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حسین مکی ،مــورخ و سیاستمدار معاصر،
نگارشتاریخرانخستباتشویقملکالشعرای
بهار و با زندگی نامه شهید آیتا ...مدرس آغاز
کرد؛زندگینامهایکهبادخلوتصرفوبدون
اجازهنویسندهدرروزنامه«نجاتایران»منتشر
شد .به گزارش ایبنا ،با وجود این ،بعدها بین
مکی و بهار اختالفاتی پیش آمد و صمیمیت
پیشین بین آن ها ،تکرار نشد .حسین مکی
ِ
طییکمصاحبه،دربارهمنابعیکهدرنگارش
تاریخ معاصر ایــران از آن ها استفاده کرده
است ،میگوید « :یک دفتری بود ،حدود 40
صفحهای از شخصی به نام احمد شهریور که
کارمند وزارت خارجه بــود و با خط خودش
نوشته بود .او وقایع را آنطور که در افواه مطرح
بود ،میشنیده و مینوشته[است] .ورقه این
یادداشتها را به ملکالشعرا دادند؛ بین من و
مرحوم ملکالشعرا بر سر همین یادداشتها
اختالفپیشآمد».اودرخاطراتشمیافزاید:
«ایشان(ملکالشعرایبهار)وقتیتاریخاحزاب
سیاسی را تمام کرد ،یک روز من به او گفتم که
«یادداشتهایشهریور»رامیخواهم.اوگفت
شماکههمهچیزرامیخواهید،پسچهچیزی
را برای من باقی میگذارید؟! من هم خوشم
نیامد و قطع رابطه کردیم و همدیگر را ندیدیم
تا روزی که من در دفتر روزنامه مهر ایران ،نزد
هاشمی و حائری و شیخی نشسته بــودم .آن
زمان وقتی به دفتر روزنامه میرفتم ،همان جا
مطلب را مینوشتم و آن ها میبردند که چاپ
کنند .ملکالشعرا وارد شد .همه بلند شدیم
و احترام کردیم .به من گفت :این انگلیسی را
میخواهند بیاورند که چه بالیی سر مملکت
بیاورند؟! (منظورش سید ضیاء بود) شما چرا
دراینموردچیزینمینویسید؟گفتمآقاشما
استاد هستید ،دود از ُکنده بلند میشود؛ شما
استاد ما هستید؛ شما شروع کنید تا شاگردان
همدنبالشمابیایند».مکیمیگوید«:مقالهای
درروزنامهآزادنوشتمکهبالفاصلهتوقیفشد؛
در آن مقاله شدید ًا به انگلیسیها تاخته بودم.
یکروزکسیآمدوگفتکهدکترنخعی،رئیس
دفتر سهیلی نخستوزیر وقــت ،میخواهد
با شما مالقات کند .وقتی وارد دفتر سهیلی
شدم،نخعیگفتآقایمکیشمامقالهروزنامه
آزاد را نوشتید؟ گفتم بله ،گفت میدانید این
مقاله چه مشکالتی برای ما ایجاد کرده است؟
سفیر انگلیس به آن اعتراض کرد .نمیگویم
شما دست از نویسندگی بردارید؛ ولی چرا با
امضا؟گفتمشماگفتیدهرچهمسائلروزاست
بنویسم،منهمهمینکارراکردم.گفت:نهبه
اینشدت!»

نخستین روزنــامــه فــارســی زبـــان جــهــان ،در
هندوستان منتشر شد .اوایل قرن  19میالدی
بود که «رام مــهــانروی» ،استاد زبــان فارسی و
ناشر دیــوان حافظ در هند ،نخستین روزنامه
را به زبــان فارسی منتشر کرد که شمار ههایی
از آن به ایران نیز ارسال شد .در ایران ،هرچند
گزار شهای محدودی درباره انتشار نخستین
روزنامه به زبان ارمنی یا آشوری وجود دارد ،اما
نخستین روزنامه با خط و زبان فارسی ،روزنامه
«کاغذ اخبار» به مدیریت میرزا صالح شیرازی
است .مدیر این روزنامه که به خرج دولت ایران
و در دوره فتحعلیشاه ،برای فراگیری فن چاپ
به اروپــا فرستاده شد ،این روزنامه را با کمک
دولت منتشر کرد که البته ،چندان پایدار نبود.
با آغاز دوران صدارت میرزاتقیخان امیرکبیر،
سیاستمدار وطندوست ایرانی ،اندیشه تأسیس
روزنامه در ایران به یکی از مهم ترین دغدغههای
فرهنگی وی تبدیل شد.
▪آگاهی امیر از ارزش رسانه

