
 بررسی تطبیقی نشریات تمدن، خورشید و کوکب دری

 **، زینب زمردیان*دکتر غالمرضا وطن دوست

 چکیده

مشروطيت ایران محصول بيداري افكار ایرانياني رادمرد و دلير بود که اکثراً مرداني شرافتمند 

مي خواستند از وضع مساعد تاریخ براي بهروزي و پيروزي ایرانيان استفاده کنند. بودند و 

نهضت انقالبي در ادبيات و حيات ادبي هم تاثير گذاشت. گروهي زیاد از شعرا و نویسندگان به 

آزادیخواهان و روزنامه نویسي روي آوردند و با وجود اینكه اکثریت وسایل چاپ در دست 

ليغات مبارزان در روزنامه ها انجام مي گرفت. بعد از مشروطه و گشایش مستبدین بود ولي تب

مجلس، روزنامه هاي فراواني در تهران و شهرستان ها انتشار یافت. از جمله مجلس، وطن، نداي 

وطن، کشكول، مساوات، صبح صادق، کوکب دري، تمدن و ... که اینها با سر لوحه هایي از قرآن 

پراکنده توأم بود. اکثریت این روزنامه ها چون باب ميل حاکمان  و سخنان بزرگان و مطالب

وقت نبودند معموالً دیري نمي پائيدند و از بين مي رفتند. در این مقاله سعي بر این است تا سه 

 روزنامه تمدن، خورشيد و کوکب دري را از زوایاي مختلف مورد بررسي و واکاوي قرار دهيم.

 دن، کوکب دري، خورشيد، آزادي، مساواتروزنامه، تم واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                           
 استاد دانشگاه شیراز *

 ایران اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب شیراز دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ **
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 مقدمه

مطالعه و تحقيق در تاریخچه روزنامه نگاري ایران و تنظيم نام و مشخصات کليدي روزنامه هاي 

مرکز و شهرستانها که در آن روزهاي پر آشوب در راه آزادي، پيكار و جانشفاني مي کردند بسيار 

وطه ایران که به تشكيل اولين مجلس شوراي ملي و دشوار و جالب است. دوره اول انقالب مشر

تامين آزادي براي مطبوعات منتهي شد. در تاریخ روزنامه نگاري ایران فصل مخصوصي دارد. نه 

م( با مقایسه با مطبوعات اواخر  4091 – 4091 –ق  4221 – 4221تنها مطبوعات این دوره )

وزنامه نگاران این چند سال ایران ریشه ي قرن نوزدهم تفاوت کلي داشت. بلكه روزنامه ها و ر

، ص 2مطبوعات دلير و انقالبي سالهاي بعد را تشكيل دادند)یحيي آرین پور، از صبا تا نيما، ج 

22.) 

افسوس که ایران داراي نهادهاي اداري و فرهنگي و پژوهشي استواري نبود تا آن روزنامه ها در 

بماند و دست کم از شمار قطعي عنوانهاي چاپ شده  جایي گرد آید و از دستبرد روزگار در امان

در این دوره ي پر تالطم آگاه شویم. شاهدان آن دوره نيز یا به افزایش شمار روزنامه ها اشاره 

کرده و گذشته اند و یا رقم هاي تقریبي و صورتهاي نا کامل داده اند و اگر همه ي آنها را جمع 

و پنجاه( عنوان فارسي مي رسيم. حال آنكه برابر  )سيصد 259بندي کنيم به رقمي بيش از 

روزنامه یا مجله قطعي است. اگر چه از برخي از آنها نسخه اي نيز  412تحقيقات، انتشارات تنها 

یافت نشده است. شماري از نام هایي که در صورتهاي به جاي مانده از آن دوران به چشم مي 

دوره آنها را ذکر کرده اند. متعلق به شب نامه ها و خورد و یا شاهدان ایراني و غير ایراني آن 

اعالن ها و گاه تحریفي از نام روزنامه اي دیگر است)عبدالرحيم ذاکرحسين، مطبوعات سياسي 

 (.11ایران در عصر مشروطيت، ص 

سه روزنامه مورد بررسي از روزنامه هاي غير موضوعي پایتخت و شهرستان مي باشند که با 

شيد در مشهد و دو روزنامه ي دیگر در تهران مي توان گفت که هر سه وجود انتشار خور

روزنامه خط مشي مشابه هم دارندو همانند سایر روزنامه هاي روشنگرانه در این روزنامه ها نيز 

مفهوم قانون، آزادي، عدالت، علم، مبارزه با جهل و بي خبري، حمایت از زنان و حقوق آنها مورد 

ان به عنوان یك کل منسجم مورد نظر همه ي ایران دوستان این دوره بود توجه قرار گرفت. ایر

و هر ایراني وطن دوستي آرزوي آن را داشت. اهميت این روزنامه ها در این است که مطالبي 
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که در آنها آورده شده بسياري از آنها براي اولين بار بود که براي مردم ایران باز گو مي شد. هر 

 ن مطالب هنوز براي خود این روزنامه ها و امثال آنها مشخص نبود.چند که حد و مرز ای

ماه اول مشروطيت قبل از  0به دليل اهميت مطبوعات مشروطه، مخصوصاً مطبوعاتي که در 

استبداد صغير به وجود آمدند و نقشي که در بيداري مردم و آگاهي اذهان عمومي داشتند و 

براي باال بردن و ارتقاي کيفيت معارف در کشور تالش و کوشش بسيار نموده اند، شایسته است 

ت به نحو جدي و برجسته اي مورد تحليل و ارزیابي قرار گيرند. این سه روزنامه که این مطبوعا

به خوبي توانستند نقش خود را در باال بردن معارف و بيداري مردم انجام دهند این روزنامه ها با 

چاپ مقاالت مختلف راههاي پيشبرد کشور به سوي بيداري، آزادي و برابري را نشان دادند. آنها 

سه کشورهاي اروپایي و نشان دادن راههاي پيشرفت آنها سعي داشتند به مردم بياموزند با مقای

که تنها راه نجات و پيشرفت کشور در علم و وطن گرایي است. مردم کشور باید براي نجات 

وطن خود اتفاق پيشه کنند. با توجه به این که ناصرالدین پروین در کتاب تاریخ روزنامه نگاري 

ن نشریات را جزء نشریه هاي غير موضوعي قرار داده است، این روزنامه ها، روزنامه ایرانيان ای

هایي عام هستند که با مطالب مختلف و متنوع، خوانندگان خود را در هر جایي و از هر طبقه 

 اي سراغ مي گرفتند 

این نظر  هر سه این روزنامه ها داراي خط مشي اصالح طلبانه و روشنفكرانه هستند. بنابراین از

شباهتي بسيار بين آنها وجود دارد. هر چند تفاوتهایي جزئي از جمله اینكه لحن بيان تمدن 

کمي تندتر از خورشيد و کوکب دري مي باشد وجود دارد. این مطبوعات در ایفاي نقش خود به 

خوبي عمل کردند، هر چند با استبداد صغير مجبور به توقيف گشتند ولي زمينه ساز صداهاي 

 لندتر مطبوعات در دوره هاي بعد شدند.ب
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 معرفي روزنامه هاي کوکب درّي، تمدن، خورشيد 

هم چنان که اکثر پيشروان مشروطه با همه شور و اشتياقي که داشتند غالباً در درك درست 

اوضاع جهان و معني درست مشروطه و نداشتن راهنمایان درست در کار خود درمانده و 

روزنامه هایي که هم در این زمان به وجود آمدند هر چند هدفي جز سرگردان بودند. اغلب 

خدمت نداشتند. غالباً راه صحيح و درست آن را نمي فهميدند و عبارات کلي را در روزنامه هاي 

خود بيان مي کردند. غالباً نویسندگان اصالً نمي دانستند چه مي نویسند و براي که مي نویسند 

امه هاي صدر مشروطه بود. ولي آنچه به طور اخص در مورد این این ویژگي عام تمام روزن

روزنامه ها مي توان گفت این است که این سه روزنامه از روزنامه هاي روشنگر صدر مشروطه 

بودند که سر دبير و گردانندگان آنها انسانهاي وطن دوست و آزادي خواهي بودند که براي 

ند بنابراین خط مشي این شه روزنامه تقریباً شبيه نجات وطن از چنگال استبداد تالش مي کرد

به هم بود. به جز اینكه خورشيد به علت اینكه در مشهد انتشار مي یافت و در آن شهر مخالفان 

مشروطه و روسها تسلط بيشتري داشتند. مجبور بود گاهي مواقع محافظه کاري را رعایت کند. 

