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چکیده
 برجسـته ترین خصوصیت هایـی که نثـر فارسـی در دوره ی ناصری و مشـروطه دارد عبارت 
اسـت از: سـادگی زبـان، صراحـت بیان، تعبیـرات پرشـمار جدید، مفاهیـم و موضوعـات مدرن ، 
و بیـان اسـتداللی و تحلیلـی. دو ویژگـی اول برگرفتـه از فرهنـگ عمومی مردم اسـت کـه در این 
دوره خـود را بـه عنـوان یکـی از ارکان قـدرت در جامعـه مطـرح می کننـد و ویژگی هـای بعـدی 
متاثـر از نقـش روشـنگرانه ی اندیشـمندان و تحصیل کـردگان و فرنـگ دیـدگان جامعه اسـت که 
آن هـا نیـز رکـن دیگر قـدرت را تشـکیل می دادنـد و نقـش راهنمـا را در جامعه برعهده داشـتند. 
اهمیـت یافتن موضـوع و مخاطب، پدید آمدن گونه هـای جدید نوشـتاری، روی آوردن گروه های 
غیرحرفـه ای چـون سیاسـت مداران و مردمـان عـادی به نوشـتن خاطره و سـفرنامه و رسـاله های 
انتقادی، و کاهش شـدید فاصله ی طبقاتی و نزدیک شـدن طبقه ی متوسـط شـهری و عالمان دین 
و روشـنفکران و روزنامه نـگاران و اشـراف زادگان بـه یک دیگـر برای یک مبارزه ی مشـترک، نقش 
مهمـی در تکویـن نثر سـاده و صریِح تحلیلـی در دوره ی ناصری بازی می کند. بخـش عمده ای از 

ویژگی هـای دیگـر این نثـر نیز ارتباط مسـتقیم به همیـن خصوصیات اصلـی دارد.
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1- مقدمه
تجّددگرایـی در ایـراِن قاجـار از آذربایجـان و تبریـز آغـاز شـد و نـه از تهران؛ چـون تبریز 
نقطـه ی اتّصـال بـه ترکیـه و اسـتانبول و از آن جا بـه اروپا بود، و »تجـّدد فکری و ذهنـی، اداری، 
سیاسـی و فرهنگـی از مّدت هـا پیش در ترکیه ی عثمانی آغاز شـده بود. تبریـز پایتخت ولیعهد، 
کـه در مـرز دو کشـور قرار داشـت، اّولین شـهری بـود که از این همسـایگی بهره بُـرد« )باالیی، 
1377: 16(. ایـن نکتـه نیـز خـود آشـکار و عیان اسـت که زمزمـه ی تجّددگرایـی در حوزه های 
مختلـف فرهنگـی، فنّـی و اجتماعـی ابتـدا به وسـیله ی نسـل های سـوم و چهـارم شـاهزادگان 
قاجـاری مطـرح می شـود و در دهه هـای آخـر از عمر این سلسـله اسـت که مردم و بسـیاری از 
شـاهزادگان و رجـال سیاسـی، هم صـدا با یک دیگر خواهـان اصالحات در عرصه های سیاسـی 
نیـز می شـوند. نکته ی جالب تر آن اسـت کـه گاه حتّی رجال و شـاهزادگان قاجاری در اسـتقبال 
از علـوم و فنـون جدید بسـیار پیش قدم تر از طبقه-ی متوسـط شـهری و روشـنفکران هسـتند، 
البتّـه نـه صرفـاً به آن دلیل که بینشـی روشـن تر از روشـنفکران این سـال ها دارند، بلکـه به دلیل 
آن کـه امـکان ارتباط و آشـنایی با پیشـرفت کشـورهای خارجی یافتـه بودند و از قـدرت مالی و 
سیاسـی برخـوردار بودند و می توانسـتند بـه راحتی خواسـته های خود را در هم سـویی با جهان 
مـدرن، عملـی کننـد. دلیـل پیش قـدم بـودن شـاهزادگان و فرزندان رجال سیاسـی بـرای ایجاد 
اصالحـات در دوره ی ناصرالّدیـن شـاه، در هم سـویی و هم صدایـی بـا شـماری از روشـنفکران 
و اندیشـمندان اروپـا رفتـه، ایـن بود که نخسـتین محّصالنی کـه از دوره ی فتحعلی شـاه به بعد 
بـه خارج فرسـتاده می شـوند همـه از رجال حکومتی هسـتند و محّصـالن مدرسـه ی دارالفنون 
و شـماری از مـدارس دیگـر نیـز همـه از میـان اشـراف و رجـال سیاسـی انتخاب می شـوند. بر 
ایـن اسـاس اسـت کـه می تـوان بـه سـادگی به ایـن اسـتنباط رسـید که عامـل آگاهی بخشـنده 
بـه شـاهزادگان و فرزنـدان رجـال سیاسـی عبـارت اسـت از تحصیـل و مدرسـه و معّلم هـا و 
تصویـر پیشـرفت های همـه جانبه در خارج از طریق کتاب ها و معّلم ها و مشـاهدات مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم. و البتّه عامل انگیزه دهنده نیز این اسـت که آمار شـاهزادگان قاجار پرشـمار اسـت 
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و بسـیاری از آن هـا بعـد از اتمـام تحصیـالت، از امـکان دسـت یابی به مقـام و جایگاه سیاسـی 
مطلـوب و هم سـان با شـاهزادگانی کـه بر اریکه ی قدرت تّکیـه زده اند محروم می شـوند؛ ناگفته 
پیداسـت که حّس رقابت و حسـادت در این جا نقش مهّمی در گسـترش و پیشـبرد اصالحات 

برعهده داشـته است. 

2- تحلیل بحث
در اینجا به تفکیک ویژگی های نثر تحلیلی دوران مورد بحث آورده می شود.

2-1- گوناگونی در سبک های نویسندگی
ـ تنّوع سـبک های نویسـندگی نیز از خصوصیات مربوط به دوره ی قاجار اسـت. این تنّوع 
البتّـه در مقایسـه بـا دوره هـای پیش تر نمـود برجسـته تری دارد، اّمـا در قیاس بـا دوره ی پهلوی 
کـه شـیوه های نویسـندگی حتّـی در عرصـه ی ساده نویسـی نیـز دارای سـبک ها و سـلیقه های 
گوناگونـی می شـود البتّـه بسـیار انـدک اسـت. دوره ی قاجاریـه، بـه دلیل قـرار گرفتـن در یک 
مرز انتقالی، یعنی انتقال از انواع شـیوه های نویسـندگی گذشـته به شـیوه ی ساده-نویسـِی عصر 
پهلـوی، و بـا آن تصمیـم جمعی برای بازگشـت به گذشـته، و ارتباط گسـترده با اروپا و روسـیه 
و آشـنایی بـا انـواع شـیوه های نوشـتن از طریـق روزنامـه و کتاب هـای علمـی و ادبـی جهـان، 
امـکان تنـّوع در نوشـتن را بـرای نویسـندگان بیش تـر از گذشـته فراهـم می کنـد. در ایـن دوره 
همـان تنّوعـی کـه در روی کـرد بـه موضوعـات مختلف نوشـتاری وجـود دارد، در سـبک های 
فـردی نویسـندگان نیـز دیـده می شـود. یعنـی تکثّـر و تنـّوع دیدگاه هـا، بـه سـادگی، حضور و 
بـروز خـود را در هرکـدام از موضوعـات مختلـف، بـا صداهـا و سـبک های متفاوتی کـه پدید 
آورده بـه نمایـش عینـی می گـذارد. گویـی در پی آن هسـتند که همـواره بـر جریان-های غالب 
شـورش کننـد. تنّوع سـبک ها در حوزه ی ترجمـه، تاریخ نـگاری، روزنامه نگاری، رساله نویسـی، 
داسـتان، خاطره، و سـفرنامه ریشـه در ایـن موضوع دارد. اگـر در ترجمه، هدف نویسـندگان آن 
اسـت کـه اغلب با زبانی سـاده مطالب کتاب هـای خارجـی را در اختیار خوانندگان قـرار دهند، 
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در تاریخ نـگاری، عـالوه بـر گرایـش بـه سـادگی، در برخـی کتاب ها تمرکـز بر تاریـخ پیش از 
اسـالم اسـت و در برخـی دیگـر کانون حّساسـیت ها متمرکز بـر تأثیر تحّوالت سیاسـی بر روی 
تغییرات اجتماعی اسـت. در شـماری از کتاب ها نیز تمایل نویسـنده به تفسـیر و تحلیل وقایع، 
بـرای نخسـتین بار به صـورت جّدی، موضوع فلسـفه ی تاریخ را به عرصـه ی تاریخ نگاری وارد 
می کنـد. ناگفتـه پیداسـت کـه ایـن نـوع تفاوت هـا در نگرش بـه تاریخ، اسـباب عمـده ای برای 
تفاوت در سـبک نویسـندگی می شـود. ایـن تفاوت هـا را در تک تک موضوعـات پیش گفته نیز 
می تـوان مشـاهده کـرد. در ترجمـه هـم که هـدف آن انتقـال سـاده ی مطالب به مخاطب اسـت 
گاه سـبک های متفاوتـی دیـده می شـود، یکـی به نثر مرسـل سـامانی ترجمه می کنـد و دیگری 
بـه شـعر عروضـی و بسـیاری بـه زبـان رسـمی و معیـار و برخی بـه زبانـی متمایل بـه گفتار و 
بسـیاری نیز اسـم شـخصیت ها و مکان هـا را بومی می-کننـد تا برای مخاطب ملموس تر باشـد. 
در قلـم رو رساله نویسـی های سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی نیز این نوع تنّوع فکری و سـبکی 
دیـده می شـود. در برخـی از کتاب هـا، بـه صراحـت و بـه تفصیـل عمل کـرد سیاسـی بعضی از 
مقامـات حکومتـی بـه نقـد کشـیده می شـود، در برخی دیگـر به طور کّلـی از وضعیـت عمومی 
جامعـه ی ایـرانـ  وضعیت تاریخـی، علمی، مذهبی، سیاسـی، اجتماعی و اقتصـادیـ  با دیدگاه 
انتقـادی بحث می شـود، در بعضـی از کتاب ها به صـورت اختصاصی از موضوعـات مذهبی در 
جهـان جدیـد، دیدگاه هـای حقوقـی و ارتباط آن هـا با آموزه هـای مذهبی، و وضعیـت اقتصادی 
و یـا وضعیـت اداره ی جامعـه در ایران و مقایسـه ی آن با کشـورهای دیگر صحبت می شـود که 
شـیوه ی طـرح و تحلیـل در این گونه کتاب هـا و دیدگاه هـای خاّصی که نویسـندگان آن ها دارند 
اسـبابی بـرای پدید آوردن تفاوت های سـبکی اسـت. این تفـاوت در دیدگاه ها و تنّوع سـبک ها 
را بـه مقـدار زیـاد در موضوعاتی چـون روزنامه نگاری و سفرنامه نویسـی و در مقیاسـی اندک تر 

در نوشـته های مرتبـط بـا طنـز و خاطـره  و خطابه و داسـتان نیـز می توان مشـاهده کرد.
در گرایـِش نثـر فارسـی به زبـان روزمّره و روزنامه، نوشـته های کسـانی از جلـوه و جالی 
مقبـول و مدرن تـری برخوردار می شـود که از یک سـو، شـیوه ی گفتـار اهل فرهنـگ و الیه های 
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میانـی جامعـه را در دایـره ی گزینـش خود قرار داده باشـند، از سـوی دیگر پختگی و اسـتحکام 
نثـر آنـان به گونه ای باشـد که ایرادهـای زبانی و ادبی و نشـانه های لحن و گویش خـاّص دوران 
در آن اندک تـر باشـد. در سـویه ی سـوم، عـاری از جنبه هـای کلیشـه ای و سـنّتی نثر گذشـته و 
برخـوردار از جاذبه هـای جزئی نگرانـه و جنبه هـای تحلیلـی باشـد. بخشـی از ایـن ویژگی هـا 
البتّـه در اغلـب نوشـته های ایـن دوره وجـود دارد. اّمـا تنها در شـمار اندکی از نوشـته ها، تمامی 
ایـن ویژگی هـا به طـور هم زمـان جنبه ی کاربـردی پیدا کرده اسـت. بخـش عمـده ای از نثرهای 
داسـتانی و خاطره نویسـی های دقیق و هوشـمندانه و حتّی گزارش های جزئی نگرانه و تصویری، 
از همـه ی ایـن خصوصیت هـا برخوردار هسـتند. همین نوشـته ها اسـت کـه گویی زبانـی فراتر 
از زبـان زمانـه دارنـد. آن گونـه نثرهـا را می تـوان در دسـته ی نثرهـای دوره ی بعـد یعنـی عصر 

مشـروطه و پهلوی قـرار داد. 
گاهـی نیـز بعضـی از نویسـندگان در عیـن پای بندی به شـیوه های گذشـته، آن شـیوه ها را 
بـا روش ساده نویسـی و سـاده گویی دوران خـود ترکیـب می کننـد و یـا بخشـی از خصوصیات 
نثرهـای گذشـته را کنـار می گذارنـد و تنهـا بـه اسـتفاده از برخـی خصوصیـات انطبـاق پذیر با 
زمـان خـود اکتفـا می کننـد. برخـی دیگـر در پـی دسـت یابی بـه شـیوه های بهتـر و متفاوت تـر 
برمی آینـد کـه یکـی از آن هـا سره نویسـی اسـت کـه در ایـن دوره خود بـه یک جریان جـان دار 
تبدیل می شـود و نویسـندگانی چون یغمای جندقی، اسـماعیل خان تویسـرکانی، گوهر یزدی، 
مانکجـی پارسـی، حسـینقلی آقـا از صاحب منصبـان اروپـا دیـده، جـالل الّدیـن میـرزا قاجـار 
نویسـنده ی نامـه ی خسـروان، وقار شـیرازی )در کتاب روزنامه ی خسـروان پارسـی ]یـا[ تاریخ 
ملـوک عجـم(، و نیـز نـادر میـرزا قاجـار نویسـنده ی خوراک هـای ایرانـی از آن شـیوه اسـتفاده 
می کننـد. فاضل خـان گروسـی نیـز بـرای ترجمه ی کتـاب مقـّدس از نوعی نثر سـاده ی متفاوت 
اسـتفاده می کنـد کـه نه نثر سـاده ی گذشـته های دور اسـت و نه نثـر گفتارگـرای دوره ی قاجار. 
روحیه ی جسـتجوگر نویسـندگان و اندیشـمندان عصر قاجار به-دلیل رو به رو شـدن با جهان 
جدیـد و تغییـرات و تحّوالتـی که در آن رخ داده اسـت از تکان و تحّرک و جوشـش و پویشـی 
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شـگفت انگیز برخـوردار می شـود. بی گمـان اگر آن پویایی ها با سـّد سـرکوب و اسـتبداد مواجه 
نمی گردیـد، سرنوشـت مملکـت ایران در دهه های بعد از دوره ی مشـروطه می توانسـت بسـیار 
متفاوت تـر باشـد و بخش عمـده ای از فاصله های عقب ماندگی در حوزه های سیاسـی، اجتماعی 

و فرهنگـی را بـه راحتی جبـران کند.
به رغـم همـه ی تنّوعی کـه در آثار نیمه ی دوم از دوره ی قاجاری دیده می شـود، بسـیاری از 
ایـن نوشـته ها و نویسـندگان آن ها بـه صورتی غریزی و بـدون آموزش های مکتبی و مدرسـه ای 
خـود را بـه عوالـم ادبـی و فرهنگـی وارد می کننـد. در ایـن دوره، به دلیـل بی-توّجهـی کامـل 
حکومـت بـه همه ی مقـّدرات مـردم و حتّـی دیـدگاه ابزارانگارانه و بـاج و خـراج گیرانه ای که 
دربـاره ی آن هـا دارد، هیـچ تالشـی در جهـت آبادگـری جامعه نمی کند تا چه رسـد به تأسـیس 
مـدارس و مراکـز فرهنگـی بـرای ارتقای تحصیـالت در جامعـه. مدارسـی چـون دارالفنون نیز 
بیش تـر بـرای آشـنایی فرزنـدان رجـال سیاسـی با تعلیمـات جدیـد به وجـود می آیـد و نیز به 
عنـوان الگویـی بـرای تکثّربخشـی بـه آن در جامعـه، کـه دهه ها پـس از تأسـیس آن، در دوره ی 
مظّفـری و صـدارت امیـن الّدولـه نمونه های هم سـانی کـه از آن پدیـد می آید از تعداد انگشـتان 
دسـت تجـاوز نمی کنـد. بـر این اسـاس اسـت کـه می تـوان گفـت، در ایـن دوره همـه ی انواع 
نوآوری هـا در نوشـتن، ریشـه در تالش هـا و تعلیمـات فـردی دارد و ربط چندانـی به حکومت 
نمی توانـد داشـته باشـد. در این دوره صرف نظر از تأثیر مقاالت نشـریات چـاپ خارج، می توان 
گفـت بـرای دومیـن بار پـس از دوره ی نثر مرسـل سـامانی، مردم ایـران در برخـی از گونه های 
نوشـتاری چـون سـفرنامه و خاطـره، همـان زبان طبیعـی رایـج در میان مـردم کوچه و بـازار را 
مبنایـی بـرای الگوگیـری در نوشـته های خـود قـرار می-دهنـد. بهار می نویسـد: »سـالی ... یک 
قصیـده و مقالتـی بـرای حبل المتین فرسـتاده بودم، مرحوم سـیّد جـالل الّدین مدیـر روزنامه ی 
نام بـرده نامـه ای بـه من نوشـت و گفت: اشـعار شـما در کمال خوبی بـود و درج شـد، اّما مقاله، 
بسـیار بـد و غیـر قابل درج اسـت! عّلت واضح بـود؛ تعلیم نثـر در آن اوقات متـداول نبود و در 
مـدارس قدیـم بـه تعلیم فارسـی خاّصه نثر، زیاد اهتمام نمی شـد و اگر توّجهی می شـد نسـبت 
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بـه مراسـالت و اخوانیـات بـود، نـه نسـبت بـه معقوالت یـا خطابیـات. و اساسـاً در ایـران این 
نـوع نوشـته ها وجـود نداشـت، و تنها درسـی که ما از ایـن نـوع در آن اوقات یاد گرفتـه بودیم، 
مقـاالت جراید مشـروطه بود کـه از حیث مّدت و مـاّدت برای تربیت جوانـان کفایت می نمود« 

