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رونمایی از «نخستین شماره» روزنامه خراسان
با حضور وزیرخارجه

...

تاریخمعاصر
اوضاع مشهد هنگام انتشار
نخستین شماره «خراسان»

رودســری  -روزنامه خراسان در شرایطی
منتشر شــد کــه در پــی بــه تــوپ بسته شدن
مجلس شورای ملی در تیرماه سال ،1287
عم ً
ال مشروطه تعطیل شده بود و بسیاری از
آزادی خواهان دوره اول مشروطه ،مقتول،
محبوس یا تبعید شده بودند .اوضاع مشهد
نیز ،مانند بسیاری از شهرهای ای ــران ،به
واسطه اقدامات محمدعلیشاه ،آشفته بود.
حکومت مرکزی کوشید تا با تغییر حاکمان
والیات،شرایطراکنترلکند؛درهمینزمینه،
«آصفالدوله»،حاکمخراسان،جایخودرابه
«صاحباختیار»داد.اماشرایطآشفتهترازآن
بودکهعمالناتوانبتوانندازعهدهرتقوفتق
امور برآیند .سه ماه بعد« ،صاحب اختیار» هم
رفتوجایخودرابهرکنالدوله،مردیکهدر
خراسانبهاستبدادوسفاکیشهرهبود،داد.
اوبهمحضورودبهمشهد،کوشیدتانمادهای
مشروطه خواهی را ریشهکن کند .به دستور
رکنالدوله،اراذلواوباش،درمعیتمأموران
حکومتی،بهدفترهفتهنامهخورشیدریختند
و میرزا صادق تبریزی ،مدیر هفتهنامه را ،به
شدتمضروبکردند.انجمنایالتیخراسان
که با نام «انجمن معدلت رضوی» و به ریاست
شیخ ذبیحا ...مجتهد قوچانی ،از شاگردان
آخوند خراسانی ،فعالیت میکرد ،تعطیل
شد .پرنس دابیژا ،کنسول روسیه تزاری در
مشهدهم،بااستفادهازشرایطبهوجودآمده،
بهتقویتنیروهایاستبدادپرداختوشرایط
را بــرای فعالیت مشروطهخواهان ،بسیار
سختکرد.

درآیینبزرگداشتانتشار  20هزارمینشمارهروزنامهخراسانکهپنجشنبهگذشتهدرسالنهمایشهایورزشگاهامامرضا(ع)مشهدبرگزارشد،
خراساندوره
دکترمحمدجوادظریف،وزیرخارجهازنخستینشمارهروزنامهخراسانمربوطبهسال 1287هـ.شرونماییکرد.اینشمارهازروزنامه
ِ
مشروطهکهاصلآندرآرشیومرکزمطبوعاتبنیادپژوهشهایآستانقدسرضوینگهداریمیشود،در 27اسفند 1287منتشرشدهاست.

...

باز نشر نخستین صفحه «اولین شماره» روزنامه خراسان در سال 1287خورشیدی

مشاهیرروزنامهخراسان

خراسان ؛ قدیمی ترین روزنامه در حال انتشار ایران
جواد نوائیان-نخستین شماره جریده خراسان،
روز پنج شنبه 25 ،ماه صفر سال  1327هـ.ق،
مطابق با  27اسفندماه  1287هـ.ش و برابر با 18
مارس 1909میالدی ،منتشر شد .لوگوی روزنامه
خراسان ،شامل نام روزنامه و سال انتشار آن به
صورت قمری در پایین عنوان ،دو خوشه گندم در
دو طرف عنوان و سال و چهار کلمه برادری ،آبادی،
برابری و آزادی در چهار طرف عنوان روزنامه بود.
عنوانمراسالتدرروزنامههایقدیمی،معمو ًالبرای
خوانندگانی که قصد ارسال نامه یا خبر به روزنامه
داشتند،درجمیشد.ازآنجاکهشهرهاکوچکبود،

آدرسهای آن زمان پیچیدگیهای زیادی نداشت
و حتی گاه ،به جای «عنوان مراسالت» ،از «نشانه
تلگرافی»« ،عنوان تلگرافی» و مانند اینها استفاده
میکردند .در واقع ،گیرنده نامه شناخته شده تر از
آن بود که نیازی به توضیحات بیشتر درباره آدرس
باشد .در ستون سمت راست صفحه اول نخستین
شماره روزنامه خراسان ،عنوان مراسالت با این
آدرس تکمیل شده بود« :مشهد مقدس – مدیرکل
رئیسالطالب» .زندهیاد ملکالشعرای بهار در جلد
نخستکتاب«تاریخمختصراحزابسیاسیایران»
درباره این عنوان مینویسد« :من و رفقای دیگر ...

