افراط و تفریط در مطبوعات دوره مشروطه

ل ن
املتی ،قانون،
(آسیبشنایس رویكردهای انتقادهای در نشریات صوراسرافیل ،حب 
متدن و جملس)
حممدجعفرحممدزاده
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بــا اینكــه پدیــده مطبوعــات در ایــران ،ســاهلا پیــش از پیــروزی مشــروطه در ســال1252ق ،توســط میــرزا
صالــح شــیرازی ظهــور یافتــه بــود ،ب هواقــع اوج شــكوفایی مطبوعــات و تأثیرگــذاری آن را بایــد دوره
مبــارزات مشــروطه و پــس از آن دانســت .فرمــان مشــروطه در حــایل توســط مظفرالدی 
نشــاه امضــا
شــد كــه مطبوعــات بــه آرامــی شــیوههای نقــد را متأثــر از مطبوعــات فار 
یسزبــان خــارج از ایــران و نیــز
مطبوعــات قفقــاز آموختــه و بــه عرصــه نقــد اوضــاع ســیایس و اجتماعــی پا گذاشــته بودند .بــا پیروزی
ّ
مشــروطه و تشــكیل جملــس شــورای مــی و روی كار آمــدن حممدع 
یلشــاه ،نقــد اجتماعــی كــم كــم بــه
نقــد حاكمیــت منجــر شــد تــا جــایی كــه جســارت و شــجاعت اصحــاب مطبوعــات انــدك انــدك بــه
افــراط رســید .بــر ایــن اســاس مطبوعــات عهــد مشــروطه ،مهــان طــور كــه در پیــروزی مشــروطه ســهم
اســایس داشــتند ،در شكســت آن و بــه تــوپ بســته شــدن جملــس هــم 
یبتأثیــر نبودنــد .از ایــن بــرریس
خ
تاریــی م 
یتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید كــه افــراط و تفریــط عامــل بازدارنــده در حركــت جوامــع اســت
و بــه مهــان انــدازه كــه تفریــط ،ســكون و ایســتایی را موجــب م 
یشــود ،آفــت افــراط نیــز حركهتــای رو
بــه جلــو و خیزشــهای ارزمشنــد را بــا نــا كامــی مواجــه م 
یكنــد .مكتــوب حاضــر بــر آن اســت تــا از ایــن
زاو یــه ،بــه مطالــب منــدرج در مطبوعــات دوره مشــروطه نگاهــی آسی 
بشناســانه کننــد .بــا مهـ�ن نــگاه
نشــریایت چــون صوراســرافیل ،حب 
لاملتـ�ن  ،متــدن ،قانــون و جملــس بــرریس شــدهاند.
واژگان كلیــدی :نقــد ســیایس اجتماعــی ،مشــروطه ،مطبوعــات ،حب 
لاملتـ�ن  ،صوراســرافیل ،متــدن،
قانــون ،جملــس ،دهخــدا و چرنــد و پرنــد.

مقدمه

بــا اینکــه روزنام ههــای ایــران در عصــر مشـ ّ
ـروطیت ،بــه دلیــل آمیــزش بــا زبــان مــردم و نوعــی از ادبیــات
مردمــی ،زمین ههــای الزم را بــرای نیــل بــه فضــای مطبوعــایت آزاد از حیــث حمتــوا در ســطح کالن
متأســفانه مه ـ�ن
و مهچن ـ�ن رســیدن بــه روشهــای نو یــی در روزنامهنــگاری بومــی فراهــم کردنــدّ ،
 .1دكترای ختصیص زبان و ادبیات فاریس ،مدرس دانشگاه مذاهب اسالمی (.)goftaresabz@gmail.com

مؤلفــه کارآمــد و ّ
آنــه در پیــش روی
بالقــوه ،کــه اســتعداد الزم را بــرای بــه فعلیــت رســاندن متــام چ
خــود داشــت ،آشــکارا دارا بــود ،گرفتــار «پروس ـهای کوتاهمــدت» و «جوانمرگــی غیرمنتظــره» شــد.
ایــن فراینــد ّ
تأسـفبرانگیز ،در کمتــر از دو دهــه ،در عمــل دســت و پــای مطبوعــات و روزنامهنــگاران
خ
آزادیــواه را بســت و مطبوعــات پــس از مشــروطه را در اغمــا فــرو بــرد .ایــن گونــه بــود کــه آن مهــه
اقبــال عمومــی نســبت بــه مطبوعــات چنــان فروکــش كــرد كــه اصحــاب مطبوعات ،بــرای امــرار معاش
خو یــش و حتمیــل مطبوعــات بــر خواننــدگان خــود ،جمبــور شــدند بــه چــاپ و نشــر مطالــی مبتــذل و
وضعیــت چنــان جــان و روح مطبوعــات مشـ ّ
ّ
ـروطیت را
پیــش پــا افتــاده و گاه دروغ دســت زننــد و ایــن
�ن
در چنبــره افســردگی قــرار داد کــه دسـتاندركاران آن از پرداخـ بــه هــر مســئله مهــم اجتماعــی بهدلیل
تــرس از ســیایسکاری صــرف و انــواع هتمتهــای دیگــر طفــره رفتنــد و بهتدر یــج مطبوعــات بــه مهــان
ّ
وضعیــت بهیود هنو یــی ســالهای پیــش از سپهســاالر در عصــر ناصــری تنـ ّـزل یافــت.

