
 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  23ـ  1، صص 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان 

  روزنامة وقايع اتفاقيه) فكري(هاي زباني و محتوايي  بررسي ويژگي

  *زهرا انصاري

  چكيده
اسـتان  صادق چوبك متعلّق به نسل دوم نويسندگان ايراني است كه پس از تثبيـت د 

هايش بـه   چوبك در داستان. كوشيدند هايي موفق در اين عرصه نمونهدر ارائة  ،كوتاه
پرداخـت و از زبـان و لحـن آنـان سـود بـرد تـا        بينـوا و فرودسـت   زندگي اقشـار  

نثـر   .هاي زشت و تلخ حيات را با دقّت و جزئيات تمـام بـه تصـوير كشـد     واقعيت
شـمگيري در گسـترة لفـظ و معنـا     فارسي در دورة مشروطه با تحوالت عمـده و چ 

نگاري  اند كه روزنامه عوامل متعددي در ايجاد اين تحوالت دخيل. رو شده است روبه
هـاي حـوزة    كـه يكـي از اولـين    ـروزنامة وقايع اتفاقيه  . يكي از مهمترين آنها است

طـور   هاي متمادي به زباني است كه در سال نگاري و نخستين روزنامة فارسي روزنامه
اي دارد كه  هاي ويژه ها و حساسيت به دليل تقدم، جذابيت ـ  انتشار يافته است مرتب

تر سـير تحـول نثـر     تر و علمي هاي سبكي آن، به درك صحيح بررسي مفصل ويژگي
  . كند طور خاص، كمك زيادي مي طور عام، و نثر دورة قاجار به فارسي به

، با ذكر شـواهد متعـدد از   هاي سبكي اين روزنامه ترين ويژگي در اين مقاله، مهم
  .بندي شده است نثر آن، تحليل و دسته

  .هاي زباني و محتوايي روزنامة وقايع اتفاقيه، دورة قاجار، ويژگي :ها كليدواژه

 مقدمه. 1
توانـد يكـي از    شناسـي انـواع نثـر مـي     براي مطالعة دقيق تحوالت نثر فارسي، روش سـبك 

عنـوان اجـزاي    د؛ زيرا در اين روش، هرآنچه بـه ها باش ترين و قابل اعتمادترين روش علمي
هـا و شـرايط خـاص،     آيد و بنا بر عوامل، ضـرورت  شمار مي دهندة يك نوع ادبي به تشكيل
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هـاي   بنـدي در گـروه   شناسانه و طبقه شود، با بررسي دقيق سبك دچار تغيير و دگرگوني مي
رشي مفصل از تحـول آن  شود و درنهايت گزا زباني، فكري و ادبي مجزا تجزيه و تحليل مي

  .آيد دست مي نوع به
عنـوان يكـي از    تواند بـه  هاي سبكي آنها مي طور كلي، مطالعة انواع ادبي برپاية ويژگي به

شناسانه تلقي شود و لزوم ارتباط اين دو فن بيشتر از گذشته مـد   ضروريات مطالعات سبك
بايـد  : شناسـي نوشـته اسـت    الشعرا بهار در مقدمة كتاب ارزشمند سبك ملك. نظر قرار گيرد

اند،  نياز نيست؛ بلكه هر دو الزم و ملزوم گاه نوع از سبك و سبك از نوع بي دانست كه هيچ
. رود و در همان حال نيـز سـبكي دارد   شمار مي چه هر اثر ادبي جزء يكي از انواع ادبيات به

  )هـ: 1380بهار،(
دار يكـي از انـواع    عنوان طاليـه  به هاي سبكي روزنامة وقايع اتفاقيه در اين مقاله، ويژگي

  .شود بررسي مي ـ نويسي يعني روزنامهـ نوپاي ادبيات فارسي 
دست ما رسيده است، گذشتة بسيار پرفرازونشيب، همراه بـا حـوادثي    نثري كه امروز به

سر گذاشته و درطـول سـاليان متمـادي، شـاهد      پشت ـ  گاه سودمند و گاه زيانبارـ شمار   بي
تغييرات فراواني در خويشتن بـوده اسـت؛ گـاه پـذيراي لغـات و تركيبـات        ها و دگرگوني

گوناگون عربي و شاهد نفوذ و رسوخ قواعد صرفي و نحوي اين زبان در اجـزاي خـويش   
وسـيلة   امان الفاظ تركي و مغولي قـرار گرفتـه اسـت، زمـاني بـه      شده، و گاه مورد حملة بي

ذير و دلربــا شــده و گــاه متحمــل دســت و توانــا، صــاحب شــمايلي دلپــ ســخنوران چيــره
ازنظر . ذوق شده است سليقه و بي مورد نويسندگاني كج هاي بي نويسي ها و مغلق پردازي لفظ

محتوا و مضمون نيز به همين ترتيـب، شـاهد ورود مضـامين گونـاگون طـي سـاليان بلنـد        
مطالـب  گاه مطالب حماسي و روايات پهلواني قوم ايراني، گاه : درقلمرو خويش بوده است

نويسـي و گـاه    علمي و تجربي و طبيعي، روزگاري ترجمـه و تفسـير قـران، زمـاني تـاريخ     
اي، پربـاري   كنند و هر يـك بـه گونـه    مضامين غنايي و عرفاني در نثر فارسي خودنمايي مي

  .شوند كارنامة مفصل نثر فارسي را موجب مي
يـات جديـد در آن، و   هاي مهم نثر فارسي، هم ازنظر ورود مضامين و محتو يكي ازدوره

هم ازلحاظ تغييرات قابل توجه سبكي و ساختاري، عصـر مشـروطه اسـت؛ تـا جـايي كـه       
محققي مانند دكتر ناتل خانلري معتقد است كـه نثـر ايـن دوره از هـر دو وجـه سـبكي و       

نويسندگان زيادي در عصر مشروطه تـالش  : محتوايي شاهد تحوالت عميق و متعددي بود
اش بازگردانند و عوامل متعـددي   سوي سادگي و رواني ازدست رفته به كردند نثر فارسي را
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. سابقه در حيطة محتوا و مضمون نثر فارسي گشت موجب پديدآمدن احتياجاتي جديد و بي
هاي متعدد و نشر مقاالت سياسي و اجتماعي آنها  ترين اين عوامل، طبع روزنامه يكي از مهم

  )270: 1369ناتل خانلري، . (است
دهد كه تحوالت عظيم اجتماعي  ي سير تحول نثر فارسي در دورة قاجار، نشان ميبررس

ويژه نثر فارسي در گسترة لفظ  اي در ادبيات و به ايران در اين عصر، موجد تحوالت گسترده
طبق نظر پژوهندگان اين ). 123: 1385نخستين كنگرة نويسندگان ايراني، (و معنا شده است 

، ازجملـه عوامـل مـؤثر در ايـن     ...)آبـادي، اسـتعالمي ،    پور، شاه ينناتل خانلري، آر(حوزه 
كـه اعـزام    ـ  فرهنگي ايران بـا اروپـا   ـ  توان به گسترش ارتباط علمي تحوالت اجتماعي، مي

دانشجويان ايراني به اروپا و امريكا، يكي از مهمترين مظاهر آن است، رواج صنعت چاپ و 
رونق بـازار ترجمـه، و گسـترده تـرين عامـل يعنـي        ها، تأسيس دارالفنون، تأسيس چاپخانه

  .نگاري اشاره كرد روزنامه و روزنامه
مفهومي كـه از ايـن واژه در گذشـته    : اي كهن دارد در ادبيات ايران سابقه» روزنامه«واژة 

بنا به پژوهش زهرا . شود، تفاوت دارد شده است، آنچه امروزه از آن دريافت مي استنباط مي
ديده شده، اين بيت » روزنامه«ترين مأخذي كه تا كنون در آن واژة  كهن: صفهانينژاد ا باقريان
  :است) ق.هـ431فـ ( عنصري

  به روزنامه ايام در همه پيداست                اگر بخواهي دانست روزنامه بخوان 
  )8: 1371نژاد اصفهاني،  باقريان(

  : افزايد وي مي
، و معـرب آن روزنـامج و   )نامـك پهلـوي  (ه نامـ + اين واژه مركـب اسـت از واژة روز   

