
 

 

 نگاری ایران گیری روزنامه نگاری فارسی هندوستان در شکل نقش روزنامه

  2، مراد مرادف1مهری رفعتی

 18/8/98، تاریخ تایید: 18/2/98تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ایران درنویسی  روزنامه بر های حاکم اندیشه و محتوا نوع در است توانسته شرق درها  روزنامه انتشار نفوذ و نقش

 برتأکید  با شرق در فارسینگاری  روزنامه یتأثیرگذار و نقش میزان پژوهش این. بگذاردای  مالحظه قابل اتتأثیر

 در بررسی از استفاده با پژوهش این دردهد.  می قرار بررسی مورد های ایران روزنامه بر را هندنگاری  روزنامه

 با آن و مقایسه« االخبار احسن»چند شماره موجود  و کلکته «المتین حبل» روزنامه در عرفی روش به متن محتوای

 نتیجه. است پرداخته نشریات و شکلی این محتوایی تشابهات بررسی به «اسرافیل صور» و «اتفاقیه وقایع» نشریات

 مطالب چینش و ظاهر شکل نظر از ودیگری آنها مطالب و سبک نگرش نوع، نظر محتوا از قالب دو در بررسی این

 شود. می لیلتح
ای  گونه به یکدیگر است به شبیهها  روزنامه مطالب بودن خبری ونگاری  واقعه به دادن اهمیت نظر محتوا؛ از

 و  تحقیق  حس محدود، فاقد مطالعه های تحت روزنامه دید  افق. بودند جذاب و پویاها  سرمقاله تنها آنها متون در که

 تند و های انتقادی سرمقاله لحن از صوراسرافیل نشریه در انتقادی نوشتار به گرایش.بودند غافل روندها از

 وها  نستعلیق، سرلوحه خط از استفاده نظیرهایی  مشابهت ظاهر نظر شکل از نشات گرفته بود.« المتین حبل»

 پژوهشگران اغلب چند هر .شد دیده مطالب بندی تقسیم وها  ستون چینش باها  روزنامه در مشابه آرایی صفحه

و  نوشتاری لحن دادکه نشان پژوهش این هستند، اما غرب از ایراننگاری  روزنامه بودن تقلیدی به معتقد یرانیا

 . است شرقنگاری  روزنامه از تا حد زیادی برگرفته های ایران روزنامه ظاهر شکل حتی

 نگاری هند. وزنامهالمتین، صور اسرافیل، وقایع اتفاقیه، ر نگاری ایران، حبل روزنامه های کلیدی: واژه
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 مقدمه
 بر مبتنی تاکنون گذشته از قوی نظریه یک اساس بر ایران در مطبوعاتگیری  شکل و پیدایی

 از انتقال در غرب تجربه تقلید کهشود  می گفته و بوده غرب از آن بودن وارداتی وتأثیر  تحت

 . است داده نامشخص هویتی رسانه این به ایران در تجاری به دولتینگاری  روزنامه

 و صحیفه، مجله، جریده، روزنامه بر مشتمل مطبوعات: »نویسد می طباطبایی محیط محمد

 رواج ایران در قاجاریه دوره از که اروپاست فرهنگ و تمدن آورد ره از شک بدون ماهنامه

 زمان در های اروپای مجله و روزنامه وروددلیل  به دیدگاه این .(1375طباطبایی،  محیط) «یافت

 محمد. گرفت شکل ایران به باراوّلین  برای سیاسیون و تجار، دانشجویان توسطاوّل  عباس شاه

 اروپاییان با مردم توده است مسلم آنچه» :نویسد می تقلیدی ورود این پیرامون رضوانی اسماعیل

 آورندهدست  به اطالعاتی صفوی دربار دولتمردان است ممکن و نداشتند ارتباطی گونه هیچ

 انگلیس، فرانسه یعنی روز آن دنیای قدرت سه توجه مورد که ایران شاه، فتحعلی زمان در. دباشن

 در ایرانیان زندگی های گوناگون جلوه و بود شده روز آن های جهان روزنامه بود، موضوع روس و

 (.1372رضوانی، )« یافت می انعکاس جراید صفحات

 برابر در دربارالعمل  عکس از نشانی یتاریخ اسناد در گفت باید موضوع این تحلیل در 

 دست در شواهدی» :نویسد می مقام قائم جهانگیر اما ندارد، وجود اروپایی های جراید نوشته

 خلل برادرش بههای  نام در عصر های آن روزنامه انتقادات به نسبت میرزا عباس که است

 که ندارم آن طاقت امانم دا نمی خود نقص هیچ:... نویسد می کرمان واقعه از بعد السلطنه

 «بنویسند فرنگ و روس و رومهای  گازت در، کنم تصور را کرمان مسئله اوضاع همین

 .(1337مقامی،  قائم)

زمان در  نقطه قابل تأمل این پژوهش اینجاست که در جریان پیدایش مطبوعات در ایران هم

 زبان که گاه همان تأثیرات رسیهای فا کشورهایی چون هند، ترکیه، مصر و قفقاز پیدایی روزنامه

 مشاهده شده است.تر  روشنفکرانه وتر  پیشرو گاه و داشتند خود در را غربنگاری  روزنامه

 یکی را روزنامه این: »نویسد می درجهان فارسی روزنامه نخستین با رابطه در آدمیت فریدون

 روزنامه این انتشار و درسان چاپ به هندوستان در 1روی مهان رام نام به هند اندیشمندان از

 ظهور تاریخ بر که گرفته صورت ق. ھ 1324 سال در« االخبار مرآت» عنوان با هندزبان  فارسی

 این از شماره دو یکی دارد زمانی تقدم سال سی قریب شیرازی صالح میرزا اخبار کاغذ روزنامه

 روزنامه این رواج دلیل تنیس دست در آن از اثری اما آمد، هم ایران به و یافت انتشار روزنامه

                                                           
1
 Rommohanroy 
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 رسمی زبان، فارسی زبان میالدی نوزدهم یا هجری سیزدهم قرن آغاز در که بود آن هند در

 .(1355، آدمیت« )بود هند

 از شکل این ورود و بود درباری خبررسانی اغلب نیز هندوستان در فارسینگاری  روزنامه

نگاری  روزنامههای  گام دولتینگاری  مهروزنا تحکیم ضمن تا شد منجر ایران بهنگاری  روزنامه

 .نگیرد شکل کشور این در چهارم رکن و نرود پیش آزادنگاری  روزنامهسمت  به ایران

 محتوای بر هند در فارسینگاری  روزنامه نقش شناخت کلی هدف با پژوهش این

ؤال س چند به بایستی هدف این به رسیدن برای است گرفته صورت ایران درنگاری  روزنامه

 و ورود عوامل، هندوستان در های فارسی روزنامهاوّلین  وضعیت و مشخصات جمله از اساسی

 آرایی صفحه ایران، چگونگینگاری  روزنامه در هندوستانزبان  فارسیهای  روزنامه محتواییتأثیر 

های  روزنامه در تحلیل و ی، تحقیقنگار روزنامه نوع دو این بینهای  شباهت و مطالب چینش و

 .شد می داده های ایران، پاسخ روزنامه با آن مقایسه و هندوستان

  هند در فارسینگاری  روزنامه مطالعات پیشینۀ
 براون گرانویل ادواردهای  پژوهش بهتوان  می غربی دانشمندان بین در مطالعات این ازجمله

 ادبیات و بوعاتمط تاریخ» کتاب در او کرد اشاره بریتانیایی مشهورشناس  ایران وشناس  خاور

 علی» :نویسد می هند در فارسی زبان به های منتشره روزنامه بررسی در «مشروطهدر دورۀ  ایران

 به تاریخی و های ادبی زمینه در کوتاه مطالب و شعر همچنان زبان های اردو روزنامه وجود رغم

 .)1337ون، برا)« داشت رواج فارسی زبان به کتاب انتشار و رسید می چاپ به فارسی زبان

 کشور در پژوهشگران از دیگر ، یکی(Sidiqi:1947)صدیقی  اسلم شرقی دانشمندان بین در

و « هندوستان در اردو نشریه اوّلین» مانند خود متعدد مقاالت وها  کتاب در هندوستان

 مورد را «نما جهان جام» و «االخبار مرآت» مطالب از مواردی« هندوستان فارسی مطبوعات»