نبودن درك درست از مفهوم مشروطه

جگیــری و افــول زودهنــگام مطبوعــات مشــروطه ،فهــم درســت نداشـ�ن عــوام
یکــی از عوامــل اصــی او 
و حـ ّـی بســیاری از خــواص از معنــا و مفهــوم مشــروطیت بــود .شــایان ذکــر اســت کــه هنــوز بــا وجــود
انــام شــده اســت ،ایــن تنـ ّـوع و تفــاوت برداشــت
مطالعــات ز یــادی کــه دربــاره انقــاب مشــروطه ج
و تعبیــر را میتــوان در دیدگا ههــای اهــل نظــر مشــاهده کــرد؛ چنا 
نکــه عبداهلــادی حائــری «مفهــوم
مشــروطه را معــادل واژه ( )constitutionalismیــا حكومــی میدانــد كــه بــر شــالوده یــك قانــون
اســایس و نظــام پارملــاین بنیــاد هنــاده شــده باشــد (رک :حائــری1360 ،ش )252 ،و مهایــون كاتوز یــان
مهـ�ن واژه را فــاریس ـ عــریب تلـ ّـی کــرده و بــه معنــای «شــرطی ،حمــدود» یــا تعدیلیافتــه میدانــد و آن
را خواســت مركــزی جنبــش مشــروطه تلــی میکنــد (رک :كاتوز یــان1372 ،ش )101 ،و معتقــد اســت
کــه بایــد «انقــاب مشــروطه را اســتقرار حكومــی دانســت كــه در آن ،اعمــال گســترده قــدرت مطلقــه
و خودكامــه ناممكــن باشــد و مناینــدگان انتخــایب مــردم ،مســئوالن اجــرایی را منصــوب و ّفع ّ
الیتهــای
ّ
قضائیــه هنــادی مســتقل باشــد و در چهارچــوب قوانـ�ن جــزایی
آنــان را كنتــرل و تعدیــل كننــد و قـ ّـوه
ً
و مــدین عمــل كنــد (مهــان) .طبیعــی اســت کــه بــه دور از متــام ایــن ّ
تلقهــای احیانــا لفظپردازانــه،
مشــروطهخواهاین کــه بـهدور از هرگونــه حـ ّـب و بغــض ســیایس یــا ناآ گاهیهــای مرســوم آن زمــان وارد
ً ّ
عرصــه فعالیــت شــدند ،صرفــا علــت وجــودی یــا ماهــوی مشــروطه را پیدایــش و اســتواری بســتری
قانــوین تصـ ّـور میکردنــد كــه از دامهنهــای ناامــن زندگــی و كار و غیرمنتظــره بــودن شــرایط نابســامان
ً
اجتماعــی آهنــا بكاهــدّ .
متأســفانه مه ـ�ن خواســت و مشـ ّـیت عمومــی از اصطــاح مشــروطه ،الزامــا
بــا تصو یــر روشــی در ذهــن و زبــان تــوده مــردم مهــراه نبــود؛ ازمهـ�ن رو ،براســاس دیــدگاه امحــد اشــرف،
ّ
«آهنــایی كــه میدانســتند مشــروطه چیســت ،روشــنفكراین بودنــد كــه به طبقــات باال یا ّ
متوســط تعلق
داشــتند و در میــان آنــان از ّ
ّ
روحانیــاین كــه
عمــال بلندپایــه دیــواین گرفتــه تــا جّتــار ارو پادیــده متجـ ّـدد و
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بــا علــوم و متـ ّـدن جدیــد آشــنا شــده بودنــد ،دیــده میشــد» (اشــرف1372 ،ش )367 ،و «در ســطوح
پایینتــر ،بســیاری از آرمانهــا و آرزوهــای ســیایس ،اقتصــادی و اجتماعــی قشــرها و طبقــات خمتلــف
جامعــه ،بازتــاب خــود را در مفهومــی مییافــت كــه شــعار مشــترك و عمومــی بــرای تغییــر در نظــام
ســیایس بــود .مشــروطه درواقــع واژهای فراگیــر و صــوریت مقبــول بــرای حمتواهــای گوناگــون بــود .برخــی
حاصــل پیــروزی مشــروطه را دســتیایب بــه نــان دو ذرع درازا و كبــاب یــك وجــب هپنــا ،م 
یدانســتند»
ی دولتآبــادی کــه خــود شــاهد عیــی بســیاری از حــوادث انقــاب
(هدایــت1363 ،ش .)41 ،حی ـ 
ّ
مشــروطه بــوده اســت ،در توصیــف جزئیــات جملــی کــه بــرای اعالم فرمان مشــروطیت تشــكیل شــده
بــود ،نوشــته اســت« :صحــن مدرســه نظامــی پــر اســت از جّتــار و كســبه و مــردم متاشــایی ،در ایــن
جملــس ،شــعیف در مــردم دیــده میشــود كــه هرگــز دیــده نشــده و هیچكــس بــاور نكــرده كــه در مملكــت
ایــران بــه ایــن زودی بشــود اینگونــه اقدامــات را كــرد .امــا بهغیــر از معــدودی كــه میداننــد چــه
میكننــد و مقصــود چیســت ،دیگــران منیداننــد چــه خبــر اســت ،اســم جملــی میشــنوند ،حــرف
قانــون اســایس و مشــروطه بــه گوششــان میخــورد ،امــا قانــون یعــی چــه؟ جملــس كــدام اســت؟
ّ
روحانیــان تصـ ّـور
مشــروطه چیســت؟ منیداننــد .كســبه تصـ ّـور میكننــد جملــس شــورا دربــاری اســت،
میمناینــد جملــی اســت بــرای رســیدگی بــه حماكمــات و اجــرای احــكام شـ ّ
ـرعیه و هیچكــدام از آهنــا
ّ
خصوصیــات احوالــش
كــه منیداننــد ،حاضــر نیســتند از اهلــش بپرســند ایــن مهیمــان تازهواردشــده
چیســت؟ چــه كاری از او ســاخته اســت؟ چگونــه بایــد او را نگاهــداری منــود كــه ضایــع و باطــل
ّ
نگــردد» (دولتآبــادی1362 ،ش 83 ،ـ  .)84درحقیقــت مهـ�ن ســیاهبازار تلقهیا و تصـ ّـورات خمدوش
و نادرســت از مشـ ّ
ـروطیت اســت کــه ب هرغــم نیــاز بــه انگار هزداییهــای الزم ازســوی مطبوعــات عهــد
مشــروطه ،بیشــتر درگیــر کوبیــدن بــر طبــل ناخوشــایند تشـ ّـتت و تلـ ّـو ن گردیــد و هرکــی در حمتــوای
ً
ّ
مطبوعــات درواقــع حمتــوای ذهــی و آرمــاین خــود یــا احیانــا حــزب منســوب بــه خــود یــا تفکــر خــود را
طلــب میکــرد و ّ
متأســفانه مطبوعــات کــه میتوانســت و میبایســت بــه هدایــت افــکار عمومی دســت
مـ 
یزد ،خــود باعــث تنــش و چالــش عمومــی در ایــن زمینــه گردیــد .امحــد کســروی در اینبــاره نوشــته
اســت« :بــه جــای آنكــه پیــروی از آی ـ�ن مشــروطه كننــد ،میكوشــیدند تــا آن را پیــرو رفتــار و شــیوه
ّ
زندگــی خــود گرداننــد» (كســروی1369 ،ش .)276 ،نکتــه مهــم و اســایس در علتیــایب منطــی و
فلســفه وجــودی ایــن ضعــف در مطبوعــات مشــروطه آن اســت کــه هنــاد مطبوعــات هم بــه حکم نو پا
بــودن و خپتگــی نداشـ�ن در ســاخت و بافــت فکــری و حمتــوایی خــود ،نتوانســت در نقــش یــک هنــاد
مقتــدر مــدین ،کارکردهــای ذایت خــود را بــروز دهــد؛ عــاوه بــر ایــن ،هبعنــوان یکــی از مظاهــر مــدرن در
ایران عصر مشــروطهّ ،
متأســفانه به جای مهســویی و ســازگاری با رو یکردهای سـ ّـنیت جامعه ،بیشــتر
ً
ازآناکــه مطبوعــات مشــروطه در حتـ ّـوالت
درگیــر و مواجــه بــا آن بــوده اســت .تلو حیــا و بــه بیــاین دیگــر ،ج
ســیایس و اجتماعــی تأثیرگــذار بــوده اســت ،بیــش از نقــش متعــارف و معمــول خــود ،در جاب هجــایی
ً
ز یرســاختهای سـ ّـنیت جامعــه گام برداشــته اســت و مه ـ�ن امــر معمــوال در جوامــع توســعهنیافته،

پیــش از آنکــه بــه اقبــال عمومــی پایــدار و ثباتیافتــه بینجامــد ،بــا نوعــی اســتقبال کاذب و مقطعــی
خــم میشــود و در نتیجــه هنــاد مطبوعــات ،کــه خــود بایــد بــا ارائــه بســت ههای حمتــوایی ب هروزشــده،
ّ
تــوازن بـ�ن سـ ّـنت و مدرنگــرایی را ب هوجــود آورد ،ب هوضــوح ،خمــل نظمهــای سـ ّـنیت جامعــه میشــود و
در هنایــت بــا مقاومتهــای فرهنگــی و اجتماعــی ،کــه گاهــی بــه مصلحــت از ســوی عوامــل دیــی و
مذهــی یــا ّ
عمــال حکومــی پشــتیباین میشــوند ،مواجــه و درگیــر م 
یگــردد.

