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خوانندگان، مطبوعات و فضای عمومی در دوران نخست انقالب مشروطھ انقالب مشروطھ از رویدادھای عمدۀ تاریخ 
این انقالب نھ تنھا بھ ایجاد نھادھائی مانند مجلس انجامید بلکھ شالودۀ پیدایش یک گفتمان . معاصر ایران شناختھ شده است

از سوئی، مزایای نظام مشروطھ و حکومت قانون بھ موضوع ھای . سیاسی و فرھنگی نوین در ایران را فراھم آورد
ّی و نشریات باالخص می توانستند  ّی، و نقشی کھ آموزش بھ طور کل مورد بحث عمومی تبدیل شدند و از سوی دیگر ترق

از ھمین رو تصادفی نبود کھ در . در راه تحقق آن ایفا کنند، بازتابی گسترده در اذھان بسیاری از مردم ایران یافت
نخستین سال صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه بر شمار نشریات، و نیز قرائت خانھ ھا، بھ گونھ ای بی 

گرچھ آمار دقیقی از شمار کتاب ھائی کھ در این دوران انتشار یافتند و قرائت خانھ ھائی کھ گشوده ) 1.(سابقھ افزوده شد
ا در بارۀ تعداد نشریھ ھای منتشر شده گمان می توان زد ّ براساس یک بررسی تازه، شمار . شدند در دست نیست، ام

) میالدی کھ روزنامۀ کم عمر اخبار انتشار یافت 1837از (مجموع نشریاتی کھ در ھفت دھۀ پیش از انقالب مشروطھ 
نشریھ تجاوز نمی کرد، در حالی کھ در ظرف یکسال پس از این انقالب شمار  91در ایران منتشر شدند حد اکثر از 

گرچھ تاریخ نگاران ایرانی دیری است کھ نشریات این دوران را بھ عنوان منبعی ) 2.(رسید 99نشریات در ایران بھ 
ارزنده برای بررسی انقالب مشروطیت شناختھ اند، پژوھشگران در بارۀ چگونگی تأثیر این نشریات در شکل بخشیدن 

از ھمین رو، . بھ فرھنگ روزنامھ نگاری و در پایھ ریزی ایجاد یک فضای نوپای عمومی توجھی چندان نداشتھ اند
ھدف نگارنده در این نوشتھ ترسیمی از فرھنگ متحول روزنامھ نگاری در این دوران با تمرکز بر روزنامھ ھا و 

چھ کسانی روزنامھ میخواندند؟ انتظاراتشان از روزنامھ چھ بود؟ روزنامھ ھا چھ ھدفی داشتند و بھ . خوانندگان آن ھاست
جلب چھ گروھی از خوانندگان عالقھ مند بودند؟ ویژگیھای این دوره چھ تفاوتی با تجارب پیشینیان آنان داشت؟ و 
سرانجام، آیا می توان در بارۀ پدیداری یک فضای عمومی در این دوران سخن گفت و اگر پاسخ مثبت است نقش 

مطبوعات در شکل بخشی بھ این فضا چھ بود؟ در بررسی این پرسش ھا من بھ نقل نمونھ ھائی از سھ نشریھ کھ از مھم 
حبل المتین، : ترین و پرنفوذترین نشریھ ھائی کھ در دوران انقالب مشروطھ در تھران انتشار می یافتند خواھم پرداخت

صور اسرافیل و مساوات نشریات ھفتگی بودند کھ نخستین بار بھ ترتیب در ماه مھ و اکتبر . صور اسرافیل و مساوات
ا، حبل المتین اندکی دیرتر، در اواخر آوریل  1907 ّ برای نخستین بار بھ صورت روزانھ در تھران  1907منتشر شدند ام

با تمرکز بر این سھ نشریھ و مقایسۀ آنان با نشریۀ معتبر و نیمھ مستقلی کھ پیش از آنان منتشر می ) 3. (آغاز بھ کار کرد
شد شاید بتوان بھ فراگردی پی برد کھ بھ ایجاد یک فرھنگ روزنامھ نگاری نوین و تحولی تدریجی در نوع خوانندگان 

. ه 1324رعایا، شھروندان و پیدایش فضای عمومی پس از صدور فرمان مظفرالدین شاه قاجار در مرداد . آن ھا انجامید
ّی، محدودیت ھائی کھ بر مطبوعات ایران حاکم بود، دستکم برای دورانی . ق مبتنی بر اجازۀ تشکیل مجلس شورای مل

تا آن زمان، بیشتر نشریھ ھائی کھ در ایران منتشر می شدند دولتی بودند بھ آن معنا کھ . کوتاه، از میان برداشتھ شد
بھ سخن دیگر، در حالی کھ پیروزی . وزارت انطباعات بر آن چھ در آن ھا نوشتھ می شد نظارتی مستقیم داشت

ّی مطبوعات مستقل  مشروطھ خواھان بھ انتشار حدود صد نشریھ در کشور انجامید، در دھھ ھای پیش از آن بھ طور کل
با این ھمھ، و علی رغم ھمۀ محدودیت ھا، نشریھ ای بھ نام تربیت، کوشیده بود تا پیام . در ایران امکان انتشار نیافتھ بود

قی خواھانھ در کشور شود تا مارس  1896این ھفتھ نامۀ غیردولتی، کھ از دسامبر . آور اصالحات و یاور جنبش ترّ
در تھران منتشر می شد، بر خالف دیگر نشریاتی کھ کمابیش زبان و سخنگوی دولت قاجار شمرده می شدند،  1907

این کھ چنین نشریھ ای اجازۀ انتشار یافت بیشتر مدیون ) 4.(مورد احترام بسیاری از روزنامھ خوانان آن دوران بود
اعتبار و شأن ناشر ادیبش، میرزا محمد حسین خان ذکاء الملک، بود کھ در مقام مترجم و منشی محمد حسن خان اعتماد 

بھ سخن دیگر، آشنائی ژرف ذکاء الملک با ) 5.(لسلطنھ، وزیر سابق انطباعات و دارالترجمھ، تجربۀ بسیار اندوختھ بود
نحوۀ کار این نھاد، ھمراه با شایعۀ اندک گشایش در فضای سیاسی دوران آغازین سلطنت مظفرالدین شاه، او را قادر 

ساخت تا با بندبازی ظریفی ھم حسّاسیت مقامات دولتی را برنینگزد و ھم با درج مطالب و نوشتھ ھای بدیع تفاوت نشریۀ 
، این 1907وی در آخرین شمارۀ نشریھ اش، در مارس ) 6.(خود را با دیگر نشریات آن زمان معلوم خوانندگانش کند

