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 چکیده
نگاری غربی بود که از سوی دربار قاجار و با نگاری ايرانی، تقلیدی تفنّنی از روزنامهاوّلین تجربۀ روزنامه

اهمیّتی مضامین بی حاوی که دولتی هایروزنامه شد. آغاز ق1253 سال در دولتی روزنامۀ نخستین انتشار

نمايی و برای قدرت ایرسانه عنوانبه و شدمی تحرير منشیانه سبک به بود، شاه سیاحت و سیر وصف چون

های نظام سلطنت صدايیِ دربار تنها سیاسـترسید. زبان تکمیچاپبیان شکوه و اقتدار نظام سلطنت به

نگاری ساخت. شیوۀ منشیانۀ روزنامهکرد و طبعاً مجالی برای مخالفان فراهم نمیبلیغ و توجیه میرا ت

تدريج از رونق افتاد، تا سال های غیردولتی بهدربار که پس از برپايی حکومت مشروطه و انتشار روزنامه

نگاری مردمی و روزنامهق همچنان وجود داشت، امّا پس از آن زوال يافت و جای خود را به شیوۀ 1326

متجدّد داد. قصد ما در اين مقاله نمايان ساختنِ چگونگیِ تبديل گونۀ زبانی دربار قاجار به گفتمانی 

رود. جستار کارمیدادن اين است که چگونه زبان به منزلۀ ابزاری برای توجیه قدرت بهگرا و نشانقدرت

گیرد و با استفاده از رويکرد انتقادی گفتمان بهره میحاضر برای دستیابی بدين منظور از ديدگاه تحلیل 

 انتقال تأثیرگذار در را درباری (language variety) زبانی گونۀ بالغی و زبانی عناصر نقش گرا،نقش شناختیزبان

و ايدئولوژی      قدرت مناسبات منظر از را زبانی گونۀ اين گفتمانی هایويژگی و کندمی تحلیل مفاهیم

عنوان نمونۀ بارز اين نوع گونۀ اجتماعی زبان تحلیل به لیهدولت عَ روزنامۀ . در اين زمینهرسدرمیب

 يابد.تعمیم می قاجار دربار هایروزنامه کلّ به ارجاعات و شواهد ذکر با آمدهدستبه نتايج گاهآن شود،می
 

بار قاجار، گونۀ زبانی درباری، روزنامۀ نگاری درتحلیل انتقادی گفتمان، روزنامههای کلیدی: واژه

 دولت عَلیه.

                                                           
 m.afshinvafaie@ut.ac.ir                              رايانامۀ نويسندۀ مسئول:                                    . *



 جار )با مطالعۀ موردی روزنامۀ دولت علیۀ ایران(های دربار دورۀ قازبان، ابزار قدرت در روزنامه /60

 مه مقدّ  .1

ط دربار قاجار های ايرانی توسّپس از ورود صنعت چاپ به ايران و انتشار نخستین روزنامه

نگاری نام روزنامه که بعدها نثر راه يافت فارسی نثر به ایتازه آن، نوع ادبی تحوّل و رشد و

سوم پادشاهی  )سال ق1253 سال در شیرازی میرزاصالح را رانیاي روزنامۀ نخستین گرفت.

 رسید.میچاپبه ماهانه صورتبه و نداشت خاصّی نام روزنامه کرد. اين منتشر شاه(محمّد

هايی اسمبا  که يافت انتشار دولتی روزنامۀ چند متوالی طوربه ق1288 تا1267 سال از

روزنامۀ وقايع هايی چون رسید؛ روزنامهمیچاپمتفاوت، امّا در ادامۀ کار يکديگر به
 هسنیّ ملّتروزنامۀ و  روزنامۀ علمیۀ دولت عَلیه، روزنامۀ دولت عَلیۀ ايران، اتفاقیه

روزنامۀ )دولتی(،  روزنامۀ دولت عَلیۀ ايرانق انتشار 1288در سال  1ی(.ملّت)روزنامۀ 
انتشار يافت  ايراننها روزنامۀ ی آقطع شد و به جاه سنیّ ملّتروزنامۀ و  علمیۀ دولت عَلیه

آمد و اخبار مربوط به شاه شمارمی(. اين روزنامه، زبان رسمی دولت به81: 1380)رابینو، 

ها را که با (. اين مجموعه از روزنامه1/241: 1382پور، کرد )آرينو دربار را منعکس می

های دربار رسید، روزنامهمیپچانمايی و توجیه اعمال نظام سلطنتی قاجار بههدف قدرت

 نامیم.قاجار می

نگاری، در اعالنی که پیش از انتشار روزنامۀ میرزاصالح دربار، هدف خود را از روزنامه

گاری نروزنامه حقیقت در امّا بود، داشته بیان «محروسه ممالک ساکنین تربیت» شد، منتشر

حکومت و نمايش قدرت سلطنت نداشت برای دربار تفنّنی بود و هدفی جز توجیه اعمال 

های دربار تنها درجهت تأيید و تبلیغ سیاست صدايی(. زبان تک235)همان: 

داد. مؤلف رفت و مجالی به مخالفان نمیکارمیخواهانۀ نظام سلطنتی قاجار بهسلطه

 نويسد: در اين باره می تاريخ تحلیلی مطبوعات ايران
وبیش مشتمل بر برخی مطالب ادبی و که کمعلمیه و  یتملّصرف نظر از روزنامۀ »

کرد که در علمی سودمند بود و عالوه بر سرگرمی، خوانندگان را با موضوعاتی آشنا می

و  472 دولت علیۀتا  وقايع اتفاقیهآن زمان برای ايشان معلوم نبود، از شمارۀ اوّل 

شماره روزنامۀ رسمی که  650، در اين 650تا پايان  دولتیروزنامۀ  593همچنین از 

ترين قدمی در راه تأمین مصالح و بیست سال متوالی انتشار يافت، کوچک در طیّ

اند و قلمی جهت بیداری و هوشیاری و سوق مردم به سوی خیر و برنداشته ملّتمنافع 

وآمد و عزل و سعادت زده نشد، بلکه چشم و گوش خلق با خبر سواری و شکار و رفت

العادۀ طبیعی پیوسته آشنا طای القاب و نشان و ذکر برخی پیشامدهای خارقنصب و اع

 (.15: 1366)طباطبايی، « شده استمی
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های بیشتری منتشر شد. شاه، روزنامهمحمّدشاه نسبت به دورۀ ناصرالدّيندر دورۀ 

خوانی زنامهکه رو بود جايی تا عالقه اين داد.می نشان اشتیاق نگاریروزنامه به خود نیز شاه

خواندند و ترجمه های خارجی را برای شاه میدر دربار منصبی شده بود و کسانی روزنامه

 .(30)همان: نوشت ها مقاله میشاه نیز برای روزنامهناصرالدّينکردند، حتّی بعدها خود می

اخواه انتشار نطور کامل در اختیار و تسلّط دربار بود و خواهها در اين زمان بهروزنامه

هر مطلب با نظارت دقیق دربار همراه بود. هرچند ادارۀ نشريات و رسیدگی به امور آنها 

علی فروغی که محمّدبه وزارت علوم سپرده شده بود، شاه مستقیماً بر آن نظارت داشت. 