هویت قانونی مطبوعات مشروطه وگسترش نااندیشیده آن

یکــی دیگــر از مصادیــق آسیبشناســانه بــه اعتبــار حمتــوا در مطبوعــات مشــروطه ،درحقیقــت هو ّ ِیــت
ّ
قانــوىن آن بــود كــه در نتیجــه صــدور فرمــان مشــروطه و ّ
مصو بــه قانــوین جملــس شــورای مــی بــه
مطبوعــات داده شــد .اصــل ســیزدهم قانــون اســاىس ،کــه بــه تأیید ملوکانه مظفرالدینشــاه نیز رســیده
بــود ،دربردارنــده آزادى مطبوعــات بــود .براســاس ایــن اصــل ...« ،هركــس صالحاندیــى در نظــر
داشــته باشــد در روزنامــه عمومــى بنــگارد تــا هیــچ امــرى از امــور در پــرده و بــر هیچكــس مســتور منانــد،
ّ
معهــذا عمــوم روزنامهجــات تــا مادامــى كــه مندرجــات آهنــا خمــل اصــى از اصــول اساســیه دولــت
و ّملــت نباشــد ،جمــاز و خمتارنــد كــه مطالــب مفیــده و ّ
عاماملنفعــه را مهچنــان مذاكــرات جملــس و
صالحاندیــى خلــق را بــر آن مذاكــرات بــه طبــع رســانیده و منتشــر منایــد و اگــر كــى در روزنامهجــات
آنــه ذكــر شــده بــه اغــراض شــخىص چیــزى طبــع منایــد یــا هتمــت و افتــرا بزنــد،
و مطبوعــات برخــاف چ
ً
قانونا مورد اســتنطاق و حماكمه و جمازات خواهد شــد» (انصارىالرى1375 ،ش 68 ،ـ  .)69درســت
یــک ســال بعــد ،یعــی 1325ق .کــه ّ
متمــم قانــون اســاىس را جملــس بــه تصو یــب رســاند ،مناینــدگان
جملــس ،اصــل بیســم ّ
متمــم قانــون اســاىس را بهعنــوان ّدوم ـ�ن قانــون مطبوعــات بعــد از صــدور
متمــم یادشــده درواقــع با ّ
فرمــان مشــروطه ،تبیـ�ن و تصو یــب کردنــدّ .
توجه بــه ز یادهرویهــای حمتوایی
در نشــر مطالــب ضـ ّـد دیــی و بــه منظــور جلوگیــرى از انتشــار افــكار ضـ ّـد دیــى و مذهــى از ســوی
مناینــدگان جملــس بــه تصو یــب رســیدّ :
«عامــه مطبوعــات غیــر از كتــب ضــال و مــواد مضـ ّـره بــه دیــن
مبـ�ن اســام ،آزاد و ّ
ممیــزى در آهنــا ممنــوع اســت ،وىل هــرگاه چیــزى خمالــف قانــون مطبوعــات در آهنــا
مشــاهده شــود ،نشــردهنده یــا نو یســنده برطبــق قانــون مطبوعــات جمــازات مىشــود .اگــر نو یســنده
معــروف و مقــم ایــران باشــد ،ناشــر و تابــع و مــورخ از ّ
تعرض مصون هســتند» (ذاكرحسـ�ن 1371 ،ش،
 .)67اندکــی پــس از ّ
متمــم قانــون اســایس نیــز ،مســئله آزادى مطبوعــات در جملــس مطــرح گردید و به
تبــع آن وزارت انطباعــات ،کــه یکــی از عوامــل اصــی سانســورهای مطبوعــایت ب همشــار میآمد ،منحل
شــد و وظایــف آن بــه وزارت علــوم و معــارف تفو یــض شــد .ب هرغــم آنكــه آزادى مطبوعــات ،بــا هو ّیت
قانــوین خــود ،یکــی از دســتاوردهای مهــم انقــاب مشــروطه ب همشــار میآیــد ،گســترش نااندیشــیده
مطبوعــات از حیــث ّکمــی و افســار گســیختگی حمتــوایی در متــون مطبوعــایت ،بهتدر یــج چهــره منــی
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و ز یانبــار خــود را نشــان داد و بــه مهـ�ن دلیــل ،بــا ّ
توجــه بــه پشــتیباین قانــون از مطبوعــات ،رو یكــرد
جدیــدى در روزنام ههــای مشــروطه آغــاز شــد کــه اگرچــه بهظاهــر بیانگــر ّ
مدنیــت و آزادی بــود،
منیتوانســت در ســیر رو بــه توســعه انقــاب و جامعــه توســع هنیافته ایــران آن روزگار تأثیــر مثبــی برجای
گــذارد .در نتیجــه ایــن افســار گســیختگی در مطبوعــات آن زمــان ،بعیض از مناینــدگان جملس که خود
در شــکلدهی بــه هو ّیــت قانــوین مطبوعــات نقــش داشــتند ،فریــاد اعتــراض در جملــس برآوردنــد؛
بــرای منونــه یكــى از مناینــدگان آن دوره در جملــس بــا انتقــاد شــدید از ایــن روزنام ههــا میگفــت« :فوایــد
روزنامــه خیــى ز یــاد اســت ،مادامــى كــه بــه وظایــف خــود رفتــار منایــد و اگــر خــارج شــد ،البتــه بــه مهــان
انــدازه ضــرر دارد» (انصــارى الرى1375 ،ش .)74 ،خواســته یــا ناخواســته ،ایــن روزنام ههــا ،در
ایــاد اختــاف بـ�ن مشــروطهخواهان و تشــدید اختــاف میــان جملــس و دربــار دســت داشــتند.
ج

افراط و تفریط
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ّ
مشــروطیت ،افــراط و تفریــط در طــرح
یکــی دیگــر از مــوارد مهــم آسیبشــناخیت در مطبوعــات
مباحــث ایدئولوژ یــک و غیــر آن اســت .ایــن موضــوع یکــی از معضــات شــاخیص بــوده اســت کــه
بــه اختالفــات میــان دربــار و مشــروط هخواهان یــا روحانیــان و روشــنفکران و دیگــران دامــن م ـیزد.
یکــی از روزنام ههــایی کــه بیــش از حـ ّـد متعــارف بــه ایــن مــوارد وســعت م ـ 
یداد ،صوراســرافیل بــود
کــه بــا متــام ّ
امهیــی کــه از حیــث خبــری و ب هو یــژه نوشــت ههای دهخــدا بــا نــام «چرنــد و پرنــد» داشــته
اســت ،بــه افــراط ،مســائیل را مطــرح میکــرد؛ بــه مهـ�ن دلیــل بــود کــه سـ ّـیدعبداهلل هبهبــاین ،پیشــوای
بنــام مشــروطه ،طـ ّـی نامـهای بــه خم ّ
برالســلطنه ،وز یــر علــوم ،خواســتار توقیــف روزنامــه صــور اســرافیل
و تنبیــه مدیــر آن گردیــد...« :امــروز مجعــی از اهــل علــم و غیــره ،جریـ ّـد صــور اســرافیل را ارائــه بــه
ً
داعــی کــرده و بعــی امــور غیــر الیقــه در آن درج بــود ،دیــدم .عــاوه بــر اینکــه حقیقتــا درج ایــن گونــه
ـامیت ســازش نــدارد .گمــان دارم ایــن مطالــب بــه مهـ�ن
مطالــب در روزنامــه و نشــر آن ،بــا لــوازم اسـ ّ
خ
زودی موجــب فســاد عظیمــی در
دارالالفــه و ســایر بــاد شــود .آخــر خودتــان مالحظــه بفرماییــد کــه
ً
اگــر بنــا باشــد در روزنامهـ[ای] کــه در پایتخــت اســام طبــع میشــود ،صرحیــا نوشــته شــود کــه هــزار و
ســیصد ســال کــی پیــدا نشــده اســت کــه در مقابــل نصــارا ســخن حســایب بگو یــد ،...دیگــر بــرای
اســام چــه بــایق میمانــد؟! و ایــن چنـ�ن تعـ ّـرض بــه علمــای اعــام بــه طــوری کــه موجــب توهـ�ن
ً
ً
ّ
[بــه] علــم اســت و بــه متــام اهــل علــم بــر میخــورد...؛ جــدا از جنــاب اجــل عــایل میخواهــم کــه فــورا
ایــن روزنامــه توقیــف و مدیــر آن را هرکــس اســت بــه سیاســت الزمــه ،تنبیــه بفرماییــد .خیــی فــوری
ایــن اقــدام را فرمــوده و داعــی را مســتحضر دار یــد ۲۶ ...مجــادی ّ
االول ۱۳۲۵ق» (ابواحلســی منــذر،
1379ش .)132 ،بــا نگاهــی گــذرا بــه برخــی از مطالــب صــور اســرافیل نیــز میتــوان بــر جنبههــای
صحــه گذاشــت .دهخــدا در ســتون «چرنــد پرنــد» ،گاهــی پا را از ّ
افراطــی آن ّ
حد متعــادل فراتر م 
یهناد

و مســائیل را طــرح میکــرد کــه عــاوه بــر اینکــه گاهــی شــامل حوزههــای ایدئولوژ یــک بــود ،بــه طــرح
ّ
ّ
انامیــد؛ بــرای منونــه او در ّاول ـ�ن
مســائل خصــویص بعــی از زمامــداران و حــی مــردم عــادی می ج
مشــاره صــور اســرافیل در ایــوردن ســوئیس نوشــته اســت« :االن درســت  55روز و پنــج ســاعت و
پنــج دقیقــه بــود کــه مــن [بــه جهــت] بعــی مالحظــات ʾچرنــد پرنــد ʿننوشــته بــودم؛ یعــی ایــن
عــادت یــک ســال و نــم خــودم را تــرک کــرده بــودم و چنانکــه مهــه ایراینهــا میداننــد تــرک عــادت
هــم موجــب مــرض اســت؛ یعــی مهــان طــور کــه 180هــزار نفــر اهــل رشــت اگــر مهیشــه ز یــر دســت
مالــی و آفتابــه لگنگــذار حکومــت نباشــند،
چهــارده پانــزده نفــر فـ ّـراش و پیشخدمــت و مشــت و چ
ناخــوش میشــوند ...مهانطــور کــه خاقــان مغفــور فتحعیلشــاه روزی دو ســاعت ...ناخــوش میشــد
و مهانطــور کــه اگــر مهــد علیــا ،مــادر ناصرالدینشــاه ،ش ـبها  ...ناخــوش میشــد و مهانطــور کــه
ّخ
ّ
نصیرالســلطنه ،اگــر شـبها بــا حممدعلیشــاه مالقــات منیکــرد ،ناخــوش میشــد و
اماقــان ،زن حــاج
ّ
تاجالســلطنه را منیدیــد
مهــان طــور کــه حممدعیلمیــرزا ،اگــر در ســال اول ســلطنت هــر روز عمــه خــود،
ناخــوش میشــد و مهــان طــور کــه اع 
یلحضــرت  ...و مهانطــور  ...نزدیــک بــود مــن هــم ناخــوش
بشــوم  ...و مــن بعــد از پنــج مــاه و پنــج روز و پنــج ســاعت و پنــج دقیقــه انتظــار داغ دیل از ʾچرندپرنــد
 ʿبگیــرم… مهانطــور کــه گاو وز یــر داخلــه ،وز یــر داخلــه گاوهاســت» (ش  ،7 ،1ایــوردون ســوئیس).
دقیقـ ًـا بــه مه ـ�ن دلیــل اســت کــه آر ینپــور مینو یســد« :اغلــب روزنام ههــایی کــه در اوان مشـ ّ
ـروطیت
پدیــد آمدنــد نیــز هــر چنــد جــز خدمــت بــه مهیــن و آســایش مــردم غــریض نداشــتند ،راه درســت کار
و کوشــش را منیدانســتند و هــر یــک مشــروطه و آزادی و قانــون را بــه معیــار ذوق و ســلیقه خو یــش
ً
و بــه میــزان اطالعــایت کــه از پیــش داشــتند میســنجیدند و غالبــا آزادی و علــم و صنعــت و هنــر و
متـ ّـدن و غیــره را بــه جــای یکدیگــر میگرفتنــد و بــه عــوض شناســاندن معــی صحیــح هریــک از مظاهــر
ّ
زندگــی آزاد و ســعادمتند ،روزنامــه خــود را بــا عبــارات کل دربــاره هریــک از ایــن مســائل پــر میکردنــد
یــا یبآنکــه راه چــاره را بیاموزنــد از دربــار و شــاه و پیرامونیــان او و سررشــهداران کشــور گلــه و نالــه و
یدانســتند چــه م 
یكردنــد .غالــب نو یســندگان اصــا من 
بجــویی م 
بدگــوی و عی 
ینو یســند و بــرای كــه
ینو یســند» (آر ی 
م 
نپــور1372 ،ش 24 /2 ،ـ .)25

