سخن سردبیر

یک سینه سخن دارم
خسرو امیر حسینی

عید آمد و ما لختیم می پرسند :چرا؟ شما که از عیال
و اوالد از بام تا شــام پرتالشــید مگر نه آن است که
از قدیم گفته اند خواهی برســی به گنج می بایســت
تالش کنی و تالش .شــاهد می آوریم این تن علیل
این موی سپید گواه آن پس کو ،تا نشویم سرخ روی
زین ابتدائی خواســته یاران هم سنگران از آمده عید.
بــه یاد دارم در دوران کودکی شــب عید حمامی ها
کوچه به کوچه فریــاد می زدند آش حمامی را بورانا
«بیاورید» و هر خانه که از آن دود «کلبله» بیرون می
زد با مقداری غذا و تنقالت لبیکی بر ندای حمامی ها
می دادند و جالب اینکه اخر شب در سکوت و تاریکی
با انبان پروگرفته شــده به خانه های فقرا «بدون سرو
صدا و در محرمیت خــاص» رفته و صبح عید  ،همه
لبها خندان و رخت نو پوشیده به دیدار هم می رفتند.
ما که به شــهر کوچیدیم زان عمــل بی خبر مانده و
صد افســوس که چه گــران بها فرهنــگ تعاونی را
جاگذاردیم!!! غریب به  60سال زین خاطره می گذرد
و هر سال به شــب عید بیاد آن روزگاران می افتم و
دریغا که روزها زین نداری غم این در سینه سنگینی
می کند و اشــک خجالت برگونه سرازیر و ...بگذریم.
بچه ها ســخت در تالش بسته شــدن آخرین شماره
ســال و بقول اهل مطبوع این را بگذاریم آن جا و آن
دیگری را بر این جا و  ...الی آخر تا بشــود مجله . 51
به یاد شــعری از حکیم ابوالقاســم فردوســی افتادم
که می فرمایند :مرا ســال بر پنجاه و یک رسید.
در حیات کاری چه پرشــمار نشــریه دیــده و بعضا
افتخار همکاری می داشــته و چه بســیار عیدها در
کنج اتــاق خبر بدون حضــور یــاران از رتق و فتق
امر اطالع رســانی گرفته تا تــر و تمیز کردن طاقچه
و میز ،تا ســال جدید بوی تمیزی اتــاق و بوی عید
برمشــام یاران اهل قلم برســد  .باورم هست انتشار
جریده در راســتای اهداف بلند انقالب اسالمی برای
انجام تغییراتی بنیادین در اقتصاد این کشــور جهان
سوم به منظور گام برداشتن در مسیر پیشرفت است.
 50ماه پیش بود نه ،خیلی بیشتر بود .خرداد پارسال
که پا و رمقی نبود که مجله منتشــر کنیم 50 .شده
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بود پس از  50ماه هم گذشــته ،من برای تولد شماره
 50خیلی انتظار کشیدم  .دنبال دنیای تازه ای بودم.
اما حامی نداشــتم .غــرق در دنیایی کــه این روزها
«ناپاک» می خوانیدش ،آن روزها هم البته ناپاک بود
که یک تماس از دوست قدیمی به انتظارم پایان داد.
تــا جنــاب مهنــدس داداش ،مرد فرهنگ دوســت
و کارآفرینــی یاعلــی را گفت مــن تا انتهــا رفتم.
و وقتــی شــوق مــن را دیــد بــا همــان صالبت و
دکتریــن کاریش که نشــانش در مدیریت ،شــهره
عام و خاص اســت گفت :شــروع کن و رفتم ســراغ
دوســتان اهل قلــم تــا کاری جدید را آغــاز کنم.
ایــن مقدمه را گفتم تا داســتان شــکل گیری یکی
از بهتریــن ماهنامــه هــای ایــران را بازگــو کرده
باشــم؛ ماهنامــه ای کــه با تکــه تکــه روح و جان
مــا شــکل گرفــت و مجموعــه ای شــد از بهترین
هــا و آینــه ای الیــق نامــش ،اقتصــاد و بیمه
از همــان روز بــا خودمــان شــرط کردیــم
«عوام بخوانند ،خواص بپسندند» .خط قرمزمان
هم قانون بود و دیگر هیچ  .کار شروع شد با نیروهای
مســتعد ،مخلــص و کاردان و خیلــی هــای دیگر.
ســعی کردیم اقتصاد و بیمه با روش مجالت مدرن و
آزاد اداره شود .نویسنده مطلب را می نوشت و معموال
کیفیت مطلب ،ســطح و ادبیات آن ارزیابی می شد.