الـدهر   ر يتيمـه ، و ثعالبي د)260ص(الجواهر  بيروني در الجماهر في معرف. روزنامجه است
واژة ) 440، ص5ج(االدبـاء   و يـاقوت حمـوي در معجـم   ) 11ـ   10،ص2چاپ دمشـق، ج (
  )همان. (اند كار برده را به» روزنامجه«

كننـد، واژة   ديگران در آثار خود بـا تأكيـد بيـان مـي    گونه كه محيط طباطبايي و اما همان
مفهـوم نوشـتة ديگـري را    «معناي امروزي آن كـاربرد نداشـته و    در آن روزگار به» روزنامه«

داشته، كه معمول و مصطلح ديوانيان و بازرگانان و دريانوردان قـديم بـراي ثبـت احـوال و     
ب آن صـورت معـرّ   تدريج به ت كه بهاي اس اين، همان واژه. اعمال روزمرة ايشان بوده است

درآمده و تا روزگار اخير بـر  » روزنامچه«صورت نوساختة  به» روزنامجه«و » روزنامج«يعني 
  ).14: 1375محيط طباطبايي،( ».گذشت زبان و قلم نويسندگان ديواني مي
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ـ   از در زمان قاجاريه و حتي پس از پيدايش روزنامة مرتبي مانند روزنامة وقايع اتفاقيـه، ب
در اكثر موارد » روزنامه«شود، نبود واژة  هم معناي رايج روزنامه دقيقاً آنچه امروز استنباط مي

اصـطالح گـزارش مكتـوب حـوادث و      نگـاران دولتـي، و بـه    هاي وقايع»راپورت«به معني 
  :شد رويدادهاي مهم يك شهر يا يك منطقه بود كه به پايتخت ارسال مي

نام فوت  ه در ايراج كه محل جندق است، سربازي شيردلاند ك در روزنامة سمنان نوشته
بعد از غسل خواستند كـه از روي تختـه برداشـته، دفـن     . او را آورده، غسل دادند. شده بود

روزنامـة وقـايع   ... (نمايند؛ ناگاه از روي تخته حركت كرده، نشسته، به خويشان خود گفت
  )24، ص5، شمارة 1اتفاقيه، سال 

آيد، از اهتمام امناي  هللا از هر يك از واليات كه روزنامه و خبري ميدر اين اوقات بحمد
، 1روزنامـة وقـايع اتفاقيـه، سـال     . (است... شوكت عليه همه جا امن و آرام  و  دولت قوي

  )33، ص7شمارة 
، معناي امـروزي ايـن   »روزنامه«جالب است بدانيم كه دركنار اين معناي رايج براي واژة 

گيـري و اسـتحكام جايگـاه خـود در زبـان       ز همان اوقات درحال شـكل تدريج ا واژه هم به
  :خوانيم فارسي بوده است؛ براي مثال، در همين روزنامة وقايع اتفاقيه مي
انـداختن   شود، درخصوص راه در روزنامة اخبار دولت بهية روس كه در تفليس اطباع مي

شـود كـه روزنامـة     آنها معلوم مي اند و از قرار نوشتة روزنامة دارالخالفة طهران شرحي نوشته
  )37، ص8، شمارة1روزنامة وقايع اتفاقيه، سال ... (دارالخالفه را در آنجا بسيار پسنديده بودند

نامند كه به تاريخ هشتم ماه جنوري  هاي لندن كه مارنيك كرانيكل مي در يكي از روزنامه
ه بودند كه اهل انگليس در اول باشد در لندن اطباع شده، نوشت االول مي كه مطابق پنجم ربيع

  )15، ص3، شمارة 1روزنامة وقايع اتفاقيه، سال ... (اين سال چندين باعث خورسندي دارند
» روزنامـة وقـايع اتفاقيـه   «، جزئي از نـام  »روزنامه«ذكر اين نكته ضروري است كه واژة 

منابع به نادرست  شود، گرچه در اكثر دريافت مي» روزنامه«مفهومي كه امروزه از  است، نه به
  :دكتر اسماعيل رضواني در اين باره نوشته است. اند از آن با عنوان وقايع اتفاقيه ياد كرده

اي كه  دراين زمان بر نشريه» روزنامه«اي كه بايد تذكر داده شود، اين است كه كلمة  نكته
پس روزنامة . تداش» گزارش«شد، بلكه مطلقاً معناي  شد، اطالق نمي طور منظم منتشر مي به

بنابراين، كلمة روزنامه جـزء اسـم   ... وقايع اتفاقيه يعني گزارش وقايعي كه اتفاق افتاده است
ايـم؛ بايـد حتمـاً     اين نشريه است؛ يعني اگر بگوييم وقايع اتفاقيه، اسم آن را ناقص ادا كرده

  )7: 1345رضواني،. (روزنامة وقايع اتفاقيه: بگوييم و بنويسيم
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  قايع اتفاقيهروزنامة و. 2
شـد؛ و محققـاني    ها، نخستين روزنامه در كشور ايران تلقـي مـي   روزنامة وقايع اتفاقيه تا مدت

همگي بر اين اعتقاد بودند كه اين روزنامه كه » خان تربيت محمدعلي«و » رابينو«، »براون«چون 
اي اسـت كـه    شاه، اميركبير آن را تاسيس كرد، اولين روزنامـه  در سال سوم سلطنت ناصرالدين

فرد با  سبك امروزي در ايران منتشر شده است؛ اما وجود دو شماره روزنامة تقريباً منحصر به به
در كتابخانة موزة بريتانيا و مشاهدة آنها توسط علي مشيري، خالف اين نظر  o.p.3(13)شمارة 

يريت بـه مـد  . ق..هــ 1253اين روزنامه درحدود سال ). 2: 1363صدر هاشمي، (را ثابت كرد 
اي از آن در ايـران يافتـه نشـده     ميرزاصالح شيرازي در تهران منتشر شده و تا كنون هيچ نسخه

 40قطـع   ايـن روزنامـه بـه   : كند گونه بيان مي علي مشيري مشاهدات خود را اين). همان(است 
متر عرض در دو صفحه با خط نسخ در تيترها و خط نسـتعليق در   سانتي 24متر طول و  سانتي
و » اخبار ممالك شرقيه«صفحة اول به . گرديد چاپ سنگي، بدون نام و عنوان چاپ مي متن با

در باالي صفحة اول در وسط، با خط . تخصيص يافته بود» اخبار ممالك غربيه«صفحة دوم به 
  )609 ـ 611: 1343مشيري، ( ...1253الثانيه سنة  اخبار شهر ربيع: نسخ چنين نوشته شده
، دومين روزنامة .)ق..هـ1265(س از انتشار روزنامة ميرزاصالح شيرازي تقريباً سيزده سال پ
) سرياني شـرقي جديـد  (زبان آسوري  به ـ  »پرتو روشنايي«معناي  به ـ  ايران با نام زاهرير دباهرا

  ).136ـ 135: 1377پروين،(سال ادامه يافت  69در اروميه منتشر شد و انتشار آن حداقل 
هاي واپسين زاهرير دبـاهرا پـانزده روز    البته شماره(شدند  نتشر مياين دو روزنامه، ماهانه م

اما دربارة نخستين روزنامة يوميه در ايران، اقوال متفاوتي وجود دارد كـه  ). شد بار چاپ مي يك
  :ترين آنها چنين استخالصة مهم

يما، پور در كتاب از صبا تا ن صدر هاشمي در كتاب تاريخ جرايد و مجالت ايران و آرين ـ
ــران مــي » الحــوادث ةخالصــ« ــة اي ــة يومي ــد كــه  را نخســتين روزنام در عهــد ســلطنت «دانن

. اي در تهران منتشر شده اسـت  قطع متوسط چهارصفحه به. ق..هـ1316سال  به... شاه مظفرالدين
 )245: 1375 پور، آرين(

ميرزامحمدحسين  قلم الدوله روزنامة تربيت را كه به امين: آبادي معتقد است ميرزا يحيي دولت ـ
گرداند و ايـن، اول   يوميه مي... طور هفتگي دائر بوده شد و به فروغي ملقب به ذكاءالملك نوشته مي

  )199: 1371آبادي، دولت. (شود روزنامة يوميه است كه در اين پايتخت دائر مي
كـرده اسـت، نخسـتين     المتين تهران را كه سيدحسن كاشاني منتشر مي كسروي هم حبل ـ
  )275: 1378كسروي، . (داند مة روزانة ايران ميروزنا
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. ق.هــ  1267الثاني سال  در اين ميان، روزنامة وقايع اتفاقيه را كه انتشار آن از پنجم ربيع
تـوان سـومين روزنامـة     مـي  رسيد، چاپ مي طور هفتگي به در تهران آغاز شد و تا ده سال به

