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  چكيده
اين مقاله با نگاهي سبك شناسانه به بررسي مهمترين خصوصيات زبـاني و فكـري روزنامـة    

روزنامة اختر به گواه پژوهشگران حوزة تاريخ و روزنامه نگـاري ايـران ماننـد    . اختر ميپردازد
روين و ادوارد براون، يكي محمد علي تربيت، يحيي دولت آبادي، احمد كسروي، ناصرالدين پ

از مؤثرترين و بانفوذترين روزنامه هاي عصر قاجار است كه به عنوان نخستين روزنامة منظم 
در پاسخ به سوال اصلي پـژوهش  . فارسي زبان خارج از ايران در خاك عثماني منتشر ميشد

ان خالصـة  كه همانا يافتن مهمترين ويژگيهاي زباني و فكري روزنامة اختر اسـت و بـه عنـو   
سهم » اختر«رين ويژگي زباني تپژوهشهايي كه اين مقاله حاصل آن است، ميتوان گفت مهم

به خصـوص   -عمدتاً تركي، فرانسوي و انگليسي  -پررنگ آن در وارد كردن لغات غير فارسي
سي است؛ و بارزترين خصوصيت لغات مربوط به سياست و قانون و مجلس، به گسترة نثر فار

انديشه هاي روشنفكران از وطن رانده شدة ايراني در زمينـة آزادي خـواهي،    ش، ترويجفكري
و نقش مهم او » زن«پرداختن مستمر به ارزش و اهميت . عدالت طلبي و قانون مداري است

  .در پيشرفت و تعالي جامعه و خانواده نيز از اهم مطالب اين روزنامه است
  

  كليدي كلمات
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  مقدمه
اولين روزنامة منظمي كه به دست ايرانيان و در وهلة اول براي ايرانيـان در خـارج از كشـور    

ايـن روزنامـه بـه سـبب اشـتمال بـر مطالـب آتشـين و         . نام دارد» اختر«انتشار يافته است، 
نويسـندگان و اصـالح    خواهانه كه مسبب آن همكاري روشنگرانه و در برداشتن افكار آزادي

طلبان مشهوري چون ميرزا آقاخان كرماني، زين العابدين مراغه اي، ميرزا حبيب اصفهاني و 
با آن است، به قول ميرزا يحيي دولت آبادي، آينه اي است بـراي انعكـاس افكـار بيـداران     ... 

نامه هاي و يكي از بانفوذترين روز) 104 ص: حيات يحيي، دولت آبادي(ان فارسي ملت به زب
  .فارسي و مؤثرترين آنها در بيداري و حركت مردم به سوي قانون و عدالت و ترقي

/  1875ژانويـه   13برابر بـا  ( 1292ذيحجه  16نخستين شمارة اين روزنامه پنج شنبه «
به چاپ رسيد و برابر موجودي كتابخانة مركزي دانشـگاه تهـران، بـه ظـاهر     ) 1254دي ماه 

سـپتامبر   8برابـر بـا    1314ربيـع االول   30، مـورخ  23، سال 10ة آخرين شمارة آن، شمار
 ص: 1و ديگر پارسـي نويسـان، پـروين، ج    تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان(» .بوده است 1896
  .؛ يعني فعاليتي حدود بيست و يك سال)249

اين روزنامه در خاك عثماني و در شهر اسالمبول منتشر ميشد و بارها به تحريك دولـت  
  .ان يا به دستور مستقيم مقامهاي ترك، توقيف شده استاير

ابتدا هفته اي پنج بار، از سال دوم هفته اي دو بار و سـرانجام در سـالهاي آخـر    » اختر«
  . هفته اي يك بار به چاپ ميرسيده است

سر لوحة اختر ساده و حاوي نام آن به خـط نسـتعليق بـود كـه زيـر آن سـال تأسـيس        
، در سمت راست محل چاپ و تاريخ و ) L’AKHTER(ه به فرانسه ، و نام روزنام)1292(

اين روزنامـه در دوره اي طـوالني   . اختر مصور نبود. در سمت چپ، بهاي روزنامه درج ميشد
انتشار مييافت؛ اما اين كه بسـياري از منـابع، ايـن    )سربي(صفحه با چاپ حروفي  8تا  4در 

زيرا پيشتر اينـديا  «وفي نوشته اند درست نيست؛ روزنامه را اولين روزنامة فارسي با چاپ حر
ق بـه آن  1291گازت و مجلس مذاكرة علمية چاپ كلكته و شماره هايي از ايـران در سـال   

: 1ن و ديگر پارسي نويسـان، پـروين،ج  تاريخ روزنامه نگاري ايرانيا(» .طريق چاپ شده بودند
  ).258 ص

سـانتي   5/41در  5/28ال دوم سانتي متر، در سـ  47در  34قطع اختر در سال نخست «
صـفحه   6سانتي متر در دو سـتون و   28در  20متر در سه ستون و از سال هجدهم به بعد 

  ).258 ص: 1و ديگر پارسي نويسان، پروين، ج تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان(» .بود
يافت كه ميرزا محمد طاهر تبريزي پيش از نشـر روزنامـه   اختر در چاپخانه اي انتشار مي

بنيان نهاده بود؛ كه در آن عالوه بر اختر كتابهاي بسياري نيز بـه زبـان فارسـي چـاپ شـده      
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بوده كه محل سكونت و تجمع اصلي ايرانيـان مقـيم   » خان والده«ادارة اختر در محلة . است
روزنامة اختر در اسالمبول ابتدا يك غروش و از سـال سـوم   . اسالمبول به شمار ميرفته است

و در ديگر ممالك  4قيمت اشتراك ساالنه در شهر اسالمبول . وشي ميشدشصت پاره تك فر
منات  10روپيه، در روسيه و قفقاز  12قران، در هندوستان  25مجيدي، در ايران  5عثماني 

پروفسور ادوارد برون در سـفر خـود بـه    ). همان جا(فرانك فرانسه بود  25و در اروپا ) روبل(
؛ محمد علي تربيت نيز معتقد است كـه  ».قابل خواندن، مي يابدتنها روزنامة «ايران، اختر را 

اختر در تمام ادوار انتشار خود مشعل فروزان محافل روشنفكران و مركز اجتمـاع افاضـل و   «
موضـوعهاي مهمـي در آن   «: نويسـد بود؛ و فريدون آدميت مي» ة ايراندانشمندان تبعيد شد

و ديگـر پارسـي    يخ روزنامه نگاري ايرانيـان تار(» .چاپ شده كه در ايران چاپ شدني نبودند
در مطالعـات تـاريخي روزنامـه    » اختر«يكي از وجوه اهميت ). 255 ص: 1نويسان، پروين، ج

