
  

  

  

  

  

 با تأكيد بر ق1330هاي تبريز از مشروطه تا عاشوراي   گذرا بر روزنامهينگاه

  حرف حق، آزاد، اميد، انجمنهاي  روزنامه

  

  دكتر سيروس برادران شكوهي

   دانشيار دانشگاه تبريز،ت علميئعضو هي

  

  

  هاي تبريز روزنامه

 كه دارالسلطنه و وليعهدنشين ،ريز بعد از تهران در ميان بالد واليات، تبداريمكه اطالع  ييتا جا

  :بسياري داشتعلت داشتن موارد زير اهميت   به،قاجار بود

  .با كشورهاي بزرگ و وسيع روسيه و عثماني هم مرز بود -١

در سر راه تجاري اروپا و آسيا قرار داشت و اغلب صادرات و واردات ايران به كشورهاي  -٢

  .گرفت هر صورت ميويژه روسيه و عثماني از اين ش هغربي ب

  . تبريز بعد از تهران قرار داشتةاز لحاظ بازرگاني، رشد و توسع -٣

 كه وليعهدها قبل از رسيدن به سلطنت در اين داشتاز لحاظ سياسي نيز تبريز چنان اهميتي  -٤

  .كردند شهر سكونت و حكومت مي

حدي بوده است كه بنابه  نه بهتنگ آمدة آذربايجان به ديار بيگا موج مهاجرتهاي اجباري مردم به -٥

سر  اهالي آذربايجان همه در قفقاز و استانبول و آناتولي به«:  ميرزا آقاخان كرماني گوييةنوشت
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هاي رسمي كه بگذريم نخستين  از روزنامه«:  ايرانةتاريخ مشروط مولف ةنوشت  لذا به١»برند مي

بعد كه در خود . اند نوشته در استانبول ميروزنامة غيررسمي اختر بوده كه كساني از تبريزيان آن را 

 و نيز ٢».ين شهر است كه روزنامه بيرون دادهلها درآمده تبريز پس از تهران او شهرها روزنامه

اي كه بعد از وقايع اتفاقيه در ايران و براي  ترين روزنامه  قديمي...«: پور نوشتة يحيي آرين به

 كه در تبريز منتشر  ملتيةروزنامنام  اي است به امهنخستين بار در شهرستانها داير شده، روزن

  ٣.»گرديده است

در دورة استبداد تا مشروطه نزديك به شانزده روزنامه و مجله به زبانهاي فارسي و ارمني و   

 ملتي مملكت ةروزنام :به دو زبان فارسي و تركي به اسامي زير در تبريز طبع و توزيع شده است

 ،معرفت، احتياج، اتخاذ، ادب، حديد= الحديد، ناصري، مدنيت، شبنامه ،)نامة ملتي(آذربايجان 

  .عدالت، كمال، )اطالعات( آرار -آزاد، كورتز كار،  فنونةگنجين، اقبال

ويژه بعد از  هضاي باز سياسي در مملكت بفاز اوايل انقالب مشروطه به علت آزادي و   

ه در زمان ناصرالدين شاه به توليت صدور فرمان مشروطه و لغو توقيف و سانسور مطبوعات ك

 آمدن نمايندگان آذربايجان به تهران موضوع آزادي مطبوعات ...« اعتمادالسلطنه برقرار بود بعد از

توسط وكالي آذربايجان در مجلس مطرح و در اثر پافشاري آنان سانسور لغو و قانون مطبوعات 

 فصل ششاشته شد كه اين قانون در تصويب رسيد و بدين ترتيب بند از پاي مطبوعات برد به

 تا ق١٣٢٤/ ١٩٠٦ سالهاي ةتنها در فاصل. اي يافت سابقه  ماده بود مطبوعات رشد بي٥٢مشتمل بر 

  ٤.» بيش از صد و پنجاه روزنامه و مجله در ايران منتشر شدق١٣٢٦/ ١٩٠٨

  

  ق1330هاي تبريز از مشروطه تا عاشوراي  روزنامه

گيري افكار عمومي و  اي داشتند و در جهت كننده ب مشروطه نقش آگاههاي تبريز در انقال روزنامه

در روند تكاملي نهضت مؤثر بودند و در مبارزه عليه استعمارگران خارجي و رويارويي با عوامل 

  .پا خاسته بودند  قشرهاي عدالتخواه بهةن، سالح برنداداخلي و مستبد

وجود  اجتماعي و فرهنگي مردم بهنهضت مشروطه دگرگوني عميقي در آگاهي سياسي و   

نگاري در ايران بخصوص  آورد و آگاهي از چند و چون رويدادهاي كشوري به شكوفايي روزنامه
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 نزديك به چهل روزنامه با اسامي و ق١٣٣٠ تا ١٣٢٤ سالهاي ةتنها در فاصل. در تبريز انجاميد

  ق١٣٢٤هاي  روزنامه: ترتيب سالشماري زير در تبريز منتشر شد به

با مديريت ميرزا ابوالقاسم  (اسالميه -٣؛ ابالغ -٢؛ )ارگان انجمن ايالتي و واليتي (انجمن -١

؛ )ارگان انجمن ادبي (اميد -٥؛ )بصيرالعلما= با مديريت احمد بصيرت (اسالميه -٤؛ )ضياءالعلما

زبان  (يآناديل -١١؛ عدالت -١٠؛ اخوت -٩؛ دبستان -٨؛ آزاد -٧؛ )ارگان انجمن اتحاد (اتحاد -٦

 -١٣؛ حامصب -١٢؛ )شد  عدالت به ضميمه آن منتشر ميةعنوان بخشي از روزنام به( )مادري

  .عبرت

  ق1325هاي سال  روزنامه

 -٣؛ حرف حق -٢؛ )خان صفراوف، ميرزا آقا بلوري به نويسندگي ميرزا عليقلي (آذربايجان -١

  .ستارة سحري -٥؛ ) غيبيارگان سازمان ايالتي سوسيال دموكرات و انجمن (مجاهد -٤؛ شكر

  ق1329هاي سال  روزنامه

انجمن اسالميه در محلة  ٥؛)ارگان انجمن اسالميه (آمال عمو -٣؛ اتحاد -٢؛ حشرات االرض -١

 روي حمام مخروبه و متروكه وزير هروب) دربند سنگي( داش دربند، ةدر كوچ) شتربان(چي  دوه

؛ باقي است  آن  ة وسيع آن هنوز هم نماي بيرونيبود كه بعد از تقطيع و تحديد محوط  سابق واقع 

ارگان انجمن  (بلديه -٧؛ )ارگان انجمن مشورت (شوراي ايران -٦؛ نظميه -٥؛ خيرانديش -٤

  .نالة ملت -٨ ٦؛)شوراي بلديه

  ق1327هاي سال  روزنامه

 -٦؛ صحبت -٥؛ محاكمات -٤؛ بوقلمون -٣؛ )ارگان انجمن مساوات (مساوات -٢؛ استقالل -١

  .)صبح (آراوود

  ق1328هاي سال  روزنامه

  .زانك -٤؛ تبريز -٣؛ شفق -٢؛ فكر استقالل -١

  ق1329هاي سال  روزنامه

  ٨.شيدا -٣ ٧؛شوراي معارف -٢؛ سعادت -١



 

  

211    ... با تأكيد برق1330هاي تبريز از مشروطه تا عاشوراي   گذرا بر روزنامهينگاه

اي نبود جز  كه در سراسر ايران روزنامه به هنگامي»  ايرانةتاريخ مشروط«به استناد   

ساز خود شاهد  در گرماگرم جنگهاي سرنوشتهاي دولتي در تهران، تبريز درست  روزنامه

»  ملتةنال«، »اتحاد ملي«، »آزاد«، »اميد«، »آمالعمو«، »انجمن«: هاي طبع و توزيع روزنامه

گرفتند در عين  ها كه به طرق گوناگون در دسترس مردم قرار مي اين روزنامه. بوده است

گاه ادبيات و  دادند، تجلي  ميترين مسائل سياسي روز قرار حال كه آنها را در جريان تازه

هاي  اي افق فرهنگ تازه پاگرفته و اجتماعي و انقالبي هم بودند و با سرعت و شتاب فزاينده

 مطالب اجتماعي و هجو و انتقاد و عدالتخواهي پيش ة ارائةتري را در زمين تازه و روشن

امعه از خواب بيدار ساختند و آنها را در خلق آثار مورد نياز ج چشم كوشندگان نمودار مي

ها در يك سطح و يك روال   اين روزنامهةالبته هم. شدند كرده و براي ترقي رهنمون مي

. شدند ها به زبان تركي هم منتشر مي شدند، بعضي نبودند و به يك زبان و سياق منتشر نمي

 و بعضي ها مبلّغ و بلندگوي افكار و عقايد و منافع گردانندگانشان بودند اغلب اين روزنامه

هاي مردم زحمتكش  گرفتند و ناشر افكار و خواسته نيز طرف مردم پائين دست جامعه را مي

 فرهنگ و نگرش ةكنند طور كلي خادم و منعكس داري روستايي بودند و به شهري و گاه

سياسي و معتقدات ديني و مذهبي مردم سرزمين خود بودند و نيز بسياري از آنها ارگان 

» دبستان«ارگان انجمن تبريز، » تبريز«: كه هاي خاص خود بودند چنان نسازمانها و انجم

شهر، ) شهرباني (ة جديد االحداث نظميةارگان ادار» نظميه« جوانان و نوجوانان، ةويژ

 حزب داشناكسيون در ةارگان شعب) صبح(» آراوود«ارگان مجمع آزادمردان، » مساوات«

  .كنيم ها را در حد مختصر بازگو مي ز اين روزنامهبه اقتضاي مقاله، تعدادي ا. تبريز بودند

  

  انجمن تبريز يا انجمن،  مليةجريد، ملي ةمجلس ملي تبريز، روزنام

  ردــاهل خ» انجمن«كردند بناي     ظالم چو گرگ خواست ايران بدرد

م زهـاتـفـي تاريخ   ٩به ايران ببرد  رشگ  پاريس جهان    شـآمـد بـه دـل

. نگاري قبل از مشروطيت و از زمان محمدشاه قاجار آغاز شد امهكه اشارت رفت روزن چنان  

در اين حال و احوال تنها مطبوعاتي توانستند در . هذا رواج و رونق آن بسيار كم و بطئي بود مع
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درد آنها را .  مردم محروم برخاسته بودندةميان مردم نفوذ كنند كه نويسندگانشان از ميان تود

ازجمله . شدند نوشتند و خواهان ديگرگوني و تغييرات بنيادي مي ا ميدانستند و حرف آنها ر مي

 *اي افسر فرق وطن »انجمن«چوخ ياشا اي :  بودانجمن ةها در صدر مشروطه روزنام اين روزنامه

  ١٠.دولت مشروطه ايله، ملت ايتسون كسب امن

ستان و شهرستان بعد از استقرار مشروطه، چون فعاليت انجمنهاي ايالتي و واليتي در سطح ا  

انجمن .  اولين انجمن ايالتي كه تشكيل شد انجمن ايالتي تبريز بودشدبيني  در قانون اساسي پيش

شناساند و به اطالع عموم برساند ناچار به ب تشكيل و اصول خود را ةبراي اينكه وظايف و فلسف

نام  اي فوق و سرانجام بهاي گرديد لذا اعضاي انجمن ارگان سازمان خود را به نامه انتشار روزنامه

