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های روزنامه  ها و سرمقاله مشروطیت )مطالعه موردی: مقاله

1القدس و صوراسرافیل( روح
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  3سروستانینورد  علیرضا بیابان  ،2،کرامت اهلل راسخ 

DOR: 20.1001.1.38552322.1401.11.44.7.5 

  چکیده:             

القدس  کننده ایفاء کردند. دو روزنامه روح های انقالبی در جریان انقالب مشروطیت نقش تعیین روزنامه

سرمقاله،  37القدس در مجموع  ها برجسته هستند. روزنامه روح و صوراسرافیل در میان این روزنامه

ی انتقادی داشت؛ به عبارت سرمقاله و مقاله، جنبه 95ها  اله، مکتوب چاپ کرد که از میان آنمق

درصد از مطالب روزنامه، انتقادی بود. انتشار روزنامه صوراسرافیل از پیروزی انقالب  04دیگر، 

 73مشروطیت شروع شد و تا کودتای محمدعلی شاه قاجار به طول انجامید. در این مدت تعداد 

شماره از این روزنامه منتشر شد. پژوهش حاضر با نگاهی به نقش مطبوعات در انقالب مشروطیت، 

درصدد بررسی و بیان نقش این روزنامه در افزایش آگاهی مردم است. روش تحقیق این پژوهش 

شود.  تحلیل محتوا است. محتوا این دو روزنامه با توجه به اهداف این دو نشریه تجزیه و تحلیل می

خواهانه  های تحقیق نشان داد که این دو نشریه در جریان انقالب مشروطه، با ترویج افکار آزادی یافته

در « انقالب مشروطیت»مالحظه در تحوالتی ایفا کردند که به  و انتقاد از نظام استبدادی سهم قابل

 ایران شهرت دارد.

، «انقالب مشروطیت»، «اعینقش سیاسی اجتم»، «صوراسرافیل»، «القدس روح» کلید واژگان:

 «ایران»
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 مقدمه و بیان مسئله

دهی مردم، تصویرسازی ذهنی و  وظیفه مطبوعات شکل دادن به افکار عمومی، هدایت و جهت

ها در  رسانی و خبررسانی، باال بردن آگاهی جامعه و کمک کردن به آن قالبی در مردم، اطالع

 (119-147: 1751()ساروخانی، 135-111: 1790دهی اوقات فراغت است)موالنا،  سازمان

(. مطبوعات، همزمان با آغاز عصر جدید در تاریخ بشر ظاهر و بر 04-32: 1701)خانیکی، 

: 1753تغییر ساختار حوزه عمومی در جوامع مغرب زمین تأثیر بنیادی گذاشتند )هابرماس، 

های  کانون»ن (. مطبوعات در واقع پاسخی بودند به نیازهای محافل ادبی با عنوا30-90

به تدریج در جوامع اروپایی شکل گرفتند. مطبوعات به  10که از اواخر قرن  1«مطالعاتی

ها با تشکیل این محافل رونق یافتند  گوناگون قبل این تاریخ وجود داشت، لیکن آنهای  شکل

ین، شدند؛ بنابرا« معتاد»که بسیاری به خواندن روزنامه  طوری و به عصر جدید وارد شدند، به

فقط رونق پیدا کردند، بلکه از نقش سیاسی و اجتماعی  مطبوعات با وجود این محافل نه

(. چهار گروه از عوامل، از دیدگاه پیر آلبر و 157-149: 1753برخوردار شدند )هابرماس، 

عوامل سیاسی و اجتماعی مانند  –الف   فرناندو ترو،  بر این تحول نقش تعیین کنند داشتند:

های انتخاباتی و اساساً توجه وسیع عموم به  رلمانتاریسم، وسعت و افزایش زمینهپیشرفت پا

عوامل اقتصادی مثل صنعتی شدن  –امور سیاسی، تعمیم آموزش و رشد شهرنشینی؛ ب 

های صنعت چاپ،  عوامل فن از قبیل تحول در فن –های تولید و تهیه مطبوعات؛ ج  روش

های خبری )آلبروترو،  ها و آژانس تولد خبرگزاری –د  ونقل، دریافت و انتقال اطالعات؛ حمل

 (.134-124: 1734()معتمد نژاد، 97-52: 1720

ها با جوامع غربی  آشنایی ایرانیان با مطبوعات از اوایل قرن نوزدهم و با آشنایی و تماس آن

کرد، آغاز شد. میرزا صالح شیرازی که در دهه دوم قرن نوزدهم برای تحصیل به انگلستان سفر 

در آن سرزمین صنعت چاپ آموخت تا مسبب تأسیس نخستین روزنامه ایرانی شود. او ناچار 

شد نزدیک دو دهه منتظر چنین فرصتی باشد تا برای نخستین بار در دهه ی چهارم قرن 

(. اهمیت 57-23: 1750منتشر کند )راسخ، ای  «روزنامه»نوزدهم در عصر محمدشاه قاجار 

های ملی و مستقل  قرن نوزدهم افزایش یافت. در این دوران روزنامهمطبوعات در ربع آخر 

از قبیل ها  زیادی توسط روشنفکران انقالبی عمدتاً در خارج کشور چاپ شدند. این گونه روزنامه

درگیر مبارزه سیاسی با دربار قاجار شدند. این چالش « حبل المتین»و « عروه الوثقی»، «قانون»
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ها  گذاری و به رسمیت شناخته شدن آزادی تأسیس مجلس قانون و رویارویی سرانجام به

(. با 104: 1700( )بشیر،100-50: 1790همچون آزادی مطبوعات توسط قانون شد )موالنا،

پیروزی انقالب مشروطیت، نقش اجتماعی و سیاسی مطبوعات افزایش یافت. دو روزنامه 

بی و مخالف، نقش آگاهی دهنده و روشنگر های انقال القدس و صوراسرافیل  در میان روزنامه روح

ایفا کردند. ما در این پژوهش در صدد مطالعه تطبیقی محتوای این دو روزنامه با طرح این چند 

 پرسش زیر هستم:

ها برای حمایت از انقالب مشروطیت  القدس در آگاهی مردم و تحریک آن تأثیر روزنامه روح -

 ؟میزان بوددر مقابل دستگاه دیوانی مخالف آن تاچه 

ها برای حمایت از انقالب  تأثیر روزنامه صوراسرافیل در آگاهی مردم و تحریک آن -

 ؟مشروطیت در مقابل دستگاه دیوانی مخالف آن تاچه میزان بود

 آیا نقش این دو روزنامه در مقایسه با یکدیگر متفاوت بود. -

 روش تحقیق

بندی، تلخیص، تحلیل،  ا، طبقهروش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا است. تحلیل محتو

های رادیو و  ها، نشریات عمومی یا دولتی، پیامها، کتاب ها، اعالمیه گیری از نوشتهتفسیر و نتیجه

ها، نظرات و عقاید گوینده،  مشی ها به منظور پی بردن به تمایالت، خط تلویزیون و سخنرانی

. برای تحلیل محتوای روزنامه (39:1707یا سازمان موردبررسی است )کریپندورف، نویسنده

های این دو روزنامه ارزیابی شد؛  ها و مقاله ها، مقاله القدس و صوراسرافیل، ابتدا کلیه سرمقاله روح

شماره صوراسرافیل که دربرگیرنده همه  73شده در  های درج به این ترتیب که موضوع

 1739الثانی  جمادی 39یخ القدس از تار هاست، بررسی شد. روزنامه روح ها، مقاله سرمقاله

هجری  1732االول  جمادی 13شمسی آغاز و به تاریخ  1302مرداد  13هجری قمری مطابق با 

شماره از  30شمسی خاتمه یافت؛ در این بازه زمانی جمعاً  1303خرداد  33قمری مطابق با 

. سرمقاله 1: این نشریه منتشرشد. پنج سبک مطلب در این دو روزنامه از یکدیگر متمایز گردید

. اعالن. اولین 9القدس(  های تکمیلی تحت عنوان )روح . مقاله0های ارسالی  . مکتوب7. مقاله 3