آزاد و رها از تمام نشــریاتی که قبال در آنها کار کرده
بودیم .نه کسی جرات دستور دادن داشت و نه کسی
می توانست خط مشــی ای تعیین کند .اما یک فکر
مثل خوره همیشــه با ما بود که فکر می کردیم و می
کنیم که شاید اقتصاد و بیمه خیلی زود از وزیدن باز
بماند .به باورم همین  51ماه هم مجله اقتصاد و بیمه
عمر نوح کرده است! نه آنکه بی امید باشیم .برعکس
گمانم این بوده و هســت که می باید به سالیان آتی
اندیشــند .اما چه کنیم که روزنامه نــگاران به تمام
روزگاری کــه می گذرانند ،به عــرق ریزان روح و به
وزن کشی مدام کلمات مشغولند که مبادا سنگین تر
از آن باشد .که باید( .اهل دل داشتند درد دل ما را)...
اهل مطبوع گاه آشــکار می خندنــد و گاه زیر پلک
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می گرینــدو بچه های اقتصاد و بیمــه هم این گونه
اند .کســانی کــه تا ســپیده صبح کار مــی کردند
و به ســاح قلم سرکار پیتزایی ســق می زدند و به
حقوق کــم می ســاختند و می ســازند و مدام دل
خودشــان و خانواده شــان می لرزد .اما بازگو کردن
درد اقتصادی و معیشــتی مردم چه لذتی در جان ما
می ریزد که خارمغیالن هم به ســودایش نرم شود...
اینها شــگرد بچه های اقتصاد و بیمه بود .لذت انتشار
نشــریه اقتصاد و بیمه که بخشــی ،هرچند کوچک،
از دردهــا و درمان های کشــور عزیزمــان را علنی
می ســاخت همیشــه در ذهن ما بود و هزاران حیف
و دریغ و افســوس که در این میان کســانی هستند
که با شــاقی در دســت بر ما تازیانه می زدند و می
زنند کــه نگوییم دردهــا!!! اجازه مــی خواهد نقبی
به تاریخ و انتشــار روزنامه وقایع اتفاقیه که بدســت
رادمرد بــزرگ امیرکبیر به زینت طبع آراســته می
شــد و در بازه زمانی کوتاه حضورش اثربخش زیادی
در آگاهی بخش مردم داشــت نگاهی داشــته باشیم
تا بهتر زان توشــه برداریم ،باشــد که مقبول افتد: .
روزنامه وقایع اتفاقیه نام دومین نشریه فارسیزبان
و روی هــم رفتــه ،پس از کاغــذ اخبــار و روزنامهٔ
آشــوریزبان زاهر یرادی باهرا )۱)،ســومین نشــریهٔ
ایران اســت .این هفتــه نامه به دســتور میرزا تقی
خان امیرکبیــر در تهران در دوران ناصرالدین شــاه
منتشر میشد .نخستین شــمارهٔ این نشریه هفتگی
در  ۵ربیعاالول ســال  ۱۲۶۷هجری قمری(( )2برابر
 ۱۸دی مــاه  ۱۲۲۹خورشــیدی و  ۸ژانویه ۱۸۵۱
مسیحی) (سال ســوم پادشاهی ناصرالدین شاه«)»1
به چاپ رسید .در این شماره ،تصویر شیر و خورشید
با جمله یا اســداهلل الغالب به شیوهای خاص طراحی
شــده بود کــه واژه اهلل باالی شــیر قرار گیــرد« .یا
اســداهلل الغالب» و همچنین عبــارت روزنامه اخبار
دارالخالفــه طهــران [=تهران] ،در فضــای گرافیکی
ویــژهای به صــورت غیرمتداول خوشنویســی رایج
سامان داده شده بود .تأثیرپذیری خط و خوشنویسی
نســتعلیق از نوآوریهــای دورهٔ قاجــار ،در روزنامه

وقایع اتفاقیه نیز به نحو چشــمگیرتری نمود مییابد.
انتشــار این روزنامه در راســتای اهــداف امیرکبیر
بــرای انجام تغییراتــی بنیادین در ایــران به منظور
گام برداشــتن در مســیر پیشــرفت آن کشور تلقی
میگردد .اما وی اندکی بعد (سال  ۱۲۶۸ه.ق).کشته
میشــود؛ و ســرانجام پس از آنکه ادارهٔ این روزنامه
ســالها در دست کســان دیگری افتاد ،اداره روزنامه
در  ۱۲۸۸قمری}،نیازمنــد منبع{ به محمدحســن
خــان صنیعالدوله ) اعتمادالســلطنه( ،مترجم دربار،
رئیس تازهٔ ادارهٔ انطباعات ناصر الدین شــاه ،و فرزند
حاج علی خان حاجبالدوله )قاتل امیر کبیر) ،سپرده
شــد .او هم در عمــل ،روزنامه جدیــدش ـ روزنامهٔ
ایــران ـ را جایگزین این روزنامه کــه البته آن زمان
نامش دیگر وقایــع اتفاقیه هم نبود ،کــرد (نیازمند
منبع) به جز اعتمادالســلطنه ،بقیه دســتاندرکاران
و گرداننــدگان روزنامه ،پیوســته در تغییر بودند)3(.