  مطالب  شامل  كه شد   منتشر سال  چهار  هاي كوتاه مدت حدود  انتشار داد كه غير از وقفهانجمن

هايي از بيداري روستايي در  نشانه« ،١١»١٩٠٧قرارداد « اجتماعي و سياسي چون ةبسيار ارزند

 قتل ميرزا «،١٣»...ت نقش زن در نهضت مشروطي«، ١٢»آذربايجان در سالهاي نخستين نهضت

اهميت انجمن از لحاظ «: نظر معاصر نظر محققان صاحب هذا به  مع١٤.»...اصغرخان اتابك علي

ياد استاد دكتر   و زنده١٥» صور اسرافيل نيستةسنديت براي تاريخ مشروطيت كمتر از روزنام

» انسيري در مطبوعات اير«محمداسماعيل رضواني در سلسله مقاالت خود تحت عنوان 

  :نويسد مي

ترين مطالب آن تلگرافاتي است طوالني و مفصل كه بين وكالي آذربايجان در تهران و  مهم«  

اين «: نمايد  خود را چنين معرفي مية اما روزنام١٦»شده است نمايندگان انجمن تبريز مبادله مي

 ، تبريزةالسلطن شهر دارة آزاد منسوب به انجمن مقدس ايالتي از وقايع و اتفاقات يوميةروزنام

 زبان فارسي ساده هواليات جزو آذربايجان و ممالك ايران و مطالبي كه راجع به منافع عامه باشد ب

مكاتبات و . رساند ن محترم مياطور خالصه به مشترك هو مذاكرات انجمن ملي را ب نويسد مي

ه شرط امضا قبول لوايح و مقاالت مفيده ب. نمايد تلگرافات الزمه را محض اطالع عموم درج مي

با اينكه روزنامه به نسبت جمعيت تبريز . شود وجه اشتراك بعد از ده نسخه دريافت مي. شود مي

هذا  شد مع  نسخه طبع و توزيع مي١٧كه حدود سيصدهزار نفر بوده گاهي حتي در تيراژ پنج هزار

تر  مراتب ناياب ن بههاي آن زما هاي آن هم در آن روزها و هم سالهاي بعد از ساير روزنامه نسخه
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 ملي جمهوري اسالمي ايران و با ة با مساعدت مالي كتابخانش١٣٧٤بود تا اينكه اخيراً در سال 

اي از دانشمندان بزرگوار  شرقي و با اغتنام از حضور و پايمردي عده  همكاري استانداري آذربايجان

 طبع ةد با طرز نفيس به حلياهللا رحماني در دو مجل و با كوشش جنابان جمشيد كيانفر و عنايت

  ١٨.گرفت آراسته و در اختيار مشتاقان قرار

 نظم و نثر بودند ازجمله ميرزا ةنويسندگان روزنامه همه اهل قلم و فضل و داراي قريح  

 تحت عنوان نام ١٩زاده سلماسي چرندابي و ميرزا محمودخان غني) موسوي(اكبرخان وكيلي  علي

: با مطلع» هذيان شب« شيواي ةو قصيد» تحير« زيباي ةة قطعو سرايند» سروش غيبي«مستعار 

التجار، ميرزاغفار  والي شب است؟ محمدآقا معينيتاب تب است يا تصوير ه اينكه بينم عجبا

 ة، رضازاد٢١االسالم شهيد ةثقآقا  ، ميرزا علي٢٠اي واعظ چرندابي، ميرزاجواد ناطق، ميرزاجعفر خامنه

كه عنوان شد شاعران   چنان ...خان عدالت و ربيت، سيدحسينخان ت ، ميرزا محمدعلي٢٢شفق

 و مردم را به شور و كردند ميهاي خود را به زبان تركي و فارسي در اين روزنامه منتشر  سروده

  :شود عنوان نمونه ارائه مي  دو سروده به.داشتند شوق وامي

  ر باد دادـه را بالــان شش هزار ســخانم    داد دادـان از دست استبـــآه اي آزادگ

  بهر چه خود را به دست جور استبداد داد    ام زاد آزاد زادـيك نفر كز مادرش هنگ

  ان از دسـت اسـتـبــداد دادـآه اي آزادگـ    اين فرياد ياد  آيد مي  هر گوشه  هر دم از

  ٢٣.خانمان شش هزاران ساله را بر باد داد

  

  سرودة تركي

  ديـر اوجــالــزي سنـجـاقـلــرمــقـيـ  اوياندي رــجقلر چو هـسوت ام

  ديـــيـل چالنـرافـدي صـور اســچـالن  ديـون اولـوده خـر آلـل لـكوك

  ديـلوري صف صف دوزــن قربانلـوط  ديـپـوزلـ يكـسر بتون قانونـلر

  دان اهللاــلـــري آيــلــ مــشــاي يـاتـ  ن اهللا دهـم ايـوقه رحـاي مـخـل

ه گــل  يدـلـتـيـلغـراف سيملري يوري   ديــــمـلــت قـانــي هــيـجـاـن

  ُول بخش اُ گ قلبنه مرحمت جوان شاهمر  ن اهللاربـاـاي مـظــلـومـلـره مه
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  عــســاكـر ظــلـمـي مــغـلـوب ايـت  ايت  الـدادي پامـطرفداران استب

  ٢٤.بيز ملت بيچاريي رحمت ايت        

  

  اميد

  :هويت روزنامه

  ؛اميد: نام

  ؛١٩٠٦ ة مطابق نوامبر ماه سن١٣٢٤ ةالمبارك سن  پانزدهم شهر رمضان،شمارهتاريخ انتشار اولين 

 ة آوريل سن١٩ مطابق ١٣٢٥ ةاالول سن  شهر ربيع٣٠، ٢١ ة نمر، موجودةتاريخ انتشار آخرين شمار

اي يكبار  هفته: زمان انتشار ؛ندارد: ها معوقه ؛ندارد: عناوين مختلف ؛ ماه٨: مدت انتشار ٢٥؛ ١٩٠٧

 ؛متر سانتي ٣٠*٢١: قطع ؛تبريز: محل انتشار ؛)هفتگي، مصور(شود  ع و شنبه توزيع ميجمعه طب

  ؛ندارد: آرم ؛فارسي: زبان ؛معلوم نيست: تيراژ ؛ صفحهچهار: تعداد صفحات

 ، ساليانه ده قرآن، ايرانة داخل،ماهه پنج قرآن  شش، ساليانه هفت قرآن،تبريز: قيمت اشتراك

 ، قيمت يك نمره،ماهه هفت قرآن  شش،ساليانه دوازده قرآن ،خارجه. ماهه شش قرآن شش

براي تغيير عنوانات تمبر پانزده شاهي بايد فرستاده .  اداره استةچهارشاهي، اجرت پست به عهد

  .شود

  ؛ لقمانيهةن مدرسمحصال: صاحب امتياز

  ؛ زير نظر اديب الممالك فراهاني و جمعي از معلمان مدرسه،مدير، سردبير

، )چ.ع(، )ف.ل.ع(، ) زاده.ح.ع(، )خ.ك(، )ا.ق.ا). (ط.ح.ع: (اسامي مستعار:  اصلينويسندگان

  ؛)ا.ع(، )ا.ا.ا(، )ط.ص.م(، )ج.ف(

، ميرزا جوادآقا واعظ، )نظام(الواعظين  آقا تبريزي، جواد طباطبايي، نظام حاجي: اسامي حقيقي

ين روزنامه سيدعباس الحسيني اكبر الحسيني، عبداهللا، ابوالقاسم، يكي از نقاشان و طراحان ا علي

  ؛بود

  ؛علمي و فرهنگي و سياسي): مسلك و روش روزنامه: ( فعاليتةزمين
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اي است آزاد داير به ترقي دولت و ملت و  جريده. (طلب خواه و مشروطه آزادي: تمايالت سياسي

دبيات و انتشار علوم و معارف از هرگونه وقايع و اخبار و سياسيات و پولتيك و علوم و فنون و ا

مراسالت و مكتوبات مفيده از هر قبيل به شرط امضاء و . راند اختراعات و اكتشافات سخن مي

  ٢٦؛صاحب كاغذ حق استرداد ندارد. تمبر پست قبول و در انتشارش اداره مختار است

  ؛) شماره منتشر شده است٢٤ تا احتماالً. ( شماره٢١: هاي موجود  دورهةشمار

  ؛نات سطري پنج شاهيدارد، قيمت اعال: آگهي

  ؛سفيد كاهي: نوع كاغذ

  ٢٧؛سربي: نوع چاپ

  ؛ اميدةمطبع: محل چاپ

 در بدن الكلكرويت زمين، تأثير  دليلي بر: هاي موجود فهرست بعضي مندرجات شماره  

 ةانسان، شرح زندگاني ارشميدس حكيم، تحقيق احوال كنوني ايران و ايرانيان، ثمرة جهل و نتيج

وكالي ملت، قابل توجه اجزاي دارالشوراي ملي، حميت و اتحاد، اخبارات نفاق، قابل توجه 

 پرورش، ةخارجه و تلگرافات، مكتوب يكي از شاگردان مدارس، مكتوب يكي از شاگردان مدرس

  . لقمانيه، مكتوب ارونقة يكي از شاگردان مدرسة تبريز، قابل توجه وكالي ملت، مقالةدارالسلطن

 در ،ترين انجمن ادبي تبريز است  كه قديمي،نجمن ادبي مدرسه زير نظر ااميد ةروزنام  

در اين .  تشكيل يافتق١٣١٨ تحت نظر مرحوم اديب الممالك در حدود سال ٢٨ لقمانيهةمدرس

ن مدرسه و او معلم) اميرتومان(خان والي  زاده، محمدعلي تربيت، سرلشكر قاسم انجمن تقي

، )فخراالطباء(خان فخرادهم  الدوله تبريزي، ميرزا فتاحخان مستشار مويدالوزاره فرزند ميرزا يوسف

به . الدوله، عضو بودند خان احسن ، ميرزا حسن٢٩)لقمان الدوله(دكتر محمدحسين لقمان ادهم 

.  لقمانيه موفق به چاپ و نشر روزنامه شدندةن مدرستشويق همين انجمن بود كه محصال

ترين  مدت كار و فعاليت اصلي اين قديمي. دشل الممالك كه از تبريز رفت انجمن نيز تعطي اديب

  ٣٠.انجمن ادبي بيش از دو سال نبوده است

هاي   مدارس و برنامهةها پيشرفت ايران را در گرو توسع  نيز مانند ساير روزنامهاميدروزنامة   

هاي  هاي معدود خود پيكره ديد و در شماره اصالحي و نمايندگان مجلس شوراي ملي مي



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي216

خان  ورة اول تبريز و تني چند از بزرگان پيشرو مدارس جديد چون ميرزا علينمايندگان د

  :سازد اي چنين عنوان مي الدوله را آورده و اميدهاي خود را براي اصالح آينده در برنامه امين

