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 با انواع معاصر  تیمطبوعا خبری هایمصاحبهبازرگانی و  هایآگهیاولین  مقایسه

 3الیاسیمحمود ،  2اعظم استاجی،  1زهرا بادامدری 

 دانشگاه فردوسی مشهد زبانشناسی )آزفا(،دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار زبانشناسی-2

 دانشگاه فردوسی مشهدستادیار زبانشناسی ا-3

 چکیده 

خطی  هایبردارد و با درج نشانه یاناز مرا  هاهزبان خود، فاصلدیگر افراد همانسان با اختراع خط توانست برای ایجاد ارتباط با  

ای بعد نیز انسان هنیاز به حضور مخاطبان به آنان منتقل کند. در دوره، پیام خود را بدون یروسپاپو  بر پهنه الواح سنگی، پوست

فشرده  و الواح های گوناگونی چون رساله، کتابهایش را در قالببه کمک نوشتار، با توجه به اهداف خود توانست اندیشه

گاری نمجموعه افزود. انتشار مطبوعات و روزنامهها را نیز باید به این ویژه روزنامهمنعکس سازد. در دوران اخیر، مطبوعات و به

ی تواند به معرفها در ادوار مختلف میمطالعه و بررسی روزنامهرو، اند و ازاینای در تنویر افکار عمومی ایفا کردهنقش عمده

ایع وق»روزنامه  در هاآگهی اولین هایویژگیرسی تحقیق به توصیف و بر این کمک کند. پیشینه مطبوعات فارسی در ایران

 ،ن منظور. برای ایپردازدمی هاآنو مقایسه بین  هاآنجدیدترین انواع معاصر  و مطبوعاتی هایمصاحبه ترینقدیمی و «اتفاقیه

زاهر » هنشریدر  مطبوعاتی هایمصاحبه ترینقدیمیو « وقایع اتفاقیه»موجود در روزنامه  هایآگهیاز اولین  هایینمونهابتدا 

گردآوری کرده و سپس به توصیف ، «خراسان»مانند  معاصر هایروزنامهرا از  هایینمونهو  «وملرساله مفتاح الع»و « ی باهرایراد

 مؤثرگامی  تواندمی. نتایج این تحقیق ایمپرداخته هاآنخصوصیات و ساختارهای زبانی هر یک و سرانجام مقایسه بین  بررسیو 

 .ره قاجار و دوران معاصر بردارددو در متون مطبوعاتی نوشتاری و زبان فارسی فرهنگ باجهت آشنایی 

 آگهی بازرگانی، مصاحبه خبری، ساختار زبانی، فرهنگ و زبان فارسی واژگان: کلید
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 آشنایی ایرانیان با روزنامه نخستین. مقدمه: 1

قاجار، اطالعی در مورد روزنامه و  شاهناصرالدیناکثریت مردم تا نهضت مشروطه و تعداد زیادی از نخبگان تا قبل از دوره  

شورهای و بازرگانانی که در تماس با ک رتبهعالیبرخی درباریان و دیوانیان  مثالً. تعداد محدودی از افراد نداشتند نگاریروزنامه

 در هند که نویسندگان هر دو کتاب آگاهی داشتند. در دو کتاب،« کاغذ اخبار»هند و روسیه بودند، از وجود  مخصوصاًخارج 

ورد مطالب در این م ترینقدیمیرا  هاآن توانمیکه  ذکرشدهیا مطبوعات نوشتاری فارسی  نگاریروزنامهایرانی بودند، از 

 دانست.

می بعد از است. این کتاب با فاصله ک« مسیر طالبی»است، کتب  یادشده نگاریامهروزناولین کتاب چاپی فارسی که در آن از  

هجری قمری در کلکته انتشار یافت. مسیر طالبی، عالوه بر هند  122۱متن چاپی فارسی آن در سال  و نوشته شد« تحفه العالم»

 (13۱۱اف، )رسولاست شدهدادهآن شرح  فواید، در ایران نیز به شهرت رسید. در این کتاب، مفصل درباره روزنامه و اروپا و

 هایمینسرز، اشاراتی به انتشار روزنامه و مجله در محمدشاهو اسناد تاریخی اواخر دوره سلطنت فتحعلی شاه و  هاسفرنامهدر  

هجری قمری سفیر ایران در دربار انگلیس  122۱تا  122۱ هایسالکه « میرزا ابوالحسن ایلچی» ازجملهدیگر نیز شده است؛ 