امیرکبیر از تأثیر رســانــه بــر مــردم و نقشی که
میتواند در ارتقای فرهنگ عمومی ایفا کند ،به
خوبی آگاه بود .پیش از انتشار روزنامه در عصر
او ،به فرمان امیرکبیر ،مرکزی بــرای بایگانی
جراید خارجی تأسیس شد که وظیفه آن ،تهیه
روزنامههای اروپایی و روسی و ترجمه تیترها و
اخبار مهم آن برای صدراعظم بود .امیرکبیر با
این شیوه از اوضاع و احوال دنیا باخبر میشد و
میتوانست برنامههای خود را مطابق واقعیات
روز دنیا ،طراحی کند .امیر گزارشهای تنظیم
شده را به صــورت منظم میخواند و شاه را هم
وادار به مطالعه آن ها میکرد .نمونهای از این
گزارشها با عنوان «ترجمه روزنامه فرنگستان»،
در مرکز اسناد کتابخانه ملی ایــران نگهداری
مـیشــود .کــار ترجمه روزنــامـههــا را ،فــردی به
نــام «ادوارد برجیس» انجام م ـیداد و عبدا...
ترجمهنویس ،آن ها را به فارسی روان تحریر
میکرد .با این حال ،امیر ُم ِصر بود که فرهنگ
مطالعه و روزنامهخوانی را در ایران رایج کند تا
از ایــن رهگذر ،سطح اطالعات عمومی و فهم
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مردم ایران را ارتقا
بخشد .در همین زمینه ،فرمان تأسیس روزنامهای
را داد که عنوان آن «وقایع اتفاقیه» بود .تفاوت
بارز این روزنامه با روزنامه میرزا صالح شیرازی،
در عنوان آن هویداست« .کاغذ اخبار» ،ترجمه
واژه به واژه کلمه « »newspaperبود ،اما وقایع
اتفاقیه ،در واقع نوعی جعل واژه با بنمایههای
فرهنگ ملی محسوب میشد .بنیان اداره روزنامه
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وقایعاتفاقیه ،بر اداره ترجمه امیرکبیر استوار
بود و در واقع ،همان دو کارمندی که عهد هدار
مسئولیت ترجمه روزنامههای فرنگی بودند،
نخستین تحریریه روزنامه را در ایــران ،تشکیل
دادند.
▪هدف از انتشار وقایع اتفاقیه

نخستین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه ،روز جمعه،
 5ربیعالثانی سال  18( 1267بهمن )1229
منتشر شد .صفحه اول ،منقش به نشان شیر و
خورشید،باجمله«یااسدا...الغالب»درباالوعبارت
«روزنامچه اخبار دارالخالفه طهران» در پایین بود.
عنوان وقایع اتفاقیه ،هنوز روی صفحه اول قرار
نداشت و در شمارههای بعد اضافه شد .در شماره
نخست ،نویسنده به عزم حکومت بــرای انتشار
روزنامه رسمی ،با هدف اطالع رسانی به «رعایا»
اشارهوبههمیندلیل،ازشاهتشکرکردهاست.نام
روزنامه ،به مدت  10سال و تا  1277هـ.ق ،وقایع
اتفاقیهباقیماندوپسازآن،به«روزنامهدولت ِع ّلیه
ایران» و مدتی بعد به «روزنامه ایران» تغییر نام داد
و تا انقالب مشروطه هم دوام آورد .این روزنامه ،به
صورتهفتگیمنتشرمیشد.درنخستینستون
چاپشدهدرروزنامهوقایعاتفاقیهمیخوانیم«:قرار
شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخله
مملکتی و غیره را که دول دیگر گازت مینامند ،در
دارالطباعهدولتیزدهشودوبهکلشهرهایایران
منتشر گردد  ...از جمله محسنات این گازت یکی
آنکه سبب دانایی و بینایی اهالی این دولت ِع ّلیه
است .دیگر اینکه اخبار کاذبه اراجیف که گاهی
برخالف احکام دیوانی و حقیقت حال در بعضی از
شهرها و سرحدات ایران پیش از این باعث اشتباه
عوام  ...میشد ،بعد از این به واسطه روزنامچه،
موقوف خواهد شد ».وقایع اتفاقیه گاه انعکاس
دهندهخواستههایمردموحتیپاسخهاینیمبند
حکومتبهآنهانیز،بود.
▪واکنش مردم به چاپ روزنامه

بــرخــورد جامعه بــا روزنــامــه وقــایــع اتفاقیه که
نخستین روزنامه دولتی و رسمی در ایران بود،