هـاي   مار آورد كه انتشارشان با تغييـر نـام  ش هاي دولتي به پيشتاز يك رشته روزنامه«ايران و 
  )136: 1377پروين، . (مكرر تا پس از جنگ جهاني اول ادامه داشت

به همان نام و شكل پيشين  ـ  آن منتشر شد 470كه شمارة ـ  1277اين روزنامه، تا سال 
آن، از دنبـال   از عنوان آن حذف شـد و بـه  » اتفاقيه«، ابتدا كلمة 471باقي ماند؛ اما از شمارة 

دليـل انتقـال ادارة ايـن     اين امـر، بـه  . نام روزنامة دولت علية ايران منتشر شد ، به472شمارة 
روزنامـة دولـت   ). همان( روزنامه از تبعيت وزارت خارجه به وزارت علوم صورت گرفت

الملك كه بنيانگذار نخستين مدرسة نقاشـي   خان صنيع علية ايران، با مديريت ميرزاابوالحسن
ان بود و با فن تصوير برروي سنگ چاپ آشنايي كامل داشت، شروع به كـار كـرد و   در اير

منتشـر شـد،   ... چون از اين پس با افزودن تصاوير گوناگون از رجال دولت، ابنيـة دولتـي و  
ناگفته نماند كه بـا وجـود تغييـر عنـوان،     ). همان( نخستين روزنامة مصور چاپ ايران است

نمـرة  «عوض نشده و اولين شمارة روزنامة دولت علية ايـران،  گذاري روزنامه  ترتيب شماره
  .خورده است» 472

  
  هاي ظاهري روزنامة وقايع اتفاقيه نام و ويژگي 1.2

و » اخبـار «را كـه متـرادف   » وقـايع «نظر محيط طباطبايي دربارة نام اين روزنامه اين است كـه  
روزنامـة   ـاز نـام تقـويم وقـايع     فرانسه اسـت،  » نوول«انگليسي يا » نيوز«، و ترجمة »حوادث«

» روداده«را كـه مفيـد مفهـوم    » اتفاقيه«يا وقايع مصريه قاهره گرفته، و صفت  ـ  رسمي عثماني
اند؛ و درحقيقت بايد گفت سه روزنامة رسمي مصـر، عثمـاني و ايـران، از     است، بر آن افزوده

  )26: 1375طباطبايي،محيط . (با كلمة متمم ديگري نام گرفته بودند» وقايع«تركيب كلمة 
روزنامة وقايع اتفاقيه گاه در چهار صفحه و اغلـب در شـش صـفحه و گـاهي نيـز در      

قيمت روزنامـه درطـول ده سـال    . شده است ندرت در دوازده صفحه منتشر مي هشت و به
البته تا شمارة . هيچ تغييري نكرده و شكل روزنامه تقريباً هميشه يكسان و يكنواخت است

بندي شده است و اخبار و مطالب ديگـر منـدرج در    فحات روزنامه ستون، مطالب ص318
اند؛ اما از اين شماره به بعـد،   چاپ رسيده هاي معين و با ظاهري منظم به روزنامه در ستون

هـاي   شـكل كتـاب   كشي حاشية صـفحه بـه   بندي حذف شده و ظاهر روزنامه با خط ستون
  .چاپي آن زمان درآمده است
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  ن روزنامهاندركارا دست 2.2
ويك شـمارة آن در زمـان حيـات وي     دستور اميركبير آغاز شد و چهل چاپ اين روزنامه به

شـدة قتـل ايـن سياسـتمدار      ونهـم آن حـاوي خبـر تحريـف     چاپ رسيد و شمارة چهـل  به
  .خيرانديش بود

وي مـدتي  . عهده داشـت  چي به ميرزاجبار تذكره مديريت روزنامة وقايع اتفاقيه را حاجي
كرة آذربايجان و چندي نيز ژنرال كنسول ايران در بغداد بـود؛ و چـون مـدتي هـم     مأمور تذ

  )233: 1375بامداد، . (چي معروف شد رئيس كل ادارة تذكره بود، به تذكره
كه از اشخاص مـورد توجـه    ـ   هاي ناصرالدين پروين، مديريت ميرزاجبار براساس پژوهش

م ظاهري است و كـارپرداز اصـلي ايـن روزنامـه،     بيشتر درحد اس ـ  خان اميركبير بوده ميرزاتقي
شاه از هنـد بـه ايـران آمـد و در      انگليسي است كه در دوران سلطنت فتحعلي» ادوارد بورجس«

. عنوان مترجم و بعدها مسئول چـاپ، پذيرفتـه شـد    به ـ  ميرزا وليعهد مقر دستگاه عباس ـتبريز  
دعـوت   شـاه، بـه   اي دولـت ناصـرالدين  وي در زمان پادشاهي محمدشاه به تهران آمد و در ابتد

» برجيس«كه ايرانيان او را  ـ  گويا ادوارد بورجس. منصوب شد» مترجم دربار«سمت  اميركبير به
عنوان مباشر روزنامه و مترجم اخبار خـارجي، مـأمور انتشـار روزنامـة وقـايع       خواندند و به مي

هـاي او در روزنامـه    ن دليل، ترجمـه دانسته و شايد به همي فارسي را خوب نمي ـ  اتفاقيه نيز بود
اللفظي است؛ و بدون ترديد، اين نثر سست و پر از خطاي دسـتوري، بـر    بسيار سست و تحت

  )137، ص 1ج: 1377پروين،. (ساختار واژگاني و نحوي روزنامه، اثرات مخربي گذاشته است
  

 هاي زباني روزنامة وقايع اتفاقيه ترين ويژگي مهم. 3
هاي پربسامد زباني، فكري و  ترين مختصات سبكي روزنامه، ويژگي ه مهميافتن ب براي دست
 ـ  )153: 1374شميسـا،  ←(شناسي مرسوم اسـت   كه در مطالعات سبك چنان –ادبي نثر آن 
كه در يك متن ) features(از ميان انواع مختصاتي «شود؛ با تذكر اين مطلب كه  برشمرده مي

اين مختصات چه لفظي باشند و چه فكري ... رند شود، فقط برخي ارزش سبكي دا ديده مي
  )99همان، ص ( .و چه ادبي، بايد متكرر باشند، يعني بسامد بااليي داشته باشند

  
  خصوصيات دستوري 1.3
  اسم )الف
  :سياق عربي بستن كلمات غيرعربي به جمع ـ
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  )24ش، ص . (فارس امن و آرام است بلوكاتساير 
  )426، ص 73ش. (كشيده بودندهم زحمت زياد  گرمسيراتدر سفر 

  :هاي مكسر عربي كاربرد فراوان جمع ـ
  )18، ص 4ش. (اند جنان شتافته فراديس بهالسلطنه  مرحوم نايب«
االوقات در دارالخالفه برقرار بدارند  اميد است كه كارگزاران ديواني، آب جاري را دايم«
انسـته، دعـاگوي دولـت    پـروري را د  قدر ايـن نعمـت و رعيـت    عجزهو  كسبه  و رعاياكه 

  )148، ص 30ش. (جاويدمدت عليه باشند
و علمـا  داري جناب سيدالشهدا است، عمـوم   الحرام و تعزيه محرم ايامكه اوقات در اين 
 داري قيام و بدعاگويي دوام تعزيه مراسمبه تكايا در  براياو  رعاياو  اشرافو  اعيانسادات و 

  ).208، ص 40ش. (اقدام دارند... 
  :هاي جمع فارسي بستن كلمات عربي با عالمتجمع  ـ

گيري بشود، سعي و كوشش تمـام   انبار سخت به صاحبانسبب اينكه نخواستند  ولكن به
  )1324، ص 207ش. (فراوان بشود... كردند كه رفع معطلي خلق شده، اجناس

  )16، ص 3ش... (غالب آمده ياغيانبعد از آنكه در اكثر جاها پادشاهان به 
  )31، ص 6ش... (خود نشان داده متعلقانه كسان و افعي را ب

  صفت )ب
  :سياق عربي مطابقة جنسي صفت و موصوف بهـ 

جهــت ضــعف روزه،  در ايــن اوقــات مــاه مبــارك رمضــان، بــه... نظــام افــواج قــاهرة
  )425، ص 73ش. (باشند العليه از مشق معاف و مرخص مي االشاره حسب