سیاستزدگی

غالــب روزنام ههــای عهــد مشــروطه درگیــر مضامـ�ن ســیایس و انتقــادات اجتماعــی هســتند .البتــه در
ایــن میــان بایــد آن دســته از نشــریایت را کــه در شــکل و مشایــل خت ّصــی چــاپ میشــدند جــدا کــرد.
جــدا از ایــن موضــوع ،مهچنـ�ن میتــوان نوعــی سیاسـتزدگی مهــراه ســیایسکاری صــرف را در بعیض
از روزنامههــا مشــاهده منــود .بــا اینمهــه رو یکــرد انتقــادی مطبوعــات عهــد مشــروطه مؤلف ههــای
حمتــوایی بســیار مهــم آن ب همشــار میآیــد؛ بــرای مثــال در روزنامــه صــور اســرافیل ،عــاوه بــر اینکــه
ّ
ســیر کل مطالــب ،جمموعـهای از تندتریــن انتقــادات ســیایس و اجتماعــی نســبت بــه مســائل خمتلــف
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ّ
در جامعــه ایــران آن روزگار اســت ،گاهــی مــواردی مشــاهده میشــود کــه در یــک طیــف مشــخص،
ّ
شــخص خــاص یــا تیــپ فکــری مشــخیص را شــامل میگــرد.
نقدهای سیایس مطبوعات این دوره را م 
یتوان در این چند حمور دانست.

 .1انتقاد از شخص شاه قاجار
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نــوع نــگاه دهخــدا در صوراســرافیل در تقابــل بــا حممدعلیشــاه ،زمــاین صریحتــر و علینتــر شــد کــه
جریان به توپ بسـ�ن جملس و حوادث پس از آن در آســتانه شــکلگیری بود .شـ ّـم ســیایس دهخدا
بــا نبــوغ مطبوعــایت او ،درســت در مشــاره  32صوراســرافیل ،کــه آخریــن مشــاره چــاپ هتــران ،قبــل از بــه
تــوپ بسـ�ن جملــس بــود ،باعــث شــد او در ســتون چرنــد پرنــد خــود ،در تقابل با حممدعلیشــاه مششــیر
را از رو ببنــدد؛ بنابرایــن در مشــاره یادشــده ایــن اقــدام شــاه و ّ
عمــال قاجــاری را پیشبیــی کــرد و بــا
ن
نگاهی انتقادی نوشــت...« :آدم برای یک عمارت یپ و
پاچی دررفته از پشــت دروازه طهران تا آن
یزنــد؟ آدم بــرای خرابکــردن یــک خانــه پوســیده عهــد سپهســاالری آ 
ســر دنیــا اردو م 
نقــدر عیلبلنــد،
ّ
یکنــد؟ ...آدم پــول خــرج م 
عیلنیــزه ،لبــویی ،جگرکــی ،مشــی ،فعلــه و محــال خبــر م 
یکنــد لــک و
لــک بیفتــد تــوی عــامل و دنیــا کــه چــه خبــر اســت؟ مـ 
یروم مملکــت خــودم را کــه از پــدرم بــه مــن ارث
رســیده و قانــون اســایس در خانــواده مــن اریث کــرده از ســر نــو بگیرم ،این هم شــد حــرف؟  ...م 
یدانید
یخواهــد چــه بکنــد؟ دولــت م 
دولــت م 
یخواهــد ایــن قشــون را همچــه یواشــکی بــه طــوری کــه کــی
ّ
�ن
نفهمــد  ...بــه اســم خــراب کــردن جملــس و گرفـ ســیدمجال و ملــک و هرچــه مشــروطهطلب ،یعــی
مفســد هســت مجــع بکنــد  ...آن وقــت ایهنــا را دو دســته کنــد .یــک دســته را بــه اســم مطیعکــردن ایــل
آذربایــان
قشــقایی و خبتیــاری بفرســتد بــه طــرف جنــوب .یــک دســته را هــم بــه اســم تســخیر کــردن
ج
بفرســتد بــه طــرف مشــال  ...دســته اول را یواشــکی  ...روانــه کنــد بــه انگلیــس و ...ایــن یکــی دســته
را هــم مه ـ�ن طــور بفرســتد بــه طــرف روســیه .آن وقــت یــک روز صبــح زود ادوارد هفــم در لنــدن و
نیــکالی دومی در پطرزبــورغ یکدفعــه چشمهاشــان را وا کننــد ببیننــد هــر کدامشــان افتاد هانــد گیــر
بیســت تــا غــام قرهجهداغــی( »...دهخــدا ،بیتــا 127 ،ـ  .)128در مشــاره بعــدی صوراســرافیل کــه
متسکجسـ�ن از ّ
در ایــوردن ســوئیس چــاپ شــده اســت ،دهخــدا بــا صراحــت متــام و ضمــن ّ
نظریــه
«تولیــد ثــروت» آدام امسیــت کــه مشــهور بــه «پــدر علــم اقتصــاد» بــوده اســت ،بــا ترســم فضــای یــک
مناظــره خیــایل بــا آدام امسیــت ،در محلــه بــه حممدعلیشــاه نوشــته اســت« :ای آدام امسیــت! کــه امســت
را پــدر علــم اکونومــی گذاشــت های  ،...لــوازم تولیــد ثــروت را منحصــر بــه طبیعــت و کار و ســرمایه قــرار
داد های و در معنــای ایــن ســه چیــز هــم دراز مطلــب نوشــت های  ...حــاال یــک کمــی نــگاه کــن بــه علــم
ًّ
اکونومــی پادشــاه ایــران و آن وقــت پیــش خــودت اقــا خجالــت بکــش  ...تــو خــودت مـ 
یداین کــه

یکنــد بــرای اینکــه او شاهنشــاه اســت؛ یعــی در دنیــا و عــامل هــر جــا شــاه اســت او
پادشــاه مــا کار من 
برمههشــان شــاه اســت .پــس بــه مهچــو آدمــی کارکــردن من 
یبــرازد .آمــدمی ســر طبیعــت آن را هــم کــه
شــنید های کــه شاهنشــاه ایــران از آن وقــت کــه بــه شــی یــک حـ ّـب تریــاک عــادت کــرده طبیعتــش
آ
نقدرهــا عمــل منیکنــد ،امــا آنکــه ســرمایه  ...آن را هــم کــه البــد در روزنام ههــای پارســال خوانــد های
کــه  ...دار و نــدار عیالــش (جواهــرات ســلطنیت) را بــرد گذاشــت بانــک رویس گــرو کــه چهــار روز چــه
چــه چب ههــای میــدان تو خپانــه را راه انداخــت ( »...مهــان 133 ،ـ .)134
دهخــدا بــا شـ ّـدت و تنــدی بیشــتری در مه ـ�ن مشــاره از صــور اســرافیل ،از اســتبداد قاجــاری پــرده
برداشــته و نوشــته اســت ...« :شــاه وقــی دیــد دســت و بالهــا تنــگ اســت ،سـ ّـتارخان از ی 
کطــرف

