
 

 گستره ی روزنامه نگاری درجنبش مشروطه

 ناصرالدين پروين

با انتشار . ش، استوار بر نشر دولتی بود١٢٧۵آذر /  ق١٣١۴نظام مطبوعاتی ايران تا رجب 
روزنامه غیر دولتی تربیت، نظام مختلط محافظه کاری پديد آمد؛ اما اندکی پس از امضای 

فرمان مشروطه، قید و بند سیاسی و بازبینی قبلی، گريبان روزنامه ھا را رھا کرد و با 
استفاده از فرصت و انتشار انبوھی روزنامه مسلکی، آزاديخواھان توانستند آرزوھا و 

 . خواست ھای خود را برای بھروزی میھنشان بیان کنند

. در برھه ھای دستیابی به آزادی نو يافته و يا بازيافته تاريخ ايران، چشمگیر است »انفجارمطبوعاتی«
 عنوان روزنامه و مجله انتشار يافت و ٢٨در سراسر سیزده سال پادشاھی مظفرالدين شاه : از جمله

با آنکه حکومت نظامی يکساله .  عنوان به چاپ می رسید٩ھنگام امضای فرمان مشروطیت؛ ھمزمان 
 ١٧٢استبداد صغیر اجازه روزنامه نگاری آزاد را در پايتخت نداد، در کمتر از سه سال پادشاھی او، دستکم 

 . عنوان در تھران و شھرستان ھا چاپ می شد

در واقع، ھمچون ديگر انقالب ھا و تحول ھای ريشه دار، نه پیشرفت فنی، بلکه شرايط تازه حقوقی و 
 .سیاسی موجب رونق شگفت آور روزنامه نگاری شد

، به )١٢٩٣خرداد -١٢٨٨تیر (اگر چه شمار ياد شده، پس از استبداد صغیر تا پايان دوران نیابت سلطنت 
 عنوان کاھش يافت؛ بايد دانست که در اوج استبداد صغیر، تنھا پنج روزنامه در سراسر ايران منتشر ١۴٢

 . عنوان ھمزمان به چاپ می رسیدند۴٩می شد و در شکوفاترين دوره مشروطه خواھی، 

در آستانه کودتای محمد علی شاه، چھار روزنامه روزانه در پايتخت انتشار می يافت؛ اما بیشترين سھم 
 ٢٢×٣۵ صفحه دو ستونی به اندازه ۴اجتماعی بود که اکثر با  -از آنِ روزنامه ھای ھفتگی سیاسی

، صوراسرافیل، مجلسروزنامه ھای مھم پايتخت، ھمچون . سانتی متر به چاپ سنگی می رسیدند
میانگین شمارگان، .  با چاپ حروفی تکثیر شده اندروح القدس و ندای وطن، مساوات، حبل المتین

يا اندکی  ۵٠٠٠) بوشھر(و مظفری ) تبريز( نسخه و شمارگان مجلس و صور اسرافیل و انجمن ۴٠٠حدود 
 .بیشتر بود

 'ستاره ھای درخشان': 'مسلکی'روزنامه ھای 

زمانه، دگرگونیھای سیاسی و اجتماعی و حرارت صاحبان انديشه ھای اصالح طلبانه برای ارائه نظرھا و 
در واقع، روزنامه به . راھکارھای خود، موجب بود که اکثر روزنامه ھای اين دوره، مسلکی و متعھد باشند

 . اجتماعی در آمده بود -صورت ابزار مبارزه سیاسی

روزنامه ھای عديده مثل ستارگان درخشان، با « در شماره نخست خود نوشت که صور اسرافیل،
در ماده ھفتم قانون مطبوعات ھم به کار » مسلک«ه ژوا. »مسلک ھای تازه افق وطن را روشن کردند

 چاپ فريادغنی زاده، سردبیر روزنامه . ه را در معرفینامه سر لوحه آوردندژ روزنامه، ھمین وا١١رفت و 
طرفدار : مسلک ايرانی ھمان ايرانی بودن اوست؛ چرا که جريدۀ فارسی ايرانی يعنی«: ارومیه معتقد بود

 ).١٣٢۵ محرم ٢١، ١فرياد، ش(» ترقی ملت و استقالل دولت به طور مشروطیت

. بودند» تربیت«، و »تمدن«، »ترقی«ه ھا در سرلوحه، روزنامه نگاران جويای ژبه ترتیب کاربرد اين وا
خواستھا و نظرھای مردم در روزنامه بازتاب می يافت و روزنامه نگار، چشم انداز برآورده شدن امیدھای 

البته دولت يا مشروطه ستیزان نیز می توانستند از ھمین راه با . نیک و آرزوھای واال را تصوير می کرد
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 .توده سخن گويند

 مشروطه خواھان و مشروطه ستیزان

.  عنوان مشروطه ستیز يا محافظه کار بودند۵ عنوان منتشر شده در دوره محمد علی شاه، تنھا ١٧٢از 
ھمین که با وجود کوشش ھايی، استبداديان در زمینه انتشار روزنامه و تأثیرگذاری از اين راه، شکستی 