 بل توجه است.این موضوع در مقابله با زبان تندتر تمدن قا

معرفي مختصري از این سه روزنامه و نویسندگان آنها در اینجا ضروري به نظر مي رسد. ابتدا از 

جریده شریفه »تمدن شروع مي کنيم. روزنامه تمدن با امتيازي که مظفر الدین شاه داده بود)

مه اي ، سال اول(. در آغاز پادشاهي محمد علي شاه به صورت هفته نا12، مجلس، ش «تمدن

و آخرینش  4221خبري، سياسي آغاز به انتشار کرد. اولين شماره ي آن در هفدهم ذي الحجه 

 21تا  4091/ اول فوریه  4209تا چهارم آذر  4215بهمن  42، 4220در دوم ذي الحجه 

منتشر شد. ولي به سبب کودتاي محمد علي شاه در دوره استبداد صغير خاموش  4044نوامبر 

یكي از پنج روزنامه اساسي دوره ي اول مشروطيت خوانده اند)محمد طباطبایي، بود. تمدن را 

 (.422تاریخ تحليلي مطبوعات، ص 

در شماره ي نخست این روزنامه وعده دادند که تمدن به مانند تيمس لندن و تان پاریس و 

، سال دوم(. ولي نمي 21الموید قاهره به صورت روزانه انتشار خواهد یافت)مجلس، ش 

توانستند به این وعده وفا کنند و به جاي آن روزنامه از شماره نهم، هفته اي دو شماره منتشر 

شد، و از شماره ي اول سال دوم، تعداد شماره هاي دو هفته به چهار افزایش یافت. در شماره 

اگر چه شالوده ي اول که ما را مد نظر بود در ترتيب جریده ي »ي پيش از آن آمده بود که 
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يه، به واسطه ي عدم جمعيت اسباب مهيا شد، ولي تدریجاً به همان قسم که سابقاً عرض و یوم

 ، سال اول(.1، ش تمدن)مدبر الممالك هرندي،  «اخطار شده، اقدام خواهيم نمود.

به ذکر این مساله پرداخت که به دليل « خاتمه»در مطلبي تحت عنوان  19تمدن در شماره 

نات، انتشار تمدن یوميه را به تاخير انداخته و سال دوم فعاليت نيز عدم آمادگي و نداشتن امكا

در چار چوب تمدن هفتگي خواهد بود. سپس محورهاي اصلي مباحث و موضوعاتي را که قرار 

بود در شماره سال دوم منتشر شود ذکر نمود)ناصرالدین پروین، تاریخ روزنامه نگاري ایرانيان و 

(. با باال گرفتن اختالف هاي شاه و ملت، در این دوره تنها 512، ص 4دیگر پارسي نویسان، ج 

 را داراست. 4221جمادي االول  44چهار شماره از تمدن منتشر شد که آخرین آنها تاریخ 

 4221ربيع الثاني  20یك شماره از تمدن در کلكته و از  4221چهار ماه بعد در اول رمضان 

. پس از فتح تهران، مدبر الممالك به تهران آمد و یك یا دو شماره دو رشت منتشر شد)همان(

در تهران منتشر ساخت.  4221شوال  41نخستين شماره سال چهارم نشریه را روز سه شنبه 

 4م( منتشر شد. سرانجام مدبر الممالك هرندي روز دوشنبه  4044ق/  4221نشریه تمدن تا )

 (.425در تهران در گذشت)صدر هاشمي، همان، ص  4221صفر 

دبير تمدن ميرزا رضا خان مدبر الممالك هرندي مسئول چاپ روزنامه ها در صاحب امتياز و سر

چاپخانه خورشيد )مجلس( بود. وي افزون بر تمدن، دیوان عدالت و ایران کنوني را منتشر 

ساخته و در پایان زندگي کوتاهش، مدیریت روزنامه رسمي دولت ایران را بر عهده داشته 

 ان(.است)پروین، هم

مي دانست. هدف و « آئينه عيب نماي ملي»در مورد محتوا و مسلك نشریه تمدن که خود را 

راه و مسلك خود را ارائه طریق صالح و فالح و استحكام اساس مساوات و حریت مي دانست. 

تمدن موضوعات و مسائل فراواني را مورد توجه قرار داد. نشریه در بحث در رابطه بيان 

م معتقد است که اساس مشروطيت در اسالم است. نشریه تمدن اساس و مشروطيت و اسال

بنياد مشروطيت را در تالش براي آباداني، استقالل اقتصادي کشور مي دانست و براي تداوم و 

، )تمدناستقرار اساس جدید بذل جان، مساوات نوعي و مسئوليت نوعي را ضروري مي دانست

روطيت را در جهل و ناآگاهي مردم و نيز نسپردن کار (. مدبر الممالك نقایص مش2، ص 41ش 

به اهلش مي داند. اما این دیدگاه را که هيجان و ملت، بي موقع و شایسته چنين مقامي نبودند 
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مورد انتقاد قرار داده و رد مي کند و دالیلي را براي استحقاق عنصر ایراني براي کسب 

در مقاالت و یادداشت هاي متعدد از (. تمدن 4، ص 12مشروطيت ذکر مي کند)همان، ش 

مجلسيان مي خواست که به جاي توجه به امور جزئي، قانون گذاري و تنظيم دستور العملهاي 

(. از مرتضي قلي خان 1، ص 2مختلف را براي سامان دارن به کارها پيش گيرد)همان، ش 

است. تمدن هم  صنيع الدوله، رئيس مجلس، انتقادي نمود که نظم مجلس را بر قرار نكرده

چنين به رابطه ي ميان دولت و دربار و مجلس پرداخته است و اساس حيات هر کشوري را در 

رابطه ي صميمي و دوستانه ميان دولت و ملت دانسته و اختالف ميان آنها را تالطم مهيب مي 

کر مي داند. نشریه تمدن به رفتار و رویه دولت و وزیران دقت مي کرد و نقایص کارشان را متذ

(. تمدن به مسائل زنان هم توجه داشت و مقاله هایي در دفاع از آنها و 2، ص 10شد)همان، ش 

لزوم توجه به آموزش و تعليم آنها ذکر مي کرد. حتي در مساله فروش دختران قوچان، غالمرضا 

به خان آصف اسوله را نقد کرده و او را از متهمان پرونده شمرده است. تمدن توجه گسترده اي 

طبقات اجتماعي داشت.  هم چنين به وضعيت دهقانان توجه داشت مسائل اقتصادي و از رابطه 

استقالل اقتصادي و سياسي آگاهي بسنده اي داشت و ثروت و مكنت هر کشوري را اساس 

کشور مي دانست. از این رو بر ترویج صنایع وطني پاي مي فشرد و از مردم مي خواست به 

رنگي و هدر دادن ثروت کشور به مصنوعات داخل اکتفا کنند)همان، ش جاي مصرف کاالهاي ف

 (.4 – 2، صص 11

تمدن از تحوالت بين الملل آگاه بود و دالیل تسلط اروپائيان بر آسيائيان را در فقدان هم و باور 

در خرافات در ميان ملل آسيایي، فقدان پادشاه عادل و برخي علل دیگر دانست. تمدن در مورد 

جهل و بي خبري مردم و اعزام محصل و استخدام مستشار نيز مقاله هایي منتشر کرد.  علم و

تمدن در کنار این مسائل هم چنين به ذکر اخبار و رویدادهاي ایاالت و والیات، شكوائيه هاي 

مردم، معضالت اداره ي قزاقخانه، مسائل شهرها و فعاليت انجمن ها پرداخت. این نشریه در 

از زبان پدري آگاه به « حمام جنيان»دد خود به ذکر و داستاني تحت عنوان شماره هاي متع

مسائل جدید و پسري مشتاق به دانستن مسائل جدید پرداخت و در آن به داستان مسائل 

 (.11، ص 11، ش )تمدنمتعددي از فرهنگ، آموزش، بهداشت و اعتقادات کهن را به نقد کشيد

ن، دوره ي مشروطيت و بلند شدن زمزمه ي آزادي، به ناظم االسالم کرماني، با نزدیك شد

(. روزنامه کوکب دري به صورت 441روزنامه نویسي روي آورد)یحيي آرین پور، همان، ص 

هفتگي آغاز به انتشار کرد و در عمل انتشارش نامرتب بود. آخرین شماره موجود این روزنامه 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


 

1
 

ميرزا محمد ناظم االسالم کرماني، (. 541شماره سيزدهم سال چهارم است)پروین، همان، ص 

مدیر کوکب دري، داستان پيدایي این روزنامه را در تاریخ بيداري ایرانيان خود شرح داده است. 