ی روزنامه به عنوان سرمقاله در نظر گرفته شد. مقاله شامل مطالبی است که مقاله هر شماره

اشد. دربرگیرنده نقطه نظرات شخصی نویسنده در قبال موضوع، شخص و یا رویداد خاصی ب

هایی است که از مناطق مختلف کشور به دفتر روزنامه ارسال های شهری، نامهمنظور از مکتوب

القدس  نمود. روحها را تحت عنوان مکتوب شهری چاپ میگردید و روزنامه این قبیل نامهمی
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رساند که این به چاپ می« القدسروح»هایی انتقادی و تحلیلی تحت عنوان همچنین مقاله

ی نظرات تکمیلی، تحلیلی و انتقادی روزنامه پیرامون محتوای مطالب  دهنده ها، نشانهمقال

شده به دفتر روزنامه بود. سرانجام، منظور از اعالن، مطالبی است که بیشتر  های ارسالمکتوب

رسانی و باخبر ساختن مردم را داشتند. مطالب این دو روزنامه با استفاده از این جنبه اطالع

 تمایز تحلیل محتوا شدند. روش و

 پیشینه پژوهش

در باره انقالب مشرروطیت و نقرش مطبوعرات در ایرن تحرول اجتمراعی       ای  پژوهشهای گسترده

سیاسی تاکنون انجام شده است. ما به دلیل محدود بودن فضای موجود، فقط به تعداد اندکی از 

 کنیم. می ها در اینجا اشاره آن

 ءکلیره »روزنامره تهرران   14تحلیرل محتروای   »عنروان  (، در پژوهشی تحت 1733بدیعی ) -

روزنامه تهران شامل ابررار، اطالعرات، تهرران ترایمز، جمهروری       14مطالب چاپ شده در 

 1737اسالمی، جهان اسالم، رسالت، کیهان، کیهان اینترنشرنال و همشرهری را در سرال    

یه گزارش، مقاله، مورد بررسی و تحلیل قرار داد.نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد ته

تفسیر و اظهار نظر در مورد رویدادها امری است که در روزنامه نگاری کشور اهمیت الزم 

 را پیدا نکرده است.

القرا شرده در   های  ارزشای  بررسی مقایسه« ( در تحقیقی تحت عنوان1739محسنیان راد ) -

نتیجه گرفت که « میهای ابتدای انقالب اسال های مشروطیت و روزنامه روزنامههای  سرمقاله

درصد از ارزشهای مثبت معطوف به غرب بروده ولری    1/3در حالی که در انقالب مشروطیت 

در انقالب اسالمی چنین مروردی دیرده نشرده اسرت. از سروی دیگرر در انقرالب اسرالمی،         

مثبت در مورد مناطق کشور و اقوام ایرانی )کردستان، آذربایجان و...( دیده شرده  های  ارزش

 انقالب مشروطیت چنین چیزی مشاهده نشده است.  که در

اجتماعی مردم ایران  در مطبوعات ایرران  های  (، به بررسی تطبیقی ارزش1732حاجیلری ) -

 ءپرداخته است. نتیجه حاصل ازاین پژوهش نشان داد که همره  1739و  1724های  در سال

ی اسرالمی، همشرهری و   های مورد بررسی در این پژوهش )کیهان، اطالعات، جمهور روزنامه

از میرزان انعکراس    1724نسربت بره سرال     1739سالم( با تغییراتی مواجه بوده و در سرال  

مقوالت ارزشی، دینی، مذهبی، مبارزه، شهادت، انقالب و انقالبری گرری، معنویرت، عبرادت،     

هرای   ریاضت طلبی و دنیا گریزی و حمایرت از مظلومران جهران کاسرته شرده و برر مقولره       
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پیشرفت اقتصادی، اخالقری و رفترار اسرالمی و اجتمراعی، اسرتقالل سیاسری و        سازندگی و

 فرهنگی، وطن دوستی و صفات ملی، رفاه و آسایش افزوده شده است.

غیرسازی در نشریات حزبی، نقش و جایگاه هر یک از نشرریات    (، در مقاله1735بهرام پور ) -

ررسی قرار داده و نتیجره گرفرت   حزبی را در طرح مسایل و موضوعات اساسی جامعه، مورد ب

که هر یک از نشریات حزبی مورد بررسی در طرح موضوعات حاد سیاسری از یرک گفتمران    

ثابت پیروی کرده و تمامی مطالب و موضوعات سیاسری مرورد بحرا را در آن چهرار چروب      

 منتشر کرده اند.

فکران و مطبوعرات، روشرن  « دکترای خود تحت عنروان   ء( در رساله1735بروجردی علوی ) -

 نشران » بررسی نقش عوامل سیاسری، اجتمراعی برر حضرور نخبگران در مطبوعرات      -جامعه

دهد که در شرایط انبساط سیاسی و وجود آزادی، روشنفکران، عرصه مطبوعات را تجلی  می

هرای   آیند به طوری کره در سرال   می دهند و از حاشیه به متن می گاه نقد و چالش خود قرار

دلیل وجود فضای باز سیاسری و آزادی، شراهد تعردد مطبوعرات     به  1773و  1771، 1309

هرای   منتقد نسبت به قدرت و حضور روشرنفکران در عرصره مطبوعرات هسرتیم و در سرال     

 مطبوعات، غیر سیاسی و روشنفکران، گوشه نشین شده اند.  1790و  1740

ران بحر ای  بررسی تحلیل محتوای پوشش رسرانه « ( در پژوهشی تحت عنوان1704تیموری) -

های مذکور را با استفاده روش تحلیل محتروا مرورد    شماره از روزنامه 730جمعاً » افغانستان

درصرد   0/32حیرات نرو برا     ءدهد که روزنامره  می بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان

 0/32نروروز برا    ءفراوانی، بیشترین پوشش خبری را به خود اختصرا  داده اسرت. روزنامره   

های  درصد در رتبه 5/34درصد و روزنامه کیهان با  32جمهوری اسالمی با  ءدرصد و روزنامه

 بعدی قرار دارند

روزنامره مجلرس، نخسرتین روزنامره ملری دوران      « ( در تحقیقی تحت عنوان 1703فدائی ) -

اهمیت این روزنامه را در انعکاس تحوالت مجلس پس از به تروپ بسرته شردن    » مشروطیت

مبنی برر تأسریس روزنامره، زنردگی سیاسری اجتمراعی مردیر و        آن، فرمان مظفرالدین شاه 

سردبیر روزنامه را مورد بررسی قرار داده است. همچنین در این تحقیق مشخصرات روزنامره   

 ءتناوب، حق اشرترا،، مبادلره، نماینردگی و نحروه     ءبه تفکیک هدف، موضوع، سادگی، دوره

 مکاتبه آورده شده است. 
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 مبانی نظری تحقیق

در دگرگونی و تحوالت اجتماعی موضوع تعمقهای نظری گوناگون بوده است. دانیل ها  هنقش رسان

، پس از مطالعه در خصو  شش «گذر جامعه سنتی: نوسازی خاورمیانه»لرنر در اثر مشهور خود 

شده با افراد  مصاحبه انجام 1244کشور ایران، مصر، ترکیه، سوریه، لبنان و اردن و به دنبال 

اش درباره روند نوسازی در این کشورها و دیگر کشورهای مشابه جهان سوم ارائه  یهگوناگون، نظر

کرد. او طی مشاهداتش دریافت که در این نوع کشورها سبک زندگی مدرن به تدریج جایگزین 

های جمعی  (. سه عامل شهرنشینی، سوادآموزی و رسانه1590شود )لرنر،  سبک زندگی سنتی می

توان در تحلیل  (. از این رویکرد نظری می1520کننده دارند )شرام،  ندر این تحول نقش تعیی

رخدادهای ایران در قرن نوزدهم استفاده کرد. نظریه لرنر حاوی دو طرح کلی تاریخی و 

کننده فرایند تغییر با سه شاخص شهرنشینی، سوادآموزی  شناختی است. طرح تاریخی تبیین روان