يزرع و   مملكت و تعمير جاهاي خراب و كندن كانالها و كاشتن جاهاي لمةاصالح بودج -١

  .عهدة دولت است بهرسيدگي به سرحدات كه 

  .بعد از اصالح بودجه، افتتاح چند مدرسه و دارالفنون -٢

 ريسمان و نساجي و قندريزي و كاغذسازي و ةخصوص كارخان هآوردن كارخانجات ب -٣

  . كاملةسازي و مطبع كبريت

  .آوردن ماشينهاي زراعتي و فالحتي -٤

  .و تقلبدادن لباس و جيرة سرباز و توپچي در وقت و بدون كسر  -٥

  .تعليمات نظامي به سربازان و اطفال تمام مدارس -٦

  . داخلهةتخفيف تجارت با ممالك دشمن و رواج دادن امتع -٧

  .شوسه كردن راههاي عمده و كشيدن راه آهن در صورت ممكن -٨

  .قدر امكان ها به توسيع و تنظيف كوچه -٩

  .اند  ماندهكه در زير خاك... سنگ و نفت و  درآوردن معادن زغال -١٠

  . از پايتختهاي ساير دولدر هريكافتتاح يك مدرسة پارسي  -١١

ر و ساختن قالع بحري و خريدن كشتيهاي جنگي براي يفارس و جزا تعمير بنا در خليج -١٢

  .حفظ بنادر

  .طرز جديد درست كردن اسلحه به -١٣

  .تشكيل كمپانيهاي متعدد و بانكها و كارخانجات شركتي -١٤

پي شدن و تكميل   اگر كسي مثل بيچاره مشهدي جعفر خياط تبريز اختراعي كند پااحياناً -١٥

  .كردن آن

روزنامه به انجام همة اصالحات و پيشنهادات خود . آزادي تامه و برابري بدون مالحظه -١٦

  .داد اميدوار بود و اميد مي
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  آزاد

  :هويت روزنامه

  ؛ آزاد:نام -١

  ؛ ق١٣٢٤ الحرام ةحلجا   ذي١٥: تاريخ انتشار اولين شماره -٢

  :تاريخ انتشار آخرين شمارة موجود -٣

  ؛چند ماه: مدت انتشار -٤

  ؛ندارد: عناوين مختلف -٥

  ؛ندارد: ها معوقه -٦

  ؛هفتگي، مصور: زمان انتشار -٧

  ؛تبريز: محل انتشار -٨

  ؛متر سانتي ٢١*٢٧: قطع -٩

  ؛ صفحهچهار: تعداد صفحات -١٠

  ؛معلوم نيست: تيراژ -١١

  ؛فارسي: زبان -١٢

  ؛ندارد: آرم -١٣

در ساير واليات . نا قرهفتدر تبريز «:  ساليانه، شاهيسههر نمره در تبريز : قيمت اشتراك -١٤

  ؛نا قرپانزده: ٣١در ممالك خارجه. نا قرده: ايران

  ؛زاده رضا تربيت برادر محمدعلي تربيت و ميرزا محمودخان اشراف: صاحب امتياز -١٥

  ؛زاده رضا تربيت، اشرف:  اصلينويسندگان -١٦

در اين جريده از هرگونه مقاالت سياسي و اقتصادي : روزنامه) مسلك و روش( فعاليت ةزمين -١٧

المنفعه مقبول  شود و هر قسم مقاالت سودمند عام  ميگفتگوو علمي و صنعتي و تاريخي و ادبي 

  ٣٢.و در انتشارش اداره آزاد است

  ؛يافت طور مصور انتشار مي طلب كه به  واه و مشروطهخ آزادي: تمايالت سياسي -١٨

  ؛)٤  و٣ ،٢ ،١هاي  شماره( شماره چهار: هاي موجود شماره -١٩
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  ؛شود ن و در صورت تكرار ده شاهي گرفته ميا اجرت اعالنات سطري يك قر،دارد: آگهي -٢٠

  ؛سفيدكاهي: نوع كاغذ -٢١

  ؛چاپ سربي: نوع چاپ -٢٢

  ؛تبريز: محل چاپ -٢٣

  ؛ تربيتةكتابخان: محل توزيع -٢٤

مظفردين و دنيا كه با آثارش مشهور شده، :  موجود آزادةفهرست بعضي مطالب چهار شمار -٢٥

 عثماني نيز تأثير ةپرستانه عالم اسالميت در سلطنت مستبد حركت حريت» بشارت را اسالميان«

ر ضد حكومت حاليه كه موجب اخبار موثقي كه داريم اهالي استانبول نيز ده كه ب كرده چنان

 دولت ةبحري«در چهار شماره » ينحقوق قانو«، ».اند  استبداد است اعالن مشروطيت كردهةمجسم

  ؛در دو شماره» عكاسي« ،»ژاپون

معلوم است كه غرض از روزنامه نوشتن و تومار زندگي را سياه : نويسي غرض از روزنامه  

 كه ما خودمان ،ر بردن و تمتع از حيات برنداشتنكردن و اوقات حيواني را در تفكرات پيرانه به س

 خدمت به حوزة پاك وطن مقدس است و در مقابل اين اگر احياناً نام كسي از ،ايم را هموار كرده

غرضي ديده و  هموطنان به انكاري برده شود و سهو و خطايش نوشته آيد بايد با چشم بي

  .خاطر نشود رنجيده

  

  حقوق قانوني

 بر ما  ... حكومات مشروطه داخل گرديدة اسارت استبداد را گسيخته و در جرگچون ملتي زنجير«

ست كه در اين موقع مهم و پرقيمت وضعيت خود را شناخته و از روي آشنايي به اصالح  االزم

 اوراق وسيلة و براي حصول اين مقصود بهترين وسائل اين است كه به. نواقص ديرينه پردازيم

  . داده و از حقوق خود بياگاهانيم افكار ملت را جال،مليه

دهند كه آزادي خالف شرع انورومورث و توليد هرج و  ها در ميان عوام انتشار مي بعضي  

 مقدسه بسته و ةاصل براي اين كلم  و در اثبات مدعاي خود تاويالت گوناگون بياستمرج 

ه و حقوق را پايمال مديگر شوريد هپروا به گويند كه اگر آزادي باشد مردم آزادانه و بي مي
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زنيم تا عموم را معناي پاك  براي رفع اين شبهات مغرضانه جسورانه صالي آزادي مي. نمايند مي

  . مقدسه واضح شده و از جان و دل طالب و هوادار آن باشندةاين كلم

 استحريت بيرون از خيز امكان  چگونه كه حقوق بي. حقوق، قاعده و اندازة آزادي است  

توانند تصور بشوند كساني كه از   نميووق نيز ممكن نيست و اين هر دو، فرداً فرحق آزادي بي

. اند  سخت به خطا رفتههستنداي  روي حمايت نوع، طالب آزادي سر حد و حريت غيرمحدوده

 اين محذورات آزادي را ةبراي رفع هم. چه حريت تامه، ضد آزادي و اجتماع و انسانيت است

آيد و   قوي بر ضعيف پيش ميةند كه اگر از آن خارج بشود اوضاع غلبا  ترسيم نمودهاي هداير

  ٣٣.اطالق لغت آزادي بر اين اصول غلط است

  

  شمارة دوم

الملل شخصي و تجارتي و  مانند مدني و حقوق بين: استكه به چند قسم منقسم » حقوق قانوني«

 استه اساس حقوق شخصي اول حقوق مدني ك .يمينما اي كه هر كدام را مختصر بيان مي مرافعه

 ،باشد مثالً امور خانواده  حقوق عمومي يك ملتي را كه فرد فرد آن دارد شامل ميةو اين شعب

الملل شخصي و منازعات شخصيه را كه از قانون  حقوق بيندويم . وارث و مالكيت و امثال آن

م سي. لكتي بوده باشدهاي مم  محكمهدست آن بايد در ةنمايد و ادار دهد حل مي الملل روي مي بين

نويسد اگرچه اعضاي محترم انجمن مقدس طهران  حقوق تجارتي، چهارم حقوق مرافعه، بعد مي

رسد كه ايشان را  دانند و ما را نمي  نواقص را هزار برابر امثال ما ميةهم) مجلس شوراي ملي(

انه باشد يادآوري ي بكنيم ولي به مقتضاي وظيفة مليه كه گفتن و نوشتن عقاد خيرخواهيراهنما

م جلد اول اشخاص، دويم امالك، سي. يم كه قانون اساسي را در سه جلد ترتيب بدهندينما مي

 براي ، آنبر عالوه. مرافعات، و مطالب را فصل به فصل با نمره بنويسند كه موجب سهولت گردد

يه و ي، تجارتي اجراهر يك از كارهاي عمده نيز قوانين عليحده ترتيب بدهند ازجمله قوانين مرافعه

چيني، معدني، قانون عدالت نظامي كه  شكني و ميوه  جنايتي، قانون جنگلي كه امتياز هيزماطالعات

قانون دهات كه بدهي رعيت را به ارباب معين نموده و سلوك . از قوانين عاديه بايد مجزي باشد
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شود در دايرة قانون مقيد ترين اعضاي هيئت اجتماعيه بايد ب او را به دهاتي بيچاره كه محترم

  .نمايد و رسوم سرشكن و حق كدخدا و ضابط و مباشر را موقوف دارد مي

الوصول  داند كه ترقي ملل مختلفه در آن واحد ممكن نبوده و تدريجي همه كس مي...   

الحصول ملت ژاپن مطابقت قوانين اروپا با قواعد خود كردند و در  سر ترقيات سريع. باشد مي

يشنهاد كرده و  دول اروپائي را در سي سال طي نمودند باز هفده ماده پةافت سيصد سالنتيجه مس

  ٣٤.داند ت مشروطه ميآنها را اساس حكوم

  ؛حرف حق: نام

  ؛ق١٣٢٤ ة ذيقعد٢٨: تاريخ انتشار اولين شماره

  ؛ندارد: ها معوقه

  ؛ندارد: عناوين مختلف

  ؛هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق: شعار روزنامه

  ؛تدريج زياد خواهد شد هشاءاهللا ب هفتگي و ان:  انتشارزمان

  ؛)عدالت(تبريز، خيابان مجيديه ادارة سابق : محل انتشار

  ؛متر سانتي ٥/١١*٥/٦: قطع

  ؛ صفحهچهار: تعداد صفحات

  ٣٥؛بخصوص خوب است» حرف حق«چاپ : نويسد  تربيت مي؛سربي: نوع چاپ

  ؛)اميد ترقي(اميد : محل چاپ

، قيمت يك )نا قربيست(، خارجه )نا قرپانزده: ( قرآن، واليات داخلهده تبريز، :صد نسخه: قيمت

  ). شاهيسه: (، ساير واليات) شاهيسه( شاهي، تبريز دونسخه، 

  ؛فارسي: زبان

  ٣٧؛اهللا را اصفهاني نوشته است  براون نعمت٣٦؛)جاويد(اهللا  نعمت سيد: مديريت و نگارش

روي و حفظ  و مسلكش در هر خصوص ميانه  منافع اسالميآزاد و ملي و طرفدار: زمينة فعاليت

كار و  سياسي، محافظه(صدر هاشمي به نقل از براون مسلك روزنامه را . مراتب اعتدال است

  ٣٨؛نقل كرده است) اعتدالي
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  ؛طلب كار و مشروطه همحافظ: تمايالت سياسي

لذا سر خط مطالب .  استهاي اين روزنامه امروزه خيلي كمياب بل ناياب  شماره؛ندارد: آگهي

امتداد ايام : آورم جهت آگاهي از چند و چون مطالب روزنامه مي بهرا   دو، سال اول آنةكپي شمار

