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انتشار مستمر «خراسان»  73ساله شد
چگونهروزنامهخراسانازتولداسمیوانتشارمخفیانهدر 27اسفند1287
بهانتشار رسمیومستمرازاولتیر 1328رسید؟

▪ازسالنامهتاروزنامه

پیش از آنکه روزنامه خراسان در دوره جدیدش
متولد شود و پا بگیرد ،مردم مشهد خراسان را با
سالنامههایش میشناختند؛ سالنامههایی در
قطعهای مختلف که آن زمان معلومات عمومی
بود و امروز ،اسنادی است قابل اعتنا .گروهی که
این سالنامهها را تهیه میکردند ،بعدها در زمره
گردانندگاناصلیروزنامهخراساندرآمدند؛مث ً
ال
مرحوم عمید ،نویسنده فرهنگ فارسی «عمید»،
یکیازمسئوالنتهیهاینسالنامههابودکهبعدها،
سردبیر روزنامه خراسان شد .بنیانگذار چاپخانه
خراسان ،مرحوم شیخ احمد بهار بود؛ پسرعمه
ملکالشعرا که در سال 1314ش ،بعد از واقعه
مسجد گوهرشاد ،او را به جرم دخالت در جریان
اعتراض،بهتهرانفرستادندوشیخاحمد،بهناچار
چاپخانه را به اقوامش واگــذار کــرد .اینطور که
مرحوم ابراهیم توسلی ،از قدیمیترین کارکنان
چاپخانه خراسان میگفت ،چاپخانه را در سال
1291ش تأسیس کــرده بودند؛ یعنی چیزی
حدودسهسالبعدازپایانانتشارروزنامهخراسان
دوره مشروطه و آغــاز تکاپوهای روزنامهنگاری
ملکالشعراوشیخاحمدبهاردرآن.چاپخانه،بعداز
کمیراتجربهکرد.مرحوم
شهریور،1320رشدی ّ
توسلیدرخاطراتشبهیادمیآوردکه«پسازشروع
جنگبینالمللیدوم،یعنیسال،1320شرکت
چاپخانه خراسان شعبهای به نام چاپخانه شرق در
خیابان خسروی (دیالمه امروزی) مقابل مسجد
بناها (شهدای امــروزی) به سرپرستی و مدیریت
من تاسیس کرد .آن موقع حدود 20سال داشتم.
اما خب بازار چاپ ناگهان خراب شد و صاحبان
شرکت خراسان ،چاپخانه شرق را به مرحوم دکتر
ضیائیفروختندومنشدممسئولومدیرچاپخانه
خراسان که در فلکه جنوبی ،جنب بازار بزرگ ،در

سرایسلطانیقرارداشت».خاطراتاوراکهمرور
میکنم ،از رابطه دکتر ضیائی با چاپخانه و بعدها
روزنامهخراسانمطلعمیشوم؛همانپزشکیکه
مطبش ،در تقاطع خیابان خسروی و ارگ ،باالی
ساختمانکفشملی،همچنانخودنماییمیکند
و حتی میشود رد پای مطب او را در تصاویر دهه
1310شمشهدهمپیداکرد.
▪توپهاییکهروزنامهراهدفگرفتند!

آغــاز دوبــاره انتشار روزنامه خراسان ،با فــراز و
فرودهای جریان ملیشدن صنعت نفت همزمان
شدوالبته،روزنامهباوجودرویکرداجتماعیاش،
در حمایت از ملیشدن صنعت نفت ،مقاالت
متعددی را منتشر مـیکــرد؛ ایــن اقــدامــات از
چشم حکومت دور نماند و بعد از کودتای 28
مرداد سال  ،1332برای روزنامه و کارکنانش،
دردســرهــایــی ب ـهوجــود آورد .مــرحــوم ســادات
شکوهی که باید او را نخستین حسابدار روزنامه
خراسانبدانیم،براینگارندهنقلمیکردکهبعد
ازکودتا،ارتشواردخیابانهاشدوروبهرویدفتر
روزنامه تانک مستقر کردند« :تانکهای ارتش
جلویروزنامهآمدندولولههایتانکهارابهطرف
روزنامه گرفتند تا ما را بترسانند .ما هم در طبقه
باالی ساختمان ،وحشتمان گرفته بود؛ چون
آن روزها حساب و کتاب خاصی نبود و نمیشد
مطمئن باشیم که از مهلکه جان به در میبریم.
آخرشازپشتساختمانوازرویپشتبامهافرار
کردیم و رفتیم!»
▪نقلیتاریخیازنخستینموزعانروزنامه

