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شده است .تمام دادهها با نرم افزار  spssپردازش و با استفاده از آزمون
كاياسكوئر رابطه ميان متغيرها بررسي شده است.
نتايج نشان ميدهد بين دو نشريه از نظر متغيرهاي گوناگون ،تفاوت
معناداري وجود دارد؛ نخست ،اگرچه بيشتر مطالب هر دو نشريه در سبک خبر
تنظيم شده ،گزارش در وقايع اتفاقيه و مطالب تحليلي مانند مقاله در اختر سهم
بيشتري يافتهاند و تنوع سبک در اختر بيشتر است .دوم ،محتواي مطالب وقايع
اتفاقيه ،بيشتر اجتماعي و در اختر ،عمدتاً سياسي است .سوم ،عناصر فرهنگ
مدرن در هر دو نشريه ،از سهم كمي برخوردارند و عمده موارد موجود نيز
عناصر مادي بودهاند .با اين حال ،در جزئيات تفاوت وجود دارد بهطوري كه در
وقايع اتفاقيه ،تجهيزات و اماكن نظامي ،و در اختر ،عناصر مادي در حوزه
سياست ،انعكاس بيشتري يافتهاند .در مورد پرداختن به عناصر غيرمادي فرهنگ
مدرن ،تنوع و تعداد اين عناصر در اختر بيش از وقايع اتفاقيه است .بهعالوه ،هر
دو نشريه در عمده مطالب خود سعي در اطالعرساني پيرامون مؤلفههاي فرهنگ
مدرن داشته و كمتر به جهتگيري پرداختهاند .با اين حال ،طيف جهتگيري
نسبت به اين عناصر در وقايع اتفاقيه ،صرفاً خنثي يا مثبت است در حالي كه در
اختر ،جهتگيري منفي و طرد برخي مؤلفهها هم قابل تشخيص است.
واژههاي كليدي :مطبوعات ،قاجار ،عناصر فرهنگ مدرن.

طرح مسئله
تغييرات عمدهاي كه پس از رنسانس در جهان پديد آمد همگي محصول تجربياتي بود
كه در فرهنگ و جوامع غربي صورت پذيرفت .همان تجربيات به تدريج دامنه تأثير خود
را گسترش داد و در صنعت ،مسير خود را دنبال كرد .از سوي ديگر ،گسترش ارتباطات
ايران در دوره قاجار ،تجربه نخستين طليعههاي تغييرات در كشور و همسويي با جهان
غرب را به دنبال داشته است .اما عدم تمايز ميان عناصر مادي و غيرمادي فرهنگ ،وعدم
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تفكيک مفاهيم تجدد و مدرنيته در اين دوره ،تضادهاي گوناگوني رابراي جامعه ما به
همراه آورد .شناخت مجموعه عوامل مؤثر در اين فرايند نيازمند درک شاخصهايي است
كه سراغ آنها را ميتوان در مؤلفههاي فرهنگي گرفت .چرا كه تحوالت همزمان و
متعادل دو بخش فرهنگ ميتواند هم در تامين زندگي مادي ورفاه انسان ها و هم در
كيفيت زندگي آنها مؤثر باشد .به عبارت ديگر ،اين مؤلفهها هر كدام به شكلي ،در بروز
و ظهور مدرنيته متناسب بايک جامعه معين تأثيرگذار هستند .در اين مقاله ،در پي
بازخواني نخستين رويارويي ايرانيان با دو بُعد سختافزاري و نرمافزاري فرهنگ مدرن
غرب برآمدهايم كه اولين بُعد ،به مظاهر مادي و تأمينكننده نياز ،آسايش و رفاه مادي
انسان و جنبه ديگر آن ،به ارتقاي كيفيت معنوي زندگي او داللت دارد .هدف آن است
كه از اين طريق ،زاويه ورود و نخستين جهتگيريها را نسبت به مؤلفههاي مادي و
غيرمادي فرهنگ جديد بشناسيم.
از آن روي كه مطبوعات ،به مثابه يكي از نخستين وسايل ارتبا

جمعي ،از

ابزارهاي شناخت ،معرفي ،تبيين و اشاعه موضوعات و مفاهيم جهان نو هستند ،اين
رسانه را براي تحليل برگزيدهايم .با اين حال ،بايد پذيرفت كه شناخت انديشههاي
جديد و نوآوريهاي مادي در اقليمهاي فرهنگي همسان نبوده است به طوري كه در
محيطها و شرايط گوناگون ،به هر دو بُعد ذهني و عيني فرهنگ جديد به صورت يكسان
توجه نشده و حتي درک مشابهي از آن پديد نيامده است .به طور نمونه ميتوان تحوالت
ايران در سدههاي هجدهم و نوزدهم ميالدي را بازخواني كرد و دريافت كه نوآوريهاي
دو بخش مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن ،در دورهاي كه مصادف با سلطنت قاجاريان
است ،به صورت يكسان و همزمان مورد توجه قرار نگرفته و درک درستي از اين دو
بخش به وجود نيامده است .از اين رو ،ما همواره در مسير بازنگري سنت بومي و درک
فرهنگ دنياي جديد ،ميان گذشته ،حال و آينده در رفت و آمد بودهايم؛ از يکسو ،با
شتاب در حال گسستن از سنن ،آداب و رسوم ملي و آييني خود هستيم و از سوي
ديگر ،در شناخت ابتداييترين نيازها و مسائل خود درماندهايم .گامي براي مجهز ساختن
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عقالنيت بومي خود به نيازهاي فكري امروزمان برنميداريم و در پي انطباق دادن تمام
امور مادي و غيرمادي خود در يک چارچوب هستيم ،در حالي كه ابتدا بايد مسير ورود
و اشاعه نوآوريهاي مادي و افكار و انديشه هاي جديد را در جغرافياي فرهنگي كشور
خود ،مرور كنيم.
نگاهي به تاريخ سدههاي شانزدهم و هفدهم ايران نشان ميدهد آنچه ما را در
شناخت دنياي مدرن ،مصمم ساخت ،جنگها و شكستهاي پياپي از روس و از ديگر
سو ،تشديد رقابت بريتانيا ،روس ،هلند و پرتغال ،جهت تسلط بر خليج فارس بود .زوال
فرهنگي و اقتصادي كشور در قرن نوزدهم نيز دامنه بحرانهاي موجود را وسيعتر
ساخت و نوانديشان هيئت حاكمه را به بررسي علل شكستها ،ريشه عقبماندگيها و
چاره جويي واداشت .اما آنها ،در آن شرايط زماني ،با مشاهده شكستهاي پي در پي و
درک ضرورت خالصي يافتن از انسداد اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي،
تالشهاي اصالح گرايانهاي را انجام دادند كه صرفاً بر بُعد مادي فرهنگ مدرن متمركز
بود.
تمايل شاهان قاجار در پرداختن به روزنامه و روزنامهنگاري ،از مهمترين
عرصههاي ورود ما به قلمرو جهان مدرن به حساب ميآيد كه با وجود دسترسي به
نشريات اروپايي ،روزنامه را در مقام يكي از معرفيكنندگان محصوالت جديد قرار داد.
بنابراين ،مقاله حاضر به بازخواني مؤلفهها يا عناصر فرهنگ مادي و غيرمادي در دو
نشريه عصر قاجار ،به منزله يكي از اركان آشنايي ايرانيان با تحوالت و محصوالت
تمدني دنياي جديد ميپردازد .مقطع زماني مورد بررسي نيز دو دهه اول و سوم از
حكومت ناصري است كه در دهه اول آن ،نخستين نشريه منظم ايران منتشر ميشود و در
دهه سوم نيز نخستين نشريه فارسي زبان خارج از كشور به چاپ ميرسد .پرسشهاي
اصلي عبارتند از اين كه :مؤلفههاي مادي وغيرمادي فرهنگ مدرن در مطبوعات مورد
بررسي چگونه منعكس شدهاند و آيا بين نشريات مورد بررسي تفاوتي وجود دارد؟
همچنين چگونگي جهتگيري مطبوعات مورد بررسي نسبت به اين مؤلفهها مطالعه
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خواهد شد .عدم توجه محققان به نشريات پيش از دوره مشروطه به عنوان يكي از منابع
نشر انديشههاي نوين از عواملي است كه انجام چنين پژوهشي را ضروري ميسازد.

