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بازتاب سیاست هاى فرهنگى در مطبوعاِت عصر ناصرى

 1فاطمه براتلو

چکیده
حاکمان قاجار، به ویژه از دورۀ ناصرى، به این درك دست یافتند که مى توانند با سیاست هاى فرهنگى 
تأثیر مستقیمى بر زندگى مردمان داشته باشند و از این طریق، شکل نوینى به اِعمال قدرت خویش 
بخشند. در این میان، عرصۀ مطبوعات یکى از مهم ترین نقاِط اجراى این سیاست ها بوده است. در مقالۀ 
پیش رو قصد داریم با رویکردى توصیفى  ـ  تحلیلى به این پرسش بپردازیم که بازتاب سیاست هاى 
فرهنگى عصر ناصرى بر مطبوعات چه بوده و چه پیامدهایى را رقم زده است. بررسى روند تاریخى 
جریان مطبوعات در این دوره نشان مى دهد که نقطۀ آغاز این جریان نیز، همچون بسیارى از دیگر 
تغییرات بنیادین دورۀ قاجار، وقوع جنگ هاى ایران و روس و درك ضرورت اجراى برخى اصالحات 
است. به موجب اسناد، امر روزنامه نگارى و مطبوعات در معناى امروزین آن با حمایت عباس میرزاى 
ولیعهد پدیدار شده  و در زمان صدارت امیرکبیر شکلى حرفه اى به خود گرفته  است. مطبوعات ایرانى 
هم زمان با صدارت میرزاحسین خان سپهساالر در حالى گسترش یافته که در پرتو سیاست هاى مختلف 
فرهنگى، مداخالت ناصرالدین شاه از هستۀ مرکزى حکمرانى در عرصۀ مطبوعات همچنان ادامه   دار 
است. در این میان، مقاله با ارائۀ اسنادى تاریخى نشان مى دهد که اعمال کنترل بر مطبوعات با قوانینى 
به  ناصرى،  عصر  مطبوعاِت  بر  اعمال شده  فرهنگى  سیاست هاى  نمونۀ  به عنوان  سانسور،  طرح  چون 
ظهور مطبوعاِت در تبعید انجامیده است. مى توان جنبش ها و انقالب هاى بعدى مانند مشروطیت را نیز 
از پیامدهاى سیاست هاى فرهنگِى آن دوران در امور مختلف فرهنگى، ازجمله در امر مطبوعات، دانست.

واژگان کلیدى
دورۀ قاجارى، سیاست هاى فرهنگى، عصر ناصرى، مطبوعات.

تاریخ پذیرش: 1400/12/07 تاریخ دریافت: 1400/06/14  
f.baratlou@ihcs.ac.ir  (نویسنده مسئول) 1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

فصلنامه علمى مطالعات فرهنگ ـــ ارتباطات
سال 23 / شماره 59/ شماره مسلسل 91 / پاییز 1401/ 191 _ 173
Scientific Quarterly of Culture S tudies – Communication
Vol. 23, Series. 91, No. 59, Autumn 2022/ 173 - 191
http://www.jccs.ir doi 10.22083/JCCS.2022.303075.3433

Scientific-Research Article علمى _ پژوهشى



174

شماره پنجاه ونهم
سال بیست وسوم
پاییز  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

مقدمه
سامان دهى به فرهنگ ایدۀ جدیدى نیست. در طول تاریخ، همواره دغدغۀ هدایت رفتارهاى 
فردى و جمعى وجود داشته،  اما سیاست فرهنگى 1 در صورت نوین خود به عنوان شکلى از اعمال 
قدرت یکى از ابعاد جدى و مهم نظام هاى سیاسى در تاریخ معاصر است. درواقع اهمیت تحول، 
تکامل و تعالى فرهنگى، از یک سو و ضرورت اتحاد، یکپارچه سازى و گاه انقیاد جامعه، از سوى 
به عنوان  که  فرهنگى  سیاست   بخشیده  است؛  فرهنگى  سیاست هاى  به  خاصى  جایگاه  دیگر، 
نظامى  از اهداف  غایى و مقاصد عملى  و شیوه هایى که در شهر یا دولتى قابل  تشخیص است  
(ژیرارد2، 1372: 171-172)، همواره در اقدامات دولت ها و متولیان امور فرهنگى مشهود است 

(مک  گوییکان3، 1388: 25).
حاکمیت قاجار در قرن 12 ه . ش دگرگونى هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و 
نظامى بسیارى به همراه داشت که البته برخى از آن ها پیامدهاى مواجهۀ ناخواسته با مدرنیته 
و تبعات آن بود. مى توان امر روزنامه نگارى و شکل گیرى جریان مطبوعات را هم از آن جمله 
دانست. تمایل شاهان قاجار در پرداختن به روزنامه و روزنامه نگارى از مهم ترین عرصه هاى 
ورود ما به قلمرو جهان مدرن به حساب مى آید (فرقانى و حمزه ئى، 1392). در عمل، آگاهى 
چاپ  فراگیرى  براى  محصالن  اعزام  موجب  آن  تأثیرگذار  نقش  و  ارتباطى  نوین  ابزار  این  از 
آغازین  در  را  مطبوعات  حرفه اى  انتشار  و  شده  عباس میرزا  دربار  سوى  از  روزنامه نگارى  و 
دوران  در  را  آن  گسترش  نیز  و  امیرکبیر  صدارت  با  همگام  ناصرالدین شاه  سلطنت  سال هاى 

میرزاحسین خان سپهساالر به دنبال داشته  است.
در  نیز  خود  که  مطبوعات  جریان  شکل گیرى  نخست  سال هاى  همان  از  قاجار  حکومت 
شکل گیرى آن نقشى مستقیم داشت، متوجه نقش مطبوعات در تغییر بینش جامعه شد و سعى 
کرد، با کمک سیاست هاى فرهنگى رسمى در چارچوب قوانین مکتوب و گاه عرف هاى سیاسى 
نانوشته اما مقبول، جریان اطالعات را در دست گیرد. با این حال نگرانى از تأثیرپذیرى نظام 
فکرى ایرانیان از جراید موجب شکل گیرى روزنامه نگارى در تبعید شد و خلق جراید متمایز 
شکل گیرى انقالب مشروطیت و تحوالت مرتبط با آن را تحت تأثیر قرار داد. بر این اساس، 
ـ تحلیلى به این پرسش پاسخ  مقالۀ پیش رو به دنبال آن است تا مبتنى بر رویکردى توصیفى 
دهد که اعمال سیاست هاى فرهنگى مورد نظر حکومت چه تأثیرى بر مطبوعات داشته و چه 

