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پردازش و با استفاده از آزمون  spssها با نرم افزار است. تمام داده شده

 .ه استرابطه ميان متغيرها بررسي شداسكوئر كاي
دهد بين دو نشريه از نظر متغيرهاي گوناگون، تفاوت نتايج نشان مي

نخست، اگرچه بيشتر مطالب هر دو نشريه در سبک خبر ؛ معناداري وجود دارد

تنظيم شده، گزارش در وقايع اتفاقيه و مطالب تحليلي مانند مقاله در اختر سهم 
نوع سبک در اختر بيشتر است. دوم، محتواي مطالب وقايع اند و تبيشتري يافته

سياسي است. سوم، عناصر فرهنگ  عمدتاًاتفاقيه، بيشتر اجتماعي و در اختر، 
مدرن در هر دو نشريه، از سهم كمي برخوردارند و عمده موارد موجود نيز 

در  طوري كهاند. با اين حال، در جزئيات تفاوت وجود دارد بهعناصر مادي بوده
وقايع اتفاقيه، تجهيزات و اماكن نظامي، و در اختر، عناصر مادي در حوزه 

در مورد پرداختن به عناصر غيرمادي فرهنگ  اند.سياست، انعكاس بيشتري يافته
عالوه، هر مدرن، تنوع و تعداد اين عناصر در اختر بيش از وقايع اتفاقيه است. به

هاي فرهنگ رساني پيرامون مؤلفهعشريه در عمده مطالب خود سعي در اطالندو 
گيري اند. با اين حال، طيف جهتگيري پرداختهو كمتر به جهت مدرن داشته

كه در نسبت به اين عناصر در وقايع اتفاقيه، صرفاً خنثي يا مثبت است در حالي 
 ها هم قابل تشخيص است.گيري منفي و طرد برخي مؤلفهاختر، جهت

 ات، قاجار، عناصر فرهنگ مدرن.مطبوع: كليدي هايهواژ

 

 طرح مسئله

 همگي محصول تجربياتي بود آمد جهان پديد اي كه پس از رنسانس درتغييرات عمده

 خود همان تجربيات به تدريج دامنه تأثير. جوامع غربي صورت پذيرفت فرهنگ و كه در

رتباطات از سوي ديگر، گسترش ا. صنعت، مسير خود را دنبال كرد در و گسترش داد را

جهان  همسويي با و كشور هاي تغييرات درايران در دوره قاجار، تجربه نخستين طليعه

غيرمادي فرهنگ، وعدم  مادي و ميان عناصر عدم تمايز اما. به دنبال داشته است غرب را
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به  تضادهاي گوناگوني رابراي جامعه مااين دوره،  مدرنيته در و تفكيک مفاهيم تجدد

ي است يهااين فرايند نيازمند درک شاخص در ناخت مجموعه عوامل مؤثرش. همراه آورد

 چرا كه تحوالت همزمان و. گرفتهاي فرهنگي مؤلفه توان درمي را هاكه سراغ آن

 هم در و ها تامين زندگي مادي ورفاه انسان تواند هم دربخش فرهنگ مي متعادل دو

 بروز كدام به شكلي، در هر هااين مؤلفهبه عبارت ديگر، . باشد مؤثر هاكيفيت زندگي آن

مقاله، در پي اين در . هستند مدرنيته متناسب بايک جامعه معين تأثيرگذار ظهور و

افزاري فرهنگ مدرن افزاري و نرمبازخواني نخستين رويارويي ايرانيان با دو بُعد سخت

آسايش و رفاه مادي  كننده نياز،تأمينايم كه اولين بُعد، به مظاهر مادي و غرب برآمده

انسان و جنبه ديگر آن، به ارتقاي كيفيت معنوي زندگي او داللت دارد. هدف آن است 

هاي مادي و ها را نسبت به مؤلفهگيريكه از اين طريق، زاويه ورود و نخستين جهت

 غيرمادي فرهنگ جديد بشناسيم. 

  جمعي، از كه مطبوعات، به مثابه يكي از نخستين وسايل ارتبا ياز آن رو

هستند، اين  ابزارهاي شناخت، معرفي، تبيين و اشاعه موضوعات و مفاهيم جهان نو

هاي ايم. با اين حال، بايد پذيرفت كه شناخت انديشهرسانه را براي تحليل برگزيده

در  كه است به طوري هاي فرهنگي همسان نبودههاي مادي در اقليمجديد و نوآوري

گون، به هر دو بُعد ذهني و عيني فرهنگ جديد به صورت يكسان ها و شرايط گونامحيط

توان تحوالت است. به طور نمونه مي توجه نشده و حتي درک مشابهي از آن پديد نيامده

هاي هاي هجدهم و نوزدهم ميالدي را بازخواني كرد و دريافت كه نوآوريايران در سده

ي كه مصادف با سلطنت قاجاريان ادو بخش مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن، در دوره

است، به صورت يكسان و همزمان مورد توجه قرار نگرفته و درک درستي از اين دو 

است. از اين رو، ما همواره در مسير بازنگري سنت بومي و درک  بخش به وجود نيامده

سو، با ايم؛ از يکفرهنگ دنياي جديد، ميان گذشته، حال و آينده در رفت و آمد بوده

آداب و رسوم ملي و آييني خود هستيم و از سوي شتاب در حال گسستن از سنن، 

ايم. گامي براي مجهز ساختن ترين نيازها و مسائل خود درماندهديگر، در شناخت ابتدايي
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دادن تمام  داريم و در پي انطباقعقالنيت بومي خود به نيازهاي فكري امروزمان برنمي

بايد مسير ورود  ابتدا كه حالي هستيم، در ر يک چارچوبامور مادي و غيرمادي خود د

هاي جديد را در جغرافياي فرهنگي كشور هاي مادي و افكار و انديشهو اشاعه نوآوري

 خود، مرور كنيم.

ا در دهد آنچه ما رهاي شانزدهم و هفدهم ايران نشان مينگاهي به تاريخ سده

هاي پياپي از روس و از ديگر ستها و شكشناخت دنياي مدرن، مصمم ساخت، جنگ

وال زود. بسو، تشديد رقابت بريتانيا، روس، هلند و پرتغال، جهت تسلط بر خليج فارس 

تر هاي موجود را وسيعفرهنگي و اقتصادي كشور در قرن نوزدهم نيز دامنه بحران

ها و ماندگيها، ريشه عقبساخت و نوانديشان هيئت حاكمه را به بررسي علل شكست

و  هاي پي در پيجويي واداشت. اما آنها، در آن شرايط زماني، با مشاهده شكستارهچ

درک ضرورت خالصي يافتن از انسداد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، 

مركز مت درنصرفاً بر بُعد مادي فرهنگ م اي را انجام دادند كهگرايانه هاي اصالحتالش

 بود. 

نگاري، از مهمترين ن به روزنامه و روزنامهتمايل شاهان قاجار در پرداخت

آيد كه با وجود دسترسي به هاي ورود ما به قلمرو جهان مدرن به حساب ميعرصه

 كنندگان محصوالت جديد قرار داد.روزنامه را در مقام يكي از معرفينشريات اروپايي، 

غيرمادي در دو ها يا عناصر فرهنگ مادي و بنابراين، مقاله حاضر به بازخواني مؤلفه

نشريه عصر قاجار، به منزله يكي از اركان آشنايي ايرانيان با تحوالت و محصوالت 

مقطع زماني مورد بررسي نيز دو دهه اول و سوم از  پردازد.تمدني دنياي جديد مي

شود و در حكومت ناصري است كه در دهه اول آن، نخستين نشريه منظم ايران منتشر مي

 هايرسد. پرسشزبان خارج از كشور به چاپ مي ن نشريه فارسيدهه سوم نيز نخستي

در مطبوعات مورد  هاي مادي وغيرمادي فرهنگ مدرنمؤلفه :اصلي عبارتند از اين كه

اند و آيا بين نشريات مورد بررسي تفاوتي وجود دارد؟ بررسي چگونه منعكس شده

ها مطالعه اين مؤلفهگيري مطبوعات مورد بررسي نسبت به همچنين چگونگي جهت
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عدم توجه محققان به نشريات پيش از دوره مشروطه به عنوان يكي از منابع خواهد شد. 

 سازد. چنين پژوهشي را ضروري ميهاي نوين از عواملي است كه انجام نشر انديشه

 

 تحقيقادبيات 

 بررسي وضعيت ايران و مطبوعات در دوره اماني مورد بررسي: -الف

ميليون نفر بود كه نيم يا يک سوم آن در  6در ابتداي قرن نوزدهم حدود جمعيت ايران 

شهرها و روستاها سكونت داشتند و مابقي را صحرانشينان، ايالت و طوايف گوناگون 

درصد از  20دادند. پراكنده در مناطق شمال، غرب و جنوب غربي كشور تشكيل مي

 3) هزار روستا 20درصد بقيه به  80و ( هزار نفر 800) جمعيت يكجانشينان به شهرها

 & Issawi, 1971: 20) اختصاص داشت ( ميليون نفر صحرانشين 2ميليون نفر و 

Bahrier, 1971: 40.) چرخيد از اين رو، اقتصاد كشور بر مدار كشاورزي و دامداري مي

در شرايطي كه به دليل فقدان سيستم حمل و نقل، نداشتن جاده خاكي و راه آبي، امكان 

انتقال محصوالت كشاورزي و دامي به سراسر كشور و بهره گيري از همين ظرفيت 

رو بود؛ راه آبي قابل كشتيراني به جز رود كارون ها، مالاندک هم وجود نداشت. راه

ها اعطا شد. از به انگليسي 1880وجود نداشت كه امتياز كشتيراني در آن هم در سال 

ي نبود. روستاهاي ايران حتي آنها كه به شهر نزديک آهن تا اوايل قرن بعد خبرخط راه

 قرنكردند به طوري كه تا اواسط بودند از نظر اقتصادي كامالً خودكفا و بسته عمل مي

كاالهاي خارجي و مصرفي جديد مثل محصوالت نساجي انگلستان هنوز به وادي  19

هاي ، وقوع بيماريوضعيت اسفناک بهداشت (.58: 1389آبراهاميان، ) آنها نرسيده بود

و مرگ و ( م1870مانند قحطي بزرگ ) هاي مكررقحطي هـ.ق(، 1270) واگيردار مثل وبا

گيري، فقدان عرق ملي باوي، زورگيري، رشوهمير گسترده مردم، بيسوادي عمومي، خرافه

و حس وطن پرستي، تنبلي و بيكاري عمومي، نبود قانون مدون و عدم انتظام امور 

 :شدن فرهنگ عمومي در برگزاري شعائر مذهبي مانند سر كشور، خالصهي در سرايقضا
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مردم بر پرهيز از فعل حرام، ضعف  تأكيدويژه در ايام محرم، و خواني بهتعزيه و روضه