» كاغـذ اخبـار  «نگاري فارسي اين است كه براي نخستين بار در نشريه اي فارسي، از وجود 
  ).همان(ر داده است ميرزا صالح شيرازي به عنوان اولين روزنامة فارسي زبان ايران خب

  
  دست اندركاران روزنامه

با تشويق و حمايت محسن خان معين الملك سفير كبير ايران در باب عـالي، محمـد طـاهر    
: آقا محمد طاهر قرچه داغي تبريـزي، وفـات  (وي . را عهده دار شد» اختر«تبريزي، مديريت 

ا اين كـه غيـر از تـأمين    بازرگان و صاحب چاپخانه بود و ب) در اسالمبول 1325ذيقعدة  21
سرماية انتشار روزنامه دخالت چنداني خصوصاً در امر نگارش مطالـب ايـن روزنامـه نداشـته     

. رسـيد رين صفحة روزنامـة اختـر بـه چـاپ مي    در آخ» طاهر«است، همواره نامش به صورت 
نويسـندة اكثـر مطالـب     ميرزا نجفقلي خان دانش خوئي، مترجم سفارت ايران در اسالمبول،

  .خصوص در سال هاي اول تأسيس روزنامه بودم اختر بمه
اين روزنامه ميرزا مهدي خان تبريزي نام » سردبير«يا به اصطالح امروزي » منشي اول«

ت كـه تحريـر و   اين ميرزا مهدي منشي اختر همان اس. داشت كه بعدها مشهور به اختر شد
نند و هم اوسـت كـه مؤسـس    را به او منسوب ميك» نامة ابراهيم بيگسياحت«انشاي فارسي 

  .مطبعة خورشيد در اسالمبول است
در برانگيختن اذهان عمومي جامعة ايران » اختر«يكي از مهمترين علل موفقيت روزنامة 

و شعله ور كردن آتـش خشـم اسـتبدادطلبان دولـت ايـران، همكـاري عـده اي از ايرانيـان         
از جملـه ايـن   . ، با آن استروشنفكر و اصالح طلب، هر چند به صورت موقت و نه هميشگي
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ميرزا حبيب اصـفهاني  «، »شيخ احمد روحي«است؛ ديگر » ميرزا آقاخان كرماني«افراد يكي 
  .»زين العابدين مراغه اي«و » ميرزا يوسف خان مستشارالدوله«، »متخلص به دستان

متولـد شـد در بـارة ايـن     » اختـر «روزنامه اي كه در شانزدهمين سـال انتشـار   » قانون«
  :امه نوشتروزن

قـانون،  (» .روزنامة اختر به دولت و ملت ايران بيشتر خدمت ميكند تا هفتاد وزير اعظم«
  ).3ص ،3ش

در اين مقاله، با رويكردي سبك شناسانه، مهمترين و پربسـامدترين ويژگيهـاي زبـاني و    
امة فكري اين روزنامه بيان ميشود؛ با ذكر اين نكته كه بررسي ويژگيهاي زباني و فكري روزن

امري الزم و غير قابل اجتناب در  -به عنوان يكي از مهمترين روزنامه هاي عصر قاجار -اختر
  .تكميل مطالعات در حوزة سير تحول نثر فارسي، در دو سطح زباني و فكري ميباشد

  
 اختر روزنامة زباني ويژگيهاي ترين مهم بررسي -1

 خصوصيات رسم الخطي و دستوري 1-1

  رسم الخط -1-1-1
جمع و » ان«بيان حركت در موارد مختلف از جمله هنگام جمع بستن كلمات با » ه«ابقاء  -الف

  :نيز ساختن اسم مصدر
» كرفـت  بايـد  انرا مقياس لندن شهر از كه است كان بيچاره و فقرا فقرة هم يكي« -

 ).23ص ،3ش ،5س اختر،(

 اختـر، (» بناهـا  همـة  سـاختن  در اهتمام و كي رسيده است بلديه ادارة وظايف از« -
 ).12ص ،2ش ،5س

 بـوده  فـراهم  كـي  آسوده كامل اسباب را حجاج معظمه مكه در چه و آنجا در چه« -
 ).21 ص ،3 ش ،5س اختر،(» است

 نظـاره  بـذهن  ديدن بمحض و اند داشته بزرك اهميتي وقتي روبرو حصار دو اين« -
 ).75ص ،10ش ،5س اختر،(» اند شده نهاده اينجا در مقصودي براي كه ميرسانند كان

  پيوسته نويسي -ب
حـرف  » كه«حرف اضافه، » به«تمايل زياد به پيوسته نويسي كلمات از جمله چسپيدن  

صفت اشاره به واژگان پس از خود، چشمگيرترين ويژگي رسم الخطـي  » آن«و » اين«ربط، 
  .اين روزنامه است
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 جنـرال  تكليـف  بموجـب  كه را بلغار متهم منصبان صاحب رهائي وين روزنامهاي« -
 تنهـا  روس دولت ميكويند و كرده روس پولتيك بموفقيت حمل يافتند استخالص ولبارسق

 ).45، ص6، ش13اختر، س(» ...  ننموده اكتفا باينفقره

 حـال  ميـداد  افغانسـتان  بكارهاي خود منافع بمالحظة كه اهميتي انكليس دولت« -
 ).282ص ،35ش ،13س اختر،(» ندارد بامور اعتنائي چندان هست كه مالحظه بهر

 اسـباب  بهمـديكر  را مفتريـات  اينكونـه  حكومـت  دو اين ميشود معلوم قراريكه از« -
 ).  132ص ،17ش ،12س اختر،(» اند داده قرار مقصود پيشرفت

 ترقـي  بـاب  در كوچك و بزرك از همسايه دولتهاي همة بينيم مي حالتيكه در... « -
، 13، ش9اختـر، س (» ... دهنبو فارغ مشاوره و مذاكره از روز و شب خودشان مملكت تجارت

 ).101ص

» نـدارد  اهميتـي  چنـدان  يونـان  مسـلك  و اينجوابها ايم كرده عرض بارها چنانكه« -
 ).313ص ،40ش ،12س اختر،(

 ).376ص ،48ش ،8س اختر،(» است كذشته آنوقوعات از سال يك اكنون« -

 تاخـت  آنصـفحات  مانـدة  بـاقي  بĤبادانيهـاي  هموند قبيلة پيشكان شقاوت اينروزها -
 ).167، ص22، ش8اختر، س(» .اند كرده ويران بكلي...  را پرشكوه آنقطعة وردهآ

  »گ«به جاي » ك«استفاده از  -ج
از حـرف  » گ«ه جـاي  در همه جا ب ،گرددهاي آمده مشاهده ميچنان كه در تمامي مثال