 . عبرت انگیز خوردند، نشانه آن است که از پشتیبانی مردم و به ويژه باسوادان برخوردار نبوده اند

دو روزنامه روح القدس و . در گروه مشروطه خواھان، اکثر روزنامه ھا میانه روی پیشه می کردند
ھفت عنوان، ھمچون صور اسرافیل تھران و خیرالکالم رشت و آذربايجان . مساوات، راه افراط را برگزيدند

 . بشارت چاپ مشھد و ھدايت چاپ تھران محافظه کار بودند. تبريز را می توان تندرو خواند

سه نشريه ای که مشروطه را برنمی تافتند، عبارت اند از آمالعمو و اسالمیه چاپ تبريز و اوقیانوس چاپ 
در واقع، مبارزه قلمی ھواداران محمد . اوقیانوس به اندازه آن دو روزنامه مذھبی، تندروی نمی کرد. تھران

علی شاه و مخالفان نظام مشروطه، نه از راه روزنامه نويسی، بلکه با آوردن حجت ھای مذھبی و به 
بود که اگر  –ھمچون لوايح شیخ فضل هللا نوری  –صورت نوشتن و پراگندن اطالعیه و اعالمیه و شبنامه 

 .به صورت روزنامه منتشر شده بودند، جزو گروه افراطی می آمدند

 پیام سیاسی روزنامه ھا

روزنامه ھای موفق اين دوره، آنھايی بودند که به جای راز و نیاز با قلم خود، نیازھای خواننده را دريافتند و 
ھای علی اکبردھخدا » چرند پرند«از آن جمله، صور اسرافیل است که در . رازھا را با او در میان نھادند

ن سخنان را با شیرين ترين عبارت ھا به خواننده عرضه می داشت و به دادن خبر و شکافتن تلختري
 .مسايل روز نیز می پرداخت

 آذربايجان مجد االسالم که روشی مستقل در پیش گرفت و روزنامه طنزآمیز ندای وطننیز، روزنامه 
 .چاپ تبريز که استبداد ستیز و شیرين سخن و وطنخواه بود

 . روزنامه ھا، آگنده از مقاله ھای کوتاه و بلند بودند

اسفند/ ق١٣١۵-١٣٠٧رجب ( چاپ لندن قانونسبک نوشتار و حتی مضمون ھای ارايه شده در روزنامه 
در  –که از میرزا ملکم خان، میرزا آقا خان کرمانی و سید جمال الدين افغانی بود  –) خ١٢٧٧-١٢٨۶

از نظر خبری، اين روزنامه ھا ضعیف بودند و جز در ترجمه . بسیاری از روزنامه ھای مسلکی تقلید شد
 . خبرھای خارجی، کمتر اصول تنظیم خبر رعايت می شد

. پیام روزنامه ھا، مرکب از چھار عنصر ايرانخواھی، اسالمخواھی، مشروطه خواھی و تجدد خواھی بود
در مورد مشروطه خواھی، مقاله ھای مفصل می نوشتند و سه عنصر ديگر را نیز به عنوان برھان و 

 . پشتوانه خواست ھای ملت، دخالت می دادند

برخی از روزنامه ھای افراطی و يا تندرو، تمايل خود را به اين که آن جنبش را انقالبی تر از آنچه می 
صوراسرافیل، مساوات، روح ( فرانسه بود ١٧٨٩الگو نیز انقالب . توانست باشد سازند، پنھان نمی کردند

 ...).القدس، آذربايجان، شرافت

 مبنای قانونی و آزادی مطبوعات

از جمله آزادی ھای بنیادی که خودکامه ستیزان عصر ناصری و دوره مظفری می خواستند، آزادی قلم 
در روزنامه ھا و وعظھا و خطابه . بود و از آن، بیش از ھر چیز ديگر، آزادی روزنامه نگاری را مراد می کردند
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 . ھا، ھمه جا سخن از آزادی گفتار و نوشتار می رفت

ُن با اين گونه آزادی ھا مخالف بودند و آن را در يکساله  مسلم است که مخالفان مشروطه، از بیخ و ب
آزادی ستیزی را در لوايح حاجی شیخ فضل هللا نوری و ديگر نوشته ھا . سیاه استبداد صغیر اثبات کردند

جناح درباری و دولتی ھوادار . و گفته ھای او و ھم انديشانش به روشنی و صراحت می توان ديد
سلطنت استبدادی نیز به مانند جناح مذھبی بود؛ ولی صراحت گفتار و شھامت رفتار شیخ فضل هللا را 

 .نداشت

اصل سیزدھم قانون اساسی و اندکی بعد، اصل مھم بیستم و دو اصل ديگر متمم قانون اساسی، زمینه 
با اين حال، پیش از تصويب قانون مطبوعات، اولین توقیف روزنامه را . ساز نظام مطبوعاتی مشروطه شد