 :کندمیاست، یاد « News»که همان « نوز»از روزنامه با نام « حیرت نامه سفرا»بود، در کتابش 

و جمع وجوه نوز هفتصد هزار تومان است که عاید خزانه شاهی  خرندمیمردمان آن کاغذ را به نیم قروش یا کمتر و یا بیشتر » 

و فالن  ]کرد[مضامین آن اینکه فالن سردار فتح  ازجملهو  گذردمیوزگار اهل نوز نیز با حسن وجهی و مدار ر]![شودمی

و بهمان را پسر یا زن مُرد و در فالن خانه ضیافت شد و فالن را به رقص آوردند و فالن  ]کرد[شکست خورد و فالن عروسی 

 «را سخریه نمودند و فالن کس را به نفت اندودند.

 کهنایبود برای  ایوسیلهآگاه کردن مردم از خبرهای روز داخلی و خارجی،  غیرازبه، نگاریروزنامهبدین ترتیب همیشه  

را  نقش آن« میرزا صالح شیرازی»باخبر باشند. عالوه بر آن برخی افراد همچون  هاآنمقامات دولتی از نظرات مردم و عقاید 

آگاهی ایرانیان از قدرت سیاسی و اجتماعی  ،منابع و شواهد موجود در (13۱۱اف، )رسول دانشدهدر تبلیغ و آگهی نیز یادآور 

ک منبع درآمد و ی عنوانبهسود ناشی از فروش آن برای صاحبان روزنامه و خزانه دولت نیز  آن برپیداست و عالوه  هاروزنامه

 ، در ایران بود.هاروزنامه خصوصبهری و از مزایای مطبوعات نوشتا هااینه که هم حرفه مهم حائز اهمیت است

 هایمونهن و هامصاحبهو  هااعالنو  هاآگهیآنچه گفته شد، موضوع اصلی پژوهش حاضر، توصیف و بررسی اولین  اساس بر 

ین اول و «وقایع اتفاقیه»از روزنامه  آگهی هاینمونهاولین  است.قدیمی و جدید  هاینمونهبین  عصر حاضر و مقایسهجدید 

« خراسان»و مصاحبه از روزنامه  آگهی جدید هاینمونه و« رساله مفتاح العلوم»و « بارهازاهر یرادی » نشریه از هامصاحبه

 .اندشدهانتخاب

 هایمونهنرا با  هامصاحبهو  هاآگهی اولین ن نوشتاریومت هایتفاوتاست؛ زیرا قسمتی از  اهمیت بسیار دارایاین تحقیق، 

 ترینیقدیمورت مطرح کرد که؛ به این ص توانمیپژوهش را  هایسؤال. با توجه به این مطلب، دهدمیعصر حاضر نشان جدید 
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ریک و ساختار زبانی های چه خصوصیاتی هستند دار ،در مطبوعات فارسی ایرانی هامصاحبهو  هاآگهی هاینمونهو جدیدترین 

 چگونه است؟ 

 زیر است: هایبخشرای این تحقیق، عالوه بر مقدمه دا 

 پیشینه تحقیق  - 

 روش تحقیق - 

 هاآنو تحلیل  هاداده - 

 گیرینتیجه - 

 

 پیشینه تحقیق. 2

 و در دپردازمیوطه در دوره مشر مخصوصاًبه بررسی مطبوعات « تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران» کتاب( در 13۳۱طباطبایی ) 

و غیره  ، مساواتالقدسروح، صوراسرافیل، المتینحبلمعروف مانند صبح صادق،  هایروزنامهبرخی خصوصیات  به این میان

 .کندمیاشاره 

 هایسالبه بررسی مطبوعات ایران در  .«ش 132۱ -1332مجموعه اسناد مطبوعات ایران »در کتاب  (13۳۱روستایی و سالمی ) 

 مقاطع ترینحساسیکی از  نظرانصاحبکه به اذعان تمامی مورخان و  ایدوره؛ یعنی پردازدمیهجری شمسی  1332-132۱

ین نشریات ه بیشترسبب گردید ک در این دوره جراید حدوحصربی. تنوع و فعالیت شودمیسی ایران محسوب تاریخی و سیا

ی پژوهشگران تاریخبرای  تواندمی، این کتاب رویازاینفرهنگی در این زمان به منصه ظهور برسد.  سیاسی، اجتماعی و

 .باشد مختلف تحقیقی مفیددر ابعاد  مطبوعات

گونگی و چ به ارتباط و ضرورت زبان و خط« ایرانیان و دیگر پارسی نویسان نگاریروزنامهتاریخ »( در کتاب 13۳۳پروین ) 

