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  چكيده
 ايـن دوره  در. آورد حسـاب  بـه  ايـران  تاريخ مقاطع مهمترين از توان مي را ناصري دوره
 باعـث  اروپـا  تحـوالت  از آگـاهي . شد مي ايرانيان بيداري موجب اروپا با گسترده ارتباط
 مؤلفـه  كسـب  بـراي  ارتباطي ابزارهاي تقويت خواستار ايراني خواهان تحول بود، گرديده
 بيـداري  در كننـده  تعيـين  نقشـي  توانستند مي مطبوعات. شوند ها اروپائي توانمندي هاي

 بـه  اختر منظر از تا است آن بر پژوهش اين. گيرند برعهده مدرنيسم مباني انتقال و ايرانيان
 جنبـه  چه در مطبوعات كه كند مشخص و بپردازد ايران نوسازي امر در مطبوعات اهميت
 روزنامه دهد مي نشان پژوهش هاي كنند؟يافته كمك ايران نوسازي به توانستند مي هايي
 معرفي در كننده تعيين نقشي  اروپا تحوالت با آشنايي و استانبول فضاي از استفاده با اختر

 آشنايي به منجر آنكه ضمن مطبوعات اختر، گردانندگان روزنامه منظر از. داشت مدرنيسم
 در و كـرده  تسـهيل  را دانش تعميم ي زمينه شدند، مي مترقّي كشورهاي ساير تحوالت با

 در ملّـت  زبـان  و اصـالحات  انجام واسطه نخستين قوانين، از محافظت با نيز داخلي امور
 اسـاس  بـر  تـا  شـد  خواهـد  تـالش  رو پـيش  پـژوهش  در. شدند مي معرفي كشور ترقّي
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 نوسازي در مطبوعات جايگاه بررسي به تحليلي- توصيفي شيوه به اختر روزنامه مندرجات
  . شود پرداخته ايران

  .اروپا نوسازي، مطبوعات، اختر، روزنامه ناصري، دوره :ها كليدواژه
  

  . مقدمه1
 قاجاريه دوره اما، بودند روابطي و مناسبات داراي اروپا با هاايراني صفويه يدوره از هرچند

 تشـديد  و المللـي  بـين  تحـوالت . دانسـت  اروپا و ايران روابط در تأثيرگذار ايدوره بايد را
 سوي از. كردمي اي را فراهمچنين زمينه ميالدي نوزدهم سده در اروپايي كشورهاي رقابت
 و اقتصـادي  پسـرفت  بـه  منجـر  بـود،  پيوسته وقوع به صفويه سقوط اثر بر كه فترتي ديگر،
 نويـد  ظـاهر  قاجـار بـه   محمدخان آقا يابيقدرت. شدمي ايران ايمنطقه تأثيرگذاري ضعف
. بـود  مستعجل دولت كه نشان داد بعدي وقايع اما، دادمي را ايران موقعيت تقويت و تحول

 آقـا  بـرادرزاده  باباخـان  جانشـيني،  بحران هايقوس و كش از پس و محمدخان آقا مرگ با
 فتحعليشـاه  پادشـاهي  دوره. گرفـت  دسـت  بـه  را امور زمام فتحعليشاه عنوان با محمدخان،
 در نيـز  روسـيه  در ايـن دوره . بـود  اروپـا  در بناپـارت  نـاپلئون  هايطلبي توسعه با مصادف

 نيز انگليس و كردمي پيگيري بيشتري شدت با را خود طلبانه توسعه اهداف ايران همسايگي
 شـرايطي  چنـين  در. بود رقبا با رقابت خطر از هند داشتن دور براي تالش در و هند نگران
 مثابـه  به ايران به فرانسه. شد ايبرجسته اهميت داراي فرانسه و روسيه انگليس، براي ايران

 در هنـد  از حفاظـت  بـراي  سرحدي را ايران نيز انگليس نگريست،مي هند بر تسلط دروازه
 بـه  چشـمي  گوشـه  گـرم،  هايآب به رسيدن و ارضي مطامع بر عالوه روسيه و داشت نظر

  .داشت قاره شبه در انگليس مستعمره
جنگ هـاي ايـران و روس آشـكار كننـده نـواقص و ضـعف ايرانيـان در مواجهـه بـا          

 از بـيش  را واقعيـت  ايـن  ايـران،  قشـون  فرمانده ميرزا عباس كه طوري به دنياي ُمدرن بود
 با ارتباط برقراي به ايران تمايل ساز زمينه وقايعي چنين  نتيجه. كرد دريافت عينه به ديگران
 ناصـري  دوره توانمي. شدمي قاجارها دوران تمامي در خود حفظ براي نامبرده هايقدرت

 قالـب  در اتباع ايران از بسياري هايگروه جائيكه تا دانست هااروپائي با ايران ارتباط اوج را
 سـفر  اروپـايي  ممالك به حكومت تبعيد و فشار اثربر  و گاهي تجارت مأموريت، سياحت،

 آشـنايي . رساندندمي ايرانيان اطالع به را شده انجام تحوالت و اروپا از هاييگزارش و كرده
- تحول تا گرديد باعث همسايه هايقدرت با تقابل در قاجارها ناتواني و اروپا با افزون روز
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 بـراي  غالبـاً  آنهـا . بشـوند  ايراني جامعه در نوسازي و تحول ايجاد خواستار ايراني خواهان
 .بودنـد  آن گونـاگون  ابعـاد  در غرب ترقّي مظاهر دريافت خواستار ماندگي عقب از خروج

هدف تحول خواهان ايراني از نوسازي دست يابي به مدرنيسـم اروپـايي بـود، بـه عبـارت      
 هاي نظام گسترش يا و اشاعه طريق از مدرن به سنتي جامعه از گذار« ديگر، نوسازي فرآيند

و روزنامـه ابـزاري مهـم در     )38: 1381ازكيا،( ».غربي نوع از سياسي و اقتصادي اجتماعي،
  فرآيند مدرنيسم پيش رو بود. 

  دوره خواهانتحول اصالحي هايبرنامه در كننده تعيين نقشي همواره ارتباطات گسترش
 كـه  ايگونه به بود، ممتاز ايرانيان كردن آگاه براي روزنامه نقش بين اين در. داشت قاجاريه

 همـواره  مطبوعـات  اصـالحگران،  ساير برنامه در و ميرزا عباس دوره در اصالحات آغاز از
 با اختر گردانندگان روزنامه. داشتند عهده بر نوسازي زمينه كردن فراهم در را اساسي نقشي

 در دقـت  بـا . كردنـد مـي  بسـيار  تـالش  ايرانيـان  كردن آگاه براي رويكردي تحول خواهانه
 يـاد  مدرنيسم مروجان عنوان به روزنامه اين گردانندگان از توانمي اختر مندرجات روزنامه

 امـر  در مطبوعـات  و روزنامـه  اهميت بيان به اختر منظر از تا است آن بر پژوهش اين. كرد
 بـه  توانسـتند مـي  هـايي  جنبـه  چـه  در مطبوعات كه كند مشخص و بپردازد ايران نوسازي
 امـر  هـاي كاسـتي  با خواننده آشنايي پژوهش اين فوايد ديگر از كنند؟ كمك ايران نوسازي

 مطبوعـات  اختـر  روزنامه منظر از كه است اين بر پژوهش فرض. است ايران در مطبوعات
- مـي  خـارجي  و داخلـي  جنبـه  دو در مطبوعـات . باشند نوسازي كننده تسهيل توانستندمي