انجمن مخفي که ناظم االسالم در آن عضویت داشت، انتشار مجدد نوروز را بر وي تكليف کرد و 

اشد. با این حال، ناشر، روزنامه ي او پس از مدتي پذیرفت و قرار شد نام روزنامه کوکب دري ب

جدید خود را به دو گونه جانشين نوروز معرفي کرد. افزودن نوروز به خط ریز در باالي نام 

کوکب دري، و در سر لوحه آغاز کردن روزنامه اخير به عنوان سال سال سوم، بنابراین سالهاي 

 اول و دوم کوکب دري، همان دوره ي انتشار نوروز است.

ي محتویات و درون مایه و خط مشي روزنامه ي کوکب دري باید گفت که این روزنامه  درباره

همانند تمدن، خط مشي روشنگرانه داشته و سعي داشته که همانند دیگر روزنامه هاي مورد 

بحث از مسائل و مشكالت روز براي مردم بنویسيد. یكي از کارهایي که در این روزنامه صورت 

خصيت هاي مهم تاریخي و کساني که در انقالب مشروطه سهم داشتند گرفته است. معرفي ش

مثل سيد محمد طباطبایي، ميرزا محمد صادق طباطبایي، ناظم االسالم کرماني، با عكس و 

توصيف که در هر شماره اي یكي از این اشخاص برجسته را معرفي مي کند و ذیل عكس وي 

روزنامه نوشتن یادداشت کتاب تاریخ ظهور تمدن توضيحاتي را مي دهد. دیگر نكته مهم در این 

و بيداري ایرانيان است که تقریباً در تمام شماره هاي این نشریه این مطالب موجود 

 (.1، ص  2و  2و  4سال اول، ش  )کوکب،است

( و 1 – 1، ش 1، ص 4از مسائل مهم درج شده در کوکب، حمایت از علم و دانش)همان، ش 

موزي و ضرورت برتري ایرانيان بر دیگر کشورها در صورت استفاده از تشویق مردم به سواد آ

مصالح و مقتضيات خود است کوکب مثل دیگر روزنامه هاي این دوره )تمدن، خورشيد( به 

( و وضعيت آنان توجهي در خور داشت و سعي 4 – 2، صص 20، ش 1، ص 1، ش )کوکبزنان

 در نوشتن و نشر مقاالتي در این باره داشت.

(، قانون مند کردن 42، ص 4، ش 1، ص 2وطن گرایي و حس ناسيوناليستي)همان، ش 

( و اینكه برتري کشورهاي اروپایي در قانون مند بودن آنهاست. 1، ص 11جامعه)همان، ش 

نكاتي در مورد آزادي و حد و مرزهاي آن از جمله نكات مندرج در این نشریه است. محتواي 

شماره ها قانون هاي الهي تشكيل مي داد. از جمله حدود اسالم،  روزنامه ي کوکب را در بعضي

مكتوب هاي شهري، اخطارها، تشكرها، اعالن ها و الیحه هایي که از شهرستان هاي مختلف به 
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تهران مي آمد. از دیگر مطالب این روزنامه مي باشد. همچنين در بعضي از شماره هاي این 

( آمده است که نویسنده سعي دارد 4، ص 2)همان، ش «برنا و پير»نشریه مطلبي تحت عنوان 

 که خرافات و جهل را از طریق برنا به پير بشناساند. کوکب به مسائل زنان توجه بسياري داشت.

منتشر شد و پس از  4221تا آخر ربيع االول  4225روزنامه خورشيد از بيست و یكم محرم 

(. صاحب امتياز و 1ه داد)پروین، همان، ص به انتشار خود ادام 4220استبداد صغير تا اواسط 

نگارنده خورشيد، محمد صادق تبریزي، ناظم پست خانه خراسان بود. ده شماره نخست این 

شماره، در  1روزنامه به صورت هفتگي توزیع مي شد و از آن پس تا سال چهارم هفته اي 

هاي پایتخت، خورشيد و ماههاي آخر که هفته اي دو شماره به چاپ رسيد. به گزارش روزنامه 

مدیر آن پيش از کودتاي محمد علي شاه با خشم و خروش استبدادیان روبه رو شدند. حبل 

جمعي از حشرات و رجاله، به خانه معزي اليه ریخته، پيرمرد بيچاره را با »المتين تهران نوشت 

هر گونه  نهایت وحشي گري و رذالت به انجمن همت، یعني مجمع شرارت و جنایت برده و از

 .(1، ص 2، سال 11)حبل المتين، تهران، ش « رذالت فرو گذاري نمي نمایند.

همانند اغلب دلسوزان و دردمندان کشور، محمد صادق تبریزي نيز از پراکندگي ملت رنج مي 

برد و آرزوي اتحاد و اتفاق مسلمين، رشد اقتصادي کشور و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي را 

مين شماره نخست روزنامه خورشيد ضمن در خواست یاري از صاحبان قلم داشت. بنابراین در ه

و اندیشه، تاکيد مي کرد که باید اوراق این روزنامه براي درج مقاالت مفيد در اتحاد و اتفاق 

مسلمين و ترقي و نجات و صناعت و نشر معارف و تأسيس مدارس و انعقاد شرکت ها و غيره، 

مقدمه(. گفتني است روزنامه خورشيد تا  خورشيد،اشد باز بماند)آنچه داعي به ترتيب و ترقي ب

شماره ششم به صورت سنگي چاپ مي شد ولي از شماره ششم به صورت سربي چاپ 

 شد)همان(.

تسلط روز افزون روسها بر مشهد در قياس با بسياري از شهرهاي کشور، مخالفت شمار زیادي از 

هم به تاخير انتخاب وکالي این شهر انجاميد. علماي مشهد با مشروطيت که همين مخالفت 

هم چنين قلت اقتدار طرفداران مشروطه در خراسان، مهمترین عواملي بودند که باعث مي شد 

تا محمد صادق تبریزي علي رغم اعتقاد به ترویج اندیشه هاي مشروطه خواهي گاه به اتخاذ 

در چنين فضایي بسته و  محمد صادق تبریزي گرچه»سياست محافظه کارانه روي آورد. 

متصلب کوشيد تا با چاپ تلگراف از آخوند خراساني در حمایت از مشروطيت، علما و مردم این 
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شهر را به طرفداري از مشروطيت سوق دهد و اندکي شرایط اختناق در خراسان را به سود 

 مشروطه خواهان دگرگون سازد، ولي کوشش هاي وي به دليل اقتدار مستبدین و علماي

مخالف مشروطه این شهر سرانجام مطلوبي به دنبال نداشت. محافظه کاري چشم گيري محمد 

صادق تبریزي و پرهيز از ذکر نام و نشان اشخاص معروف و صاحب نفوذ خراساني که با 

مشروطيت همراهي نداشتند. هم چنين اجتناب وي از چاپ نام و نشان دقيق اعضاي انجمن 

اقتدار مستبدین در این شهر و تنگناهاي اصحاب مطبوعات در  ایالتي خراسان به وضوح از

تنگناهاي محمد صادق تبریزي براي درج تمام اخبار و . )همان(« مشهد حكایت مي کند.

رویدادها، آن هم بدون مالحظه و دغدغه ي جدي از صاحبان قدرت و شوکت گاه تا بدان حد 

به بيان محافظه کاري هاي خویش در حذف بود که وي ناگزیر مي شد تا از زبان منتقدین خود 

 مضامين برخي از تلگراف ها و یا طفره رفتن از چاپ تعدادي از آنها مبادرت کند.

اگر چه پس از خاتمه دوره استبداد صغير محمد صادق تبریزي بار دیگر به انتشار خورشيد 

م( به 4044ق/  4229همت گماشت و بر حسب اطالعات پراکنده، این روزنامه تا اوایل سال )

حيات خود ادامه داد. اما به دليل آنكه از شماره هاي دوره ي دوم روزنامه خورشيد، جز چند 

شماره در دست نيست، بنابراین به درستي نمي توان درباره ي سر گذشت این روزنامه در عصر 

 مشروطه دوم سخن گفت.