پر و سنگر و بنده ھم در نگارش تربیت، بعضی س: . . . نکتھ را با صراحتی خاص چنین با خوانندگان در میان گذاشت
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در مدح شخص اول و ] ای[آالت دفاعیھ برای خود دست و پا کرده بودم از جملھ ھر ششماه یکسال بھ موقع، قصیده 
امثال او می گفتم مگر برای اداره تربیت حامی و تکیھ گاھی بتراشم و بھ استظھار آن بزرگ بتوانم خیر مملکت و ملت 

بھ دیگر تعبیر، در دوران پر نشیب و فرازی کھ ایران در سال ھای پیش از انقالب مشروطھ بھ سر می )) 7»را بگویم
برد بھره مندی از دوستی بلندپایگان و متقاعد کردن مقامات دولتی از بی خطر بودن قصد ناشر بخشی از لوازم انتشار 

در واقع، در طول سالھا، ذکاء الملک بر این نکتھ پافشاری می کرد کھ روزنامھ نگاری . ھفتھ نامھ ای چون تربیت بود
ھمھ قسم اخبار از داخلھ و خارجھ می نویسیم اما بھ ...«او بھ خوانندگانش اطمینان می داد کھ . می تواند کاری مثبت باشد

باید بھ مردم قوت قلب دھد نھ » «روزنامھ«بھ عقیدۀ او ) 8.(شرطی کھ فایده و منفعت بھ حال مطالعھ کنندگان داشتھ باشد
از ھمین رو، مطالبی کھ در ) 9(».این کھ باری عالوه بر بارھای مصایب و متاعب دور زمان بر دل ضعیف آنھا نھد

صفحات تربیت درج می شدند بیشتر خبری و آموزشی بودند، از آن جملھ بحث در بارۀ گذشتۀ ایران، امور مربوط بھ 
نشانی از مقوالت سیاسی . بھداشت شخصی، مزایای مدرسھ و تحصیل، اخبار باز شدن مدارس جدید، و تحوالت تازۀ دنیا

. فرضا کھ ما مردم ایران اھل اقدام نباشیم: . . . یا آنچھ نیازمند اقدام بھ کار خاصی بود در این نشریھ بھ چشم نمی خورد
آیا ضرری دارد کھ بھ درستی از حقایق امور عالم و دقایق . فعل را کنار گذاریم و عمر عزیز خود را بھ حرف گذرانیم

کار دنیا خبردار شویم و بدانیم چاه چند سرآب دارد و راه بھ کجا منتھی می شود؟ آنھا کھ بھ جایی رسیده اند، چگونھ 
رسیده اند و ملل و اقوامی کھ توقف اختیار کرده یا تنزل نموده، چرا بعضی متوقف شده و برخی رو بھ سرازیری رفتھ 

این سخنان، گرچھ از سوئی بھ تلویحی ظریف بھ مشکالت یک ناشر روزنامھ در دوران پیش از انقالب اشاره ) 10(اند؟ 
زیرا، درست ھنگامی کھ اولین از سھ نشریھ . می کنند، از سوی دیگر نقطھ شروعی برای مقایسھ با تحوالت آینده است

فرمان مشروطھ صادر شده، نظامنامھ . مورد بررسی ما در تھران انتشار می یابد، اوضاع جامعھ دگرگون شده بود
محدودیتھای مطبوعاتی رفع شده، روزنامھ . انتخابات تدوین و بھ تصویب رسیده و نمایندگان مجلس برگزیده شده بودند

. ھای بیشتری کم کم بھ صحنھ آمده و بنابراین امکان بحث و گفت و گوی علنی درباره ھر نوع مسئلھ فراھم شده بود
در واقع، اگر ذکاء الملک، ناشر تربیت، تصمیم گرفت ) 11. (بطور خالصھ، فضائی پر از امید و امکان بوجود آمده بود

 آخرین شمارۀ ھفتھ نامۀ خود را منتشر کند از جملھ بھ این دلیل بود کھ سبک مطالب آن با نیازھا و ١٩٠٧در ماه مارس 
پیش از این، جراید حرفی نداشتند جز اینکھ بھ مردم بگویند چرا غافل و بیکار : امکانات نوین جامعھ سازگاری نداشت

و فرضا کھ . . . داخل در دایره سیاسی نشده بودیم. . . نشستھ اید و از تکالیف روز خبر ندارید و از این قبیل چراھا
روزنامھ ھا چیزھایی از پلتیک دول می نوشتند، اوال کسی نمی فھمید ثانیا سود و ثمری نداشت، ساییدن آب بود در 

لکن حاال وضع تغییر کرده و ھزارھا حرف واجب و سخنان گفتنی ھست کھ باید بالضروره بگویند و جدا راه . . . ھاون
در واقع، سبک ) 12. . .(پس حاال اول روزنامھ نگاری و کار است و ھنگام مباحثھ و تبادل افکار. . .تحقیق پویند

نخست آن کھ پیشینۀ کسانی کھ . پدیدار شد با سبک دیرین تفاوت ھائی چند داشت 1907روزنامھ نگاری ای کھ در سال 
سید حسن کاشانی، میرزا جھانگیر خان . بھ انتشار سھ نشریۀ تازه دست زدند کمترین شباھتی با پیشینۀ ذکاء المک نداشت

، صور اسرافیل و مساوات بودند، نھ )تھران(صور اسرافیل و سید محمدرضا مساوات، کھ بھ ترتیب ناشران حبل المتین 
تنھا بھ طبقات میانۀ جامعھ تعلق داشتند بلکھ در شمار کوشندگان سیاسی بھ شمار می آمدند زیرا ھر یک در دوران پیش 

میرزا جھانگیرخان صور اسرافیل ھمراه با سیّد محمدرضا . از انقالب عضو انجمن ھای سرّی ھوادار مشروطیت بودند
ّق داشتند و سیّد حسن کاشانی بھ یک »مجمع آزاد مردان«مساوات بھ  ، کھ برای مبارزه با استبداد تأسیس شده بود، تعل

م آن کھ ) 13.(انجمن سّری کھ علیھ میرزا علی اصغرخان امین السلطان، صدر اعظم، فعالیت می کرد، پیوستھ بود دوّ
پس از تشکیل مجلس، موجی از ھیجان و خوشبینی در بارۀ آیندۀ ایران ھمھ جا بھ چشم می خورد گوئی تحولی در ذھن 

و بھ سبب آگاه شدن از حقوقشان دیگر اجازه نمی دادند کسی ) 14(» چشم و گوششان باز شده بود،«مردم بھ وجود آمده، 
از ھمین رو، نشریھ ای کھ مایل بھ جلب چنین مردمانی بود می بایست از مرز ) 15.(بر زندگی آنان خودسرانھ بتازد