نامه علمیه روزمثل کاغذ اخبار، وقایع اتفاقیه،  هاروزنامه ترینمهماز  هایینمونهو  کندمیدر ایران اشاره  نگاریروزنامهپیدایش 

 .کندمیکامل بررسی  طوربهرا  ...دولت علیه ایران و

ف در مختل هایروزنامه به بررسی «ش. 132۱در خراسان از آغاز تا شهریور  نگاریروزنامه روزنامه و»( در کتاب 13۳۱الهی ) 

 :خراسان در سه دوره

 از آغاز تا مشروطیت -الف 

 از مشروطه تا کودتای سوم اسفند -ب 

مختلف و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلف این  هایروزنامهو به بررسی  ش. 132۱ی سوم اسفند تا از کودتا -ج 

 .پردازدمی هادوره
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مثل  یرانا نگاریروزنامهمربوط به  هاینخستینبه بررسی « ایران نگاریروزنامهنخستین تاریخ »( در کتاب 13۱۱) افرسول  

جراید و مجالت فارسی، نخستین روزنامه رنگی در ایران، نخستین روزنامه سینمایی در ، نخستین هااعالنو  هاآگهینخستین 

 .پردازدمیایران و غیره  نگاریروزنامهتاریخ 

 پردازدمیناسایی برخی اسناد و ش گردآوریبه « ه.ش. 12۱۱-132۱ مطبوعاتاسناد »در کتاب  (13۳2) بیات و کوهستانی نژاد 

که تاریخ  است از آرشیو سازمان اسناد ملی ایران اسناد، مجموعه اسناد و مدارکیو مجالت است و این  هاروزنامهکه شامل 

هجری قمری تا سقوط نظام رضاشاهی در  12۱۱، یعنی از سال تحوالت مطبوعاتی ایران را از بدو پیدایش دولت مشروطه

جله که برای تقاضای صدور امتیاز روزنامه یا م شودمیگیرد. بخش اعظم این اسناد شامل رشته مکاتباتی  دربرمی 132۱شهریور 

 جریان داشته است. 

فصل  از تاریخچهبا آغکه ) پردازدمی از مطبوعات ایران سالهدهبه بررسی یک دوره  «مطبوعات ایران»در کتاب  (13۱۱) برزین 

را معرفی کند و به خدمات مطبوعات در  هاآنتا  ( و سعی داردیابدمی، پایان 13۱3 شهریورماهمطبوعات کشورمان، اول  جدید

 گونهاینش. مطبوعات  13۱3-13۱3 هایسالمانند  ایدورهاخیر در هیچ  هایدههبه قولی طی که  پردازدمیدولت این دوره به 

 نقش نداشته است. گونهاین ،آن هایبرنامهدر اشاعه نظرات و خدمت نکرده و به دولت 

( در کتاب تاریخ چاپ سنگی اصفهان 13۱۱جلیسه )است.  شدهانجامزمینه بررسی ساختار زبان فارسی نیز مطالعات بسیاری در

پردازد. در این کتاب به مسائلی از قبیل مفصل در مورد تاریخ چاپ سنگی در جهان و ایران و سپس در اصفهان می طوربه

های اولین پردازد. در این کتاب ویژگیدر عصر قاجار می ژهیوبههای اصفهان روزنامه خصوصبهها آرایی روزنامهصفحه

فهان های اصهای دیگر روزنامهاست و سپس تصاویری از سرلوحه کرشدهذروزنامه منتشره در اصفهان یعنی روزنامه فرهنگ 

 ، نیز آورده شده است.منتشرشدهدر ایران  ق 132۱که بعد از سال 

 های تجاری و غیردولتی و اعالنات تجاری در روزنامه فرهنگ پرداخته است.در اواخر کتاب نیز در مورد آگهی

، ساخت نظریه زایایی گشتاوری هیبر پانظریه گشتاری )چاپ دوم(  هیبر پافارسی  زباندستور ( در کتاب 13۳۱) ینیالدمشککوه 

کند: بخش نحوی، بخش آوایی و بخش معنایی که قسمت عمده و مهم کتاب بر روی بخش زبان را در سه بخش توصیف می

و  و به همین جهت، بخش آوایی هست موردتوجهنحوی متمرکز اسکت. در این کتاب، تنها توصیف بخش نحوی زبان فارسی  