دستاوردهایى را رقم زده است.
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پیشینۀ پژوهش
به  مى توان  جمله  آن  از  است؛  گرفته  صورت  بسیارى  مطالعات  فرهنگى  سیاست  حوزۀ  در 
پژوهش هایى که با هدف تحلیل و آسیب شناسى، نگاهى ایجابى به لوازم ضرورى براى سامان 
فرهنگِى  سیاست هاى  ارزیابى  به  که  پژوهش  هایى  از  دسته  آن  یا  داشته اند  کشور  فرهنگى 
دستگاه هاى رسمى متولى فرهنگ، نهادهاى مدنى، نهادهاى عام المنفعه، نهاد آموزش، هنر، 
فرهنگ، میراث فرهنگى، زبان، فرق و مذاهب، الگوهاى سبک زندگى و... پرداخته اند، اشاره 
داشت. برخى از این پژوهش ها نیز مقایسۀ تطبیقى سیاست هاى فرهنگى ایران و سایر کشورها 
را مورد توجه قرار داده اند؛ اما آنچه به موضوع پژوهش ما نزدیک تر است آن دسته از مطالعاتى 
است که سیاست فرهنگى را در اعصار، دوره ها  و بازه هاى تاریخى بررسى کرده اند. مشخصًا 
رستمى هرمز (1396) در پایان نامۀ خود با عنوان بررسى سیاست فرهنگى حاکمان عصر قاجار 
ـ تحلیلى به بررسى تحوالت فرهنگى آن عصر از جنبه هاى گوناگون پرداخته  با روش توصیفى 
و عصر قاجار را یکى از دوره هاى اثرگذار در تحوالت فرهنگى ایران برمى شمارد؛ دوره اى که 
سیاست گذارى حاکمان آن با توجه به تحوالت جهان در این عصر و آشنایى با تمدن و فرهنگ 
تحوالت  بر  که  تغییرى  است؛  تغییر  عصر  دوره  این  او،  نگاه  از  است.  همراه  کشورها  دیگر 
بر  قاجار  حاکمان  فرهنگى  سیاست هاى  تأثیر  کار،  این  در  است.  انداخته  سایه  ایران  فرهنگى 
پژوهش  این  زمانى  بازۀ  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  مطبوعات،  ازجمله  گوناگون،  مسائل 
طوالنى است و عدم تمرکز بر روى یک مسئله گاه باعث پراکندگى مطالب و عدم انسجام 
در نتیجه گیرى شده  است؛ اما پژوهش هایى هم دربارۀ نقش و کارکرد مطبوعات با رویکردى 
با   (1393) باهر  اسدى  پایان نامۀ  است.  پذیرفته  صورت  موردى  مطالعۀ  به صورت  و  تاریخى 
عنوان نقش مطبوعات در نوگرایى و تجددخواهى در ایران (بررسى موردى روزنامۀ حبل المتین) 
رسانۀ  تنها  به عنوان  را  مطبوعات  نقش  تا  کوشیده  پایان نامه  این  است.  ازاین دست  نمونه اى 
نشان  نوگرایى  تفکر  و  تجددخواهى  جنبش  گسترش  و  شکل گیرى  در  قاجار  زمان  در  موجود 
دهد. از نگاه محقق، مطبوعات ابزارى بود که وظیفۀ نشر اخبار مشروطه، افکار و اندیشه هاى 
با  را  عمومى  اذهان  زیادى  حد  تا  توانست  و  داشت  عهده  بر  عصر  این  در  را  آزادى خواهان 
مشروطه آشنا کند. این مهم در یکى از روزنامه هاى مؤثر در خارج از کشور بررسى شده است. 
همچنین مى توان به پژوهش فرقانى و حمزه ئى (1392) و نیز به پایان نامۀ قنواتى (1388) اشاره 
کرد که هر دو از منظرى متفاوت به کارکرد نشریات در آن عصر تاریخى پرداخته اند. بااین حال، 
این پژوهش ها از حیث هدف، مسئله، رویکرد پژوهش و چارچوب نظرى با پژوهش پیش رو 
متفاوت اند. در اینجا با رویکردى توصیفى و تحلیلى سعى بر آن است تا در چارچوب مفهومى 
پژوهش، به تأثیر سیاست هاى فرهنگى بر مطبوعات عصر ناصرى و پیامدهاى آن پرداخته شود.

بازتاب سیاست هاى فرهنگى در مطبوعاِت عصر ناصرى
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مبانى نظرى پژوهش
هر پژوهشى با تکیه بر مجموعه اى از مفاهیم نظرى سامان مى یابد که در دستگاه علمى معنا و 
تعریف خاص خود را دارند (حضرتى، 1391: 144). اصلى ترین مفهوم در این پژوهش سیاست 
فرهنگى است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اگرچه تعریف مشهور ادوارد بارنت تیلور1، 
پدر انسان شناسى اجتماعى، از فرهنگ در کتاب مشهور خود با عنوان فرهنگ ابتدایى2 ـ به مثابۀ 
کلّیتى درهم پیچیده از مجموعۀ دانش ها، فّناورى ها، عادات، آداب، رسوم، آیین ها و به طورکلى 
تمام چیزهایى که انسان آن ها را به عنوان عضوى از جامعه به دست مى آورد (آشورى، 1393: 
112-113) ـ آغازى بر مفهوم پردازى کالسیکى ا ست که تا مدت ها در حوزۀ علوم اجتماعى 
غالب بوده؛ اما در چنین فهمى از فرهنگ نقش دولت/قدرت در تکوین، تحول و توسعۀ فرهنگ 
کم اهمیت یا حتى نادیده انگاشته شده است . این غفلت نظرى در دهه هاى اخیر مورد انتقاد واقع 
شده است. یکى از این منتقدان تونى بنت3 از شارحان سیاست فرهنگى است که در کتاب خود 
با عنوان فرهنگ: دانش اصالح طلب4، فهم فرهنگ را جز به واسطۀ درك پیوندش با سیاست 
براى  سیاست مداران  قانون گذارى هاى  بنت،  نظر  از  فرهنگى،  سیاست  است.  دانسته   ناممکن 
کنترل شکل و محتواى فعالیت هاى فرهنگى در نهادهایى چون دپارتمان هاى دولتى آموزش، 
بنت،  نظر  مورد  فرهنگى  مهندسى  در   .(758  :1387 (بارکر5،  است  و...  رسانه  فرهنگ،  هنر، 
نتیجه  مى گیرد.  قرار  دولت مردان  فرهنگى  سیاست هاى  خدمت  در  نهادها  به واسطۀ  فرهنگ 
این خواهد شد که زندگى روزمره و تجارب فرهنگى آن، از طریق رسوِخ اشکال جدید تعلیم و 

تربیت، در حیطۀ تأثیر دستگاه هاى دولتى خواهد بود (میلنر و براویت6، 1385: 301).
حال با نگاه به گذشته و بررسى تحوالت تاریخ معاصر ایران که مى توان آن را از آغازین سال هاى 
دوران قاجار در نظر گرفت، حکومت ها، با درك شیوه هاى تأثیر گذارى در زندگى عامۀ مردم از طریق 
سیاست هاى فرهنگى، سعى بر اِعمال نرم و خاموِش قدرت داشته اند. ناگفته نماند هم سیاست هاى 
فرهنگى رسمى (دولتى و در قدرت) و هم سیاست هاى فرهنگى غیررسمى (غیردولتى  و بر قدرت) با 
هدف توجیه افکار عمومى، امکان انس و آمادگى عموم مردم براى پذیرش هر گونه اصالح جزئى و 
پذیرش یا مقاومت در برابر تغییر نقش چشمگیرى داشته  و نظام بخش فعالیت هاى مختلفى بوده اند؛ 
از این رو به عنوان نیروهایى پرقدرت تحلیل پذیرند. عرصه هاى هنرى، فرهنگى و آموزشى از مهم ترین 

1. Edward Burnett Tylor
2. Primitive Culture
3. Tony Bennett
4. Culture: A Reformer’s Science
5. Barker 
6. Milner & Browitt
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نقاط اجراى این نوع سیاست ها بوده  است. در این میان، عهد ناصرى یکى از مهم ترین دوره ها براى 
تحلیل سیاست هاى فرهنگى، به ویژه در عرصۀ مطبوعات، است. بررسى کلى روند تاریخى دورۀ 
مذکور به خوبى اثبات کنندۀ این مدعاست که حکمرانان به خوبى از تأثیر مطبوعات بر اذهان مردم و 
ضرورت آن مطلع بوده و سعى بر مداخله در نظام مطبوعات از طریق سیاست هاى فرهنگى داشته اند. 
در اینجا قصد داریم تا با شناخت این سیاست ها در عصر ناصرى، به بررسى چگونگى تأثیر آن ها بر 

مطبوعات به عنوان یکى از نمادهاى جهان مدرن و پیامدهاى آن بپردازیم.

روش  پژوهش
سیاست هاى  نقش  و  تأثیر  بررسى  پژوهش  موضوع  پیداست،  مقاله  عنوان  از  که  همان گونه 
فرهنگى بر مطبوعات در دورۀ ناصرى است. مبتنى بر پرسش تحقیق، رویکرد پژوهش کیفى 
حاضر تاریخى است. از فنون و ابزارهاى گردآورى داده   ها ـ شامل بررسى اسناد و مدارك ـ به 
شیوۀ مطالعۀ کتابخانه اى بهره  برده شده  است. از آنجایى که براى فهم ماهیت و ابعاد عمیق تر 
فرهنگ و امور فرهنگى نیازمند چشم اندازى کل نگر، تاریخى و فرایندى هستیم تا خط روایت 
آن  را در بافت کلى ترى به نام جامعۀ معاصر ایران دنبال و تجزیه وتحلیل کنیم؛ از این رو مبتنى 
بر مسألۀ پژوهش از چارچوب مفهومى سیاست فرهنگى بهره گرفته  شده  است. دورۀ زمانى 

تحلیل سال هاى 1264 تا 1324 ه . ش است.

یافته هاى پژوهش
فرایند  بر  آن  تأثیر  و  ناصرى  عصر  مطبوعاِت  در  فرهنگى  سیاست هاى  بازتاب  بخش  این  در 
شکل گیرى حرفه اى مطبوعات در آن عصر ذیل سه عنوان شامل پیدایش روزنامۀ وقایع اتفاقیه، 
طرح سانسور مطبوعات و شکل گیرى مطبوعات در تبعید تبیین شده است؛ اما پیش از ورود به 
بحث پیش درآمدى بر چگونگى ورود صنعت چاپ به ایران و آغاز فعالیت هاى مطبوعاتى در 

عصر قاجار گزارش شده است.