، محدود بودن آموزش به تعليم 2، عدم امنيت كشور و نبود امنيت عمومي1نظام اقتصادي

تصويري است كه از ايران اوان قرن نوزدهم  ها و مدارس مذهبي،و تربيت در مكتبخانه

اي، مراغه ؛425: 1377تاجبخش، ) است ي گوناگون تاريخي ترسيم شدههاكتابدر 

 (.112و  141، 229: 1384

گرايانه در امور اقتصادي، اي اقدامات متجددانه و اصالحدر همين دوره، پاره

ها اقدامات متجددانه اميركبير دهد كه مهمترين آنفرهنگي و نظامي رخ مياجتماعي، 

را براي ( ايروان) اولين سفر به اروپا 1829 -1244/1828هاي است. اميركبير كه طي سال

م  1837 /1253عذرخواهي رسمي از قتل سفير روسيه در ايران، و دومين سفر را به سال 

 -1848 /1259 -1263هاي  همراه ناصرالدين ميرزا به ارزروم و سومين سفر را طي سال

دهد تعدادي كتاب از كند، دستور ميبراي شركت در كنفرانس ارزروم تجربه مي 1844

و منتشر شود كه نخستين آنها، شامل اطالعات  ترجمه:زبان اروپايي به فارسي 

اي از است؛ عده جغرافيايي، تاريخي، سياسي، اقتصادي درباره سراسر جهان بوده

                                                 

به نوشته ملكم. اي. ياپ، ايران در آغاز سده نوزدهم، از نظر اقتصادي، مرحله كشاورزي را تجربه مي كرد و  -1

هاي صنعتي غرب آشنا شد، والت كشاورزي نيز تنها مصرف محلي داشت و تا پايان اين سده كه با پيشرفتمحص

(. جان فوران  هم به تصريح تأكيد دارد كه تا Yapp, 1977از نظر اقتصادي از مرحله پيشاصنعتي فراتر نرفت )

برآمدن قاجار در سده نوزدهم، تغيير هاي اوج حكومت صفويان تا پيش از قرن هجدهم و به طور دقيق تر از سال

هاي توليد اقتصادي ايران از سه شيوه ميالدي، شيوه 1630اي كه در سال خاصي در شيوه توليد رخ نداد به گونه

 10 -15كااليي )درصد(، و خرده 33 -40درصد(، عشايري ) 45 -55بري از محصول )توليد دهقاني مبتني بر سهم

 (.95: 1989ان، )فور شددرصد( تشكيل مي

هاي مكرر ها، شورش و حمله تركمانان، وقوع جنگهاي مكرر در واليات، حمله راهزنان به كارواندزدي -2

ه.ق(، حمله  1276ه.ق(، شورش تركمانان تكه و سالور )اواخر  1271يا  1270همچون جنگ با خان خيوه )

(، از جمله حوادثي بود 84: 1387اف )قدياني، ه.ق(، شورش كش 1273انگليس به جنوب ايران پس از فتح هرات )

داشت و گاه، ضرورت المللي و داخلي واميكه همواره حكومت را به اقدام براي تأمين امنيت كشور در سطح بين

سازي در تهران براي توان به ايجاد كارخانه تفنگشد. در اين زمينه ميسازي امكانات نظامي را يادآور ميروزبه

 اشاره كرد. "قيام ساالر"ه.ق(  پس از  1275هاي خاندار )ساخت تفنگ
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كاغذسازي، ) براي آموختن صنايع گوناگون ،هـ.ق 1267كاران را به سال صنعت

به عثماني و ( سازيريزي، تصفيه شكر و قندسازي، نجاري و چرخبلورسازي، چدن

اندازند؛ همزمان، هايي را به راه ميكند كه در بازگشت، كارخانهروسيه اعزام مي

ريسي، چلواربافي، حريربافي، شكرريزي، هاي ديگري هم شامل ريسمانكارخانه

شود و با ابالغ فرمان ها احداث ميسازي در تهران و برخي شهرستانورسازي، و چينيبل

 5آزادي استخراج معادن براي همه ايرانيان اعم از ارباب و رعيت و معافيت مالياتي تا 

هاي اقتصادي متعدد، يكبار در گيرد. اما بحرانسال، حمايت از اقتصاد داخلي جان مي

شود كه نخستين گريبانگير كشور مي 1860و  1850ر دو دهه و بار ديگر د 1820سال 

تعيين حقوق ثابت براي شاه، ) اميركبير از طريق تغيير در نظام اداري و مالياتي ها راآن

متوازن ( هاي دولتتثبيت مقرري درباريان، ايجاد موازانه بين بودجه كشور و هزينه

 هاي بسياريخارجي، كارخانه فشار عوامل زيرخصوص سازد و بحران بعدي، بهمي

را در آستانه ( هاي توليد كاغذ، شيشه، پارچه، ذوبِ آهن، و تصفيه شكركارخانه)

  (.91: 1989فوران، ) دهدمي ورشكستگي قرار

استخدام  (،م 1852، هـ.ق 1268) در زمينه فرهنگي، اصالحات با تأسيس دارالفنون

لوم تجربي، فيزيک، شيمي، طب ع) معلمان خارجي، تدريس صنايع و علوم جديد

 ،1هابه صورت پاورقي در روزنامه هاترجمه:ي درسي، انتشار هاكتاب ترجمه: (،جديد

ها در دهه مدارس الزاريست) هاي مدرن و مدارس خارجيايجاد نخستين آموزشگاه

هاي ، مدارس دخترانه راهبه1860، در اصفهان و حومه آن، جلفا، و در دهه 1840

دوپل در تبريز و اصفهان، مدارس آليانس فرانسه در تهران و تبريز، مدرسه ونسان سن

وزارت دادن به امنيت عمومي جامعه نيز گيرد. براي سامانشكل مي( سن لويي در تهران

دايره نفوذ آن محدود به تهران  شود اما.ش تشكيل ميـه 1213م/ 1834عدليه در سال 

                                                 

م( يا ترجمه تاريخ حمزه  1871 -1288هاي كاپيتان آلتراس توسط اعتمادالسلطنه )ژول ورن و داستان ترجمه -1

 هاي اروپايي.م( ؛ ترجمه نمايشنامه 1876 -1880 /1293 -1297توسط ابن حسن اصفهاني در روزنامه علمي )
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ارد. جامعه در امور اصناف و روستاها به ترتيب ها قدرت چنداني نداست و در شهرستان

پردازد و در ي مييها به حل مسائل قضاخان و سفيدهابا اتكا به رؤساي اصناف، ريش

ها در باب دعاوي شخصي و االسالمروحانيون و شيخ) ي شرعيهادادگاهشهرها، قضات 

ائم عمومي رسيدگي به جر( نمايندگان دولت با عنوان حكيم) ي عرفيهادادگاهو ( مدني

در زمينه ارتباطي، به جز انتشار روزنامه، نخستين  (.99 -100: 1386مستوفي، ) كنندمي

شود و برقرار ميهـ.ق( 1272سال ) خط تلگراف بين كاخ گلستان و مدرسه دارالفنون

 يابد.و بعدها تا تبريز و جلفا ادامه ميسپس بين تهران و سلطانيه، 

مشهور  "خواهيدوره ترقي "از اين دوران نيز به  ـ.قه 1275 -1278هاي سال

خانه با دستخط و فرمان ناصرالدين شاه است كه طي آن، كتابچه قواعد مجلس مصلحت

دفترچه تنظيمات ملكم خان، شرح عيوب و عالج نواقص مملكتي ) و چند رساله انتقادي

شوراي دولت، ديگري  اي در افزايش ثروت، دو مقاله بلند يكي در تأسيسجزوه (،ايران

 تأكيدشود كه چون بر ضرورت اصالح و ترقي در ترقي صنعت و تجارت، نوشته مي

 اقتصادي دانست و ها را نشانه تحول انديشه سياسي، اجتماعيتوان آنداشتند، مي

با اين حال، پس از اين دوره سه ساله، با به قدرت رسيدن ميرزا  (.28:  1385آدميت، )

آغاز  "فترت"اي موسوم به مخالفت او با فرهنگ و تمدن جديد، دورهآقاخان نوري و 

انجامد. پس از آن، در دوره صدارت سپهساالر و بر شود كه هفت سال به طول ميمي

شكل  "گانههيئت وزراي سه"تشكيل و  "دارالشوراي ملتي"اساس اصالحات او، 

نخستين بار در سال  و طرح جديد مجلس وزيران برايهـ.ق(  1290 -1291) گيردمي

است كه در اروپا از تشكيل كابينه وزرا و مجالس شود. اين درحاليارائه مي هـ.ق 1298

گذرد و در عثماني، همسايه غربي ها ميموسوم به مبعوثان ملتي، يا همان پارلمان، سال

ايران هم مجلس مبعوثان ملت در واليات اين امپراطوري، ايجاد و قانون اساسي تدوين 

است. طي همين دوره، اصالحات ديگري از سوي كشورهاي اروپايي،  و تصويب شده

هاي ديني با شود و آن مبتني بر لزوم برابري اقليتويژه روس بر عثماني تحميل ميبه
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افروزي روس عليه اي براي آتشبيشتريت مسلمان اين كشور است و همين امر به بهانه

 دهد. در منطقه رخ مي عثماني تبديل شده و درگيري نظامي

اما به لحاظ  ،هاي مورد بررسي بودآنچه گفته شد، درباره وضعيت ايران در سال

روزنامجه در ادبيات  و هاي روزنامه، روزنامچهوجود واژه نگاري، بايد دانست كهروزنامه

كهن ايران همچون اشعار ناصرخسرو، حافظ، انوري، از قدمت روزنامه در ايران حكايت 

هاي نخست عالوه، در دربار تيموريان، مغوالن، صفويه، افشاريه، و تا سال. بهدارد

 شدهنگاري اطالق مينويسي و يا واقعهنگاري، واقعهحكومت ناصرالدين شاه، به تاريخ

هاي روزانه را نگار، گزارشتر، كساني با منصب درباري وقايعاست. به عبارت دقيق

 1216) العالم شوشترينگاري، تحفهند. اما درباره روزنامهكردنوشته و به شاه ارائه مي

هند، و همچنين  "بنگاله"از وجود آن در ( سال پيش از انتشار كاغذ اخبار 37هـ.ق( )

