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 درآمدى بر زيرساخت مطبوعاتى انقالب مشروطه

  ھا ھا، كاركردھا و آسیب گیرى، ويژگى چگونگى شكل

  بھرام جبارلوى شبسترى

  ۶مجله آموزه ، شماره :منبع 

   

  مقدمه 

آيد و  دگرگونى به وجود مى )۴(يك نظام اجتماعى )٣(و كاركرد )٢(فرايندى است كه طى آن در ساختار )١(تغییر اجتماعیت

  )۶(.رود يكى از فرازھاى مھم تغییر اجتماعى به شمار مى )۵(ب،انقال

داند، و  را يك تغییر ناگھانى، سريع، غیر معمولى و شديد يك نظام اجتماعى مى )٨(انقالب اجتماعى )٧()م ١٩٨۴(ھورتن 

  :اند انقالب را چنین تعريف كرده )١٠(و شل، )٩(شورمان

يك فرھنگ سنتى، يك اقتصاد غیر خالق، يك طبقه حاكم كه فقط حذف يك نظم قديمى، يك نظام سیاسى كھنه، 

  .كند بندى اجتماعى كه ديگر آدمیان را ارضا نمى كند و يك نظام سازمان استثمار مى

  : گويد نیز، در تعريف انقالب مى )١١(ھانتینگتون

ھاى  اى سیاسى، خط مشساخت اجتماعى، نھادھ )١٢(ھا، يك انقالب، متضمن تغییرات شديد، كامل و سريع در ارزش

  )١٣(.حكومتى و رھبرى سیاسى اجتماعى است

باشد كه در  ھاى جديدى مى ھاى اجتماعى، آفرينش ارزش ھا و انقالب ھاى جنبش ترين ويژگى در اين میان يكى از مھم

غاز ھا با شروع انقالب آ گذشته، دست كم به صورت بارزى مطرح نبوده است و تالش براى ھمگانى شدن اين ارزش

ھاى مناسب ضرورت دارد؛  به عبارت ديگر، براى وقوع ھر انقالبى، وجود شرايطى عینى و ذھنى و زمینه )١۴(.شود مى

ھاى نو و ايدئولوژى انقالبى نیز، بايد شكل بگیرد تا نه تنھا تبیین كننده  عالوه بر اين عوامل، ايده. ولى كافى نیست

ھاى انقالب را مشخص كند و امید پیروزى و شوق ايجاد وضع بھترى  آرمان شرايط نابسامان موجود باشد، بلكه اھداف و

  )١۵(.را در دل مردم برافروزد

و ) م ١٩٠٩/ ش  ١٢٨٨( جامعه ايران ھم به فاصله حدود ھفتاد سال بعد از پیروزى انقالب مشروطه در دوره دوم خود 

ھر دو انقالب . كه مسیر تاريخ كشور را تغییر داد خلع محمدعلى شاه قاجار از سلطنت، دوباره در شرايطى قرار گرفت

به فرار شاه منتھى شدند و دولت موقتى به سر كار آمد و ھر دو انقالب مورد ھجوم قواى ارتش ھمسايه قرار 

از اين رو شناخت، تحلیل و تبیین انقالب مشروطه به دلیل تشابه وقايع جوامع انسانى و پیامدھاى ناشى از  )١۶(گرفتند؛

  .ريزان ـ داشته باشد گذاران و برنامه ھاى ذى قیمتى براى ھمگان ـ بويژه سیاست تواند آموزه مى آن،
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  : گويند چنان چه مقام معظم رھبرى در اين زمینه مى

يكى از چیزھايى كه انسان از رسانه توقع دارد، اين است كه از حوادث گذشته براى توضیح تھديدھاى آينده و حوادث 

ً . ھا حساس كند ستفاده كند و مردم را نسبت به آندر شرف تكوين ا قضاياى جوامع انسانى و جھانى، حقیقتا

آيد، عوامل تأثیرگذار حقیقى در زندگى  ھا به وجود مى اند؛ چون با ھمه تغییرى كه در وضع زندگى انسان مشابه

و لن تجد لسسنة هللا . "تبینید، ھمین اس كه در قرآن مى" سنت هللا . "ھا ھمیشه چیزھاى معینى است انسان

ھايى به وجود  ھا و تحول ھايى وجود دارد و تبديل ھاست؛ يعنى سنت ھمین"و لن تجد لسنة هللا تحويالً " ، "تبديالً 

كنم،  امروز كه نگاه مى... آيد؛ مثالً امروز قضاياى مشروطه براى ما كامالً قابل درس گیرى و درس آموزى است مى

ھاى گوناگون دنیا؛ مثالً انقالب كبیر  ھمچنین عوامل در انقالب. و حوادث خیلى به ھم نزديك استبینم كه اين قضايا  مى

  )١٧(.ھاى ديگر، مشابه است فرانسه يا انقالب

ھاى آغازين قرن بیستم ـ  ھاى پايانى قرن نوزدھم و سال سرانجام در دوران سلسله قاجاريه ـ بويژه در دھه

ھا كه براى مشرق زمین ھمراه  ھاى صنعتى، اجتماعى و سیاسى غربى رابر پیشرفتالعمل نخبگان و مردم در ب عكس

مقاومت جويانه و طرد . ٢آمیز و شیفته گرايانه؛  مسالمت. ١: شد بندى مى با استعمار بود، در سه گروه كلى تقسیم

ھاى ضد  داخلى ـ ملھم از آموزشھاى فكرى  ھا كه از زمینه العمل اين عكس )١٨(.بیدارگرايانه و اتحادخواھانه. ٣كننده؛ 

گرايى غرب ـ  ھاى قانون ھاى فكرى خارجى ـ ملھم از انديشه استبدادى و ضد استعمارى اسالم ـ و ھمچنین زمینه

ھاى مھم مردمى، مانند جنبش تنباكو و انقالب  ھاى فرھنگى، فكرى و جريان متأثر بودند، توانستند زمینه عرضه داشت

  )١٩(.را فراھم كنند) دوم ھاى اول و دوره(مشروطه 

انتشار نخستین روزنامه در ايران به عنوان يك وسیله ارتباط اجتماعى و توسعه مطبوعات دولتى در عصر قاجار و توسعه 

ھاى اول و دوم انقالب مشروطه و  ارتباطات اجتماعى ملى و غیر دولتى، در داخل و خارج از كشور ـ بويژه در جريان دوره

  )٢٠(.شود ھاى مھم دوران سلطنت قاجاريه محسوب مى دعلى شاه ـ يكى از ويژگىبعد از سقوط محم

ھاى يكى از اركان اساسى انقالب  ھا، كاركردھا و آسیب كوشد چگونگى شكل گیرى، ويژگى نوشتار حاضر مى

تر از  بیش البته در متن مقاله به جاى واژه مطبوعات،. را بررسى كرده و تحلیل نمايد )٢١(مشروطه، يعنى مطبوعات

ً مطبوعاتى نیست كه به  روزنامه استفاده شده است و منظور از روزنامه ـ با توجه به شرايط دوره مورد بررسى ـ دقیقا

  .يابند صورت روزانه انتشار مى

   

  وسايل ارتباط جمعى) أ

  مفھوم . ١

ات و قضاوت و فرھنگ ھا و شرايط انتشار جمعى و منظم تمام عناصر معلوم يكى از اصطالحاتى كه مجموع روش

اين اصطالح؛  )٢٣(.است» وسايل ارتباط جمعى«يا  )٢٢(»ارتباطات اجتماعى«كند، اصطالح  انسانى را مشخص مى

گیرد و از طرف  را در برمى[ھاى الكترونیكى عصر دوم  و رسانه[ھاى پرتیراژ، راديو، تلويزيون و سینما  مطبوعات، كتاب
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اين واژه بیان كننده اين مفھوم است كه . م انتخاب شده است ١٩۶٣م دسامبر شوراى مذھبى واتیكان دوم در چھار

ھا در زندگى  نمايد؛ زيرا انسان در اين اصطالح، انتقال و انتشار و توزيع پیام ارتباطى را مشخص مى )٢۴(واژه ارتباط

شوند و گرد ھم  ھم نزديك مىنمايند؛ به  ديگر كمك مى كنند؛ به يك چه را كه دارند، با ھم مبادله مى اجتماعى آن

كه در  )٢۵(»اجتماعى«صفت . كنند؛ به ھمین جھت، ارتباط آزاد و دائم، اساس زندگى اجتماعى است اجتماع مى

 )٢۶(»توده«ھدف اين انتخاب آن است كه از يك طرف واژه . اصطالح مذكور به كار رفته نیز، با دقت خاصى انتخاب شده

مبسته نبودن افراد را در بر دارد، كنار گذاشته شود، و از سوى ديگر، نشان داده كه انديشه مسؤولیت نداشتن و ھ

گیرد و خود يكى از عوامل مھم اجتماعى  ھاى بسیار وسیع جوامع و حتى تمام بشر را در برمى شود كه ارتباط گروه

  )٢٧(.رود شدن به شمار مى

م به  ١۴٣۶ین چاپ حروف متحرك سربى در سال شايان ذكر است نخستین عصر ارتباطات اجتماعى با اختراع ماش

ھا و رفتارھاى انسانى را ھم تحت  روابط اجتماعى و انديشه )٢٩(آغاز شد و به عقیده مك لوھان )٢٨(وسیله گوتنبرگ

ھاى چاپى قرار داد؛ به ھمین سبب وى ھمه مظاھر زندگى جوامع غربى را در اين عصر به عنوان  تاثیر شديد نوشته

  )٣٠(.كند برگ معرفى مىكھكشان گوتن

   

  پیدايش مطبوعات در جھان. ٢

اى  رود؛ به طورى كه يونسكو كتاب را يك نشريه غیر دوره ترين خصوصیت مطبوعات به شمار مى اى، مھم انتشار دوره

ش مجلس شوراى اسالمى نیز در تعريف  ١٣٧٩در اصالحیه قانون مطبوعات، مصوب سال  )٣١(.كند چاپى تعريف مى

  :آمده است مطبوعات

ھاى گوناگون  مطبوعات در اين قانون، عبارتند از نشرياتى كه به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمینه

خبرى، انتقادى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، كشاورزى، فرھنگى، دينى، علمى، فنى، نظامى، ھنرى، ورزشى و 

  )٣٢(.شود ھا منتشر مى نظاير اين

اى، گروھى يا اجتماعى بدين  به وجود آمدن مطبوعات به عنوان يك رسانه، وسیله و كانال ارتباط جمعى، تودهچگونگى 

با تكمیل صنعت چاپ در اروپا بعد از ايجاد خط و تھیه كاغذ، جوامع اروپايى با انتشار مطبوعات وارد دومین : گونه بود

م و  ١۴٣۶ختراع ماشین چاپ به وسیله گوتنبرگ در سال عصر ارتباطات اجتماعى خود شدند؛ به طورى كه پس از ا

ھاى مكتوب، تحول بزرگى در  ھا و پیام ايجاد شرايط فنى، سازمانى و مالى مساعد در زمینه تھیه و تكثیر نوشته

ارتباطات غیر مستقیم آغاز شد و براى اشاعه معلومات و اطالعات و افكار انسانى و پیشرفت فرھنگ و تمدن بشرى، 

  )٣٣(.نات وسیعى پديد آمدامكا

بدين ترتیب از اواخر قرن شانزدھم و اوايل قرن ھفدھم كه صنعت چاپ توسعه واقعى خود را يافت، انتشار مطبوعات 

ھاى چاپى اروپايى به تعداد  ھاى امروزى خود را به دست آورد؛ به طورى كه نخستین روزنامه نیز رفته رفته ويژگى

ً زياد و با نظم مستمر  به ) در حدود دو قرن پس از ايجاد صنعت چاپ(اى ھفتگى، از دھه سوم قرن ھفدھم  دورهنسبتا
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اى كوتاه مدت، دو خصلت اصلى وسايل  ھمچنین اگر در نظر داشته باشیم كه انتشار توده گیر و نظم دوره. وجود آمدند

وزدھم میالدى ـ كه مطبوعات روزانه اند، باز بین زمان انتشار نخستین مطبوعات غربى تا اوايل قرن ن ارتباط اجتماعى

  )٣۴(توسعه و تكامل پیدا كردند ـ دو قرن ديگر فاصله وجود داشته است

دھد، مطبوعات غربى كه در قرن ھفدھم و دوره حاكمیت استبداد زاده شده  ھا نشان مى از منظر ديگر نیز بررسى

وزدھم ـ كه دوره مطبوعات مسلكى نامیده شده است بودند، دوره دوم حیات خود را در اواخر قرن ھجدھم و اوايل قرن ن