 .دهد می رارق بررسی

 عنوان تحت علمی پژوهش یک در( 2009) بلوچ منیراحمد و طاهر نقمانا سیمی همچنین

 و فارسینگاری  روزنامه وضعیت به« فارسی و های اردو روزنامه نقش و 1857 استقالل جنگ»

 تاریخی سیر بررسی با آنان تحقیق این دراند  پرداخته هند استقالل در آن نقش و اردو

 در نشریات این سازی بیدار و راهبری اهمیت و نقش هند، برای درزبان  فارسی و دوار مطبوعات

 اند. شده قایل بیشتری ارزش اجتماعی سیاسی رویدادهای

 نهرو لعل جواهر دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه اساتید از آهن، یکی احمد اخالق

 در او (Ahan , 2008). است اختهپرد هندوستان درنگاری  روزنامه تاریخ روایت به هندوستان
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 زبان به هندوستان درها  نامه هفته وها  روزنامهاوّلین  کهشود  می مدعی خود کتاباوّلیه  فصول

 هند در فارسینگاری  روزنامه های آغازین نشانه به کتاب دوم واوّل  فصل در. است بوده فارسی

 شیوه رواج و جهانی شاه دورۀ بان زما هم آن از پس و مغوالن حکومت دورۀ از کهپردازد  می

 فارسینگاری  روزنامه تاریخ تحول سیر به همچنین و پرداخته هند دربار در روزنامهنگاری  واقعه

 .پردازد می میالدی 1857 تا میالدی 1823های  سال بین

 موضوع این به هند در فارسینگاری  روزنامه تاریخ سیر نگاه با برخی ایرانی محققان بین در

 هند در فارسی مطبوعات تاریخی بررسی در طرقی توکلی عبدالحسین چون افرادی داختند؛پر

 پیشرفت، فارسی زبان سنتی نفوذ عامل سه خود تحقیقات در مطبوعات سیر به تاریخی نگاه با

 گسترش در راها  انگلیسی سلطه دوران در هندوستان سیاسی وتوسعۀ اقتصادی  و چاپ صنعت

 گلبن محمد یا و( 1383طرقی،  توکلی) داند مؤثر می ندوستانه در فارسی مطبوعات

 موضوع به اجتماعیهای  حرکت در آنها نقش و مطبوعات بررسی در مطبوعات پژوهشگرتاریخ

 به را کلکته« المتین حبل» فعالیت وپردازد  می ایران در های مشروطیت زمینه و «المتین حبل»

 از بعدی و دوازدهم سال تا ششم سال از دیگری و مشش سال تااوّل تأسیس  سال از دوره چهار

 امضای از پس سال چهار تا مشروطیت آغاز از آخر دوره و مشروطیت آغاز تا دوازدهم سال

 .)1388، ناصریداند ) می تقسیم قابل مشروطه؛ فرمان

 یک در او است ططری علی پرداخت هند درزبان  فارسی نشریات به که دیگری محقق

 آن توصیف به« المتین حبل» نشریههای  متن از استفاده با پژوهشگران ازسایر متفاوت بررسی

 کلکته« المتین حبل» مدیر االسالم؛ موید از نویافته سندی عنوان باای  مقاله در و است پرداخته

 خوانندگانش روی پروا بی و تند جذاب، خواندنی، قلم مقاالت درج با نشریه این»: نویسد می

 همین را نشریه این چاپ پیوستگی دلیل او و است گذاشته فراوانیمعۀ ایران تأثیر جا درویژه  به

 .(1388ططری، )« داند می یتأثیرگذار

 بهتر  نزدیک رویکردی با زمینه این در مشخصای  عقیده و نظر داشتن با خانیکی هادی

 دارد وجود هنظری دو ایران درنگاری  روزنامهگیری  شکل برای است معتقد پژوهش این موضوع

 که است امر این بر مبتنی دوم نظریۀ اما است، غرب از آن بودن تقلیدی به معتقد اوّلی که

 باید را ایران درنگاری  روزنامه بنابراین. است گرفته شکل هند در فارسینگاری  روزنامه اساس

 این تهالب. قرارداد تحلیل و تجزیه مورد هند درنگاری  روزنامه پیدایش روندتأثیر  تحت

از  مستقلتوان  نمیاست،  کرده اشاره پروین الدین ناصر کهطور  همان رانگاری  روزنامه

 ساختارهای تحولنگاری  روزنامه این نخستینمنشأ  اما. دانست نیز غرب در مدنی های پیشرفت
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 غربینگاری  روزنامه امتداد آنکهجای  نگاری به روزنامه دیگر، اینعبارت  . بهاست قدرت سنتی

 یافته تحول شکل هند فارسینگاری  روزنامه دارد عقیده او. است یافتۀ آن تغییر شکل باشد،

 هند به ایرانی تمدن مظاهر بقیه شمار در که است «درباری اخبارنویسی» حکومتینگاری  وقایع

 ایران که است باور این بر ،اوّل نظریه تبیین در نژاد معتمد کاظم دکتر قول از او  .است رفته

غربی، نگاری  روزنامه دوم دورۀتأثیر  تحت آنکهجای  بهسیاسی،  و فرهنگی افتادگی پسدلیل  هب

 و دولتی غرب، یعنیاوّل  دوره مطبوعات باشد، به انتقادی و آزاد مطبوعات انتشار یعنی

 دولتی و حکومتی. منشأ کرد طی ناقص و معیوبصورت  به را مسیر این و آورد روی استبدادی

 همان ،نگاری روزنامه گویا که داد شکل را تفکر این ایران درنگاری  وزنامهرتأسیس  در

 درنگاری  روزنامهگیری  شکل بدو ازگیرد  می نتیجه او است. حکومتی نویسی وقایع یا اخبارنویسی

دانست،  دموکراسی چهارم رکنعنوان  به مطبوعات نگرفتن شکل موجبتوان  می را ایران، آنچه

عنوان  نگاری به روزنامه تعریف و فهم یا و مطبوعاتتأسیس  در یحکومتمنشأ  داشتن

 چهارم رکن تعبیری به و مستقل و آزاد مطبوعات برای جایی و است درباری نویسی وقایع

 (.1390خانیکی، )گیرد  شکل توانست نمی موقعیت این در دموکراسی

 خانقاه، محمد جعفری، پروین ایرانی، ناصرالدین محققان بین در یادشده موارد از غیر به

 مطبوعات تاریخ برجسته محققان و پژوهشگران همانند...، و پاکدهی هاشمی، حسینی صدر

 بررسی به خود نظر مورد تحقیق موضوع خور فرا به شد، هریک یاد آنها از که ایران

 سبک این تاریک و مبهم نقاط کردند تالش و پرداختند هندوستان در فارسینگاری  روزنامه

 مجموع درنگاری  روزنامه علم دستان به قلم و پژوهشگران این .سازنند روشن رانگاری  نامهروز

 حکومتینگاری  وقایع یافته تحول شکل هند فارسی نگاری روزنامه که دارند اشاره نکته این به

 ایران درنگاری  روزنامه مقابل در و است  رفته هند به ایرانی تمدن مظاهر بقیۀ شمار در که است

 و داد این در و آورد روی هندنگاری  روزنامه در رفته کار به زبان ونگاری  وقایع بهای  دوره در نیز

ویژه  به شرق درنگاری  روزنامه از شده گرفته ایران در مطبوعات محتوای و شکل نوعی به ستد

 .بود هندوستان

 پژوهش نظری ادبیات
 اثرات مطالعه در رویکردهاا در زمینۀ ه نظریه ترین رایج از یکی پژوهش این نظری مبنای

 خاص موضوعی یا  برنامه بر گذاری اولویتمعنی  به این. است 1سازی برجسته عنوان با ها رسانه

                                                           
1
 Agenda setting 
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های  رسانه  که اندیشه این یعنی سازی برجسته: »گفتتوان  اصطالحاً می اما ؛شود می اطالق

 «کنند می اندیشند، تعیین می نهاآدربارۀ  مردم که را هایی خبرها، موضوع ارائه با خبری

 به نشوند موفق اوقات، مطبوعات اغلب در است ممکن: »شده گفته همچنین .(1384شاکری، )