ممالـك  در  صـنايع بديعـه  آن است كه  عليهيت جاويدآ دولتاز آنجا كه اهتمام اولياي 
  )7، ص 2ش... (ظهور آيد پادشاهي به محروسه

  )17، ص 4ش... ( مرقوم گرديده فصول مفصلهمحتوي بر  كتابچة مبسوطهدرين باب 
  )23، ص 5ش. (را احضار نموده، تحقيق مراتب فرمودند زن مزبوره اختيار آذربايجان صاحب

  قيد )ج
  :عنوان قيد عربي بهكاربردن كلمات  به ـ

 )437، ص 74ش. (وپنج ذرع قطر اوست قدر بيست به تخميناً
قلمـي را مشـهود پيشـگاه     خود، حسن اهتمام و صداقت و راست در خدمات محوله به«
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صـفت   مصدر خدمات تحرير رسايل خاصه و بـه  سفراً حضراًاعليحضرت پادشاهي داشته، 
و مستحســن خــاطر امنــاي دولــت  موصــوف و خــدماتش مقبــول... امانــت و رازداري و
 )208، ص 40ش... ( جاويدمدت گرديده

 )42، ص 9ش. (بايد اموال اين ضعيفه پيدا بشود حكماًمقرر شد كه 
 )39، ص 8ش. (اند گرفته عنفاًو  حكماًيك رؤس اسب و دو قبضه تفنگ از او 

  مصدر )د
  :كاربرد فراوان مصدرهاي عربيـ 

اولياي دولت قاهره و اشـتعال نـايرة    اهتمامحسن صفحات هرات هم از اين اوقات از «
 )431، ص 74ش. (خالي از نظم نيست جدالعسكر و  سوقبا زحمت  قتال و  حرب

ايـن عالمـت    دفعو  رفعو  ضعفدر اين ضمن، هميشه جويا از كم و كيف و شدت و 
 )207، ص 40ش. (بودند
 )431، ص 74ش. (صفحات خراسان مأمور شدند انتظامهزار نفر سوار خمسه براي «

  ضمير )هـ
  :روح براي غيرذي» او«آوردن ضمير ـ 

 )151، ص 30ش. (نرسيده باشد اووبيش خرابي به  اي در آن شهر نمانده است كه كم خانه«
در يكي از جزاير سندويچ، كوه سوزنده هست؛ در اين روزها تازه آتش و سنگ گداخته 

 )436، ص 74ش. (بيرون آمده است اواز 

  فعل )و
  :آوردن افعال در وجه وصفيـ 

. رود ، بيـرون شـهر مـي   ريختـه سازند كه كل فاضالب به آن نهـر   در فرنگستان نهر مي
 )29، ص 6ش(

در دزدي و راهزنـي   آغاز كـرده، طايفة بلوچ متوقف سيستان بسيار خودسري و هرزگي 
 )28، ص 6ش. (شدتي داشتند

وقف لندن بود، در روز شنبه گذاري و ت باشي كه مأمور مصلحت خان نايب آجودان شفيع
 )27، ص 6ش. (رفت مرخص شده،چهارم ماه 

  :حذف افعال به قرينة لفظيـ 
شوند؛ كـه ايـن حالـت     هاي ربطي در جمالت بدون قرينة لفظي حذف مي معموالً فعل

  .صورت وصفي تلقي شود تواند صورتي از استعمال افعال ماضي نقلي به مي
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اولياي دولت عليـه جمعيتـي از هـرات بـر سـر آنهـا       يارمحمدخان ظهيرالدوله به اجازة 
  )28، ص 6ش. (فرستاده، چند قلعه از آنها گرفته، تنبيه و گوشمالي درستي به آنها داده است

  )151، ص 30ش. (اند دو نفر از اهل قافله را كشته و بسياري از آنها را زخمدار كرده
، ص 207ش. (انـد  ي فرار كـرده دو نفر از تركمانان با دو رأس اسب به دست آمده، مابق

1326(  
  جمله )ز
  :بودن جمالت طوالني ـ

باشي عساكر منصوره كه به واسطة اتحاد فيمابين  الخاقان عزيزخان آجودان عاليجاه مقرب
پرسي و منزل  الجوانب اعليحضرت پادشاهي براي مزيد اتحاد به احوال دولتين ازجانب سني

صفحات ايروان آمده بودنـد، رفتـه بـود و از ايـروان      مباركي نواب وليعهد امپراطوري كه به
ها توقف نموده،  مراجعت نموده، چندي براي نظم و سركشي قشون آذربايجان در آن طرف

االولي وارد دارالخالفه گرديده، شرفياب حضور همـايون سـركار    روز پنجشنبه نهم جمادي
 )34، ص 7ش. (اعليحضرت پادشاهي مورد الطاف و نوازشات نامتناهي گرديد

  :سامان و شتابزده وجود جمالت نابه ـ
از آنجا كه در دولت عليه ايران از عهد پادشاهان قديم متداول و معمول است كه عمـوم  

اند  شادماني و تفرج گذراندن خوب و شگون گرفته خلق از اعالي و اداني سيزدهم عيد را به
ل بهـار اسـت و اكثـر جاهـاي ايـن      روند زيرا كـه او  ها مي ها و تفرجگاه و بسياري به بيرون

مملكت در اين فصل سبز و خرم و باصفاست و الحق اين قانون بسيار خوب و مخصوص 
انـد كـه ايـن روز را بـه      اين دولت عليه است و  بعضي دول ديگر ندارند و ميمون گرفته به

  )41، ص 9ش. (سر ببرند عشرت و شادماني به
  
  خصوصيات لغوي 2.3
  كيبات عربيكاربرد وسيع تر )الف

عموم چاكران مرخص ديـد و بازديـد   ... اعليحضرت پادشاهي، از روز دوشنبه االمر حسب«
 )39، ص 8ش. (ايام نوروز گرديد

جهــت ضــعف روزه،  دريــن اوقــات مــاه مبــارك رمضــان، بــه...  افــواج قــاهرة نظــام«
 )424، ص 73ش. (باشند از مشق معاف و مرخص مي العليه االشاره حسب

 )26، ص 5ش. (مانند تابستان است االوقات دايمن مملكت، سمت جنوب اي«
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وهشتم در خود طهـران سيصدوسـي نفـر را     از اول ماه گذشته تا بيست الحكم حسب... 
 )42، ص 9ش. (اندآبله كوبيده

  )25، ص 5ش( .السعي بگيرد حقمبلغ بيست پوند انگليس از دولت 
  هاي عربي كاربردن اسامي ماه به )ب

شده كـه   هاي مطالعه اي كه در كل شماره گونه بودن سال قمري است؛ به ت رايجعل اين امر به
  .هاي فارسي نيست رسد، هيچ ذكري از ماه شمارشان به چهل مي

  )23، ص 5ش. (فرما شدند تشريف الثاني ربيعدر روز شنبه سلخ شهر 
اه جنـوري  نامند كه به تاريخ هشتم م هاي لندن كه مارنيك كرانيل مي در يكي از روزنامه

  )15، ص 3ش... (باشد مي االول ربيعكه مطابق پنجم 
  كاربرد لغات و اصطالحات تركي )ج

معنـي   بعضي گويند كلمة تركي است و ظاهراً مصحف عذوقـه و عدوقـه عربـي بـه    : آذوقه
 )نامة دهخدا، ذيل واژه لغت. (خوردني باشد

 )خدا، ذيل واژهنامة ده لغت. (جايي كه مشتمل بود بر چندين قريه و ده: بلوك
جنامة دهخدا، ذيل واژه لغت(خانه  اسلحه: خانه هب( 

 )نامة دهخدا، ذيل واژه لغت(پيك بريد : چاپار
گروهي از سربازان كه در مكاني جاي گزيده و به حفظ و نگهبـاني آن گماشـته   : ساخلو
. تجـاي آن برگزيـده اسـ    را بـه » پادگـان «اين كلمه تركي است و فرهنگسـتان،  . شده باشد

 )نامة دهخدا، ذيل واژه لغت(
خواروبار و زاد و علوفه كه از روستاهاي سـرراه بـراي عبـور لشـكريان يـا      : سيورسات