چنین بود کھ نشریات نوپا بھ پویائی تازه . ترویج و تبلیغ دانش و مدرسھ، آن گونھ کھ سبک تربیت بود، پا فراتر گذارد
دست یافتند و بھ جای بسنده کردن بھ گزارش اخبار بھ ھواداری ضعفا و توده ھا و ترویج و تبلیغ مفاھیمی برخاستند کھ 

ت«زمانشان فرارسیده بود از آن جملھ شعار  یت، مساوات و اخوّ در سرسطر صور اسرافیل، فرشتھ ای این شعار » .حرّ
، در باالی صفحۀ ھر شمارۀ خود »عدالت«نشریۀ مساوات نیز این شعاررا، با افزودن واژۀ . را بر شیپور خود می دمید

تشابھ شعار ) 16.(بھ چاپ می رساند و حبل المتین نیز ھواداری اش از این اھداف را در نخستین سرمقالھ اش اعالم کرد
بھ احتمالی، . ھا و اصول اعالم شده در این سھ نشریھ بھ معنای یکسان بودن مواضعشان در برابر مسائل روز نبود

مساوات را باید تندروترین این سھ نشریھ دانست زیرا لحنش صریح و نوشتھ ھایش آکنده از انتقادھای بی باکانھ از ھیئت 
ا، بھ موضعی ضد امپریالیستی شھرت داشت و با تیراژ روزانھ ای بین چھار تا پنج ھزار . حاکمھ بود ّ حبل المتین، ام

پرخواننده ترین این سھ صوراسرافیل بود کھ از . نسبت بھ دو ھمتایش رویھ ای محتاط و معتدل برگزیده بود) 17(شماره
با این  ) 18. (داشت 5500رھگذر زبان ساده و محاوره ای و نوشتھ ھای طنز آمیز علی اکبر دھخدا، تیراژی در حدود 

در این . ھمھ، وجھ مشترک آن ھا تأکیدی بود کھ ھر سھ بر نقش مردم عادی ایران در دگرگون ساختن جامعھ می گذاشتند
این مسئلھ را ھم نگفتھ نمی گذاریم کھ احتیاج ملت ما امروزه بھ جراید : باره در نخستین شمارۀ حبل المتین چنین آمده بود

یومیھ واضح تر از نور آفتاب است زیرا ھیچ ملتی ممکن نیست حقوق خود را حفظ نمایند و مراقب حرکات و سکنات 
ً خواب و غفلت پیرامون  امنا و وکالی خویش گردند مگر در صورت بیداری دائمی و آگاھی ھمیشگی بھ قسمی کھ ابدا

از دور . . . ملت کھ بیدار و ھشیار است و خواب و بیھوشی را از سر بدر کرده است و -واضح تر بگویم. . . آنان نگردد
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این قطعھ حاوی بخشی از ھدف حبل ) 19. . . (خوب و بد، زشت و زیبا را تمیز میدھد. . . ملتفت اعمال رؤسا است
ّت نکتۀ تازه ای را عیان نمی کرد آنچھ تازه بھ نظر می رسید ترغیب مردم ایران بھ . المتین بود و تأکید آن بر بیداری مل

بحث در مورد مسئلۀ حقوق و آزادی ھای مردم، نظارت بر کار نمایندگان . حرکت و مشارکت در عرصۀ سیاسی بود
مرد کوچھ "مجلس، اھمیت قانونمندی و معنای مجلس و قانون اساسی بخشی از گفتمان سیاسی نوینی را تشکیل میداد کھ 

چھ از راه توضیح و تشریح آئین نامۀ داخلی مجلس و چھ در تأکید بر ضرورت . جزو ال ینفکی از آن بود" و خیابان
ّت و دولت، ال جامعھ می ) 20(وحدت مل نشریات دوران مشروطھ وظیفھ اصلی خویش را تبدیل رعایا بھ شھروندان فعّ

ھمچنین آن ھنگام نیز کھ آمیزه ای از انتظارات برنیامده و استمرار بی نظمی و ھرج و مرج ھمگان را بھ . دانستند
نومیدی و افسردگی نسبت بھ مسیر سیاسی کشور فرو می برد، نشریات در فراخواندن مردم بھ حرکت و فعالیت تردید 

ا در مجموع معرّف اعتقاد بسیاری از . نمی کردند ّ گرچھ در نگاه نخست این دو پدیده ناھمخوان بھ نظر می رسند، ام
ایرانیان آن دوران اند؛ اعتقاد بھ این کھ مردم بھ یاری غیرت و ایمان راسخ خویش می توانند ریشھ ھای استبداد را 

آسایش و عزت و مشروطیت و آزادی و ھمھ چیز ما بستھ بھ : . . .استدالل حبل المتین در این باره چنین بود. برکنند
اگر  -اگر غیرت نداشتھ باشیم وطن خود را محافظت نمیکنیم ، شرف و ناموس را بر باد می دھیم. وجود غیرت است

غیرت نداشتھ باشیم اسیر و ذلیل می شویم، اگر غیرت نداشتھ باشیم رفع احتیاج از خارجھ نمی کنیم، اگر غیرت نداشتھ 
عالوه براین، این نشریھ ھا با  ) 21. . . (باشیم دست بیگانگان و ستمکاران و مستبدان را از سر خود کوتاه نمی سازیم

بازتابیدن افکار عمومی و تالش در شکل بخشیدن بھ آن، بر آگاھی خوانندگان بھ ھویّتشان می افزودندن و حس مسئولیت 
بلکھ بھ ) 22(آنچھ تا کنون در این نوشتھ آمده نھ تنھا در بارۀ نیّت ناشران و نویسندگان بوده،. را درآنان استوار می کردند

تی بود کھ در . ھویت و ماھیت مخاطبان آن ھا نیز اشاره داشتھ است ّ مخاطبان مورد نظر نشریات مشروطھ ھمان مل
بھ سخن دیگر، تا آنجا کھ مطالب مندرج در این نشریات برای جلب نظر توده . مسیر دگرگونی و شکل گرفتن قرار داشت

الیت انقالبی در عرصۀ سیاسی بود، می توان گفت کھ  ھا و سوق دادن آنان برای مشارکت، و گھگاه دست یازیدن بھ فعّ
در دید ناشران و نویسندگان این نشریات ، خوانندگانشان، بیشتر ازاعضای گروه کوچک نخبگان و باسوادانی کھ 

این کھ ناشران مشروطھ . مخاطبان اصلی نشریۀ تربیت ذکاء الملک بھ شمار می رفتند، نماینده و معرّف جامعھ بودند
خواه آگاھانھ می کوشیدند تا خوانندگانی ھر چھ بیشتر بھ سھولت بھ نشریاتشان دسترسی داشتھ باشند خود تأییدی بر این 

