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و مقایسه ی  قاجاریه ه یدرباری دور و نامه های ادب در متونراهبردهای 

 تاریخ بیهقیساختاری آنها با ساز و کار ادب در 
 

 6محمد غضنفری
 1الهام ناجی میدانی

 
 کیدهچ

 و است که به ساز ادبنظریه ی  زبان، شناسیکاربرد در حوزه ییکی از مقوله های مهم 
ها، راهبردهای ادب دارای  کار بیان مؤدبانه می پردازد. در تعامالت کالمی میان انسان

 جایگاه ویژه ای هستند و در جهت تلطیف روابط اجتماعی به کار می روند. در تمامی زبان
ده نراهی برای برقراری ارتباط مناسب میان گوی ه یها، ساز و کار ادب به مثاب ها و فرهنگ

حوزه ی ادب مورد توجه قرار  ،و مخاطب به کار می رود.اگرچه در پژوهش های اخیر
گرفته است، اما در زبان فارسی این امر کم رخ داده است و به خصوص در مورد زبان 
فارسی در دوران های پیشین کمبود مطالعات در این حوزه بسیار محسوس است.  در 

قاجاریه بررسی شده و با  ه یو نامه های دورپژوهش حاضر، سازوکار ادب در متون 
مقایسه شده است. چهارچوب بررسی شامل چهار مقوله تاریخ بیهقی راهبردهای ادب در 

اری انگ-داشت دیگران، خودبزرگ بوده است: القاب و عناوین احترام آمیز، فروتنی و بزرگ
رد. نمونه های و کوچک شمردن دیگران و استفاده از افعال و ضمایر جمع به جای مف

هایی را میان آن ها  نشان می دهد  ها و  تفاوت ها شباهت آورده شده از هر کدام از متن
که نشان دهنده ی سیر تحول زبان فارسی در طی حدود هشت سده است و در جای خود 

 مورد بحث قرار گرفته است. 
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  . مقدمه6

است که به سازوکار بیان مؤدبانه می  "ادب"یکی از مقوله های مهم علم منظورشناسی 
 & Brownنظریه ی ادب برای نخستین بار به صورت منسجم توسط پردازد. 

Levinson (1453 ارائه شد. آنها نظریه ی خود را در رابطه با گفتار شفاهی مطرح )
  ش راهبردهاینظریه ی ادب به دو بخ  تمام زبانهای جهان را مشمول آن دانستند. کردند و
حیثیت ها به منظور حفظ راهبردهای منفی تقسیم می شود. تمام این راهبردمثبت و 
(  صورت می گیرد. براون و لونسن بر این باورند که دو نوع 1463) Goffman مخاطب
ه هر فرد آرزومی کند مثبت ک  حیثیت: شان دادمی توان نارتباط  طرفهای هر در حیثیت

ایل منفی که مربوط به تم حیثیت و دیگران دوستش داشته باشند و به اواحترام بگذارند 
نش کانسان به این است که کسی مانع کار او نشود. بدین ترتیب، به منظور کاهش اثر 

همدلی، صمیمیت های مثبت ادب که نشان دهنده ی  راهبردهای، از های تهدید حیثیت
های منفی ادب که  نشان دهنده ی غیر تهدید  راهبردیا وحدت با مخاطب است و یا از 

هر چقدر کنشی  کننده بودن خواسته ی گوینده برای شنونده است، استفاده می شود.
تهدیدکننده تر برای حیثیت مخاطب باشد،  گوینده راهبردهای ادب بیشتری را به کار 

 ان تهدید بکاهد.  می گیرد تا از میز
برای نخستین بار نظریه ی براون و لونسون را در متون مکتوب Myers ،1454در سال  

 مورد مطالعه ی او مقاله های علمی در زمینه ی زیست شناسی مولکولی بود.  پیاده کرد.
، اگرچه در زبان نوشتار ارتباط رو در رو وجود ندارد، اما به هرحال نوعی ویبه گفته ی 

از آن . وی با انتخاب مقاله های علمی قصد داشت نشان دهد که باط به شمار می آیدارت
به شده  یاددر چهارچوب نظریه ی  مکتوب  مطالعات بسیاری بر متون الزم است پس
 .رسدانجام 

، نظریه ی نظام های ادب را پیشنهاد کردند.  Scollon & Scollon ، 2001در سال 
ه نظام ادب وجود دارد که عبارتند از: احترام، هم بستگی و  بر اساس طبقه بندی آنها، س

سلسله مراتب.  در نظام احترام، گوینده و مخاطب در یک تراز قرار دارند، اما فاصله ای 
بین آن ها برقرار است و باید به یکدیگر احترام بگذارند؛ به عنوان مثال، رابطه ی میان 

گوینده و مخاطب نه تنها در یک ترازند، بلکه اساتید یک دانشگاه. در نظام هم بستگی، 
فاصله ای نیز میان آن ها برقرار نیست. برای نمونه  رابطه ی میان دو همسر یا دو دوست. 
در نظام سلسله مراتب، میان گوینده و مخاطب رابطه ای نا هم تراز وجود دارد و یکی در 

. کارگر و کارفرما،  یا استاد و دانشجو رتبه ای باالتر از دیگری قرار دارد، مانند رابطه ی بین
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نظام فرهنگی ایران به طور کلی از نوع سلسله مراتبی است )اسالمی راسخ و همکاران ، 
(. البته اگر بخواهیم به طور خاص در مورد ساز و کار ادب در فرهنگ ایرانی بپردازیم، 2010

تعارف یک رابطه ی اجتماعی را نیز در نظر بگیریم.  "تعارف"و  "آبرو"باید مفاهیمی چون 
است که مستلزم صورت پارادوکسی )نا سازه ای( خواهش و امتناع است و البته این رابطه 