ادبيات تحقيق
الف -بررسي وضعيت ايران و مطبوعات در دوره اماني مورد بررسي:
جمعيت ايران در ابتداي قرن نوزدهم حدود  6ميليون نفر بود كه نيم يا يک سوم آن در
شهرها و روستاها سكونت داشتند و مابقي را صحرانشينان ،ايالت و طوايف گوناگون
پراكنده در مناطق شمال ،غرب و جنوب غربي كشور تشكيل ميدادند 20 .درصد از
جمعيت يكجانشينان به شهرها ( 800هزار نفر) و  80درصد بقيه به  20هزار روستا (3
ميليون نفر و  2ميليون نفر صحرانشين) اختصاص داشت ( & Issawi, 1971: 20

 .)Bahrier, 1971: 40از اين رو ،اقتصاد كشور بر مدار كشاورزي و دامداري ميچرخيد
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
اندک هم وجود نداشت .راهها ،مالرو بود؛ راه آبي قابل كشتيراني به جز رود كارون
وجود نداشت كه امتياز كشتيراني در آن هم در سال  1880به انگليسيها اعطا شد .از
خط راهآهن تا اوايل قرن بعد خبري نبود .روستاهاي ايران حتي آنها كه به شهر نزديک
بودند از نظر اقتصادي كامالً خودكفا و بسته عمل ميكردند به طوري كه تا اواسط قرن
 19كاالهاي خارجي و مصرفي جديد مثل محصوالت نساجي انگلستان هنوز به وادي
آنها نرسيده بود (آبراهاميان .)58: 1389 ،وضعيت اسفناک بهداشت ،وقوع بيماريهاي
واگيردار مثل وبا ( 1270هـ.ق) ،قحطيهاي مكرر (مانند قحطي بزرگ 1870م) و مرگ و
مير گسترده مردم ،بيسوادي عمومي ،خرافهباوي ،زورگيري ،رشوهگيري ،فقدان عرق ملي
و حس وطن پرستي ،تنبلي و بيكاري عمومي ،نبود قانون مدون و عدم انتظام امور
قضايي در سراسر كشور ،خالصه شدن فرهنگ عمومي در برگزاري شعائر مذهبي مانند:
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تعزيه و روضهخواني بهويژه در ايام محرم ،و تأكيد مردم بر پرهيز از فعل حرام ،ضعف
نظام اقتصادي ،1عدم امنيت كشور و نبود امنيت عمومي ،2محدود بودن آموزش به تعليم
و تربيت در مكتبخانهها و مدارس مذهبي ،تصويري است كه از ايران اوان قرن نوزدهم
در كتابهاي گوناگون تاريخي ترسيم شده است (تاجبخش425 :1377 ،؛ مراغهاي،
 141 ،229 :1384و .)112
در همين دوره ،پارهاي اقدامات متجددانه و اصالحگرايانه در امور اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و نظامي رخ ميدهد كه مهمترين آنها اقدامات متجددانه اميركبير
است .اميركبير كه طي سالهاي  1829 -1828/1244اولين سفر به اروپا (ايروان) را براي
عذرخواهي رسمي از قتل سفير روسيه در ايران ،و دومين سفر را به سال  1837 /1253م
همراه ناصرالدين ميرزا به ارزروم و سومين سفر را طي سالهاي -1848 /1259 -1263
 1844براي شركت در كنفرانس ارزروم تجربه ميكند ،دستور ميدهد تعدادي كتاب از
زبان اروپايي به فارسي ترجمه :و منتشر شود كه نخستين آنها ،شامل اطالعات
جغرافيايي ،تاريخي ،سياسي ،اقتصادي درباره سراسر جهان بوده است؛ عدهاي از
-1

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

محصوالت كشاورزي نيز تنها مصرف محلي داشت و تا پايان اين سده كه با پيشرفتهاي صنعتي غرب آشنا شد،
از نظر اقتصادي از مرحله پيشاصنعتي فراتر نرفت ( .)Yapp, 1977جان فوران هم به تصريح تأكيد دارد كه تا
پيش از قرن هجدهم و به طور دقيق تر از سالهاي اوج حكومت صفويان تا برآمدن قاجار در سده نوزدهم ،تغيير
خاصي در شيوه توليد رخ نداد به گونهاي كه در سال  1630ميالدي ،شيوههاي توليد اقتصادي ايران از سه شيوه
توليد دهقاني مبتني بر سهمبري از محصول ( 45 -55درصد) ،عشايري ( 33 -40درصد) ،و خردهكااليي (10 -15
درصد) تشكيل ميشد (فوران.)95 :1989 ،

-2

دزديهاي مكرر در واليات ،حمله راهزنان به كاروانها ،شورش و حمله تركمانان ،وقوع جنگهاي مكرر

همچون جنگ با خان خيوه ( 1270يا  1271ه.ق) ،شورش تركمانان تكه و سالور (اواخر  1276ه.ق) ،حمله
انگليس به جنوب ايران پس از فتح هرات ( 1273ه.ق) ،شورش كشاف (قدياني ،)84 :1387 ،از جمله حوادثي بود
كه همواره حكومت را به اقدام براي تأمين امنيت كشور در سطح بينالمللي و داخلي واميداشت و گاه ،ضرورت
بهروزسازي امكانات نظامي را يادآور ميشد .در اين زمينه ميتوان به ايجاد كارخانه تفنگسازي در تهران براي
ساخت تفنگهاي خاندار ( 1275ه.ق) پس از "قيام ساالر" اشاره كرد.
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صنعتكاران را به سال  1267هـ.ق ،براي آموختن صنايع گوناگون (كاغذسازي،
بلورسازي ،چدنريزي ،تصفيه شكر و قندسازي ،نجاري و چرخسازي) به عثماني و
روسيه اعزام ميكند كه در بازگشت ،كارخانههايي را به راه مياندازند؛ همزمان،
كارخانههاي ديگري هم شامل ريسمانريسي ،چلواربافي ،حريربافي ،شكرريزي،
بلورسازي ،و چينيسازي در تهران و برخي شهرستانها احداث ميشود و با ابالغ فرمان
آزادي استخراج معادن براي همه ايرانيان اعم از ارباب و رعيت و معافيت مالياتي تا 5
سال ،حمايت از اقتصاد داخلي جان ميگيرد .اما بحرانهاي اقتصادي متعدد ،يكبار در
سال  1820و بار ديگر در دو دهه  1850و  1860گريبانگير كشور ميشود كه نخستين
آنها را اميركبير از طريق تغيير در نظام اداري و مالياتي (تعيين حقوق ثابت براي شاه،
تثبيت مقرري درباريان ،ايجاد موازانه بين بودجه كشور و هزينههاي دولت) متوازن
ميسازد و بحران بعدي ،بهخصوص زير فشار عوامل خارجي ،كارخانههاي بسياري
(كارخانه هاي توليد كاغذ ،شيشه ،پارچه ،ذوبِ آهن ،و تصفيه شكر) را در آستانه
ورشكستگي قرار ميدهد (فوران.)91 :1989 ،
در زمينه فرهنگي ،اصالحات با تأسيس دارالفنون ( 1268هـ.ق 1852 ،م) ،استخدام
معلمان خارجي ،تدريس صنايع و علوم جديد (علوم تجربي ،فيزيک ،شيمي ،طب
جديد) ،ترجمه :كتابهاي درسي ،انتشار ترجمه:ها به صورت پاورقي در روزنامهها،1
ايجاد نخستين آموزشگاههاي مدرن و مدارس خارجي (مدارس الزاريستها در دهه
 ، 1840در اصفهان و حومه آن ،جلفا ،و در دهه  ،1860مدارس دخترانه راهبههاي
سنونسان دوپل در تبريز و اصفهان ،مدارس آليانس فرانسه در تهران و تبريز ،مدرسه
سن لويي در تهران) شكل ميگيرد .براي ساماندادن به امنيت عمومي جامعه نيز وزارت
عدليه در سال 1834م 1213 /هـ.ش تشكيل ميشود اما دايره نفوذ آن محدود به تهران

 -1ترجمه ژول ورن و داستانهاي كاپيتان آلتراس توسط اعتمادالسلطنه ( 1871 -1288م) يا ترجمه تاريخ حمزه
توسط ابن حسن اصفهاني در روزنامه علمي ( 1876 -1880 /1293 -1297م) ؛ ترجمه نمايشنامههاي اروپايي.
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است و در شهرستانها قدرت چنداني ندارد .جامعه در امور اصناف و روستاها به ترتيب
با اتكا به رؤساي اصناف ،ريشسفيدها و خانها به حل مسائل قضايي ميپردازد و در
شهرها ،قضات دادگاههاي شرعي (روحانيون و شيخاالسالمها در باب دعاوي شخصي و
مدني) و دادگاههاي عرفي (نمايندگان دولت با عنوان حكيم) به جرائم عمومي رسيدگي
ميكنند (مستوفي .)99 -100 :1386 ،در زمينه ارتباطي ،به جز انتشار روزنامه ،نخستين
خط تلگراف بين كاخ گلستان و مدرسه دارالفنون (سال 1272هـ.ق) برقرار ميشود و
سپس بين تهران و سلطانيه ،و بعدها تا تبريز و جلفا ادامه مييابد.
سالهاي  1275 -1278هـ.ق از اين دوران نيز به " دوره ترقيخواهي" مشهور
است كه طي آن ،كتابچه قواعد مجلس مصلحتخانه با دستخط و فرمان ناصرالدين شاه
و چند رساله انتقادي ( دفترچه تنظيمات ملكم خان ،شرح عيوب و عالج نواقص مملكتي
ايران) ،جزوهاي در افزايش ثروت ،دو مقاله بلند يكي در تأسيس شوراي دولت ،ديگري
در ترقي صنعت و تجارت ،نوشته ميشود كه چون بر ضرورت اصالح و ترقي تأكيد
داشتند ،ميتوان آنها را نشانه تحول انديشه سياسي ،اجتماعي و اقتصادي دانست
(آدميت .)28 : 1385 ،با اين حال ،پس از اين دوره سه ساله ،با به قدرت رسيدن ميرزا
آقاخان نوري و مخالفت او با فرهنگ و تمدن جديد ،دورهاي موسوم به "فترت" آغاز
ميشود كه هفت سال به طول ميانجامد .پس از آن ،در دوره صدارت سپهساالر و بر
اساس اصالحات او" ،دارالشوراي ملتي" تشكيل و "هيئت وزراي سهگانه" شكل
ميگيرد ( 1290 -1291هـ.ق) و طرح جديد مجلس وزيران براي نخستين بار در سال
 1298هـ.ق ارائه ميشود .اين درحالياست كه در اروپا از تشكيل كابينه وزرا و مجالس
موسوم به مبعوثان ملتي ،يا همان پارلمان ،سالها ميگذرد و در عثماني ،همسايه غربي
ايران هم مجلس مبعوثان ملت در واليات اين امپراطوري ،ايجاد و قانون اساسي تدوين
و تصويب شده است .طي همين دوره ،اصالحات ديگري از سوي كشورهاي اروپايي،
بهويژه روس بر عثماني تحميل ميشود و آن مبتني بر لزوم برابري اقليتهاي ديني با
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بيشتريت مسلمان اين كشور است و همين امر به بهانهاي براي آتشافروزي روس عليه
عثماني تبديل شده و درگيري نظامي در منطقه رخ ميدهد.
آنچه گفته شد ،درباره وضعيت ايران در سالهاي مورد بررسي بود ،اما به لحاظ
روزنامهنگاري ،بايد دانست كه وجود واژههاي روزنامه ،روزنامچه و روزنامجه در ادبيات
كهن ايران همچون اشعار ناصرخسرو ،حافظ ،انوري ،از قدمت روزنامه در ايران حكايت
دارد .به عالوه ،در دربار تيموريان ،مغوالن ،صفويه ،افشاريه ،و تا سالهاي نخست
حكومت ناصرالدين شاه ،به تاريخنگاري ،واقعهنويسي و يا واقعهنگاري اطالق ميشده
است .به عبارت دقيقتر ،كساني با منصب درباري وقايعنگار ،گزارشهاي روزانه را
نوشته و به شاه ارائه ميكردند .اما درباره روزنامهنگاري ،تحفهالعالم شوشتري (1216
هـ.ق) ( 37سال پيش از انتشار كاغذ اخبار) از وجود آن در "بنگاله" هند ،و همچنين
آزادي مطبوعات و كاركردهاي روزنامه (ثبت دقيق تاريخ وقايع و جلوگيري از تحريف
تاريخ) خبر داده بود (شوشتري .)1363 ،در سفرنامه "حيرت نامه سفرا" كه ميرزا
ابوالحسنخان ايلچي ،طي سالهاي  1224 -26هـ.ق نوشته بود نيز به نقش آگاهيرساني
اين رسانه و درآمدزايي آن براي دولت اشاره شده بود و ميرزا صالح شيرازي هم در
سفرنامه خود به همين كاركردهاي روزنامه پرداخت كه نوشتار او سالها پس از
بازگشت ب ه كشور ،جامه عمل پوشيد و كاغذ اخبار متولد شد .در واقع ،روزنامهنگاري
ايران ،برخالف روزنامهنگاري هند كه عوامل كمپاني هند شرقي و انگليسيهاي مقيم
هند ،آن را به منظور تأمين منافع استعماري خود ،و با اتكا بر سنت جاافتاده
روزنامهنگاري انگليسي ،پايهريزي كردند ،در مدنيت جديد ريشه نداشت و از سنت
وقايعنگاري ايران متولد شد.1