این دسترسی با تک فروشی ھر شمارۀ نشریھ در خیابان ھا و اماکن عمومی، بھ بھائی مشابھ بھای تربیت، و . نکتھ است
خوانندگان و نامھ ھای منتشر شده بھ سردبیر در بحث این کھ چھ کسانی . ، تأمین می شد)در نھ سال قبل(گاه کمتر از آن 

خوانندگان این نشریات را تشکیل میدادند، پرسش مھم تر و شاید مشکل تر این است کھ خوانندگان چگونھ بھ این نشریات 
در نبود داده ھای عینی، مانند . دست می یافتند، چگونھ آن ھا را می خواندند و در مجموع مرکب از چھ کسانی بودند

.(فھرست مشترکان، گمان زنی در بارۀ شمار خوانندگان و ویژگی ھا و وابستگی ھای اجتماعی آنان چندان آسان نیست
بھ ھر تقدیر، سنجش تأثیر یک نشریھ برخوانندگانش، بھ ویژه در دورانی کھ شمار شھرنشینان باسواد بھ احتمالی از ) 23

با این ھمھ، خاطرات ، وقایع نگاری ھا و خود نشریھ ھا می توانند . درصد نیز تجاوز نمی کرد کار دشواری است 5
بھ عنوان نمونھ، نامھ ای در مساوات سخن از این می گوید . پژوھشگران را در رسیدن بھ تخمینی در این باره یاری کنند

نامۀ دیگری اشاره بھ ) 24.(کھ چگونھ برخی ھمۀ پول خود را صرف خرید نشریھ ھای مورد عالقھ خود می کردند
گزارش ) 25.(کسانی می کند کھ بی صبرانھ در انتظار نامھ بر بودند تا بھ آخرین شماره ھای این نشریات دست یابند

. (ھای دیگر از دست بھ دست گشتن روزنامھ ھا در میان آن خوانندگانی کھ استطاعت خریدشان را نداشتند یاد می کند
ا آنان کھ قادر بھ خواندن نبودند، در قھوه خانھ ھا گرد ھم می آمدند و بھ کسی کھ نوشتھ ھای روزنامھ ای را  ) 26 ّ و ام

در بسیاری از «خبرنگاری کھ در این دوران در تھران اقامت داشت می نویسد چگونھ . بلند می خواند گوش می دادند
قھوه خانھ ھا نقاالنی کھ معموال داستان ھای قھرمانان اساطیری شاھنامھ را نقل می کردند، شنوندگانشان را با شرح 

ّی در نواحی روستائی روستائیان بی سواد از شھر  ) 27(» .اخبار سیاسی روز بھ ھیجان می آوردند بھ گفتۀ یک گواه، حت
کوتاه  ) 28(» .روزنامھ می خریدند و با خود بھ ده خویش می بردند تا باسوادی از میانشان نوشتھ را برایشان بخواند

سخن، تصویری کھ از این روایت ھا در ذھن نقش می بندد رواج روزنامھ و روزنامھ خوانی در میان مردم عادی، بھ 
برخی برای آگاه . مردم بھ روزنامھ ھا بھ دالئل مختلف اشتیاق داشتند. ویژه در ماه ھای پس از انقالب مشروطیت است

؛ برخی برای آن کھ بدانند نامھ ای کھ بھ روزنامھ  )29(شدن از مذاکرات مجلس کھ در روزنامھ ھا گزارش می شد 
؛ و بسیاری از آن رو کھ اعتقاد داشتند روزنامھ ھا  )30(نوشتھ اند در آن درج شده یا نامی از شھر آنان رفتھ است 

شیوۀ دیگری برای سنجش تأثیر نشریات و ) 31.(مردم اند» آئینۀ عقیده نمای«عاملی مھم در روند پیشرفت جامعھ و 
بھ . رسیدن بھ آگاھی ھائی در بارۀ خوانندگان آن ھا بررسی محتوای نامھ ھائی است کھ در آن ھا بھ چاپ می رسیدند

عنوان نمونھ، در ستون ھای حبل المتین، صور اسرافیل، و مساوات نامھ ھائی از گروه ھا یا افراد، از زن و مرد و از 
برخی از . شھرھا و استان ھای گوناگون کشور، چاپ می شد کھ درخواست ھا و شکایات نویسندگانشان را شرح می داد

بھ ندرت نامھ ای در واکنش بھ نوشتھ ای در . نامھ ھا خطاب بھ سردبیر بود و برخی دیگر لحن نامۀ سرگشاده داشت
ا گاه نامھ پاسخی بھ نامۀ منتشر شدۀ دیگری بود ّ بھ سخن دیگر، چاپ این نامھ ھا نھ تنھا . نشریھ فرستاده می شد ام

فرصتی فراھم می کرد کھ طیف وسیعی از خوانندگان، کھ نمایندگان مجلس و مقامات دولتی را نیز در بر می گرفت، از 
خواست ھا و شکایات نویسندگانش آگاه شوند، بلکھ شیوه ای برای نشر آراء و افکار سانسور نشده و از صافی نگذشتۀ 

م کسی رسیدگی نمی شد شکایتش را در نامھ بھ روزنامھ بازگو می کرد؛ اگر خواننده ای از . عمومی بود ّ اگر بھ تظل
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کندی روند تغییر بی شکیبا یا خشمگین می شد از صفحات روزنامھ برای طرح خشم و سرخوردگی اش بھره می جست؛ 
و برخی دیگر برای جلب ترحم یا یافتن راه حلی برای ) 32(برخی برای اعادۀ حیثیت و نام نیک خویش نامھ می نوشتند

ّی حاکمان ایاالت یا مشاوران نزدیک شاه، در بی . مشکالتشان نامھ نگاران ابائی نداشتند از رفتار بلندپایگان دولتی، حت
در واقع، نامھ ھای خوانندگان . اعتنائی نسبت بھ قانون اساسی و اصرار بر ادامۀ سنت استبدادی، شکایت و انتقاد کنند

حاوی تندترین و بی پرده ترین مطالب این روزنامھ ھا بودند و شاید بتوان گفت کھ بھ نوعی برای ناشر و مدیر مسئول 
روزنامھ نیز دستاویز دیگری فراھم می کردند کھ انتقادھای تند را از زبان خوانندگان و بی واھمھ از خطر احتمالی بھ 

ّ نوری، روحانی محافظھ کار و جنجال انگیز . گوش ھا رسانند بھ عنوان نمونھ، نامۀ زیر را زنی خطاب بھ شیخ فضل هللا
جناب : بھ چاپ رسید) تھران(در حبل المتین  1907این نامھ در سپتامبر . کھ تحصیل زنان را برنمی تابید، نوشتھ بود
در روزنامھ کھ بطبع رسانیده از زاویھ مقدسھ بھ طھران فرستاده و منتشر : مستطاب حجھ االسالم آقای شیخ فضل هللا 

