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  نخستین روزنامه نگار مشروطه خواه گیالن

   مجید وثوقى املشى

  : منبع  

http://www.100years.ir  

..........................................  

آموز جنبش مشروطیت در سینه پراندوه و در بطن دردناك خويش؛ گذشته از روايت  تاريخ پر رمز و راز، نوستالژيك و درس

خواھان بى نام و  پربار در باب مبارزات و مجاھدت ھاى چھره ھاى مشھور و مثال زدنى روايتگر مشروطه آشكار و

آزادى، اينك به صداھاى خاموش پیوسته  ى تحقق عدالت ونشانى است كه به رغم كنش ھاى بسیار در اين نھضت برا

يكى از آنان مبارز پرشور . تحقیقات تاريخى صدايى از آنان به گوش نمى رسد اند و در میانه انبوه نوشته ھا، گفته ھا و

افصح  شیخ. است ابوالقاسم افصح المتكلمین املشى مشروطه خواه گیالنى و نخستین روزنامه نگار گیالن شیخ میرزا

پیشگامان جنبش مشروطیت در منطقه گیالن و از  انقالبى آزاديخواه؛ عالمى نوانديش و مصلح دينى و اجتماعى و از

خوانده اى بود كه سوداى ترقى وطن و تعامل دين با مناسبات خرد و عقالنیت و  انقالبیون و مصلحان حوزه ديده و سنت

نخستین گام ھا  پیشینه ذھنى بود كه با تاسیس روزنامه خیرالكالمبا داشتن اين . عصر جديد در سر داشت مقتضیات

گیالن دانست ھر چند زندگى او در ھاله اى  شیخ افصح املشى را بايد بنیانگذار مطبوعات در. را در اين مسیر برداشت

مجاھد و خواھرزاده ) میزان(اما مرحوم شیخ بھاءالدين املشى  از ابھام و نادانستنى ھاى تاريخى قرار دارد

 مشروطه خواھان گیالن و عضو ھیات اتحاد اسالم و از ھمرزمان كوچك جنگلى و نیز ھم سلول دانشمندش كه او نیز از

كتاب گوشه ھايى از تاريخ  مشروطه خواه نامدار میرزاحسن رشديه بنیانگذار مدارس به سبك جديد در ايران بود در

 :شناساند اينگونه به ماگیالن، خال نستوه اش يعنى شیخ افصح املشى را 

رانكوه قصبه املش بوده كه معموالً در تھران  میرزا ابوالقاسم معروف به مالباشى ملقب به افصح المتكلمین از اھالى»

جھت به زيور طبع آراسته، داراى حسن خط در نسخ و نستعلیق و صاحب  و رشت اقامت مى گزيد، مردى بود از ھر

 ١».وم و ادبیات فارسى و عربىھیات و نج اطالعات در رياضى و

روزنامه اى بود كه شیخ افصح در اوان خیزش مشروطیت مديريت آنھا  سه» راه خیال«و » ساحل نجات«، »خیرالكالم»

 .داشت را به عھده

ً متخذ از عبارت خیرالكالم ماكل و مادل باشد: ـ خیرالكالم١ به اولین روزنامه اى بود كه او مديريت آن را  كه بايد ظاھرا

پس از . يعنى يك سال پس از امضاى فرمان مشروطیت در رشت انتشار داد قمرى ١٣٢۵عھده داشت و آن را در سال 

رشت را ترك  علت مخالفت امیرخان سردار حاكم گیالن با مدير روزنامه، وى به ناچار براى دادخواھى شماره به١٢نشر 

ً پس از بازگشت افصح  خیرالكالم در تھران نموده و به تھران مھاجرت كرده و از اين رو چند شماره انتشار يافته و مجددا

 ١٣٢۵ذيحجه  ٢۵سال اول خیرالكالم مورخ  ١٣شماره . گرديده است به رشت روزنامه تا سال چھارم در رشت منتشر

شماره  مندرجات اين چند. ادامه داشته است ١٩خیرالكالم است كه در تھران انتشار يافته و تا  قمرى اولین شماره

ديگر پايتخت نیز با مدير روزنامه خیرالكالم  در آن ھنگام جرايد. بیشتر تظلم و دادخواھى دبیرروزنامه از حاكم گیالن است

 سال اول مورخ ۵٢امیرخان سردار نموده اند منجمله مدير روزنامه متمدن در شماره  ھمصدا شده و اظھار تنفر از اعمال
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 ٢.كرد نفر از مردم انزلى چاپ ١٧قمرى شرحى به عنوان تظلم به امضاى  ١٣٢٩محرم  ١٧پنجشنبه 