)بهـار، 1357، ج1: دـ  هــ دیباچه(. 
ـ از خصوصیـات دیگـر ادبیـات در نیمـه ی دوم از دوره ی قاجاریـه، شـوریدن بـر تنگناها 
و محدودیت هـا و روی آوردن بـه تنّوع طلبـی در تمـام عرصه هـا اسـت. ایـن حرکـت ریشـه 
در ایـن واقعیـت دارد کـه از یک سـو شـاعران و نویسـندگان از میـان گروه هـای مختلـف مردم 
برخاسـته اند و خاسـتگاه آنان از شـاه و شـاهزاده هسـت تا پایین ترین گروه های بی نام و نشـان 
مـردم کـه از توانایی خواندن و نوشـتن برخوردارند. در میان آن ها از ناصرالّدین شـاه و شـاهزاده 
شـیخ الرئیـس قاجـار و شـاهزاده ایرج میرزا وجـود دارد تا ادیبانـی چون بهـار و ادیب الممالک 
فراهانـی و شـخصیت های برخاسـته از میـان عاّمه ی مردم چون نسـیم شـمال و فّرخـی یزدی و 
میـرزاده عشـقی. ناگفته پیداسـت که چنیـن تنّوعی در تیـپ و طبقه ی گویندگان و نویسـندگان، 
طیـف گسـترده ای از خواسـت ها و عالئـق و زبـان و بیان را نیز بـه دایره ی فکـر و فرهنگ وارد 
می کنـد کـه در هیـچ دوره ای نمونـه ی آن را نمی تـوان مشـاهده کـرد. از سـوی دیگـر، ارتباط با 
کشـورهای دیگـری چون اروپا و روسـیه و کسـب آگاهی از شـیوه ی زندگـی و حکومت داری، 
و مواجـه شـدن بـا پدیده هـای مـدرن صنعتـی و سیاسـی و اقتصادی نیز، شـور شـگفت انگیزی 
در روح و جـان جامعـه برمی دمـد و آنـان را تشـنه ی آگاهـی بیش تـر و تغییرات ژرف تـر و البتّه 
فّعالیـت فراوان تـر می کنـد. بـه این دلیل اسـت کـه در ایـن دوره، در حوزه ی نثرنویسـی، و حتّی 
شـاعری و روزنامه نـگاری، نوشـته های فراوانـی وجـود دارد کـه گاه زبان آن هـا دارای گونه های 
مختلـف گفتاری، گویشـی، لهجـه ای، عامیانه، التی، مذهبـی )نوحه ای(، تصنیفـی، فرنگی مآب، 
عربـی مـآب، مسـّجع، متکّلـف، منشـیانه اسـت و گویی همـه ی سـبک های رایج در گذشـته و 
انـواع شـیوه ی حـرف زدن در میـان گروه های مختلف مـردم در زمان حال به مرور و ممارسـت 

گذاشته شـده است. 
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ـ بـرای نخسـتین بـار ایرانیـان در دوره ی قاجاریه به طور عملی و گسـترده بـا اصطالحات 
زبـان فرانسـه و نیز انگلیسـی و روسـی آشـنا می شـوند و گویندگان ایـن زبان هـا را در کوچه ها 
و محّله هـای خـود می بیننـد و در مـدارس جدیـد با آمـوزش این زبان ها آشـنا می-شـوند و در 
مـراوده بـا خارجی هـا، تعـدادی از کلمات و تعبیـرات آن ها را یـاد می گیرند. باز بـرای اّولین بار 
به طـور گسـترده شـماری زیـادی از اصطالحـات زبان هـای فرانسـه و انگلیسـی وارد متون نظم 
و نثـر می شـود و بـه فرهنـگ واژگان مـردم راه پیـدا می کند. چنیـن خصوصیتـی در هیچ کدام از 

دوره های پیشـین وجـود ندارد. 
بس که در لیِور و هنگام لِتِه/ دوسیه کردم و کارتُن تِرِته 

بس که نُت دادم و آنِکت کردم/ اشتباه بروت و نت کردم 
سوزن آوردم و سنجاق زدم/ پونز و پَنس به اوراق زدم )3 بیت فرنگی مآب(

هی نشستم به مناعت پس میز/ هی تپاندم دوسیه الِی ُشومیز )عامیانه + فرنگی مآب(
هی پاراف ِهشتَم و امضا کردم/ خاطر مّدعی ارضا کردم )عامیانه( )ایرج میرزا، 1353: 124(. 

2-2- رواج اصطالحات پرشمار اروپایی
ـ شـماری از اندیشـمنداِن روشـنفکر در ایـن دوره، دریافتـه بودنـد کـه در برابـر سـیل 
اصطالحـات جدیـدی کـه از اروپـا بـه ایـران سـرازیر شـده اسـت بایـد نهـادی بـه وجـود آید 
کـه وظیفـه ی آن معادل یابـی بـرای ایـن واژه ها باشـد. بسـیاری از اصطالحاِت دانِش سیاسـی و 
حقوقـی نیـز از یافته هـای همیـن افـراد بـود که اغلـب از رجـال سیاسـِی روشـن فکر آن دوران 
محسـوب می شـدند و بعضـی از آن هـا نیز دسـتی در ترجمه ی متـون مختلف خارجی داشـتند. 
»نداشـتن اصطالحات، موجب بسـی صعوبت در ترجمه ی این قبیل کتب علمی اسـت، و ما را 
مجبـور مـی دارد از دانشـمندان آگاه امـروزه ی خـود تمنّا و تقاضا کنیم مجلـس مخصوصی برای 
وضـع لغـات الزمه ی جدیده تشـکیل دهند که هر که خواسـته باشـد برای رفع اشـکاالت به آن 
مجلـس رجـوع نمـوده، حّل مشـکل را بفرماینـد. و نتیجه ی مذاکـرات مجلس خود را با شـرح 
لغـات موضوعـه به توّسـط جراید بـرای اّطالع عمـوم مردم انتشـار دهنـد« )دانش علی ]نصرت 
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الّسـلطان[)مترجم(، علـم حقـوق اداره، 1326، مقّدمـه؛ به نقـل از: آدمیـت، 1985، ج1: 206(. بر 
ایـن اسـاس، رواج مجموعـه ی جدیـدی از کلمـات و اصطالحـات سیاسـی، حقوقـی، صنعتی، 
و اجتماعـی از زبان هـای اروپایـی در زبـان مـردم و مطبوعـات و مکتوبـات، و نیـز معادل یابـی 
بـرای شـماری از واژه هـا و اصطالحـات خارجـی که همه ناشـی از روی کرد جامعه به شـیوه ی 
حکومـت داری متفـاوت و هم سـان بـا بعضی از کشـورهای اروپایی به شـمار می رفت، بخشـی 

از خصوصیـات سـبکی و محصـوالت دوره ی ناصری و مشـروطه اسـت. 
پـاره ای از اصطالحـات فرنگـی کـه بـدون معادل یابـی، در متـون سیاسـی ایـن دوره بـه 
فراوانـی رواج یافـت عبارت انـد از: پارلمان، کنستی توسـیون، کنستی توسـیونل، پلیتیـک، اروپ/ 
اروپا، بورژوازی، بودجه، فئودالیزم، سوسـیالیزم/ سوسیالیسـت، ناسیونالیسـم، سوسیال دمکرات، 
دموکراسـی، اولتیماتوم، کنسرواتور، لیبرال، رپوبلیک، اریستوکراسـی، آنارشی، منارشی، تلغراف/ 
تلگـراف، قـّوه ی الکتریک/ الکتریسـیته، واپور، پلیـس، اتومبیل، کمپانی، اکسپوزیسـیون )عرض 
امتعه ی عمومی = نمایشـگاه(، سـالون، آکادمی، بولوار، پارک، تونل، اسـکله، سالن، موزه، فرنگ، 
رسـتوران، هتل، قونسـول/ کنسـول، جنـرال/ ژنرال، موزیکانچی، کنسـرت، کاپیتان، نمـره، تئاتر، 
رمـان، بلیط، سـماور، شارژدافر)کنسـول(، واپور، استاسـیون )ایسـتگاه(، پروتسـت، فوتوگرافی، 
طیپوگرافـی، سانسـور، لیتوگرافـی )= کشـیدن تصویر در روی سـنگ فرنگی و باسـمه کردن آن 

= چاپ سـنگی(.
»ای جـالل الّدولـه!... در میـدان جهـان، شـرافت و افتخـاری برتـر و باالتر از این نیسـت که 
کسـی دامـن هّمـت بـه کمـر زده و احیای یـک مّلت را نمایـد. در واقـع این اسـت همان صفت 
الوهیـت کـه اعلـی مقامـاِت آدمیـت اسـت و بزرگ تریـن مقصـد مـرا جای گزیـن این که تـا ابد 
اسـم نیـک خویـش را به سـعادت و بزرگواری در صفحـه ی روزگار باقـی و پایـدار دارند. اینک 
بـه جهـت هّمـت مردانه و قـّوت پاتریوت ]= میهن پرسـتی[ که دسـت قدرت در طبیعت سـامی 
Revo�[ ناگهانی در ایران نموده رولوسـینی ]Changement[ شـانژمانی  گـذارده، توقّـع دارم کـه
lution[ بـر پـا نماینـد و این زنـده به گوران ایـران را به قوه ی الکتریک لیتر]اتـور[ خود و قدرت 
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آثـار و انـوار قلـم خویـش، از قبـر ذلّـت و قید اسـارت رهانیده خـالص فرماییـد و از چنگ این 
علمای فناتیک و سـالطین و حّکام دیسـپوت آزاد و مسـتخلص دارید. زیاده بر این، به اصطالح 

اهـل ایـران، بـر این کهنه گورسـتان فاتحه؛ و الّسـالم« )کرمانی، سـه مکتـوب، 2000: 405(. 
ـ در بسـیاری از حوزه هـا، آشـنایی و ارتبـاط ایرانیـان بـا تحقیقـات و تفّکـرات و شـیوه ی 
زیسـت اروپاییـان و زبان و فرهنگ آنان، موجب می شـود که مجموعـه ای از اصطالحات خاص 
پدیـد  آیـد و عینـاً وارد زبان فارسـی  شـود؛ اصطالحاتی که در آن سـال ها ایرانیان برای نخسـتین 
بـار بـا آن هـا رو بـه رو می شـوند و هنـوز فرصتـی بـرای سـاختن و یافتـن معادل های مناسـب 
بـرای آن هـا پیـدا نکرده انـد. یکـی از آن حوزه هـا موضـوع تاریخ نـگاری و تحقیقـات مرتبـط با 
آن در غـرب بـود کـه یافته هـای جدیـدی بـا خـود بـه همـراه داشـت و هـر فـرد کتاب-خوان 
و پژوهنـده ای را مجـذوب خـود می کـرد. نویسـندگان و محّققانـی کـه دیدگاه هـای جدیـدی 
داشـتند و می خواسـتند جنبـه ی علمـی نیز بـه کار خـود بدهند و از افسـانه پردازی های مرسـوم 
در وقایع نـگاری ایرانـی دوری کننـد، بـه اسـتفاده از تحقیقـات کشـورهای غربـی و مطالـب 
تاریخ نـگاران یونانـی روی آوردنـد. بـه ایـن دلیل عـالوه بر نقل گسـترده ی گفته هـا و دیدگاه ها 
و نتیجـه ی پژوهش هـای آنـان، و ذکـر نـام شـاهان و خدایـان و اصطالحـات خـاّص تاریخی و 
مذهبـی یونـان و روم و مصـر و اروپـا، بسـیاری از اصطالحاتـی کـه آن هـا در گزارش های خود 
دربـاره ی تاریـخ ایـران داشـتند نیز بـرای نخسـتین بـار در کتاب هـای تاریخی این نویسـندگان 
ایرانـی، رواج عمومـی پیـدا کـرد. یـک نمونـه از ایـن کتاب هـا آیینـه ی سـکندری از میـرزا آقـا 
خـان کرمانـی اسـت کـه حتّـی بـرای بسـیاری از اصطالحـات، معادل-هـای التین آن هـا را نیز 
آورده اسـت: َهخاَمنِشـی )آکِِمنیـد Achemenides(، ااِلم )Elam(، سـالطین آشـوری و مِدی 
)Assyrie ـ Medes(، سـلوکید )Seleucides(، کامبوزیـا/ کامبیـز )Cambyse(، کـوُرس/ 
 ،)Zarathustra( زراتشـت/ زاراتوسـترا ،)Astiage( آزی دهـاک/ آسـتیاژ ،)cyrus( سـیروس
 ،)Momie (، مومیایی )ُممـیMitradate( مهـرداد/ میتـرادات ،)Houssi( خوزسـتان و اهـواز
اتیوپی/ حبش )Ethiopie(، نهلیسـت ها)Nehiliste(، انارشیسـت ها )Anarchiste(. نمونه ی 
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دیگـر در حـوزه ی نمایش نامه-نویسـی بود که تقریباً شـیوه ای جدید و مدرن محسـوب می شـد 
و اصطالحـات خـاّص خود را داشـت که ابتدا ایرانیان در اروپا با آن آشـنا شـدند و سـپس خود 
نیـز به نوشـتن و اجرای نمایـش پرداختنـد. آپره/آپرا/ اُپـرا )Opera(، آکتـور))Actor، آکتریس 
)Actress(، آمفـی تیاتـر)Amphitheater(، بالکـن )Balcony(، باله/ بالـط )Ballet(، بلیط 
)Belit(، تیاتر/طیاتـر/ تیاطر/ طیاطر )Theatre(، سـن )Scene(، کمـدی )Comedy(، گالری 

)Gallery(، لُژ/لُـج )Loge( )میرانصـاری، 1393، ج19: 53 ـ 54(. 

2-3- معادل سازی برای اصطالحات جدید
 شـمار بسـیاری از کلمـات بدیهـی امـروز، کـه در حقیقـت معادل هایی بـرای مفاهیم رایج 
در قلـم رو سیاسـت و اقتصـاد و جامعه شناسـی و فرهنگ محسـوب می شـوند در نیمـه ی اّول از 
حکومـت قاجاریـه هنوز در زبان فارسـی رواجی نداشـتند و از اصطالحات برسـاخته در نیمه ی 
دوم ایـن دوره هسـتند کـه در برابـر معادل های اروپایی پدیـد آمده اند: دولت، مّلـت، مّلی، مّلیت، 
رعیـت، آزادی، جامعـه/ اجتماع، اسـتقالل، رئیس/ ریاسـت، انقـالب، رأی/ آراء، هیـأت، تمّدن/ 
متمـّدن، تجـّدد/ متجـّدد، قـّوه ی مقنّنه، قـّوه ی مجریـه، اراده ی مّلت، حکومـت مطلقه، حکومت 
مشـروطه، مدنیّـت/ مدنیّـون، جمهـوری، افـکار عمومی، حقـوق عمومی، هیأت جامعـه، وکیل/ 
وکال، قـرارداد، انتخابـات، کـرور، حّریـت، بیـن الملـل، تنزیل )نـزول = بهره ی پولـی(، تجارت، 
اسـتقراض، قانـون، حقـوق، مشـروعه، مجلـس شـورای مّلـی، روزنامـه، اسـاس نامه، نظام نامـه، 
رعیـت، رفاهیـت، ارتجاع، اسـتبداد، اعتدالیون، اجتماعیـون، انقالبیون، اشـتراکی، احزاب/ حزب 
دمکـرات، امپراطـور، تعـاون، اصالحـات، وطن، مطبوعات، طبقات، قشـون، درشـکه/ کالسـکه، 
، چـراغ گاز، کشـتی بخار، ماشـین بخـار، مهمان خانه، تماشـاخانه،  ایلچـی، صندلـی، اعالنیـه، َلِ

تذکـره )پاسـپورت(، صدراعظم، تماشـاخانه، موزیکانچی، بازیگر، شـبیه خوانی. 
 عیـن الّسـلطنه قهرمان میرزا سـالور در کتاب خاطـرات خود شـماری از واژه های جدید را 
کـه در زمـان او در بیـن مـردم متـداول بوده آورده اسـت. او می نویسـد: »بعضـی از لغات جدید 
که حاال خیلی مذاکره می شـود و مصطلح شـده الزم اسـت بنویسـم: مشـروطه، مسـتبّده، آزادی، 
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بـرادری، برابـری، مسـاوات، جلسـه، جاناً مـاالً، با تمام قـوا، زنده باد، پَسـت باد، قـّوه ی مجریه، 
قـّوه ی مقنّنـه، اِخطـار، توضیح، وجـدان، انجمن، مّلیـت، قومیت، مجاهد، فدایـی مجلس، علنی، 