پیش درآمـدى بـر چگونگـى ورود صنعـت چاپ به ایـران و آغـاز فعالیت هاى 
مطبوعاتـى در عصر قاجار

سیاسى،  عرصه هاى  در  بسیارى  بنیادین  تحوالت  تاریِخ  سرآغاز  قاجارى  عصر  ایران  تاریخ 
مى توان   .(153-149  :1392 حمزه ئى،  و  (فرقانى  هست  نیز  اقتصادى  و  اجتماعى  فرهنگى، 
زمان  آن  کرد؛  جست و جو  روس  و  ایران  جنگ هاى  در  را  تغییرات  این  از  بسیارى  سرمنشأ 
از  عباس میرزا  شد.  احساس  ولیعهد  عباس میرزاِى  سوى  از  اصالحات  اجراى  ضرورت  که 

بازتاب سیاست هاى فرهنگى در مطبوعاِت عصر ناصرى
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دست پروردگان میرزاعیسى خان فراهانى ملقب به قائم مقام اّول بود. او، تحت تأثیر آموزش ها 
و آموزه هاى خود در عرصۀ سیاست و به دنبال ادراِك ضرورت ایجاد تغییر، تالش کرد تا در 
چندین عرصۀ مهم زمینۀ ظهور دگرگونى ها را فراهم آورد و براى هموارکردن مسیر، گروهى از 
محصالن ایرانى را جهت فراگیرى علوم و فنون به اروپا و روسیه اعزام کرد؛ اقدامى که بعدها 
تغییر و تحوالتى را به ویژه در عرصۀ امور فرهنگى پدید آورد. صنعت چاپ و راه اندازى روزنامه 
در ایران یکى از فنونى است که مورد اهتمام برخى از این محصالن بازگشته به وطن بود و با 

حمایت نسبِى دولت قاجار پى گرفته  شد.
درحالى که اختراع صنعت چاپ در تاریخ جهانى به سال 1455 م/835 ه . ش باز مى گردد، بیش 
از یک قرن و نیم بعد از اختراع دستگاه چاپ بود که نخستین روزنامه اختراع شد1 (صلح جو، 1348: 
50-52). در ایران شواهد تاریخى بیانگر آن است که نخستین آشنایى ها با صنعت چاپ به عصر 
عباس اّول صفوى باز مى گردد. این رویداد به وسیلۀ مبلّغان مذهبى و کشیشان فرقۀ کرملیت صورت 
پذیرفت. ایشان چاپ خانه اى با حروف سربى در محوطۀ کلیسا در میدان میر اصفهان دایر کردند. 
مدت 330 سالى که این چاپ خانه دایر بود، عالوه بر تقویم ها و گزارش هاى جلسات مذهبى، حدود 
263 جلد کتاب نیز چاپ و منتشر شد. هم زمان با تأسیس این چاپ خانه، عده اى از رجال و درباریان 
و شاهان صفوى به فکر ایجاد چاپ خانه در ایران افتادند؛ هرچند اقدامى در این زمینه به عمل نیامد 
(میرزاى گلپایگانى، 1378: 59). در سفرنامۀ شاردن به اشتیاق وافر درباریان ایران در عصر سلیمان 

صفوى براى فعالیت در این زمینه اشاره شده است (شاردن2، 1336، ج 4: 296).
اما عصر قاجار تحوالت خاصى را در صنعت چاپ و سپس انتشار روزنامه به دنبال داشت. 
رضوانى در مقدمه بر روزنامۀ وقایع اتفاقیه اشاره دارد که هم زمان با وقوع جنگ هاى زیان بار ایران 
و روسیه در دورۀ سلطنت فتحعلى شاه قاجار (1176 ـ 1213 ه . ش) اخبار مربوط به ایران، پادشاه 
و دولت مردانش در برخى از جراید اروپا انتشار یافت و اعمال ناشایستى از شاه قاجار و فرزندانش 
به تصویر درآمد. عباس میرزا نایب السلطنه پسر فتحعلى شاه، در جریان اخبار جراید خارجى بود3. 
با درك اهمیت جریده، افرادى به دستور ولیعهد براى آموختن فن چاپ به انگلستان اعزام شدند؛ 
یکى از آن افراد میرزا صالح شیرازى است؛ اما قبل از بازگشت این افراد به وطن، عباس میرزا، پس 
از انعقاد قرارداد گلستان به سال 1192 ه . ش با روسیه، چند دستگاه چاپ به روس ها سفارش داد. 
بعد از این سفارش بود که میرزا زین العابدین تبریزى به سن پترزبورگ اعزام شد تا فنون چاپ و 

1. اّولین روزنامه در بلژیک به سال 1605 م منتشر شد. از آن پس آلمان سال 1615 م، انگلیس سال 1622 م و فرانسه سال 1631 م 
نخستین روزنامه هاى خود را منتشر کردند.

2. Chardin
3. او نخستین ایرانى اى است که به درج آگهى در جراید اروپا اقدام کرده است.
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روش ساختن مرکب را فراگیرد. او بعد از بازگشت به سال 1196 ه . ش، یک دستگاه پرس چاپ 
و مقدارى حروف سربى وارد کشور نموده و چاپ خانه اى سربى را در تبریز دایر کرد1 (میرزاى 
گلپایگانى، 1378: 11). «هشت سال بعد از آمدن چاپ حروفى، چاپ سنگى به ایران آمد. سال 
1203 ه . ش میرزا جعفر تبریزى و بعد میرزا اسداهللا شیرازى براى آموختن صنعت چاپ به روسیه 
اعزام شدند. آنان پس از بازگشت به وطن با خود چند دستگاه چاپ سنگى به تبریز آوردند. سال 
چاپ  به منظور  بود،  چاپ  رشتۀ  دانش آموختگان  از  خود  که  شیرازى  صالح  میرزا  ش،  ه .   1215
نخستین روزنامۀ فارسى زبان در کشور چاپ خانه اى در تهران تأسیس کرد. بدین ترتیب، با همت 
میرزا صالح شیرزاى در 11 اردیبهشت 1216 ه . ش نخستین روزنامۀ فارسى زبان در ایران در عصر 

سلطنت محمدشاه قاجار پا به عرصۀ حیات گذاشت.» (جاللى، 1398: 4-3)
نکتۀ درخور توجه دربارۀ اّولین روزنامۀ فارسى زبان که البته نسخه هاى متعددى از آن در 
دست نیست، اهداف اعالم شدۀ آن است که نشان دهندۀ سیاست فرهنگى حاکمان عصر است. 
میرزا صالح شیرازى که روزنامۀ کاغذ اخبار را با استفاده از ماشین چاپى که به همراه خود از 
لندن آورده بود چاپ کرد، در اطالعیه اى بر اهمیت آگاهى ایرانیان از رخدادهاى جهان و ورود 
عنوان  با  مقاله اى  در  اقبال،  عباس  (رینگر2، 1381: 51).  داشت  تأکید  اروپا  از  جدید  فّناورى 
را  چاپ  خبر  پیش تر  ماه  سه  شد،  چاپ  یادگار  مجلۀ  در  که  ایران»  در  روزنامه نگارى  «تاریخ 
و  شرقیه  اخبار  بر  مشتمل  اخبارى  کاغذ  شاهنشاهى  حکم  حسب  مى کند: « به  اعالم  این گونه 
غربیه در دارالطباعه ثبت و به اطراف و اکناف فرستاده خواهد شد.» (اقبال، 1323: 7) آدمیت 
نیز، ضمن اعالن این خبر در کتاب خود، دیگر اهداف آن را این گونه برمى شمارد: «...و از اخبار 
جهان هر آنچه استماع آن مورث آگاهى و دانش و عبرت اهالى این مملکت خواهد بود به طبع 
خواهد رسید. سپس شرحى از دادپرورى دولت، بناى صنعت جدید مثل کاغذگرخانه، کارخانۀ 
شکرریزى، باروت سازى، تشویق هنرمندان و عالقه به آبادى کشور مى نگارند.» (آدمیت، 1378: 
370) نباید از اّولین روزنامۀ ایران چه در کیفیت ظاهرى آن و چه دربارۀ کیفیت انعکاس مطالب 
در آن انتظارى همپاى جراید دیگر کشورها داشت؛ بااین حال، در این کاغذ اخبار سعى بر آن 
بود تا «اخبار دارالخالفۀ تهران و ایاالت و والیات و برخى از خبرهاى کهنه و دست دّوم خارجى 

به صورت ورقۀ چاپى منتشر گردد.» (محیط طباطبایى، 1375: 62)
نخستین شماره از نخستین روزنامۀ فارسى زبان در 11 اردیبهشت 1216 انتشار یافت3 (محبوبى 