دادند و در واقع به ايفاى نقش موءثر خود در انتشار عقايد  تر به انتشار اخبار و مقاالت سیاسى اختصاص مى ـ بیش

پرداختند؛ ولى از اواسط قرن نوزدھم، مطبوعات غربى دوره سوم  ھاى دموكراتیك مى خواھانه و انعكاس جنبش آزادى

ھاى سیاسى  خود را با توجه بیش از پیش به چاپ اطالعات و مطالب گوناگون غیر سیاسى و رھا كردن روش حیات

ھا و نھادھاى مطبوعاتى مانند  آغاز كردند و به عبارتى اسیر بودن آنان در دام تبلیغات بازرگانى باعث شد كه سازمان

  )٣۵(.تر استوار سازند ساير موءسسات بزرگ اقتصادى، ھدف اصلى خود را بر فروش بیش

شايان ذكر است كه توسعه مطبوعات توده گیر، خود تابعى از عواملى مانند كاھش قیمت روزنامه، صنعتى شدن، 

در جوامع غربى نیز بوده ... كاھش بى سوادى، ثروت اندوزى و گسترش شھر نشینى، باال رفتن سطح زندگى و

  )٣۶(.است

   

  وظايف . ٣

ھاى جديد و مبادله افكار و عقايد، در راه  از جمله مطبوعات ـ با انتقال اطالعات و آگاھىوسايل ارتباط اجتماعى ـ 

ھاى وسیع  به عبارتى ديگر، نیازھاى روز افزون گروه. پیشرفت فرھنگ و تمدن بشرى نقش مھمى را به عھده دارند

متعددى را پديد  )٣٧(اجتماعىھا و وظايف  جوامع انسانى به استفاده از وسايل ارتباطى، براى اين وسايل نقش

در جھان بوده و  )٣٩(چه وسايل ارتباط اجتماعى، از جمله عوامل اساسى شكل دادن افكار عمومى چنان )٣٨(اند آورده

، )۴٣(»ترغیب«، )۴٢(»آگاھى«را نظر بگیريم كه حداقل داراى مراحل چھارگانه  )۴١(و اگر فراگرد انتشار نوآورى )۴٠(ھستند،

ھاى ارتباط جمعى و جھان وطنى، به طور نسبى در مرحله  باشد؛ كانال مى )۴۵(»سويى ھم«يا » تأيید« و )۴۴(»تصمیم«

  )۴۶(.ھاى ارتباط شخصى و محلى در مرحله ترغیب فرايند تصمیم نوآورى، حائز اھمیت ھستند آگاھى، و كانال

. ت اجتماعى بر دولت و جامعه استيكى از وظايف و كاركردھاى اجتماعى مطبوعات، ايجاد بستر مناسبى براى نظار

داند كه افراد از جانب ديگران در  پذيرى و بويژه فشارى مى نظارت اجتماعى را مجموعه فراگردھاى جامعه )۴٧(كازنو

. رنگى و متابعت از جامعه سوق داده شود ھا در جھت ھم شود تا رفتار آن كنند و اين فشار باعث مى جامعه حس مى

اند و اين نظارت بیش از پیش از حالت فردى خارج شده  ھا نقش اساسى در نظارت اجتماعى يافته در اين میان رسانه

از اين رو وقتى بخواھیم به وضعیت انتقاد در  )۴٨(است و توجه به افكار عمومى در اين زمینه، اھمیت زيادى يافته است؛

ھا، و  ير بايد به انديشه در رابطه دولت و رسانهاى اجتناب ناپذ وسايل ارتباط اجتماعى يك جامعه بینديشیم، به گونه

ً به تفكر در باره رابطه دولت و ملت روى آوريم؛ زيرا میان اين مقوله   )۴٩(.ھا كنشى متقابل وجود دارد متعاقبا
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  : گويد مى» ھا اندازى به تاريخ رسانه چشم«در كتاب  )۵٠(به طورى كه اسلون

البته مقصود از حكومت، ھمان است كه در قالب .ر آزادى مطبوعات استترين شاخص حضو حق انتقاد از حكومت، مھم

اى از نھادھاست كه قواى اجرايى، قانون گذارى،  به عبارتى دولت مجموعه. كار كرد، ساختى به نام دولت مطرح است

ه كار بردن و حق انحصارى ب.... گیرد  اداره امور مركزى و محلى، دادگسترى، پلیس و نیروھاى مسلح را در بر مى

  )۵١(.مشروع زور را در اختیار دارد

ً فرياد علیه ظلم و عیب جويى نیست؛ بلكه جايگاھى است براى ارزيابى عملكردھا و  بنابراين، انتقاد، ديگر صرفا

اين ارزيابى، به نوعى داراى كاركرد حضور مشورتى مردم در اداره امور است و چنین كاركردى از نظر قرآن، . رويدادھا

  : فرمايند سوره شورا مى ٣٨كه خداوند متعال در آيه  چنان )۵٢(باشد؛ كردى ارزشمند مىكار

ديگر انجام  ، كارشان را به مشورت يك)و در حفظ دين و دنیاى خود(و آنان كه امر خدا را اجابت كردند و نماز به پا داشتند 

  .كنند ھا كرديم به فقیران انفاق مى دھند و از آن چه روزى آن

مردان در حوزه  نگاران، ھیأت حاكمه و دولت وى ديگر، انديشمندان معتقدند كه عملكردھاى مطبوعات و روزنامهاز س

ھايى كه حاوى بايدھا و نبايدھا صريح و  انتقاد، خود تابع تئورى ھنجارى حاكم بر وسايل ارتباط اجتماعى است؛ تئورى

به وضوح اين » ھاى ارتباط جمعى تئورى«در كتاب ) م١٩٨٧( )۵۴(به طورى كه مك كوائل )۵٣(ھاست؛ ضمنى درباره رسانه

  :گويد نظر را مطرح كرده است و مى

ھاى ھنجارى با اين سؤال اساسى سر و كار دارد كه وسايل ارتباط جمعى چگونه بايد عمل نمايند و چه انتظارى  تئورى

. ١: گردد  جیره مذكور به سه نكته باز مىشود و زن مربوط مى» جامعه رسانه«اين امر به زنجیره . رود از آنان مى

ھا از  ھا به عنوان واسطه میان رويدادھا و رسانه تصويرى كه رسانه. ٢ھا در آن جامعه؛  ھاى شكل گیرى رسانه ريشه

  )۵۵(.ھا براى تداوم سیستم حاكم در جامعه وجود دارد تصورى كه از رسانه. ٣خود دارند؛ 

ھاست  ايل ارتباط اجتماعى جامعه، مشخص كننده بايدھا و نبايدھا در عملكرد آندر واقع تئورى ھنجارى حاكم بر وس

ھا و مشروعیت بخشیدن به ارتباط عمودى يا افقى ھیأت  اى جارى با تعیین میزان استقالل رسانه كه قوانین رسانه

كند؛ ولى توقعات غیر  مى ھا به رغم اھمیتى كه دارد، فقط سھمى از اين بايدھا و نبايدھا را تعیین حاكمه با رسانه

ھا، محتواى حافظه عامه از عملكرد  ھاى فشار، باورھا و انتظارات مردم از رسانه مردان، توقعات گروه رسمى دولت

اى از اين بايدھا و نبايدھا ھستند كه  ھا، تعیین كننده بخش عمده ھا و در مجموع پاره فرھنگ حاكم بر رسانه رسانه

بنابراين، بستر ساخت و كاركرد . ھاى يك جامعه خالصه كرد ر تئورى ھنجارى حاكم بر رسانهھا را د توان ھمگى آن مى

توان تئورى ھنجارى حاكم دانست كه عمالً فضاى تنفسى مطبوعات را تشكیل  را مى» دولت مطبوعات ملت«رابطه 

  )۵۶(.گذارند دھند و بر مقدار و نوع انتقاد در مطبوعات تأثیرى عمیق مى مى

توانند آيینه تمام نماى زندگى سیاسى و اجتماعى آن كشور باشند؛  ال وسايل ارتباط اجتماعى ھر كشور، مىبه ھر ح

ھاى جمعى و حل  ھا و آرمان ھا در انعكاس خواست به ھمین دلیل استقالل و عدم استقالل، آزادى و محدوديت آن

ھا يا كاركردھا و يا وظايف  ھا يا كارويژه نقشدر اين جھت  )۵٧(.آورد مسايل عمومى، آثار متفاوتى را به وجود مى
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بندى شده  طبقه) م١٩۴٨ـ١٩٢٨( )۵٨(اجتماعى ـ وسايل ارتباط اجتماعى كه براى نخستین بار از سوى ھارولد السول

نظارت بر محیط : توان در چھار نقش اساسى بیان كرد اند ـ را مى است و بعدھا ساير انديشمندان به تكمیل آن پرداخته

و ) نقش آموزشى(، انتقال میراث فرھنگى )نقش تشريحى(ھاى اجتماعى  ، ايجاد و توسعه ھمبستگى)خبرى نقش(

  )۵٩().نقش تفريحى(ايجاد سرگرمى 

   

  زيرساخت مطبوعاتى انقالب مشروطه) ب

  مطبوعات به مثابه زيرساخت. ١

پانصد سال، بشر با استفاده از وسايل و تاريخ تمدن، به تعبیرى تاريخ سیر افكار و عقايد بشر است و در مدت بیش از 

[ ھاى الكترونیكى عصر دوم مانند اينترنت و رسانه[اختراعات علمى مثل چاپ، تلفن، تلگراف، مطبوعات، راديو، تلويزيون 

به عبارتى با به كار بردن . ارتباط پیدا كند... ھاى مكانى و زمانى و نوع خود فراتر از محدوديت بیش از كوشیده با ھم

ديگر ابراز  اند از وقايع روز باخبر شوند؛ عقايد خود را به ھم وسايل ارتباطى، اعضاى مختلف جامعه انسانى كوشیده

ھاى فكرى،  ھاى محیط خود را تفسیر و تعبیر نمايند و سرانجام با تسلط بر وسايل ارتباطى، به پیشرفت كنند؛ انديشه

  .اجتماعى و سیاسى دست يابند

نگارى و ارتباطات اجتماعى در دوران انقالب فرانسه، انقالب  ھا نشان داده است كه نقش روزنامه در اين میان بررسى

آورى وسايل  چه نقش ارتباطات به طور عام و فن مشروطه ايران و بسیارى از وقايع و حوادث، غیر قابل ترديد است؛ چنان

قتصادى و تغییرات بزرگ سیاسى در كشورھاى به ارتباط اجتماعى به طور خاص، در فرايند تغییرات اجتماعى، رشد ا

  .اصطالح غیر صنعتى و رو به توسعه از قرن نوزدھم مورد بررسى قرار گرفته است

دھد كه يك خط موازى  ھمچنین بررسى رويدادھا در خاورمیانه، آسیا، آمريكاى التین در قرن بیستم نیز، نشان مى

ك سو، و روزنامه نگاران، نويسندگان، سخنرانان و منتشر كنندگان ھا از ي مستقیم میان اصالح طلبان و انقالبى

توان میان دو جريان رابطه نھادھاى ارتباطى ـ بويژه  ھا و جزوات سیاسى از سوى ديگر وجود دارد كه نمى اعالمیه

واقع  به عبارتى در. ارتباطات اجتماعى و كل فرايند شورش سیاسى، انقالب و اصالح اجتماعى ـ تفكیك قايل شد

ترين وقايع اجتماعى دو دھه نخستین قرن بیستم در برخى كشورھا ـ از جمله ايران، ـ مستقیما رابطه  برخى از مھم

  .دھد ھا را نشان مى میان مطبوعات، افكار عمومى و اصالحات سیاسى و انقالب

كان اساسى انقالب مشروطه نام كه در منابع معتبر علمى از مطبوعات به عنوان يكى از ار بنابراين، با توجه به اين

ھاى انقالب مشروطه دانست و چگونگى شكل گیرى و كاركردھاى آن  توان مطبوعات را يكى از زيرساخت مى )۶٠(برده،

  .را در جريان انقالب مذكور بررسى كرد

   

  )م١٩٠٠ـ١۶٣٩/ش١٢٧٩ـ١٠١٨(گیرى ارتباطات اجتماعى در ايران تا آغاز قرن بیستم  چگونگى شكل. ٢
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  صنعت چاپ در ايران . ٢ـ١

نگارى ھر كشور، نتیجه اقدام و كوشش دسته برجسته و اشخاص مشخص نیست؛ بلكه حاصل جريان  تاريخ روزنامه