کردند، در خاطراتش کار می السّلطنهاعتمادخود و پدرش در ادارۀ انطباعات زيرنظر 

نظر داشت و پیش از آنکه ها را شاه شخصاً تحتمندرجات اين روزنامه: »نوشته است

کرد يا برطبق نظر دانست، حذف میخواند و هرچه را مقتضی میچاپ شود، تماماً می

شاه به خط ناصرالدّينهای اخبار روزنامه که داد و من از مسوّدهخود تغییر و تبديل می

 .(23: 1396)« رمخود در آنها قلم برده است، هنوز دا

شود، سرآغاز تحوّلی جديد در شاه آغاز میينری که با سلطنت مظفرالدّروزگار مظفّ

آيد. پیش از آن، همۀ مراحل تولید يک روزنامه ازجمله شمارمینگاری ايران بهروزنامه

، امور مالی و انتشار آن را دولت برعهده )سانسور(آوری مطالب، نظارت بر محتوا جمع

خصوصی و نیمه خصوصی هایروزنامه دولتی، هایروزنامه کنار در ریمظفّ دورۀ در شت.دا

و  الدّولههايی چون امیننیز در داخل کشور کار خود را آغاز کردند؛ البتّه، صدراعظم

طلب از هیچ ستیزی دريغ نداشتند و های منتقد و اصالحدر برخورد با روزنامه لدّولهاعین

 .(36: 1366)طباطبايی، ور همچنان به قوّت خود باقی بود ادارۀ سانس

تافتند و از های دولتی را برنمیبخشی از مردم که چاپلوسی، مبالغه و غلو روزنامه

های خصوصی استقبال کردند؛ زبان دشوار و متکلّف منشیانه ناراضی بودند، از روزنامه

محتوا و موضوعاتی بودند که برای مردم ها عالوه بر زبان ساده، دارای زيرا آن روزنامه

 . (431: 1379)پروين، گفتند جذابیّت داشتند يا از دردهای ايشان سخن می

سبک نوشتاری درباری تقلیدی از همان سبک منشیانه و مصنوعی بود که منشیان و 

 بردند و بهکارمیدان و فاضل دربار برای نوشتن مکاتبات و مراسالت بهن عربیمترسّال

دشواری و تکلّفی که داشت، مخاطبان اصلی آن را فقط شاه و درباريان تشکیل  علّت

و  1/241: 1382پور، )آرينسواد از درک آن محروم بودند دادند و طبعاً طبقات عامّه و کممی

و هنر خود را در استفاده از الفاظ  کوشید تمام توانايی. در اين نوع نثر، نويسنده می(245
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برد که برای مردم عامی چندان ملموس  کارکیبات باشکوه و فخیم عربی و فارسی بهو تر

گر نگاری متکلّف و سلطهفهم نبود. از ابتدا آشکار بود که عامّه با اين نوع روزنامهو قابل

ارتباط برقرار نخواهند کرد و طبقۀ روشنفکر جامعه نیز آن را نخواهند پذيرفت، امّا گويی 

ديد که زبان را به ابزاری برای ای در بیان میر خود را ملزم به رعايت شیوهدربار قاجا

 نمايی و ايجاد رعب در مخالفان و منتقدان نظام سلطنت مبدّل سازد.قدرت

منزلۀ های دربار چگونه از زبان بهپرسش اصلی مقالۀ حاضر اين است که روزنامه

های زبانی را در بردند و چگونه ساختابزاری برای توجیه و نمايش قدرت بهره می

 آوردند؟خدمت اهداف نظام سلطه درمی

ها و نسبت میان ساختار زبانی دربار را با ساختار قدرت کوشیم تا ويژگیدر ادامه می

روزنامۀ و ايدئولوژی در جامعۀ عصر قاجار مطالعه کنیم. برای دستیابی به اين منظور 
 های دربار قاجار بررسی خواهیم کرد.يندۀ روزنامهعنوان نمارا به دولت عَلیه

 

  . عناصر زباني2

کند. زبان فی میشود و خود را به جامعه معرّايدئولوژی در بستر زبان آشکار می

ايدئولوژی باشکوه است و فرد ايدئولوژيست برای بیان عقايد خود از ساختارهای زبانی 

بان دربار نیز يکايک واژگان و اجزاء جمله در گیرد. در زآمیز و بلیغ بهره میمبالغه

شود. نويسندۀ درباری کارگرفته میهای آن بهخدمت نظام سلطه و القای مفاهیم و ارزش

خدمت عنوان ابزاری برای نمايش هرچه بهتر شکوه و اقتدار دربار بهعناصر زبان را به

 ها هرکدام نقشی را برعهده دارد.ها و قیدها، صفتها، فعلگیرد. در اين زمینه، اسممی
 

 های گفتمان سلطنتي. واژه1 -2

طلبد. ازآنجاکه خود را می های خاصّشرح رويدادهای دربار، حکومت و کشور، واژه

ترين موضوعات روزنامه را بیان احوال و اعمال شاه ازجمله سفرها، شرکت در اصلی

مناصب و همچنین رويدادهای مهمّ ها، اعطای القاب و عناوين و مجالس دولتی، جشن

کاررفته يا نظام واژگانی های بهترين واژهتوان عمدهدهد، میدربار و خارج آن تشکیل می

ها که در ارتباط با يکديگر تقسیم کرد. اين واژه« نظامی»و « ديوانی»دربار را به دو گروه 

شوند. شناخت و می نامیده «نیگفتما هایواژه» يابند،می سازمان مشخص ایمجموعه در و

شود؛ زيرا هر تر نظام فکری سلطه رهنمون میدرک اين مجموعه ما را به درک دقیق

آيد وجودمیبه (marked)دار های نشاننظام گفتمانی از روابط میان اين مجموعه واژه
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اصلی زبان دربار ها از اجزا و ارکان . اين مجموعه واژه(50: 1387وفايی، )فتوحی و افشین

 شود.آيد و پیوسته تکرار میشمارمیبه

 

 : واژگان گفتمان سلطنتي1نمودار 
 

        تقدّس و گیرندمی خود به ايدئولوژيک بوی و رنگ هاواژه برخی دربار گفتمان در

    وجودرا به گفتمانی نظام يک ر،يکديگ با ارتباط در که دارنشان هایواژه اين ابند.يمی

 اند:درآمده نمايشورند، در نمودار زير به آمی
                                                      

   
 دارهای نشان: واژه2نمودار
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 دهيسازی و نام. لقب2-2

: 1382دايک، شدۀ بیان و اقناع ايدئولوژيک است )ونپردازی، قلمرو عمده و شناختهواژه

ای است که بیانگر نگرش مثبت يا سازی از کردارهای گفتمانیهی و لقبد(. نام422

سازی در هر گفتمان و در دهی و لقبمنفی صاحب گفتمان به دنیای اطراف است. نام

در گفتمان دربار  شود.و مخالفان به دو دستۀ کلی تقسیم می ها()خودیارتباط با موافقان 

روشنی نمايان است؛ ها بهها و غیرخودیب خودینیز اين تقابل دوسويه عناوين و القا

شاه و هرچه به او منسوب است، با صفات مثبت همراه است و هرچه در مقابل شاه و در 

« الواط»و « اشرار»رو، دشمنان شاه شود؛ ازاينت با وی قرار گیرد، نکوهش میمقام ضديّ

« غفلت»است و چون در « هرزگی»و « شرارت»هستند و اعمال آنها « العاقبهمخذول»و 

)ن.ک: روزنامۀ دولت علیه پردازند برند، به مخالفت با شاه میسرمیبه« بخت برگشتگی»و 

 .(30: 473، ش1370ايران، 

آمیز برای گرامیداشت بزرگان دين ای مبالغههای درباری که به شیوهها و عنوانلقب

همراه است؛ « الملک»و « سلطنه»، «لهالدّو»رفت، اغلب با پسوندهای کارمیو دولت به

، «نصیرالملک»، «الملکشهاب» ،«السّلطنهحسام» ،«السّلطنهاعتماد» ،«السّلطنهنايب» مانند

افراط در دريافت لقب «. الدّولهاعتضاد»و « الدّولهمعتمد»، «الدّولهظهیر»، «الملکعین»