مشروطه را هدف اصلي خورشيد همانند تمدن و کوکب بررسي مسائل اصلي کشور در زمان 

خود قرار داده بود مسائلي از قبيل راههاي پيشرفت اقتصادي کشور که خورشيد راه حل هایي 

( و 2و  2و  4، سال اول، ش خورشيدرا در این زمينه ارائه مي داد. در برتري علم و دانش)

برتري و ( و نيز خورشيد معتقد بود که علت 4، ص 2مبارزه با خرافات و بي خبري)همان، ش 

و  2تفوق اروپائيان فقط در علم و دانش آنهاست. هم چنين در بعضي از شماره هاي خود مانند )

( سعي کرد نظامنامه قانون اساسي را براي مردم بنویسيد و مردم را با قانون آشنا کند. 1و  2

تان بررسي اخبار داخلي و خارجي، مكتوبهاي شهري، اخطارها و حتي بعضي مواقع اخبار شهرس

ها را درج کند. درج تلگراف از شهرستانهاي مختلف و هم چنين نوشتن داستاني به نام )قصبچه 

و ... نيز مورد نظر خورشيد بوده است. خورشيد به  12و  14و  19زود آباد( در شماره هاي 

مسائل زنان و دختران قوچان بي اعتنا نبود و بارها این مسأله را در شماره هاي مختلف خود 

 (.1، ص 2ج کرد)همان، ش در
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 دیدگاههاي روزنامه هاي کوکب درّي، تمدن، خورشيد

روزنامه هاي مورد بحث )تمدن، خورشيد، کوکب درّي( در زمينه مسائل مختلفي اشتراك نظر 

داشتند ولي آنچه به طور قطعي مي توان اظهار کرد. خط مشي یكسان این روزنامه ها در مورد 

ادي ، قانون، تعليم و تربيت نوین، لزوم علم و دانش در جامعه و مسائلي چون وطن گرایي، آز

 زنان و حقوق آنها بود.

هدف از استقرار مشروطيت اجراي قانون در کشور بود و سعي تمام مشروطه خواهان این بود که 

کشور براساس قانون مصوب مجلس اداره شود. همچنين آزادي که مفهوم جدیدي است که در 

با آن روبرو مي شوند. منظور آن است که مردم عالوه بر آزادي هاي شخصي از این دوره مردم 

نظر حقوقي نيز آزادي هایي دارند. باز تاب این اندیشه ها در روزنامه هاي مورد بحث قابل تأمل 

است. آنها خود به خود سعي داشتند. براي اولين بار این مفاهيم را به شكلي ساده براي عوام 

 ند.الناس توضيح ده

این قدر »براي درك بيشتر این موضوع در روزنامه هاي مورد بحث نمونه هایي آورده مي شود. 

باید دانست امروز بدون ریب و تردید مي توان گفت که دولت ایران در عداد دول مشروطه 

صاحب قانون اساسي است پس بر ذمه کليه افراد ایراني است که یك نسخه از این اوراق مقدسه 

ود داشته و همه روزه مطالعه او را براي خود از اعمال الزمه یوميه دانسته در اصول و را با خ

)محمد « مواد او تدبر و تفكر نموده؛ اجراء تمام فصول او را فریضه ایرانيت و اسالميت خود بداند.

 .(2، ص 19سال اول، ش  خورشيد،، «قانون اساسي»صادق تبریزي، 

نون مي نماید تا ما صاحب قانون نباشيم و تا در مملكت قانون امروز صالح دولت و ملت را قا»

نباشد ظلم و تعدي برداشته نمي شود. بدبختي از بي قانوني است امروزه تمام دول و ملل روي 

)ناظم االسالم کرماني، « زمين حتي وحشيان آفریقا قانوني دارند و عمل به قانون مي کنند.

 .(1، ص 0، سال اول، ش  کوکب، «انتاریخ ظهور تمدن و بيداري ایراني»

براي دولت هم قانون و دستور العملي که عقال و دانشمندان بنویسند الزم است وزرا باید »

 .)همان(« تكليفشان معلوم باشد، حكام باید حدودشان محفوظ باشد.
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شما و حاکم در متابعت قانون مساوي هستيد. فقط او به موجب قانون معين بدون تغيير و »

دیل حاکم است و شما محكوم .... هر چه را قانون حكم کند شما و او هر دو مطيع و فرمان تب

 .(2، ص 1، سال اول، ش «قانون»)مدبر الممالك هرندي، « بردارید.

حاال باید دانست که افراد یك ملت نجيب قانوني تا چه درجه بر یكدیگر مي توانند تحكم »

قسمت حكمرانيش تحكم داشته باشد. به جاي یك تومان نمایند. یك نفر حاکم تا چه پایه بر 

حق قانوني اگر صد تومان بگيرد کافي است. به جاي یك خریدار غله مالياتي اگر تمام مایملك 

، سال اول، کوکب« گذشت مردانه،»)ناظم االسالم کرماني، « یك نفر را تصاحب کند بس است.

 .(2، ص 21ش 

به تساوي داراي حق شده اند به طوري که به زندگاني و چرا در قرني که حتي وحشيان عالم »

معيشت خانواده بشري کفایت مي کنند همان طور حقوق خود را در خانوادگي ثابت نموده، 

مسترد داشته اند، چه جهت دارد با وجود قدمت تمدن حقوق آسيائيان عموماً و ما ایرانيان 

بشریت ميان ما و دیگران تفاوت  خصوصاً در خارجه به تساوي مراعات نگردد. در خصوص

صورت الیحه از طرف اداره به جرائد اروپا ارسال »)مدبر الممالك هرندي، ...« گذاشته شود و 

 .(2، ص 11سال اول، ش  تمدن،، «شده

قوه جان مدنيت و فرمان آزادي ملت و یرليغ مشروطيت سلطنت است. قانون اساسي »... 

آسایش نوع بشر و آبادي هر کشور را اولين وسيله اي ترقي هر ملت و اقتدار هر دولتي را 

نخستين واسطه است. قانون اساسي است که تمام موجبات ترقي و تمدن و کليه ي لوازم تعالي 

قومي که داراي او باشد دعوت و جلب مي کند. قانون اساسي بندگان خدا را  و تدین را براي هر

از قيد رقيت و عبودیت غير خدا خالص و آزاد کرده، حقوق و حدود را معين داشته، دست 

)محمد « تعدي و تجاوز ستمكاران جبار و ظالمان ستمكار را از سر بينوایان کوتاه مي کند.

 .(4، ص 19، سال اول، ش خورشيد« ح حيات مليت،قانون اساسي رو»صادق تبریزي، 

به اعتقاد روزنامه هاي مورد بحث ما در ميان نعمت هایي که خداوند به انسان عطا فرموده است 

اولين نعمت همان نعمت حيات و صحت و عقل و دانش است و حاصل آن علم و دین و شكر 

است و شكر نعمت آزادي عمل آن عمل و عبادت است و بعد بزرگترین نعمت حریت و آزادي 
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، 2سال اول، ش  خورشيد،« شكر نعمت، نعمتت افزون کند،»کردن به تكاليف حریت)همان، 

 (.2 – 2صص 

از جمله آزادیهایي که مد نظر مشروطه خواهان و روزنامه هاي این دوره بود همان آزادي عقيده 

سعي دارد آزادي قلم را « ساده گویان»و قلم و بيان بود که خورشيد در مقاله اي تحت عنوان 

براي مردم توضيح دهد. به اعتقاد او آزادي قلم این نيست که ما به هر کس بد بگوئيم و تهمت 

زنيم و یا در امور شخصي او دخالت کنيم. به عقيده خورشيد این گونه مسائل ربطي به روزنامه ب

نویس ندارد. او مي گوید اولين فصلي که در آزادي جرائد باید رعایت شود این خواهد بود که 

وقایع نگاران باید از ذکر کردن مطالبي که به شرف و ناموس اشخاص مشخصي بر مي خورد 

 (.1، ص 41، سال اول، ش خورشيد« مقاله ساده گویان،»ند)همان، اجتناب کن

به نظر کوکب ترقي و پيشرفت انسانها از آزادي پيدا مي شود و در تعریف آزادي، آزادي را 

آزادي افكار، آزادي قلم و ... مي داند. و در تعریف آزادي افكار معتقد است که آزادي افكار نباید 

، 2، سال اول، ش کوکب« چه باید کرد،»د)ناظم االسالم کرماني، با حقوق عمومي متناقض باش

(. تمدن هم همچنين با دو روزنامه دیگر هم عقيده است که در آن چيزي که مخل 1ص 

 آسایش مردم و جامعه نباشد، عقيده آزاد است و همچنين معتقد است که:

مشترکه که اقتضاي آن  که به علت اشتراك افراد بشر در حقوق و مشارکت آنان را در مورد»

)مدبر الممالك « است که هر یك را هر چه اقرب و انسب به صواب و صالح بداند اظهار نماید.

