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 دهکیچ
در یـک جامعـۀ   . اسـت  (language styles) »هـاي زبـانی   سبک«شناسی  کی از مهمترین مباحث زبانی
، افراد بر اساس میزان رسمی بودن موقعیت مکالمه، میزان صمیمیت خود با مخاطب و میزان فاصلۀ                 زبانی

 »بـانی  ز سـبک «برنـد کـه بـه         جایگاه اجتماعی خود از مخاطب، اشکالی کاربردي از زبان را بـه کـار مـی               
هاي متفاوت زبانی در فارسی امـروزي مشـخص      هدف از نگارش مقاله این بوده است که سبک        . معروفند
هـاي    یکی از دستاوردهاي این پژوهش این است که چارچوبی روشن  براي در نظر گرفتن تفاوت               . شوند

ن طریـق  همچنـین بـه ایـ   . شـود  ها مشخص می هاي زبانی در پژوهش آوري و توصیف داده سبکی در گرد  
. شود هاي زبانی گذارده می هاي مرتبط با سبک  مبنایی براي ویرایش متون مختلف و نقد آثار ادبی در جنبه          

 محترمانـه  بـراي آن، پـنج سـبک    پیوسـتار سـبکی  پس از بررسی سبک هاي زبانی در فارسی و توصـیف       
(deferential)رســـمی ، (formal)، رســـمی نیمـــه (semiformal)، اي محـــاوره (colloquial) عامیانـــه و 

(slangy)ها ذکر شده است هایی از آثار ادبی براي این سبک  در زبان فارسی مشخص شده و مثال. 
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  مقدمه-1
وان هـاي زبـانی بـه عنـ          زایشی اتخـاذ و سـبک      شناسی  زباندر نگارش این مقاله، رویکرد      

ها نیـز     ها و ارائۀ مثال     بررسی داده . زبانان در نظر گرفته شده است       بخشی از توانش زبانی فارسی    
شناسـی زایشـی اسـت یعنـی در ایـن       به روش قیاسی انجام پذیرفته است که مبنـاي کـار زبـان            

هـاي    پژوهش زبانی، از شم زبانی نویسندگان مقاله بهره گرفته شده است نـه از گـردآوري داده                
شـوند و بـراي      هـاي زبـانی فارسـی بررسـی و توصـیف مـی              در این مقاله انواع سبک     .دفیتصا

هاي متفاوت  شوند که نمایانگر صورت   هایی ذکر می    هاي زبانی مثال    تر شدن تفاوت سبک     روشن
نکتۀ اول این است که در      .  در این میان باید به دو نکتۀ مهم توجه داشت          .اند   سبکی در آثار ادبی   

هاي گوناگونی  پردازیم، بلکه سبک اي زبانی، به تغییرات زبانی در طول زمان نمی    ه  بررسی سبک 
نکتۀ دوم ایـن  . کنیم را که در یک مقطع زمانی در کنار هم در جامعۀ زبانی موجودند بررسی می            

بـه دلیـل   کـه   انـد  (language varieties) هاي زبانی هاي زبانی، متفاوت از گونه است که سبک
هر گونـۀ زبـانی در بـر        .  در هر زبان وجود دارند     تاریخی و    جغرافیایی تماعی،اج عوامل فردي، 

 ).24هادسون (اي از اقالم زبانی است که توزیع اجتماعی یکسان دارند  گیرندة مجموعه
 بر این حقیقت استوار است کـه بـا دو یـا چنـد                در زبان   زبانی هاي   و سبک  ها  وجود گونه 

 یعنـی بـراي یـک مـدلول واحـد چنـد دال              ،ان بیان کرد  تو  صورت زبانی، مفهوم واحدي را می     
بـه عبـارت   .  سبکی با هـم تفـاوت دارنـد      یا اي  گونهتوانیم داشته باشیم که از لحاظ         متفاوت می 

که چه کسـی      امکانات گوناگونی براي بیان مفاهیم وجود دارد و بسته به این           ،دیگر در هر زبان   
 از آن اسـتفاده  یـا در چـه نـوع ارتبـاط زبـانی       جغرافیایی و اجتمـاعی    ،هاي فردي   با چه ویژگی  

 بـه کـار    یا یک سـبک معـین    کند بخشی از این امکانات در چارچوب یک گونۀ زبانی معین           می
 .شود گرفته می

 (diachronic) زمانی توان در دو محور در      هاي زبانی را به طور کلی می        تغییرات و تفاوت  
انی مشتمل بـر تغییـرات زبـان در طـول     مز رتغییرات د. بررسی کرد(synchronic)  و همزمانی

 ولی تغییرات همزمـانی مشـتمل بـر         ،برگیرندة موضوعات تاریخی زبان است     زمان است که در   
در بررسی  .  در زمان حال است     مثالً ،هاي مختلف زبانی در نقطۀ معینی از زمان         پدید آمدن گونه  