نگارى و ارتباطات اجتماعى ايران،  ھمچنین تاريخ روزنامه )۶١(.تاريخى است كه اعضاى مختلف جامعه در آن شركت دارند

ھاى تجارى، نظام  راه ھا و نقش رھبرى ايران در اختراع و توسعه شاه ژه پیشرفتاز تاريخ تمدن كشور جدا نیست؛ بوي

ھا پژوھش متعددى انجام  حمل و نقل و پست، دريانوردى، مخابرات، كتاب نويسى و نقشه كشى كه در خصوص آن

  )۶٢(.شده است

ت چاپ در ايران به كندى راه شناخت و توسعه صنعت كاغذسازى در ايران، به سرعت انجام شد و رونق يافت؛ اما صنع

در مقابل، فن كاغذسازى كه از طرف شرق آسیا به ايران آمده بود، معرفى فن چاپ در ايران محصول و میوه . پیدا كرد

نخستین ماشین چاپ در دوره سلطنت شاه عباس كبیر و به دست ارمنیان جلفاى . تمدن غرب و اروپا بوده است

چاپ نخستین كتاب ـ كه كتابى مذھبى و به زبان ارمنى بود ـ ايرانیان نیز وارد كھكشان  و با )۶٣(اصفھان وارد ايران شد

  )۶۴(.گوتنبرگ شدند

ً سلطنت فتحعلى شاه در نیمه اول قرن نوزدھم میالدى كه روابط ايران با كشورھاى اروپايى  در دوره قاجاريه و مخصوصا

به طورى كه از سال . ديگر مورد توجه جدى قرار گرفت رو به توسعه گذاشت، توسعه فن چاپ و امور ارتباطى بار

ھاى چاپ از روسیه به ايران آورده و در تبريز به كار انداخته شدند و براى چند سالى  م، به تدريج ماشین١٨١۶/ش١١٩۵

ً . شد گفته مى» باسمه خانه«خانه  جا به چاپ تبريز تنھا شھرى بود كه فن چاپ در آن رونق داشت و در آن ضمنا

   )۶۵(.بود» قرآن«م منتشر كردند، ١٨١٧/ش١١٩۶ھا در سال  نخستین كتاب فارسى چاپى كه تبريزى

بدين ترتیب با توسعه صنعت چاپ در ايران، آموزش و فرھنگ جديد نیز، رو به ترقى گذاشت و آمیزش اين فن بسیار 

نگارى را پديد آورد  ھسته اولى روزنامهھاى جديد در طبقات تحصیل كرده و متوسط ايران،  مھم با رسوخ عقايد و آگاھى

در اين میان، ذكر اين نكته ضرورى است كه  )۶۶(.كه انقالب بزرگى در طرز فكر و روش طبقات مختلف ايران ايجاد كرد

كردند يا  ھايى كه به ايران سفر مى افكار تمدن غرب و اروپا و ظواھر آن در قرن نوزدھم، از طريق دو جبھه غربى

ھاى مسیحى كه از اروپا و آمريكا براى پخش عقايد خود به  گشتند و يا میسیون ه به آن جا رفته و بر مىايرانیانى ك

تأسیس مدرسه، تأسیس بیمارستان و مركز بھداشت و : يافت كه در سه رشته اصلى  آمدند، اشاعه مى ايران مى

  )۶٧(.پرداختند خانه به فعالیت مى خانه و قرائت تاسیس چاپ

ھاى انتشار در نقاط مختلف كشور ـ در آغاز نیمه  خانه و كارگاه با توسعه فن چاپ در ايران و تأسیس چاپبه ھر حال 

ھاى  رفت و كاركردى شبیه رسانه دوم قرن نوزدھم ـ صنعت چاپ وسیله بسیار مھم ارتباطاتى در ايران به شمار مى

ترين نمونه رسوخ  سیله چاپ تا آن زمان در ايران، مھمبه عبارتى و. كرد امروزى مانند تلويزيون و ماھواره را بازى مى

ھا ـ بويژه طبقات دولتى، تجار و  آمد و نتايج اجتماعى حاصل از آن در افكار و عقايد ايرانى تمدن غرب به شمار مى

  )۶٨(.روحانیان ـ مشھود بوده است
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  طلیعه مطبوعات فارسى در جھان. ٢ـ٢

   

ھاى فارسى  البته ايران است؛ ولى بر خالف انتظار، نخستین مطبوعات و روزنامه زادگاه و سرزمین اصلى زبان فارسى،

تر از ايران،  توسعه رسمى صنعت چاپ پیش: توان اين گونه برشمرد اند كه علل آن را مى در ھندوستان منتشر شده

د و آموزش و پرورش رواج زبان فارسى در ھندوستان و شیوه حكومت و اداره ھند در قرن ھیجدھم، توسعه نسبى سوا

بدين ترتیب پس از . ھا براى گسترش نفوذ خود در ھند نسبت به ايران در طبقات باالى جامعه ھند، و عالقه انگلیسى

» اخبار«م در دھلى به نام  ١٧٩٨ھاى محلى در ھندوستان، نخستین روزنامه فارسى زبان در سال  انتشار روزنامه

آئینه «، »شمس االخبار«، »جام جھان نما«، »مرآت االخبار«ى ديگرى با عناوين ھا منتشر شد و بعد از آن ھم روزنامه

ھاى  براى مخاطب داخل ھندوستان انتشار يافتند و از راه» جام جمشید«و » مھر منیر«، »سلطان االخبار«، »سكندرى

  )۶٩(.شدندھاى اروپايى ـ با زبان بیگانه، به طور غیر رسمى وارد ايران  گوناگون ـ مانند روزنامه

   

  تأسیس نخستین روزنامه در ايران . ٢ـ٣

تاريخ ارتباطات اجتماعى ايران، در سومین سال سلطنت محمد شاه قاجار، شاھد تأسیس و انتشار نخستین روزنامه 

محرم  ٢۵باشد و در روز  معروف مى )٧٠(»كاغذ اخبار«فارسى چاپى در ايران بود كه اسم رسمى نداشت؛ ولى به نام 

اى بود با  م به مديريت و سردبیرى میرزا صالح شیرازى در تھران منتشر شد كه روزنامه١٨٣٧/ش١٢١۶/ ق  ١٢۵٣سال 

، در )٧٢(سال بعد از انتشار اولین روزنامه در لندن ٢١۵به فاصله » كاغذ اخبار« )٧١(.خط نستعلیق و با چاپ سنگى

پ شد و دوره زمانى انتشار آن ماھیانه بود و مدت انتشار آن اى كه از تبريز به تھران انتقال داده شده بود، چا خانه چاپ

  )٧٣(.حدود سه سال به طول انجامید و مالكیت آن دولتى بود

ھا  گويى و مداحى دولت وقت را داشته و نوشته به عنوان يك رسانه دولتى، حالت سخن» كاغذ اخبار«محتواى روزنامه 

مندرجات كوتاه و اخبار . ھاى اجتماعى و ادبى نیز نداشته استو اخبار آن بسیار رسمى، خشك و مقاله و تفسیر

ھم جز اطالعات تاريخى و جغرافیايى چیزى بیشتر نداشته و اخبار داخلى آن نیز، تنھا به اخبار » كاغذ اخبار«خارجى 

ده به تھران ھاى رسی ھاى اروپايى و يا نامه اى از اخبار روزنامه شد و اخبار خارجى آن ھم ترجمه تھران مربوط مى

  )٧۴(.بود

   

  توسعه ارتباطات اجتماعى در ايران از دوره سلطنت ناصرالدين شاه تا آغاز قرن بیستم. ٢ـ۴

دوره سلطنت ناصرالدين شاه، شاھد آغاز صفحات جديدى در تاريخ ارتباطات داخلى و خارجى ايران بود كه تأسیس 

و ) م١٨۶۴/ ق ١٢٨١(ش ١٢۴٣افتتاح ارتباطات تلگرافى  ،)م١٨۵١/ق١٢۶٧(ش ١٢٣٠در سال » وقايع اتفاقیه«روزنامه 
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تر بر مواد چاپى از جمله  براى كنترل بیش) م١٨٧١/ق١٢٨٨(ش  ١٢۵٠تشكیل وزارت انطباعات ممالك محروسه 

  )٧۵(.رود ھاى مھمى از تحوالت اين دوره به شمار مى ھا، نمونه روزنامه

از زمان آغاز انتشار نخستین روزنامه وابسته به حكومت در دھد كه در مدت سى و پنج سال كه  ھا نشان مى بررسى

م ، ١٨٣٧(» كاغذ اخبار«: ھا منتشر شد كه عبارتند از گذشت، در حدود ده روزنامه در تھران و شھرستان ايران مى

دولتى، م، ١٨۵١(، »وقايع اتفاقیه«، )م، غیر دولتى، ماھانه، ارومیه١٨۵١(» زاراريت باھرا«، )دولتى، ماھانه، تھران

م، دولتى، ھفتگى ١٨۶٠(» روزنامه دولت علّیه ايران«، )م، دولتى، ماھانه، تبريز١٨۵٨(» تبريز«، )ھفتگى، تھران

، )م، دولتى، ماھانه، تھران١٨۶۶(» روزنامه ملتى«، )م، دولتى، ماھانه، تھران١٨۶۴(» روزنامه علمیه«، )تھران

، )م، دولتى سه روز در ھفته، تھران١٨٧١(» روزنامه ايران« ،)م، دولتى، ماھانه، تھران١٨۶۶(» روزنامه دولتى«

ھا نشان دھنده توجه دولت استبدادى  انتشار اين روزنامه). م، دولتى، ھفتگى، شیراز١٨٧٢(» روزنامه فارس«

  )٧۶(.خواھان بوده است ناصرالدين شاه به ارتباطات اجتماعى براى مقابله با آزادى

زنامه به عنوان يك وسیله ارتباط اجتماعى با تغییرات اجتماعى و تحوالتى كه در ايران به در دو دھه آخر قرن نوزدھم، رو

بدين ترتیب كه در مدت بیست . وجود آمد، ھمراه شد و ھسته نارضايتى و شورش مردم علیه استبداد را فراھم كرد

به دوازده روزنامه منتشره در  در حالى كه از میان نزديك) م١٨٩۶ـ  ١٨٧۶(سال آخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار 

ساير . يافت ، غیر دولتى بود كه در شھر تبريز به وسیله ارمنیان انتشار مى»مدنیت«ايران، فقط يك روزنامه به نام 

ھمگى به حكومت استبدادى وابسته بودند و كاركردى براى عامه مردم » ناصرى«و يا » شرف«ھا؛ مانند  روزنامه

ر، بى اعتنايى ناصرالدين شاه به اصالحات اساسى باعث زندگى تبعیدى عده قابل توجھى نداشتند؛ ولى از سوى ديگ

خواھان ايران در برخى كشورھاى اروپايى، ھندوستان، مصر و عثمانى شد كه زمینه تشكیل  از نويسندگان و آزادى

ى در مطبوعات قبل از مشروطه نگارى تبعیدى ايرانى در خارج از كشور را ايجاد نمود و فصل جديد ھسته اصلى روزنامه

  )٧٧(.ريزى كرد را پايه

عنوان بود، در ھندوستان، مصر، عثمانى، فرانسه  ٢٢ھا تا آغاز قرن بیستم  مطبوعات تبعیدى فارسى زبان كه تعداد آن

ً توزيع آن و انگلستان انتشار مى ى براى ھا در داخل كشور از سوى ناصرالدين شاه ممنوع شده بود و حت يافتند و عمدتا

ً روزنامه مقابله با آن مطبوعات ملى مذكور به حكومت . يافت ھايى نیز، از سوى وزارت انطباعات انتشار مى ھا بعضا

كردند و برقرارى عدالت، آزادى، آزادى  قاجارھا حمله و از وضع سیاسى و اجتماعى و اقتصادىِ ايران انتقاد مى

  .بودند خواستار... مطبوعات، برقرارى نظام پارلمانى و

ھا، نخبگان جامعه و روزنامه  نامه ھا، شب ھا به وسیله انجمن اى نشر پیام اين افكار و عقايد به وسیله الگوى چند مرحله

از . يافت اشاعه مى... نگاران در میان آحاد مردم در شھرھاى بزرگ مانند تھران، تبريز، رشت، اصفھان، شیراز و

» الوثقى عروة«، )م، استانبول١٨٧۵ھفتگى، (» اختر«: ھاى ذيل اشاره كرد روزنامه توان به ھا مى ترين اين روزنامه مھم

» حكمت«، )م، ماھانه، استانبول١٨٨٩(« شاھسون«، )م، ماھانه، لندن١٨٩٠(» قانون«، )م، ھفتگى، پاريس١٨٨٢(

