقادها مطرح شد. گرچه   سیاسی در  دوره، آشکار و صریح 
هاي مختلف صورت گرفت، هدف تمامی آنها اصالح امور جامعه بود. مهمترین سطح فکري اثرش، انتقادها با اندیشه

سیاسی است. در انتخاب شخصیتها، انتخابهاي نمادین دیده میشود که بزیبایی با سبک زبانی -مضامین اجتماعی 
ساخ مرتبط  ادبی  چون  و  ویژگیهایی  که  «مرد خسیس»  نمایشنامۀ  در  قره»  «حاجی  نام  انتخاب  مثل  است  ته 

دروغگویی، خساست، رباخواري، بهتان، و خشونت دارد با اینکه حاجی در فرهنگ اسالمی نمایندة افراد متدین به 
یتی را در این مرد اصطالح روسفید است ولی با آوردن واژة «قره» ترکی به معنی «سیاه» این تناقض رفتاري شخص

  با   است. او  آورده  »لقب «مال  داستان،  فریبکار  شخصیت  براي   »کیمیاگر  ابراهیم  مال«  داستان  قرار داده است. در 
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 است  نمایش مثبت شخصیت »نوري  حاجی«  اما میگیرد را مردم پولهاي  میداند، اکسیر اینکه بر مبنی مردم فریب
بفهماند. براي او لقب «نوري» که مفهوم مثبت دارد، آورده است.   مردم  به  دارد آن را  سعی  و  را میداند  مال  فریب  که

«وزیر خان لنکران» آورده است، شخصیتهاي محبوب و مردم   لقب «خان» را براي شخصیت منفی در نمایشنامۀ
 تیهايکاس  معایب و  از  ها تصویري متوسط با لفظ «بیک» واژة ترکی به معنی بزرگ نامیده است. محتواي نمایشنامه

شاه، انتقاد وي از طبقۀ و حضور روس و فرانسه در کشور است. قصۀ یوسف  آذربایجان  سرزمین  دورة  آن  اجتماعی
دلیل نباشد این داستان حاکمیت و مردم نادان است که در قالب یک حکایت تاریخی شکل گرفته است. شاید بی

. استفاده از تاریخ گذشته، و شخصیتهاي نمادین، در را انگیزه و الگوي نویسندگان رمانهاي تاریخی مشروطه بنامیم
 محتواي انتقادي تأثیرگذار بود و از منظر سیاست وقت نیز تندوتیز نبود. 

در دورة مشروطه میبینیم نویسندگان به رمان تاریخی روي آوردند. در واقع هدف نگارش رمان تاریخی نبود، بلکه 
، چنانکه خود آخوندزاده در جواب سؤالی که از او درمورد رمان پرسیده  در وراي آن انتقادات اجتماعی موردنظر بود

 آمده وقوع به هرچه که امنوشته تاریخ مگر «منشد که چرا حکایت تاریخی یوسف شاه را تغییر داده است، گفت 
 مغزي  سبک و بسط دادم آن به خود خیال  از کرده، آویزدست را جزوي  مطلب من آورم؟ قلم به را آنها است تنها

   ).60هاي آخوندزاده، آدمیت: ص  عبرت شود» (اندیشه آیندگان به که امکرده فاش را زمان آن دولت ارکان و وزرا
براي اصالح جامعه است که نمایشها را    ها پایان خوشی آورده است؛ گویی آرزوي قلبی آخوندزاده او در نمایشنامه 

شاه پایان تلخ داستان، نشان از استبداد به نفع مردم عادي و طبقۀ متوسط تمام کرده است. اما در داستان یوسف 
 در جامعه است. انیروحانو  رجال، وزرا، یچاپلوس و  ینادان شاه، استبداد و ظلمگسترده، 

 ارد زیر است:ها در مومضمون و موضوع اصلی نمایشنامه
 وزیرخان لنکران: ظلم خانان، انتقاد از جامعۀ حاکمیت

 فریبان : جهل تودة مردم از عوامگرامییک لیخل میابراه مال
 همسر انتخاب حق و زنان: دزدافکن خرس
 اهمیت قانون در جامعه: مرافعه  وکالي 
 جامعۀ عقلی با خرافاتی جامعۀ تقابل: ژوردان  مسیو

