تحليلي بر نقش روزنامهها و دامنهي تأثيرگذاري آنها در اعتراضهاي
عصر ناصري ) ١٢٦٤-١٣١٣ه.ق(

اكرم كرمعلي ،دانشجوي دكتري تاريخ ايران بعد از اسلام دانشگاه لرستان
سهم الدين خزايي ،استاديار گروه تاريخ دانشگاه لرستان)نويسندهي
محسن رحمتي ،استاد گروه تاريخ دانشگاه لرستان
توران طولابي ،استاديار گروه تاريخ دانشگاه لرستان

مسئول(*

چكيده
ﭘديدهي اعتراض ،ايرانِ عصر ناصري را به يكي از دورهﻫاي ﭘرتنش در تاريخ مناسبات دولت و ملت در
ن عصر قاجار مبدل ساخت .ضعف دولت ،چالشﻫاي فراگير اقتصادي ،گذار تدريجي جامعهي ايران از دوران
ايرا ِ
سنت به مدرنيته ،تغيير در مناسبات خارجي ايران ،ناكارآمدي ساختاري و عواملي ازايندست ،در گسترهاي نسبتاً
وسيع ،به نارضايتيﻫا و اعتراضات تقريب ًا سراسري در اغلب ولايات ايران دامن زد .آنچه تا حدودي سبب شد تا
بخشي از اين اعتراضات در گسترهاي نسبت ًا وسيعتر در ايران به تحريك و تشويق افكار عمومي نسبت به وضع
موجود ياري رساند ،روزنامهﻫا بودند .اختر و قانون ،جزو معدود روزنامهﻫاي اواخر سلطنت ناصرالدينشاه به شمار
ميآيند كه با مسئلهي اعتراضات اين دوره ﭘيوندي تأثيرگذار برقرار و در تأثيرگذاري فزايندهي اين اعتراضات بر
تحولات آتي ايران نقشي ﭘررنگ ايفا كردند .ﭘرسش اصلي اين ﭘژوﻫش اين است كه دامنهي تأثيرگذاري
روزنامهﻫا درروند اعتراضات عصر ناصري تحت تأثير چه عواملي قرار گرفت و نقش دو روزنامهي نامبرده در
اعتراضات متأخر اين دوره بر چه اساسي شكل گرفت؟ در اين ﭘژوﻫش ،به روشي توصيفي -تحليلي ،اين فرضيه
موردبررسي قرار خواﻫد گرفت كه روزنامهﻫاي عصر ناصري توانايي بازتاب وسيع اعتراضات عصر ناصري را ﭘيدا
نكرد اما در معدود اعتراضﻫاي اواخر عصر ناصري ،به يكي از مهمترين ابزارﻫا در فراگيرشان اعتراضات اين
دوره مبدل شدند.

واژههاي كليدي :قاجار ،ناصرالدينشاه ،اعتراض ،روزنامه اختر ،روزنامه قانون.
تاريخ دريافت٩٩/٠١/١١ :

تاريخ ﭘذيرش٩٩/٠٦/٢٥ :
*E-mail: khazaei.s@lu.ac.ir
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مقدمه
حكومت ناصرالدينشاه ) ١٣١٣-١٢٦٤ه.ق ١٢٢٧-١٢٧٥ /ه.ش( قاجار ،بهمﺜابهي دوراني مهم در
تاريخ تحولات معاصر ايران به شمار ميرود كه ميتوان آن را حد وسط گذار تاريخي ايران از سنت به
مدرنيته و نقطهي عطفي در تاريخ تحولات سياسي -اجتماعي به شمار آورد .اين اﻫميت تاريخي
محصول چند عامل ﭘراﻫميت بود :مواجههي ﻫمهجانبهي ايران با دنياي مدرن و متجدد ،نوع ساختار
سياسي -اجتماعي ايران ،شيوهﻫاي حكمراني و نظارتﻫاي مديريتي شاه و ديوانسالاران زير فرمانش،
مواجهه مستقيم با قدرتﻫاي استعماري روس و انگليس ،فقدان منابع درآمد و افزايش ﻫزينهﻫا ،گرايش
بهنوعي مدرنسازي حكومتي ،ظهور طيفي از روشنفكران متجدد و ناقد و عوامل ديگر در زمرهي ﻫمين
عوامل تاريخي بودند كه دورهي سلطنت ناصرالدينشاه را از ديگر دورهﻫا متمايز ميساختند .اين
تحولات ،در جاي خود ،مناسبات ميان نهاد قدرت و طبقات و گروهﻫاي اجتماعي را وارد مرحلهي نويني
ساخت .اين مرحله را ميتوان مرحلهي تنشﻫاي فراگير ناميد .اين تنشﻫا ﻫم درنتيجهي ضعف نهاد
دولت در نظارت و ايجاد موازنه در مناسبات اقتصادي -اجتماعي -سياسي در بُعد داخلي بود و ﻫم
درنتيجهي نوعي سرگرداني و تشويش كه درنتيجهي مواجههي دولت با ﭘديدهي مدرنيته حاصل آمده
بود .برآيند چنين وضعيتي ،برﻫم خوردن مناسبات ميان دولت و جامعه بود بهگونهاي كه اين
برﻫمخوردگي ،خود را در اعتراضﻫا و شورشﻫاي متعدد و نارضايتيﻫاي نسبت ًا فراگير در گسترهي
قابلتوجهي از جغرافياي ايران نشان داد .فارغ از ماﻫيت اقتصادي ،سياسي يا اجتماعي اين اعتراضﻫا،
نوع ﭘيوندي كه ميان اين ﭘديده با روزنامهﻫا در عصر ناصري ايجاد شد نيز مسئلهاي قابلتأمل بود .آنچه
مشخص است اينكه روزنامه ،ﭘديدهاي نوظهور بود و گسترش نسبي آن در دو دﻫهي آخر سلطنت
ناصري رخنمود كه عملاً با طيف وسيعي از اعتراضﻫاي ﭘيشيني ،نميتوانست ﻫمدوره باشد .اما طيفي از
از روزنامهﻫا در دورهي ﭘاياني حكومت ناصري ،با برخي جريانﻫاي اعتراضي ﻫمزمان شدند .اما اين
ﻫمزماني به فزوني گرفتن نقش روزنامهﻫا در تقويت يا تأثيرگذاري بر اعتراضﻫاي گسترده منجر نشد و
با خارج شدن نقش روزنامهﻫاي داخلي در جريانﻫاي اعتراضي ،نقش چند روزنامهي منتشرشده در
خارج ،برجستهتر شد .دليل قرار گرفتن روزنامهﻫا در چنين وضعيتي البته تا حدودي مشخص بود.١ :
وضعيت اجتماعي و اقتصادي ايران ،اجازهي مطرحشدن آن بهمﺜابهي ابزاري نيرومند در جهت برقراري
و تداوم ﭘيوند ميان نهاد قدرت و جامعه را نميداد .٢ .برداشتﻫا و ذﻫنيتﻫا از اين ﭘديده بسيار محدود
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بود .٣ .دامنهي تأثيرگذاري ناقص آن نيز درنهايت به تهران و معدودي از چند شهر خلاصه ميشد،
آنﻫم تحت نظارت دولت ،با محتوايي نهچندان انتقادي و در خدمت حفظ وضع موجود.