1. ازاین رو، باید میرزا زین العابدین را «پدر چاپ ایران» دانست. نخستین کتابى که در چاپ خانۀ وى منتشر شد فتح نامه نام داشت که 
تألیف میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانى بود. برخى بر این عقیده اند که رسالۀ جهادیه، مشتمل بر فتاوى روحانى ها دربارۀ جهاد با روسیه، 

اّولین کتاب منتشرشده بوده است.
2. Ringer
ناصرخسرو،  اشعار  همچون  ایران  کهن  ادبیات  در  روزنامجه  و  روزنامچه  روزنامه،  واژه هاى  وجود  که  دانست  باید  آن  از  پیش  البته   .3

بازتاب سیاست هاى فرهنگى در مطبوعاِت عصر ناصرى
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اردکانى، 1370: 222). چهار ماه پس از انتشار روزنامه، اصطالح کاغذ اخبار را براى آن به کار بردند 
که ترجمۀ تحت اللفظى «newspaper» است (قدیانى، 1384: 114). آدمیت بر این نظر است 
که میرزا صالح از روزنامه هاى مصر و عثمانى، یعنى وقایع مصریه عربى و تقویم وقایع ترکى، 
(آدمیت،  مى کرد  استفاده  خود  روزنامۀ  نام گذارى  در  نام ها  آن  از  شاید  وگرنه  نداشت؛  آگاهى 
امر  این  در  دولت  مستقیم  دخالت  و  مطبوعات  حرفه اى  شکل گیرى  فرایند  اما  1378: 370)؛ 
خود معلول اتفاق هاى عصر ناصرالدین شاه است که در بخش بعدى به آن پرداخته خواهد شد.

بازتاب سیاست هاى فرهنگى بر فرایند شکل گیرى حرفه اى مطبوعات در عصر ناصرى
دورۀ ناصرالدین شاه در تاریخ ایران، به سبب ورود افکار جدید و به دنبال آن شکل گیرى نهادها و تشکیالت 
اروپایى، از اهمیت زیادى برخوردار است. در این دوره اقدامات مهمى صورت گرفت که تأسیس دارالفنون، 
گسترش مطبوعات و ایجاد مدارس جدید از آن جمله بود (عبداللهى متنق، 1394: 101). همانند گذشته، 
دستگاه دولت کانون اصلى اندیشه هاى اصالح طلبانه بود؛ میزان پذیرش تغییرات به خواست و تصمیم 
شخص اّول ممکلت، یعنى شاه، منوط بود. به هرحال، در این دوره با بسترسازى نخبگان سیاسى کشور 
و سیاست هاى فرهنگى برآمده با فرازونشیب هایى به فعالیت ها و اقدامات حاکمیت مرکزى منتج مى شده 
 است. البته در مقابل فشار اّولین نوخواهان و نوآوران که اغلب از میان زمامداران و متولیان مسئول ادارۀ 
کشور برخاسته بودند، شاه تا جایى با اصالح امور همراه  بود که به سلطنتش لطمه اى نخورد؛ بنابراین، 
شالودۀ سیاست هاى حکومتى حتى در بُعد فرهنگى آن بیش از هر چیز حول مسئلۀ حفظ سلطنت بنا شده 
بود و به ضرورت زمانه، تغییراتى نیز به خود مى پذیرفته  است. درنتیجه، در بررسى سیاست هاى فرهنگى 
دورۀ ناصرى و تأثیر آن بر نظام مطبوعات، بیش از هر چیز ما با سیاست هاى اِعمال کنترل بر جریان 
آگاهى رسانى در مطبوعات مواجهیم. در این زمینه، دو دورۀ مهم تاریخى مى تواند محل توجه باشد: آغاز 
حرفه اى امر روزنامه نگارى در دوران صدارت امیر کبیر و تأسیس روزنامه؛ و گسترش روزنامه نگارى و 

کاستن از فضاى اختناق آن در دوران سپهساالر.

پیدایش روزنامۀ وقایع اتفاقیه در آینۀ سیاست هاى فرهنگى عصر ناصرى
پس از روزنامه نگارى به شیوۀ کاغذ اخبارى، پیدایش روزنامه به سبک کنونى در سال سّوم 
سلطنت ناصرالدین شاه با فرمان و هدایت میرزاتقى خان امیر کبیر اتفاق افتاد. وقایع اتفاقیه اّولین 
روزنامۀ فارسى زبان بود که هفتگى انتشار مى یافت. اّولین شمارۀ روزنامه در 30 فروردین 1230 

حافظ و انورى از قدمت روزنامه در ایران حکایت دارد. به عالوه، در دربار تیموریان، مغوالن، صفویه، افشاریه و تا سال نخست دربار 
حکومت ناصرالدین شاه به تاریخ نگارى واقعه نویسى و واقعه نگارى اطالق مى شده است... ازاین رو، مى توان چنین ادعایى هم داشت که 

روزنامه نگارى در ایران از سنت وقایع نگارى متولد شده  است (فرقانى و حمزه ئى، 1392).
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و آخرین شمارۀ آن 24 شهریور 1238 منتشر شد1 (براون2، 1386: 442). امیرکبیر معتقد بود 
عوام نمى دانند که مصرف و حسن این وقایع اتفاقیه در چیست یا خیال مى کنند که دیوانیان 
به جهت  روزنامه  این  انتشار  درحالى که  مداخل؛  و  منافع  به جهت  کرده اند  این  به  شروع  عظام 
تربیت خلق و عالِم شدن آن ها از امور دیوانى و اخبار و مناسبات دول و منافع خاص و عام و 
مقتضیات عصر است. او مى گفت: «این روزنامه منصبى نیست که به کسانى که از اهل دیوان 
اسامى ایشان تعیین شده، به این ها برسد و به دیگران نرسد.» (فرقانى و حمزه ئى، 1392) در 
آن مقطع، عالوه بر افزایش آگاهى از اوضاع جهان، روزنامه عاملى براى پرورش عقالنى مردم 
و آشناکردن آن ها با دانش جدید و احوال دیگر کشورها بود. مبتنى بر این سیاست فرهنگى 
تأسیسى  نهاد  ارزنده ترین  به عنوان  اتفاقیه  وقایع  روزنامۀ  که  بود  مطبوعات  حوزۀ  در  امیرکبیر 

ـ اجتماعى پا به عرصه گذاشت. فرهنگى 
امیرکبیـر بـراى حرفه اى کردن جریان روزنامه نـگارى در ایران تالش بسـیارى کرد3. براى 
او ارزش سیاسـى و مدنـى انتشـار روزنامـه کـه دیگـر به صورت تک نسـخۀ خبرى بـراى دربار 
نبـود و بـا شـمارگان متعدد و براى عموم اهالى ممالک محروسـه منتشـر مى شـد، روشـن بود. 
در سـرمقالۀ نخسـتین شـماره آمـده : «ازآنجاکه همت حضـرت اقدس شاهنشـاهى مصروف بر 
تربیـت اهـل ایـران و اسـتحضار و آگاهـى آن هـا از امـورات داخلـه و وقایع خارجه اسـت، لهذا 
قـرار شـد کـه هفته به هفتـه احـکام همایـون و اخبـار داخلـه مملکتـى ... در دارالطباعـه دولتى 
باسـمه زده  شـود و به کل شـهرهاى ایران منتشـر گردد.» (رضوانى، 1268: 1) شـیوۀ نگارش 
روزنامـۀ وقایـع اتفاقیـه سـاده، روشـن و خالـى از تقلیـد و تکلـف بـود. تا شـمارۀ 656 انتشـار 