 به بگویندتوانند  میدارند،  آنها بر که ای العاده فوقتأثیر  با اما کنند؛ فکر چگونه بگویند اشخاص

 (.1382الزارسفلد، ) «کنند فکر باید چیز  چه
 وسیلۀ به آن انعکاس و رویداد یک یا موضوع یک بهها  رسانه گذاری ارزش نظریه این براساس

 مردم اذهان در موضوع یا رویداد همان برجستگی به منجر جمعی ارتیاط وسایل در آن نشر

 هر بگذارند مخاطب بر را نظر موردتوانند تأثیر  می پیام فرستندگان وسیله، این به وشود  می

 درتوان  می نظریه این از اما دارد، را کاربرد بیشترینشناسی  مخاطبوزۀ در ح نظریه این چند

 تعریف در .کرد استفاده نیز( محتوا و رسانه)ارتباط  فرایند اساسی اجزای سایر تحلیل و تجزیه

 های جمعی، آن، رسانه طی که است فراگردی سازی برجسته: »است آمده سازی برجسته از

 سازی ای، برجسته رسانه لحاظ بهدهند.  می انتقال مخاطب به را مختلف موضوعات نسبی اهمیت

 دلخواه نحو به مخاطبان ذهنیت بر تاکنند  می سعی ها رسانه آن طی که است فرآیندی

 بندی رده و بانی دروازه با امر این و دهند سوق نظر مورد جهات به را عمومی افکار و ندتأثیرگذار

 رویداد نوع هر رسانه، میزان یها اولویتفرآیند،  این در واقعدرشود.  می رویدادها، عملی اهمیت

رویدادها،  حد از بیش محتوایی، تکرار لحاظ به. سازند می مشخص خبری های بخش در را

 و برخوردارند خبری ارزش از نه  که دارند وجود رویدادهایی. سازد می مشخص را سازی برجسته

 مورد رویداد که است ای اندازه به تکرار موارد این در ولی ،شوند می تلقی مهم مخاطبان برای نه

 (.1374شکرخواه، ) «کند می پیدا تبلیغی جنبه نظر

 با سازی برجسته نظریه، ارتباطات مختلف وجوه و موضوع با متناسب پژوهش، این در

 مورد رسانه یا فرستنده دیدگاه از: است گرفته قرار استفاده مورد زیر کاربردیهای  دیدگاه

 سعی رسانه آن در که گرفته قرار نظر مورد رویدادمحور فرایندیعنوان  به سازی بررسی، برجسته

 موردتأثیر  شده واقع خبر اهمیت اساس بر آنها بندی اولویت و اخبار گزینش طریق ازکند  می

 فرایندیعنوان  به سازی محتوایی، برجسته و پیام دیدگاه از. بگذارد مخاطب بر را خود نظر

 درای  رسانههای  سازی تصویر وها  رویدادها، تحلیل تکرار چونهای  بندی اولویت با دمحوررون

 در بیشتر قسمت این سازد می همراه خود با را مخاطب ذهنخواهد  می که آنها گذاری ارزش

 کتاب در لیپن والتر قول به و شود تصورتواند  می های تبلیغی جنبه و پروپاگاندا مباحث قالب

 ,Lippman) «هستند ما ذهن در موجود تصوراتاوّلیه  منبع های خبری رسانه» مومیع افکار

 واقع در و است واقعیات از واقعیات، متفاوت از مخاطب ذهنی تصویر شرایط، این در. (1992
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 مکس توسط سازی برجسته نظریه آمدنوجود  به مبنای که سخنی. استای  رسانه تصویری

 .شد 1کامبز مک

است و  موضوع یک به دادن اهمیت ین نظریه در این تحقیق، در زمینۀ چگونگیاستفاده از ا

 مختلفهای  زمان در که در متن مطالب است به این معنی که موضوعی مالک آن میزان تکرار

صورت  به تنها که است متن خبری به نسبت بیشتری اهمیت ، دارایشود می تکرار و گزارش

دادن و در نتیجه ساختن یک  کردن و اولویت ر به مفهوم برجستهیابد. آن تکرا اتفاقی انعکاس می

 تفکر است.

 هند در فارسینگاری  مروری برتاریخ روزنامه
 اجتماعی شرایطدلیل  دهد به می نشان هندوستان و مصر چون کشورهایینگاری  روزنامه مطالعۀ

 .کردند تجربه را روزنامه شارانت و چاپ فرایند ایران از زودتر کشورها این آنها بر حاکم سیاسی ـ  

 روزنامه انتشار صدد در که ایرانی قلمان به دست و اننگار روزنامه تا شد باعث گرفتن پیشی همین

نتیجه،  در و دهند تشخیصتر  مناسب روزنامه انتشار برای را کشور از خارج بودند، فضای

 .گرفتند شکل های داخلی زنامهرو از زودتر مصر و هند، ترکیه در مرزی برون های فارسی روزنامه
 فرهنگی و سیاسی موانع، کشورها این در ایرانی های پرجمعیت محله وجود چون دالیلی 

نگاری  حرفۀ روزنامه به نسبت حاکمان رویکرد و داخل در چاپ برای الزم امکانات داخلی، فقدان

هایی  روزنامه قایسۀ محتوایم. بود ایران از خارج درزبان  فارسیهای  روزنامه انتشار دیگر علل از

 کهدهد  می یافتند، نشان انتشار مرزی درون مدتی و مرزی برون مدتی که« المتین حبل» مانند

 .است داشتهها تأثیر  روزنامهشدن  مرزی برون برای نیز سیاسی عوامل

 و کشور این در پارسی زبان بودن هندوستان، رسمی به هفدهم سدۀ در چاپ صنعت ورود

 در زبان های پارسی روزنامه نخستین تا شد ای هند، دستمایه حکومت نوع بودن پیشرفته

 نشر آغاز تا»: نویسد می رسولیان.ق تاجیک محقق خصوص این در. یابند انتشار هندوستان

 فارسی آنهاهای  زبان از یکی که زبانه چند روزنامه چندین هندوستان در فارسی صرف روزنامه

 مطالبی بنگاله کلکته شهر در« گازت هیکز» مشهور روزنامه 1780 سال درشد.  می منتشر بود

، (1882 ـ  1780) «گازت بنگال» انگلیسی هندی روزنامه آن از بعد. کرد منتشر فارسی زبان به

 به (1794 ـ  1791« )واله»و (1792 ـ  1784) «گازت کلکته»، (1843 ـ 1784) «گازت ایندیا»

 .(2011، رسولیان) «پرداختند فارسی انزب بههایی  صفحه وها  ستون چاپ

                                                           
1
 Max McCombs 
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 مانند دارند را خود خصویت و پیدایش تاریخ هند فارسی غیر نشریات فارسیهای  ستون

. یافت انتشار میالدی 1780 سال در هیکی اگوستوس جیمز توسط که« گازت بنگال»نامه  هفته

 این شد، اما منتشر روزانه ورتص به «تایزر ادورد جنرال کلکته» دیگر نام باها  بعد نامه هفته این

 این خوانندگان و بود جمعیت اروپائیان برای تنها»: نویسد می اف علی نور چنانچه روزنامه

 و ارمشکین نور علی اف از قول نیک. بریتانیا بودند 1ایندیا آست شرکت خدمتگزاران روزنامه

 حکمرانان توسط روزنامه نویسد: این هندی، می لویزیون  و نویسنده کتاب چاپ، رادیو سوچکا

  .(2001اف،  علی نور)« است هشد می چاپ های ملی روزنامهتأثیر  بردن بین از برای انگلیسی

نشریه  در 2آگهی یک چاپ به را هند در فارسی متن نخستین پیدایش محققان برخی 

 ستونیدو گاه و ستونی چهار صفحه 8 در نشریه این. دانند می 1781 سال در« گازت ایندیانا»

 نشر سابقه دیگر .داد می اختصاص فارسی مطالب به دو صفحه تا یک که بود انگلیسی زبان به

 قطع در 1792 دسامبر تا که است زبان انگلیسی رسمی نشریه« گازت کلکوتا» در فارسی

 .رسید می چاپ به 30در29 و 25در15

 بیشتر که اشتد اختصاص فارسی زبان به ستون یک تنها نشریه، فعال ستون چهار از

 و سعدی آثار و حافظ دیوان از خصوصی، شعرهاییهای  آگهیها،  فرمان و احکامها،  نامه آیین