 از مخاطبـان  آگـاهي  بـردن  بـاال  بـا  خارجي جنبه در. رسانند ياري نوسازي امر به توانستند
 از حفاظت با نيز داخلي جنبه در و نمايند فراهم را دانش تعميم زمينه مترقّي دنياي تحوالت
 اجتمـاعي  يكپـارپگي  و نظم تقويت موجب آنكه ضمن شكني قانون از جلوگيري و قوانين

 برعهده توانستندمي را اصالحات و تحول ايجاد در اساسي نقش ملت زبان عنوان به شدمي
  .بگيرند
  
  پيشينه پژوهش 1.1

 آثار اين از برخي. است شده انجام اختر روزنامه معرفي در پژوهش هايي و مطالعات تاكنون
 مجـالت  و جرايـد  تـاريخ  كتاب از مي توان كه پرداخته اند، اختر معرفي به كلي صورت به

 نوشـته  نويسـان  پارسـي  ديگـر  و ايرانيان نگاري روزنامه تاريخ و هاشمي صدر نوشته ايران
 مجـالت  و جرايد كتاب تاريخ صدر هاشمي در. برد نام خصوص اين در پروين ناصرالدين
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 و ايـران  در فارسـي  زبـان  بـه  ش1320 تا كه را نشريه و مجله و روزنامه 1186 جمعاً ايران
 در كتـاب  ايـن . اسـت  كرده معرفي شده، منتشر چاپ صنعت پيدايش بدو از كشورها ساير

 ديگر اثر نام برده، كتاب تاريخ .گرديد چاپ تجديد اصفهان كمال انتشارات توسط ش1364
نويسان است. اين اثر به قلم ناصرالدين پروين اسـت   پارسي ديگر و ايرانيان نگاري روزنامه

پيـدايش، بـه   كه در دو جلد تهيه و به بازار نشر ارائه شده است. در جلد نخست بـا عنـوان   
صنعت چاپ، نشر و روزنامه نگاري تـا پايـان دوره ناصـري پرداختـه و در جلـد دوم بـه       
مطبوعات دوره پيش و پس از مشروطه نظر داشته است. هر دو اثـر نـام بـرده، بـه معرفـي      

 در روزنامه اختر به عنوان روزنامه ي فارسـي زبـان چـاپ خـارج پرداختـه انـد. همچنـين       
 اختـر  روزنامه محتواي از وجوهي بررسي به تخصصي تر صورت هب مقاالتي و پژوهش ها

 نوشـته  »اختـر  نگـاه  از اقتصـاد  در مـردم  و دولت نقش«همانند مقاالتي. است شده پرداخته
 ايــران جامعــه زنــان وضــعيت بــه اختــر روزنامــه انتقــادي رويكــرد«رجــايي، عبدالمهــدي
 روزنامـه  ديدگاه از آن اقسام و آزادي انديشه «و دارابي پورحسن جليل نوشته »عصرناصري

 از يكـي  بررسي به هركدام كه هستند پژوهش هايي جمله از پناه رفعتي مهدي نوشته »اختر
  .پرداخته اند اختر روزنامه توجه مورد موضوعات

 در مطبوعات تأثير و جايگاه به تاكنون اينكه به توجه به رغم انجام مطالعات ذكر شده، با
 اهميـت  همچنـين  اسـت،  نشـده  پرداختـه  اختـر  روزنامه گردانندگان منظر از ايران نوسازي

 پژوهش. كندمي توجيه را موضوعي چنين به پرداختن ايران، معاصر تحوالت در مطبوعات
  .شد خواهد انجام اختر مندرجات روزنامه بر مبتني و تحليلي – توصيفي شيوه به رو پيش

  
  اختر روزنامه معرفي .2

 ايـران  سفارت نايب تشويق به تبريزي طاهر محمد مديريت و فارسي زبان به اختر روزنامه
روزنامه اختر به  )3/5 :1355پور، آرين.(كرد آغاز را خود انتشار نجفقلي، ميرزا استانبول، در

جلـد  9سال انتشار يافت كه به همت كتابخانه ملّي مجموعه نُسخ انتشار يافتـه در   23مدت 
 1292تهيه وجمع آوري شده است. براساس اين مجموعه، نخسـتين نسـخه بـا درج سـال     

روز در سرلوحه درج شده اسـت.   به انتشار يافته و از نسخه دوم، تاريخ انتشار اين روزنامه
ژانويـه سـال    15برابـر بـا    1292ذي الحجـه   18ن اساس، دومين نسخه به تاريخ شنبه بر اي

 30 مـورخ  ،23 سـال  ،10 شـماره  يافته است. آخرين نُسخه روزنامه اختر به م انتشار 1876
  .است بوده 1896 سپتامبر 8 با برابر 1314 االول ربيع
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 مذكور روزنامه رفيمع و شناخت جهت منبع مهمترين اختر روزنامه مندرجات شك بي
 سـال  عنـوان  بـه  ه.ق1292 عـدد  انتشار، پايان تا آغاز از اختر روزنامه سرلوحه ي در. است

 در درشـت  و سـاده  صورت به و ثلث خط با] اختر كلمه[ روزنامه نام. مي شد ثبت تأسيس
 خــط بــه راســت ســمت در نــام، زيــرين قســمت در و مــي گرديــد درج صــفحه بــاالي
 لوگـوي  اختر گردانندگان شانزدهم، سال هجدهم شماره از. مي شد نوشته) Lakhter(فرانسه
 در معكـوس  صـورت  بـه  اختر كلمه بعد، به تاريخ اين از. دادند تغيير را اختر نام به مربوط

 و مي كرد مشخص را انتشار تاريخ و محل سرلوحه، راست سمت. مي گرديد ثبت سرلوحه
 مـي  را جمله اين سرلوحه انتهايي قسمت در. مي شد آورده روزنامه قيمت چپ، سمت در

 و تجـارت  از و پولتيـك  و سياسيات از و گوناگون حوادث از] روزنامه[گازت اين«نوشتند،
 قبـول  مجاناً عامه مفيده مواد هرگونه گفت، خواهد سخن عموميه منافع ديگر و ادب و علم
 دوران پايـان  تـا  آغـاز  از نـامبرده  روزنامـه  گردانندگان ترتيب اين به و.» شد خواهد طبع و

 تحـول  افكـار  نشـر  و ثبـت  به و نمودند روشنگري به اقدام اصول همين اساس بر فعاليت،
  .پرداختند خواهانه

 وحـدت  اجتمـاعي،  انسـجام  تقويـت  را روزنامه انتشار از خود هدف اختر گردانندگان
 اجـزاي  آسـايش  و امنيت ملزومات و خارجيه و داخليه مناسبات حسن لوازم تكميل افكار،
 تبريزي محمدطاهر عهده بر روزنامه مسئولي مدير) 1،ش1اختر،س.(كردند مي معرفي وطن
) 35: 1383/1خانقاه، جعفري( .داشت اختيار در را آن سردبيري نيز اختر ميرزا مهدي و بود

