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تغييرات واژگان عربي در زبان شعرِ عصر قاجاريه
نرگس اسكويي

١

چكيده

تجدّد و تمدّن مفهوم عام و گستردهاي است كه ايران عﺼر قاجاريه را به خود
پيﭽيدهاست و ﺣيات ايرانيان در ساية آن ،دستخوش تﻐيير و تحوّﻻت همه
جانبهاي گﺸته ،به شكلي كه اثرات آن ﺣتي تا روزگار ما محسوس است؛ بديهي
است كه ايﻦ گونه تحوﻻت ،واژگان جديدي را در سطوح مختلﻒ زندگي ايرانيان
مطاﻟبه نمايد .از آنجا كه شﻌر ايﻦ دوره ،آميختﮕي كاملي با وجوه و ابﻌاد مختلﻒ
و واقﻌيِ تاريﺦ ايﻦ عﺼر دارد ،بررسي واژگان موجود در شﻌر و ادبيات خاص ايﻦ
برهة زماني ،اطﻼعات دقيقي از تﻐييرات زباني در سطﺢ واژگاني در اختيار ما قرار
خواهد داد .ايﻦ مقاﻟه به بررسي كاربرد واژگان عربي در شﻌر شﻌراي طراز اول
عرﺻة تجددطلبي )بهار ،عارف ،ايرج ميرزا ،ميرزاده عﺸقي ،نسيﻢ شمال ،ﻓرخي
يزدي( پرداخته است و نﺸان ميدهد كه در هنﮕامة هجوم واژگان ﻏربي مدرن،
ﭼﮕونه واژگان عربي با تﻐيير كاربريِ واژگان قديميتر و نيز ورود واژگان جديد
از زبان عربي ،يا شكلهاي جديدي از باهﻢآييوازگان در محورهﻢنﺸيني و در
گروههاي اسمي جديدتر ،در عرﺻههاي مختلﻒ ﺣيات و ادبيات ايران عﺼر
قاجاريه ايفاي نقش نموده است.
كليدواژهﻫا :شﻌر عﺼر قاجار ،تجددطلبي ،زبان عربي ،تﻐييرات واژگاني.

 . ١استاديار گروه زبان وادبيات ﻓارسي ،واﺣد بناب ،دانﺸﮕاه آزاد اسﻼمي ،بناب ،ايران.
تاريﺦ وﺻول٩٥/٠٦/٠٣ :

noskooi@yahoo.com

تاريﺦ پذيرش٩٥/١٠/٣٠ :
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ﻣﻘﺪﻣه

تحقيق در ﻓراز و ﻓرودها و اﻓزايش و كاستيها و باهﻢآيي نﺸانههاي زباني در

سبكهاي مختلﻒ ادبي ،ما را به سرﭼﺸمههاي بسياري از تحوﻻت و دگرگونيهاي بنياديﻦ
اجتماعي و زندگي مردم ،در اعﺼار مختلﻒ تاريﺦ رهنمون ميگردد .در شﻌر ﻓارسي دورة

مﺸروطه و عهد قاجار ،ارتباط ادبيات و زندگي اجتماعي ،به اوج خود ميرسد و شاعر در

آن تاﻓتة جداباﻓتهاي از مردم نيست ،بلكه در هماهنﮕي با جريانهاي اجتماعي و

خواستههاي مردم زمانة خود ،با اشﻌارش نقش مبارز راه روشنﮕري و آزادي را ايفا

ميكند ،و نتيجهاش آنكه ،شﻌر ايﻦ دوره ،امكان بررسيهاي مستقيﻢ تاريخي و ﻓرهنﮕي و
اﻟبته نﺸانهشناختي را براي ما مهيا ميكند.

ادبيات مﺸروطه ،شامل بخﺸي از ادبيات كهﻦ ﻓارسي است ) ١٢٨٥تا  ١٢٩٩ش( كه از

يك سو ريﺸه در دهة سوم سلطنت ناﺻراﻟديﻦ شاه و ويژگيهاي عمومي آن دارد و از
سوي ديﮕر در ادبيات نوي متجلي ميشود كه تا سالهاي نزديك به كودتاي سال

١٢٩٩ش و ﺣتا ﭼند سال پس از آن ادامه مييابد» .هﻢزمان با تحوﻻت بنيادي اجتماعي و

بهخودآيي و خويﺸتﻦنﮕري ملّي ،ادبيّاتِ نويني شكل ميگيرد كه مهﻢتريﻦ خﺼوﺻيتاش
انتقاد از تمامي مظاهر تحجّرِ سياسي و ﻓرهنﮕي است .آخوندزاده در نامهاي مينويسد» :به

هرﭼه دست ميزني ايجاب ميكند كه از آن انتقاد شود« )ميرعابديني .(١٣٨٣:١٧،ادبيات ايﻦ

عهد ،تﻼش و تكاپوي ملت ايران را براي نيل به يك ﺣكومت قانونمدار و بريدن از
ﺣكومت استبداد ،بازتاب داده است و ظهور آن را ميتوان با آشنايي ايرانيان با ايدة

"آزادي" به مفهوم اروپايي آن مقارن دانست .كلمة "آزادي"به كرّات در شﻌر كهﻦ ﻓارسي
آمده و اشﻌاري نيز در خﺼوص آن ميتوان پيدا كرد ،وﻟيكﻦ مفهوم ﻏربي آن كه ﺣكومت

قانون و نوعي نظﻢ اجتماعي متكّي بر برابري است ،ﭼيزي بود كه در نتيجة آشنايي شاعران
و اديبان ايران با ﻏرب ،در انديﺸه و اﺣساسات آنان رسوب كرد.

در دورة قاجار ،برخورد اقتﺼادي و ﻓرهنﮕي با ﻏرب -كه از نيمة دوم سدة نوزدهﻢ

ميﻼدي به شدت و به طور گسترده رو به ﻓزوني گذاشت -يكي از عوامل اﺻلي براي گذر

از ﺣيات سنتي به ﺣيات نويﻦ ايران بود؛ ادبيات نيز تحت تاثير ايﻦ جريان قرار گرﻓت.
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دانش ،زبان و ادبيات اروپايي ،تﻌليﻢ و تربيت ﻏربي و هﻢپاي آن ايجاد امكانات در زمينة

تكنوﻟوژي ،علوم طبيﻌي و علوم اجتماعي و بازتاب جملة ايﻦ عوامل در زندگي روزمره،

براي ادبيات ايران ،جريان جديد و بيسابقهاي بود .جرياني كه در پي آن با وقوع مضاميﻦ
نو ،واژگان جديد و نوظهوري در زبان و ادبيات ﻓارسي رخ نمودند كه خبر از تﻐييرات

اساسي در نظام زندگاني ايرانيان داشتند .اگر ﭼه نثرنويسي محققانه و روزنامهنﮕاري
متجددانه و روشنفكرانه )آزاديستان ،ﺻوراسراﻓيل ،قانون ،اختر ،ادب ،ايرانﺸهر ،تجدد ،بهار

و (...پيﺸتر و بيﺸتر از شﻌر ،نمايشگر ايﻦ گونه تﻐييرات زباني بوده است ،اما به واقع ،ايﻦ
تازگي و تحوﻻت ﻟﻐوي ،به جهت تاثير عميق بر زبان شﻌر در مسير آشناييزدايي و

برجستهسازي آن ،از جذابيت بيﺸتري برخوردار است و نيز امكان مقايسه آن با زبان شﻌر
دورههاي پيﺸيﻦ ﻓراهﻢ است.