یکننــد ،...م 
کطــرف بــرای مواجــب نــق نــق م 
زور آورده ،چب ههــای خلــوت هــم از ی 
یدهــد در دربــار
یکننــد .متــام وزرا ،امــرا ،ســردارها و ســرتیپها و جمهتدهــا را مجــع م 
کیوانمــدار یــک ســفره هپــن م 
یکننــد
ّ
ّ
ینشــانند میــان مهــان ســفره ،دل ک را هــم خبــر م 
کنــار ســفره ،ولیعهــد را م 
یکننــد  ...دل ک خــرج
یکنــد .آن وقــت یکدفعــه م 
عمــل را متــام م 
یبیــی  ...هــی شــاهی ،پنــج شــاهی اســت کــه مثــل بــاران
یر یــزد وســط ســفره .وقــی پوهلــا را م 
م 
یمشارنــد خــدا بــده برکــت شــده اســت هفتصــد و هفــت تومــان
و دوهــزار و یــازده شــاهی .حــاال بــه مــن بگــو ببیــم ایــن پوهلــا از کجــا پیــدا شــد؟ طبیعــت اینجــا کار
کــرد؟ پادشــاه دســتش را از ســیاه بــه ســفید زد؟ یــا یــک ســرمایه بــرای ایــن کار گذاشــته شــد؟...
یدهــد تفنگهــای دولــت را م 
شــاه حمرمانــه م 
یر یزنــد تــوی میــدان مالفروشهــا  ...تفنگهــای
یفروشــند پانزدهتومــان  ...حســاب م 
صدتومــاین را م 
یکننــد  340تومــان تفنــگ فروخت هانــد  ...فــردای
ً
خ
مهانــروز  ...جنــرال لیاخــوف را خبــر م 
یکننــد [ ...کــه] متــام خان ههــا را مصوصــا بــا ّقزاقهــای رویس
خودتــان تفتیــش کنیــد ،بــرای اینکــه قزاقهــای مســلمان ناحمر مانــد مبــادا چشمشــان بــه زن و چبــه
مســلمان بیفتــد ،هرکــس تفنــگ دارد تفنگــش را ضبــط و یکــی پانــزده تومــان جر میــه کنیــد .آن وقــت
[ ...لیاخــوف و ســربازانش] تفنگهــا را بــه اضافــه پانــزده تومــان جر میــه و ده تومــان حــق وتــکا ،یعــی
عــرق ،بــرای جماهدیــن اســام پــس م 
یگیــرد  ...ای آدام امسیــت  ...تــو هنــوز خامــی  ...تــو هنــوز
الیــق لقــب پــدر اکونومــی پلتیــک نیســی .پــدر اکونومــی پلتیــک پادشــاه مججــاه  ...مــا ایرانهیــا ...
حممدعلیشــاه قاجــار اســت» (مهــان 133 ،ـ .)137

در مــواردی نیــز میتــوان در روزنامــه روحالقــدس ،نوشــت ههای انتقــادی نســبت بــه حممدعلیشــاه
قاجــار مشــاهده کــرد کــه از حیــث نــوع نــگاه مطبوعــایت زمــان خــود ،جالــب ّ
توجــه اســت .چهــار روز
توقیــف و پنجــاه تومــان جر میــه مدیــر حبلاملتـ�ن باعــث شــد روحالقــدس در مشــاره  13خــود ،کــه در
 29رمضــان 1325ق منتشــر شــد ،در «نطــق غیــی یــا اشــاره الر یــی» بــا اشــاره بــه کارنامــه شــاهان در
ایــران ،از حممدعلیشــاه خبواهــد« :قــدری از مســی ســلطنت بــه هــوش آمــده چشــم بــاز کــرده ،نظــری
بــه دولــت خــود و بــایق دولتهــا بنمایــد» .روحالقــدس در ایــن مقالــه از حممدعلیشــاه پرســیده بــود:
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ن
ـاطی عــامل از وظیفــه و شــغل خــود خــارج شــده ،مشــغول قضــایی گشــتهاند؟» .ناگفتــه
«آیــا متــام سـ
ً
�ن
منانــد کــه در مهـ روزگار بــا وجــود آنکــه بســیاری از روزنام ههــا آواری از انتقادهــای تند و گاهی نســبتا
تنــد خــود را بــر ســر شــاه قاجــار فــرود م 
یآوردنــد ،در مــواردی روزنام ههــایی نیــز بودنــد کــه بــا کوبیــدن بــر
ّ
�ن
طبــل «شاهپرســی» و در مــواردی بــا نادیدهگرفـ رفتــار ضــد آزادی شــاهاین مهچــون حممدعلیشــاه،
در نوشــت ههای خــود ،از او متجیــد و تعریــف م 
یکردنــد .روزنامــه متـ ّـدن از ایــن دســت روزنام ههاســت
کــه ضمــن محایــت از حممدعلیشــاه ،دیدگا ههــای اجتماعــی خــود را طــرح کــرده اســت .مدیراملمالــک،
مدیــر متـ ّـدن نوشــته اســت« :امــروز کــه بعــد از ســالیان دراز غفلــت و یبخبــری از تأییــدات غیــی،
ّ
کوکــب خبــت ایرانیــان روی بــه افــق اقبــال هنــاد و عمــوم ملــت یکــدل و یکزبــان در ِیپ حتصیل حقوق و
اصــاح امــور خــود بــه فـ ّـر آمدنــد و شاهنشــاه ســعید انــاراهلل برهانــه بــا قلیب رئــوف ،که خدایــش از این
ـتدعیات یبغرضانــه ّملــت را پذیرفــت و فرمــان ّ
عمــل پــاداش خیــر دهــاد ،مسـ ّ
حریــت و آزادی عطــا
فرمــود و اینــک پــدر تاجــدار مهربــان مــا (حممدعیلشــاه) خلــداهلل ملکــه ،کــه قبــل از جلــوس بــر ار یکــه
ســلطنت و بعــد از آن ،بــا کمــال رأفــت و مرمحــت بــه نفــس نفیــس در اســتحکام ایــن اســاس مقـ ّـدس
ً
اقدامــات شــاهانه فرمــوده و از هــر بابــت نکتــه فروگــذار نفرمــود و کــرارا میــل قلــی و مکنونــات خاطــر
ّ
چنانــه در یکــی از مواقــع حضــور
مهایونــش را بهاصــاح امــور ملــک و ملــت و ترمجــه و بیــان فرمــوده
چ
ّ
وزرای دربــار میفرمایــد :اکنــون کــه قلــب و لســان و خامــه دســت مــا بــا جملــس مــی مســاعد و مهــراه
اســت ،منتظــرمی کــه در کلیــه امــور تکالیــف بزرگــی را کــه بــر عهــده گرفتهانــد از عهــده بــر آینــد و خاطــر مــا
را از تســو یه امــور فــارغ کننــد» (ســال اول ،ش .)2 ،1

 .2انتقادهای تند وتمجیدهای غیرعادی از دول خارجی
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دهخــدا در یكــی از مشارههــای روزنامــه صــور اســرافیل ،بــا اســتفاده از زبــان طنــز بــه نوعــی دربــاره
دخالــت روســیه در مســائل داخــی ایــران توضیــح داده و اشــاره کــرده اســت« :ای كبــایی! واهلل دیگــر
متام شــد ،خانهمان خراب شــد ،زن ،چبه ،عیال ،اوالد ،برادر و پســر ،هرچه داشــتمی یا كشــته شــدند
یــا از تــرس مردنــد ،منـیداین چــه قیامــی اســت ،مــال رفــت ،عیــال رفــت ،اوالد رفــت ،واهلل دیگــر كافــر
شــدمی ،نزدیــك اســت بــرومی ارس بشــومی ،نصفمــان كــه ز یــر بیــرق ارس رفتنــد واهلل با 
یقمانــده هــم
ّ
غیرمتــان منیگــذارد ،بــه خــدا اگــر ارس بشــومی دینمــان بــرود بــاز دنیامــان ســرجاش اســت ،امــا حــاال
كــه خسـ ّ
ـرالدنیا و اآلخــره! ای كبــایی! حمــض رضــای خــدا روز پنجــاه هــزار ســال بــه وزارت جنگهــا
بگــو اینهــا تــوپ دارنــد ،تفنــگ دارنــد .اگــر ّ
رعیــت میخواهیــد بایــد خیــی زود چــارهای بــه ســر
ً
مــا بكنیــد كــه دیگــر از پــا در رفتــم ،دیگــر اگــر مــا هــم فــردا ارس نشــدمی نگو ییــد ّ
ارومیهایهــا اصــا
ً
ً
بیغیــرت بودنــد ،اصــا دیــن و امیــان درســی نداشــتند ،اصــا پاالنشــان كج بــود ،دســت و دامان مشا،
امــروز اینجــا ،فــردا روز پنجــاه هــزار ســال .امضــای هرچــه ّ
ارومیـهای هســت» (دهخــدا ،
یبتــا.)40 ،