بر  توصکیف ساخت نحوی زبان فارسی  عنوانبه، کتاب حاضکر  رونیازاگیرد. قرار نمی یموردبررسک بخش معنایی زبان فارسکی  

 شود.  محسوب می یگشتار ایزانظریه  هیپا

به  تکاازند و با دست می ( در کتاب دسکتور و سکاختمان زبان فارسکی به تدوین قواعد دستوری زبان فارسی   13۳2عماد افشکار ) 

های بیش از چهل سککال تدریس در مقاطع مختلف آموزش سککعی در توصککیف   از تجربه مدد گرفتنهای چندسککاله و پژوهش

 وهیشکوشیده است که از جوانان، هم با  مورداستفادههای ها و مثالنمونه درآوردندسکتور و سکاختمان زبان فارسکی دارد. وی    

یان های پیشککیننویسککی را یاد گیرند و هم از کاربرد کلمات در نوشککتهها، درسککتنگارش امروزی آشککنا شککوند و با دقت در آن

 آنان رغبتی یابند. قدرگراناطالعاتی کسب کنند و به خواندن آثار 



 
 

5 
 

ن فارسی زبار درباره دستوهایش ترین نظریهادبی معاصکر فارسکی به آخرین و کامل   دسکتور زبان ( در کتاب 2۱۱1روبینچیک )

نظیر نماید. آنچه مایه شگفتی است، دقت بیپرداخته است. این اثر زبان فارسی را از سطح آواها تا جمالت تحلیل و بررسی می

های تاریخی و گاه های زبان فارسکککی و در بسکککیاری موارد تحصکککیل ویژگی جانبههمکه انگیز مؤلف در بررسکککی و شکککگفکت 

 زبانی است.شناختی مسائل جامعه

وری و ص طوربههای نحوی و صکرفی زبان فارسی  ( در کتاب سکاخت زبان فارسکی به تحلیل و توصکیف مقوله   13۱۱رحیمیان )

های آمیز، تنها با استفاده از مالک، مؤلف ضکمن پرهیز جدی از ارائه تعاریف ذهنی و تناق  گریدعبارتبهپردازد. توزیعی می

 های صرفی و نحوی کرده است.از مقولهصوری و توزیعی، توصیفی روشن 

 

 روش تحقیق .3

علمی  صاحبهو م «وقایع اتفاقیه»روزنامه  هایآگهیتحلیلی است و حوزه بررسی پژوهش، اولین  -ماهیت این پژوهش توصیفی  

 و« خوانیممیمطالبی درباره علم نجوم »با عنوان  -دومین نشریه ایران -«رادی باهرازاهر ی»مندرج در شماره نخست نشریه 

 ت واس «خراسان» روزنامه از ایمصاحبهو  هاآگهی از هایینمونه و «دانش»مندرج در نشریه « رساله مفتاح العلوم»از  ایمصاحبه

 .اندشدهمقایسه  باهمخصوصیات و ساختار زبانی بررسی و  ازنظر هاآن مطالب

 

 تحلیل  توصیف و :هاداده. ۴

 پردازیم.ها میها و تحلیل آناین قسمت به بررسی دادهدر

   

 نخستین آگهی و اعالن بازرگانی در مطبوعات ایران ۴٫1

ران، یک اعالن ، اولین نشریه ای«طلیعه»بود. « عباس میرزا نائب السلطنه»نخستین ایرانی که به مطبوعات اروپایی آگهی افزود،  

بنابراین پیشینه آگهی در  ؛شودنمیدر عهد محمدشاه قاجار، آگهی دیده  آن ازموجود  هاینسخهی است؛ اما در مطبوعات

سال پس از انتشار  1۱را  درج آگهی در مطبوعات ایران (13۱۱اف، )رسول قاجار است شاهناصرالدینمطبوعات ایران از عهد 

سال بعد از رواج آگهی در مطبوعات غرب  1۱هجری قمری، یعنی حدود  12۱۳در سال « کاغذ اخبار»اولین روزنامه ایران 

 دانست. توانمی

در شماره ششم آن، آگهی فروش اجناس خارجی در  مثالًچاپ شد. « وقایع اتفاقیه»اعالن در روزنامه  -اولین آگهی بازرگانی 

چ نیاورده در این والیت هی حالتابهبعضی »و « اعالست و تازگی دارد». جمالتی مانند: شودمیسفارت انگلستان دیده نزدیکی 

عت، میز و صندلی، شمع، چتر، ساعت چینی و ادر متن این روزنامه نشان از تبلیغات اجناس است. اجناس شامل زنجیر س« بود