ت ئاي كه هي  اليحهةترجم. صلح و آسايش تبعه، براي پادشاه بهتر از خزاين مدفونه است

ايران از پاريس منصبان عثماني مقيم سرحدات  و صاحب  خطاب به عساكرنيخواهان عثما ترقي

 جالب نظر ها پيدا شده جداً  اخير در كلمة ايرانيةاند، آثار بيداري كه در اين دور طبع و نشر نموده

 كه سالهاست در سر تقسيم و استيالي آن با يكديگر در تدقت دولتين مجاورتين اين مملك

الغ شد، حضرت واال فرمانفرما وارد ساوجب): مياندوآب(كشمكش هستند، تلگراف مخصوص 

عنوان سياحت به شهر، ارومي  جودت بيگ پسر طاهر پاشا رئيس كميسيون عثماني به): ارومي(

) محمودخان(السلطنه  آمده بعد از دو سه روز توقف معاودت كرد و خود طاهرپاشا با محتشم

  .مالقات نمود

  

  نتيجه

صادي، فرهنگي و بررسي حوادث و وقايع تاريخ معاصر در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقت

توان استعمار خارجي و استبداد داخلي قلمداد   كه اهم آنها را مي،علت موانع متعدد  به ...هنري و

كه  عمل آمده است  بهاي هوقف ده است، تالش بيشكه شايد و بايد بررسي و روشن ن  چنان،كرد

حتي فراموش و  نانوشته االمكان اي از ابهام و سردرگمي باقي بماند و حتي وقايع تاريخي در هاله

اند با  تا توانسته. اند برخاستهنيز  وقايع ساختن وارونه و دگرگون به حتي بر اين اساس،گردد و 

سونگري در نيست و نابودي و تضييع و تباهي اسناد و  گري و يك ايجاد محيط خفقان و قشري

اند  صدمه و لطمه را ديدهاند، در اين راستا ازجمله منابع و مأخذي كه بيشترين  مدارك برآمده

 در اين مذكورهاي  به دورة كامل اغلب روزنامهنداشتن ها و مطبوعات است كه دسترسي  روزنامه

  .مقاله شاهد گويايي بر اين مدعا است

شناسي و  طور كلي ازجمله علوم فلسفي و جامعه ه اخير منابع و مآخذ علوم بةدر دو سد  

 ة رشتبر اين اساس،. اندركاران حكايت دارند والن و دستئتوجهي خاص مس  از بيخويژه تاري هب
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در تنظيم آرشيو مربوط  توجهي را نگاري و نشريات بيشترين بي  روزنامهةجمله شاخ از آنو تاريخ 

هاي ناياب  ها و دوره سازي شماره ها و نشريات و تكثير و آماده هاي روزنامه و مجلد ساختن دوره

وزه رنتيجه اينكه ام.  دارندگان آنها مواجه بوده و هستةيف زندگيناماز داخل و خارج و تهيه و تأل

ة تنها از دور ده نهشكه ارزش مطبوعات در استنادات حوادث تاريخي بر همگان روشن و مبرهن 

هاي معدود و در حد  دسترسي به شمارهدر هاي گذشته نشاني نيست حتي گاهي   روزنامهكامل

رغم تالش و  به حاضر ةكه در مقال طوري هب. مواجه هستيمنمونه نيز با مشكل و دشواريها 

لذا . هاي مورد نظر را امكان دسترسي نشد اي از روزنامه وقفه گاهي حتي شماره دوندگيهاي بي

  .ناچار بررسي آنها متوقف گرديد هب

هاي   وسيله و ابزار اساسي بررسيكه وارده بر نابودي مطبوعات ة اخير ضربةطي دو سد  

جانبه جبران مافات  قدري عميق است كه جز با توجه بنيادي و ضربتي و همه بهست اتاريخي 

هاي آموزشي مقاطع   پيشنهاد گنجاندن چند واحد درسي در برنامهبر  عالوهبنابراين. ممكن نيست

 مطبوعات و نشريات و ةمختلف تحصيلي تكميلي دانشگاهها و تشكيل كنگره و سمينارهاي ويژ

خصوص اياالت و بجهت احياي مطبوعات كشور  بهتصاص بودجه خاص فراخوان مقاله، اخ

  . جبران مافات گذشته خواهان استبرايعنوان گامي كوچك  بهرا واليات 

هاي معدود   حاضر به دوره و گاهي به شمارهة عنوان شده در مقالةاز حدود چهل روزنام  

ك يا چند شماره دسترسي حاصل طور ناقص و در حد يه تنها چهارده روزنامه البته در بعضيها ب

وجه دسترسي  يچه  محدود شش سال بهي زمانةهم در فاصل ها آن  دوره از روزنامه٢٦ به .دش

 ١٣٣٠ سال از تاريخ ٩٢ها را نزديك به   نابودي روزنامهةممكن نگرديد و اين خود عظمت فاجع

 رفته و ناپيدا تشكيل هاي از بين بازسازي روزنامهو  لذا براي احياء رساند ميقمري تا حال 

 يي چنين نهادهايمو آرزومندكنيم  ميحداقل در دانشگاههاي مادر پيشنهاد را  مطبوعاتي ةپژوهشكد

  .پا بگيرددر سازمانهاي فرهنگي 
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  مجاهد

هاي انقالبي و مردمي و  نگاران و نويسندگان مقاالت و سرايندگان سروده ياد و شرح روزنامه

خان عدالت،  ، ميرزا حسين)ابوالضياء(محمد شبستري مفسران تحوالت نهضت چون سيد

زاده، ميرزا محمودخان  خان صفراوف، محمدعلي تربيت، يوسف اعتصامي، سيدحسن تقي عليقلي

العلما، ميرزاآقا بلوري   شفق، ميرزا ابوالقاسم ضياءةسلماسي، رضازاد  سلماسي، سعيدةزاد غني

 محمود اسكنداني، يعلي دوافروش، مشهد ه، حاجزاد تبريزي، ميرزاآقا نالة ملت، سيدحسن شريف

محمدرضا مساوات شيرازي، كربالحسين فشنگچي تبريزي، ميرزااسماعيل يكاني، حسين اميد، 

 ة ديگر را مقاله و نوشت ميرزااحمد سهيلي، ابراهيم شمس، عبدالحسين خازن و دهها شخصيت

  .ديگري بايد

 در تهران سيدرا  ايران نو ة و روزنامالحديدز  و بعدها صاحب امتيامجاهد ةاما همين روزنام  

  .دار بود  عهده»ابوالضياء«محمد شبستري معروف به 

  

  هويت روزنامه

  ؛مجاهد: نام -١

  م؛١٩٠٧ سپتامبر ١٧ق برابر با ١٣٢٥ شعبان ماهنهم :  تاريخ انتشار اولين شماره-٢

  ؛م١٩٠٨ ة ژانوي٦ر با ق براب١٣٢٥الحرام  ةحيج، غره ذ٢٧:  تاريخ انتشار آخرين شماره-٣

  ؛ ماه٣:  مدت انتشار-٤

 ة تا شمارپنج ة، هر هفته دوبار و از شمار)مجاهد (پنج ة تا شماريك ةاز شمار:  انتشارة فاصل-٥

  ؛شد  بار طبع و توزيع ميسههر هفته ) ٢٧(آخر 

  ؛ روزنامهةحسينيه، ادار) تيمچه(تبريز، تمچه :  محل انتشار-٦

  ؛متر سانتي ٥/٦×٠٦/١٠:  قطع-٧

  ؛ صفحهچهار:  تعداد صفحات-٨

   بيست قران؛ايران  قران، ساير بالدپانزدهتبريز : اشتراك ساليانه:  قيمت-٩
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وجه .  شاهي استسه: ايران  شاهي ساير بالددو: يك نسخه در تبريز. قران) ٢٥: (ممالك خارجه

  .شود آبونه از هر كس و از هر جا مقدمتاً گرفته مي

  ؛فارسي:  زبان-١٠

 عنوان روزنامه با خط جلي درشت سياه وسط دو دست كه هر دو پنج ةتا شمار:  آرم روزنامه-١١

، شير و خورشيد ايستاده شمشير پنج ةاز شمار.  دارندمجاهد ةنام روزنام با انگشت سبابه اشاره به

  .الهاللين  دست بين به

 از كتب آنچهاما . تهاي موجود ذكري از مدير و سردبير نيس در شماره:  مدير و سردبير-١٢

 است و »ابوالضياء«آيد مدير آن سيدمحمد شبستري معروف به  ر ميبمربوط به جرايد و مجالت 

  .داد ي وي را ياري ميردر كار نشر و پخش آن حاج ميرزاآقا بلو

  ؛سياسي، اجتماعي:  فعاليتة زمين-١٣

انجمن تبريز و انجمن  ايالتي حزب سوسيال دمكرات و مركز ةارگان شعب:  تمايالت سياسي-١٤

  ؛غيبي بود

مقاالت سودمند به حال دولت و . اعالن كتب و هر از گاهي چاپ اعالنهاي عدليه : آگهي-١٥

  ؛شود و اداره در طبعش آزاد است ملت با امضاء پذيرفته مي

  ؛ اسكندانية مطبع،تبريز:  محل چاپخانه-١٦

  ؛سربي:  نوع چاپ-١٧

 خواهد گفتگوشود و  نام مجاهد طبع و نشر مي اركه، كه به مبةزنامواين ر:  مسلك روزنامه-١٨

ين مشروطيت كه مبناي آن بر شرع شريف و دين حنيف است از ي آياجراو كرد از راه و رسم 

خواهان خود را به اسم مجاهد  روزي كه بناي اساس مشروطيت گذاشته شده جمعي از مشروطه

 وطن نمودند و ما جماعت يخدمت ابنااعالن كرده و خود را وقف اعالء كلمة مشروطه و 

 خود را آزادانه در اين جريده ةپسندان  را تأسيس كرده خواستيم عقايد حقمجاهدين اين روزنامه

يم و در اين ضمن از وقايع شهري و مملكتي و پولتيكي و سياسي آنچه يمسموع خاص و عام نما

 وافي كرده تا رمق در جد نوع يدر حفظ ابنا.  موافق صالح مملكت است درج خواهيم كردفعالً

تن داريم نخواهيم گذاشت كه حقوق شخصي و نوعي و شرفي و مالي و شرعي و عرفي آنها 
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يم ما را ينما طلبي يا غرض شخصي ديگري بشود و از قادر اليزال مسئلت مي پامال عدوان يا جاه

  .يددر اين مسلك پايدار و به خدمت نوع و ابناي وطن و مملكت موفق فرما

ساخت  يان را در خود منعكس ميياين روزنامه بيشتر مطالب مربوط به مجاهدان و فدا  

 اول ةكه چون عباس آقا تبريزي، امين السلطان را در تهران ترور كرد عكس او را در صفح چنان

 سوم خود انتشار داد و تجليل بسيار كرد و مجاهدان را تشويق و ترغيب نمود كه عكس او ةشمار

خان باغبان هم در جنگ با طرفداران استبداد  را به قنداق تفنگهايشان نصب كنند و چون حسين

  :كشته شد عكس او را هم چنين كردند

  مـن بگذشتير و از جاسدر راه وطن از     مـتا خلق بدانند كه ما عاشق و مستي

 ماكويي ةالسلطن  ، آمدن كردان ماكو و اميدي كه مخالفان به اين قواي مهاجم اقبالپنج ةدر شمار