« گازت کاورمنت» به 1815 سال در نشریه این و بود خارجی خبرهای و های انگلیسی ترجمه

 یا سرخ قلعه و دهلی اخبار شده ذکر موارد بر عالوه خود خبری موضوعات به و داد نام تغییر

  .کرد اضافه را حکومت مرکز همان

 سال گردیدند نشر بنگالی زبان به ملیهای  گازت اوّلین: »تاجیک محقق اف نورعلی تعبیر به

ترین  قدیمی جمله از که شد منتشر کجراتی زبان به( بمبی نوگرایی)سماچار بمبی گازت 1722

 که است شده ذکر منابع از برخی . در(2001اف،  علی نور« )اید شمار می به هندی روزنامه

 1810 سال در کهباشد  می« هندوستان اخبار»یا « هندوستانی» هند مستقل روزنامه نخستین

 از اما داشته نام علی اکرم مولوی آن ناشرشد.  می منتشر کلکته در قمری هجری 1225 میالدی

 .(2001اف،  یعل نور) «است اندک آن برای منابع و نیست دست درای  نسخه هیچ نشریه این

 که(اخبار آیینه) است« مرآت االخبار» هفتگی نشریه هند فارسی سراسری روزنامه دومین

 این مؤسسشد.  می منتشر جمعه روزهای 1823 اگوست تا 1822 آوریل 20 از کلکته در

                                                           
1
 ASSET INDIA 

 در  «گازت ایندیانا»  نشریه در آگهی یک چاپ  به مربوط هند در فارسی متن نخستین پیدایش که نظر این 1

 های سال به  «شرقی هند»   چاپخانه در «گازت هیکیز»  نشریه در پا رد اوّلین. نیست صحیح. است 1782 سال

  .کرد می منتشر  فارسی زبان به خود صفحات برخی  در را دولتی احکام یا ها نامه آیین که است 1782 تا 1780
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 اشاره ضمن« مرآت االخبار» از شماره نخستین در او. بود بنگال از مردی روی راموهان نشریه،

 از ناگزیر خود افکار ترویج برایکند  تأکید می کشورش در فارسی زبان جایگاه و یتاهم به

 .دارند آن از بهتری درک مردم است، چون فارسی به روزنامه انتشار

 نقطۀ هندوستان، درزبان  فارسیهای  روزنامه استقرار در توانست« مرآت االخبار» تأسیس

 یافت راه ایران به دولتیمأموران  و ن، مسافرانبازرگانا توسط نشریه این. شود محسوب عطفی

 تعطیل خواستار مطبوعات محدودسازی و سانسور به اعتراضدلیل  به انتشار، یکسال از پس و

 .شد آن

 زبان به را خود شماره نخستین 1822 سال در که بود نما جهان نشریه، جام این از پس

دلیل  به بعدها که کرد منتشر فارسی زبان به ای نامه ویژه سوم شماره در و رسانید چاپ به اردو

 .داد ادامه خود فعالیت به قرن نیم و گرفت را زبان اردو نسخه جای کم کم عمومی اقبال

زبان  های فارسی سرزمین از یک هیچ در که زمانی میالدی 1837 تا 1822های  سال بین در

چند  یا دو روزنامه پنج و فارسی کامالً روزنامه 9 به نزدیک هند شد، در نمی منتشرای  روزنامه

 انتشار 1837 سال از پس نشریه 7 که شد می منتشر بود؛ فارسی آنهای  زبان از یکی که زبانه

 چاپ به کشور این درزبان  فارسی روزنامه دو سال، هر در طور میانگین به .دادند ادامه را خود

 «لودیه اخبار» و «االخبار زبده»، «راالخبا اکره» عنوان سه روزنامه عنوان 14 از. است رسیده

 10 انتشار محل تنهایی به بنگال پایتخت کلکته زمان آن درشد.  می چاپ بنگال از بیرون

 بود روزنامه

 فاصله قرن نیم و یک طی»: نویسد می ایران در مطبوعات تاریخ محقق قاسمی فرید سید

 از بیش قاجاریه حکومت قراضان تا جهان مطبوعات در فارسی ستون نخستین نشر بین زمانی

 هندوستان که است یافته انتشار جهان کشور 18 در مرزی برونزبان  فارسی نشریه عنوان 207

 بیشترین عنوان 28 با کلکته شهر .دارد قرار آنها صدر شهردر 10 در عنوان 65 بودن دارا با

 شهر شش و عنوان 4 با آباد عنوان، حیدر 6 با عنوان، دهلی 12 با بمبی آن از پس و میزان

 . (1380قاسمی، ) دادند اختصاص بخود را نشریه یک انتشار کدام هر هم دیگر

 هند در مطبوعات با 1انگلیس استعمار مقابله وجود با میالدی 1874 تا 1837 سال از

 در و 12 ایران در دوره آن در. یافت می انتشار فارسی زبان به مجله و روزنامه 18 به نزدیک

 .نداشت وجودای  بخارا، روزنامه ایاالت در وشد  می منتشر فارسی زبان به نشریه یک نافغانستا

                                                           
 که کرد اعالم گونه این و تصویب را بومی زبان پیرامون 21 شماره قانون شرقی هند شرکت  میالدی 1837 سال 1

 .است ممنوع فارسی زبان برد کار و بود خواهد انگلیسی زبان هند کشور رسمی زبان پس این از
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  هندوستان و ایران فارسینگاری  روزنامه متقابل تاثیر
 همت به ایرانی نشریۀ نخستین کلکته، در« مرآت االخبار» روزنامه انتشار از پس سال 15

 انتشار از پس سال سه تنها داشت نام راخبا کاغذ که نشریه این شد. منتشر شیرازی میرزای

 . یافت دوام
 نظر از داشتند. را متقابلی اتتأثیر یکدیگر بر ایران و هندوستان در فارسینگاری  روزنامه

های  مقاله چاپ با که دهلی زبان اردو نشریه مدیر محمدباقر، مولوی چون افرادی ،ای اندیشه

 و کرد فراهم هندوستان طلبانه استقالل جنبش در را عمومی افکار روشنگری موجبات انتقادی

اوّلین  نهرو لعل جواهر کهای  گونه به جنبش این در اسدآبادی الدین سیدجمال نقش یا

 هندوستان طلبی استقالل جنبش رهبران ینتر بزرگ از یکی و( 1964 ـ  1889) هند وزیر نخست

 در وکند  می معرفی 19 قرنطلب  اصالح ینتر عنوان بزرگ به را او اندیشه و قلم اتدلیل تأثیر به

 مطبوعات برای مکانترین  اصلی مشروطیت انقالب عصر در نیز هند اننگار روزنامه مقابل

 درتوان  نگاری می روزنامه های تاریخی ریشه نظر از متقابل اتشد. تأثیر می محسوب انتقادی

 . کرد بررسی کشور دو از یک هر نوشتاریهای  سنت

 از منطقه این در اخباراتعنوان  به نوشتاری سنت هند، در روزنامه دنپدیدآم از پیش

 بود ایران دربار درنگاری  واقعه یانویسی  واقعه یافتۀ تحول شکل «اخبارات» داشت. وجود دیرباز

 قول به .شد هماهنگ آنجا دیوانیای  جامعه ویژگی با و یافت ه را هند درباریان به آنجا از که

 و کشوری واقعه ضبط و ثبت وظیفه بر افزون هند دربار درنویسی  واقعه پروین ناصرالدین

نگاری  روزنامه به آنهای  حرف کیفیت که داشت برعهده دیگریهای  یتمسئول لشگری

 .است نزدیک

  نام« اخبارات. »کند تکثیر را  روزانه  رسمی اخبار یا« تعلیقه» بود  موظف  ویژه به نویس وقایع

،  انگلیسی« نیوز» از تقلید  هند، به  بابریان  حکومت اواخر در  که بود  لیقهتع هر از  ای نسخه

 و  حکام از  هریک  ، برای درنگ دربار، بی در  شده  تهیه « اخبارات» از  نسخه صدها. شد  مصطلح

 .(1377)پروین،  شد می  فرستاده هند سراسر در لشکر  سران و(  استانداران)  داران صوبه