 (.  1154به فاصله ی اجتماعی دو طرف نیز بستگی دارد )آزاد ارمکی و بیکران بهشت، 

در سفرنامه ی خود به ایران در قرن  ، جهانگرد فرانسویJean Chardin)) ژان شاردن
 : هجدهم میالدی در این مورد می نویسد

ایرانیان در تملق،  ید طوالیی دارند. و اگردر چاپلوسی اندکی بی آزرم باشند، در عوض با 
  اظهار المثلفی  مهارت و صنعت خاصی مقصود خود را به طرف القا و تلقین می کنند. 
رند و در این مورد می دارند آنچه بر زبانشان می گذرد، عین مطلبی است که در دل دا

سوگند یاد می کنند. ولی مع هذا به محض این که از این مالطفت که برای جلب نفع یا 
نظردیگری صورت گرفته، لحظه ای می گذرد، مشاهده می شود که تمام این تعارفات یا 
به اصطالح خودشان، تواضعات، مطلقا عاری از حقیقیت و دوراز حشمت بوده است. 

 ( 181: 1180)شاردن، 
 

  Beemanیکی از دسته بندیهایی که در گفتمان ادب از آن یاد می شود متعلق به 
( است. وی که چندین سال را در ایران سپری کرده بود، به بررسی ساختار فرهنگی 1456)

و کنشهای زبانی جامعۀ ایران پرداخت. به گفته ی وی، دو حوزه از تقابل فرهنگی نمادین 
ش اساسی ایفا می کند که عبارتند از تقابل میان درون و بیرون و در زندگی ایرانیان نق

تقابل میان سلسله مراتب و برابری. وی  به نکته ی جالبی در مورد سازوکار ادب در زبان 
 "بزرگ داشت دیگران"و  "خویشتنی-خوار"فارسی دست یافته است و آن دو راهکار 

 "این جانب"، "بندة حقیر"، "بنده" ، از ضمایری چون"خویشتنی-خوار"است. در راهکار 
کاربردهای  "فرمودن "فعل "بزرگ داشت دیگران"و ... استفاده می شود. در راهکار 

و هم به صورت فعل کمکی برای  "گفتن"بسیاری دارد، هم به عنوان جایگزین برای فعل 
،  "نمورد توجه قرار داد"/  "دیدن"به جای  "عنایت فرمودن"سایر افعال. برای مثال، 

و مانند این ها.  "خوردن"به جای  "میل فرمودن"، "نوشتن"به جای  "مرقوم فرمودن"
همراه  "دادن"و  "گفتن"جدول ذیل صورت های کاربردی این دو راهبرد را برای افعال 

 با ضمایر اول شخص و دوم شخص مفرد نشان می دهد. 
 . 6جدول    

 (Beeman  ،6311 )برگرفته ازخوارخویشتنی و بزرگ داشت دیگران 
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(، آشکارترین تمایزات سبکی واژگانی در نظام های فعل و 1456)  Beemanبه گفته ی 
زبان مشاهده می شود و کاربرد گونه های مختلف فعل/ضمیر در بسیاری از زبان ضمایر 

ها متداول ترین شاخص نشان دادن منزلت اجتماعی در روابط میان فردی است. یکی از 
شکل های بسیار رایج بزرگ داشت مخاطب، به کار بردن ضمیر جمع برای مخاطب مفرد 

بان فارسی برای اشاره به مخاطب مفرد، بسته در ز"است. باطنی در این مورد می نویسد: 
به نوع رابطه ی اجتماعی، ضمیر جمع یا مفرد به کار می رود. از این رو انتخاب ضمیر 
یکی از شاخص های مهم برای نشان دادن رابطه ی اجتماعی دو طرف گفت و گوست. 

آنان وقتی دو طرف خودمانی باشند ضمیر مفرد به کار می رود ولی وقتی رابطه ی 
 (. 204: 1189)باطنی،  "خودمانی نباشد، ضمیر جمع به کار گرفته می شود

 (. Ide  ،2008در واقع عناوین و القاب احترام آمیز نشانه های ادب در زبان ها هستند )

Hudson  (1450 به این نکته اشاره می کند که تفاوت در القاب و عناوین وابسته به )
لگوهای فرهنگی مربوط به ارزش های اجتماعی، باورها و الگوهای فرهنگی است که این ا

فرهنگی هر جامعه -آداب ورسوم است. درواقع، عناوین خطابی ریشه در بافت اجتماعی
( عناوین خطابی بخش مهمی از رفتار کالمی را تشکیل 2006)  Affulدارد و به گفته ی 

جامعه را می توان شناخت.  می دهند که از طریق آنها، رفتارها، هنجارها و سنت های یک 
کاربرد القاب احترام آمیز در زبان های آسیای شرقی و به خصوص زبان ژاپنی از اهمیت 
بسیاری برخوردار است و پژوهش های متعددی در این زمینه صورت گرفته است )برای 

(.  استفاده Potts & Kawahara ،   2009؛ Fukada & Asato 2009نمونه، نک.  
عناوین در جامعه ی ایران نیز بسیار رایج است و از جمله مواردی است که حتی  از القاب و

، "جنا بعالی"، "جناب"گذر زمان هم از ارزش آنها  نکاسته است. به کاربردن القابی چون 
و ... در فارسی امروز نه تنها مرسوم بلکه از الزامات  "سرکار"،  "قربان"، "حضرت عالی"

 زندگی روزمره است. 