قبل از آمدن «: ديگران مى نويسد محمدصدرھاشمى در تاريخ جرايد و مجالت ايران درباره دستگیرى و كتك زدن افصح و

لبان رشت گرفتار عذاب و شكنجه چند تن از مشروطه ط قمرى وى به اتفاق ١٣٢۵افصح به طھران يعنى در شوال 

 افصح را به چوب بسته تا توانسته است او را چوب زده و او و يارانش را به زندان حاكم مستبد گیالن. امیراعظم گرديد

خواھى براى روزنامه مساوات  عیال افصح از رشت نامه اى به عنوان تظلم. افكنده و احدى را پیش آنھا راه نداده است

در نامه مذكور . قمرى درج كرده است ١٣٢۵شھر شوال  ١٧سال اول مورخ  ۶روزنامه آن را در شماره  فرستاد كه اين

 «.روزنامه ساحل نجات و خیرالكالم گیالن معرفى شد افصح واعظ وكیل روزنامجات و مدير

قیمت تك نمره قران و ٢۵قیمت اشتراك . قطع وزيرى با چاپ سربى طبع مى گرديد صفحه به ۴روزنامه خیرالكالم در 

مختلف  مندرجات روزنامه پس از درج مقاله اساسى عبارت است از اخبار شھرى و مقاالت. بود شاھى ٢رشت 

افصح در . روزنامه درج است متضمن دادخواھى، مكتوبات از نواحى مختلف گیالن و گاھى اشعار و اعالنات نیز در

كه دستخط آزادى به ملت اعطا گرديد دعوت  ١٣٢۴ ـ٢ج١۴نخستین شماره خیرالكالم مردم را به گرامى داشتن روز 

راستى ما چه وقت بنده شديم چه شد كه آزاد گرديديم؟ از ھمان وقت «: اند نوشت درباره اينكه به ما آزادى داده. كرد

پشیمانیم و حال از كرده خود  آزاديمان را با دو دست تحويل روسايمان داديم و آنھا شدند آزادمطلق و ما بنده زرخريد كه

چھارذرع باال رفتیم و . ـ اكنون كه داده خود را پس گرفته ايم توبه كرده ايم كه ديگر آزاديمان را به كسى تعارف نكنیم

ق .ه ١٣٢٨ خیرالكالم يك بار ديگر در ذيقعھده ـ» .آمدند تا آنكه ھمه شديم انسان و حقوق يكسان آنھا ھمین قدر پايین

تھران به دستور وزارت معارف آزاد  ندار رشت توقیف شد و پس از شكايت مديرش بهبه دستور بھاءالسلطنه، فرما

 ٣.گرديد

در سرلوحه روزنامه عبارات . شاھى بود ٣ارزش ھر شماره . چاپ مى گرديد ھفته اى دوبار در انزلى: ـ ساحل نجات٢

از . گويد وطه و عدالت سخن مىروزنامه آزاد ملى ـ علمى ـ ادبى ـ تاريخى كه از حمايت مشر: شد زير خوانده مى

مرحوم افصح در سال . انتشار يافت ١٣٢۵شماره اول آن در . روزنامه ساحل نجات ھفت شماره بیشتر منتشر نشد

ً ساحل نجات را به طور روزانه در ١٣٣٨   .شھر رشت انتشار داد قمرى مجددا

ره اول اين جريده بعد از توقیف آخرين شماره شما. گرديد اين روزنامه با چاپ سنگى در رشت منتشر مى: ـ راه خیال٣

شیوه مطبوعاتى و . ھجرى قمرى مى باشد ١٣٢٩اولین شماره اين روزنامه اول شعبان  تاريخ. خیرالكالم انتشار يافت

روزنامه صداى رشت كه  سیاسى شیخ افصح مقبول بسیارى از انقالبیون و مشروطه خواھان قرار گرفت چنانكه مشى

چاپ سربى در رشت منتشر مى شد بر طبق  قمرى با ١٣٢٩احمدزاده ھفته اى سه شماره از محرم . به مديريت ع

 .رويه و مسلك افصح المتكلمین بود

  :ھا پى نوشت

حبیب يغمايى، : میزان با مقدمه به كوشش محمدھادى) میزان(گوشه ھايى از تاريخ گیالن، بھاءالدين املشى  -١

 ١٣۵٢بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تھران 

 محمدصدرھاشمى، تاريخ جرايد و مجالت ايران ـ٢

    فخرائى ـ گیالن در جنبش مشروطیت، ابراھیم٣

  

 