فاوت را بـراي مـدلولی واحـد        هاي مت   توان در هر زبانی همزیستی صورت        همواره می  ،همزمانی
 ).107کالوه (نشان داد 

شـود زیـرا      اي به آنها می     هاي زبان بسیار گسترده است که در اینجا فقط اشاره           مبحث گونه 
هاي زبانی از نوع رابطۀ دو        سبک. اند  هاي آن محور بحث     هاي زبان و نه گونه      در این مقاله سبک   
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توان گفت کـه عوامـل تـاریخی باعـث             خالصه می  به طور . پذیرند  ثیر می أطرف ارتباط زبانی  ت    
شوند، با این یادآوري کـه هـر دورة    هاي تاریخی می  هاي متفاوت زبان در دوره   پدید آمدن گونه  

هـاي   عوامـل جغرافیـایی موجـب پدیـد آمـدن گونـه           . تاریخی گونۀ زبانی خاص خـود را دارد       
هـایی فـردي را پدیـد          نیز گونـه   عوامل فردي . شوند ها می   جغرافیایی، یا به عبارت دیگر گویش     

هـاي    عوامل اجتماعی نیز گونـه    . آورند که مبتنی بر خصوصیات زبانی و روانشناختی افرادند         می
، جنسـیت، طبقـۀ    سـن : آورنـد و مهمتـرین ایـن عوامـل عبارتنـد از             اجتماعی زبان را پدید مـی     

رعلمـی،  ماننـد تفـاوت نث    (اجتماعی، تحصـیالت، شـغل، قومیـت، مـذهب، کـاربرد اجتمـاعی              
 ).گفتار یا نوشتار(و ابزار بیان ) اي، ادبی و غیره روزنامه

. نیـز هسـت  (Stylistics) شناسی  هاي زبانی یکی از مباحث مهم گسترة سبک مطالعۀ سبک
هـاي زبـانی در کاربردهـاي عملـی زبـان اسـت               صـورت  انـواع شناسی توصیف و تحلیل      سبک

ن مبتنی بر این فـرض کلـی اسـت کـه در             مفاهیم سبک و تنوع سبکی در زبا      ). 1043ماکرجی  (
. درون نظام زبان محتوایی واحد را می توان در بیش از یـک صـورت زبـانی رمزگـذاري کـرد                    

 نمایی روبنایی نیست بلکه برعکس بخشی اساسی از معناي رسـانده شـده              سبک در زبان صرفاً   
 ).312گرین (دهد  توسط نویسنده را تشکیل می

شود که در اختیـار کـاربر        هایی انجام می    توصیف گزینه  ايشناسی بر  سبک در زبان  بررسی  
هاي الزم براي بیـان سـادة معنـا، آزادي     اي باالتر و فراتر از گزینه زبان است و به او در محدوده     

اي از امکانات براي تولیـد متـون          توان به عنوان مجموعه    هاي زبانی را می    صورت. دهد عمل می 
هــاي قابــل تــوجهی در توصــیف چــارچوب  مفهــومی   پیشــرفتدر دورة اخیــر. تفســیر کــرد

 ).411 خک(حاصل شده است  شناسی سبک
در دورة معاصر توجـه بـه       . شناسی ادبی است     سبک ،شناسی  هاي مهم سبک    یکی از گستره  

شناسی در محافل علمی افزایش چشمگیري داشته و در زبان  فارسی نیـز آثـاري در ایـن                     سبک
یکی از مباحـث بنیـادي   ). 13 شمیسا( ادیبان نوشته شده است    زمینه عموماً توسط زبانشناسان و    

هاي زبانی به     امروزه در بسیاري از آثار ادبی، سبک      . هاي زبانی است    شناسی ادبی نیز سبک     سبک
بخـش بعـدي    . شـوند   همان گونه که در زندگی روزمره و گفتار رایج وجود دارند، بازنمایی می            

 .ازدپرد هاي زبانی می مقاله به بررسی سبک

 هاي زبانی  سبک-2
 ،هـاي زبـانی مختلفـی از لحـاظ واژگـانی          ویژگـی  ، یک زبان معـین    هاي  سبکدر پیدایش   
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 امکانات مختلف براي بیان یک مطلب موجود اسـت          ،در هر زبان  . دستوري و آوایی تأثیر دارند    
هـاي مختلـف از آنهـا         در موقعیت  ،هاي مختلف    معین بر مبناي تسلط خود بر سبک       فردکه یک   

رابطـۀ خـود بـا      نـوع    موضـوع ارتبـاط و       ، با ارزیابی موقعیت اجتماعی    کسهر  . کند  ستفاده می ا
هـایی   به طور کلـی در موقعیـت  . گزیند  برمیهاي موجود سبک مناسب را         از میان سبک   ،شنونده