 هند در  اسالمی و  فارسی  نگاری روزنامه  ، پیشگامان« اخبارات»  کارگزاران و  ساننوی تعلیقه

  شکل  نبودند، بلکه  اروپایی  نگاری روزنامه از  صرف تقلید ها روزنامه  این. آیند می شمار به

 .(1388پارتاساراتی، )بودند  « اخبارات»  یافته تحول

 در عقیدتی مطبوعات نشر های تاریخی ریشه دراری نگ روزنامه شیوه دو اینتأثیر  دیگر روی

  نخستین. آمدند پدید م1830 ـ  ق1246  دهه از   های اسالمی روزنامه. بود هند کشور
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هندوستانی،  ، ناشر علی  اکرام  مولوی  چون  بودند، کسانی  روحانیان از هند  مسلمان  نگاران روزنامه

  سوراج سَماچارـ مال، ناشر  علی شیخ و اسکندر  آیینه ، ناشر لکهنوی احمد  الدین سراج  مولوی

 .(1377پروین، )ند کرد تأکید می  اسالم از  پاسداری بر و  فارسیعمدتاً  جراید  این. اندرو

 تا 1246های  سال  بین و بود  فارسی و  بنگالی  زبان  ، به«اندرو  سوراج سماچارـ»  نامه هفته

 ، با فارسی سراسر  خبری  ، روزنامه«اسکندر  آیینه»د. ش می منتشر م1835 ـ1830/ ق1251

. (1377پروین، ) شد منتشر  کلکته در م1831 ـ   ق1247های سال از  که بود  مذهبی  گرایش

 .یافت می انتشار مذهبی روشنفکران توسط اغلب نیز های سیاسی زمینه با حتی نشریاتی

  ایراناری نگ روزنامه در آنتأثیر  و« المتین حبل» روزنامۀ
 و ملکم اسدآبادی، میرزا الدین سیدجمال مالقات به اشاره ضمن خود کتاب در آدمیت فریدون 

 ملت به خواهیم می اگر که رسند می نتیجه این به آنان»: نویسد می بندرعباس االسالم، در مؤید

 تصمیم لذا. یمباش داشته روزنامه باشیم، باید داشته  مردم گویای زبان باید بکنیم، کمکی ایران

 ملکم، روزنامه پاریس، میرزا در را «الوثقی عروۀ»  آبادی، روزنامه اسد سیدجمالگیرند  می

 مؤید. کنند منتشر خواست، دلش ای که روزنامه هر هند در االسالم مؤید و لندن در را «قانون»

 چاپ انگلیسی زبان به ای هم  روزنامه وتأسیس  تجارتخانه بمبئی؛ به عزیمت از االسالم، پس

 زبان به «الظفر مفتاح» کهکند  می منتشر هند در روزنامه پنج او . سپس(1388آدمیت، کند ) می

 .(1388ناصری، ) ندشد می منتشر انگلیسی و فارسی زبان دو به« المتین حبل» و فارسی
در دورۀ  و داشت کار دستور در را نسخه 1500کار،   اوایل در فارسی «المتین حبل»

 گذار، روزنامه سرمایهعنوان  به مویداالسالمها  بعد. شد چاپ هم نسخه هزار 25 تا مشروطه

 نشریه این شمارگان. کرد منتشر  کاشانی حسن میرزا مدیریت با و تهران در را« المتین حبل»

 بستن توپ به با شد مصادف آن سوم سال و شماره 54دوم،  سال شماره، در 284اوّل  سال در

 و آمد رشت  به بعدها او هند، البته به بازگشت و تهران از حسن میرزا فرار و ملی شورای مجلس

 .(1388ناصری، ) کرد منتشر رشت در را روزنامه این از دیگر شماره 63

 از« المتین حبل» خواستند  ها نمی روزنامه، انگلیسی این سلطه ضد و تند مطالب دلیل به

 تهران به« المتین حبل» ارسال اجازه سال، شش مدت هب و ها برسد  ایرانی  دست موقع به کلکته

های  کیسه در راها  روزنامه مردم. ندکرد می تعلل بوشهرسمت  به آن ارسال در لذا داند، را  نمی

 اُف تقی العابدین زین حاجی. ندکرد می ارسال و گذاشته های چای بسته و های نفت بشکه و آرد

 و هند و ایران مسیر السیر در سریع کشتی دو خرید با باکو اهل مسلمان نفتی دار سرمایه

 .(1388ناصری، ) کرد فراهم ایران در را« المتین حبل» روزنامه موقع به توزیع بالعکس، امکان



290 1398/ پاییز  56 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

زبان  فارسیهای  روزنامه ورود توان عنوان کرد که عوامل بر اساس این مطالعات، می

 چون( فیزیکی و مادی) افزاری سخت ملتابع عوا« المتین حبل»ویژه  به ایران به هندوستان

 و مطبوعات نشر و چاپها،  چاپخانه دارابودن نظر از هندوستان نشریات ابزاری توانایی و قدمت

 علوم بر نشریات مدیران احاطه و فرهنگیمؤسسات  ایجاد و فارسی زبان به متعدد سودمند کتب

 نه ایران بهها  روزنامه ورود تا دبو شده بوده است و همین امر موجب خود زمان مختلف فنون و

 به رایگان پخش چون تبلیغی یها روشعوامل،  دسته این در یابد ضرورت عادی، بلکه تنها

 با نشریات تبلیغ و بودند گران بسیار ایران درها  روزنامه که دورانی در متوالی سال ده مدت

 وظیفه که... و یشان، اصنافمردم، درو مختلفهای  جمع در افرادی )یعنی جارزنان کارگیری به

 توان نام برد. داشتند( را می را روزنامه روخوانی

 روش پژوهش
ای،  گویی به سؤاالت یادشده، عالوه بر روش مطالعه کتابخانه مقاله برای پاسخ این بررسی روش

 از هریک موضوعی درک وها  پیام مرور از استفاده با 1عرفی روش به متن محتوای تحلیل

 پدیده یک شرح آن هدف کهرود  می کار به مطالعاتی درمعموالً  عرفی محتوای حلیلت آنهاست.

 درک وها  پیام مرور از استفاده با محقق و شده پرهیز پنداشته، های پیش مقوله ازاینجا  در. است

 مطالعه موردهای  متن پایه بر اینجا در تحلیل. است داده انجام را تحلیل آنها از هریک موضوعی

 بررسی مورد موضوع که آنجا از. دارد قرار نمونههای  متن با آنها مقایسه و های موجود مارهش در

تاریخی، های  موضوع به دیگر طرف از و استنگاری  روزنامه حیطه درای  حرفه موضوعی طرفی از

 بار چندین با عمل در تا شد تالش است، خورده گره فرهنگ و ادبیات حتی و سیاسی، اجتماعی

( های قدیمی تجربه) عملی و علمی نظر از بررسی مورد نمونه )متن خوانی( در مطالب مرور

 شود. می بررسی و تحلیل اشاره مورد موضوع
گویی به سؤاالت بیش از یک واحد  کردن امکان پاسخ منظور فراهم در این پژوهش، به 

ها کل صفحه  امهمنظور بررسی شکل ظاهر روزن تحلیل توصیف و تبیین شده است. در ابتدا به

ها  بینی شد و واحد تحلیل دیگر برای بررسی محتوای روزنامه روزنامه برای واحد تحلیل پیش

عبارات در متن هر مطلب )واحد معنا( انتخاب شد. در بخش اوّل تنها نحوۀ انعکاس مطالب از 

س خوانی، سپ نظر شکلی و جایگاه قرارگیری آن مشاهده و ثبت و در بخش دوم مطالب متن

 سازی، تلخیص و فشرده شد.  ساده

                                                           
 تلخیصی و دار عرفی، جهت دسته سه به را محتوا تحلیل های رهیافت که شانون و  یه شی  از نظریه برگرفته 1

 .کنند یم تقسیم
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عنوان متغیر یا مقوله مورد بررسی بود شکل ظاهر نشریه از نظر  آنچه در این پژوهش به

ها و صفحات هر مطلب(  ها و سطح زیر چاپ )تعداد ستون چینی، سر عنوان بندی و صفحه ستون