 )نامة دهخدا، ذيل واژه لغت. (موكب خان گرد آورند
 )نامة دهخدا، ذيل واژه لغت(نگهباني، محافظت : قراولي
 )هنامة دهخدا، ذيل واژ لغت(خانه  زرادخانه، اسلحه: قورخانه
 )نامة دهخدا، ذيل واژه لغت(حارس پاسبان : كشيكچي

 )نامة دهخدا، ذيل واژه لغت(شبگرد و پاسبان شب : گزمه
معني تركيبي . ي) +رئيس و سر(باش ) + صد(كلمه تركي است مركب از يوز : يوزباشي

عدة معلوم و پـس از آن   در دورة قاجاريه، منصبي بود بي. آن، سردار و رئيس صد نفر است
 )نامة دهخدا، ذيل واژه لغت. (هباشي بودد
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  لفظ خاص نام بعضي شهرها و كشورهات )د
پايتخت اين كشور » وين«همان » وينه«باشد؛ و  مي» اتريش«نام ديگر » آستريه«: آستريه، وينه

 )»نامة دهخدا، ذيل لغت اطريش نقل از لغت به. (است
پايتخـت  ـ و پـاريس    ـ  آسـتريه پايتخـت   ــ  وينهدر فرنگستان، خصوص در شهرهاي «

. اي از تجار بزرگ از ملت موسوي تمكن دارنـد  سلسله ـ  و لندن پايتخت انگليس ـ  فرانسه
  )659، ص 109ش(

  .اسپانيا: اسپانيول
  )16، ص 3ش. (سكني دارند اسپانيولبسيارشان در مملكت مجارستان و 

  .بندر بوشهر: بندر ابوشهر
جهت افواج  وپنج هزار قبضه تفنگي كه اولياي دولت عليه از مستر هاكر به از بابت بيست

وارد شـده كـه چنـدي بعـد      بندر ابوشهرهزار اين اوقات به  نظامي ابتياع نموده بودند، شش
 )14، ص 3ش. (ازين بدارالخالفه خواهد رسيد

  .دانمارك: دينمارك
 )29، ص 6ش. (اند بل يكديگر نشستهو هالستين، قشونشان درمقا دينماركطرفين 
  .پترزبورگ سن: پتورزبورق سنت

پايتخت ممالـك  ـ  سنت پتورزبورقدارالخالفه طهران رسيد و از  در اين روزها، چاپار به
 )207، ص 40ش. (اخبار آورده بودـ روسيه 

  )نقل از لغت نامة دهخدا به(نام ديگر اتريش : نمسه
مدتي در شـهر ونيـز بـود و از     ـ  ادشاهان فرانسه بودكه از اوالد قديم پـ هانري سينك  

 )427، ص 73ش. (برود نمسهخواست به واليت  آنجا مي
  .ورشو، لهستان: وارشه، له

 ـ لهپايتخت مملكت ـ  وارشهدر آنجا چند وقت بنا دارد توقف بكند و بعد از آن وارد «
 )436، ص 74ش. (بشود

  .ترين بندر آلمان هامبورگ؛ بزرگ: همبورق
 )151، ص 30ش. (اند كه دولت آستريه اين قشون را بردارند خواهش كرده همبورقاهل 

كه به آمريكا اطالق » ينگي دنيا«است و » نو«و » تازه«معني  در تركي به» ينگي«: ينگي دنيا
  )نامة دهخدا، ذيل واژه لغت. (است» جهان نو«معني  شود، به مي
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اند و به اين عمـل مـدخليت ندارنـد،     جداگانه بااينكه دولتينگي دنيا در شهر نيويارك 
آوري  خلق اعالم كردند كه تنخـواهي جمـع   نويسان به محض شنيدن ناخوشي و با روزنامه به

 )30، ص 6ش. (نموده، فرستادند

  نگيكاربرد لغات فر )هـ
كاربرد كلمات و اصطالحات فرنگي در اين روزنامه چندان زياد نيست و غيـر از ذكـر نـام    

شماري از ديگـر   هاي آنها، به تعداد انگشت قول خبري از روزنامه اروپايي هنگام نقلهاي  ماه
  :خوريم؛ ازجمله لغات فرنگي برمي

گونـه   نامة دهخدا معنـي آن ايـن   لغتي فرانسوي است و در لغت» آجودان«: باشي آجودان
  .رئيس آجودانان: باشي منصبي معلوم در نظام؛ نايب، آجودان صاحب: آمده است

كه مـأمور رسـيدگي و سرپرسـتي قشـون      آجودان باشيخان نايب  حسين اليجاه كلبع«
 )15، ص 3ش. (آذربايجان بود

  :بالون
او را به هوا بردارد،  بلونشخصي كه طناب ديگر در دستش بود، از آن راه كه ترسيد كه 

 )21، ص 4ش. (هوا رفت مثل تير كه از كمان بجهد، به بلونطناب را از دست رها كرد، 
  :پوليس

نامند، خبردار كرده و آنها را  مي پوليستا آخر صاحب دكان فهميده و نظام ضبطيه را كه 
 )995، ص 156ش. (حبس برده بودند گرفته، به

ميهنان خود و حفـظ   ؛ مأموري كه كار رسمي او حمايت از هم»كنسول«معرب :  قونسول
  )يل واژهنامة دهخدا، ذلغت. (باشد منافع آنها در كشور بيگانه مي

 )31، ص 6ش. (اين عمل نبودند دول خارجه ساكن اسكندريه راضي به هاي قونسول«

  هاي جالب توجه و گاه نادر فارسي كارگيري واژگان و تركيب ساخت و به )و
  :كاري چوب

بعد . اند الحكومه آورده خان نايب دزدها را ديده و هر سه را گرفته، نزد عاليجاه چراغعلي
 )41، ص 9ش. (اند و يكي را هم دست بريده ار، يكي راداده پي بريدهبسي چوب كارياز 

  .الزحمه حق: خدمتانه
ها، سواي قيمت روزنامه، به  كردن اين روزنامه بعضي نوكرهاي حكام واليات، در تقسيم

 )41، ص 9ش. (و غيره، از خلق پول مطالبه كرده و گرفته اند خدمتانهاسم 
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  .زخمي: زخمدار
ن هالستين ديل دستگير قشون دينمارك شدند و چند نفر هم از طرفين بيست نفر از قشو

 )15، ص 3ش. (گرديد زخمداركشته و 
  .جنگ و دعوا: ستيز و آويز

سـتيز و  سوارة تركمان مغلوب و مخذول و منكوب فرار بر قرار اختيار كرده و دست از 
 )210، ص 40ش. (كشيده، راه گريز پيش گرفتند آويز

  .مشتاق: شوقمند
 )148، ص 30ش. (باشند مراجعت مركوب همايوني مي شوقمندال همگي منتظر و ح
  .كمياب :يافت كم

بـود، اهـل    يافت كمخصوص اسالمبول آب  اوقاتي كه در بعضي شهرهاي روي زمين به
 )148، ص 30ش. (طهران آب جاري فراوان داشتند

  .كوه آتشفشان: كوه سوزنده
درين روزها تازه آتش و سنگ گداختـه  . ستدر يكي از جزاير سندويچ كوه سوزنده ه

به اينقدر آتش و  كوه سوزندهطوري كه گويا برروي زمين چنين  از او بيرون آمده است و به
 )436، ص 74ش. (حال ديده نشده است شعله و فلز گداخته تا به

  )نامة دهخدا، ذيل واژه نقل از لغت(كرده  دار آجيده نوعي جامة پنبه: كليچه
و بـاالپوش   كليچـه هم رسـانده اسـت كـه اغلـب مـردم بـدون        ي برودت بهطور هوا به

 )901، ص 144ش. (توانند راه بروند نمي
سرپوش بزرگ بلورين كه الله يا المپا را زيـر آن  : المپ؛ و مردنگي: الله: الله و مردنگي

  )نامة دهخدا، ذيل واژه نقل از لغت. (نهند تا از باد مصون ماند
طلقاً صدمه نرسيد مگر اينكه از اسباب چراغاني تكيـه كـه بسـيار از    كس م بحمدهللا به هيچ

 )208، ص 40ش. (و جار و بلورآالت براي زينت چيده بودند، قدري شكسته  الله و مردنگي
  نشاني آتش: كن خاموش نظام آتش

كه در  كن خاموش نظام آتشآتش گرفته، ] اسالمبول[يك خانه در سمت محله جوهالي 
  )11، ص 2ش. (د جمع شدند و آتش مذكور را خاموش كردندآنجا دارند، زو