 خویشتنی-خوار 
 )اول شخص مفرد(

 بزرگ داشت دیگران
 )دوم شخص مفرد(

 گفتن 
 دادن 

 بنده عرض می کنم
 بنده تقدیم می کنم

 جناب عالی می فرمایید
 جناب عالی لطف می فرمایید
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های متفاوت  های مختلف و زبان های زیادی در ارتباط با گفتمان ادب در بافت وهشپژ
چه  ،ها در زبان انگلیسی و در متون متفاوت اغلب این پژوهش ،بی شک است.  انجام شده

ی های پژوهش ،در مورد متون فارسی ،سفانهأصورت گرفته است. مت ،شفاهی و چه مکتوب
انجام پژوهش در حوزه ی گفتمان ادب  ،ه است؛ از این رواز این قبیل بسیار کم انجام شد

 در متون فارسی می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.   
  پیشینه ی پژوهش. 1

همان گونه که پیش تر یاد آور شدیم، تا کنون، ساز و کار ادب در متون مختلفی به زبان 
 پژوهش علمی می توان بهدر خصوص مقاالت انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است. 
Gil-Salom & Soler-Monreal   (2004) کار ادب  و اشاره کرد که به بررسی ساز

در قسمت بحث و  نتیجه گیری مقاالت رشته های مهندسی پرداخته است. آن ها براین 
باورند که در قسمت بحث و نتیجه گیری مقاالت علمی به دلیل آن که ادعاهای علمی 

غلب نتایج پژوهش های دیگران نفی یا تأیید می گردد، رعایت ادب از بیان می شود و ا
جانب نویسنده حائز اهمیت است. نوشته هایی که به نقد و بررسی سایر آثار می پردازند، 

؛ Johnson  ،1442مانند نقد و بررسی کتاب ، نیز به طور ذاتی تهدید کننده هستند )
Valor  ،2001است که در ژانر نقد و بررسی کتاب، معموال  (. نتایج پژوهشها نشان داده

پیش  از انتقاد از اثر به نکته ی مثبتی از آن اشاره می شود. بدین ترتیب، تعریف کردن 
از اثر یا نویسنده ی آن که نوعی استراتژی مثبت ادب محسوب می شود، موجب کاهش 

ت که ساز و کار ادب در از دیگر ژانرهایی اس "نامه"اثر تهدیدکننده ی  آن می گردد. ژانر 
آن مورد توجه قرار گرفته است. بررسی هایی که در ارتباط با نامه های تجاری  صورت 

در این گونه  "استدالل"گرفته است نشان می دهد که رعایت ادب به همراه استراتژی 
 (. Vinagre  ،2005نامه ها از اهمیت خاصی برخوردار  است )

ی نیز کاربرد بسیاری دارد. در ژانر تبلیغات، از راهبردهای سازوکار ادب در تبلیغات تجار
ادب  به منظور متقاعد کردن مخاطبین استفاده می شود. نتایج مطالعات نشان داده اند 
که راهبردهای ادب در متون تبلیغاتی فرهنگهای غربی و شرقی متفاوت اند. در تبلیغات 

دستور "قیم تری ) برای مثال، غربی، راهبردهای ادب کمتر و کنش های زبانی مست
( برای جلب مخاطب به کار می رود، درحالی که در فرهنگ شرقی سعی می شود "دادن

)  "پبشنهاد دادن"از کنش های زبانی و راهبردهای ادب غیرمستقیم استفاده شود، مانند 
 (. البته Schmidt, Shimura, Wang & Jeong  ،1448برای نمونه، نک. 

Sifianou(2011)  ادعا می کند که پدیده ی جهانی شدن همچنان که بر تمام مقوله ها
 تأثیر گذار بوده، سازوکار ادب نیز مستثنی نبوده  و غربی شده است.  
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در زبان فارسی، تعداد پژوهشهایی که در زمینه ی سازوکار ادب انجام شده است، بسیار 
ه کرد که عناوین و ضمابر (  اشار1455کم است. در میان آن ها می توان به کشاورز )

  Koutlakiخطابی را در دوران پس از انقالب مورد بررسی قرار داده است. همچنین، 
( دو گفتارکنش تعارف و سپاس گزاری را مورد پژوهش قرار داده است. 2002، 1443)

پژوهشی نیز در رابطه با راهبردهای ادب در زبان فارسی، آن گونه که در کالس های درس 
اه از سوی دانشجویان به کار گرفته می شود، انجام شده است )شفیعی نهرخلیجی دانشگ

(.  نخستین پژوهشی که به ساز و کار ادب در متون کهن زبان فارسی 2011و همکاران ، 
را از دیدگاه تاریخ بیهقی  ( که 1153پرداخته است، مقاله ای است به نگارش غضنفری )

 ده است. نظریۀ ادب  مورد مطالعه قرار دا

  پژوهشهدف . 9
از دیدگاه ساز و کار ادب متون فارسی نخست، از دو جهت حائز اهمیت است:  پژوهشاین 

قیقات تح، تا به حال یمشدپیش تر یاد آور که  گونهمورد بررسی قرار گرفته اند، که همان 
ه ب، متون مورد بررسی دومشده است. نانجام در این حیطه زبان فارسی  چندانی بر روی

که در باال بدان اشاره  مورد پژوهشکه به جز یک گذشتۀ کهن زبان فارسی تعلق دارند، 
قرار نگرفته اند. در این مقاله جدی شد، تا کنون این گونه متون فارسی مورد تحقیق 

 قرار دادهبرآنیم که موارد ذیل را در سه نمونه از متون درباری دوران قاجاریه مورد بررسی 
مورد مقایسه  قرار دهیم. بنا بر این، تاریخ بیهقی قهای موجود در و سپس با مصدا

 چهارچوب تحلیلی متون مورد پژوهش براین اساس خواهد بود:
 عناوین و القاب احترام آمیز-
 کاربرد افعال و ضمایر جمع به جای مفرد -
 خویشتنی و بزرگ داشت مخاطب/دیگران-خوار -
 انخودبزرگ انگاری و کوچک شمردن دیگر -

  متون مورد مطالعه. 1 
 سفرنامه ینخستین : ه اند عبارتند ازقرار گرفت مطالعهمورد  ، آثاری کهدر این پژوهش

 اسناد دولتی ،دومین سفرنامه ی مظفرالدین شاه به فرنگ، به مازندران شاه ناصرالدین
،  ر و ایرانکبیامیردوران قاجاریه و نامه های امیرکبیر به ناصرالدین شاه، برگرفته از  کتاب  

، نوشته ی ابوالفضل بیهقی، دبیر فاضل تاریخ بیهقی (، و1158نوشته ی فریدون آدمیت )
 هجری قمری( . 930-158دربار محمود و مسعود غزنوی )
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سفرنامۀ  است. نمونه ی بارز آن دور در ایران معمول بوده روزگارانسفرنامه نویسی از 
هجری قمری( در سده ی  951-149دیانی )است که به قلم ناصرخسرو قبا ناصرخسرو

پنجم  نگاشته شده است و گزارش سفر هفت ساله ی نگارنده از مرو به حجاز، آسیای 
ه از دوران صفوی صغیر، سوریه، مصر، و بازگشت به بلخ در خراسان بزرگ آن روزگار است. 