 هـاي  روزنامـه  برابـر  در ملـي  روزنامه ي تنها قانون، روزنامه انتشار از پيش تا اختر روزنامه
 ايران در كه يافت مي انتشار مطالبي اختر روزنامه در) 255: 1377/1پروين،.(بود ايران دولتي
 اختـر،  روزنامه نخست شماره در). 407: 2536آدميت،.(نبود فراهم آنها چاپ و نشر شرايط
 مقاله سر اين در. است پرداخته اختر نشر جهت استانبول انتخاب داليل به سرمقاله نويسنده
 تعامالت دليل به را استانبول جوامع، و ملل ترقّي در) گازت(روزنامه فوايد مردنش بر ضمن

 برتـري  اختـر ) 1،ش1اختـر،س ( .اسـت  دانسـته  اهميـت  داراي شـرق  و غـرب  ملـل  با آن
 را توسعه ايجاد راهكار و دانسته فنون و علوم در آنها توانمندي از ناشي را مترقّي كشورهاي

  .مي كرد معرفي دانش و علم جايگاه از صحيح دريافت در
 تـاريخ  رويـدادهاي  و تحـوالت  در آن مـؤثر  نقش به اختر روزنامه مندرجات مطالعه با
  .شد خواهد برده پي ايران معاصر
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 افكـار  تنـوير  بـه  بزرگـي  كمـك  اختـر  روزنامه استبداد، تار و تيره دوره در حقيقت در
 و ايـران  قبيـل  از درباري روزنامه چند مملكت اين جرايد كه ايامي در و نموده ايرانيان
   رفتـه  مـي  شمار به فارسي زبان ي مطالعه قابل و مهم جريده اختر روزنامه بوده، اطالع
  )1/63: 1363 هاشمي، صدر.(است

 در سـاكن  ايرانـي  خواهان تحول براي را اروپا تحوالت با آشنايي زمينه استانبول محيط
 دور بـه  و سازنده انتقادات اساس بر اختر مشي البته) 50،ش5اختر،س.(كرد مي فراهم آنجا
. بـود  مبتنـي  ناصـري  عهد ايران فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، سياسي، شرايط از جنجال از

 از مـانع  امر اين اما، شد مي برده نام احترام به شاه ناصرالدين از اختر روزنامه در كه هرچند
 عصـر  جامعـه  معضـالت  شـرح  بـه  اختر مقاالت. نكند بيان را جامعه معضالت كه نبود آن

 بنيادي هدفي كه است فهم قابل اختر روزنامه مندرجات از نكته اين و پرداخت مي ناصري
 شـخص  و دربـار  سوي از اختر رويكرد اين البته. كردمي پيگيري را جامعه ساختار تغيير در

ــاه ــدون ش ــنش ب ــد واك ــايي دوره در و نمان ــر ورود ه ــه اخت ــور ب ــوع كش ــالم ممن  اع
  )379: 1389 اعتماداسلطنه،.(شد

بودنـد و   داده قـرار  ايرانيـان  نگرشـي  و بـاوري  تغيير بر را خود هدف اختر نويسندگان
 و دانـش ) 50،ش5اختـر،س (معرفي مي كردند. » اذهان و افكار اصالح «مهمترين گام را در

 تأثير بر و داشت عهده بر اصالحات انجام براي اختر راهبرد در مهم بسيار جايگاهي آگاهي
 گرداننـدگان )29،ش14اختر،س.(شد مي موجود تأكيد وضع تغيير در دانايي و آگاهي پايدار
 مـي  جديـد  دانش كسب براي راهكار مهمترين را مترقّي كشورهاي با ارتباط گسترش اختر

 بـراي  مناسب ابزاري از نگاه اختر، تحول در وسايل ارتباطي و به ويژه مطبوعات،. پنداشتند
  . بودند آگاهي و دانش كسب

 كـه  بـود  آرمـاني  كشـور  استقالل حفظ براي ترقّي به رسيدن و ماندگي عقب از خروج
 تأثيرپـذيري . بود استوار آن بر گردانندگان اي دهه دو از بيش تالش و بود پايبند آن بر اختر
 اختر ويژگي مهمترين فني، و مدني تحوالت از گرفتن الگو و مترقّي كشورهاي تحوالت از
 ايرانـي  آزاديخواهـان  از طيفي را اختر نويسندگان. بود ناصري عصر ايران نوسازي طرح در

 ايده نشر و پرورش جهت را استانبول گوناگون داليل به كه دادند مي تشكيل استانبول مقيم
 دسـتان،  ميرزاحبيـب  مستشارالدوله، خان يوسف ميرزا. بودند برگزيده خود نوخواهانه هاي
 نـام  نويسندگان جمله از كرماني آقاخان ميرزا و اختر منشي به معروف تبريزي مهدي ميرزا
 محروسـه  ممالـك  در ايـران  بـر  عالوه) 39: 1366طباطبايي، محيط.(اخترند روزنامه آشناي
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 اختـر  روزنامـه  فرنگستان، و روس ممالك از بسياري و تركستان قفقاز، هندوستان، عثماني،
ــده ــذكور كشــورهاي در و داشــته مشــترك و خوانن ــاي نســخه م ــر ه ــع اخت ــي توزي - م

 عثمـاني  سلطان كه بود جائي تا عمومي افكار بر اختر تأثيرگذاري )1،ش17اختر،س.(گرديد
رئـيس  .(بود كرده تأسف ابراز روزنامه اين تعطيلي به نسبت فارسي، زبان جايگاه بر تأكيد با
  )283 /1 :1374نيا،

  
  . ابزار ارتباطي عصر ناصري3

پيش از اين گفته شد كه تحول خواهان ايراني در اثر تعامل با اروپا راهكار تسهيل بهرمندي 
از مدرنيسم را در گسترش ارتباطات و تحول در ابزار ارتباطي يافته بودند. آنها كليد توسـعه  
را در بهرمندي از تجارب كشورهاي مترقّي معرفي مي كردنـد. عـالوه بـر ايـن، تحـول در      

طي مي توانست نقش مهمي در نوسازي ايران در وجـوه سياسـي، اجتمـاعي و    وسايل ارتبا
اقتصادي بر عهده گيرد. بر اين اساس، اصالحگران عصر ناصري بر گسترش ارتباط جمعي 

  تاكيد داشتند. 
در برنامه اصالحي اميركبير بر گسترش راهها ، توسعه صنعت چاپ، تأسـيس روزنامـه،   

) هرچند با مرگ اميركبير روند اصـالح  1/37: 1390شد.(نصري،تلگراف و پست تأكيد مي 
امور با وقفه اي مواجه شد اما، توسط تحول خواهاني همانند ميرزا حسـين سپهسـاالر امـر    
توسعه و تحول در ابزار ارتباطي پيگيري شد. در اين خصوص مي توان به طرح توسعه راه 

ــت، ــه در د327- 326: 2536و راه آهن(آدمي ــاره  ) و روزنام ــاالر اش ــالحات سپهس وره اص
) سپهساالر به تأثيرگذاري مطبوعات بـاور داشـت و داشـتن روزنامـه را از     387كرد.(همان: 

  )68: 1340شاخص هاي ترقّي ملت در نزد كشورهاي مترقّي معرفي مي كرد.(آدميت،
از ديگر ابزار مدرن ارتباطي كه در عصر ناصري در ايران مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت،     

م به دستور ناصرالدين شـاه  1857ه.ق/1274اولين خط تلگراف ايران در سال «راف بود. تلگ
از عمارت سلطنتي تهران تا باغ الله زار كشيده شد و سال بعد اين خط تـا سـلطانيه امتـداد    