سـّری، کمیسیون، کابینه، آرشـیو، پارتی« )عین الّسـلطنه، 1374، ج3: 1987(. 
خانلری می گوید در این دوره »یک سلسـله کلمات خارجی که مفهوم آن ها از کشـورهای 
غربـی اقتبـاس شـده بـود، به عین لفظ یا با اندک تغییری، در زبان فارسـی وارد شـد. از آن جمله 
بـرای مثـال: قونسـل، راپـرت، گمرک، سـالدات، تلگـراف، تلفن، پلتیـک، کپسـول، لوکومتیف، 
ماشـین، جنرال، کلنل. یک سلسـله کلمات فارسـی به معنی تازه در مقابل اصطالحات خارجی 
متـداول شـد و بـه کار رفـت. بـرای مثـال: وزیر مختار، سـفیر، سـفارت، عدلیـه، نظمیـه، بلدیه، 
قانـون، حقـوق، بیـن الملـل، راه آهن، ایسـتگاه، فـرودگاه ]برگرفتـه از روزنامه ی قانـون )1890 
میـالدی( و صـور اسـرافیل )1325 هـ . ق( و تیاتـر )1326 هـ . ق( و مسـاوات )1325 هـ . ق([. 
لغـات و اصطالحاتـی از زبـان گفتار عاّمه به آثار نویسـندگان نفـوذ کرد که تا این زمـان در زبان 
ادبی راه نداشـت. از آن جمله برای مثال: الم سـرات، قشـقرق، قورت دادن، کوک بودن، سـوت، 
قاطمـه، پَـرت، ِچـرت، لولهنگ، لفت و لیس، سـلندر، چـاروادار ]روزنامه ی تیاتر، شـماره ی 1 تا 

11، ربیـع االّول تا جمـادی االولی 1326 ق.[« )خانلـری، 1365، ج1: 379(. 
گفتـه شـده اسـت نخسـتین کسـی کـه اصطالحـات مربوط بـه فرهنـگ سیاسـی جدید را 
وارد زبـان فارسـی کـرد امیرکبیـر بـود؛ با کتاب جهان نمـای جدید که او در سـفارت ارزنـة الّروم 
دسـتور بـه تدویـن و ترجمـه ی آن از کتاب هـای اروپایـی داد. مطالـب ایـن کتـاب را ژان داود از 
زبان انگلیسـی و فرانسـه ترجمه کرد، و میرزا محّمدحسـین فراهانی دبیرالملک آن را نگارش داد، 
و خـود میـرزا تقـی خـان نیـز بر کارها نظـارت داشـت. جهان نمای جدید »نخسـتین اثر فارسـی 
اسـت کـه در آن فهرسـت بندی بخش هـای کتـاب و مطالب هر قسـمت به اضافـه ی جدول های 
منّظـم و احصائیه هـای اقتصادی سـودمند، به شـیوه ی تألیف هـای فرنگی تدوین گشـته«. در این 
کتـاب، نخسـتین بـار برای بسـیاری از مسـائل و پدیده هـای جدید اروپایـی و روسـی، واژه ها و 
اصطالحـات جدیـدی آورده شـده کـه تـا آن زمـان وجـود نداشـته اسـت. اگرچه برخـی از این 
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اصطالحـات در گـذر زمـان تغییر و اصالح می شـوند اّما برخـی از آن ها تا پایـان دوره ی قاجاریه 
هم چنـان از تـداول عمومـی برخوردارنـد و در دوره-ی پهلـوی جای گزین هـای بهتـری پیـدا 
می کننـد. شـماری از ایـن اصطالحات عبارت انـد از: دارالّشـفا، موزه، تماشـاخانه، مجمع صنایع، 
باسـمه خانه، نّقاش خانه، بانک، پوسـته خانه، کاغـذ اخبار، محبس جوانان، قانـون آزادی، پارلمنت، 
شـورای عاّمـه، وکالی مملکت، جمهـوری، آکادمیا، کنفه درسـین )کنفدراسـیون(، مّلت )به معنی 
سیاسـی غربـی آن نـه به مفهـوم دینی اسـالمی(، جماهیر متّحده )در اطالق به کشـور سـوییس(، 
مجلـس شـورای اعظـم، رعیـت، قانـون، مجمـع جمیـع علـوم و صنایـع، کتاب خانـه ی خـاّص 
پادشـاهی، تعلیم خانـه ی پادشـاهی، مکتب خانـه ی علـم تجـارت، مکتب خانه ی علم معـادن، فّن 
کشـت و زرع، آکادیمیای جّراحی و طب، مکتب خانه ی دوشـیزگان )آدمیت، 1362: 184ـ  187(.
پـس از امیرکبیـر، میرزاحسـین خان سپهسـاالر نیـز از وزرای اصالح طلبی بود که شـماری 
از اصطالحـات سیاسـی خـاص را در آن دوران متـداول کـرد. او »در گزارش هـای خـود، از 
ناسیونالیسـم، مشـروطیت، حکومـت قانـون، ترقّـی مـاّدی و فکـری مغـرب، لـزوم اخـذ تمّدن 
اروپایـی، و حقـوق اجتماعـی فـرد سـخن گفتـه اسـت«. او بـود کـه »مفهـوم جدیـد "مّلت" و 
"وطن" را بیش از هر کس« »در نوشـته های رسـمی این دوره وارد سـاخت. و توّجه داشـت که 

مفهـوم "رعیـت" را بـه "مّلت" تغییر دهد«. شـماری از اصطالحات سیاسـی جدید کـه او به کار 
گرفـت، این هـا هسـتند: »مشـروطه، کنستیتوسـینل، مّلیت بـه مفهوم ناسیونالیسـم، وطـن داری، 
مّلت خواهـی، حّریت شـخصی، حقوق پولیتیک شـخصی، آزادی افکار، افـکار عمومیه، نظام نامه 
)بـه معنـی اسـاس نامه(، منافـع عمومیـه، و هیأت مجتمعـه ی دولت ]بـه معنای هیـأت دولت یا 

کابینه[« )آدمیـت، 1392: 130(. 
ـ بعضـی از نویسـندگان نیـز اصطالحـات ادبـی اروپاییـان را بـدون هیچ گونـه ترجمـه و 
معادل یابـی بـه کار می برنـد، مثل میـرزا آقاخان کرمانـی: اپیـک، دراماتیک، لیریک )غـزل در بیان 
El� )عشـق و احساسـات قلبی(، دیداکتیک، هروئیک )رزم نامه(، تراژدی )داسـتان تعزیت(، اِلژی 
egie( )مرثیـه ونوحـه(، ُکـر )اشـعاری که چند نفـر با هم بخواننـد(، کمدی، بُرلِسـک )جّدیات 
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آمیختـه بـه هزل(، سـاتیر )بیان اعتراضات به زبان طنز و کنایه(، فابل، پاسـتورال )اشـعار شـبانان 
و دهقانـان(، اِگُلـگ )Eglogue( )شـعر چوپانی به صورت مکالمه( )کرمانی، تکوین و تشـریع؛ 
بـه نقـل از: آدمیـت، 1357: 218ـ  219(. میـرزا آقا خان کرمانی برخـی از کلمات فرنگی را حتّی 
بـه اشـعار خـود نیـز وارد می کنـد، مثل کلمـات: حقوق بشـر، الکتریـک، و دیسـپوت؛ برآیید و 
بینید کار شـگفت/ به آسـان توانید گیتی گرفت؛ ولی تا شناسـید از خیر شـر/ ببایسـت خواندن 
حقـوق بشـر؛ نترسـم من از بانـگ باد و بروت/ ز جا برکشـم ریشـه ی دیسـپوت.... بیفـروزم از 

خامـه یـک لکتریک/ کـه در جان شـه افکند تاک و تیـک )آجودانـی، 1381: 81(. 
در حـوزه ی اصطالحـات حقوقـی، بیش تریـن تالش هـا بـر دوش محّمد علـی فروغی بود 
که کتاب حقوق اساسـی یعنی آداب مشـروطیت ُدَول )1325 ق.( را نوشـت، و با شـناختی که از 
دیـن و دانـش و ادب و سیاسـت در تاریخ ایران داشـت، معادل های بسـیاری بـرای اصطالحات 
حقوقـی در دوره ی مشـروطه پیشـنهاد داد کـه هیچ کـدام از آن هـا به دلیـل فاقـد بـودن فرهنـگ 
ایرانـی از قوانین حقوقی، موضوعیت و موجودیت نداشـت. شـماری از ایـن اصطالحات تازه ی 
حقوقـی و سیاسـی عبارت انـد از: قانـون اساسـی، علـم حقـوق، حقـوق بین الملـل خصوصی 
و عمومـی، هیـأت ]= قـّوه[ مجریـه، هیـأت مقنّنـه، پارلمـان، مجلـس مّلـی، اختیـارات دولـت، 
هیـأت نماینـدگان، تصویـب خـرج و دخـل دولت و نظـارت بر اجـرای قوانین، اطـاق عالی ]= 
مجلـس سـنا[، اطاق سـافل ]= مجلس شـورای مّلـی[، بر مال بودن اجالسـات پارلمـان ]= علنی 
بـودن جلسـات[، وضـع قوانین، انجمن های/ کمیسـیون تحقیـق، تفتیش و تحقیـق ]= تحقیق و 
تفّحـص[، نمایندگی صّفـه ی تنّطق ))tribune ]= تریبون سـخن رانی[، الیحه ی قانونی، جرح و 
تعدیـل قانـون، رد کـردن الیحه، به صّحه رسـیدن الیحـه ]= تأیید و تصویـب الیحه[، مصونیت 
اعضـای پارلمـان، اسـتعفانامه، انفصال اختیـارات دولت. هم چنین نـام وزارت خانه هـا در دوره ی 
قاجـار: امـور داخله، امـور خارجه، عدلیـه، مالیه، جنگ، بحریه، مسـتعمرات، معـارف، فالحت، 
تجـارت، صنایـع، ادیـان و مذاهـب، فوایـد عاّمـه، پسـت و تلگـراف. و اصطالحـات سیاسـی: 
مخـارج تشـریفات، مواجـب، مسـتمّری های شـخصی، عـزل و نصـب و تعییـن وزراء، رئیـس 
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الوزراء، شـورای وزراء، استفسـار )question( و اخطار به کابینه، اسـتنطاق کردن، هیأت ژوری، 
دیوان خانـه ی تمیـز، حکـم دادن، اسـتیناف بـه عمـل آوردن، تعلیـم و تعّلم و تربیت، مشـاغل و 

مناصـب )فروغـی، 1396: 31ـ  146(.
فریـد قاسـمی در سرگذشـت مطبوعـات ایران، لیسـتی از اصطالحـات روزنامه نـگاری را 
کـه در دوره ی قاجاریـه بـرای نخسـتین بـار در ایـران متـداول شـد، آورده اسـت که شـماری از 
آن هـا چنین اسـت: آرتیکل )= مقالـه(، آبونه، اخبـار/ اخبارنامه، اِخطـار، اداره ی طبع/ چاپ خانه/ 
دارالّطباعـه/ مطبعـه، اشـتهار نامـه/ اعالمـات/ انتشـار نامه/ اعـالن نامـه )= آگهی(، اسـتدراکات 
)= توضیـح و تصحیـح(، الـواح )= نسـخه ها، شـماره ها(، انطبـاع )= چـاپ(، باسـمه/ بصمه )= 
چاپ(، باسـمه چی/ چاپـزن )= کارگر چاپ خانه(، پای ورق )= پاورقـی(، جراید )= مطبوعات(، 
راپـورت، صحاف خانـه )= صحافـی(، عمـل انطبـاع )= چـاپ(، قارئیـن )= خوانندگان(، قاسـم 
روزنامـه )= توزیـع کننده ی روزنامه(، کارخانـه )= چاپ خانه(، کاغذ اخبـار/ ورق اخبار، گازت/ 
روزنامـه ی گازت، ماهـوار/ ماهواره )= ماهنامه(، محّرر )= نویسـنده(، مخبر )= خبرنگار(، ممیّزی 
)= سانسـور(، منشـی )= ویراسـتار(، ناظم )= مدیر داخلی(، نگارنده )= مقاله نویس، گزارشـگر(، 
نمـره ی آتیـه )= شـماره ی آینـده(، وقایع نـگار )= خبرنـگار، روزنامه نـگار(، یومیـه )= روزنامـه، 
نشـریه ی روزانه(، مباشـر روزنامه )= دسـت اندر کاران(، فّراش روزنامه )= توزیع کننده( )1380، 

ج1: 803 ـ 810(.

2-4- لقب ها و عنوان های خاص قاجاری
 پیشـینه ی اسـتفاده از القـاب و اوصاف معنادار در سـال های پس از اسـالم بـه عصر پیامبر 
می رسـد و در دوره ی خلفـای عبّاسـی کـه همـه دارای لقب هـای دینـی بودنـد ایـن موضوع به 
نوعی کارکرد مهّم سیاسـی نیز داشـت. در دوره ی آل بویه »مؤّسسـین این سلسـلهـ  به خصوص 
عضـد الّدولـهـ  یـا بـه خاطـر گرایش هـای عمومـی زمان، یا بـه خاطر اقتدار و سـلطه بـر خلفا، 
یـا بـه خاطـر تمایـل به میراث کهن ایرانی، یا به خاطر وسـواس در تشـّخص و کسـب شـهرت 
و تظاهـر، یـا بـه خاطـر مالحظات سیاسـی و یا تلفیقـی از این عوامل، سـخت پای بنـد دریافت 
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لقب هـای عالـی و در واقـع مؤّسـس نهاد سیاسـیـ  اجتماعی القـاب توصیفی شـخصی دیوانی 
در سراسـر سـرزمین های اسـالمی بودنـد«. اسـم های رکـن الّدوله و عضـد الّدوله و معـّز الّدوله 
و عمـاد الّدولـه از لقب هـای اعطایـی خلیفـه بـه آل بویه بودنـد )احمد اشـرف، نشـریه ی ایران 
شناسـی: 270ـ  271؛ به نقل از: سـلیمانی، 1379: 11ـ  12(. در دوره ی غزنویان و سلجوقیان این 
نوع لقب دادن ها به شـاهان ایران به وسـیله ی عبّاسـیان، و به وزیران دوران به وسـیله ی پادشـاهان 
ادامـه پیـدا کرد و در دوره ی مغوالن و تیموریان سـنّت لقب دادن به طور کّلی منسـوخ شـد و در 
دوره ی صفویـان بـار دیگـر تنهـا لقب هـای توصیفـی در کتاب هـای تاریخی و برخـی لقب های 

شـغلی کـه در گذشـته وجود داشـت دوباره بـه صورت بسـیار کم رنگ احیـا گردید. 
در عهـد قاجـار، بـرای نخسـتین بـار، فتحعلـی شـاه بـود که لقـب دادن بـه افـراد را به یک 
سـنّت رسـمی بـدل کرد و پـس از او، ناصرالّدین شـاه، به دالیل مختلف، از جملـه عواید ماّدی و 
سیاسـی آن، لقب دادن به افراد را به شـّدت گسـترش بخشـید. »فتحعلی شـاه خواه برای تفریح و 
تفنّـن، و خـواه برای رام کردن رؤسـای قبایـل و بزرگان ایران، زن زیـاد می گرفت و اوالد مختلف 
زیـاد داشـت. به پسـرهای خود لقب های باطنطنـه مثل نائب الّسـلطنه، ظّل الّسـلطان، فرمان فرما، 
شـجاع الّسـلطنه، حسـام الّسـلطنه و ُملـک آرا مـی داد و زن ها و دخترهـای خود را شـمس الّدوله 
و قمـر الّسـلطنه و نظیـر آن هـا می خوانـد« )مسـتوفی، 1388، ج1: 28(. اگرچه کار لقـب دادن در 
دوره ی قاجاریـه، به طـور عملـی از زمـان آقـا محّمـد خـان آغاز می-شـود که به حاجـی ابراهیم 
کالنتـر شـیرازی وزیـر خود لقـب »اعتماد الّدولـه« می دهـد، اّما این پادشـاه که در همـه ی دوران 
حکومـت خـود همـواره در حـال جنـگ و جـدال و کشورگشـایی بـود، چنـدان فرصتـی برای 
اسـتقرار در کاخ حکومتـی و لقب بخشـیدن بـه درباریان پیدا نکـرد. پس از او، فتحعلی شـاه بود 
کـه در همـه ی دوران سـلطنت خـود، حتّـی در جنگ هـای ایـران و روس، بـه یک جا نشـینی در 
کاخ عـادت پیـدا کـرد و لقـب دادن بـه اطرافیـان و درباریان را به یک سـنّت سیاسـی بـدل نمود. 
»در زمـان او، در حـدود پنجا شـصت تایـی از این جمله های مرّکب که مضاف آن یکی از اسـماء 
وصفی و مضاف الیه آن الّدوله و الّسـلطنه و الملک و الملوک بود، به مناسـبت و بی مناسـبت، به 
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این و آن و به خصوص به پسـرها و دخترها و زن ]های[ خود داد« )مسـتوفی، 1388، ج1: 440(. 
در دوره ی ناصرالّدیـن شـاه، لقـب دادن بـه رجـال و درباریـان و حّکام، به یکـی از عامل های مهّم 
اقتصـادی بدل شـد؛ چـون مناصب و مقامات، و القـاب و اوصاف، مثل کاالهـای تجاری خرید و 
فروش می شـدند. »در عهد ناصرالّدین شـاه تا اواخر میرزا یوسـف صدراعظم، اشـخاِص با لقب، 
شـاید صـد الی دویسـت تایـی می شـدند. ولی امین الّسـلطان کـه روی کار آمـد، ایـن کار هم از 
خـرک در رفـت. هـر کس از هـر صنف و طبقه، از هـر مضاف و مضاف الیهی لقب خواسـت، با 
مناسـبت یـا بی مناسـبت، تصویب کرد، و ناصرالّدین شـاه هم تصویب کرده هـای او را به صّحه ی 
خـود قـّوت قانونـی داد، و باالخـره در سـلطنت مظّفرالّدین شـاه، کم تر کسـی بود که دسـتش به 