در ايـن روزنامـه نوشـته    » چ و ژ پ،«شود؛ اين در حالي است كـه حـروف   استفاده مي» ك«
  .شوندمي

  دستور -1-1-2
  :»ها«كاربرد خاص عالمت جمع فارسي  -الف
 ،2ش ،5س اختر،(» شد نخواهد آورده بجا ماها همراهي و موافقت بجز تكليف آن« -
 ).12ص

 بكمـال  طورهـا  بهمين مندي دولت شخص يك سراي دولت دم در كه هست بسا« -
 ).23ص ،3ش ،5س اختر،(» دهند مي جان افتاده بيچارگي

 اختر حق در باينطورها كه امضا صاحب جناب توجه حسن از نيمك مي تشكر اوالً« -
 ).291ص ،37ش ،5س اختر،(» كرده لطف اظهار

 ).12،ص2،ش5س اختر،(» آنجاها داشتن پاكيزه و« -

 ).14ص ،2ش ،5س اختر،(» شده وارد اينجاها ديروز امپيراطور اعالحضرت« -
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 عبـور  و مـرور  راه نشد بسته باعث قدرها چه اشكاالت اين كه نمود مالحظه بايد« -
 ).14ص ،2ش ،5س اختر،(» است

  »را«كاربردهاي گوناگون حرف   -ب
  :در معني حرف اضافه» را«استعمال *
» فرمودنـد  پـذيرايي  را اشـخاص  بعض بودن نو سال بواسطة امپراطور اعالحضرت« -

 ).17ص ،3ش ،5س اختر،(

 بـر  هكـ  نيسـت  چيـزي  السـلطان  معتمـد  سركار دلفريب اطوار و مستقيم مسلك« -
اختـر،  (» .را مـا  اسـت  مسـلم  خـوبيش . نـدانيم  بداهت بطور ما يا باشد مانده مخفي همگان

 ).137، ص9، ش19س

 مـي  ديده ناراستي و كجي را افغانستان حركت ميزان كه كرد مشاهده اثنا اين در« -
 ).13ص ،2 ،5س اختر،(» شود

 ،10ش ،5س اختـر، (» مانـد  نادانـانرا  و كودكـان  سـخن  ايـن  كـه  بخـداي  ني ني« -
 ).77ص

  :به عنوان نشانة مفعول» را«استعمال *
 مـي  سـپارش  را اروپ دولتهـاي  نصايح كردن قبول عثماني بدولت انكليس دولت« -
 ).118ص ،16ش ،5س اختر،(» كند

 االجرا مرعي آنرا تمامي است داده بيونان برلين عهدنامة بموجب اروپ كه را حقي« -
 ).117ص ،16ش ،5س اختر،(» كرد نخواهد فراموش را يويانستان بوجهي داشته

 اختـر، (» نمايـد  قبـول  آبرومندي بطور را مذكور شروط تواند مي مشاراليه سردار« -
 ).26،ص3ش ،5س

  :مفعولي در جملة مجهول» را«كاربرد *
 ،10ش ،5س اختـر، (» بشـود  آبپاشي را كوچها روزه همه كه بياورد فراهم اسبابي« -
 ).75ص

 عثمانيه عساكر كوماندانهاي كه را پاشا بديع و سابق سرعسكر پاشا رديف جناب« -
 اختـر، (» شـوند  داده اقامـت  ردوس جزيره در كه بود شده مقرر شدند بخيانت متهم و بودند
 ).20ص ،3ش ،5س

  :»اكنون را«كاربرد فراوان تركيب *
 را اكنـون  است معوق هنوز شرقي ايلي روم در اروپ مختلط عساكر كذاشتن فقرة« -

 ).118ص ،16ش ،5س اختر،(» شود نمي بيان اينباب در چيزي حكومت جانب از
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 عظمـا  صـدارت  جانـب  از مشاراليه بپاتريك كه اطميناني بواسطة پيشتر روز چند« -
 ،4ش ،5س اختـر، (» انـد  كـرده  نظـر  صـرف  خودشـان  استعفاي از را اكنون است شده داده
 ).27ص

 ).23ص ،3،ش5س اختر،(» نداريم مطلب اين تدقيق بناي را اكنون« -

  :، با هم»ي«و » يك«كاربرد عالمت نكرة  -ج
 ،3ش ،5س اختـر، (» شد پيدا يشهر يك بقدر واپوري دريا روي از ديدم يكدفعه« -
 ).17ص

 مـذاكرات  كـه  است شده اشعار ليتون لورد به هندوستان جانشين سركار جانب از« -
 ر،اختـ (» نمايـد  تلقـي  يخـوب  طـور  بيك شود مي بسته خان يعقوب سردار با كه را مصالحه

 ).17ص ،3ش ،5س

 
  ساختار جمله و جمله بندي -1-2

  استفاده از ضرب المثل و شعر -الف
يكي از بارزترين ويژگيهاي نثر اختر، استفاده از اشـعار و امثـال بـه فراخـور موضـوع در      

 :جمالت است

 منتظـر  ذلـك  مـع  و آمـد  غالب مطلب اين در انكليس دولت پولتيك الظاهر علي« -
 سـر  رشته اين و( كاسهاست نيم كاسه زير: كفت توان مي چه بود بايد هآيند اتفاقات و وقايع
 ).14، ص2، ش5اختر، س(» .)دارد دراز

 دريـن  اميدواريم نيامد بيرون ما روزنامة...  فطر ايام حلول بمناسبت كذشته هفته« -
 و آيـد  بعمـل  تالفـي ...  مفيـده  اخبـار  و نافعـه  مـواد  تكثيـر  بواسطة ديكر هاي هفته و هفته
  )دوزيم بر زنده بمانيم كر( سازيم ممنون خود از را عظام ركينمشت
  ).129ص ،9ش ،19س اختر،(» )شدست چاك فراق كز اي جامه( 
 افزود كار اين بر چند كرهي آمد كه هر          نكرد باز جهان كار از عقده كس هيچ«

 و پرده بي نانكلستا بهيئه دولت وكالي رئيس و متمدنه ملل سرآمدان از يكي روزها اين
 مطهـرة  شـريعت  نمـوده ...  ضـعيف  را اسـالم  قـوة  بكلي كه است افتاده خيال اين به آشكارا

  ).279ص ،35ش ،6س اختر،(» .كذارد...  منسوخ تورات نسخة چون و حكم بي را محمدي
  تأثير ترجمه بر جمله بندي و ساختار نثر اختر -ب

زنامه به چشم ميخورد كه ميتواند از نوعي تنوع جمله بندي در بسياري از مقاالت اين رو
. پيامدهاي ترجمه باشد و موجب پريشاني نثر و خارج شـدن آن از يكدسـتي و روانـي شـود    