ثبت دقيق تاريخ وقايع و جلوگيري از تحريف ) آزادي مطبوعات و كاركردهاي روزنامه

كه ميرزا  "يرت نامه سفراح"در سفرنامه  (.1363شوشتري، ) خبر داده بود( تاريخ

رساني آگاهي نوشته بود نيز به نقش هـ.ق 1224 -26هاي خان ايلچي، طي سالابوالحسن

اين رسانه و درآمدزايي آن براي دولت اشاره شده بود و ميرزا صالح شيرازي هم در 

ها پس از سفرنامه خود به همين كاركردهاي روزنامه پرداخت كه نوشتار او سال

نگاري ه كشور، جامه عمل پوشيد و كاغذ اخبار متولد شد. در واقع، روزنامهبازگشت ب

هاي مقيم نگاري هند كه عوامل كمپاني هند شرقي و انگليسيايران، برخالف روزنامه

منافع استعماري خود، و با اتكا بر سنت جاافتاده  تأمينهند، آن را به منظور 

در مدنيت جديد ريشه نداشت و از سنت  ريزي كردند،نگاري انگليسي، پايهروزنامه

 .1نگاري ايران متولد شدوقايع

                                                 

نويسي نگاري ايران نيز تأثير پذيرفته است چراكه اخبارات هند، شكلي از واقعهنگاري هند از وقايعروزنامهالبته  -1

معمول دربار ايران بود كه از فرهنگ ايران به هند انتقال يافته بود به طوري كه بيشتر واقعه نويسان يا واقعه نگاران 

 (.62 -64: 1377بيشتر نگاه كنيد به: پروين،  دربار هند هم ايراني تبارها بودند )براي اطالعات
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 ،كاغذ اخبارزبان ما، نگاهي به تاريخ گوياي آن است كه نخستين نشريه فارسي

، در دوره حكومت محمدشاه قاجار و توسط (م 1837مه  1هـ.ق ) 1253محرم  25 در

و توسط ( فتحعليشاه) نپيشييكي از دانشجويان ايراني چاپ شد كه طي حكومت پادشاه 

كاغذ اخبار براي تحصيل به انگليس اعزام شده بود. ( عباس ميرزا) وليعهد تجددخواه او

، به صورت ماهانه، روي يک 1بالغكه با چاپ سنگي، روي كاغذ نه چندان مرغوب خان

اخبار "شد، در صفحه نخست خود به انعكاس ورق و شامل دو صفحه بزرگ منتشر مي

بود و از اين جهت،  "دارالخالفه طهران"پرداخت كه شامل اخبار مي "رقيهممالک ش

كرد با اين تفاوت كه از حالت تک نسخه نويسي براي دربار را تداعي ميسنت واقعه

بود  "اخبار ممالک غربيه". صفحه ديگر شامل 2بود يافتهعمومي خارج شده و صورت 

 شد. مي.. در آن درج .ايتاليا و كه خبرهايي از انگلند، ينگه دنيا، تركيه،

سال  14سپس نگاري به شيوه كاغذ اخباري، تا سه سال ادامه يافت؛ روزنامه

اخبار  "روزنامه ( ه.ش 1229هـ.ق )1267متوقف بود و بعدها در دوره ناصري، به سال 

منتشر شد و از شماره دوم به بعد، وقايع اتفاقيه نام گرفت.  "دارالخالفه طهران

دانند كه عوام نمي "خان اميركبير منتشر شد كه معتقد بود اتفاقيه با همت ميرزا تقيوقايع

كنند كه ديوانيان عظام شروع به مصرف و حسن اين وقايع اتفاقيه در چيست؛ يا خيال مي

به جهت ". درحالي كه او انتشار اين روزنامه را "اند به جهت منافع و مداخلاين كرده

امور ديواني و اخبار و مناسبات دول و منافع  "شدن آنها از  "معالِ"و  "تربيت خلق

اين روزنامه منصبي نيست كه به "گفت: دانست و ميمي "خاص و عام و مقتضيات عصر

. "ها برسد و به ديگران نرسدايشان تعيين شده، به اينميكساني كه از ديوان اعلي اسا

نگاري از ديدگاه اميركبير و تغيير امهنگاري و روزناين سخن، بيانگر مرز ميان واقعه

                                                 

قرطاس "و  "ورق صيني"اند و آن را ساختهبالغِ چين ميبالغ، كاغذي از جنس برنج بوده كه در خانكاغذ خان -1

توان به (. از ديگر انواع مهمترين كاغذهاي مورد استفاده در گذشته مي17722: 1377اند )دهخدا، هم گفته "صيني

 سمرقندي، ختايي، دولتشاهي، كشميري، اصفهاني، و فرنگي اشاره كرد. كاغذهاي

 از شمارگان و مخاطبان آن اطالعي در دست نيست. -2
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اي با شمارگان بيش از يک اي ويژه دربار به نشريهوضعيت از توليد گزارشي تک نسخه

نسخه و براي عموم است. در شماره هفتم نشريه نيز درباره هدف حكومت از انتشار 

 خوانيم:روزنامه مي

تربيت اهالي و اا آنجا كه همت خسرواني اعليحضرت پادشاهي مصروف به "

 وزايد اعيان و رعايا و تجار و سكنه دولت خود است كه بر دانش و بينش آنها بيف

ه آن ب اا گزارش داخله و خارجه خبردار باشند لهذا به انطباع روانامه و انتشار

ممالك محروسه فرمايش عليه فرمودند و اميد كلي هست كه به واسطه اين 

 17) "شود ائي و بينائي اهالي اين دولت عليه بيشتراطالع و آگاهي و دان هاروانامه

 (.1267جمادي االول 

اه شاي براي اخبار و مسائل سياسي اروپا كه در قالب بولتن محرمانهبا اين حال، 

ا سائلي رر و مكه آگاهي نسبت به چنين اخبا برد چرااتفاقيه نميشد، راه به وقايعتهيه مي

در  (.250: 1354محبوبي اردكاني، ) دانستندنمي "مصلحت"، "براي عامه ايرانيان "

ورد مناس رسيد، مانند صورت اجمقابل، آنچه از نظر دولت براي جامعه مفيد به نظر مي

ا نگ ياخبار پيشرفت تحصيلي محصالن اعزامي به فر و دولتيمينياز مردم با نرخ رس

هاي ارشگز" اتفاقيه را ازگرفت. اخبار داخلي وقايعدارالفنون در اختيار عموم قرار مي

ن فيراسهاي خارجي و گزارش و اخبار خارجي را از روزنامه "حكام و مأمورين واليات

ان اركنكردند. در واقع، اين نشريه با مباشرت كايران در ساير كشورها استخراج مي

 شد.وزارت خارجه منتشر مي

را به حال كشور و ، گروهي از تحصيلكردگان كه نشريه دولتي هـ.ق 1276در سال 

اي غيردولتي كردند. با اين ديدند، درخواست امتياز چاپ نشريهمردم نافع نمي

طي دهه سوم حكومت ناصري، نشريه اختر در  اين كهدرخواست موافقت نشد تا 

هـ.ق  1292ذيحجه  16شنبه پنجدر اسالمبول شكل گرفت و نخستين شماره آن، 

: 1366طباطبايي، محيط) رزا مهدي اختر منتشر شدبه نويسندگي مي( م 1876ژانويه 13)

با حمايت ميرزا محسن خان معين الملک، سفير ايران در عثماني تأسيس  "اختر "(.82
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شد. مديريت نشريه را محمدطاهر تبريزي، يكي از تاجران مقيم استانبول، و سردبيري آن 

. اختر مدتي ندده داشتبر عه( مترجم و نايب سفارت ايران) خان خوييرا ميرزا نجفعلي

نشريه  اداره هـ.ق 1294بود به طوري كه از سال عثماني برخوردارنيز از حمايت دولت 

: 1385آدميت، ) صورت شركت درآمد و چند تبعه عثماني هم در آن شريک شدندبه

408.) 

درباره هدف گردانندگان اختر از انتشار اين نشريه در نخستين شماره آن آمده است 

از حوادث گوناگون و از سياسيات و پلتيک و از تجارت و علم و ادب  1گازت اين"كه 

و ديگر منافع عموميه سخن خواهد گفت. هر گونه مواد مفيده عامه مجانًا قبول و طبع 

تكميل لوازم حسن "در وطن با  "حصول و اكمال اعتدال مطلق". همچنين "خواهد شد

يل اسباب اتفاق افكار حقيقي در ميان مناسبات داخليه و خارجيه اجزاي وطن و تحص

بي هيچ  "از ديگر اهداف اختر ذكر شده و از آن جهت كه اين نشريه،  "ساكنان آن ملک

بيان جهات حصول اعتدال و استقامت، به طور مطلق، "، در پي "مالحظه منظور شخصي

كوشد بدون انحراف از اين است مي "و مقدمات و اصول و فروع اين مقصد مقدس

حوادث و وقايع مناسبه و يوميه و از مسائل شرقيه و از تجارت و علم و ادب "صد، از مق

سخن گويد. همين مرام و مسلک، اختر را به نشريه  "و از سياسيات و هرگونه مواد نافع

هاي كشورهاي گوناگون دنيا رويدادهاي پارلمان :پيشگام در طرح برخي مباحث مانند

المللي، قوانين تجارت، آزادي كشورها در سطح بين خصوص اروپا، مسائل حقوقيبه

انديشه، آزادي مطبوعات، برابري زن و مرد، اهميت تعليم و تربيت به ويژه براي زنان و 

و چاپ قانون اساسي عثماني تبديل كرد.  ترجمه:نقش اين امر در پيشرفت جامعه، و 

هاي حكومت يان طي سالعالوه، برخي مورخان، نقش اختر را در تنوير افكار ايرانبه

قاجار مهم دانسته و معتقدند چنين جرايدي، زمينه را براي پيدايش انقالب مشروطه 

از جمله نويسندگان  (.63: 1363صدرهاشمي به نقل از ادوارد براون، ) فراهم آوردند

                                                 
1. Gazette 
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توان به شيخ احمد روحي، ميرزا حسن خبيرالملک، ميرزا يوسف خان تبريزي و اختر مي

طور نمونه، ميرزا خان كرماني اشاره كرد كه از منتقدان استبداد ناصري بودند. بهميرزاآقا