  :رود و پل منجم برسند روزنامه نوشت هاي تلخه بسته بودند و آنها توانستند تا كناره

  از استـه بــان را ره اندر گلـكه گرگ    ر در خواب ناز استـان ما مگــشب

ي گـذشـت    بــال مــا ادبــار گـشـتـهمـگـر اقـ   ـهـكـه از نــامــوس ايـراـن

جهت احياي حس همكاري و الفت و اتحاد به مشروطه آمده به كه در كتب مربوط  چنان  

 مردمي كه تا ديروز ،زيد و مردم شور ديگري يافتنداچون ديد و بازديد كويها از يكديگر آغ

پاخاسته و خود را شريك  ديدند امروز خود به ار ميسرنوشت خود را در دست كارگزاران قاج

صورت  : تحت عنوانق١٣٢٥المكرم   پنجم شوال،١٣ ةمجاهد در شمار. ديدند ل كشور ميئمسا

شب جمعه مطابق با شب عيد فطر عموم آقايان علما و : مجلس اتحاد عموم اهالي محالت نوشت

براي ) سي خانيم امامزاده(ه چرنداب  امامزاد-سادات و حضرات تجار و اصناف در مسجد مشهور

جلب اتحاد و اتفاق و تأليف قلوب از عموم سكنه و ساير اجله و محترمين، مجلس بسيار 

اكبر  ي و شربت آقاي ميرعليي پس از اجتماع جمعيت و صرف چا.باشكوهي تشكيل داده بودند

يح قريب بدين برخاسته مردم را امر به سكوت كرده سپس نطقي بسيار فص) وكيل سراجان(

  :مضمون ادا نمودند

خواهان كه با قلب صديق  دران مذهبي امروز بايد ما فرقة مشروطهااي هموطنان گرامي و بر«  

 وسيع ةو خاطر سليم فقط براي حفظ بيضة اسالم و محض پاس حقوق اسالميان پاي بدين داير
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بين دورانديش تمام حركات  شايم انظار دول همسايه و توجهات ملل اجنبيه با دوربينهاي پي نهاده

عالوه از فرقة مغرضين  يقين بدانيد همسايگان ما. كنند و سكنات ماها را ديده كشف و تجزيه مي

براي ما حكم دشمنان خانگي را دارند منتظر يك بلواي ) ع(و مستبدين كه به فرمايش امام المتقين 

را كه نمايندة ذراي حضرت  كه بلكه سادات محترم هستندملي گوش به زنگ و شورش داخلي 

از .  با حضرات مجاهدين طرف نمايند و نتيجه، مقصود خود را نايل گردندهستند) ص(خاتم 

االسالم و علما اعالم دامت بركاتهم   ةحجدران ديني استدعا داريم كه به عرض پيشگاه اعموم بر

 اينان عاقبت دول اجنبيه برسانند و از مقاصد دون همتان آگاه سازند كه نيت فاسد و خياالت كاسد

 خودشان بدون هيچ مقدمه عساكر ةرا به مردم خود خواهند رساند و ايشان نيز به بهانة امنيت تبع

چه خون جگري از اسالف و ه خودشان را داخل مملكت نموده خاك هزاران سالة ما را كه ب

حرم در پيش . كنم ن به يادگار مانده متصرف خواهند گشت همين قدر عرض ميأالش نياكان عظيم

يد و دوباره بدتر از اولي ما را يحرامي در پس اگر رفتيد برديد و اگر خفتيد مرديد فصاحت نما

اي برادران عزيز اعمال و . اسير چنگال استبداد و گرفتار پنجة حكومت مطلقة خودشان نسازند

يت بيدق افتخار به  مشروطةكه از بدو اساس مقدس يد و چناني خودتان را بزودي اصالح نماراطوا

دنامي و بل به مبدطوري كنيد كه اين نيكنامي و سعادت جاوداني  دست ما آذربايجانيان افتاده باز

اكبر سراج،  ادبار تاريخي ما نگردد وگرنه واي اگر از پس امروز بود فردايي بعد از ميرعلي

  :واندند دوم مند ايستاده دو بيت شعر خةميرزاحسين واعظ آن خطيب آزادي در پل

  آوازش را از دور گــوش شـنــيـد    صبح است همي مؤذن آواز كشيد

  خبران ز خواب غفلت بجهيد اي بي    يعني كه رسيد از دو سو سيل فتن

  

  آمال عمو

هاي سرجنبانان آن انجمن در تبريز  كنندة خواسته  ارگان انجمن اسالميه و بيانعمو آمال ةروزنام

خواهان كه متكي  به تقليد از مشروطه. همچشمي داشتو يتي چشم اين با انجمن ايالتي و وال. بود

 كه از لحاظ فقه و علوم اسالمي و ،به آيات عظام نجف بودند اينها نيز به آقا سيد كاظم يزدي

 ارگان انجمن انجمن ة روي آوردند و نيز در مقابل روزنام،ن عصر خود بودامرجعيت از سرآمد
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به سال ( اخير را ةويژه روزنام ه را منتشر ساختند بآمال عمو، سالميهاهاي  ايالتي و واليتي روزنامه

 اعمال كردندر نيم ورق خشتي با چاپ سنگي به طور هفتگي براي روشن ) ق١٣٢٦

هاي منتشرشده اطالع دقيقي در   نويسندگان و تعداد شمارهةدربار. خواهان برپا كردند مشروطه

چند و براي آگاهي بيشتر از . اره بيرون نيامده استاحتماالً بيش از هشت و نه شم. دست نيست

نگرش انتقادي بر كاركرد « دو شماره از اين روزنامه به مقالة ة روزنامه بر ترجمچون

 ة ارگان انجمن اسالميعمو آمال ةخواهان تبريز در يازده ماه محاصره از خالل روزنام مشروطه

 مسلسل ة و علوم انساني دانشگاه تبريز، شمار دانشكده ادبياتة در نشرينويسندهبه قلم » تبريز

  . مراجعه شود١٦٥

  

  بوقلمون

) زاده غني(ورقي منتشر در تبريز با چاپ سربي به مديريت ميرزا محمودخان سلماسي   نيمةروزنام

 قمري، صدر هاشمي به نقل از فهرست جرايد آذربايجان تربيت، زمان انتشار روزنامه را ١٣٢٧در 

 در قالب طنز و  كهنويسد كه مسلك فكاهي و سياسي داشته است  سربي ميدو روزه و با چاپ

  .پرداخت  مملكت و اوضاع و احوال اجتماعي سياسي ميةفكاهي به انتقاد از روش ادار

  

  محاكمات

محمدعلي تربيت .  در شهر تبريز انتشار دادم١٩٨٠/ ق١٣٢٦زاده به سال   را غنيمحاكمات ةروزنام

 و صدر هاشمي نيز تاريخ انتشار ١٣٢٨ سال تأسيس روزنامه را يجانفهرست جرايد آذربادر 

  .دشاي از اين دو روزنامه دسترسي حاصل ن به هيچ شماره. اند  قيد كردهق ١٣٢٦روزنامه را سال 

  

  تبريز

  :هويت روزنامه

  ؛تبريز: نام -١

  ق؛١٣٢٨ ذيحجه ١٥يكشنبه : تاريخ انتشار اولين شماره -٢
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  : شمارهتاريخ انتشار آخرين -٣

 تا ق١٣٢٨( سال ٦٦ها و توقيف و تعطيليها، حدود   معوقهةبه تناوب محاسب: مدت انتشار -٤

  ؛)ش١٣٤٨

  ؛ندارد: عناوين مختلف -٥

 ة دورش؛١٣٢٠ش تا ١٣١٠ دوم از ة دورق؛١٣٣٧ تا ق١٣٢٩ اول هشت سال از دورة: ها معوقه -٦

  ش؛١٣٢٥ تا ش١٣٢٤سوم از 

، سه روزه شنبه، دوشنبه، )روزهاي يكشنبه و چهارشنبه(ز اي دو رو هفته: زمان انتشار -٧

  ؛چهارشنبه، هفتگي، يوميه

 مركزي ةخان محل بلوار جنوب تلفن (، آقاي مجيدالممالكة مغاز، تبريزةادار: محل انتشار -٨

  .١٦٥ ة تلفون، نمر؛) تبريز-امروز

  ؛متر سانتي ٥٠*٣٣) ق١٣٢٨(هاي سال اول  شماره: قطع -٩

  ؛ ص٨، ٦، ٤: اتتعداد صفح -١٠

  ؛كرد معلوم نمي: تيراژ -١١

  ؛فارسي: زبان -١٢

  ؛ندارد: آرم -١٣

به :  شش ماهه؛نا قر٢٨ :ارجهخن، ا قربيست:  داخله،نا قرچهاردهتبريز : ساليانه: اشتراك -١٤

  .نا قر٨، ٦، ٥: ن، سه ماهها قر١٦، ١٢، ٨: ترتيب

  .ي شاهپنج و خارجه چهار شاهي، داخله سهتبريز : تك نمره

  ؛حسين تبريزي: صاحب امتياز -١٥

ولي پس از چندين شماره مديريت  «؛اسماعيل يكاني، سالهاي بعد حسين اميد: سردبير -١٦

  .»دار شد جاي يكاني، تبريزي خود عهده هروزنامه را ب

  :نويسندگان اصلي -١٧

تصادي و در اي آزاد، ملي، اجتماعي، سياسي، اق روزنامه«): مسلك روزنامه( فعاليت ةزمين -١٨

  ؛»راند طرفداري عامه سخن مي
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  ؛زردكاهي: نوع كاغذ -١٩

  ؛سربي: نوع چاپ -٢٠

  ؛ اسكندانيةمطبع: نام چاپخانه -٢١

 اداره در حك و اصالح -٢؛ شود  مكاتيب و مقاالت وارده مسترد نمي-١: اختيارات روزنامه -٢٢

قاالت مخالف با مسلك امضاء و م تمبر، نوشتجات بي  پاكتهاي بي-٣؛ مقاالت مختار است

  . درج نخواهد شد-روزنامه

 ة كه هنگام١٣٢٩ ة ذيحج١٤چهارشنبه ) ١٢٧( سال اول روزنامه ة آخرين شمارةسرمقال  

اي براي   مراغهةالدول سازي حاج صمدخان شجاع دخالت روزافزون قواي روسيه در تبريز و آماده

 و ايجاد امنيت اتباع دول خارجي در تبريز م١٩٠٧ قرارداد ةهاي غايي در آذربايجان به بهان برنامه

زنان فراموش شده  مشي روزنامه و ياد قلم  جهت آگاهي از خطبه  تحرير درآورده ةبه رشت

 را با ياد نيك تمامي كوشندگان قلمي حق و حقيقت عيناً حوادث حاد يكصد سال اخير آن

  :آورد مي

 اقوام و مجالس صلح عمومي و به عموم ملل حيه و جمعيات مودت: در پيشگاه عدل عالم

  .پارلمانها و فرق سياسي و مجامع و كنفرانسها و مطبوعات

اسير يك قيد شقاوت، گرفتار يك پنجة . ليون ايراني، مظلوم يك احتراصيما بيست م  

دهيم  زده را تشكيل مي  بدبخت و فالكتةاز ميان ابناء عصر بيستم يك خانواد. آلود قساوت خون

از . المثل ملل است نجابت و بسالت آن ضرب. م تمام اقوام بوده ما مسلّة عائلكه قدمت و اصالت