 -1البته روزنامهنگاري هند از وقايع نگاري ايران نيز تأثير پذيرفته است چراكه اخبارات هند ،شكلي از واقعهنويسي
معمول دربار ايران بود كه از فرهنگ ايران به هند انتقال يافته بود به طوري كه بيشتر واقعه نويسان يا واقعه نگاران
دربار هند هم ايراني تبارها بودند (براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به :پروين.)62 -64 :1377 ،
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نگاهي به تاريخ گوياي آن است كه نخستين نشريه فارسيزبان ما ،كاغذ اخبار،
در  25محرم  1253هـ.ق ( 1مه  1837م) ،در دوره حكومت محمدشاه قاجار و توسط
يكي از دانشجويان ايراني چاپ شد كه طي حكومت پادشاه پيشين (فتحعليشاه) و توسط
وليعهد تجددخواه او (عباس ميرزا) براي تحصيل به انگليس اعزام شده بود .كاغذ اخبار
كه با چاپ سنگي ،روي كاغذ نه چندان مرغوب خانبالغ ،1به صورت ماهانه ،روي يک
ورق و شامل دو صفحه بزرگ منتشر ميشد ،در صفحه نخست خود به انعكاس "اخبار
ممالک شرقيه" ميپرداخت كه شامل اخبار "دارالخالفه طهران" بود و از اين جهت،
سنت واقعهنويسي براي دربار را تداعي ميكرد با اين تفاوت كه از حالت تک نسخه
خارج شده و صورت عمومي يافته بود .2صفحه ديگر شامل "اخبار ممالک غربيه" بود
كه خبرهايي از انگلند ،ينگه دنيا ،تركيه ،ايتاليا و ...در آن درج ميشد.
روزنامهنگاري به شيوه كاغذ اخباري ،تا سه سال ادامه يافت؛ سپس  14سال
متوقف بود و بعدها در دوره ناصري ،به سال 1267هـ.ق ( 1229ه.ش) روزنامه " اخبار
دارالخالفه طهران" منتشر شد و از شماره دوم به بعد ،وقايع اتفاقيه نام گرفت.
وقايعاتفاقيه با همت ميرزا تقيخان اميركبير منتشر شد كه معتقد بود " عوام نميدانند كه
مصرف و حسن اين وقايع اتفاقيه در چيست؛ يا خيال ميكنند كه ديوانيان عظام شروع به
اين كردهاند به جهت منافع و مداخل" .درحالي كه او انتشار اين روزنامه را "به جهت
تربيت خلق" و "عالِم" شدن آنها از " امور ديواني و اخبار و مناسبات دول و منافع
خاص و عام و مقتضيات عصر" ميدانست و ميگفت" :اين روزنامه منصبي نيست كه به
كساني كه از ديوان اعلي اساميايشان تعيين شده ،به اينها برسد و به ديگران نرسد".
اين سخن ،بيانگر مرز ميان واقعهنگاري و روزنامهنگاري از ديدگاه اميركبير و تغيير
 -1كاغذ خانبالغ ،كاغذي از جنس برنج بوده كه در خانبالغِ چين ميساختهاند و آن را "ورق صيني" و "قرطاس
صيني" هم گفتهاند (دهخدا .)17722 :1377 ،از ديگر انواع مهمترين كاغذهاي مورد استفاده در گذشته ميتوان به
كاغذهاي سمرقندي ،ختايي ،دولتشاهي ،كشميري ،اصفهاني ،و فرنگي اشاره كرد.
 -2از شمارگان و مخاطبان آن اطالعي در دست نيست.

156

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 61

وضعيت از توليد گزارشي تک نسخهاي ويژه دربار به نشريهاي با شمارگان بيش از يک
نسخه و براي عموم است .در شماره هفتم نشريه نيز درباره هدف حكومت از انتشار
روزنامه ميخوانيم:
"اا آنجا كه همت خسرواني اعليحضرت پادشاهي مصروف به تربيت اهالي و
اعيان و رعايا و تجار و سكنه دولت خود است كه بر دانش و بينش آنها بيفزايد و
اا گزارش داخله و خارجه خبردار باشند لهذا به انطباع روانامه و انتشار آن به
ممالك محروسه فرمايش عليه فرمودند و اميد كلي هست كه به واسطه اين
روانامهها اطالع و آگاهي و دانائي و بينائي اهالي اين دولت عليه بيشتر شود" (17
جمادي االول .)1267

با اين حال ،اخبار و مسائل سياسي اروپا كه در قالب بولتن محرمانهاي براي شاه
تهيه ميشد ،راه به وقايعاتفاقيه نميبرد چرا كه آگاهي نسبت به چنين اخبار و مسائلي را
" براي عامه ايرانيان"" ،مصلحت" نميدانستند (محبوبي اردكاني .)250 :1354 ،در
مقابل ،آنچه از نظر دولت براي جامعه مفيد به نظر ميرسيد ،مانند صورت اجناس مورد
نياز مردم با نرخ رسميدولتي و اخبار پيشرفت تحصيلي محصالن اعزامي به فرنگ يا
دارالفنون در اختيار عموم قرار ميگرفت .اخبار داخلي وقايعاتفاقيه را از "گزارشهاي
حكام و مأمورين واليات" و اخبار خارجي را از روزنامههاي خارجي و گزارش سفيران
ايران در ساير كشورها استخراج ميكردند .در واقع ،اين نشريه با مباشرت كاركنان
وزارت خارجه منتشر ميشد.
در سال  1276هـ.ق ،گروهي از تحصيلكردگان كه نشريه دولتي را به حال كشور و
مردم نافع نميديدند ،درخواست امتياز چاپ نشريهاي غيردولتي كردند .با اين
درخواست موافقت نشد تا اين كه طي دهه سوم حكومت ناصري ،نشريه اختر در
اسالمبول شكل گرفت و نخستين شماره آن ،در پنجشنبه  16ذيحجه  1292هـ.ق
(13ژانويه  1876م) به نويسندگي ميرزا مهدي اختر منتشر شد (محيططباطبايي:1366 ،
 ".)82اختر" با حمايت ميرزا محسن خان معين الملک ،سفير ايران در عثماني تأسيس

بازتاب مؤلفههاي فرهنگ مدرن در مطبوعات . . .