1. وقایع اتفاقیه را باید دّومین روزنامۀ فارسى زبان دانست که در ایران به چاپ رسید. نام این روزنامه چندین بار تغییر کرده است. شمارۀ اول 
این روزنامه به نام روزنامۀ اخبار دارالخالفۀ تهران منتشر شد و از شمارۀ دّوم به نام روزنامۀ وقایع اتفاقیه چاپ شد (جاللى، 1398: 10). نام 
وقایع را که اخبار و حوادث و ترجمۀ نیوز انگلیسى یا نوول فرانسه بود از نام تقویم روزنامۀ رسمى عثمانى و یا وقایع مصرى قاهره اقتباس 
کردند و صفت اتفاقیه را به آن افزودند (محیط طباطبایى، 1375: 26). روزنامۀ وقایع اتفاقیه ده سال به همین نام منتشر مى شد تا آنکه 
سال 1239 ه . ش که شاهزاده علیقلى میرزا اعتضادالسلطنه وزیر علوم و انطباعات بود، ادارۀ چاپ خانۀ دولتى و مدیریت روزنامه به میرزا 
ابوالحسن خان صنیع الدوله سپرده شد و نام روزنامه تغییر کرد (جاللى، 1398: 11). این روزنامه به اسم روزنامۀ دولت علّیه ایران نخستین 
روزنامۀ مصورى بود که در ایران منتشر مى شد (آدمیت، 1378: 371). این روزنامه مدتى بعد به نام روزنامۀ دولتى ایران و سپس به نام 
روزنامۀ ایران تغییر یافت و تا اواخر سلطنت مظفرالدین شاه منتشر مى شد (اقبال، 1325: 38). روزنامۀ دولتى در تهران مشتمل بر اخبار 
وقایع داخلى و خارجى بود (براون، 1386: 574). این روزنامه که از سال 1245 تا 1250 ه . ش  57 شماره از آن منتشر شد، صدر صفحۀ 
اّول از هر شماره را با تصویرى از شیر و خورشید با تیغ آخته و درون نیم دایرۀ تزیینى بر فراز سر شیرى زینت بخشیده بود و مطالب آن 
شبیه مطالبى بود که در وقایع اتفاقیه و دولت ایران مطرح مى شد. همچنین ترجمۀ احوال کریستف کلمب، کاشف امریکا، در نمره هاى 
متعدد آن به چشم مى خورد. این روزنامه ها در چاپ خانه اى که به دارالفنون اختصاص داشت چاپ مى شدند و با هم به فروش مى رسیدند 

(محیط طباطبایى، 1375: 29).
2. Browne
3. امیرکبیر، به سبب فقدان همکار ایرانى ماهر و باتجربه، از برجیس انگلیسى (که سابقۀ روزنامه نگارى داشت و در زمان مسافرت سرجان 
ملکم به همراه او به ایران آمده  بود) در انتشار روزنامه کمک گرفت (محیط طباطبایى، 1375: 26). مدیر روزنامه نیز میرزا جبار ناظم 

المهام، کنسول سابق ایران در بغداد و نویسندۀ آن عبداهللا ترجمه نویس بود (آدمیت، 1378: 374).

بازتاب سیاست هاى فرهنگى در مطبوعاِت عصر ناصرى
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هفتگـى آن مرتـب بـود1 و از آن پـس گرفتار بى نظمى شـد (آدمیـت، 1378: 368).
مى توان  بى شک  بود،  امیرکبیر  شخص  آن  مجرى  و  مبتکر  که  را  روزنامه  انتشار  علت 
سیاست هاى فرهنگى آغازین سال هاى سلطنت ناصرى و ضرورت تثبیت پایه هاى قدرت او 
نیز پنداشت؛ سیاستى که با برکنارى امیرکبیر از صدارت و سپس قتل او، در عمل، به صورت 
سیاست هاى فرهنگى انقباضى در حکومت قاجار هدِف تحدید آگاهى رسانى به جامعه را دنبال 
کرد تا تهدیدى متوجه سلطنت نباشد2. پیگیرى تحوالت مرتبط با روزنامۀ وقایع اتفاقیه به خوبى 
گویاى این مسئله است. کارال سرنا3، از سفرنامه نویسان و وابستگان مأموران سیاسى خارجى، 
به خوبى بازتاب سیاست هاى فرهنگى عصر ناصرى را دربارۀ اّولین روزنامۀ رسمى و دولتى ایران 
بازنمایى مى کند: «انتشار روزنامۀ دولت علّیه ایران از افتخارات سردبیر آن است و کارى است 
که انجام آن در ایران از هر کجاى دنیا سخت تر است، زیرا او در روزنامه نباید دربارۀ بسیارى 
از موضوعات مطالب بنویسد، ازجمله: براى اینکه احساسات وزراى مختار خارجى کشورهاى 
براى  بنویسد.  مطالب  خارجى  سیاست  دربارۀ  نمى تواند  نشود،  جریحه دار  تهران  مقیم  اروپایى 
اینکه احساسات مسئوالن کشورى جریحه دار نشود، نمى تواند دربارۀ امور داخلى مطلب بنویسد. 
چون هیچ کس در ایران در جریان کامل اخبار و اطالعات نیست، نمى تواند به خبرهاى تلگرافى 
اشاره کند؛ اما در عوض، او مى تواند دربارۀ سفرهاى شاه به اطراف تهران، شکارهاى شاه و... با 

شرح و تفصیل قلم فرسایى کند.» (سرنا، 1362: 158)
در طول انتشار وقایع اتفاقیه، سال 1245 ه . ش شاه مقرر داشت که روزنامه ها متعدد شوند. 
«به اعتضادالسلطنه، وزیر علوم، دستور داد به جاى روزنامۀ مصور دولت علّیه ایران در هر هفته 
یکى از روزنامه هاى چهارگانۀ روزنامۀ دولتى بى تصویر، روزنامۀ مصور دولتى، روزنامۀ دولتى و 
روزنامۀ علمى را انتشار دهد.» (جاللى، 1398: 13) به نظر مى رسد، پس از حدود بیست سال از 
آغاز به کار حرفه اى روزنامه نگارى در ایران، سیاست تکثر و تنوع عناوین مطبوعات بى ارتباط 

با امکان اِعمال کنترلى کم حاشیه  تر بر مطبوعات نبوده است.

طرح سانسور مطبوعات در سیاست هاى فرهنگى عصر ناصرى
از زمان صدارت میرزاحسین خان سپهساالر از سال 1250 ه . ش که حدود ده سال به طول انجامید، 
در عصرى که به «عصر قانون و گسترش ترقى» معروف است، شاهد تغییر و تحوالت چشمگیرى 

1. تا شمارۀ هفدهم آن روزهاى جمعه پیش از ظهر انتشار مى یافت؛ از شمارۀ هجدهم به بعد انتشارش به روزهاى پنج شنبه موکول شد.
2 . اطالع رسـانى تنهـا شـامل اخبـار و مسـائلى بـود کـه اطـالع از آن را بـه مصلحـت عامـۀ ایرانیـان مى دانسـتند (محبوبـى اردکانـى، 

.(250-249  :1370
3. Carla Serena
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در عرصۀ مطبوعات هستیم. در این زمان، استفاده از تلگراف زمینۀ گسترش ارتباطات را فراهم 
آورد. تعدد خبرهاى دریافتى از داخل و خارج در کیفیت خبررسانى بسیار مؤثر بود. رقابت روس و 
انگلیس در ایران و انعقاد قراردادهاى استعمارى که مبتنى بر تمایالت دربار و هیئت حاکم صورت 
مى گرفت، نیز به بروز تغییراتى در مطبوعات انجامید. این عوامل موجب شکل گیرى ایدۀ تقویت 
روزنامه ها و نشریات شد. هم زمان، روحیۀ اصالح طلبى میرزاحسین خان سپهساالر موجب شد تا 
امور مطبوعات و ارتباطات از حیطۀ اختیارات وزارت علوم و معارف بیرون آید و متناسب با نیازها 

زیر نظر سازمانى جدید با وظایف و اختیارات بیشتر و تشکیالتى منسجم تر قرار گیرد.
دربار و هیئت حاکم که با رشد آگاهى هاى فرهنگى و اجتماعى مردم منافع خود را در خطر 
مى دید، براى تسلط بر اوضاع، فروردین 1250 ه . ش محمدحسن خان ـ پیشخدمت و مترجم 
بنیان  تشکیالتى  و  کرد  انتخاب  دارالطباعه  عمل  انتظام  براى  را  ـ  ناصرالدین شاه  مخصوص 
نهاد تا در چارچوب مسئولیت هاى وزارت نوبنیاد علوم به امور مربوط به انتشار روزنامۀ رسمى 
و چاپ و تکثیر کتاب و دیگر نشریات در ادارۀ دولتى بپردازد. بدین ترتیب، ادارۀ «انطباعات 
دولت علّیه» تأسیس شد و محمدحسن خان  صنیع الدوله با حمایت شاه به ریاست آن منصوب 
شد. یکى از وظایف این اداره اجراى مقررات ممیزى بود؛ هیچ کتاب، جریده یا اعالنى در هیچ 
مى شد  چاپ  نباید  آن  بر  وى  مهر  زدن  و  دارالطباعه  ادارۀ  رئیس  مالحظۀ  از  پیش  مطبعه اى 
(اعتمادالسلطنه، 1363، ج 1: 161 ـ 162). محمدحسن خان این اداره را سامان داد و به حدى 
ربع  مدت  که  وزارت خانه  این  حیات  شد.  تبدیل  وزارت خانه  به  ش  ه .  سال 1261  که  رساند 
قرن بر پا بود، در سیزده سال نخست به ریاست محمدحسن خان صنیع الدوله که بعدها لقب 
 .(719  :2 ج   ،1363 (اعتمادالسلطنه،  یافت  ادامه  جانشینانش  سپس  و  گرفت  اعتمادالسلطنه 
دارالطباعه و وزارت انطباعات به عنوان کانون حرفه اى اهل قلم از حیث فراخوان نویسندگان، 
مترجمان، روزنامه نگاران و نقاشان و به طورکلى اهل فرهنگ و هنر موفقیت هایى کسب کرد، 
اما از سوى دیگر، مطبوعات را نهادینه کرد؛ اتفاقى که در دوره هاى بعد به مطبوعات و نشر 