 اهشاهان و ش ،از توجه بیشتری برخوردار شده است. در این میان ، سفرنامه نویسیبه بعد
دادند. سفرنامه های می عالقه ی بسیاری به نوشتن سفرنامه نشان نیز زادگان قاجاری 

ناصرالدین شاه و سفرنامه های مظفرالدین شاه به فرنگ از مهم ترین سفرنامه های دوران 
قاجاریه به شمار می آیند. بی شک این سفرنامه ها اطالعات خوبی از اوضاع  سیاسی، 

زبانی نیز می  دیدگاهاما از  ،اقتصادی آن دوران در اختیار ما قرار می دهنداجتماعی و 
 توان به این آثار نگاه کرد. 

ناصرالدین شاه در دوران سلطنتش میرزا تقی خان فراهانی، ملقب به امیرکبیر  
را به صدارت برگزید. اهمیت و نقش امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران برای همه ی ایرانیان 

ر است. نکتۀ جالب توجه این است که یکی از اقدامات برجسته ی  میرزاتقی خان آشکا
ه ، حتی در خطاب ب"جناب"امیرکبیر لغو لقب های طوالنی و بی معنی و اکتفا به کلمۀ 

 (.1142مقام صدارت بود )والیتی و همکاران ، 
 چهارم و پنجماز جمله آثار درخشان نثر فارسی، متعلق به سده های  نیز تاریخ بیهقی  

هجری قمری است. موضوع اصلی این کتاب، تاریخ سلطنت مسعود پسر محمود غزنوی 
ر آثار را از دیگتاریخ بیهقی است. دقّت و صداقت در بیان و استواری و پختگی در نگارش، 

 (.  1142تاریخی و ادبی متمایز می سازد )احمدی و همکاران، 

  . نتایج پژوهش1
هدف "های ادب براساس چهار مقوله ی ذکر شده در بخش در این قسمت، راهبرد

 در سه متن مربوط به دوران قاجاریه بررسی شده و با راهبردهای ادب در متن "پژوهش
مقایسه شده اند. نتایج به صورت مثال و مصداق از متن ها آورده شده و تاریخ  بیهقی 

 توضیحاتی نیز در مورد آنها داده شده است. 
 القاب احترم آمیز عناوین و -1-6

در این قسمت، القاب و عناوین احترام آمیزی که برای پادشاهان و بزرگان در دو دورة 
 قاجاریه و سده ی پنجم )دورة غزنویان( به کار می رفته به صورت نمونه آورده شده است. 

 در اشاره به پادشاه آمده: تاریخ بیهقینمونه هایی که در متن 
 (. 99: )تاریخ بیهقی "دراز باد... ولی النعم، سلطان اعظم ،خداوند عالمزندگانی "
 (. 195)همان:  "هم بندگان و چاکران شایسته دارد خداوند و "
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دراز باد، مهمات را نباید گذاشت که انبار شود، و خوارگرفتن کارها این  خداوندزندگانی "
مرد وزیر است و می داند که چنین است و این  خداونددل مشغولی آورده است... چون 

چند خدمت که وی را فرموده آمد نیکو به سر برد  و جان ومال پیش داشت، بر وی 
 خداوندبدگمان بودن و وی را متهم داشتن فایده چیست؟ که خلل آن به کارهای 

 (. 981)همان:  "بازگردد...
ن ند، مفرموده بود تا تو را و پسرت را هر یکی هزار عقابین بزنخداوند سلطان هر چند "

 (. 133)همان:  "بر تو رحمت کردم و چوب به تو بخشیدم
ه به کار رفته است و ب "خواجه"برای بزرگان دیگر، غیر از پادشاه، عنوان  تاریخ بیهقی در

 . "خواجه سید"همراه القاب و صفات دیگر نیز آورده شده است، مانند 
...«  را آنجا خواهند آورد  به طارم باید نشست که حسنک»]وزیر[ را گفت: خواجه امیر "

  "«چنین کنم.»گفت: خواجه 
برای پادشاه و بعضی دیگر از بزرگان، مانند وزیران و شاهزادگان،  "امیر"هم چنین عنوان 

 نیز به کار می رفته است:
 "یک قطره آب بود از رودیامیر حسنک و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب "

 (. 141-140)همان: 
را با عناوین و القابی که در دوران تاریخ بیهقی عناوین و القاب به کار رفته در اما اگر 

قاجاریه برای پادشاه و بزرگان دیگر معمول بوده است مقایسه کنیم، به تغییرات چشم 
برای پادشاه خبری  "خداوند"گیری برمی خوریم. تفاوت عمده آن که دیگر از عنوان 

و ... جای این عنوان را  "همایون"، "پادشاه عالم پناه"، "مقبلۀ عال"نیست؛ عناوینی مانند 
 گرفته اند. در یکی از نامه های امیر کبیر به ناصرالدین شاه آمده است:

می دانم، و هیچ عزتی در دنیا برخود نمی  قبلة عالم این غالم از روز اول خود را نوکر"
 ".ناهپادشاه عالم پدانم مگر بعد از فضل خدا به حکم و مرحمت 