157

شد .مديريت نشريه را محمدطاهر تبريزي ،يكي از تاجران مقيم استانبول ،و سردبيري آن
را ميرزا نجفعليخان خويي (مترجم و نايب سفارت ايران) بر عهده داشتند .اختر مدتي
نيز از حمايت دولت عثماني برخوردار بود به طوري كه از سال 1294هـ.ق اداره نشريه
به صورت شركت درآمد و چند تبعه عثماني هم در آن شريک شدند (آدميت:1385 ،
.)408
درباره هدف گردانندگان اختر از انتشار اين نشريه در نخستين شماره آن آمده است
كه "اين گازت 1از حوادث گوناگون و از سياسيات و پلتيک و از تجارت و علم و ادب
و ديگر منافع عموميه سخن خواهد گفت .هر گونه مواد مفيده عامه مجان ًا قبول و طبع
خواهد شد" .همچنين "حصول و اكمال اعتدال مطلق" در وطن با "تكميل لوازم حسن
مناسبات داخليه و خارجيه اجزاي وطن و تحصيل اسباب اتفاق افكار حقيقي در ميان
ساكنان آن ملک" از ديگر اهداف اختر ذكر شده و از آن جهت كه اين نشريه " ،بي هيچ
مالحظه منظور شخصي" ،در پي "بيان جهات حصول اعتدال و استقامت ،به طور مطلق،
و مقدمات و اصول و فروع اين مقصد مقدس" است ميكوشد بدون انحراف از اين
مقصد ،از " حوادث و وقايع مناسبه و يوميه و از مسائل شرقيه و از تجارت و علم و ادب
و از سياسيات و هرگونه مواد نافع" سخن گويد .همين مرام و مسلک ،اختر را به نشريه
پيشگام در طرح برخي مباحث مانند :رويدادهاي پارلمانهاي كشورهاي گوناگون دنيا
بهخصوص اروپا ،مسائل حقوقي كشورها در سطح بينالمللي ،قوانين تجارت ،آزادي
انديشه ،آزادي مطبوعات ،برابري زن و مرد ،اهميت تعليم و تربيت به ويژه براي زنان و
نقش اين امر در پيشرفت جامعه ،و ترجمه :و چاپ قانون اساسي عثماني تبديل كرد.
به عالوه ،برخي مورخان ،نقش اختر را در تنوير افكار ايرانيان طي سالهاي حكومت
قاجار مهم دانسته و معتقدند چنين جرايدي ،زمينه را براي پيدايش انقالب مشروطه
فراهم آوردند (صدرهاشمي به نقل از ادوارد براون .)63 :1363 ،از جمله نويسندگان

1. Gazette

158

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 61

اختر مي توان به شيخ احمد روحي ،ميرزا حسن خبيرالملک ،ميرزا يوسف خان تبريزي و
ميرزاآقا خان كرماني اشاره كرد كه از منتقدان استبداد ناصري بودند .بهطور نمونه ،ميرزا
يوسف خان تبريزي ،رساله "يک كلمه" را در باب اهميت قانون نوشت و ميرزا آقاخان
كرماني ،با انتشار تعدادي از مقاالت انتقادي خود در اختر ،به انتقاد از وضعيت سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه پرداخت و مطبوعات را هم به مهمترين وظيفه آنها
يعني"آگاهيبخشي"" ،افشاگري حقايق" و نظارت بر عملكرد وزرا و صاحب منصبان
رهنمون ساخت (ناطق 86 :1355 ،؛ نصر.)102 :1386 ،
ب -بررسي مفاهيم اصلي
تعاريف و ديدگاههاي گوناگوني پيرامون هر يک از مفاهيم فرهنگ و تمدن بيان
شدهاست كه ميتوان دست كم آنها را به دو دسته تقسيم كرد؛ نخست ،عدهاي كه
فرهنگ و تمدن را مترادف درنظر گرفتهاند و تنها گستره اين دو را متفاوت ميدانند .در
ميانِ اينها ،برخي فرهنگ را عام و گستردهتر از تمدن درنظر ميگيرند و تمدن را خاص
و جزيي از اين كل تلقي ميكنند (رويكرد اروپايي -آمريكايي) و برخي ديگر ،تمدن را
عام و فرهنگ را جزئي از تمدن ،و بدين ترتيب ،تمدن را سنگ بناي فرهنگ درنظر
ميگيرند (رويكرد برخي متفكران ايراني ،آنگلوساكسونها و آلمانها).
در دومين دسته ،ديدگاه كساني را ميتوان قرار داد كه بين فرهنگ و تمدن ،تمايز
قائل شده و فرهنگ را ايدئولوژي و مظاهر معنوي (ارزشهاي اجتماعي) و تمدن را
عناصر مادي و عيني جامعه (واقعيات زندگي) تشخيص دادهاند .با بررسي هر دو دسته
نظرات ،مي توان فرهنگ و تمدن را با مرز ظريفي از يكديگر جدا كرد ،و آنها را
بازشناخت .فرهنگ در بستر تمدن پيش ميرود؛ به پااليش ميرسد و بر بافتي كه در آن
جريان دارد ،تأثير ميگذارد .از اين روست كه گفته ميشود جامعه روستايي ممكن است
از فرهنگ برخوردار باشد اما نمي توان آن را متمدن ناميد .از آن رو كه بيشتر تعاريف
بيانشده درباره فرهنگ ،دو وجه نظري و عملي براي فرهنگ قائلاند ،نميتوان فرهنگ
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را صرفاً مقولهاي فكري و ارزشي دانست بلكه ميتوان چنين جمعبندي كرد كه فرهنگ
از دو وجه مادي و معنوي تشكيل مي شود كه وجه مادي آن در مظاهر زندگي اجتماعي،
و وجه معنوي آن در انديشه ،اخالق و ارزشها نمود مييابد.
اگر همزمان باتحوالت مادي وحاكمشدن عقالنيت ابزاري برجامعه ،تحول الزم در
بخش غيرمادي فرهنگ (افكار ،ارزشها ،باورهاوهنجارها) نيز روي دهد و اصطالح ًا
عقالنيت ذهني همراه باعقالنيت ابزاري بر تمام عرصههاي اجتماع جاري شود ،گذر از
جامعه سنتي به جامعه مدرن رابه صورت متعادل ممكن خواهدكرد (فراستخواه1389 ،؛
آبركرامبي.)246 :1370 ،

ج -بحث نظري
 -1ج -نظريه نشر نوآوريها
پايههاي نظري مطالعات اشاعه در اوايل سال  1900با اين پرسش گذاشته شد كه
آيا ايدهها در هر فرهنگ ،بهطور مستقل از ساير فرهنگها پرورش و تكامل مييابند يا از
فرهنگي به فرهنگ ديگر اشاعه پيدا ميكنند؟ از ديدگاههاي مطرح در اينباره ،نظريه
اورت راجرز است .او نوآوري را فكر ،تصور ،يا ايدهاي تعريف ميكند كه از نظر تصميم
گيرنده ،اقتباس "نو" تلقي ميشود (سورين و تانكارد )312 :1381 ،و از طريق مجاري
ارتباطي معيني ،به مرور زمان ،در ميان اعضاي يک نظام اجتماعي انتقال مييابد .بدين
ترتيب ،نوآوري ،مجاري ارتباطي ،گذر زمان ،و اعضاي نظام اجتماعي ،چهار عنصر
اصلي فرايند اشاعه را تشكيل ميدهند كه طي يک فرايند ذهني پنج مرحلهاي شامل
آگاهي (مواجهه با نوآوري و شناخت ماهيت و كاركردهاي آن) ،عالقه (كسب اطالعات
بيشتر در مورد آن نوآوري) ،ارزيابي (تصميمگيري ذهني فرد درباره سازگاري يا عدم
سازگاري نوآوري با ارزش ها ،تجارب گذشته و نيازهاي حال و آينده او) ،آزمون
(تصميمگيري فرد به تجربه نوآوري در مقياس محدود) و پذيرش (تصميمگيري فرد به
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استفاده از نوآوري به طور كامل) (ملكات و استيوز )162 :1388 ،شناخته و در مورد آن
تصميمگيري ميشود.
نقش رسانه ها و مجاري ارتباطي فراملي در مرحله آگاهي نسبت به يک نوآوري از
اهميت خاصي برخوردار است بهطوريكه اگر مطابق ديدگاه راجرز ،افراد را به لحاظ
نرخ پذيرش يک نوآوري ،به پنج دسته نوآوران ،پذيرندگان اوليه ،اكثريت اوليه ،اكثريت
متأخر و كندروها تقسيم كنيم ،نوآوران كه تنها  2/5درصد افراد را در منحني توزيع نرمال
اشاعه نوآوريها تشكيل مي دهند بيش از سايرين داراي روابط فراملي هستند و
پذيرندگان اوليه كه  13/5درصد افراد را در برميگيرند به لحاظ رفتار رسانهاي ،بيشتر از
رسانه هاي گروهي و مجاري ارتباطي فراملي بهره ميگيرند درحالي كه اكثريت اوليه،
متأخرها و بهويژه كندروها به مجاري درون نظام اجتماعي (ارتباطات محلي) وابستهاند
(سورين و تانكارد 314 -315 :1381 ،و ملكات و استيوز .)164 -165 :1388 ،در
مجموع ،تأكيد اين نظريه بر انتشار ايدهها از منبع بيروني در سطح جوامع سنتي و اهميت
ارتباطات در فرايند نوسازي اجتماعات محلي است و بر اساس مطالعات اشاعه
نوآوريها ،تأثير مجاري ارتباطي – اعم از رسانهاي يا ميان فردي -بر تغيير شيوه زندگي
از سنتي به مدرن ،به اثبات رسيدهاست (ملكات و استيوز.)166 :1388 ،
-2ج -نظريه تأخر فرهنگي
طبق اين نظريه ،انسان براي پاسخگويي به نيازهاي ناپايدار خود ،با اتكا به فهم و
خالقيت فردي و فرهنگ جامعه خويش ،نوآوري ميكند و اگر اين نوآوري با نيازها و
توان جامعه متناسب باشد ،به سرعت پذيرفته ميشود؛ با شدت نفوذ ميكند؛ گسترش
مييابد و بارور ميشود (انباشتگي فرهنگي) و در غير اين صورت ،به دست فراموشي
سپرده خواهد شد .ضمن اين كه  ،نوآوري تنها درون زا و خاص يک جامعه نيست و
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ممكن است به صورت تراوش فرهنگي 1از جامعهاي به جامعه ديگر نفوذ كند .بنابر اصل
پيوستگي فرهنگي 2اگر جامعه " ،نيازمند تحول" و "آماده تحول" باشد ،تراوش فرهنگي
به سرعت صورت مي گيرد و جامعه ،عناصر فرهنگي مورد نياز خود را از جوامع ديگر،
كسب و با سرعت بيشتري تغيير ميكند  .با اين حال ،از اين منظر ميان دو دسته عناصر
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،
فناوريها) سريعتر و شديدتر از عناصر غيرمادي (دستاوردهاي غيرعيني و ناملموس بشر
همچون زبان ،خط ،آداب و رسوم و مناسبات انساني) است .نوآوريها در هر دو زمينه
يعني فرهنگ مادي و فرهنگ غيرمادي روي ميدهد و اين دو بر هم تأثير متقابل دارند
(فرهنگ انطباقي) اما نوآوريهاي مادي مؤثرتر هستندو " محرک اصلي حركت
جامعه"محسوب ميشوند (عضدانلو448 :1386 ،؛ اگبرن و نيمكف-390 :1347 ،
 .)388به طور مثال ،پيدايش صنايع نوين ،افزايش جمعيت شهرهاي صنعتي را در پي
داشت؛ توليد اقتصادي از خانواده به كارخانه سپرده شد؛ وظايف اداري و اقتصادي
حكومت گستره بيشتري يافت؛ قدرت دستگاههاي ديني رو به زوال رفت و اجتماعات
ارتبا بيشتري با يكديگر پيدا كردند .همه اين موارد نشانگر تأثير دامنهداري است كه
ابداع نوآوري هاي مادي بر جامعه و به طور خاص ،بر فرهنگ غيرمادي داشته است
(اگبرن و نيمكف 473 :1357 ،و  .)469اگ برن ( )1957مراد خود از تأخر فرهنگي را
چنين بيان ميكند:

1. cultural diffusion
2. cultural continuity
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تأخر فرهنگي هنگامي رخ ميدهد كه يكي اا دو بخشِ فرهنگ كه به هم
وابسته و مرتبط هستند ،پيش اا ديگري و يا بيش اا ديگري تغيير كند به طوريكه
ميان دو بخشِِِ سابق ،ناسااگاري يا عدم انطباق پديد آيد ( .)Kraus II, 2002

نمونهاي از اين پس افتادگي فرهنگي در عرصه مطبوعات ديده ميشود هنگامي كه
نشريات منظم ،صنعت چاپ و الزامات سختافزاري توليد مطبوعات به جامعهاي وارد
ميشود اما تحوالت مربو به بخش غيرمادي آن ،همچون آزادي ،قانونمندي و فضاي
مطلوب براي گفتوگو و انتقادگري شكل نميگيرد.

چارچوب مفهومي تحقيق
چارچوب مفهومي اين تحقيق بر اساس دو بخش اصلي فرهنگ شامل :عناصر مادي و
غيرمادي ،شكل گرفته و الگوي مفهومي هر يک از آنها بر اساس ادبيات و مباني نظري
تحقيق در دو شكل جداگانه ( 1و  )2ترسيم شده است .به طور خالصه ،نوگرايي و
نوجويي در بخش مادي فرهنگ در عرصههاي گوناگون اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و
سياسي رخ ميدهد و مؤلفههاي خاص خود را دارد و ميتواند از جوامع ديگر ،از جمله
جوامع مدرن اخذ شود ،در حالي كه تحوالت در بخش غيرمادي فرهنگ كه مربو به
انديشهها و باورهاست ،از درون رخ ميدهد و بر پايه دگرگوني بنيانهاي فكري و
معرفتي و بازانديشي و بازنگري در سنتها شكل ميگيرد .مؤلفههاي اصلي بخش
غيرمادي فرهنگ مدرن بر پايه خودآگاهي و عقالنيت انتقادي (باور به مرجعيت خرد
انسان در پاسخگويي به تمام نيازها و دستيابي او به سعادت) ،علم گرايي (اعتقاد به
آزمون پذيري تمام ساحت هاي زندگي در چارچوب روش علمي ) ،پيشرفت باوري
(اعتقاد به پيشرفت م ستمر و مبتني بر علم و خرد بشر در طي تاريخ) ،انسان گرايي
(باور به محوريت انسان در جهان) ،فردگرايي (اعتقاد به اصالت و اولويت فرد و
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منافع او نسبت به جمع) ،برابري گرايي (اعتقاد به برابري انسان ها به خصوص در امور
اقتصادي ،سياسي ،و اجتماعي) ،آزادي گرايي (اعتقاد به آزاد بودن انسان ها در
زمينه هاي گوناگون) ،سنت ستيزي (نفي هر گونه تفكر و تجربه سنتي و رسوم
گذشتگان) و دنياگرايي (باور به حاكميت مطلق انسان و نفي دين و مذهب) قرار
دارد .مطابق نظريه نشر نوآوري ها يک نوآوري از مجاري ارتباطي كه مي تواند رسانه
يا ارتباطات ميان فردي باشد ،در گذر زمان ميان اعضاي يک نظام اجتماعي شناخته
مي شود و همانطور كه نظريه تأخر فرهنگي نيز اذعان مي دارد ،اين نوآوري مي تواند
به صورت درون زا و مبتكرانه پديد آمده و خاص همان جامعه و فرهنگ باشد يا به
صورت تراوش فرهنگي ،و بر اساس نيازهاي يک جامعه ،از جامعه اي ديگر برگرفته
شده باشد  .طبق نظريه نشر نوآوري ها ،مجاري ارتباطي ،در مرحله آگاهي نسبت به
يک نوآوري از اهميت برخوردارند و در پذيرش يا طرد نوآوري ها ،فرد ،بر اساس
تجزيه و تحليل ذهني خود عمل مي كند.

شكل  -1الگوي مفهومي و برجستهترين مؤلفههاي آن
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شكل  -2الگوي مفهومي و برجستهترين مؤلفههاي آن

روششناسي تحقيق
براي بررسي تطبيقي نحوه انعكاس مؤلفههاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن در دو
نشريه وقايع اتفاقيه و اختر از روش تحليل محتواي كمي استفاده شده است .تمام
شمارههاي وقايعاتفاقيه ،به عنوان تنها نشريه فارسي زبان داخل كشور طي سالهاي
( 1265 -1275هـ.ق) و تمام نشرياتي كه طي دهه (1287 -1297هـ.ق) در ايران منتشر
شده و دست كم  12شماره از آنها در دسترس بوده (اختر ،ايران ،نظامي ،علمي  ،روزنامه
ملتي) جمعيت آماري اين پژوهش را تشكيل دادهاند .از هر دهه ،يكسال را به قيد قرعه
انتخاب و از آن سال نيز با نمونهگيري سيتماتيک 12 ،شماره را به صورت تصادفي
انتخاب مي كنيم كه معرف كل محتواي يک سال هر نشريه خواهد بود (ليسي و ديگران،
 .)187 :1389بنابراين از وقايعاتفاقيه سال 1269هـ.ق و اخترسال 1294هـ.ق ،هر كدام،
 12شماره انتخاب و تحليل محتوا شد .رابطه بين متغيرها با استفاده از آمار استنباطي و
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محاسبه آزمون كاي اسكوئر بررسي شده و نتايج در قالب جداول دو بعدي ارائه شده
است .در مواردي كه امكان سنجش رابطه متغيرها و مقايسه آنها به دليل تعداد كم
فراوانيها وجود نداشته ،نتايج در قالب جداول توصيفي بيان شدهاست .براي سنجش
ميزان پايايي نتايج تحقيق در مورد تمام متغيرها ضريب قابليت اعتماد مطابق فرمول
ويليام اسكات محاسبه شده و چون مقدار ضريب بدست آمده ،بيش از  80درصد بوده
است ،ميتوان به نتايج تحقيق اعتماد كرد.