از دیدگاه او در مرحله سوم و پس از گسترش شهرنشینی و  ها ای است. رسانه و گسترش رسانه

ی سوم است که جامعه به دلیل توسعه پیشرفته  سوادآموزی قرار دارد. بنابراین، در مرحله

زند. به تعبیر  ها، رادیو و تلویزیون می های جمعی همچون روزنامه اش دست به تولید رسانه صنعتی

شود. نتیجه  گرفتن بیشتر گسترش سواد در جامعه می او این شرایط به نوبه خود باعا سرعت

کنند که این امر نهایتاً منجر به توسعه کامل  آنکه نهادهای مشارکتی شروع به خود نمایی می

 (.1590گردد )لرنر،  جامعه که در جهت منافع همگانی است می

 قلمرو پژوهش

 القدس الف: روزنامه روح

القدس هست که  دوره مشروطیت، روزنامه روح ترین و مؤثرترین مطبوعات یکی از مهم

توسط شیخ احمد تربتی منتشرشده است. اطالع چندانی از زندگی و روزگار جوانی و کودکی و 

القدس بر جای  تحصیل شیخ احمد تربتی، معروف به سلطان العلمای خراسانی و مشهور به روح

ی به تحصیل زبان عربی، ادبیات و سالگ 35حیدریه متولد شد و تا سن  نمانده است. وی در تربت

علوم اسالمی و علوم رایج زمان پرداخت و استادان او، پدر و روحانیون و علمای محلی در تربت 

(. سپس به تهران آمد و در مدرسه صدر به صورت 133:1735زاده، و نواحی مجاور بودند)قاضی

پروا  فعال و آگاه بود و بینگاری  طلبگی زندگی کرد. وی در کشاکش انقالب مشروطه، روزنامه

القدس جنبه  کرد. روح نوشت و با نهایت شهامت بر سر عقاید خود ایستادگی می حقایق را می
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پروا از مظالم عوامل وابسته به استبداد و حتی شخص شاه  انتقادی شدیدی داشت و بی

 ت )کهن،خواس اندیشی، به مبارزه بر می گرایی و تاریک کرد و با واپس روشنی یاد می به

172:1723.) 

القدس زمانی منتشر شد که فرمان مشروطیت صادر و قانون ی روزنامه روحاولین شماره 

شده و مجلس شورای ملی که یک نهاد دموکراسی در نظام مشروطه  اساسی تدوین و تصویب

ی ی افتتاحی نخستین شمارهالقدس از همان مقاله شده بود، بنابراین روح باشد تأسیسمی

این ایام که دولت ایران در عداد دول »های نظام مشروطیت پرداخت: زنامه به فواید و ویژگیرو

کنستی توسیون معدود و صاحب مجلس پارلمان است قلم و زبان هم به گمانمان آزاد است بر 

توسط زبان و قلم ]،[ مساعی  هر فردی از افراد دانشمندان ایرانی نژاد الزم و واجب است که به

ن را مبذول دارند و از خدمات و وظایف نسبت به ملت و دولت مضایقه ننمایند. شاید به خودشا

همت کامله ارباب همت و غیرت این دولت ویران که نامش ایران است از حضیض ذلت به اوج 

تر از زمان  ی افتخار تمام دول بوده مثل پیشعزت عروج نماید... نام ایران و ایرانیان که مایه

ی وحشیان محسوب ندارند و ازین اهالی سایر دول ]،[ ما اهالی ایران را در زمرهو بیشبلند شود 

 39القدس، شماره اول، دوشنبه  روح («ما را همچون خودشان در شماره متمدنان بشمارند...

 (.1هجری قمری،    1739الثانی جمادی

پردازد و بر این اد میالقدس به مقایسه مشروطیت و استبددر سرمقاله شماره چهاردهم روح

عقیده است که مشروطیت، روح اسالمیت است که حافظ و نگهبان حقوق مسلمین است: 

رانی نفسانی و تضییع شود مگر از استبداد که عبارت از شهوتتغییر احکام اهلل ناشی نمی»

به  -کندحقوق هم نوع خود است پس استبداد است که مسلمان را در زمره خوارج داخل می

توان مسلمان مسلم مستبد را نمی -شوداسطه استبداد است که مقابله با مستبدین واجب میو

نماید دفع مضیع حقوق مسلمین بر هر نامید جهت آنکه مستبد تضییع حقوق مسلمین را می

این زمان که گوهر شب چراغ مشروطیت که روح اسالمیت است از پس  -مسلم واجب است

ظاهر شده ]و[ حافظ و نگهبان حقوق مسلمین است بر هر مسلم الزم های ظلمانی استبداد پرده

کسانی را که جهت شهوات نفسانی درصدد  -است که اساس او را تشیید و مستحکم نماید

اند دفع و قمع نمایند و نهال مشروطیت را از شر خار و تخریب این اساس مقدس برآمده

 هجری 1739ذیقعده  33هم، پنجشنبه القدس، شماره چهارد )روح« خاشا، محافظت نمایند

 (.1قمری.   
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پرداخت، دالیل و  می القدس در کنار استبداد و مشروطیت، به آنموضوع دیگری که روح

برخوردار ای  علت استقرار نظام استبدای است. نآگاهی مردم در میان این دالیل از جایگاه ویژه

عالم به حقوق انسانیت خود نیستند علت ذلت دولت و خرابی مملکت آن است که مردم »است: 

]،[ بر فرض عالِم بودن ]،[ قدرت بر مطالبه حقوق خود ندارند. شخص دولت هم مالحظه حقوق 

الثانی  جمادی 39القدس، شماره اول،  )روح« داند نماید یا ایشان را دارای حقی نمیرعیت را نمی

اوالً »کند:  می وق خود توصیهالقدس برای آگاهی مردم به حق (. روح1هجری قمری،    1739

مردم باید خود را دارای حقوقی در این خا، بدانند و این خا، را وطن عزیز خود بشمارند و 

خودشان را مسئول این خا، پا، بدانند. ثانیاً باید مردم شخص سلطان را هم مثل خودشان 

طان را بر فرض الخصو  خیال کنند و شخص سل یکی از افراد انسان در اعضاء و جوارح علی

تصدیق بر مقدمات ]،[ دارای حقوقی بر خودشان بدانند و خودشان را هم دارای حقوقی بر 

شخص سلطان بشمارند. نه اینکه سلطان را مالک الرقاب و خود را عبد رق او بدانند که به هر 

چه اراده او تعلق بگیرد تمکین صرف نباشند و قادر بر مطالبه حقیقت و بطالن مطلب 

(. 3-1هجری قمری، صص  1739جمادی الثانی  39القدس، شماره اول،  )روح« شند...نبا

القدس در ادامه معتقد است که یکی از اهداف مهم بعثت پیامبر اکرم ) ( این بوده که نوع  روح

گیرد که بهترین وسیله برای رسیدن به علم حقوق بشر را به حقوق خود آشنا نماید و نتیجه می

حضرت ختمی مرتبت غرضی نداشت جز اینکه اوالً »فواید مشروطیت است:  بشریت، دانستن

ذات حضرت احدیت را به نوع بشر بشناساند ]،[ دوم نوع بشر را عالِم به حقوق خودشان نماید 

کس حق ندارد بدون حق شرعی ]،[ حق دیگری را تصرف نماید  ها بفهماند که هیچ یعنی به آن

حدود عدل تجاوز نموده یعنی غاصب حق دیگری بشود یا شود هرکس از  ]،[ پس معلوم می

حقوق نوع را پامال نماید در دنیا و آخرت معذب و جزا داده خواهد شد و چون آن حضرت 

عدل و انصاف محال است لهذا فرمود )طَلَبُ  ءدانست که بدون علم ]،[ ره بردن به این چشمه می

( و نیز فرمود )اُطلُبُ العِلم وَ لو باِلصِین( زیرا به واسطه ...لِمَهٌ علی کُلِ مُسْلِم وَ مُسْ...العِلمِ فَریضَه