) لزوم ارتباط با شبه جزيره هندوستان، انگليسيها را بر آن داشت 118: 1385ورهرام،»(يافت.
از انگليس به هند را تدارك ببينند كه بخشي از اين خط ارتباطي از ايران مي تا خط تلگرافي 

م 1862دسـامبر   17ه. ق/1279جمادي الثـاني   24گذشت. بر اساس قراردادي كه در تاريخ 
بين ايران و انگليس بسته شد دولت ايران پذيرفت از خانقين به تهران و از اصفهان و شيراز 

) 351/ 3: 1375ه هند يك خـط ارتبـاطي تأسـيس شـود.(بياني،    به بند بوشهر براي اتصال ب
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چنين شرايطي باعث شد كه خطوط ارتباطي تلگراف با مشاركت كشورهاي اروپايي به ويژه 
انگليس در ايران گسترش يابد و زمينه گسترش و تقويـت ارتبـاط بـين شـهرهاي ايـران و      

  خارج از كشور فراهم شود.
هاي قبل از اسالم آشنا بودند و با عنوان بريـد از آن نـام    اگرچه ايرانيان با پست از دوره

مي بردند اما، به خدمت گرفتن و استفاده از پست به سبك مـدرن در دوره ناصـري شـكل    
پست به اصطالح معمول اروپايي و امروزي نه بمعني قاصد و پيك و بريد و يام و «گرفت. 

: 1376محبوبي اردكاني،»(صرالدين شاه است.امثال اينها، از تأسيسات دوره قاجاريه و زمان نا
) چاپارخانه از اصالحات اميركبير بود و مزيـت آن در ارائـه ي خـدمات و ارسـال     244/ 2

مرسوالت پستي آحاد مردم بود. بر اين اساس، با تأسيس چاپارخانه ارتباط بين اهالي شهرها 
تباطات و نوسـازي ابـزار   و واليات مختلف ايران برقرار گرديد و گامي مؤثر در گسترش ار

  ارتباطي برداشته شد.
  

  قاجار دوره در مطبوعات .4
 عصـر  در ويـژه  بـه  اروپـا  بـا  افزون روز تعامل. است مدرن جوامع ويژگي هاي از روزنامه
 گسـترش  بـا . كـرد  مـي  فراهم را جديد تمدن مظاهر با بيشتر چه هر آشنايي زمينه ناصري،
 گـرفتن  خدمت به. شد تحول دچار نيز ارتباطي وسايل با آشنايي و بهرمندي اروپا، با تعامل
 و آهـن  راه و راه اهميـت  از آگاهي حتي و ها تماشاخانه تلگراف، آن، مدرن سبك به پست

 اشـاره  قابـل  مـوارد  جملـه  از آن گـرفتن  خدمت به براي خواهان تحول گسترده تقاضاهاي
 شود واقع مفيد جامعه در تحول مسير در توانست مي كه بود ارتباطي ابزاري روزنامه. است

) 410: 2536آدميـت، .(بردنـد  مـي  نام عمومي افكار سازنده عنوان به آن از خواهان تحول و
 واقع مفيد جديد افكار انتقال در ها خانه قهوه همانند تري قديمي ابزار كنار در روزنامه البته
 جايگاه نتوانستند شديد سانسور و بودن دولتي دليل به داخلي هاي روزنامه هرچند. شد مي
  اما، كنند تثبيت خصوص اين در را خود

 و مـي آمـد   كشور داخل به پنهاني كه خارج چاپ فارسي روشنگر و آزاد هاي روزنامه
 در بي گمـان  مي شد، تشريح و خوانده هم بيسوادان براي و مي گشت دست به دست
  )1/112: 1377 پروين،( .بود مفيد] عمومي افكار[عمومي عقيده آمدن پديد
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 كـه  شـيرازي  صـالح  ميـرزا  واسطه به و قاجار محمدشاه زمان در ايران روزنامه نخستين
 مشـهور  اخبـار  كاغذ به روزنامه اين. شد اندازي راه بود شده فرستاده اروپا به تحصيل براي
مي  انتشار بار يك ماهي بايست مي شد، منتشر آن تأسيس مناسبت به كه اعالني طبق و شد

 عبـرت  و دانش و آگاهي مورث آنها استماع و داشته تازگي و بوده طرفه آنچه هر«و  يافت
 انتشار ممالك همه ي به و ثبت دارالطباعه در مرتبه يك ماهي بود خواهد مملكت اين اهالي

 فارسـي  روزنامه وجود از نيز اختر روزنامه) 1/222 : 1370اردكاني، محبوبي.»(نمود خواهد
 انتشـار  بـه  نمونه عنوان به و داد مي خبر بود يافته انتشار تاريخ آن از پيش سال40 كه زباني
 اصـالحات  جملـه  از روزنامـه  تأسـيس ) 22،ش2اختر،س.(كرد اقدام روزنامه آن از مطالبي
 كه بود اين هدف. نهاد ايران اهل تربيت بر را آن مدار«  كه) 161: 1374شميم،(بود اميركبير

 بـي  مـروج  حتي يافت، انحطاط نويسي روزنامه بعد مرحله به. بيفزايد آنها بينش و دانش بر
 روزنامـه  چهـار  انتشـار  بـا  سپهساالر خان حسين ميرزا) 386: 2536آدميت،.»(گرديد دانشي
 را بخش اين در اميركبير اصالحات) 387: 2536 آدميت،(وطن و مريخ نظامي، عدليه، وقايع
  . داد ادامه

 آن شرايط دليل به اما، كردند تالش خصوص اين در قاجاري اصالحگر دو اين هرچند
روزنامه . نياوردند دست به جامعه بر اثرگذاري در موفقيتي داخلي هاي روزنامه  ايران، روز
  ايـران  روزنامـه  اشتراك كه طوري به بودند مواجه دولت كنترل و دخالت ها با داخلي هاي
داسـتان   و انتصابات شاهانه، سفرهاي نشر بر عالوه آن اخبار و اجباري كارمندان همه براي
- 266: 1382اورسـل، .(برداشـت  در را شاهان فناناپذيري خرافي باور القاي شاه، شكار هاي
 بـه  اسـتانبول . بـود  اروپـا  تحـوالت  بـا  ايرانيان آشنايي مراكز و منافذ جمله از عثماني) 265

 رهبـري  ادعـاي  و اسـالمي  خالفـت  مركزيت عثماني، امپراطوري پايتختي موقعيت واسطه
 جمـع  سـكونت  و حضـور  جغرافيـايي،  موقعيـت  سياسـي،  گسترده تعامالت اسالم، جهان

 تـوان  مـي . دارد ايـران  معاصـر  تـاريخ  تحـوالت  در اي ويژه جايگاه ايرانيان، از اي گسترده
 ايرانيـان  خـواهي  تحـول  بـر  استانبول فضاي تأثيرگذاري مصاديق جمله از را اختر روزنامه
 حبـل  لنـدن،  در) ق.ه1307(قـانون  روزنامـه  عثمـاني،  بـر  عالوه بعد مرحله در. كرد معرفي
 در) ق.ه1318(پـرورش  و) ق.ه1316(ثريـا  ،)ق.ه1310(حكمـت  هند، در) ق.ه1311(المتين
. درآمدنـد  بودنـد  تغيير لزوم و مدرنيسم مروج كه خواهي ترقّي هاي روزنامه سلك به مصر
 آشـنايي  و تعامل براي جايگاهي و نو انديشه نشر فعال مركز دو دوره اين در عثماني و هند