خوب است در این مجال ،یــادی هم از موزعان
روزنامه داشته باشیم؛ نوجوانان و جوانانی که از
همان آغاز انتشار دوباره ،در روزنامه جمع شدند
و هر صبح ،با دوچرخه ،از کوچهپسکوچههای
شهرعبورمیکردندوروزنامهرابهدستمشترکان
میرساندند.مرحومتوسلیمیگفت«:ماآنموقع
 30موزع داشتیم که از همان اول ،با دوچرخه
زدن
کار توزیع را انجام میدادند .در ضمن کار تا ِ
روزنامههمباموزعانبود؛یعنیخودشانروزنامه
را تا میزدند و سهم خودشان را برمیداشتند
و میبردند برای توزیع .یادم میآید زمانی که
مسئول روزنامه نبود و بهنوعی ،کارها را من اداره
میکردم،یکروزصبحزودبهکوچهاشکان(کوچه
آیتا ...خامنهای فعلی و مکان دوم دفتر روزنامه
خراسان پیش از انتقال به کوچه رادیوسیتی در

ای َحرمت ملجأ درماندگان
دور مران از در و راهم بده

گفتوگوی خراسان با حجتاالسالم دکتر جباری ،استاد تاریخ اسالم
درباره شاخصهای فضیلت در سیره وکالم امام رضا(ع)

خیابان ارگ) آمدم تا ببینم روزنامه توزیع شده یا
نه؟ دیدم همه روی زمین نشستهاند و روزنامه تا
میکنند .وضع خوبی نبود؛ یعنی وجهه خوبی
نداشت.بههمسایهنجارمانگفتمچندمیزبیاورد
و بگذارد برای کا ِر موزعان .بعد از آن دیگر میز
گذاشتنبرایاینکاربابشدوهنوزهماستفاده
میکنند .موزعان خیلی خوشحال شدند؛ دیگر
َک َمرشاندردنمیگرفت».ابراهیمتوسلیازنحوه
تشویقموزعانروزنامههممیگفتوبهبستههای
تشویقی روزنامه برای آنها اشاره میکرد« :آن
زمان حقوق هیچ کس را اضافه نکردم؛ ولی به
موزعها گفتم هر کدامتان که کسی از او شکایت
نداشته باشد ،جایزه دارد؛ چون گاهی مردم
به روزنــامــه میآمدند و از کــار موزعان شکایت
میکردند.آخرماهکهشد،دیدمهیچکسازاینها
شکایتی نداشتهاست و برای هر کدام یک ساعت
رومیزیخریدمکهآنموقعارزشزیادیداشت».
بیتردید ،مهمترین سرمایه خراسان تا امروز،
نیروهای توانمندی بودهاست که چرخهای این
روزنامهمردمیرابهچرخشدرآوردهومیآورند؛از
نویسندگانتوانمندیمانندسیدحسیناردبیلی،
ملکالشعرا بهار ،شریعتی ،شفیعیکدکنی،
حسن عمید و  ...بگیرید تا موزعان و کارگران
چاپخانهوعکاسانهنرمندیکهامروز،نامبسیاری
ازآنهارانمیدانیم.
▪ 112سال کجا و 73سالکجا؟!