در عـ�ن حــال ،مطبوعــات ایــن دوره در مــوارد معتناهبــی نیــز حتــت تأثیــر غــرب و مظاهــر غریب هســتند.
عــاوه بــر ایــن نوعــی حـ ّـس خــود واهنادگــی را نیــز در آهنــا میتــوان مشــاهده کــرد کــه در خبشهــایی از
متــون مطبوعــات مشــروطه در قالــب نوعــی نوســتالژی ســطحی و شــعارگونه بــایق مانــده اســت .منونــه
متــام و کمــال ایــن نوســتالژی ســطحی و ســاده را میتــوان در خبــی از نوشــت ههای مدیراملمالــک در
ّ
نشــریه متـ ّـدن مالحظــه کــرد« :هــزاران داد و هــزاران فریــاد از یب ّ
آناســت که
تعصــی مــا ملــت .عجبتر ج
بــه خیــال خــود مملکــت را مشــروطه و اهــایل را تربی 
تشــده میانــگارمی و گمــان میکنــم مــا در عــداد
دول ّ
متمدنــه صاحــب شــرف و اعتبــار خواهــم بــود ههیــات ههیــات! وقــی خــوب بنگــرمی بــاز مهــان
مردمــان وحــی منافــق خودخــواه خامنــان بربــادداده یبتصمــم (قیمــه پلــو را چــادر و چاقچــور کــرده
ً
ً
امســش را میگــذارمی دملــه) ،خیــر اشــتباه اســت ،ابــدا ایــن مملکــت مشــروطه نیســت .ابــدا ایــن خلــق
ً
ّ
ّ
ّ
عصبیــت در آهنا
عصبیــت ایــن خلــق بــه جوش نیامــده از اصــل هیچ
قابــل تــرق نیســتند .ابــدا عــرق
ّ
خلــق نشــده ،مــا گمــان میکــردمی وقــی کــه ملــت مــا هوشــیار و از خــواب غفلــت بیــدار شــد صنایــع
وطــی رونــق و رواجــی خواهــد یافــت ،امتعــه خارجــه در تــه مغاز ههــا خا کهــا خواهــد خــورد» (ســال
اول ،ش 1 ،8ـ  .)2در حقیقــت در اینگونــه نوشــت ههای مطبوعــایت ،دو حـ ّـس متناق 
ضمنــا را میتــوان
ّ
الشــعاع قرارگرفـ�ن
در یافــت :خنســت نگاهــی حتقیرآمیــز بــه خو یشـ�ن خــود و جامعــه خــود و دوم حتت
در برابــر طیــف پــر ّابــت متـ ّـدن غــریب کــه درواقــع رســیدن بــه آن از منظــر روزنام ههــای مشــروطه ،تهنــا
راه رســتگاری جامعــه آن روز ایــران تلــی میشــد؛ چنا 
نکــه حبلاملتــ�ن در مــواردی ز یــاد ،ضمــن
ّ ً
�ن
�ن
گرایــش بــه غــرب ،مشــخصا دولــت انگلســتان را حتس ـ کــرده اســت و در ایــن حتس ـ میتــوان
خودباختگــی ایــن روزنامــه را بهصراحــت مشــاهده کــرد .بــرای منونــه در خبــی از ســرمقاله مشــاره 23
ایــن روزنامــه آمــده اســت« :گو یــا ّاول دولــی کــه در عــامل ،لــوای مشــروطه بلنــد کــرد و اســاس ســلطنت
را برایــن پایــه حمکــم هنــاد ،دولــت انگلیــس اســت .در ز یــاده از پانصــد ســال قبل و تاکنــون در تمکیل و
اســتحکام آن ّمتصــل جـ ّـد و جهــد میمنایــد .اغلــب سیاسـ ّـیون دنیــا کــه در عــامل پلتیــک رنجهــا بــرده و
کتابهــا تصنیــف کردهانــد ،معتقدنــد کــه هبتریــن ترتیبــات حکـمراین و ســلطنت مهان وضع ســلطنت
انگلســتان اســت و بدیــن جهــت اســت کــه در ایــن قــرن گذشــته از متــام دول کمتــر مــورد انقــاب و
ّ
شــورش گردیده و از مهه دول ارو پا ز یادتر ترق منوده اســت» .در ســرمقاله مشاره  68روزنامه یادشــده
ّ
مهـ�ن نــگاه بــا اغــراق بیشــتر و خودواهنادگــی صریحتــر بیــان شــده اســت« :ملــت انگلیــس در میــان
متــام ملــل قدمیــه و جدیــده دارای رتبــه ّاول اســت از حیــث ثــروت بــر مهــه برتــری دارد و ّاول رتبــه اســت
از بابــت قــدرت و اســتعداد بهجهــت دفــاع از خــود و ســرنگون کــردن دمشــن در هــر نقطــه دنیــا نیــز از
مهــه پیــش اســت .هشــت عشــر متــام جتــارت دنیــا بهواســطه ســفاین انگلســی واقــع م 
یشــود و از پنــج
نامــه کــه در متــام روز کــره زمـ�ن بهتوســط پســت محــل میشــود ،ســه تــای آن را انگلییسهــا نوشــتهاند
ً
و از چهــار فقــره تلگــراف کــه در عــامل خمابــره میشــود ،اقــا ســه فقــره آن بــا بیســم انگلیــس میباشــد».
تلو حیـ ًـا ّ
مدبراملمالــک در روزنامــه متـ ّـدن بــه پیشــرفتهای دنیــای غــرب توجــه کــرده و متــام تــاش
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او آن اســت کــه ّملــت ایــران را ّ
متوجــه دالیــل پیشــرفت غــرب ســازد؛ ازمه ـ�ن رو نوشــته اســت« :مــا
بایــد امــروزه بــدون شــایبه ،کبــر و ّ
منیــت دقایــق و نــکایت را کــه دول فرنــگ در آبــادی مملکــت و ازدیــاد
ثــروت و حصــول آســایش و ّ
امنیــت بـهکار بردنــد و بهمقاصــد خــود نائــل شــدند ،بهحکــم وجــدان و
رعایــت تطابــق بــا احــکام قــرآن بــدون فــوت دقیقــه جمــری دارمی .دول فرنــگ ّ
امنیــت مــایل و جــاین
را ّاولـ�ن حافــظ ســلطنت و خنسـ ن
ـتی نگهبــان اســتقالل مملکــت میداننــد و از ایـنرو در مملکــی کــه
ایــن دو شــرط موجــود نباشــد ،رؤســای آن را بدتریــن دمشــن و ســختترین بدخــواه عــامل انسـ ّ
ـانیت
میپندارنــد» (مهــان ،ش  3 ،14ـ .)4

 .3نقد اجتماعی
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روزنامــه حبلاملتـ�ن بیشــترین مــوارد انتقــادی را در زمین ههــای خمتلــف اجتماعــی ارائــه میکنــد .نــوع
ً
نــگاه ایــن روزنامــه در عرصــه روزنامهنــگاری ،عمومــا دفــاع از روزنامــه و مطبوعــات و مهچنـ�ن روشــن
سـ ن
ـاخت اذهــان عمومــی از مشـ ّـوهات برســاخته از ســوی عوامــل اســتبداد اســت .ایــن روزنامــه در
مشــاره  104خــود ،در مــوردی بــا اشــاره بــه رواج خرافــات در بدگفـ�ن بــه مطبوعــات و اســتفاده از جهــل
و خرایفبــودن مــردم بــرای القــای ایــن مطلــب از ســوی عوامــل اســتبداد کــه جملــس باعــث حنوســت و
بدشــگوین اســت ،ضمــن اشــاره بــه یــک منونــه از اینگونــه شــایعات مبتین بــر خرافات (...« :شــخیص
بــه جنــاب حساماالســام گفتــه اســت کــه از روزی کــه جملــس برپــا شــده اســت مــن هــر روز زکام
میگیــرم ،)»...بــه روشــنگری افــکار عمومــی اقــدام کــرده اســت .مهچنـ�ن زمــاین کــه خرافهســازان ،بــا
ّ
متســک بــه مشــاهده ســتاره دنبالـهدار کوشــیدهاند وجــود جملــس را عامــل مشــاهده ســتاره دنبالـهدار و
حنسبــودن آن قــرار بدهنــد ،حبلاملتـ�ن بــا اطالعرســاین خــوب و دفاع از جملس ،در مهــان مشاره 104
نوشــته اســت« :از قــرار مســموع حضــرات هبانهجو یــان و جماور یــن زاو یــه حضــرت عبدالعظــم ،ظهــور
ســتاره دنبالـهدار را دســتاو یز کــرده میگو ینــد ایهنــم یکــی از دالیــل ناشــگوین و عــدم میمنــت جملــس
ّ
ّ
مقـ ّـدس دارالشــورای مــی میباشــد .از قــرار معلــوم ،مــردم بیچــاره را هراســان کرده دعا و گریــه و زاری و
ً
تضـ ّـرع میکننــد کــه خداونــد آهنــا را از شـ ّـر جملــس و ســتاره دنبالـهدار خــایص دهــد .اوال عــرض میکمن
ّ
بــار اهلــا نابــود و معــذب فرمــا کســاین کــه ماهــا را تــا بــه ایــن درجــه ،نــادان و جاهــل خواســتهاند...ای
بــرادران جاهلتــر از بوجهــل .»...عــاوه بــر ایهنــا در روزنام ههــای ایــن دوره در زمین ههــای گوناگــون،
نوشــت ههای انتقــادی وجــود دارد .وضعیــت آمــوزش و پــرورش ،خط و زبــان فاریس ،وضعیت جملس،
ّ
جهــل و بیخبــری مــردم ،اســتمرار اســتبداد ،نداشـ�ن بانــک مــی و ارتش جم ّهــز و قوی از مواردی اســت
کــه بــا دیدگاهــی انتقــادی دربــاره آهنــا ســخن گفتــه شــده اســت؛ بــرای منونــه در مشــاره  226حبالملتـ�ن
در انتقــاد از روزنامهنــگاران بهخاطــر یب ّ
توجهــی بــه مسـ ّ
ـئولیت حرفهــای خــود آمــده اســت...« :تا دو
ســه مــاه قبــل جرایدنــگاران بــه وظیفــه روزنامهنو یــی و خبرنــگاری عمــل میکردنــد نــه اینکــه عــرض