» پرورش«و ) ھرهم، ھفتگى، قا١٨٩٨(» ثريا«، )م، ھفتگى، كلكته١٨٩٣(» حبل المتین«، )م، ماھانه، قاھره١٨٩٢(

  )٧٨().م، ھفتگى، قاھره١٩٠٠(
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ً در ايران  در اين میان اولین مبارزه دسته جمعى از سوى مطبوعات ملى تبعیدى كه در خارج انتشار مى يافتند و بعدا

ھا كه در داخل كشور، بويژه آذربايجان  نامه شب(ھاى مخفى  به ھمراه روزنامه) »اختر«مانند روزنامه (شدند  توزيع مى

قرار داد (اين واقعه ھنگام واگذارى انحصار تنباكو و توتون . ھمگام با آحاد مردم كشور آشكار شد) شدند منتشر مى

م به وقوع پیوست كه با رھبرى ١٨٩٠/ش ١٢۶٩به يك شركت انگلیسى از سوى ناصرالدين شاه، در سال ) تالبوت

  )٧٩(.طلیعه انقالب مشروطه منجر گرديد روحانیان منجر به پیروزى جنبش ضد استعمارى تنباكو به عنوان

  :توان به موارد زير اشاره كرد ھاى محتواى مطبوعات ملى خارج از كشور در آن دوره، مى از جمله ويژگى

تر به اخبار داخلى و خارجى دولت  تر جنبه اجتماعى، سیاسى و تفسیرى داشت و كم ھا بیش محتواى آن. ١

  پرداختند؛ مى

  طلب و خواستار الغاى حكومت استبدادى بودند؛ خواه، مشروطه ناشران؛ آزادى اغلب نويسندگان و. ٢

ھم جرايد و ھم نويسندگان، بى نھايت تحت تاثیر نظام اجتماعى ـ سیاسى اروپا و الگوى ادارى و مملكتى و . ٣

  حكومتى كشورھاى اروپايى ـ بويژه انگلستان، فرانسه، بلژيك، فرانسه و سوئیس ـ بودند؛ 

ھاى خارجى ايران  گران در اروپا و تحصیل كرده وعات اين دوره با مطالب خود توانستند بین روحانیان ايران و روشنمطب. ۴

  )٨٠(.تعاملى ايجاد كنند و میدان را براى مبارزات آينده آماده سازند

) م١٨٩٧/ق١٣١۵(ش ١٢٧۶به ھر حال، پس از كشته شدن ناصرالدين شاه و با روى كار آمدن مظفرالدين شاه در سال 

باز ھم وضعیت مطبوعات دولتى در تولید و توزيع، بسیار بد بود و قدرت رقابت با مطبوعات تولیدى در خارج از كشور را 

حكومت براى حل اين مشكل، نخستین روزنامه دولتى را كه به صورت روزانه بود، تحت عنوان . نداشتند

م ادامه يافت و  ١٩٠٣انتشار اين روزنامه تا ماه اوت . منتشر كرددر سالروز تولد مظفرالدين شاه » الحوداث خالصة«

  )٨١(.آمیز از پادشاھان و ضعف در خبرنويسى و ارايه خبر بود سبك آن ھمانند گذشته ھمراه با تعارفات اغراق

ر و مجموعه وقايع ذكر شده باعث گرديد كه شیوه ارتباطى ايرانیان در آستانه ورود به قرن بیستم در نشر افكا

ً از طرق قديمى ارتباطات شفاھى ـ كه ارتباط فردى، گروھى،  عقايدشان بین طبقات مختلف مردم، ديگر انحصارا

چون نشر كتاب،  ھاى ديگرى ھم گرفت ـ انجام نگیرد؛ بلكه عالوه بر آن از راه ھا را در برمى ھا و دوره سخنرانى، انجمن

اين دو شیوه ارتباطى به ھم كمك . تر ايرانیان تازگى داشت ى بیشجزوه، اعالمیه و مطبوعات نیز انجام شود كه برا

  )٨٢(.كردند كه جريان ارتباطى ايرانیان با خود و دنیاى خارج تسھیل شود

   

  )م١٩٠۶ـ  ١٩٠٠/ ش ١٢٨۵ـ  ١٢٧٩(زيرساخت مطبوعاتى دوره اول انقالب مشروطه . ٣
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  ھا گیرى و ويژگى چگونگى شكل. ٣ـ١

ايران كه به صدور فرمان مشروطه از سوى مظفرالدين شاه، تشكیل نخستین مجلس  دوره اول انقالب مشروطه

شوراى ملى و تدوين نخستین قانون اساسى ايران منتھى شد، در تاريخ ارتباطات اجتماعى ايران نیز فصل مخصوص 

  )٨٣(.به خود را دارد

م؛ يعنى آغاز قرن بیستم تا ١٩٠۶ ـ ١٩٠٠(ش ١٢٨۵ـ  ١٢٧٩ھاى  زيرساخت مطبوعاتى انقالب مشروطه در بین سال

ً انقالبى و آزادى طلب تشكیل شده بود كه در تھران و )صدور فرمان مشروطه ، از حدود چھل روزنامه عمدتا

ھمچنین شھرھاى مشھد، ھمدان و بوشھر براى نخستین بار در تاريخ ايران در دوره . شدند ھا منتشر مى شھرستان

/ ش  ١٢١۶روزنامه انتشار يافته در داخل كشور از سال  ٨٣واقع نیمى از تعداد  در. مذكور، صاحب روزنامه گرديدند

ً تبريز نیز، بزرگ١٨٣٧ ھاى ملى و غیر  ترين مركز انتشار روزنامه م، مربوط به شش سال اول قرن بیستم است؛ و ضمنا

  )٨۴(.شد دولتى كشور در دوره اول انقالب مشروطه محسوب مى

» كمال«، )م، غیر منظم، بوشھر١٩٠٠(» طلوع«: ھاى ذيل اشاره كرد توان به روزنامه دوره مىترين مطبوعات اين  از مھم

» ادب«، )م، ھفتگى، تبريز١٩٠۶(» امید«، )م، ھفتگى، مشھد١٩٠٠(» ادب«، )م، ھر دو ھفته يك بار، تبريز١٩٠١(

، )م، ھفتگى، اصفھان١٩٠۶(» ابالجن«، )اى دو شماره، تبريز م، ھفته١٩٠۶(» جريده ملى«، )م، ھفتگى، تھران١٩٠۴(

  )٨۵().م، ھفتگى، تھران١٩٠٢(» نوروز«و ) م، ھفتگى، تبريز١٠٩۶(» اسالمیه«، )م، نامنظم، تھران١٩٠۶(» مكتب«

ھمچنین در شش سال مذكور، فقط ھشت روزنامه جديد ملى در خارج از كشور انتشار يافت كه نسبت به دوره قبل از 

ً به  ھا و آزادى علت آن بود كه فعالیت انقالبى. جھى داشتآغاز قرن بیستم، كاھش قابل تو خواھان در آن روزھا، عمدتا

  )٨۶(.ايران منتقل شده بود

روزنامه دولتى و غیر  ١١۴به ھر ترتیب از انتشار نخستین روزنامه در ايران تا اعالم مشروطه، روى ھم رفته در حدود 

» الحوادث خالصة«كه به جز يك روزنامه روزانه به نام ) ٢و  ١شماره  جداول(دولتى در داخل و خارج از كشور منتشر شد 

سال، ھفتگى و ماھانه و چند نشريه سه روز در  ۶٩كه مدتى در تھران منتشر مى شد، تمام مطبوعات ايران در اين 

ً ھاى قبل از آغاز دوره  ھاى داخلى دوره اول انقالب نیز، مانند روزنامه اندازه روزنامه. ھفته بود مذكور كوچك بود؛ مخصوصا

  .كرد در دو سال قبل از صدور فرمان مشروطه كه به علت كمبود كاغذ، صفحات مطبوعات در ھر شماره تغییر مى

ً غیر  مندرجات مطبوعات اين دوره نیز، تماما سیاسى و انتقادى بود و كم تر مسايل تفريحى و فرھنگى و ادبى مطلقا

البته به علت عالقه و . ھاى دوره مذكور از آگھى مطبوعاتى ھم خبرى نبود وزنامهدر ر. شد ھا ديده مى سیاسى در آن

ھاى ملى و غیر دولتى ھمگام با افزايش  ھا و تھران به مسايل سیاسى، تیراژ روزنامه اشتیاق اھالى شھرستان

  )٨٧(.ھاى قبل افزايش قابل توجھى پیدا كرد تعدادشان در اين دوره نسبت به سال

آغاز قرن بیستم تا صدور فرمان مشروطه، در كارنامه مطبوعاتى ايران انتشار مطبوعات فرھنگى، مذھبى،  در مجموع از

نگار و  نامه نگار، شب شود كه در پرورش روزنامه پزشكى، كشاورزى، ادبى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى ديده مى

ھا در آن روزگار نیز، يكى  ھمچنین مدرسه. دان رابطان خبرى مطبوعات فارسى برون مرزى نیز، سھم به سزايى داشته
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ً رواج پیدا  خانه خوانى در قھوه اند و حتى در آستانه صدور فرمان مشروطه، روزنامه ھاى مطبوعاتى بوده از كانون ھا شديدا

  )٨٨(.كرده بود

   

  كاركردھا . ٣ـ٢

  ھاى سرى ـ تأمین نیازھاى اطالعاتى انجمن

دار كرد و در ارتباطات اجتماعى  شبكه نھضت مشروطه طلبى را بیش از پیش ريشه يكى از اركان انقالبى در ايران كه

ھا در تاريخ انقالب مشروطه ايران فصل  اين انجمن. ھاى سرى بود عصر انقالب مشروطه نقش مھمى داشت، انجمن

اعى در ايران، ھمین ھا با مطبوعات ملى و عوامل ارتباطات اجتم جداگانه و مخصوص دارند؛ ولى از جنبه تعامل انجمن

ھا و ھمچنین مركز مباحثه و تفسیر و  ھا در حقیقت، مركز تھیه مقاالت انقالبى روزنامه قدر بايد يادآورى كرد كه انجمن

  .ھاى مطبوعات ملى به شمار مى رفتند تعبیر نوشته

اوايل قرن بیستم در اكثر  ھاى سرى كه در اواخر قرن نوزدھم در تھران و برخى شھرھا به وجود آمده بودند، در انجمن

البته دو دسته مھم . خواھان شدند شھرھاى بزرگ ايران نیز توسعه يافته و مركز تجمع و فعالیت ملى گرايان و آزادى

نفر عضو  ۵۴كردند؛ به طور مثال از  ھا نقش بسیار مھمى ايفا مى نگاران و روحانیان در تشكیل اين انجمن روزنامه

  . نگار و بقیه روحانى و بازرگان بودند تھران تشكیل شد، بیست نفر روزنامه نخستین انجمن سرى كه در

ھاى سرى اھمیت داشت كه عالوه بر آگاھى و دانشى كه از اوضاع داخل و  نگاران از اين رو در انجمن حضور روزنامه

البته نقش . ن مردم بودھاى سرى بی ھا وسیله ترويج و توسعه انجمن ھاى آن ھا و جزوه خارج كشور داشتند، روزنامه

اى كه بین بازاريان و مردم داشتند، مھم بود و از  ھاى سرى به علت احترام و نفوذ قابل مالحظه روحانیان در انجمن

ذكر اين نكته نیز . بخشیدند طرفى روحانیان ھم از طريق مكاتب و مدارس مذھبى در آموزش و پرورش زمان خود اثر مى

ھاى سرى، اين بود كه ھر روز يا ھر ھفته اعضاى انجمن در مركز خود  مھم است كه يكى از دستورھاى مھم انجمن

ھاى  ديگر بخوانند و اوضاع و احوال مملكتى و فعالیت ھاى ممنوعه داخل و خارج كشور را براى يك ه و روزنامهجمع شد

ھاى سرى و ارتباطى كه از اين طريق حاصل  ھا و انجمن در نتیجه پیوند روزنامه. خود را مورد بحث و ارزيابى قرار دھند

  )٨٩(.آمد خواھان به شمار مى و آزادى ھا شده بود، اسلحه بسیار مھمى در تبلیغات انقالبى

   

  ـ منبع عقايد و مرجع اصلى خبرھاى داخلى و خارجى جامعه 

كردند ـ در دوره اول انقالب مشروطه نه تنھا منبع  خواھان آن را منتشر مى مطبوعات ملى خارج از كشور ـ كه آزادى