کثرت »اند: صاحب لقب گرفتند و شاد بودند کهمعنی میچنان بود که بعضی القاب بی

 خواستندقدر می همین و کردندنمی مناسبت و معنی فکر ديگر که بود رسیده جايی به القاب

و مستنصرالملک و  الدّولهمجیر مثل کنند، اضافه آن امثال و الدّوله و الملک به لفظی

و  ولهالدّشد که لقب لفظاً غلط بود، مثل شکوهو بسیاری ديگر و بسا می الدّولهاختبار

شاه برای اعطای لقب از اشخاص پول دريافت ناصرالدّين. (71: 1396)فروغی، ...« الدّولهفروغ

« الحمقاصندوق»کرد که خود کرد و آن وجه را در صندوقی مخصوص نگهداری میمی

ها آگاه بود، سازی. دولت که خود از ابتذال و ناپسندبودن اين لقب(70)همان: خواندش می

تا  دهیسازی و عنوانکلّی ممنوع اعالم کرد، امّا لقبوشتن القاب و عناوين را بهبعدها ن

 شد.های دولتی ديده میها، مخصوصاً روزنامهها در صفحات روزنامهسال
 

 آمیزهای زباني مبالغه. ساختار3

 آمیز است و لحنی رسمی و خودستاينده دارد. اين زبانِزبان قدرت باشکوه و مبالغه

صدايی و اقتدارگرا که در خدمت توجیه و ستايش قدرت درآمده است، صدای تک

های نظام سلطه و نمايی توانايیرساند و با بزرگمخالفان و منتقدان را به گوش نمی
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های ايدئولوژيک دربار دارد. اين زبان تحقیر مخالفان سعی در حفظ و تثبیت ارزش

نها در گفتمان دربار، هوشمندانه و در که هريک از آ ای داردآمیز ساختارهای ويژهمبالغه

ترين عناصر زبانی شوند. در ادامه به بررسی اصلیکارگرفته میخدمت نظام سلطه به

 ايم.گفتمان دربار پرداخته
 

 . فعل1 -3

بودن، و معلوم و مجهول مرکّبهايی چون شخص، شمار، ساده يا به ويژگیتوجّهفعل با

به توجّهکننده در زبان دربار دارد. نويسنده موظف است باییناس و تعنقشی حسّ

اند، لحن ستايشگرانه، رسمی و باشکوه درباری را مخاطبان اصلی که شاه و درباريان

کارگیرد. ترين شکل افعال را بهترين و رسمیکوشد محترمانهرو میحفظ کند؛ ازاين

« فرمودن»و « نمودن»یشتر با همکردهای و ب مرکّبصورت افعال در زبان دربار اغلب به

منصبان دربار باشد که ويژه هنگامی که مرجع فعل، شاه و يکی از صاحبرود؛ بهکارمیبه

جا از موکب همايون همه»آيد؛ مثال: صورت جمع میصورت برای احترام، فعل بهدراين

انۀ مرمر نزول اجالل خمیان شهر تشريف آورده داخل میدان و از آنجا به عمارت ديوان

 الدّولهفرمودند و به رسم معمول قديم در روی تخت به سالم عام جلوس فرمودند... امین

، حاکم دارالخالفه و میرزاموسی، وزير داخله و الدّولهرا مخاطب فرموده نسبت به نصر

 «... اظهار مرحمت فرمودند و نوازش فرمودند2خان امیر تومان و ساير کارگذارانمحمّد

 . (26: 474، ش1370)روزنامۀ دولت علیه ايران،

همین  شود و بهبخشیدن به شاه و اعمالش، گروه فعلی تفخیم میگاهی برای شکوه

« نزول فرمودند»يابد؛ برای مثال، فعل گسترش می مرکّبهای منظور بخش اسمی فعل

مايون میل به رای بیضاضیای ه»رود؛ مانند کارمیبه« نزول اجالل فرمودند»صورت به

« سیاحت و سرکشی صفحات مازندران فرموده... نزول اجالل به قصبۀ کجور فرمودند

 .(4443: 527)ش
 

 . صفت3-2

های زبان دربار است که آن را به ابزاری برای ترين شاخصهيکی از اساسیصفت 

ويسنده با به اهمیّتش، کارکردهای متفاوتی دارد. نتوجّهکند و بانمايی تبديل میقدرت

ای بلند شاه را کشد و همچون قصیدهتصويرمیها شکوه و آراستگی دربار را بهصفت

دهد. ازآنجاکه مخاطب میدستنیافتنی بهستايد و از او تصويری فرازمینی و دستمی

سازی و ترين اشاره به سلطنت و دربار، با صفتاصلی سخن، خود شـاه است، کوچک
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دارد، موصوف صفتی جلیل  تعلّقآمیز همراه است و هرچه به وی لغههای مباپردازیلفظ

هايی نمايانگر نظام فکری دربار است و بیش از هر عنصر زبانی گیرد. چنین صفتقرارمی

« المثالجمال عديم»، (14: 474)ش« رای بیضاضیا»ديگری بار ايدئولوژيک دارد؛ ازجمله 

رکاب »، (32: 474)ش« مطاعحکم جهان»(، 75: 479ش)« دولت ابدمدّت»، (445: 527)ش

« مداردربار معدلت»و  (40: 475)ش « حضرت سپهربسطت»، (445: 527)ش« ظفرتوأمان

تنها وجود شاه و اعمال او، بلکه هرچه در ارتباط با او يا منسوب به . نه(21: 473)ش 

بهره نیست: ی خاک پای و اصطبل وی نیز از وصف بیاوست، با صفتی همراه است. حتّ

 .(5: 472)ش « اصطبل مبارکه»، (6: 472)ش« خاک پای همايون»

ايم، برگزيده روزنامۀ دولت علیهپردازی در هايی که از صفتبا نگاهی گذرا به نمونه

نیافتنی و روشنی نمايان است. شاه موجودی عادل، دستبینی نظام سلطنت بهجهان

چنین تصويری از  ترسیم دارد. ناپذيرشکست و جاويد قدرتی که است شده توصیف مانندبی

نمايی همراه است، ترسی در دل منتقدان و مخالفان نظام شاه که با مبالغه و بزرگ

 طلب را غیرممکن بنماياند.کند چیرگی بر اين نظام سلطهافکند و سعی میحکومت می

مايی و ارعاب نرود. قدرتکارمیهم به« سازیرقیب»سازی در زبان دربار برای صفت

سربازان »پذير است. تا غیری وجود نداشته باشد که با ايجاد يک رقیب يا دشمن امکان

شاه در مقابل آن ( 449: 572)ش « قشون ظفرنمون»و  (22: 473)ش« مضمار ارادت

رو، گفتمان اينآرايی کنند، قدرت و شکوه نظام سلطه به نمايش درنخواهدآمد؛ ازصف

کند و سپس با ه مخالفان حکومت، رقیبی را برای خود ايجاد میدهی بدربار با نام

کشد. در گفتمان رخ میتخريب و تحقیر آن، اقتدار و عظمت نظام سلطنت را به 

ياد و اعمال « قبةمخذول العا»و صفت « الواط»و « اشرار»سلطنت، از دشمنان با عناوين 

 .(30: 473)ر.ک: ش شود خوانده می« شرارت و هرزگی»آنان نیز 

تِ قابلیّ علّتترين و کارآمدترين صفات در زبان درباری است و به مهمّ مرکّبصفت 

ها و هم در ترکیبات ها و عنوانگرانه، هم در ساختن لقبايجاد لحن باشکوه و ستايش

وصفی کاربرد بسیار دارد. برخی از اين ترکیبات وصفی دارای نوعی سجع و جناس است 

« انتسابرکاب نصرت»افزايد؛ ازجمله در کالم به تأثیرگذاری آن می و با ايجاد موسیقی

تمثال »و ( )خیام/ فرجام( 445: 527)ش« فرجامیام سعادتخِ»، ( )رکاب/ انتساب(21)همان: 