جایی برسـد و لقبی نداشـته باشـد« )همان: 440(.
 در دوره ی قاجاریـه، بـه طورکّلی »کار اعطای لقب از پسـرهای شـاه تجاوز کرد و گذشـته 
از صدراعظـم و مسـتوفی الممالک و منشـی الممالک و صاحب دیـوان و معیّر الممالک که القاب 
شـغلی بـود، لقب هـای توصیفـی مثـل آصـف الّدوله و امیـن الّدولـه و معتمـد الّدوله بـه رجال 
دربـاری هـم رسـید. حتّی منشـی های دوره، القـاب دوره ی صفوی شـهرها را هم زنـده کردند و 
ماننـد دار الّسـلطنه )تبریز و اصفهان و قزوین(، و دار العلم )شـیراز(، و دار االمـان )کرمان(، و دار 
المـرز )اسـترآباد و مازنـدران و گیـالن(، و دار االیمان )قم(، و دار المؤمنین )کاشـان(، و دار العباد 
)یـزد(، و بلـده ی طیّبه )همدان(، و دار الّدوله )کرمانشـاهان( در مراسـالت خود می نوشـتند، و به 
تحسـین و آفریـن شـاه، قریـن افتخـار و مباهـات می شـدند. مضحک تـر از همه لقبی اسـت که 
بـه شـهر تهـران داده و ایـن پایتخـت را دار الخالفه خوانده انـد؛ در صورتی که در مذهب شـیعه 
خالفـت ابـداً عنوانی ندارد. و از این بدتر لقب خاقان اسـت که شـاه برای خود تراشـیده اسـت، 
در صورتـی کـه خاقان ترکسـتان همیشـه یکـی از چاکران و هندوان سـالطین ایران بوده اسـت« 
)مسـتوفی، 1388، ج1: 30(. به گفتـه ی ایـرج افشـار »تقریبـاً تمـام افـرادی را کـه در تاریخ عصر 
قاجـار نـام و نشـانی یـا محّلـی از اِعراب دارند و ذکرشـان بـه مناسـبت واقعـه ای در تواریخ آن 
دوران آمـده اسـت می بایـد بـه لقـب شـناخت و حوادث زندگـی هر یـک را با تغییراتـی که در 
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لقـب آن شـخص پیش آمده اسـت دنبـال کـرد« )سـلیمانی، 1379: 7(. ایرج افشـار در مقّدمه ی 
فرهنـگ القـاب رجـال دوره ی قاجـار، که نویسـنده ی آن کریم سـلیمانی »1555 لقـب مربوط به 
1239 شـخص« را گـردآوری کـرده اسـت، می نویسـد: »ایـن تعـداد به تصـّور من یـک صدم از 
خرمـن القابـی نیسـت کـه در عصر قاجاری موسـوم بوده اسـت، اعـم از القابی کـه دارای فرمان 
شـاه بـود، یـا القابـی کـه حـّکام در والیـات می دادند، یـا القابی کـه سـران عشـایر و کدخدایان 
دهـات بـر خود می بسـتند و طبقـات دیگر، و به ایـن مالحظه چندین غیاث نظـام و معین البکاء 
و معیـن دفتـر می تـوان شـناخت و شناسـاند«. »تقریباً تمـام افـرادی را که در تاریـخ عصر قاجار 
نـام و نشـانی یـا محّلـی از اِعـراب دارند و ذکرشـان به مناسـبت واقعـه ای در تواریـخ آن دوران 
آمـده اسـت می بایـد به لقب شـناخت و حـوادث زندگی هر یک را بـا تغییراتی کـه در لقب آن 

شـخص پیش آمده اسـت دنبال کـرد« )سـلیمانی، 1379: 9 و 7(.
بخـش زیـادی از عنوان هـای خاّص شـغلی، و آمـار پرشـماری از لقب هایی که شـاهان به 
شـخصیت های سیاسـی و علمـی و فرهنگـی اعطـا می کردند، تنهـا ویـژه ی دوره ی قاجاریهـ  به 
ویـژه عصـر ناصـریـ  اسـت و در سـال های پیـش نبـوده اسـت و در دوره هـای بعـد نیـز ادامه 
پیـدا نمی کنـد. گفته انـد »تعـداد لقب هـا از پنجاه تا شـصت لقب در زمـان فتحعلی شـاه، به رقم 
باورنکردنـی ده هـزار لقب در سـلطنت مظّفرالّدین شـاه« می رسـد )مسـتوفی، 1343، ج1: 104؛ 
بـه نقـل از: شـیرازی، 1396: 145(. فراوانـی ایـن لقب ها، گاهی موجب تمسـخر در رسـاله ها و 
نوشـته ها و نمایش نامه هـای این دوره شـده اسـت. یک نمونـه ی آن را می تـوان در نمایش "بّقال 
بـازی در حضـور" از یک نویسـنده ی ناشـناس دید کـه در آن، به دلیـل آن که »دولـت، از بس که 
بـه هـر قابـل و ناقابـل، بالغ و نابالغ لقب بخشـیده، دیگر لقب باقی نمانده اسـت«، یک شـاعر را 
بـه "عقـب الّشـعرا" ملّقب کرده  اسـت، و آن شـاعر بـرای اثبات ایـن لقب دادن های بی حسـاب 
و کتـاب و پرشـمار، فهرسـت بلنـدی از لقب هـا را در دو صفحـه ذکـر می کنـد تـا سـخن خود 
را بـه اثبـات برسـاند )جنّتـی عطایـی، 2536: 44(. »توّرم و انحطـاط القاب در اواخـر قاجاریه و 
حّساسـیت مردم نسـبت به آن، سـبب شد که با انقراض سلسـله ی قاجار، در سـال 1304/1925 
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طبـق "قانـون الغـای القـاب و مناصـب مخصـوص نظـام و القـاب کشـوری" کّلیـه ی القاب و 
درجـات بـاالی نظامی و القاب کشـوری ملغی« شـود )اشـرف، 1361: 33(. 

شـماری از ایـن لقب هـا، همان اصطالحـات معروفی اسـت که نیمه ی نخسـت آن ها بیان-
کننـده ی صفـت خـاّص افـراد بـود و نیمـه ی دوم آن ها معمـوالً به دوله، سـلطنه، سـلطان، ُملک، 
ملـوک، مملکـت، و ممالـک ختـم می شـد؛ و شـمار محـدودی نیـز لقب هایی بـود که بـه اطبّا و 
علمـا می دادنـد و معمـوالً پسـوندهای اطبّـا و علما و اسـالم به نیمـه ی دوم آن ها اضافه می شـد. 
این گونـه القـاب همـواره یادآوری کننـده ی دوره ی قاجاریـه و یکی از خصوصیات شـاخص این 
دوران اسـت. البتّـه ناگفتـه نمانـد کـه تعـداد اندکـی از لقب هایـی که بـه دوله ختم می شـوند در 
دوره ی غزنویـان و آل بویـه و در نام هـای پادشـاهان آن سلسـله ها نیـز وجود داشـت کـه تنها در 
بحـث از تاریـخ زندگـی آن پادشـاهان مطـرح می شـود و چنـدان رواج گسـترده ای در آثـار ادبی 
نـدارد. لرد کرزن سیاسـت مدار معروف انگلیسـی در دوره ی ناصرالّدین شـاه، کـه در کتاب خود، 
شـماری از القـاب درباریـان ایـران را به طـور مضحک به زبان انگلیسـی ترجمه کرده می نویسـد: 
»اکثـر دارنـدگان ایـن القـاب هیچ فکری ندارند جـز این که دولت و مملکت خـود را غارت کنند. 
در صورتـی کـه القـاب آن ها حاکی از این اسـت که این اشـخاص« زینت، حامی، مدافع، سـتون، 
جالل، شـوکت و قدرت مملکت هسـتند« )محمـود، 1353، ج5: 279؛ کـرزن، 1373، ج1: 587(. 
عبـدال مسـتوفی درباره ی لقـب دادن های ایـن دوره، تحلیل مفّصلی دارد که در بخشـی از 
آن نشـان می دهـد در ایـن دوره، تعـدادی از مشـتّقات خـاص در برخـی از کلمات عربـی را بر 
شـماری از کلمـات سیاسـی و ادبـی و علمـی می افزودنـد و بـا جا به جـا کردن ایـن کلمات که 
بـا یک دیگـر رابطـه ی مضـاف و مضاف الیـه داشـتند، آن لقب های پرشـمار را پدیـد می آوردند. 
»مثـاًل نصـر، نصرت، نصیـر، ناصر، منصور، انتصار، منتصر، مسـتنصر ]مشـتّقات کلمـه ی نصر[، 
بـا مضـاف الیه هـای ]چهل گانـه ی[: الّسـلطنه، الّدولـه، الملـک، الّسـلطان، الممالـک، الملـوک، 
الخاقـان، الـوزاره، االیالـه، العدالـه، الحرم، النّظـاره، البکاء، االشـراف، التّّجـار، االطبّـاء، الحکماء، 
العلـوم، الشـریعه، االسـالم، العلماء، الفقهـاء، الواعظیـن، المتکّلمیـن، الّذاکرین، الّشـعراء، االدباء، 
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الّسـادات، الُقـّراء، الُحّفـاظ، الُکتّـاب، الخّطاطین، الحاجیه، دیـوان، دفتر، لشـکر، حضور، خلوت، 
حضـرت، دربـار، و حتّـی دّواب هـم قابلیت لقب داشـت. از ضرب این هشـت مضـاف ]نصر[ 
در چهـل مضـاف الیـه، بـه رقـم سـی صد و بیسـت می رسـیم. بنـا بر ایـن از یـک مـاّده ی نصر، 
سـی صد و بیسـت لقب تولید می شـد که از طبیب بی سـواد سـرمحل و آخوند مدرسـه و شاگرد 
روضه خـوان و قـاری و سـیّد نیزه بـاز و حاجـی عّمـه جان هـا، تـا وزراء و رجال و شـاهزادگان، 
همـه جـور اشـخاص می توانسـتند با ایـن ترکیبـات برای خـود عنوانی پیـدا کننـد و دل خوش 
باشـند. البتّه سـایر موادی که برای مضاف واقع شـدن قابل هسـتند، مثل ماّده ی نصر نیسـتند که 
هشـت صیغه ی مناسـب برای لقب داشـته باشـند. بلکه بعضی مانند نظم و نظام و ناظم و منّظم 
و انتظام و منتظم، شـش تایی، و برخی مثل مشـیر و مشـار و مستشـار و مستشـیر، پنج تایی، و 
زمـره ای ماننـد عصمـت و عاصـم و اعتصام و معتصم، چهار تایی، و دسـته ای مثل اکـرم و اکرام 
و مکـرم، سـه تایـی، و عـّده ای مانند وقـار و موقّر دوتایی، و باالخره خیلی اسـماء صفتی مشـتق 
و غیرمشـتق مانند فهیم و حسـام و هژبر و کلمه ی فارسـی دبیر هسـتند که یک تایی می باشـند. 
ولـی همیـن یک تایـی را هم کـه با مضاف الیه هـای چهل گانه ترکیـب کنند، چهل لقـب از آن ها 

تولیـد می شـود« )مسـتوفی، 1388، ج1: 440ـ  441(.

2-5- عنوان های معنی دار کتاب ها و روزنامه ها
عنـوان گروهـی از کتاب هـا کـه فقـط خـاّص ایـن دوران اسـت، نمایش گر حـال و هوای 
حاکـم بـر فضـای سیاسـی و فکری جامعه اسـت کـه دیگر تغییـر اساسـی یافته و نویسـندگان 
به دلیـل افزایـش ماهیـت و کیفیـت آگاهی، از جـرأت و جسـارت بیش تری برای بیـان مطالبات 
خـود برخـوردار شـده اند. عنـوان کتاب هـا بـا دور شـدن از دوره ی فتحعلی شـاه، فارسـی تر هم 
می شـوند و اغلـب محتوایـی را کـه در خود نهفته دارند از طریق نامی که بر آن ها گذاشـته شـده 
بیـان می کننـد؛ عنـوان کتاب هـای میـرزا ملکم خـان و اغلب کسـانی که بـه نگارش رسـاله های 
سیاسـی و تحلیلـی پرداخته انـد همـه از ایـن نـوع  اسـت و با یک مراجعـه به فهرسـت کتاب ها 
می تـوان نمونه هـای متعـّددی از ایـن شـّفافیت و صراحـت و سیاسـت-گرایی و دیدگاه هـای 
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متفـاوت و مـدرن و انتقادی را مشـاهده کرد.: اصول مذهـب دیوانیان، گفتار در رفع ظلم، مجلس 
تنظیمـات، اصـول آدمیت، دفتـر قانون، اصـول ترقّی، مصلحت-خانه، بیان سـلطنت انگلسـتان، 
شـرح عیـوب و عـالج نواقـص مملکتـی ایران، عطسـه ی هوشـیاری، تاریـخ قاجاریه و سـبب 
ترقّـی و تنـّزل دولـت و مّلت ایران، رسـاله در وضع ایـران، صالح امروزه لزوم تشـکیل مّلی، در 
تکالیـف مّلـت، حقـوق و وظایف مّلت، مقیاس ترقّی، افکار امم، آداب سـلطنت، سیاسـت مدن، 
رسـاله ی آییـن ملک داری، سـرمایه ی سـعادت یا علـم و آزادی، ایضاحات در خصـوص آزادی، 
فوائـد مجلـس شـورای مّلی، قانون مشـروطه ی مشـروعه، فی بیان معنی الّسـلطنة المشـروطه و 
فوائدهـا، قانـون اتّحـاد دولت و مّلت، اصول دموکراسـی، بالـون مّلت به کجا می رود، رسـاله در 
اصـالح امـور، قانون یا طرز حکومـت ایران، حقـوق ُدَول و ملل، تاریخ بیـداری ایرانیان، آیینه ی 
سـکندری، قانـون قزوینـی، قانـون سـلطنت، حقایـق االخبار ناصـری، گـزارش ایـران، تفضیح 

الغافلین، رؤیـای صادقه.
حتّـی کتاب هـای دینـی ایـن دوره نیـز نام هـای سـاده و همه فهمـی دارنـد: تسـلیة العباد، 
قصـص العلمـا، عقاید الشـیعه، طرائـق الحقایق، اسـرار المعارف، منـازل اآلخـرة، آداب الملوک، 
وقایع عظیمه، معراج الّسـعادة، اسـرار الحج، اسـرار الّشـهادة، تحریر العقالء، سـیف االّمة، ارشـاد 
المضّلیـن، الـّرد علی الفادری، اثبات النّبوة، هدایة المسترشـدین، تنبیه الغافلیـن، مطاعن الّصوفیه.
عنـوان کتاب هـای علمـی نیز کامـاًل بیان کننده ی محتـوای آن ها اسـت، بـه دور از هر گونه 
ابهـام و کّلی گویـی: علـم طبقـات االرض، رسـاله ی اوزان و مقادیـر، فوایـد راه آهـن، رسـاله ی 
تشـخیص نفـوس دارالخالفـه، کتـاب زراعـت، کتاب فالحـت و باغبانـی، کتابچـه ی مداخل و 
مخارج، آیین ملک داری و زن داری، رسـاله در وجوب اصالح خّط اسـالم، جانور نامه، رسـاله ی 

آبلـه کوبـی، رسـاله در آخریـن دوره ی بـروز وبا، تشـریح بدن انسـان، کّلیات طـّب فرنگی.
نـام روزنامه هـا نیـز از همـه شـّفاف تر و معنادارتر اسـت؛ گاهی بـر داشـته ها و واقعیت-ها 
داللـت دارنـد و گاه بـر نداشـته ها و خواسـته ها. گاهـی بـه طـرح ارزش های مذهبـی و علمی و 
سیاسـی و فرهنگـی می پردازنـد و گاه نیـز بـا عنوان های انتقـادی و انقالبی و اعتراضی به سـتیز 
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بـا ارزش هـای موجـود می پردازنـد و فرجام کارهـا را فرایاد حکومـت و مردم می آورنـد: وقایع 
اتّفاقیـه، خالصـة الحـوادث، اّطـالع، گنجینه ی فنون، نـدای آزادی، اسـتقالل، تمـّدن، زبان مّلت، 
عصـر جدیـد، صـراط مسـتقیم، بیـداری مّلت، نالـه ی مّلت، کاشـف االسـرار، کاشـف الحقایق، 
صـدای ایـران، جارچی مّلـت، رهنما، هدایـت، آگاهی، بیـداری، آیینه ی عیب  نمـا، صبح صادق، 
علـم آمـوز، انسـانیت، ترقّـی، اتّحاد، تفّکر، کمال، مسـاوات، قانـون، حّریت، انسـانیت، بصیرت، 
صداقـت، حقیقت گویـی، تّدیـن، اسـالم، صـور اسـرافیل، روح القـدس، روح االمین، سـروش، 

مفتـاح الّظفر، حبـل المتین، عـروة الوثقی.