 .(4، ص 19، سال اول، ش تمدن «عقيده آزاد امت،»هرندي، 

تمامي بدبختي هاي ما انسانها ناشي از ظلم و جور بوده است. »هم چنين او مي گوید که: 

شه ي عدالت ریشه ي این درخت منحوس را از بيخ و بن برکند و سوزاند اکنون بایست که با تي

، «آزادي»)همان، « و خاکسترش را چنان بر باد داد که اثري از آثار آن در این ملك باقي نماند.

 .(2، ص 1سال اول، ش  تمدن،

ند در به عقيده خورشيد آزادي یك تنخواه روحاني بود که افراد ساکن ایران به تدریج جمع کرد

خزانه اي که ملت نام داشت انباشته کردند و مشترکاً با آن تنخواه تجارت مي نمودند. نقود این 

تنخواه عبارت بود از طالي صحيح العيار شرف و معرفت و نقره مسكوك ناموس و ادب، این 

تنخواه مقدس بود. کسي در او حيف و ميل نمي کرد، خيانت نمي کرد و اگر کسي قصد چنين 
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داشت او را مانع مي شدند و منابع افتخار این ثروت راجع به همه مردم بود)محمد صادق  کاري

 (.1، ص 14سال اول، ش  خورشيد،« مقاله طالبوف، »تبریزي، 

این روزنامه ها معقتد بودند که مهمترین دليل عقب ماندگي ایرانيان در جهل و ناداني است. 

ه با تحصيل علم و دانش و ترتيب دانش آموزان مي این روزنامه ها مردم را آگاه مي کردند ک

توان به جامعه و کشور خدمت کرد. به اعتقاد این روزنامه ها برتري کشورهاي اروپایي فقط در 

علم و دانش و استفاده آنها از منابع خدادادي کشورشان بود. آنها مي گفتند که مردم ایران باید 

 نها به نحو صحيح در جهت ارتقاي کشور بهره گيرند.استعدادهاي کشور خود را بشناسند و از آ

تعریف علم به طور عمده و فواید علم و دانش در این روزنامه ها مشهود است. به اعتقاد کوکب 

علم از بدیهات اوليه است و نتيجه ي تجربه ي مردمان دانا بوده که عمري زحمت کشيده اند و 

، 0، سال سوم، ش کوکب ،«راس الفضائل علم»ماني، امتياز نيك و بد داده اند)ناظم االسالم کر

 (.1ص 

انسان و حيوان را در اعمال زندگاني شباهتي تام است و در افعال طبيعي متناسب، چنانچه در »

خوردن و خفتن و خلقت و طبيعت و زاد و ولد و جنگ و جدل با یكدیگر و ... اگر مدار انسانيت 

تي و مقصود از آفرینش این گونه تعيش بودي هرگز با چنين اسلوب گذشتي و زندگاني توانس

« پيغمبري موجود نشد و نبيي مبعوث نگشتي و کسي امتياز نيك از بد و زشت از زیبا ندادي.

 .(2، ص 4)همان، ش 

تمدن نيز در این زمينه معتقد است که امروز دیگر بر هيچ کس پوشيده و پنهان نيست که ما 

عایب داخلي و ترقي و پيشرفت مملكت به معارف جدید و ملت ایران جهت اصالح مفاسد و م

توسعه علم و اخذ آن از کشورهاي دیگر محتاج مي باشيم و به جز این راه مسير دیگري نيست 

« مرقوم یكي از وطن خواهان،»که بتواند ما را وارد جاده تمدن کند)مدبر الممالك هرندي، 

 (.4، ص 12، سال اول، ش تمدن

همه ي عقب ماندگي هاي ملت ایران را ناشي از جهل و بي علمي مي  کوکب هم چنين علت

داند و گرنه هيچ کس نيست که در این زمانه سرعت راه آهن، کارخانجات متعدد، الكترونيك، 

دیگ بخار و ... را براي بشریت مضر بداند. در حالي که تمام این صنایع اختراعات اروپائيان است 

ي اعجاب به آنها نگاه مي کنيم، باید بدانيم که آنها از جنس ما و ما ایرانيان که به دیده 
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هستند؛ همين عقل و شعور و ذکاوت ما را دارند، با خداوند فاميل نبودند، پيغمبرشان از ما 

افضل تر نبود، به جز اینكه آنها علم را پيشه قرار دادند. اغراض شخصي را کنار گذاشتند، همه 

، کوکب ،«انسان کامل»وطن خود تالش کردند)ناظم االسالم کرماني،  با هم به اتفاق براي آبادي

 (.2، ص 1سال سوم، ش 

تمدن در مورد بي توجهي و بي اهميتي به علم در ایران و اینكه هنوز قدر علم و دانش در ایران 

در ایران تا کنون علم شرط وزارت »به جز براي عده اي معدود شناخته شده نيست. مي نویسد: 

« بلكه وزارت شرط علم است ، هنوز در ارجاع هيچ امري لياقت علمي ملحوظ نگردیده. نيست،

 .(2، ص 12، سال اول، ش تمدن« تمدن،»)مدبر الممالك هرندي، 

او هم چنين مانند کوکب برتري اروپائيان و علت العلل عزت آنها و غلبه آنها را بر جهان در 

تي و رقت آسائيان فقط خرافات کله و کثافات تصفيه حس و تنزیه مغز مي داند و علت بدبخ

علت بدبخي آسيائيان و »مغز مي داند. او مایه سعادت و ارتقا بشري را عقل مي داند و .. )همان، 

( و همچنين در شماره اي ضمن بر شمرده 4، ص 11، سال اول، ش تمدن« تفرق اروپائيان،

صوص براي جوانان مملكت یك فضيلت هاي عقالني و لزوم علم و تحصيل براي همه به خ

 نتيجه بسيار مهم از گفته هاي خود بر مي گيرد و مي نویسد: 

فایده ي اصلي این است که همين که جوانان ما دیدند وزرا از پارلمان انتخاب مي شوند و »

ریش و قطر شكم، کالسكه و درشكه شرط وزارت نيست و وزارت ارث نسالً بعد نسل نمي باشد، 

مایه ي این کار است، به هر وسيله که باشد خود را به مقام لياقت و وزارت مي عقل و علم سر

 .(2، ص 14، سال اول، ش تمدن« تفكيك قوا،»)همان، « رسانند.

هم چنين تمدّن همه را سرزنش مي کند که از بي معلمي است که ثروت خود، سرزمين خود، 

یزه خوار سفره دیگران شده ایم. خودمان را معادن خود و ... را به اجنبي ها واگذار کرده ایم و ر

، سال تمدن «محاکمه وجدان،»مقروض کرده ایم، لباسهاي خارجي مي پوشيم و ... )همان، 

 .(4، ص 1اول، ش 

خورشيد در اهميت علم و لزوم سواد براي همگان یاد آور شده است که مردم قدر انسانهاي 

مانند حيوان »راك و خواندن جرائد تشویق کند فهيم را نمي دانند و اگر کسي مردم را به اشت
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« مكتوب از نواحي قوچان،»)محمد صادق تبریزي، « وحشي از استماع جرائد رم مي کنند.

 .(5، ص 1سال اول، ش  خورشيد،

به دليل اهميت یافتن تعليم و تربيت نوین و نياز به سواد آموزي همگاني و ایجاد مدارس جدید 

یسي به عنوان مهمترین رسانه اي که اخبار و اطالعات را در کوتاه و رواج گسترش روزنامه نو

ترین زمان منتشر مي کرد.  این روزنامه ها در زمينه آگاهي رساني در این زمينه نيز وظيفه 

خود را به خوبي انجام داده اند. خورشيد معتقد است که این دوره، دوره اي است که در آن 

هل یستوي »ي انسانها جز در خرد و دانش نيست، و مي گوید جهل و ناداني جایي ندارد، برتر

سال  خورشيد،« شكر نعمت، نعمتت افزون کند،»همان، «)الذین یعلمون و الذین ال یعلمون، 

هم چنين او معتقد است که دانش موجب حيات ابدي است و زندگاني  (4، ص 5اول، ش 

علم و تصدیق نفع است و فاعل مختار از آنجایي که حرکت ارادیه مسبوق به »سرمدي)همان( و 

جز سوي غایت مقيده حرکت نخواهد کرد، پس تشكيل مدارس و قرائت خانه ها موقوف بر 

 .)همان(« اطالع بر فراید و بر خوردن از ثمرات آنها.