كشور بود، بلكه مرجع و منبع اصلى خبرھاى خواھان داخل  عقايد و مباحث سیاسى و اجتماعى براى مردم و آزادى

آمد؛ از اين رو مطبوعات خارج از كشور در اين  ھا به شمار مى داخلى و خارجى براى خوانندگان پايتخت و شھرستان
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شود؛ مثالً اخبار مربوط به جنگ روسیه و ژاپن و فعالیت  ترين ذخیره اطالعات اجتماعى در ايران محسوب مى دوره مھم

  )٩٠(.رسید ھا در روسیه، از طريق مطبوعات فارسى خارج از كشور به ايران مى انقالبى

   

  ھاى جديد انتقال آگاھى به جامعه ـ كالس

ھاى جديد انتقال  مطبوعات در دوره اول انقالب مشروطه، با ترويج افكار آزادى خواھانه و اطالعات جديد، به صورت كالس

ھاى  تر با دريافت پیام ه عبارت ديگر، آزادى خواھان و افراد داراى سواد بیشب )٩١(.دانش و آگاھى بین عامه در آمدند

  .اى نشر در بین اقشار مختلف مردم اشاعه مى دادند ھا را با استفاده از الگوى چند مرحله مطبوعات، آن

   

  نگاران ـ تغییر نگرش مردم به مطبوعات و روزنامه

شناسى اجتماعى بسیار  شناسى و روان ب مشروطه كه از جنبه جامعهيكى از كاركردھاى مطبوعات در دوره اول انقال

نگاران، ناشران و گويندگان ـ  مھم مى باشد، اين است كه فعاالن ارتباطات اجتماعى اين دوره ـ متشكل از روزنامه

ى نخستین بار به اى اين دوره برا نگاران حرفه روزنامه. دادند ھاى تشكیالتى انقالب مشروطه ايران را تشكیل مى حلقه

ھاى عناصر مختلف  اھمیت و آگاھى افكار عمومى پى بردند و در حقیقت افكار عمومى اين دوره، پرورش يافته فعالیت

نگاران، ھم از جنبه سیاسى و ھم از جنبه  از جمله مطبوعات بود؛ از اين رو در شش سال مذكور حیثیت و اعتبار روزنامه

نگار و خبرنويس از كارمندى و نوكرى دولت، به چھره مستقل، اصالح طلب  یماى روزنامهاجتماعى در ايران باال رفت و س

  )٩٢(.و كوشنده علمى و سیاسى تبديل شد

   

  )م١٩٠٩ـ  ١٩٠۶/ ش ١٢٨٨ـ  ١٢٨۵(زيرساخت مطبوعاتى دوره دوم انقالب مشروطه . ۴

  ھا گیرى و ويژگى چگونگى شكل. ۴ـ١

ھاى طاليى ارتباطات  خلع محمد على شاه قاجار از سلطنت منتھى شد، از دورهدوره دوم انقالب مشروطه ايران كه به 

ھاى تاريخ  ترين دوره رود و توسعه ارتباطات اجتماعى در آن، به عنوان يكى از پرھیجان اجتماعى در ايران به شمار مى

با حكومت را اى  طى چھار سال مذكور، مطبوعات نخستین جنگ رسانه. شود سیاسى معاصر ايران محسوب مى

توان بین كوشندگان سیاسى و مطبوعاتى در دوره دوم انقالب  به سختى مى. شروع كردند و به پايان رساندند

مداران و شاعران در اين چھار سال، تفاوت  نگاران، واعظان، سیاست به عبارتى بین روزنامه. مشروطه مرزى كشید

  )٩٣(.شود فاحشى مشاھده نمى

از زمان صدور فرمان (م ١٩٠٩ـ  ١٩٠۶/ ش ١٢٨٨ـ  ١٢٨۵ھاى  ب مشروطه در بین سالزيرساخت مطبوعاتى انقال

شد  عنوان روزنامه جديد تشكیل مى ١۶١، از حدود )مشروطه به وسیله مظفرالدين شاه تا خلع محمدعلى شاه قاجار
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ً در سال  به عبارتى پس از ). ١جدول شماره (م شروع به انتشار كردند ١٩٠٧/ ش ١٢٨۶كه حدود نود عنوان آن، صرفا

ھاى ملى در كشور رو به افزايش گذاشت و تا قبل از آغاز استبداد صغیر به وسیله  صدور فرمان مشروطه تعداد روزنامه

نگاران  محمدعلى شاه به نقطه اوج خود رسید؛ ولى بعد از آن، روند تأسیس روزنامه با توقیف مطبوعات و زدوبند روزنامه

م تا سقوط محمدعلى شاه به دلیل ١٩٠٨/ ش ١٢٨٧طورى كه بعد از بمباران مجلس در سال رو به نزول گذاشت ؛ به 

ھا و تیراژ آنان كاسته شد و در نتیجه دوباره بازار  قانون مطبوعات و عملیات ضد آزادى محمدعلى شاه، از تعداد روزنامه

روزنامه در تھران ادامه يافت؛ ولى  نگارى رونق گرفت و تنھا حیات سه نامه نشر مطبوعات فارسى برون مرزى و شب

كانون چاپ و نشر روزنامه در داخل كشور ابتدا به آذربايجان و سپس در اصفھان و گیالن بیش از پیش گسترش پیدا 

  )٩۴(.كرد

ھاى ذيل اشاره  توان به روزنامه ھاى مھم ملى كه بعد از صدور فرمان مشروطه در مقاطعى انتشار يافتند، مى از روزنامه

، )م، ھفتگى، تھران١٩٠٧(» تمدن«، )م، روزانه، تھران١٩٠۶(» نداى وطن«، )م، روزانه، تھران١٩٠۶(» مجلس«: دكر

م، ھفتگى، ١٩٠٧(» صوراسرافیل«، )م، روزانه، تھران١٩٠٧(» المتین حبل«، )م، روزانه،تھران١٩٠٧(» صبح صادق«

م، روزانه، ١٩٠۶(» انجمن«، )، ھفتگى، تھرانم١٩٠٧(» مساوات«، )م، ھفتگى، تھران١٩٠٧(» القدس روح«، )تھران

م، ١٩٠٨(» ناقور«، )م، ھفتگى، رشت١٩٠٧(» نسیم شمال«، )م، سه روز در ھفته، تبريز١٩٠٧(» مجاھد«، )تبريز

م، ١٩٠٧(» فرياد«، )م، ھفتگى، ھمدان١٩٠٧(» الفت«، )م، ھفتگى، شیراز١٩٠٧(» نداى اسالم«، )ھفتگى، اصفھان

» مكافات«، )م، ھفتگى، قزوين١٩٠٩(» يادگار انقالب«، )م، ھفتگى، كرمانشاه١٩٠٩(» انشاهكرم«، )ھفتگى، ارومیه

  ).م، ھفتگى، يزد١٩٠٨(» معرفت«و ) م، ھفتگى، خوى١٩٠٩(

م، ھفتگى، ١٩٠٧(» آذربايجان«توان از  ھاى فارسى داخلى و خارجى سیاسى فكاھى اين دوره مى ھمچنین از روزنامه

م، ١٩٠٧(» مالنصرالدين«و ) م، ھفتگى، تھران١٩٠٧(» كشكول«، )م، ھفتگى،تھران١٩٠٧(» زشت و زيبا«، )تبريز

   )٩۵(.نام برد) ھفتگى، تفلیس

دھد؛ به طورى كه قبل از پیروزى دوره اول  اين امر رشد قابل توجه مطبوعات در شھرھاى مختلف ايران را نشان مى

ان ـ روزنامه داشتند؛ اما بعد از اعالم مشروطه، تعداد شھرھاى انقالب مشروطه، تنھا پنج شھر در ايران ـ به غیر از تھر

  )٩۶(.داراى روزنامه به پانزده رسید و بعضى از شھرھاى بزرگ مثل تبريز و رشت، چند روزنامه روزانه و ھفتگى داشتند

قانون  ، تكلیف مطبوعات و آزادى مطبوعات در)قوه مقننه(شايان ذكر است با تشكیل نخستین مجلس شوراى ملى 

مشخص  )٩٩(و نخستین قانون مطبوعات ايران) )٩٨(اصل بیستم(و متمم قانون اساسى ) )٩٧(اصل سیزدھم(اساسى 

ھا با توجه به شرايط به وجود آمده بعد از صدور فرمان مشروطه، براى نخستین بار در ايران از حقوق  تبريزى. شد

  )١٠٠(.نتشر نمودندشھروندى استفاده كردند و بدون مجوز دولتى، مطبوعات م
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  كاركردھا. ۴ـ٢

  ھاى ملى ھاى انجمن رسانى فعالیت ـ اطالع

ھاى ملى در شھرھاى مختلف ايران بود تا امور  يكى از اقدامات مجلس پس از صدور فرمان مشروطه، گشايش انجمن

اى ملى به وجود ھ در اين جھت تعامل مناسبى بین مطبوعات و انجمن. داخلى ھر شھر را به دست مردم سپرده شود

آمد و يكى از كاركردھاى وسايل ارتباطات اجتماعى به خوبى نمايان شد؛ به طورى كه تشكیل ھر انجمنى، تأسیس 

از سوى ديگر، توجه . اى را نیز به دنبال داشت تا اخبار و مذاكرات و مباحثات انجمن را به اطالع مردم برساند روزنامه

آزادى مطبوعات به . كرد ھا، گسترش مطبوعات را بیش از پیش تشويق مى انجمن افكار عمومى به مذاكرات و تصمیمات

در واقع، دو عامل مھم . انجامید ھا به گسترش و نمو مطبوعات مى شد، و تشكیل انجمن ھا منتھى مى تشكیل انجمن

د داشته باشند و گونه ارتباطات اجتماعى اعتما توسعه وسايل ارتباط اجتماعى اين است كه مخاطبان به منبع اين

  )١٠١(.مشاركت آزاد خود را در امور سیاسى كشور احساس كنند

   

  ھاى گوناگون  ـ عرضه ديدگاه

محتواى بسیارى از مطبوعات كه دوره اول انقالب مشروطه در خدمت حركت اجتماعى بودند و صحنه انعكاس 

جنگ قلمى نیز مبدل شدند و حتى براى  شدند، در دوره دوم به میدان ھا و عقايد مختلف مردم محسوب مى انديشه

از سوى ديگر، فضاى باز . ھاى خود را به مطبوعات كشاندند نخستین بار عالمان دينى مباحث حوزوى و تفاوت ديدگاه

  )١٠٢(.مطبوعاتى دچار درگیرى شخصى روزنامه نگاران با ھم نیز شد

نگار، نقش مبارز را داشت و  سلكى نامید كه روزنامهبه عبارتى مطبوعات دوره دوم انقالب مشروطه را بايد مطبوعات م

ھا، رابطه  شد و انتخاب مطالب و اخبار در آن ھاى اجتماعى و سیاسى محسوب مى صفحات روزنامه محل و منبع ھدف

  )١٠٣(.مستقیم با ھدف مبارزه داشت

   

  ـ پشتیبانى تبلیغاتى مبارزان علیه استداد صغیر 

جدال او . وطه قانون مطبوعات مصوب مجلس شوراى ملى، محمدعلى شاه را قانع نكرددر جريان دوره دوم انقالب مشر

م محمدعلى شاه ١٩٠٨/ ش ١٢٨٧در اوايل تابستان . خواھان و آزاديخواھان بود و مطبوعات، آينه مبارزه وى با مشروطه

و براى انحالل گارد فدائیان ملى پافشارى ا. خواه را خواستار شد اى از نويسندگان و خطیبان آزادى اخراج و توقیف عده

ھا از جوانان داوطلب براى مشروطه تشكیل شده بود، وضع داخلى ايران را تاريك كرد و اين  كه در تھران و شھرستان

از سوى ديگر، به دلیل اين كه ارتباط بین نمايندگان مجلس . التیماتوم، در حقیقت مقدمه كودتاى او علیه مشروطه بود

خانه را در تھران  شد، محمدعلى شاه تصمیم گرفت تلگراف ھا اغلب با تلگراف برقرار مى ى شھرستانھاى مل و انجمن

اين وضع ادامه . تحت كنترل قرار دھد و در ضمن، قواى نظامى را براى مبارزه با پیشامدھا و حوادث ناگھانى بسیج كند
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روسى به فرماندھى سپاه شاه منصوب شد و او  شد، كه لیاخوف تر مى ھا به تدريج تیره داشت و رابطه وى با ملّى