2-6- برخی ویژگی های خاص زبانی و ادبی
ـ آوردن صفت هـای مؤنـث بـرای موصوف هـای عربی و حتّی فارسـی، به خصـوص برای 
جمع هـای مکّسـر عربـی، از خصوصیـات پربسـامد در این دوره اسـت که در بیش تر نوشـته ها 
دیـده می شـود و یکـی از مشـّخصه های بـه نسـبت غالـب سـبکی اسـت. و البتّـه همراه بـا آن، 
کاربـرد جمع هـای مکّسـر عربـی نیـز در ایـن دوره رواج بـه نسـبت گسـترده ای دارد و این نوع 
خصوصیـات اسـت که بسـیاری از نوشـته های ایـن دوره را به رغـم برخـورداری از یک زمینه ی 
گسـترده از نثـر سـاده و گفتارگرایانه، از دایره ی کتاب های نثر سـاده ی تحلیلـی به قلم رو نثرهای 
کهنـی چـون بینابیـن و متکّلـف وارد می کنـد. »این مدرسـه نیز کذلک مشـتمل بر ابنیـه ی رفیعه 
اسـت و از معـادن مختلفـه ی کّل دنیـا هـر چـه مقـدور کرده انـد، نمونـه آورده« )خسـرو میرزا، 
سـفرنامه؛ بـه نقـل از: معتمد دزفولـی، 1390، ج1: 296(. »علم اسـت که معـارف را به تصاریف 
ایّـام سـالفه و انقالبـات قـرون ماضیـه آگاهـی می دهـد« )همـان: 297(. »اهـل کسـبه، عمـارات 
عالیـه ی متعّدده سـاخته اند« )آجودان باشـی، سـفرنامه؛ بـه نقل از: معتمـد دزفولـی، 1390، ج1: 
375(. »اوضـاع شـهر مزبـور بـه قـراری اسـت که مکانیـت آن جا ثانـی اثنین مکانیت اسـالمبول 
اسـت ... عمـارات آن جـا اکثـرش هفـت مرتبـه و شـش مرتبـه و پنج مرتبه اسـت و اقّلش سـه 
مرتبـه و دو مرتبـه. اهـل آن جـا صاحـب اوضاع و متمّول بوده و مسـتغنی هسـتند و همیشـه به 
خوش گذرانی مشـغولند. کالسـکه بسـیاری دارند. از اعاظم و اکابر اغلب اوقات از ذکور و اناث 
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بالماسـکه سـیاحت می نماینـد« )همـان: 376(. »و دیگر از عالمات قدیمه ی مخروبه ی آن شـهر، 
طامپـل ُداُکـر می باشـد.... کتابخانـه ی مملو از خطـوط عتیقه و جدیـده به هر زبـان... کوچه های 
قدیمـه بعضـی بسـیار تنـگ و کـج... و عمارات جدیـده تمام از سـنگ و آجر اسـت... حجرات 
مختلفه...« )حاج سـیّاح، سـفرنامه ی فرنگ؛ به نقل از: معتمد دزفولی، 1390، ج1: 524(. در یکی 
از نامه هـای وزارت خارجـه ی ایـران در عصـر ناصـری کـه خطاب به سـفارت انگلیس نوشـته 
شـده )به تاریخ 5 شـّوال 1323( چنین ترکیب هایی به کارگرفته شـده اسـت: مراسـله ی محترمه، 
موّرخـه، مراسـالت سـابقه، دولت عّلیـه، دولت محترمـه، صورت مرقومـه، اعتراضـات متواتره، 
سـفارت محترمـه، دولـت متبوعـه )محمـود، 1353، ج7: 300(. و نمونه ی ترکیبـات در برخی از 
نامه هـای مشـیر الّدولـه )سپهسـاالر( بـه ناصرالّدیـن شـاه: اوامـر ملوکانـه، آجودان هـای خاّصه، 
عتبه بوسـی آسـتان عّلیـه، فقـره ی طائفـه ی خبیثه، تعلیمـات بلیغـه و احکامات الزمـه، روضات 

مقّدسـه ی متبّرکه )صفایـی، 1352: 180ـ  184(. 
ـ ایجـاد فاصلـه بیـن اجزای فعـل مرّکب و نیـز جدایی انداختـن بین برخـی تعبیرهای دو 
پـاره ای کـه اغلـب در مجـاورت بـا یک دیگر بـه کار می رونـد از ویژگی هایی اسـت کـه بیش تر 
اختصـاص بـه ایـن دوره دارد. مثاًل: »مراجعـت به منزل خودم نمـودم« )اعتماد الّسـلطنه، 1385: 
558(. »یک سـاعت از نصف شـب گذشـته در یک استاسـیون، امر به نگاه داشـتن قطار کالسکه 
فرمـوده بودنـد«. »شـبانگاه باب را حاضر مجلس سـاخت«. »بالجمله شاهنشـاه جهـان ثانیاً حکم 
بـه حبـس او فرمودند« )اعتضاد الّسـلطنه، فتنه ی بـاب، 1351: 30 و 31(. »اگر همین شـاهنامه ی 
فردوسـی نمی بـود بعـد از اسـتیالی اقـوام عربیه بر ایـران تاکنون بالمـّره لغت و جنسـیت مّلت 
ایران مبّدل به عرب شـده ]مبّدل شـدن[، فارسـی زبانان .... تبدیل مّلیت و جنسـیت کرده بودند 
]تبدیـل کـردن[« )کرمانـی، آیینه ی سـکندری، 1326: 14(. »و در زیر لگد اجانب پی سـپر مراحل 
اضمحـالل شـدند ]پی سـپر شـدن[... جایی کـه سـخنان بی مأخـذ و افسـانه های دروغ را تا این 
درجـه بـرای ابقـای مّلیـت و اعاده ی حیات نوعیت تأثیر باشـد ]درجـه تأثیر[« )کرمانـی، آیینه ی 

سکندری، 1326: 15(.
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ـ به کارگیـری فعل هـای وصفـی به دلیـل آن کـه از یک سـو، نثـر ایـن دوره انـدک انـدک به 
زبـان گفتـار نزدیک می شـود و از سـوی دیگر خواهان پرهیـز از اطناب و گرایش به مسـاوات و 
ایجـاز در بیـان اسـت. کارکـرد دیگر فعل وصفی آن اسـت کـه در هنگام شـتاب در بیان، مطلب 
را می توانـد بـه اختصـار و ایجـاز بازگـو کنـد و با مقصود نویسـنده همراهی داشـته باشـد. این 
ویژگـی بیش تـر در نثـر کسـانی دیده می شـود که مّدتـی از دوران نویسـندگی خود را به حشـر 
و نشـر بـا نثـر گذشـته صـرف کرده اند. »نزدیـک حرکـت همایونی من سـوار شـده از پل عبور 
کـرده منـزل حسـین خـان چرتـی عیـادت رفتـم که از اسـب زمیـن خـورده بازویش شکسـته« 
)اعتمـاد الّسـلطنه، 1385: 559(. بـرای رعایـت مالزمات زبان گفتار اسـت که بعضـی از حروف 
اضافـه  نیـز حـذف شـده اسـت. »صبـح بسـیار زود پا شـده، عـزم رفتـن نمـودم. عـّراده حاضر 
نموده سـوار شـدیم. آمدیم به چاپارخانه ی جنگی رسـیده، پیاده شـده، در آن جا اسـب و عّراده 
را عـوض نمـوده، آمدیـم بـه چاپارخانه ی شـمس الّدین لـو. در آن جا اسـب و عـّراده را عوض 
نمـوده، آمدیـم بـه چاپارخانـه ی مرزه... مـرزه ده بسـیار بزرگ و آباد اسـت. جمع رعیـت ارامنه 
اسـت. بسـیار متمّول و صاحب دولت. خانه هاشـان را کاًل شـیروانی پوشـیده اند« )افشـار رومی، 
مـه؛ به نقـل از: معتمـد دزفولـی، 1390، ج1: 635(. گاهی نیـز عالقه به  سـفرنامه ی مّکـه ی معظِّ
آوردن فعل های وصفی، نوعی تبعیت از سـنّت و سـیره ی رایج در تذکره نویسـی و تاریخ نگاری 
دوره ی صفویـه اسـت و چنـدان دلیـل خاّصی ندارد. شـیوه ی جهانگیر میـرزا در تاریخ نو چنین 
اسـت. »احسـان خـان فرصت را غنیمت شـمرده هزار نفر سـرباز کنگرلو ابـواب جمعی خود را 
حاضر سـاخته به بهانه ی حفظ و حراسـت بروج و دروب را، از سـایر مسـتحفظین خالی کرده 
و در وسـط قلعه دو دسـته سـرباز به نظام نگاه داشـت« )جهانگیـر میرزا، تاریخ نـو، 1384: 92(. 
»لشـکر روس از توپخانه سـوا شـده و تشـنگی بر ایشـان غلبه کرده و از دو طرف هدف گلوله ی 
غازیـان اسـالم شـده بـه انـدک کـّرو فـّری سـلک جمعیـت ایشـان از هـم گسسـته تفنگ های 

پادشـاهی را بـه قانـون نظـام بر زمین ریخته بـه امان خواهی برخاسـتند« )همـان: 36(.
ـ ویژگـی شـاخصی کـه در نثـر دوره ی ناصـری وجـود دارد و نسـبتاً از عمومیـت نیـز 



 145   

برخـوردار اسـت، به کارگیـری فعل هـای سـاده در سـاختار گزاره ها اسـت که با پرهیـز از فعل-
هـای مرّکـب و پیشـوندی و گرایـش عمومـی به نحو گفتـاری در انواع نوشـته ها پدیـد می آید. 
ایـن خصوصیـت عالوه بر خاطرات و سـفرنامه ها و یادداشـت های روزانه و داسـتان ها، حتّی در 
کتاب هـای تاریخـی نیـز به کار گرفته می شـود و برخـی از تاریخ نـگاران نیز که عالقـه به تبعیت 
از نثـر گذشـته دارنـد، از ایـن ویژگی در نثر خود اسـتفاده ی فـراوان می کنند. برای مثـال، اعتماد 
الّسـلطنه در تاریـخ منتظـم ناصـری: »خالصـه شـاه تهماسـب در اوایـل عهد شـباب به نوشـتن 
خـط و نّقاشـی، زیـاده مایـل بـود و بـر خرهـای مصـری کـه زین طـال و جـل زربفت داشـتند 
سـوار می شـد و بـا اشـخاصی کـه بـا او هم سـن بودنـد آمیـزش داشـت و از ایـن رو گفته-اند: 
بی تکّلـف خـوش ترقّـی کرده اند/ کاتـب و نّقاش و قزوینی و خـر. و در ایّام کهولـت از صبح تا 
شـام دفتـر را در پیـش گذاشـته به کار ُملکـی می پرداخت و بـه مجموع مهّمات خود رسـیدگی 
می کـرد. چنـان کـه وزراء و وکالء بـی اذن او دینـاری بـه کسـی نمی توانسـتند بدهنـد. یک روز 
ناخـن می گرفـت، و یـک روز از صبـح تـا شـام در حّمام بـود، و اکثر اشـیا را نجس می دانسـت. 
نیم خـورده ی خـود را در آب و آتـش می ریخـت، و در مجالـس غـذا نمی خورد، و پـس از توبه 
اصـراری در نخـوردن شـراب داشـت. در اواخر عمـر تارک جمیع لّذات شـده، چنـان که تقریبًا 

بیسـت سال سـوار نشـد« )اعتماد الّسـلطنه، 1363ـ  1367، ج2: 864(. 
ـ در ایـن نثـر، به دلیل آن که انتقـال معنا از اهّمیت فراوانی برخوردار اسـت، معموالً جمله ها 
سـاختار کوتـاه و متوّسـطی دارند تـا ابهام و پیچشـی در گزاره ها به وجود نیاید و بـرای برقراری 
ارتبـاط آسـان بیـن گزاره هـا از حـروف ربط اسـتفاده ی فراوان می شـود تا انسـجام و پیوسـتگی 
گزاره هـا و انتقـال معنـا بـه سـادگی انجام پذیـرد. گاهی حتّی بالغت زبـان و بیان برای رسـاندن 
معنـا و مقصـود نویسـنده قربانـی می شـود؛ چون مقـدار حـروف ربط و اضافـه از حـّد ُمجاز و 
متعـارف خـود فراتـر مـی رود. گاهـی نیـز در جاهایی که ضـرورت اقتضـا نمی کند، بـدون دلیل 
از حـرف ربط اسـتفاده می شـود؛ به خصـوص از "واو" و "که" زائد. »سـردارهای سـپاه انگلیس 
نامـه به دریابیگی نگاشـتند که کشـتی های جنگـی و توپ های انگلیس در کنار بوشـهر حاضر و 
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در قـّوت بـازوی آن ها اسـت که این شـهر را چون خاکسـتر نموده بـه باد فنا دهنـد و از امروز تا 
فـردا صبـح مهلـت دادیم کـه زنان و اطفـال و اربـاب حرفه و اهل بازار این شـهر بیرون شـوند، 
اگـر بماننـد به شـرط اطاعـت و فرود آوردن بیرق دولت ایران، سـالم بمانند و چون مطیع شـوند 
مـا را بـه مـال و عیال آن ها کاری نیسـت و باید خزانه و قورخانـه و آالت جنگی دولتی را مطابق 
ثبـت دفتـری تحویل دهند و شـرط دیگر آن که سـپاهی که از دولت ایران در بوشـهر اسـت باید 
طبـل و بیـرق و شـیپور خود را به ما سـپارند و تمام سـرکردگان شمشـیر و نشـان خـود را به ما 
سـپرده، هـر جـا خواهنـد رونـد که مـا را با دولـت ایران مخاصمت اسـت نـه با بنـدگان خدای 

بزرگ« )حسـینی فسایی، فارسـنامه ی ناصری، 1367: 810(. 
ـ رواج بـه نسـبت عمومـی یک جریان کوتاه نویسـی که بی گمـان تأثیر پذیرفتـه از دو منبع 
زبـان گفتـاری و نثـر تلگرافی اسـت، جریـان خاّصی را در نثرنویسـی پدید مـی آورد که در هیچ 
دوره ی دیگـر نمونـه ی آن را نمی تـوان دیـد. سرچشـمه ی این شـیوه از نثرنویسـی به سـده های 
پیشـین و دوره ی نثر مرسـل سـامانی بازمی گردد. در این دوره نیز چون بار دیگر زبان نوشـتاری 
بـه بهره گیـری از امکانـات زبـان گفتـار می پـردازد و پدیـده ی تلگـراف نیز کـه ارسـال پیام های 
کوتـاه از طریـق عالئـم خاّص مخابراتی اسـت بـا آن همراه می گـردد، موجب پدیـد آمدن نثری 
می شـود کـه یکـی از اختصاصات اساسـی آن حـذف متوالی فعل از سـاختار گزاره ها اسـت که 
نمونه هـای آن را می تـوان در برخـی از نوشـته های توصیفـی و حتّـی روایتی این دوره مشـاهده 
کـرد. یکـی از خصوصیـات سـبکی در نیمـه ی دوم از دوره ی قاجار همین شـیوه از نویسـندگی 
اسـت کـه گاه حتّـی نوشـته های غیرتلگرافی را نیز در شـعاع تأثیر خود قـرار می دهد. بخش های 
زیـادی از نوشـته های تاریخـی اعتماد الّسـلطنه در تاریخ منتظـم ناصری به این شـیوه به نگارش 
درآمـده اسـت و برخـی از نویسـندگان خاطره نیز از جمله تفرشـی حسـینی در روزنامه ی اخبار 

مشـروطیت گاه در پاره هایـی از سـخن خود از این شـیوه اسـتفاده کرده اند. 
»دار االیمـان قـم واقعـه در جنـوب غربی تهـران. فاصلـه از منظریه، قریب چهار فرسـنگ. 
صحـن و رواق حضـرت فیض آثـار )ع(، مطاف جمع طوایف اثناعشـری. وضع راه، شوسـه-ی 
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دولتـی در کویـر در امتـداد جنـوب. تعمیـر راه سـازی، جـز اتمام سـنگ فرش نزدیک پـل ندارد. 
آب مشـروب، از رود معـروف خـود و از چاه های معمولی شـور. سـکنی اهالـی، در قلعه ی غیر 
آبـاد و محصـور. جمعیـت، قریب سـی هـزار نفر بومـی و متفّرقـه. ارتفاعاتش، غّلـه و تریاک و 
صیفـی از جملـه پنبـه و خربـوزه ی آن نیکو شـود. نوع شـکار، آهـو و در کوه خضـرِ زنده قوچ 
و میـش و کبـک. هـوا، در تابسـتان گـرم و بد هوا اسـت. باغات اطرافـش زیـاد و دارای هر نوع 

میـوه خاّصه انـار و انجیر« )محّمدحسـن میرزا مهنـدس، 1377: 234(. 
»]سـنه ی 987 هجـریـ  سـنه ی 1579 مسـیحی[ آسـیا. کشـته شـدن میـرزا جان مرعشـی 
حکم ران مازندران و زوال دولت مرعشـیان. وفات قاسـم کاهی. معاودت اردوی شـاهزاده حمزه 
میـرزا از شـماخی بـه عـراق و فتنـه ی عظیـم بـه جهـت ظلـم و تعـّدی امـرا و بـزرگان در این 
نواحی. جنگ سـخت عسـاکر قزلباش با سـپاه عثمانی که به سـرداری عثمان پاشـا باز به طرف 

شـماخی آمـده بودند« )اعتمـاد الّسـلطنه، 1363ـ  1367، ج2: 868(.
ـ حـذف بـدون قرینـه ی افعـال و اجـزای نـاالزم گزاره ها بـه تأثیـر از زبان گفتـار، یکی از 
زیبایی هـای نهفتـه در برخـی از نوشـته های ایـن دوره اسـت. ایـن ویژگـی، تداعی کننـده ی نثر 
خـاّص جـالل آل احمد اسـت کـه بی گمان پیشـینه ی آن بـه نوشـته های ایـن دوره بازمی گردد. 
وجـه اشـتراک نثـر تلگرافی و نثـر آل احمد در همین خصوصیت هنری اسـت: حذف حشـو و 
زوایـد در پـاره ای از گزاره هـا. نمونه هـای هم سـان نثـر آل احمـد را باید در نوشـته های کسـانی 
چون: تفرشـی حسـینی )روزنامه ی اخبار مشـروطیت و انقالب ایران(، عّز الّدوله ـ فّراش باشـی 
)سـفرنامه ی عـّز الّدولـه بـه اروپـا(، سـیف الّدولـه )سـفرنامه ی مّکـه(، علی خـان ظهیـر الّدوله 
)سـفرنامه  و خاطـرات(، و مخبـر الّسـلطنه )خاطـرات و خطـرات( جسـتجو کـرد. »و هـر چـه 
عریضـه بـه مجلـس نوشـته و خـود را مشـروطه خواه قلم داد نمـود پذیرفتـه نشـد. آخراالمر در 
هفـت روز قبـل کـه امـروز دوشـنبه 25 ربیـع االّول اسـت بـا ده نفر نوکر شـخصی فـرار، و در 
محـال قزویـن یک دسـته قافلـه را لخـت، و خبر به سـوار اکراد رسـیده تعاقب می نماینـد و در 
یکـی از دهـات پناهنـده، و سـنگر می بنـدد، امـوال را می گیرند« )تفرشـی حسـینی، 1351: 83(. 
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»بـا وجـود این طور سـنگالخ و نشـیب و فراز، می توان توپخانـه از آن-جا حرکت داد. و سـمت 
میـان شـمال و مشـرق ایـن کوه گرمسـیر و سـمت میـان جنوب و مشـرقش سـرحد و تمامت 
جبالـش پـر از بـرف. همانـا کـه آن طرف کوه بسـیار گـرم و این طرفش بی نهایت سـرد اسـت« 