 
  روزنامة وقايع اتفاقيه) فكري(هاي محتوايي  بررسي ويژگي. 4

يافـت،   هاي دولت حاكم انتشـار مـي   اين روزنامه چون كامالً دولتي بود و درجهت سياست
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مختلف هاي  هاي متعددي از سال تنوع محتوايي چشمگيري نداشت؛ چنان كه با مرور شماره
  :شود يابيم كه  سيري خاص به شرح زير، در اكثر آنها تكرار مي اين روزنامه، درمي

نخست اخباري دربارة برقراري امنيـت و آرامـش در سراسـر كشـور، آنگـاه تمجيـد از       
ها و شكار و سفرهاي شخص پادشاه و  شخص پادشاه و دعاگويي و ثناي او و شرح مهماني

صورت مختصـر،   د دربارة وضعيت جوي و آب و هوايي بههمراهان وي، آنگاه سخناني چن
اي  شد و آنگـاه بـه گونـه    و بعد از آن، اخباري مبني بر رونق اقتصادي كشور در آن درج مي

هـا، اعطـاي القـاب و     مفصل، دربارة امور نظامي و لشكري مملكت و تمامي عزل و نصـب 
رفتن فـالن فـوج    رخصيم شد و حتي از خبر به مناصب لشكري و كشوري گزارش داده مي
تك آنها را شرح و عملكرد آنها  گذشت و تك نظامي يا تمرينات روزانة فالن لشكر هم نمي

  .داد را گزارش مي
در . گرفـت  قرار مي» اخبار داخلة ممالك محروسة پادشاهي«همة اين مطالب زير عنوان 

تولـديافتن نـوزادي    العـاده ماننـد   هاي نادر و فوق ها هم، وقايع عجيب و اتفاق بعضي شماره
  .شد درج مي... الخلقه يا زنده شدن مرده و عجيب

كـه از  » اخبـار داخلـة ممالـك محروسـة پادشـاهي     «هـايي از   اينك براي نمونه، قسمت
  .شود هاي مختلف روزنامة وقايع اتفاقيه انتخاب شده است، در زير آورده مي شماره

آيـد، از اهتمـام امنـاي     ه و خبر ميدرين اوقات بحمدهللا از هر يك از واليات كه روزنام
شوكت عليه همه جا امن و آرام و رعايا و برايا در ساية اعليحضرت پادشاهي با  دولت قوي

. جاي خود محكم و استوار است كمال آسودگي هر كس در كار خود برقرار و هر قراري به
 )33، ص 7ش(

جهـت ظهـور وفـور     ودوم اين ماه، اعليحضرت پادشـاهي بـه   شنبه، بيست در روز سه
ه اعتمادالدولـه      توجه و مراحم خسرواني دربارة جناب جاللت ب قوامـاً للشـوكه الهيـĤم

... . فرماي خانة جناب معظم اليـه گرديـده   السلطان صدراعظم افخم تشريف العليه مؤتمن
 )241، ص 46ش(

چون اين اوقات ايام شكار كنّ و اعتـدال هـواي آنجاسـت، لهـذا سـركار اعليحضـرت       
فرما شوند و چند روزي در آنجا  شاهي بنا دارند كه در هفتة آينده به شكارگاه كنّ تشريفپاد

 )19، ص 4ش. (توقف خواهند داشت
ها و امنيت ممالك اهتمام تمـام دارنـد، بـراي     از آنجا كه اولياي دولت عليه در نظام راه

جـه محارسـت و   انـد كـه هميشـه متو    سد راه هرزگي طايفة بلوچ قرار جمازه سواري داده
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ها بوده، راه هرزگي بلوچ را مسدود دارند اين اوقـات آنهـا را بـه دارالخالفـه      محافظت راه
احضار نموده بودند؛ وارد شدند كه سان آنها را ديده، قرار درستي در كارشـان داده، روانـه   

 )28، ص 6ش. (نمايند
ده، خاصه اوقاتي صداقت خدمت كر هاي سال بود كه به چون عاليجاه ميرزاغفارخان سال
منصب جليل نيابت  فرماي سفر اصفهان بودند، لهذا او را به كه اعليحضرت پادشاهي تشريف

دوم وزارت دول خارجه سرافراز نمودند كه به امور تجارتي دول خارجه وارسي نماينـد و  
. فرمان همايون و خلعت درين باب به او مرحمت شد كه سـبب مزيـد مفـاخرت او باشـد    

 )207، ص 40ش(
شود و فوج خلج را كه به  اند كه دزدي كم مي از انتظام امر خراسان در اين روزها نوشته

 )38، ص 8ش. (نمايند اند كمال محارست را مي مستحفظي شهر مشهد گذاشته
 )431، ص 74ش. (هزار نفر سوار خمسه براي انتظام صفحات خراسان مأمور شدند

ال سـركار اعليحضـرت پادشـاهي هـواي     همـ  از يمن طالع فيروزي مطـالع و اقبـال بـي   
گذرد كه برف به آن شـدت در   طوري خوب و خوش مي دارالخالفة طهران درين اوقات به

كلي از حول و حوش رفت كه جميـع افـواج حاضـر ركـاب همـه روزه       سه چهار روزه به
 )13، ص 3ش. (مشغول مشق هستند

ه رجـب از ضـعيف طفلـي    از قراري كه در روزنامة خراسان نوشته بودند، در سـلخ مـا  
شكل و هيئت ميمون متولد شده است كه همة اعضاي آن طفل به اعضاي ميمـون مشـابه    به

 )425، ص 73ش. (بوده است مگر اينكه دم نداشته است
باشي كـه مـأمور رسـيدگي و سرپرسـتي قشـون       جودانآخان نايب  حسين عاليجاه كلب

رسيده اسـت و بـه امـر قشـون آنجـا خـوب        الثاني به آنجا آذربايجان بود، در دويم ماه ربيع
  )15، ص 3ش. (نمايد رسيدگي مي

 
  خبرهاي خارجي

. شـد  چاپ مـي » اخبار خارجه«يا » اخبار دول خارجه«خبرهاي خارجي روزنامه زير عنوان 
خبرهـاي  : تنظيم اين خبرها در دورة تصدي ادوارد بورجس، نظمي منطقي برخوردار داشت

شـدند،   محل وقوع آن خبر كه به ترتيب الفبايي رديف مـي خارجي رسمي را زير نام كشور 
  .درج مي كردند» احواالت متفرقه«شد و خبرهاي غيررسمي را زير عنوان  آورده مي

زيـاد بـود و نيمـي از    . ق1271ميزان خبرهاي خارجي روزنامة وقايع اتفاقيه تـا اواسـط   
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سـالة بـورجيس بـه     سفر يـك  از آن هنگام به بعد، به انگيزه. گرفت سطح روزنامه را دربرمي
هاي اروپا، بخـش خبرهـاي خـارجي     انگليس و دستور دولت مبني بر عدم درج خبر جنگ

  )153، 1، ص ج1377پروين،. (ها خبر خارجي نداشت كاهش يافت و بسياري از شماره
كه به زبان تركـي و فرانسـوي چـاپ     –هاي عثماني  مرزي عمدتاً از روزنامه اخبار برون

. گرفتنـد  هاي فرانسـه و انگلـيس مـي    هاي چاپ هندوستان و نيز روزنامه زنامهو رو ـ  شد مي
  )همان(

  :هايي از اين اخبار اينك، نمونه
مفسدين فرنگستان كه دو سال پيش از اين در اكثر ممالك آنجا ياغيگري و افساد كـرده  

عـد از  بودند و در بعضي جاها دولت پادشاهي را برهم زده، دولت جمهوريه برپـا كردنـد، ب  
آنكه در اكثر جاها پادشاهان به ياغيان غالب آمده، باز نظم سابق را در ممالك خود گذاشتند، 

 )16، ص 3ش. (كلّ دنيا متفرق شدند و بسيارشان به واليت انگليس آمدند اين مفسدين به
گفتند كه پادشاه اسپانيول بنا داشت چند نفر از وزرا را معزول نمايد و اين خبر را در  مي

جاي خـود برقرارنـد و معلـوم نيسـت كـه       اند؛ ولكن وزرا به هاي آنجا نوشته غلب روزنامها
 )30، ص 6ش. (اي داشته يا نه پادشاه چنين اراده
وگويي  گفت ـ  رئيس دولت مزبورـ خانة فرانسه درباب مخارج لوي ناپليان   در مشورت