 قصوري كه نسبتش را  وما گرفتنده  كه باي هخورد. بدو اختراع خط و وضع اساس تاريخ در عالم

به ما دادند اين بود كه گفتند و شهرت دادند، نوشتند و منتشر ساختند كه ايراني جاهل است و 

 حاصلخيز وسيعي از روي كره را غصب نموده و از ةقطع. م است و مخالف ترقيعل ضد علم، بي

 در صورتي كه ما ايرانيان مدتها است كه از ؛اند استثمار و استنتاج هيئت بشر عاطل و باطل گذاشته

هيچ مجاهدت و جانبازي در فراهم آوردن اسباب ترقي و تعالي كوتاهي نكرده و مضايقت 

جز علم، فكري سواي تكامل نداريم، خواب و خيال ما علم است و علم،  هوردي ب. ايم ننموده

بندند همان مثل گرگ با بره  خولياها و آرزوهاي ما همه ارتقا است اين افتراها و بهتانها كه بر ما مي
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تو بودي كه پارسال فحشم دادي بره احتجاج نمود كه من «: ي گفتيجو است كه در مقام بهانه

 چه جانها  ...!عجبا«اده بودم جواب داد اگر تو نبودي پدر يا مادرت بوده است پارسال از مادر نز

 چه رحمتها است كه .ايم چه جوانها است كه فداي ترقي نكرده. ايم است كه در راه تجدد نداده

در » نانا«اي يتيمان شهداي حريت آنا ه  با آنكه ناله ...!ياللعجب: ايم براي تكامل متحمل نشده

ت خانمانهايي كه چون شمع در عشق تكامل سوخته هنوز به رنگ ذوغالي خود تغيير اشتداد اس

سازند؟ اين   ما مدلل ميةافزايد، اين تقصيرها را بر ذم  خود ميةعد روز بر طبيعي نداده و روزبه

شمارند؟ به مانند آنكه حليلة يك نفر مسافر در غياب او شوهر اختيار  روي ما ميه جرمها را ب

به فوت شما اقامة بينه :  قاضي گفت،افر پس از معاودت شكايت پيش قاضي برد مس،نمود

گويم من  شود كه مي  بيچاره مسافر پاسخ داد كه حضرت قاضي شاهد از من معتبر مي.اند نموده

  .ام نمرده

 مجالس صلح ي اي اعضا،ها  اي مبعوثين پارلمان، اي جمعيات مودت اقوام،اي ملل حيه  

آيا شاهد از شهداي ما، از ،  اي مطبوعات، اي كنفرانسها، اي مجامع،اسي اي فرق سي،عمومي

شود كه پدرها   از مادرها و پدرهاي پسر مرده معتبر مي، يتيم شهدايهاي ويران شدة ما، از ابنا خانه

گفته خود را در آغوش سياه مرگ ) اشهدان الحريه و االستقالل ايشان من ايات اهللا(و پسرهايشان 

دانند كه ترقي تدريجي است و در هرجا و هر  يزي كه هست اين است و همه ميچ. افكندند

 هيچ ملتي به .تدريج حاصل شده به يك دفعه به منتهاي تكامل جهيدن ممكن نيست همملكت ب

 هر جماعتي بايد به اندازه سعي و تالش خود را ارتقاء .بار ترقي نكرده و نخواهد كرد يك

ايم و كمتر از   هيچ جمعيت جد و جهد نكرده وبخت كمتر از هيچ ملتتواند و ما ايرانيان بد مي

.  اشرار را از ميان خود برانيم ...گذارند نمي. گذارند ليكن ما را نمي. ديگران سعي و تالش نداريم

  .گذارند دست تطاول دزدان را از گريبان مملكت كوتاه كنيم نمي

گذارند مالية خود را  نمي. خود مهيا كنيمگذارند فرصتي پيدا كرده عناصر عالم براي  نمي  

رند فرجة اگذ نمي . حاذق جلب كنيميگذارند براي امراض خودمان اطبا نمي. يميتسويه نما

رند قشون خود را از روي اصول اگذ نمي.  مليه خود را روح تجدد بدميمي اعضاةدست آمد هب

رند در تأمين استقبال خود اگذ  نمي.يميرند براي آتية خود فكري بنمااگذ نمي. صحيحه منظم داريم
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. گذارند ادارات خود را مرتب داريم نمي. گذارند موانع را از پيش برداريم نمي .نقشة ثابت بكشيم

. رند قوانين موضوعة خود را اجرا كنيماگذ نمي. يميگذارند امورات خود را اصالح نما نمي

ان را در دم پرتگاه عميق و مدهش آلود خودش  خونةگذارند و باالخره پنج  نمي،گذارند نمي

مان كرده و در آن  خواهند علي الروس االشهاد خفه  ما گذاشته ميةانقالب به حلق ضعيف و خست

  .پوشمان نمايند  هولناك انداخته و خاكةدر

 ةليون ايراني مظلوم از اطفال معصوم تا پيران كهن سال در زير آن پنجياينك بيست م  

سوي عدل عالم كه از احساسات شماها تشكيل يافته و اگر خود  ظلومانه بههاي م آلود با ديده خون

 .شد  پرخون و حرارت قلوب شما مجسم نميةجز از حسيات متطايره از نقطه يك هيكل بودي ب

 ةواسط طوري مسترحمانه و استمدادجويانه نگران است و دارند كه حركات مذبوحانة خود را به به

انگيز و حسرت  در ميان هر ملتي به مثابه روح است با يك پاس حزن عناصر جوان خود كه ةتغذي

   ... .گويند  خود را بدرود سياسي  حيات  متمادي خاتمه داده

  

  شفق

  :هويت روزنامه

  ق؛ ١٣٢٨ رمضان ٢٧: تاريخ انتشار اولين شماره -١

  ؛ ق١٣٢٩ الحرام ةحيج ذ٢٦دوشنبه : تاريخ انتشار آخرين شماره -٢

طور هفتگي عنوان كرده  هشد مرحوم اميد ب بار طبع و توزيع مي اي دو هفته: انتشار زمان ةفاصل -٣

  ؛اداره در درج مقاالت مختار است. تمبر قبول نخواهد شد مكتوبات بي. است

  ؛شفق ادارة روزنامة ،تبريز: عنوان مراسالت و تلگرافات -٤

  ؛٥٧٥ة  نمر،دربند حاجي محمدجعفر ،٣٩هكوچة تلگرافخان: محل اداره -٥

  ؛ مطبعه اميد: محل چاپ -٦

  :شش ماهه      :ساليانه    ،وزيري بزرگ: قطع روزنامه -٧

  .نا قر٨      .نا قر١٤      :تبريز: وجه اشتراك -٨

  . قرآن١٢      .نا قر٢٠        :واليات داخله
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  .نا قر١٦      .نا قر٢٨        :ممالك خارجه

  .شود راك پيشكي دريافت مي وجه اشت، شاهيچهار:  شاهي، واليات داخله دو:تك نمره در تبريز

  . صفحهچهار: تعداد صفحات -٩

  ؛فارسي: زبان -١٠

  ؛نام روزنامه با خط نستعليق درشت: آرم -١١

  ). شفق سالهاي بعدةصادق رضازاد دكتر(رضازاده ). آقا). (حاج(ح : سردبير و صاحب امتياز -١٢

زاده را با آن مسلك  نيغ. مكه كمتر كسي هست «:  سلماسيةزاد غني محمود: ولئمدير مس -١٣

  .»تحرير و اسلوب بيان نشناخته باشد

  ؛زاده، ميرزا احمدخان سهيلي رضازاده، محمود غني حاج آقا: نويسندگان اصلي -١٤

  ؛سياسي:  فعاليتةزمين -١٥

  ؛طرفدار استقالل ايران و حافظ حقوق ايرانيان: تمايالت سياسي -١٦

 وجه ، آخري پنج شاهي استة در صفح؛هيقيمت اعالنات سطري ده شا. دارد: آگهي -١٧

  ؛شود اشتراك پيشكي دريافت مي

  ؛سربي: نوع چاپ -١٨

هاي خود  آن را در مجموعه روزنامه) ١٣٢٩ رجب المرجب ١٦پنجشنبه (، سال دوم اول ةنمر

 نگارش و اماليي آن ةبدون دستكاري در شيو» رجعت استبداد« آن را تحت عنوان ة سر مقال.دارم

ل حاد روز و چگونگي بينش و نگرش صاحبان ئ مسلك روزنامه و مسااايي بجهت آشنبه 

  :آورم روزنامه را از پس قريب يك قرن باز مي

  

  رجعت استبداد

وطن مقدس ما ايران كه يك تاريخ مشعشع و احتشام قديمي را دارا بوده، و حال نيز در اين عصر 

خواهد اصول منحوس سلطنت مطلقه را  يعالم تجدد نهاده و مه  قدم ب، طبيعتةا به سائقپتمدن 

ه صعود به دور اندازد، و شروع به امور سياسي آنست از خود ب گير كه از قرون قديمه گريبان

مدارج ترقي نمايد، نفوذ قواي استبداد را ريشه بركنده و زواياي مملكت و منابع سياست را از 
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 و ملي بيندازد، در ا در مجراي شورحسيات عموم افراد ايراني پر كند، جريان امور حكومتي را

انتظام امور آورده و خط حركت ه ب همچنين وقت و هنگام باريك، هزاران مشكالت رنگارنگ رو

پرور است،  كه مقتضاي احوال يك مملكت اشراف طوري هسازد، و ب آمال مليه را دچار انحراف مي

  .نهد زوال ميه ب تدريج رو هافكار عامه ب

حسيت آمده و ه ملت بالديدة ايران ستمها ديده و ظلمها كشيده و باالخره ب پس از آنكه ،بلي  

پيكر استبداد بر زمين زدند و بدين مناسبت گرد و غبار انقالب، آشوب به مملكت انداخت، نقاط 

راهها از نعمت امن و .  حكومت از نفوذ افتادند،آمده بناي شورش بنهاد، بالد از رستة نظام به در

اهالي شب و روز زير مخاطراتي . كلي متروك گرديد هتجارت و اكتساب ب. گشتندآسايش محروم 

سر بردند و با پنجة غدار ظلم پنجه زدند و ده هزاران  هآور اجتماع آنها بود ب كه همواره هجوم

همه مصائب مركز  جوانان نورس جانفشان را فداي حصول آمال خويش ساختند تا بعد از اين

ي را برچيده، مجلس ملي كه محيط آمال و افكار يير آورده و ادارة كيف مايشاز هفساد را از تخت ب

شوند، و در ساية  سوي حالت اوليه سوق مي هامروز دوباره دارند رو ب. ن بود برپا نمودندامظلوم

دهن يك روز ه خاكم ب. بازند تدريج آثار ازدياد نفوذ حكومت ملي را مي هتحريكات روساي امور ب

افقش از عكس خون هزارها فداكاران حريت رنگين است بر يك ظلمت شديد مبدل سينه را كه 

نويسي   ميثاق حقةي در كار و خامه را با ناميگو  پيمان درستةاينك چون ما را با خام. سازند مي

را كه از تحوالت سياسي پايتخت طرف تنقيد يافتيم محض اداي آنچه  در ميان است ناچار خبري

يم و به او از ينما ومي است، از كشف مضمرات ضمير خويش قصور نمي يك محرر عمةوظيف

 ما در دور اكثريت ةداريم كه حكومت مشروط مند خود عرضه مي حضور هموطنان حقيقته بلند ب