کوکب مي گوید با وجود اینكه ما از بي علمي و بي دانشي خود این همه در جهان صدمه 

نمي شویم. تمام سختي ها را تحمل مي کنيم و ... اگر نداشتن علم است  خورده ایم اصالً متاثر

که ما محتاج نيستيم. خداوند کفار را براي آسایش وجود ما آفریده و پشت کله ي آنها زده که 

هر روز چيزي اختراع نمایند به مملكت ما آورده، بفروشند و ما فراغ البال مشغول عبادات و 

(. 2، ص 0سال سوم، ش  ، کوکب،انسان کامل»ظم االسالم کرماني، خياالت خودمان باشيم)نا

 همچنين کوکب راههایي را نيز پيشنهاد مي کند که براي آگاهي اذهان عمومي واجب است. 

 کوکب دري( –عدالت  –حبل المتين  –خواندن روزنامه )تمدن  – 4

 داشتن مدارس و معلمين دلسوز – 2

 ایجاد کارخانه ها  – 2

، سال کوکب« مكتوب خلخال،»ه هر ملتي )شهري( امتاع خود را رواج دهند)همان، اینك – 1

 (.1، ص 41سوم، ش 
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به دليل اینكه این گونه مقاله ها در این روزنامه ها بسيار زیاد است و به منظور جلوگيري از 

زنان و اطاله کالم تعدادي از آنها را در پا نوشت مي آوریم. این مطبوعات براي نخستين بار به 

تعليم و تربيت آنان توجه خاصي نشان مي دادند. آنها تحصيل علم و دانش را براي جامعه 

نسوان ضروري مي دانستند، زیرا زن را اساس خانواده مي دانستند. تحصيل زنان ورود آنان را به 

عرصه هاي مختلف اجتماعي مي طلبيد ولي فرهنگ و جامعه ي آن روز ایران هنوز اجازه ي 

فعاليتي را به زنان نمي داد. هم چنانكه در راه تاسيس مدارس دخترانه موانعي ایجاد مي  چنين

کردند البته زنان با حمایت تعدادي از روشنفكران و مطبوعات آزادیخواه تالشهایي را آغاز 

کردند. که این تالش ها زمينه اقدامات زنان در دوره هاي بعد شد. چنانكه خط مشي و چهار 

روزنامه هاي )تمدّن، کوکب درّي، خورشيد( را همانا توجه به خواسته و مبازرات  چوب تفكري

تازه پا گرفته زنان محروم و محكوم جامعه شكل داد. با اینكه اغلب نوشته هاي تاریخي باز مانده 

از آن زمان کم و بيش حاکي از نقش فعال زن در رویدادهاي روزمره تاریخي و اجتماعي است و 

د از کوشندگان پر افتخار زن و مرد در این نوشته ها باقي است، به منظور هر چه پر نام تني چن

بار تر کردن تاریخچه خون بار زن در تاریخ بيداري ایرانيان به خصوص مبازراتي که زن ایراني 

در نهضت مشروطه و مبازره با استبداد و سلطنت ستم بار انجام داده است. نمونه هایي از 

ات اجتماعي آنها را با استفاده از مطالب این روزنامه ها ارائه مي دهيم. با تاکيد مشارکت و حرک

بر اینكه اینها فقط مبين گوشه اي از اقدامات متهورانه زنان است که در شماره هاي معدود چند 

که از آن جمله مي « تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»روزنامه مندرج شده است. 

 اي اعتراض آميز و کمك هاي مادي و معنوي در حق زنان اشاره کرد.توان به نامه ه

در این دوره گزارش هاي بسيار مهمي از حمایت هاي ميهن پرستانه ي زنان در روزنامه انتشار 

یافت به طوري که زنان بيوه براي تامين سرمایه ضروري بانك و پرداخت پولهاي بيشتر از 

ي خود را به مجلس اهدا کردند. در این روزنامه ها زنان یكدیگر سبقت گرفتند و در آمد و طال

ستایش شدند و مردان توانگري که سرمایه خویش را به بانك هاي اروپایي منتقل ساخته بودند 

فتوت »در مقاله اي در روزنامه کوکب تحت عنوان « چه مردي بود کز زني کم بود.»انتقاد شد. 

شيرازي و خصوصاً دختري ده ساله که تمام چيزي  از کمك هاي زنان« مردانه دخترهاي فارس

را که داشته که عبارت از چند پول زرد بوده با اجازه مادرش براي کمك به بانك ملي هدیه 

کرده است و هدفش را از انجام کارش نجات وطن مقدس مي داند)ناظم االسالم کرماني، 

(. هم چنين در خورشيد 1 – 5، صص 1سال اول، ش  کوکب،« فتوت مردانه دخترهاي فارس،»
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از فروش دستبند و گوشواره براي سهام بانك ملي زنان را « بانك ملي»در مقاله اي تحت عنوان 

سال  خورشيد،« بانك ملي،»در جرگه مردان سر بلند سرافراز مي داند)محمد صادق تبریزي، 

  (.4،ص 49اول، ش 

د بود که این اشياء ناقابل را مخصوصاً زیاد زنده بمانيد خيلي نيك بختي و افتخار کمينه خواه»

در دارالشوراي مقدس ملي به وکال محترم ملت حراج فرمائيد و قيمت هر چه شد اسناد بانك 

« خير النسوان قزوین،»)همان، « بخرند که ذخایر ناقابل کميته پيرایه وجود بستگان ملت باد.

 .(4، ص 1، سال اول، ش خورشيد

یكي از مسائل و مشكالت جامعه و به خصوص زنان مشروطه مساله فروش دختران قوچاني بود. 

آصف الدوله حاکم خود راي و حریص قوچان که از گردآوري ماليات از روستائيان تهدیست 

عاجز مانده بود. دختران کشاورزان را به ترکمن ها و ارمني هایي که در آن سوي مرز ایران و در 

ي زیستند مي فروخت. خورشيد از رواج فسق و فجور و مورد تهيد قرار گرفتن عشق آباد م

، سال اول، خورشيد« وقایع دره جز، »ارزش هاي اخالقي در این شهر سخن مي گوید)همان، 

( شرف مرد ایراني و حرمت او در کشورش و نيك نامي و حيثيت او چيزي 5 – 1، صص 44ش 

ي و نگهداري زن در خانه اندازه گيري مي شد. اگر زن بود که همواره به وسيله ي پاکدامن

ایراني در خانه رفتاري غير اخالقي پيش مي گرفت در این صورت این پدر و شوهر و برادر او 

بودند که سر افكنده و بي اعتبار مي گردیدند. اما اینك زن ایراني از سوي حكام مستبد و عوامل 

ها مورد بي حرمتي قرار مي گرفتند و از این رو بر  بيگانه چون روس ها و ترکمن ها و ارمني

مردان ایراني فرض بود که بر خيزند و از اهانت به شرف ملي خویش جلوگيري کنند)همان( 

درج « نامه اي از نسوان شهر بابك»همچنين در شماره اي از کوکب در مقاله اي تحت عنوان 

ا ما ناموس برادران نوعي شما نبودیم؟آیا آیا ما پا شكستگان مسلمان نبودیم؟ آی»شده است که: 

عرض و ناموس ما بيچارگان عرض و ناموس ملي و وطني و مذهبي شما نيست؟ کجاست قرار 

اسالميت؟کجاست غيرت هم وطني؟آیا قصاص کردند؟ محاکمه فرمودند؟به عرض 

، ص 22، سال اول، ش کوکب« مكتوب نسوان شهر بابك،»ناظم االسالم کرماني، «)رسيدند؟...

2). 