بهتناسب نهادينهتر شدن روزنامهﻫا و برﻫم خوردن بيشتر موازنه ميان نهاد دولت و جامعه ،ﻫر چه
به ﭘايان دوران سلطنت ناصرالدينشاه نزديكتر ميشويم ،نقش روزنامهﻫا در گسترش يا تقويت
اعتراضﻫا نيز به شكلي نسبي و نهچندان وسيع ،تقويت ميشود؛ اگرچه روزنامهﻫا از ﭘوشش طيف
وسيعي از اين اعتراضﻫا در ولايت ناكام ماندند و وضعيت توسعهيافتگي شهرﻫاي ايران اجازهي
تأثيرگذاري بيشتر به روزنامهﻫا در جهت تأثير بر روند اعتراضﻫا را نداد ،اما در اين ميان ،اتفاقي كه در
ﭘيوند ميان روزنامهﻫا و اعتراضﻫاي عصر ناصري رخ داد اين بود كه تأثيرگذاري نسبي روزنامهﻫا بر
برخي اعتراضﻫاي متأخر ،بر عهدهي روزنامهﻫاي چاپشده در خارج از ايران قرار گرفت .درواقع ،تنها
چند روزنامهي معدود ،در اين دوره موفق شدند با رصد تحولات ايران از خارج كشور ،و با اتخاذ موضعي
انتقادي نسبت به وضعيت عقبماندگي ايران ،بر ﭘارهاي جريانﻫاي اعتراضي متأخر تأثير مستقيم و
ﭘررنگ بگذارند .در اين ﭘژوﻫش ،ﻫدف اين است تا با بررسي نقش روزنامهﻫا در اعتراضﻫاي عصر
ناصري ،بر ميزان تأثيرگذاري آنﻫا و ناكامي نسبي آنﻫا در ﭘوشش اين جريانﻫاي اعتراضي تمركز
شود و در نقطهي مقابل ،بر تأثير دو روزنامهي اختر و قانون ،بر برخي اعتراضﻫاي محدود شهري در
دورهي متأخر سلطنت ناصرالدينشاه تأكيد شود .ما در اين زمينه ،دو روزنامهي اختر و قانون را
برگزيدهايم  .دليل اين انتخاب از چند جهت است .نخست اينكه در ميان جرايد وطني و روزنامهﻫايي كه
در اين دوره در داخل منتشر ميشدند ،محتواي ﻫيﭻكدام ،معطوف به انتقاد از وضع موجود و يا حتي
اعتراضي نسبي به موقعيت دولت و سياستﻫاي آن نبود .دوم اينكه نوع تأثيرگذاري اين دو روزنامه و
مواضع انتقادي آنﻫا ،بيش از ساير روزنامهﻫا ،بر جريان اعتراضﻫاي اين دوره تأثير گذاشتند.
دربارهي نقش و جايگاه روزنامهﻫا در عصر ناصرالدينشاه ﭘژوﻫشﻫايي انجامشده است .علاوه بر
كتابﻫايي كه برخي نويسندگان مانند فريدون آدميت ) ،(١٣٨٥ﻫما ناطق ) ،(١٣٥٥فوران ) ،(١٣٧٧ونسا
مارتين ) (١٣٨٧و ديگران كه ﭘژوﻫشﻫايي كلان در حوزهي مطالعات قاجاري محسوب ميشوند ،در
برخي ﭘژوﻫشﻫا و مقالات مستقل نيز به ابعادي از اين مسئله اشارهشده است كه عبارتاند از» :بررسي
گفتمانﻫاي سياسي عصر ناصري با رويكرد به مطبوعات فارسي برونمرزي :روزنامه اختر« )بهروزي و
صحرانورد(١٣٩٢ :؛ »رويكرد انتقادي روزنامهﻫاي فارسيزبان مصر به وضعيت اقتصادي ايران در عصر
ناصري و مظفري« )زارعي(١٣٩٤ :؛ »ايران ﭘيش از انقلاب مشروطيت :مهرومومﻫاي ﭘاياني سلطنت
ناصرالدينشاه« )تيموري» ،(١٣٨٥ :بحران مشروعيت دولت ناصري و تأثير آن بر گرايشﻫا شاه به
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اصلاحات تجددخواﻫانه« )عليزاده بيرجندي(١٣٨٨ :؛ »بررسي مطالبات اجتماعي و فرﻫنگي زنان در
مطبوعات عصر قاجار :با تأكيد بر نشريهي نامهي بانوان« )ﭘرويش (١٣٩٤؛ »رويكرد انتقادي روزنامه
اختر به وضعيت زنان عصر ناصري« ﭘور حسن دارابي ) (١٣٩١و »تأثير بلواﻫاي نان بر روابط حكومت و
مردم در عصر ناصرالدينشاه« )مير كيايي .(١٣٩٢ :اما در ﭘژوﻫش حاضر تلاش خواﻫد شد تا نقش و
تأثير روزنامهﻫا بهويژه اختر و قانون بر جريانﻫاي اعتراضي عصر ناصري موردبررسي قرار بگيرد.
روزنامههاي عصر ناصري :از پيدايش و نظارت بر محتوا تا رويكرد انتقادي و طرح
مﺴﺌلهي اصلاحات
ﭘديدهي روزنامه در ايران عصر ناصري ،نخستين بار ،در جهت انتقال ﭘيام نهاد قدرت به طبقات
اجتماعي زيردست به كار گرفته شد .اين وضعيت ،نشان از تأثيرﭘذيري موقعيت ايران از مناسبات و
تحولات بينالمللي و مواجههي تدريجي آن با مدرنيته و امكانات ،مسائل و ضرورتﻫاي آن داشت.
درواقع روزنامهﻫا براي نخستين بار ،كاركرد ديگر ابزار انتقال ﭘيام را به چالش ميكشيدند و سهولت اين
مسئله را براي نهاد قدرت ميسر ميكردند) .شيخاوندي .(٤٩ :١٣٦٩ ،اين روند با انتشار روزنامهي كاغذ
اخبار آغازشده بود) .ناﻫيدي آذر ،بيتا (٧ :انتشار مرتب روزنامه در ايران در زمان ناصرالدينشاه
)١٢٦٧ق ١٨٥١/م( با عنوان وقايع اتفاقيه انجام گرفت كه بعد ًا با تغيير اسم به نامﻫاي ايران سلطاني و
ايران منتشر شد .اغلب اين روزنامهﻫا دولتي بودند و در ﭘايتخت منتشر ميشدند و اگر در بعضي از
ولايات از قبيل اصفهان و تبريز و فارس ﻫم روزنامه منتشر ميشد ،تحت نظر حكام وقت بوده است
)صدرﻫاشمي ،١٣٦٣ ،ج ٢ /١؛ رابينو .(٧ :١٣٧٢ ،در اين زمان روزنامة دولتي ديگري با عنوان اطلاع نيز
منتشر شد كه مطالب علمي و اخلاقي و ميزان خواربار در ميدان و چيزﻫاي از اين قبيل در آن به چاپ
ميرسيد )مستوفي .(١٨ :١٣٦٠ ،در مهرومومﻫاي بعد البته تعداد و تنوع اين روزنامهﻫا فزوني يافت و
چندين نشريه در شهرﻫاي مهم ايران به چاپ رسيدند )رابينو.(٣٣-٢٥ :١٣٧٢ ،
نظارت دولت بر محتواي اين روزنامهﻫا از ﻫمين دوران نخست انتشار ،به آنﻫا كاركردﻫايي
محافظهكارانه ميبخشيد .درواقع ،رويكرد اين نشريات و روزنامهﻫا با توجه به نسبتي كه با حكومت و
دولت داشتند و نظارتي كه بر محتواي آنﻫا اعمال ميشد ،بيش از اينكه ناقد و معترض وضع موجود و
درنهايت  ،در خدمت ايجاد اصلاحات اساسي باشند ،به نشرياتي دولتي تبديل شدند كه در بهترين حالت
بازتابدﻫندهي رويكردﻫاي محافظهكارانهي حكومت و تلاش آنﻫا در جهت حفظ وضع موجود بودند.