توان به حقایق و دقایق اشیا ]پی[ برد ]،[ از آن رو بسیاری از مرموزات عالم را علم است که می

منکشف نموده ]،[ خرافات هر جاهل مغرض را وحی مُنزَل و قول بنی مُرسَل تصور نکرد و به 

ر پی ادیان باطله نیفتاد ]،[ چون ما ملت ایران و مذهب اسالم کلیتاً در هر بیخردی د ءگفته

تمام امور ]،[ فرمایشات آنحضرت را باید سرمشق قرار داده از آن رو رفتار نمائیم و چون اقدم از 

طور خصو  لهذا  طور عموم و اسالم به تمام علوم ]،[ دانستن فواید حفظ حقوق بشریت است به
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االمکان برادران وطنی و ملی خود را به این علم آشنا  خود الزم شمرد که حتی این بنده.... بر

نماید ][ بهترین وسایل رسیدن به این علم ]،[ دانستن فواید مشروطیت است )که درواقع 

 0القدس، شماره دوم،  )روح« شده است(... مبنای دین مبین اسالم بر روی این پایه قرار داده

 (.0  هجری قمری،  1739رجب 

القدس است.  استبداد، همانطور  که قبالً اشاره شد، از موضوعات مهم مطرح در روزنامه روح

شود: نخست، مطالب در  القدس به دو دسته تقسیم می مطالب مربوط به استبداد در روزنامه روح

باید » نویسد، می باره مفهوم استبداد و دوم، مطالب در باره مستبدین. او در باره معنای استبداد

دانست که استبداد چیست؟ و سلطنت مستبده کدام؟ و چگونه استبداد تقسیم و سلطنت 

سلطنت  -استبداد ]،[ خودرائی در اخذ منافع شخصی و طرح منفعت نوعی است -شده است تجزیه

رانی نفسانی بهای وَجْهِ کانَ بر خون  مستبده تسلط یک نفر است بر عرض و ناموس ملت و شهوت

ها به باد  ها خراب و دودمان ت. این مکروب خانه برانداز در هر خانمانی تولید شد خانمانو مال رعی

این مالیخولیا به هر کله و دماغ که راه یافت عاقبت صاحبش را مسلوب العقل و از مرکب  -فنا داد

این مرض بدتر از طاعون و وبا ]،[ به هر مملکت رحل اقامت افکند اهل آن  -حیات پیاده نمود

مملکتی  -مملکت را مانند زمین کویر لم یزرع و از حاصل ثروت علم و دانش عری و بری ساخت

اهل مملکتی ذلیل و بیچاره نگشت مگر از نکبت  -خراب و ویران نشد مگر از نتیجه استبداد

دولتی  -ملتی از درجه حیوانیت به رتبه انسانیت نرسید مگر به اضمحالل قوه استبداد -استبداد

ممکن نیست که مستبد به آتش  -قی را رهسپار نگردید مگر به انهدام قلعه استبدادجاده تر

ممتنع است صاحب  -استبداد کانونی و درونی خرمن هستی خود و ابنای وطن مملکتی را نسوزاند

این مرض مهلک ]،[ خواه معمم و خواه مکال ]،[ سری به سالمت بیرون برده عاقبت گرفتار انتقام 

نشود. علت کلی تقسیم این ماده خبیثه؛ و سبب اصلی تسهیم این صفت رذیله منتقم حقیقی 

همان بوده که ما ملت بدبخت بعد از استرداد حقوق مغصوبه و در، مشروطه؛ به واسطه قلت علم 

و کثرت جهل که از دیرگاهی بر وجود ما مستولی شده بود؛ فوائد این امر بزرگ که سایر ملل را به 

رسانید ندانسته؛ بجای آنکه از همان طریق که سایر اُمم سیر کردند حرکت کنیم؛ اعال درجه اعتال 

رجعت قهقرایی نموده سر از بستر غفلت برداشته عوض رفع جهالت و غفلت و کسب علم و 

صناعت ]،[ مجدداً به خواب جدیدی فرو رفتیم؛ اشخاصیکه صفت ظلم و استبداد در نهادشان 

خباثت فطری و رذالت جبلی خودشان را ظاهر سازند؛ این غفلت  نهفته و مترصد وقت بودند؛ که

آوری این ماده خبیثه که بعد از حرکت  ما را فوزی عظیم و نعمتی بزرگ شمرده، در فکر جمع
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شده بود افتادند و بعد از زحمات  وهله اول ملت متالشی و مثل جراد منتشر در هر سمت پراکنده

اش که مختص دو فرقه  ل شَیئیٍ یَرجِعُ اِلی اَصْلِه( در مراکز اولیهزیاد مراجعت داده بنا بر نکته )کُ

بود قرار دادند، از این ذهاب و ایاب ترقیات محیرالعقول کرده یک صفت خودسری ملو، الطوائفی 

یکی از آن دو قسمت که اختصا  به شاه و چند تن از  -هم به خود ملحق و ضمیمه نمود

شد، به چند نقاط معظم تقسیم شد و  تعداد به احدی داده نمیخاصانش داشت و بدون لیاقت و اس

سروپا و حمالی که در اداره دولت مستخدم بود بهره و قسمتی رسید، قسمتی در به هر بی

ها تسهیم و به چندین هزار شعبه منشعب کوچک و بزرگ و وضیع و شریف را از خود  وزارتخانه

حکومتی ]،[ چه پایتخت ]،[ چه والیات تقسیم و به راضی و سرافراز نمود، قسمتی هم در ادارات 

هزارها شعبات متعدده منشعب و جزؤ جزؤ را از خود محفوظ و برخوردار کرد، قسمتی دیگر وجود 

ها تقسیم و تسهیم شد،  حضرت را مالقات کرد و ما بین آن نابود خائنین و مستبدین اطراف اعلی

ه آنچه وسع طاقتشان است اسباب صدمه جانی و این بدبختان نیز دست از آستین تعدی برآورد

نمایند، رئیس این فرقه خائنین و امیر این زمره شیاطین که فرد فردشان از  مالی ملت را فراهم می

دودمان استبداد و بدتر از فرعون و شدادند همانا حسین پاشای امیر بهادر هست که در قبایح 

 1732صفر  17، 34القدس، شماره  )روح« ست.اعمال و فضایح افعالش کتابی جداگانه الزم ا

 (.7- 1هجری قمری، صص 

القدس است. نظم اجتماعی و  نظام حکومتی و ساختار قدرت، از موضوعات دیگر روزنامه روح

سیاسی با استقرار نظام مشروطیت بر قرار نشد، بلکه دستگاه دیوانی در منجالب هرج ومرج 

توان  توان مشروطه گفت ]،[ نمی زیز ما را نمیاالن وطن ع»اجتماعی و سیاسی غرق شد: 

توان مستقله گفت ]،[ باید هرج و مرج و ملو، الطوایف خواند]،[ امروز  جمهوری گفت ]،[ نمی

مشروطه طلبان ای  عقالی وطن عزیز ]،[ای  ملت مظلومه ]،[ای  زنم با صدای رسا فریاد می

حمل این همه صدمات و خسارات جز عدالت خواهان واقعی ]،[ مگر غرض از تای  حقیقی ]،[

رفع ظلم و نشر عدل بود ]،[ مگر مقصود از خواستن مشروطه غیر از برچیدن بساط استبداد و 

وقمع ظلم و استبداد را خواهان و نشر عدل و داد را  اگر قلع -انبساط اساس عدل و داد است

خود را در اعماق مملکت خواستار بودید دانسته و آگاه باشید که این شجره خبیثه ]،[ ریشه 

دوانیده و به اضاف مضاعف زیادتر شده و ابداً عالمتی از مشروطیت و قانون و محدودیت در کار 

 -نیست، ظلم و استبداد و جور و اعتساف به اضافه و الحاق سلطنت در همان دو طبقه ]سالطین

رگان آسمان بیشتر شده علماء سوء[ که در ازمنه سابقه معدود بودند امروز که اعدادشان از ستا
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تر  تر بود امروز هزاران درجه ثقیل باقی و برقرار است ]،[ اگر آن وقت فشارش یکقدری خفیف

رسید ]،[ امروز به  است. اگر آن وقت به اسم یک نفر سلطان آن همه ظلم و ستم به ملت می

دراعظم رسد. اگر آن وقت یک نفر ص حکم چندین هزار شاه مکال و معمم سرخود به ما می

مستبد داشتیم امروز چندین وزیر مستبد داریم! اگر آن وقت معدودی امیر مستبد ظالم داشتیم 

امروز هزاران امیر خائن ظالم داریم! اگر آن وقت حکام از مقصر شدن و مغضوب گردیدن.... 