 . ( )تمثال/ مثال(447)همان: « مهرمثال



 67/ 22، شمارۀ پیاپي 1397، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 8ادب فارسي، سال 

« هورظحضور آفتاب» ازجمله دارد؛ استعاری و تشبیهی بنیاد وصفی، ترکیبات از برخی

خلعت »و  (28)همان: « نظر خورشیداثر»، (30: 474)ش« فرمان مهرلمعان»، (52: 476)ش

دادن تی که در نشانتوان گفت صفت با قابلیّطورکلّی می. به(447: 572)ش« مهرطلعت

نقص از شاه و نظام سلطنت و تحقیر مخالفان و منتقدان حکومت تصويری باشکوه و بی

 شود.مال قدرت و سلطه تبديل میدارد، به ابزاری برای اع
 

 .  قید3-3

طورکلّی قید از ديگر عناصر زبانی مهمّ است که در زبان دربار نقشی اساسی دارد. به

 انداز:ترين کارکردهای بالغی قید عبارتعمده

عنوان رسانۀ نظام الف. توجیه وضع سیاسی و اجتماعی و نظم موجود: روزنامه به

 امنیّتکشد که رفاه، تصويرمیای را بهقتدار حکومت دربار، جامعهدادن اسلطه برای نشان

های های موجود از واقعیتکه گزارشفرماست و درحالیو نظم اجتماعی در آن حکم

چیز تحت کند که همهکند به خواننده القا دهد، سعی میتاريخی خالف آن را نشان می

: 473)ش« با کمال مراقبت»های قیدی نظارت و کنترل نظام سلطنت قراردارد. عبارت

، (449: 527)ش« امنیّتدر نهايت فراغت و »، (16)همان:  «با کمال مواظبت و دقّت»، (23

: 527)ش« در کمال فراغت و جمعیّت حواس»، (33: 474)ش« در کمال آسايش و رفاه»

 کشد. هايی مشابه آنها، اين نظم امور را به تصوير میو عبارت( 448

به »، (1035: 611)ش« در عین سالمت و عافیت»گذرانی شاه: شاه یان خوشب. ب

های با قطع منزل»و « سیاحت»به  (2: 472)ش« وهوا و شکارجهت تفرّج و تغییر آب

واسطه رود و البتّه بدينمی( 444: 527)ش« صفای خوب و جاهای دلگشای مرغوب

 است.( 447)همان:  «قرين ابتهاج و مسرت»وی پیوسته « خاطر همايون»

دارالخالفه،  چون نثر در خدمت توصیف و توجیه اعمال شاه و رويدادهای مهمّ

و حالت کاربرد بیشتری دارند؛ مانندِ  علّتپايتخت و ساير نقاط کشور است، قیدهای 

اهلل خان غالم پیشخدمت خاصۀ حضور نظر به حسن خدمت و وفور صداقت رحمت»

وی مرحمت  ک ثوب کلیجۀ ترمه بطانه سنجاب در حقّنوازی يهمايونی محض مرحمت

د اهلل ملکه و سلطانه سرکار اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی خلّ»و  (6: 472)ش« گرديد

تخمیر ملوکانه و اقامۀ بعضی از داليل محض ظهور مرحمت و التفات خاطر خطیر مراحم

.. به وزير امور خشنودی ضمیر همايون يک ثوبه خرقۀ ترمۀ رضائی بطانه سنجاب اعلی.

 .(837: 579)ش« خارجه مرحمت فرمود
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های دربار و دقّت در روايت صحیح و نويسی بر شیوۀ نگارش روزنامهتأثیر شیوۀ تاريخ

شود قیدهای زمان نیز در زبان دربار برجستگی دقیق رويدادها توسط نويسنده، باعث می

در »زمان آنها همراه است؛ نمونه:  رو، شرح و توصیف رويدادها با ذکر دقیقاينيابد؛ از

روز پانزدهم موافق معمول سنوات گذشته به شکارگاه جاجرود تشريف ملوکانه ارزانی 

« زم رکاب همايون بودندتملفرموده از منتسبان و چاکران سلطنت کبری نیز جمعی 

 .(29: 474)ش
 

 . جمله3-4

وژی و نمايش قدرت و شکوه نظام ای برای القای ايدئولهای دربار را رسانهاگر روزنامه

توان گفت جمله در واقع ابزاری برای انتقال اين مفاهیم است. سلطنتی قاجار بدانیم، می

به تصوير  را دربار آراستگی و آرامش و شکوه قیدها، و هافعل ها،صفت ويژهبه جمله، اجزای

 و گفتن از شکوه. سخنپردازدای بلند به توصیف و مدح شاه میکشد و چون قصیدهمی

که البتّه برای  است پذيرامکان آمیزمبالغه و آراسته بیانی و فخیم زبانی با دربار، عظمت

 رو، مخاطبی جز خود شاه و دربار ندارد.درک و ملموس نیست؛ ازاينمردم عامّه قابل

جمله در گفتمان دربار، بستری برای توجیه اعمال نظام سلطه و ترسیم تصويری 

پردازی و انتقاد از شاه است. رسیدن به اين هدف جز از طريق لفظدر و غیرقابلمقت

های پیوستۀ طوالنی با واژههمآمیز و ستايشگرانه در سطرهای بههای مبالغهسازیعبارت

شود و شود. اگرچه اين امر در نوشتجات غیردرباری هم ديده میر نمیپرطمطراق میسّ

های کلّی نثر آن عصر برشمرد، افراط در استفاده از آن، ويژگی توان آن را از ويژگیمی

 نثر دربار است.

ترين عامل اين اطناب بارزترين ويژگی جمله در زبان دربار، بلندی آن است. مهمّ

ها و پی است. میل به آفرينش و نوآوری در ستايشدرهای پیوارهکارگیری جملهبه

شود که بیشترين سازی در گفتمان دربار میفتن ترکیبياپردازی موجب اهمیّتعبارات

 کاربرد بیشتری که دارد،  علّتپايه بههم مرکّبهای هاست. جملهنمود آن در جمله

ها که برای تفسیر و گونۀ دربار است. اين جملهترين نوع جمله در زبانترين و اصلیمهمّ

و... « آنکهنظربه»، «لهذا»، «باوجوداينکه»، «چون»توجیه وقايع با حروف پیوندی ازجمله 

 4رود، يکی از عوامل اطناب کالم است.کارمیبه

ها وارهزيادِ جمله بسامد سبب درباری گفتمان در هاجمله گرتوصیف و گرتوجیه مضمون

ها که با هدف توصیف بیشتر اشخاص و وقايع و توجیه رويدادها وارهشود. اين جملهمی
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تۀ کالم را از دست خواننده رها      آيد که رشدرپی میرود، گاهی چنان پیکارمیبه

ويژه در قسمت اخبار ممالک های دربار و بهازد. در بررسی چند شماره از روزنامهسمی

واره خالی باشد. اگرچه اين نوع ای برخورد شد که از جملهمحروسه، به کمتر جمله

شود، بسامد آن در آثار درباری ن غیردرباری هم ديده میهای نويسندگانگارش در نوشته

بسیار بیشتر است. جملۀ زير نمونۀ بارزی از اطناب در زبان دربار است که تمامی موارد 

 شود:گفته را شامل میپیش

ت مأموريت مخصوصۀ بغداد خان، دبیر مهام خارجه که در مدّمحمّدحاجی میرزا »