تقی داخل خدمت استیفا شد، احکام نویس نظام و حتی مستوفی نظام گردید. وقتی میرزا
 نوشته ی یکی از منشیان قائم مقام را خطاب به او در این جا آورده ایم:

 بندگان صاحبا، امیدگاها، "
همایون  در حضوربندگان عالی فرمان مستوفی گری میرزاتقی در نظام، پریروز که 

تید به مهر مبارک رسید، لیکن قدر مواجب او نوشته نشده. هرقدر می فرمایید تشریف داش
  "نوشته شود
 (.18) همان: 
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 آخرین نامه ی امیر به حاکم هرات با این گونه صفات و عبارات آغاز شده است: 
، شهامت و صرامت انتباها، مجدت و جاللت همراها، رفیع جایگاها، عالیجاها"

 (. 626)همان:  "...فرزند مقاما ، عمدت االمراء العظاما، افخامت و مناهت اکتباه
)که در دستور زبان فارسی به عنوان  "ا-"چنان که مالحظه می فرمایید، به کار بردن آوای 

، و ...( در پایان صفات وعبارات به مثابۀ "خداوندا"، "شاها"نشانۀ ندا به کار می رود، مانند 
 دورة قاجاریه مرسوم بوده است. القاب احترام آمیز در نامه های 

به همراه صفات دیگری در  "عالیجاه"در متن فرمان محمدشاه به میرزا تقی خان، عنوان 
 خطاب به وی به کار رفته است:

میرزا تقی خان بداند که چون به مزید شایستگی و استعداد عالیجاه مقرب الخاقان " 
از او به ظهور رسیده، موجب اعتقاد و  و کفایتی چند که در کلیات امور دولت قوی بنیاد

 (. 111)همان:  "گردیده عالیجاهبه حسن درایت و کفایت آن  همایونوثوق خاطر 
ه ی قبل"همان گونه که پیش تر گفته شد، در دوران قاجایه برای پادشاهان القابی همچون

هجری  به کار می رفته، در حالی که در قرن پنجم "همایون"و  "پادشاه عالم"، "عالم
می نامیدند.  "خداوند"و حتی  "خداوند سلطان"، "خداوند عالم"پادشاه را با القابی چون 

را بسیار به کار می برده اند.  "عالیجاه"در دوران قاجاریه، در اشاره به بزرگان، عنوان  
عالوه بر این، چنان که در نمونه های پیشین دیدیم، بسته به این که مخاطب چه کسی و 

، "صاحب بندگانْ"،  "جاللت همراه"قامی باشد، صفات و عبارات دیگری همچون در چه م
اریخ ت ، و ...  نیز به کار می رفته است.  از سوی دیگر، در"رفیع جایگاه"، "مقرب الخاقان"

 ، که لقب"خواجه"از چنین صفات و عبارات مطنطن و موزون اثری نیست و عنوان  بیهقی
 (. 1153است، بیش ترین فراوانی را دارد )غضنفری،  وزیران و صاحبان دیوان بوده

 کاربرد افعال و ضمایر جمع به جای مفرد -1-1
همان گونه که پیش تر اشاره شد، یکی از راهبردهای ادب در زبان فارسی استفاده از 
ضمایر و افعال جمع برای شخص مفرد است. این راهبرد در فارسی امروز نیز کاربرد بسیار 

 دارد. 
 خطاب می کند:  "من"رالدین شاه در سفرنامه اش خود را با ضمیر ناص

 (199 :پیام بهارستان) "منزل سلیمان خان و سایر رفتند شکار کبک. برگشتم منبعد "
همچنین افعالی که برای خود استفاده می کند به صورت مفرد است، چه در مورد کارهای 

 حکومت.  روزمره و عادی اش و چه در مورد اعمال مربوط به
 (114)همان :  "پوشیدم.حمام. رخت  رفتم... برخاستم در طهران صبح از خواب"
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بیرون. میرشکار رفته بود شکار پیدا کند اما هوا ابر بود.  مدمصبح از خواب برخاسته آ"
 (.191 :)همان "خوردمباران هم می آمد. ناهار را در منزل 

 "دادم.هر یک را جواب ا خواسته بعد از ورود به منزل نوشتجات صندوق عدالت ر"
 (. 196 :)همان

های خوب که موجب  دستورالعمل... در امور الزمه ی مازندران و نظم آن سامان "
 (195 :)همان "دادم. آسایش بندگان خداست

برای خطاب به خویش استفاده می  "ما"اما مظفرالدین شاه در سفرنامه ی خود از ضمیر  
 را جمع می بندد.  کند و افعال مربوط به خود

 (.118)همان:  "بودند. ماجناب اشرف اتابک اعظم و عالء السلطنه همراه "
می  مان دردو سینه سرفه کردیم و تا صبح هی خوابمان نبرد تا صبح از شدت سرفه "

 (. 69)همان:  ".کرد
 "دراز کشیدیم. ولخت شدیم  توی اتاق وآمدیم  بعد از آنکه کشتی حرکت کرد"

 (.291)همان: 
سم به ا "اتابک اعظم"که ناصرالدین  شاه به تخت سلطنت نشست، لقب  1269در سال 

یر امیرکب"میرزاتقی خان افزوده شد و از آن پس او را به جلیل ترین القاب کشور یعنی 
 می خواندند.  در این هنگام شاه دستخطی به میرزا تقی خان صادر نمود.   "اتابک اعظم

را مسئول هر خوبی و بدی که اتفاق  شماسپردیم .  شمارا به دست تمامی امور ایران  ما"
، و به عدالت و حسن رفتار کردیمرا شخص اول ایران  شما. همین امروز دانیم میافتد 
به هیچ شخص دیگری چنین  شما، و به جز داریمبا مردم کمال اعتماد و وثوق  شما

 (.143)همان:   "منوشتی. و به همین جهت این دستخط را نداریماعتقادی 
 "اشم"در نمونه ی فوق، می بینیم که شاه برای رعایت احترام، در خطاب به امیر، ضمیر 