طی مــا ههــای اخیر ،احیان ًا در همین صفحه،
مطالبی را دربـــاره 112ســالــه بــودن روزنــامــه
خراسان خواند هاید و شاید از تفاوت این رقم،
با عــدد  73ســال که امــروز در صفحه از آن یاد
کردیم ،تعجب کرد هباشید .واقعیت آن است
که از منظر تاریخی ،روزنامه خراسان در 27
اسفند سال  1287خورشیدی متولد شد؛ با
همت سیدحسین اردبیلی ،ملکالشعرا بهار و
 ...؛ اما انتشار آن در دور اول ،در تابستان سال
1288ش متوقف شد و بعدها ،انتشار آن تنها در
قالب سالنامهها تداوم یافت .از روز نخست تیرماه
سال  ،1328روزنامه این اقبال را به دست آورد
که به صورت روزانه و بدون وقفه ،منتشر شود و در
دسترس عالقهمندان و همشهریان قرار گیرد.
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حالجیان/نوائیان – والدت امام هشتم ،حضرت
علی بن موسیالرضا(ع) ،برای ما ایرانیان از دو
جهت باعث مسرت و شادی است؛ نخست از این
منظر که ولیخدا پا به عرصه وجود نهاده و دوم،
از آنرو که ما ،افتخار میزبانیاش را داریــم و او را
ولینعمتخودمیدانیم.اینروزفرخندهومبارک،
البتهروزشادمانیاست؛امانیکوستکهدروالدت
باسعادتعالمآلمحمد(ص)،گذریبرآموزههای
آن حضرت داشته باشیم و از فرصت شادی ،مهلت
یادگیری و آموختن فراهم آوریم .در دنیای سراسر
مــادیگــرای ام ــروز ،سر بر آستان اولیا نهادن و
کسب فیضکردن ،سعادتی است که هرکس به
آن نمیرسد .یکی از وجوه مهم آموزههای علی بن
موسیالرضا(ع) که در روزگار ما ،باید موردتوجه
قرار بگیرد و با بهره گرفتن از آن ،زمینه گسترش
عدالت در جهان فراهم شود ،اهتمام آن حضرت به
حقوقانسانهاوبرابردانستنآنهاازمنظرخلقت
و امتیاز بخشیدن به هر کس ،بر اساس تقواست؛
همان دستورالعملی که خداوند در قــرآن با آیه
الل َأ ْتقَ ُ
شریفه« ِإ َّن َأ ْک َر َم ُک ْم ِع ْن َد َّ ِ
اک ْم»،آنراموردتوجه
وتأکیدقراردادهاست.جالباینجاستکهحضرت
رضا(ع) در روزگاری به چنین آموزههایی اهتمام
میورزید که سخنی از حقوق بشر در میان نبود و
بلکه ،اخالق اشرافی در میان جامعه بیداد میکرد
و این از برجستگیهای معارف اهلبیت(ع) است
که قرنها پیش از آنکه بشر به چنین مقولههایی
ورود کند ،آن را مورد توجه و تأکید قرار دادهاست.
بهانهکسباطالعاتبیشتردراینزمینهومناسبت
مبارک والدت حضرت ثامنالحجج(ع) باعث شد
کهبهسراغحجتاالسالمدکترمحمدرضاجباری،
استادبرجستهتاریخاسالمبرویمودراینزمینهبااو
بهگفتوگوبپردازیم.
یکی از جلوههای مهم در معارف
رضوی،توجهامامرضا(ع)بهجایگاهانسانیتو
برابری همه انسان ها از منظر خلقت است .این
آموزههاشاملچهنکاتیمیشود؟
اسالم فیذاته ،آمد تا عوامل دنیوی تفاخر ،از ثروت
و نــژاد و ...را از میان انسانها بــردارد .در سنت
نبوی ،عرب و غیرعرب با هم فرقی ندارند؛ آنچه
سبببرترییکانسانبردیگریمیشود،اطاعت
از خداست ،تقواست .جلوه این آموزه را میتوان
در سیره امــام رضــا(ع) مشاهده کــرد .امــام حتی
در روزگــاری که به عنوان ولیعهد جامعه اسالمی
شناخته میشدند ،این امر مهم را ترک نکردند .در
حالی که در دوران پس از رحلت پیامبرخدا(ص)،
تنهادردورانکوتاهخالفتامیرمؤمنانوامامحسن