بسیار جالب توجه است .باور عمومی این بود
که روزنامه توسط دولتیها منتشر میشود تا
برای آن ها منفعت مالی حاصل شود .نویسنده
روزنامه ،در شماره هفتم این جریده به این نوع
نگرش عمومی اش ــاره میکند و مینویسد:
«بعضی مردم نفهمیده و نمیدانند که ُحسن
این روزنامه چیست و مصرفش چه میباشد؟
پارهای اشخاص خیال میکنند که کاری است
که دیوانیان عظام راهانداختهاند به جهت منفعت
و مداخل و برخی چنین تصور میکنند که این
روزنامه مثل منصبی است که به کسانی که از
دیوان اعلی اسامی آن ها معین شده ،باید برسد
و به دیگران نباید برسد و لیکن هیچیک از اینها
نیست  ...این اخبار به جهت تربیت خلق و اطالع
آن ها از امورات دیوانی و غیره و اخبار دول خارجه
و منفعت خاص و عام اســت ».به نظر میرسد
بیاعتمادی مردم به دیوانیان ،در نگرش آن ها
به چاپ و انتشار روزنامه نیز ،تأثیر داشته است.
▪انتشار منظم

روزنامه وقایع اتفاقیه ،به صورت هفتگی چاپ
میشد .به دستور امیرکبیر ،تا شماره  ،17آن را
صبح روز جمعه منتشر میکردند ،اما از شماره

 18به بعد ،امیر دستور داد کار چاپ روزنامه،
به پنج شنبهها موکول شود و این رویه تا شماره
 656ادامه داشت و پس از آن ،به دلیل مشکالت
مالی ،روزنــامــه گرفتار بینظمی شــد .وقایع
اتفاقیه را با چاپ سنگی طبع میکردند و نثر
آن ،برخالف نثرهای پرتکلف این دوره که عرصه
خودنمایی اهل قلم و ادب بود ،از شیوهای ساده
و روان پیروی میکرد؛ به طوری که هر باسوادی
میتوانست از محتوا و منظور آن مطلع شود.
بهای روزنامه در سراسر ایران 10 ،شاهی(هر
ریال معادل  25شاهی و هر تومان معادل 200
شاهی) بود و اشتراک ساالنه هم ،قبول میکرد.
امیرکبیر مدیریت روزنامه را به حاجی میرزا جبار
ناظمالمهام سپرد و او ،نخستین مدیرمسئول
روزنامه وقایع اتفاقیه محسوب میشود .کار
چاپ روزنامه نیز ،در چاپخانه یا مطبعه حاجی
عبدالمحمد مطبعهچی انجام میگرفت.
منابع:
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تاریخ جهان
پاریس قالبی؛ پایتخت فرانسه
در جنگ جهانی اول!
روز سیام آگوست سال  ،۱۹۱۴یعنی چهار
هفته پس از آغــاز جنگ جهانی اول بود که
آلمانیها برای نخستین بار اقدام به بمباران
پاریس کردند ،اما هیچ کس بابت این مسئله،
نگرانی خاصی از خود نشان نداد .به گزارش
«تاریخ ایرانی» ،در آن روز ،خلبانی آلمانی به
نام «فردیناند فون هیدسن» بمبهایی را که
فقطدوکیلوگرموزنداشت،بهاضافهتعدادی
اعالمیه و یک پرچم سه رنــگ سیاه ،سفید
و سرخ ،از هواپیمایش به پایین پرتاب کرد.
حمالتهواییآلمانیهاعلیهفرانسهدرسال
 ،۱۹۱۴خسارات قابل توجهی ایجاد نکرد
و حتی موجب تضعیف روحیه فرانسوی ها
هم نشد .اما همزمان با پیشرفتهای فنی،
تهدیدهایهوایینیزبهسرعتافزایشیافت.
چیزینگذشتکهبمبهایچندصدکیلویی
بهمیدانآمدوزیپلنهاوبمبافکنهایجدید
آلمانی،محمولههایمرگبارخودرابرسرمردم
پاریسفروریختند.اماستادکلارتشفرانسه،
اقدامی غیرمعمول و عجیب برای حفاظت از
جان شهروندان انجام داد .این اقدام عجیب،
ساخت یک کپی عالی و درخشان از پاریس
بود؛ با این هدف که پایتخت قالبی ،بتواند
آلمانیهایمهاجمرادرساعاتشبوتاریکی
بهاشتباهبیندازد.مدیریتاینطرح،برعهده
یکنقاشپرترهبهنام«لوسینویکتورژیراندو
اسکووال»بود .شاهکارهنراستتارفرانسویها
در واقع همان پاریس ساختگی و قالبی بود
که در فاصله تقریبا بیست کیلومتری پاریس
واقعیساختهشد.ساختاینمتروپلجعلی،
ازسویدولتفرانسه،برعهدهمهندس«فرناند
ژاکوپزی» گذاشته شد؛ همان مهندسی که
استادنورپردازیهایآنچنانیبودوبهاولقب
«جادوگرنورها»دادهبودند.