 اشاره می کند.  "ما"به کار برده است؛ در عین حال، به خودش با ضمیر 
 وقتی امیرکبیر مورد بی مهری شاه قرار گرفت  و زمان عزلش فرارسید، به شاه نوشت:

طالب این خدمات نبوده و نیست و برای خود سوای زحمت و تمام  بدیهی است این غالم"
 "ست به خدا با کمال رضا طالب آنستشماشدن عمر حاصلی نمی داند. تا هر طور دلخواه 

 (.91: امیرکبیر و ایران)
را اول نوکری به جمیع احکام و فرمایش  این غالم"یا در نامۀ دیگری به شاه می نویسد: 

 (.659)همان:  "ده و هستمطالب بوشما  و رضای
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در اشاره به دوم شخص  "شما"در نمونه های باال، به خصوص کار برد ضمیر  
از اهمیت ویژه ای برخوردار —که امروزه هم در زبان فارسی به وفور به کار می رود—مفرد

است. چنین کاربردی در متون پیشین فارسی ابدا سابقه ندارد و شاید آغاز آن را بتوان به 
سط دورة قاجاریه، دوران سلطنت نصرالدین شاه، نسبت داد. دلیل آن هم به احتمال اوا

قریب به یقین شروع ترجمه هایی از متون فرنگی به فارسی و آشنایی مترجمان با 
 در زبان فرانسوی است. ”vous“و  ”tu“کاربردهای دوگانۀ ضمایر 

فرد در اشاره به سوم شخص کاربرد ضمیر جمع به جای م تاریخ بیهقیاز سوی دیگر، در 
، در فارسی امروز( ابدا جایی ندارد و حتی در اشاره به "او"به جای  "ایشان"مفرد )مانند 

به کار می رود و فعل نیز مفرد صرف می شود  "وی"یا  "او"پادشاه هم ضمیر مفرد 
 (.  برای مثال، درباره ی سلطان مسعود آمده است:1153)غضنفری، 

در روزگار ملک با درد و غبن باشد و خراسان و ری و او ان بود که اما چون تقدیر چن"
: قیبیه)تاریخ  "جز صبر و استسالم؟ توانست کردبشود چه  ویجبال و خوارزم از دست 

(. و یا در جایی که تالش سلطان در تعقیب ترکمانان شرح داده شده، بدین صورت 618
 آمده:

 (. 853)همان:  "می داد و غالمان را اسب می ساخت، کار بود ببیشتری از شب بیدار"
به نظر می آید که کاربرد ضمیر و فعل جمع برای شخص مفرد در زبان فارسی به تدریج 
و در طول سالیان و سده های بعد بیش تر و بیش تر شده است و، همچنان که گفتیم، 

یژه از ی و به واین امر ممکن است به دلیل تأثیر پذیرفتن زبان فارسی از زبان های اروپای
 زبان فرانسه باشد. 

 
 خویشتنی و بزرگ داشت مخاطب/دیگران-خوار-1-9

همان گونه که در پیش در آمد توضیح داده شد، این ساز و کار در زبان فارسی به خصوص 
( قرار گرفته است. در متون فارسی دوره ی قاجاریه، این راهبرد 1456مورد توجه بیمن )

و گاهی آن چنان اغراق آمیز است که مایه ی تعجب خواننده ی  بسیار به کار گرفته شده
 امروزی می شود. 

در یکی از این نامه ها، که در واقع یک سند رسمی دولتی است، امیرکبیر نوع کارها و 
حدود مسئولیت هایش را مشخص می کند، که البته اعتماد الدوله اصرار بر نوشته شدن 

 می خواند . "این بنده"و  "این غالم"ه امیر خود را این نامه داشته است. در این نام
 می همایونخوب و بد همه را مقدر آسمانی و بسته به حکم این غالم  معلوم است که "

 (.308: امیرکبیر و ایران) "دانم



 
 
 
 
 

 ، جلد اولپژوهی ادبیاالت چهارمین همایش متنمجموعه مق      911

در این دولت ابد مدت هرگز اختیاری در عزل و نصب نداشته، و بعد از این این غالم "
ذات ری نخواهم کرد. آشکار است که این قدرت مختص هم استدعای همچنین اختیا

 (.308)همان:  "است همایون
همه به خاک را مداخله نیست. و بدیهی است باید این بنده در امورات شهر طهران "

 (.308) همان: "صادر شود همایونو حکم  پای همایون عرض شود
 نامه ای دیگر این گونه آغاز می شود:

... باعریضه و بی زیارت کردمرا  همایون، دستخطهای شوم  قربان خاکپای همایونت"
طالب بوده و شما  به جمیع احکام و فرمایش و رضای نوکریرا اول این غالم عریضه 
 "هستم
 و یا:
 (.  659)همان: " قربان خاکپای همایون مبارکت شوم"
 

یون مبارکت قربان خاکپای همایون/هما"در واقع، اکثر نامه های امیر به شاه با عبارت 
 آغاز می شود. "شوم

 در نامه ای دیگر امیر به ناصرالدین شاه می نویسد:
 ینوکرمصدر خدمتی و  خاکپای مبارکقابل آن نیست که تواند در غالم اگرچه این "

فدوی ادنا نوکر و جاروب  گردد که مقبول طبع مشکل پسند مبارک شود، اما از آنجا که
رایِ عدر  نوکریاست بقدر قابلیت و استحضار  ، بدیهیمبارکه است کش آستانه ی
به عرض  جرأتخاطر مبارک  رسید با اجازتتعقل قاصر این غالم الزمه آنچه در 
 (. 641)همان:  "اقتضا نمایدبه چه  رأی مبارکتا خواهد کرد 

نامه ای که شخصی به نام یارمحمدخان به ناصرالدین شاه می نویسد و از او سپاسگزاری 
 اسر پر است از این گونه موارد:می کند، سر

. در زمانی که آفتاب عالمتاب سعادت بر فدای خاکپای جواهرآسای مبارکت شوم "
 (. 614) همان:  "تابنده بود، ... این چاکر صداقت آیتساحت احوال اخالص منوال 

سرآغاز این نامه از منظر زبان چاپلوسانه ای که در اشاره به شخص شاه به کار گرفته 
 ندنی تر است:خوا
... اعلیحضرت قدر قدرت، قضا نهمت، فلک رفعت، خورشید رایت، بهرام صولت، "

مشتری سعادت، سلیمان حشمت، فریدون مرتبت، دارا دربان، جم احتشام، 
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اشرف ارفع اقدس امنع اعلی، شهنشاه کیوان بارگاه، قبله ی عالم و عالمیان پناه، 
 (.614 )همان: "روحی و روح العالمین فداه ...