انتشار اين روزنامه در خارج از ايران و استفاده از منابع تركي، انگليسي، عربي و فرانسـوي و  
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ابق الگوهـاي جملـه   احتماالً نبودن فرصت كافي براي ويراستاري و يكدست كردن متن مطـ 
  .  بندي فارسي ميتواند از جمله داليل اين امر باشد

 تأمـل  بـي  و نديدن غرض بچشم عظيمي امر چنين به و ندادن دست از را انصاف« -
 فـي  بـل . اسـت  صـادق  عيسـويان  و امين خداپرستان روية و شيوه جملة از نكشتن هوا تابع

 خيلـي  هـم  و آسان خيلي هم كردن كشف است كرفته را كالدستون مستر كه عنادي الواقع
  ).280، ص36، ش6اختر، س(» ... . است مشكل
 امتنـاع  كـه  را فرنكيـان  نيـك  چيزهـاي  بـر  كان كننده انكار بينيم مي آنكه حال« -
 و رغبـت  در بهمـديكر  كيرند مي پيشي بل است ايشان احوال بر مضر كه چيزهايي از ندارند

 شود مي ديده خودشان شخصيه لوازم ديكر و بيتال اثاث و لباسها در چنانكه آنها پسنديدن
 و ننـك  از هسـتند  غافل آنكه حال است فرنكستان كار آنها همة كه جنك لوازم همچنين و

 امـا . شود مي حاصل وسايل بدين مملكت عمران و آبادي و سياست جهت از كه خللي و عار
 عقـب  دليـل  كـه  رورياتضـ  و لوازم از بسياري در است بيكانه به احتياج بواسطة عار و ننك

 ارباب نشدن متنفع جهت به آبادي و عمران در خلل اما و آثار و معارف در است ملت ماندن
 معيشت و كسب و كار در عمده اصل كه خودشان ممالك محصوالت از است مملكت صنايع
 ).4ص ،1ش ،5س اختر،(» است

 
 خصوصيات لغوي -1-3

  :غير فارسياستعمال فراوان كلمات و اصطالحات  -1-3-1
استفادة فـراوان از كلمـات و اصـطالحات اروپـايي مخصوصـاً فرانسـوي، بـارزترين         -الف

خصوصيت نثر اين روزنامه است كه دليل آن مي تواند اسـتفاده از مطالـب منتشـر شـده در     
  .روزنامه هاي خارجي از طريق ترجمة آنها باشد

  ).فرهنگ معاصر(مجلس شورا : پارلمنت
 العاده فوق وقت غير در را پارلمنت و افتاد بشبهه نيز انكليس دولت خود بطوريكه« -
 ).13ص ،3ش ،5س اختر،(» ساخت منعقد و جمع

  ).فرهنگ معاصر(گذرنامه : پاسپورت
 باشـند  داشته اقامت بلغارستان در پاسپورت و تذكره بي خارجه طبعة از كسانيكه« -

 ).120، ص16، ش5اختر، س(» ...

  ).اصرفرهنگ مع(برنامه : پروگرام
 مبعوثـان  و اعيـان  مجلـس  در وكـال  هيأت تازه پروكرام كه رود مي كلي احتمال« -
 ).26ص ،3،ش5س اختر،(» شود كرده قبول آراء اكثريت با ملت
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  ).لغتنامة دهخدا(سياست : پوليتيك
 مضـر  روس دولـت  بـراي  هندوستان بسمت) ويستوال( از حدود توسيع پوليتيك« -
 ).10ص ،2ش ،5س اختر،(» است

  ).فرهنگ معاصر(سياسي : وماتيكديپل
 مهمـاني  كذشـته  جمعـة  شـب  ايران كبير سفير الملك معين جاللتمĤب جانب از« -

 ،32ش ،5س اختـر، (» است شده داده اسالمبول مقيمين متحابه دول بسفراي ديپلوماتيكي
 ).247ص

  ).فرهنگ معاصر(گزارش : راپورت
 معونـت  از شـده  جمـع  كابـل  در افغـان  سرداران امروز رسمي راپورت يك موافق« -
 ).18ص ،3ش ،5س اختر،(» دادند قراري و آورده بميان سخن روس دولت كردن

  ).لغتنامة دهخدا(فرمانده : كوماندان
 عثمانيه عساكر كوماندانهاي كه را پاشا عبدي و سابق سرعسكر پاشا رديف جناب« -
 اختـر، (» شـوند  داده اقامـت  ردوس جزيره در كه بود شده مقرر شدند بخيانت متهم و بودند
 ).20ص ،3ش ،5س

  ).نامة دهخدالغت(شركت : كومپاني
 بابـت  از بمبئـي  نـوت  كومپاني سكة روپي پانزده مبلغ بمبئي پوست با هفته اين« -
 ).15ص ،2ش ،5س اختر،(» ميشود فرستاده روزنامه قيمت

  ).نامة دهخدالغت(مأمور : كوميسر
 كوميسرهاي حضور با را ربلغا معتبران مجلس ديروز كورساكف دوندوكوف پرنس« -
 ).74ص ،10ش ،5س اختر،(» كرد باز اروپ

اي تشكيل گردد  مجمعي كه جهت تحقيق و مطالعه در بارة طرحي يا مسأله: كوميسيون
  ).لغتنامة دهخدا(

 شد خواهد داده حدود تحديد بكوميسيون كه العملي دستور كردن مذاكره بجهت« -
 ).10ص ،2،ش5س اختر،(» كرد ندخواه منعقد مجلسي دولت وكالي هيئت امشب

  ).فرهنگ معاصر(روزنامة رسمي، روزنامه : گازت
 حكومـت  و روس دولـت  ميـان  در كـه  اختالفـي  روس آژانس كازت بيانات موافق« -

 ،10ش ،5س اختـر، (» اسـت  شـده  رفـع  طـرفين  مخـابرات  بواسطة بود شده حاصل روماني
 ).73ص

  ).فرهنگ معاصر(موسيقي : موزيك
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 طرب بنواهاي مزيني بزرگ) تاالر( سالون مخصوص جاي در سرو نظامي موزيك« -
 ).26ص ،4ش ،5س اختر،(» نواخت مي انكيز

لغتنامـة  (رود دي يا هر چيزي كه بـه مـدد دخـان ميـ    كشتي دودي يا كالسكة دو: واپور
  ).دهخدا
 من كردن سفر ساخت ممنون خيلي مرا سفر اين در كه خوبي تصادفات جمله از« -
 ).13ص ،1ش ،20س اختر،(» دنيا هايپوروا سريعترين با بود

هاي فارسي زبان چـاپ خـارج كـه در     كاربرد لغات و اصطالحات فرنگي در ديگر روزنامه
و ) ق.هــ   1314 -1307(» قانون«چند سالي از حيات خود هم عصر اختر بوده اند از جمله 