شـود کـاربرد     توجـه بیشـتري بـه زبـان مـی      نسبت بـه گفتـار  ها یا در نوشتار که   مانند سخنرانی 
هایی   بیشتر است و در موقعیت (standard language)تر به زبان معیار ی نزدیکهاي زبان ویژگی

هاي دورتر    شود ویژگی   مانند گفتگوهاي دوستانه و صمیمانه که به رفتار زبانی توجه کمتري می           
را  »گفـتن «معـین    مفهـوم    ، در سـطح واژگـان     براي مثال، . شوند  از زبان معیار بیشتر مشاهده می     

و نظـایر   » رساندن به استحضار « ،»فرمودن« ،»عرض کردن « ،»گفتن«هایی نظیر  توان با صورت    می
» شرفیاب شدن « و   »تشریف آوردن « ،»خدمت رسیدن « ،»آمدن« هاي  یا مثالً صورت  . آن بیان کرد  

 و تفاوت میان آنها صرفاً سبکی است و بسته به نوع رابطۀ میـان                داللت دارند  وم واحدي هبر مف 
برخـی از افعـال پـر کـاربرد     . شـود  ز آنها در ارتباط زبانی اسـتفاده مـی   یکی ا ،گوینده و شنونده  

هاي سبکی مناسب به کـار       که در گونه  اند    هاي رسمی و غیر رسمی مختلفی       فارسی داراي ستاك  
 داراي دو سـتاك     »روم  می«هاي صرفی مختلف مانند       مثالً فعل رفتن در صورت    . شوند  گرفته می 

 »روم مـی «هـاي رسـمی      اسـت کـه بـه ترتیـب در صـورت           /-r-/ و غیـر رسـمی       /-rav-/رسمی  
/miravam/     رم  می« و غیر رسمی« [miram]  از  به طور معمول  ستاك غیر رسمی    . شوند   ظاهر می 

 ).366هاج (تر است   رسمی کوتاه ستاك
که همگان  دستوري و واژگانی معینی دارند      ، هاي آوایی    ویژگی ی زبان هاي  سبکهر یک از    

تـر گـرایش بـه     رسـمی  هاي غیـر  ها در سبک براي مثال، یکی از گرایش. اند گاهآها   این ویژگی  از
هـاي فارسـی اسـت یعنـی در      هـاي دو همخـوانی پایـانی واژه        حذف همخوان پایانی در خوشه    

» دس« و» دوس« هـاي   همخـوان آخـر حـذف و صـورت        » تدسـ « و» دوسـت «هایی مانند     واژه
» دس بـزن  «و  » دوس دارم «  در عبـارات     شود که نمود این تغییر را در نوشـتار مـثالً            حاصل می 

 درصد بیشتر از میزان آن در       20 ساله   19 تا   10این گرایش در گروه سنی      . توان مشاهده کرد    می
 ).180مدرسی ( سال است 50گروه سنی باالتر از 

یـک نـوع از ایـن    . )1961جوس  (اند  نوع سبک زبانی را باز شناخته     پنجدر زبان انگلیسی    
هـا و   هاي بسیار رسمی نظیر دادگاه است که در موقعیت(frozen style)  اي شهها سبک کلی سبک

اي    اصطالحات و عبارات کلیشه     بسامد زیاد  مراسم ازدواج در کلیساها کاربرد دارد و ویژگی آن        
هـاي رسـمی نظیـر      اسـت کـه در موقعیـت   (formal style)   سـبک رسـمی  ،نوع بعـدي . است
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 (casual  style) سـبک دوسـتانه   .شود ارهاي رسمی استفاده می دید وها آیی  گردهم،ها سخنرانی
سـبک  . رود  هایی نظیر مدرسه و محل کار به کـار مـی            توسط همکاران و همکالسان و در مکان      

 شـود و سـبک خودمـانی    توسط مردم کوچه و بازار استفاده مـی (colloquial style) اي  محاوره

(intimate style)  اي بسـیار   و بسیاري از زن و شوهرها کـه رابطـه  توسط دوستان بسیار نزدیک
 .رود  به کار می،صمیمانه دارند

هـا را     هایی انجام شده و انواعی از این سـبک          هاي زبانی فارسی نیز بررسی      در زمینۀ سبک  
 هـاج (  سبک رسمی محتاطانـه و سـبک رسـمی         ، از جمله سبک غیر رسمی     ،اند  مشخص نموده 

هاي   به ترتیب در سبک[raftid] و رفتید [raftin] رفتین ،]   [raftiهاي رفتی  صورتمثالً). 1957
 شـکل محترمانـۀ   ،رود و البتـه صـورت دوم و سـوم    مذکور براي دوم شخص مفرد به کـار مـی      

 دوم شخص جمع براي دوم شخص مفـرد         ۀ صیغ ،که در آن به منظور نشان دادن احترام       اند    فعل
 .شود استفاده می

هاي مربـوط بـه هـر سـبک و            ویژگی ،زبانی در فارسی  هاي مختلف     در ادامۀ مبحث سبک   
 توضیح یک ولی پیش از آن،. شود هاي زبانی ذکر می      مربوط به نمود ادبی این سبک      هاي  ویژگی