 
در این متن، همانگونه که مالحظه می فرمایید، نویسنده خود را در نازل ترین مرتبه قرار 
داده و مخاطب را که شخص پادشاه است با چاپلوسانه ترین القاب ممکن، و آن هم با 

سعدی به نثر مسجع و موزون آراسته شده اند، مورد  گلستانعباراتی که گویا به تقلید از 
 داده است.خطاب قرار 

خویشتنی بیش از حد و باال -، این گونه موارد اغراق آمیز حاکی از خوارتاریخ بیهقیدر 
بردن اغراق آمیز جایگاه مخاطب کمتر دیده می شود.  گویا هنوز زبان فارسی به آفت 

 هایی مانند افراط گرایی های چاپلوسانۀ دوره های بعدی خود دچار نشده بوده است. 
آمده  و خطاب به سلطان و یا فرد مهمی نگاشته  تاریخ بیهقی ه در متندر نامه هایی ک

برای بیان فروتنی شخص گوینده به کار رفته است.  همچنین،  "این بنده"و  "بنده"شده، 
برای پادشاه به کار رفته، هرچند که باز هم قواعد  "فرمودن"افعال محترمانه ای  مانند 

 ل جمع با آنها به کار نرفته است. برای نمونه:دستوری زبان فارسی رعایت شده و فع
 (. 941-940:تاریخ بیهقی)"که ... فرمودو جوابها  شدامیر سخت اندیشه مند "

 برای "رأی عالی"و   "مثال عالی"، "خط عالی"، "فرمان عالی"همچنین عبارتهایی مانند 
نی و بزرگ داشت خویشت-پادشاه و امور مربوط به او به کار رفته است. این موارد خوار

دیگران از آن چه در متون دوره ی قاجاریه دیده می شود، بسیار به اعتدال نزدیک تر 
است و در اغلب موارد، با اغراق گویی ها و زیاده روی های زننده ی دوره ی قاجاریه فاصله 

 ی بسیار دارد.  
 کوچک شمردن دیگران    و انگاری -خودبزرگ-1-1

خویشتنی و بزرگداشت دیگران، -مقوله ی قبلی، یعنی  خوار این مقوله در جهت معکوس
قرار می گیرد و درواقع، در تقابل با سازوکار ادب است. اما از آنجا که  پادشاهان غالبا دچار 
غرور، نخوت و خود بینی مفرط بودند و دست کم خود را سایه ی خدا بر روی زمین می 

شید قدر قدرت جم"ابایی نداشتند. پادشاهان  دانستند، از به کار بردن این گونه تعبیرات
، سرمست بادة تکبر و خود بزرگ بینی در اشاره به خویشتن افعال جمع و در "شوکت

اشاره به دیگران افعال مفرد به کار می بردند. آنان البته به این هم اکتفا نکرده، پا را فراتر 
یا افعال  "فرمودن"بردند، مانند از این نهاده و افعال محترمانه را برای خود به کار می 

فرمایش "با واژه های دیگر به دست می آیند، همچون  "فرمودن"دیگری که از ترکیب 
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عرض "، و در عوض افعالی مانند "التفات فرمودن"، "مرحمت فرمودن"، "فرمودن
را، که بیانگر حقارت و کوچک شمردن اشخاص است، برای دیگران به کار می  "کردن
 بردند.
انگاری و کوچک شمردن دیگران فراوان -موارد خودبزرگسفرنامه ی مظفرالدین شاه در 

 یافت می شود. نمونه هایی را آورده ایم:
 به فخرالملک که سر راهرسیدیم  ،آمدیمکه  قدری .راندیم. شدیم...بعد سوارکالسکه "

رنامه سف) "... جلوآمد .با سیف السلطان :عرض کرد ؟کجا بودی فرمودیم. ایستاده بود
 (.19 مظفرالدین شاه:

 (.102)همان:  "... عرض کردکجا بودی فرمودیم به فخر الملک که سر راه ایستاده بود "
اعظم  کجناب اشرف اتاب .خوردیمو چای  شستیمسر و رومان را  برخاستیماز خواب "
)همان:  "می خواند نتوانسته بود شرفیاب شودچون قمار اول ماه احضار نمودیم را 
98 .) 
شا ناخوب نوکری است ما هم کمال التفات را به او داریم. حقیقتا سیف السلطان " 

 (.38) همان:  "که اینجا را خیلی آباد کند فرمود التفات خواهیما... بقدری 
 (.186)همان:  " فرمایشات فرمودیمتا یکساعت از شب گذشته "
 (. 19: )همان "مرحمت فرمودیمپانصد فرانک هم برای فقرا انعام "
به  ودستخط فرمودیم  را یکی .آورده بود ار مادکتر شنیدر دو سه تا صورت سیاه قلم "

 ،به همان کسی که کشیده بوداستدعا کرد یکی را هم  .مرحمت فرمودیمفخرالملک 
 .(63)همان:  "التفات فرمودیم

ستد، در دستخطی که ناصرالدین شاه به میرزامحمدعلیخان، وزیر امور خارجه اش می فر
 این گونه آمده است:

، و شغل نیابت بود، آن عالیجاه فیصل امورات خارجه همایون حکمدرین مدت که به "
خاطر همایون ما ، از طرز خدمت و طور راستی و صداقت خود داشتوزارت خارجه را 

 (. 111: امیرکبیر و ایران) "داشترا مسرور 
 در ادامه ی نامه آمده است:

در رتبه و شأن آن محِ مرحمت  خواستیمافزود،  ماد و اعتماد چون بر مراتب اعتقا"
 (. 111)همان:  "بیفزاییمعالیجاه نیز 
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نمونه های باال روشن می سازد که پادشاهان با ادبیات خاص خود ساز و کاری متضاد با 
-یعنی، خوار—( در رعایت اصول ادب در فارسی معاصر1456دسته بندی بیمن )

به کار می گرفتند، که با آداب اجتماعی امروزین —دیگران خویشتنی و بزرگ داشت
سازگاری چندانی ندارد و در مواردی حتی برای خواننده ی امروز خنده دار به نظر می 
آید. در حقیقت امر هم وقتی انسانی چنان سرمست بادة قدرت و مقهور نخوت می شود 

التفات "و  "فرمودن"ع، مانند و افعالی با صورت جم "ما"که در اشاره به خود ضمیر جمع 
 "استدعا کردن"و  "عرض کردن"، و برای سایرین، افعال خوارکننده ای مانند "فرمودن

 را به کار می برد، برای انسان امروزین خنده آور خواهد بود. 
 
  سخن آخر  . 1

این پژوهش، در بارة راهبردهای ادب در متون دو دورة  مورد بررسی، کوشیده است به 
یجی، هرچند کلی، دست یابد . در متون دوره ی قاجاریه، تنوع و بسامد القاب و عناوین نتا

ما به کار رفته است، ا تاریخ بیهقیبسیار بیش تر از القاب و عناوینی است که در متن 
ه برای سلطان به کار رفته است، در دورتاریخ بیهقی ، که در "خداوند"باالترین لقب، یعنی 
کاربردی نداشته است. از سوی دیگر، کاربرد ضمایر و افعال جمع در اشاره ی قاجاریه دیگر 

جایی ندارد، در حالی که در متون دورة قاجاریه به وفور  تاریخ بیهقی به اشخاص مفرد در
خویشتنی و بزرگ داشت دیگران، با به -، مواردی از خوارتاریخ بیهقی دیده می شود. در

ه اما به شکل مفرد، دیده می شود، در حالی که در متون کارگیری القاب و عناوین محترمان
دوره ی قاجاریه این القاب و عناوین در اشاره به اشخاص مفرد با ضمایر و افعال جمع به 

خویشتنی و بزرگ داشت دیگران در متون و -کار رفته اند. عالو بر این ها، راهبرد خوار
ناب و لحن بیش تر چاپلوسانه ای نسبت نامه های درباری دوران قاجاریه دارای اغراق، اط

 است.  تاریخ بیهقی به موارد مشابه آنها در 
اگرچه متون مورد بررسی متعلق به دوران پبشین است، اما می توان گفت که ریشه ی 
گفتمان ادب فارسی کنونی نشأت گرفته از همین متون قدیمی است؛ چراکه بی شک، 

تاثیرات بسزایی برجای گذاشته اند. اگر پدیده ی این متون در تحول و تطور نثر فارسی 
نظیر —اخیر کاربرد ضمیر دوم شخص جمع )شما( را در اشاره به دوم شخص مفرد )تو(

را استثنایی صرفا ناشی از تقلید از —"گفتی تو"به جای  "گفتید شما"مواردی مانند 
انگیزه های رعایت  زبان های فرنگی در ترجمه ها به حساب آوریم و نه لزوما برخاسته از

ادب، شاید بتوان ادعا کرد که در زبان  فارسی امروزین، به کارگیری القاب و عناوین به 
خصوص نسبت به دوره ی قاجاریه تلطیف یافته و به تعادل نزدیک تر شده، از اغراق و 
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 خویشتنی، بزرگ-تملق گویی آن اندکی کاسته شده است، اما همچنان مواردی مانند خوار
دیگران، به کار بردن بعضی القاب احترام آمیز و ضمایر و افعال جمع برای شخص  داشت

مفرد )به خصوص در اشاره به صاحبان قدرت( جزیی از گفتمان ادب فارسی محسوب 
 شده،  بخشی از زبان روزمرة فارسی زبانان را تشکیل می دهد. 

چه قدیمی و چه  پژوهش های بیش تری در زمینه  ی گفتمان ادب در متون فارسی، 
-کنونی، می تواند جزئیات بیشتری را آشکار سازد؛ به خصوص بررسی موارد خوار

خویشتنی و بزرگ داشت دیگران در فارسی مکتوب امروز و یافتن مشترکات آن با فارسی 
 مکتوب قدیم خالی از لطف نخواهد بود. 
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 درسی ایران.
 . تهران:  انتشارات آگاه.مسائل زبانشناسی نوین(. 1189باطنی، محمدرضا )

مجله . تاریخ بیهقیدر  "اصول ادب"(. جلوه هایی از بازتاب 1153غضنفری، محمد )
 . 93-24(، 1)91 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی ،

)م. عباسی، مترجم(. تهران: جلد چهارم : سیاحتنامه ی شاردن(.  1180اردن، ژان )ش
 انتشارات امیرکبیر.

تاریخ  (.1142والیتی، علی اکبر، عرفان منش، جلیل، میرزایی، غالمرضا و توکلی، یعقوب )
 . )چاپ هشتم(. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران. معاصر ایران

 ،پیام بهارستان(. نخستین سفرنامه ناصرالدین شاه به مازندران. 1154نوری، مصطفی )
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 (. برگرفته از1120.)سفرنامه ی مظفرالدین شاه به فرنگ
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