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بنابراين ،روزنامهﻫا در بهترين حالت ،به تريبوني جهت طرح برخي اقدامات حكومتي در شهرﻫاي ايران
مبدل شدند .اين در حالي بود كه »سانسور و ممانعت از بازتاب مسائل اجتماعي -سياسي و تحمل
نكردن برخي نقدﻫا ،محبوبيت اين نشريات را در شهرﻫاي ايران كاﻫش داد .در نقطهي مقابل ،نشريات
فارسيزبان خارج از ايران »در موقعيت عدم نظارت دولت« بر محتواي آنﻫا ،به زبان نقاد اين دوران و
ابزاري در جهت طرح مسائل سياسي -اجتماعي -فرﻫنگي با رويكردي انتقادي مبدل شدند و مسئلهي
اصلاحات زيربنايي را به مﺜابهي مهمترين مسئلهي كنوني ايران مطرح كردند) «.ذاكرحسين:١٣٦٨ ،
 .(٤٦اين دسته از روزنامهﻫا به دليل دوري از فضاي تحت نظارت و كنترلشدهي ايران ،به لحاظ
شكلي -محتوايي و متأثر از انديشهﻫاي سياسي -اجتماعي -اقتصادي مدرن ،نقد ﻫمهجانبهي خود را
متوجه ساختارﻫاي سنتي و محتاج اصلاحات ايران كردند .نشرياتي مانند ثريا ،ﭘرورش ،حبلالمتين،
قانون ،آزاد ،مفتاح الظفر و روزنامهي اختر در اين ميان بيشترين تأثير را از خود بر جاي گذاشتند
)جبارلوي شبستري٢٥٦ :١٣٨٣ ،؛ براون (٣١٤ :١٣٦١ ،تمايز آشكاري كه ميان رويكردﻫاي اعتراضي-
انتقادي اين روزنامهﻫا با نشريات دولتي و چاپشده در ايران وجود داشت ،ﭘيوند محتوايي اين روزنامهﻫا
در راستاي تحول و ايجاد اصلاحات بود كه به شيوهاي نقادانه ،استدلالي ،مبتني بر مقايسهﻫاي فراوان
جامعهي سنتي ايران با جوامع غربي ،نقد رويكردﻫاي استعماري دول خارجه ،نقد نهاد مذﻫب و عواملي
ازايندست بود .بهعنوان نمونه ،روزنامهي اختر در نخستين شمارهي خود در مورد اﻫميت جايگاه روزنامه
و تأثير اصلاحي -انتقادي -روشنگرانهي آن چنين سخن ميگويد:
»روزنـامه روشنائيبخش آفاق مدنيت است و كمل الجواﻫر آفاق ترقي ملك و ملت فلك دانش را
ماﻫي اسـت تـابان ....و بدين وسيلت گوي نيكنامي را در كـوي انـسانيت تواند ربود و  .....و اسـباب
ﭘيشرفت ﻫرگونه اتحادات مـطلوبه و تـرقيات صوريه و معنويه در اقطار مشرق زمين فراﻫم گردد و نيز
بدين وسيلت نتايج حسنه بسياري كـه بـمناسبت مقام و سخن منكشف خواﻫد گرديد حـاصل
آيـد)«...اختر ،ش  ١٢٩٢ :١ق ،ص  .(١ولي شاه ايران چنين اعتقادي نداشت و نسبت به روزنامهاي كه
تحت كنترل وي نبود و آموزهﻫاي آن ممكن بود تأثيرات عميقي بر تحركات اجتماعي برجاي بگذارد به
شدت بدبين بود و مقالات آن را فضوليﻫاي بيشمار نام مينهاد) .فشاﻫي .(٢٦٨ :١٣٥٣ ،در ﻫمين
راستا ،ميرزا ملكم خان نيز كه كارنامهي تكاﭘوﻫاي سياسي -اجتماعياش وي را در زمرهي يكي از
فعالترين و تأثيرگذارترين كنشگران ﭘيشامشروطهي ايران قرار ميداد ،در نخستين سرمقالهي روزنامهي
قانون كه در خارج از مرزﻫاي ايران به چاپ ميرسيد و رويكردي كامل ًا انتقادي به وضع موجود ايران
داشت ،مينويسد» :ﻫيﭻكس در ايران مالك ﻫيﭻچيز نيست زيرا كه قانون نيست .بدون قانون ،حاكم
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تعيين ميكنيم ،بدون قانون حقوق دولت را ميفروشيم ،بدون قانون بندگان خدا را حبس ميكنيم،
بدون قانون خزانه ميبخشيم ،بدون قانون شكم ﭘاره ميكنيم ....در ايران احدي نيست كه بداند تقصير
چيست و خدمت كدام ) «...قانون ،ش  ١٣٠٧ :١ق ،ص .(٢
درواقع روزنامهي قانون تمركز خود را بر انتقاد از حكومت مطلقه ،لزوم اصلاح حكمراني و ايجاد
عدالت قانوني و تعليمات حزبي ،دعوت مردم به اتحاد و اتفاق و حمايت از حقوق اجتماعي زنان بنيان
نهاده بود )نورايي .(١٨٧ :١٣٥٢ ،اين مسئلهاي بود كه از ديد نويسندگان روزنامهﻫاي ديگر نيز ﭘنهان
نماند .بهطوريكه در سرمقاله نخستين شماره روزنامه ثريا آمده است كه »امروز براي تنبيه و آگاه
نمودن ابناي وطن كه غالب روش اجانب ندانند و از سياست مغربيان كه ظاﻫري چون چهره خوبان
آراسته و باطني چون دل دوزخيان كاسته دارند بيخبر و از مكر و كيدشان غافلاند ﻫيﭻ بهتر از نصيحت
و ذكر نيست  ...امروز براي ما ايرانيان كه طالب خدمت وطن ﻫـستيم شرط قدرت قلم و قوت قدم
خدمتي بهتر از نشر روزنامه و ﻫمت و اقدام در اين امرست« )ثريا ،ش  ١٣٠٦ :١ق ،ص .(١
روزنامهها و اعتراضات :تأثيرگذاري محدود و پوشش ناموزون
ﭘديدهي اعتراض و مخالفت با وضع موجود ،از مهمترين ﭘديدهﻫايي بود كه ايران عصر ناصري را
به نحوي با دورهي ﭘيش از آن متمايز ميساخت .در اين دوره مناسبات و تعاملات و تخاصمات ميان دو
نهاد حكومت و جامعه شكل گرفت .چنين وضعيتي تأثير ﭘذيرفته از موقعيت داخلي و خارجي ايران بود.