  )27: 1397(غالمي،.بودند مترقّي دنياي با ايرانيان
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  از نگاه روزنامه اختر نوسازي در آن تأثير و ارتباطات .5
 نقـش  بـه  اختـر،  گرداننـدگان روزنامـه  . دارد عهده بر مؤثر نقشي تحول ايجاد در ارتباطات
- مـي  خـرج  بـه  بسياري همت مخاطبان براي آن اهميت تشريح در و بوده واقف ارتباطات

 نـامبرده  روزنامه گردانندگان كه است اهميتي بيانگر اختر روزنامه مندرجات در دقت. دادند
 گونـاگوني  ابزار وسيله به ارتباطات. داشتند نظر در ايران نوسازي و ترقّي در ارتباطات براي
 و پسـت  تلگراف، نقليه، وسايل. شود نوسازي امر تسهيل به منجر و شده ايجاد توانستمي

 بـه . رسـانند  يـاري  ارتباطـات  گسترش به توانستندمي كه بودند ابزاري مهمترين از روزنامه
 گروه هـاي  روابط گسترش با توانستندمي نقليه وسايل اختر نويسندگان منظر از مثال عنوان
 ابعاد در توسعه وقوع موجب مختلف ملل حتي و واليات شهرها، روستاها، قالب در انساني

  .گردد اقتصادي تمدني، اجتماعي،
 و مملكـت  آبـادي  كـرد،  زياد تسهيل بطور خودشان نقليه وسايط كه ملتي و دولت هر

 بيشـتر  زراعـت  و تجـارت  و صنايع....است كرده تكثير را ملت و ملك سامان و ثروت
 نمايند،مي حاصل خودشان هايهمسايه و متجاوره ممالك اهالي با مناسبتها اهالي گردد

- مـي  پيشـي  انسـانيت  و مـدنيت  اطـوار  در. افزاينـد مـي  خودشـان  اطالعات و علم بر

  )4،ش1اختر،س(ورزند.

- مـي  برآورده را انساني اجتماعات هاينياز اينكه ضمن ارتباطات گسترش از نگاه اختر

 و ديـن  حفـظ  بـراي  راهكاري و اخالق تمدن، غناي اجتماعي، مفاهيم تقويت به منجر كرد
   )5،ش1اختر،س.(بود مملكت استقالل

 داده وسـعت  است، مدنيت و ترقّي مقدمات كه را آميزش و معارفه اين دايره قدر هر و
 توانـد نمي يكي اين و گردد، حاصل آسانتر و بهتر حقيقي مقصود كه است واضح شود
 هامخابره شدن آسان همچنين و حركت و نقل و مراودات اسباب تسهيل به مگر بشود

 است خودمان بلند همت گماشتن مقام اين در ما تكليف اولين پس... اطالعات اطوار و
 و معلومـات  كسـب  راه شدن آسان و مراودات تسهيل و آميزش حسن دايره توسيع به

 شـمال  بـه  تـا  جنوب از و مشرق تا مغرب از وسعت اين ميدان كه اطالعات و آگاهي
  )14،ش2اختر،س.(بود تواند

 مدرنيزاسـيون  كسـب  در را مانـدگي  عقب بست بن از خروج راهكار اختر گردانندگان
 راه اسـاس  اين بر. بود مهم ايمؤلفه غرب دانش و علم راستا اين در و پنداشتندمي اروپايي
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- مـي  معرفـي  انسـاني  اجتماعـات  مـراودات  گسـترش  و جمعي زندگي در را دانش تعميم

 تحـوالت  پايـه  جديـد  علـوم  و دانـش  اختر، نويسندگان منظر از )76: 1397(غالمي،.كردند
 آنهـا  دانـش  به عميقي وابستگي صنعتي توليدات زمينه در آنها اختراعات و بود اروپا جديد
  .داشت

 واسـطه  بـه  همه انسانهاست، تجمالت و احتياجات هر گونه رفع براي كه كارخاتجات
 همچنـين  و نمودنـد،  را محـذورات  اكثـر  راه سد و انداختند راه به بخاريه قوه و واپور

 اطـالع  و آگـاهي  اسـباب  را نـوع  بنـي  دنيـا  جـاي  همـه  از مدتي اندك در كه تلگراف
   )11،ش9اختر،س(است.

 اروپـا  تحـوالت  اصـلي  عامـل  را دانش و علم اختر گردانندگان دريافتي، چنين بر مبتني
 را آن تعميم زمينه مترقّي ملل با ارتباط گسترش دادن جلوه مهم با تا داشتند تالش و دانسته
  . نمايند فراهم
  

   روزنامه اختر منظر از ايران در نگاري روزنامه و روزنامه معايب و نواقص .6
 مكرر هايگزارش. بود تأثيرگذار عوامل جمله از روزنامه ايران، نوسازي به اختر رويكرد در

 واسـطه  به توسعه در آنان موفقيت دادن ربط و مترقّي دنياي نگاريروزنامه وضعيت از اختر
 منظـر  از مـورد،  ايـن  اهميـت  و برجستگي از نشان مدرني، ابزار چنين از مناسب منديبهره

 نشـر  بنيـادي  ضـعف هـاي   واسـطه  بـه  ديگر، سوي از. داشت توسعه در اختر گردانندگان
 در مدرن ابزار اين از مناسب منديبهره عدم و ماندگيعقب از نشان را آن ايران، در روزنامه
 داشـتند  تأكيد مدنيت و ترقّي در مطبوعات تأثيرگذاري بر رو، اين از. كردندمي تلقي توسعه

 بـا  آنـان . مي كردند معرفي مطبوعات از منديبهره كيفيت در را ملّت يك تربيت شاخص و
 ايـران  روزنامه هاي كميت و كيفيت و شده وارد ايران مطبوعات مبحث به رويكردي چنين

  .دانستندمي نكوهش سزاوار را
 مي بيرون نسخه سه ماهي در است، دولتي روزنامه يك به منحصر ايران دولت پايتخت

 فـالن  اهتمـام  حسـن  از واليـت  فالن كه است اين بر منحصر مضامينش و مطالب آيد
 يـا  نرسـيده  خبـري  واليـت  فالن از يا. است آرامي و نظم كمال در وزير فالن يا حاكم

 و سي سالي معني بي چنين به و بطوطه ابن تاريخ ترجمه يا است فرنگي فالن مسافرت
 قيمتش و دهند مي مردم به محصل زور به هم را آن گيرند مي پول قران صاحب شش
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 بـه  ماه شش بلكه ماه سه از بعد روزنامه هر و دارند برمي مردم مرسوم و مواجب از را
  )40،ش4اختر،س(رسد. مي مردم

 معضـالت  از را روزنامه به وسيله اي بـراي سوءاسـتفاده متنفـذين    شدن تبديل ادامه در
 هماننـد  مفيدي روزنامه به ايرانيان اعتنايي بي دليل را آن و كند مي معرفي ايران در روزنامه
. دانسـتند  مي مؤثر وضعيت اين ادامه در را دولتي كارگزاران مباالتي بي و كرده قلمداد اختر

تأثيرگذاري روزنامه در تحوالت بودند و براي رسيدن بـه چنـين   گردانندگان اختر، خواهان 
 آزادي.« شـد مي اشاره نويسنده آزادي به جمله از هدفي شرايطي را ضروري مي دانستند كه