ﻣﺴﺌله و روش تحﻘيق

ما قﺼد داريﻢ در ايﻦ مقاﻟه به ايﻦ موضوع بپردازيﻢ كه با تجلي ايﻦ همه تحوّل و

تجددخواهي در عرﺻة شﻌر ﻓارسي عﺼر قاجاريه و نفوذ ﻓرهنگ و كلمات ﻓرنﮕي در آن،

زبان عربي – در بُﻌد واژگان -ﭼه تﻐييرات اﺣتماﻟي داشته است و از ايﻦ طريق به ايﻦ
پاسﺦ برسيﻢ كه آيا زبان عربي در ايﻦ تﻐيير و تحول ﻓرهنﮕي و تمدنخواهي ايرانيان،

همﭽون قبل تاثيرگذار بوده است يا خير؟ براي ايﻦ كار ،ابتدا واژگان عربي متناسب با
تﻐييرات سياسي ،اداري و ماﻟي را در ايﻦ شﻌر ياﻓته ،مﻌني يا مﻌاني نزديك به مﻌناي

اﺻطﻼﺣي آن را در ﻓرهنگهاي عربي بازجسته –يا به عدم وجود ﭼنيﻦ مﻌنايي در
ﻓرهنگهاي ﻟﻐت عربي اشاره نموده ،-سپس مثاﻟي از شﻌر شاعران برجسته ايﻦ عهد ،در
باب مﻌناي اﺻطﻼﺣي جديد آن واژه ،ذكر نمودهايﻢ.

بحث و بررسي
الف( ورود واژگان متجددانه در زبان عصر قاجار

از روزگارِ پادشاهيِ ناﺻراﻟديﻦ شاه ،با برقراريِ رابطة پايدار با »دولِ خارجه« و پديد

آمدن هستة دستﮕاههاي اداري و انتظامي مدرن ،به تقليد از مدلِ اروپايي ،زبانِ منﺸيانة
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درباري ،رﻓتهرﻓته ميبايست سبك دشوار و پرگويي مﻐلق كﻢماية خود را رها كند و راه

تقليد از زبان اداري ﻓرانسه و دستﮕاه اﺻطﻼﺣي آن را در پيش گيرد .ايﻦ سير با رشد و

توسﻌة دستﮕاه اداري و نهادهاي دوﻟتي مدرن در دورانهاي سپسيﻦ شتاب گرﻓت .با پديد
آمدن و توسﻌة وزارتخانههاي امور خارجه و داخله و دستﮕاههايِ نظميّه و بلديّه و ﺻحيّه،

و جز آنها ،ميراث زبان منﺸيانه ،كﻢ و بيش با همان عادتهاي زباني »ﻓاخر« خود،

ميبايست خود را با نيازهاي زباني تازه سازگار كند .واژههاي كهﻦ ميبايست بارهاي
مﻌنايي تازه به خود بﮕيرند كه از زبان ﻓرانسه وام گرﻓته شده بود يا در همان قابهاي زبان
سنتي و عادتهاي آن ،در همان قاﻟبهاي ﺻرﻓي و نحوي عربي يا عربيمآب ،واژههايي را

جﻌل كنند كه ﭼه بسا به گوش هيچ عربزباني نخورده بود .آشنايي با انديﺸههاي »تجدّد«،

و به دنبال آن ،انقﻼب مﺸروطيّت نيز عاﻟمي از مفهومهاي سياسي را با خود آورد كه

سرراست از زبان ﻓرانسه يا ناسرراست از را ِه تركي عثماني يا روسي به ﻓارسي وارد شدند.

از آن جمله ،در باﻻتريﻦ ساﺣت ،مفهومهايي مانند قانون اساسي ،مجلس ،ﺣريّت ،و
مﺸروطيّت بود كه ،در جوار ﺻدها واژة اداري و ارتﺸي و علمي و ﻓنّي ديﮕر ،به ايﻦ مﻌناي
مدرن در زبان ﻓارسي پيﺸينه نداشتند.

رواج ﻓرنﮕيمآبي و آشنايي با شيوة خوراك و پوشاك و ادب و آداب اجتماعي

ﻓرنﮕيمآب و رواج آنها در ايران از راه مدرنگرايي آرام-آرام ،و سپس شتابناك ،ﺻدها

واژة مربوط به نام ابزارها و روشهاي آرايش ،نام گونههايِ پوشاك و ابزارها و شيوههاي
دوخت-و-دوز آنها ،نام خوراكها و ابزارها و روشهاي پخت-و-پز آنها ،و واژگان
رﻓتار اجتماعي تقليدي درخور آنها را وارد زبان ﻓارسي كرد.

ب( لغات عربي در تحوﻻت اين دوره

هﻢگام با تحوّﻻت عرﺻههاي اجتماعي ،سياسي ،ﻓرهنﮕي ،ﺣكومتي ،اداري و ،...تﻐيير

عظيمي در نظام كاركردي زبان عربي در شﻌر و ادبيات دورة مﺸروطه به وجود ميآيد كه به

نحو شﮕفتانﮕيزي ،پيﮕيري ايﻦ تﻐيير كاربردي ،ما را با بسياري از تحوﻻت متجددانه و

تمدنگرايانة دورة مذكور آشنا ميسازد .بسياري از واژههاي عربي كه تا پيش از انقﻼب

مﺸروطه در شﻌر ﻓارسي استفاده ميشدهاند ،به نفع نيازهاي روز جامﻌة آن روز و توقﻌات
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اﺻﻼحطلبانه ،تجددگرايانه و بيداريخواهانة آن ،تﻐيير كاربرد داده ،مﻌاني و يا كاركردهاي
اﺻطﻼﺣي ديﮕري پيدا كردهاند.

نيازهاي ﻓراوان به ﻟﻐات جديد از مسير استخدام زبان عربي ،بديﻦگونهها در شﻌر

ﻓارسي عﺼر قاجار تاميﻦ ميشدهاند:

 .١بخﺸي از طريق ورود ﻟﻐات و اﺻطﻼﺣات از زبانهاي ﻏربي.

 .٢بخﺸي از طريق كاركردهاي واژهسازي و تركيب درون زبان ﻓارسي.

 .٣بخش عظيﻢ و قابل توجه آن از طريق استخدام واژههاي جديدتر از زبان عربي.

در ادامه ،تﻐييرات هﻢراستاي واژگان زبان عربي را با تحوﻻت سريع و ﻓراگير عهد

قاجاريه و دورة انقﻼب مﺸروطه بررسي خواهيﻢ كرد .براي سهوﻟت و قابل دسترستر بودن

ايﻦ بررسي ،ابتدا مقوﻟة اﺻلي را در سه بخش مستقل سياسي ،اداري و ماﻟي مربوط به

ﻻيههاي جديد اجتماع تحول ياﻓتة ايراني تقسيﻢبندي نموده ،سپس ﻟﻐات و اﺻطﻼﺣات
عربي جديد -يا با كاربرد مﻌنايي جديد -را در ايﻦ بخشهاي مستقل جستهايﻢ و همراه با

مثالهايي از شﻌر شاعران مﺸروطهخواه ذكر كردهايﻢ.

پ( شعارﻫا و مطالبات اﺻلي جامعة ايراني در عصر مشروطهطلبي

در ايﻦ دوره ،شﻌر ﻓارسي در قلمرو محتوا و اهداف شﻌري ،از دربار رست و گام به

كوﭼه و بازار نهاد و مﺸحون از خون و ﻓرياد و گرمي زندگي و آرمانها شد؛ شﻌر

مﺸروطيت تا آن اندازه محتوا و گسترة اﺣساسي شﻌر ﻓارسي را دگرگون كرد كه ميتوان

گفت همة پيوندش را با گذشته گسست .شكلگيري تدريجي طبقة متوسط و انديﺸة تجدّد
در دورة قاجار ،خواستِ مﺸروطيّت و ﺣكومتِ قانون را به همراه داشت .در ﭼنيﻦ وضﻌيتي

ارزشهاي تثبيت شدة كُهﻦ ،اهميت خود را از دست ميدهند و ملّت و آزاديهاي عمومي

اعتبار مييابند .ادبيّاتِ ايﻦ دوران ،كه متأثرِ از ﻓرهنگِ ﻏرب است ،با پرداختﻦ به مُبرمتريﻦ

مسائل اجتماعي و انتقاد از استبداد ،خراﻓات و موهومپرستي ،نقﺸي متفاوت با نقش ادبيّاتِ

كهﻦ بر عهده ميگيرد .ضرورتِ بيان وظايﻒ تازه ،سبب بهكارگيري شكلهاي جديد ادبي و
ورود موضوعها و شخﺼيتهاي تازه به عرﺻة ادبيّات ميشود .جاي شكلهاي كهنة ادبي

را ،كه كاربرد زيبايي شناختي خود را از دست دادهاند ،شكلهاي تازة ادبي ميگيرند.
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در بطﻦ شﻌر مﺸروطه ،واژگان جديد ،تحول ياﻓته يا با مﻌاني جديد را خواهيﻢ ياﻓت كه