لـب ايـن   خورد؛ نكتة جاكمابيش به چشم مي) ق.هـ  1348 -1311(» حبل المتين كلكته«
رسيد استفاده از گلمات فرنگي را ا وجود اين كه در لندن به چاپ مياست كه روزنامة قانون ب

هم با بسـامد  آن » تلغراف«و » كمپاني«به حداقل رسانده بود و تنها چند كلمة خاص مانند 
حبـل  «؛ امـا در روزنامـة   )111 ص :1382انصـاري،  (شـود  نه چندان بااليي در آن ديـده مي 

، »آبونه« خورد؛ كلماتي مانند صطالحات فرنگي به وفور به چشم ميكاربرد لغات و ا» المتين
از پربسامدترين اين ويژگـي هسـتند   » تلگراف«و » پلتيك«، »پارلمان«، »پارك«، »اتازوني«
 ).118 ص :همان(

  :تأثيرپذيري فراوان از زبان تركي -ب
از زبـان   شانه هاي متعـددي چون اين روزنامه در خاك عثماني به طبع ميرسيده است، ن

اصطالحات تركي و گـاه چـاپ يـك    شود؛ از جمله كاربرد كلمات و تركي در نثر آن ديده مي
ها تحت تأثير اين زبان، كـه بـارزترين آن تبـديل    ل به زبان تركي، و نيز تبديل واجكام مقالة

  .است؛ كه براي هر كدام از اين موارد چند مثال خواهيم آورد» غ«به » گ«و » ق«
  كاربرد لغات و اصطالحات تركي* 

  )فرهنگ دو سويه اختر، ذيل واژه) (kolera( وبا : قولره 
 كـه  شـده  داده بـدينقرار  هـا  كازت به اعالني) صحيه( سالمت امور اداره جانب از« -
 ايـن  از نتيجـه  در رفتـه  بـين  از كلـي  به) وبا( قولره ناخوشي) شامات( سوريه جانب از چون
 دو محتـوايي  تحليـل (» .انـد  برداشته را] قرنطينه[ كرانتين...  فرنكي ثاني كانون دهم تاريخ
 )1ش ،1س اختر، از نقل به ،263 ابراهيمي، اختر، روزنامة آغازين شمارة

  )در فرهنك دوسوية اختر keral: ك.ن(امپراتور : قراليجه
اختـر،  (» .شـد  خواهد كشوده قراليجه طرف از ملت شوراي انجمن يعني پارلمنت« -
 ).4، ص1، ش1س

  ).لغتنامة دهخدا(پيام گزارنده، رسول، فرستاده، سفير : ايلچي
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 رسـيده  پادشـاهي  اعالحضـرت  همـايون  بحضور بلجيك دولت تازة ايلچي پريروز« -
 ).191ص ،25ش ،5س اختر،(» است كرده تقديم را خود اعتمادنامة

  ).لغتنامة دهخدا(غارت كردن : چپاول
 ).25ص ،4ش ،5س اختر،(» كذرند مي وستانهند بخاك چپاول بطور افغانيان« -

  ).لغتنامة دهخدا(پيشرو لشكر : قراول
» انـد  فرسـتاده  بفلبـه  قـراول  بـا  شده كرفتار نفر چهار هم اغتشاشها ديكر بارة در« -

 ).73ص ،10ش ،5س اختر،(

  ).لغتنامة دهخدا(سردار و رئيس صدنفر : وزباشيي
 عسـاكر  از همچنين و ضبطيه نفر چند و يوزباشي نفر يك منوره مدينة ضبطية از« -
 ).27ص ،4ش ،5س اختر،(» اند افتاده مجروح و مقتول نفر چند مدينه نظامي

  )فرهنگ دو سوية اختر ذيل واژه) (yasa(قانون : ياسا
 ملـت  افراد روابط نكاهداري و مدنيت حقوق محافظه براي ها حكومت و ها دولت« -

 آن اجـزاي  و كذاشـته  ياسـاها  و هـا  نامـه  نظام و ها قانون...  حال موقع و وقت اقتضاي به... 
، 13، ش2اختـر، س (» .انـد  كـرده  ياسـاها  و قـوانين  آن از تبعيت و حفظ به مديون را ملك
  ).1ص

  »غ«به » گ«و » ق«تبديل حرف * 
اطاق چرخدار ساخته از چوب و فلـز كـه بـر راه آهـن كـار ميكنـد       . واگون، واگن: واغون

  ).لغتنامة دهخدا(
 و نموده استقبال) پارق ويلد( موقع تا را روسيه وليعهد آلمان مپراطورا اعليحضرت« -

  ).3ص ،1ش ،20س اختر،(» اند بوده هم با واغون يك در تنها) پوتسدام( تا آنجا از
  ).لغتنامة دهخدا(دست انداختن در امور به خواست خود . تقلب: تغلب

اختـر،  (» ... شـده  اخـتالس  و تغلـب  ليـرا  هزار دويست بقدر روس زراعت بانك از« -
 ).79، ص10، ش5س

ــانبرغ ــانبرگ: گوت ــدود     . ... گوت ــانس در ح ــوفي در ماي ــد و مت ــاني متول ــاپچي آلم چ
  ).لغتنامة دهخدا) (م1397/1468(

 كرفتـه  تزايـد  بـارور  درخـت  آن ميـوة ) كوتـانبرغ ( اختـراع  از پـس  سـال  سيصد« -
 ).328ص ،21ش ،20اختر،س(» كرديد كستر سايه شاخهايش
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  د لغات و تركيبات عربيكاربر  -ج
استعمال لغات و تركيبات عربي در نثر اين روزنامه، همانند بيشتر متون هم دروه اش،    

مشـاهده ميشـود، چنـدان    » اختـر «نسبتاً فراوان است و تالش براي ساده نويسي كه در نثر 
  .شامل سره نويسي نميگردد

 بسـراي  مقـرر  ساعت در سفارتشان بزرك صاحبمنصبان همراه مشاراليهم سفراي« -
 ،3ش ،5س اختـر، (» ايسـتادند  جابجـا  بـزرك ) تـاالر ( سـالون  در و عزيمـت ) ايلدز( همايون

 ).18ص

 التـدريج  علـي  بلديـه  ادارة وظايف اينكه بر هست اميدواري خيلي مقدمات اين از« -
 اختـر، (» آيـد  مـي  بنظر مشكل بسيار معني اين الظاهر علي چه اكر. شود كرده ايفا بتمامي

 ).11ص ،2ش ،5س

 تمـامي  فرض متسلسله كفالت به ان حفظ و حقوق رعايت و است مشترك حقوق« -
 كرديد جاري زيد حق در كه انصاف و عدل خالف بر كار و اعتساف و ظلم است، وطن ابناي