این حقیره کھ کم سواد و ) علم برای نسوان خالف دین و مذھب است] و[مدرسھ (فرموده اند این دو کلمھ دیده شده کھ 
بود ھم سؤال کردم حل ...نویسنده این کلماتم این سخن مجمل جنابعالی را نفھمیدم و از ھر کسی کھ معتقد بھ تدین و عقل 

اگر . الزم شد کھ خودم شرح ذیل را در بیان مقصود جناب عالی بنویسم و جواب از خود شما بخواھم. مشکل ننمود
مقصود جنابعالی از این سخن اینست کھ جماعت زنان میباید ھیچ علمی نیاموزند و مانند حیوان بی شاخ و دم باشند تا از 

این نشأ بروند و این فرموده خداوند است ، پس مرقوم فرمایید کھ خدا و اولیای خدا جل و اعال در کجای کالم هللا و 
احادیث این مطلب را فرموده اند و اگر چنین مطلبی صحیح است ، سبب این بی التفاتی خدا و اولیاء و انبیاء نسبت بھ 

در واقع، در این دوران نمونھ ھای چند از زنانی می توان یافت کھ در نامھ ھایشان بھ ) 33. (صنف نسوان چھ بوده است
روزنامھ ھا خواستار رسیدگی بھ خواست ھای خود می شدند و دگرگونی ھای جامعھ را زمینۀ مساعدی برای احقاق 

حال کھ مشارکتشان در انقالب چندان بھ رسمیت شناختھ نشده و بھره ای از حقوق پایمال شده را . حقوق خود می شمردند
نوشتن بھ . نصیبشان نکرده بود آنان را مصمم می ساخت تا برای دسترسی بھ زندگی درخور بھ طلب این حقوق برخیزند

یکی از این زنان ) 34.(روزنامھ ھا راھی برای حضور ملموس آنان در عرصۀ عمومی و دسترسی بھ فضاھای تازه بود
گزافھ نیست اگر ) 35(» !فرق نمیکند مرد باشد یا زن. غیرت و حمیّت الزمۀ نوع انسان است «: در نامھ ای نوشت کھ

بھ عنوان نمونھ، در نامھ . بگوئیم کھ نامھ ھای زنان در این دوران در شمار صریح ترین و بی پرده ترین سخنان بودند
ای خطاب بھ مدیر حبل المتین زنی ضمن اعتراض بھ این کھ نامۀ قبلی اش بھ موقع چاپ نشده است تھدید کرده بود کھ 

الیحھ ای کھ چند روز قبل بھ اسم زنی در اداره فرستاده شد : . . . شکایتش را از راه دیگر بھ گوش مردم خواھد رساند
. کھ در روزنامھ درج و دو سھ روز قبل ھم آمدند و مطالبھ کردند کھ چرا درج نمی کنید فرمودید یا شنبھ یا یکشنبھ

ً ذکری در روزنامھ نشده است چرا معطلید؟ یا گمان میکنید زنھا قابل نیستند یا این کھ حرف . امروز دوشنبھ است و ابدا
. مرا کذب دانستید؟ گمان نمی کنم کھ در سر شما غیرت وطن باشد یا این کھ ما زنھا در وطن خود حق حرف زدن نداریم
ً بھ شما می گویم یا این کھ بزودی بنویسید یا اگر نمی نویسید حاضرم شب نامھ کنم و در شھر پراکنده کنم و اسم شما  جدا

با توجھ بھ اھمیت نامھ ھا در پی بردن بھ ویژگی ھا و این کھ چھ کسانی خوانندگان ) 36. . . (را ھم تا ابد لعن کنم
نخست این کھ گاه نویسندگان با خود داری از امضای . مطبوعات این دوره را تشکیل میدادند، بھ چند نکتھ باید اشاره کرد

ّی نام نویسنده ھم بھ خودی خود آگاھی . نامۀ خود، یا بھ کار بردن نام مستعار، ھویت واقعی خویش را افشا نمی کردند حت
با . در نتیجھ، طبقھ بندی کردن نویسندگان چنین نامھ ھائی از این راه آسان نیست. ھائی در بارۀ ھویّتش بھ دست نمی داد

لی در فرھنگ روزنامھ نویسی زمان شمرد این . این ھمھ، نبود چنین جزئیاتی در نامھ ھا را باید نشانی گویا از تحوّ
واقعیت ھنگامی روشن تر می شود کھ نامھ ھای این دوران را با نامھ ھای کھ در تربیت منتشر می شد مقایسھ کنیم کھ 

این مشخصات سوای نام نویسنده شامل شغل یا شأن . اغلب ھمراه با مقدمھ ای در بارۀ مشخصات نویسندگانشان بود
ّی گاه نام پدر ھم می شد آوردن لقب نویسنده در برخی از این نامھ ھا این فرض را تأیید می ) (37(اجتماعی وی وحت

ھنگامی کھ نویسنده ای در نامھ نظرھا یا ادعاھائی بھ ظاھر .) کندکھ بیشتر خوانندگان تربیت از نخبگان جامعھ بودند
ّ نویسنده، شرح مبسوطی نیز در بارۀ  بحث انگیز را مطرح می کرد گاه، برای مطمئن ساختن خواننده از حسن ظن

افزون براین، ھنگامی کھ ذکاء الملک شخصا نویسندۀ نامھ را نمی ) 38. (خصائل و شأن اجتماعی وی ھمراه نامھ می شد
بنابراین این واقعیت کھ روزنامھ ) 39.(شناخت، آن چھ را از دیگران در باره اش شنیده بود ھمراه نامھ چاپ می کرد

ھای دوران انقالب مشروطیت برای احراز و افشای ھویت و اسم و رسم یکایک نویسندگان نامھ ھا اھمیتی قائل نبودند 
خود باید دال بر اشتیاق آن ھا بھ سھیم کردن ھمگان در تبادل آراء و جلب نظر بیشترین اعضای جامعھ و تشویق آنان بھ 

با بیشتر شدن شمار نامھ ھای چاپ شده تعداد خوانندگان نیز فزونی می گرفت بھ ویژه . ابراز نظر شمرده شود
ھمانگونھ کھ اشاره شد، بھ نظر می رسد کھ . خوانندگانی کھ مشتاق آگاه شدن از آراء و احساسات ھم میھنانشان بودند

. نویسندگان نامھ ھای جاپ شده پیشینھ ھا و وابستگی ھای گوناگون داشتند و در نواحی گوناگون کشور زندگی می کردند
برخی دیگر کسانی کھ . برخی زنان بیوۀ شھیدان انقالب بودند. برخی از آنان بھ کیش و مذھبی غیر از اسالم تعلق داشتند