را در باب اهميت قانون نوشت و ميرزا آقاخان  "يک كلمه"يوسف خان تبريزي، رساله 

كرماني، با انتشار تعدادي از مقاالت انتقادي خود در اختر، به انتقاد از وضعيت سياسي، 

گي جامعه پرداخت و مطبوعات را هم به مهمترين وظيفه آنها اقتصادي، اجتماعي و فرهن

منصبان  و نظارت بر عملكرد وزرا و صاحب "افشاگري حقايق"، "بخشيآگاهي"يعني

 (.102: 1386نصر،  ؛ 86: 1355ناطق، ) رهنمون ساخت

 

 بررسي مفاهيم اصلي -ب

يان بمدن هاي گوناگوني پيرامون هر يک از مفاهيم فرهنگ و تتعاريف و ديدگاه

اي كه نخست، عده ؛ها را به دو دسته تقسيم كردتوان دست كم آناست كه ميشده

دانند. در يماند و تنها گستره اين دو را متفاوت فرهنگ و تمدن را مترادف درنظر گرفته

ا خاص رگيرند و تمدن تر از تمدن درنظر ميميانِ اينها، برخي فرهنگ را عام و گسترده

تمدن را  و برخي ديگر،( مريكاييآ -رويكرد اروپايي) كنندن كل تلقي ميو جزيي از اي

نظر فرهنگ را جزئي از تمدن، و بدين ترتيب، تمدن را سنگ بناي فرهنگ در و عام

  (.هاها و آلمانرويكرد برخي متفكران ايراني، آنگلوساكسون) گيرندمي

بين فرهنگ و تمدن، تمايز توان قرار داد كه را مي در دومين دسته، ديدگاه كساني

 و تمدن را( هاي اجتماعيارزش) ايدئولوژي و مظاهر معنوي و فرهنگ را قائل شده

با بررسي هر دو دسته اند. تشخيص داده( واقعيات زندگي) عناصر مادي و عيني جامعه

توان فرهنگ و تمدن را با مرز ظريفي از يكديگر جدا كرد، و آنها را نظرات، مي

رسد و بر بافتي كه در آن رود؛ به پااليش ميفرهنگ در بستر تمدن پيش مي بازشناخت.

شود جامعه روستايي ممكن است گذارد. از اين روست كه گفته ميجريان دارد، تأثير مي

توان آن را متمدن ناميد. از آن رو كه بيشتر تعاريف از فرهنگ برخوردار باشد اما نمي

توان فرهنگ اند، نمينظري و عملي براي فرهنگ قائل شده درباره فرهنگ، دو وجهبيان
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بندي كرد كه فرهنگ توان چنين جمعاي فكري و ارزشي دانست بلكه ميرا صرفاً مقوله

شود كه وجه مادي آن در مظاهر زندگي اجتماعي، از دو وجه مادي و معنوي تشكيل مي

 يابد.ها نمود ميو وجه معنوي آن در انديشه، اخالق و ارزش

 زم درشدن عقالنيت ابزاري برجامعه، تحول الهمزمان باتحوالت مادي وحاكم اگر

 حاً اصطال و نيز روي دهد( ها، باورهاوهنجارهاافكار، ارزش) بخش غيرمادي فرهنگ

 از گذر هاي اجتماع جاري شود،تمام عرصه عقالنيت ذهني همراه باعقالنيت ابزاري بر

 ؛1389فراستخواه، ) ورت متعادل ممكن خواهدكردجامعه سنتي به جامعه مدرن رابه ص

 (.246: 1370آبركرامبي، 

 

 بحث نظري -ج
 هانظريه نشر نوآوري -ج -1

با اين پرسش گذاشته شد كه  1900هاي نظري مطالعات اشاعه در اوايل سال پايه

از  يابند ياها پرورش و تكامل ميطور مستقل از ساير فرهنگها در هر فرهنگ، بهآيا ايده

باره، نظريه هاي مطرح در اينكنند؟ از ديدگاهپيدا مي فرهنگي به فرهنگ ديگر اشاعه

كند كه از نظر تصميم اي تعريف مياورت راجرز است. او نوآوري را فكر، تصور، يا ايده

و از طريق مجاري ( 312: 1381سورين و تانكارد، ) شودتلقي مي "نو"اقتباس  ،گيرنده

يابد. بدين به مرور زمان، در ميان اعضاي يک نظام اجتماعي انتقال ميارتباطي معيني، 

ترتيب، نوآوري، مجاري ارتباطي، گذر زمان، و اعضاي نظام اجتماعي، چهار عنصر 

اي شامل دهند كه طي يک فرايند ذهني پنج مرحلهاصلي فرايند اشاعه را تشكيل مي

كسب اطالعات ) عالقه (،دهاي آنمواجهه با نوآوري و شناخت ماهيت و كاركر) آگاهي

گيري ذهني فرد درباره سازگاري يا عدم تصميم) ارزيابي (،بيشتر در مورد آن نوآوري

 آزمون (،ها، تجارب گذشته و نيازهاي حال و آينده اوسازگاري نوآوري با ارزش

گيري فرد به تصميم) پذيرش و (گيري فرد به تجربه نوآوري در مقياس محدودتصميم)



 

 

 

 

 

 

 

 61فصلنامه علوم اجتماعي شماره      160  

شناخته و در مورد آن ( 162: 1388ملكات و استيوز، ( )فاده از نوآوري به طور كاملاست

 شود.گيري ميتصميم

ز وري اها و مجاري ارتباطي فراملي در مرحله آگاهي نسبت به يک نوآنقش رسانه

ظ لحا كه اگر مطابق ديدگاه راجرز، افراد را بهطورياهميت خاصي برخوردار است به

كثريت اليه، نوآوري، به پنج دسته نوآوران، پذيرندگان اوليه، اكثريت اونرخ پذيرش يک 

ني توزيع نرمال درصد افراد را در منح 5/2متأخر و كندروها تقسيم كنيم، نوآوران كه تنها 

 دهند بيش از سايرين داراي روابط فراملي هستند وها تشكيل مياشاعه نوآوري

اي، بيشتر از نهگيرند به لحاظ رفتار رسابرمي را در درصد افراد 5/13پذيرندگان اوليه كه 

ه، كه اكثريت اولي گيرند درحاليهاي گروهي و مجاري ارتباطي فراملي بهره ميرسانه

 اندهابستو( ارتباطات محلي) ويژه كندروها به مجاري درون نظام اجتماعيو به هامتأخر

ر د .(164 -165: 1388وز، و ملكات و استي 314 -315: 1381سورين و تانكارد، )

اهميت  ونتي سها از منبع بيروني در سطح جوامع مجموع، تأكيد اين نظريه بر انتشار ايده

ارتباطات در فرايند نوسازي اجتماعات محلي است و بر اساس مطالعات اشاعه 

 زندگي شيوه بر تغيير -اي يا ميان فردياعم از رسانه –ها، تأثير مجاري ارتباطي نوآوري

 (.166: 1388ملكات و استيوز، ) استاز سنتي به مدرن، به اثبات رسيده

 

 نظريه تأخر فرهنگي -ج-2

طبق اين نظريه، انسان براي پاسخگويي به نيازهاي ناپايدار خود، با اتكا به فهم و 

كند و اگر اين نوآوري با نيازها و خالقيت فردي و فرهنگ جامعه خويش، نوآوري مي

كند؛ گسترش شود؛ با شدت نفوذ مياسب باشد، به سرعت پذيرفته ميتوان جامعه متن

صورت، به دست فراموشي  اين غير و در( انباشتگي فرهنگي) شوديابد و بارور ميمي

، نوآوري تنها درون زا و خاص يک جامعه نيست و اين كهسپرده خواهد شد. ضمن 
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ديگر نفوذ كند. بنابر اصل  اي به جامعهاز جامعه 1ممكن است به صورت تراوش فرهنگي

باشد، تراوش فرهنگي  "آماده تحول"و  "نيازمند تحول "اگر جامعه،  2پيوستگي فرهنگي

گيرد و جامعه، عناصر فرهنگي مورد نياز خود را از جوامع ديگر، به سرعت صورت مي

. با اين حال، از اين منظر ميان دو دسته عناصر كندكسب و با سرعت بيشتري تغيير مي

 فرهنگ تفاوت وجود دارد به طوري كه آهنگ تغيير و نفوذ در عناصر مادي فرهنگ

ابزارها و اشياء عيني، قابل مشاهده و ملموس نظير منابع طبيعي، اختراعات بشر، )

دستاوردهاي غيرعيني و ناملموس بشر ) تر و شديدتر از عناصر غيرماديسريع( هافناوري

ها در هر دو زمينه است. نوآوري( ناسبات انسانيهمچون زبان، خط، آداب و رسوم و م

 دهد و اين دو بر هم تأثير متقابل دارنديعني فرهنگ مادي و فرهنگ غيرمادي روي مي

محرک اصلي حركت  "هاي مادي مؤثرتر هستندو اما نوآوري( فرهنگ انطباقي)

 -390: 1347كف، برن و نيم؛ اگ448: 1386عضدانلو، ) شوندمحسوب مي"جامعه

صنعتي را در پي  هايبه طور مثال، پيدايش صنايع نوين، افزايش جمعيت شهر (.388

داشت؛ توليد اقتصادي از خانواده به كارخانه سپرده شد؛ وظايف اداري و اقتصادي 

هاي ديني رو به زوال رفت و اجتماعات حكومت گستره بيشتري يافت؛ قدرت دستگاه

داري است كه همه اين موارد نشانگر تأثير دامنه ارتبا  بيشتري با يكديگر پيدا كردند.