عدّه اي از کساني که داراي حس وطن پرستي بودند. سعي مي کردند دوباره آنان را از بيگانگان 

خریداري کرده و به خانواده هایشان مسترد دارند و اسم این کار را استرداد شرف و ناموس مي 
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، ص 4ش ، سال اول، کوکب« استرداد شرف،»دانند و آن را بر هر ایراني واجب مي داند )همان، 

« قانون،»(. حتي تمدن علت تمام این کارها را از بي قانوني مي داند )مدبر الممالك هرندي، 1

(. هم چنين آموزش زنان در این روزنامه ها باز تاب فراواني داشت 1، ص 1، سال اول، ش تمدن

که باز به منظور جلوگيري از اطاله کالم عنوان تعدادي از آنها در پا نوشت آورده مي 

مكتوب یكي از ». همان،  2 – 2، صص 45، ش تمدن «مكتوب یكي از نسوان،»شود)همان، 

فتوت ». همان، 1، ص 1، ش کوکب. ناظم االسالم کرماني، 2 – 1، صص 42ش « مخدرات،

 (.1، ص 2ش « اتفاق،». همان، 4 – 2، صص 24ش « مردانه،

ورد توجه روزنامه نگاران هم چنين وطن گرایي و درك مفهوم جدیدي از وطن در این دوره م

بود. به طوري که نه تنها تمدن و کوکب دري، بلكه حتي خورشيد که در مشهد چاپ مي شد 

به این مساله اهميت زیادي مي دادند و از مردم مي خواستند که براي سر بلندي و داشتن 

 کشوري مستقل باید از اقدامات مجلس حمایت کنند و وکالي انتخابي خود را به مجلس

بفرستند تا آنها هم بتوانند براي پيشرفت کشور اقداماتي انجام دهند. وطن دوستي 

)ناسيوناليسم( به معني داشتن کشوري با مرزهاي مستقل مورد توجه این روزنامه ها نيز قرار 

 گرفت.

 وین گله را نگر که چه آسوده مي چرد       اجل یكایك از این گله مي برد   گرگ 

با این که امروز رشته نجات این کشتي به مویي آویخته و به کلي تار و عجب در این است 

پودش از هم گسسته، مشرف به غرق است، ساکنين کشتي به طوري مست باده ي جهل و 

خواب غفلتند که هيچ به فكر نجات خویش نيفتاده، و اگر احياناً حرکتي نمایند حرکتي است 

عوض اینكه یك دل و یك جهت شوند به قوت  که ممد بر اهالك و اتالف خویش است و به

تدبير و قدرت اتفاق خود را از مهلكه مستخلص نمایند، هر یك تيشه بر داشته و به جان این 

کشتي شكسته افتاده و در تقسيم و تسهيم اسباب و آالت آن نزاع و جدال دارند و به طوري با 

از طوفان و نه از دریا و نه از فنا و نه از امنيت و آسایش به هم آویخته و در هم ریخته اند که نه 

، 1، سال اول، ش کوکب دري« ترقي و نجات،»)ناظم االسالم کرماني، « زوالشان خبري نيست.

 (.1ص 
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همچنين تمدن در شماره اي علت پيشرفت هاي روز افزون اروپائيان و بدبختي و فشاري که بر 

خرافات، عقاید مهمله و... مي داند)مدبر ایرانيان حاکم است را فقط در بي علمي، بي حسي، 

( و باز در 2، سال اول، ص 11، ش تمدن« الزمه و افتخار حيات مدني،»الممالك هرندي، 

باید ببينيم که علت این همه ذلت و خفت ما چه بوده، »شماره اي دیگر تاکيد مي کند که 

عي ما شد که هر چه باعث این همه پریشاني و انحطاط ما چه گردید همين غفلت و بي اطال

خواستند پيش خود تهيه کردند و ما را یك مرتبه در چاه افكندند آیا غير از این شد که روساي 

باید تعجيل »)همان، ...« پيش ما چشم و گوش خود را بستند و به هيچ طرف توجهي نكردند و 

 (.2، ص 22سال اول، ش  تمدن،« کرد،

سيمات مملكت کساني که داخل در فن مخصوص بر هر قسمتي از تق»کوکب معتقد است که 

در ملزومات ملكي هستند و اطالع و بصيرت بر حالت آن قسم دارند الزم است اگر چيزي به 

نظرشان رسد و مربوط به پيشرفت و فوائد آن هيئت و مصالح امور مملكت باشد، به عرض 

عموم مملكت باشد و هم برساند شاید بدان وسيله اقدامي در نواقص شود که هم مفيد به حال 

، کوکب« عقل زور مي خواهد،»)ناظم االسالم کرماني، « اسباب آسایش بدان واسطه فراهم آید.

 (.4، ص 25سال اول، ش 

اختالل و اوضاع و احوال امروزه مملكت ما را پایه و مایه به اندازه و ميزاني رسيده که ذمه فرد »

اصالح آن است چه با وضوح معایب و مفاسد  فرد این ملت را همين استعالج و ارائه طریق

امروزه آني غفلت کردن و از طریق عالج دوري جستن راه انصاف و طریق صواب نيست. پس 

بایستي فرد فرد ملت هر یك به قدر وسع خود هر چه در خاطر مایه اصالح این اختالل پنداشته 

تا به تبادر افكار امراض مذمنه به منصه بروز و ظهور در آورده سایرین را بر آن واقف ساخته 

 (.4، ص 12، سال اول، ش تمدن «تبادل افكار،» )مدبر الممالك هرندي،« عالج پذیرد.

کوکب معتقد است که امروز در روي کره زمين بدبخت تر و جاهل تر از ما احدي نيست. سایر 

به ترقي وطن دول و ملل تا یك درجه حقوق بشریت را دارا مي باشند و روز به روز ميلشان 

است. ولي ایرانيان مظلوم هر روز سخت تر از روز قبل برایشان پيش مي آید. سبب این همه 

خرابي همانا کيفر کردارهاي ناشایست خودمان و نتایج تنبلي و غفلت و بي اطالعي و جهالت 

(. 1، ص 42، سال اول، ش کوکب« تاریخ بيداري و ظهور ایرانيان،»است)ناظم االسالم کرماني، 

تمدن کشتي سعادت و ترقي کشور را در حال حاضر به چهار چرخه اي تشبيه مي کند که از 
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اطراف بدو چسبيده، هر کسي به سمت خود مي کشد. از این رو ابداً حرکت نكرده و از جا 

نجنبيده به حال خود مانده. ما دامي که در مملكت ما حدود و وظایف مختل باشد اميد بهي و 

 «ما چيستيم؟ از براي چه زیستيم؟،»خالف عقل است)مدبر الممالك هرندي، بهبودي داشتن 
 (.2، ص 22، سال اول، ش تمدن

در این روزنامه ها بارها مي خوانيم که همه مردم در مقابل جامعه مسئولند و بر عموم هم 

وطنان غيرتمند واجب است که هر چه در باب پيشرفت وطن الزم مي دانند بنویسند. هر چيزي 

که نافع به حال مردم باشد و یا هر چيزي که مضر به حال مردم باشد)محمد صادق تبریزي، 

(. بعد از مطرح کردن امنيت جاني و مالي 4، ص 02، سال اول، ش خورشيد« وطن گرایي،»

براي مردم یك کشور مساله مهم دیگري که در پيشرفت یك مملكت مهم است پول بيان مي 

امروزه این پول آدم غير الیق ناقابل را لياقت بخشيده، بر مقام عاليش مي نشاند، ایا »شود که: 

ا پرده پوشي نموده، امروزه او را وطن خواه جلوه و نمایش مي آنكه خيانت هاي چندین ساله ر

)مدبر « دهد، امروز در ممالك آباد هر قدر آبادي و ترقي مالحظه شود، علتش پول است.

 .(2، ص 51، سال اول، ش تمدن «پول!!پول!!،»الممالك هرندي، 

اد مردم مي داند هم چنين خورشيد یكي دیگر از راههاي پيشرفت وطن را هميت و غيرت و اتح

برادران وطن وقت »در مقابل نيروهاي اجنبي و در دفاع از حمالت آنها)محمد صادق تبریزي، 

(. همچنين پيشرفت وطن را در گرو علم و 2، ص 54، سال اول، ش خورشيد« همت است،

آگاهي مي داند و علت خرابي مملكت ناداني امت و علت ناداني مردم را سكوت دانشمندان و 

مي داند که واقعيت ها را نمي گویند و بيان نمي کنند. علت ناداني مردم این است که  علما

هيچ وقت از واقعيت خبر نداشته اند. این وظيفه دانشمندان و نویسندگان است که واقعيت ها را 

ملت از ارباب »مو به مو براي مردم شرح دهند تا مردم بتوانند مملكت خود را آباد کنند)همان، 

(. در این جا نيز نمونه هایي از این 2، ص 52، سال اول، ش خورشيد «د چه مي خواهد،جرائ

  4گونه مقاالت را در پا نوشت براي آگاهي بيشتر ذکر خواهيم کرد.