کــم خــوب فحــش میدادنــد ،بلکــه غرضــم ایــن اســت کــه خــوب را خــوب و بــد را بــد میگفتنــد و
ّ
ملــت را از تکالیــف خــود آ گاه میکردنــد ،ویل ی 
کمرتبــه ورق برگشــت و بــا یکــی دو مرتبــه احضــار
مدیــران جرایــد ،یــک مرتبــه ماس ـتها را قالــب کــرده بــه کیســه خ
ریتنــد و نیــش قلــم را برگرداندنــد.
جرایــد شــد مــدح بیجــا یــا مطالــب بیموقــع ،مندرجــات روزنامــه شــد.»...
حبلاملت ـ�ن در مشــاره  105صفحــه  5بــه چــاپ نامهــای از یکــی از خواننــدگان زن و درواقــع بــه

چــاپ دیدگا ههــای انتقــادی دیگــران نیــز اقــدام کــرده اســت .ایــن خواننــده زن ،ضمــن انتقــاد از شــیخ
فضــاهلل نــوری ،از اینکــه او مدرســه علــم را بــرای نســوان ،خــاف دیــن و مذهــب قــرار داده اســت،
ّ
بــا اظهــار ّ
تعجــب و شــگفیت مینو یســد ...« :بفرماییــد کــه خــدا و اولیــای خــدا جــل و اعــا در
کجــای کالمــاهلل و احادیــث ایــن مطلــب را فرمودهانــد؟ اگــر چنـ�ن مطالــی صحیــح اســت ،ســبب ایــن

یبالتفــایت خــدا و اولیــا و انبیــا نســبت بــه صنــف نســوان چــه بــوده اســت کــه ایشــان را بــه صــورت
ّ
ّ
انســان خلــق کــرده ،ویل جتــاوز ایشــان را از ســبعیت حیــواین بــه حقایــق انســانیت قدغــن فرمــوده
ّ
ُ
اســت؟ ...پیغمبــر گرامــی فرمــوده اســت کــه ʾطلــب ِالعلــم فریضــه ُعــی کل ُمسـ ِـلم و ُمسـ ِـلمه .ʿو خیــی
فــرق اســت مابـ�ن خــدای مــا کــه طلــب علــم را بــرای نســوان واجــب فرمــوده و خــدای مشــا کــه علــم را
بــرای زنــان حــرام کــرده و خــاف دیــن و مذهــب قــرار نــداده اســت».

روزنامــه قانــون نیــز بــا طــرح مســائل اجتماعــی ،از مجلــه موضــوع قانــون در جامعــه و پیامدهــای نبــود
ـتی مقالــه ایــن نشــریه را در مشــاره اول ،پــس از ّ
قانــون ،خنسـ ن
مقدمــات مربــوط بــه هــدف از نشــر
روزنامــه ،بــه مطلــب یادشــده اختصــاص داده و نوشــته اســت« :ایــران مملـ ّـو اســت از نعمات خــداداد،
چیــزی کــه مهــه ایــن نعمــات را باطــل گذاشــته ،نبــودن قانــون اســت ،هیــچ کــس در ایــران مالــک
هیــچ چیــز نیســت؛ ز یــرا کــه قانــون نیســت ،حاکــم تعی ـ�ن میکنــم بــدون قانــون ،ســرتیپ معــزول
میکنــم بــدون قانــون .حقــوق دولــت میفروشــم بــدون قانــون .بنــدگان خــدا را حبس میکنــم بدون
قانــون .خزانــه م 
ی خبشــم بــدون قانــون .شــکم ،پــاره میکنــم بــدون قانــون .در هنــد ،در پار یــس،
ّ
در تفلیــس ،در مصــر ،در اســامبول حــی در میــان ترکمــن هرکــس میدانــد کــه حقــوق و وظایــف او
چیســت ،در ایــران احــدی نیســت کــه بدانــد تقصیــر چیســت و خدمــت کــدام ،فــان جمهتــد را بــه
چــه قانــون اخــراج کردنــد ،مواجــب فــان ســرتیپ را بــه چــه قانــون قطــع منودنــد ،فــان وز یر بــه کدام
قانــون منصــوب شــد .»...قانــون در دومـ�ن مشــاره خــود نیــز مهچنــان از ضــرورت قانــون ســخن گفتــه
و وضــع ایــران آن روز را منحصربهفــرد دانســته و نوشــته اســت« :بــا اینمهــه معــادن و جنگلهــا و
اســتعداد خــاک و ّ
قابلیــت خلــق و قدمــت تار یــخ و شــرافت مذهــب هیــچ طایفــه نیســت کــه بــه قــدر
ّ
خلــق ایــن ملــک از نعمــات طبیعــی حمــروم و از قافلــه تــرق دنیــا عقــب مانــده باشــد» .در مشــاره هنــم
قانــون ،در حنــوه وصــول بــه چنــان نظــم قانــوین از جملــس شــورا و اســتقالل و قــدرت مناینــدگان آمــده
اســت« :اســاس هســی ایــن ملــک کــه یــک وقــی فخــر عــامل بود ببینیــد امــروز بر چه قبایــح عجیب و
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ـران ّ
بــر چــه مظــامل مهیــب گذاشــته شــده اســت ،والیــات ،هــم و یـ ّ
رعیــت ،مهــه جا فــراری .لشــکر ،آلت
رذالــت .مــدارس ،مهــه خــراب ،ســادات مــا مرعــوب ،علمــا مهــه ذلیــل ،قانــون ســلطنت منحصــر بــه
دلــواه ّ
خ
جهــال دین ،فــروش مناصــب بــه حــراج ،حقــوق مهــه در میــدان فضاحــت .نــه اختیــار مال نه
اطمینــان جــان نــه جمــال حــرف نــه امــکان حرکــت .متام ایــران یک حبســخانه فال کت .در کــدام اقلمی
ّ
کــدام گروهــی اســت کــه بــه قــدر خلــق امــروزه ایــران گرفتــار اســیری و منکــوب مذلــت شــده باشــد؟».
آذربایــان عــاوه بــر اینکــه انتقــاد اجتماعــی بــه زبــان و بیــاین جـ ّـدی و در مقــاالت
در روزنامــه
ج
خمتلــف نوشــته میشــد ،گاه از زبــان طنــز نیــز بــرای طرح مســائل اجتماعی با رو یکرد انتقادی اســتفاده