  . نگاران را دستگیر كرد خواھان و از جمله روزنامه اى از آزادى عده

نويسان، از طرف مجلس شوراى ملى رد شد و محمدعلى  تر روزنامه اى از وكال و بیش اولتیماتوم شاه براى توقیف عده

روه قزاق روسى و به فرماندھى سرھنگ لیاخف، مجلس شاه كه موقع را مناسب تشخیص داده بود، با حمايت گ

ھاى ملى مورد  در تھران حكومت نظامى اعالم شد و دفتر روزنامه. شوراى ملى را بمباران و بھارستان را محاصره كرد

ً به شھرھاى ديگر  حمله قشون محمدعلى شاه قرار گرفت و روزنامه  -نگاران تھرانى دستگیر يا اعدام شدند و يا عمدتا

   )١٠۴(.بويژه تبريز و رشت ـ فرار كردند

ھاى محدودى كه در تبريز باقى مانده بودند،  در ادامه اين روند، تبريز نیز از طرف قشون روسیه محاصره شد و روزنامه

  )١٠۵(.خواھان و اھالى شھر پديد آوردند حلقه زنجیر ارتباط اجتماعى را بین آزادى

ھا، مسافران و حتى  ھا به وسیله روزنامه خبر مقاومت تبريزى) م١٩٠٩ايل ژانويه او(ش ١٢٨٧به ھر حال، در اواخر سال 

نگاران اين شھرھا مردم را به بسیج و  سربازان، به گوش اھالى شیراز، ھمدان، مشھد و بوشھر رسید و روزنامه

كه پس از واقعه » تینحبل الم«مقاومت علیه قواى تھران تشويق كردند؛ به طور مثال سیدحسن كاشانى مدير روزنامه 

. تھران به قفقاز فرار كرده بود، پس از مدتى به رشت بازگشت و با انتشار روزنامه در آن شھر مبارزه خود را تجديد كرد

نويسان مھاجر ايران كه از تھران گريخته بودند، در شھرھاى بزرگ كشورھاى ھمسايه  به مدت كوتاھى، ديگر روزنامه

ً در اواسط بھار  تا اين. ھم سويى بیش از پیش با فدائیان ملى شدند مشغول فعالیت مطبوعاتى و كه نھايتا

  .م، وضع سیاسى داخل ايران رو به دگرگونى گذاشت١٩٠٩/ش١٢٨٨

خواھان؛ شھرھاى تبريز، اصفھان و رشت را به تصرف درآوردند و به سوى تھران حركت كردند و  ھا و آزادى انقالبى

ھا، شھر را به تصرف درآورد،  ان سال قواى آنان وارد تھران شد و پس از زد و خورد در خیابانسرانجام در اواخر تیرماه ھم

پناھندگى او به سفارت روسیه، در حقیقت سند تبعید او بود و چند روز بعد . و محمدعلى شاه به سفارت روس پناه برد

اش را به سلطنت  مدشاه، پسر سیزده سالهمجلس و شوراى عالى انقالبیون در تھران او را از سلطنت عزل كرده و اح

عضدالملك، رئیس طايفه قاجاريه نیز، به سمت نايب السلطنه منصوب شد و بدين ترتیب دوره استبداد . برگزيدند

پس از اين وقايع وضع . محمدعلى شاه خاتمه يافت و در پايیز، انتخابات دوره جديد مجلس شوراى ملى نیز انجام شد

  )١٠۶(.اى ديگر توسعه پیدا كرد يران كم كم به حال عادى بازگشت و به گونهمطبوعات انقالبى ا

   

  ھا آسیب) ج

ھايى ھم ھمراه بوده  اى در ايران كه به واقع با انقالب مشروطه رشد كرد و توسعه يافت، با آسیب نگارى حرفه روزنامه

ماعى گذشته و فعلى كشور، به نوعى با نگارى و ارتباطات اجت ھاى فضاى روزنامه است كه ريشه تاريخى برخى چالش

ھاى زيرساخت مطبوعاتى انقالب مشروطه  كند؛ از اين رو در ادامه، برخى از آسیب مسايل دوره مذكور ارتباط پیدا مى

  .بويژه در دوره دوم آن ـ ارايه مى شود
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  نگارى كنندگان ابزارى به حرفه روزنامه ورود استفاده. ١

مطبوعاتى انقالب مشروطه، ورود استفاده كنندگان ابزارى ـ بويژه آنان كه سوداى رياست ھاى زيرساخت  يكى از آسیب

نگارى بود كه براى اھل حرفه و مردم، ھزينه گزافى به دنبال  پروراندند ـ به مطبوعات و حرفه روزنامه و تجارت در سر مى

چه  چنان. ترين تاثیر را به جا گذاردند ايران بیشنگارى  با كمال تاسف اين میھمانان ناخوانده در سرنوشت روزنامه. داشت

شناخته و » حزب كاغذى سكوى پرش، پل، داالن عبور، نردبان ترقى، سپر بال و معبر«مردم در ايران روزنامه را به عنوان 

  )١٠٧(.ورشكستگان سیاسى و تجارى منتظران رياست شد» كلوپ، پناھگاه و سنگر«روزنامه، 

   

  اكانه و غیر دورانديشانه نگارى ھتّ  روزنامه. ٢

ّاكانه و غیر دورانديشانه ـ از ديگر آسیب روزنامه . رود ھاى زيرساخت مطبوعاتى انقالب مشروطه به شمار مى نگارى ھت

ّاكى، ھرج و مرج هللا نورى و  ھا، فقط به شیخ فضل گسیختگى برخى از روزنامه افكنى و لجام گفتنى است انتقاد از ھت

نگاران ھوادار مشروطه است، در  به طورى كه مجداالسالم كرمانى كه خود از روزنامه )١٠٨(دارد؛ياران وى اختصاص ن

اكى برخى روزنامه ّ كند و  ھا اعالم مى تحلیلى يكى از علل و موجبات سقوط مجلس شوراى صدر مشروطه را ھت

  :گويد مى

ّاكى قرا] ھا روزنامه[ھا  افسوس كه بعضى از آن...  ر دادند و چیزھا نوشتند كه در ھیچ روزنامه از مسلك خودشان را ھت

   )١٠٩(... .ھاى آزاد، چنین مطلب ديده و خوانده نشده است روزنامه

  : يا مخبرالسلطنه كه از بانیان و فعاالن مشروطه بود، اظھار مى كند

ً حقیقتى ي. روزنامه جات، به اغراض گوناگون، آبرو براى كسى باقى نگذارند] برخى[ ا دردى را موضوع مقاله اگر احیانا

معلوم نبود از زبان كى سخن مى . ھاى خروس، اصل منظور را از بین مى برد قرار مى دادند، لھجه زشت و ظھور دم

  )١١٠(.گويند

ّاكى برخى مطبوعات مى توان به توھین به علما و احكام الھى اشاره كرد كه  و سرانجام از ديگر مصداق ھاى ھت

چه روزنامه فكاھى  چنان. ھاى مدعى آزادى دوران انقالب مشروطه را پر ساخته بود وزنامهمتاسفانه محتواى برخى ر

  :كه مخاطب زيادى نیز داشت به طنز و تمسخر نوشته بود» مالنصرالدين«

  )١١١(.اند تر نمايندگان مجلس ايران، از ماليان ھستند؛ زيرا در قانون ايشان براى نماينده، دانش را شرط ندانسته بیش

   

  ترويج افكار سكوالر. ٣
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ھاى زيرساخت مطبوعاتى انقالب مشروطه به شمار مى  افزايش مطبوعات ترويج دھنده افكار سكوالر، از ديگر آسیب

  : يكى از محققان در اين زمینه مى نويسد. رود

نورى و  خواستند مسأله اصلى كه اسالم و غرب است را مطرح كنند و مداوم شیخ فضل هللا مطبوعات سكوالر نمى

   )١١٢(.كردند علماى اصول گرا را متھم به ارتجاع و استبداد مى

  :افزايد وى مى

بینیم كه نوعى آلودگى در  فكرى از دولت و استبداد، مى رغم ھیاھوھاى بسیار در مورد استقالل جريان روشن على

   )١١٣(.طرفداران انديشه ترقى به سبك غرب در ايران وجود داشته است

  : معتقد است اين نويسنده

صورت بحث را عوض كردند و نگذاشتند حساسیت ھاى ملى و دينى در ]گراھا غرب[ھا  جا است كه اين نكته مھم اين

پس آمدند براى از میدان به در . متولى آزادى و جامعه مشروطه و كدخداى ده شدند. مسیر درست خود حركت كند

را به سر دين و دينداران زدند و جناح اصول گرا را متھم كردند به  بردن اصول گراھا و دينداران، چماق آزادى و قانون

نوعى ارتجاع و طرفدار خشونت و طرفدار استبداد و ضد قانون و آزادى، و اين براى آن بود كه از مسأله اصلى كه اسالم 

  )١١۴(.و غرب و يا به تعبیر شیخ فضل هللا، اسالم و بدعت بود، فرار كنند

، تبلیغ سوسیال )خانه فراماسونرى در ايران گذار فراموش بنیان(خان  ن به تبلیغ آثار میرزا ملكمدر اين جھت مى توا

  )١١۵(.ھا اشاره كرد دموكراسى و ترويج افكار لیدر مقتول حزب سوسیالیست فرانسه در برخى روزنامه

   

  سانسور مسلكى. ۴

در اين زمینه گفته شده . ب مى شودھاى ديگر زيرساخت مطبوعاتى مشروطه محسو سانسور مسلكى از آسیب

  :است

در نگاه خوش بینانه اولیه، اين طور است كه ھمه چیز آزاد بوده است و عنصر آزادى خواه سكوالر، طرح افكار مختلف را 

استقبال مى نموده است؛ ولى با كمى دقت در فضاى دوره مشروطه مى بینیم كه مسأله به اين راحتى و سادگى 

  :رخدادھايى بوده است، كه اين مھم چند مشخصه دارد نیست و پشت پرده

  ھاى سرى آزادى خواه كنترل مى كرد؛ بزرگ و كوچكى مسايل را جريان انجمن: اول

  ھا را مطابق ساليق خودشان تنظیم مى كردند و به مردم مى دادند؛ حساسیت: دوم
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آيا . دند و يك مطلب را پنج بار تكرار مى كردنداگر پنج نفر بودند، پنج روزنامه درست مى كر. سیطره كمیت گرايى: سوم

ً اگر مطلبى به طور طبیعى بايستى يك بار مطرح شود، وقتى پنج بار طرح شود، حساسیت كاذب و فشار  واقعا

  تبلیغاتى و جو روانى درست نمى كند؟

را كه به ضررشان بوده  رغم چماق آزادى و تنوير افكار، گاه اصل مطالبى ھا على جا است كه اين اما نكته مھم اين

است، سانسور مى كردند و ھر كس ھم جرات نمى كرد وارد حريم سانسور آنان شود و اگر آنان به مطلبى حساس 

  )١١۶(.»بودند كسى حق انتشار نداشت

   

   

آن كه در ھاى اول و دوم انقالب مشروطه و بعد از  ھاى قرن نوزدھم و دوره مقايسه تاريخ و تعداد روزنامه: ١جدول شمار 

  :رسید داخل كشور به چاپ مى

محل 

 انتشار

ھاى  تعداد روزنامه

منتشر شده بین 

ش  1279 تا ١٢١۶

 (م ١٩٠٠ـ  ١٨٣٧(

ھاى  تعداد روزنامه

 ١٢٧٩منتشر شده بین 

ـ  ١٩٠٠(ش  1285 تا

  (م ١٩٠۶

ھاى  تعداد روزنامه

منتشر شده بین 

ش  1291 تا ١٢٨۵

 (م ١٩١٢ـ  ١٩٠۶(

 128 16 29 تھران

 29 17  9  يزبر

 27 - - رشت

 17 2 1 اصفھان

 8  -  1  شیراز

 7  2  -  مشھد

 5 - - يزد

 5 1 - ھمدان

 4 - 3 ارومیه

 4  -  -  خوى

 4 - - قزوين

 3 - - كرمان

 2 - - كاشان

 2 - - الھیجان
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بندر 

  انزلى
-  -  1 

 1 - - كرمانشاه

 -  2  -  بوشھر

 247 40 43  جمع

ھاى اول و دوم انقالب مشروطه و بعد از آن به  ھاى قرن نوزدھم و دوره مقايسه تاريخ و تعداد روزنامه: ٢ه جدول شمار