. گمان می بردند تنھا راه احقاق حقشان آگاه کردن و جلب شفقت و یاری خوانندگان دیگر از ستمی است کھ بر آنان رفتھ
این نکتھ را نیز نادیده نمی توان گرفت کھ دبیران ھر روزنامھ نامھ ھا را پس از حک و اصالحی کھ در آن ھا الزم می 

این . دیدند بھ چاپ می رساندند و بالطبع بھ انتشار نامھ ھائی متمایل بودند کھ سازگار با مواضع و دیدگاه ھایشان باشد
ف راستین آراء و احساسات  ا، نباید نافی این واقعیت شمرده شود کھ در بسیاری موارد نامھ ھای خوانندگان معرّ ّ شیوه، ام

، یعنی تا کودتای محمدعلی شاه و آغاز 1908تا ژوئن  1907این کھ از آوریل . آنھا در بارۀ منافع و مصالح عمومی بود
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دوران استبداد صغیر کھ بھ بستھ شدن ھمۀ نشریات انجامید، شمار روزافزونی از این گونھ نامھ ھا بھ چاپ می رسید 
بھ این ترتیب می توان فرض کرد کھ در . نشانی از متداول شدن چنین شیوه ای برای طرح مشکالت و مسائل فردی بود

از آن پس، مردم . پی تدوین قانون اساسی و آغاز دورانی تازه افکار عمومی در بارۀ نقش مطبوعات تحولی اساسی یافت
ّی حامالن دانش و دانستھ ھا،  بھ روزنامھ ھا نھ بھ عنوان عوامل دگرگونی ھای اجتماعی و ابزار پیشرفت جامعھ یا حت

بلکھ بھ مثابھ وسیلۀ ارتباطی می دیدند کھ می توانست پیوندی بین دولت و جامعھ برقرار کند و، بھ گفتۀ بندیکت 
برخی اغلب چنین استدالل ) 40(» .توانا کردن انسان ھا بھ دیدن خویش از چشم دیگران«اندرسون، عاملی شود برای 

می کنند کھ نھضت مشروطیت با ترویج یک نظام دموکراتیک انگیزۀ مشارکت مردمان در عرصۀ سیاسی کشور شد و 
ا، ھمانگونھ کھ اشاره رفت، نقش مطبوعات در این دوره را باید ) 41.(مقدمات تبدیل رعیت بھ شھروند را فراھم آورد ّ ام

چھ از راه تشویق خوانندگان بھ حرکت در راستای اعتقاداتشان و چھ با بازتابیدن . عاملی مھم در تحقق این تحوالت شمرد
شکایات و تظلمات آنان، مطبوعات دوران انقالب مشروطھ نقشی کلیدی در شکل بندی گفتمان سیاسی نوین و گشودن راه 

قی قشرھای کنار ماندۀ . مشارکت ھرچھ بیشتر مردم ایران در این گفتمان ایفا کردند از این گذشتھ، با بازشناسی و معرّ
جامعھ ایران، از راه بازتابیدن سخنانشان، این رسانھ ھا آنان را بھ آگاھی بر امکانات تازه رھنمون شدند و این واقعیت را 

نمایان کردند کھ نظر و رای ھر شھروند ایرانی بھ ھر کیش و مرام و از ھر جنس و طبقھ ای، سزاوار طرح و احترام 
و سرانجام، نامھ ھائی کھ در این نشریات منتشر می شد نشانی از پذیرفتن، یا دستکم اقرار بھ، این واقعیت بود کھ . است

بھ سخن دیگر، این واقعیت کھ خوانندگان روزنامھ ھا خود را، نھ بھ عنوان . ھر شھروندایرانی صاحب حقوقی مسلم است
ال در عرصۀ اجتماع می دیدند خود دال بر آن بود کھ  گیرندۀ منفعل آگاھی ھا، بلکھ بھ مثابھ شرکت کننده ای سھیم و فعّ
مطبوعات نقشی مؤثر در دگرگون شدن فرھنگ سیاسی و روزنامھ نگاری و ریختن شالوده ھای فضائی نوپا، ھرچند 

 .* محدود، ایفا کرده اند
_______________________________________________________ 

 . استاد بخش تاریخ دانشگاه دولتی مونتکلر*
 
» 1911-1907کنفرانس یکصدمین سالگرد انقالب مشروطھ، «این نوشتھ از سخنرانی نگارنده بھ انگلیسی در * 

بھ دعوت بنیاد میراث ایران در دانشگاه آکسفورد  2006این کنفرانس در تابستان سال . برگرفتھ و ترجمھ شده است
 .برگذار شد

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 : پانوشت ھا
 
، دو سال قبل از صدور فرمان مشروطیت، 1904معروف ترین این قرائت خانھ ھا البتھ کتابخانھ ملی بود کھ در سال . 1

اما در ماھھای پس از صدور فرمان مشروطیت، تعداد زیادی آگھی در صفحات مطبوعات خبر از باز . تأسسیس شد
تربیت ، ش : بھ. ک. بھ عنوان نمونھ، ن. شدن قرائت خانھ ھای جدید و انتشار کتاب درباره موضوعات مختلف میداد

، ١٩٠٧ زوئھ ١۵، ۶٨ ؛ حبل المتین ، ش ۴، ص ١٩٠٧ مھ ٨ ، ٩ ؛ حبل المتین، ش ١، ص ١٩٠۶ اکتبر ٢۵ ، ۴١٨
ش، تھران، مرکز 1215 -1304/ق 1253عصر قاجار، : سید فرید قاسمی، راھنمای مطبوعات ایران. 2. ۴ص 

این نشریھ . آوریل منتشر شد 29نخستین شمارۀ حبل المتین تھران در . 3. 4، ص 1372مطالعات و تحقیقات رسانھ ھا، 
برای . در کلکتھ انتشار یافت1893شعبۀ دیگری از نشریۀ معتبر حبل المتین بود کھ نخست بھ صورت ھفتھ نامھ در سال 

، 1340احمد کسروی، تاریخ مشروطۀ ایران، چاپ پنجم، تھران، امیرکبیر، : بھ. ک. آگاھی بیشتر در بارۀ این نشریھ ن
: ". ، در اعالن وفات ذکاء الملک، صور اسرافیل از روزنامۀ تربیت چنین یاد کرد١٩٠٧در نوامبر . 4. 276-77صص 

خدماتی کھ این روزنامھ بھ وطن ما کرده، عالوه بر معلومات و فوایدی کھ منتشر نموده، یکی این است کھ مردم . . 
ایران از روزنامھ آزرده خاطر بودند، تربیت بھ واسطھ شیرینی بیان و مزایای چند کھ دارا بود، مردم را روزنامھ خوان 