تین و ازدياد مدارج مودّت و اتّحاد دولتین علیّ مقرّرهآثار مراقبت و کفايت در خدمات 

اسالم و سرپرستی زوّار مجاور تبعۀ دولت ابدمدّت و مناظم و مصالح امور آنها به ظهور 

آمده، عاليم حسن رفتار و صدق کردار را ظاهر ساخت و در اجرای مهام و حقوق دايرۀ 

افق فصول عهدنامۀ مبارکه و فیمابین دو دولت اسالمیه که در حکم واحد هستند، مو

فقرات قرارنامۀ وکالی حضرتین، خلوص عقیدت و اهتمامات کافیه را در حضرت يافته 

ظهور ملوکانه گشته، مورد احضار دربار شوکتمدار اعلی گرديده، شرفیاب حضور مراحم

 . (40: 475)ش« ات و تلطفات شاهانه آمدتوجّه
 

 ل. جمالت مجهول و صدای نحوی منفع1 -3-4

نگاری دربار، استفاده از ساختار در نثر روزنامه توجّهيکی از رفتارهای گفتمانی قابل

گذاری میان شاه و مخاطب است. هرگاه مبتدای جمله پذيرندۀ مجهول با هدف فاصله

عمل يا متحمّل تأثیرات فعل باشد، صدای نحوی جمله منفعل و پذيرا خواهد بود 

. در گفتمان دربار برای ايجاد احترام و تقدّس هرچه بیشتر برای شاه، (295: 1391)فتوحی، 

شود، بلکه با استفاده از ساختار مجهول، شاه در نحو مستقیماً به وجود او اشاره نمی

گیرد. با اين کار از طرفی میان شاه و مخاطب جمله در جايگاه پذيرندۀ فعل قرارمی

 توجّهشود؛ به اين بند اراده از غیر او نفی می ت وفاصله ايجاد و از طرفی ديگر فاعلیّ

نظر به اينکه شاهزادۀ آزاده، کیومرث میرزا، حاکم کرمان در مأموريت آنجا حسن »کنید: 

داری خود را ظاهر ساخته... مورد تلطّفات ملوکانه آمده او را به لقب نبیل سلوک و مردم

 . (444: 527)ش« يافت سرافراز کرده فرمان همايون شرف اصدار الدّولهعمید

و نیز « شاه وی را مورد لطف قرارداد»، به جای «مورد تلطّفات ملوکانه آمده»عبارت 

کار به« شاه فرمان را صادر کرد»، به جای «فرمان همايون شرف اصدار يافت»عبارت 

تر جلوه داده نیافتنیگیرد و دسترفته است. از اين طريق وجود شاه در پرده قرارمی



 جار )با مطالعۀ موردی روزنامۀ دولت علیۀ ایران(های دربار دورۀ قازبان، ابزار قدرت در روزنامه /70

د. اين کارکرد زبانی در تقويت گفتمان قدرت در دربارهای ايران نقش مؤثری شومی

گذاری میان مخاطب و شاه، نامرئی از: فاصله اندداشته است که برخی از نتايج آن عبارت

پذيری در گوينده و دادن شاه به منزلۀ امر مقدّس، القای حسّ انفعال و کنشنشان

 .(91: 1388)فتوحی، مخاطب 

هايی که نويسنده برای ايجاد حريم و فاصله بین شاه و مخاطب از آن بهره يگر راهاز د

« سمع»، «میل» ،«خاطر» ،«رأی» چون شاه اتتعلّقم از يکی به فعل دادننسبت گیرد،می

فرمايی مقرّ خالفت کبری رأی بیضاضیای همايون به تشريف»است؛ مثال: « موکب»و 

وع سمع مبارک شد موکب همايون به عزم تفرّج آنجا مسم»و  (8: 472)ش« عالقه يافت

. با استفاده از اين شیوه، شاه (14: 474)ش« فرمای دريا شدندعطف عنان فرموده... تشريف

گیرد و وجود مرموز او در مرکز ساختار قدرت عنوان کنشگر اصلی در پرده قرارمیبه

 آيد.انگیزتر به نمايش درمینظام سلطنتی رمزآلودتر و شايد حتّی بتوان گفت قدری رعب
 

 . زبان عربي نمودار فضل و دیانت در گفتمان دربار4

به توجّهويژگی برجستۀ ديگر زبان دربار، کثرت کاربرد عناصر زبان عربی است. با

ها و ترکیبات بسیاری از اين زبان به زبان اثرپذيری سبک منشیانه از زبان عربی، واژه

وهاج، انسب، مالمسه، ثوب، استیفا، افخم، شطر، ذرع، »د دربار راه يافته است؛ مانن

الجوانب، کما الماء، باهرالنور، سنیمقاتله، نهر، منهزماً، مستحسن، تسعیر، مخلب، قلیل

 «.نه، بین اکفائهبه، هذه السّابق، معتناالسّفی

به  گويی مخصوصاً استناددانی و عربیعربی از ديرباز زبان علم و فضل بوده و عربی

کارگیری جمالت معترضه و اشعار عربی در میان کالم پسنديده بوده و به قرآنهای آيه

شود تا است. استفاده از زبان عربی در گفتمان دربار از حروف اضافه و کلمات شروع می

رسد. استعمال لغات و ترکیبات عربی از به عبارات و جمالت دعايی و معترضه می

شود، تر آن که در زبان دربار ديده میاجار است، امّا کاربرد وسیعهای نثر دورۀ قويژگی

کند که گويی نويسندگان با افراط در استفاده از زبان اين مطلب را به ذهن متبادر می

عربی قصد دارند از سويی بر رسمیّت و شکوه زبان دربار بیفزايند و از سوی ديگر، آن را 

 به گفتمان دينی پیوند دهند.

بخشی مشروعیّتبرای  تا کوشیدمی دربار قاجار، عصر جامعۀ مذهبی کامالً فضای بههتوجّبا

به قدرت خود و برخورداری از پشتوانۀ دينی، خود را به گفتمان دين پیوند دهد. 

برخوردار بود و طبقۀ  خاصّیت ت در میان مردم آن عصر از احترام و مقبولیّروحانیّ
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دلیل، شاهان قاجار خود را موظّف به رعايت  همینه رفت؛ بمقدّس جامعه به شمار می

کردند. اين تقیّد به شرع دانستند يا چنین وانمود میقوانین و شئونات شرعی و دينی می

های رسد که نويسندگان روزنامهنظرمیاسالم در گفتمان دربار نیز راه يافت و چنین به

، گذشته از فاخرنويسی، از سويی بر کارگیری عناصر زبان عربیکوشیدند با بهدربار می

ن و روحانی از نظام سلطنت به ای متديّشکوه گفتمان دربار بیفزايند و از طرفی چهره

اين قنات ابتدا از عمارات مبارکه و بعد نصف »کنید:  توجّهنمايش بگذارند؛ به دو مثال 

سیراب  نهارکجناتٍ تجری من تحتها االها ها و حوضنماها و جدولطهران را از آب

بايد هرکس در خیال عزيمت از طرق مزبوره باشد، خود را از »و  (5: 472)ش« نمايدمی

علي اين عزم منصرف نمايد و در تهیۀ رفتن از راه سلطانی باشد و از راه نجف اشرف 

 .(85: 480)ش« عبور کندمشرفها آالف التحف 

ها ای مقدّس در اين مثالهآمیز از مکانو يادکرد احترام قرآناستشهاد به آيات 

بخشی به آن و برای پیوند با ديگر مشروعیّتتواند با هدف نمايش ديانت دربار و می

بخشیدن به مشروعیّتباشد تا عالوه بر تقدّس و  گفتمان قدرتمند جامعه صورت گرفته

 تر سازد.نیافتنینظام سلطنت، بر قدرت آن بیفزايد و آن را دست
 

 کالم . عناصر آرایندۀ5

ترين شکل ممکن است، نگاری رساندن خبر در نهايتِ اختصار و به روشنهدف از روزنامه

نگاری دربار از امّا باوجود اينکه زبان ايدئولوژی صريح، روشن و قاطع است، نثر روزنامه

کشد و در رساندن سريع پیام درنگ ايجاد های لفظی که گاه کالم را به درازا میآرايش

دادن به وبرگتوان گفت پرداختن به مضمون و شاخطورکلّی، میخالی نیست؛ بهکند، می

پردازی و های زبان دربار است. اين میل به لفظمشخّصهکالم و آرايش لفظ، يکی از 

ها بر نثر فارسی چیرگی آرايش کالم در گفتمان دربار دنبالۀ شیوۀ منشیانه است که قرن

 داشته است.