 هاي مادي بر جامعه و به طور خاص، بر فرهنگ غيرمادي داشته استابداع نوآوري

را مراد خود از تأخر فرهنگي ( 1957) اگ برن (.469و  473: 1357كف، برن و نيماگ)

 كند:چنين بيان مي

                                                 
1. cultural diffusion 

2. cultural continuity 
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خشِ فرهنگ كه به هم دهد كه يكي اا دو بتأخر فرهنگي هنگامي رخ مي

كه وريتغيير كند به طوابسته و مرتبط هستند، پيش اا ديگري و يا بيش اا ديگري 

 (.Kraus II, 2002 ) ميان دو بخشِِِ سابق،  ناسااگاري يا عدم انطباق پديد آيد

ه شود هنگامي كاي از اين پس افتادگي فرهنگي در عرصه مطبوعات ديده مينمونه

اي وارد افزاري توليد مطبوعات به جامعهچاپ و الزامات سخت نشريات منظم، صنعت

مندي و فضاي شود اما تحوالت مربو  به بخش غيرمادي آن، همچون آزادي، قانونمي

 گيرد. گو و انتقادگري شكل نميومطلوب براي گفت

 

 چارچوب مفهومي تحقيق

ناصر مادي و ع :تحقيق بر اساس دو بخش اصلي فرهنگ شاملاين چارچوب مفهومي 

ها بر اساس ادبيات و مباني نظري و الگوي مفهومي هر يک از آن غيرمادي، شكل گرفته

نوگرايي و است. به طور خالصه،  ترسيم شده( 2و  1) تحقيق در دو شكل جداگانه

هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نوجويي در بخش مادي فرهنگ در عرصه

تواند از جوامع ديگر، از جمله هاي خاص خود را دارد و ميدهد و مؤلفهسياسي رخ مي

حالي كه تحوالت در بخش غيرمادي فرهنگ كه مربو  به  در ،جوامع مدرن اخذ شود

هاي فكري و بنيان دهد و بر پايه دگرگونيميها و باورهاست، از درون رخ انديشه

هاي اصلي بخش لفهمؤ .گيردها شكل ميمعرفتي و بازانديشي و بازنگري در سنت

غيرمادي فرهنگ مدرن بر پايه خودآگاهي و عقالنيت انتقادي )باور به مرجعيت خرد 

گرايي )اعتقاد به انسان در پاسخگويي به تمام نيازها و دستيابي او به سعادت(، علم

باوري  (، پيشرفتعلمي هاي زندگي در چارچوب روشپذيري تمام ساحتآزمون

گرايي ستمر و مبتني بر علم و خرد بشر در طي تاريخ(، انسان)اعتقاد به پيشرفت م

)باور به محوريت انسان در جهان(، فردگرايي )اعتقاد به اصالت و اولويت فرد و 
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خصوص در امور بهها گرايي )اعتقاد به برابري انسانمنافع او نسبت به جمع(، برابري

ها در آزاد بودن انسانبه گرايي )اعتقاد (، آزادياقتصادي، سياسي، و اجتماعي

ستيزي )نفي هر گونه تفكر و تجربه سنتي و رسوم سنت هاي گوناگون(،زمينه

گذشتگان( و دنياگرايي )باور به حاكميت مطلق انسان و نفي دين و مذهب( قرار 

تواند رسانه ها يک نوآوري از مجاري ارتباطي كه ميدارد. مطابق نظريه نشر نوآوري

فردي باشد، در گذر زمان ميان اعضاي يک نظام اجتماعي شناخته نيا ارتباطات ميا

تواند دارد، اين نوآوري ميشود و همانطور كه نظريه تأخر فرهنگي نيز اذعان ميمي

زا و مبتكرانه پديد آمده و خاص همان جامعه و فرهنگ باشد يا به به صورت درون

اي ديگر برگرفته از جامعهصورت تراوش فرهنگي، و بر اساس نيازهاي يک جامعه، 

ها، مجاري ارتباطي، در مرحله آگاهي نسبت به . طبق نظريه نشر نوآوريه باشدشد

ها، فرد، بر اساس يک نوآوري از اهميت برخوردارند و در پذيرش يا طرد نوآوري

 كند. تجزيه و تحليل ذهني خود عمل مي

 

 
 

 هاي آنترين مؤلفهو برجستهمي الگوي مفهو -1شكل 
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 هاي آنترين مؤلفهو برجسته مفهوميالگوي  -2شكل 

 

 شناسي تحقيقروش
هاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن در دو براي بررسي تطبيقي نحوه انعكاس مؤلفه

اتفاقيه و اختر از روش تحليل محتواي كمي استفاده شده است. تمام نشريه وقايع

 هاين تنها نشريه فارسي زبان داخل كشور طي سالاتفاقيه، به عنواهاي وقايعشماره

در ايران منتشر ( هـ.ق1287 -1297) و تمام نشرياتي كه طي دهه( هـ.ق 1265 -1275)

، روزنامه علمي اختر، ايران، نظامي، ) شماره از آنها در دسترس بوده 12و دست كم  شده

ه، يكسال را به قيد قرعه اند. از هر دهجمعيت آماري اين پژوهش را تشكيل داده( ملتي

شماره را به صورت تصادفي  12گيري سيتماتيک، انتخاب و از آن سال نيز با نمونه

ليسي و ديگران، ) سال هر نشريه خواهد بود كنيم كه معرف كل محتواي يکمي انتخاب 

، هر كدام، هـ.ق1294و اخترسال  هـ.ق1269اتفاقيه سال بنابراين از وقايع (.187: 1389

شماره انتخاب و تحليل محتوا شد. رابطه بين متغيرها با استفاده از آمار استنباطي و  12
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 شده هئارا يآزمون كاي اسكوئر بررسي شده و نتايج در قالب جداول دو بعد محاسبه

است. در مواردي كه امكان سنجش رابطه متغيرها و مقايسه آنها به دليل تعداد كم 

است. براي سنجش ايج در قالب جداول توصيفي بيان شده، نتوجود نداشته هافراواني

ميزان پايايي نتايج تحقيق در مورد تمام متغيرها ضريب قابليت اعتماد مطابق فرمول 

درصد بوده  80، بيش از بدست آمدهويليام اسكات محاسبه شده و چون مقدار ضريب 

 توان به نتايج تحقيق اعتماد كرد.است، مي

 

 تعريف متغيرها

 اختر. 2 اتفاقيهوقايع. 1: بررسي وردم شريهن امن -

هاي رايج سبک در يكي از ُفرم مطالب به لحاظ هر يک از :سبك مطلب -

 اند:نگاري كدگذاري شدهروزنامه

هاي گوناگون است كه با خبر: شامل اخبار داخلي و خارجي در زمينه .1 

كت، ممل سه، وقايع و اخباراصطالحاتي همچون اخبار داخله، اخبار داخله ممالک محرو

زنامه رو ه:ترجمروزنامه پاريس،  ترجمه:وقايع و اخبار دارالمرز، اخبار ممالک خارجه، 

 اند.ها منتشر شدهدولت انگليس، وقايع حاليه انگلستان، ديگر ممالک، و نظاير اين

زارش خبر باشند به گ آن كهگزارش: برخي اخبار در نشريات قاجار بيش از  .2

ش گزار اند كه با تعريفهايي نيز از مطبوعات خارجي منتشر شدههستند و گزارششبيه 

 همخواني دارند. 

 . مقاله: شامل مقاله، سرمقاله، نقد، تحليل و تفسير، و يادداشت است .3

هاي زمينه نامه، اعالم دولتي، اعالنات درنامه، اعالمهاي اعالنبانام: اعالن .4

 (،هاي دولتبيانيه و هااطالعيه) سياسي (،النات مدارسماننداع) گوناگون فرهنگي

 . است شدهمي منتشر( المنفعهاعالنات مربو  به امورخيريه ياعام) اجتماعي
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ظاير ضه و نمراسالت، مكتوبات، عريبا نام ) هاي خوانندگان. مكتوبات: شامل نامه5

 و پاسخ نشريه به آنهاست.آن( 

بريک و جمالت قصار، ت مانند:اي يادشده نگنجد ههر مطلبي كه در سبک ساير: .6

 اند.در اين مقوله قرار گرفتهكه تسليت، تصحيح و تكذيب، 

تواند موضوع اصطالح كلي به معناي هر نوع مسئله كه مي" محتواي مطلب: -

هر  در اين پژوهش(. 380: 1378فر، محمدي) "گيردنگاري قراريک مطلب در روزنامه

 اند، در يكي از كدهاي اي پرداختهبه چه مسئله اين كهب يک از مطالب بر حس

رک، ماليات، گم) اقتصادي -2؛ (مراودات سياسي در سطح داخلي و خارجي) سياسي -1

 جارتتهاي توليد و كسب و كار، قيمت اجناس، فالحت، معادن، اشتغال، معيشت، شيوه

 جتماعيا -4؛ (نظاير آن هاي نظامي وجنگ، تجهيزات و شيوه) نظامي -3؛ (و نظاير آن

باورها و اعتقادات عمومي، ) فرهنگي -5 و (امنيت اجتماعي، بهداشت عمومي)

قرار  (آن ها و مدارس، تعليم و تربيت، و نظايرهاي فرهنگي در زمينه آموزشگاهفعاليت

 اند.گرفته
ن به هر يک از مطالب از نظر پرداخت: پرداختن مطلب به عناصر فرهنگ مدرن -

اي مادي ها، دستاوردهابزارآالت، فناوري) عناصر مادي -1فرهنگ مدرن اعم از  عناصر

( ها، باورها و هنجارهاي جهان مدرنارزش) عناصر غيرمادي -2و ( جهان مدرن

رار گرفته هردو، ق ،3اند. اگر مطلبي حاوي هر دو نوع عنصر بوده، در كدِ كدگذاري شده

 ست. گرفته ا ، قراركدام هيچ ،4كدِ در ، يک از اين عناصر را نداشته و اگر هيچ

، كد يک يناگر مطلبي از لحاظ متغير پيشعنصر مادي فرهنگ مدرن در مطلب:  -

 ابزارها و اماكن سياسي-1يا سه گرفته باشد، نوع عنصر مادي آن در يكي از طبقات 

از  هاي سياسيپارلمان، وزارت امور خارجه، مشورتخانه، مجلس مبعوثان ملتي، انجمن)

هاي تجهيزات نظامي مثل انواع توپ، تفنگ) ابزارها و اماكن نظامي -2 (؛بعد فيزيكي

ها و صنايع، بانک، كمپاني، كارخانه) ابزارها و اماكن اقتصادي -3 (؛فرنگي، قورخانه
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ابزارها و اماكن فرهنگي )مدارس جديد، مدارس فرنگ، ابنيه  -4آالت كشاورزي(؛ ماشين

ابزارها و اماكن اجتماعي  -5هاي فرهنگي از بُعد فيزيكي(؛ انجمن هاي فرنگي،و عمارت

)ظروف، پوشاک و نظاير آن كه جنبه اجتماعي دارند و به سبک زندگي مربو  هستند، 

هاي ابزارها و اماكن ارتباطي )وسائل نقليه، شبكه -6هاي اجتماعي از بُعد فيزيكي(؛ تشكل