 بار روستاییان  و دروغ، زندگی مشقت  مرد خسیس: خساست
در ارتباط با تأثیرگذاري آخوندزاده بر شعر و نثر دورة مشروطه، موضوعهاي قانون، آزادي، زن، استبداد، و انتقاد از  

 هاي اصلی ادبیات مشروطه است و بویژه در شعر تکرار شده است، در این اثر دیده میشود.     مردم که از مؤلفه
 

 قانون 
ریزي قانون در جامعه است، زیرا معتقد است بدین وسیله  آخوندزاده در انتقادهایش بصورت غیرمستقیم در فکر پی 

نمایشنامۀ «خرس  قانون هستند. در  نمایشها، مردان  جامعه اصالح خواهد شد. مصلح اجتماعی و پنددهنده در 
روردي قضاوت میکند و قصه به نفع مردم متوسط بیک مرد قانون است که سرانجام میان بایرام و تادزدافکن» دیوان

که بایرام نمایندة آن است، تمام میشود. در نمایش «وکالي مرافعه» اهمیت قانون را برجسته کرده است. حاکم 
دار میرسد. در نمایش «مرد خسیس» اند و سرانجام حق به حقشرع و شاهزاده شریف در جایگاه قانون قرار گرفته

را که دزدي کردن را دوست دارد منع میکند، مرد خسیس را میبخشد و همه را به قانونمداري نچالنک حیدربیک  
توصیه میکند. جالب است که به پیروي از ادب روس، از واژة قانون استفاده نکرده و به جاي آن «زاکون» بکار برده 
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و با طنز این استعمار را نشان داده است. آخوندزاده در این نمایشها با طنز و اشاره به استعمار روس توجه کرده  
) و ناچار قانون را در چهرة نچالنک آورده است. همچنین به اندیشۀ 48هاي آخوندزاده، آدمیت: ص  است (اندیشه

 ) است  داده شده  ارتباط  او  این  125، صائب: صآخوندزاده ماسونی هاي اندیشه واکاوي فرمانسوري  از  فارغ  اما   (
اي از توجه به این مؤلفه در جامعه است که در نوع خود تازه و  اهمیت آن در نمایشها، گونهتفکرات، وجود قانون و 

 دستاویز مضامین ادب مشروطه شده است.
 

 زن
 وضعیت به که دانست کسى اولین بتوان را آخوندزاده یکی از منتقدان وضعیت زنان در ایران بود، «شاید آخوندزاده

زن    کرد» انتقاد زنان جایگاه  مشروطه،(تحول  از  پیش  نثر  و   ).50ص  در  شاعران  مشروطه،  دورة  در  او  از  بعد 
نویسندگان وضعیت زنان را موضوع اصلی آثار خود قرار دادند و با انتقادها، خواستار اصالح وضع زنان در جامعه 

ورده است که ویژگیهاي زن ها، در چندین مورد زنان را جزو شخصیتهاي اصلی آشدند. آخوندزاده در نمایشنامه
انتقادهاي صریح ندارد، اما حضور اجتماعی زن را نشان داده است که اندیشۀ اصالحی او   کالسیک را ندارند. او
 درمورد این قشر است.

زنان در جایگاه اجتماعی قرار    مرد خسیس،  و  مرافعه،  ، وزیرخان لنکران، وکالي باسان  قولدور  خرس در نمایش  
آن توجه آخوندزاده به جامعۀ مردساالر، مشکالت زنان، حضور آزادانۀ زنان و تساوي حقوق آنها    گرفتند و در ضمن

با مردان است. مهمترین انتقاد او، حق زنان در انتخاب همسر است. تحمیل ازدواج اجباري در نمایش «وزیرخان 
با کسی که دوستباسان  قولدور  خرس لنکران» و « ازدواج میکنند. در   » آمده است و در هر دو دختران  دارند 

نمایشنامۀ «مرد خسیس»، صوناخانم نامزد حیدربیک زنی نترس است که خود به نامزدش پیشنهاد فرار میدهد و  
  بعد از ازدواج نیز در کنار همسرش، زنی جسور میماند که سرانجام نیز بخاطر او حیدربیک بخشیده میشود. در

 دیرینه فرهنگی سنت  با مقابله به که است جامعه در  زنان حضور  مایندةن خانم مرافعه» سکینه «وکالي نمایشنامۀ
 و   میدهد  منفی  جواب  تحمیلی خود  خواستگار  به  بگیرد.  جامعه  در  را  خود  حقوق  میخواهد  بتنهایی  او  است.  رفته