ترس داشتند امروز بعد از کثرت خیانت ][ به وزارت و ریاست مفتخرند! اگر آن وقت حکام به 

شده ]،[ به دربارهای  دادند امروزه از آن دربار قطع دربار یک نفر پادشاه رشوه و پیشکشی می

اگر آن وقت قلیلی معمم مستبد داشتیم امروز ماشاءاهلل التعد و ال تحصی و  -رسد متعدده.... می

... داریم! حساب و شمار داریم! اگر آن وقت.... مستبد در دارالحکومه آقایان داشتیم امروز در... بی

رسید امروز هرکس قلدری و گردن  اگر آن وقت یکی دو نفر سرکش در تمام مملکت به هم می

از این تطویالت مبرهن گردید که به  -کند داند برای خود حکومت و ریاست می کلفتی می

القدس، شماره بیستم،  )روح« وجه رفع ظلم و استبداد نشده فقط نقل و تحویل دست داده هیچ

 (0-7هجری قمری، صص  1732 صفر 17

 القدس برای مقابله با بی نظمی و هرج و مرج ناشی از انقالب مشروطیت، پیشنهاد روح

حاال به بینیم اگر بخواهیم رفع این همه ظلم و استبداد که ما را احاطه نموده »...کند:   می

تبد ظالم بنماییم تکلیف ما ملت چیست و باید چطور خودمان را از چنگ این یک مشت مس

خال  و رها کنیم ]،[ چاره منحصر به یک امر است که از امروز فرد فرد ما خود را مهیا برای 

وکالی خودمان را آنی فارغ  -وقمع این ماده خبیثه نمائیم و فرق میان مکال و معمم نگذاریم قلع

که از فروشی و مذاکرات الطائل ]،[ وضع قوانین را  کردن بستنینگذاشته ]،[ عوض موقوف

ها است بخواهیم و قوه مجریه را نیز مجبور به اجرای آن کنیم که نجات  وظائف حتمیه آن

مملکت و آسایش ملت و رفع ظلم و استبداد بسته به همین امر است، غیرازاین ممکن نیست از 

القدس،  روح«)دست این ظالمین و خائنین خال  شویم و از این ورطه هولنا، نجات یابیم...

 (.0هجری قمری،    1732صفر  17یستم، شماره ب

القدس با بی نظمی و نا امنی ناشی از انقالب مشروطیت مخالف بود، ولی این  اگرچه روح

روزنامه با اتخاذ مواضعی تند ضد شاه و ارکان قدرت، خود در این بی نظمی سهم مهمی داشت. 

 سیزدهم به چاپ رسید، ءارهکه در شم« الریبی ءنطق غیبی یا اشاره»این روزنامه در سرمقاله 

شاه رسید، ورق برگشت، ستاره بدبختی ملت طالع  دور سلطنت که به ناصرالدین»نویسد:  می
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شرف معاون قوه باطنی سلطان شدند ]،[ رذالت ذاتی را  فطرت بی پرور پست شد. جماعت تن

مه را ظاهر ساختند ]،[ دست تعدی به ودائع پروردگار گشودند ]،[ جان و مال ملت مظلو

ابتدا جهت تحصیل پار، و کالسکه و مبل اطاق مثل دزدان اموال ملت را به  -قسمت کردند

قطعه خانمان رعیت را به اجانب فروختند... عاقبت سلطان المستبدین با  غارت بردند و قطعه

پرست غیبی  رئیس الخائنین ]،[ گرفتار آه ملت مظلومه شده هر دو هدف گرلرولره وطن

(. روزنامه به این 3هجری قمری،    1739رمضان  35القدس، شماره سیزدهم، )روح« گشتند

کند. او به عالوه به محمد  می ترتیب آشکار از قتل صدر اعظم میرزا علی اصغر اتابک حمایت

خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده ]،[ »...دهد:  می «قصاب»علی شاه، عنوان 

آیا تمام سالطین عالم از وظیفه و  -ها بنمایی باقی دولت چشم بازکرده نظری به دولت خود و

 ءاند ]؟[ یا تمام ملل عالم مثل ملت بخت برگشته شده مشغول قصابی گشته شغل خود خارج

ایران اسیر ظلم و شهوات نفسانی پادشاه خود هستند ]؟[ ندانم چه باعا شده که تمام ممالک 

از خاکش ای  ]،[ جز ایران که هر سال و ماه قطعه اند رو به آبادی و وسعت خا، و ازدیاد نفوس

القدس،  )روح...« شود  گرگان و آبادیش مبدل به خرابی می ءقسمت دیگران و نفوسش طعمه

(. او نه فقط به محمد علی شاه انتقاد، 3هجری قمری،    1739رمضان  35شماره سیزدهم،

لویی شانزدهم در این مملکت اتفاق مگر ممکن نیست که داستان »...کند:   می بلکه اورا تهدید

بیفتد؛ زیرا که )اِنَ اهللَ عَزیزٌ ذُوانتقام(. سر شب سر قتل و تاراج داشت  سحرگه نه تن سر نه سر 

تر از کار  تر برای بزرگ ( فدایی بزرگ01) ءتاج داشت. مگر یقین نکرده که از خون فدایی نمره

رمضان  35القدس، شماره سیزدهم، وح)ر« آن فدایی تولیدشده و منتظر اتمام حجت است.

 (.7-3هجری قمری، صص  1739

القدس مخالف سفر پادشاه به کشورهای غربی است. هزینه این سفرها اغلب با قرض از  روح

در این قرن اخیر که ابتال و فقر ایرانیان به درجه کمال »...شد:  می کشورهای خارجی تأمین

فزای فرنگ  صاحب نذاکت طبیعت بوده و بوی جان رسیده است ]،[ در هر زمان هر سلطان که

القدس، شماره  )روح« را شنیده به اقتضای آتش شهوات طبیعت مایل به رفتن فرنگ گشته است

 (.3هجری قمری،    1739ذیحجه  10پانزدهم، 

 ب: صوراسرافیل

رمان ای است که از صدور ف صوراسرافیل، نامدارترین و پرتیراژترین روزنامه ایران در دوره

 73انجامد. از این روزنامه، در جمع  شود و به کودتای محمدعلی شاه می مشروطیت آغاز می
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سی ام مه -خورشیدی 1302نهم خرداد  -هجری قمری 1739الثانی  شماره از )هفدهم ربیع

-خورشیدی 1303سی ام خرداد -هجری قمری 1732االول  میالدی( تا )بیستم جمادی 1543

دی( به صورت هفتگی به چاپ رسید و آخرین شماره آن سه روز پیش میال 1540بیستم ژوئن 

شد: از به توپ بستن مجلس توزیع شد. این نشریه با کوشش و فکر و قلم سه نفر منتشر می

میرزا قاسم خان تبریزی، میرزا جهانگیرخان شیرازی )صوراسرافیل( و میرزاعلی اکبر خان 

ای دینی داشت و از سو نام روزنامه زمینه (. از یک19 :1702قزوینی معروف به دهخدا. )یزدانی، 

که تصویری از بیدار کردن مردگان است معرف رسالت  سویی دیگر سرلوحه )لوگوی( آن

ای ای پارچهفرشته« صوراسرافیل»بیدارگری روشنفکران ایرانی در سده نوزدهم است. در تصویر 

و این همان شعار معروف انقالب « اخوتحریت، مساوات، »شده  در دست دارد که بر آن نوشته