های شاه و گذرانیارزشی چون خوشو پرداختن به موضوعات کممايگی محتوا کم

نگاری دولتی نه برای آگاه ساختن مردم، بلکه با اطرافیانش، گواه آن است که روزنامه

گرفت و هدف نمايش شکوه و اقتدار نظام سلطنت و توجیه اعمال دولت صورت می

دن هرچه بیشتر شوکت و اقتدار داکوشیدند برای نشانن دربار میمترسّالمنشیان و 

 دربار از زبان آراسته و مزيّن بهره ببرند.
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شوند که کارگرفته میای در کنار هم بهگونهها بهها و عبارتعناصر زبانی چون واژه

پادشاه و فضای دربار را با شکوه و ابهّت هرچه بیشتر نشان دهند. بیان اين شکوه و ابهّت 

های تکراری چون پذير است. مضمونهای ادبی امکاناسته به آرايههای بلند و آردر جمله

 امنیّتگران و آسايش و بخشیدن او، سرکوبی شورششکار و سفر شاه، خلعت و مقام

چگونه »توان در چند بند بیان کرد، امّا چون در نثر منشیانۀ دربار موجود، همه را می

پردازی و ال اهتمام خود را در لفظغلبه دارد، نويسنده کم« چه گفتن»بر « گفتن

 دهد.میخرجهای باشکوه بهکارگیری واژهبه

گیرد ای از صنايع ادبی بهره میگونهداشت زبان ايدئولوژيک دربار، به توجّهامّا بايد 

های لفظی و معنايی نشود؛ طلبانۀ آن مغلوب هنرنمايیت سلطهکه صراحت و قاطعیّ

شوند، در گفتمان نظام های بالغی که موجب ابهام در متن میايهرو، آن دسته از آرازاين

ديگر در اين گفتمان، بالغت به تابعی از محتوا بدل عبارتسلطه کارايی ندارند؛ به

 .(362: 1391)فتوحی، شود می

های لفظی و بديعی در گفتمان دربار تر آرايهاينک با ذکر مثالی به بررسی دقیق

 خواهیم پرداخت: 
فق ساخته اُتان[ را با خود متّر اين اوقات طايفۀ تکّه مرونشین نیز آنها ]سکنۀ يولد»

آبی گم خواهد قم هرکس عبور کند، از گرما و بیباختند که از راه کوچۀ نرد خیال می

شد و به منزل نخواهد رسید. به اين خیال دل خوش داشتند و تخم عناد و شقاق در 

از اينکه با فضل خدا و عزم سايۀ خدا، سربازان مضمار ارادت را کاشتند، غافل سینه می

ت پرنیان بخشد و خاک بیابان در مذاقشان طراوت آب حیات دهد، یّخاصخار مغیالن 

اندوز، از آفتاب تموزشان چون نسیم نوروز است و طی مسافت و تحمّل زحمت راحت

تشويش رو به جانب مقصود مخالفت و آب راه شتاب پیش گرفتند و بیهمان راه بی

 توقّفخويش رفتند، به جايی رسیدند که ابتدای مزروع ترکمانان بود، در آن مکان 

نمودند و از محصول و مزروع ترکمانان به قدر ضرورت چرانیدند، پس از سه روز از آنجا 

کوچیدند، در آن روز ترکمانان تکّه که هم از جهت اطمینان راه و هم به جهت آذوقه 

شده آفتاب را از  بیدار غفلت خواب از افتادند، تلف به علف و آب هوای به کرده قلعه به پشت

درآوردند، در اوّل وهله مغرب طالع و راه توبه را مسدود ديدند، دست دغا از جیب عنا به

 به پیش قشون ظفرنمون رسیدند، دست به جنگ و شصت به تیر و تفنگ گشودند،

پژوه حمله گروه ضاللت آن بر دانسته مهیّا عیش را مهنّا نگج آن مزبور سوارۀ و سربازان

بردند، آن طايفۀ گمراه عرصه را تنگ ديده جای درنگ برای خود نديدند، منهزماً به 

 .(22: 473)ش« جانب اوبۀ خود شتافتند و سالمت را در هزيمت يافتند
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های دمت ارزشخ در موردنظر متن در کالم آرايندۀ عناصر است، مشهود که طورهمان

اند. صناعات ادبی لفظی چون سجع و جناس برای آراستن کالم و ايدئولوژيک درآمده

اند. از طرفی ديگر، کارگرفته شدهبخشیدن شکوه و عظمت بیشتر به سربازان سلطنتی به

ی دارد. توجّهموسیقی نهفته در اين صناعات در القای کالم و مفهوم موردنظر نقش قابل

نیز در )نسیم نوروز نمودن آفتاب تموز( و اغراق  )طايفه گمراه(همچون کنايه  صناعات معنوی

 اند.خدمت تحقیر دشمنان و تحسین قشون سلطنتی قرارگرفته

نمايی برای قدرت سلطنتی نظام است. گفتمان اين گردي هایمشخّصه از سازیتغیريّ

پس با قراردادن اين غیر يا کند و ساحی میهرچه بیشتر، ابتدا يک غیر يا دشمن را طرّ

کند. کنايه، نمايی میدشمن در برابر خود و تحقیر آن، هويّت خود را برجسته و قدرت

نمايی از  طنز و مبالغه، از صناعاتی است که نويسنده برای تخفیف و تحقیر غیر و قدرت

 گیرد.آن بهره می
 

 سازیپردازی و کرامت. حکایت6

اند که شاه موجودی آسمانی و دارای قدرت فرابشری اين باور بوده ايرانیان از ديرباز بر

داشت، است؛ اين قدرت که وجود شاه را از ديگران جدا و آنان را به اطاعت از وی وامی

منزلۀ تأيیدی آسمانی برای شاه بود که او را از ه ايزدی بهشد. فرّنامیده می« ه ايزدیفرّ»

داشت. بعد از ورود اسالم به ايران، اين تعبیر کهن جای هرگونه نقص يا انتقاد برکنار می

ران و فقها، به پادشاهان داد و به پايمردی برخی مفسّ« االمراولی»عنوان قرآنی خود را به

 .(5/93: 1412)ن.ک: طبری، اطالق شد 

ها ايشان را از هرگونه انتقاد و انکاری س شاهان که تا قرنباور به تأيید آسمانی و تقدّ

تدريج رنگ باخت، امّا بهيافتن تشیّع در ايران، داشت، پس از قدرته سالمت میب

نظام همچون عصر صفوی،  ،همچنان در ناخودآگاه ايرانیان باقی بود. در عصر قاجار

ای قدرتمند از شاه را با جستن از اين باور قديمی، سعی داشت چهرهسلطنت با ياری

کشد. بهترين راه برای رسیدن به اين هدف، نقل قدرتی فرابشری و آسمانی به تصوير 

 )ن.ک: است گفتمانی کردار نوعی که هاپردازیحکاياتی از کرامات شاه بود. اين حکايت

سوادی و به کمتوجّهگرفت و بااهداف ايدئولوژيک خاص صورت می با ،(11: 1379 فرکالف،

اجار بسیار کارگشا بود؛ برای ناآگاهی طبقۀ پرشمار عامّی جامعه، در تثبیت قدرت دربار ق