 پوشـي  پرده و اغماض بي بتواند را حقيقت با امر و صحيح مطلب نگار وقايع كه است اين
 معذور برسد بدكردار اشخاص بعض به ضرر و صدمه گويي حقيقت اين از اگر و نمايد ادا
 جامعـه  موجـود  وضـعيت  نقد به ظرافت با اختر نويسنده) 44،ش4اختر،س.»(باشد معاف و

 و حاكمـان  بـودن  مسـئول  غير و آزادي وجود عدم مستقيم، غير صورت به و پرداخته ايران
اختـر  . داند مي مدرن ابزار اين از مندي بهره در نقص داليل جمله از را حكومتي كارگزاران

 آزادي و حريت از نامي خود سرلوحه در كه آن واسطه به را مريخ روزنامه ديگر، مطلبي در
 مطالب محتواي كيفيت به ادامه در. دهد مي قرار سرزنش مورد بود، نبرده اهدافش عنوان به
 مـي  معرفي ايران در روزنامه نواقص ديگر از را گويي اغراق و تملق و پرداخته روزنامه آن
  )16،ش5اختر،س.(كند

 نپـرداختن  و مطالب در تنوع عدم سرمايه، و وقت اتالف علمي، مفيد مطالب درج عدم
 و روزنامـه  رونق عدم به منجر كه بود ايران در روزنامه نواقص ديگر از كشور معضالت به

 نكـوهش  در ديگـر  جايي در) 25،ش5اختر،س/5،ش3اختر،س(شد مي ايران در آن مطالعه
 مسـئوالن  و مـردم  نمـودن  آگـاه  در روزنامه وظايف برشمردن ضمن تهران، اطالع روزنامه
 ادامه در توسعه، به رسيدن و خدمات بهتر ارائه براي آنان رفع به تشويق و نواقص به نسبت
  نويسد:مي

 همين سال هايسال و ننويسد داخليه وقايع از چيزي آن آخر تا روزنامه اول از اينكه نه
 همـه  آن بـا  ايـران  محروسـه  ممالك داخله در گفت توانمي آيا. باشد داشته را مسلك
 رسـد؟  نمـي  وقوع به باشد نگارش سزاوار كه اي حادثه و خبر هيچ فسحت و وسعت

 حرفـي  ابداً كه است منظم و قاعده به حكام سلوك و زراعت و تجارت حاليه وضع آيا
 نظافـت  فقـدان  از كـه  زمـان  اين در مذكوره ممالك تنظيفات وضع آيا نيست؟ آنها در
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 كـه  اسـت  صـحت  حفـظ  قوانين موافق همه شود مي توليد عموميه مخاطرات چندين
  )41،ش20اختر،س... (الخ و نباشد؟ باقي خصوص آن در گفتن سخن براي جايي

 از و اسـت  مسـئول  نواقص، اظهار در جامعه بيناي چشم عنوان به روزنامه منظر، اين از
 جامعـه  نواقص از جلوگيري و مشكالت رفع براي روندي چنين كردن طي روزنامه اهداف

 ايران هاي روزنامه معايب و نواقص ديگر از شده درج مطالب محتوايي بي و روزمرگي. بود
  .بود

 نبـود  الزم ديگـر  خوانـد مـي  كه كسي ايران روزنامه از نسخه يك اين بر سابق چنانچه
 و مضـمون  همـان  هـا نمـره  تمام مضامين اينكه جهت به بخواند را ديگر ينمره مجدداً
 ايران شاهنشاه سالمتي از اطالع اول يصفحه مثالً تغييري اندك و بود اول نمره عبارت

 بـه  گرام زادگان شاهنشاه و وزرا تمجيد در مزه بي هاي دروغ و تملق دوم يصفحه و
 و شـهرها  اسـامي  و بيچـاره  مـردم  آسايش و مملكت تمام در امنيت آن از پس تفاوت
  ) 25،ش5ختر،س.(السالم و حكام

 عـدم ) 46،ش5اختـر،س (خبرنگاري كار انگاشتن سبك و روزنامه به عمومي اقبال عدم
 شخصي رأي بر مبتني و اي سليقه صورت به مطبوعات با مواجهه و مطبوعات قانون وجود
  .افزود مي ايران در مطبوعات مرج و هرج به مطبوعات نظامنامه نبود همچنين حكام،

 در مطبوعات رياست كه كنم مي گستاخي ايران محروسه ممالك مطبوعات ي فقره در
 كـدام  روي از ثانيـا  و ميفرمايـد؟  ايران واليات عموم به نظارت چگونه اوال دارالخالفه
 .اسـت  شـده  مطبوعـات  امـر  در ترقي كدام و داردمي مجري را نظارت احكام نظامنامه

  )7،ش6اختر،س(

 دليل به ترقي در روزنامه منافع به ايرانيان نبردن پي و) 20،ش6اختر،س( سانسور وجود
 هـاي روزنامـه  معـدود  بـودن  دولتـي  و اروپـا  با مراوده كمي و دوري و جغرافيايي موقعيت
ــاه از ناصـــري دوره مطبوعـــات معضـــالت ديگـــر از ايـــران، در موجـــود  اختـــر نگـ

  )8،ش1اختر،س.(بود
 نصيحت و تالش حكومت، توجه در را مطبوعات موجود وضع در تحول راهكار اختر
 مــي معرفــي جامعــه معلومــات در ترقــي بــراي تربيــت و تعلــيم نظــام در تحــول و علمــا
 بـودن  پـايين  در را مطبوعـات  به رغبتي بي كنوني شرايط نوعي به) 41،ش16اختر،س.(كند
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 از ابزاري، انگارانه سود و شخصي نيات به پرداختن. داند مي جامعه افراد عمومي معلومات
  .بود اختر نكوهش مورد كه بود ايران در نگاريروزنامه معايب جمله

 قدسـي  انفاس چنان ما بين در) جرايد صاحبان(نفس مسيحا طبيبان همان بدبختانه ولي
 حفـظ  بجـاي  كـه  اند داده آاليش مداهنه سم و شخصي اغراض به را خود بخش روح
 حليـف  هـا سـال  كه را]ناصري عصر جامعه[ بيچاره مريض اين مزاج، اصالح و حيات
 و چاپلوسـان  دسـت  زير در  نيز را آن پوسيده الش و ميرانده است شده بستر و فراش

 آيـد  طبيب چون بلي است، مانده دائمي فسادي در زده كرم الشه چونان منفور مداهنان
  )2ش ضميمه ،20اختر،س(شود. ابله قضا

  
  اختر منظر از نوسازي در روزنامه اهميت .7

. بـود  خواهانه اصالح افكار ترويج پي در همواره انتشار، ساله ي  23 در دوره روزنامه اختر
 ايـن  خـود  يلوحـه  سـر  در اساس، اين بر. بود ايران در مدرنيسم تسهيل اختر نهايي هدف
 آشـناكردن  بـا  تا داشت تالش اختر. نمودمي درج و ثبت خود هايشماره تمام در را هدف
 مدرن جامعه از محصولي عنوان به روزنامه. كند عملي را مهم اين مدرن، نهادهاي با ايرانيان
 بـا  آشـنايي  بـراي . گيـرد  برعهده توانستمي ايران نوسازي براي اختر طرح در مهمي نقش