تعريف متغيرها
 نام نشريه مورد بررسي .1 :وقايعاتفاقيه  .2اختر سبك مطلب :هر يک از مطالب به لحاظ سبک در يكي از فُرمهاي رايجروزنامهنگاري كدگذاري شدهاند:
 .1خبر :شامل اخبار داخلي و خارجي در زمينههاي گوناگون است كه با
اصطالحاتي همچون اخبار داخله ،اخبار داخله ممالک محروسه ،وقايع و اخبار مملكت،
وقايع و اخبار دارالمرز ،اخبار ممالک خارجه ،ترجمه :روزنامه پاريس ،ترجمه :روزنامه
دولت انگليس ،وقايع حاليه انگلستان ،ديگر ممالک ،و نظاير اينها منتشر شدهاند.
 .2گزارش :برخي اخبار در نشريات قاجار بيش از آن كه خبر باشند به گزارش
شبيه هستند و گزارشهايي نيز از مطبوعات خارجي منتشر شدهاند كه با تعريف گزارش
همخواني دارند.
 .3مقاله :شامل مقاله ،سرمقاله ،نقد ،تحليل و تفسير ،و يادداشت است.
 .4اعالن :بانامهاي اعالننامه ،اعالمنامه ،اعالم دولتي ،اعالنات در زمينههاي
گوناگون فرهنگي (ماننداعالنات مدارس) ،سياسي (اطالعيهها و بيانيههاي دولت)،
اجتماعي (اعالنات مربو به امورخيريه ياعامالمنفعه) منتشر ميشده است.
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 .5مكتوبات :شامل نامههاي خوانندگان (با نام مراسالت ،مكتوبات ،عريضه و نظاير
آن) و پاسخ نشريه به آنهاست.
 .6ساير :هر مطلبي كه در سبکهاي يادشده نگنجد مانند :جمالت قصار ،تبريک و
تسليت ،تصحيح و تكذيب ،كه در اين مقوله قرار گرفتهاند.
 محتواي مطلب" :اصطالح كلي به معناي هر نوع مسئله كه ميتواند موضوعيک مطلب در روزنامهنگاري قرارگيرد" (محمديفر .)380 :1378 ،در اين پژوهش هر
يک از مطالب بر حسب اين كه به چه مسئلهاي پرداختهاند ،در يكي از كدهاي
 -1سياسي (مراودات سياسي در سطح داخلي و خارجي)؛  -2اقتصادي (ماليات ،گمرک،
اشتغال ،معيشت ،شيوه هاي توليد و كسب و كار ،قيمت اجناس ،فالحت ،معادن ،تجارت
و نظاير آن)؛  -3نظامي (جنگ ،تجهيزات و شيوههاي نظامي و نظاير آن)؛  -4اجتماعي
(امنيت اجتماعي ،بهداشت عمومي) و  -5فرهنگي (باورها و اعتقادات عمومي،
فعاليتهاي فرهنگي در زمينه آموزشگاهها و مدارس ،تعليم و تربيت ،و نظاير آن) قرار
گرفتهاند.
 پرداختن مطلب به عناصر فرهنگ مدرن :هر يک از مطالب از نظر پرداختن بهعناصر فرهنگ مدرن اعم از  -1عناصر مادي (ابزارآالت ،فناوريها ،دستاوردهاي مادي
جهان مدرن) و  -2عناصر غيرمادي (ارزشها ،باورها و هنجارهاي جهان مدرن)
كدگذاري شدهاند .اگر مطلبي حاوي هر دو نوع عنصر بوده ،در كدِ  ،3هردو ،قرار گرفته
و اگر هيچ يک از اين عناصر را نداشته ،در كدِ  ،4هيچ كدام ،قرار گرفته است.
 عنصر مادي فرهنگ مدرن در مطلب :اگر مطلبي از لحاظ متغير پيشين ،كد يکيا سه گرفته باشد ،نوع عنصر مادي آن در يكي از طبقات -1ابزارها و اماكن سياسي
(پارلمان ،وزارت امور خارجه ،مشورتخانه ،مجلس مبعوثان ملتي ،انجمنهاي سياسي از
بعد فيزيكي)؛  -2ابزارها و اماكن نظامي (تجهيزات نظامي مثل انواع توپ ،تفنگهاي
فرنگي ،قورخانه)؛  -3ابزارها و اماكن اقتصادي (كارخانهها و صنايع ،بانک ،كمپاني،

بازتاب مؤلفههاي فرهنگ مدرن در مطبوعات . . .

167

ماشينآالت كشاورزي)؛  -4ابزارها و اماكن فرهنگي (مدارس جديد ،مدارس فرنگ ،ابنيه
و عمارتهاي فرنگي ،انجمنهاي فرهنگي از بُعد فيزيكي)؛  -5ابزارها و اماكن اجتماعي
(ظروف ،پوشاک و نظاير آن كه جنبه اجتماعي دارند و به سبک زندگي مربو هستند،
تشكلهاي اجتماعي از بُعد فيزيكي)؛  -6ابزارها و اماكن ارتباطي (وسائل نقليه ،شبكههاي
ارتباطي و وسائل ارتبا

جمعي)؛  -7ساير (مطالبي حاوي تركيبي از عناصر گوناگون

مادي) و  -8بي مورد (مطالب فاقد عناصر مادي فرهنگ مدرن) قرار گرفتهاست.
 عنصر غيرمادي فرهنگ مدرن در مطلب :اگر مطلب در مورد متغير "پرداختنمطلب به عناصر فرهنگ مدرن" ،كد دو يا سه گرفته باشد ،در اين مورد ،در يكي از
كدهاي زير قرار ميگيرد -1 :عقلگرايي (مضاميني كه "عقل"– و نه مذهب -را يگانه
مرجع اخالق و ارزشها ،و تنها عامل به سعادت رسيدن انسان ميدانند)؛  -2علمگرايي
(مضامين مبتني بر نقش علوم تجربي به عنوان مالک و معيار تشخيص حقيقت)؛
 -3سنتستيزي (مضامين منافي آداب و رسوم گذشتگان ،كليشهها ،ارزشها ،و ادراكات
قديمي)؛  -4انسانگرايي (مضامين مبتني بر نقش انسان در ساخت جهان مطلوب و لزوم
رفع نيازهاي او به هر طريق ممكن)؛  -5پيشرفتباوري (مضامين مبتني بر ايده پيشرفت،
تغيير ،اصالحات ،به ويژه در امور سياسي ،پيشرفت و بهبود وضعيت جامعه)؛
 -6فردگرايي (مضامين دال بر تقدم فرد انساني بر جمع ،منفعتطلبي فردي ،مالكيت
فردي ،خودپرستي ،لذت و شادماني فردي ،خودتصميمگيري ،خود بهبودبخشي ،تحقق
اهداف فردي)؛  -7برابريگرايي (مضامين دال بر برابري انسانها در زندگي اجتماعي،
برابر قانون ،برخورداري از حرمت و حقوق انساني ،حق زنان براي برخورداري از حقوق
و فرصت هاي اجتماعي مانند تعليم و تربيت ،تحصيل ،شركت در انتخابات ،و نظاير آن)؛
 -8آزاديگرايي (مضامين دال بر نفي استبداد اعم از استبداد مذهبي ،سياسي ،اقتصادي،
پاسخگو بودن دولت ،مشاركت سياسي ،آزادي اقتصادي ،حق آزادي عقيده ،حق آزادي
بيان ،آزادي مطبوعات ،آزادي اقليتها ،انجمنها ،شركت در انتخابات ،و نظاير آن)؛
 -9دنياگرايي (مضامين دال بر لزوم زدودن دين از عرصههاي گوناگون زندگي اعم از

168

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 61

سياست ،آموزش و پرورش ،اخالق ،و)...؛ -10بيمورد (مطالب فاقد هر گونه عنصر
غيرمادي).
 جهتگيري نسبت به عناصر فرهنگ مدرن :مطالب حاوي عناصر فرهنگ مدرنبه لحاظ جهتگيري نسبت به اين عناصر در يكي از مقوالت -1مثبت (حاوي ديدگاه
مثبت نسبت به عناصر)  -2منفي (حاوي ديدگاه منفي نسبت به عناصر) -3 ،خنثي (فاقد
هر گونه جهتگيري نسبت به عناصر) و  -4بيمورد (فاقد عناصر فرهنگ مدرن)
كدگذاري شدهاند.

سؤالهاي تحقيق
بر اساس چارچوب مفهومي و مباحث پيشگفته ،سؤالهاي تحقيق عبارتند از:
سؤال  -1آيا بين دو نشريه مورد بررسي از نظر ساختار و محتواي مطالب تفاوت
معناداري وجود دارد؟
سؤال  -2سهم هر يک از مؤلفههاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن در نشريات
مورد بررسي چگونه است و آيا ميان آنها از اين لحاظ ،تفاوت معناداري وجود دارد؟
سؤال  -3آيا بين نشريات مورد بررسي از نظر جهتگيري نسبت به مؤلفههاي
مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن تفاوت معناداري وجود دارد؟

يافتههاي تحقيق
جدول  -1توايع فراواني مطالب برحسب نام نشريه مورد بررسي
رديف

نام نشريه مورد بررسي

فراواني

درصد

درصد معتبر

1

وقايعاتفاقيه

390

37.6

37.6

2

اختر

647

62.4

62.4

1037

100.0

100.0

جمع كل
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طبق جدول  ،1از جمع 1037مطلب كدگذاريشده ،بيشترين نسبت  62/4درصد
( 647مطلب) مربو به اختر و كمترين نسبت يعني  37/6درصد (390مطلب) مربو به
وقايع اتفاقيه بوده است.
جدول  –2توايع فراواني مطالب نشريات مورد بررسي بر حسب سبك
سبك مطلب
 .1خبر

 .2گزارش

 .3مقاله

 .4اعالنات

 .5مكتوبات

 .6ساير

جمع

تعداد
درصدسطري
درصدستوني
تعداد
درصدسطري
درصدستوني
تعداد
درصدسطري
درصدستوني
تعداد
درصدسطري
درصدستوني
تعداد
درصدسطري
درصدستوني
تعداد
درصدسطري
درصدستوني
تعداد
درصدسطري
درصدستوني
p=0. 000

نام نشريه مورد بررسي
وقايع اتفاقيه

اختر

301
37.2%
77.2%
69
81.2%
17.7%
9
19.1%
2.3%
11
15.7%
2.8%
0
0%.
0%.
0
0%.
0%.
390
37.6%
100.0%

509
62.8%
78.7%
16
18.8%
2.5%
38
80.9%
5.9%
59
84.3%
9.1%
4
100.0%
0.6%
21
100.0%
3.2%
647
62.4%
100.0%

df=5

X2=105. 026

جمع
810
100.0%
78.1%
85
100.0%
8.2%
47
100.0%
4.5%
70
100.0%
6.8%
4
100.0%
0.4%
21
100.0%
2.0%
1037
100.0%
100.0%

170

فصلنامه علوم اجتماعي شماره 61

با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده به ميزان  105/026با درجه آزاديِ  ،5رابطه
بين دو متغير در سطح خطاي  5درصد معنادار است و بين دو نشريه از نظر سبک مطلب
تفاوت معنادار وجود دارد .از جمع  390مطلب بازخوانيشده وقايع اتفاقيه و  647مطلب
اختر ،بيشترين نسبت به ترتيب با  77/2درصد ( 301مطلب) و  78/7درصد (509
مطلب) به سبک خبر اختصاص دارد و كمترين نسبت مطالب در وقايع اتفاقيه ،با 2/3
درصد ( 9مطلب) مربو به مقاله و در اختر با  0/6درصد ( 4مطلب) مربو به مكتوبات
است .بهعالوه وقايع اتفاقيه ،فاقد مطلبي در قالب نامه ،يا ساير سبکها مانند كالم
بزرگان ،تبريک و تسليت ،تصحيح و تكذيب و نظاير آنهاست .با توجه به سطرها نيز
اختر بيشترين سهم را از تمام سبکها دارد و تنها در گزارش ،سهم وقايع اتفاقيه با 69
مطلب بيش از اختر است كه  16مطلب در قالب گزارش دارد.
جدول  –3توايع فراواني مطالب نشريات مورد بررسي بر حسب محتواي مطلب
محتواي مطلب