نامزدش را خودش انتخاب میکند. براي احقاق حق خود وکیل میگیرد، شکایت میکند و سرانجام به حقش میرسد. 
اصلی مضمونی رشد کرد و به مسئلۀ    این نگاه تازه به جایگاه زنان را در دورة مشروطه میبینیم که بعنوان یک مؤلفۀ

 ارتباط یافت.سوادآموزي زنان، حجاب زنان، تساوي آنان با مردان و غیره 
 انتقاد از مردم

یک اندیشۀ اصلی در دورة مشروطه، توجه ادیبان به جایگاه مردم در جامعه است که اغلب از جهل و نادانی آنها 
انتقاد میکنند. آخوندزاده در این اثر انتقاد تند به مردم ندارد، اما از جهل و خرافات انتقاد کرده است. بعد از او 

اي است که مردم را مشروطه فراوانی یافت. عالقه به دزدي نمونۀ انتقاد آخوندزاده از جامعههمین انتقاد در شعر  
به بدیها کشانده است. در نمایشنامۀ «مرد خسیس» حیدربیک بدنبال دزدي است و کار زراعت و باغبانی را عار 

 میداند. دزدي کردن کار اجدادي اوست.
 طاعون   که  شماهاست  آبرویی  بی  از«  ازدواج میگوید:  بر   او  نکوهش   در  سکینه  نمایشنامۀ «وکالي مرافعه» عمه  در
 . ) 259 :همان(  » است حرامزاده مردان نادرستی از طاعون و وبا خیر: خانم سکینه. نمیشود کم والیت از وبا و

  به   شهباز بیک  مانع رفتن  جادو  با  میخواهد  «مسیو ژوردان» خرافات کامالً بارز است. شهربانوخانم   نمایشنامۀ  در
 میفرمایید:  شاه  بشود و از فالگیري به نام «مستعلی شاه» میخواهد، با جادو پاریس را ویران کند. «مستعلی  پاریس
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 با هم  خشک  و  تر  بدهد  بال  را  باعث  خدا  کنیم؟  چه  دیگر:  شهربانوخانم  نمایند؟  زیرورو   و  فیکون  کن  را  پاریس  بدهم
 مجالس   در  که  باشد  آنجا   عروسان  و  دختران  گردن  به  وبالش.  بودند  نکرده  ما  به  کاري   پاریسیها،  بیچاره.  میسوزند
 راه   از  نموده   گمراه  را  مردم  گشته،  مشغول  اختالط  و  صحبت  به  نشسته   روباز  یکجا  در  مردان  و  پسران   با  همیشه 

 . ) 360 ـ359 ص : همان( »درمیبرند
اند حاکمان مستبد همچنان بر آنها نادانی خود، باعث شدهدر رمان «یوسف شاه» انتقاد از جهل مردمی دارد که با  
 حکومت کنند، این موضوع در ادامه توضیح داده میشود.

 
 آزادي و مقابله با استبداد 

استبداد شخصیتها دیده میشود   هاآخوندزاده با تمایالت آزادیخواهی در جامعه تبدیل به منتقد شد. در نمایشنامه 
آخوندزاده در این رمان، ابتدا بدنبال انتقاد از جامعۀ حاکمیت است اما در رمان «یوسف شاه» مضمون اصلی است.  

که با دینداري ریاکارانه، ظلم آشکار و پنهان میکنند و در وهلۀ بعد، منتقد سرسخت جهل مردم است. مردم با  
آید. اینکه در جامعه استبداد حاکم است و اند و از آزادي و عدالت خوششان نمیرفتار حاکمان ستمگر خو گرفته

شاه در نماد فردي عادل، مهربان، آزادیخواه و معترض آزادي نیست، یک دلیل وجود این مردم نادان است. یوسف
 استبداد و ریاي دینی حاکمان است. این فرد از نظر دستگاه حکومتی مستحق مرگ است. 