از شــماره  ۴۷۱به بعــد ،این روزنامه بــا نام روزنامه
دولــت علیه ایران به چاپ رســید .تعداد صفحههای
ایــن روزنامــه از چهــار تــا دوازده در نوســان بود.
درونمایه
در این روزنامه ،اخبار داخلی شــامل خبرهای مربوط
بــه پایتخت )اخبــار دارالخالفه) ،دربار و ســفرهای
ناصرالدینشــاه ،عــزل و نصبها و اعطــای مقامها،
نشانها و امتیازات چاپ میشد .در برخی شمارههای
آن ،اعالنهای رسمی دولتی در ورقهای جداگانه چاپ
و همراه روزنامه ،توزیع میشــد که به آن اشتهارنامه
میگفتند .در برخی شــمارهها نیز اخبار و رویدادهای
شهرستانهای ایران به چاپ میرسید (اخبار والیات).
در بخــش اخبار خارجی ،بیشــتر اخبــار مربوط به
دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی
به چاپ میرســید؛ مقاالتــی از روزنامههای اروپایی
برگرفته میشــد و با ترجمهٔ روان فارسی در روزنامه
منتشر میشــد .بســیاری از این ترجمهها کار خود
صنیعالدوله بــود )3(.رویهمرفتــه روزنامه از زبان
نوشــتاری ســادهای بهره میبرد که تا زمان جنبش
مشــروطیت در نوشــتههای این دوره کمتر به چشم
میخورد )3(.در بیشتر شــمارههای روزنامه ،صورت
قیمت اجناس مورد نیاز مردم به نرخ رســمی دولتی
چاپ میشــد(نرخ ارزاق)؛ در برخی شــمارههای آن
اعالن فروش کتابهای تازه چاپ شده منتشر میگشت.
ایــن روزنامه بــه خبرهــای مربوط به کــودکان و
نوجوانــان هــم عنایــت فــراوان داشــت .از جمله
میتوان به انتشــار مستمر و پیوســتهٔ اخبار مدرسهٔ
دارالفنون (کــه دانشآموزان آن نوجــوان بودهاند)،
گزارشهای بیماریهای کودکان و آبله کوبی ایشــان،
خبرهایــی پیرامون کــودکان فرنگــی ،گزارشهای
مربوط به حوادث کودکان ،کــودکان بزهکار و حتی

اخبــار و آگهی های کتــاب کودک ،اشــاره نمود)1( .
گذشــته از نشان رسمی کشــور ایران(شیر و خورشید)،
نخستین تصویر مطبوعات ایران ،در شماره  ۴۷۱روزنامهٔ
وقایع اتفاقیه (که در آن شــماره با نام «وقایع» منتشــر
شــده بود و از شمارهٔ پسین هم نام «روزنامه دولت علیه
ایــران» را به خــود گرفت) به تاریــخ  ۲۸محرم ۱۲۷۷
ق .منتشر شــد؛ این تصویر ،عکســی از جانبهدربردن
معجزهآســای یک کــودک در مجلس تعزیــه بود)1(.
امیرکبیــر دربــاره ایــن روزنامــه گفتهاســت:
عوام نمیدانند که مصرف و حســن ایــن وقایع اتفاقیه
در چیســت؛ یا خیــال میکنند کــه دیوانیــان عظام
شــروع به این کردهاند به جهت منافــع و مداخل .لکن
اینطور نیســت و نباید باشــد .این اخبار چیزی است.
اینها به جهت تربیت خلق اســت و اینکه اینها از امور
دیوانــی و اخبار و مناســبات دول و منافع خاص و عام
و مقتضیــات عصر عال ِم باشــند؛ و اینکه تا روزی که من
هستم نمیشود که این اطالع به عامه نرسد .این روزنامه
منصبی نیســت که به کســانی که از دیوان اعلی اسامی
ایشــان تعیین شده ،به اینها برســد و به دیگران نرسد.
چالشها
هرچنــد انتشــار «وقایع اتفاقیــه» گام بســیار مهمی
در راه پیشــرفت دانســته میشــود )3(،امــا ایــن
روزنامــه دســت کم بــا دو چالــش مهم رویــارو بود:
 -۱بهــای روزنامه ده شــاهی بــود و در آن روزگار که
یک من گوشــت ،یک قران میارزید ،هر شمارهاش برابر
نیم من گوشت بها میداشــت؛ ازاینرو عامه مردم توان
خرید آن را نمیداشتند .همچنین اینکه پخشکنندگان
روزنامه نیز چشــم داشــتند که از ایــن راه درآمدی به
دســت آورند ،قیمت تمامشــده روزنامــه را برای مردم
باالتــر میبرد .در عین حــال ،چنانچــه در صفحهٔ اول
شمارهٔ نخســت روزنامه آمدهاست«:دولت علیه ،اعضای
دولت ،صاحــب منصبان و رعایای صادق را موظف کرده
بود تا این روزنامــه را بخرند»؛ و بدین ترتیب ،در عمل،
آن خواص میشد)3(.