ضربه هاى جبران ناپذیرى زد (جاللى، 1398: 6-5).
مهم ترین هدف ناصرالدین شاه از تغییرات تسلط بیشتر بر جریان اطالعات بود. کارکرد طرح 
سانسور مطبوعات نیز به عنوان اِعمال نوعى کنترل بر جریان اطالعات آشکار بود. البته، اقدام به 
طرح سانسور و فراهم آوردن مقدمات اجرایى آن به پیش از عصر سپهساالر مربوط مى شد. برخالف 
گزارش هاى تاریخى، هرچند «طرح سانسور مطبوعات را به اعتمادالسلطنه نسبت مى دهند و او را بانى 
و بنیان گذار سانسور در ایران مى دانند، این در حالى است که به گزارش روزنامۀ دولت علّیه ایران (ش 
552، مورخ 12 رجب 1280 ه . ق) هشت سال پیش از اشتغال اعتمادالسلطنه به کار در امور مطبوعاتى 
این فرمان صادر شده بود و بعد اعتمادالسلطنه عریضه اى دربارۀ سانسور به ناصرالدین شاه ارائه داد.» 

بازتاب سیاست هاى فرهنگى در مطبوعاِت عصر ناصرى
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(اعتمادالسلطنه، 1355: 761-762). درواقع، باید شخص شاه را مبدع اصلى سانسور دانست. «چنان که 
از نوشته هاى اعتمادالسلطنه و دیگران برمى آید، ظاهراً ناصرالدین شاه تصمیم گیرندۀ نهایى براى نشر 
کتاب و جریده و اعالن بوده و شخصاً در این امور دخالت داشته و آن ها را کنترل مى کرده است.» 
(قاسمى، 1379، ج 1: 172) اعتمادالسلطنه خود نیز در این مورد در کتاب المآثر و اآلثار چنین 
مى نویسد: «بعضى از مطبوعات بعضى از ممالک مشتمل بر طعن طریقى و یا قدح فریقى و یا هجاء 
شخصى و یا هزل فاحشى بود به لحاظ مبارك پادشاه مى رسید، از انتشار آن ها همواره آثار کراهت 
بر جبین همایون هویدا بود تا وقتى که رسالۀ هجو سالله شیخ هاشم شیرازى مطبوعۀ بمبئى را 
به طهران آوردند و نسخه اى به حضور مهر ظهور بردند. از مشاهدۀ آن اشعار ناسزاوار در حق آن 
دانشمندان بزرگوار... شعلۀ خشم شاهنشاهى زبانه زدن گرفت... فرمان رفت بندۀ نگارنده حاضر درگاه 
بود معروض نمود که در دولت هاى اروپیه سد راه این عیب را از ممالک خویش دایره تفتیش ایجاد 
کرده اند و اسم آن سانسور است. چون شرحى از شرایط و شئون آن براند، بر خاطر مبارك پسندیده 
آمد و فرمان رفت تا هم در تحت نظر این خان زاد در حدود ایران سانسور ایجاد شود... از وقتى که 
مسئولیت انطباعات با نگارنده شده است، نشان امضا را مهرى قرار داده مشتمل بر عبارت مالحظه 

شد و صورت شیرى خفته و خورشید.» (اعتمادالسلطنه، 1363، ج 1: 161-159).
داراى  وى  سلطنت  عمر  درازاى  به  ناصرى  دوران  در  مطبوعات  تحدید  سیاست  البته 
سپهساالر،  میرزاحسین خان  قدرت  و  نفوذ  کاهش  با  مثًال،  است.  بسیارى  فرازونشیب هاى 
«ناصرالدین شاه در سال 1257 ه . ش کنت دو مونت فرت ایتالیایى را که رئیس نظمیه بود، مأمور 
تنظیم قوانینى کرد تا مانع هر گونه اظهارنظر و نگارش آزاد در مطبوعات باشد. او نیز کتابچه 
قانون جزا را که بخشى از مواد آن به کنترل مطالب روزنامه ها مى پرداخت، به تأیید ناصرالدین شاه 
رسانده  بود. بدین ترتیب، باید این سند را به موجب برخى از موادش به عنوان نوعى آیین نامۀ جزایى، 
نخستین قانون رسمى ممیزى مطبوعات و بازرسى و سانسور قلم و بیان دانست. از این زمان، 
سانسور در مطبوعات و نشریات با شدت بیشترى اعمال شد و تنها نشریاتى که در راستاى منافع و 
خواسته هاى حکومت حرکت مى کردند انتشار مى یافتند.» (جاللى، 1398: 7ـ  8) در این مطبوعات 

چیزى جز خواست شاهانه نشر نمى یافت و داشتن هر نوع رویکرد منتقدانه اى مذموم بود.
نظارت هم نه فقط در تهران بلکه در شهرستان ها نیز از سوى نمایندگان حکومت مرکزى با شدت 
دنبال مى شد. این ادعا بر مبناى داده هاى مهم ترین روزنامه هاى تهران و شهرستان ها قابل پى جویى 
است. براى نمونه، این سیاست هاى فرهنگى محدودکننده به روشنى در روزنامۀ علمیه دولت علّیه ایران 
قابل مشاهده است. «این روزنامۀ علمى به سال 1245 ه . ش به مدیریت على قلى خان اعتضادالسلطنه 
منتشر گردید و بعدها به سه زبان فارسى، عربى و فرانسه تا سال 1249 ه . ش مجموعاً در 53 شماره 
به طبع رسید. از همکاران اعتضادالسلطنه شاگردان و معلمان دارالفنون را نیز مى توان نام برد.» (محیط 
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طباطبایى، 1375: 63) «... این روزنامه پس از نشر 17 شماره در ذى حجه 1281 ه . ق/اردیبهشت 
1244 ه . ش تعطیل شد و شمارۀ 18 آن از محرم سال 1283 ه . ق/خرداد 1245 ه . ش انتشار یافت. 
این بار نیز پس از نشر 24 شماره در جمادى الثانى 1285 ه . ق/مهر 1247 ه . ش تعطیل شد و شمارۀ 
43 آن در محرم 1286 ه . ق/اردیبهشت 1248 ه . ش منتشر شد.1» (جاللى، 1398: 13ـ  14) با مرور 
مطالب همین روزنامه در جایى که تحوالت ایران را گزارش مى کند، متوجه این نکته مى شویم هر 
آنچه هست در نهایت تمجید شاه و سلطنت و درستى امور است. مطالبى که در آن چاپ مى شد بیشتر 
در حوزۀ ادبیات و تاریخ بود؛ حوزه اى که آگاهى از آن موجد احساس تهدید براى حکومت نبود و درج 

این نوع از مطالب گاه براى نویسندگان پاداش به همراه داشت.
روزنامۀ فرهنگ2 اصفهان نیز قابل بررسى است. در این روزنامه نیز، نمایندگان حکومت مرکزى 
در والیات اجازۀ درج هیچ انتقاد و چاپ هیچ مطلِب خطرآفرینى را علیه اقتدار قدرت نمى دادند. لوح 
روزنامۀ فرهنگ به روشنى گویاى این سیاست هاى فرهنگى کنترلى مطبوعات است. در صفحات 
اّول هر شماره آمده: «مکتوبات مفیده که منافى حفظ مراتب دولت و ملت نباشند مجاناً پذیرفته 
ازجمله  ایران،  ازجمله  خود  هم عصر  مطبوعات  دیگر  با  مقایسه  در  فرهنگ،  روزنامۀ  مى شوند.» 
مطبوعات مهم اواخر عصر ناصرى بود و با وجود آنکه مدعى بود روزنامه اى غیررسمى است، 
مالحظات زیادى را در تعامل با قدرت در نظر داشت. براى نمونه، از درج خبر حسین قلى خان 
ایلخانى بختیارى سال 1260 ه . ش و زندانى کردن   فرزندان وى و آزادى آن ها بعد از سه سال 