مستقيما بازگو كنندة تمام آرمانها و تحوﻻت بيروني است .پرتكرارتريﻦ واژگان عربي )و
بﻌضا تركيبات عربي( جديد و تحولياﻓته كه در ايﻦ شﻌر وجود دارد ،ﺣاوي شﻌارهاي

اﺻلي شﻌر دورة قاجاريه –ملهﻢ از انقﻼب مﺸروطه -هستند .ايﻦ واژهها يا كﻼ براي
نخستيﻦ بار در شﻌر ايﻦ دوره ديده شدهاند و يا قبﻼ هﻢ در شﻌر ﻓارسي بودهاند و در ايﻦ

دوره تﻐيير كاربرد مﻌنايي ياﻓته ،مﻌناي اﺻطﻼﺣي جديد پيدا كردهاند:

اجتماع )اجتمع القوم و الشيءُ المتفرق( :تا پيش از ايﻦ دوره ،ﻓقط مﻌني جمع شدن را

ميدهد وﻟي از ايﻦ دوره به بﻌد در مفهوم جامﻌة مدني مستفاد است:

»نﮕاه كﻦ به مقاﻻت مﻦ كه هر يك هست /به ﻓﻦ پرورش اجتماع ،جان ادب«
)بهار(٥٣١:١٣٩١،
اجتماعي )اﻻجتماعيه :الحاله الحاﺻله من اجتماع قوم لهﻢ مصالح مشتركه( :منسوب به
اجتماع ،ﺻفت نسبي ،و نخستيﻦ بار در ايﻦ شﻌر ديده ميشود:

»اگر گويد بهترك عادت خويش /بﻼي اجتماعي آيدش پيش« )همان(٨٤٤،

اجنبي )الغريب( :تا پيش از ايﻦ دوره در مفهوم مخاﻟﻒ آشنا به كار ميرﻓته است ،اما در

شﻌر ايﻦ دوره به طور خاص ،به بيﮕانﮕان )اتباع مماﻟك ديﮕر( كه قﺼد دخاﻟت در امور

ايران را دارند ،اطﻼق ميشود و يكي از ﭼهرههاي بسيار منفور ايﻦ شﻌر است:

»دست اجنبي اﻓراشت ،تا ﻟواي ناامني /ﻓتنه سربهسر بﮕذاشت ،سر به پاي ناامني«
)فرخي(١٧٧ :١٣٥٧،
اجانب :جمع مكسر اجنبي است:
»تا اجانب را با هﻢ سر كيﻦ است و نقار /بايد ايﻦ شاه به اﺻﻼح وطﻦ بندد كار«
)بهار(٢١٧ :١٣٨٧،
احزاب )ج حزب :الجماعه من الناس؛ جند الرجل؛ القسﻢ من القران( :ﻓﻌاﻟيتهاي ﺣزبي

يكيازتظاهرات جوامع مدرن و آزاد است؛ ايﻦ مفهوم سياسي از ايﻦ دوره در شﻌر ما وارد
شده است و شﻌراي ايﻦ دوره به "ﺣزب توده" )بهار" (٥٩٦ :١٣٩١،ﺣزب دمكرات" )عارف،

" (٢٨٣ :١٣٨١ﺣزب خود مختار" )بهار (٥٩٧ :١٣٩١ ،و "ﺣزب نازي" )همان (١٠٧٠ ،اشاره

كردهاند:
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»خدا رﺣمت كند مرﺣوم ﺣاجي ميرزا آقاسي را /ببخﺸد جاي آن بر خلق اﺣزاب

سياسي را« )فراهاني(٣٧:١٣٧٨،

ارتجاع )ارتجع اليّ الشي :ردّه اليّ( :مخاﻟﻒ تجدد بودن ،تحجر:

»بهر آزادي هـر آن كس استقامت ميكند /ﭼارة ايﻦ ارتجاعِ پر وخامت ميكند«
)فرخي(١٣٥ :١٣٥٧،
اسﻢ ﻓاعل ايﻦ مﺼدر مرتجعدر مﻌني عكس آزاديخواه ،براي نخستيﻦ بار در ايﻦ دوره
وارد شﻌر گﺸته است:

» ﭼون مرتجﻌيﻦ آﻟت نيرنگ شدند /آزادي و ارتجـاع در جنگ شدند« )همان(٢٢٦ ،

استبداد )استبدّ بكذا :انفرد به مستقﻼ( :قبﻼ هﻢ در شﻌر ﻓارسي وجود داشته است ،و

مﻌناي مﺼطلﺢ خودرايي و تكبر از آن مستخرج است:

راند ديوان را ﺣق از مرﺻاد خويش/عقل جزوي را ز استبداد خويش

كه سري كﻢ كﻦ نهاي تو مستبد /بلك شاگرد دﻟي و مستﻌد )مولوي(٦٨٣ :١٣٧٨ ،

اما در شﻌر ايﻦ دوره به طور خاص در مقابل "جمهوري" استفاده ميشود:

»گركهجمهوري استايﻦ اوضا ِع "برگير و بهبند" /هيچ آزاديطلب بر ضدّ استبداد

نيست« )عشقي(٣٦٤ :١٣٥٧،

استعمار )جعلت دوله بﻼد غيرﻫا استعمارا :جعلتها مستعمره لها( :اول بار در شﻌر ايﻦ

دوره وارد شده است و در مﻌني تسلط كﺸوري قوي بر كﺸوري ضﻌيﻒ است:

»ﻟرد كرزن عﺼباني شده است /داخل مرثيهخواني شده است/آخر اي ﻟرد ز ما دست

بدار /كﺸور جﻢ نﺸود استﻌمار« )فرخي(١٩٧ :١٣٥٧ ،

اسﻢ مفﻌول ايﻦ مﺼدر "مستعمره" هﻢ در ايﻦ شﻌر نخستيﻦ بار استفاده شده است:

»در طوف ﺣبش ديدم دي موسوﻟيني ميگفت /كايﻦ قطﻌه بديـــﻦ خوبي مستﻌمره

بايستي« )بهار(١١٥٣ :١٣٩١،

استقﻼل )تفرّد بﻼد به حكﻢ نفسها( :استقﻼل ،در مﻌني مكنت در مثنوي ديده ميشود:

»كرد يك داماد ﺻاﻟﺢ اختيار/كه بُد او ﻓخر همه خيل و تبار

پس زنان گفتند او را مال نيست /مهتري و ﺣسﻦ و استقﻼل نيست« )مولوي:١٣٧٨ ،

.(٩١٧

□ ١٨

پژوﻫشﻫاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٦زمستان ١٣٩٥

اما در شﻌر ايﻦ دوره مفهوم جديد سياسي ياﻓته است و در مﻌني خودمختاري يك

كﺸور و عدم دخاﻟت اجانب در آن به كار رﻓته است؛ همانﮕونه كه در شﻌر شاهد به ﭼﺸﻢ

ميآيد ،اسﻢ ﻓاعل ايﻦ مﺼدر" ،مستقل" نيز در ايﻦ شﻌر وجود دارد:

» مستقل نيست دو كس بر سر يك راي وﻟي /سر هر برزن و كو ﺻحبت استقﻼل است«

)عارف.(٢٩٤ :١٣٨١ ،

اﺻﻼح )اﺻلح الشي :ضد افسده( :در ايﻦ شﻌر در مفهوم جديد سياسي استفاده شده

است ،يﻌني بهسازي و تﻐيير نظام ادارة يك كﺸور:

»آزادي و اﺻﻼح بود ﻻزم و واجب /مﺸروطيت از ما نكند دﻓع مﻌايب« )بهار:١٣٩١،
(٣٠٧
ايﻦ مﻌني همﭽنيﻦ در شكل واژة جديد اﺻﻼحات در شﻌر ايﻦ دوره وارد شده است:
»خدا سرماية اميد و بيﻢ است /كه اﺻﻼﺣات را ركني قويﻢ است« )همان(٨٤٤،

اعتدالي )اعتدل :استقام /توسط بين الحالين( :ﺻفت نسبي از اعتدال؛ ايﻦ واژه ،در شﻌر

قديﻢتر ،مﻌناي تﻌادل ،برابري يا بهاندازه بودن دارد:

»ﭼو آب از اعتدال اﻓزون نهد گام /ز سيرابي به ﻏرق آرد سرانجام« )نظامي:١٣٩٠ ،

.(٢٧

ايﻦ كلمه در مﻌني جديد و سياسي در شﻌر ايﻦ دوره راه ياﻓته است و مﻌادل "طيﻒ

ميانهرو" است:

»نيزازاو در اعتداﻟيون ﻓتاد /آن ﭼه در ديوانﮕان از شور مياﻓتد««)همان(١٨٤،

افراطي )افرط :جاوز الحد من جانب الزياده ( :ﺻفت نسبي از اﻓراط است و براي اوﻟيﻦ

بار در ايﻦ شﻌر به كار رﻓته است؛ در ادبيات سياسي امروز ايﻦ طيﻒ سياسي مﻌادل

"تندرو" است:

»يك مﻌاون هﻢ از آن كجكلهان /پرورش ديده در امﻌاء شهان /جسته از بيني دوﻟت

بيرون /شده اﻓراطي اﻓراطيون« )ايرجميرزا(١٨٨ :١٣٥١،

انتخابات )انتخب الشي :اختاره( :در مﻌني رﻓراندم و مراجﻌه به آراء عمومي براي

تﺼميﻢگيريهاي كﻼن ،اول بار در ايﻦ شﻌر ديده ميشود:
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»ايزد به ما عطا كرد ﺣريت و مساوات /از اجنبي بترسيد در وقت انتخابات«
)نسيمشمال(٣٤٠ :١٣٦٣ ،
انقﻼب )انقلب :مطاوع قلب /انكبّ و رجع( :در شﻌر كهﻦ ،مﻌنيِ هر نوع تﻐيير و
دگرگوني دارد:

»ز انقﻼب زمانه عجب مدار كه ﭼرخ /از ايﻦ ﻓسانه هزاران هزار دارد ياد« )ﺣافﻆ،
(٢٠٠ :١٣٨٥
اما در شﻌر ايﻦ دوره در مﻌناي جديدِ سياسي و در مفهوم خيزش عمومي مردم براي

تﻐيير ﺣكومت و دوﻟت استفاده شده است:

»دلﭼه ميخواهﻢ نباشد در ﺣديث عﺸق دوست /جان ﭼه كار آيد نﮕردد گر ﻓداي

انقﻼب؟« )فرخي(٩٢ :١٣٥٧،

انقﻼبي :منسوب به انقﻼب )رك انقﻼب(؛ اول بار در ايﻦ شﻌر استفاده شده است:

»يك مرد انقﻼبي از ايﻦ دور انقﻼب /اي زن نﺸد ﭼو ﭼﺸﻢ تو "شهرانقﻼبكﻦ"«
)عارف(٢٩٢ :١٣٨١،
اقليت )اقلّ :ضد اﻻكثر( :مﺼدر جﻌلي است؛ نخستيﻦ بار در شﻌر ايﻦ دوره ديده شده
است؛ در مﻌناي سياسيِ جمﻌيت ،ﺣزب و يا وكﻼي مجلس كه در قياس با جناح مقابل از

اﻓراد كمتري برخوردارند:

»به آزادي ببستند عهد محكﻢ /اقليت از ايﺸان شد ﻓراهﻢ« )عشقي(٢٩٤ :١٣٥٧،

اكثريت )اكثر :ضد اﻻقلّ( :مثل اكثريت نخستيﻦ بار در ايﻦ شﻌر استفاده شده است و به

جناح مخاﻟﻒ اقليت اطﻼق ميشود:

»تديﻦ گفت مجلس هست با مﻦ/نمايﻢ اكثريت را مﻌيﻦ« )همان(٢٨٩،

ترقّي )ترقّيَ :ﺻعد( :در شﻌر كهﻦ در مﻌني باﻻ رﻓتﻦ و اوج گرﻓتﻦ استفاده شده است:

»باز جان و تﻦ ز نقﺼان و كمال /هست دايﻢ در ترقي و زوال« )عطار.(٣٧٦ :١٣٨٨ ،
اما در ايﻦ دوره ،به مﻌني رشد و پيﺸرﻓت كﺸور به سمت تمدن مستفاد است:

»ترقي اندر ايﻦ كﺸور محال است /كه در ايﻦ مملكت قحطاﻟرجال است« )همان(٢٨٦،

تمدّن )تمدّنَ :تخلّق به اخﻼق اﻫل المدن( :ايﻦ ﻟﻐت را براي بار اول در شﻌر ايﻦ دوره

مييابيﻢ؛

□ ٢٠

پژوﻫشﻫاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٦زمستان ١٣٩٥

»روح تمدن به ﻟب آية امﻦ يجيب /ديﻦ محمد يتيﻢ ،كﺸور ايران ﻏريب« )بهار:١٣٩١ ،
(٢٠٨
تجدّد )جدّد الشي :ﺻيّره جديدا( :از ﻟﻐات پرمﺼرف كه براي نخستيﻦ بار در ايﻦ شﻌر

وارد شده است و هﻢمﻌني ترقي و تمدن است:

»پرتو نور تجدد ز خيابان جديد/روح امثال خياباني نوراني كرد« )عارف.(٣١٧ :١٣٨١،
تجددطلب :آنكه خواهان ترقي و تمدن و تجدد براي مملكت است:

»وز كينه شبانﮕاه تجددطلبان را /كﺸتند و تو گويي عملي نادره كردند« )بهار:١٣٩١،
(٢٧٢
ي
تشكيﻼت )التشكيله :المجموعه( :بار اول در ايﻦ شﻌر ديده شد ،به مﻌني اﺻطﻼﺣ ِ

ﭼارت سازمانيِ اﺣزاب سياسي و دستﮕاههاي اداري:

»بنوشتﻢ نظير ايﻦ ابيات /از براي رئيس تﺸكيﻼت« )همان(٧٣٢،

تحريكات )حرّ َكهُ :ضد سكّنه( :دخاﻟتهاي مﻌموﻻ تفرقهانﮕيز و اختﻼفاﻓكﻦ در امور

يك ﺣزب ،ملت و يا كﺸور:

» گردش ايﺸان به تحريكات ﻏير است اي پسر /بر مثال مهرة شطرنج و نرد و طاوﻟه«
)فراهاني(٢٦٣:١٣٧٨،
حقوق )ج حقّ :ضد الباطل /امر مقضي /حقوق القانوني :مجموعه القوانين الكنسيه( :در
مﻌني جديد قانوني و سياسي نخستيﻦ بار در شﻌر دورة مﺸروطه ديده ميشود:

»تودة ما ﻓاقد ﺣقوق سياسي است /تا نﺸود جهل ما به علﻢ مبدل« )فرخي(٢٠١ :١٣٥٧،

»در ﺣقوق خويش نﻌرهها زديﻢ /كس نﮕفت كه ايﻦ ناﻟه از كجاست /هان ﭼه شد كه

ﻓرياد ميكند/پسﺣقوقبيﻦاﻟمللكجاست؟« )عارف(٤٠٦ :١٣٨١،

» ﺣقوق نفت شمال و جنوب خاﺻه ماست /بﮕو به خﺼﻢ بسوزان به نفت پيكر

خويش« )همان(٨٨ :

جامعه )مونث الجامع( :اول بار در شﻌر ايﻦ دوره استفاده شده است و در ادامة مفاهيﻢ

مرتبط با تمدن قرار دارد:

»در پيﺸﮕاه اهل خرد نيست محترم /هر كس كه ﻓكر جامﻌه را محترم نداشت«
)فرخي(٩٦ :١٣٧٥،
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دولت )الدوله :تطلق اجماﻻ علي البﻼد( :در شﻌر كهﻦ ،واژة دوﻟت در ايﻦ مﻌاني استفاده

شده است» :ثروت و مال .نقيض نكبت .مال اكتسابي و موروثي) .ناظﻢ اﻻطباء( .مال .مال و
ظفر را دوﻟت بدان سبب گويند كه دست به دست ميگردد) .از ﻏياث ( .ثروت و مكنت و

نﻌمت.

پير و ﻓرتوت گﺸته بودم سخت  /دوﻟت تو مرا بكرد جوان .رودكي « )نقل از دهخدا،

ذيل دولت(.