م 
یگردیــد؛ بــرای منونــه بایــد بــه مطلــی از مشــاره  5ایــن روزنامــه در 1325ق (صفحــه  )7اشــاره کــرد:
«نوكرهــای جنــاب صارم ّ
الســلطنه ،حاكــم طالــش كــه بــه بســتگان عمیداملمالــك دسـتدرازی كــرده
بودنــد ،حكومــت حمــض آســایش عبــاد و تشــو یق ســایر اجامــر و اوبــاش ،حاجیخــان ســرتیپ پیــر را
زنیــر از درجــه دومی را با دســت
بــه چــوب بســته و بعــد از احترامــات ز یــاد در حبســخانه ،یــك حلقــه ج
ـردن آن پیــر خدمتــكار منودنــد».
خودشــان ز ینــت گـ ِ
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ب ههرحــال در بیشــتر روزنام ههــای مشــروطه ،نگرشهــای اجتماعــی خ 
طمــی اصــی مطبوعــات
بودنــد .مدیراملمالــک ،کــه مدیــر روزنامــه متـ ّـدن بــود ،بــا توجــه بــه مه ـ�ن شــیوه و خ 
طمــی اســت
ی ّ
پشــده در  17ذ 
کــه در مشــاره اول از ســال اول نشــریه متـ ّـدن (چا 
حجــه 1324ق) نوشــته اســت:
ّ
«ایــن روزنامــه کــه یبغرضانــه ،آینــه عیبنمــای مــی اســت ،مســلک نگارشــش ارائــه طریــق صــاح
حریــت و انتشــار نــکات جالبــه ّ
مملکــت و فــاح ّملــت و اســتحکام اســاس مســاوات و ّ
توجــه و دقــت
ّ
اعضــای حمتــرم جملــس شــورای مــی خواهــد بــود» .وی بــا ایــن نــگاه ،در یکــی از مشارههــای متـ ّـدن،
در مطلــی بــا عنــوان «حماکمــه وجــدان یــا بهیودهســرایی و هذیــان» در ارتبــاط بــا تار یــخ اجتماعــی و
اقتصــادی نوشــته اســت« :اختــال حــال مملکــت ،معلــوم ،علــوم و صنایــع معــدوم ،نقــود و ثــروت
مفقــود ،هرســاله کرورهــا ثــروت باقیمانــده را بــا حــال نــداری یبعلمــی بــدوش کشــیده و در خارجــه
تســلمی داشــته قبضالواصــل میگیــرد .کیســه دولــت هتــی ،خزینــه مملکــت خــایل ،از اساســه ســلطنت
جــز اســم یبرمســی هیــچ بــایق منانــده ،هرکــس بــه فکــر خو یــش اســت ،کوســه درصــدد حتصیــل ر یــش.
قشــون مملکــت صنعــت فعلهگــی و هیزمشــکین و دزدی را تمکیــل منــوده  ...وزرا و رؤســا جــز بــه تکثیــر
ّ
و تزییــد موجــودی و مأخــوذی خــود بــه چیــزی ّمهــت نمگاشــتهاند .ناظــر کل بــا کمــال فطانــت از
پریشــاین اوضــاع ّ
متحیــر مانــده .مــردم تــازه از خــواب غفلــت چندیــن ســاله برخاســته ،درصــدد کار بــر
آمدهانــد ویل منیداننــد چــه کننــد ،خالصــه وضــع ّ
حالیــه را شــرح و بســط حاجــت نیســت .هــر طفــل
ّ
ّ
ممیــزی متــام نواقــص و مفاســد را میدانــد ،چیــزی کــه هســت حــاال بایــد بهدقــت در بـ�ن چارهجــویی
در امتیــاز داده ،درصــدد حتصیــل دوایــش برآمــد و بــه طــور ســاده و عوامپســند بافــراد و احــاد گــوشزد
کــرد و فهمانــد .فهماننــده کیســت؟ صاحبــان قلــم و مدیــران جرایــد و منشــیان جرایــد چــرا تــا حــال

ّ
درصــدد عــاج بــر نیامدنــد؟ بهعلــت اینکــه منیگذاشــتند اگــر کــی هــم درصــدد برمیآمــد ،نیف بلدش
میکردنــد ،حکــم بــه حبــس و شــتمش میدادنــد ،چوبــش میزدنــد اگــر در داخلــه بــود ادارهاش
کخان ههــا میشــد» .عالوهبرایــنّ ،
تعطیــل ،اگــر در خارجــه بــود جرایــدش ضبــط گمر 
مدبراملمالــک،
بــا بیــان دردهــای اجتماعــی ایــران در عصــر مشــروطه ،درواقــع بــه شــیوه انتقــادی وضــع جامعــه ایــران
آن عصــر را بــه بــرریس کــرده اســت .او بــا بیــان علــل عقبماندگــی ایراینهــا در عصــر مشــروطه ،در
مطلــی بــا عنــوان «درد کار از کجاســت؟» معتقــد اســت« :علتالعلــل ســرگرداین و خانهخــرایب مــا در
چنانــه بــا وجــود
دو چیــز اســت :یکــی گفتینهــا را نگفـ�ن  ،دیگــری در صــورت گفـ�ن  ،عملنکــردن؛
چ
آزادی قــویل ،نــه بنیــان بیــان آزاد اســت کــه مطالــب الزمــه مفیــده گفتــه شــود نــه مســتمع هســت کــه به
جمــرد اســتماع در صــورت صالحیــه معمــول دارد و بهموقــع اجــرا گــذارد .هــزاران افعــی در روی هریــک
ّ
مطلــب الزماالظهــار خوابیــده ،هــزاران خــروار خرافــات بــه کلــه مــا بیچــارگان مملــو گردیــده .منیتــوان
بــه یــک مطلــب الزم زبــان گشــود و نــه میشــود درد مــردم را بــه خودشــان حــایل منــود .زبــان بســته،
دســت شکســته ،ســلول ادراک فاســد گشــته ،قریب به دو ســال اســت بیک حرکت بیاراده ّ
متحرک
هستمی».

 .4انتقاد از مجلس
نقــد جملــس در روزنام ههــای ایــن دوره جایــگاه و یــژه دارد و در مهــه مطبوعــات منتشرشــده لــه یــا علیه
یتــوان مطالــب متعــددی دیــد .در مشــاره  226روزنامــه حبلاملت ـ�ن ،
جملــس ،بــه طنــز یــا بــه جــد ،م 
ّ
ّ
در انتقــاد از جملــس شــورای مــی آمــده اســت« :یــک ســال و نــم اســت جملــس شــورای مــی منعقــد
خ
شــده ،هنــوز یــک بنــد از قانــون از نظــر وکال نگذشــته و ّ
وزارتانــه
صحــه نشــده .هنــوز قانــون یــک
معـ ّ ن
ـی نشــده و جمــری نگشــته ،هنــوز یــک امــر مفیــدی فیصــل نیافتــه .اگر خــدای نکــرده کار مملکت تا
یکســال دیگــر بدیــن منــوال پیــش بــرود ،بایــد بــه ایــران و ایرانیــان فاحته خوانــد» .مهچنـ�ن حبل ن
املتی
در صفحــه خنســت مشــاره  59خــود ،در نگاهــی انتقــادی بــه جملــس در ارتبــاط بــا قانــون مطبوعــات
ّ
ّ
نوشــته اســت ...« :هــر ســخن جــایی و هــر نکتــه مــکاین دارد .جملــس مقـ ّـدس شــورای مــی حمــل وضع
قانــون اســت نــه اشــتغال بــه ّ
جزئیــات آن .هــم صحبــت از روزنامــه آن هــم توقیــف ،چــه توقیــی؟
ّ
توقیــف کل ،منــع عمومــی .دولــت مشــروطه اســت لکــن قلــم و زبــان آزاد نیســت .ســلطنت مشــروعه
اســت ،لکــن مــردم ز یــر فشــار ،ایــن تناقــض یعــی چــه؟ این تضاد کــدام اســت؟ در دولت اســتبداد که
جــان و مــال و نامــوس مــردم در معــرض خطــر و هــدر بــود ،چنـ�ن حــریف کــی زده بــود کــه مــا امــروز در
زمــان مشـ ّ
ـروطیت بزنــم؟ بیچارههــا بــه ایــن رایض منیشــوند کــه بگو ینــد روزنامــه باشــد ،ویل در حتــت
مراقبــت سانســور هــم قناعــت ندارنــد .کلیــه م 
یخواهنــد ایــن اســم از ایــران متــام شــود و کلمــه روزنامــه
جــز در کتــاب لغــت نوشــته نشــود .»...ایــن روزنامــه در مهــان صفحــه ،ضمــن انتقــاد از جملــس بــه
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دلیــل طــرح حبــث توقیــف روزنام ههــا ،اینگونــه بیــان کــرده اســت« :آیــا ایــن حــرف از ّاول عــامل تــا بــه
حــال از هیــچ جملــی خــواه جملــس ظلــم یــا عــدل شــنیده شــده؟ خــوب بــه قــول مشــا یــک روزنامــه یــا
دو تــا فضــویل کــرد ،بــه دیگــران چــه ربطــی دارد بــه کــی کــه منــره ّاول روزنامــه خــود را مینو یســد چــه
حــریف دار یــد؟ شــاید او فضــویل نکــرد آیــا جــای ایــن حرفهــا در جملــس مقـ ّـدس شوراســت؟ آیــا ایــن
کار تکلیــف وکالســت؟.»...
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