ترین  (. صوراسرافیل با شمارگان پنج هزار نسخه، مردمی1793کبیر فرانسه بود. )کسروی، 

هزار نسخه )باری یر،  30نشریه ایرانی در آغاز تشکیل مجلس بود. شمارگان این روزنامه تا 

ره نفوذ آن در میان مردم تر از فروش، شدت و دای شده است، اما مهم ( نیز گزارش70: 1727

شد و در سوادان خوانده میها برای بی خانه های عمومی مثل قهوهاست. صوراسرافیل در مکان

( و توسط برخی 170:1730آمد )درودیان،برخی مناطق کشور بهترین سوغاتی به شمار می

 (1720:774گردید )دبیرسیاقی، تهیدستان برای ثواب خریداری می

اول نشریه صوراسرافیل که در حدود نه ماه پس از صدور فرمان مشروطیت در همان شماره 

الکاتبین  که کرام ، نویسنده درحالی«مسئولیت قلم»ای تحت عنوان انتشار یافت، در مقاله

نفوس یک مملکت و »و « وجدان طبیعی و ضمیر انسانی»کننده اعمال آدمی(،  )فرشتگان ثبت

های خود و خویشتن را در برابر تاریخ ظر بر اعمال و نوشتهرا نا« روح یک ملت با هزاران چشم

داند، با دیو سیاه مسئول می« که رئیس هیئت تفتیش عالم و ثبات اعمال ابنای دهر است»

اسمم اداره پوسیده انطباعاتست و من هم در این کار »گوید: شود که میمهیبی مواجه می

باید من هم تفتیش کنم و پیش من مسئول  دخالت دارم. اوالً شیرینی ما را بده، ثانیاً

سال، ناظر بر کار  39(. او برای دفع آن دیو که به مدت 0صوراسرافیل، شماره اول،   «)باشی!

شماره منتشر شد و  73شود. صوراسرافیل مطبوعات بوده، دست به دامن اسرافیل و عزرائیل می

در جریان به توپ بستن مجلس  از انتشار آخرین شماره، میرزا جهانگیرخان سه روز پس 

 1732دستگیر و در همان روز اعدام گردید. بعد از اعدام میرزا جهانگیرخان در باغ شاه تهران )
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هجری قمری( و فرار دهخدا به سوئیس، سه شماره از این روزنامه نیز در آنجا انتشار یافت و از 

 (.172: 1723آن پس برای همیشه تعطیل گردید )کهن، 

توان به دو  شده در روزنامه صوراسرافیل، مطالب روزنامه را می های انجام به بررسیبا توجه 

ها و وضعیت نظام مشروطه و دفاع از مجلس شورای  ( بیان ویژگی1دسته کلی تقسیم کرد: 

های مخالفان مشروطه و عوامل وابسته به استبداد علیه نظام  ( بیان اقدامات و توطئه3ملی؛ 

حمد خدای را »مه در سرمقاله اولین شماره آن چنین بیان شده است: مشروطه. هدف روزنا

که ما ایرانیان ذلت و رقیت خود را احساس کرده و فهمیدیم که باید بیش از این بنده عمر 

]و[ زید و مملو، این و آن نباشیم؛ و دانستیم که تا قیامت بارکش خویش و بیگانه نباید بود. 

هجری قمری مملکت  1730هاردهم جمادی االخر سال لهذا با یک جنبش مردانه در چ

برادران  ءخویش را مشروطه و دارای مجلس شواری ملی )پارلمان( نموده و به همت غیورانه

ایران رسماً در عداد دول  ءدولت علیه 1730محترم آذربایجان ما در بیست و هفتم ذی حجه 

م لیاقت و بضاعت مزجات قلم مشروطه صاحب )کنستی توسیون( قرار گرفت...ما نیز با عد

« برداشته که به خواست خدا شاید بتوانیم به دین و دولت و وطن و ملت خود خدمتی کنیم.

(. اهداف روزنامه در همین شماره به ترتیب زیر تعیین 3و  1،   1)صوراسرافیل، ش 

( معاونت 7حمایت مجلس شواری ملی؛  -( دوم3( تکمیل معنی مشروطیت؛ 1شود:  می

 اییان و ضعفا و فقرا و مظلومین.روست

 تحلیل محتوای روزنامه ها

 القدس الف: تحلیل محتوای روزنامه روح

 13)1732االول  جمادی 13تا  1739الثانی  جمادی 39القدس در فاصله زمانی  روزنامه روح

(، در کرمرترر از یک سرال، 1540ژوئن  13تا  1543اوت  9()1303خرداد  33تا  1302مرداد 

صفحه هست. تمام  113شمراره منتشر شد. تعداد کل صفحات این مجموعه  30داد ترعر

و ارزیابی کرد که   بخش اصلی تقسیم 9توان در یک بررسی کلی به  می مطالب این روزنامه را

 کنیم. می را بررسیها  و مقالهها  ها ما دو بخش سرمقاله میان آن
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 القدس ک مطالب روزنامه روحتوزیع فراوانی ساختار کلی سب -1جدول شماره 

 درصد تعداد ساختار سبک مطالب ردیف

 %12 17 سرمقاله 1

 %73 74 مقاله 3

 9/10 19 مکتوب 7

1القدس روح 0
 19 9/10 

 %14 0 ها اعالن 9

 %144 01 جمع کل 

 ها سرمقاله

قدس مورد ال شماره نشریه روح 30های ترمرامری  برای سهولت تحلیل محتوای این نشریه، سرمقاله

های موردبررسی که هنوز مفهوم سرمقاله به شیوه  بررسی قرارگرفت. با توجه به زمان انتشار روزنامه

امروزه مرسوم نبوده است، برای تشخیص سرمقاله از سایر مقاالت از معیارهای زیر استفاده شد: هر 

در دو ستون اول صفحه  های صاحبان نشریه بپردازد و دار نبوده و به طرح دیدگاه مطلبی که ادامه

شود. به این ترتیب سرمقاله از خبر، گزارش و سایر  شده باشد، سرمقاله محسوب می اول نشریه چاپ

ها در نظر  گردد. چهار ساختار در این تحقیق برای بررسی سرمقاله نگاری جدا می های روزنامه سبک

( جهت 0ها؛  گیری سرمقاله هتها؛ ج ( اهداف سرمقاله3ها؛  ( موضوع سرمقاله1شده است:  گرفته

 کنیم.  می ها. این موضوعات در قالب جداول زیر بررسی انتقادی سرمقاله

 القدس ها در روزنامه روح توزیع فراوانی ساختار موضوعی سرمقاله -2جدول شماره 

 درصد تعداد ها ساختار موضوع سرمقاله ردیف

 ٪144 17 سیاسی 1

 ---- ----- اجتماعی 3

 --- ----- مذهبی 7

 ٪144 17 جمع کل 

شماره  30شود، با توجه به شاخص موضوعی  ، مشاهده می3همانطور که در جدول شماره 

 17اند. موضوع این  شماره فاقد سرمقاله بوده 19شماره دارای سرمقاله و  17القدس  نشریه روح

ها وجود ندارد  سرمقاله سیاسی است، در حالیکه موضوعات دیگر اجتماعی و مذهبی در سرمقاله

 که این خود دلیلی بر سیاسی و انتقادی بودن روزنامه هست. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده به روزنامه  های ارسال القدس پیرامون محتوای مطالب مکتوب نظرات تکمیلی، تحلیلی و انتقادی روح .1
 القدس روح
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 القدس ها در روزنامه روح توزیع فراوانی ساختار اهداف سرمقاله -3جدول شماره 

 درصد تعداد ها ساختار اهداف سرمقاله ردیف

 00/97 3 نقد نظام سیاسی 1

 75/19 3 تشویق مردم به مشارکت 3

 33/74 0 عمومیتنویر افکار  7

 ------ ----- نصیحت به پادشاه 0

 ------ ----- تبلیغ برای اصالحات داخلی 9

 ٪144 17 جمع کل 

از مطالب روزنامه ای  مالحظه شود، بخش قابل مشاهده می 7طور که در جدول شماره  همان

ر افکار عمومی به نقد سیاسی تعلق دارد. البته شش مورد نیز به تشویق مردم به مشارکت و تنوی

 اختصا  دارد.