 مبتنـي  و راسـتا  اين در روزنامه مزاياي از ايپاره به است كافي مدرنيسم در روزنامه جايگاه
  .شود توجه اختر مندرجات بر

 و ملك ترقي آماق الجواهر وكحل است مدنيت آفاق بخش روشنايي وگازت، روزنامه
 راسـتي  درخشـان،  است مهري را هنر آسمان تابان، است ماهي را دانش فلك. مملكت
 تقـويم  افكار، خالصه جريده را خواهان آگاهي. است آثار لطائف يمجموعه را جويان
 در پـاك  نيـت  بـه  كـه  گـازت  اسـتقبال،  زمان افزاي امنيت. است حال و گذشته وقايع

 گـوي  وسـيلت  بـدين  و بـود  خواهـد  مـردم  بختيارترين گروه آن كوشد قومي خدمت
 باشـد   اسـتقامت  و راسـتكاري  بـه  كـه  گازت. ربود تواند انسانيت كوي در را نيكنامي
  )1،ش1اختر،س...([است]  آگاه اديبان انيس و. است ضمير پاك ظريفان  جليس

 انتشار شماره نخستين در. دارد جامعه در آن جايگاه و روزنامه به مدرن رويكردي اختر
 كلـي،  صورت به روزنامه نشر اهميت به »گازت و روزنامه«عنوان با در مقاله اي اختر، يافته
. اسـت  پرداختـه  زبـان  فارسي روزنامه انتشار از اهدافش و نشر، براي عثماني انتخاب داليل
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 مـي  آغـاز »  مـدنيت  آفـاق  بخش روشنايي«عنوان به روزنامه معرفي با مذكور مقاله سرخط
 خـارجي،  و داخلـي  مناسـبات  امنيـت،  مـدنيت،  هنـر،  دانش، وجوه در مملكت ترقي. شود

 جامعـه  اخالقي حسن و آگاهي رشد همچنين و وطن حب عمومي، افكار اتفاق و وحدت
 در)گـازت (روزنامـه  تأثيرگذاري و نفوذ شرط مي كند. البته معرفي روزنامه از استفاده در را

 در را فارسي به روزنامه يك نشر داليل. است شده ذكر استقامت و راستكاري خواهي، نيك
 قـدمت  اروپـايي،  كشورهاي با گسترده تعامل و عثماني پايتختي واسطه به استانبول اهميت
 سياسـي  قلمـرو  حـوزه  زبانـان  فارسـي  كثرت اسالمي، ملل در آن نفوذ حوزه فارسي، زبان

  است. شده دانسته آن كاركرد و استانبول شهر ساكنان و عثماني
 معلومـات  و اطالعـات  بدسـتياري  زمان جزو اين در خصوصاً جهان ترقيات مبناي چه

 ابنـاي  عمـومي  آسايش و تمدن حال وصول و ترقي حال ي موازنه بس، و و بود تواند
 .آن متفرعات و احتياجات فهميدن و جهان اوضاع بدانستن مگر بود نتواند ممكن جنس

  )1،ش1،س اختر(

 گوشزد خواننده به نيز را اختر روزنامه انتشار اهداف نخست، سرمقاله ادامه در نويسنده
 و تأسـيس  چرايـي  بـه  روزنامـه،  فعاليـت  حـوزه  كـردن  مشخص با تا دارد تالش و نموده

 از هـدف  مهمتـرين  گرداننـدگان اختـر  . بپـردازد  اختـر  روزنامـه  فعاليت كيفيت و چگونگي
  معرفي مي كردند. عمومي منافع تأمين انتشارروزنامه را در

 ايـن  از انحـراف  وقـوع  تجويز بدون گازت اين در كه شناسيممي خود يعهده در لهذا
 و تجـارت  از و شـرقيه  مسـائل  از و يوميه و مناسبه وقايع و حوادث از راستين شاهراه
  )1،ش1اختر،س(  گوييم. سخن نافعه مواد هرگونه و سياسيات از و ادب و علم

 روزنامـه  مثبـت  تأثيرگـذاري  براي اختر نقدپذيري بر تأكيد در  مقاله اين ممتاز وجوه از
نويسنده مقاله تأكيد دارد كه به علت آغـاز كـار و احتمـال وجـود قصـور و نقصـان        .است

 خـرده [گيـري  خـورده  را خاطر يوجهه كه اين جاي به نيز ايشان[خوانندگان] كه اميدوار«
 را ممكنـه  اخطـارات  لطفا فرموده قصور هرگونه اصالح در همت بذل برادرانه كنند] گيري
  ) 1،ش1اختر،س.»(ندارند دريغ
 كـاركرد  و اهميـت  از گونـاگوني  وجوه اختر، روزنامه يافته انتشار هاينسخه در دقت با

 خواهـد  تالش مبحث اين در. است دريافت قابل جامعه نوسازي و ترقّي فرآيند در روزنامه
- روزنامه. شود پرداخته جامعه در روزنامه جايگاه به اختر روزنامه مندرجات براساس تا شد
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شـكني و   قانون از قانون، جلوگيري از محافظت براي ابزاري مطبوعات آزادي واسطه به ها
 و عادالنه نظامات و قوانين و ها ناموس حفظ در.«بودند ملّت - تقويت كننده يگانگي دولت

 تقويـت  امـور،  انتظـام ) 17،ش2اختـر،س ( »شـوند.  ملت زبان ترجمان آنها استعمال، حسن
عـدالت،   تقويـت  و حكومـت  بـا  افـراد  معـامالت[روابط]  تنظـيم  جامعه، در اخالقي حسن

جامعــه  در اصــالحات موفــق انجــام در روزنامــه از منــديبهــره لــزوم) 37،ش2اختــر،س(
) 32،ش4اختـر،س (اصـالحات   واسـطه  نخستين عنوان به آن از تعبير و) 51،ش2اختر،س(

 اجتمـاعي،  تبعـات  و جنـگ  هماننـد  هـايي  بحـران  در جامعه عمومي آرامش حس تقويت
ــادي ــي و اقتص ــي سياس ــر،س(آن  از ناش ــزوم) 24،ش3اخت ــاهي ل ــوان از آگ ــه و ت  نقش

 افكار از آگاهي و اجتماعي تعامل تقويت) 15،ش4اختر،س( )استعمارگر كشورهاي(دشمن
 چـاپ  صنعت نقش) 43،ش4اختر،س(مشكالت  رفع در اجتماعي توان بردن باال و عمومي

 كيفيـت  بـاالبردن  و مـدني  نهادهاي تقويت و جامعه فكري غناي در مطبوعات آن تبع به و
 فوايد جمله از) 22،ش20اختر،س(جامعه  حال به مفيد علوم رشد و ترقي تسهيل و زندگي
 پرداختـه  آن بـه  اختـر  روزنامه مختلف هايشماره در تواتر به كه است نوسازي در روزنامه

 كننـده  تضـمين  كـه  دانسـته  روحـاني  طبيبـان  مثابه به را مطبوعات اختر نويسندگان. شدمي
  ) 2، ضميمه، ش20اختر، س( .اندجامعه شادابي و سالمت
 توانسـت مي بود، مدرنيسم محصول خود كه روزنامه اختر، گردانندگان منظر از واقع در
  .گيرد عهده بر را ايران در تغييرات انجام زمينه نمودن فراهم در سزايي به سهم