از زبان متن، سادگی و گفتار عامیانه پیداست که  (13۱۱اف، )رسولایرانی استغیره بود. این نخستین آگهی در مطبوعات 
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و  رینگاروزنامهو اثری از فنون بیان خاص  اندکردهمیتبلیغ  هاروزنامهکاالهای فروشی خود را در  ،امروزی هایحراجیمانند 

 . شودنمیویژه آن، در این متن دیده  هایتکنیک

 :خوردمی مهجری قمری، این آگهی به چش 12۱۳، مورخ هفتم رجب «وقایع اتفاقیه»مه در شماره چهاردهم روزنا 

 خواهدیممسیحی است و  رافائلپهلوی گود زنبور کخاله مال موسیو  عبدالعظیمیکباب خانه واقع در محله دروازه شاهزاده » 

 «یا هرکس که در خانه مزبور باشد قیمت او را جویا بشود. رافائلبفروشد. هر کس طالب خریداری خانه مزبور باشد از موسیو 

 

 بررسی ساختار زبانی متن 

ان نوشتار دریافت. زب توانمیاستفاده از زبان عامیانه را در متون نوشتاری مطبوعات آن زمان  راحتیبهبا نگاهی به متن باال،  

 اندشدهیمبرخی کلمات )یکباب( سر هم نوشته  «کاغذ اخبار»مانند متون خبری  ؛همان زبان و توضیحات کوچه و بازار است

 روزهام« مسیحی است رافائلمال موسیو ». در جمله اول شوندمیدر متون نوشتاری فارسی امروز از هم جدا نوشته  کهدرحالی

استفاده  «متعلق به»اژه آن از و جایبهو  رودمیکاربرد ندارد و در فارسی گفتاری عامیانه به کار تاری فارسی در متون نوش

 سویهبنیز تغییر این کلمه و سیر  «خریدار» جایبه« خریداری»و جود ندارد. کلمه  بندیجملهچنین  اصالً هاآگهیو در  شودمی

و خالصه کردن و استفاده از  کوشیکممیل به قدیمی و جدید،  هایآگهیقایسه . در کل، مدهدمیکوتاه شدن آن را نشان 

رهن و اجاره خانه و  از آگهی اینمونه. 1. شکل دهدمیرا نشان  (البته دارای بار معنایی کامل) ترکوتاهجمالت و واژگان 

 .دهدمیرا نشان  «خراسان روزنامه صبح ایران»تمان در روزنامه آپار
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 1۱۱۱۱، شماره 13۱۱ مهر 1۱روزنامه خراسان روزنامه صبح ایران، شنبه  نمونه آگهی -1شکل 

 

 بررسی ساختار زبانی متن

ت ؛ اما اطالعااندکردهفضای کمی که هر یک اشغال  باوجودمربوط به رهن و اجاره آپارتمان است.  هایآگهیاین تصویر،  

 هاآپارتمانن که همه ای دهدمینشان  ،شدهنوشته. تیتر و عنوان که با فونت سفید و زمینه قرمز در باال دهندمیخواننده فراوان به 

 هایویژگیآدرس و شرایط و  .شودنمیه متراژها را شامل متر به باالست و بقی 1۱۱ هاآنفقط رهن و اجاره و در ضمن متراژ 

که همه  «وقایع اتفاقیه»ه تلفن( آمده است؛ برخالف متن آگهی روزنامه شمار) تماسآن بسیار کامل و خالصه همراه با نحوه 

مطبوعات و نیز ی زبان نوشتار تحول خوبیبه. مقایسه دو متن کندمیاین اطالعات را بسیار طوالنی و به زبان گفتار عامیانه بیان 

 .دهدمیرا در طول تاریخ نشان  نگاریروزنامهو فنون  هاتکنیکپیشرفت 

بعضی از اشخاص که باید روزنامه » :رسدمیتحت عنوان اعالنات، این اعالمیه به نظر  «وقایع اتفاقیه»همان شماره روزنامه  در 

که  کنندیملهذا مباشرین روزنامه خواهش  .رسدنمیکه گاهی موافق قاعده  اندکردهبرسد شکایت  هاآنبه  هفتهبههفتهدولتی 

را  هانآباشند روزنامه  هرکجابه مباشرین اخبار و اعالم نمایند که در  شوندمی مأمور جاییبهیا از جایی  کندمیهرکس سفر 