 القدس ها در روزنامه روح گیری سرمقاله توزیع فراوانی جهت -۴جدول شماره 

 درصد تعداد ها گیری سرمقاله جهت ردیف

 ٪0/97 3 انتقادی 1

 ------- ------- خنثی 3

 3/02 2 تأییدی 7

 ٪144 17 جمع کل 

شود، مقاالت  انطور که مشاهده میها است. هم گیری سرمقاله جهت 0موضوع جدول شماره 

 تأییدی نیز کم نیست.گیری  انتقاد دارند، در حالی جهتگیری  عمدتاً جهت

 القدس ها در روزنامه روح توزیع فراوانی جهت انتقادی سرمقاله -1جدول شماره 

 درصد تعداد ها جهت انتقادی سرمقاله ردیف

 7/10 1 شخص شاه 1

 1/93 0 وزرا 3

 ------- ------- عوامل وابسته به استبداددرباریان و  7

 7/10 1 درباریان و عوامل وابسته به استبداد -وزرا 0

 7/10 1 درباریان و عوامل وابسته به استبداد -وزرا-شاه 9

 ------- ------- حامیان و مروجین اسالم 2

 ------- ------- پرستی مردم جهل و خرافه پرستی و کهنه 3

 ------- ------- ملت مجلس، وکالی 0

 ٪144 3 جمع کل 
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های روزنامه، بیشتر شامل وزرا  دهد که جهت انتقادی سرمقاله نشان می 9جدول شماره 

هایش بیش  الوزرا( بوده و روزنامه در سرمقاله مخصوصاً شخص میرزاعلی اصغر خان اتابک )رئیس

 از سایر موارد به انتقاد از هیئت وزرا پرداخته است.

 ها مقاله

القدس از آن استفاده گردیده است.  های نوشتاری که در روزنامه روح مقاله، یکی دیگر از سبک

 ها نیز از همان چهار شاخص موضوعی، اهداف، نقادی و انتقادی استفاده شد. برای بررسی مقاله

 القدس ها در روزنامه روح توزیع فراوانی ساختار موضوعی مقاله -1جدول شماره 

 درصد تعداد ها موضوع مقاله ساختار ردیف

 ٪54 33 سیاسی 1

 7/7 1 بهداشتی 3

 3/2 3 مذهبی سیاسی 7

 ٪144 74 جمع کل 

ای که در روزنامه  مقاله 74دهد، از ترعرداد  نشان می 2طور که جدول شماره  همان

درصد مقاالت دارای موضروع  54مقاله یعنی  33القدس به چاپ رسیده است، ترعرداد  روح

مقاله سیاسی مذهبی در این روزنامه دیده  3باشند و فقط یک مقاله بهداشتی و  اسری میسریر

 مشی و اهداف روزنامه هست. دهنده سیاسی و انتقادی بودن خط شود که این باز هم نشان می

 القدس ها در روزنامه روح توزیع فراوانی ساختار اهداف مقاله -1جدول شماره 

 درصد تعداد اه ساختار اهداف مقاله ردیف

 77/37 33 نقد نظام سیاسی 1

 ----- ----- ایجاد حالت مشارکت 3

 23/32 0 توصیه و آگاهی افکار عمومی 7

 ------ ----- نصیحت به پادشاه 0

 ------ ----- اصالح امور داخلی مملکت 9

 ٪144 74 جمع کل 
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های  درصد از مقاله 77/37نیز مبیّن این واقرعریرت اسرت که  3همچنین جدول شماره 

هایی که باهدف توصیه و آگاهی  شده است و مقاله القدس، با هدف نقد نظام سیاسی نوشته روح

 درصد هست. 23/32شده است فقط  افکار عمومی در روزنامه درج

 القدس ها در روزنامه روح گیری مقالهتوزیع فراوانی جهت -1جدول شماره 

 ددرص تعداد ها گیری مقاله جهت ردیف

 ٪144 33 انتقادی 1

 ------- ------- خنثی 3

 ------- ------- تابیدی 7

 ٪144 33 جمع کل 

القدس درزمینه انتقاد از نظام سیاسی را نشان  های روح گیری مقالهجهت 0جدول شماره 

های انتقادی در روزنامه، بیش از آنکه تابیدی یا خنثی باشد،  گیری دهد، بنابراین جهت می

 دی هست.انتقا

 القدس ها در روزنامه روح توزیع فراوانی جهت انتقادی مقاله -9جدول شماره   

 درصد تعداد ها جهت انتقادی مقاله ردیف

 3/17 7 شخص شاه 1

 3/17 7 وزرا 3

 94 11 درباریان و عوامل وابسته به استبداد 7

 1/5 3 درباریان و عوامل وابسته به استبداد -وزرا 0

 9/0 1 درباریان و عوامل وابسته به استبداد -وزرا -شاه 9

 9/0 1 حامیان و مروجین اسالم 2

 9/0 1 مجلس، وکالی ملت 3

 ----- ---- های خارجی )روس و انگلیس( قدرت 0

 ٪144 33 جمع کل 

درصد از  94مقاله یعنی  11دهنده این است که ترعداد  نشان 5باألخره جدول شماره 

ها شامل درباریان و عوامل وابسته به استبداد هست و روزنامه بیش از  ی آنها، جهت انتقاد مقاله

سایر موارد به عوامل وابسته به استبداد که در تهران و سایر شهرهای ایران علیه مشروطه و 

 کردند، پرداخته است. مشروطه خواهان توطئه و فعالیت می
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 ب: تحلیل محتوای روزنامه صوراسرافیل

 1302خررداد   5)1732االول  جمادی 34تا  1739ربیع االخر  13یل از تاریخ روزنامه صوراسراف

 73میالدی( در یک سال، تعداد  1540ژوئن  34میالدی تا  1543مه  74()1303خرداد  74تا 

توان در یک بررسی کلی به سه بخرش اصرلی    می شماره منتشر شد. تمام مطالب این روزنامه را

 و ارزیابی کرد.  و پرند تقسیمو چرند ها  سرمقاله ها، مقاله

 توزیع فراوانی ساختار کلی سبک مطالب روزنامه صوراسرافیل -14جدول شماره 

 درصد تعداد ساختار سبک مطالب ردیف

 %9/12 13 سرمقاله 1

 %0/07 73 مقاله 3

 %3/75 35 چرند پرند 7

 %144 37 جمع کل 

شماره دارای سرمقاله و  13تعداد دهد که  شماره نشریه صوراسرافیل نشان می 73بررسی 

 اند. های چرند پرند بوده شماره هم دارای مقاله 35شماره دارای مقاله و تعداد  73تعداد 

 توزیع فراوانی ساختار موضوعی مطالب صوراسرافیل -11جدول شماره 

 چرند پرند مقاله سرمقاله ساختار موضوعی مطالب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

 92% 12 0/95 15 3/01 9 اسیسی

 13% 9 1/7 1 --- --- اجتماعی

 --- --- 39% 0 --- --- اقتصادی

 30% 3 --- --- --- --- اجتماعی سیاسی

 7% 1 --- --- 94% 2 اجتماعی مذهبی

 --- --- 9/13 0 7/0 1 مذهبی

 144% 35 144% 73 144% 13 جمع کل
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دهد  نشان می 3ین روزنامه در جدول شماره اطالعات مربوط به ساختار موضوعی مطالب ا

شده در  های نوشته درصد سرمقاله 94سرمقاله به چاپ رسیده و  13که در این روزنامه تعداد 

 شده است. روزنامه به موضوع اجتماعی، مذهبی اختصا  داده

 توزیع فراوانی ساختار اهداف مطالب صوراسرافیل -12جدول شماره 

 ساختار اهداف مطالب
 چرند پرند مقاله قالهسرم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 2/90 13 0/95 15 7/77 0 نقد نظام سیاسی