افزون براین، . ۵، ص ١٩٠٧ نوامبر ۵/ ق١٣٢۵ رمضان ٢٩ ، ١۵صوراسرافیل، ش " فاجعۀ ادبی،"بھ . ک. ن." کرد
در پژوھش ھائی کھ در مورد مطبوعات ایران انجام گرفتھ، روزنامۀ تربیت بھ عنوان نشریھ ای پیشگام شناختھ شده 

در این . است کھ سرمشقی برای روزنامھ ھای غیردولتی دیگر شد کھ در شھرھای گوناگون کشور کم کم انتشار یافتند
. 5. ٨٣ ، ص ١٣۶٣انتشارات آگاه، :  ، تھران١گوئل کھن ، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ، ج : بھ. ک. باره ن

محمد حسن خان اعتماد السلطنھ در خاطراتش بھ ھمکاری ذکاء الملک با او در انتشار روزنامۀ دولتی اطالع اشاره می 
خاطرات محمدحسن خان اعتماد السلطنھ، بھ کوشش : بھ. ک. برای آگاھی ھای بیشتر در این باره بھ عنوان نمونھ ن. کند

برای زندگی نامۀ کوتاھی از میرزا محمد حسین خان . 6. 129و  86، صص 1345ایرج افشار، تھران، امیر کبیر، 
١٢٢ -١٢۴، صص 1363، اصفھان، کمال، 2محمد صدر ھاشمی، تاریخ جرائد و مجالت ایران، ج : بھ. ک. فروغی ن

 ٩/ ق١٣١۶ شوال ٢۶، ١٣٠تربیت، ش . 8.  ٢ ، ص ١٩٠٧مارس ١۴/ ق١٣٢۵ محرم ٢٩، ۴٣۴تربیت، ش . 7. 
 ٣٧٣تربیت، ش . 10. ٣، ص ١٨٩٧ اکتبر ٢١/  ق١٣١۵ جمادی االولی ٢٣، ۴۵تربیت، ش . 9. ۴، ص ١٨٩٩مارس 

 Negin: بھ. ک. در بارۀ این گونھ خوشبینی ھای اولیھ ن. 11. ١، ص ١٩٠۵ اوت ١٠/  ق١٣٢٣ جمادی الثانی ٨، 
Nabavi, “Spreading the Word: Iran’s First Constitutional Press and the Shaping of a ‘New 
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Era’,”Critique: Critical Middle Eastern Studies, vol. 14, no. 3, Fall 2005, pp. 307-321. 12 .
در . تأسیس شد 1903مجمع آزادمردان در سال . 13.  ١، ص ١٩٠٧مارس ١۴/ ق١٣٢۵ محرم ٢٩، ۴٣۴تربیت، ش 

پی صدور فرمان مشروطیت، میرزا جھانگیرخان صور اسرافیل ھمراه با سید محمدرضا مساوات بھ کمیتۀ انقالب کھ 
این اصطالح در بسیاری از روزنامھ ھا ی این دوره بھ . 14. برای تقویت نھضت مشروطیت تشکیل شده بود پیوستند

با نور جمال و صوت دلکش خود چشم و "بھ عنوان نمونھ روزنامھ مجلس ادعا کرد کھ این روزنامھ . چشم میخورد
 دسامبر ٣/ ق١٣٢۴ شوال ١۶، ۶بھ مجلس، ش . ک. ن." گوش بومی و بیگانھ را روشن و پرآوازه خواھد ساخت

چنین احساساتی چنان متداول بود کھ در بسیاری از نامھ ھای خوانندگان کھ بھ روزنامھ ھا فرستاده . 15. ۴، ص ١٩٠۶
ایرانیان امروز : . . .بھ عنوان نمونھ، در نامھ ای بھ حبل المتین این جمالت بھ چشم می خورد. می شد بازتاب می یافت

چشم بصیرتشان بھ اندازه ای باز شده و در حفظ حقوق خود چنان ساعی ھستند کھ اعمال و افکار ھر فردی را با کمال 
دقت و نازک بینی ناظرند و موشکافی میکنند و در حفظ حقوق حقھ خود از ھر اقدامی مضایقھ ندارند و از بدو دنیا، 
چنانچھ تمام تواریخ عالم بھ ما نشان میدھد و مبرھن می دارد، ھر ملتی کھ از خواب غفلت بیدار شد و حقوق خود را 

حبل المتین " مکتوب شھری،: "بھ. ک. ن. دانست با ھیچ قوۀ قاھره نمی توان حقوق آن ملت را پایمال نمود و از میان برد
ل خود ) تھران(حبل المتین . 16. ۴، ص ١٩٠٧ مھ ٢۵/ ق١٣٢۵ ربیع الثانی ١٢، ٢٣، ش )تھران( در سرمقالھ اوّ

یت و آزادی و عاشق مساوات و برادری : ". . . ھواداری اش را از آزادی بھ تصریح اعالم کرد و نوشت ھواخواه حرّ
 21، 20حبل المتین، ش . 17. ١، ص ١٩٠٧ آوریل ٢٩/ ١٣٢۵ ربیع االول ١۵، ١، ش )تھران(حبل المتین . . ." ھستیم

 Soroud Soroudi (1988): Sur-e Esrafil, 1907-08: Social and: بھ. ک. ن. 18. 2، ص 1907مھ 
Political Ideology,” Middle Eastern Studies, vol. 24, no. 2, p. 246. 19 . ١، ش ) تھران(حبل المتین ، 

، )تھران(در حبل المتین " سیاسی"در مقالھ ای کھ با عنوان . 20. ٢، ص ١٩٠٧ آوریل ٢٩/  ق١٣٢۵ ربیع االول ١۵
ترقی : ای اھالی وطن عزیز: " بھ چاپ رسید چنین آمده است١٩٠٧ مھ ۶/ ق١٣٢۵ ربیع االول ٢٢، بھ تاریخ ٧ش 

تا یگانگی و یکرنگی در کار نباشد ممکن نیست بھ این زودی بتوان ترقی . ایران موقوف بھ اتحاد ملت و دولت است
، ١٩٠٧ مھ ٢۵/  ق١٣٢۵ ربیع الثانی ١٢ ، ٢٣، ش )تھران(حبل المتین " مجسمھ غیرت،:"بھ. ک. ن. 21. . ." نمود
. نھ تنھا در مقاالت بلکھ در برخی از نامھ ھای خوانندگان بھ روزنامھ ھا نیز تأکید می شد» غیرت«بر اھمیت . ٣ص 

ای اھل ایران و : "نمونۀ بارزی از این گونھ تأکیدھا را در نامھ ای می توان خواند کھ در روزنامھ مساوات بھ چاپ رسید
آزادی شما، عزت شما . حیات شما و نجات شما در غیرت است. . . ای زادگان این مرز و بوم، اینک وقت غیرت است