  :رسید زبان فارسى كه در خارج كشور به چاپ مى

 محل انتشار

ھاى  تعداد روزنامه

منتشر شده بین 

ش  1279 تا ١٢١۶

 (م ١٩٠٠ـ  ١٨٣٧(

ھاى  تعداد روزنامه

منتشر شده بین 

ش  1285 تا ١٢٧٩

 (م ١٩٠۶ـ  ١٩٠٠(

ھاى  تعداد روزنامه

منتشر شده بین 

ش  1291 تا ١٢٨۵

 (م ١٩١٢ـ  ١٩٠۶(

  -  -  7 كلكته

  2  1  4  بمبئى

  -  2  3  قاھره

 1 - 2 (قسطنطنیه(استانبول

 - - 1 دھلى

  1  -  1  پاريس

 1 - 1 حیدرآباد

 - 2 1 لندن

 - - 1 (ھند(علیگر 

 - - 1 كراچى

 1 1 - باكو

 - 1 - اسكندريه

 - 1 - عشق آباد

 1 - - بغداد

  1  -  -  بخارا

  1  -  -  واشنگتن

 1 - - كابل
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  1  -  -  سوئیس

 1  - -  مكه

 1 - -  نجف

  13 8 22 جمع

  كتابنامه 

  .قرآن مجید. ١

  .ش١٣۵۶، تھران، سروش، بینانه، ترجمه خسرو جھاندارى ھاى ارتباطى واقع آرلى، جان، اى، به سوى سیاست. ٢

، فصلنامه »ھا و ارايه ديدگاھى اسالمى ھاى ھنجارى رسانه بازنگرى نظريه«الدين و حسین رضى،  آشنا، حسام. ٣

  .ش١٣٧۶السالم ، ش چھارم، تابستان  پژوھشى دانشگاه امام صادق علیه

  .ش١٣٧۴ت و مدارك علمى ايران، راد، فرھنگ علوم سیاسى، تھران، مركز اطالعا آقابخشى، على و مینو افشارى. ۴

 ١٣٨٠هللا نورى، تھران، عبرت،  ھا و مواضع سیاسى و فرھنگى شیخ فضل ، ديدگاه!بان، بیدار ابوالحسنى، على، ديده. ۵

  .ش

  .ش ١٣٧١اسدى، على، افكار عمومى و ارتباطات، تھران، سروش، . ۶

  .ش ١٣٧٩ان، تھران، سروش، اسماعیلى، محسن، قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق اير. ٧

دوره دو (، تھران، سازمان اسناد ملى ايران )ش ١٣٢٠ـ١٢٨۶(نژاد، اسناد مطبوعات  بیات، كاوه و مسعود كوھستانى. ٨

  .ش١٣٧٢، )جلدى

، »ھا و اھداف انقالب اسالمى ايران بر اساس شعارھاى انقالب اسالمى بررسى زمینه«پناھى، محمدحسین، . ٩

  .ش١٣٧٩، تابستان ١٢ ١١ماعى، ش فصلنامه علوم اجت

پیرنیا، حسن و عباس اقبال آشتیانى، تاريخ ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه، به كوشش محمد دبیر سیاقى، تھران، . ١٠

  . ش١٣۵۶خانه خیام،  كتاب

دوره (ا ريزى ارتباطى، تھران، تقريرات درسى در دانشكده صدا و سیم گذارى و برنامه خانیكى، ھادى، سیاست. ١١

  . ش١٣٧٩، )كارشناسى ارشد

  . ١٣٨٢، ٢۴٧۴ـ ٢۴٧٢، روزنامه ايران، ش »نخستین مجلس، نخستین قانون، نخستین پايدارى«خلیفانى، محرم، . ١٢
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اى در جريان ديدار مديران ارشد سازمان صدا و سیما با  هللا خامنه دفتر مقام معظم رھبرى، سخنان حضرت آيت. ١٣

  . ش١٣٨١، تھران، بخش انتشارات دفتر مقام معظم رھبرى، ٨١/١١/١۴ايشان در مورخه 

هللا كرمى و ابوطالب  ھا، رھیافتى میان فرھنگى، ترجمه عزت راجرز، اورت ام و اف فلويد شومیكر، رسانش نو آورى. ١۴

  .ش١٣٧٩فنايى، شیراز، دانشگاه شیراز، 

  . ش١٣٧٨ان، خانه، تھران، دانشگاه تھر صافى، قاسم، از چاپخانه تا كتاب. ١۵

، فصلنامه علوم اجتماعى، »آگھى خدمت عمومى؛ ظرفیتى ناشناخته در ارتباطات توسعه«فرقانى، محمدمھدى، . ١۶

  .ش١٣٧٩، تابستان ١٢ ١١ش 

  . ش١٣٨٠قاسمى، سیدفريد، مطبوعات ايران در قرن بیستم، تھران، قصه، . ١٧

اقر ساروخانى و منوچھر محسنى، تھران، اطالعات، شناسى وسايل ارتباط جمعى، ترجمه ب كازنو، ژان، جامعه. ١٨

  . ش١٣٧٧

  .ش١٣٨١خواه، تھران، ققنوس،  كدى، نیكى آر، ايران دوران قاجار و برآمدن رضاخان، ترجمه مھدى حقیقت. ١٩

  . ش١٣٧٩، تھران، مركز، ١٣٢٠كسرايى، محمدساالر، چالش سنت و مدرنیته در ايران از مشروطه تا . ٢٠

، مھدى، ارتباط جمعى و توسعه روستايى، تھران، معاونت ترويج و مشاركت مردمى وزارت راد محسنیان. ٢١

  . ش١٣٧۴جھادسازندگى، 

  . ١٣٧٨شناسى، تھران، سروش،  ـــــــــــــــــ، ارتباط. ٢٢

، ١٣٧٧، تابستان ١٠، فصلنامه علوم اجتماعى، ش »انتقاد در مطبوعات و وضعیت آن در ايران«ـــــــــــــــــ، . ٢٣

  . ش١٣٧٧

  . ش١٣٧۵ھا، تھران، سازمان مدارك فرھنگى انقالب اسالمى،  ـــــــــــــــــ، انقالب، مطبوعات و ارزش. ٢۴

ھاى توسعه ملى  برد برنامه نقش ارتباطات در پیش(معتمدنژاد، كاظم، ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات در ايران . ٢۵

  .ش١٣٧۵، تھران، دانشگاه عالمه طباطبائى، )باطىريزى براى توسعه ارت و اھمیت برنامه

، ١نامه آموزشى  ، فصلنامه رسانه، ويژه»نگاران در پیشرفت جامعه ايران مقام و مسؤولیت روزنامه«ـــــــــــــــ، . ٢۶

  . ش١٣٧٣

  .ش١٣٧١، تھران، دانشگاه عالمه طباطبائى، ١ـــــــــــــــ، وسائل ارتباط جمعى، ج. ٢٧

  . ش١٣۵٨، حمید، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، تھران، دانشكده علوم ارتباطات اجتماعى، موالنا. ٢٨
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  . ش١٣٧٢ھا،  ـــــــــــ، گذر از نوگرايى، ترجمه يونس شكرخواه، تھران، مركز مطالعات و تحقیقات رسانه. ٢٩

شكده علوم سیاسى و معارف نجفى، موسى، مطبوعات سیاسى ايران پس از انقالب مشروطه، جزوه درسى دان. ٣٠

  . ش١٣٧٧اسالمى دانشگاه امام صادق، 

ھاى ارتباطات، ترجمه علیرضا دھقان، تھران، مركز مطالعات و تحقیقات  ويندال، سون و ھمكاران، كاربرد نظريه. ٣١

  . ش١٣٧۶ھا،  رسانه

   

  

١ .Social Change.  

   

٢ .Structure.  

   

٣ .Function.  

   

۴ .Social System.  

   

۵ .Revolution.  

  .١١ـ  ٩ھا، رھیافتى میان فرھنگى، ترجمه عزت هللا كرمى و ابوطالب فنايى، ص  راجرز و شومیكر، رسانش نوآورى. ۶

   

٧ .Horton.  

   

٨ .Social Revolution.  
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٩ .Schurmann.  

   

١٠ .Schell.  

   

١١ .Huntington.  

   

١٢ .Values.  

  .۴٠ـ٣٩ھا، ص  ارزش مھدى محسنیان راد، انقالب، مطبوعات و. ١٣

  .۴٧ـ۴٣ھمان، ص . ١۴

، »ھا و اھداف انقالب اسالمى ايران بر اساس شعارھاى انقالب اسالمى بررسى زمینه«محمد حسین پناھى، . ١۵

  .۶۴، ص ١٢١١فصلنامه اجتماعى، ش 

  .١١ھا، ص  مھدى محسنیان راد، انقالب، مطبوعات و ارزش. ١۶

اى در جريان ديدار مديران ارشد سازمان صدا و سیما با  ت آيت هللا خامنهدفتر مقام معظم رھبرى، سخنان حضر. ١٧

  .١۴/١١/٨١ايشان، مورخه 

  . ۶٣ـ۵٢ھا، ص  راد، انقالب، مطبوعات و ارزش مھدى محسنیان. ١٨

  . ٣٢ـ٣١نیكى آكدى، ايران دوران قاجار و برآمدن رضاخان، ترجمه مھدى حقیقت خواه، ص . ١٩

  .٧٧ـ۴۴تباطات اجتماعى در ايران، ص حمید موالنا، سیر ار. ٢٠

  . ۶٩ھا، ص  و مھدى محسنیان راد، انقالب، مطبوعات و ارزش ١٣٨ھمان، ص . ٢١

   

٢٢ .Communications Sociales.  
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بندى پروفسور روژه كلوس بلژيكى، از متخصصان مشھور علوم ارتباطات اجتماعى، اين  بر اساس بررسى و طبقه. ٢٣

، وسايل ) Communication Sociale( ، ارتباط اجتماعى ) Mass Communication( اى  ودهاصالحات شامل ارتباط ت

  .شود مى... و) Mass Media( اى  توده

   

٢۴ .Communication.  

   

٢۵ .Sociale.  

   

٢۶ .Mass.  

  .١٠٢ـ٩۶كاظم معتمدنژاد، وسائل ارتباط جمعى، ص . ٢٧

   

٢٨ .Gutenberg.  

   

٢٩ .Mc Luhan  

  .١٣١ھمان، ص . ٣٠

  .٢٢۴ھمان، ص . ٣١

  .٣۶ـ٣٣محسن اسماعیلى، قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ايران، ص . ٣٢

  .٨١ـ٧۶كاظم معتمدنژاد، وسائل ارتباط جمعى، ص . ٣٣

  .١٣٢و  ٨١ھمان، ص . ٣۴

، »آگھى خدمت عمومى؛ ظرفیتى ناشناخته در ارتباطات توسعه«و محمد مھدى فرقانى،  ١٣۴ـ١٣١ھمان، ص . ٣۵

  . ٨٧، ص ١٢١١فصلنامه علوم اجتماعى، ش

  .١٣٢ـ١٣١كاظم معتمدنژاد، وسائل ارتباط جمعى، ص . ٣۶
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٣٧ .Function.  

  .٢٢و  ٩كاظم معتمدنژاد، وسائل ارتباط جمعى، ص . ٣٨

   

٣٩ .Public Opinion.  

  . ١٧۴على اسدى، افكار عمومى و ارتباطات، ص . ۴٠

   

۴١ .Innovation.  

   

۴٢ .Knowledage.  

   

۴٣ .Persuasion.  

   

۴۴ .Decision.  

   

۴۵ .Confirmation.  

ھا، رھیافتى میان فرھنگى، ترجمه عزت هللا كرمى و ابوطالب فنايى، ص  راجرز و شومیكر، رسانش نوآورى. ۴۶

  .٢٨۵ـ٢۶٩و  ١١۵ـ١١١

   

۴٧ .Cazeneu .  
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، فصلنامه »ايه ديدگاھى اسالمىھا و ار ھاى ھنجارى رسانه بازنگرى نظريه«حسام الدين آشنا و حسین رضى، . ۴٨

  .٢١۴ـ٢١١پژوھشى دانشگاه، ص

  .١٨راد، انتقاد در مطبوعات و وضعیت آن در ايران، ص  مھدى محسنیان. ۴٩

   

۵٠ .Sloan.  

  .١٩ـ١٨راد، انتقاد در مطبوعات و وضعیت آن در ايران، ص  مھدى محسنیان. ۵١

  .٢٣ھمان، ص . ۵٢

  .٢٢ـ٢١ھمان، ص . ۵٣

   

۵۴ .Mc.Quail.  