  ).1، ص19، ش2اختر، س(» .است شده جاري وطن و لت عموم حق در
 و احتيـاج  تصـادم  كـه  بشـريه  جمعيـت  ميـان  از بيـرون  در را طفلي چنانچه اكر« -

 بـزرك ...  اسـت  نكذاشـته  بـاقي  فطري اعتدال حال در را آنها ها غرض و ها عرض و اعوجاج
 ).1، ص29، ش2اختر، س(» ... . باشيم كرده

 نشانه هايي از وجود الفاظ عاميانه در نثر -1-3-2

 تبعيـت  و حفظ به مديون وطن و ملت مجموعه هيات به يعني نوعاً و شخصاً ماها« -
  ).1، ص13، س2اختر، س(» .هستيم مشروعه احكام و نينقوا

 سـرحد  عـازم  بـوديم  نوشـته  پيشـتر  كـه ...  نظام محبعلي آقاميرزا الخاقان مقرب« -
 ،2ش ،5س اختـر، (» شـدند  ايـران  سـرحد  عـازم  تفلـيس  و پوطي راه از پريروز شد خواهند

 ).10ص

 مخالفت زاديآ و حقانيت و عدل اجراءات در كاه هر كه شد كرده حالي باشخاص« -
 ).73ص ،10ش ،5س اختر،(» شد خواهند توقيف و حبس كنند

 ،3ش ،5س اختـر، (» واداشـتند  روسها بدوستي زوركي بلغارها مانند هم افغانيانرا« -
 ).13ص

 شـهر  در نامي) قووسكي لوغا( موسيو تلكرافي اخبار قرار از) مياد ني صداي بازم(« -
 اختـر، (» اسـت  نمـوده  اختـراع  و ايجـاد  ني از كاغذ اعمال براي فابريكي روسيه) كاساكوف(

 ).10ص ،1ش ،20س
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  فكري ويژگيهاي  -2
اين گـازت از هرگونـه   «: در سرلوحة آن اين عبارت ديده ميشد. اي روشنگر بود اختر روزنامه

وقايع و اخبار از سياسيات و پولتيك و علـم و ادب و ديگـر منـافع عموميـه سـخن خواهـد       
در . ر اين شـعار را تـا پايـان انتشـارش تكـرار و رعايـت كردنـد       دست اندركاران اخت. ».گفت

سرمقالة نخستين شمارة اختر شرحي در سودمنديهاي روزنامه آمده و يادآوري شـده اسـت   
در دوران طـوالني حيـات    -اختـر . »روزنامه و كازت روشنايي بخش آفاق مدنيت است« : كه

را نكوهش ميكرد و عقب مانـدگي  از آزادي سخن مي گفت، استبداد و جهل و خرافه  -خود
اين رويه موجب شـد كـه از سـويي    . هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي ايران را برميشمرد

اختـري  «لقـب  » اختـر «خوانندگان و طرفداران اين روزنامه و كالً ترقي خواهان و همفكران 
آن دست  بگيرند و از سوي ديگر مقامهاي ايراني و ترك به ممنوعيت و توقيف مكرر» مذهب
). 255-254 ص: 1و ديگـر پارسـي نويسـان، پـروين، ج     تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان(يازند 

روشنفكران معاصر اختر كه معموالً رسـاالت و مقاالتشـان در ايـن روزنامـه جايگـاه خاصـي       
افرادي چون ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، ميـرزا آقـا خـان كرمـاني، سـيدجمال       ،داشت

هاي عـدالت  ني بودنـد كـه محورهـاي فكـري و تالشـ     ي و ميرزا حبيب اصفهاالدين اسد آباد
  .طلبانه و آزادي خواهانة آنها بر خوانندگان اين مقاله پوشيده نيست

در يك دسته بندي موضوعي محتواي اين روزنامه، ويژگيهـاي محتـوايي پربسـامد آن را    
  :ميتوان به ترتيب زير برشمرد

  
 جامعه در نقانو وجود اهميت بر تأكيد-2-1

به خوبي پيداست كه يكي از مباحث اصلي و پراهميتـي  » اختر«با نگاهي به مطالب روزنامة 
كه تقريباً در تمام شماره هاي اين روزنامـه بـه نحـوي بـه آن پرداختـه شـده اسـت، بحـث         

از «ايـن روزنامـه   . هاسـت اهميت آن در زندگي اجتمـاعي انسان و » قانون گرايي«و » قانون«
با يك روند كامالً منطقي و عالمانه از فلسفة حيات انساني آغاز كـرده و گـام بـه    همان آغاز 

گام پيش رفته تا به آزادي انسان پرداخته، سپس موضوع حفظ آزادي انساني را بـه موضـوع   
» .شريعت و قانون رسانده، از آنها نياز به مجلس قانون گذاري و نقش ان را بازگو كرده است

؛ و سپس به جامعيت ضـرورت  )101 ص: نگاه روزنامة اختر، نصرس در آزادي، قانون و مجل(
  :قانون در ديگر كشورها اشاره مي كند

دولتها و حكومتها براي محافظه حقوق مدنيت و نكاهداري روابط افراد و حصول امنيت «
وطن و جلب منافع كلي و دفع بدي ها از جامعه و كسترش عمران و آبـادي و رفـع نـواقص    
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قانون ها و نظام نامه ها و ياساها كذاشته و اجزاي آن ملك .. اسداري حال اهالي مملكت و پ
  ). 1: 2، ش2اختر، س(» ...را مديون به حفظ و تبعيت از آن قوانين و ياساها كرده اند 

آزادي، قـانون و  (ترجمة كامل متن قانون اساسي عثماني در اين روزنامه طي پنج شماره 
، درج اخبار پارلمانهاي كشورهاي اروپايي به طور )28 ص: صرتر، نمجلس در نگاه روزنامة اخ

از هـر نـوع    ، استقبال)1: 51، ش2اختر، س: ك.ر(مستمر، پيشنهاد تدوين قانون مطبوعات 
همـان،  (مانند تدوين نظامنامة پسـت خانـة ايـران     –گرايي در ايران روند قانونمندي و نظم 

گراي ايرانـــي از جملـــه قــانون  انـــديش وو درج ســخنان متفكـــران آزاد  -)2: 25، ش2س
در ضمن مقاالت متعدد از جمله اقـدامات  » يك كلمه«مستشارالدوله تبريزي، صاحب رسالة 
  . مهم اين روزنامه در اين زمينه است

ترين سند چاپي بـه زبـان فارسـي در    يذكر اين مطلب هم الزم به نظر مي رسد كه قديم
و  تاريخ روزنامه نگاري ايرانيان(در اختر چاپ شد هـ ق  1298بارة سوسياليسم نيز در سال 