 ،خـوب  اسـت  رسـيده  بلند درجه اين به ايشان مطبوعات ترقّي كه ملّتي حال به خوشا
 از هـا فرسـنگ  چـه  كه بگيريم عبرت قدري نيز خودمان حاضره حالت از اين ما است
 يك و نيست موجود حروفي  مطبعه يك ايران در هنوز و ايمافتاده عقب دنيا ترقي قافله

 ديگر سال به سالي از آن آبونه وجوه كه است سهل كنند اداره توانندنمي را ملي روزنامه
  )7،ش20اختر،س( .ماندمي

 وجـوه  در جديـد  علـوم  بـا  خـود  مخاطبان كردن آشنا با كوشيدند،مي اختر گردانندگان
 علـوم  تبليـغ  و تـرويج  ملكـداري،  جديـد  هاي شيوه ترويج ،... كشاورزي صنعتي، مختلف
 پـاورقي  در مـؤثر  كتابهايي انتشار و ترجمه...جغرافيا، شيمي، پزشكي، هاي حيطه در جديد

 فرانسه انقالب مترقّي هاي ايده مروج و كننده تبيين كه تلماك كتاب ترجمه همانند روزنامه،
 سـودمند  مطالـب  نشـر  و اقتصـادي  هـاي نظريـه  و مطالـب  انتشار، درج ششم سال در بود

 و دمـوكرات  حـزب  دو اقتصـادي  هـاي سياسـت  تشـريح  مثـال  عنـوان  نوين، بـه  اقتصادي
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 بـا  مخاطبـان  كـردن  آشـنا  ،)14،ش15اختـر،س (واردات  مسـئله  در آمريكـا  خواهجمهوري
 رقابـت  شـرايط  از تحليـل  همانند جهاني، مهم رويدادهاي ترجمه و المللي بين رويدادهاي
 ،4اختـر،س (برلين كنفرانس همانند معاهداتي انتشار يا و) 45،ش3اختر،س(جهاني قدرتهاي

 خصـوص  در مطـالبي  درج و جهان مختلف كشورهاي با رابطه در مفيد مطالب نشر)29ش
 بـا  كـردن  آشـنا  و )5،ش1اختر،س(نامبرده كشورهاي اقتصادي نظامي، جغرافيايي، وضعيت
ــا، در رايــج سياســي و حقــوقي جديــد هــايانديشــه  مشــروطه و)18،ش3اختــر،س(اروپ
 چنـين  درج بـا  اختـر . نماينـد  ايفـا  ايرانيـان  بيداري در مهمي نقش) 4،ش3اختر،س(عثماني
  .مفيد بود و مدرن نگاري روزنامه با ايرانيان كردن آشنا پي در نوعي به مطالبي
 فعاليـت  حيطه شد، پرداخته گفتار اين در آنان از ايپاره به كه اختر مندرجات اساس بر

 تعبيـر  بـه  كـه  بـود  ابـزاري  و بـود  گسـترده  و فراگير جامعه به بخشي آگاهي براي روزنامه
 مـدني  مسـئوليت  تقويـت  آن نتيجـه  كـه  كردمي تبديل اي شيشه اتاق به را جامعه امروزي،

گرداننـدگان   البتـه . بـود  فرهنگـي  و سياسي اقتصادي، اجتماعي، تعامالت در عناصر جامعه
 ذكر مناسب زمينه ايجاد و شرايط بودن فراهم در را فوايدي چنين تحقق شرط اختر روزنامه

 و مـدني  هـاي آزادي وجـود  افـراد،  سـواد  سـطح  رفـتن  باال شرايط اين جمله از. كردندمي
 حـداقلي  نمـودي  اي زمينـه  چنـين  ايـران  روز آن جامعه در. بود حاكمان پذيري مسئوليت
كـه بـه واسـطه خودكـامگي قـدرت، شـاه و بـه تبـع او حتـي           بـود  واقعيتـي  اين و داشت

ديوانساالري نيز خود را مقيد به قانوني مدون و مشخص نمـي دانسـتند و جامعـه را ملـك     
  طلق شاه و تبعه ايران رعيت او  محسوب مي گرديدند. 

  
  گيري نتيجه .8

 عصـر  ايـران  اوضـاع  در تغييـر  خـواه، خواسـتار   تحول روزنامه يك عنوان به اختر روزنامه
 رفت برون براي اختر اروپا، راهكار تحوالت با آشنايي و نشر فضاي به توجه با. بود ناصري

 جايگـاه  داراي اختر تحول طرح در ارتباطات. بود اروپايي مدرنيسم از استفاده معضالت از
 دنيـاي  تحـوالت  بـا  آشنايي مترقي، دنياي با تعامل به منجر كه جهت آن از بود، ايبرجسته

 بـه  مطبوعـات . شدمي جمعي زندگي و مدنيت تقويت و اقتصاد رونق دانش، خارج، تعميم
 داشـته  برجسـته  جايگـاهي  توانسـت مي هدفي چنين تأمين در ارتباطي، ابزار از يكي عنوان
  . باشد
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 و تقويـت  خواسـتار  ايـران  مطبوعـات  شرايط از هاييگزارش انتشار با اختر گردانندگان
 اختـر  نگـاه  از ايـران  مطبوعات. بودند ايران نوسازي در مدرن نهاد اين از حداكثري استفاده
. شـدند مي ايران معضالت يافتن عمق براي علتي به تبديل خود و بودند شده انحطاط دچار
 از سوءاسـتفاده  آزادي، از منديبهره عدم محتوا، روزمرگي، كيفيت و نشر كميت در ضعف

 اهميـت  بـه  تـوجهي  بي و اجتماعي معضالت به پرداختن عدم حاكميت، توسط مطبوعات
 مطبوعات قانون و نظامنامه وجود معايب، عدم از پيشگيري و محاسن تقويت در مطبوعات

. بـود  اختـر  روزنامـه  نگـاه  از ايـران  مطبوعـات  نـواقص  مهمتـرين  از ايسـليقه  برخـورد  و
- عقـب  يافتن عمق و مطبوعات امر انحطاط علت را نواقصي چنين وجود اختر، گردانندگان

 مـدرن  نهاد يك عنوان به روزنامه صورتيكه از نگاه اختر، در. كردندمي معرفي ايران ماندگي
 كسـب  اطالعـات،  تبـادل  نمـودن  فراهم مترقي، دنياي با تعامل تقويت به منجر توانستمي

 را روزنامه داخلي حوزه در عالوه به. بشود  كشور استقالل تقويت و خارج جهان از آگاهي
 تقويت گريزي، قانون از جلوگيري قانون، از حفاظت اجتماعي، انسجام تقويت براي عاملي
 ترويج مدني، نهادهاي تقويت گروهي، درون تعامالت گسترش اجتماعي، اخالق و عدالت

 در ترقـي  و مـدنيت  امـر  كننـده  تسهيل و خودرأيي از جلوگيري قانون، حكومت تقويت و
 امـر  نـواقص  ايـران،  شـرايط  از آگـاهي  ضمن اختر گردانندگان البته. كردندمي معرفي ايران

 بـا  و دادنـد مـي  ايـران ربـط   و اجتمـاعي  ساختارسياسي موجود شرايط به را نگاريروزنامه
 بـراي  راهكـاري  عنوان به مطبوعات ترويج تشويق و كشور موجود وضعيت نقد به ظرافت
  . پرداختند مي مشكالت بر آمدن فائق
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