درواقع برخي عوامل طبيعي مانند قحطيﻫا و بيماريﻫا ،برخي عوامل خارجي مانند نفوذ گستردهي
قدرتﻫاي روسيه و انگلستان ،ناكارآمدي سيستم حكومتي و عدم ارائهي ﭘاسخﻫاي مناسب به حجم
عظيمي از مطالبات و ضرورتﻫا و اقتضائات مدرن در اعتراضات عصر ناصري تأثيرگذار بودند .بنابراين
گستره و تنوع موضوعي اعتراضات از يكسو و مطالباتي كه از طريق اعتراضات بيان شد باعث شد در
اين دوره ،طيف وسيع و متنوعي از اعتراضﻫا و شورشﻫا اتفاق بيفتد .بخشي از اين شورشﻫا عبارت
بودند از :اعتراضﻫاي نظامي مانند فتنهي سالار در خراسان ،شورش سربازان عليه اميركبير ،شورش
بابيﻫا در زنجان و مازندران )سپهر ،(١٠٠٦-٩٨٦/٣ :١٣٧٧ ،شورشﻫا و اعتراضﻫاي اشرار در بيشتر
ولايات ايران مانند اصفهان ،باجلان و بختياري ،تبريز ،بوشهر ،بهبهان ،لرستان ،كردستان ،تركمنﻫا و
غيره )اعتمادالسلطنه١٦٢/١ :١٣٦٧ ،؛ سپهر ،(١٠٨٧/٣ :١٣٧٧ ،شورشﻫاي درون قبيلهاي و گروﻫي كه
تعداد آنﻫا را تا  ١٦٩مورد در دورهي ناصري نامبردهاند ،راﻫزنيﻫاي درونشهري و ناامنيﻫاي وسيع
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كه گاﻫي نيز رنگ و بوي مذﻫبي نيز به خود ميگرفتند )فوران٢٣٧ :١٣٧٧ ،؛ عباسي٦٣ :١٣٧٢ ،؛
صفايي٨٦ :١٣٥٦ ،؛ تيموري .(١٨-١٩ :١٣٨٥ ،اين ،تقريب ًا توصيفي كمي و كلي از اعتراضﻫاي عصر
ناصريست .اما ﭘيوند روزنامهﻫا با اين اعتراضﻫا را چگونه ميتوان ارزيابي كرد؟ به نظر ميرسد كه ما
با گونهاي تأثيرگذاري »بريدهبريده« و ناقص مواجهيم كه در عمل و در نوع تأثيرگذاري روزنامهﻫا بر
جريانﻫاي اعتراضي در اين دوره رخداده است.
بنابراين بايد گفت عليرغم تأثيرگذاري روزنامهﻫا بر طيفي از اعتراضﻫا )آن ﻫم اعتراضﻫاي
متأخر عصر ناصري( ،نميتوان دربارهي نقش آنﻫا در فراگيري اعتراضﻫاي عصر ناصري اغراق كرد.
بدون ترديد وضعيت ايران ﻫمزمان با اين دوره ،امكان بهره گرفتن ازاينگونه ابزار را به دست نميداد.
بيسوادي طيف وسيعي از طبقات اجتماعي ،عدم امكان دسترسي به روزنامهﻫا در گسترهاي وسيع در
شهرﻫا ،بعد جغرافيايي چاپ و نشر روزنامهﻫاي منتقد ،نظارت محتوايي بر معدود روزنامهﻫاي چاپ
داخل ،عدم آگاﻫيﻫاي سياسي -اجتماعي در بدنهي اجتماعي و عواملي ازايندست ،روزنامهﻫاي اين
دوره و دامنهي تأثيرگذاري آنﻫا را بسيار محدود ميساخت .بهعنوان نمونه ،بسياري از شورشﻫاي
ولايات يا شورش بابيه كه در دورهي محمدشاه آغاز و تبعات و تأثيرات آن به دورهي ناصري نيز كشيده
شد ،در زمرهي اعتراضﻫا و شورشﻫايي بودند كه نتوانستند از مؤلفهاي حياتي مانند روزنامه بهره ببرند
و از آن در جهت ترويج گستردهتر انديشهﻫاي خود در بدنهي اجتماعي استفاده كنند .در ﻫمين راستا
برخي ديگر از اعتراضﻫا را نيز ميتوان نام برد كه به مسائلي ﻫمچون كمبود نان و قحطي مربوط
ميشدند .چنين اعتراضﻫايي ،در نسبت با تحولات و اعتراضﻫايي كه منجر به قيام تنباكو يا قرارداد
رويتر و برخي ديگر از اعتراضﻫا شد ،تأثير كمتري از ﭘديدهي روزنامهﻫا و نشريات اين دوره ﭘذيرفتند.
بنابر آنچه گفته شد بهنوعي ،بهجز درگير ساختن طيفي بسيار معدود از نخبگان و عالمان مذﻫبي،
روزنامهﻫا ،توان تأثيرگذاري بر روندﻫاي اعتراضي را در گسترهاي چشمگير نمييافتند .اين مسئله،
بهنوعي ﭘوشش ناموزون از اعتراضات عصر ناصري در روزنامهﻫا نيز منجر ميشد .به ﻫمين دليل است
كه ما بسياري از اعتراضﻫاي اين دوره را جايي بهدوراز نقش و تأثير نخبگان مييابيم ،نخبگاني كه
روزنامه مهمترين ابزار آنﻫا در طرح آراي انتقادي و لزوم بازنگري در كاركردﻫاي دولت و انجام
اصلاحات بود .اما ،در اعتراضﻫايي نيز كه نقش روزنامهﻫا در آنﻫا ﭘررنگ بود ،ازآنجاكه ﭘيوند مستقيم
ميان محتواي روزنامهﻫا با طيف وسيعي از كنشگران معترض )بنا به دلايل ﭘيشگفته( ميسر نبود،
بنابراين ،روزنامهﻫا در فرايندي »واسطهاي« به تأثيرگذاري ميﭘرداختند .منظور از اين »فرايندﻫاي
واسطهاي« ،ضرورت وجود نخبگاني باسواد و افرادي منتقد و تحولخواه بود تا با برقراري ﭘيوند با
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محتواي اين روزنامهﻫا )كه در خارج از ايران چاپ و طي روندي دشوار به داخل ايران منتقل ميشدند(،
آن را در يك فرآيند باز تحليلي ،به سمع مخاطبان برسانند .اين عامل نيز ،بهصورت ويژه ،تأثيرگذاري
مستقيم روزنامهﻫا در جريان اعتراضﻫا را با چالش مواجه ميساخت و از ايجاد نوعي گفتوگو ميان
روزنامهنگاران و نخبگان روزنامهنويس با معترضان ممانعت به عمل ميآورد .درواقع ميتوان اينگونه
تصريح كرد كه شكل و نوع اعتراضﻫاي دورهي ناصري بسته به اينكه در كدام مرحله از ﭘادشاﻫي
ناصرالدينشاه رخ ميدادند و كدام طبقات اجتماعي را بيشتر به خود درگير ميساخت و اعتراضﻫا ،كدام
جنبهﻫا از حيات اجتماعي -سياسي را دربرمي گرفتند ،متفاوت بود.