عکس / photo.razavi.ir :مراسم گل آرایی ضریح مطهر رضوی

جوادنوائیانرودسری–امروزاولتیرماهاست؛
روزیکهسرانجامروزنامهخراسانتوانستدوباره
متولد شود و آغاز انتشار دایمی خودش را جشن
بگیرد .قدیمیترین روزنامه در حال انتشار شرق
کشور و یکی از کهنسالترین مطبوعات ایران،
در این 864ماه که از سر گذرانده ،روزهای خوب
و بد فراوانی داشتهاست .سالها و دههها طول
کشیدتاخراسانبهاعتباریکهامروزدرمیانمردم
دارد،دستیابدوباز،سالهاودهههاتکاپووتالش
الزم بود تا این رفاقت و صمیمیت با خوانندگان
را پایدار نگه دارد .خراسان در دوره جدیدش،
برخالفدورهمشروطه،رویکردیکام ً
الاجتماعی
داشت؛نهاینکهاصالبهحوزهسیاستورودنکند؛
نه ،در مناسبتهای مختلف ،سیاست چاشنی
اصلیروزنامهمیشد؛امااینگزارشهاومطالب
اجتماعیبودکهحرفاولرامیزد؛حرف،حرف
مردمومشکالتآنهابود.
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علیهماالسالم ،موضوع برابری انسانها از منظر
آفرینش و برتری دادن به افراد بر مبنای تقوا مطرح
بود .غیر از این دورههــا تفاخر نــژادی ،بهخصوص
موضوع عرب و عجم برقرار بود و جامعه اسالمی در
اینعرصه،متحملرنجوتعببسیارمیشد.
امکان دارد به صــورت مصداقی
به این رویکرد در سیره امــام رضــا(ع) اشاره
بفرمایید؟
بله ،اجــازه بدهید این موضوع را با ذکر یکی دو
مثال باز کنیم .مرحوم عالمه مجلسی ،در جلد
 49بحاراالنوار (ص ،101حدیث ،)18روایتی را
نقل میکند که البته در کتاب شریف «کافی» نیز،
میتوانآنرامالحظهکرد.دراینروایتآمدهاست،
فردی از بلخ که در سفر امام رضا(ع) به خراسان،
ایشان را همراهی میکرد ،هنگام ناهار در محضر
امام(ع) بود .او میگوید که دیدم سفره انداختند
و آن حضرت دستور داد همه غالمان همراه ،حتی
غالمان و بردههای سیاهپوست ،بر سفره بنشینند
و با امــام(ع) همغذا شوند .آن بلخی میگوید که
عرض کردم کاش برای آنها سفره جداگانهای
میانداختیدوشماجداگانهغذامیخوردید.شاید
این حرف را به دلیل جایگاه امام رضا(ع) و اینکه
قــرار بود آن حضرت مقام والیتعهدی را برعهده
بگیرد ،به زبان آورد .امام(ع) بالفاصله به او فرمود:
آرام باش! خداوند ما و آنها و پدر و مادر ما و آنها
یکی است؛ مالک پاداش و بزرگداشت انسانها،
صرف ًا اعمال نیک آنهاست .این جملهای بسیار
حیاتیومهماست؛ببینید،امامرضا(ع)تنهابهبیان
موضوعاکتفانمیکند؛عم ً
النشانمیدهدکهباید
چطوررفتارکرد.
شرایطیکهامامرضا(ع)اینمسئله
رابازگومیکنند،شرایطبسیارخاصیاست.

همینطور است؛ فکرش را بکنید در شرایطی که
ن قدر
بحث برتری نژادی و تفاخر به اموال دنیوی ای 
داغ است ،فردی که مقام والیتعهدی را – هرچند
به صورت ظاهر و با اجبار مأمون – دارد ،اینگونه
دربرابر رویکردهای برتریجویانه که انسانها را
بر اساس نژاد و مال طبقهبندی میکند ،واکنش
نشان میدهد .روایــت دیگری هم در این زمینه،
به نقل از شیخ صدوق داریــم که بسیار تأثیرگذار
است؛اینروایتدرصفحه 95کتابارجمندعیون
اخبارالرضا(ع) آمدهاست .میگوید مردی خدمت
امام(ع) شرفیاب شد و عرض کرد که به خدا قسم،
شمابهترینمردمهستیدوکسیباشرافتترازپدر
شما وجود ندارد .امام(ع) فور ًا فرمود :اگر پدر من
شرافتیدارد،بهواسطهتقواواطاعتازدستورهای
الهی است .باز آن مرد زبان به مدح امام(ع) گشود
و آن حضرت را بهترین خلق معرفی کرد؛ امام(ع)
فرمود :بهترین خلق کسی است که باتقواتر باشد؛
«يا
به خدا قسم هنوز این آیه نسخ نشدهاست که َ
َ
اك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َو ُأ ْنثَى َو َج َع ْل َن ُ
ّاس ِإ َنّا َخ َلقْ َن ُ
اك ْم
أ ُّي َها ال َن ُ
َ
َ
ّ
َ
َ
الل أ ْتقَ ُ
ارفُوا ِإ َّن أ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ِ
اك ْم
ُش ُعو ًبا َو َق َبا ِئل ِل َت َع َ
َّ َ
ِير»(حجرات  .)13 -امام رضا(ع)
ِإ َّن الل َع ِل ٌ
يم َخب ٌ
میخواهد مالک برتری و شرافت را به آن فرد و
البتهبههمهمایادآوریکند؛تقواوپرهیزکاری.امام
رضا(ع) در طول عمر مبارک خود ،بارها اموالشان
را در میان نیازمندان تقسیم کردند .یکبار فضل
بن سهل به این عمل آن حضرت اعتراض کرد؛
گفت که این کار زیان و «غرامت» است؛ اما امام(ع)
درپاسخویفرمودکهاینکارغنیمتاستوآنچه
تومالکبرتریمیدانی،یعنیهمینمالواموال،
نزدخداوندسبببرترینمیشودودرآندنیاهمبه
کار تو نخواهد آمد؛ مگر آنکه از آن مال در راه خدا
استفادهکنی.
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