تركيبي از عناصر گوناگون ر )مطالبي حاوي ساي -7ارتباطي و وسائل ارتبا  جمعي(؛ 

 است.بي مورد )مطالب فاقد عناصر مادي فرهنگ مدرن( قرار گرفته -8مادي( و 

پرداختن "اگر مطلب در مورد متغير : عنصر غيرمادي فرهنگ مدرن در مطلب -

، كد دو يا سه گرفته باشد، در اين مورد، در يكي از  "مطلب به عناصر فرهنگ مدرن

را يگانه  -و نه مذهب –"عقل" مضاميني كه) گراييعقل -1گيرد: قرار مي زير يكدها

 گراييعلم -2 (؛دانندها، و تنها عامل به سعادت رسيدن انسان ميمرجع اخالق و ارزش

  (؛مضامين مبتني بر نقش علوم تجربي به عنوان مالک و معيار تشخيص حقيقت)

ها، و ادراكات ها، ارزشم گذشتگان، كليشهمضامين منافي آداب و رسو) ستيزيسنت -3

مضامين مبتني بر نقش انسان در ساخت جهان مطلوب و لزوم ) گراييانسان -4 (؛قديمي

مضامين مبتني بر ايده پيشرفت، ) باوريپيشرفت -5 (؛رفع نيازهاي او به هر طريق ممكن

  (؛امعهپيشرفت و بهبود وضعيت جتغيير، اصالحات، به ويژه در امور سياسي، 

طلبي فردي، مالكيت مضامين دال بر تقدم فرد انساني بر جمع، منفعت) فردگرايي -6

بهبودبخشي، تحقق  گيري، خودخودتصميمفردي، خودپرستي، لذت و شادماني فردي، 

ها در زندگي اجتماعي، مضامين دال بر برابري انسان) گراييبرابري -7 (؛اهداف فردي

از حرمت و حقوق انساني، حق زنان براي برخورداري از حقوق  داريربرابر قانون، برخو

 (؛هاي اجتماعي مانند تعليم و تربيت، تحصيل، شركت در انتخابات، و نظاير آنو فرصت

مضامين دال بر نفي استبداد اعم از استبداد مذهبي، سياسي، اقتصادي، ) گراييآزادي -8

دي، حق آزادي عقيده، حق آزادي پاسخگو بودن دولت، مشاركت سياسي، آزادي اقتصا

  (؛ها، شركت در انتخابات، و نظاير آنها، انجمنبيان، آزادي مطبوعات، آزادي اقليت

هاي گوناگون زندگي اعم از مضامين دال بر لزوم زدودن دين از عرصه) دنياگرايي -9
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مطالب فاقد هر گونه عنصر ) موردبي -10(؛...سياست، آموزش و پرورش، اخالق، و

 (.غيرمادي
مدرن مطالب حاوي عناصر فرهنگ  گيري نسبت به عناصر فرهنگ مدرن:جهت -

ه حاوي ديدگا) مثبت -1گيري نسبت به اين عناصر در يكي از مقوالتبه لحاظ جهت

فاقد ) خنثي -3 (،حاوي ديدگاه منفي نسبت به عناصر) منفي -2( مثبت نسبت به عناصر

( فاقد عناصر فرهنگ مدرن) موردبي -4 و( گيري نسبت به عناصرهر گونه جهت

 اند.كدگذاري شده
 

 هاي تحقيقسؤال

 هاي تحقيق عبارتند از:سؤالگفته، بر اساس چارچوب مفهومي و مباحث پيش

 تفاوت آيا بين دو نشريه مورد بررسي از نظر ساختار و محتواي مطالب -1سؤال 

 معناداري وجود دارد؟

ت اي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن در نشرياهسهم هر يک از مؤلفه -2 سؤال

 رد؟د دامورد بررسي چگونه است و آيا ميان آنها از اين لحاظ، تفاوت معناداري وجو

 هايگيري نسبت به مؤلفهآيا بين نشريات مورد بررسي از نظر جهت -3سؤال 

 تفاوت معناداري وجود دارد؟ مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن
 

 هاي تحقيقيافته
 بررسي مورد نشريه نام برحسب مطالب فراواني توايع -1 جدول

 رديف نام نشريه مورد بررسي فراواني درصد درصد معتبر

 1 اتفاقيهوقايع 390 37.6 37.6

 2 اختر 647 62.4 62.4

 جمع كل 1037 100.0 100.0
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 درصد 4/62بيشترين نسبت ، شدهمطلب كدگذاري1037 از جمع ، 1طبق جدول 

به  مربو ( مطلب390) درصد 6/37 اختر و كمترين نسبت يعني مربو  به( مطلب 647)

 . بوده است وقايع اتفاقيه

 توايع فراواني مطالب نشريات مورد بررسي بر حسب سبك –2جدول 

 جمع نام نشريه مورد بررسي سبك مطلب
 اختر وقايع اتفاقيه

 تعداد خبر. 1

 درصدسطري

 درصدستوني

301 

37.2% 

77.2% 

509 

62.8% 

78.7% 

810 

100.0% 

78.1% 
 تعداد گزارش. 2

 درصدسطري

 درصدستوني

69 

81.2% 

17.7% 

16 

18.8% 

2.5% 

85 

100.0% 

8.2% 
 تعداد مقاله . 3

 درصدسطري

 درصدستوني

9 

19.1% 

2.3% 

38 

80.9% 

5.9% 

47 

100.0% 

4.5% 
 تعداد اعالنات. 4

 درصدسطري

 درصدستوني

11 

15.7% 

2.8% 

59 

84.3% 

9.1% 

70 

100.0% 

6.8% 
 تعداد مكتوبات. 5

 درصدسطري

 درصدستوني

0 

.0% 

.0% 

4 

100.0% 

0.6% 

4 

100.0% 

0.4% 
 تعداد ساير. 6

 درصدسطري

 درصدستوني

0 
.0% 

.0% 

21 

100.0% 

3.2% 

21 

100.0% 

2.0% 
 تعداد جمع

 درصدسطري

 درصدستوني

390 

37.6% 

100.0% 

647 

62.4% 

100.0% 

1037 

100.0% 

100.0% 
 

026. 105=2X df=5 p=0. 000  
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رابطه ، 5 با درجه آزاديِ 026/105با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده به ميزان 

ک مطلب درصد معنادار است و بين دو نشريه از نظر سب 5بين دو متغير در سطح خطاي 

مطلب  647 شده وقايع اتفاقيه ومطلب بازخواني 390از جمع . تفاوت معنادار وجود دارد

 509) درصد 7/78و ( مطلب 301) درصد 2/77سبت به ترتيب با بيشترين ن، اختر

 3/2 با، به سبک خبر اختصاص دارد و كمترين نسبت مطالب در وقايع اتفاقيه( مطلب

كتوبات ممربو  به ( مطلب 4) درصد 6/0مربو  به مقاله و در اختر با ( مطلب 9) درصد

م مانند كال هاسبکيا ساير ، هفاقد مطلبي در قالب نام، عالوه وقايع اتفاقيهبه. است

ا نيز با توجه به سطره. تصحيح و تكذيب و نظاير آنهاست، تبريک و تسليت، بزرگان

 69ا بفاقيه سهم وقايع ات، دارد و تنها در گزارش هاسبکاختر بيشترين سهم را از تمام 

 . مطلب در قالب گزارش دارد 16مطلب بيش از اختر است كه 

 

 مطلب محتواي اني مطالب نشريات مورد بررسي بر حسبتوايع فراو –3جدول 

 جمع نام نشريه مورد بررسي محتواي مطلب

 اختر وقايع اتفاقيه

 تعداد سياسي -1

 درصدسطري

 درصدستوني

79 

24.4% 

20.3% 

245 

75.6% 

37.9% 

324 

100.0% 

31.2% 

 تعداد اقتصادي-2

 درصدسطري

 درصدستوني

40 

45.5% 

10.3% 

48 

54.5% 

7.4% 

88 

100.0% 

8.5% 

 تعداد نظامي-3

 درصدسطري

 درصدستوني

63 

26.1% 

16.2% 

178 

73.9% 

27.5% 

241 

100.0% 

23.2% 
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 تعداد اجتماعي-4

 درصدسطري

 درصدستوني

142 

62.0% 

36.4% 

87 

38.0% 

13.4% 

229 

100.0% 

22.1% 

 تعداد فرهنگي-5

 درصدسطري

 درصدستوني

66 

42.6% 

16.9% 

89 

57.4% 

13.8% 

155 

100.0% 

14.9% 

 تعداد جمع

 درصدسطري

 درصدستوني

390 

37.6% 

100.0% 

647 

62.4% 

100.0% 

1037 

100.0% 

100.0% 
 

706. 99=2X df= 4 p=0. 000  

 

رابطه بين ، 4با درجه آزاديِ  706/99با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده به ميزان 

طلب مظر محتواي درصد معنادار است و بين دو نشريه از ن 5دو متغير در سطح خطاي 

درصد به  4/36بيشترين نسبت با ، از كل مطالب وقايع اتفاقيه. تفاوت معنادار وجود دارد

ز كل ادرصد به امور سياسي اختصاص دارد درحالي كه  3/20امور اجتماعي و سپس با 

صد به در 5/27درصد به امور سياسي و سپس با  9/37بيشترين نسبت با ، مطالب اختر

با  .ا داردكمترين انعكاس ر، امور اقتصادي در هر دو نشريه. مربو  است ميمحتواي نظا

ين يشترب ، اختربه جز امور اجتماعي، هاي محتواييتوجه به سطرها نيز در تمام مقوله

 . است اختهبيشتر پرد( امور اجتماعي) سهم را دارد و وقايع اتفاقيه به اين نوع محتوا
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صر پرداختن مطلب به عناب نشريات مورد بررسي بر حسب توايع فراواني مطال –4جدول 

 فرهنگ مدرن

پرداختن مطلب به عناصر 

 فرهنگ مدرن

 جمع نام نشريه مورد بررسي

 اختر وقايع اتفاقيه

عناصر . 1

 مادي

 تعداد

 درصدسطري

 درصدستوني

76 

28.3% 

19.5% 

193 

71.7% 

29.8% 

269 

100.0% 

25.9% 

عناصر . 2

 غيرمادي 

 تعداد

 دسطريدرص

 درصدستوني

3 

16.7% 

0.8% 

15 

83.3% 

2.3% 

18 

100.0% 

1.7% 

 تعداد هر دو. 3

 درصدسطري

 درصدستوني

2 

25.0% 

0.5% 

6 

75.0% 

0.9% 

8 

100.0% 

0.8% 

 تعداد هيچكدام. 4

 درصدسطري

 درصدستوني

309 

41.6% 

79.2% 

433 

58.4% 

66.9% 

742 

100.0% 

71.6% 

 تعداد جمع

 درصدسطري

 درصدستوني

390 

37.6% 

100.0% 

647 

62.4% 

100.0% 

1037 

100.0% 

100.0% 

 