عضو مراکز انقالبی بودیم و روزنامه «خراسان» را به
طریقپنهانیطبعوبهاسم«رئیسالطالب»موهوم
منتشر می کردیم و اولین آثــار ادبــی من در ترویج
آزادی در آن روزنامه انتشار یافت ».با توجه به اینکه
انتشار جریده خراسان ،در دوره استبداد صغیر و
عصر اختناق محمدعلیشاهی صورت میگرفت،
اهم
بدیهی بود که رعایت اصــول مخفیکاری از ّ
وظایف گردانندگان جریده محسوب میشد .دبیر
ونگارندهنیز،باعنوان«م......ی»معرفیشدهاست
کهایننیز،عنوانیجعلیوغیرواقعیاست.نخستین
شمارههایروزنامهخراسان 3،شاهیقیمتداشت.

طبق گزارش زندهیاد «علی اصغر شمیم» در کتاب
«ایران در دوره سلطنت قاجار»ِ « ،قــران» ،بخشی از
واحد پول ایران در دوران قاجار بود .هر  ۱۰قران،
معادل یک تومان بود و هر قــران ۲۰ ،شاهی و هر
شاهی ۵۰دینارارزشداشت.ریالهم،بهیکقران
و پنج شاهی ( ۱٫۲۵قــران) گفته میشد .ظاهر ًا
جنس سکههای «شاهی» از مس بود .بهای جریده
خراسان ،در چهار صفحه ،با در نظر گرفتن شاخص
سال 1315هـ.ش،قدیمیترینشاخصیکهسایت
بانکمرکزیدراختیارماقرارمیدهد،بهنرخامروز،
چیزیحدود 820تومانبود.

▪چرا«خراسان»؟

بهدنبالایناقدامات،رابطهمشروطهخواهان
مشهدی با یکدیگر و با آزادی خواهان سایر
شهرها،محدودشد.بههمیندلیل،تعدادی
از مشهدیهای هــوادار مشروطه ،تصمیم
گرفتند برای برقراری ارتباط با هممسلکان
خود در شهر و نیز ،سراسر کشور ،جریدهای
را به صــورت مخفیانه منتشر کنند؛ نام این
جریده را خراسان گذاشتند .مدیریت جریده
برعهده سید حسین اردبیلی بود و بیشتر
مقاالت روزنامه و از جمله ،مقالهای که در
شماره نخست آن به چاپ رسید ،توسط او
نوشتهمیشد.ملکالشعرایبهارهم،ضمن
فعالیت در زمینه تقویت روند انتشار جریده،
نخستین اشعار سیاسی خود را در خراسان
بهچاپرساند.مندرجاتاینروزنامه،عموم ًا
شاملاخبارفعالیتهایمشروطهخواهیدر
دیگرشهرهاوتلگرافهایمشروطهخواهان
سایر بــاد میشد .در واقــع ،گردانندگان
خراسان میخواستند در جو پراختناقی که
توسط استبداد داخلی و استعمار خارجی بر
مشهد حاکم شده بود ،کور سوی امید را در
دلمردمروشننگهدارندوالبته،دراینزمینه
موفقیتهایخوبیهمبهدستآوردند.

سید حسین اردبیلی ،نخستین مدیر روزنامه
خراسان ،در سال  1258هـ.ش در اردبیل
به دنیا آمد .او پس از طی کردن درسهای
مقدماتی و در دوران جوانی ،از طریق قفقاز
راهـــی مشهد مــقــدس شــد .اقــامــت کوتاه
سیدحسین در قفقاز ،او را با اندیشههای
آزادی خواهانه و همچنین ،قدرت جراید در
هدایت افکار عمومی آشنا کرد .وی پس از
ورود به مشهد ،تحصیالت را از سر گرفت و
مدتی بعد ،مدیریت مدرسه «رحیمیه» مشهد
را که از مدارس نوین این شهر بود ،عهده دار
شد .چندی بعد و در پی به توپ بسته شدن
مجلس شــورای ملی و آغاز استبداد صغیر،
شرایط فعالیت امثال سیدحسین اردبیلی
محدود شد و به وخامت گرایید .با انفجار یک
بمبدرمحلانجمنایالتیخراسان،اومصمم
شد برای زنده نگه داشتن امید در دل جوانان
آزادیخواه ،روزنامهای را با عنوان «خراسان»
منتشر کند .انتشار خراسان تا شماره 24
ادامه پیدا کرد .با پیروزی مشروطهخواهان
و فتح تهران ،سید حسین اردبیلی به عنوان
نماینده مــردم مشهد در دوره دوم مجلس
شــورای ملی انتخاب شد و به تهران رفت.
او در تهران ،ضمن فعالیتهای سیاسی،
فعالیتهای مطبوعاتی را هم ادامه داد و به
سرپرستیومدیریتروزنامهجدیدالتأسیس
ایــران منصوب شد .سرانجام ،سید حسین
اردبــیــلــی  ،روز شنبه ،هفتم تیرماه سال
(1297حدود  100سال قبل) ،دار فانی را
وداع گفت و در گورستان مشهور ابنبابویه
شهر ری ،به خاک سپرده شد .متأسفانه ،با
وجودتالشفراوان،تصویریازنخستینمدیر
روزنامهخراسان،نیافتیم.

...