نهال جوان و تازه . نمايد آوري را طي مي موقع خطرناكي رسيده و دركات وحشته فرقة اعتدال ب

تدريج گرد  هرفراز كرده و بعد از تصادف مخاطرات عظيمه بنمو حكومت عامه را كه مختصري س

هاي شيرين خود را   ميوهةدور نموده و اخذ طراوتي كرده و مژده پريشاني انقالب را از خود ب

 ،ريشه آن بگذارنده وارة اختيار تام ب. خواهند با انواع دسايس و حيل از پاي درآورند دهد مي مي

محاكمه  اشخاص را بي. مقام اجرا برآورده دامات ممكنة خود را ببعد از آنكه اختيارات تامه اق

. اجازه خريد كرد تفنگهاي اسقاط روس را بي. تحقيق توقيف فرمود روزنامجات را بي. تبعيد نمود
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مهابا  آهن را بي صحبت امتياز راه. مالحظه صرف جاهاي غيرالزمه بنمود استقراض خارجي را بي

 ةي رمقي را نيز كه در قوينست كه دور خود را تكميل نمايد و جزعزم آه ميان آورد حال به ب

نام حمايت سلطنت مليه از زواياي  هرا كه ب يي يعني صداها؛پارلماني موجود است محو كند

ان مشروطه در سر دارند از خاطرها گهنداشود خاموش، و خياالتي را كه خو مجلس بلند مي

 سپهداري باال ةواخر آخرين پردة نمايشهاي كابين بدين جهت است كه در اين ا.فراموش سازد

 اختيارداران را كه ثآرد او آخرين خط تشب جلوه مي ههاي عجيب و غريب ب رود و نقشه مي

سازد، آري چون آقاي سپهدار اعظم استقامت ملت را  باشد نمودار مي» انفصال مجلس«عبارت از 

ور شمشير مردم خموش نگرفتند و سكوت مالحظه نمودند چون ديدند كه با اخذ اختيار و با ز

گفتار و نويسندگان تنقيدكار فكريات خود را باالطراف متوجه  نپذيرفتند بلكه وكالي راست

سوي فعاليات كابينه بنمودند و نيك را از بد تميز دادند و معايب را بشمردند و در پيش ادارة  هب

 توضيح دادن و مسئول بودن نبودند  بهاضرگاه ح مناسبت اينكه هيچه سنيه سدي از تنقيد نهادند ب

 ايران را بذلة زور شمشير ةعلت اينكه مشروط ه ب، تنفر داشتندا از مسئوالت شوربراي اينكه طبعاً

 اقليت را نياورده و از پايتخت ة فرقةاين مناسبات تاب تنقيدات جسورانه  ب،پنداشتند خويش مي

  .رشت هم رفتنده اعراض فرمودند و تا ب

طهران نموده و بر ه گيريم باز مراجعت فرموده ورود ب موجب اطالعاتي كه دوباره مي هبولي   

 و جلوگيري ااستيضاحات مجلس شور اند و گويا در اين اشتغال اخير براي سد سر كار رفته

اگرچه . اند تعطيل مجلس است اميد آن بازگشتهه  كه انديشيده و باي هتلميحات نويسندگان چار

ه ي از افراد اعتداليون اين نقشه آخرين اختيارات تامه را نيز قبول نموده و فريب بممكن است بعض

شود عده از اهالي وطن   اگرچه مي؛ظاهريات خورده و انفصال را موجب اصالح امور شمارند

 ،)برقراري امنيت(» دفع اشرار«نواز تهي نو مانند   سامعهةعزيز تعطيل مجلس را فداي چندين كلم

   ... . ولي چون اكثريت اهالي ايران مضرات و وخامت اين يك،بنمايند) دار دولتقوت و اقت(
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  زانك

 انتشار روزنامه را كرده از صدور يا عدم صدور ةنام وارطانيان با تعهد زير درخواست صدور اجازه

  .مجوز و طبع و نشر آن اطالع دقيقي در دست نيست

  ؛رطانياناالكساندر دير و: اسم مدير

  ؛معلوم نيست: محل اداره

  ؛ فاروسةمطبع: محل مطبعه

  ؛زانك و هفتگي: عنوان و ترتيب

  ؛٤٥٠ الي٣٥٠: تيراژ

  ؛سوسيالي و طرفدار وطن و معارف: مسلك

   .١٣٢٨ برج، عقرب ١٥ شهر صفرالمظفر، ١٤: تاريخ

  

  شوراي معارف

خان عدالت صاحب امتياز چندين روزنامه از وزارت معارف   سيدحسينق١٣٢٩در سال 

كه از  نمايد، چنان  به نام فوق به شرح زير مياي را  طبع و نشر روزنامهةاست صدور اجازدرخو

مقام منيع وزارت .  مزبور داده نشده استةآيد اجاز كتب و منابع جرايد كشوري و ايالتي برمي

ه  به اين بندشوراي معارفاستدعا از مقام محترم آنكه امتياز جريده به اسم . معارف دام توفيقاتهم

اگر . شود كه بر طبق قانون مطبوعات رفتار نمايد موجب همين عريضه ملتزم مي مرحمت شود، به

يم در يوزارت معارف مايل باشند كه مطالب راجع به معارف را در اين جريده طبع و توزيع نما

 اميدواريم است علمي و ادبي و اخالقي ةكمال امتنان پذيرفته خواهد شد چون مسلك اين جريد

  .مساعدت وزارت معارف مصدر خدمت شاياني بشودبا 

  

  ها نوشت پي
  .۱۳، حيدر عمواوغلي، ص  انقالبةچكيدرضازاده ملك، رحيم، . ۱
  .۱۲۸، ص  ايرانةتاريخ مشروطكسروي، احمد، . ۲
  .۲۴۶، ص از صبا تا نيماپور، يحيي،  آرين. ۳
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  .۲۶۸كسروي، همان، ص . ۴
  ). تحقيقات تاريخيةفصلنام( اسناد ة، گنجين)لهمقا(برادران شكوهي، سيروس، آمالعمو . ۵
  .۱۷۶، ص ۱، چ ۱، ج )ق۱۲۸۹ -۱۳۲۰(نژاد، اسناد مطبوعات  بيات، كاوه، مسعود كوهستاني. ۶
  .مالحظه شود) ش۱۲۸۶ -۱۳۲۰(، اسناد مطبوعات ۲، ج ۹۵توضيح روزنامه در ص . ۷
  .۴۳، ص ۱۳۳۴، تبريز، اسفندماه ۲، ج تاريخ فرهنگ آذربايجاناميد، حسين، . ۸
  .۱، ص ۲۰ ة، نمر)روزنامه(اميد . ۹
برادران شكوهي، :  تا با دولت مشروطه ملت كسب امن كند، نك*اي افسر فرق وطن ديرپا» انجمن«اي . ۱۰

  .۲۱، ص »...مجلس ملي تبريز «سيروس، 
  .... انجمن ة از خالل روزنام۱۹۰۷قرارداد برادران شكوهي، سيروس، . ۱۱
  .۷۴، پائيز و زمستان ...هايي از بيداري روستايي در آذربايجان  نشانه برادران شكوهي،. ۱۲
  .۱۳، ص ...هايي از بيداري و نقش زن در نهضت مشروطه  نشانهبرادران شكوهي، . ۱۳
  .۱۳، ص  ترور ميرزا علي اصغرخان اتابك اعظمةتحقيق تازه درباربرادران شكوهي، . ۱۴
  .۱۴۶، ص ۱۳۴۷، ارديبهشت ماه ۳، س ۱، ش هاي تاريخي  بررسيةمجلرضواني، محمد اسماعيل، . ۱۵
  .همان. ۱۶
  .۱۳، ص ۱۶، جهان كتاب، ش »انجمن «ةدر تكميل بحث تيراژ روزنامبرادران شكوهي، . ۱۷
، به كوشش » انجمنةروزنام« جمهوري اسالمي ايران با همكاري استانداري آذربايجان شرقي، ةكتابخان. ۱۸

  .ش۱۳۷۴جمشيد كيانفر و ديگران، 
، ص ۷۷، پاييز و زمستان ...زاده از اوج انقالب  هاي محمود غني ها و سروده روزنامهبرادران شكوهي، . ۱۹
۵۹۱.  
شمس ) اي  ميرزا جعفر خامنه-خازن(قلم زنان انقالب مشروطه برادران شكوهي، بيژن اوردوبادي، . ۲۰
  ).بخش اول (۹، ص )روزنامه(
  .۵۸، ص ۱۳۵۹، ۲، ش )مجله(، ارك ايدار بود و پايدار رفتيادي از آنكه پبرادران شكوهي، . ۲۱
، ضميمه ) مخصوص روزهاي جمعهةشمار(، آدينه كنم ساربانا احساس وحشت ميبرادران شكوهي، . ۲۲
  ).مهدي آزادي(
  ).روزنامه(انجمن . ۲۳
  هاي سرخرنگ بلندا گشتند بيرق   بيدار شدند اطفال شيرخواره. ۲۴

  دميده شد صور اسرافيل دميده شد    ها خونين شدند آرزو و خواسته
  قربانيان وطن صف در صف كشيدند    ها تماما درهم ريخت قانون

  كني اي خدايي كه خفتگان را بيدار مي  كني اي خدايي كه به مخلوق رحم مي
  در هيجان است خون ملت    هاي تلگراف خسته شدند سيم

  شمرحمت بخش شاه جوانبخت مان با    اي خداي مهربان مظلومان
  مغلوب بكن عساكر ظالم را    پامال كن هواداران استبداد

  رحيم باش ملت بيچاره را      
  .۱ق، ص ۱۳۲۵ ةاالول سن  شهر ربيع۳۰، ۱، س ۲۱ ة، نمر)روزنامه(اميد . ۲۵
  .همان. ۲۶
  .همان. ۲۷



 

  

237    ... با تأكيد برق1330هاي تبريز از مشروطه تا عاشوراي   گذرا بر روزنامهينگاه

  .۴ ، ص) هفتگيةروزنام(، عصر آزادي، )غالمحسين ساعدي(هاي ناپيدا  برادران شكوهي، همان، كرانه. ۲۸
  .همان. ۲۹
  .۲۰ - ۲۱، ص تاريخ تحول نثر فارسيآبادي، عزيز،  دولت. ۳۰
  .۳ق، ص ۱۳۲۴ الحرام ةحلجا  ذي۲۲، ۱، س ۲، ش )روزنامه(آزاد . ۳۱
  .همان. ۳۲
  .۳، س ۱۳۲۴ الحرام، ةحلجا  ذي۱۵، ۱، ش )روزنامه(آزاد . ۳۳
  .۳۴۵، ص ۱۳۳۷رداد ماه  م۱ محمد عباسي، ة، ترجم...تاريخ مطبوعات و براون، ادوارد، . ۳۴
  .۴۰، ص ۲، ج تاريخ فرهنگ آذربايجاناميد، همان، . ۳۵
  .براون، همان. ۳۶
  .۲۱۴، ص ۲، ج تاريخ جرايد و مطبوعات ايرانصدرهاشمي، محمد، . ۳۷
  .م۱۹۰۸ ة ژانوي۹ق / ۱۳۲۵ الحرام ةحيج ذ۵، پنجشنبه ۱، س ۲، ش )روزنامه(حرف حق . ۳۸
   .آمحمدعلي قاضي... يد داد پاساژ امت و برلين تا دبيرستان شهسه راه امين امروزي، امت. ٣٩
  