                                                           
ش « بیداری ملت،». همان، 4، ص 35ش « ترقی وطن،». همان، 1، ص 9ش « از اینجا رانده، از آنجا مانده،»همان،  - 1

 ،94ش « راه آبادی با اقتضاء طبیعت مملکت،». همان، 2 – 5، صص 159ش « اعدولهم ما استطتعتم،». همان، 2، ص 35

ش « بانک ملی،». همان، 2، ص 99ش « انجمن ایالتی،». همان، 1، ص 51ش « ریاست تجارت خراسان،». همان، 1ص 

. 5، ص 33ش « تمدن،». همان، 2 – 5، صص 22تمدن، سال اول، ش « تجارت،». مدبر الممالک هرندی، 9، ص 11
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 نتیجه گیری 

امضاي فرمان مشروطيت در واقع دستاورد نهضتي سياسي و اجتماعي بود که بيشتر از آن در 

تحت تاثير عوامل متعدد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي حاصل شده اثر بيداري جامعه ي ایراني 

بود. مي توان گفت که چهره فرهنگي جامعه ایران در آستانه ي مشروطيت کامالً تغيير یافته 

بود. به ویژه گروهي از تحصيل کردگان از طریق مطبوعات و آثاري که منتشر مي کردند به 

بيشتري مي بخشيدند و ضرورت آشنایي مردم را با جریان نوگرایي اجتماعي و فرهنگي سرعت 

پدیده هاي نو و مظاهر فرهنگ جهاني که با شتاب رو در ترقي و پيشرفت داشت. بيش از پيش 

 یاد آوري مي کردند.

اقداماتي اصالحي عباس ميرزا موجب افزایش عده آگاهان و کساني که به وقایع کشوري و بين 

و نيز بين روحانيون و تجار و بازاریان نوعي انتباه پدید آورد. المللي عالقه اي داشتند، گردید 

این عده رفته رفته تشنه اطالعات و اخبار و حوادث داخلي و خارجي شدند و این عوامل هسته 

 ي اوليه ي روزنامه نگاري را در ایران تشكيل داد.

تغييرات اجتماعي و  در آخرین ربع قرن نوزدهم روزنامه به عنوان یك وسيله ي ارتباط جمعي با

تحوالتي که در ایران به وجود مي آمد همراه شد. براي اولين بار قدرت روزنامه نگاري دست به 

دست گردید. یعني از دست دولتيان به مردان جدید انتقال پيدا کرد به عبارت دیگر از مردان 

ات جدید و ملي مطلقه به مردان انقالبي و آزادي خواه منتقل گشت و ایران به چنان مطبوع

رسيد که توسط روشنفكران مترقي و انقالبي اداره مي شد. این مطبوعات نو به حكومت قاجار 

حمله و از وضع سياسي و اجتماعي و اقتصادي ایران انتقاد کرد. هر چه مطبوعات بيشتر جرأت 

ا نشان داد رهبري تحوالت اجتماعي را به دست گرفت. حكمران قاجار تا حدودي آرامش پيد

کرد. روزنامه نگاران به پيروزي رسيدند و در این نظام پارلماني پدید آمده آزادي مطبوعات از 

شمار آزادیهاي اساي مسجل گردید)به نقل از عبدالرحيم ذاکر حسين، مطبوعات سياسي ایران 

 (.01 – 5در عصر مشروطه، حميد موالنا، ارتباطات اجتماعي در ایران، صص 

                                                                                                                                        
، 4ش « علو همت مردانه،». همان، 2 – 5، صص 2ش « حمایت از کاالی وطنی،».همان، 5، ص 45ش « وطن،»همان، 

. همان، 2، ص 27ش « خطابه،». همان، 1 – 2، صص 7، سال اول، ش کوکب« اتفاق،». ناظم االسالم کرمانی، 1ص 

 .4، ص 2ش « راس الفضائل العلم،». همان، 1، ص 57ش « نامه پرنس ارفع الدوله،»
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نسه به بعد در هر کشوري و در هر دوره اي هر کجا که خفقان طوالني از انقالب کبير فرا»

سياسي رخت بر بست و یا هيجان عمومي چهره شد. شمار رسانه هاي گروهي افزایش شگفت 

آور یافت. در ایران نيز تدوین قانون اساسي پگاه رهایي از خود کامگي بود و نوید آزادي گفتار و 

ره موجي از روزنامه هاي عقيدتي و خبري کشور را فرا گرفت و تا نوشتار مي داد از این رو یكبا

)عبدالرحيم « آغاز رودر رویي نهایي استبدادیان و مشروطه خواهان از بالش و فزوني نایستاد.

 (.52ذاکر حسين، مطبوعات سياسي ایران در عصر مشروطيت، ص 

گاران و کساني که به طور کلي همكاري و هماهنگي رهبران انقالبي و آزادي خواهان و روزنامه ن

از وضع ایران ناراضي بودند و براي مبارزه عليه استبداد آمادگي داشتند محيط بسيار مساعدي 

براي شكفتن مطبوعات و روزنامه نگاران پدید آورده بود. در محافل روشنفكرانه و رهبران 

خصایص انقالبي و  انقالبي تفكيك روزنامه نگاري و رهبري انقالب به سختي امكان داشت.

 (.10 – 59نویسندگي و آزادي خواهي در همه دیده مي شد)همان، صص 

از روزنامه هاي روشنگر صدر مشروطه بودند  تمدّن، کوکب دُرّي، خورشيدهر سه روزنامه هاي 

که سر دبيري و گردانندگان آنها انسانهاي وطن دوست و آزادي خواهي بودند که براي نجات 

تبداد تالش مي کردند. بنابراین خط مشي این سه روزنامه تقریباً شبيه به هم وطن از چنگال اس

بود. ولي با وجود تمام شباهت هایي که بين این سه روزنامه وجود دارد، باز هم هر کدام داراي 

ویژگي هاي خاص خود مي باشند. تمدن در چهار صفحه چاپ مي شد و با زبان تند و انقالبي 

ر روشنگفري افكار داشت. تمام مقاالت مربوط به قانون، وطن پرستي، مدبر الممالك سعي د

آزادي خواهي، همه و همه بسيار تند بيان مي کرد. به نظر مي رسد مدبر الممالك که زبان تند 

و تيزي داشت و حتي بارها به خاطر همين موارد مورد عتاب و سرزنش قرار گرفته بود، سعي 

نه مالیمتي به خرج ندهد. اما کوکب دري که توسط یك مورخ مي کرد در بيان افكارش هيچ گو

برجسته چون ناظم االسالم کرماني نگارش مي یافت، هر چند انقالبي بود ولي زبانش به تندي و 

گزندگي تمدن نبود و سعي مي کرد هر مشكل و مساله اي را با نشان دادن راهكاري توضيح 

الم مسائل را ریشه یابي قوي تري مي کرد و به طور دهد. شاید این بدان علت بود که ناظم االس

کلي خط مشي متعادل تري داشت. خورشيد که در مشهد تحت تسلط روسها و مخالفان 

مشروطه بود، سعي مي کرد که بيشتر محافظه کاري کند. حتي با وجود همين محافظه 

رزنش قرار گرفت کاریهاي چند بار روزنامه توقيف شد و محمد صادق تبریزي مورد عتاب و س
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اما به هر حال آنچه از محتواي این سه روزنامه فهميده مي شود خط مشي روشنگرانه و انقالبي 

 آنهاست که در آنها تجلي یافته است و توانستند چراغي فرا راه آینده بگشایند.

در اثر روشنگري هاي این مطبوعات صدر مشروطه است که مردم باالخره متوجه شدند که 

است که باید به فكر مملكت خود باشد و استقالل آن را حفظ کند و مي تواند آن را به ایراني 

سعادت و نيك بختي برساند. اما تمام این روزنامه ها به علت روشن کردن افكار عموم مردم 

مورد توجه و عالقه مستبدین نبودند و مستبدین وجود آنها را بر نمي تافتند. بنابراین با شروع 

صغير همه ي آنها مجبور به توقيف و صاحبان آنها تبعيد و زنداني گشتند. اما افكار و استبداد 

 اهداف آنها هم چنان باقي ماند و در دوره هاي بعد مورد توجه آزادي خواهان قرار گرفت.
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