تنخـواه اخراجـات او را    انـد كـه   وزرا مصلحت دانسـته . كه پارسال درميان بود، هنوز دارند
 )39، ص 8ش. (قدري كه خواسته است برقرار دارند به

كلي فارنيا رفتند و معـدن طـال پيـدا كردنـد، از خـاك       دنياي شمالي اول كه به اهل ينكي
هـا و   آوردنـد و در دره  شستند و طال از ميانش درمي آوردند كه خاك را مي ها درمي رودخانه

بسياري اشخاص ... جستند به همين طور طال از ميان خاك ميجاهايي كه سيالب آمده بود، 
شـورند؛ بـا ديگـران     اند، ديگر خاك طـال نمـي   كه در آن واليت قدري صاحب تنخواه شده

 )903، ص 144ش. (اندازند راه مي شوند و اسباب كوبيدن و گداختن سنگ به شريك مي
در . رود بيرون شـهر مـي   سازند كه كل فاضالب به آن نهر ريخته، در فرنگستان نهر مي

. شـوند  عمـر مـي   شود و مردمشان كم سازند، ناخوشي زياد مي هر كوچه كه اين نهر را نمي
 )29، ص 6ش(

» اعالنـات « هـاي روزنامـة وقـايع اتفاقيـه، بـه درج آگهـي و        بخش نهايي اكثـر شـماره  
در صـورت آگهـي    ها با قيمت آنها كه بـه  اختصاص داشت؛ براي مثال، اسامي بعضي كتاب

  :هاي اين روزنامه درج شده، به قرار زير است برخي شماره
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 پنج تومان كتاب شاهنامة فردوسي
  يك تومان و پنج هزار السعادهكتاب معراج

 دو تومان قران مجيد اعلي
 سه تومان البحرينكتاب مجمع

 وپنج هزاربيست كتاب الف ليلي
 يك تومان كتاب اشارات
 سه تومان كتاب قاموس

 پانزده هزار دينار العيوناب جالءكت
 پنج هزار دينار كتاب تاريخ نادر

 پنج هزار دينار كتاب ليلي و مجنون تركي
 دو تومان كتاب فصول خوارزمي

  
 هاي ادبي روزنامة وقايع اتفاقيه ويژگي. 5

از هايي مانند اختر، حبل المتين و صوراسرافيل كه پـس   با استقراي نگارنده، برخالف روزنامه
اند و كاربرد اشعار و امثله و صنايع لفظـي و معنـوي، تقريبـاً     روزنامة وقايع اتفاقيه منتشر شده

جز مواردي اندك از كاربرد انواع  ناپذير نثر آنها است، در روزنامة وقايع اتفاقيه، به جزء جدايي
يژگي سـبكي  تواند و دليل نداشتن بسامد باال در نثر روزنامه، نمي سجع و جناس كه آن هم به

هاي ادبي، بسيار ضعيف و فقير است و  آن محسوب شود، نثر روزنامه ازنظر دارابودن ويژگي
  .نشدة اين روزنامه همخواني دارد اين امر كامالً با نوع نثر شتابزده و غالباً ويرايش

  
 روزگار آن مقايسة اجمالي نثر روزنامة وقايع اتفاقيه با برخي متون هم. 6

دكتـر  . شـود  خوانـده مـي  » نثر قاجاريه«يا » نثر مشروطه«بحث، عموماً با عنوان نثر دورة مورد 
نخسـتين  (».اين دوره را در تاريخ ادبيات فارسي، دورة نثـر بايـد شـمرد   «خانلري معتقد است 

نخستين ←(بنابر اظهارنظر كلي محققاني چون خانلري ). 126: 1385كنگرة نويسندگان ايران، 
، و منصــور رســتگار فســايي )1330افشــار، ←(، ســعيد نفيســي )كنگــرة نويســندگان ايــران

هـايي كـه طـي     ، نثر اين دوره، با كنارگذاشتن معايب و ناهمگوني)1380رستگار فسايي، ←(
سمت سـادگي و روانـي درحركـت     سرعت به ساليان گذشته در كارنامة خود ثبت كرده بود، به

  .اي دگرگون به خود گرفته است است و با تغييرات محتوايي قابل تأملي، كامالً چهره
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  هاي زباني ويژگي )الف
سـمت   در بيشتر آثار منثور اين دوره، برخالف نثر روزنامة وقايع اتفاقيه حركت قابل توجهي به

  :شود ها و تركيبات فارسي ديده مي كاربرد واژه
و  سحرگاه برخاسته، سر و رو شسـتم . شنبه دهم محرم و روز عاشورا است: ... الدوله امين

جا آورده،  نماز بامدادي را به. حرم بردم حسين را آواز داده، با خود به شيخ حاج مالباشي و حاج
  )1361، ص 1377كشاورز، ... (به زيارت مشرف شديم

. ام روم، همان احمد پارينه و محمد ديرينه دوم و هر كجا مي هرچه مي: ... اميرنظام گروسي
اي نبخشيد و نخواهد  فايده. رچه داشت، دريده گشتها ه ها هرچه بود، زده شد و كفش نقش

  )1335همان، ص . (بخشيد
يـك سـاعت   . راه شش فرسـنگ اسـت  . شاه كوه رفت امروز بايد به: شاه قاجار ناصرالدين

دسته مانده، سوار شده، رو به شمال رانده، قدري كـه از ده دور شـديم، بـه جـادة پرسـنگ       به
خداوند رحم كرد كه طـول ايـن جـاده كـم     . ر داشتسخت بدي افتاديم كه از دو سمت ديوا

  )56، ص 1361شاه،  ناصرالدين... . (بود
. شـدم ) كـذا (ديـدار معويـه    عبـداهللا پسـر جعفـر طيـار گويـد روزي بـه      : يغماي جنـدقي 

چون چشمش بر من افتاد، سخت پراكنده گشـت و  . موي از خانه برآمد گريبان و ژوليده دريده
، ص 1377كشـاورز،  ... . (از رخسـارش روشـن پديـدار افتـاد    گران شرمنده، نشان آشـفتگي  

1328(  
رود  واژه فراتر نمي شود، از حد ساخت گرچه اين امر در روزنامة وقايع اتفاقيه هم ديده مي

  .و در بقية اركان جمله نفوذ صرف و نحو عربي و حضور لغات تركي چشمگيرتر است
ر روزنامة وقـايع اتفاقيـه و اغلـب آثـار     هاي پربسامد كه از نقاط مشترك نث يكي از ويژگي
  : رود، كاربرد وسيع الفاظ در وجه وصفي است شمار مي منثور اين دوره به

اين پير تكية طريقت و مرشد طريق حقيقـت، بـا چكمـه و شـلوار و     : مجدالملك سينكي
  )1232: 1377كشاورز، (» .جنگ آنها تاخته، داد درويشي داد اسباب حرب، به

  )1253همان، ص . (دريوزگي چيزي خواست پيش رفته، به برادرم: طسوجي
. كـار گذشـت   امروز باز نهار را در منزل خورده، تمام اوقات روز بـه : شاه قاجار ناصرالدين

  )177، ص 1361شاه،  ناصرالدين(
حكومت فارس بود، از در مخالفت بيرون  خان كه مأمور به حسينقلي شاهزاده: الملك سپهر لسان

  )1263، ص 1377كشاورز، . (هواي سلطنت جنبش كرد ودسري برداشت و بهخ شده، سر به



  ...روزنامة ) فكري(هاي زباني و محتوايي  بررسي ويژگي   20

 1390، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان پارسي معاصر ياتادب

  هاي فكري ويژگي )ب
ترين آنها عبارت است  همة آثار منثور اين دوره صفات مشتركي دارند كه مهم«در بعد فكري، 

ماندگي، آرزوي عـدالت، آزادي و اصـالحات، توجـه بـه      شكايت از ظلم و فساد و عقب: از
تـوان بـه مكتـوبي از     براي مثـال مـي  ) 560، ص 1380رستگار فسايي، ( ...كشورهاي مترقي،

اشاره كرد كه در آن، ضمن  ـسپهساالر اعظم   ـخان قزويني   فرهادميرزا خطاب به ميرزاحسن
چنانچـه اينجـا مـذكور اسـت،     : ...نويسد شكايت از اعمال خشونت دولتمردان در جامعه مي