  منابع
  .۱۳۴۰، تهران، خوارزمي، ۳اپ ، چاميركبير و ايران، )دكتر(آدميت، فريدون  -
  .۱۳۵۱ ،، تهران، كتابهاي جيبيدوم اپ، چلد اول و دوم، جاز صبا تا نيماپور، يحيي،  آرين -
  .۱۳۳۲ فرهنگ، اسفند ماه ة، تبريز، اداراپ اول، چنتاريخ فرهنگ آذربايجااميد، حسين،  -
  .۱۳۳۴  فرهنگ،ة، ادار، تبريزلد دوم ج همان،-
  .ق۱۳۲۴ الحرام جةحل ذي ا۱۵، ال اول، س اولةمار، ش)روزنامه(آزاد  -
  .ق۱۳۲۴ الحرام جةحل ذي ا۲۲، ال اول، س دومةمار، ش همان-
  .ق۱۳۲۵ ةهر صفر سن ش۲۷، تبريز، سال اول، ۲۰ ة، نمر)روزنامه (اميد -
  . ق۱۳۳۵ شهر ربيع االول ۳۰، تبريز، ال اول، س۲۱ ة، نمر همان-
، لد دوم محمد عباسي، جة، ترجم مشروطيتةتاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دور، )پروفسور(براون، ادوارد  -
  .۱۳۳۷هران، كانون معرفت، ت
  .۱۳۴۱رفت، هران، كانون معتزاده،   رضا صالحة، ترجملد سوم ج همان،-
، تهران، سازمان اسناد اپ اول، چلد اولج) ش۱۳۲۰ -۱۲۸۶ (اسناد مطبوعاتنژاد،   كوهستاني و مسعود، كاوهتبيا -

  .۱۳۲۷ملي ايران، 
، تحقيقات تاريخي ة اسناد، فصلنامة، گنجين»، ارگان انجمن اسالميهعمو آمال «،)دكتر(برادران شكوهي، سيروس  -
  .۱۳۷۷، تهران، بهار و تابستان ۳۰ ،۲۹شمارة پياپي ، )دفتر اول و دوم (۸ الس
علوم انساني و نشرية دانشكده » انجمن يا انجمن تبريز«، »جريدة ملي«، »روزنامة ملي«، »مجلس ملي تبريز«،  همان-

  .۱۳۷۴، پائيز ۱، ش م ال اول، س اولةمار، شاجتماعي دانشگاه تبريز
مجلة دانشكده ادبيات و علوم  ،» ارگان انجمن ايالتي آذربايجان-من انجة از خالل روزنام۱۹۰۷قرارداد «،  همان-

  .۱۳۷۱، بهار و تابستان ۲۵ ال، س۲ و ۱ ةمار، شانساني مشهد
 ةدانشكد ة، نشري»هايي از بيداري روستايي در آذربايجان در سالهاي نخستين نهضت مشروطيت نشانه«،  همان-

  .۱۳۷۴يز و زمستان ي، پا۳۸ ال، س۱۵۶-۷، ش م ۴ -۳ ةمار، شادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز
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، ش  تبريزدانشكدة ةنشري، » انجمنةهايي از بيداري و نقش زن در نهضت مشروطيت از خالل روزنام نشانه«،  همان-
  .۱۳۷۳يز و زمستان ي، پا۳۶ ال، س۱۴۸ -۹م 
، ش ۳ -۲ماره ، ش دانشگاه تبريزدانشكدةة نشري، »ك اعظمباصغرخان اتا ميرزا علير  تروةتحقيق تازه دربار«،  همان-
  .۱۳۷۳يز ي، تبريز، تابستان و پا۳۷ ال، س۱۵۱-۲م 
  .۱۳۷۵ اول تيرماه، ة، نيمال اول، س۱۶ ةمار، شجهان كتاب، »انجمن «ةدر تكميل بحث تيراژ روزنام«،  همان-
  ... دانشكدهةمجل، »ي پهلوييض استيالضزاده از اوج انقالب تا ح غني هاي محمود ها و سروده روزنامه«،  همان-

  .۱۳۷۷يز و زمستان ي، پا۱۲۲ -۲۳، ش م ۳۱ ال، س۴ و ۳ ةمار، ش) پژوهشي-علمي (دانشگاه فردوسي مشهد
  .۱۳۵۹، ۲ ةمار، تبريز، شارك ة، نشري»يادي از آنكه پايدار بود و پاي دار رفت«،  همان-
، )۱۰( آدينه ةمار، شمهد آزادي ةروزنام)  شنبه روزهايةضميم (آدينه ،»كنم ساربانا احساس وحشت مي«،  همان-

  .۱۳۷۶ آبان ماه ۱۰، شنبه ۲۱۰۶، ش م ۱۳۷۷ مهد آزادي ةشمار
 ۱۹، تبريز پنجشنبه ۳ ال، س۵۸ ةمار، شهفتگي ةروزنام(، غالمحسين ساعدي، عصر آزادي »هاي ناپيدا كرانه«،  همان-

  .۱۳۷۸فروردين 
شهرداري )  خبري-آموزشي ةماهنام (تبريز ةنشري» من اسالميهانج«) درب سرخاب(سيرخاب قاپيسي «،  همان-

  .۱۳۷۱، آبان و آذر ال اول، س۵ و ۴ ةمارتبريز، ش
  .۱۳۷۲، دفتر دوم و سوم، تهران، ) اسنادةگنجين (تحقيقات تاريخي ةفصلنام» انجمن اسالميه«،  همان-
هفته (شمس » اي خامنه خازن ميرزاجعفر«: رساله، قسمتي از »اي خامنه هاي فكري ميرزاجعفر زمينه«بردباري، بيژن،  -

   .۱۳۸۰ آبان ۹، چهارشنبه ۱۲۰ ةمارتبريز، ش) نامة فرهنگي، اجتماعي
  .۱۳۳۳، تبريز، چاپ فرهنگ، تاريخ تحول نثر فارسي معاصرآبادي، عزيز،  دولت -
، ) زيراكسةنسخ (-رح بخش اول ط-نشده هاي آذربايجان از موارد بررسي نبشته سنگ، )دكتر(لو، يوسف  رحيم -

  .۳۰/۱۱/۱۳۷۲تبريز، دانشگاه تبريز، 
  .۱۳۵۱ تهران، اسفندماه -اوغلي  حيدرعمو- انقالبةديكچرضازاده ملك، رحيم،  -
  .۱۳۴۷، ارديبهشت ماه ۳ اول، سال ةمار، ش» بررسيهاي تاريخيةمجل« ،)دكتر(رضواني، محمداسماعيل  -
اپ اول، ، اصفهان، انتشارات كمال، چ)۴ و ۲مجلدات (يران تاريخ جرايد و مجالت اصدر هاشمي، محمد،  -
  ).۱۳۶۴ (اپ دوم، چ)۱۳۳۲(
، دفتر )تهران (اپ اول، چ آذربايجان در انقالب مشروطيت ايرانةگان سخنگويان سه، )آتشباك(اهللا  فتحي، نصرت -

  ).۲۵۳۶(دوم 
، اپ اول، چلد اول، جانجمن تبريز ة، روزنامشرقي  جمهوري اسالمي ايران با همكاري استانداري آذربايجانةكتابخان -

  .۱۳۷۴تهران، 
  .۱۳۷۶، تهران، اپ اول، چلد دوم، جانجمن تبريز ة، روزنام همان-
  .۱۳۴۰، تهران، اميركبير، اپ پنجم، چ ايرانةتاريخ مشروط، )سيد(كسروي، احمد  -
، تهران، بررسيهاي تاريخي مجلة ة، ضميم» نخستين روزنامة چاپي فارسي در ايرانةلغت روزنام«گلبن، محمد،  -

  .۱۳۴۹، ۵ ال، س۵ ةمار، شرتشابررسيهاي تاريخي  ةمجل
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  اي منابع روزنامه
  .ق۱۳۲۴المبارك  ، هفتم رمضانال اول، س۳ ة، نمر مليةروزنام -۱
  .ق۱۳۲۴، غره رمضان ال اول، س۱ ة، نمرجريدة ملي -۲
  .ق۱۳۲۴ام الحر جةحي، هيجدهم شهر ذال اول، س۳۸ ةمار، شانجمن -۳
  .ق۱۳۲۵المبارك   شهر رمضان۲، روز پنجشنبه ال اول، س۱۴۹ ةمار، شانجمن -۴
  .ق۱۳۲۵قعده ال  دوم، روز دوشنبه، ذيال، س۲۲ ةمار، شانجمن تبريز -۵
  .المبارك  شهر رمضان۴شنبه  م، روزال دو، س اولةمار، شانجمن -۶
  .ق۱۳۲۴ ة سنالمبارك ، پانزدهم شهر رمضانال اول، ساول ة، نمراميد -۷
  .ق۱۳۲۴ ة سنةالقعد ، پنجم ذيال اول، س۸ ة، نمراميد -۸
  .ق۱۳۲۴ ةحجال ، دهم ذيال اول، س۱۳ ة نمر،اميد -۹
  .ق۱۳۲۵ ةسن ، شانزدهم صفرال اول، س۱۹ ة، نمراميد -۱۰
  .ق۱۳۲۵ ة شهر صفر سن۲۷، ال اول، س۲۰ ة، نمراميد -۱۱
  .ق۱۳۲۵ ةل سناالو ربيع  شهر۳۰، ال اول، س۲۱ ة، نمر اميد-۱۲
  .ق۱۳۲۴، ۱۵ اول، سال اول، ة، شمارآزاد -۱۳
  .ق۱۳۲۴الحرام  جةحلا  ذي۲۳، سال اول، ۲ ة، شمارآزاد -۱۴
  .ق۱۳۲۵الحرام  ، سال اول، غره محرم۳ ة، شمارآزاد -۱۵
  .ق۱۳۲۵الحرام   محرم۲۵، سال اول، ۴ ة، شمارآزاد -۱۶
  .ق۱۳۲۵الحرام  جةحي ذ۵، سال اول، پنجشنبه دوم ة، شمارحرف حق -۱۷
  .ق۱۳۲۵العمعظم   شهر شعبان۹، ال اول، س اولةمار، شمجاهد -۱۸
  .ق۱۳۲۵المعظم   شعبان۲۲، ال اول، س۳ ةمار، شمجاهد -۱۹
  .ق۱۳۲۵المبارك   رمضان۵، ال اول، س۶ ةمار، شمجاهد -۲۰
  .ق۱۳۲۵المبارك   رمضان۱۸، ال اول، س۱۰ ةمار، شمجاهد -۲۱
  .ق۱۳۲۵الحرام  جةحي، غره ذاولال ، س۲۷ ةمار، شمجاهد -۲۲
  .ق۱۳۲۶االخر   ربيع۱۳، پنجشنبه ال اول، س۵ ةمار، شاتحاد -۲۳
  .ق۱۳۲۹ ة ذيحج۱۴، چهارشنبه ال اول، س۱۲۷ ةمار، شتبريز -۲۴
  .ق۱۳۲۹المرجب   رجب۱۶، سال دوم، پنجشنبه اول ة، نمرشفق -۲۵
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