
 

 روزنامه نگاران دوره مشروطه خواھی

  

 ناصرالدين پروين

شمار آنھايی که با عنوان ھايی چون خبرنگار، دبیر، سردبیر و يا به صورت ھمکار ھمیشگی 
در روزنامه ھا قلم زده اند، در عصر مشروطه خواھی، يعنی دوره مظفری و محمد علی 

 .می رسید) داخل و خارج کشور( ٢٠۶شاھی، به 

 پیشینه و حال

از آن جا که اکثر روزنامه ھای سال ھای مشروطه خواھی سیاسی يا اجتماعی بودند، دانستن 
سرگذشت روزنامه نگاران از چند روی سودمند است و يکی از آنھا، اين است که نمونه ای از صورت و 

 .سیرت مبارزان آن دوره در اختیار خواھیم داشت

 روزنامه ۴٢در میان ايالت ھای آن روزی ايران، آذربايجان با :  روزنامه نگارمعلوم است٢٠۶ تن از ١٧٨زادگاه 
که (اين خطه وسیع و پر جمعیت را می توان با ايالت فارس ). از کل %٢۴(نگار باالترين مقام را دارد 

مناطق کوچکی .  روزنامه نگار مقايسه کرد٩ و يا خراسان که با تنھا ١٣با تنھا ) بوشھر ھم جزء آن بود
 تن، مقام برجسته ای در پرورش روزنامه نگار ٨ و اراک و اطرافش با ١٠ھمچون کاشان و پیرامون آن با 

 .بايد توجه داشت که بسیاری، در بیرون از زادگاه خود به اين حرفه پرداخته اند. داشته اند

به ويژه  -اکثريت چشمگیری از روزنامه نگاران از میان مردم عادی و اليه ھای میانی شھر نشینان 
 تن را از خاندان ١١می توان منشأء ھفت روزنامه نگار را روستايی و . برخاسته بودند -شھرھای بزرگ 

 .ھای برجسته معرفی کرد

 تنی که زادسالشان را می دانیم، از اين قرار ۴٣ترکیب سنی . دست اندرکاران روزنامه ھا جوان بودند
 .  سال۵٨ تا ۴٠ تن از ٩ تن میان سی تا چھل و ١۶ تن کمتر از سی، ١٨: است

جوانترين آنھا میرزا عبدهللا شیرازی، خواھر زاده میرزا جھانگیر خان ناشر صوراسرافیل، بوده که روزنامه 
اگر زادسال سید ضیاء الدين طباطبايی درست باشد، وی .  را در دوازده سالگی در آوردنفخۀ صورکوچک 

 . سال داشت١۴ حدود ندای اسالم،ھنگام انتشار روزنامه 

درباره حرفه اصلی صد و بیست تن از روزنامه نگاران دوره جنبش مشروطه خواھی، اطالع کافی در 
، ٩، بازرگان ١٠، پزشک ١۵، معلم يا مدير مدرسه ١٨، کارمند دولت ۵٠آخوند و واعظ : دست است
، مترجم و تاريخنگار و صنعتگر ھر کدام )ھريک(٢، چاپخانه دار و بزرگ مالک و نماينده مجلس ٧کتابفروش 

 .يک نفر

 پايه دانش

پاره ای از روحانیان درجه اجتھاد داشتند و . میزان دانش آموختگی اغلب روزنامه نگاران روشن نیست
ده پزشک روزنامه نگار، آن علم را . ديگران نیز، ناگزير دوره ای را در حوزه ھای دانش دينی گذرانده بودند

 . آموختند) اسالمبول و پاريس(در دارالفنون يا کشورھای خارجی 

جز آنان، چھار روزنامه نگار ديگر در دارالفنون درس خوانده و دو تن دانش آموخته مدرسه علوم سیاسی 
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بیشتر ( روزنامه نگار زبانی اروپايی ٢١افزون بر عربی دانھا و ترکی خوانھا، دست کم . تھران بودند
 .می دانستند) فرانسه و روسی

ملک (علی اکبر دھخدا، محمد تقی بھار: پايه دانشوری شماری از روزنامه نگاران را نیز نبايد از ياد برد
، حسن تقی زاده، عبدالرحیم خلخالی، محمد علی تربیت، حسن رشديه، محمد ناظم االسالم )الشعرا

، محمود )زعیم الدوله(کرمانی، محمد علی داعی االسالم، علیمحمد اويسی، محمد مھدی تبريزی 
 . غنی زاده و مرتضی قلی خان فکری ارشاد

اينان، نوشتارھا و پژوھش ھای ارزنده ای از خود بر جا نھادند که اکثر پس از خیزش مشروطه خواھی 
 روزنامه نگار نیز سروده ھايی در دست است که برجسته ٢٠از . نوشته شده و به چاپ رسیده است

 .ترينشان اديب الممالک فراھانی، بھار، غنی زاده، دھخدا و اشرف الدين قزوينی بوده اند

 سرنوشت

، )صور اسرافیلناشر (، جھانگیرخان )روح القدسناشر (با کودتای محمدعلی شاه، سلطان العلما 
به زندان باغ شاه افتادند؛ زيرا نخواستند ) مدیناشر (و شیخ علی قاضی ) حقوقناشر (سلیمان میرزا 

خیمان استبداد جان باختند و تنھا سلیمان میرزا ژسه تن از اينان به دست د. در سفارت بیگانه پناه گزينند
 . از مرگ رست