ايد، موالي مؤمنان با  دارالتحقيق حبس فرموده وگوي جمعي از اعزه و اشراف را پس از گفت
جهت چرا مردم را بايد آزار كرد؟ و به  بي. هم رسانيد ضرب ذوالفقار و از اجراي حق عجز به

  ).14: 1330افشار، . (توان كرد اين زودي ايران را فرنگستان نمي
تگاه حكومتي انتقاد از دس«يا قسمتي از رسالة مجديه اثر مجدالملك سينكي كه موضوع آن 

قانون اسالم شبيه  حكومت ايران نه به) ...16همان، ص . (باشد و وضع آشفته مراجع دولتي مي
بايد بگوييم حكومتي است مركب از عادات ترك و فرس . قاعدة ملل و دول ديگر است، نه به

و تاتار و مغول و افغان و روم، مخلوط و درهم يك عالمي اسـت عليحـده، بـا هـرج و مـرج      
ها  اند و دولت ايران مبلغ هاي ايراني كه از پطرزبورغ و ساير بالد خارجه برگشته شترمرغ... دزيا

تحصـيل و تعلـيم آن    در راه تربيت ايشان متضرر شده، از علم ديپالمات و ساير علومي كه بـه 
  ) همان. (استخفاف ملت و تخطئة دولت: دو چيز حصر شده مأمور بودند، معلومات آنها به

ما يك خانه داريم كه بنيادش كامالً : خان در رسالة وزير و رفيق اي از نثر ميرزاملكم يا پاره
هاي مخروبه يـك   آنكه در خيال استحكام بنياد باشيم، در باالخانه معيوب و خراب است و بي

كنند و متصل فريـاد   وزراي ما متصل در خرابة ايران نقاشي مي... كنيم سمت متصل نقاشي مي
  ) 1297، ص 1377كشاورز، . (دارد ايران نظم برنميكشند كه  مي

شود، نثر روزنامة وقايع اتفاقيه، از بعد ويژگـي فكـري، چنـدان     طور كه مشاهده مي همان
روزگار خود ندارد؛ و البته از يك روزنامة وابسته به حكومت  مشتركاتي با ديگر آثار منثور هم

شايان ذكر است كه همزمان . توان داشت نميشاه، توقع بيش از اين  استبدادي عهد ناصرالدين
اي نثر فارغ  هايي از آنها اشاره شد، گونه اجتماعي كه به نمونه ـ  سياسي ـ  با انتشار آثار انتقادي

هاي سياسي هم در اين دوره با زباني روان و ساده، بـه حيـات خـود ادامـه      از بحث و جدل
الفصـحا   مقـام فراهـاني، مجمـع    ائمتـوان بـه منشـĤت قـ     دهد كه از مشهورترين آنهـا مـي   مي

العلماء ميرزامحمـد تنكـابني و    الملك سپهر، قصص خان هدايت، تاريخ قاجارية لسان رضاقلي
  .شاه قاجار اشاره كرد هاي ناصرالدين سفرنامه
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  هاي ادبي ويژگي )ج
سادگيِ نثرِ غالبِ آثارِ اين دوره، مجال چنداني براي اسـتفاده از صـنايع ادبـي بـه نويسـنده      

دهد؛ گرچه در برخي از اين آثار استفاده از انواع جناس و سجع و تضاد و تناسـب بـه    نمي
شود، ويژگي پربسامد سبكي اين دوره نيست؛ و نثـر بيشـتر آثـار ايـن      طور پراكنده ديده مي

 ـ  صـنايع ادبـي   –هاي زباني و معنايي  ، فاقد آراستگي»روزنامة وقايع اتفاقيه«دوره، مانند نثر 
تك آثار منثور ايـن   دست آورد كه تك توان به گاه مي تر را آن تر و دقيق پاسخ علمي اما. است

تري از  هاي آماري، به درك صحيح شناسي شوند؛ بدين ترتيب، براساس سنجش دوره سبك
  .كيفيت و كميت حضور صنايع ادبي در نثر اين دوره دست يافت

  
  سخن آخر

اي  قاجار، به داليل مختلف، با تحوالت گسترده گونه كه اشاره شد، نثر فارسي در عصر همان
رو شد؛ كه در اين ميـان، ورود و رونـق صـنعت چـاپ و انتشـار نشـريات خبـري و         روبه
رود، چرا كه با توجه  شمار مي ترين عوامل اين تحوالت به ها، يكي از مهم اصطالح روزنامه به

شيوة سبكي آنهـا، هرگونـه نكتـة    ها، و نيز تكرار  به گستردگي و تنوع مخاطبان اين روزنامه
داري در سـاختمان نثـر رو بـه     توانست اثرات عميـق و ريشـه   سازنده و يا مخرب زباني مي

  .تحول آن دوره بگذارد
ها، چـون نخسـتين روزنامـة     روزنامة وقايع اتفاقيه، عالوه بر دارابودن تمامي اين ويژگي

ت، نقـش مـؤثرتري در تحـول نثـر     هاي ايراني اس دولتي و در كل، يكي از نخستين روزنامه
هـاي دسـتوري و لغـوي ايـن روزنامـه،       فارسي ايفا كرده است كه با مروري كلي به ويژگي

رسيم كه اثرات مخرب اين روزنامه بر نثر فارسي بيشـتر از اثـرات    متأسفانه به اين نتيجه مي
كـاربرد  هـاي شـتابزده،    بنـدي  عواملي چون وجود پربسامد جمله. اش است مثبت و سازنده

گستردة لغات و تركيبات نامأنوس عربي و تركي، كاربرد القاب و عناويني كـه بـه توصـيف    
مجداالسـالم  . (پرطمطراق و براي عموم مردم مهجور و ناآشـنا اسـت  «مجداالسالم كرماني 

شدن جمالت اين روزنامه از محور صـحيح دسـتوري و    و خارج) 574، ص 1328كرماني، 
  .همگي گواهان اين ادعايند ـ ر مقاله اورده شده استتفصيل د كه بهـ نگارشي 

  :گيري نثر عموماً ناسالم و مخرب اين روزنامه نقش دارند چند عامل اصلي در شكل
كه روزنامة وقايع اتفاقيه، نخستين روزنامة فارسي است كه انتشـار مرتـب و    نخست اين

گونـه   ن تا پـيش از آن هـيچ  اندركاران آ مدتي دارد و نويسندگان و دست بدون وقفة طوالني
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دوم، قرارگـرفتن افـرادي در رأس امـور اداري و    . اند نگاري نداشته اي در امر روزنامه تجربه
با وجود اين نبايد از يادبرد كه . نويسندگي اين روزنامه كه زبان فارسي زبان اول آنها نيست

ت؛ مملو از عبارات و نثر فارسي در اين دوره به خودي خود حالتي بيمارگونه و پريشان داش
اصطالحات سنگين و ناآشناي عربي شده بود و دركنار آن، درمعرض هجوم گستردة لغـات  

هاي سالمت و سادگي نثر  و تركيبات تركي هم قرار گرفته بود؛ و اينجا است كه اندك نشانه
  .خورد، در خور توجه و ستودني است گاه به چشم مي در متن اين روزنامه كه گه

هـاي   ترين واردكننـده  هاي عصر قاجار، از مهم محتوايي، با اين كه اكثر روزنامهدر حوزة 
رونـد، و هميشـه از    شمار مي هاي متنوع و ارزشمند به گسترة نثر فارسي به مفاهيم و انديشه

بخش اقشـار مختلـف جامعـه يـاد      رساني و آگاهي ترين عنصر اطالع عنوان مهم ها به روزنامه
ع اتفاقيه چون ارگان مستقيم دستگاه مسـتبد حـاكم بـود، در ايـن راه     شود، روزنامة وقاي مي

چندان موفق عمل نكرده است؛ و وابستگي اين روزنامه به دربار اجازه نداده است كه نثر و 
محتواي آن با احساس و نياز مردم زمانه همراهي داشته باشدة هرچنذ كه صرف وجـود آن  

ردم از اعمـال هيئـت حاكمـه و حـوادث داخلـي و      هاي روزافزون م ساز ايجاد آگاهي زمينه
خواني و گرايش به كسب خبر و آگـاهي از   خارجي شد و اين امر بسترساز فرهنگ روزنامه

  .اجتماعي داخل و خارج كشور شد ـ اوضاع سياسي
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