)دو سـفرنامه از جنـوب ایـران )1256 ق.(، 1377: 57(.
ـ غالـب شـدن لحـن گفتـاری بـر برخی از نوشـته هایی کـه تعّلق بـه نوع ادبـی خاطره و 
سـفرنامه و یادداشـت روزانه دارند نیز از خصوصیات شـاخص سـبکی در این دوره اسـت. در 
ایـن نـوع از نوشـته ها، اگـر گونه هـای ادبـی، با یک دیگـر مخلوط می شـوند به آن دلیل اسـت 
کـه نه نویسـندگان آن هـا تخّصص حرفه ای در نویسـندگی دارنـد و نه نوع ادبی آن  نوشـته ها، 
نویسـنده را مقیّد به رعایت الزامات یک نوشـته ی رسـمی می کند. »دو سـاعت از شـب جمعه 
26 گذشـته، آقـا سـیّد عبـدال و دو پسـرش و یک دامادش )سـیّد عـالء الّدین( را از باغ شـاه 
فرسـتادند بردنـد و تهیّـه ی مـال دیـده، عجالتاً تبعید شـدند و در شـا ه آباد دیده بودنـد آقا را که 
مـی رود. ولـی معلـوم نیسـت بـه کدام نقطـه و در کجـا خواهند رفـت و به چه محـل خواهند 
بردشـان. بـه اردبیـل یـا الی دسـت مشـکی« )تفرشـی حسـینی، 1351: 119(. »تاریـخ بحـث 
می کنـد از اطـوار و حـرکات مردمـان نامـی و ترقّـی و تنـّزل ملـل مختلفه ی دنیـا در هر عصر. 
و ظهـور شـوکت های بشـریه در هـر زمـان. و تحقیـق و تفتیش عـادات و اخـالق و موجبات 
انحطـاط و انقـراض دولت هـا. و هرچه از وقایع عبرت بخشـای اعصار خالیه درخور و شـایان 

تـذکار باشـد« )کرمانی، آیینه ی سـکندری، 1326: 11(.
»تقی زاده وکیل آذربایجان و سـیّد جمال واعظ تا روز 24 دسـتگیر نشـده اند. مدیران جراید 
و اهالـی و انجمن هـا در خطرنـد. تـا خـدا چـه قسـمت کرده باشـد و چه صالح دانسـته باشـد. 
خداونـد عاقبـت را بـه خیـر بگردانـد. از مـا غیـر از دعـا کاری برنمی آیـد. الحمـدل جـزو هیچ 
انجمنـی نبـوده ام کـه قسـم دروغ بخـورم و حـال هـم در مخاطـره، و گرفتار قسـم دروغ بشـوم 
]تعریـض بـه محّمدعلی شـاه[. قـرآن دروغ نیسـت. همین که خالف بر معاهده و شـرایط قسـم 
شـد، مسـّلماً پاپیچ و شـخص قسـم خورده گرفتار اعمال خود می شـود. کسی که قسـم خورد یا 
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بایـد وفـا بـه معاهـده بکند و یـا آن که منتظر سـخط و عذاب صاحب قرآن باشـد. تشـّکر می کنم 
کـه از ایـن بّلیـه آسـوده ام. نه در نزد خدا مسـؤول و ]نه[ در نزد مشـروطه مطـرود و مغضوبم. هر 
چنـد ماهـا چه کاره هسـتیم! آن ذّره که در حسـاب ناید ماییم« )تفرشـی حسـینی، 1351: 116(.

ـ  اکتفـا بـه سـاده ترین صورت هـای بیانـی، یعنی تشـبیه و توصیـف، و بی اعتنایی به سـایر 
صناعـات ادبـی و صـور خیال هـا، تـا مطالـب مطـرح شـده از سـادگی و صراحت بهتـری برای 
فهـم مخاطبـان عمومی برخوردار باشـد. اگر در بسـیاری از متـون این دوره، از پـاره ای تعبیرات و 
اصطالحـات بـه ظاهـر دشـوار و کهن فارسـی یا عربـی در جمله پردازی ها اسـتفاده می شـود، به 
آن دلیـل اسـت کـه ایـن تعبیـرات در ایـن دوره از رواج عمومی برخوردار اسـت و معمـوالً افراد 
باسـواد از معنـای آن هـا آگاهـی دارنـد. »اگـر تاریـخ ایـن مّلت بر اساسـی اسـتوار نهاده شـود و 
داعیـه ی بزرگـواری در قلوب اهالی راسـخ گـردد، مّلت مزبور مانند چناری تنومند کشـن بیخ که 
بـه هـر طرف ریشـه ی ثابت انداخته باشـد در برابر تندباد حـوادث پایـداری و مقاومت تواند کرد 
و اال به سـان درختـی ناپایـدار خواهـد بود کـه بیخ و بُنش تاب یـک حمله ی باد خزانـی نیاورد و 
اجـزای وجـودش به یک هجوم سـرما تار و مار شـود« )کرمانـی، آیینه ی سـکندری، 1326: 14(.
از صنایـع مختلـف ادبـی، در ایـن دوره بیش تریـن عالقـه، اختصـاص بـه قرینه پـردازی در 
عبـارات و گزاره هـا دارد کـه همـان سـجع یـا نثـر مـوزون اسـت. ایـن خصوصیـت بیش تـر در 
نوشـته های نویسـندگانی دیـده می شـود که با متـون گذشـته ارتباط دارنـد و از طریـق مطالعه تا 
حـدودی با سـیر نثرنویسـی در زبان فارسـی آشـنایی یافته اند. کاربـرد این نـوع از تقارن ها اغلب 
در حـّدی نیسـت کـه موجـب تکّلـف و تصنّـع در کالم شـود، چـون اغلـب کاربرد آن هـا بافت 
طبیعـی کالم را برهـم نمی زنـد. »چـه نیک بخـت خواهند بـود قومی که در میان اسـالف ایشـان 
سـالطین بـا اقتـدار و حکمـای بزرگوار و انبیـای عالی تبار و سـرداران نامـدار و اربـاب صنایع و 
هنرمنـدان بـزرگ ظهـور کـرده باشـند. تا این کـه از بـرای موّرخان و شـعراء سـرمایه ی بزرگی به 
دسـت آمده و در زمان فترت بتوانند سلسـله ی غیرت و شـوق افراد آن مّلت را جنبانیده تحریک 

همـم و تشـویق غیـرت ایشـان در انظار امم کننـد« )کرمانی، آیینـه ی سـکندری، 1326: 15(.

خصوصیات زبانی و ادبی نثر تحلیلی در عصر ناصری و مشروطه



سال پنجم )پاییز و زمستان 1400(. ش12. پژوهش های نثر و نظم فارسی   150   

ـ عـدم پای بنـدی بـه قاعده هـای مرتبط با هـر گونه ی زبانی نیـز از خصوصیاتی اسـت که 
در نثر نیمه ی دوم قاجار وجود دارد و نشـان دهنده ی آن اسـت که نویسـندگان چندان شـناخت 
دقیقـی از موضـوع گونه هـای ادبی ندارند. نمونه ی آن، اسـتفاده از عبارت هـای عامیانه یا محاوره 
در درون نوشـته های رسـمی یا متمایل به گفتار اسـت. »در برج شـرقی کاروان سـرا در مرتبه ی 
فوقانـی اطاقـی فـرش کـرده بود. خیلی شـکر کـردم یک همچـه منزلـی در این موقع بـرای من 
پیـدا شـد« )اعتمـاد الّسـلطنه، 1385: 560(. »طـوری این هـا پـاک و پاکیـزه بـود که گویـا امروز 
دوخته انـد. یـک ثـوب قالیچه ی کردسـتانی خوب در پیـش روی تخت به زمیـن انداخته بودند« 
مه؛ به نقـل از: معتمد دزفولـی، 1390، ج1: 637(. »عجالتًا  )افشـار رومی، سـفرنامه ی مّکه ی معظِّ
نـه مجلـس به جـا ماند و نـه مشـروطه خواه! خوابی دیدیم، تمام شـد و رفت که رفت« )تفرشـی 
حسـینی، 1351: 122(. »پیداسـت که عمده ترقّی اروپا در سـایه ی این افکار آزادی و مسـاوات 
حقـوق حاصـل شـده، ولـی اهالی ایران خـاک بر سـر، در این مـّدت ترقّی معکـوس و حرکت 

قهقـرا کرده انـد« )کرمانی، آیینه ی سـکندری؛ به نقل از: معتمـد دزفولـی، 1394، ج2: 775(.
میـرزا ابوالقاسـم خـان ناصـر الملـک در همان آغـاز جنبش مشـروطه خواهی در ایـران در 
نامـه ای رسـمی به آیت ال سـیّد محّمـد طباطبایی می نویسـد: »امروزه تقاضـای مجلس مبعوثان 
و اصـرار در ایجـاد قانـون مسـاوات و دم زدن از حّریـت و عدالـت کامله«، »به عقیـده ی بنده در 
ایـران امـروز مایـه ی هرج و مـرج و خرابی و ذلّت و عـدم امنیت و هزاران مفاسـد دیگر خواهد 
بـود، زیـرا کـه برای اسـتقرار و اجرای ترتیبـات جدیده هنوز علم و اسـتعداد نداریـم... اقاًل هزار 
نفـر آدم کامـل بصیـر به مقتضای عصر آگاه از حقـوق ملـل و ُدَول الزم دارید تا این یک مجلس 
تشـکیل یابـد... برای تغییـر اوضاع حالیه و اختیار طـرز و ترتیبات جدیـده آدم الزم داریم؛ یعنی 
عالـم بـه علـوم عصـر جدیـد. وال عالـم الزم داریم. بـال عالـم الزم داریـم. به قـرآن عالم الزم 
داریـم. بـه پیغمبـر عالـم الزم داریم. به مرتضی علـی عالم الزم داریم. به اسـالم بـه کعبه به دین 
بـه مذهـب عالم الزم داریم. عالـم الزم داریم. عالم الزم داریم!« )محمـود، 1353، ج8: 31ـ  32(.

ـ وجـود مجموعـه ی پرشـماری از اصطالحات و تعبیرات خـاّص عصری که موجب تمایز 
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ایـن دوره از دوره هـای دیگر می شـود. اگر آمار این تعبیرات در ایـن دوره زیادتر از دوره های دیگر 
اسـت بـه آن دلیـل اسـت که از یک سـو تعـداد آثاری که انتشـار یافته اسـت بیش تر اسـت، دیگر 
آن کـه از همـه ی گروه هـای مردم، افـرادی در جرگه ی نویسـندگان حضور دارنـد که اصطالحات 
و تعبیـرات رایـج در گونه هـای زبانـی خـود را به متـون نوشـتاری وارد می کنند. عالوه بـر آن، با 
انتشـار اخبـار و خاطـرات و وقایع روزانه، بسـیاری از تعبیرات متداول در زندگـی روزمّره ی مردم 
و نیـز اصطالحـات خـاّص مناطـق مختلف ایران بـه درون نوشـته های گوناگون راه پیـدا می کند. 
جزئی نگـری در توصیـف وضعیت محیط ها و مکان ها و ترسـیم ذهنیات و حـاالت درونی آدم ها 
در آثاری چون خاطرات و سـفرنامه ها و داسـتان-ها و نمایش نامه ها و حتّی در رسـاله های ادبی، 
مجموعـه ی دیگـری از تعبیـرات را به متون نوشـتاری این دوره وارد می کند که نمونه های مشـابه 
آن  را در دوره هـای گذشـته کم تـر می-توان دیـد. بخش بزرگی از تعبیرات متفـاوت این دوره نیز 
البتّـه محصـول ارتباط با کشـورهای دیگـر و اقتباس و الگوگیـری از فکر و فرهنـگ و صنعت و 

تجـارت و سیاسـت آن ها و اصطالحـات مربوط به آن حوزه ها اسـت. 
 نمونه هایـی از اصطالحـات خـاّص قاجـاری: "تغیّـر کـردن" و "متغیّـر شـدن" بـه معنی 
عصبانـی شـدن، کـه معمـوالً برای بیـان حاالت ناصرالّدین شـاه بـه کار می برنـد؛ اّما البتّـه تداول 
عمومـی هـم دارد. »بدیهـی اسـت کـه کهنه پرسـتان بـه تغیّر خواهنـد گفت کـه اگر ما بـه مردم 
حـّق کالم و قلـم بدهیـم، عـادت هرزه گویی خلق ایـران، کارگـزاران دولت را آنـی آرام نخواهد 
گذاشـت« )ملکـم خـان، روزنامـه ی قانـون؛ به نقل از: معتمـد دزفولـی، 1394، ج2: 742(. »شـاه 
متغیّـر می شـود و می فرمایـد جـار بکشـند« )تفرشـی حسـینی، 1351: 95(؛ "متّصـل" به معنای 
پیوسـته و مـدام در نقـش قیـدی: »عرق، متّصـل از بدن جاری اسـت« )وقایع مسـافرت میرالیق 
علـی خـان عمـاد الّسـلطنه؛ بـه نقـل از: معتمـد دزفولـی، 1390، ج1: 721(؛ "بیـت" در معنـای 
سـطر »قریـب پنجاه هزار بیـت کتابـت دارد« )روزنامه ی وقایـع اتّفاقیـه، س 1273، ش 329: 3( 
و »حکیـم شـلیمر فرنگـی کـه مـّدت سـی و دو سـال در ایـران بود و دو سـال قبل وفـات نمود 
در ایـن مـّدت دوازده جلـد کتـاب در فنـون طب به زبان فارسـی نوشـته از جمله کتاب شـفائیه 
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اسـت... کـه تقریبـاً سـی هزار بیت می شـود« )روزنامـه ی ایـران، 6 رمضـان 1294، ش 331: 2(؛ 
"رخـوت" بـه معنـای رخت و لباس ها: »مبلغی اسـباب از قبیـل رخوت و مس و غیره برداشـته 

بیـرون می آینـد« )روزنامـه ی ایـران، 29 محـّرم 1297، ش441: 4(؛ اسـتقالل بـه معنای اسـتبداد: 
»مبـادا روزگاری بیایـد که در قتل و اعدام روحانیون و پیشـوایان شـرع مبین اعـزام و اقدام ورزند 
و شـخص اقـدس پادشـاه را وحیـد و فریـد و خالی از اسـتقالل گذارند« )رسـاله ی در نکوهش 

مشـروطه، از نویسـنده ای ناشـناس؛ به نقل از: جعفریـان، 1387: 207(. 
و تعبیرهـای فـراوان دیگری چون: دو سـاعت از دسـته گذشـته، راندیم، کالسـکه ی بخار، 
مشـاٌرالیه، اطفال و نسـوان، تماشـاخانه، عمارات دو مرتبه و چهار مرتبه ]طبقه[، مرتبه ی تحتانی، 
معّلم  خانـه، بیمارخانـه، چندیـن کـرور، بیسـت ذرع، قدغـن کـردن، روزنامه-جات، چـراغ برق 
]المـپ[، علی حـّده، اعیـان و اشـراف، آشـپزخانه ]رسـتوران[، نمـره ]شـماره[، مسـّقف، تذکره 
]گذرنامـه[، چاپـار ]پسـت[، چـاووش، شـب نامه، جاللت مـآب، فرنگی مـآب، روزنامه جـات، 
عمله جـات، ینگـی دنیا، یوروپ، علـم موزیکان، غرایب و عجایب، اراجیـف، مخابرات تلغراف، 
علـوم/ فنون بحریه، نّقاش باشـی، فّراش باشـی، طبّاخـان، خبّازان، عمارت کاله فرنگی، عّکاسـی/ 
علـم عکـس، صنعت کاران، مـال التّجاره، قبـوض چاپی، راپـورت، تمبر، تله فن/ تلفـون/ تلیفون 
]ناقـل صـدا[، تلمبه، ماشـین عکس انـدازی، اُتو، پُسـت، کشـاو در، در کمال تنقیـح ]پاکیزگی[. 