 چاپ تبريز، در ھمان شھر به دست آزادی ستیزان شھید شورای ايرانسعید سلماسی، نگارنده جوان 
 به ھمراه ثقة ١٣٣٠شد و سه تن ديگر از روزنامه نگاران اين دوره را نیروی اشغالگر روس در عاشورای 

 . االسالم در تبريز به دار آويخت

در ھمان سال شوم، ساالرالدوله برادر محمدعلی شاه که علیه مشروطیت قیام کرده بود، میرزا حسین 
 چاپ اصفھان را به ھمراه ھمکارش معتمد نقش جھان و اصفھانخان مدير پیشین روزنامه ھای 

به ترور عبدالحمید ثقفی بنیاد گذار » کمیتۀ مجازات«السلطان، در کرمانشاه اعدام کرد و پنج سال بعد، 
 .طلوع و مظفری بوشھر دست يازيد

از آن جمله . شمار روزنامه نگارانی که با آغاز استبداد صغیر آواره بیرون و درون کشور شدند، افزونتر بود
است دھخدا سردبیر صوراسرافیل، ھرندی ناشر تمدن، علی آقا شیرازی ناشر مظفری، سید حسن 

 . المتین تھران و مساوات ناشر روزنامه مساواتناشر حبل 

آن . پیروزی مشروطه خواھان آسان به دست نیامد و مانند ھمیشه، بھانه برای کین خواھی فراوان بود
تنھا  – اوقیانوسمیرزا عبدالرحیم الھی را که در روزنامه اش : بھانه ھا، شامل چھار روزنامه نگار نیز شد

 و  نیراعظماز خودکامگان ھواداری کرده بود و مديران –روزنامه مرتب اوايل استبداد صغیر در تھران 
.  را به يک سال زندان محکوم کردند؛ اما ھیچ سندی در مورد دلیل محکومیتشان در دست نیستآدمیت

 آن بود که با تیاتر، و الجمال و کشکول و ندای وطناتھام میرزا محمد مجداالسالم کرمانی ناشر 
سعدالدوله وزير امور خارجه يا استبداد صغیر مربوط بوده و به دستور او برای جلوگیری از پیشرفت 

مشروطه خواھان اصفھان و بختیاری به آن سامان رفته و در ضمن، نمايندگی يک روزنامه روسی را نیز در 
 !تھران برعھده داشته است

 تن از روزنامه نگاران، پس از جنبش مشروطه خواھی ھم به اين حرفه ادامه دادند و ۴١گفتنی است که 
 تن نیز به مقام ھای برجسته دست ٣٧. شماری از آنان، شھرت پیشین را حفظ کردند يا بر آن افزودند

. سید ضیاء الدين طباطبايی و محمدعلی فروغی: در میان آنان، دو نخست وزيرھم ديده می شود. يافتند

 روابط روزنامه نگاران با يکديگر
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در مجموع، روزنامه ھای اين دوره رابطه ھای دوستانه ای با يکديگر داشتند و اگر انتقادی از ھمقلمی 
با توجه به برخورد ھای تندی که . می کردند، کوشش می شد که از او يا روزنامه اش نامی برده نشود

 . بعدھا در صحنه روزنامه نگاری ايران ديده شد، در اين خود ممیزی جنبه ھای مثبت ديده می شود

 تھران و حبل المتین با صور اسرافیلبا اين حال، برخوردھای مستقیمی نیز میان روزنامه تندروی 
روح .  در گرفت که ادامه نیافتندندای وطن با  روح القدس و ھمچنین روزنامه افراطینّیراعظمروزنامه 

 .القدس، نوشتارھايی نیز علیه روزنامه حبل المتین چاپ کلکته در بردارد

نخستین نشانه ھای تشکل صنفی روزنامه نگاران و مديران ھم پديد آمد و آن، بیشتر به صورت 
ازجمله، به . ھمبستگی و ھمدلی در زمان ھايی صورت گرفت که آزادی بیان مورد تھديد قرار می گرفت

پشتیبانی جانانه روزنامه نگاران پايتخت از حبل المتین در جمادی الثانی با ) خ١٢٨۵( ق ١٣٢۵سال 
روزنامه نگاران تھران و تبريز در شعبان از روزنامه مظفری چاپ . اعتصابی سراسری نمايش داده شد

 . بوشھر حمايتی سرسختانه کردند

١٣٢۵ چاپ رشت به ماه ھای آخر سال خیر الکالمھمچنین است ياری بی دريغ قلمی با مدير روزنامه 
» انجمن متحدۀ اجزاء مطبوعات حروفی«عالوه بر آن، در ھمان سال، دو انجمن جداگانه به نام ھای . ق

متعلق به کار فرمايان تشکیل يافت و در جشن نخستین » انجمن مديران جرايد«متعلق به کارکنان و 
 .سالگرد مشروطیت نیز شرکت جستند

 روزنامه نگار سال ھای مشروطه خواھی، شاھد و راوی و مفسر رويدادھا و حتی محرک پندار و رفتار
 از. سیاسی است؛ در صحنه ھای سیاسی و اجتماعی حضور دارد و از پذيرفتن مسئولیت نمی پرھیزد

 اين رو، چنان که انقالب ھای ديگر و غیبت احزاب سیاسی کارا ديده شده، مدعی رھبری و حتی
 به ھر رو، مامورتی بزرگ و تاريخ ساز برای خود و روزنامه. گاھی نیز رھبری را می برازد. پیشوايی است
 .اش قائل است
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