091. 19=2X  3 df= p=0. 000  
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رابطه بين ، 3با درجه آزاديِ  091/19با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده به ميزان 

ظر درصد معنادار است و بين نشريات مورد بررسي از ن 5دو متغير در سطح خطاي 

در هر  اكثر مطالب. رن تفاوت معناداري وجود داردمد فرهنگ عناصر به مطلب پرداختن

ز عناصر يک ا به هيچ( درصد در اختر 9/66درصد در وقايع اتفاقيه و  2/79) دو نشريه

دي يرمااند و در باقي مطالب نيز عناصر مادي بيش از عناصر غفرهنگ مدرن نپرداخته

ري شده مطالب كدگذا درصد از كل 5/19اند و اين نسبت در وقايع اتفاقيه منعكس شده

ارقام درج شده . دهددرصد از كل مطالب بازخواني شده را تشكيل مي 8/29، و در اختر

 18و از جمع ، مطلب حاوي عناصر مادي 269از جمع كه دهد در سطرها نيز نشان مي

و ( مطلب 193) درصد 7/71بيشترين نسبت به ترتيب با ، مطلب حاوي عناصر غيرمادي

 2 ومطلب از اختر  6در ، عالوهبه. به اختر اختصاص دارد( مطلب 17) درصد 3/83

 . شده است مطلب از وقايع اتفاقيه به هر دو عنصر مادي و غيرمادي پرداخته

 فرهنگ در مورد فراواني مطالب نشريات مورد بررسي بر حسب عنصرغيرمادي

ل و جداو استنباطيها در حدي نيست كه با آمار از آْنجايي كه فراوانيمطلب،  در مدرن

آنها  ک ازيبه ذكر آمار توصيفي هر  ،عدي بتوان به تحليل روابط متغيرها پرداختدو بُ

رمادي مطلب عناصر غي 5مطلب وقايع اتفاقيه، تنها در  390كنيم. از جمع اكتفا مي

گرايي و يک مطلب مطلب حاوي آزادي 4اند كه شامل فرهنگ مدرن قابل بازخواني بوده

 مطلب حاوي 21مطلب نشريه اختر،  647. از جمع استگرايي ه برابريحاوي مؤلف

گرايي و يباوري، برابرمطلب و پيشرفت 4گرايي، اند كه سهم آزاديعناصر غيرمادي بوده

است.  تهو فردگرايي تنها يک مطلب فراواني داش گرايي، هر كدام سه مطلب بودهقانون

قد فا( ستيزيستيزي و خرافهيي، دنياگرايي، سنتگراگرايي، عقلانسان) هاساير مؤلفه

گرايي و ابريبر) غيرمادي عنصر چند يا دو از تركيبي اند. در هفت مطلب نيزفراواني بوده

گرايي، اديگرايي با چهار فراواني؛ آزگرايي و قانونگرايي با يک فراواني؛آزاديآزادي

 است. تشخيص بوده قابل( گرايي با دو فراوانيگرايي و قانونبرابري
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ه بجهت گيري مطلب نسبت توزيع فراواني مطالب نشريات مورد بررسي بر حسب  –5جدول 

 عناصر فرهنگ مدرن

گيري مطلب نسبت به عناصر جهت

 فرهنگ مدرن

 جمع نام نشريه مورد بررسي

 اختر وقايع اتفاقيه

 تعداد مثبت

 درصدسطري

 درصدستوني

28 

50.9% 

7.2% 

27 

49.1% 

4.2% 

55 

100.0% 

5.3% 

 تعداد منفي

 درصدسطري

 درصدستوني

0 

.0% 

.0% 

4 

100.0% 

0.6% 

4 

100.0% 

0.4% 

 تعداد خنثي

 درصدسطري

 درصدستوني

53 

22.5% 

13.6% 

183 

77.5% 

28.3% 

236 

100.0% 

22.8% 

 تعداد مورد بي

 درصدسطري

 درصدستوني

309 

41.6% 

79.2% 

433 

58.4% 

66.9% 

742 

100.0% 

71.6% 

 تعداد جمع

 درصدسطري

 درصدستوني

390 

37.6% 

100.0% 

647 

62.4% 

100.0% 

1037 

100.0% 

100.0% 
 

34.795=2X  3 df= p=0. 000  

 

، رابطه 3با درجه آزاديِ  795/34با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده به ميزان 

ز نظر ادرصد معنادار است و بين نشريات مورد بررسي  5بين دو متغير در سطح خطاي 

 مدرن تفاوت معناداري وجود دارد. فرهنگ عناصر به نسبت مطالب گيريجهت
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 رصدد 5/22مطلب كدگذاري شده وقايع اتفاقيه، بيشترين نسبت با  390از جمع 

اند و كمترين گيري خنثي نسبت به عناصر فرهنگ مدرن بودهداراي جهت( مطلب 53)

 درحالي كه در هيچ گيري مثبت هستندداراي جهت( مطلب 28) درصد 2/7نسبت با 

مطلب  647شود. در نشريه اختر، از جمع گيري منفي ديده نميمطلبي، جهت

گيري نسبت به بدون جهت( مطلب 153) درصد 3/28شده، بيشترين نسبت با بازخواني

ز اسبت اند درحالي كه كمترين نها پرداختهعناصر فرهنگ مدرن به انعكاس اين مؤلفه

ها هستند. با گيري منفي نسبت به اين مؤلفهحاوي جهت( طلبم 4درصد يا  6/0) مطالب

 اين گيري مثبت نسبت بهتوجه به سطرها، دو نشريه تقريباً وضعيت يكساني در جهت

 درصد 1/49و ( مطلب 28) درصد مطالب وقايع اتفاقيه 9/50ها دارند به طوري كه مؤلفه

رحالي كه به لحاظ گيري مثبت هستند. داختر داراي جهت مطالب( مطلب 27)

ب در مطل 4گيري ديده نشد و گيري منفي، در وقايع اتفاقيه مطلبي با اين جهتجهت

نثي مطلب داراي جهت گيري خ 236اند. از جمع گيري بودهاختر داراي اين نوع جهت

و  به اختر( مطلب 183) درصد 5/77نسبت به عناصر فرهنگ مدرن بيشترين نسبت با 

 به وقايع اتفاقيه اختصاص دارد.( مطلب 53) درصد 5/22كمترين آن با 

 

 رابطه نام نشريه مورد بررسي و عنصر مادي فرهنگ مدرن در مطلب –6جدول 

 عنصر مادي فرهنگ مدرن در مطلب نام نشريه مورد بررسي جمع

 اتفاقيهوقايع اختر

77 

100.0% 

7.4% 

68 

88.3% 

10.5% 

9 

11.7% 

2.3% 

 تعداد

 درصد سطري

 نيدرصد ستو

 .ابزارها و اماكن سياسي1

53 

100.0% 

5.1% 

32 

60.4% 

4.9% 

21 

39.6% 

5.4% 

 تعداد

 درصد سطري

 درصد ستوني

 .ابزارها و اماكن نظامي2
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30 

100.0% 

2.9% 

22 

73.3% 

3.4% 

8 

26.7% 

2.1% 

 تعداد

 درصد سطري

 درصد ستوني

 .ابزارها و اماكن اقتصادي3

27 

100.0% 

2.6% 

15 

55.6% 

2.3% 

12 

44.4% 

3.1% 

 تعداد

 درصد سطري

 درصد ستوني

 .ابزارها و اماكن فرهنگي4

3 

100.0% 

0.3% 

2 

66.7% 

0.3% 

1 

33.3% 

0.3% 

 تعداد

 درصد سطري

 درصد ستوني

 .ابزارها و اماكن اجتماعي5

69 

100.0% 

6.7% 

52 

75.4% 

8.0% 

17 

24.6% 

4.4% 

 تعداد

 درصد سطري

 درصد ستوني

 .ابزارها و اماكن ارتباطي6

18 

100.0% 

1.7% 

8 

44.4% 

1.2% 

10 

55.6% 

2.6% 

 تعداد

 درصد سطري

 درصد ستوني

.ساير )تركيبي اا عناصر 7

 مادي گوناگون( 

760 

100.0% 

73.3% 

448 

58.9% 

69.2% 

312 

41.1% 

80.0% 

 تعداد

 درصد سطري

 درصد ستوني

.بي مورد )فاقد عناصر 8

 مادي( 

1037 

100.0% 

100.0% 

647 

62.4% 

100.0% 

390 

37.6% 

100.0% 

 تعداد

 درصد سطري

 درصد ستوني

 جمع

 

35.491=2X  7 df= p=0. 000  
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، رابطه بين 7با درجه آزاديِ  491/35با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده به ميزان 

ظر درصد معنادار است و بين نشريات مورد بررسي از ن 5دو متغير در سطح خطاي 

 اوت معناداري وجود دارد.پرداختن مطلب به عناصر مادي فرهنگ مدرن تف

به ( بمطل 21) درصد 4/5مطلب وقايع اتفاقيه، بيشترين نسبت با  390از مجموع 

اماكن  وبه ابزارها  (يک مطلب)درصد  3/0ابزارها و اماكن نظامي و كمترين نسبت با 

با  مطلب كدگذاري شده اختر، بيشترين نسبت 647ع وجمماند. از اجتماعي پرداخته

 52) رصدد 8مربو  به ابزارها و اماكن سياسي و پس از آن با ( مطلب 68) درصد 5/10

 2) ددرص 3/0مربو  به ابزارها و اماكن نظامي است و كمترين نسبت هم با ( مطلب

در  به ابزارها و اماكن اجتماعي اختصاص دارد. تفاوت اصلي ميان نشريات( مطلب

هاي اصر غيرمادي در زمينهشود به طوري كه بيشترين سهم از عنسطرها ديده مي

ز نه، اچشمگيرتر است. به طور نمو گوناگون مربو  به نشريه اختر است و در مواردي

ين سهم بيشتر( مطلب 68) درصد 3/88مطلب حاوي ابزارها و اماكن سياسي، اختر با  77

كه به  مطلبي 30دارد. از جمع ( مطلب 9درصد يا  7/11) را نسبت به وقايع اتفاقيه

ود را به خ( مطلب22) درصد 3/73اند هم اختر ها و اماكن اقتصادي پرداختهابزار

ماكن مطلب حاوي عناصر مادي مربو  به ابزارها و ا 69است و از جمع اختصاص داده

 7) ددرص 6/24متعلق به اختر و ( مطلب 52) درصد 4/75ارتباطي، بيشترين سهم با 

 مربو  به وقايع اتفاقيه است.( مطلب

 