دورهي متأخر سلطنت ناصرالدينشاه :تأثير رو به فزوني اما ناقص و محدود روزنامهها
بر فرآيندهاي اعتراضي
دورهي متأخر سلطنت ناصرالدينشاه را تسامحا ميتوان به دو دﻫهي ﭘاياني حكمراني او اطلاق
كرد .سرعت تحولات سياسي -اجتماعي ،گسترش آراي انتقادي در مواجهه با نهاد دولت ،ﭘيوند بيشتر با
اروﭘا ،شكلگيري گونهاي تناقض ميان واقعيتﻫاي اقتصادي -سياسي موجود و تقاضا براي مدرن
شدگي ،ورود به دورهاي از روابط استعماري شديد با روس و انگليس ،رواج نوعي آگاﻫي محدود و
نهچندان فراگير از مسئلهي اصلاحات در ميان نخبگان )بدون درگير ساختن طبقات اجتماعي متوسط و
ﭘايين( ،تبعيد نخبگان تجددطلب به اروﭘا و دلبردگي برخي مظاﻫر تمدن از شخص شاه مؤلفهﻫاي تمايز
بخش اين دورهاند )فوران٢٢٠-٢٣٣ :١٣٧٧ ،؛ مارتين (١٩٠-١٩٥ :١٣٨٧ ،در اين دوره ،ما با گونهاي
تأثيرگذاري بيشتر روزنامهﻫا بر اعتراضات مواجهيم اما در گسترهاي بسيار محدود .در ﻫمين رابطه ،اشاره
به اين نكته ضرورت دارد كه نوع اعتراضاتي كه برخي روزنامهﻫاي انگشتشمار ،بازتاب دادند ،آن نوع
اعتراضاتي بود كه به نوع مناسبات اقتصادي -سياسي نهاد قدرت با دولتﻫاي استعمارگر مربوط ميشد.
اين مسئله ،خود بر محدوديت دامنهي تأثيرگذاري روزنامهﻫا بر اعتراضات عصر ناصري گواﻫي ميدﻫد.
درواقع ،اين واقعيتي آشكار بود كه بهجز روزنامهﻫايي مهم و اندك مانند قانون ،ثريا و اختر كه به
رويكردﻫاي نهاد دولت در قبال تحولات اقتصادي -سياسي و تأثير تصميمگيريﻫاي آن بر جريان
عقبماندگي كشور انتقاد داشتند ،طيف ديگري از روزنامهﻫا وارد اين جريان انتقادي نشدند و در نقطهي
مقابل نيز ،آن دسته از اعتراضﻫاي داخلي كه تأثير نسبتاً كمتري از مناسبات بينالمللي ميﭘذيرفت )يا
اگر تأثير ميﭘذيرفتند ،غيرمستقيم بود( ،از ديد اين روزنامهﻫا ﭘنهان ميماند .با توجه به اين نكته،
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ميتوان تأثيرگذاري محدود برخي روزنامهﻫا در جريان برخي اعتراضﻫاي عصر ناصري را اينگونه
تنظيم نمود و آن را تحليل كرد:
الف :روزنامهها و مﺴﺌلهي گراني نان :اعتراضي داخلي كه بازتاب نيافت
اعتراض به گراني نان در دورهي متأخر سلطنت ناصري ،از آن دست اعتراضﻫايي است كه
بازتابي در روزنامهﻫاي منتقد نيافت و بر ﻫمين اساس ،تحريك و تهييجي از جانب روزنامهﻫا در اين
جريان اعتراضي مشاﻫده نشد .اين در حالي بود كه يكي از گستردهترين و مهمترين اعتراضﻫاي
دورهي ناصري اعتراض به گراني نان در برخي از شهرﻫاي مهم ايران بود )اعتمادالسلطنه٩٢ :١٣٦٣ ،؛
ناطق٥٦٥-٥٤٠ :١٣٥٥ ،؛ رضواني .(١٤٠ :١٣٧٢ ،مسئلهي نان به چالشي بسيار مهم براي حكومت
ناصري مبدل شد كه افزون بر تهران ،شهرﻫاي مهم ديگري مانند شيراز را نيز درنورديد و به تقابلي
نسبتاً سهمگين ميان حكومت و طبقات ﭘايين اجتماع مبدل شد .در اين اعتراض بسياري از طبقات
اجتماعي آشكارا در مقابل حكومت و شخص شاه قرار گرفتند كه زنان و نحوهي عملكرد و واكنش آنﻫا
نسبت به مسئلهي نان در زمرهي مهمترين آنﻫا به شمار ميرفت )آدميت .(٧٨ :١٣٨٥ ،اﻫميت اين
اعتراضﻫاي سراسري ازآنجهت بود كه طيفي از فسادﻫا ،كمكاريﻫا ،سوء مديريتﻫا ،زورگوييﻫا و
ناتواني در حل مسئله تمامي اركان حكومت را به چالش ميكشيد )اعتمادالسلطنه٢٣٦ :١٣٦٣ ،؛ مارتين،
 ،(١٩٥ :١٣٨٧بااينحال مسئلهي نان برخلاف بحران تنباكو بازتاب زيادي در روزنامهﻫاي اين دوره
نداشت و يا حداقل خيزش عمومي طبقات اجتماعي و اعتراض آنﻫا به اين وضعيت را نميتوان
درنتيجهي تحريك روزنامهﻫاي اين دوره دانست ،گرچه نقد به ناتواني و سستي مشروعيت موقعيت شاه
در تمامي نشريات منتقد بازتاب وسيعي داشت.
ب :روزنامهها و اعتراض به قرارداد تنباكو :تأثير پررنگ و نمايان
زماني كه دولت ايران قرارداد تنباكو را امضا كرد برخي از مطبوعات متن مذاكره و اصول و شرايط
آن را بهتفصيل چاپ و بهشدت به دولت حمله كردند .قانون كه توسط ميرزا ملكم خان ناظم الدوله در
لندن به چاپ ميرسيد از مهمترين اين روزنامهﻫا بود .در ژوييه  ١٨٩٠م .ملكم خان با چاپ مقالهاي در
اين روزنامه از واگذاري ميراث مسلمانان به ماجراجويان بيگانه شكوائيه سر داده و حتي بهنظام حكومتي
قاجار با لحن تندي انتقاداتي را وارد كرده است و خواستار تغيير سيستم حكومتي در ايران گرديده است
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)قانون ،شماره  .(٤ :١٨روزنامه ديگر ،روزنامه اختر چاپ استانبول بوده است كه با چاپ مقالاتي انتقادي،
به مخالفت با انحصارنامه ميﭘرداخت .مقاله اول در ماه نوامبر منتشر شد كه در آن آزادي خواﻫان با
لحن شديدي به امتياز تنباكو حمله كرده بودند .اين مقاله در روزنامه صباح به زبان تركي توسط
عﺜمانيﻫا نوشتهشده بود كه ترجمه فارسي آن در شماره  ١٣روزنامه اختر چاپ استانبول مورخ سهشنبه
 ٢٧ربيعالاول سال  ١٣٠٨ق ) ١١نوامبر  ١٨٩٠م (.منتشر شد .اين مقاله بعدازاين كه اجمال ًا به مفاد
قرارداد نامه بين ايران و شركت رژي اشاره ميكند نشان ميدﻫد كه صاحبامتياز با توجه به
تخمينﻫاي ناظر گمركات ،ميبايست سود ويژه سالانهاي برابر با 500ﻫزار ليره به دست آورد و
ﻫمچنين اضافه ميكند كه آنچه عايد دولت ايران ميشود بسيار ناچيز و كم است سپس با مقايسه
شركت رژي در ايران با شركت رژي در عﺜماني خاطرنشان ميسازد كه اين شركت در ايران از سود
بيشتري برخوردار خواﻫد بود .مقاله در ﭘايان به مضرات قرارداد كه در صورت اجرايي شدن ميتواند
دامنگير مردم و دولت شود ،تذكر ميدﻫد و آزادي خواﻫان و روحانيون ايران را به مبارزه با آن دعوت
ميكند )روزنامه اختر ١٣٠٨ ،ه.ق ،شماره  :٢٣ص  .(٣-٢مقاله دوم كه در  ١٣ژانويه  ١٨٩١م١٣٠٩) .