مکتوب ." "جز غیرت ھیچ عالج ندارید. ثروت شما، استقالل شما، ملیت شما در غیرت است. . . در غیرت است
این نکتھ فرض برخی کسان از جملھ . 22.  ۶ ، ص ١٩٠٧ نوامبر ٢۴/ ق١٣٢۵ شوال ١٧ ، ۶مساوات، ش " شھری،

غالب نویسندگان اصال نمی دانستند چھ می نویسند و برای کھ می «یحیی آرین پور را مورد پرسش قرار می دھد کھ 
تاریخ صد و پنجاه سالۀ ادب فارسی، تھران، کتاب ھای جیبی، : یحیی آرین پور، از صبا تا نیما: بھ. ک. ن» .نویسند
 .Nabavi, “Spreading the Word, pp: بھ. ک. در بارۀ برخی از این ویژگی ھا ن. 23. 25، ص 2، ج 1350

3مساوات، شماره » مکتوب قم،«. 25. 5، ص 1907نوامبر  13، 4مساوات، شماره » مکتوب انزلی،«. 24 317-320
چاپ شد و ) Novoe Vremya(برپایۀ گزارشی کھ در روزنامھ روسی نویھ ورمیھ . 26. 3، ص 1907نوامبر  4، 

یکی از محسنات مردم ایران این است کھ از کارھای مملکتی و پلتیک زود زده "ترجمھ اش در مساوات انتشار یافت، 
نمی شوند و بھ توسط روزنامھ ھا کھ در تھران قریب ھفتاد نمره طبع میشود و خیلی ارزان بھ فروش می رسد با کمال 

بعضی ھا کھ بھ چشم خود دیده اند تعریف می کنند کھ در تھران خیلی دیده می . دقت مراقب و مواظب کار مجلس ھستند
شود کھ مثال پینھ دوز یا خیاط ھم کار می کنند و ھم روزنامھ می خوانند و کسانی کھ جراید را می خوانند بعد از اتمام بھ 

. ۶، ص ١٩٠٨ مارس ٨/ ق١٣٢۶ صفر ۵، ١۶مساوات، ش ." فقرا می دھند کھ آنھا نیز از مطالعۀ آن مستفیض شوند
 ,E.G. Browne, The Persian Revolution, 1906-1911, Reprint. Washington, DC: بھ. ک. ن. 27

Mage Publishers, 1995, p. 143. 28 .بھ. ک. ن :Janet Afary, The Iranian Constitutional 
Revolution, 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy and the Origins of 

Feminism, New York, Columbia University Press, 1996, p. 152. 29 .»،حبل المتین، » مکتوب شھری
توضیح «. 31. 7، ص 1907نوامبر  4، 3مساوات، شماره » مکتوب قم،«. 30. 3، ص 1907مھ  2، 4شماره 

بھ . 32. 3-4، صص 1908ژانویھ  16، 20صور اسرافیل، شماره » واضحاتی کھ تا کنون در ایران بھ خیال آن نیستند،
ّت،«: بھ. ک. عنوان نمونھ ن : بھ. ک. ن. 33. 6، ص 1907ژوئیھ  15، 68حبل المتین، شماره » الیحھ ای در بارۀ ذم

نامۀ خوانندۀ . 4، ص ١٩٠٧ سپتامبر ١/  ق١٣٢۵ رجب ٢٢ ، ١٠۵، ش )تھران(حبل المتین " الیحۀ یکی از خواتین،"
. ک. ن. زنی نیز، با لحنی مشابھ و در انتقاد از شیخ فضل هللا، دو ماه پیش از این در صوراسرافیل بھ چاپ رسیده بود

ھیچ یک از این دو نامھ اسم و یا نشانھ ای از نویسنده .  ۵ و ۴، صص ١٩٠٧ ژویھ ١ ،٧ -٨صوراسرافیل، ش : بھ
 ”,?Afsaneh Najmabadi, “Zanha-yi Millat: Women or Wives of the Nation: بھ. ک. ن. 34. نداشت

Iranian Studies, vol. 26, nos. 1-2, Winter/Spring 1993, p. 65. 35" .،حبل " مکتوب یکی از خواتین
، ش )تھران(حبل المتین " تغیر،. "36. ٣، ص ١٩٠٧ ژوئیھ ١١/ ق ١٣٢۵ جمادی الولی ٢٩ ، ۶۵، ش )تھران(المتین 

مکتوب "در نتیجھ این اعتراض، اصل نامھ روز بعد با عنوان . ١٩٠٧ ژویھ ١٠/  ق ١٣٢۵ جمادی االولی ٢٨ ، ۶۴
بھ عنوان نمونھ، ھنگامی کھ ذکاء الملک نگارندۀ نامھ را مي شناخت، مقدمھ ای با . 37. بھ چاپ رسید" یکی از خواتین
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آقا میرزا سید رضا خان ملقب بھ صدیق الحکماء از . . .جناب معارف نصاب: "مضمون زیر در ابتدای مطلب مي نوشت
 جمادی ٢٩ ، ٣٧۶تربیت، ش . . ." مشاھیر اطبای تبریز و دوستان صمیمی ادارۀ تربیت بھ این بنده مرقوم فرموده اند

4، ص 1905ژانویھ  26، 349تربیت، شماره : بھ. ک. بھ عنوان نمونھ ن. 38. ٢، ص ١٩٠۵ اوت ٣١/ ق١٣٢٣الثانی 
این اوقات : "در یک مورد کھ ذکاء الملک نگارندۀ نامھ را نمي شناخت ، چاپ نامھ را بھ این صورت توجیھ کرد. 39. 

ً . با نویسنده محترم سابقھ ای نداشتم. بھ اسم بندۀ ناچیز رسیده) احمد الحسینی. . . عبده(پاکتی از زنجان بھ مھر  افواھا
گفتند جناب مستطاب معظم حاجی سید احمد پسرحاجی میر بھادرالدین از مالکین خمسھ کھ در سلک علماء منسلک 

در ھر حال چون از بعضی مفاسد خبر مي دھد و برادران را بھ کار خیر تشویق مي کند و احتمال . است، مرقوم فرموده
." غرض در آن نمي رود، بعضی تعارفات را انداختھ، باقی را در این محل درج مي نماید و امیدوار است سودمند شود

 ,Benedict Anderson: بھ. ک. ن. 40. ۴، ص ١٩٠۶ نوامبر ١۵/ ق١٣٢۴ رمضان ٢٧، ۴٢٠تربیت، ش 
Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, revised ed., 

London and New York, Verso, 1991, p.4. 41 .بھ. ک. بھ عنوان نمونھ، ن :James L. Gelvin, The 
Modern Middle East: A History. New York and Oxford, Oxford, University Press, 2005, p. 

145 . 
 ]2 December, 2007 06:28 PM[  
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