 را آن نويسنده که است گفتمانی کردارهای ازجمله باران مثال، پرداختن به موضوع بارش

 چندی از پس دهد،می رخ سالیخشک هرجا گیرد.کارمیمقاصد ايدئولوژيک به درجهت



 جار )با مطالعۀ موردی روزنامۀ دولت علیۀ ایران(های دربار دورۀ قازبان، ابزار قدرت در روزنامه /74

 به دارند؛برمی دعا به دست شاه سالمتی برای مردم روزنامه، گفتۀ نويسندۀ به و باردمی باران

وچهارم االولی تا شب شنبه بیستاز شب يازدهم شهر جمادی»کنید:  توجّه مثال اين

لخالفه و حول اراو روز بارندگی شده و موجب اطمینان جمیع اهالی دجمیع اوقات شب 

و حوش گرديده زارعین و دهاقین و فقرا و مساکین با کمال شکرگزاری و امیدواری به 

. (77: 379)ش« ای ذات کثیرالبرکات همايون شهرياری اشتغال ورزيدنددعای دوام بق

نويسنده با اشارۀ به اين موضوع که همگان پس از بارش باران برای سالمتی شاه دست 

گويد به خاطر وجود مقدّس شاه است که صورت غیرمستقیم می اند، بهبه دعا برداشته

 5باران نازل شده است.

، نويسنده در تالش برای تقديس وجود شاه، دولت علیه روزنامۀ 527در شمارۀ 

داند؛ شاه می مسعودِ وجودِ حقِّ در الهی لطف تابستان، االسدقلب در را هوا ماليمت و اعتدال

االسد تابستان که کنار دريای خضر معروف و درين قلب»... اصل اين خبر چنین است: 

آن مکان را ندارند، از فضل و الطاف  قّفتوبه بدی هوا بود و اهالی خود مازندران طاقت 

الهی که به وجود مسعود همايون شاهنشاهی در آن چند روز بد نگذرد و از هوای آنجا 

ب منزجر و مکدّر نشود، هوا يک نوع اعتدال و ماليمتی به هم رساند که اهل آن بلد تعجّ

 .(445: 527)ش « نمودندکرده همه حمل به مساعدت و خرّمی و اقبال بخت همايون می

حال احدی آب را های ديگر شاه آن است که از بخت وی در زمینی که تابهاز کرامت

از فضل خدا و بخت سايۀ خدا »جوشد: در آن به خواب نديده است، آب شیرين گوارا می

در منزل اوّل در جايی که فرود آمدند، مکانی بود که احدی آب را در آن سرزمین به 

 .(22: 473)ش« آمددستچاه کنده در چهار زرعی آب شیرين گوارا به خواب نديده بود،

ای روحانی از ها رفتاری است گفتمانی با هدف نمايش چهرهسازیتمامی اين کرامت

کوشد از اين طريق به مخاطب القا کند که شاه از تأيید و حمايت الهی شاه؛ نويسنده می

رسد، به برکت وجود شاه ر به رعیت میبرخوردار است و هر موهبتی از جانب پروردگا

س از شاه او را نقدناپذير و دور از ای مقدّاست. اين تأيید آسمانی و ساختن چهره

 دهد.سازد و دشمنی با او را دشمنی با خداوند جلوه میدسترس می
 

 کا به گفتمان دین و شریعت. ات7ّ

 به گفتمان را خود اصولش، به نبخشیدمشروعیّت و تقويت برای کوشدمی درباری گفتمان

 به شاه از نای متديّچهره که اندآن بر درباری هایروزنامه منظور، همین به دهد. پیوند دين

 سوی از بیت اهل مراسم عزاداری برپاکردن و زادگانامام زيارت داری،روزه بگذارند؛ نمايش
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 هایروزنامه در که است ه مواردیازجمل س،مقدّ اماکن و امامان آمیزاحترام يادکرد و شاه

 منّه و تعالی بحمداهلل» يابد:می بازتاب خاصّی جلوۀ با دين گفتمان با پیوند برای درباری

حفظ و  کنف در ناهیالتّ عن الزالت شاهنشاهی اعلیحضرت همايون الوجودفايض وجود

تی صادق در نیّ ام صیام همواره با عزمی راسخ وحمايت حضرت الهی محفوظ و در اين ايّ

 عقیدت و خالصانه تنیّ ازآنجاکه» و (1047: 613)ش« مقام طاعت و عبادت قیام دارند

مآب امیرالمؤمنین سالم اهلل علیه مفطور است و واليت جناب ارادت به مبارک مخلصانۀ

ر فرموده بودند که عمارات مبارکات باغ دانند، امر و مقرّاين عید را از اعیاد بزرگ می

خانه تاالر تخت مرمر انی را از تاالر و غیره به چراغان کامل مزيّن و در عمارت ديوانسلط

 6.(835: 579)ش« بازی بسیار ممتاز مهیّا دارندآتش

هايی است نقل اخباری از شفای بیماران با توسّل به امامان و امامزادگان از ديگر راه

ن به چنین اخباری به منظور پیوند با شود. پرداختمی توجّهکه در گفتمان دربار به آن 

 به گفتمان خود ساختننزديک با کوشدمی سلطنتی نظام و گیردمی صورت دين گفتمان

اعتبار برخوردار است، بر  و تمحبوبیّ از مردم میان در که قدرت ديگر قطب عنوانبه دينی،

 قدرت و اعتبار خود بیفزايد: 
است، به رعايای قراء رشت از هر دو چشم نابینا بوده اند دختری از از قراری که نوشته»

نا در و الثّ ةحیّلتّضا علیه اه علی بن موسی الرّاالئمّه که همشیرۀ حضرت ثامنبقعۀ متبرکّ

نمايد و در باشد، توسل جسته، شبی را در آن بقعه به دعا اقامت میآنجا مدفون می

بیند. چون شود، چشم خود را بینا میدار میرود. چون بیمیخواببین تضرّع و زاری به

وجه مستبعد نیست، در هیچۀ اطهار و خاندان نبوّت بهگونه امور از معجزات ائمّاين

 7(.132: 485)ش« روزنامه مرقوم و صورت آن کشیده آمد
 

 . نتیجه8

در های گونۀ زبانی دربار با استفاده از تحلیل انتقادی گفتمان در اين جستار ويژگی

های دربار قاجار بررسی شد. پس از عنوان نمايندۀ روزنامهبه روزنامۀ دولت عَلیۀ ايران

بررسی زبانی و محتوايی اين نشريه، دريافتیم که دربار در واقع روزنامه را که رسانۀ 

گرفت و از انتشار میخدمتجديد فرنگی بود، در همان نقش دفتر ديوان رسالت و انشا به

خواهانۀ دربار قاجار هدف ديگری نداشت. های سلطهو توجیه سیاست آن جز تبلیغ

صدايی دربار، شخص شاه بود و سطرهای طوالنی و پرطنطنۀ آن مخاطب اصلی زبان تک

 آمد.ای بود که در قالب نثر به رشتۀ تحرير درمیدر حقیقت مديحه
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 امنیّته در آرامش و کشد کای را به تصوير میهای درباری قاجار جامعهروزنامه