در . نماید و آن دو رویکرد عمده در نگـارش مکالمـات در آثـار ادبـی اسـت                   نکته ضروري می  
عـی آنهـا یعنـی شـکل تحقـق یافتـۀ             بازنمایی مکالمۀ افراد مطابق بـا صـورت واق         ،رویکرد اول 

نمـوده    بـاز )زبان معیـار  (شود و همۀ مکالمات به سبک زبانی رسمی    هاي زبانی انجام نمی     سبک
هـاي رسـمی و غیـر     در این رویکرد همۀ جمالت اعم از جمالت ادا شـده در سـبک          . شوند  می

 :شوند مثال رسمی به یک روش نوشته می
 .ر این دو ماه خیلی شکسته شده استد.  با پدرتان آهسته صحبت کنید آقا-
 .دانم که چه پیش آمده است  می،بله.  پنج ماه بود دایه آقا-

 .کند هاي چشمش را با چادر سیاه پاك می دهد و شورابه زن پیر سرش را تکان می
 شما کجا بودید که بدانید؟...  نه آقا -
دانسـتم    دیدم و می    غ را می  ها خواب این خانه را و این با         تمام این شب  . دیدم   خواب می  -

 .)81ابراهیمی ( گذرد که چه سخت می
 

ها تقریبـاً هماننـد نمـود سـبک            نمود سبک زبانی مکالمات بین شخصیت      ،در این رویکرد  
 یکدسـت و    ، یعنی کل جمالت اثـر مـورد نظـر         ،هاي دیگر اثر است     زبانی به کار رفته در بخش     

هـاي    زبانی میان گفتار شخصـیت    سبک  از لحاظ     اگر تفاوتی    ،در این رویکرد  . نمایند  همگن می 
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 ممکـن اسـت   براي مثال  خواهد بود،جزئیداستان و متن داستان وجود داشته باشد این تفاوت          
 یا در موارد انـدکی در حـذف حـرف اضـافه از     ،ها و اصطالحات     از واژه  برخیدر به کارگیري    

 :مثال. اي خود را نشان دهد هاي حرف اضافه گروه
اي؟ چـرا حیـوان را بـه ایـوان            چرا دهنه را از سر حیوان برنداشـته       : مد که صداي یوسف آ  

 .معالجاتت را بگذار براي صبح. ببرش طویله.  حیوان خسته است،اي؟ باباجان برده
مـالم سـر      مـی . حاال دیگر روغن فندق حاضر است     ، پدر اجازه بده  : خسرو پا شد و گفت    

 گذاشت دنبال بچه آهـو      کرد و می     شیطانی می  ،اینکه آوردمش ایوان  . برمش طویله   زانویش و می  
 .)56دانشور (

 حـذف شـده اسـت و اصـطالح       »ایـوان « و   »طویله« قبل از    «به«در متن فوق حرف اضافۀ      
اي است در این مـتن کـه همـۀ جمالتـش بـه          که مربوط به سبک زبانی محاوره      »شیطانی کرده «

 . به کار رفته است،اند سبک رسمی نوشته شده
هـاي مربـوط بـه خـود          هاي زبانی به همان صورت عینی با ویژگی          سبک ،ومدر رویکرد د  

ایـن گونـه   یابـد   شوند یعنی سبک زبانی جمالت مورد نظر عیناً در نوشتار نمود می        می هبازنمود
شـوند، یعنـی جمـالت     می از لحاظ سبکی از هم متمایز        متن داستانی  جمالت مختلف    است که 

اي و جمالت مربوط به مـتن داسـتان بـه         به سبک محاوره  ها    مربوط به گفتار ومکالمۀ شخصیت    
 : مثال.شوند سبک رسمی نوشته می

 »مگه نمیگی نادر مرده؟ کو پس، دروغگو؟«: گفتم. ئی به فروغ زدم سقلمه
 »!مرده شور اون دست سنگینتو ببره«: گفت

هـاي    و براي این که پیش من پز بدهد چادر نمازش را جلو صـورتش گرفـت و مثـل زن                   
 .)86شاملو (ر شروع کرد براي مرده گریه کردن دیگ

اي را    هـاي داسـتان، سـبک محـاوره         در مثال فوق جمـالت مربـوط بـه گفتـار شخصـیت            
جمالت غیر از آنها، یعنی جمالت مربوط به متن داستان که توسـط راوي روایـت        . نمایند  می  باز
نواع سبک هـاي زبـانی   بخش بعدي مقاله به توصیف ا. اند شوند، به سبک رسمی نوشته شده   می

 .پردازد در فارسی می

 هاي زبانی در فارسی  انواع سبک-3
 در  معـین هاي اجتماعی     هاي زبانی معین است که در موقعیت        اي از ویژگی    سبک مجموعه 