 .«برسانند هفتهبههفته

ی ان نوشتارنشان از عدم تکوین زب رسانیاطالعهم وضع به همین منوال است. استفاده از جمالت طوالنی برای  هااعالندر  

استفاده « لذا»از « لهذا»واژه  جایبهاست. امروزه  ،دلیل قرار داشتن در مراحل آغازین کارالبته این به  است. هروزنامه مربوط

 . دهدمیواژگان را در عصر جدید، نشان  سازیکوتاهکه این خود میل به  شودمی
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. دادندمی سفارش آگهی صورتبه« وقایع اتفاقیه»آماده فروش خود را در روزنامه  هایکتاببرخی ناشران آن زمان، فهرستی از  

و در شماره « شرح کبیر»و کتاب « قرآن»آگهی فروش سه جلد  ،(هجری قمری 12۱۳، در شماره بیست و هفتم )نهم شوال مثالً

در آن  هاکتاببه گرانی  هاقیمتبا مشاهده  (13۱۱اف، )رسول دیگر آمده است هایکتاببیست و هشتم )هفته بعد( فهرست 

 :بریممیزمان پی 

 ..«تومان . 2تومان، تفسیر صافی  ۱ه شاهنام» 

 مثالًکه  بینیممیبا مقایسه قیمت ارزاق با کتاب، . (13۱۱اف، )رسول ، نرخ ارزاق مصرفی فهرست شده است۱3در شماره  

 ؛کیلو قند خرید 1۱و یا  مرغتخمعدد  1۱۱۱عدس و یا  کیلوگرم ۱۱۱ تقریباً شدمیزمان  آن در« شرح لمعه» جلدیک  جایبه

 بود. هاآنبنابراین با توجه به قیمت بسیار گران کتاب در آن زمان، خرید آن برای قشرهای مردم خارج از توان 

م گاهی حجو  شدمیچاپ  جلد هربا درج قیمت « وقایع اتفاقیه»مداوم در صفحه آخر روزنامه  طوربهآگهی فروش کتاب،  

کتب  وصخصبهبر آگهی و تبلیغ کتاب،  تأکیده این مطلب حاکی از اهمیت و ک رسیدمیکل یک صفحه  دوسومآن به 

طالب و م .رسیدمیبه چاپ  تقریباًنیز در هر شماره  هاآنفهرستی از اقالم مصرفی مردم و قیمت ادبی است.  ارزشمند دینی و

اوان مردم فر تأکیدموضوعات آن زمان به پیچیدگی و تنوع موضوعات کنونی نبوده است و گویا مواردی که دارای اهمیت و 

همه  کهنحویبه ؛شد رتمتنوعو  ترگستردهموضوعات تبلیغات بسیار  ،است. با پیشرفت تکنولوژی شدهمیآن زمان بوده تبلیغ 

 روز را نشان هایتکنولوژی ترینپیشرفتهتبلیغ  از اینمونه. 2. شکل برگرفتی بشر را در گزند غیرضروریموارد ضروری و 

 .دهدمی
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 1۱۱۱۱، شماره 13۱۱ مهر 1۱، شنبه از روزنامه خراسان روزنامه صبح ایران روز، هایتکنولوژی ترینپیشرفته آگهی - 2 شکل
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 خبری در تاریخ مطبوعات ایران هایمصاحبهچاپ نخستین  ۴٫2

 شاهناصرالدینبر برخی روایات از دوره  قاجار به بعد و یا بنا محمدشاهدر ایران، از دوره  نگاریروزنامهپیشینه مصاحبه همپای  

 .است شدهارائهو شبه مصاحبه « و جواب سؤال» صورتبهدر ایران  نگاریروزنامهاولیه  هایسالاست. بعضی از مطالب در 

در مورد علم نجوم  ایمصاحبه به قسمتی از اینجا در (.13۱۱اف، )رسولدر مطبوعات ایران با مطالب علمی آغاز شد وگوگفت

 است: شدهاشاره -دومین نشریه ایران -«زاهر یرادی باهرا»در شماره نخست نشریه  اینسخهبرگرفته از 

 : زمین جزو کدام منظومه است؟سؤال »

 .چرخندمیشمسی. تعدادی از ستارگان به دور خورشید  منظومهجواب:  

 : خورشید چیست؟سؤال 

 ...است قرارگرفتهکه در وسط ستارگان  گرددمیاست که از آن نور و گرما ساطع  ایستارهجواب:  

 : دوری آفتاب از زمین چقدر است؟سؤال 

 مایل.  ۱۱۱۱۱۱۱۱جواب:  