1. مطالب روزنامه مشتمل بر نجوم، ریاضى، فیزیک، سکه شناسى، تاریخ، جغرافیا و پزشکى بود. این روزنامه در سرلوحۀ خود تصویرى 
از منظرۀ رواق شمالى عمارت دارالفنون را با ساعت مخصوص آن نقش کرده بود. مطالب چند صفحۀ اول آن به فارسى بود، بعد همان 
مطالب به عربى و فرانسه ترجمه مى شد. مندرجات روزنامه بیشتر مطالب علمى و اکتشافات جدید اروپاییان به قلم میرزا محمدحسین 

فروغى بود (جاللى، 1398: 13 ـ 14).
2. این روزنامه را میرزا تقى کاشانى به دستور ظل السلطان منتشر کرد. اّولین شمارۀ آن سال 1294 ه . ق چاپ شد. فرهنگ روزنامه اى 
غیررسمى بود. ابتدا هفته اى یک شماره و سپس دو شماره در هفته انتشار یافت؛ اما از شمارۀ 659 (1 رمضان 1306 ه . ق) به بعد، 
به دالیلى چون سیاست هاى سخت گیرانه از سوى حکومت نشر آن محدود شد و تنها هفته اى یک شماره با خط نستعلیق عبدالرحیم 
خوش نویس، متخلص به افسر پسر میرزا مسکین اصفهانى شاعر، منتشر شد. انتشار آن به مدت دوازده سال و سه ماه، یعنى تا سال 
1306 ه . ق، برقرار بود. به گفتۀ محیط طباطبایى، با مرگ افسر، پسرش میرزا فتح اهللا خطاط اصفهانى تحریر روزنامه را به عهده گرفت. 
چون میرزا تقى خان درگذشت، ظل السلطان ِسمت مدیرى روزنامه را به میرزا محمودخان افشار که از منشیان دستگاهش بود، واگذار کرد 
و به او لقب سرهنگى داد. او تا پایان حیات روزنامه این سمت را به عهده داشت. صفحات فرهنگ در بیشتر شماره ها به اخبار داخله 
که شامل اخبارى از اصفهان بود، اختصاص داشت. بعد از اخبار حکومتى، غالبًا خبرهاى نظامى و سپس اخبار محالت شهر که حاوى 
گزارش هاى کدخدایان بود و بعد ستون سایر ادارات مشتمل بر اخبار والیات تحت حکومت ظل السلطان (فارس، یزد، کرمانشاه، خوزستان، 
اراك و...) چاپ مى شد. سپس اخبار خارجه مشتمل بر دو بخش نقل قول هاى روزنامه هاى خارجى چون اختر، مفرح القلوب، السالم بود. 
روزنامۀ فرهنگ پاورقى هایى را که عمدتًا پژوهش ها و مطالعات علمى میرزاتقى خان حکیم باشى بود نیز چاپ مى کرد. گاه روزنامه به چاپ 
نوشته هاى بلندى مانند «حریت و جمهوریت» نیز اقدام مى کرد. سال 1300-1305 ه . ق دوران طالیى روزنامه بود و در منطقۀ وسیعى از 
کشور مخاطب داشت. ظل السلطان خود سالى 800 تومان به چاپ روزنامه کمک مى کرد. با عزل ظل السلطان از حکومت اصفهان، تعداد 
خریداران روزنامه کاهش یافت. این روزنامه در باب مسائل اجتماعى اعم از آداب ورسوم، اعتقادات، سرگرمى ها، بهداشت و درمان، تعلیم و 
تربیت، درخواست تأسیس انجمن ها، شرح رابطۀ حکومت با مردم اصفهان (شورش ها و اقدامات ظل السلطان) و ابنیه و آثار تاریخى شهر 

اصفهان حائز اهمیت است (جاللى، 1398: 35 ـ 37؛ رجائى، 1380).

بازتاب سیاست هاى فرهنگى در مطبوعاِت عصر ناصرى
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در  انقباضى  و  کنترلى  فرهنگى  سیاست هاى  ـ 37).  (جاللى، 1398: 36  کرد  خوددارى  حبس 
روزنامه هایى چون فرهنگ و بسیارى از دیگر مطبوعات شهرستان ها مانند روزنامۀ خراسان، تجدد 
و فارس نیز قابل مشاهده است و نشان از سیاست واحد حکومتى دارد؛ سیاستى که در ظاهر با 
حمایت هاى مالى باعث گسترش مطبوعات بود، اما در عمل با ایجاد انواع ممیزى ها باعث کنترل 
نظام استبدادى بر آن ها بود. نگاهى به فهرست این روزنامه ها و سال چاپ آن ها درخور تأمل است.

جدول 1. روزنامه ها از ابتدا تا پایان دورۀ ناصرى در تهران و شهرستان ها

شهر انتشارسال انتشارنام روزنامهشهر انتشارسال انتشارنام روزنامه

1267 ه . ق / وقایع اتفاقیه
1299 ه . ق / دانشتهران1229 ه . ش

تهران1260 ه . ش

1283 ه . ق / علمیه دولت ایران
ـ شرافتتهران1245 ه . ش 1300 ه . ق / شرف 

تهران1261 ه . ش

1283 ه . ق / ملتى
1302 ه . ق / صداى ایرانتهران1245 ه . ش

تهران1263 ه . ش

1283 ه . ق / مصور دولتى
1253 ه . ق / کاغذ اخبارتهران1245 ه . ش

تبریز1216 ه . ش

1283 ه . ق / حکیم الملک
1275 ه . ق / آذربایجانتهران1245 ه . ش

تبریز1237 ه . ش

1287 ه . ق / وقایع عدلیه
1275 ه . ق / ملتىتهران1249 ه . ش

تبریز1237 ه . ش

1288 ه . ق / ایران
1289 ه . ق / فارستهران1250 ه . ش

شیراز1251 ه . ش

مرآت السفر و 
مشکوْهً الحضر

1288 ه . ق / 
1295 ه . ق / تجددتهران1250 ه . ش

تبریز1256 ه . ش

1293 ه . ق / علمى
1296 ه . ق / فرهنگتهران1245 ه . ش

اصفهان1257 ه . ش

1293 ه . ق / وطن
1301 ه . ق / مدنیتتهران1245 ه . ش

تبریز1262 ه . ش

نظامى علمیه و 
ادبیه ایران

1293 ه . ق / 
1300 ه . ق / خراسانتهران1245 ه . ش

مشهد1261 ه . ش

1296 ه . ق / مریخ
1302 ه . ق / نصیحتتهران1257 ه . ش

قزوین1263 ه . ش

1297 ه . ق / تجارت
1311 ه . ق / ناصرىتهران1258 ه . ش

تبریز1272 ه . ش

1298 ه . ق / اطالع
1311 ه . ق / ناقورتهران1259 ه . ش

اصفهان1272 ه . ش

1298 ه . ق / ارمغان
---تهران1259 ه . ش
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سیاست فرهنگى عصر ناصرى و شکل گیرى مطبوعات در تبعید
که  بود  تبعید  در  روزنامه نگارى  شکل گیرى  ناصرى  عصر  تاریخ  در  مهم  اتفاق هاى  از  یکى 
انقباضى  فرهنگى  سیاست هاى  اِعمال  از  حاصل  محدویت هاى  و  داخلى  شرایط  به  مستقیمًا 
حکومت در کنترل مطبوعات مربوط مى شد. استبداد به شدت با سانسور به نظارت بر مطبوعات 
مى پرداخت. در این شرایط، مهاجرت برخى از آزادى خواهان و روشن فکران به کشورهاى دور یا 
نزدیک مانند هند، عثمانى، مصر، انگلستان و فرانسه هستۀ اولیۀ روزنامه نگارى در تبعید را شکل 
داد. زبان تند، بى پروا و انتقادى مطبوعات در تبعید و همچنین انعکاس دقیق تر اخبار داخلى و نیز 
شرح ناکارآمدى حکومتگران قاجارى با استقبال مردم مواجه شد. ورود این بخش از مطبوعات 
آن  جامعۀ   آگاهى  در  بسیارى  تأثیر  بود،  همراه  بسیارى  محدودیت هاى  و  دشوارى  با  هرچند 
روزگار داشت؛ تا جایى که مى توان این جریان را یکى از عوامل مستقیم شکل گیرى جنبش و 
انقالب هایى چون جنبش تنباکو و انقالب مشروطیت دانست. این روزنامه ها که مهم ترینشان 

اختر، قانون و حبل المتین است، در جدول 2 به اجمال معرفى شده اند.
جدول 2. روزنامه هاى فارسى زبان خارج از کشور و غیرفارسى زبان داخلى از ابتدا تا  پایان دورۀ ناصرى