 گيريدي و نتيجهبنجمع

پژوهش بر مبناي تحليل محتواي كمي دو نشريه دوره ناصري در يک بستر تاريخي اين 

به بررسي چگونگي بازتاب  هـ.ق 1287 -1297و  هـ.ق 1265 -1275مربو  به دو دهه 

تا به  هها پرداختهاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن در مقاطعي از اين سالمؤلفه

ويه ورود ايرانيان به مباحث جهان مدرن دست يابد. در اين شناختي از نخستين زا
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رساني پيرامون جهان مدرن بودند پژوهش، مطبوعات به اين دليل كه از پيشگامان اطالع

دهنده تصوير جامعه و به ، بازتابتوان همچون آيينهو از آن روي كه محتواي آنها را مي

 ند.ه اراي تحليل انتخاب شدنوعي، تاريخ مدون و گوياي هر كشوري دانست، ب

 هاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن طي دودر اين بررسي مشخص شد كه مؤلفه

ور كه مانطدوره زماني در دو نشريه وقايع اتفاقيه و اختر، تا حدودي متفاوت بوده، ه

مايز وه تاست. در واقع، نتايج مؤيد وجساختار و محتواي اين مطبوعات نيز متحول شده

دي يرماهاي مادي و غدر ساختار و محتواي مطالب، و چگونگي بازتاب مؤلفه دو نشريه

بر خفرهنگ مدرن است. اگرچه به لحاظ ساختار، بيشتر مطالب دو نشريه، در قالب 

ش ک گزاروقايع اتفاقيه، سهم بيشتري از مطالب تنظيم شده در سباما است، تنظيم شده

، اين كهاست. ضمن يشتري به چاپ رسيدهدارد و در اختر، مقاالت و مطالب تحليلي ب

بک و سنين مكتوبات خوانندگان در اختر منعكس شده ولي در وقايع اتفاقيه، مطلبي با چ

مور اشود. همچنين به لحاظ محتوا، عمده مطالب وقايع اتفاقيه به سياق ديده نمي

استاي ر رده اند كه بيانگر تمايل حكومت به انعكاس اقدامات انجام شداجتماعي پرداخته

ي حتواماما در اختر، مطالب با  ،نظم و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي است تأمين

اسي سياسي انعكاس بيشتري دارند كه به دليل پرداختن اين نشريه به مناسبات سي

اليت اي فعتوان آن را به برخورداري اختر از فضاي نسبتاً آزادتر برمي وكشورها است 

 ست. مطبوعاتي مرتبط دان

از سوي ديگر، عناصر مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن كه آنها به ترتيب و بر اساس 

تقريباً در يک پنجم از  ،اندچارچوب مفهومي تحقيق، كمتر بازتابي در دو نشريه داشته

گيري اند. جهتمطالب وقايع اتفاقيه و يک سوم از مطالب اختر، قابل بازخواني بوده

است كه نشان  خنثي بوده از بيشتر( از مادي و غيرمادي اعم) نسبت به همين عناصر

نشريات از پرداختن به اين عناصر يا انعكاس مطالبي از اين دست،  دهد هدف اصليمي

ها يا هاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن، مؤلفهاست. از ميان مؤلفه رساني بودهاطالع

گ مدرن در محتواي هر دو عناصر مادي سهم بيشتري نسبت به عناصر غيرمادي فرهن
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كه ابزارها و اماكن  ها در دو نشريه يكسان نيست به طورياند اما سهم مقولهنشريه داشته

مربو  به سياست در اختر و تجهيزات و اماكن نظامي در وقايع اتفاقيه سهم بيشتري 

باطي و هاي ارتوسائل نقليه، شبكه) اند و همچنين، عناصر مرتبط با امور ارتباطيداشته

هاي يادشده، در درجه بعدي در هر دو نشريه، پس از مقوله( وسائل ارتبا  جمعي

توان آن را نشانگر نيازهاي اجتماعي در برهه اند كه مياولويت انعكاس قرار داشته

هاي جامعه، رسانه و طبقه حاكم تاريخي مورد بررسي دانست. دومين فرض، به ويژگي

رساني، از جمله درباره چون نقش مطبوعات در اطالع اين كهگردد مبني بر مي باز

مشي گردانندگان رسانه، ميزان برخورداري رسانه هاي فكري و فني، تحت تأثير خطتازه

هاي به ارث هاي جامعه و مخاطبان، و قدرت سنتاز استقالل، و شرايط و ويژگي

هاي تاريخي ت به زمينههاي تحقيقارسيده، قرار دارد، الزم است همواره در تحليل يافته

 . شودو اجتماعي توجه 

 ه نقشها قابل توضيح است كضمناً نتايج تحقيق با مدعاي نظريه اشاعه نوآوري

گيري سازد و تصميمرساني پيرامون يک نوآوري محدود ميها را به مرحله اطالعرسانه

ن از ند. همچنيدادرباره پذيرش يا طرد آن را وابسته به ذهنيت فرد و تجربه فردي مي

وعي نمانده و پيشرو، به بندي جوامع به عقبنظريه تأخر فرهنگي كه خود با تقسيم

ايج كننده نتتواند، توجيههاي استعماري است، مفهوم تراوش فرهنگي ميگر نظريهتداعي

اي به تواند از جامعهها خاص يک جامعه نيست و ميتحقيق باشد به اين معنا كه نوآوري

 يگر انتقال يابد. جامعه د

در  ين كهاكند از جمله تأملي بر نتايج اين مطالعه، نكات مهم ديگري را مطرح مي

ي دويكرهاي منتهي به انقالب مشروطه و پس از آن، چه رهاي بعدي بويژه در سالدوره

ني زخواهاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن در مطبوعات كشور قابل بادر بازتاب مؤلفه

ين اپاسخ به البته است؟ بين مطبوعات از اين نظر تفاوتي وجود داشتهاست و آيا 

 طلبد.ها مجال ديگري ميپرسش
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 منابع 

، م فتاحيمحمد ابراهي ترجمه:، تاريخ ايران مدرن(، 1389. )يرواند، آبراهاميان -

 . چاپ پنجم، تهران: نشر ني

حسن  ترجمه:، شناسيفرهنگ جامعه(، 1370. )نيكالس و ديگران، آبركرامبي -

 . تهران: چاپخش، پويان

. معاصر ايران چيستي مفاهيم: بازخواني انتقادي تاريخ(، 1378. )ماشاءاهلل، آجوداني -

 . 58شماره ، سال سوم، نامه شهروند امرواهفته ،(گووگفت)

 ،(سپهساالر عصر. )قانون حكومت و ترقي انديشه(، 1385. )فريدون، آدميت -

 . سوم اپچ، خوارزمي: تهران

. ح. ا ترجمه:، شناسيامينه جامعه(، 1347. )اف. ام، ويليام و نيم كف، آگ برن -

 . تهران: افست، آريانپور

. ح. ا ترجمه:، شناسيامينه جامعه(، 1357. )اف. ام، ويليام و نيم كف، آگ برن -

ت هاي جيبي با همكاري مؤسسه انتشاراكتابميتهران: شركت سها، آريانپور

 . چاپ يازدهم، ينفرانكل

 . تهران: توس، فرهنگ و شبه فرهنگ(، 1354. )محمدعلي، ندوشناسالمي  -

 . تهران: سخن، 2و  1ج ، فرهنگ فشرده سخن(، 1382. )حسن، انوري -

، نويسانسينگاري ايرانيان و ديگر پارتاريخ روانامه(، 1377. )ناصرالدين، پروين -

 . انشگاهيتهران: مركز نشر د، جلد اول: پيدايش

 انتشارات: شيراز، قاجار دوره در فرهنگ و تمدن تاريخ(، 1377. )احمد، تاجبجش -

 . شيراز نويد

 . تهران: نشر كلبه، جلد سوم، فرهنگ ادبيات جهان(، 1384. )حسن، خزائل -

 . چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران، 5مجلد ، نامهلغت(، 1377. )دهخدا -

 . شماره هفتم ،(1267جمادي االول  17. )روزنامه وقايع اتفاقيه -
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لنامه فص، "گيري گفتمان توسعه در ايراننخبگان و شكل" ،(1386. )مهدي، رهبري -

 . 22ش ، سال نهم، پژوهش حقوق و سياست

هران: ت، ي ارتباطاتهانظريه(، 1381. )جيمز دبيلو، ورني جي و تانكارد، سورين -

 . دانشگاه تهران

 . اصفهان: كمال، تاريخ جرايد و مجالت ايران(، 1363. )محمد، شميهاصدر -

صمد  به اهتمام، تحفه العالم و ذيل التحفه(، 1363. )ميرعبداللطيف، شوشتري -

 . تهران: كتابخانه طهوري، موحد

، ينتهران: ، شناسيآشنايي با مفاهيم اساسي جامعه(، 1386. )حميد، عضدانلو -

 . چاپ دوم

يافته رمتن تحري) "مدرنيته ايراني و پنج مغالطه"(، 1389). مقصود، فراستخواه -

 (. 1389 /6 /18) نامه شرقويژه ،(دانشجويي ميسخنراني در نشست عل

در عصر  كليد اقتصاد سياسي ايران، مفهوم توسعه وابسته"(، 1989. )جان، فوران -

ريور مرداد و شه، اقتصادي -مجله اطالعاتسياسي، علي طايفي ترجمه:، "قاجار

 . .59 و 60 شماره، 1371

هران: ت، فرهنگ و تمدن ايران در دوره قاجاريه، تاريخ(، 1387. )عباس، قدياني -

 . چاپ چهارم، مكتوب

ها در امهحجم نمونه براي تحليل محتواي روزن"(، 1389. )استفان و ديگران، ليسي -

اتي و مطالع رسانه: فصلنامه، شعبانعلي بهرامپور ترجمه:، "سالهمطالعات چند

  .68شماره ، جمعي ارتبا  تحقيقاتي وسايل
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