اما از ايﻦ دوره ،كلمة دوﻟت ،ﺣكومت قانوني يك كﺸور و همﭽنيﻦ نحوة ادارة يك

كﺸور مﻌني ميدهد:

»تا جهان است بود دوﻟت مﺸروطه به پاي /جيش ما ﻏاﻟب و شاهنﺸه ما با ﻓرهنگ«
)بهار(١٧٧ :١٣٩١،
»مﻌني دوﻟت قانوني اگر ايﻦ باشد /نامي از دوﻟت و قانون به جهان كاش نبود«
)فرخي(١٣٥ :١٣٥٧،
دولتي :منسوب به دوﻟت )رك دوﻟت( ،با مﻌناي جديد اﺻطﻼﺣي ،يﻌني توابع و منسوبان
ﺣكومت نيز در ايﻦ شﻌر وجود دارد:

»آن كس كه كرد كار ادارات دوﻟتي /سوزد به پﺸت ميز جهنﻢ روان او« )بهار:١٣٩١،
(١٤٠
سلطنت مطلقه )سل َطنَهُ :جعله سلطانا( :ايﻦ تركيب نخستيﻦ بار در شﻌر وارد شده است و

مﻌادل استبداد و ديكتاتوري و ﺣكومت بدون قانون اساسي است:

»در سلطنت مطلقه ﭼندي پدرانﺸان /بردند مناﻓع ز پريﺸاني ايران« )همان(٢٧١،

عمومي )عموم :عباره عن اﻻحاطه باﻻفراد دفعه( :اولبار در شﻌر ايﻦ دوره استفاده

مي شود؛ ﺻفت نسبي از عموم است و از تبﻌات تﺸكيل جامﻌة مدني؛ و در تركيبات و
اضاﻓاتي ﭼون عفو عمومي ،انتخابات عمومي ،تﻌليﻢ عمومي ،ﺣقوق عمومي و ...ديده شده

است:

»تﻌليﻢ عمومي و نظام اجباري /ايﻦ هر دو اﺻول مملكتداري بود« )فرخي:١٣٥٧ ،
(٢٣٨
ملّت )المله :الطريقه او الشريعه في الدين( :قبﻼ در مﻌني ديﻦ و تابﻌان يك ديﻦ استفاده

ميشد:

□ ٢٢

پژوﻫشﻫاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٦زمستان ١٣٩٥

»اسﻼم ﻓخر كرد به دور همام و گفت /ملت درست پهلو ازيﻦ پهلوان ماست« )خاقاني،

.(٩٢ :١٣٧٥

وﻟي از ايﻦ دوره به بﻌد ،مﻌني مردم و جمﻌيت يك كﺸور ﺻاﺣب قانون و ﺣقوق

اساسي از آن مستفاد ميشود:

»خبر آمد كه شد دوران ملت /خﻼص از مستبد شد جان ملت /ﻓنا گﺸتند سﻼخان

ملت /نداند گرگ بر بره پريدن« )نسيمشمال(٣٠٥ :١٣٦٣ ،

ملّي) :منسوب به ملت؛ رك ملت(؛ نخستيﻦ بار در شﻌر ايﻦ دوره و در تركيباتي ﭼون

باغ ملي ،مجلس ملي ،نفرت ملي به كار رﻓته است:

» جز مجلس ملّي نزند بيﺦ ستبداد /اﻓريﺸتﮕان قهر كنند اهريمﻦ را« )بهار(٥٩٢ :١٣٩١ ،

ملّيون :جمع مكسر ملّي )رك ملي(:

»گر عزيزي خوار شد از بهر آزادي مﺼر /پيش مليون شراﻓتمند ﭼون زﻏلول نيست«
)فرخي(١١٤ :١٣٥٧،
ملّيت :بار اول است كه در شﻌر وارد ميشود و مﻌني تابﻌيت يك كﺸور و قانون اساسي
آن كﺸور را دارد:

»نه شيوة مليت و نه رسﻢ تمدن /نه رابطة طايفه ،نه قاعدة ﺣي« )بهار(٢٧٠ :١٣٩١،

نهضت )المرّه من نهض( :قبﻼ در شﻌر ﻓارسي ،بيﺸتر در مﻌنايي هﻢطراز مﻌناي عربي

آن ،يﻌني برخاستﻦ استفاده شده است» :برخاستﻦ و قﺼد كردن) .ﻏياث اﻟلﻐات(  /كوچ.
)ﻏياث اﻟلﻐات( )آنندراج( )ناظﻢ اﻻطباء /.قيام) .نﺸرية دانﺸكدة ادبيات تبريز( .رﺣلت .

هجرت  .ﺣركت  .روانﮕي) .ناظﻢ اﻻطباء(« )نقل از ﻟﻐتنامه ،ذيل نهضت(.

وﻟي از ايﻦ دوره به بﻌد همﭽون انقﻼب ،به هر گونه تﻼش براي تﻐيير يك وضع و

ايجاد وضع جديد در امور دوﻟت ،سياست ،ﻓرهنگ و ادبيات اطﻼق ميشود:

»كه رﻓتهرﻓته شورش ﻓتاد در جريان /نويد نهضت ستارخان و باقرخان« )عشقي:١٣٥٧،
(١٨٦
سياست )فن الحكﻢ و اداره اعمال الدوله الداخله و الخارجيه( :كلمة سياست ،سابقة

استﻌمال ديريني در شﻌر ﻓارسي دارد و اﻏلب در مﻌني تنبيه ،تدبير و يا اجراي اﺣكام

استفاده شده است:
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»گر سياست ميكند سلطان و قاضي ﺣاكمند /ور مﻼمت ميكند پير و جوان آسودهايﻢ«

)سعدي١٣٨٥ ،الف.(٨٠٨ :

وﻟي از ايﻦ دوره به بﻌد به طور اخﺺ به انديﺸهها و علومِ نحوة اداره و تﺼميﻢگيريها

در امور داخلي و خارجي يك كﺸور اطﻼق ميشود:

»يك روز بود كار سياست به دست خلق /امروز كار خلق به آييﻦ ديﮕر است«

)بهار.(٥٣٧ :١٣٩١،

سياسي :اول بار در ايﻦ شﻌر به كار رﻓته است؛ ﺻفت نسبي از سياست )رك سياست(:

»داخل علﻢ سياسي بزرگي گﺸتي /پس ﻓكل بستي و هﻢ شكل ﻓرنﮕي گﺸتي«
)نسيمشمال(٢٨٢ :١٣٦٣ ،
جمهور )جماعه القوم( :در شﻌر پيش از ايﻦ دوره در مﻌناي اﺻلي خود ،يﻌني جمات و
گروه مردم وجود دارد:

»دگر نامهها را كه جوئي نخست /به جمهور ملت نباشد درست« )نظامي.(٩٣ :١٣٨٦ ،
اما از ايﻦ دوره به بﻌد ،مﻌادل مﻌناي جديدِ كلمة ملّت )رك ملّت( استفاده شده است:

»كنون كه ميرسد از دور رايت جمهور /به زير ساية آن زندگي مبارك باد /به دست

جمهور هر كس رئيس جمهور است /هميﺸه باد در انظار رادمردان راد« )عارف:١٣٨١،
(٣١١
جمهوري :منسوب به جمهور )رك جمهور(؛ پيش از ايﻦ دوره ،در اشﻌار اقبال ﻻهوري

و ﺣاجب شيرازي هﻢ ديده شده است ،وﻟي به جهت ماهيت شﻌر دورة مﺸروطه ،جزو

كلوات پرتكرار ايﻦ شﻌر محسوب ميشود:

»ﺣقيقت باركاﷲ ﭼﺸﻢ بد دور /مبارك باد ايﻦ جمهوري زور /از ايﻦ پس گوشها كر

ﭼﺸمها كور /ﭼنيﻦ جمهوري بر ضد جمهور« )عشقي(٢٨٦ :١٣٥٧،

جمهوريت )اﻻمه او الدوله يعيّن زعيمها لوقت محدّد ﻻ بالتوارث بل بانتخاب جمهور

اﻻمّه( :اول بار در شﻌر ايﻦ دور ديده شد و مﻌادل كلمة جمهوري و مﺼدرجﻌلي از جمهور

است:

»به جمهوريّت ايران ،هوادار /وﻟو گﺸته ميان كوﭼه بازار« )بهار.(٣١٢ :١٣٩١،

□ ٢٤

پژوﻫشﻫاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٦زمستان ١٣٩٥

رأي )ما اعتقده اﻻنسان و ارتاه( :در شﻌر پيش از ايﻦ دوره در مﻌني نظر و انديﺸه است

اما در شﻌر ايﻦ دوره در مﻌني اﺻطﻼﺣي »ﺣق تﺼميﻢگيري هر ﻓرد در جمهوريت و در

انتخابات مختلﻒ« ،استﻌمال ميشود:

»آن جﻌبه كه راي خلق گنجينة اوست /بيمهري روزگار از كينة اوست /ﻓرمان سﻌادت

و شقاوت دارد /ايﻦ راز نهفتهاي كه در سينة اوست« )فرخي.(٢١٩ :١٣٥٧،

تجمّع )تجمﱠعَ القوم :اتوا و انضموا( :در مﻌناي اﺻطﻼﺣيِ »اجتماعات و گردهﻢآييهاي

ﺣزبي ،سياسي ،اعتراضي و «...بار اول در ايﻦ شﻌر به كار رﻓته است:

»نمايان شد تجمعهاي ﻓردي /علﻢدردست گرم دورهگردي« )عشقي(٢٩١ :١٣٥٧،

قانون )مجموعه الشرايع و النُظُﻢ( :در شﻌر ايﻦ دوره مﻌناي جديدي ياﻓته است و از

اركان اﺻلي انقﻼب مﺸروطه شمرده ميشود:

»ﭼون موجد آزادي ما قانون است /ما محو نميشويﻢ تا قانون است /محكوم زوال كي

شود آن ملت /در مملكتي كه ﺣكﻢ با قانون است« )فرخي.(٢١٣ :١٣٥٧،

قانون اساسي :طبيﻌي است كه نخستيﻦ بار در ايﻦ شﻌر استفاده شده است؛ اوﻟيﻦ قانون

اساسي ايران در تاريﺦ ﭼهاردهﻢ ذياﻟقﻌدة سال  ١٣٢٤قمري به تﺼويب رسيده است:

» مﺸروطه درختي است پر از ميوه و اثمار /عدﻟيه و انﺼاف و مساوات ورا بار /قانون

اساسي است در او ناظر هر كار /ﻓرقي به ميان ﻏني و شاه و گدا نيست« )نسيمشمال،
(٣١٣ :١٣٦٣
ﻻيحه )ورقه تُدرج فيها اﻻعمال الحسابيه و غيرﻫا( :قبل از ايﻦ شﻌر هﻢ وجود داشته

است اما در شﻌر ايﻦ دوره مﻌناي جديد ياﻓته و در مﻌني اﺻطﻼﺣي طرح پيﺸنهادي دوﻟت

به مجلس براي تﺼويب ،اطﻼق ميگردد:

»آن مجلس كمسيون و آن ﻻيحه و قانون /از كجروي گردون اﻓسانه و اﻓسون شد«
)فراهاني(٧١:١٣٧٨،
مجلس شوراي ملي :باﻻخره پس از جانفﺸانيها و مجاهدتهاي بسيار ،روز يكﺸنبه
هجدهﻢ ماه شﻌبان سال  ١٣٢٤قمري به وسيلة مظفراﻟديﻦشاه نخستيﻦبار در كاخ گلستان

رسما اﻓتتاح شد:

»بﮕو به مجلس شورا ﭼرا مﻌارف /هنوز منزﻟت كﻢتريﻦ مﺼارف نيست« )بهار:١٣٩١،
(١٠٢١
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مشروطه و مشروطيت :ايﻦ اﺻطﻼح برساخته است و در زبان عربي بديﻦ مﻌني ،تداول

ندارد در ايران دو كلمه »مﺸروطه« و »مﺸروطيت« به آن نظام ﺣكومتي اطﻼق ميگردد كه

بﻌد از انقﻼب سال  ١٢٨٥هجري شمسي ) ١٩٠٦ميﻼدي( به وجود آمد:

»مﺸروطه نﺸانة ترقي است /مجلس هﻢ خانة ترقي است /ايﻦ شﻌله زبانة ترقي است/

ايﻦ شﻌر ترانة ترقي است« )نسيمشمال.(١٧٧ :١٣٦٣ ،

ت( نهادها ،ﻣﻘامها و سمتهاي حكوﻣتي جﺪيﺪ

ساماندهي نظام اداري و تﺸكيل وزارتخانهها براي اداره امور تخﺼﺼي كﺸور در زمان

پادشاهان قاجاري ،گسترش ياﻓته و بسياري از وزارتخانههاي مهﻢ كﺸور مانند وزارت

امورخاجه ،اطﻼعات و ﺣتي ﺻنايع و مﻌادن و  . . .ريﺸه در ايﻦ دوره تاريخي دارند؛ رشد

علوم و ﻓنون در ايﻦ دوره به همّت اميركبير ،همزمان با گسترش دانش سياسي ،دستﮕاه

اداري منظّمي را براي اداره كﺸور ﻓراهﻢ كرده بود.

در نامﮕذاري ايﻦ نهادها و سمتهاي جديد ،در كنار ﻟﻐات ﻏربي ﻓراوان ،اﻏلب از ﻟﻐات

با ريﺸة عربي استفاده شدهاست؛ در ايﻦ دسته از واژهها نيز تﻌدادي از قبل در شﻌر ﻓارسي
سابقة استﻌمال داشتهاند و در شﻌر مﺸروطه تﻐيير كاربري دادهاند و تﻌدادي ديﮕر نيز به كلي
جديد و ابتدا به ساكﻦ در ايﻦ شﻌر خودنمايي كردهاند:

اداره )ادارة الشي :جعله يدور /تعاطاه( :بخﺸي از هر وزارتخانه كه مسئوﻟيت انجام

دادن امور مﻌيني دارد و خود به دايرهها و شﻌب مختلﻒ تقسيﻢ ميشود:

»كايﻦ اداره به ﻏلط دايره شد /ﭼون يكي از شﻌب سايره شد /اندريﻦ دايره يك آدم

نيست /پرسنل نيز به آن منضﻢ شد« )ايرجميرزا(١٨٦ :١٣٥١،

ادارات :جمع اداره )رك اداره(:

»هر ﭼند ادارات خرابند وﻟيك /عدﻟية ما خرابتر از همه است« )فرخي(٢١٧ :١٣٥٧،

اداراتي :منسوب به ادارات )رك اداره(:

»اعضاي اداراتي ،كور و كﭽل و ﻟوس /اﺣزاب و وزيراني شوم و بد و بدپي«
)بهار(٢٧٠ :١٣٩١،

□ ٢٦

پژوﻫشﻫاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٦زمستان ١٣٩٥

تأمينات ) :(-شﻌبهاي از شهرباني براي تحقيق در جرائﻢ قانوني ،ادارة آگاهي ،واژة

مجﻌوﻟي است:

»گفت باشد پليس تامينات /بر محمد و آل او ﺻلوات« )همان(٧٣١،

دايره) :رك اداره(:

»اندر ايﻦ دايره يك آدم نيست /پرسنل نيز به آن منضﻢ نيست« )ايرجميرزا:١٣٥١ ،
(١٨٩
سفارت )السفاره :منصب السفير( :در ايﻦ دوره بيﺸتر در مﻌناي سفارتخانه استفاده شده

است:

»كسي كه رو به سفارت پي اميدي رﻓت /دهيد مژده كه ﻻل و كر و خموش آمد«
)عارف(٢٥٩ :١٣٨١،
شركت :در ايﻦ شﻌر در دو مﻌني جديد و متفاوت نسبت به قبل به كار رﻓته است؛ يكي
به مﻌناي ورود و دخاﻟت در يك امر :

»تنها براي خدمت و ﻏمخواري تو بود /گر رﻏبتــي به شركت كابينه داشتﻢ«
)بهار(١٠٨٩ :١٣٩١،
و دوم موسسة دوﻟتي يا ﻏير دوﻟتي براي انجام امور مختلﻒ:
»ﭼون كه شد اعضاي شركت را بناي بازديد /ما به روسان اﺻل شركت را گروگان