نخستین روزنامه در ایران ویژه و از ِ
 -۲حکومــت خودکامه ناصری ،لحن نوشــتار روزنامه را
_ از همان آغــاز و در زمان خــود امیرکبیر هم _ دچار
چاپلوســی بســیار کرده بود ،چنانکه از شــش صفحه
روزنامه ،یک صفحه و نیم آن به اخبار و جزئیات کارهای
ناصرالدین شــاه میپرداخت و این کار را با آنچنان تملق
و گزافهگویــیای انجام میداد که حتی تغییرات جوی و
گرم شدن هوا را نیز به «یمن وجود مبارک» ربط میداد،
برای نمونه در شمارهٔ سومش چنین آمدهاست« :از یمن
طالع فیروزی مطالع و اقبال بیهمان ســرکار اعلیحضرت
پادشاهی هوای دارالخالفه طهران در این اوقات به طوری
خوب و خوش میگذرد که برف به آن شــدت در ســه
چهار روزه بــه کلی از اطراف و حول و حوش رفت)3(».
نمونه

در خود روزنامه (شــمارهٔ هفتم ،ســال نخســت) ،فکر
راهانــدازی و برپایــی یک روزنامه به شــخص شــاه _
ونــه به امیرکبیر _ نســبت داده میشــود ،حــال آنکه
چنیــن ابتکاری از شــاه که در آن هنگام بســیار جوان
(بیســت ســاله) میبود ،بعیــد به نظر میرســید)3( :
از آنجا که همت خسروانی اعلیحضرت پادشاهی مصروف
به تربیت اهالی و اعیان و رعایا و تجار و کسبه دولت خود
است که بر دانش و بینش آنها بیفزاید از [گزارش] داخله
و خارجــه خبردار باشــند لهذا به انتشــار آن [روزنامه]
به ممالک محروســه فرمایش فرمودنــد تا اطالع آگاهی
و دانایی بینایی اهالی این دولت علیه بیشــتر شود]۳[.
ســالهای نخســت به تخت نشســتن ناصرالدین شاه
آکنده از شــورشهای پیدرپی بود ،ولی با کوششهای
امیرکبیــر آرامــش در کشــور حکمفرما شــد؛( )3در
این بــاره در صفحهٔ نخســت روزنامه (در همان ســال
نخســت ،در زمان امیرکبیر) چنین نوشــته شدهاست:
چون که ســرکار اعلیحضرت پادشــاهی از زمان جلوس
به تخت فرمانروایی تاکنون ممالک محروســه را سیاحت
نفرمودهانــد و خاطر خســروانی مایل اســت که انتظام
والیات و آســودگی رعایا را برأیالعین مشاهده فرموده
و چون آفتاب جهانتاب به وجود مبارک روشــنی حاصل
نمایند .لهذا خاطر مبارک عزیمت ســیاحت در ممالک
عراق (=عراق عجم) و اصفهان فرموده ،برخالف اســاف
خود اعلیحضرت پادشــاهی که شــوکت دولت همایون
و جالل نوبــت روزافزون خود را آســایش رفاه رعیت و
انتظــام و امنیــت مملکت میدانند و منظــور دارند که
از زیادتی قشــون در حرکت آســیبی به رعایا نرسد)3(.

پانویسها و منابع
 -1ســید علی کاشــفی خوانســاری (صاحــب امتیاز
و مدیرمســئول) .تولــد مطبوعــات کــودک و نوجوان
در ایــران ،نگاهــی کوتــاه بــه تاریخچه شــکلگیری
نشــریات کودک و نوجوان در ایران . .ماهنامهٔ شــهرزاد
(تهران :موسســهٔ شــهرزاد قصهگوی کــودک).۱۳۸۷ ،
انتشــار وقایــع اتفاقیــه ،وبگاه صــدا
-2
و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران
 -3ربیعــی ،منیــژه .از وقایع اتفاقیه تــا تملق ناصری.
روزنامــهٔ شــرق .۱۳۸۴-۰۱-۱۶ ،بایگانــی ،magiran
بازیابیشــده در تاریــخ  ۲۳اردیبهشــت .۱۳۸۸
آدمیــت ،فریــدون .امیرکبیــر و ایــران.
انتشــارات خوارزمــی .چــاپ چهــارم۱۳۵۴ ،
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