 از   مجرمتر  زمین  روي   جمیع  در  که  است  شده  پیدا  نابکار  نفر  یک  قزوین  شهر  این  در«نین معرفی میکنند:  او را چ
 ـ 4243  تمثیالت، آخوندزاده، ص(   »میگویند  سراج  یوسف  را  اسمش  نمیرسد،  بهم  کسی  قتل  به  مستحقتر  و  او

 همیشه   ملعون  این.  است  گشوده  زبان  شریعت،  خدام  و  کرام  علماي   ذم  و  ضرب  به  همیشه«  است:  این  او  جرم  ) 424
  .) 424: همان(   »میدهند فریب عوام، مردمان به کرام  علماي  گویا که میکند ذکر صراحتاً را خود مریدان

 میکند   برکنار  کار  از  را  متملق  و  نادان  ي وزرا.  دهدیم  دولت  دستگاه   در  یکل  راتییتغ   میرسد  سلطنت  به  وقتی  وسفی
 و جزاها و کندیم لغو یبکل  را یباشمنجم ۀ فیوظ و شغل آن از  پس. گماردیم خردمند و کارآمد مردان آنان ي بجا و
 و   برمیدارد  ناازمی  را  کندن   چشم   و  دنیبر  ین یب  و  گوش  کردن،   شقه   انداختن،  طناب  مانند  انه،یوحش  ي استها یس

 عدالت   محاکم  کشور  تمام   در.  کرد  مجازات  یدگیرس  و  محاکمه  بدون  توانینم  و  دینبا  را  یکس  که  میدهد  فرمان
 حکام،   و   والیت  تمامی  به«  .کنند  ي رفتارخوش  مردم   با  که  دهدیم   دستور  اتیوال  انیفرمانروا  و  حکام  به  و  کندیم  برپا

 نیاورند،   مؤاخذه   مورد  به  را  مسلمانی  شریف،  شرع  تجویز   بدون  هرگز  این  از  بعد  که  بفرستند  مؤکد  حکم  و  نامه  اعالم
 نمایند و  احتراز  کندن،  چشم  و  کردن  دماغ  و  گوش  و  قتل  به  حکم  از.  نکنند  جریمه  را  کسی  نفس  هواي   محض
 عرض   به  شده  خبردار  خلق  حوائج  و  والیات  احواالت  از  بروند  کردند،  معین  معتمد  جاسوسان  اعالم،  احکام  برعالوه

 خدا   از  میکنید  اعالم  والیات   حکام  به  من  جانب  از  که  گفت  خواسته،  حضور  به   را  جاسوسان  شاه  برسانند. یوسف
 که   بدانند   یقین.  نگیرند  رشوت  نبرند،  یغما  به  مالشان  نچاپند،  را   خلق.  نکنند  و  ندهند  فتوا  ناحق  کارهاي  به  بترسند،

 .) 442 ـ441: همان(  »شد خواهد آنها هالکت و  بدبختی باعث عاقبت حرکت نوع این
 از  کند،یم  وضع  دیجد  ی اتیمال  نیقوان  کنند،یم  جان  نی سنگ  ي اتهایمال  بار   ریز  در  که  ران،یا  مردم  وضع  بهبود  ي برا 
. دهدیم  قرار  درصد  پنج  ییروستا  مردم  بر   و  درصد  ده  ،نانیشهرنش  بر  را  اتیمال  مأخذ  و  میکاهد  اتهایمال  زانیم

 دست   به   را  یاتیمال  امور  و  میکند  لغو   را  آنها  مانند  و  امام  مال   زکات،  خمس،  گر،ی د  عوارض  انداز،ي پا  سرانه،  خدمتانه،
 . سازدیم اهمارستان یب و مکتبخانه، کاروانسراها کند،یم تعمیر را پلها و راهها. سپاردیم  مورداعتماد کسان
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  منازل در و کنند تعمیر را راهها جا همه در کرد امر و بدهند تخفیف معتدله مقدار به تا را خراج  باج مبلغ فرمود«
 جاهاي  و  نمایند  باز  هامدرسه  و   کنند  بنا  هاشفاخانه  والیت  هر  در  و.  بسازند  کاروانسراها  و  پلها  الزمه  مکانهاي   و

 .) 423 :همان(  »دانند الزم حمایت و اعانت را کورها و شل ایتام، بیوه، زنان بیاورند، در آب آب،بی
 و  اعمال   حسنات  از  روز  هر  گذشت،  شاه  جلوس  از  هفته  یک «شاهی او امنیت و عدالت برقرار میشود:    در دورة
 سعادت  اوان  و  انبساط  و  فیروزي   ایام  ایران  براي .  میشد  ظاهر  مردم  به  خیریه  عالمت  اقسام  و  انواع  او  اطوار  عدالت