 هـر جامعـۀ زبـانی داراي یـک ذخیـرة دادگـان         ياعضـا . شـود  گفتار یا نوشتار به کار گرفته می      
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در آن وجود دارند و بسته به بافت و موقعیت خاصـی نـوعی از    زبان نیز   هاي   که سبک  اند  زبانی
 ، در یک موقعیت مشـخص     ،در انتخاب یک سبک مشخص    . آنها ممکن است به کار گرفته شود      

 و تفاوت جایگـاه اجتمـاعی   از جمله رابطۀ گوینده و شنونده از نظر       ،عوامل مختلفی تأثیر دارند   
موقعیت مورد نظر از نظـر      ، هدف ارتباط زبانی   ، موضوع ارتباط زبانی   ،از لحاظ میزان صمیمیت   

 .زمانی و مکانی و همینطور حضور یا عدم حضور دیگران
هایی روي یک پیوسـتار در نظـر گرفـت کـه         توان به صورت بخش     هاي زبانی را می     سبک

هاي ارتباط و میزان صمیمیت گوینـده    بسته به جایگاه اجتماعی طرف،میزان رسمی بودن در آن    
روشن و دقیقی وجـود نـدارد و     کامالًها مرز     البته بین سبک  . یابد   تدریج کاهش می    به ندهو شنو 

توانیم با نمودار زیـر نشـان       این پیوستار را می   . داشته باشند  همپوشی   تا حدي ممکن است   ها   آن
 :دهیم

 
 عامیانه  سبک    اي محاوره  سبک    رسمی  سبک نیمه     سبک رسمی   سبک محترمانه 

  پیوستار سبکی در زبان فارسی:1نمودار 

رویم از میزان رسمی بودن سبک زبانی کاسـته          در این نمودار هر چه از راست به چپ می         
یـاد  هاي   نمودهاي مختلف در سبکبا  رااي  جمله، در زیرتر شدن موضوع    براي روشن  .شود  می

 :آوریم شده، شاهد می
 . تاالر تشریف ببرندبه آن دو نفر بفرمایید براي صرف غذا به:  محترمانه-
 .به آن دو نفر بگویید براي خوردن غذا به تاالر بروند:  رسمی-
 .براي خوردن غذا به تاالر برن ین بگه اون دو نفرب:  نیمه رسمی-
 .براي خوردن غذا برن تاالر و بگ اون دو نفربه: اي  محاوره-
 .واسه لمبوندن برن تاالر بگو  اون دو نفربه: عامیانه -

 :توان مشتمل بر موارد زیر دانست هاي زبانی در فارسی امروز را می ن اساس سبکبر همی

  سبک محترمانه-1-3
شود کـه جایگـاه       هایی استفاده می    می است و در موقعیت    سار ر یسبکی بس سبک محترمانه   

 مثال میان دو سفیر یا دو مقام بلند پایۀ دولتی یا علمی          ،اجتماعی دو طرف مکالمه بسیار باالست     
هایی که فاصلۀ گوینده و شنونده از لحاظ مرتبۀ اجتماعی یا صمیمت بسـیار زیـاد    ا در موقعیت ی
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، )معـادل گفـت    (»فرمودنـد «هاي این سبک کاربرد افعال بسیار محترمانه نظیـر            از ویژگی . است
همچنین در این . و نظایر آنهاست ) معادل رفت  (»تشریف بردند « ،)معادل دید  (»مالحظه کردند «

اي و خودمـانی   هـاي محـاوره   ف حروف اضافه و کاربرد اصطالحات متعلق به سـبک        سبک حذ 
مثال در مراسم عـزا     ، اند  اي  بسیاري از اصطالحات و عبارات این سبک نیز کلیشه        . شود  دیده نمی 

 »توقف بیجا مانع از کسب است     « کسب و کار عبارت      زمینۀ و در    »بقاي عمر شما باشد   «عبارت  
هـاي فعلـی مربـوط بـه      هاي این سبک این است که ضمایر و صیغه      ژگییکی از وی  . رواج دارند 

رود و دلیـل آن هـم رسـاندن مفهـوم             دوم شخص جمع به جاي دوم شخص مفرد به کـار مـی            
 ایـن   »شما بـه مدرسـه نرفتیـد      «شود     گفته می  »یتو به مدرسه نرفت   « به جاي     مثالً ، است »احترام«

 البتـه بـا انـدکی تفـاوت در          ،شـود    دیده مـی   هاي رسمی و نیمه رسمی نیز        در سبک   گاه ویژگی
 صـورت  رسـمی   نیمـه مـثال در سـبک  . صورت روساختی صیغگان افعال در سبک نیمه رسـمی      

 .شود  استفاده می»نرفتین«
 موقعیتی با همین مشخصات باشد گفتـار        ،در آثار ادبی اگر موقعیت ایجاد شده در مکالمه        