 ب بود. شده در مطل های انجام گیری ها، موضوعات و جهت و در بخش محتوایی سبک

های  برخی از نسخه بودن دسترس در به توجه با مطالعه نمونه مورد بررسی برای

داخل  به ایران از خارج روشنفکری جریان این نشریه در انتقال کلکته، عاملیت« المتین حبل»

شمارۀ موجود از  10آن، مجموعاً  مدت طوالنی انتشار و( ای اندیشهنگاری  روزنامه نماینده)

 1«االخبار تحفه و االخبار احسن» موجود نشریه محدود شمارگان همچنین و مهروزنا این

 مطالعه های ایرانی شدند و نمونه های منتشره در هند انتخاب دولتی از روزنامه مشیدلیل  به

 ادامهعنوان  به محدود صورت و به« اتفاقیه وقایع»شماره از نشریه  5محتوا،  تطبیق برای شده

 ای( )مشی اندیشه «صوراسرافیل»شماره از نشریه  5)مشی دولتی( و  ایران علیه وقایع، دولت

 شدند. را شامل می

 دسترس مورد درگیری  نمونه شمارگان تمامی نشریات، بودن قدیمی و کار ماهیتدلیل  به 

 واحد بررسی بخش درها  و مشابهت داده نظری با تکرار اشباع به گرفت و با رسیدن قرار بررسی

 قرار معنا واحدهای جداول در و استخراجها  نمونه متن از عبارت 500 از بیش بر یبمعنا، قر

 .شد استخراج عرفی روش در مربوطه کدهای و شده فشرده معنای واحد از آنها و گرفت

 های پژوهش یافته 

  شکل ظاهر 

 ششم، روزنامه  سال تااوّل  سال از شکل ظاهری نظر از داد نشان پژوهش این مطالعات

 با نهم و هفتم، هشتم سال  بعد، یعنی به ششم سال از و چاپ نستعلیق خط به« المتین حبل»

 کردن ستونه سه با سوم سال از نشان داد نشریه ها . بررسیکردند چاپی، منتشر حروف

 د.ش می منتشر مطلب عنوان 19 با حداقل خود آرایی صفحه

 عنوان یا تیتر توسط مطلب هر و است مطالب برای سرعنوان فاقد« المتین حبل» نشریه

مسئله  همیندقیقاً  اتفاقیه وقایع روزنامه بررسی درشود.  می جدا دیگر مطلب از مطلب؛ خود

 و عنوان سر بدون اتفاقیه وقایع روزنامه است افتاده اتفاق ایراناوّلیه های  روزنامه مورد در

                                                           
 و بمبئی نشریۀ اوّلین نشریه شد، ، این منتشر کلکته در میالدی 1844 سال در« االخبار تحفه و االخبار احسن» 1

 این. است شده چاپ خراسانی محمود میرزا توسط که باشد می هند قاره شبه در تباران ایرانی نشریه نخستین

 وزیر به تهران در بریتانیا مختار وزیر دلیل همین به. کرد می انتقاد آن مردم رفتار و انگلیس سیاست از روزنامه

 .شود جلوگیری ایران به «االخبار احسن» ارسال از کرد پیشنهاد و نوشت نامه اش خارجه
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 متفرقه لخالفه، اعالن، احواالتدارا خارجه، اخبار دول احواالت :چون کلی تیترهای با مطالب

 تبریز از: »اتفاقیه وقایع روزنامه در تیتر بدون داخله اخبار نمونه ازشوند.  می جدا هم از

 بود شده زلزله گذشته ظهر از ساعت دو األوّل جمادی شهر دهم جمعه روز در کهاند  نوشته

 برف گردیده سرد و سخت بسیار هوا یازدهم در و بوده سخت!! سپار اما نکرده خرابی چندان

 مرتبه بدین آنجا هوای سنواه درین که نداشته یادکس  هیچ بطوریکه بود شده شدید بوران و

 .(2 ص 8 ش..« )باشد شده سرد

 ایران و هند در فارسینگاری  روزنامه در مطالب چینش و آرایی صفحه چگونگی پیرامون

 هند در فارسی نشریات ظاهری شباهتلیه اوّ دید در شکلی نظر از داد نشان متون بررسی نتایج

 و هند در های فارسی روزنامه انتشار در نستعلیق خط از استفاده و است ملحوظکامالً  ایران و

 و شیر اغلب ایران و هند در های فارسی روزنامه سرلوحه آنهاست مشابهت از نشان ایران

 خود های ایران روزنامه در تصویر به کردن توجهتر  کم یا و نبودن مصور. است ستاره و خورشید

 دو هر درها  روزنامه آرایی صفحه است، در هند در های فارسی روزنامه از تقلید وتأثیر  نوعی

 به شبیهتقریباً  مطالب بخشی تنوع و بندی نقسیم وها  ستون چینش بررسی مورد نمونه

 سخن در کهها  روزنامه اهداف مشابهتشد.  می چینش ستونه سه و دو اغلب روزنامه. یکدیگرند

 بعد اغلب بود شده ذکر انتشار هدف و مشی خط اعالم برای ایران و هند در نشریات آغازین

 .بود مردم تربیت و دهی آگاهی در مطبوعات نقش انعکاس و آموزشی

 محتوای مطالب  
 خواست یم روزنامه انتشار و چاپ االسالم، با مؤید آید می بر نشریه این مطالب مطالعه از آنچه

 یا و ای صفحه 20  مقاالت هفته هر او. کند آگاه کشور وضع و خودشان سرنوشت با را ایرانیان

 یا 24 ها نیز شماره از کدام هر وشد  می چاپ شماره ماه، چهار هر در. نوشت  میای  صفحه 12

شد.  یم نوشته کشور این مشکالت و ایران، اقتصاد وضع مورد ها در مقاله این. داشت صفحه 28

 اداره و دفتر به تلگراف طریق از کهکرد  می پر اخباری را روزنامه شماره هر مطالب مابقی

 .است شده مخابره« المتین حبل» روزنامه

 حد در محدود عناوین با ابتدا نشریه این داد نشان« المتین حبل» محتوایی همچنین بررسی

 یا و ترجمه مطلب دو حداکثر و قالهسرم شاملاوّل های  شماره. کردکار  به شروع عنوان سه

 که ترتیبی به شد روزنامه متن وارد خارجی و داخلی اخبار سوم و دوم شماره از بود یادداشت

 یک برای سانحهمثالً  ندشد می شامل را برخورد خبری ارزش دارابودن با لندن، الهور از اخباری

 مکتوبات نشریه این در (.3ص3ش) خانه قهوه در سهمناک حریق یا (3ص3ش) بخار کشتی
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 همراه نشریه نمسئوال پاسخ با آنها اکثر کهشد  می مخاطبان و خوانندگان نامۀ به مربوط شهری

ظاهراً  و چاپ کاست و کم بی مراسالت به مربوط ستون در خوانندگان نامۀ .(4و3ص 4ش)بود 

 این یها شماره از یکی در مثالطور  . بهندکرد می ییگو پاسخ به ملزم را خود نشریه نمسئوال

: نویسد می بود بردهسؤال  زیر را آنها تندی انتقادات با که خواننده نامه یک به پاسخ در نشریه

 ما اگرکند... می بیان را است عیبجوئی اوشان بقول که را ایران نواقصات از بعضیالمتین  حبل»

 دیگران به اعالن نوشته را مملکت عیوب که نویسنده بیچاره آن...است دلسوزی راه ازایم  نوشته

 (.10ص3 ش 3 سال)« ...است

 دلیل در به خبری جامعیت خورد مانند در بررسی نشریه به چشم می آنچه محتوایی نظر از

 و ساده زبان به اخبار جهان، نگارش مختلف یها قسمت در اختصاصی خبرنگاران داشتن اختیار

 جامعه به کمک برای انتقادی محتوایها،  ایرانی تفکرات با همخوانی و مذهبی روان، محتوای

 و روشنگرانه، ضداستعماری مقاالت با زمان آن سیاسیهای  محدودیت ایران، شکستن منتقدین

 ایران سانسور تحت جامعه در نشریات این ورود توان این موارد را عامل ستیزانه، که می بیگانه

: است آمده مشروطیت انقالبدربارۀ  انگلیس خارجه امور وزارت محرمانههای  گزارش در. دانست