 -1سياسي

-2اقتصادي

-3نظامي

نام نشريه مورد بررسي

جمع

وقايع اتفاقيه

اختر

تعداد

79

245

324

درصدسطري

24.4%

75.6%

100.0%

درصدستوني

20.3%

37.9%

31.2%

تعداد

40

48

88

درصدسطري

45.5%

54.5%

100.0%

درصدستوني

10.3%

7.4%

8.5%

تعداد

63

178

241

درصدسطري

26.1%

73.9%

100.0%

درصدستوني

16.2%

27.5%

23.2%
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-4اجتماعي

-5فرهنگي

جمع

تعداد

142

87

229

درصدسطري

62.0%

38.0%

100.0%

درصدستوني

36.4%

13.4%

22.1%

تعداد

66

89

155

درصدسطري

42.6%

57.4%

100.0%

درصدستوني

16.9%

13.8%

14.9%

تعداد

390

647

1037

درصدسطري

37.6%

62.4%

100.0%

درصدستوني

100.0%

100.0%

100.0%

p=0. 000

df= 4
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X2=99. 706

با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده به ميزان  99/706با درجه آزاديِ  ،4رابطه بين
دو متغير در سطح خطاي  5درصد معنادار است و بين دو نشريه از نظر محتواي مطلب
تفاوت معنادار وجود دارد .از كل مطالب وقايع اتفاقيه ،بيشترين نسبت با  36/4درصد به
امور اجتماعي و سپس با  20/3درصد به امور سياسي اختصاص دارد درحالي كه از كل
مطالب اختر ،بيشترين نسبت با  37/9درصد به امور سياسي و سپس با  27/5درصد به
محتواي نظامي مربو است .امور اقتصادي در هر دو نشريه ،كمترين انعكاس را دارد .با
توجه به سطرها نيز در تمام مقولههاي محتوايي ،به جز امور اجتماعي ،اختر بيشترين
سهم را دارد و وقايع اتفاقيه به اين نوع محتوا (امور اجتماعي) بيشتر پرداخته است.
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جدول  –4توايع فراواني مطالب نشريات مورد بررسي بر حسب پرداختن مطلب به عناصر
فرهنگ مدرن
پرداختن مطلب به عناصر
فرهنگ مدرن

نام نشريه مورد بررسي

جمع

وقايع اتفاقيه

اختر

 .1عناصر

تعداد

76

193

269

مادي

درصدسطري

28.3%

71.7%

100.0%

درصدستوني

19.5%

29.8%

25.9%

 .2عناصر

تعداد

3

15

18

غيرمادي

درصدسطري

16.7%

83.3%

100.0%

درصدستوني

0.8%

2.3%

1.7%

تعداد

2

6

8

درصدسطري

25.0%

75.0%

100.0%

درصدستوني

0.5%

0.9%

0.8%

تعداد

309

433

742

درصدسطري

41.6%

58.4%

100.0%

درصدستوني

79.2%

66.9%

71.6%

تعداد

390

647

1037

درصدسطري

37.6%

62.4%

100.0%

درصدستوني

100.0%

100.0%

100.0%

 .3هر دو

 .4هيچكدام

جمع

p=0. 000

df= 3

X2=19. 091
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با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده به ميزان  19/091با درجه آزاديِ  ،3رابطه بين
دو متغير در سطح خطاي  5درصد معنادار است و بين نشريات مورد بررسي از نظر
پرداختن مطلب به عناصر فرهنگ مدرن تفاوت معناداري وجود دارد .اكثر مطالب در هر
دو نشريه ( 79/2درصد در وقايع اتفاقيه و  66/9درصد در اختر) به هيچ يک از عناصر
فرهنگ مدرن نپرداختهاند و در باقي مطالب نيز عناصر مادي بيش از عناصر غيرمادي
منعكس شدهاند و اين نسبت در وقايع اتفاقيه  19/5درصد از كل مطالب كدگذاري شده
و در اختر 29/8 ،درصد از كل مطالب بازخواني شده را تشكيل ميدهد .ارقام درج شده
در سطرها نيز نشان ميدهد كه از جمع  269مطلب حاوي عناصر مادي ،و از جمع 18
مطلب حاوي عناصر غيرمادي ،بيشترين نسبت به ترتيب با  71/7درصد ( 193مطلب) و
 83/3درصد ( 17مطلب) به اختر اختصاص دارد .بهعالوه ،در  6مطلب از اختر و 2
مطلب از وقايع اتفاقيه به هر دو عنصر مادي و غيرمادي پرداخته شده است.
در مورد فراواني مطالب نشريات مورد بررسي بر حسب عنصرغيرمادي فرهنگ
مدرن در مطلب ،از آْنجايي كه فراوانيها در حدي نيست كه با آمار استنباطي و جداول
دو بُعدي بتوان به تحليل روابط متغيرها پرداخت ،به ذكر آمار توصيفي هر يک از آنها
اكتفا ميكنيم .از جمع  390مطلب وقايع اتفاقيه ،تنها در  5مطلب عناصر غيرمادي
فرهنگ مدرن قابل بازخواني بودهاند كه شامل  4مطلب حاوي آزاديگرايي و يک مطلب
حاوي مؤلفه برابريگرايي است .از جمع  647مطلب نشريه اختر 21 ،مطلب حاوي
عناصر غيرمادي بودهاند كه سهم آزاديگرايي 4 ،مطلب و پيشرفتباوري ،برابريگرايي و
قانونگرايي ،هر كدام سه مطلب بوده و فردگرايي تنها يک مطلب فراواني داشته است.
ساير مؤلفهها (انسانگرايي ،عقلگرايي ،دنياگرايي ،سنتستيزي و خرافهستيزي) فاقد
فراواني بودهاند .در هفت مطلب نيز تركيبي از دو يا چند عنصر غيرمادي (برابريگرايي و
آزاديگرايي با يک فراواني؛آزاديگرايي و قانونگرايي با چهار فراواني؛ آزاديگرايي،
برابريگرايي و قانونگرايي با دو فراواني) قابل تشخيص بوده است.
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جدول  –5توزيع فراواني مطالب نشريات مورد بررسي بر حسب جهت گيري مطلب نسبت به
عناصر فرهنگ مدرن
جهتگيري مطلب نسبت به عناصر
فرهنگ مدرن
مثبت

منفي

خنثي

بي مورد

جمع

جمع

نام نشريه مورد بررسي
وقايع اتفاقيه

اختر

تعداد

28

27

55

درصدسطري

50.9%

49.1%

100.0%

درصدستوني

7.2%

4.2%

5.3%

تعداد

0

4

4

درصدسطري

0%.

100.0%

100.0%

درصدستوني

0%.

0.6%

0.4%

تعداد

53

183

236

درصدسطري

22.5%

77.5%

100.0%

درصدستوني

13.6%

28.3%

22.8%

تعداد

309

433

742

درصدسطري

41.6%

58.4%

100.0%

درصدستوني

79.2%

66.9%

71.6%

تعداد

390

647

1037

درصدسطري

37.6%

62.4%

100.0%

درصدستوني

100.0%

100.0%

100.0%

p=0. 000

df= 3

X2=34.795

با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده به ميزان  34/795با درجه آزاديِ  ،3رابطه
بين دو متغير در سطح خطاي  5درصد معنادار است و بين نشريات مورد بررسي از نظر
جهتگيري مطالب نسبت به عناصر فرهنگ مدرن تفاوت معناداري وجود دارد.
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از جمع  390مطلب كدگذاري شده وقايع اتفاقيه ،بيشترين نسبت با  22/5درصد
( 53مطلب) داراي جهتگيري خنثي نسبت به عناصر فرهنگ مدرن بودهاند و كمترين
نسبت با  7/2درصد ( 28مطلب) داراي جهتگيري مثبت هستند درحالي كه در هيچ
مطلبي ،جهتگيري منفي ديده نميشود .در نشريه اختر ،از جمع  647مطلب
بازخوانيشده ،بيشترين نسبت با  28/3درصد ( 153مطلب) بدون جهتگيري نسبت به
عناصر فرهنگ مدرن به انعكاس اين مؤلفهها پرداختهاند درحالي كه كمترين نسبت از
مطالب ( 0/6درصد يا  4مطلب) حاوي جهتگيري منفي نسبت به اين مؤلفهها هستند .با
توجه به سطرها ،دو نشريه تقريباً وضعيت يكساني در جهتگيري مثبت نسبت به اين
مؤلفهها دارند به طوري كه  50/9درصد مطالب وقايع اتفاقيه ( 28مطلب) و  49/1درصد
( 27مطلب) مطالب اختر داراي جهتگيري مثبت هستند .درحالي كه به لحاظ
جهتگيري منفي ،در وقايع اتفاقيه مطلبي با اين جهتگيري ديده نشد و  4مطلب در
اختر داراي اين نوع جهتگيري بودهاند .از جمع  236مطلب داراي جهت گيري خنثي
نسبت به عناصر فرهنگ مدرن بيشترين نسبت با  77/5درصد ( 183مطلب) به اختر و
كمترين آن با  22/5درصد ( 53مطلب) به وقايع اتفاقيه اختصاص دارد.
جدول  –6رابطه نام نشريه مورد بررسي و عنصر مادي فرهنگ مدرن در مطلب
عنصر مادي فرهنگ مدرن در مطلب
.1ابزارها و اماكن سياسي