ه.ق( منتشر گرديد موجب شد تا ناصرالدينشاه ورود آن را به ايران ممنوع كند .در اين مقاله ،نگارنده در
ابتدا با نشان دادن وضعيت مطلوب داخلي كشورﻫاي ﻫمسايه بهخصوص ،ﭘيشرفت آموزشي و ترقيات
اقتصادي آنﻫا سعي ميكند با مقايسه ،به روشن كردن وضعيت داخلي كشور ايران بپردازد .در حقيقت
نگارنده با طرح اين مسئله سعي ميكند ريشهﻫاي فساد و بيعدالتي را در كشور تبيين كند )روزنامه
اختر ١٣٠٨ ،ه.ق ،شماره  :٢٣ص  .(٣-٢بنابراين بايد گفت بازخواني نقش روزنامهﻫا و تأثيرگذاري آن بر
شكلگيري ،تأثيرگذاري و موفقيت جريان اعتراضي عليه قرارداد تنباكو ،ﻫمان الگوي ﭘيشگفته را ﭘيش
چشم ميآورد .يعني نقش تأثيرگذار برخي از معدود روزنامهﻫاي انتقادي و حساسيت آنﻫا نسبت به آن
دسته از مسائل ايران كه بيشتر وجه بينالمللي داشت .علاوه بر اين ،ما با تعدادي بسيار اندك از
روزنامهﻫا مواجهيم كه بر اين فرآيند اعتراضي تأثير گذاشتند؛ يعني روزنامهﻫاي چاپشده در تبعيد و اين
بدان معنا بود كه روزنامهﻫاي چاپ داخل ،عمل ًا از بازتاب چنين اعتراضﻫايي ناتوان بودند يا عملاً با اين
فرآيندﻫا و بازتاب انتقادي آن درگير نميشدند .اگرچه تأثير اين روزنامهﻫاي درگير در جريان اعتراض
تنباكو را ميتوان ،نسبت ًا ﭘررنگ ارزيابي كرد .اعتراضﻫا طبق معمول از بازار و توسط طيفي از طبقات
اجتماعي آغاز ميشد كه منافع آنﻫا از جانب حكومت ناديده گرفتهشده بود و درآمدﻫا و منافع آنﻫا در
بسياري از شهرﻫاي مهم ايران را تهديد كرده بود .شيراز ،تبريز ،اصفهان ،مشهد ،قزوين ،يزد و تهران
كانونﻫاي مهم اعتراضﻫاي شهري در اين دوره بودند )آبراﻫاميان ،٦٥-٤٥ :١٣٧٧ ،فوران:١٣٧٧ ،
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 ٩٠-١١٩رﻫبري٩٥-١٢٢ ،١٣٨٧ ،؛ صفايي١٣-١٤ ،١٣٥٦ ،؛ كربلايي .(٨٠ :١٣٧٣ ،بنابراين روزنامهﻫا
نيز در كنار تريبونﻫاي مذﻫبي ،واكنشﻫاي عيني بازار و تجار و ديگر مؤلفهﻫا در زمرهي مؤثرترين
ابزار در تحولات مربوط به قيام تنباكو به شمار ميرفت .به عبارتي روزنامهﻫا در نهضت تنباكو بهعنوان
نخستين ابزار و شيوهي بسيج ،نقش بسيار مهمي را در برانگيختن تودهﻫا عليه شاه بر عهده داشتند و با
سرازير كردن اطلاعات و اخبار به جامعه ،اذﻫان عمومي را براي ﭘرداختن به مسائل مهم اجتماعي مهيا
كردند و آنﻫا را از حالت انفعالي بيرون كشيده و فضاي انديشهي جامعه را به ﭘويايي و كنكاش
واداشتند و بستر آفرينندگي و مشاركت مردمي در مسائل روز جامعه ي خود گسترانده و اقشار عمومي را
عليه وضع ابتذال نظام قاجاري شوراندند.
در اين زمينه بايد به نخستين واكنش به قرارداد تنباكو ،بهصورت يك اعتراض ﻫماﻫنگ و
دستهجمعي از سوي مشهورترين روزنامهﻫاي آن دوره توجه كرد .زماني كه دولت قرارداد را امـضاء
كـرد برخي از مطبوعات متن مذاكره و اصول و شرايط آن را بهتفصيل چاپ كردند و بهشدت به دولت
حمله كردند .مهمترين اين روزنامهﻫا قـانون بود .البته چنين رويكردي از جانب اين روزنامه در چنين
فضايي غيرطبيعي نبود زيرا دامنهي انتقادﻫا و اعتراضﻫاي اين روزنامه ،از نبود قانون تا تشكيل
ﻫيئتوزيران و اعتراض به نحوهي برخورد با منورالفكراني مانند سيد جمال و بسي امورات ديگر را
ﭘوشش ميداد .بهعنوان نمونه در نقد برخورد حكومت با سيد جمال آمده است كه» :جناب سيد
جمالالدين را وزراي تهران چرا به آن فضاحتي كه اراذل اشقيا ﻫم نميتوانند تصور نمايند از ايران نفي
كردند .موافق اخبار صحيح ،اين روزﻫا )وي( خود را سالماً به لندن رسانده در آنجا بهواسطه تجديد روابط
خود با بزرگان عصر درنهايت دلگرمي مشغول خدمات اسلام و محرك اشتعال آدميت ايران است«.
)قانون ،شماره  :١٨ص  .(٤اتخاذ چنين رويكردﻫايي از جانب ميرزا ملكم خان و روزنامهي قانون نسبت
به منورالفكراني از جنس سيد جمال كه از منظر ديني در اصلاحات مينگريستند بسيار قابلتأمل بود.