 سیسیل سر داشت بسیاری مخالفان و ایران، موافقان دوره آن وقایع بهالمتین  حبل رویکرد»

 شیوع طهران در که جرایدی جمله از" نویسد می گری ادوارد سر به گزارشی در رایس اسپرنیگ

 ملت زبان از روزنامه اینرسد  می طبع به کلکته در که استالمتین  حبل روزنامه دارد تامه

 .(1362بشیری، )« "...نویسد می مطالبی خارجه ضد بر اوقات گاهی وگوید  می سخن

 سرمقاله 
 اغلب محتوای بود ایران و هندوستان در« المتین حبل» نشریه ناپذیر جزء جدایی سرمقاله،

 در 1 صفحهاوّل  سال در نشریه 6 شماره در. بود استبداد با مخالفت در و سیاسیها  سرمقاله

 بعذاب را خلق و خود؟ کرد استبداد باید چرا حاال: »خوانیم می موجود وضع به انتقادی متن یک

 و جباری به کوچکی از را خود اطفال روساء آنکه مگر باشد نداشته عقالنی جهت گویا انداخت

 چاپ «اسرافیل صور» نشریه در بعدها  سال محتوایی نظر ، از«هد...د می تربیت و عادت استبداد

 اعلیحضرتا» کنیم: می مشاهده« خیانت کلمه دو»ای با عنوان  سرمقاله در را نقد شیوه این تهران

 را انگلیس پادشاه شارل حکایت آیا میخوانید؟ را روم سزار ژول تاریخ هیچ تاجدارا، آیا پدر

 را خود بزرگوار جدارتا جد قتل آیا دارید؟نظر  به را شانزدهم لوئی قصه آیا آورید؟ خاطر می به

 (.1، ص1)ش « ؟...شود می متذکر
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 آنهاهای  مشابهت و ایراننگاری  روزنامه بر هند فارسینگاری  روزنامه گذاریتأثیر به پاسخ در

 برگرفته بیشتر ایران نشریات سازی اخبار در و برجستهها  دیدگاهنگارش،  نوع داد ها نشان یافته

 در هندوستان کشورویژه  به شرق درها  روزنامه انتشار فوذن و نقش بودن ملحوظ و است شرق از

 .است مشهودکامالً  ایران درنویسی  روزنامه بر های حاکم اندیشه و محتوا نوع

 انواع مطالب محتوای اساس توان بر های خبری می سازی رویداد در برجستهاوّل  نگاه در

 در امروزه حتی کههایی  تیتر. یافتو مطالب تحلیلی دیگر ها  سرمقاله در را مختلف تیترهای

 نشریه در شده یافت تیترهای انواع جمله از. دید را های آن نمونهتوان  می های ایران روزنامه

 اشاره کرد: زیر موارد بهتوان  می کلکته« المتین حبل»

، (ص4ش) ؟کیست مال ، دنیا(1ص 3 ش) چیست؟ ایران ناخوشی: سوالی تیترهای 

 ؟شود نمی منظم ایران کارهای که چیست ، دلیل(1ص 6ش) کیست؟ بدمست و چیست استبداد

 . (1ص67 ش)

 17ش) مشروطه لباس در ، استبداد(1ص 8ش) است آزادی مایه آبادی: استنباطی تیترهای

 (. 1ص32ش) خائن ، فراریک(1ص

 ش) غیرت ، مجسمه(1ص14ش) حمیت بی درد بی و غیرت بی نامردان: غیرمتعارف تیترهای

 ( 1ص72ش) بزرگ ، خدمت(1ص34ش)حقیقت  کمه، محا(1ص3

 ش) دان ماکول و اکل عالم ، جمله(1ص123 ش) کرد باید نان فکر: تمثیلی تیترهای

 .(1ص 13 شرسد...) می بری باغ این از هردم (1ص95

 سهم داشتن و یتأثیرگذار بهتوان  می ایران و هندنگاری  روزنامه متنیهای  شباهت جمله از

 و دولت، اتحاد و ملت حقوق چون کرد اشاره نو و مدرن کلماتی و مفاهیم، ها کلیدواژه عمده

 و تحلیل ویا های نشریات مقاله و سرمقاله در که مدنی جامعه بشارت و بودن، مژده اتفاق، قانونی

 روشن جهت در تالش همچنین .(2 :26 شماره اسرافیل صور روزنامه)است  شده دیده تفسیرها

 ترقی، عاشق اساس یا وطن مدافعه مثل مستعار اسامی های ترویج شیوه با عمومی افکار ساختن

 از ایران مردم روزگار سیاهی وها  تلخیها،  سختی گویای که انتقادی مطالب انتشار …و وطن

 .بود زمانه مستبدان دست

 نقش که است آزادیخواهانه تفکراتگیری  شکل شده، مشاهده مهم اتتأثیر جمله از

تأثیر  بررسی در. بود ایران ساکن قلمزنان بین در های هندی روزنامه در نانز قلمتأثیرگذار 

 محتواییمسائل  طرح در مشابهی ایران، مضامین و هند در منتشره خواه ازادی و منتقد نشریات

 وضع از انتقاد و آزادیخواهی، ایران ملت زبان ازکردن  صحبت چون مضامینی. شد مشاهده آنها
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مردم،  و وقت نمسئوال دادن قرار خطاب و پرسش شیوه به سازی آگاه و دایران، انتقا موجود

  مواردند. این جمله از مشکالت و مسائل حل پیرامون پیشنهاد

نگاری  روزنامه بسته فضای در مشخصهای  پرسش و انتقادی مطالب نوع این ایران در

 جسارت روشنفکرانه، افزایش نهضت مشخص مسیر یک در مخاطبان کشاندنصورت  به

 مردم بین در خواهانه مترقی تفکرات بروز، ایران دربار فساد و ظلم افشای در ایرانی دستان به قلم

خواهان،  آزادی توسط« المتین حبل»ویژه  به نشریات این خواندن ان، مقدسنگار روزنامه و

 این رودوشدن  ممنوع و خواه مشروطه اننگار روزنامه توسطها  روزنامه این مطالب از استفاده

 اعظم، که نشان از حساسیت حکومت به این نشریه بود، تأثیر اتابک دستور به ایران به نشریات

 .داد می نشان را خود

 خبرها
 نشانها  یافته. شد دیدهای  مشابه موارد نیز دولتی و درباری ـ   خبریصرفاً  نشریات بررسی در

 و داشتند، نفوذتأکید  قدرت نتیس ساختارهای تحول بر بیشتر مطالب نشریات این در داد

 مشکالت بیانکمتر  آنها در که معنی این بهشد  می دیده نگارش نوع در نگرش نظر از رنگی هم

 دولتی اعالنات محل بودند، نشریه خنثی و سیاسی غیر هم خارجی خبرهای حتی و بود نقد یا و

 و «االخبار احسن» ریاتنش اخبار بررسی در. بود حکومتینگاری  وقایع و درباری خبرهای و

 اخبار از مقامات، استفاده قول از خبر نقل داد نشان نتایج «اتفاقیه وقایع» آن مقابل نمونه

 در روندها به توجه نبود ومداری  رویداد، اخبار  انعکاس  زمینۀ در شده تعریف  رویۀ نبود، دریافتی

 .شود می دیده مطالب انعکاس
 کدها در پژوهش و شده فشرده معنای معنا، واحد واحدهای نمونۀ جدول

 معنا )کد( شده واحد تحلیل فشرده واحد تحلیل معنا

 یختار یچه یاپدر تاجدارا آ یحضرتااعل

قتل  یاآیخوانید؟...ژول سزار روم را م

جد تاجدار بزرگوار خود را متذکر 

 شود می

ظلم و فساد  یشافا انتقاد و

 یراندربار ا

 یوهبه ش یانتقاد و آگاه ساز

پرسش و خطاب قرار دادن 

 مسئوالن

 بیداری مردم و آگاهی آنان است. یزمصائب ملت لبر یمانهپ
خواهانه  یبروز تفکرات مترق

 نگاران مردم و روزنامه یندر ب

 یمرض یاناعمال خود سرانه دربار

 یرعالج ناپذ

ظلم و فساد  یانتقاد و افشا

 یراندربار ا

جسارت قلم به دستان  یشافزا

ظلم و فساد  یدر افشا یرانیا

 یراندربار ا
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 کدها در پژوهش و شده فشرده معنای معنا، واحد واحدهای مونۀ جدولنادامه 