مجموعـه ای از اصطالحـات نظامـی: قراول خانه، فـوج/ افواج، قّزاق، قشـون، قورخانه، امیر 
تومـان، فـوج، تفنگچـی، جبّه خانـه ]اسـلحه خانه[، تفنگ سـاچمه زنـی، تفنگ دو لولـه، نظمیه، 
قره سـوران، تابیـن، میـدان مشـق، سـان دیدن، کشیکچی باشـی، کشـیک خانه ی مبارکـه، آجودان 
خاّصه، سـرتیپ، سـرهنگ، سـردار کل، امیر تومان، وزارت نظمیه و پلیس دار الخالفه، مأمورین 

ذخیـره ی عسـکریه، زنبورک خانه ی مبارکـه، اداره ی سـواره ی قّزاقیه، خزانـه ی مبارکه ی نظام.
مجموعـه ای از اصالحـات سیاسـی: مستشـار، صدراعظـم، دولـت ِعّلیـه، دولتیـن روس و 
انگلیـس، دار الّسـلطنه، دار الخالفـه، ممالـک محروسـه، پلتیک، مقـّرب الخاقان، خاقـان مغفور، 
فرمـان مبـارک، عالـی جـاه، نوکـر و رعیت، دولـت عّلیه، اشـراف و اعیـان، رفاه رعیـت، اولیای 
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دولـت، دولـت بهیه ی روس، شـرف یاب حضـور، وزیر مختـار، فرمان فرما، قائم مقام، نسـقچی، 
نـّواب ]معاونیـن[، ایلچی، پیشـکار، حاکم والیت، بنـدگان اقدس همایون، اولیـای دولت، چاکر 
خانـه زاد، غـالم خانـه زاد، خـاک پای جواهرآسـای اقـدس همایون، قبلـه ی عالم، جنـاب معّزی 

الیـه، توقیـرات و تکریمـات، لـوازم مـوّدت و مصافات، سـرکار اعلی حضرت شاهنشـاهی.
مجموعـه ای از اصطالحـات دیوانـی: دیوان خانـه ی مبارکـه، مداخـل و مخـارج، مواجـب، 
عایـدات، اسـتقراض، طرفیـن، عملـه ی خلـوت، پیشـکش، امیـن الّضـرب، دارالخالفـه، بلدیه، 
ممالک محروسـه، سپهساالر، وزرا/ شـاهزادگان عظام، اُمنا و امرا، گمرکات، استقراض، امتیازات، 
یـک ثـوب خلعت، یک قطعه نشـان، حمایل مخصـوص، تنخواه، بـرات/ بـروات، عدالت خانه، 
جارچی باشـی،  خاّصـه،  پیش خدمـت  کبـری،  الّشـورای  دار  مشـورت خانه،  مصلحت خانـه، 
صّحاف باشـی، نّقاش خانـه ی دولتـی، اردوی همایونـی، متعّلمیـن، معّلم خانـه، مکتب خانـه، دار 
الّطباعـه، دار التّرجمـه، دار التّألیـف، دبیر مهـام خارجه، وزارت عدلیـه، وزارت وظایف و اوقاف/ 
موقوفـات و پسـت، وزیر انطباعات و دار التّرجمـه ی خاّصه، ُدَول منتظمه، تنظیمات دولتی، وزیر 
جنـگ، وزیـر داخلـه و مالیه، وزیـر خارجه، وزیر علـوم و معـادن و تلگراف، وزیـر فواید عاّمه، 
وزیـر صنایـع، وزارت جلیلـه ی داخلـه، اداره ی ضّراب خانـه ی مبارکـه، سـفرا و مأمورین دولت 
عّلیـه، اداره ی تذکـره، اداره ی گمرک خانـه، خواجـه سـرایان، اصطبل خاّصه ی همایونـی، اداره ی 
باغـات و قنـوات، آبـدار خانه و سـّقاخانه-ی مبارکه، سـفرای ُدَول متحابّـه، وزارت خالصجات.

3- نتیجه گیری: خصوصیات نثر تحلیلی به اختصار
شـماری از آثاری که در نیمه ی دوم از دوره ی قاجاریه، بیش ترین خصوصیات نثر سـاده ی 
تحلیلـی را به طـور نسـبی می تـوان تـا حـدودی در آن هـا یافـت، عبارت انـد از: روزنامه هـای 
فارسـی زبـان چاپ خـارج در دوره ی ناصـری، روزنامه های چـاپ داخل در دوره  ی مشـروطه، 
داسـتان های جدیـد و نمایش نامه هـای عصـر ناصـری و مشـروطه، خطابه هـا و سـخن رانی ها، 
انتقـادی و تحلیلـی،  بیانیه هـا، رسـاله های توضیحـی و تحقیقـی، رسـاله های  شـب نامه ها و 
نامه هـای سیاسـی و گزارش هـای سـفیران و کارداران و مأمـوران و دیپلمات هـا، ترجمه هـای 

خصوصیات زبانی و ادبی نثر تحلیلی در عصر ناصری و مشروطه



سال پنجم )پاییز و زمستان 1400(. ش12. پژوهش های نثر و نظم فارسی   154   

فارسـی از رمان هـا و تاریخ هـای غربـی و عربی، سـفرنامه ها و خاطره ها و یادداشـت های روزانه، 
و شـمار محـدودی از کتاب هـای تاریخی. 

در سـفرنامه ها و خاطره هـا و نمایش نامه ها اسـت که برای نخسـتین بار پـاره ای از امکانات 
زبـان محـاوره و عامیانـه و نحـو رایـج در میـان عاّمه ی مـردم که اغلب بـا اشـکاالت و ایرادها و 
ناهماهنگی هـای بسـیار همـراه اسـت تبدیل به آثـار مکتوب می شـود. چون پدیدآورنـدگان این 
آثـار، اغلـب نـه سـواد ادبـی و اّطالعات علمـی زیاد دارنـد و نه تجربـه ی چندان در نوشـتن. اّما 
جـرأت و جسـارت آن هـا از ایـن لحـاظ ارزشـمند اسـت کـه بـرای نخسـتین بار قلم به دسـت 
می گیرنـد و بـدون محابـا، دیـد و دریافت خود را از وقایـع پیرامون خود به تصویـر درمی آورند. 
بخشـی از روان شناسـی اجتماعـی و جامعه شناسـی تاریخـی عصـر قاجـار را از طریـق بررسـی 
آثـار ایـن نویسـندگان غیرحرفـه ای می تـوان بـه تحلیل گذاشـت. نثر کسـانی چون میـرزا ملکم 
خـان و امیـن الّدولـه و میـرزا آقـا خـان کرمانـی )در سـه مکتـوب و آیینـه ی سـکندری( را باید 
جـزو پخته تریـن و تـا حدودی اسـتاندارترین نثرهای رسـمی در ایـن دوره به شـمار آورد که نه 
توصیفـات تمّلق آمیـز و زبـان احترامی در آن هـا از حّد معقول تجاوز می کند و نـه آن که در بافت 
بـه نسـبت رسـمی و جّدی آن هـا اجـازه ی مداخله گری به زبـان گفتـار و محاوره داده می شـود 

تا رسـمیت آن دچار خدشـه شـود. 
گویـی در ایـن دوره  امکانـات الزم برای شـکل گیری گونه هـای متمایز ادبـی و جریان های 
متفـاوت نثرنویسـی پدیـد می آیـد تـا هـر کـدام از آن گونه هـا انـدک انـدک بتوانند به اسـتقالل 
سـاختاری و زبانـی الزم دسـت پیـدا کننـد. جریـان داستان نویسـی و نمایش نامه نویسـی و زبان 
نزدیـک بـه گفتـار و بیـان روایتی و توصیفی آن ها، از طریق توسعه بخشـی به گونه های سـفرنامه 
و خاطـره  فراهـم می آیـد. جریـان طنزپـردازی در حـوزه ی نثـر به وسـیله ی برخی از رسـاله های 
انتقـادیـ  تحلیلـی ایـن دوره کـه دارای لحـن کنایـی هسـتندـ  مثـل رسـاله ی مجدیـه، دسـتور 
االعقـاب، مآثـر الّصدریـه، و عبـرة للنّاظریـنـ  پایه گذاری می شـود و سـپس با چرنـد پرندهای 
دهخـدا و برخـی مقـاالت منـدرج در مطبوعات فکاهی و تندرو مشـروطه تبدیل بـه یک جریان 
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قدرتمنـد ادبـی می شـود. نثر رسـاله های پرشـمار توضیحیـ  تحقیقـی و انتقـادیـ  تحلیلی این 
دوره نیـز کـه از لحنـی بـه نسـبت عبـوس و جـّدی و زبانـی پختـه و اسـتوار و بیانی مسـتند و 
مسـتدل برخوردارنـد، بعدهـا با اندکی اصـالح و تکمیل، به یک زبان رسـمی و اسـتاندارد برای 
کتاب هـای تحقیقـی و تحلیلـی و انتقـادی بدل می شـود. شـاید بتـوان گفت که صـورت تکامل 
یافتـه و ادبـی شـده ی نثـر تحلیلـی قاجاریـه را بایـد در چرنـد پرندهـای دهخدا و خاطـرات و 
خطـرات و سـفرنامه ی مّکه از مخبر الّسـلطنه مشـاهده کرد. اگـر بخواهیم به طور مشـّخص، نام 
تعـدادی از آثـار ایـن دوره را بازگـو کنیم کـه بیش ترین خصوصیات نثر سـاده ی تحلیلـی را در 
آن هـا می تـوان یافـت، باید اشـاره بـه این آثـار بکنیم: تاریـخ منتظم ناصـری از اعتماد الّسـلطنه، 
فارسـنامه ی ناصـری از حسـینی فسـایی )نثـر تاریخی رسـمی و برخـوردار از اعتـدال(، آیینه ی 
سـکندری از میـرزا آقا خـان کرمانی، تاریخ نو/ تاریـخ جهانگیری، تاریخ بیداری ایرانیـان از ناظم 
االسـالم کرمانی، روزنامه خاطرات اعتماد الّسـلطنه، خاطرات قهرمان میرزا عین الّسـلطنه سـالور، 
خاطـرات سیاسـی میـرزا علـی خان امیـن الّدولـه، خاطرات علـی خان ظهیـر الّدوله، سـفرنامه ی 
اروپـا بـه تقریـر عّز الّدولـه و تحریر میرزا علی خان فّراش باشـی، سـفرنامه ی مّکه )هدایة الّسـبیل 
و کفایـة الدلیـل( از فرهاد میرزا معتمد الّدوله، سـفرنامه ی مّکه از میرزا عبد الحسـین خان افشـار 
رومـی، سـفرنامه ی مّکـه ی معّظمه از حاجی عبدال امیرنظام قراگوزلو، سـفرنامه ی مّکه از سـیف 

الّدولـه، سـفرنامه ی مّکـه از میرزا علی هسـته ای اصفهانی. 
در ایـن نثـر، برخـالف دوره هـای گذشـته، موسـیقی نقـش چندانـی در ایجـاد زیبایـی در 
کالم بـازی نمی کنـد. چـون ایـن شـیوه از نویسـندگی کـه میـراث برجای مانـده از نثـر موزون 
و مصنـوع بـود تقریباً منسـوخ می شـود و تنهـا در برخـی از نوشـته ها و بیانیه هـای روحانیان به 
حیـات خـود ادامـه می دهد. به این سـبب اسـت که بیش تـر ویژگی هـای موسـیقایی در نثر این 
دوره جنبـه ی سـلبی دارد کـه جزء خصوصیات سـبکی محسـوب نمی شـود. در مقابـل، به دلیل 
گسـترش ارتباطـات سیاسـی و فکـری و فرهنگـی با ملل دیگر و آشـنایی با پـاره ای از تحوالت 
گوناگـون در قلـم رو تاریـخ و ادب و فرهنـگ و علـم و تکنولـوژی در جهـان، و بـه تبعیـت 
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از آن، روی آوردن بـه گونه هـای نویسـندگی جدیـد چـون نمایش نامه نویسـی، روزنامه نـگاری، 
خاطره نویسـی، و گسـترش گونه هایـی چـون داستان نویسـی، سـفرنامه، ترجمـه، و رسـاله های 
تحقیقـی و تحلیلـی، جنبه هـای فکـری و محتوایی این سـبک از تنوع و گسـترش خیره کننده ای 
برخـوردار می شـود. برخی از خصوصیات موسـیقایی در این سـبک عبارت انـد از: بی اعتنایی به 
انـواع موسـیقی کنـاری و درونی، یعنـی قرینه پـردازی در واژه ها و جمله هـا و تجانس های آوایی 
در صامت هـا و مصّوت هـا، و اسـتفاده از آن هـا تنهـا در نثرهـای بینابیـن و متمایـل بـه مصنوع؛ 
اسـتفاده ی کم رنـگ از متن آوایـی به دلیـل تخلیط گونه هـای زبانی و ناپختگی و تثبیت ناشـدگی 
و در آغـاز راه بـودن و قـرار گرفتـن ایـن نـوع نثـر در یـک دوره ی انتقالـی؛ روان و هماهنـگ 
بـودن رابطـه ی عمـودی گزاره هـا در متن هـای نگارش یافتـه بـرای مخاطبـان طبقه ی متوّسـط و 
تحصیل کـرده، و ناهماهنگـی در متن هـای مرتبـط بـا مخاطبـان متخّصـص از نـوع علمـا و یـا 
توده هـای فرودسـت و نیـز مخاطب بودن خـودِ نویسـنده )خاطره ها(؛ رنگ باختن تناسـب های 
واژگانـی و آوایـی و موسـیقی معنـوی و موتیوهای ادبی در سـایه ی توّجه اساسـی به موضوع و 
محتـوا؛ اقتباس هـای شـعری در متون نوشـتاری در کم-ترین حد و حجـم و در عین حال همراه 

بـودن آن اقتباس هـای انـدک بـا آمیختگـی و درهم تنیدگـِی گسسـت ناپذیر با نثر.

گزینش واژه ها
ـ ورود و رواج گسـترده ی شـماری از واژه هـا و اصطالحـات فرنگـی بـه زبـان فارسـی 

)بیش تـر فرانسـوی و بـه مقـدار کم تـر انگلیسـی و روسـی و عربـی(.
ـ معادل  سـازی های فارسـی برای اصطالحات پرشـمار فرنگی، پس از آشـنایی با یافته های 
جدیـد علـوم پزشـکی، جغرافیـا، و به ویـژه علـم سیاسـت و حقوق و صنعـت و تکنولـوژی و 

جامعه شناسی.
ـ بهره گیری از بیش ترین واژه های برساخته و جدید، در برابر یافته های علوم جدید.

ـ جنبه ی سیاسی و علمی داشتن ترکیب سازی ها و اندک بودن ترکیب های ادبی.
ـ انـدک بـودن تعبیـرات محّلی و منطقه ای در شـعر و نثر این دوره، به سـبب متمرکز بودن 
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کانـون همه ی تحّوالت سیاسـی و فرهنگـی و ادبی بر پایتخت.
ـ پرشـمار بـودن آمـارِ اصطالحات دربـاری و دیوانـی و توصیفات احترامـی در متون ادبی 
و تاریخـی و رسـاله ها و نامه هـا و مطبوعـات، و در رده های پایین تر از آن، اصطالحات سیاسـی 

و مذهبـی و سـپس اصطالحـات گفتاری و محـاوره ای قرار گرفتن.
ـ گرایـش گسـترده بـه لقب دهـی و لقب فروشـی، و نام گذاری های متناسـب بـا موضوع و 

موقعیـت بـر آدم هـا و کتاب ها و نوشـته ها.
ـ شـیوع بیش تریـن امالی غلـط در نگارش واژگان، و کاربرد نادرسـت برخـی از واژه ها و 

تعبیـرات )نهـار و برخواسـتن...(، به عنـوان غلط های مصطلح عمومـی در این دوره.
ـ بهره گیـری از فعل هـای وصفـی در جـای جای کالم بـرای ایجاد ایجاز و شـتاب دادن به 

پاره هایی از نوشـته ها.
ـ آوردن صفت هـای مؤنّـث بـرای موصوف هـای مؤنـث و جمع مکّسـر های عربـی و گاه 

حتّـی بـرای موصوف های فارسـی.
ـ اسـتفاده ی گسـترده از فعل هـای سـاده در سـاختار گزاره هـا و انـدک بـودن فعل هـای 

پیشـوندی و مرّکـب.
ـ گرایش گروهی از نویسندگان به سره نویسی.

ـ ناآگاهـی از قاعده هـای مربـوط بـه  گونه های زبانی و اسـتفاده ی التقاطی و گاه ناشـیانه از 
الفـاظ و عبارت هـای آن ها.

ـ بی محابایی در به کارگیری الفاظ و عبارات رکیک در نقدها و اشعار و شب نامه ها.
ـ بهره گیـری از تعبیـرات کنایـی به خصـوص کنایه هـای زبانـی در متون مکتـوب، به تأثیر 

از گفتار شـفاهی مردم.
ـ رواج مجموعـه ای از اصطالحـات و تعبیـرات خـاّص عصـری کـه بـا همـه ی دوره هـا 

اسـت. متفاوت 
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چینش گزاره ها
ـ تـالش بـرای نمایـش عینـی دادن بـه لحن آدم هـا در داسـتان ها و نمایش نامه هـا و پاره ای 

از رسـاله ها.
ـ بهره گیـری از لحـن و نحـو گفتـاری و محـاوره ای و نیـز تعبیـرات عامیانه و گویشـی در 

نمایش نامـه و داسـتان و خاطـره و سـفرنامه و طنـز و مطبوعات.
ـ وارد کـردن زبـان  گروه هـای مختلـف اجتماعـی چـون زنـان و روسـتاییان و درباریـان و 

الت هـا بـه متـون طنـز و روایت.
ـ ایجـاد فاصلـه بیـن دو رکن افعـال مرّکـب و آوردن کلماتی در میانه ی آن هـا در بعضی از 

موقعیت هـا، به دلیل گویـش خاّص ایـن دوره.
ـ نادیـده گرفتـن برخی از حـروف اضافه به اقتضای لحن کالم کـه گاه رنگ مایه ی گفتاری 

در آن زیاد اسـت.
ـ متغیّـر بـودن جایـگاه فعـل و به خصـوص تقـّدم آن بـر متّمـم و مفعـول، بـرای رعایـت 

مالزمـات زبـان گفتار.
ـ کوتـاه و متوّسـط شـدن طـول جمله هـا به  سـبب بی عالقگی بـه آب و تـاب دادن کالم با 

صفت هـا و قیدهـا و تبعیـت طـول گزاره  ها از لحـن و ماهیت موضـوع و ماجرا.
ـ طوالنی شدن شماری از گزاره ها به دلیل جنبه ی تحلیلی و استداللی داشتن نوشته ها.