 :مثال. یابد میگوینده به همین سبک نمود 
ی مسائل که رنگ شوخی ندارد ممکن است اشتباهاتی را باعث           ی  در پاره  ،این سکوت ولی  

شود و ضایعاتی به بار آورد که من این جا براي جلوگیري از اطالۀ کالم با کمال تأسف از ذکـر            
در هر حال مـن بـراي اسـتماع    ... کنم   بی شماري که در مورد آن به یاد دارم خودداري می   ۀامثل

ام و همان طور که همیشه رویۀ اینجانب بوده براي ایضاح هر چـه                آقایان آماده توضیحات کافی   
 ).147شاملو ( به هیچوجه مضایقه ندارم... از صرف اوقات گرانبهاي خود ... بیشتر مسائل 

  سبک رسمی-2-3
اي زبـانی اسـت       منظور از زبان معیار گونه    . دهد  اساس این سبک را زبان معیار تشکیل می       

توسط جامعه که روندي مسـتقیم و آگاهانـه اسـت،    (standardization)  معیارسازي که در روند
در مراکـز  زبان معیار یا سبک رسمی به طور رایج        ). 32هادسون  (شود    انتخاب و به کار برده می     

این سبک در نگـارش     . شود  اداري و آموزشی کشور و در نگارش آثار ادبی و علمی استفاده می            
هاي رسمی نظیر      موقعیت ،ها و جلسات رسمی      سخنرانی ،و علمی و فنی   بخش اعظم متون ادبی     

 .رود  اخبار رادیو و تلویزیون و نظایر آنها به کار می،ها سمینارهاي دانشگاهی و جلسات دادگاه
 یعنـی در نظـام زبـانی    ساختصیغگان افعال به همان صورت که در زیر     ، در سبک رسمی  

 به آن شـکل   نیز  حذف حروف اضافه   .کنند  ند و تغییر نمی   رو   وجود دارد به کار می     زبانان  فارسی



 13  د ادبیدر فارسی و نموهاي زبانی  سبک
 

 بخـش اعظـم  همچنـین  . شـود در ایـن سـبک وجـود نـدارد      هاي دیگـر دیـده مـی    که در سبک  
در مثـال   . اي و خودمانی در این سبک کـاربرد ندارنـد            محاوره هاي  مربوط به سبک  اصطالحات  

گیرند مشاهده    ی را به کار می     در صحبت با یکدیگر سبک رسم      کهاشرافزاده  فرد  زیر مکالمۀ دو    
 :شود می

 . آن هم با این پیراهن تور،خوري  صبح به این زودي سرما می،فخرالنساء: گفتم
  شازده؟،کند؟ دیشب چقدر باختی  چه فرق می،دیر یا زود: گفت
 .تعریفی نداشت: گفتم
 .تو سرما نخوري: گفت
 )111 گلشیري(. نترس: گفتم

  سبک نیمه رسمی-3-3
هاي سبک رسمی است و هـم داراي برخـی           هم داراي برخی از ویژگی     رسمی   سبک نیمه 

شود کـه رسـمی    هایی استفاده می سبک نیمه رسمی در موقعیت. اي  هاي سبک محاوره    از ویژگی 
. اي نزدیک شده اسـت      بودن رابطۀ دو طرف کمتر است و گفتار طرفین مکالمه به سبک محاوره            

ام صحبت با آموزگارشان و کارمندان در محل کار هنگام          آموزان در کالس درس هنگ       دانش مثالً
  داراي صـیغگان افعـال    ،در ایـن سـبک    . کننـد   صحبت با رییس اداره از این سبک اسـتفاده مـی          

 به صورت   »بگویید«  مثالً .اند   از صورت افعال در سبک رسمی      صورت آوایی و نوشتاري متمایز    
 تلفظ و بر همین اسـاس نوشـته         »ینبیا«رت   به صو  »بیایید« و   »برن« به صورت    »بروند« ،»بگین«

 :رسمی به کار رفته است هاي زیر سبک نیمه  در مثال.شوند می
 .)80شاملو (یک گوسفند نذر ابوالفضل کنین .  ناراحت نشین مامانم-
 .)81همان (تونستین بفرستین پی من   براي جواز دفن فردا صبح هم می-

 در مـتن   مثالً.شود اي حذف می ي حرف اضافهها در بعضی از مواقع حرف اضافه در گروه 
 : حذف شده است»جلفا« و »هندوستان« قبل از »به«زیر حرف اضافۀ 

 .)27 پیرزاد( »شوهر که کرد رفت هندوستان و چند سال بعد با پسرش برگشت جلفا«
  بـه نـدرت  هاي محترمانه و رسمی که در سبک(  و عامیانهاي هرهمچنین اصطالحات محاو 

 به میـزان بسـیار      اي و خودمانی    هرهاي محاو   د و در سبک   نرو   به کار نمی   د یا اصالً  نرو  به کار می  
 مـثالً برخـی از ایـن    .دنشو رسمی دیده می   در سبک نیمهموارد اندکی، در )دنرو   به کار می   زیاد