.2ابزارها و اماكن نظامي

نام نشريه مورد بررسي

جمع

وقايعاتفاقيه

اختر

تعداد

9

68

77

درصد سطري

11.7%

88.3%

درصد ستوني

100.0%

2.3%

10.5%

7.4%

تعداد

21

32

53

درصد سطري

39.6%

60.4%

درصد ستوني

100.0%

5.4%

4.9%

5.1%
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تعداد

8

22

30

درصد سطري

26.7%

73.3%

درصد ستوني

100.0%

2.1%

3.4%

2.9%

تعداد

12

15

27

درصد سطري

44.4%

55.6%

درصد ستوني

100.0%

3.1%

2.3%

2.6%

تعداد

1

2

3

درصد سطري

33.3%

66.7%

درصد ستوني

100.0%

0.3%

0.3%

0.3%

تعداد

17

52

69

درصد سطري

24.6%

75.4%

درصد ستوني

100.0%

4.4%

8.0%

6.7%

.7ساير (تركيبي اا عناصر

تعداد

10

8

18

مادي گوناگون)

درصد سطري

55.6%

44.4%

درصد ستوني

100.0%

2.6%

1.2%

1.7%

.8بي مورد (فاقد عناصر

تعداد

312

448

760

مادي)

درصد سطري

41.1%

58.9%

درصد ستوني

100.0%

80.0%

69.2%

73.3%

تعداد

390

647

1037

درصد سطري

37.6%

62.4%

درصد ستوني

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

.3ابزارها و اماكن اقتصادي

.4ابزارها و اماكن فرهنگي

.5ابزارها و اماكن اجتماعي

.6ابزارها و اماكن ارتباطي

جمع

p=0. 000

df= 7

X2=35.491
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با توجه به كاي اسكوئر محاسبه شده به ميزان  35/491با درجه آزاديِ  ،7رابطه بين
دو متغير در سطح خطاي  5درصد معنادار است و بين نشريات مورد بررسي از نظر
پرداختن مطلب به عناصر مادي فرهنگ مدرن تفاوت معناداري وجود دارد.
از مجموع  390مطلب وقايع اتفاقيه ،بيشترين نسبت با  5/4درصد ( 21مطلب) به
ابزارها و اماكن نظامي و كمترين نسبت با  0/3درصد (يک مطلب) به ابزارها و اماكن
اجتماعي پرداختهاند .از مجموع  647مطلب كدگذاري شده اختر ،بيشترين نسبت با
 10/5درصد ( 68مطلب) مربو به ابزارها و اماكن سياسي و پس از آن با  8درصد (52
مطلب) مربو به ابزارها و اماكن نظامي است و كمترين نسبت هم با  0/3درصد (2
مطلب) به ابزارها و اماكن اجتماعي اختصاص دارد .تفاوت اصلي ميان نشريات در
سطرها ديده ميشود به طوري كه بيشترين سهم از عناصر غيرمادي در زمينههاي
گوناگون مربو به نشريه اختر است و در مواردي چشمگيرتر است .به طور نمونه ،از
 77مطلب حاوي ابزارها و اماكن سياسي ،اختر با  88/3درصد ( 68مطلب) بيشترين سهم
را نسبت به وقايع اتفاقيه ( 11/7درصد يا  9مطلب) دارد .از جمع  30مطلبي كه به
ابزارها و اماكن اقتصادي پرداختهاند هم اختر  73/3درصد (22مطلب) را به خود
اختصاص دادهاست و از جمع  69مطلب حاوي عناصر مادي مربو به ابزارها و اماكن
ارتباطي ،بيشترين سهم با  75/4درصد ( 52مطلب) متعلق به اختر و  24/6درصد (7
مطلب) مربو به وقايع اتفاقيه است.

جمعبندي و نتيجهگيري
اين پژوهش بر مبناي تحليل محتواي كمي دو نشريه دوره ناصري در يک بستر تاريخي
مربو به دو دهه  1265 -1275هـ.ق و  1287 -1297هـ.ق به بررسي چگونگي بازتاب
مؤلفه هاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن در مقاطعي از اين سالها پرداخته تا به
شناختي از نخستين زا ويه ورود ايرانيان به مباحث جهان مدرن دست يابد .در اين
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پژوهش ،مطبوعات به اين دليل كه از پيشگامان اطالعرساني پيرامون جهان مدرن بودند
و از آن روي كه محتواي آنها را ميتوان همچون آيينه ،بازتابدهنده تصوير جامعه و به
نوعي ،تاريخ مدون و گوياي هر كشوري دانست ،براي تحليل انتخاب شده اند.
در اين بررسي مشخص شد كه مؤلفههاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن طي دو
دوره زماني در دو نشريه وقايع اتفاقيه و اختر ،تا حدودي متفاوت بوده ،همانطور كه
ساختار و محتواي اين مطبوعات نيز متحول شدهاست .در واقع ،نتايج مؤيد وجوه تمايز
دو نشريه در ساختار و محتواي مطالب ،و چگونگي بازتاب مؤلفههاي مادي و غيرمادي
فرهنگ مدرن است .اگرچه به لحاظ ساختار ،بيشتر مطالب دو نشريه ،در قالب خبر
تنظيم شدهاست ،اما وقايع اتفاقيه ،سهم بيشتري از مطالب تنظيم شده در سبک گزارش
دارد و در اختر ،مقاالت و مطالب تحليلي بيشتري به چاپ رسيدهاست .ضمن اين كه،
مكتوبات خوانندگان در اختر منعكس شده ولي در وقايع اتفاقيه ،مطلبي با چنين سبک و
سياق ديده نميشود .همچنين به لحاظ محتوا ،عمده مطالب وقايع اتفاقيه به امور
اجتماعي پرداختهاند كه بيانگر تمايل حكومت به انعكاس اقدامات انجام شده در راستاي
تأمين نظم و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي است ،اما در اختر ،مطالب با محتواي
سياسي انعكاس بيشتري دارند كه به دليل پرداختن اين نشريه به مناسبات سياسي
كشورها است و ميتوان آن را به برخورداري اختر از فضاي نسبتاً آزادتر براي فعاليت
مطبوعاتي مرتبط دانست.
از سوي ديگر ،عناصر مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن كه آنها به ترتيب و بر اساس
چارچوب مفهومي تحقيق ،كمتر بازتابي در دو نشريه داشتهاند ،تقريباً در يک پنجم از
مطالب وقايع اتفاقيه و يک سوم از مطالب اختر ،قابل بازخواني بودهاند .جهتگيري
نسبت به همين عناصر (اعم از مادي و غيرمادي) بيشتر از خنثي بوده است كه نشان
ميدهد هدف اصلي نشريات از پرداختن به اين عناصر يا انعكاس مطالبي از اين دست،
اطالعرساني بوده است .از ميان مؤلفههاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن ،مؤلفهها يا
عناصر مادي سهم بيشتري نسبت به عناصر غيرمادي فرهنگ مدرن در محتواي هر دو
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نشريه داشتهاند اما سهم مقولهها در دو نشريه يكسان نيست به طوري كه ابزارها و اماكن
مربو به سياست در اختر و تجهيزات و اماكن نظامي در وقايع اتفاقيه سهم بيشتري
داشتهاند و همچنين ،عناصر مرتبط با امور ارتباطي (وسائل نقليه ،شبكههاي ارتباطي و
وسائل ارتبا

جمعي) در هر دو نشريه ،پس از مقولههاي يادشده ،در درجه بعدي

اولويت انعكاس قرار داشتهاند كه ميتوان آن را نشانگر نيازهاي اجتماعي در برهه
تاريخي مورد بررسي دانست .دومين فرض ،به ويژگيهاي جامعه ،رسانه و طبقه حاكم
باز ميگردد مبني بر اين كه چون نقش مطبوعات در اطالعرساني ،از جمله درباره
تازههاي فكري و فني ،تحت تأثير خطمشي گردانندگان رسانه ،ميزان برخورداري رسانه
از استقالل ،و شرايط و ويژگيهاي جامعه و مخاطبان ،و قدرت سنتهاي به ارث
رسيده ،قرار دارد ،الزم است همواره در تحليل يافتههاي تحقيقات به زمينههاي تاريخي
و اجتماعي توجه شود.
ضمناً نتايج تحقيق با مدعاي نظريه اشاعه نوآوريها قابل توضيح است كه نقش
رسانهها را به مرحله اطالعرساني پيرامون يک نوآوري محدود ميسازد و تصميمگيري
درباره پذيرش يا طرد آن را وابسته به ذهنيت فرد و تجربه فردي ميداند .همچنين از
نظريه تأخر فرهنگي كه خود با تقسيمبندي جوامع به عقبمانده و پيشرو ،به نوعي
تداعيگر نظريههاي استعماري است ،مفهوم تراوش فرهنگي ميتواند ،توجيهكننده نتايج
تحقيق باشد به اين معنا كه نوآوريها خاص يک جامعه نيست و ميتواند از جامعهاي به
جامعه ديگر انتقال يابد.
تأملي بر نتايج اين مطالعه ،نكات مهم ديگري را مطرح ميكند از جمله اين كه در
دورههاي بعدي بويژه در سال هاي منتهي به انقالب مشروطه و پس از آن ،چه رويكردي
در بازتاب مؤلفه هاي مادي و غيرمادي فرهنگ مدرن در مطبوعات كشور قابل بازخواني
است و آيا بين مطبوعات از اين نظر تفاوتي وجود داشتهاست؟ البته پاسخ به اين
پرسشها مجال ديگري ميطلبد.
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