 ؟رسدمیمایل طی طریق کند در چه مدت به آفتاب  1۱۱: اگر چاپاری روزانه سؤال 

 سال 2۱۱۱جواب:  

 ؟گیرندمی: زمین و ماه و ستارگان نور و گرمی خود را از کجا سؤال 

 ...«. جواب: از آفتاب 

 

 بررسی ساختار زبانی متن

 هایصاحبهمعلمی نسبت به فارسی امروز ساده و برخی سخت و دشوار است. سهولت زبان بیان برخی  هایمصاحبهزبان برخی  

ال پرسش و به زبانی که اطف ، مصاحبهاصطالحبهکه عوام و اطفال نیز مطالب را بهتر بفهمند و  انددانستهعلمی را به این دلیل 

 است. یافتهمیبعدی نیز ادامه  ایهشمارهتا  هامصاحبهاست. این  شدهمطرح، کنندمیپاسخ 

چه  ارتباط هر برای زبان مصاحبه بسیار ساده و نزدیک به درک عوام و کودکان آن زمان است. شودمیکه مشاهده  طورهمان 

جزو کدام  زمین»اول  سؤالدر  مثالًاست.  شدهمشخص« جواب»با  گوپاسخو « سؤال»با واژه  گرپرسش ،بیشتر و تفهیم مطالب

استفاده از کلمات  دهندهنشان« جزء» جایبه« جزو»است و هم کلمه  شدهبیانساده  صورتبه و جواب سؤالهم « منظومه است؟

م و عدم پیشرفت عل ، به علتشودمیو جوابی که برای آن آورده « خورشید چیست؟» سؤال مثالًگفتاری عامیانه است، یا 

اب از زمین دوری آفت». جمالتی مانند شوندمیمطالب هم با زبانی ساده بیان  هامصاحبه، در پایین دانش مردمتکنولوژی و سطح 

 نیز سطح پایین علم و دانش« ؟رسدمیمایل طی طریق کند در چه مدت به آفتاب  1۱۱اگر چاپاری روزانه »و یا « چقدر است؟

 یکیچهو صنعت و تکنولوژی و باال رفتن سطح تحصیالت و آگاهی مردم  . امروزه به دلیل پیشرفت علمکندمی ماییدمردم را 

. رودیمبه کار « فاصله زمین تا خورشید چند سال نوری است؟»مانند  ایجملهجمله باال  جایبهو  رودنمیاز این جمالت به کار 
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. بدین ترتیب مطبوعات هر ملت، شودمی دیده هامصاحبهنیز همچنان در متن  «طی طریق»مانند  استفاده از واژگان قرضی عربی

قرار  ثیرتأرا نیز تحت  هااینبازتاب مسائل اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و زبانی آن ملت است و همه  ایدوره هر در

 برقرار است.  هاآندوسویه بین  ایرابطهو  دهدمی

 است: شدهترجمهدیگراز مصاحبه که از زبان فرانسوی  اینمونه 

 حرارت چیست؟ ]:[س »

 تأخرینمکه  وزنیبیدر اندرون اجسام یا سیاله  شودمیاز حرکت ذره که واقع  است عبارت نفسهفیحرارت بالذات یا  ]:[ج 

از حس مخصوص که از قرب و مجاورت جسم  عبارتست کندمیو بالعرض یا نسبت به کسی که آن را احساس  نامندمیاثر 

 . شودمیگرمی محسوس قوه المسه که آلت عمومی آن جلد است 

 ؟شودمیاین حالت چگونه احساس  ]:[س 

 .گرددیماز بدن ما خارج  ترگرمکه از اجسام  شودمیحاصل  غیرمرئییک نوع تشعشع بسیار لطیف  واسطهبهاین حالت  ]:[ج 

 چیست؟ غیرمرئیاین تشعشع لطیف  اسم]:[س 

محدث آن است و عالوه  کلریک یا قوه حرارت نامند. لهذا کلریک سبب حس حرارتست و متأخرین اصطالحبهآن را ]:[ج 

 ...«.شودمیآثار و اعمال متعدده دیگر  بر آن سبب

 رساله مفتاح العلوم مندرج در نشریه دانش

 

 نشانه جواب است. « ج»و  سؤالعالمت « س»است که  کردهاشارهدر عنوان بخش نخست این رساله  

ات ورود مطبوعات عهد قاجار به عرصه گفتگو در مطبوع زمینهپیشدارد را باید  تریپیچیدهاین مصاحبه که شکل ساختاری  