 :توان دید  زیر میهاي عبارتاصطالحات را در 
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وي جلفـا چـو افتـاد پسـرش مـرض      تـ  «،»...هاي جلفا ساز کـوك کردنـد        و باز ارمنی  ... «
 )27 همان( »و تبریزي از دماغ فیل افتاده؟ « و،»...العالجی گرفته
تـري مشـاهده      که تغییرات مربوط به صیغگان فعل در این سبک به طور روشـن             براي این 

. شـود   رسمی در زیر ذکر مـی       در دو سبک رسمی و نیمه     » رفتن« مضارع از    د صیغگان فعل  نشو
صـیغگان  . »رونـد   مـی ،روید  می،رویم  می،رود  می،روي  می،روم  می«: رتند از صیغگان رسمی عبا  

 .»رن  می،رین  می،ریم  می،ره  می،ري  می،رم می«: رسمی عبارتند از  نیمه

 اي  محاوره  سبک-4-3
 از جمله این کـه در       ،رسمی کمتر است    هاي رسمی این سبک نسبت به سبک نیمه         ویژگی

هاي فعلی دوم شخص جمع به جاي دوم شـخص مفـرد بـراي                غهرسمی کاربرد صی    سبک نیمه 
هاي بیش از حد تخصصی یا        واژه. اي  شود تا در سبک محاوره      بیان مفهوم احترام بیشتر دیده می     

 عمومـاً در ایـن سـبک کـاربرد     انـد  هایی که خاص سبک رسمی     ادبی یا فنی و به طور کلی واژه       
 و  »تعلـل «،  »پـرداختن «،  »چگونـه «،  »بدرود« ،»نوردم درمی«هاي     مثالً به طور معمول واژه     .ندارند

 ایـن سـبک کـاربرد       هـاي   ویژگـی یکـی دیگـر از      . روند  ي به کار نمی   ا  در سبک محاوره   »تناول«
 »صـاف و صـوف    « و   »پـاتی   قـاطی « ،»کاغذماغـذ « ،»چیزمیز« نظیر   شده  سازي   دوگان هاي  ساخت
اي همان    سبک محاوره .  دارد اي کاربرد زیادي    همچنین در این سبک اصطالحات محاوره     . است

 اسـت کـه بـین مـردم در کوچـه و خیابـان کـه داراي سـطوح متفـاوت و متنـوع                    سبک زبـانی  
اي بـه کـار رفتـه      زیر سـبک محـاوره    هاي  در مثال . رود   به کار می   اند   سنی و طبقاتی   ،تحصیالتی

 :است
 خداجان چه کار کنم؟. ره  پدرم از دستم می-
 .ه چیزي نیست مامانم، خوب میش-
 )80شاملو . ( مرد این خونه تو هستی دیگه-

 نـد هاي دیگر    بارزتر از سبک   ،اي از لحاظ وسعت دامنۀ کاربرد       هاي رسمی و محاوره     سبک
توان یافت که تفاوت آنها سبکی اسـت و هـر یـک از                هاي زیادي را می      زوج  زبان و در واژگان  

 ،پنهان شـد  {،  } تا  ،عدد {،}تويدر،  { مثل   ،اند  اعضاي هر زوج متعلق به یکی از این دو سبک           
 .} سخت،دشوار{و }  خانه،منزل {،} اسم،نام {،}قایم شد
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 عامیانه سبک -5-3
 از اقشار پایین جامعـه و مـردم    رود که   این سبک براي ارتباط زبانی میان کسانی به کار می         

ربرد همچنین این سبک بین کسانی که ارتباط خیلی صـمیمانه دارنـد کـا           . عامی کوچه و بازارند   
 ، زن و شـوهر ، رفقـاي هـم محلـه   ،هاي مدرسه  همکالسی، دو دوست بسیار صمیمی دارد، نظیر 

کی از   ی  همپوشی دارد ولی   ياي تا حد    این سبک با سبک محاوره    . پدر و فرزند یا مادر و فرزند      
 .  است اصطالحات عامیانه زیاد کاربرد،هاي بارز این سبک ویژگی

 در گفتار کسانی است که از طبقات پـایین  ،برد این سبک  یکی از موارد کار    به دلیل این که   
ترین سطوح جامعه   و از نظر اقتصادي و اجتماعی در پایین    ندجامعه و عمدتاً بیسواد یا کم سواد      

رود کـه بخـش عمـدة      زیادي به کار میهاي ه و واژهقرار دارند در این سبک اصطالحات عامیان    
دشـواژه  هـایی کـه بـه دلیـل      هـا و عبـارت     واژه. رود  یهاي دیگر به کار نمـ       آنها عموماً در سبک   