عنوان برند. در اين تصوير، شاه بهسرمیبه امنیّتمحض قراردارد و مردم آن در رفاه و 

روزه به تمشیّت امور شود که همهسايۀ خدا، موجودی مقدّس و فرازمینی ترسیم می

حکومت و رفع مشکالت مملکت اشتغال دارد و ازآنجاکه از تأيید آسمانی برخوردار است، 

 گونه انتقاد و ايرادی بر اعمال وی وارد نیست.چهی

نگاری، قالب روزنامه در و زبان نام به ابزاری با تا کوشید نافرجام تالشی در دربار

ايدئولوژی خود را به طبقات جامعه تحمیل و با ارعاب مخالفان و پیوند با گفتمان دين، 

شدن خواهان و خارجهقدرت و سلطۀ خود را حفظ و تثبیت کند. با پیروزی مشروط

دشواری زبان  علّتنگاری دولتی که به نگاری از انحصار کامل دربار، شیوۀ روزنامهروزنامه

رو نشد، زوال يافت. پس از برپايی اش با استقبال مردمی روبهکنندهو محتوای کسل

های جديدی در خانه، مفاهیم و ارزشحکومت مشروطه و تأسیس مجلس و عدالت

رانی شکل گرفته بود که بیان آن نیاز به گونۀ زبانی جديدی داشت؛ زيرا اسلوب انديشۀ اي

د ادبی در کنار اين رو، يک نوع تجدّمتکلّف و منشیانۀ دربار در بیان آن ناتوان بود؛ ازاين

 وجودآمد.تحوّل فکری به

یدند کوشو می تابیدندبرنمی را دربار طلبسلطه گفتمان و منشیانه زبان تجددخواهان، 

ثمررساندن حکومت مشروطه، در مبارزۀ فکری و قلمی خود برای تغییر وضع موجود و به

های خود از زبانی ساده و نزديک به زبان بر زبان دربار غلبه کنند. آنان در بیان انديشه

پسنديدند آمیز گفتمان دربار را نمیبردند. مردم که لحن انفعالی و مبالغهگفتار بهره می

دان استقبال کردند؛ های متجدّن دشوار و منشیانۀ آن ناراضی بودند، از روزنامهو از زبا

گفت. دربار های آنها سخن میبرد و هم از دردها و خواستهزيرا هم از زبان ساده بهره می

نیز پس از چندی به نارسايی شیوۀ گفتمانی خود آگاه شد و کوشید با حفظ همان شیوۀ 

گاه های دولتی هیچهای دولتی تغییر ايجاد کند، امّا روزنامهمهمنشیانه در محتوای روزنا

و خارج  ق(1324)ت مردمی برخوردار نشد و پس از صدور فرمان مشروطیت از مقبولیّ

ق 1326سال  تا سرانجام و قرارگرفت انزوا در تدريجبه دربار، انحصار از نگاریروزنامه شدن

 رسید، زوال يافت.میچاپهای طوالنی بهبا وقفه ايران شماری مانندهای اندککه روزنامه

 نشان داد: چنین جدول قالب در را قاجار دربار گفتمانی هایويژگی توانمی طورکلّیبه
 

 

 نظام گفتماني دربار قاجار

 اشخاص قلمرو اصل مورد پذیرش رمحوریت تفکّ زبان

 شاه و نظام سلطنت متکلّف و دشوار
مطاع و حکم جهان

 دَرقدرت شاهامرق
 ممالک محروسه

 شاه، والی، وزير،  سرهنگ،
 سرباز، خادم، رعیت و ...
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 نوشتپي
 شد.ها محسوب مینامهها يا هفتهجزء نام اصلی اين روزنامه« روزنامه»واژۀ  .1

 در اصل به همین امالست. .2

تکرار اين نام و يا از  ها از روزنامۀ علیۀ ايران است، از اين پس ازبه اينکه تمامی شاهدمثالتوجّهبا .3

 شود.به جای نام روزنامه خودداری می« همان»تکرار 

خان در انجام هر مهم خاطر خطیر اقدس شاهنشاهی را حاجی علی السّلطنهاعتمادچون »نمونه:  .4

الیه مشهود رای بیضاضیای اقدس شاهنشاهی بود لهذا از یراضی و خشنود داشته و کمال کفايت معزّ

ض و موکول الیه مفوّیرلمعان مبارک وزارت موقوفات و وظايف ممالک محروسه را به معزّقرار فرمان مه

نامجات و در وقف مقرّرهفرمودند که در کمال امانت لوازم کفايت خود را صرف وجوه موقوفات به مصارف 

 (.835: 579)ش« وصول وجوه مستمريات و وظايف به ارباب استحقاق صرف نمايد

شب شروع به آمدن باران شده و تا االولی از نیمهدر شب دوشنبه پنجم شهر جمادی »دو نمونۀ ديگر:  .5

روز از سحاب رحمت الهی باران آمده مردم را اطمینان کلی از بابت حاصل به هم رسانیده و يک شبانه

سط در اوا»( و 68: 478)ش« همال اشتغال دارندالبال به دعای دوام عمر و دولت شاهنشاهی بیفارغ

ها و االولی باران خوبی در اصفهان آمده، موجب امیدواری مردم و بسیاری آب در رودخانهشهر جمادی 

ت مشغول امر زراعت و دعای بقای ذات کثیرالبرکات اعلیحضرت شاهنشاهی انهار گرديده است و رعیّ

 (.87: 480)ش« باشندمی

مسیله،  ج و شکار در شکارگاهبعد از سیر و تفرّ وجود مسعود فايض الوجود همايون...»ای ديگر: نمونه  .6

الم را وسیلۀ مآرب و مقاصد خود دانسته عنان عزيمت ملوکانه بدان السّزيارت حضرت معصومه علیها

ه استفاضۀ خسروانه فرموده در نشانه منعطف فرمودند و چند روزی در آن روضۀ متبرکّصوب سعادت

ر اهلل مرقدهم و سالطین سلف انار ور ساير امامزادگان عظام نوَّۀ به آن حضرت و قبتعلّقتعمیر عمارات م

ام و اعیان آنجا علی قدر مراتبهم لی و خدّعهم همتی ملوکانه مبذول داشته به هر يک از متوّاهلل مضجَ

 (.1059: 615)ش« اعطا و مرحمت فرموده بعدها عازم خالفت گرديده....

، در قسمت وقايع مملکت خراسان چنین آمده است: علیهروزنامۀ دولت  577در شمارۀ  نمونۀ ديگر: .7

رحیم مجتهد پیرمردی باخرزی دختری دارد قريب يک سال بود که پای  محمّداز قرار نوشتۀ شیخ »

ف ره مشرّدختر خشک شده و بر جای مانده بود شبی دختر در خواب ديد که خود را بايد به روضۀ منوّ

نما گردد. بامدادان خواب خود را با پدر در میان آورد و پیرمرد سازد و مستدعی شفا از آن آستان معجز

تان مبارک مشرّف شدند در روز   د کرد که او را به روضۀ مطهره ببرد. بعد از آنکه به شرف آستعهّ

دختر را پدر بر دوش کشیده به زيارت روضۀ مبارکه مشرّف گرديد. در اواسط حال دختر پدر را ای جمعه

فرمايد و در اثنای آن پايش را يم را حالتی خوش حاصل است گويا حضرت شفايم عطا میآواز داد که پا

کشیده و رويش برافروخته غرق عرق گرديد و اثری از مرض باقی نماند. پیرمرد تا چند روز مطلب را 

 منتشر نکرد. شبی در خواب ديد که با او خطاب و در خطاب عتاب فرمودند که چرا اين معجز را منتشر

ت را در هرجا نقل نموده و به عرض علما رسانیده، جمعی شهادت دادند که اح کیفیّالصبّنساخته؟ علی

 (.822: 577)ش« پای دختر معیوب بوده و شفا يافته است
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