ساختيﻢ«)همان(٢٠٣،

شعب )جمع شعبه() :رك اداره(:

»شﻌب دايرة مﻦ كﻢ شد /شير بييال و دم و اشكﻢ شد« )ايرجميرزا(١٨٩ :١٣٥١،

شوراي حفظالصحه :ادارة بهداشت عمومي:

»مﺸنو از شوراي ﺣفظاﻟﺼحه بﺸنو از رهي /كز ﻓلوس ايﻦ خستﮕان را ﭼاره بايد نز

سنا« )فراهاني(٣٣:١٣٧٨،

شوراي عالي :گروه اسمي جديد كه خبر از نهادهاي جديد ﺣكومتي و سياسي دارد:

»ﭼهار دور به شوراي عاﻟي ﻓرهنگ /نثار كرد رهي نقد رايﮕان ادب« )بهار(٥٣٠ :١٣٩١،

قوّة برقيّه :ادارة مربوط به توﻟيد و انتقال برق در كﺸور؛ يك گروه اسمي جديد:

»مدير قوة برقيّه ،شاهزاده ﺻفي /بهار ﺻفوت ،آزادة خجستهسير« )فرهاني(٤٩:١٣٧٨،

مستخدم :شاﻏل در يكي از نهادها يا ادارات يا موسسات ،واژة نوپيدايي است:
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»تو به نظميّه و مستخدم تأميناتي /گر خطاكار مــرا داني زيﻦگونه نﮕاه /جلب بر درگه

خود كﻦ پي استنطاقﻢ /بهر تحقيق نﮕهدار مرا در درگاه« )ايرجميرزا(٨٣ :١٣٥١ ،

نظميّه :در اﺻل نظمية ،ادارة شهرباني

»در ﺻﻒ نظميه رو كﻦ تا ببيني ﻓوج ﻓوج /ﺻد هزاران دزد ماهرتر از مختار و دﻟه«
)فراهاني(٣٤٩ :١٣٧٨،
وزارتخانهﻫا :وزارتخانه هاي جديداﻟتأسيس و عناويﻦ جديدشان كه ﻏاﻟباً عربي هستند:

وزير خارجه :ايﻦ گروه اسمي تازه پيدا ،خبر از ايجاد وزارتخانة جديد در نظام كﺸوري

دارد:

»خارجي منﺼﻒتر است از ايـﻦ وزير خارجه /اي پسر در عزل او هﻢ رقﺺ كﻦ هﻢ

هلهله« )همان(٣٣٦،

وزير داخله :يك گروه اسمي جديد عربي ،با تاي تأنيث كه مرسوم زبان ايﻦ عهد است:

»ﭼو ماجرا به مقام وزير داخله رﻓت /نوشت ﺣكﻢ به نظميه سخت در ايﻦ باب«

)فراهاني.(٢٤ :١٣٧٨،

عدليه :در اﺻل عدﻟية ،وزارت عدﻟيه را امروز دادگستري گويند .عدﻟيه منسوب به عدل

است و تاي تأنيث متدوال زبان آن روزگار را نيز با خود دارد .پيﺸتر در شﻌر ﻓارسي ديده

نﺸده است:

»از در و ديوار ايﻦ عدﻟيه بارد ظلﻢ و جور /محو بايد كرد يكسر ايﻦ عداﻟتخانه را«
)فرخي(٧٩ :١٣٥٧،
ماليه :در اﺻل ماﻟية ،وظيفهاش رسيدگي به امور ماﻟي است و از واژگان نوپيداي ايﻦ
دوره است:

»ﺣوزة ماﻟيه باشد واديي پر خوف و بيﻢ /جسته ديوان اندر آن از دام و گرگان از تله«
)فراهاني(٣٤٩ :١٣٧٨،
امنيه :منسوب به امﻦ ،بديﻦ شكل خبر از تأسيس نهادي نوپا در ايﻦ عهد دارد:
»همﭽنيﻦ امنيــه را بيني به هر منزﻟﮕهي /نيش بر تخﻢ مساﻓر بنــد سازد ﭼون مله«
)همان(٣٤٩،

□ ٢٨

پژوﻫشﻫاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٦زمستان ١٣٩٥

نظام اجباري :يك گروه اسمي جديد ،با دو كلمة جديد ،نظام پيﺸتر در شﻌر ﻓارسي در

مﻌني نظﻢ داشتﻦ و هر امر داراي نظﻢ مستﻌمل است ،اما در ايﻦ شﻌر ،عموما در مﻌني
سيستﻢ ﺣكومتي و نهادهاي وابسته به دوﻟت مستفاد است ،كلمة اجباري ،با ياي مﺼدري،

پيﺸتر در شﻌر ﻓارسي ديده نﺸده است:

»بدتر از ايﻦ نظام اجباري /كرده ترويج شﻐل بيكاري« )بهار(٧٠٩ :١٣٩١،

وزارت معارف :گروه اسمي جديد متﺸكل از دو واژه كه هر دو پيﺸتر در شﻌر ﻓارسي

مستﻌمل بودهاند:

»دستور وزارت مﻌارف /ﻓرزانه ﺣكيﻢ ملك عارف« )فراهاني(١٣٢ :١٣٧٨،
»در دل خانه مختفي گﺸتﻢ /ﻏرق كار مﻌارﻓي گﺸتﻢ«)بهار(٧٣٣ :١٣٩١،

ﻫيأت :در شﻌر كهﻦ در مفهوم ريخت ،شكل و قامت و يا علﻢ هيأت )علﻢ نجوم سنتي(

بارها به كار رﻓته است:

»مﮕر از هيأت شيريﻦ تو ميرﻓت ﺣديثي /نيﺸكر گفت كمر بستهام اينك به ﻏﻼمي«
)سعدي(٢٢٥ :١٣٨٥ ،
در ايﻦ شﻌر اما ،مفهوم هيأت وزيران و هيأت دوﻟت هﻢ از آن مستفاد است:
»شدهاست هيأت كابينه ،تكية دوﻟت /كه شمر ديروز ،امروز ميشود مختار«

)عارف.(٣٧٣ :١٣٨١،

ث( اﻣور ﻣربوط به ﻣشاغل اداري

مﺸاﻏل دوﻟتي همراه با خود ،پارهاي امور و اﺻطﻼﺣات مربوط به آن را نيز رايج

ساختند؛ شاعران عهد مﺸروطه در ضمﻦ بيان خاطرات خود از اشتﻐال در ادارات يا مراجﻌه

به آنها ،و يا در خﻼل مباﺣث انتقادي و اجتماعي در شﻌر خود به ايﻦ اﺻطﻼﺣات نوظهور،

اشاره كردهاند:

استعفا :هر مستخدم دوﻟت براي كنارهگيري اختياري از مسئوﻟيت خود بايد استﻌفا دهد؛

ايﻦ ﻟﻐت با ايﻦ مﻌني نخستيﻦ بار در ايﻦ دوره در شﻌر استفاده شده است:

»هﻢ خود از ملك ده استﻌفا تا پاس نهﻢ /ور نه ار پاس دهﻢ باش خود آماده به جنگ«
)بهار(٢١٧ :١٣٩١،

تغييرات واژگان عربي در زبان شعر عص ِر قاجاريه نرگس اسكويي
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تخصّﺺ :علﻢ و كارآيي انجام هر كار و شﻐل؛ در عربي در ايﻦ مﻌني كاربردي ندارد؛ در

شﻌر پيش از ايﻦ دوره ديده نﺸده است:

»كه بنمايي در آمريكا تجسّس /بياري مستﺸاري بـا تخﺼﺺ« )فراهاني(٨٣ :١٣٧٨ ،

»پيش عاقل بيتخﺼﺺ گـر عمل مﻌقول نيست /پس ﭼـرا در كﺸور ما ايـﻦ عمل

مﻌمول نيست؟« )فرخي(١١٤ :١٣٥٧ ،

وظيفه :در شﻌر قديﻢ در مﻌني مستمري و جيره بارها استفاده شده است:

»رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد /وظيفه گر برسد مﺼرﻓش گل است و نبيد«