(taboo)   در ایـن    ،هاي عامیانـه    ها و متلک     مثل فحش  ،روند  هاي دیگر به کار نمی       بودن در سبک 
از احمـد شـاملو اصـطالحات بسـیاري از ایـن سـبک را               » کتاب کوچـه  « در   .سبک رواج دارند  

 :شود مشاهده می زیر نمودي از سبک خودمانی هاي  در مثال.توان یافت می
 )160شاملو (کنه  کنی پوستتو قلفتی می بازي می  اگه یه بار دیگه ببینه گردو-
 )163همان (خوریم  مون یکی یه شیکم سیر حلوا می  حاال همه-
ها مثل حاال نیومده بودن دور هم بشینن بگن حسنی رئیس ماس تا منهم                 هیچ وقت بچه   -

 .)166همان (اش  عصاي رئیسی رو بدم به
کننـد ممکـن      از سوي دیگر به دلیل صمیمی بودن دو طرفی که از این سبک اسـتفاده مـی                

 که براي طرفین ارتباط زبانی شناخته و رایج         توسط آنها به کار برود      اصطالحاتی یاها    واژهاست  
هایی ممکن است در ایـن         گاه واژه  یحت. ولی براي سایرین نامأنوس و گاه غیر قابل درك است         

هـایی بـه     ه شود و به کار رود که در واژگان سایر زبانوران وجود ندارد و ساخت              محدوده ساخت 
هـاي    ولـی در موقعیـت  ،کار گرفته شود که بر اساس قواعد زبان معیار خـوش سـاخت نیسـت             

مثال پدر یا مادر در خطاب به فرزند خـود ممکـن            .  به طور نسبی رایج است     مورد نظر صمیمی  
 و نظایر آنهـا اسـتفاده       »جینگول واویال « ،»موشمولک «،»شَپلَ« ،»فینگیل«هایی نظیر     است از واژه  
 بـه   ،برد  آموزي به اشتباه به کار می      هاي بدساختی را که کودك در دورة زبان          صورت کنند یا مثالً  

 »مرد« به جاي هاي خوش ساخت به کار ببرند مثالً    عنوان شوخی در مقطعی زمانی مانند عبارت      
رده شد «از   ضـمناً در ایـن سـبک فراینـدهاي         .  استفاده کنند  »سوزید« از   »سوخت«ي   یا به جا   »م

 عبـارت   مـثالً  .شـوند    باعث تفاوت بسیار روسـاخت از زیرسـاخت مـی          اند و   آوایی بسیار فعال  
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و » شـکم «و کلمات   » ماس«به صورت   » ما است «و عبارت   » دساتو«به صورت   » هایت را   دست«
 .وندش تلفظ می» جیگر«و » شیکم«به صورت » جگر«

  نتیجه-4
هـاي اجتمـاعی معـین و نـوع            بر اساس قرار گرفتن در موقعیت      فرد در یک جامعۀ زبانی،    

هاي زبـانی معینـی        از لحاظ میزان رسمی بودن و میزان صمیمیت، سبک         ارتباط خود با مخاطب   
توان پیوسـتاري سـبکی در نظـر گرفـت کـه مشـتمل بـر                   در زبان فارسی می    .گیرد  را به کار می   

ها را بـر اسـاس        این سبک .  است عامیانهاي و      محاوره ، نیمه رسمی  ، رسمی ،محترمانههاي    سبک
هاي بسـیار رسـمی نظیـر      سبک محترمانه در موقعیت.توان از هم متمایز دانست هایی می  ویژگی

سـبک رسـمی در مراکـز اداري و آموزشـی     . شود پایۀ اداري استفاده می  مکالمۀ بین دو مقام بلند    
سبک نیمـه رسـمی در      . شود   در نگارش آثار علمی و ادبی از آن استفاده می          کشور رواج دارد و   

شود که رسمی بـودن رابطـۀ دو طـرف کمتـر اسـت و گفتـار طـرفین                    هایی استفاده می    موقعیت
آموز در کـالس درس در صـحبت بـا            اي نزدیک شده است، مثال دانش       مکالمه به سبک محاوره   

اي در  سبک محاوره. کنند  کار به این سبک صحبت می   آموزگار و کارمند با رییس اداره در محل       
سـبک  . هایی نظیر خانـه، مدرسـه، باشـگاه و غیـره رواج دارد              روابط روزمره بین مردم در مکان     

عامیانه نیز بین افرادي رایج است که به اقشار پایین جامعه تعلق دارند یـا ایـن کـه بـا یکـدیگر            
هـا و     توصـیف ایـن سـبک     . اي دارنـد    انهخویشاوندي خیلـی نزدیـک یـا رابطـۀ بسـیار صـمیم            

هـاي پژوهشـی بـه        آوري و توصیف داده     هایشان چارچوبی براي عملکرد درست در جمع        تمایز
توان آن را مبنایی براي ویرایش متون مختلف و نیز نقد آثار ادبی در ارتباط                 دهد و می    دست می 
 .هاي زبانی دانست با سبک
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