  .۴١ھمان، ص . ۵۵

  .۴٣ـ۴٠ھمان، ص . ۵۶

  . ٢٣ـ٢٢كاظم معتمدنژاد، وسائل ارتباط جمعى، ص . ۵٧

   

۵٨ .Lasswell  

  .٢۵ـ٢٣شناسى،  راد، ارتباط مھدى محسنیان. ۵٩

  .١٣٨حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص . ۶٠

  . ١٨ھمان، ص . ۶١

  . ١٩ـ١٨ھمان، ص . ۶٢

  . ٢٨ـ٢٧ھمان، ص . ۶٣

  .۴٩٨راد، ارتباط شناسى، ص  مھدى محسنیان. ۶۴
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  .۴٨٨راد، ارتباط شناسى، ص  و مھدى محسنیان ٣١ـ٣٠حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص . ۶۵

  . ٣٩ھمان، ص . ۶۶

  .٣۵ـ٣۴ھمان، ص . ۶٧

  .٣٧ھمان، ص . ۶٨

  .۴۴ـ۴١ھمان، ص . ۶٩

   

٧٠ .Newspaper.  

  .۴٩٨راد، ارتباط شناسى، ص  مھدى محسنیانو  ٢٢٧ـ٢٢۶و  ۴۵ـ۴۴ھمان، ص . ٧١

٧٢ .Weekly News م ١۶٢٢در سال.  

راد، ارتباط شناسى، ص  و مھدى محسنیان ٢٢٧و  ۴۶و  ٣٣حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص . ٧٣

۶٩٨.  

  .۵٧حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص . ٧۴

  .١٧ـ١۶لى، قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ايران، ص و محسن اسماعی ٧١ھمان، ص . ٧۵

  . ٩٠و ٨٠ـ٧٩ھمان، ص . ٧۶

  . ٩٧ـ٩۴حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص . ٧٧

  .١١٠ـ٩۴ھمان، ص . ٧٨

  . ١٠۶ـ١٠۴ھمان، ص . ٧٩

  .١١٠ـ١٠٩ھمان، ص . ٨٠

  .١١۵ھمان، ص . ٨١

  . ٨٠ھمان، ص . ٨٢

  .١٢۶ھمان، ص . ٨٣
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  . در انتھاى مقاله ١جدول ش : ك.ر. ٨۴

  .١٣٠حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص . ٨۵

  . در انتھاى مقاله ٢جدول ش: ك.ر. ٨۶

  . ١٣٢ـ١١١حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص . ٨٧

  . ٢٣سید فريد قاسمى، مطبوعات ايران در قرن بیستم، ص . ٨٨

  .١٢٢ـ١٢١ر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص حمید موالنا، سی. ٨٩

  .١١٢ـ١١١ھمان، ص . ٩٠

  .١٢٩ھمان، ص . ٩١

  .١٢٩ـ١٢٨ھمان، ص . ٩٢

  .١٢۶ھمان، ص . ٩٣

و سید فريد قاسمى،  ۶٨ ۶٧و  ۶۵ھا، ص  ؛ مھدى محسنیان راد، انقالب، مطبوعات و ارزش١٣٩ـ١٣٨ھمان، ص . ٩۴

  .٣۶ـ٣۵و  ٢٣مطبوعات ايران در قرن بیستم، ص 

  . ١۵۶ـ١۵۵و  ١۴١حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص . ٩۵

  .١جدول ش. ٩۶

روى خود را كه تدوين قانون  ترين مسؤولیت پیش نامه داخلى، مھم مجلس اول مشروطه پس از نوشتن نظام. ٩٧

سرانجام . امضاى وى برساند اساسى بود، دنبال كرد و عجله زيادى به خرج داد تا قبل از فوت مظفرالدين شاه، آن را به

به امضاى مظفرالدين شاه ) ق ١٣٢۴ذيقعده  ١۴( ش  ١٢٨۵اصل تدوين شد و در ھشتم دى ماه  ۵١قانون اساسى در 

عموم روزنامجات، مادامى كه مندرجات ... «: در اصل سیزدھم آن، تكلیف مطبوعات چنین روشن شده است. رسید

ُخل اصلى از اصول سیاسیه دولت  آن چنان  و ملت نباشد، مجاز و مختارند كه مطالب مفید و عام المنفعه، ھمھا م

مذاكرات مجلس و صالح انديشى خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانیده، منتشر نمايند و اگر كسى در روزنامجات و 

مورد استنطاق و  چه ذكر شده و به اغراض شخصى چیزى طبع نمايد يا تھمت و افترا بزند، قانوناً  مطبوعات بر خالف آن

و كاظم معتمدنژاد،  ٢۶ـ٢۵سید فريد قاسمى، مطبوعات ايران در قرن بیستم، ص . (»محاكمه و مجازات خواھد شد

  . ١۵ـ١۴ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات در ايران، ص

ھاى  چالش دى، به دلیل ٢٨گذارى محمدعلى شاه در  ش و تاج ١٢٨۵دى ماه  ١٨بعد از مرگ مظفرالدين شاه در . ٩٨

به وجود آمده بین مجلس و دربار، طرح تكمیل قانون اساسى در مجلس مطرح شد و محمدعلى شاه پس از كشمكش 
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 ١۵اصل به تصويب مجلس رسید و در  ١٠٧فراوان، به درخواست نمايندگان تن داد و سرانجام متمم قانون اساسى در 

  .غم میل باطنى آن را امضا كردر محمدعلى شاه على) ق ١٣٢۵شعبان  ٢٩( ش  ١٢٨۶مھرماه 

چه در اصل  در متمم قانون اساسى مشروطه در چند مورد با وسعت نظر به مسأله مطبوعات نگريسته شد، چنان

و ) ٣٢سید فريد قاسمى، مطبوعات در ايران قرن بیستم، ص . بیستم آن صراحتا بر آزادى مطبوعات تأكید شده است

  :در آن آمده

ھا ممنوع  غیر از كتب ضالل و مواد مضره به دين مبین، آزاد و ممیزى در آن[نه مواد چاپى ھر گو[عامه مطبوعات «

نشر دھنده يا نويسنده، بر طبق قانون مطبوعات : ھا مشاھده شود ھر گاه چیزى مخالف قانون مطبوعات در آن. است

ھمچنین . »زع از تعرض مصون ھستندشود ولى اگر نويسنده، معروف و مقیم ايران باشد، ناشر و طابع و مو مجازات مى

. در متمم قانون اساسى، حضور ھیأت منصفه در رسیدگى به جرايم سیاسى و مطبوعاتى به رسمیت شناخته شد

  )٢٠محسن اسماعیلى، قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ايران، ص(

گذراندن مراحل خاصى به تصويب قوه شود كه با  قانون از نظر اصطالحات حقوقى، تنھا به مقرراتى اطالق مى. ٩٩

سال بعد از انتشار نخستین روزنامه در ايران؛ يعنى  ۶٩رسیده باشد؛ از اين رو تا حدود ) مجلس قانون گذارى(مقننه 

، كه در كشورمان چیزى به عنوان مجلس وجود نداشت، مطبوعات )م١٨٣٧/ ق ١٢۵٣(ش  ١٢١۶در سال » كاغذ اخبار«

اند و تنھا الزامات حكومتى براى  كرده دولتى نیز بودند، بدون داشتن قانون مطبوعات فعالیت مى داخلى ايران كه عمدتاً 

ش  ١٢۴٢نگاران وجود داشت؛ به طورى كه در دوره حكومت ناصرالدين شاه در سال  ھاى مطبوعاتى و روزنامه فعالیت

سال بعد نیز، وزارت انطباعات ايجاد  اداره مطبوعات داخلى در وزارت علوم تشكیل شد و ھشت) م ١٨۶٣/ ق  ١٢٨٠(

  .گرديد

پنجم (ش  ١٢٨۶اسفند  ١٨حدود يك و نیم سال پس از تشكیل نخستین مجلس قانون گذارى در كشور؛ يعنى در 

قانون . نخستین قانون مطبوعات كشور به تصويب رسید كه مقصود آن، ھر گونه مواد چاپى بوده است) ق ١٣٢۶محرم 

فروش، طبع كتب، روزنامه جات مقرر، اعالنات، حدود تقصیر  خانه و كتاب چاپ(و شش فصل مذكور داراى يك مقدمه 

محسن اسماعیلى، قانون مطبوعات و سیر تحول آن در (ماده بوده است  ۵٣در قالب ) نسبت به جماعت و محاكمه

  ). ٢١ ١٩حقوق ايران، ص 

م فرانسه، معروف به منشور آزادى مطبوعات تدوين  ١٨٨١ژوئیه  ٢٩در قانون مذكور كه با اقتباس از قانون مطبوعات 

بینى لزوم صدور امتیاز براى انتشار  ھا، از پیش شده بود، با تأكید بر آزادى عامه مطبوعات و ممنوعیت ممیزى در آن

از ]ى، نامه يا اظھارنامه مطبوعات و تصريح انواع جرايم مطبوعات ھا خوددارى كرد، و با اكتفا به ارسال اعالم روزنامه

نگاران در پیشرفت  مقام و مسؤولیت روزنامه«كاظم معتمد نژاد، (بستر نظام آزادى مطبوعات را پايه گذارى كرد [منظرى 

  ).١۵، ص ١، فصلنامه رسانه، ويژه نامه آموزش »ايران

  :در مقدمه اين قانون، پس از نقل اصل بیستم متمم قانون اساسى، اضافه شده است 
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جات و اعالنات و لوايح در تحت قوانین مقرره، كه از براى حفظ حقوق عموم و سد  بع كتب و روزنامهشود ط مقرر مى... «

ھر كس بخواھد مطبعه را داير نمايد يا كتاب و . شود، آزاد است ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع مى

ً عدم تخلف از فصول اين قوانین را نزد وزارت معارف، جريده و اعالناتى به طبع برساند يا مطبوعات را بفروشد، بايد ب دوا

  ).١۶ھمان، ص(» به التزام شرعى ملزوم و متعھد شود

خواھان با محمدعلى شاه ـ  شايان ذكر است تدوين و تصويب نخستین قانون مطبوعات در پى اختالفات شديد مشروطه

وقت از مجلس براى مھار مطبوعات ـ با جديت برخى از م روس و انگلیس و در خواست شاه  ١٩٠٧بويژه بعد از قرارداد 

البته مطابق اين قانون، مطبوعات و نويسندگان از انتقاد علیه شاه و نشر مطالب مخالف مذھب . نخبگان به انجام رسید

ص  حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران،(ھايى وضع شد  اسالم منع شدند و براى مجرمان مطبوعاتى مجازات

  ).١۵٠ـ  ١۴٨

  .١۵ـ١۴كاظم معتمدنژاد، ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات در ايران، ص . ١٠٠

  . ١۵٠ـ١۴٩حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص . ١٠١

  .٣١ـ٢٣سید فريد قاسمى، مطبوعات ايران در قرن بیستم، ص . ١٠٢

ـ سید فريد قاسمى، مطبوعات ايران در قرن بیستم،  ١۵٣ـ١۵٢ حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص. ١٠٣

، فصلنامه عوم »آگھى خدمت عمومى ؛ ظرفیتى ناشناخته در ارتباطات توسعه«و محمد مھدى فرقانى،  ٣٢ـ٢٣ص 

  .٨٨ـ٨٧، ص ١٢١١اجتماعى، ش

  . ١۵٩ـ١۵٨حمید موالنا، سیر ارتباطات اجتماعى در ايران، ص . ١٠۴

  . ١۶١ـ١۶٠ھمان، ص . ١٠۵

  .١۶٣ـ١۶٢ھمان، ص . ١٠۶

  .١۵ـ١۴سید فريد قاسمى، ص . ١٠٧

  .٨٧ھا و مواضع سیاسى و فرھنگى شیخ فضل هللا نورى، ص  ، ديدگاه!بان، بیدار على ابوالحسنى، ديده. ١٠٨

  .٨٨ـ٨٧ھمان، ص . ١٠٩

  . ٩١، ص ١٣٨٠ھمان، . ١١٠

  .٩٨ـ٩٧، ص ١٣٨٠ھمان، . ١١١

  . ١٧انقالب مشروطه، ص  موسى نجفى، مطبوعات سیاسى پس از. ١١٢
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٣٢ 
 

  . ٢۵، ص ١٣٧٧ھمان، . ١١٣

  . ١۶ھمان، ص . ١١۴

  .١٠٣ھا و مواضع سیاسى و فرھنگى شیخ فضل هللا نورى، ص  ديدگاه! بان، بیدار على ابوالحسنى، ديده. ١١۵

  ٢۶ـ٢۵موسى نجفى، مطبوعات سیاسى ايران پس از انقالب مشروطه، ص . ١١۶

 