)ﺣافﻆ.(١٨٦ :١٣٨٥ ،

مﻌني جديد :مسئوﻟيت هر ﻓرد در قبال خود و ديﮕران و يا شﻐلش؛ به ايﻦ مﻌني نخستيﻦ

بار در ايﻦ شﻌر استفاده شده است:

»وظيفة علما ايﻦ كه تا توان دارند /دقيقهاي نكنند از ﺻﻼح ملك گذر« )فراهاني،
(٤٩:١٣٧٨
ابﻼغ )اﻻيصال( :قبﻼ هﻢ در ادبيات استفاده شده است ،اما در مﻌني اﺻطﻼﺣيِ ﺻدور

ﺣكﻢ جديد و ﺣكﻢ جديد در ادارات و وزارتخانهها و ...نخستيﻦ بار در ايﻦ شﻌر ديده

ميشود و ﺻادر :در ايﻦ شﻌر ،يك اﺻطﻼح در امور اداري است ،و مﻌني دستورات جديد و

ابﻼﻏيهها و ﺣكﻢ تازه دادن است

» منﺼور كه در عدﻟيه قادر شده است /دير آمده زود از مﺼادر شده است /هﺸتاد و يك

ابﻼغ خﻼف قانون /از جانب آن جسور ﺻادر شده است« )فرخي(٢١٧ :١٣٥٧ ،

ﺻورت مجلس :ورقهاي كه تﺼميمات نهايي اعضاي يك جلسه در آن نوشته و امضا

ميشود:

»پس نﺸست و نوشت با مسمس /قﺼه را ﭼند ﺻورتمجلس« )بهار(٧٦٢ :١٣٩١ ،

ج( اﻣور ﻣربوط به ﻣوضوعات ﻣالي

با تﺸكيل وزارت امور ماﻟيه و سپس با تاسيس نخستيﻦ بانك شاهنﺸاهي در سال

١٣٠٦ش ،امور ماﻟي و بانكي به شكل مدرن آن در ايران رايج گﺸت:

□ ٣٠

پژوﻫشﻫاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٦زمستان ١٣٩٥

اقتصادي )اقتصد في اﻻمر :ضد افرط( :كلمة اقتﺼاد از ريﺸة قﺼد عربي ،كه تا پيش از

ايﻦ دوره ،در مﻌني ميانهروي استفاده ميشد ،از ايﻦ دوره به بﻌد به مفهوم عام امور ماﻟي و

درآمدهاي خرد و ريز دوﻟتي و شخﺼي اطﻼق ميگردد؛ همﭽنيﻦ ايﻦ كلمه با ياي مﺼدري
در مفهوم مﺼدري ،و با ياي نسبت به شكل ﺻفت نسبي براي نخستيﻦ بار در ايﻦ شﻌر ديده

ميشود:

»نه در ماﻟيه كس داند علوم اقتﺼادي را /نه در عدﻟيه كس خواند ﻓنون اقتباسي را«
)فراهاني(٣٨ :١٣٧٨ ،
قسط )الجزء من الدّين المقسّط( :ايﻦ كلمه كه تا پيش از ايﻦ دوره در مفهوم عداﻟت و
در رديﻒ عدل و داد استفاده ميشد ،از ايﻦ دوره در مﻌني جديد كه همان اقساط بدهي و

وام و امثال آن است هﻢ كاربرد دارد:

»قسط قرض است ﻏوز باﻻ ﻏوز /داد ميبايدش هميﻦ امروز« )بهار(٦٦٦ :١٣٩١،

قبض :ايﻦ مﺼدر عربي ،در مﻌني "گرﻓتﻦ" و نيز اﺻطﻼح عرﻓاني مخاﻟﻒ بسط ديده

شده است ،و از ايﻦ دوره به مﻌناي اﺻطﻼﺣي رسيد يا سررسيدِ مﺼرف و امثال آن در امور

ماﻟي كاربرد دارد و در ايﻦ مﻌني در ﻓرهنگ عربي ياﻓت نﺸد:

»قبض و مبض و قباﻟه و اسناد /دﻓتـر و مفتر و سواد و مواد« )بهار(٦٦٨ :١٣٩١ ،

ﺻادرات و واردات :ايﻦ دو اﺻطﻼح ﺣوزي تجارت در شﻌر ايﻦ دوره ديده ميشود:

»واردات و ﺻادرات ما تﻌادل ﭼون نداشت /هرﭼه ميخواهي درايران ﻓقر هست و پول

نيست« )فرخي(١١٤ :١٣٥٧،

عرضه و تقاضا :دو كلمة اﺻطﻼﺣيِ كليدي در عرﺻة هر نوع بازار كه نخستيﻦ بار در

شﻌر ايﻦ دوره ديده شده است:

»عرضه كﻢ گﺸت و شد تقاضا بيش /قيمت اﻓزوده شد به عادت خويش« )بهار:١٣٩١،
(٧٧١
مَبلغ )حد الشي و نهايته /الكميه من الدراﻫﻢ( :تا پيش از ايﻦ دوره ،در مفهوم مقدار و

اندازه به كار رﻓته است:

»شو اوﻟياﻻمر بخوان پس عدد آن بﺸناس /به ﺣساب جمل و مبلغ آن نيك بدان«
)انوري(٦٩٩ :١٣٦٤ ،

تغييرات واژگان عربي در زبان شعر عص ِر قاجاريه نرگس اسكويي
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از ايﻦ دوره مفهوم اﺻطﻼﺣي "يك مقدار پول" هﻢ به آن اضاﻓه ميشود:

»مبلﻐي دستي به ما بايد دهد ﺻاﺣب سند /گوييا ما از برايش زر در انبان ساختيﻢ«

)بهار(٢٠٤ :١٣٩١،

ماليات :جمع ماﻟيه است و در عربي به امور مربوط به "مال" اطﻼق ميشود .اما در

ﻓارسي اﻏلب به شكل جمع و در مﻌني اﺻطاﻻﺣي از آن استفاده ميشود و از ايﻦ دوره

وارد شﻌر شده است:

»خلق يكسر ﻓقير و درويﺸند /همه در ﻓكر ﭼارة خويﺸند/يك طرف ماﻟيات قند و

شكر /يك طرف ماﻟياتهاي دگر« )همان.(٧٠٩،

نتيﺠه

بررسي كلمات عربي در شﻌر ايﻦ دوره )كه آيينة تمام نماي اوضاع ايران و ايراني در آن

عهد است( نﺸان ميدهد كه واژههاي عربي نقش بسيار مهمي در زبان دوران تجدد ايفا

مينموده است و نه تنها از ميزان كاربري واژگان عربي كاسته نﺸده است ،بلكه واژگان عربي

پيوسته و مدام به ﺻورتهايي متفاوت از پيش ،در زبان و ﻓرهنگ ايرانيانِ آن دوره نمود
ميياﻓته است و در زيرساختهاي مهﻢ ﺣيات ايرانيان آن عﺼر ،ﭼون مطاﻟبات سياسي و

اجتماعي ،ﻓﻌاﻟيتهاي اﺣزاب ،جنبشهاي مدني ،نهادهاي ﺣكومتي وزارتخانههاي تازه

تاسيس ،سازمانها ،ادارات خﺼوﺻي و دوﻟتي ،امور بانكي مدرن و مسائل ماﻟي و
اقتﺼادي ،و امور ﻓرهنﮕي به كار ميرﻓتهاست .واژگان عربي همﮕام با تﻐييرات همه جانبة

ايران در عهد قاجاريه ،به تﻌداد زياد ،پيوسته وارد زبان ﻓارسي گﺸتهاند و گاهي بر ﺣسب

نياز از مﺼادر عربي ) يا از ريﺸة زبانهاي ديﮕر و بر وزن كلمات عربي( جﻌل شدهاند ،اما

ميتوان گفت بيﺸتريﻦ شيوة تاميﻦ نيازهاي واژگاني آن عهد به شكل تﻐيير در كاركرد
مﻌنايي واژگان بوده است.

□ ٣٢

پژوﻫشﻫاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٦زمستان ١٣٩٥

پينوشت

 .١مﻌناي واژگان و عبارات عربي از ﻓرهنگ اﻟمنجد ﻓي اﻟلﻐه ،ﻟوييس مﻌلوف ،موسسة آرايه ﭼاپ  ١٣٨٦نقل شده
است.
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