 معنا )کد( شده واحد تحلیل فشرده واحد تحلیل معنا

 یستندن یهای پارسال مردم آدم ینا

 حرف مجلس است. یهر جا برو
 بیداری. آگاهی مردم

خواهانه  یبروز تفکرات مترق

 نگاران مردم و روزنامه یندر ب

وطن پرست، شب و روز  یایماها رعا

کنیم که وطن ما محفوظ  دعا می

 باشد و شاهنشاه جمجاه اسالم ولو

هزار دفعه مارا بسوزاندن  یروز ینکها

 ...باشد یدارپا

ساکت بودن و انتقاد به 

تفاوت مردم در برابر ظلم و  بی

 دانبستم مست

 یوهبه ش یانتقاد و آگاه ساز

 خطاب قرار دادن و مردم

به  یروساء اطفال خود را از کوچک

 یتو استبداد عادت و ترب یجبار

 دهند می

لم در موروثی بودن استبداد و ظ

 ایران

جسارت قلم به دستان  یشافزا

ظلم و فساد  یدر افشا یرانیا

 یراندربار ا

قانون شاخ و ندارد دم هم ندارد 

و تمام یند...قانون آن است که بفرما

 یبجنگ تا نا یرآن کار از وز یاجزا

قانون  یندر تحت ا یو دهباش

 باشند یمساو

قانون در مورد همۀ افراد باید 

 دیکسان اجرا شو

مردم  یقانون و تساو یتماه

 در برابر آن

شده که  یکنزد یلیای مردم خ هان

 یگرآن وقت د ...یدشو یمانپش

و  یسع ندارد و.... سود یمانیپش

 کارگر نشود. یرتدب

مردم بایستی بیدار شوند و 

نسبت به وضع موجود 

العمل نشان دهند چراکه  عکس

 گذرد وقت می

 یککشاندن مخاطبان در 

خص نهضت مش یرمس

 روشنفکرانه

از ظلم و استبداد  که شما غیر یروز

ید، خبر بود و بی یدکرد نمی یتصور

زد  می یتداد مشروط« المتین حبل»

، ..یشرفتو وقت خود را صرف پ

داد لزوم هیأت  کتابچه قانون نشر می

 نوشت منصفه را می

بی خبری مردم و روشنگری 

نشریه در مسیر مشخص 

 مشروطیت

 یکبان در کشاندن مخاط

مشخص نهضت  یرمس

 روشنفکرانه

 یگوید و گاه از زبان ملت سخن می

 یسدنو اوقات بر ضد خارجه می

هویت تحلیلی ومردمی بودن و 

 خبری بودن نشریه

حقوق ملت و دولت، تالش در 

جهت روشن ساختن افکار 

 یعموم

 گیری  نتیجه
 موجب شرق و غرب در توانست خیتاری های مختلف دوره در مکتوب رسانهعنوان  به روزنامه

 جامعه عادی قشر و روشنفکران دیگر سوی از و سویی از مردم وها  حکومت بین ارتباط برقراری

 مقابله روشنفکران، وسیله آزاد جامعه، ستایشگرحکومت، تریبون درنگار  روزنامه و روزنامه. شود
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 اند. شده دیده ملت گوش و چشمخره باأل بیگانه، جریان ساز و انگاره ساز و های مهاجم رسانه با

 .است مطرحاینها  ازتر  اهمیت پر بسیارها  روزنامه نقش گاه

 نظرات و مجازی دنیای بهنگاری  روزنامه ورود و ارتباطیهای  فناوری توسعه رغم علی 

 و رشد در را رسانه این اهمیتتوان  نمی اما چاپی،نگاری  روزنامه عمر یافتن پایان در متفاوت

گرفت. آگاهی،  نادیده مختلفهای  کشور مردم زبانی و فکری فرهنگ دهی شکل و رشگست

 تربیت، ادب و توسعه فردی و اجتماعی بک جامعه از متن این وسیله ارتباطی قابل لمس است.

نحوۀ  و محتوا در هندزبان  فارسی مطبوعات دورۀ زمانی، یک این پژوهش نشان داد در

رویکرد رغم  علی اند و بوده ایرانی اننگار روزنامه بین در انقالبی کرتف نوعی دهندۀ نگرش، انتقال

 به نسبت را مردم داشتند تالش مستقیم های مستقیم و غیر توصیه وها  تحلیل خود با خبری

 .سازند اگاه موجود وضع

است  غرب از ایراننگاری  روزنامه بودن ترویج تقلیدیدنبال  به بیشتر ایران تفکر غالب در

دانند  می غربی تحصیل کرده افراد را حاصل مجذوبیت ایران به روزنامه ورود زمینه این در و

بودنند  کرده مشاهده جوامع عمومی فرهنگ گسترش و رشد در را روزنامه نقش که

 (.1373دهی،  یوسف)

 و است بوده غرب هدف از برگرفته نیز ایران در روزنامهتأسیس  اهداف حتی معتقدند برخی

روشنفکران غرب رفته آن را از  که است های ایران روزنامه آغازین سخن این به نانآ استناد

 نمای صوابرأی  بر»نشریات غربی گرفته و در اولین شماره کاغذ اخبار  انعکاس دادند: 

 گشته این بر علیه، معروف دولت اولیای ملوکانه همت که نماند مخفی محروسه ممالک ساکنین

 کار از ساختن آگاه تربیت اعظم که آنجا از و شوند تربیت محروسه ممالک ساکنین که است

 در غربیه و شرقیه براخبار متشمل اخباری شاهنشاهی، کاغذ حکم حسب به لهذا است جهان

 بررسی (. اما1382 نیا، )یوسفی« شد خواهد فرستاده واکناف اطراف به و ثبت دارالطباعه

های  روزنامه نوشتاری لحن که سازد می روشن را نکته کشورها این دیگر در فارسینگاری  روزنامه

 از شده گرفته آنها ظاهر شکل حتی کشور این در های امروزی رسانه آن تبع به و ایران

تأخیر درکسب  دلیل اوّلیه به تکنولوژی و روزنامه ورود شاید است شرق درنگاری  روزنامه

 شده غربی ثبت کرده تحصیل به نام یکهای نوین و نبود دانش کافی استفاده از آن؛  فناوری

روند رویدادها،  به نگاران مانند: نبود تمایل و گرایش فرهنگ نگارش و نگاه روزنامه اما است،

 از خروج برای نبود انگیزه و تالش و خبریهای  فرایند توجهی به بی و صرف خبر بهآوری  روی

های  زمینه از نشان همه و همه ،یا حرفه کار درشکنی  ساختار از فرار و تاریخی قالب این
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نگاری  روزنامهویژه  به شرقی کشورهای با ایراننگاری  روزنامه در سبکی وهای  حرف تشابهات

  مطبوعات  پذیریتوان تأثیر نمی و دارد (است نوشتار این مطالعه مورد که) هندوستان در فارسی

 اعم نشریات نمسئوال  تلقی طرز و اتموضوع پرداختن  نحوۀ ، از درهند فارسی  مطبوعات از ایران

 گرفت. نادیده را مدیران حتی و خبر، خبرنگاران  ، دبیران سردبیران از

های  علی رغم مطالعات تاریخی بسیار که در متن به برخی از آنها اشاره شد با توجه به یافته

کلی این شود محققان در راستای شناخت بیشتر ساختارهای محتوایی و ش تحقیق پیشنهاد می

های فکری و اجتماعی آن در ادامه این پژوهش بررسی  رسانه قدمت دار و پی بردن به ریشه

های منتشره در ایران در  زبان مصر، قفقاز و مقایسه آنها با روزنامه محتوای مطبوعات فارسی

کار رفته، در  گیری مطبوعات در این کشورها و همچنین مضامین به های ابتدایی شکل سال

زبان در هند و  های فارسی های اوّلیه در روزنامه های ایران و سرمقاله های کنونی روزنامه الهسرمق

 سازی موضوعات خبری در آنها را در دستور کار خود قرار دهند.  برجسته نحوۀ  مقایسه ایران و
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