 --- --- 39/2 3 3/12 3 ترغیب مردم به مشارکت

 0/70 14 39% 0 --- --- توصیه و آگاهی افکار عمومی

 2/2 3 39/2 3 3/01 9 پرستی مردم نقد جهل و خرافه

 --- --- 1/7 1 7/0 1 نصیحت به پادشاه

 144% 35 144% 73 144% 13 جمع کل

توان گفت که نقد نظام سیاسی، بیش از سایر موارد، هدف  می 13با توجه به جدول شماره 

 2/90ها و  درصد مقاله 0/95ای که  گونه های چرند پرند بوده است به ها و مقاله موردبحا مقاله

 افشان مربوط به نقد نظام سیاسی بوده است.های چرند پرند، ساختار اهد درصد از مقاله

 توزیع فراوانی جهت انتقادی مطالب صوراسرافیل -13جدول شماره 

 جهت انتقادی مطالب
 چرند پرند مقاله سرمقاله

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 --- --- 0/0 1 --- --- شخص شاه

 --- --- 93/5 3 1/11 1 وزرا

 9/33 10 2/03 14 0/77 7 ته به استبداددرباریان و عوامل وابس

 9/9 1 93/5 3 --- --- درباریان و عوامل وابسته به استبداد -وزرا

 9/9 1 93/5 3 --- --- درباریان و عوامل وابسته به استبداد -وزرا -شاه

 11% 3 93/5 3 9/99 9 پرستی مردم جهل و خرافه

 --- --- 93/5 3 --- --- حامیان و مروجین اسالم

 9/9 1 --- --- --- --- مجلس، وکالی ملت

 144% 15 144% 31 144% 5 جمع کل
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های صوراسرافیل  توان نتیجه گرفت جهت انتقادی سرمقاله می 17با توجه به جدول شماره 

هایش بیش از سایر موارد به  پرستی مردم بوده و روزنامه در سرمقاله بیشتر شامل جهل و خرافه

های  ته است و انتقاد از درباریان و عوامل وابسته به استبداد و وزرا در ردهانتقاد از آن پرداخ

های چرند پرند بیشتر شامل  ها و مقاله بعدی قرار دارد. ولی در مقابل جهت انتقادی مقاله

 باشد. درباریان و عوامل وابسته به استبداد می

 گیری بحث و نتیجه

شود و  طیت اول که از پیروزی مشروطیت آغاز میی مشروی مشروطیت یا دورهطورکلی دوره به 

های عصر قاجار تفاوت دارد.  رسد با دیگر دورهبا کودتای محمدعلی شاه قاجار به پایان می

گذاری و  پیروزی مشروطیت چهره ایران را برای همیشه دگرگون ساخت. تشکیل مجلس قانون

برای شکوفایی نشریات آزاد و مستقل  ترین نتیجه آن بود. لذا این شرایط برقراری آزادی، بزرگ

ها  ی اصلی این دوران بود. این روزنامههای مستقل، مشخصه مناسب بود. پیدایش روزنامه

بسیاری از مفاهیم سیاسی و اجتماعی را به جامعه معرفی کردند و بسیاری از این مفاهیم حتی 

در شرایط آن زمان است زیرا تا شد. این مسئله بیانگر دگرگونی  ها منعکس می در اسامی روزنامه

ی آن مفاهیم سخنی به میان آورد. شد به راحتی درباره پیش از پیروزی انقالب نمی

هایی به نام ترقی، بیداری، اتحاد، مساوات، ندای وطن و صوراسرافیل ازجمله نشریات  روزنامه

العاده روشنفکران  وقها حداقل دو دلیل داشت. اول تالش ف متداول آن زمان بودند. این دگرگونی

ها به خوبی فهمیده شوند  ایرانی در معرفی مفاهیم جدید سیاسی به کشور بود که باعا شد آن

و توسط اکثریت مردم پذیرفته گردند. دوم اینکه پیروزی انقالب باعا ایجاد یک محیط 

ه زبان ها سکوت تحمیلی، روشنفکران ایرانی برای ب دموکراتیک گردید به نحوی که پس از سال

ی خود به مطبوعات متوسل شدند. در چنین محیطی های سیاسی تازه آوردن آموخته

و با استفاده از فرصت  ی فعالیت گذاشتندالقدس و صوراسرافیل پا به عرصه روحهای  روزنامه

 .های خود، نظام حکومتی و استبدادی را به چالش کشیدند کوتاه انقالب برای بیان آزاد اندیشه

های حکومت و تمجید از عوامل وابسته به حکومت شاه، ذکر فعالیت مان ناصرالدیناگر در ز

داد، با فرارسیدن عصر مشروطیت این شرایط کامالً ترین بخش کار مطبوعات را تشکیل میمهم

گونه که توانستند از تغییر کرد. طی این دوره زبان نوشتاری مطبوعات دگرگون شد تا بدان

مسائل و مشکالت سیاسی و اجتماعی را بازگو نمایند. در این میان، روزنامه  دولت انتقاد کنند و
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پروا و شجاعانه وضعیت نابسامان مملکت را  القدس نسبت به سایر مطبوعات، بی انتقادی روح

 داد.مورد نکوهش و انتقاد قرار می

 ، نشانها آنهای  و مقالهها  بررسی تطبیقی مطالب این دو روزنامه، به خصو  سرمقاله

دهد که روزنامه نگاری در ایران در این عصر هنوز در آغاز راه است. این دو روزنامه در واقع  می

های  و سرمقالهها  کنند، به طوری که مقاله می نقش مخالف حکومت و حزب سیاسی را ایفاء

ری نمی ها حتی از تهدید مخالف خود خوددا ارزشی و جانبدارانه پر است. آنهای  ها از داوری آن

دهد که میان روزنامه  می کنند. این نشان می کنند و خود را پرچمدار نهضت مشروطیت تلقی

و آنچه در ایران به روزنامه نگاری موسوم است،چه شکاف عمیقی وجود دارد، ای  نگاری حرفه

 شکافی که هنوز پر نشده است.
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 ( ؛ ایران بین دو انقالب، ترج1705آبراهامیان، یرواند) ،مه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی

 تهران: نشر نی.

 ( اقتصاد ایران، تهران: موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران.1727باری یر، ج ،) 

 (1733بدیعی، نعیم «.) 33-77: 5رسانه، شماره«.روزنامه تهران 14تحلیل محتوای مطالب. 

 ( ؛ تاریخ مطبوعات و ادبیات ا1702براون، ادوارد) ،یران در دوره مشروطیت، ترجمه محمد عباسی

 تهران: نشر علم.

 ( ؛ نقش مطبوعات در فرایند نوسازی سیاسی و اجتماعی ایران در دوره 1700بشیر، حسن)

 قاجاریه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.

 (1735بهرامپور، شعبانعلی« .)33-71: 11رسانه، شماره«.غیرسازی درنشریات حزبی. 

 نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان، تهران: مرکز نشر  (؛ تاریخ روزنامه1733ین، ناصرالدین )پرو

 دانشگاهی.

 ( ؛ قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران: انتشارات طرح نو.1701خانیکی، هادی) 

 ( مقاالت دهخدا، تهران: انتشارات تیراژه.1720دبیر سیاقی، سید محمد ،) 

  (، دخوی نابغه، تهران، گل آقا.1730)درودیان، ولی اهلل 

 ( ؛ مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران: انتشارات 1739ذاکرحسین، عبدالرحیم)

 دانشگاه تهران.

  ،مطالعات ، «میرزا صالح شیرازی و سنت گرایی بازتابی»(، 1750راسخ، کرامت اله )بهار و تابستان

 .57-23، 79شماره  ایرانی )دانشگاه کرمان(،

 ( شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطالعات. ؛ جامعه1703ساروخانی، باقر 

 ( اصفهان: انتشارات کمال.3(؛ تاریخ جراید و مجالت ایران. )ج 1727صدرهاشمی، محمد ،) 
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