ـ اکتفـا بـه ارکان اصلـی در جمله پردازی و پرهیز از اطنـاب و توصیف و توضیح ناضروری 
از طریـق صفت ها و قیدهـا و تعّدد ارکان.

ـ پیوسـتگی منطقـی و معنایـی گزاره هـا بـه یک دیگـر به دلیل اهّمیـت یافتن محتـوا و بی-
اعتنایـی بـه بازی های زبانـی و ادبی.

ـ مکتوب سـازی سـخن رانی ها و صحبت هـای شـفاهی، و شـکل گیری نوع خاّصـی از نثر 
گفتـاری که نـام آن نثر خطابه ای اسـت.

ـ وجـود تمایـز بین نثـر معیار و رسـمی در کتاب های علمـی و برخی کتاب هـای تاریخی 
و جغرافیایی.
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ـ بهره گیری از نثر کهن گرای ادبی و متمایل به معیار در برخی از متون تاریخی و ادبی.
ـ پدیـد آمـدن نـوع مخصوصـی از نوشـتن بـه تأثیـر از تکنولـوژی و صنعـت بـه نـام نثر 
تلگرافـی کـه ایجاز آن در نهایت اوج اسـت و موجب تأثیرگذاری بر شـیوه ی خاّصی از نوشـتار  

بـا سـاختار تیتـروار در برخـی از کتاب های تاریخی شـده اسـت. 
ـ کاربـرد زبـان خاّصـی از ترکیـب اعتدال گرایانـه ی کهـن و نـو در ترجمه ی تـورات که به 

نثـر توراتـی شـهرت پیـدا می کند و بـر ادبیـات دوره ی بعـد تأثیر بسـیار می گذارد. 
ـ اسـتفاده ی فـراوان از حـروف ربـط به خصـوص از "و"، و نیـز "که"، به دلیـل کوتاهی و به 
هـم پیوسـتگی جمالت، و ضـروری بودن برقراری ارتبـاط بین گزاره ها برای انتقال درسـت معنا.
ـ حـذف بـدون قرینـه ی افعـال و اجـزای نـاالزم جمله ها بـه تأثیـر از زبان گفتـار و پدیدار 

شـدن بیش تریـن شـباهت بین نثـر برخی از نویسـندگان ایـن دوره بـا نثر جـالل آل احمد.
ـ تغییـر لحـن و زبـان به مقتضـای موضوع و مخاطـب؛ در برابر درباریان و عالمـان و مردم 

از سـه نـوع بیان مختلف اسـتفاده کردن.
ـ ناهماهنگـی در اغلـب نوشـته ها بیـن گونه های زبانـی و ادبی، و ترکیب گونـه ی گفتاری 
بـا گونه هـای ادبـی گذشـته چـون نثـر مـوزون و مصنـوع و حتّـی نثر مرسـل، و سسـتی و نبود 

یک دسـتی در سـاختار نوشـته ها، به دلیـل این گونـه ناشـی گری ها.

 بافت ادبیـ  بالغی
ـ حّق تقدم داشتن نثر بر شعر در تغییر و تحّول و نوآوری در دوره ی قاجاریه.

ـ پرهیـز از هـر گونـه صناعت پردازی هـای زبانـی و ادبـی و مغایر بـودن این شـیوه ها با فکر 
و فرهنـگ زمانـه به سـبب درگیر بودن جامعه با موضوعات مهّم سیاسـی و فرهنگـی و اقتصادی. 
ـ نیرومنـد بـودن جنبـه ی عاطفی و احساسـی ایـن نثر به دلیل اسـتفاده از آن بـرای آگاهی-

بخشـی فـوری و تحریـک مخاطبان به انجـام کنش های سیاسـی و اجتماعی.
ـ کاربـرد گسـترده ی تشـبیه در آثـار تحلیلـی و داسـتانی به خصـوص در هنگام مقایسـه ی 

ایـران و پادشـاهان قاجـار با کشـورهای دیگر و شـاهان گذشـته.
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ـ جنبه ی تحلیلی و چالشـی داشـتن بسـیاری از نوشـته ها و اسـتفاده  از استنادات تحقیقی و 
اسـتدالل های منطقـی بـرای اقناع مخاطبـان خاص و توده هـای مردم. 

ـ بهره گیـری از اصـل اختصـار در نثرهای تلگرافی و از قاعده ی تکـرار و ترادف در نثرهای 
احساسـی و از عنصـر مسـاوات و اعتـدال در انـواع نوشـته ها و پرهیـز عمومـی از اطناب هـای 

ناضروری.
ـ برخـوداری نظـم و نثـر از لحـن تنـد انتقـادی، و اسـتفاده از هنرهای بیانی چـون کنایه و 
اسـتعاره و تمثیل و طنز و تعریض تنها در نوشـته های تند و تیز و تفّکرانگیز سیاسـی و فرهنگی 

)مثـل: نمایش نامه هـای میـرزا آقـا تبریزی، رؤیای صادقه، خلسـه، چرنـد پرند(.
ـ بسـنده کـردن بـه توصیـف و تشـبیه و کم توّجهـی بـه سـایر صناعت هـا و صورت هـای 

خیالـی پیچیده.
ـ حضـور یـک جریـان کم رنگـی از نثـر مـوزون در میـان ادبای سـنّت گرا و نیـز جریان به 

نسـبت نیرومنـدی از نثر مصنوع نویسـی در میـان روحانیان.
ـ شـاخص بودن عناصری چون پرسـش گری و مکالمه و گفتگو در شـمار زیادی از متون 

ایـن دوره و داللـت داشـتن آن ها بر روحیه ی کنجکاو و جسـتجوگر و انتقادگر جامعه.
ـ میـدان دادن بـه تجّسـم رؤیاهـا و دنیاهـای خیالـی در داسـتان ها و رسـاله ها و مقـاالت 
مطبوعاتـی، و اسـتفاده از ایـن دنیاهـا بـه عنـوان پوششـی بـرای طرح مسـائل سیاسـی در قالب 

تمثیل و اسـتعاره.
ـ ملموس و عینی شـدن مصداق های نوشـته ها به دلیل رئالیسـتی و گزینشـی بودن سوژه ها 

و پرداختـن بـه وقایع موجود در زندگی اجتماعـی و هر روزینه ی مردم.
ـ فـرود آمـدن نوشـتار از جایـگاه اشـرافی و دربـاری و تفنّنـی و تفریحـی خـود و نفوذ به 
درون زندگـی روزمـّره ی مـردم از طریـق روزنامه نـگاری و تبدیـل شـدن به زبان حـال و حالل 

مشـکالت آن ها.
ـ شـکل گیری ادبیـات زیرزمینـی بـه  سـبب سـخت گیری های حکومت و پیدایش رسـمی 
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نهـاد سانسـور، از طریـق تولیـد و توزیـع روزنامه هـای فارسـی زبـان چـاپ خـارج، نـگارش 
شـب نامه ها و بیانیه هـا به وسـیله ی گروه هـای محفلـی و سـازمان های مخفـی.

ـ اهّمیـت دادن بـه اسـناد و مـدارک در نوشـته های تاریخـی و تحلیلـیـ  بعـد از بیهقـیـ  
و به کارگیـری عملـی نامه هـا و سـخنان رجـال سیاسـی در کتاب هـا و رسـاله ها؛ و به جـا ماندن 
مجموعـه ی وسـیعی از نامه هـا و یادداشـت ها و گزارش ها، و مدد بسـیار رسـاندن این اسـناد به 
ترسـیم سـیر تفّکرات و اعمـال و کردار شـخصیت ها به وسـیله-ی تاریخ نـگاران و تحلیل گران. 
ـ بهره گیـری از مسـتندات علمـی چـون یافته هـای باستان شـناختی و نوشـته های یونانی و 

سـفرنامه ها و تحقیقـات خارجـی در پژوهش هـای تاریخـی و ادبی.
ـ برون گرایـی و پرهیـز از خیال بافی هـای عرفانـی و شـاعرانه در حوزه هـای فکـری و 
فرهنگـی، و در همـان حـال، بازتـاب حـاالت و احساسـات درونـی خـود در بسـیاری از انـواع 

نوشـته های سیاسـی، خاطـره، داسـتان، سـفرنامه.
ـ بهره گیری از تصنیف  و آواز و خطابه و سخن رانی برای گسترش بیداری در جامعه.

ـ استفاده از گفتگو و بحث و مناظره در انواع نوشته ها و در سخن رانی ها.
ـ پدیـد آمـدن گونه هـای جدیـدی از نوشـتن چـون نمایش نامه نویسـی، روزنامه نـگاری، 
خاطره نویسـی، یادداشت نویسـی، رسـاله های انتقـادیـ  تحلیلـی، و توسـعه  و تکامـل گونه های 
قدیمـی چـون ترجمـه، سـفرنامه، داسـتان، ادبیات خطابـه ای، رسـاله های توضیحـیـ  تحقیقی، 
طنزنویسـی، و تاریخ نـگاری بـه تأثیـر از ارتباط با کشـورهای مختلف جهان به خصـوص اروپا، 

و ایجـاد تحـّول اساسـی و شـگفت انگیز در عرصه ی نثرنویسـی.
ـ توسعه ی طنز تحلیلی به وسیله ی دهخدا و نویسندگان و روزنامه نگاران هوادار او.

ـ روی آوردن بـه سنّت شـکنی در زبـان و بیـان و در شـکل و محتـوا، و مهیّـا کـردن زمینه  
بـرای توسعه بخشـی بـه نوآوری هـا در دوره ی بعـد.

ـ تأثیرپذیری از مکاتبات و متون داستانی و تاریخی اروپا در ساده سازی زبان نثر.
ـ بهره گیری از شیوه ی استناد و استدالل و توضیحات تحلیلی در تحریر رساله ها و مقاله ها.
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ـ وجود تنّوع و تغییر مداوم در شـیوه های نویسـندگی و تالش برای رسـیدن به تکامل در 
سـبک فردی در کارنامه ی شـمار زیادی از نویسـندگان ایـن دوره، و به این طریـق، هموار کردن 

مسـیر تغییـر از نثر اعتدالی به نثر تحلیلی در سـبک کّلـی این دوره.
ـ افزایـش جنبه هـای روان شـناختی در متـون ادبـی، به دلیـل اهّمیـت یافتـن بازتـاب تأثیـر 
تحـّوالت سیاسـی و اجتماعـی و واقعیت های عینی بر حـاالت و روحیات و ذهنیـات آدم ها، در 

داسـتان، نمایش نامـه، خاطره، سـفرنامه، و رسـاالت تحلیلـیـ  انتقادی. 
ـ تغییـر دیـدگاه ایرانیـان در حـوزه ی تاریخ نـگاری از وقایع نویسـی بـه جانـب توّجـه بـه 
تاریخ هـای تحلیلـی و تعلیلـی و تطبیقـی بـا تأثیرپذیـری از فلسـفه ی تاریـخ ابـن خلـدون و 

شـیوه های رایـج در میـان اروپاییـان.
ـ برخـوردار بـودن کنـش بازگشـت گرایانه از خصوصیاتی چـون: گزینش گـری، ترکیب-
سـازی زبانـی و ادبی، انعطاف، نـوآوری، اعتدال گرایی و عدول تدریجـی از تقلید، و تالش برای 

رسـیدن به استقالل.
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ـ ایـرج میـرزا )1353(. تحقیـق در احوال و آثار و افکار و اشـعار دیـوان ایرج میرزا و خاندان 

و نیاگان او، به اهتمام محمدجعفر محجوب، چاپ سـوم، تهران، انتشـارات اندیشـه.
ـ باالیـی، کریسـتف )1377(. پیدایـش رمـان فارسـی، مترجمـان: مهـوش قویمی، نسـرین 

خطـاط، انتشـارات معیـن، انجمن ایران شناسـی فرانسـه.
ـ بهـار، محّمدتقـی )ملک الّشـعرا(، )1357(. تاریخ مختصر احزاب سیاسـی ایـران، 2 جلد، 

چاپ سـوم، تهران، شـرکت سـهامی کتاب هـای جیبی.
ـ تفرشـی حسـینی، حاجـی میـرزا سـیّد احمـد، )1351(. روزنامـه ی اخبـار مشـروطیت و 

انقـالب ایـران، بـه کوشـش ایـرج افشـار، تهـران، انتشـارات امیرکبیر.
ـ جعفریان، رسـول )1387(. درک شـهری از مشـروطه: مقایسـه ی حوزه ی مشروطه خواهی 

اصفهـان و تبریـز، چـاپ دوم، تهران، مؤّسسـه ی مطالعات تاریـخ معاصر ایران.
ـ جنّتـی عطایـی، ابوالقاسـم )2536(. بنیـاد نمایـش در ایران، چـاپ دوم، تهران، انتشـارات 

شـاه. صفی علی 
ـ جهانگیـر میـرزا، پسـر عبّـاس میـرزا نایـب الّسـلطنه )1384(. تاریـخ نو، شـامل حوادث 
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دوره ی قاجاریه از سـال 1240 تا 1267 قمری، به سـعی و اهتمام عبّاس اقبال، تهران، انتشـارات 
. علم

ـ حسـینی فسـائی، حاج میـرزا حسـن )1378(. فارس نامه ی ناصـری، 2 جلد، چـاپ دوم، 
تصحیح و تحشـیه از منصور رسـتگار فسـائی، تهران، انتشـارات امیرکبیر.

ـ خانلری، پرویز ناتل )1365(. تاریخ زبان فارسی، 3 جلد، تهران، نشر نو. 
ـ دو سـفرنامه از جنـوب ایـران، ]سـفرنامه ی اّول[ نوشـته ی یکـی از مأمورین رسـمی زمان 
محّمدشـاه بـه سـال 1256 ق،  بـه تصحیح و اهتمام علـی آل داود، چاپ دوم،  تهران، انتشـارات 

امیرکبیـر، 1377: 1ـ  118.
ـ سـلیمانی، کریـم )1379(. القـاب رجـال دوره ی قاجاریه، بـا مقّدمه ی ایرج افشـار، تهران، 

نشـر نی.
ـ شـیرازی، اصغـر )1396(. ایرانیت مّلیت قومیت، چاپ دوم، تهران، انتشـارات مؤّسسـه ی 

فرهنگی هنری جهـان کتاب.
ـ صفائی، ابراهیم )1352(. یک صد سند تاریخی دوران قاجار، تهران، انتشارات بابک.

ـ عین الّسـلطنه، قهرمان میرزا )1374(. روزنامه ی خاطرات عین الّسـلطنه، ج3، به کوشـش 
مسـعود سـاالر و ایرج افشار، تهران، انتشـارات اساطیر.

ـ فروغی )ذکاء الملک(، محّمدعلی )1396(. حقوق اساسـی )یعنی( آداب مشـروطیت ُدَول، 
به کوشـش علی اصغر حقدار، چاپ دوم، اسـتانبول، نشـر باشـگاه ادبیات.

ـ قاسـمی، سـیّد فرید، )1380(. سرگذشت مطبوعات ایران، روزگار محّمدشاه و ناصرالّدین 
شـاه، 2جلد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی، سـازمان چاپ و انتشارات؛ مرکز مطالعات 

و تحقیقات رسانه ها.
ـ کـرزن، جـورج. ن )1373(. ایـران و قضیه ی ایـران، ترجمه ی غالمعلی وحیـد مازندرانی، 

2 ج، چـاپ چهارم، تهران، انتشـارات علمـی و فرهنگی.
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ـ کرمانـی، میـرزا آقا خان )2000( سـه مکتوب، به کوشـش و ویرایش بهرام چوبینه، اِِسـن 
آلمان، انتشـارات نیما.

ـ محّمدحسـن میرزا مهندس قاجار و علی خان مهندس )1377(. سـفرنامه ی تهرانـ  شـیراز 
و شـرح منـازل بیـن راه )1307 ق.(، در کتـاب: دو سـفرنامه از جنوب ایران )در سـال های 1256 و 
1307 ق.(، بـه تصحیـح و اهتمـام علی آل داود، چاپ دوم،  تهران، انتشـارات امیرکبیر: 119ـ  320.

ـ محمـود محمـود )1353(. تاریخ روابط سیاسـی ایران انگلیس در قـرن نوزدهم میالدی، 8 
جلد، چاپ چهـارم، تهران، انتشـارات اقبال.

ـ مسـتوفی، عبـدال )1388(. شـرح زندگانی من یـا تاریخ اجتماعـی و اداری دوره ی قاجار، 
3 جلـد، چاپ ششـم، تهران، انتشـارات زّوار.

ـ معتمـد دزفولـی، فرامـرز )1391(. تاریـخ اندیشـه ی جدید ایرانـی، دفتر اّول: آینـه آوران و 
عصـر رویارویـی بـا غـرب )سـفرنامه های ایرانیان به فرنـگ(، تهران، انتشـارات شـیرازه.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1394(. تاریخ اندیشه ی جدید ایرانی )دفتر دوم: منّور 
الفکران و عصر روشـنگری(، تهران، انتشـارات شـیرازه.

ـ میرانصـاری، علی )1393(. »نمایش و نمایش نامه نویسـی در دوره ی قاجـار )1213ـ  1344 
ق./ 1798ـ  1925 م.(«: تاریـخ جامـع ایـران، جمعـی از نویسـندگان، زیـر نظـر کاظـم موسـوی 

بجنـوردی، ج 19، تهـران، مرکـز دایرة المعـارف بزرگ اسـالمی، 45ـ  130.
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