 که عدالتدومین توقیف، به دست عالمان دينی در تبريز و درباره روزنامه . انجمن واليتی ارومیه کرد
 . مقاله ای برای رعايت حقوق زنان نگاشته بود، صورت گرفت

تنھا چھارمین توقیف است .  اعمال کردصوراسرافیلسومین توقیف را دولت با فشار مجتھدان در مورد 
 تھران يک بازرگان نادرست ايرانی تابع روسیه را نکوھید و حبل المتین: که جنبه ای سیاسی داشت

ناگزير، انتقادھايی ھم متوجه روسیه کرد؛ اما بھانه اعتراض ماليان به چاپ آگھی التاری را بر اتھام قبلی 
 غوغايی پديد آورد؛ زيرا روسیه منفورترين سیاست خارجی در ايران شمرده حبل المتین،توقیف . افزودند

 . می شد و آن روزنامه محبوب بود

به نشانه ھمبستگی، ھمه روزنامه ھای پايتخت دست از انتشار کشیدند و روز بعد، تمامی مديران و 
سرانجام، چاره ). ١٣٢۵جمادی الثانی ١٨(کارکنان چاپخانه ھا وکتابفروشی ھا ھم به آنھا پیوستند 

انديشان دولت، ھنگامه را با جريمه ای کوچک از روزنامه خاتمه دادند و سفارت روسیه را ھم خشنود 
 .دو توقیف بعدی، مانند اکثر توقیف ھا، در اثر نارضايی شريعتمداران پیش آمد. ساختند

 مطبوعات و خودممیزی

، نخستین قانون مطبوعات ايران به تصويب رسید، اما کودتای پنج ماه بعد محمد علی ١٢٨۶ بھمن ١٨در 
اگرچه الگوی اين قانون نیز به مانند ديگر قانون . گونی استبداد صغیر متوقف ساختژشاه، اجرايش را تا وا

ھا، متن ھای قانونی اروپای باختری بوده است، از آن الگو و حتی آنچه در عثمانی و کشورھای اروپای 
 . خاوری سختگیرتر بود

انگیزه ھای اين تفاوت را در وھله نخست حرمت باورھای دينی و اخالقی بايد دانست که روزنامه نگاران 
شکستن حريم آن باورھا، مجازاتی سنگین در پی . خود بدانھا وابسته بودند و يا چنین وانمود می کردند

 .داشت و بارھا به تھديد و توقیف و تکفیر انجامید

در واقع، عالوه بر تندروی برخی از صاحب قلمان، چند پارچگی کانون ھای قدرت در جامعه ايرانی، عامل 
اين کانونھا، به ترتیب نقشی که درمحدوديت آزادی . بسیارمھمی درشکست ھواداران آزادی قلم بود

 :روزنامه نگاران داشتند، عبارت بودنداز

 شريعتمداران و سادات و حتی طلبگان که مطابق قانون اساسی و متمم و قانون مطبوعات و
 تصمیم ھای مجلس و انجمن ھای ايالتی و واليتی، مصون از اعتراض بودند؛ 

 شاه که سلطنت را به موجب متمم قانون اساسی به عنوان وديعه ای الھی در اختیار داشت و
قانون مطبوعات ھم با توجه به قانون ھای اروپايی و سنت گذشته ای طوالنی، حريم وااليی برای 

 او در نظر گرفته بود؛ 
 ديگر صاحبان سنتی يا عرفی قدرت، ھمچون نخست وزيران و صاحبان زر و زور و حتی سردمداران

  مشروطه

Page 3 of 4 

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-3\260.htm



 تأثیر و ارزش

ارزشمندی روزنامه ھای عصر مشروطه خواھی در گزارش رويداد ھا و بازتاب انديشه ھای سیاسی 
 :روزنامه. خالصه نمی شود

 از چنبره دربار و ديوان و حتی حیطه نخبگان دانش آموخته خارج شد و به صورت يک وسیله
 ارتباطی مردمی در آمد؛ 

در عین . در شکل دادن به عقايد عمومی توفیق يافت و در اين زمینه با اھل منبر ھمگامی شد
 حال، منبريان نیز گاھی در سخنان خود از نوشتارھای روزنامه ھا ياد می کردند؛ 

 در ترسیم ھويت ملی و ايجاد ھمبستگی در برابر استبداد خودی و نفوذ بیگانه، سھم گرفت؛ 
 در شناساندن حقوق فردی و اجتماعی و ملی که برای اکثر روزنامه ھای مسلکی به صورت

 مأموريت اصلی مطرح بود، کوششی شايسته کرد؛ 
 روزنه ھای تازه ای به جھان بیرون گشود و دستآورد مھم آن، تداعی معانی و آرزوی آزادی و

  .پیشرفتی مشابه کشورھای پیشرفته بود

با اين حال، گذشته از شعارھا و باورھای مشترک، يکدستی محتوا و تجزيه و تحلیل منطقی، کمتر در 
 .روزنامه ھای اين دوره ديده می شود

 

     _________________________________________________________________________________________ 
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