روزنامه هاى 
 فارسى زبان

سال
انتشار

شهر محل
  انتشار

روزنامه هاى
 غیر فارسى زبان

سال
انتشار

شهر  محل
انتشار

1292 ه . ق / 1876 م / اختر
آروات یا آراود استانبول1254 ه . ش

(صبح)
1287 ه . ق / 1871 
تبریزم / 1249 ه . ش

1297 ه . ق / 1881 م / عروۀ الوثقى
ـ زبان پاریس1258 ه . ش الپاترى   

فرانسه
1293 ه . ق / 1877 
تهرانم / 1255 ه . ش

1307 ه . ق / 1981 م / قانون
لندن1268 ه . ش

استق آرولیان یا 
آستیک آریویالن ـ 

زبان ارمنى

1310-1311 ه . ق 
/ 1984 م / 1273 

ه . ش
تهران

1310 ه . ق / 1984 م / حکمت
قاهره1271 ه . ش

شاویق یا شاویک
ـ زبان  چاوییک 

ارمنى

1311- 1310 ه . ق 
/ 1984 م / 1283 

ه . ش
تهران

1311 ه . ق / 1985 م / حبل المتین
---کلکته1272 ه . ش

 پیدایش روزنامه هاى در تبعید را مى توان بازتابى از سیاست هاى فرهنگى عهد ناصرى دانست. 
به  (غیردولتى)  غیررسمى  فرهنگى  سیاست هاى  مسیر  از  که  قدرتى  با  مطبوعات،  پس  آن  از 
دست آورده  بودند، توانستند تأثیر سیاست هاى فرهنگى رسمى (دولتى) را تا حدى خنثى کنند 
و زمینه ساز تحوالت اجتماعى و سیاسى و فرهنگى باشند. مثًال اختر که با هدف افزایش سطح 
دانش و بینش قوم ایرانى مخفیانه در ایران توزیع مى شد، براى اّولین بار مقاالتى دربارۀ فواید 

بازتاب سیاست هاى فرهنگى در مطبوعاِت عصر ناصرى
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قانون منتشر کرد. این نشریه دربارۀ بسیارى از امتیازاتى که دولت ایران به بیگانگان مى داد به 
مخالفت برمى خاست، ازجمله امتیاز رژى که این روزنامه متن مذاکرات و قرارداد را قبل از آنکه 
رسمًا از طرف دولت ایران اعالم شود چاپ کرد و از اینکه دولت ایران این امتیاز را در مقابل 
سود اندکى به خارجیان داده اظهار نگرانى کرد و آزادى خواهان و روحانى هاى ایران را به مبارزه 

فراخواند (جاللى، 1398: 43 ـ 44).
اهمیت اختر و تأثیر آن در فضاى فکرى جامعۀ ایرانى در کتاب تاریخ مطبوعات و ادبیات 
و  نفوذ  او  است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  نیز  براون2  ادوارد  قلم  به  مشروطیت1  دورۀ  در  ایران 
شهرت اختر را چنان گسترده مى داند که باعث شده بود مخالفان آن از حربۀ دین استفاده کنند 
 .(146  :1341 (براون،  کنند  توصیف  «اخترى مذهب»  را  خوانندگانش  و  کفر  را  آن  خواندن  و 
در  درباریانش  و  ناصرالدین شاه  منافع  با  آن  چاپ  که  انتقادى  مقاالت  به  توجه  با  نهایت،  در 
تعارض بود، به دستور ناصرالدین شاه در دوران صدارت امین السلطان پخش و مطالعۀ روزنامۀ 
اختر ممنوع اعالم شد و از ورود آن به کشور نیز جلوگیرى به عمل  آمد3 (کهن، 1360: 121). 
سخت گیرى ها بر روزنامه نگاران روزنامه هاى در تبعید به عنوان بخشى از سیاست هاى فرهنگى 
ایران  خارج  در  جاللى،  بیان  به  است.  بررسى  قابل  نیز  قانون  روزنامۀ  محتواى  در  انقباضى 
اشخاصى که در راه انتشار قانون تالش مى کردند با مشکالتى روبه رو بودند؛ تا آنجا که حتى 

دستگیر شدند (جاللى، 1398: 48 ـ 45).

بحث و نتیجه گیرى
ادامۀ  چگونگى  و  مطبوعات  کنش گرى  آغاز  فرهنگى  مطالعات  چارچوب  در  پژوهش  این 
حیات شان را ذیل سیاست هاى فرهنگى عصر ناصرى به بحث گذاشته و به برخى پیامدهاى آن 
پرداخته است. به طور خالصه مى توان گفت ارادۀ حاکمان قاجار به  طور خاص از دورۀ ناصرى 
بر این بود که با سیاست هاى فرهنگى بویژه در عرصۀ مطبوعات شکل نوینى به اِعمال قدرت 
خویش بخشند. روند تاریخى حیات مطبوعات در دورۀ ناصرى، سیاست هاى فرهنگى ازجمله 
طرح سانسور را به وجود آورد که مطبوعات در تبعید را در واکنش به سیاست هاى رسمى دولت 
پدید آورده و فضاى مطبوعاتى عصر ناصرى را متأثر ساخت؛ بدین ترتیب حیات متفاوتى براى 
برخى از مطبوعات رقم خورد. این اتفاق تأثیر شگرف و ملموسى بر آگاهى  بخشى هاى حوزۀ 

1. A Literary His tory of Persia
2. Edward Granville Browne

کارشکنى هاى  و  اسدآبادى  جمال الدین  سید  به ویژه  ایرانیان  فعالیت  به  عبدالحمید  سوءظن  و  ایران  دولت  کوشش  پى  در  درواقع،   .3
محمودخان عالءالملک روزنامۀ اختر سال 1276 ه . ش دیگر انتشار نیافت.



189

شماره پنجاه ونهم
سال بیست وسوم

پاییز  1401

عمومى داشته و در نهایت، بر تحوالت اعتراضى چون جنبش تنباکو و نیز جریان  مهم تاریخ 
عصر قاجار یعنى انقالب مشروطیت نیز مؤثر واقع شد. از آن زمان تاکنون سیاست فرهنگى یکى 
از مهمترین ارکان نظام سیاسى و در رسانه بوده است. کارویژه ى اصلى سیاست هاى فرهنگى 
به تعبیر ریموند ویلیامز1 شکل دادن به «ساختارهاى احساس2» جامعه است. در قلمرو حکمرانِى 
شکل بخشیدن  ضرورت  مانند  مى افتد  اتفاق  متکثرى  و  مختلف  دالیل  به  پدیده  این  دولت ها 
به هویت و بویژه حفظ و تقویِت هویت ملى، یکپارچه سازى فرهنگى و ملت سازى، دسترسى 
عمومى و بهره بردارى فایده مند عادالنۀ همگان از فرهنگ یا همان دموکراسى فرهنگى تا تا 
...؛ در چنین نگاهى است که فرهنگ امرى  اضطرارهاى مربوط به نظم سیاسى و اجتماعى 
سیاسى تلقى شده و سیاست فرهنگى پا به عرصۀ حکمرانى نهاده و به مؤلفه اى ساختارى در 
تاریخ زندگى ملت ها تبدیل شده است. در این میان رسانه هاى جمعى از جمله مطبوعات همواره 
از جمله مطبوعات عرصه یا میدان مناسبى براى سیاست هاى فرهنگى رسمى و غیررسمى 
بوده است. به همین ترتیب در عصر ناصرى ابتدا روزنامه ها کوشیدند جریانى از اطالعات را 
ارائه  کنند. دولت با مداخله ى حداکثرى با آیین نامه ها، مقررات و خط مشى ها به عنوان موجودیتى 
مستقل وارد عرصه ها ى مختلف فرهنگ همچون مطبوعات شد تا آن ها را متناسب با بنیادهاى 
سیاسى خود، در خدمت ارزش هاى رسمى دولت قرار دهد اما در برابر هژمونى اشاعۀ فرهنگ 
حاکم، سیاست هاى  فرهنگى جداگانه اى به طور غیر رسمى به منصۀ ظهور رسید. در تحلیل این 
اتفاق بواسطه مفهوم سیاست فرهنگى در چارچوب مطالعات فرهنگى مى توان از امکان ایجاد 
فرصت براى گروه خارج از قدرت رسمى سخن گفت؛ از مطبوعاتى که در عمل به ابزارى براى 
مداخله در کنترل عمومى تبدیل شد، در حالى که راهبرى آن در اختیار قدرت رسمى نبوده و بر 
خالف خواست قدرت رسمى در وقوع پیوسته، هژمونى گرامشى وار دولت را بر هم زد. اتفاقى 

که در بلندمدت بر وقوع جنبش ها و انقالب هایى چون مشروطه تأثیر داشت.
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