  ). 256 ص: 1ديگر پارسي نويسان، پروين، ج
  

  زن و جامعه  -2-2
جايگاه اجتماعي و حقوق واقعي زنان در جامعه و خانواده، و لزوم بهره مندي آنان از آگـاهي  

رسـد بـا   و دانش و تعليم و تربيت، يكي ديگر از موضـوعات پربسـامد اسـت كـه بـه نظـر مي      
ايـن  «: پافشاري و استمرار خاصي در جاي جاي روزنامة اختـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت     

جنس محترم كه نيمة نوع انسان هستند در واقع منشـاء نظافـت و مربـي اطفـال و مبـادي      
» تربيت نوع بشر و رب النوع اداره امور بيتيه و اساس معيشت و علت بقاي نـوع مـي باشـند   

تا پاي ايشان در ميان نباشد هيچ كاري بـه نظـام نمـي رسـد     «؛ و )37: 2، ش19اختر، س(
نويسندگان اختـر بـر ايـن    ). همان جا(» .بدون معاونت ايشان هيچ طرح ملي پيش نمي رود

اكر زنان عمومـاً عالمـه و داراي فنـون و آداب كمـاالت باشـند، اطفـال را نيـز        «: باورند كه 
ان و ضعيف العقل باشند همان طور مواد اطفال بهمانطور تربيت مي كنند و اكر بالعكس، ناد

در حجر تربيت ايشان ضايع خواهد ماند و اين معني بديهي است كه راسخ ترين تربيتهـا در  
  ).37، ص2، ش19اختر، س(» .نفوس، تربيت نخستين و تعليمات اوليه است

ه چـاپ  ب» تربيت بنات«شمارة نهم، سال بيستم اختر، مقاله اي با عنوان  143در صفحة 
رسيده است و در آن از تبعيض قائل شدن در امر تحصيل پسران و دختران انتقاد ميكنـد و  
متذكر ميشود كه وجود مادران دانا و ادب آموخته، سبب بنياد جامعـه اي متمـدن و رو بـه    

  .كمال است
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در اين باره هم، دست اندر كاران روزنامة اختر با اطالع رساني از وضعيت زنـان و حقـوق   
دي و اجتماعي آنان در ديگر ممالك، سعي ميكنند خواننده را به قضاوت در بارة وضـعيت  فر

مدتي است كه ايـن حـس منـور در ميـان     ... « : زنان در ايران و ديگر كشورها هدايت كنند
خانمهاي اروپا پيدا شده حتي در انكلستان چندي است كفتكـوي انتخـاب ايشـان بعضـويه     

اغلب هواخواهان صلح و سلم را اعتقاد برين جـزم اسـت كـه     مجلس پارلمنت در ميان آمده
اكر در مجالس وكالي انكلستان، زنان نيز عضويت پيدا نمايند بكلـي جنـك و نـزاع از عـالم     

در مقاله ). 37،ص 2، ش19اختر، س(» .برخاسته مي شود و صلح عمومي پايدار خواهد ماند
ترقـي زنـان   « تشر گشته است با شرح اي ديگر كه در شمارة  شانزدهم سال بيستم اختر من

 2136و ارائة آماري مفصل از اين قبيل كه مـثالً  » آمريك در صنايع و علوم و فنون متداوله
بـه  ... نفـر نويسـنده انـد و     56800نفر از زنان آمريكا به معماري و دواسـازي مشـغولند يـا    

  .توصيف وضعيت زنان و حقوق آنها در كشورهاي پيشرفته ميپردازد
ج گزارش از تشكيل انجمن نسوان ارمني در اسالمبول كه در يكي از شماره هاي ايـن  در

، چـاپ  )100 ص: اختر و نسوان، كوهستاني نـژاد (ست ق چاپ شده ا1297روزنامه در سال 
حضور زنـان در  «ق، درج گزارشي از 1308در سال » احصائية دانش اموزان دختر در قفقاز«

و چاپ گزارشي در بـاره مبـارزات زنـان آمريكـايي و     » مشاغل لشكري در انكليس و آمريك
از ديگـر  ) 100-99 ص :همـان (ق 1312اروپايي با مصرف توتون و مشروبات الكلي در سال 

  .مطالب مهم اين روزنامه در اين باره است
  

  معرفي كتاب -2-3
معرفي كتاب و درج خالصه اي از مطالب آن، يكي ديگر از اجزاي تشكيل دهنـدة محتـواي   

اين امر، گر چه در تمام شماره هاي اين روزنامه به چشم نميخورد، و بـه  . وزنامة اختر استر
نظر نميرسد مبنا و سياق خاصي داشته باشد گام مهم ديگري در زمينة رسالت روشنگري و 

  :است» اختر«آگاهي بخشي 
... اروپ كه از مشـاهير مؤلفهـاي   ) مسيو دوزي(از تأليفات ) تاريخ اسالميت(كتابي بنام «

كتاب مـذكور عبـارت از دو جلـد    . طبع و نشر شده است) ليدن(است بلغت فرانسه در شهر 
اعتقاد مؤلف مذكور اين اسـت  ... بزرك و داراي اطالعات كامله و شايان دقت و مطالعه است 

، 35، ش5اختـر، س (» .كه هيچوقت عالم عيسـويت بـر عـالم اسـالميت غالـب نتوانـد شـد       
   ).273ص
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  و ادب علم -2-4
به چشم ميخورد كه در آن با درج » علم و ادب«در برخي شماره هاي اختر، بخشي با عنوان 

يـا نقـل بخشـي از    ... قسمتهايي از گلستان سعدي، ذكر اشعاري از سنايي، حكيم نظامي، و 
لطافـت و تنـوع    سخنان پادشاهان گذشتة ايران مانند كيقباد و نوذر، حال و هواي روزنامه را

در شماره هاي » طالبوف«نوشتة » كتاب احمد« پ يك دورة كامل ازهمچنين چا ميبخشد؛
  .متوالي، از ديگر مطالب قابل توجه در اين روزنامه است
 –موارد ذوقي است و كاركرد سياسي  به نظر ميرسد گزينش مطالب اين بخش در بيشتر

  .اجتماعي خاصي ندارد
  

  هاتلگرام  -3
دارد كه ذيل آن به ترجمه و درج » تلكرام ها«خشي با عنوان روزنامه ب» اخبار داخلة«ستون 

مطالـب ايـن   . تلگرافهايي كه از سراسر دنيا به روزنامة اختر رسيده اسـت، پرداختـه ميشـود   
بخش ميتواند در زمينة مطالعه و پژوهش در نوع نثر تلگرافي و پيشـينة آن، پژوهنـدگان را   