مفاخرخراسان
روزنامهخراسان؛عرصه
نخستینتکاپوهایمطبوعاتی
«ملکالشعرا»

▪آغازاعتراضات

با تشکر وسپاس از مرکز اسناد و مطبوعات بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی

شاه برای مهار قیام مردم مشهد ،به فرمانده
قــشــون خــراســان دســتــور داد اعتراضات
مردمی را سرکوب کند؛ اما این کار ،شرایط
را پیچیده تر کرد .مردم روستاهای اطراف
مشهد ،برای حمایت از مشروطه خواهان
متحصن در حــرم رضــوی ،دسته دسته به
مشهد می رفتند .با افزایش حضور مردم
در صحنه مبارزه ،نیروهای استبداد عقب
نشستند و تلگرافخانه به تصرف مشروطه
خــواهــان درآمـــد .م ــردم مشهد بــا ارســال
تلگراف بــرای محمدعلی شــاه ،خواستار
اصالح امور و بازگشایی مجلس شورای ملی
شدند .با گذشت چند ماه از ماجرای تسخیر
تلگرافخانه و بی توجهی شاه به خواسته های
مردم مشهد ،چهار هزار طلبه ،در اعتراض به
رفتارهای ضدمردمی رکن الدوله و فجایعی
کهطیچندماهدرسایرنقاطکشوررویداده
بود ،در حرم رضوی جمع شدند .با رسیدن
خبر اجتماع طالب ،بازارها بسته شد .مردم
گــروه گــروه به سمت حــرم رضــوی حرکت
کردند .با افزایش تعداد معترضان ،حاکم
مشهدبهوحشتافتادودستورسرکوبمردم
توسط نیروهای تحت امرش را صادر کرد .در
جریاندرگیریهایآنروز،یکیازطالب،با
گلوله مأموران رکن الدوله به شهادت رسید.
شهادت طلبه جوان در جوار حرم رضوی،
خشم مردم مشهد را برانگیخت و قیام مردم
مشهد علیه استبداد صغیر آغاز شد .قیامی
که سرانجام ،به عمر استبداد صغیر در مشهد
پایانداد؛اماکسانیکهازتاریخاطالعدارند،
میدانند که این ،هنوز آغاز ماجرا بود.

سیدحسیناردبیلی
نخستینمدیرروزنامهخراسان

زنـــدهیـــاد اســتــاد،
مـــلـــکالـــشـــعـــرا،
محمدتقی بهار،
یکی از نخستین
گردانندگانجریده
خــراســان ،در سال
 1265هـــ.ش ،در
شهر مشهد متولد شد .پدرش ،ملکالشعرا،
میرزا محمدکاظم صــبــوری ،شاعر آستان
قــدس رضــوی بــود و بهار ،طبع شعر و لقب
ملکالشعرایی را از پدر به ارث برد .او از هفت
سالگی به ســرودن شعر پرداخت و در مدت
کوتاهی،بهشهرترسیدواشعارشِ ،وردزبان
اهلادبومردمکوچهوبازارشد.مرحومبهار،
افزون بر فعالیت ادبی ،به فعالیت سیاسی نیز
میپرداخت و همین رویکرد ،زمینه ورود او را
به عرصه فعالیتهای مطبوعاتی فراهم کرد.
نخستینتجربهروزنامهنگاریبهار،درروزنامه
خراسان رقم خورد؛ جریدهای که در دوران
استبدادصغیر،بامدیریتسیدحسیناردبیلی
منتشرشد.اولینمطلببهاردرخراسانهم،
مستزاد مشهور «کار ایران باخداست» بود؛
شعری استخواندار که به یکی از مهم ترین
سرودههای عصر مشروطه تبدیل شد .بهار
پسازخراسان،بهفعالیتدرروزنامه«طوس»
پرداخت و سپس ،خودش روزنامه «نوبهار»
را منتشر کرد؛ اما این روزنامه توقیف شد و
سالها بعد ،به اهتمام پسرعمه وی ،شیخ
احمد بهار ،دوباره مجال انتشار در مشهد را
یافت .ملکالشعرای بهار سال بعد ناگزیر
شد به تهران فرار کند .او در پایتخت ،روزنامه
«تازهبهار» را منتشر کرد که به دلیل مواضع
ضداستعماری ،به دستور وثوقالدوله ،عاقد
قرارداد ننگین  ،1919توقیف و تعطیل شد.
مرحوم بهار ،نخستین بار ،به عنوان نماینده
مردم درگز در سومین دوره مجلس شورای
ملی،بهخانهملتراهیافت.اوبعدازآننیز،چند
بار به نمایندگی مجلس انتخاب شد و در این
کسوت ،از دوستان و همراهان شهید مدرس
بود.باتأسیسدانشگاهتهران،ملکالشعرای
بهار به تدریس در دانشکده ادبیات پرداخت.
او در سالهای پایانی عمر خود ،به دلیل ابتال
به بیماری ِسل ،با مشکالت فراوانی روبهرو
بود و سرانجام ،بر اثر عوارض همین بیماری،
در نخستین روز اردیبهشتماه سال،1330
رخدرنقابخاککشیدودرگورستانمشهور
«ظهیرالدوله»بهخاکسپردهشد.