اين اﻫميت ازآن جهت بود كه تا ﭘيش از رخداد قيام تنباكو ،آنچه ميرزا ملكم خان بهمﺜابهي يك تئوري
حكومتي -قانوني در ﭘي ترويج آن بود ،بهرهبرداري از آموزهﻫاي اسلامي در جهت اصلاح امور و
استخراج قوانين و نوعي اعلام بينيازي از ديگر منشأﻫاي قانونگذاري بود .بنابراين ،تلاش او آگاﻫانه يا
ناآگاﻫانه ،در به حاشيه راندن رويكردﻫاي مستقلتر و در عوض اﻫميت بخشيدن به اين نوع تفكر داراي
اﻫميت بود و تحركات اعتراضي به رﻫبري روحانيت شيعه را ميسرتر ميساخت .درواقع ،اين تلقي
روزنامهي قانون نسبت به مسئلهي قانونگذاري ،ازقضا روحانيت مقتدر دورهي ناصري را بيش از ﻫر
گروه اجتماعي -سياسي ديگر نسبت به اصلاحات با منشأ مذﻫبي تحريك ميكرد و اين بسيار مهم بود
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و خود را در نوع رﻫبري قيام تنباكو و جنس اعتراضﻫاي آن نمايان ميساخت .وي در شماره نهم
قانون كه كمي ﭘس از ذيحجه سال  ١٣٠٧ق .منتشرشده ،با تأكيد بر موقعيت علما و روحانيون ،تمام
عيوب و عقبافتادگي ايران را نتيجهي عمل نكردن به شريعت و ﭘياده نكردن موازين آن در اجتماع و
سياست ميدانست و ﻫرگونه ترقي و ﭘيشرفت و مدرن شدن را بدون توجه به شريعت و آموزهﻫاي
اسلام ،ناقص و ناشدني ميدانست )قانون ،شماره  :٩ص .(٢-١
ملكم ﻫمچنين در شماره  ١٣قانون به جامعيت اسلام اشاره ميكند .او اسلام را جامع حقايق دنيا
ميدانست و ﻫرگونه ﭘيشرفت و ترقي جهاني را برتافته از آموزهﻫاي اسلامي تصور ميكرد )قانون ،شماره
 :١٣ص  .(٣بر ﻫمين اساس ،ملكم خان در شماره  ١٧روزنامه قانون فصل ديگري از اعتقادات خود
نسبت به قانون و منشأ آن را نمايان ميسازد» :از براي اين مطلب مهم ﻫيﭻ لازم نيست كه قوانين
تفليس يا رسوم ﭘاريس را به ايران بياوريم .چيزي كه الآن بر عهده ما واجب است اين است كه بلا تأمل
به جانودل بچسبيم به مجتهدين ما و نجات ما را از ارشاد و از ﻫمت ايشان بخواﻫيم .در ﻫميت و
قدرت ايشان ﻫيﭻ حرفي نيست  ...مبادا به وعدهﻫاي لغو ديوانيان فريب بخوريد و از دور مجتهدين
متفرق بشويد .امان اي برادران دامن مجتهدين را از دست ندﻫيم) «.قانون ،شماره  :١٧ص  .(٤در چنين
بستري ،توجه به نوع مواجهه و نقد و اعتراض وي به قرارداد تنباكو و تلاش او بهمنظور اقناع روحانيت
قدرتمند عهد ناصري ،بهروشني نقش اين روزنامه در شكلگيري فضاي اعتراضي اين دوره را آشكار
ميسازد .وي در شماره بيستم قانون بهصورت مستقيم دربارهي قرارداد تنباكو مينويسد و انعقاد آن را
يكي از بزرگترين ظلمﻫا و بيعدالتيﻫا در حق مردم ايران مينامد و به كارگزاران و عوامل دخيل در
انعقاد آن ،با لحني تند ،انتقاد ميكند )قانون ،شماره  :٢٠ص  .(٤-٣ملكم در بخش ديگري از اين نامه
خطاب به ميرزاي شيرازي ،موضع او را نجاتبخش ايران ميدانست و از اينكه شخصيتي چنين ،با دادن
»فتوايي رباني« ،مقدمات اعتراض بهقرار داد را فراﻫم آورده بود ،خرسند بود و »خود و عموم آدميان را
نيازمند انوار ﻫدايت آنان« ذكر ميكرد) .قانون ،شماره  :٢٠ص  .(٤بنابراين آنچه ملكم در روزنامه قانون
انعكاس داد بهنوعي محرك روحانيون و ديگر اقشار جامعه بهويژه زنان براي ﭘيوستن به اعتراض رژي
شد .زيرا در اين روزنامه روحانيون را عنصري مهم خطاب ميكند كه ميتوانند رفع ظلم كنند و از آنﻫا
ميخواﻫد كه دستگاه ظلم و اطاعت از ظالم را در منابر لعن و تكفير كنند.
روزنامه ديگري كه در اين زمان اكﺜريت تودهﻫاي مردم را بر ضد اقـدامات استبدادي
ناصرالدينشاه بسيج ميكرد ،روزنامه اختر بود كه در استانبول توسط محمد طاﻫر تبريزي و ميرزا مهدي
ملقب به اختر منتشر ميشد )ذاكرحسين (٤٢ :١٣٦٨ ،اين روزنامه مقالهﻫايي در انتقاد به قـرارداد تـنباكو
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و حكومت استبدادي ناصرالدينشاه به چاپ رسانيد و به داخل كشور ارسال نمود كه ﻫـركدام از آنﻫا
نـقش مهمي را در تهييج و برانگيختن مردم بر عهده داشتند .اين مقالهﻫا درواقع نقش مهمي در بسيج
افكار عمومي ايفا ميكردند .مـقاله اول در  ٢٧ربيعالاول سال  ١٣٠٨ق منتشر شد كه در آن
آزاديخواﻫان با لحن شديدي به امتياز تنباكو حمله كرده بودند .اين مقاله ﭘسازاين كه بهاختصار بـه
مفاد قرارداد نامه مابين ايران و شركت رژي اشارهكرده ،نشان ميدﻫد كه صاحبامتياز با تـوجه بـه
تخمينﻫاي ناظر كل گمركات ،ميبايست سود ويژهي سـالانهاي بـرابر با  ٥٠٠ ٠٠٠ليره به دستاورد و
ﻫمچنين اضـافه مـيكند كه آنچه عايد دولت ايران ميشود بسيار ناچيز و كم است .سپس با مقايسه
شركت رژي در ايران با شركت رژي در عـﺜماني خاطرنشان ميسازد كه اين شركت در ايران از سود
بيشتري برخوردار خواﻫد بود .مقاله در ﭘايان به مضرات قرارداد كه در صورت اجرايي شدن ميتواند
دامنگير مردم و دولت شود ،اشارهكرده و آزاديخواﻫان و روحانيون ايران را به مبارزه بـا آن دعـوت
ميكند )روزنامه اختر ١٣٠٨ ،ه.ق ،شماره .(٣-٢ :٢٣
آنچه دربارهي محتواي مقالهﻫاي اعتراضي به قرارداد تنباكو اﻫميت داشت اينكه انتقاد مخالفان
نـه صـرفاً با قـرارداد تـنباكو ،بـلكه با بيقانوني و بهطوركلي با نـظام استبدادي حكومت قاجار بود.