 .به كار آيد

 تلكرافي خبر بموجب خود امروزي نسخة در تايمس اخبارنامة›  صفر 18 لندن از« -
 نمـوده  خواهش بزرك هاي دولت ساير از اوستريا دولت بود شده شليع اينكه كويد، مي وين
 كـاه  هر كه نمود توان اعتقاد اين بر بنا است، ساخته الرأي متفق خود با باب اين در...  است

 وقـوع  بـه  سـختي  قتال اينها ميان در دبرون بيرون نموده خالي را افغانستان خاك انكليسيها
  )1، ص9م س ششم، ش1880/هـ1297اختر س(» ... . رسيد خواهد
 بـاب  در بـزرك  دولتهاي چه اكر ميكويد) شمالي المان( اخبارنامة» ايضاً برلين از« -
 اجباري بطور مذكور تعهد ولي بكنند نظارت كه هستند متعهد برلين عهدنامة احكام اجراي
   ).282، ص36، ش6اختر، س(» .است خودشان ارباختي بل نبوده

ها، به دنبال متن تلگرام، نوعي تفسير سياسي اخبار ميĤيد كه ميتوان در شماري از تلگرام
  :آن را شروعي براي پرداختن به تفسير و تحليل سياسي خبر در روزنامه نگاري انگاشت

 آمـده  آبـاد  بجالل خان استيعقوب كرده نقل تايمس روزنامة كه تلكرامنامة موافق« -
 ).10، ص2، ش5اختر، س(» .ديد توان مي انقياد و اطاعت بديدة را حركت اين. است

 يكصـد  بـردن  پـس  بجهه است رسيده بيك هوجه از كه تلكرافنامة مدلول موافق« -
 انعقـاد  كـه  اسـت  آن بـر  دليل تداركات اين و. شود مي ديده تداركات...  روس لشكر از هزار

 ).22، ص3، ش5اختر، س(» .است نزديك روس و عثماني تدول ميان در عهدنامه
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  ترجمه -4
گذشته از ترجمة قانون اساسي عثماني كه يكي از مهمترين موارد اين بخـش اسـت؛ و نيـز    
ترجمة نامه ها و تلگرامهاي رسيده به دفتر اختر كه از موارد ثابت در تمام شماره هـا اسـت،   

و ترجمـة مـتن كامـل    ) فرمانداران و مديران عثمـاني استانداران و (ترجمة نظامنامة واليان «
آزادي، (» سخنراني سلطان عبدالحميد ثاني، در پي افتتاح مجلس اعيان و مبعوثان عثمـاني 

، ترجمـة اخبـار انتخابـات    )136و  130 صـص : قانون و مجلس در نگاه روزنامة اختـر، نصـر  
ايي از ديگـر متـون مهـم    هـاي اروپـ  ثماني و ترجمة اخبار مهـم پارلمان مجلس شوراي ملي ع

  .ترجمه شده در روزنامة اختر در حوزة قانون است
  :شودين نوع ترجمه ها در زير آورده ميبراي نمونه مواردي از ا

 نقـل  كرفتـه  صـوفيه  نكـار  اخبـار  از كاغذي وين منطبعة نام) تاكبالت( اخبارنامة« -
 كـه  شـد  ديـده  بوسـفور فاردو اخبارنامة در مذكور كاغذ عمدة فقرات بعض. است بوده نموده
 بترتيـب  مشغول صوفيه در كه بلغار) جمعيت( كوميت حركات و رفتار. شود مي ترجمه ذيالً
 اطراف تا آنان فساد دائرة حتي كرده حاصل وسعت روزبروز هستند شورش و شرارت و فساد

 در بĤشـكاري  تفنكهـا  ايـن ) ماكـدونيا ( سمت در...  است شده پهن ترحاله و سالنيك واليات
  ).280ص :35، ش6اختر، س(» ...  شود مي ديده شورشيان تدس

 اسـت  نمـوده  بيـان  ملت شوراي خارجيه وزير فيشر موسيو -ژانويه 18 واشنكتون« -
 جمهوريـت  سـفراي  بـه  كوبـا  خصوص در آمريك خارجيه وزارت كه را عمومي تحريرات كه

 ).4ص  :6، ش1اختر، س(» ...  كنند طلب را...  است كرده ارسال

همكاري ميرزا حبيب اصفهاني در بخش ترجمه با روزنامة اختر نيز  از جا الزم استدر اين
از ايرانياني اسـت  «وي كه از چهره هاي بنام دستورنويسي ايران به شمار مي رود، . ياد كنيم

و چون به زبان فرانسـه آشـنايي   ... ق از ايران تبعيداً به استانبول رفت ..هـ1283كه در سال 
را از روي ترجمـة فرانسـة آن ترجمـة    ... ه بود، كتاب حاجي باباي اصفهاني تمام حاصل كرد
از جمله نوشته هاي او ). 88 ص: يس و تحوالت روزنامة اختر، نواييتأس(» .آزاد و كاملي كرد

از فرانسـه اسـت كـه    » در غرايب احوال ملل«در اختر، ترجمة قسمتهايي از كتابي فرانسوي 
  .كندر ترجمه بخوبي نمايان مييسته را در اممهارت و استادي اين چهرة شا
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  نتيجه 
اگر تأثير روزنامة اختر را در دو سطح زباني و فكري بر جريـان نثـر فارسـي خالصـه كنـيم،      
ميتوانيم بگوييم جداي از كاربرد فراوان تركيبـات و لغـات عربـي و اسـتفاده از اصـطالحات      

نوعي از تالش براي انسـجام   -گذاريقانونبه ويژه در حوزة سياست و  –انگليسي و فرانسوي 
بخشيدن به نثر نوپاي روزنامه اي و حركت به سوي روان نويسي و ساده نويسي مخصوصاً در 

  . هاي پاياني اختر از بارزترين ويژگيهاي زباني آن است هشمار
انعكاس افكار و سـخنان  . گذار استيشه، نقش اختر بسيار قوي و تأثيردر حوزة فكر و اند

فكران رانده شده از وطن، مطرح كردن مباحث متعـدد در زمينـة لـزوم وجـود قـانون در      مت
كشور و رعايت حقوق تك تك افراد جامعه و فوايد اطاعت از قوانين عدالت طلبانه كه در آن 
حقوق و آزادي افراد جامعه به رسميت شناخته شده باشد؛ و نيـز انتشـار مقـاالت و مطالـب     

قش مهم او در خانواده و اجتماع و مقايسة مقام و منزلـت اجتمـاعي   متنوع در زمينة زن و ن
 .زنان ايران با كشورهاي مترقي از اهم مطالب در شماره هاي مختلف اين روزنامه است
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