وز نامفهوم جلوه کثرت استفاده از لغات عربی و برخی واژگان دشوار، متن را برای خواننده امر (13۱۱اف، )رسولدانست

و  شوندیمدستوری و زبانی ساده نسبت به برخی از این متون قدیمی بیان  امروزی که با ساختار هایمصاحبه . برعکسدهدمی

ورزشی  ایمصاحبه .3 شکل .شودنمیدیده  هامصاحبههستند، هنوز رد پایی از تصویر در این  توجهجالبدارای تصاویر رنگی و 

 .دهدمیرا نشان  «خراسان ورزشی»مندرج در روزنامه 
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 1۱۱۱۱، شماره 1۱3۱ الحجهذی 13۱۱ 2۱، مهرماه 1۱خراسان ورزشی، شنبه نمونه مصاحبه ورزشی از روزنامه  -3شکل 

 

 

 بررسی ساختار زبانی متن

. متن انددهشنوشته، جمالت بسیار کوتاه و ساده با ساختار دستوری مناسب انسان معاصر شودمیکه در متن مشاهده  طورهمان

است. متن مصاحبه حالت رسمی و خشک ندارد و گرما و  جداشدهاز متن جواب است و با یک مربع قرمز  ترپررنگ سؤال

 توجهلبج، عالوه بر جذابیت و هامصاحبهرنگی در  . استفاده از تصویرسازدمیاز آغاز تا انتها خواننده را با خود همراه  صمیمیت

 .کندمیرا به خواننده منتقل  تریکاملمطالب مصاحبه، خود توضیحات 

 

 گیرینتیجه. ۵
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سیر  وحوضبهمندرج در مطبوعات،  هایمصاحبهو اولین « وقایع اتفاقیه»روزنامه  هایآگهیاولین با بررسی متون نوشتاری  

 هایبهمصاحبازرگانی و  هایآگهیاولین  متون نوشتاری . از خصوصیاتگرددمیدر طول زمان مشاهده  هاآنتکوین و تکامل 

قدان ، فعربی دشوار، عدم استفاده زیاد از عالمات سجاوندی، کثرت استفاده از واژگان درپیپیخبری، جمالت طوالنی و 

و  هاآگهینام برد و از خصوصیات متون نوشتاری  توانمیرا و توجه مح  به محتوا  نگاریروزنامهتصاویر و فنون ویژه 

درج  به توانمیدر این تحقیق اشاره شد،  «خراسان»در روزنامه  هاآناز  هایینمونهمعاصر که به  هایروزنامهبرخی  هایمصاحبه

برای همه اقشار، استفاده زیاد از عالمات سجاوندی و استفاده از فنون  فهمقابلزبان ساده و  و خالصه و مفید، جمالت کوتاه

بنابراین، مطبوعات عالوه بر آگاه  ؛خواننده اشاره کرد توجهجلببرای هم مطرح کردن موضوعات و هم  نگاریروزنامهویژه 

 شد.معه با یکدیگر و تکنولوژی جدید بابرای آشنایی افراد آن جا ایوسیله تواندمیساختن مردم از مسائل موجود در هر جامعه، 

  

 منابع

 مشهد، دانشگاه فردوسی،132۱شهریور  تا آغازدر خراسان از  نگاریروزنامه، روزنامه و 13۳۱، سنالهی، ح.1 

 تهران، شرکت افست  ،13۱3-13۱3مطبوعات ایران ، 13۱۱، مسعود، برزین .2

 سازمان اسناد ملی ایران تهران، ،مطبوعاتاسناد  ،13۳2 سعودم کوهستانی نژادو اوه، کبیات .3

 تهران، معراج ایرانیان و دیگر پارسی نویسان، نگاریروزنامه، تاریخ 13۳۳، اصر، نپروین .۱

 تهران، جامعه شناسان ایران، نگاریروزنامه هاینخستین، 13۱۱اف، رسول،  رسول .۱

، سازمان اسناد ملی تهران ،مسیش 132۱-1332، مجموعه اسناد مطبوعات ایران 13۳۱رضا، ، محسن و سالمی، غالموستاییر .۱

 ایران

 تهران، بعثت تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران،، 13۳۱ حمد،طباطبایی، م. ۳

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

 

 

dept.talif.sch.ir/index.php-http://eng لینک کتاب های متوسطه اول 

 

 

 

 

 

 

http://eng-dept.talif.sch.ir/index.php