درگير شدن بهتر و علنيتر روزنامهي اختر با مسئلهي تنباكو از استانبول شروعشده بود .وقتي تالبوت
صاحبامتياز رژي از انـگلستان عـازم ايران شـد چـند روزي در اسـتانبول تـوقف كرد .در زمان اقامت
تالبوت در استانبول مدير روزنامه اختر بعد از قرار ملاقات موفق شد مصاحبهاي با وي انجام دﻫد .اين
مصاحبه تحت عنوان »سخني چند در انحصار تنباكو و توتون ايران« بهصورت مقالهاي در شماره ٢٣
مورخ  ٩جمادي الاخر سال  ١٣٠٨ه.ق )اواخر ژانويه  ١٩٨١م (.منتشر شد .اين مقاله ﭘس از گزارش
گفتگوي نويسنده مقاله با تالبوت ،به زيانﻫايي اشاره ميكند كه بهمحض اجراي قرارداد دامنگير
زارعان و تاجران ايران ميشد .سپس به مقدار منافعي كه دولت ايران و دولت تركيه از انحصار تنباكو
عايدشان ميشد و منافع بيشتري كه دولت عﺜماني در مقايسه با دولت ايران به دست ميآورد ﭘرداخته و
اصول قرارداد را زير سؤال ميبرد )روزنامه اختر ١٣٠٨ ،ه.ق ،شماره .(٤-٣ :٢٣
روزنامهها و تأثير آنها در اعتراضات زنان در عصر ناصري :تأثيري پررنگ
فصل ديگري از اعتراضﻫا به وضع موجود در زمان ناصرالدينشاه را اعتراضﻫاي زنان به خود
اختصاص ميدﻫد .حضور وسيع و قابلتأمل زنان بهمﺜابهي يك طبقهي اجتماعي مهم اما درعينحال
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كمتر ديدهشده در اين دوره ،يكي از تحولات مهم تاريخ ايران به شمار ميرود .حضور چشمگير زنان در
تحولات دورهي ناصري و تأثيرگذاري آنﻫا در اعتراضﻫاي اين دوره تحت تأثير فضاي كلي جامعه
ايران بود .تأثير روزنامهﻫا در خصوص حضور وسيع زنان در اعتراضﻫاي اين دوره را نميتوان ناديده
گرفت ،براي نمونه شركت زنان بهعنوان يك گروه اجتماعي تأثيرگذار و فعال در بلواﻫاي نان در اين
دوره را ميتوان متأثر از مباحث جديد مطرحشده در روزنامهﻫا دانست )ناطق٥٦٥-٥٤٠ :١٣٥٥ ،؛ آدميت،
 .(٨٥-٧٥ :١٣٥٥زنان در روزنامهﻫاي مطرحي ﻫمچون اختر ،بهعنوان يكي از مهمترين اركان اجتماعي
مطرح ميشدند كه ﻫرگونه اصلاح اجتماعي -سياسي جز از طريق اصلاح امور زنان را اساس ًا غيرممكن
ميﭘنداشت )اختر ،سال دوم :ش  :٣٦ص ٢؛ اختر ،سال  ،١٩ش  :٩ص  .(٤روزنامهي تمدن نيز در
اعتراض به موقعيت زنان در عصر ناصري و از زبان يكي از آنﻫا مينويسد كه» :ما را از  ٥سالگي به
مكتب ميگذاشتند .آنﻫم نه ﻫمهي دختران را بلكه ندرتاً ٩ .ساله كه ميشديم از مكتب درمان
ميآوردند .اگر كتاب ميتوانستيم بخوانيم يا خط ميتوانستيم بنويسيم ،ﭘدران عزيزمان باكمال تغير،
كتاب و قلم را از دستمان گرفته ،ﭘاره كرده ،شكسته و به دور ميانداختند كه چه معني دارد دختر خط
داشته باشد) «.تمدن ،ش  :١٢ص  .(١ميرزا ملكم خان نيز در دورهاي كه نقدﻫاي صريح و كوبندهي
خود را متوجه ساختار سياسي -اجتماعي عصر ناصري ميكرد نسبت به موقعيت زنان در ايران مينوشت
»نصف ﻫر مملكت مركب است از زن .ﻫيﭻ طرح ملي ﭘيش نميرود مگر به معاونت زنﻫا .وجود آنﻫا
را در ﻫر مقامي بايد محترم داشت) «.قانون ،ش  :٧ص  .(٣اين آموزهﻫا تأثيرگذاري نقش زنان در
اعتراضﻫاي دورهي ناصري را البته عمق ميبخشيد .بهعنوان نمونه ،اعتراض آنﻫا به گراني مس در
اصفهان در ﻫمين دوره ،سرانجام منجر به كاﻫش قيمت آن شد )آزاد .(٣٥٨ :١٣٦٢ ،اعتمادالسلطنه نيز
روايتگر اعتراض آنﻫا به شكل مستقيم به شاه درنتيجهي گراني نان بوده است )اعتمادالسلطنه:١٣٥٠ ،
 .(٧٨٣اين مسئله بهويژه ﻫمزمان با قيام تنباكو تشديد شد و در شهرﻫاي شيراز ،تبريز و تهران و برخي
ديگر از شهرﻫا ،حضور اعتراضي زنان چشمگيري قابلتوجهي داشت )فوران٢٥٣ :١٣٧٧ ،؛ آباديان،
.(٩٣ :١٣٧٦
نتيﺠه
روزنامهﻫا ،بهعنوان يكي از مهمترين مظاﻫر مدرنيته ،در دوران ناصرالدينشاه ،فضاي سياسي،
اجتماعي و فرﻫنگي ايران را تحت تأثير قراردادند .يكي از مهمترين ﭘديدهﻫاي اين دوره كه با روزنامهﻫا
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ﭘيوندي قابلتوجه برقرار ساخت ،اعتراضات عصر ناصري بود .در اين ﭘژوﻫش ،تلاش شد تا بر نقش و
جايگاه اين روزنامهﻫا در اعتراضات عصر ناصري تمركز شود .مشخص شد كه به دليل موقعيت
توسعهيافتگي ايران ،دسترسي شهرﻫاي ايران با روزنامهﻫا ،به صورتي نامنسجم و ﭘراكنده صورت گرفت
و تمركز و نظارت شاه و درباريان بر معدود روزنامهﻫاي اين دوره نيز كاركرد آگاﻫي بخشي آنﻫا را
بهشدت تقليل داد و آن را به ابزاري در خدمت تﺜبيت وضع موجود قرارداد .درنتيجه ،تأثير روزنامهﻫاي
ن عصر ناصري ،تقريباً خنﺜي بود .در نقطهي مقابل مطبوعات داخلي،
داخلي ،بر اعتراضﻫاي وسيع ايرا ِ
ﭘارهاي روزنامهﻫاي چاپشده در خارج از ايران ،موفق شدند تا وضعيت ايران را از منظري انتقاديتر
تحت نظارت قرار دﻫند و بر جريانﻫاي اعتراضي اين عصر تأثير بگذارند .عليرغم طيف وسيعي از
اعتراضات با ماﻫيت سياسي -اقتصادي و اجتماعي ،تنها چند روزنامه مانند اختر و قانون ،و آنﻫم در
اواخر حكومت ناصري ،موفق شدند در ﭘيوند با برخي طبقات اجتماعي ،اعتراضﻫاي ايران را اندكي
ن
تحت تأثير قرار دﻫند و بر شكاف ميان مردم و طبقهي حاكم بيفزايند و بر برخي تصميمﻫاي كلا ِ
اقتصادي و سياسي تأثير بگذارند و اعتراضات مردمي را تقويت كنند .فارغ از اين تأثيرگذاري اندك،
بسياري از اعتراضﻫاي اين عصر ،به دليل تقدم زماني و يا نوع نظارت دولت بر محتواي مطبوعات و
نيز توسعهنيافتگي ايران ،عمل ًا از بازتاب در روزنامهﻫا بازماندند.
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