 .) 447: همان(  »داد رو اقبال  و
میکنند   حمل  او  نفس  ضعف   و   رأي   سستی  به  را  شاه  اقدامات  داشتند،  خشونت  و  شکنجه  به  عادت  که  مردم  ولی

همین مسئله    و  میشوند  رنجور  شاه  دلیرحیم  و  عدالت  از  افتد. مردممی  قزوین  در  شورش  که  تا جایی  .) 447همان:  ( 
کنند. به دربار حمله  شورش و کرده استفاده فرصت همین از  شده بودند، معزول  باعث میشود افرادي که توسط او

میکنند، میان دو گروه درگیري مسلحانه روي میدهد، یوسف شاه فرار میکند و دیگر کسی از او خبردار نمیشود. 
شورشیان به خیابان میروند، همه جا را خراب میکنند، به محلۀ ارمنیها و یهودیها میروند و همه را تاراج میکنند: 

.  نمود  مراجعت  خود  منزل   و  خانه  به  کسی  هر.  کرد  غروب  آفتاب.  آوردند  عمل  به  اندازه  بی  حرکت  و  شرارت  انواع«
 ).452شد» (همان:  ساکت غوغا و شورش

اه به قدرت برمیگردد. در د، بار دیگر عباس ـش ت او نامعلوم ـش رنوـش اه که ـس ف ـش  آخوندزاده پایان بعد از فرار یوـس
 :است  گفته

. نبود  ایران  شاه  سراج،  یوسف  که  ندانستند  و  خوردند   را  ایران  اهل   فریب  که  کواکب  این  حماقت  از  دارم  تعجب«
 اهل  به  کواکب.  بود  عجب  خیلی  خوردن  گول   و  سادگی  همچو.  بودند  کرده  حیله  نموده،  مصنوعی  پادشاه  را  او  ایرانی
 چهل   هم  بعد  کردند و  بدبخت  را  تقصیر  بی  بیچاره  سراج  یوسف  و  گذاردند  کنار  را  عباس  شاه  و  شدند  تابیده  ایران
  را  خود  پسر  یک  که  بود  این  عباس  شاه  جباري   عالمت  ادنی.  شدند  ناظر  اعتنابی   او  جباري   و  سفاکی  به  سراسر  سال 

 .) 454 :همان(  »گشت   او وارث او نوة نداشت، هم دیگر پسر. کرد کور را دیگرش نفر دو و بکشت
 

 گیرينتیجه
جزو ادیبانی است که قبل از آغاز مشروطیت، ادبیات ایران را در مسیر نوین قرار دادند. بنیاد تحوالت   آخوندزاده 

اش اساسی دورة مشروطه را که بعد از انقالب ادامه یافت و به نثر معاصر رسید، باید در آثار او و دیگر ادباي زمانه
ر آزادي و زندگی مدرنیته، الفباي فارسی، هویت ملی  جستجو کرد. روحیۀ انتقادي آخوندزاده چنان است که دربراب

اي ساخته شود که کامًال مطابق با غرب باشد. هیجانات انتقادي و دینی را کنار مینهد و میخواهد یک مرتبه جامعه
تحول،    وتاباو در زمانی شکل گرفته است که او با ادبیات جهان و به عبارتی با دنیاي دیگر آشنا شده است و در تب

بی اگر  انتقادهاي  بی شک  مینهد.  کنار  غربیها  دربرابر  را  گذشته  غنی  ادبیات  و  میکند  انصاف  از  دور  و  رحمانه 
تنه به گذشتۀ فرهنگی و دینی حمله نمیکرد و در انتقادهایش منطق آخوندزاده در زمانۀ کنونی زندگی میکرد، یک

در آغاز راه چنین لغزشها در افکار و دیگر ادبا دیده میشود.  ،  اش بودهاي او محصول تفکر زمانهاندیشه  حاکم میشد.
اما با یکسو نهادن انتقادهایش، نگاه اصالحی به جامعه، سیاست، اجتماع و مردم در افکار او ارزنده است. وي اگرچه 

ت مشروطه  با ماهیت ضددینی، و اندیشۀ فرماسون شناخته شده است اما حضور او در عرصۀ ادبیات در تحوالت ادبیا
شناسی انجام شد، قلم و بیان او بناي سبک او بلحاظ سبک  تمثیالت   اي که در کتاب جایگاه حساسی دارد. با مطالعه

نویسی و رمان  ادب کالسیک را تکان داده، زبان و مفهوم تازه را وارد ادبیات کرده است و او را پیشرو نمایشنامه
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رکی آذري، روسی و عربی بسامد سبکی دارد. در سطح نحوي، لغرش هاي تفارسی کرده است. از نظر زبانی، واژه 
زبانی او در حذفهاي بی قرینه دیده میشود که نثر را از صالبت نثر کهن جدا کرده و در عین حال زبان گفتاري 

در    المثل را بسیار استفاده کرده است.هاي تشبیه، کنایه و ضربایجاد نموده است. در سطح ویژگیهاي ادبی آرایه
هاي اوست که همین افکار در  هاي انتقادات اجتماعی سیاسی، قانون، آزادي و زن، محور اندیشهسطح فکري، مؤلفه 

 دورة مشروطه جزو مضامین اصلی شعر و نثر شده است. 
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

 اصلی   طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  سرکار خانم دکتر نرگس اصغري   .است  شده  استخراج  اهرواحد  
 و   ها داده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر   عنوان  بهسرکار خانم ربابه شیخ االسالمی ورگهان  .  اند بوده  مطالعه  این

 راهنماییهاي  و  هاداده تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  بارضا آقایاري زاهد  آقاي دکتر  .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم
  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر

 
 قدردانی  و تشکر

  به  کهاهر    واحد  آزاد  دانشگاه  کتابخانۀ  عوامل  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  استادان  از تمام  میدانیم  واجب  خود  بر
 نهایت   شدند؛  موجب  مرحله  این  تا  را  مبحث  و شایستگی  بودند   یاریگر  مقوله  این  نشستن  ثمر  به  در  نحوي   هر

 .باشم داشته را سپاسگزاري 
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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 فارسی  منابعفهرست  
). دوجلدي، تهران: شرکت سهامی کتابهاي 1350پور، یحیی. ( از صبا تا نیما (صد و پنجاه سال ادب فارسی)، آرین

 جیبی. 
 )، تهران: خوارزمی. 1349هاي فتحعلی آخوندزاده، آدمیت، فریدون ( اندیشه

 هران: سمت.) ت1389انواع نثر فارسی، رستگار فسایی، منصور ( 
 انجمن تهران: معین خطاط، نسرین و قویمی مهوش ) مترجمان1386کریستف (  فارسی، باالیی، رمان پیدایش

 ایران.  در فرانسه  ایرانشناسی
 شاه)، سیدجعفر حمیدي، مریم مظفرالدین تا شاه فتحعلى دورة ازمشروطه (  از پیش نثر در زن جایگاه تحول 

 .60ـ   46)، صص 59(پیاپی  3فارسى، ش ادبیات  تاریخ)، 1387رضایى (  عاملى
 ) ترجمۀ محمدجعفر قراجه داغی، تهران: خوارزمی.1356تمثیالت، آخوندزاده، میرزا فتحعلی (

 .تهران: بیدگل عبدي، فائزه ترجمۀ ) 1391آدولف (  ایرانی، تاالسو، نمایش پارسی تئاتر
 ) تهران: امیرکبیر. 1387جریانهاي شعري معاصر فارسی، حسین پورجافی، علی (

 ) تهران: میترا.1387شناسی نثر، شمیسا، سیروس (سبک



 103-118 صص ،71 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401فروردین  ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  118

 .امیرکبیر تهران: جلدي، 3 ) 1382محمدتقی (  شناسی نثر فارسی، بهار،سیر تطور سبک
 ) تهران: امیرکبیر.1391فرهنگ لغت، معین، محمد، ( 

 ) تهران: دانشگاه تهران.1373اکبر ( لغتنامه، دهخدا، علی
 تهران: قطره. ) 1376حقوقی، محمد (، داستان)، (نثر ایران امروز ادبیات و ادب تاریخ بر مروري 
) 1( فارسی، ) ادب1394مسیو ژوردان، صائب، خدایار (  نمایشنامۀ بر تکیه با آخوندزاده ماسونی هاياندیشه واکاوي 
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