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گزارش تاریخی

نخستین بانوی ستوننویس
در تاریخ مطبوعات ایران

حالجیان  -دوران انقالب مشروطه در ایــران،
یکی از دورههــای پر رونق برای مطبوعات بود .در
گیالن ،میرزا ابوالقاسم ،معروف به مالباشی،
ملقب به «افصح المتكلمین» ،از اهالی رانكوه،
قصبهای در املش ،نخستین روزنامه خطه گیالن
را به نام «خیر الکالم» ،در روز یکشنبه 12 ،مرداد
 1286راهانـــدازی کــرد .روزنــام ـهای که رویکرد
مشروطهخواهی داشت و آگاهیبخشی به مردم
را در حوزههای اجتماعی پیگیری میکرد .افصح
المتکلمین،بهغیرازاینروزنامه،سهروزنامهدیگربه
نامهای«ساحلنجات»«،راهخیال»و«خیال»راهم
درگیالنمنتشرکرد.اگرچهدراینزمانروزنامهها
و جراید متنوعی پا به عرصه وجود گذاشتند و سعی
کردند جای خود را در بین مردم کوچه و بــازار باز
کنند،اماروزنامهنگاریکاریبسدشواروپرماللت
بود؛چراکهدولتقاجارهرباربهبهانههایمختلفدر
ایجاد مشکالت و گرفتاری برای مشروطهخواهان،
از هیچ اقدامی فروگذار نمیکرد .آتش برخورد با
مشروطهخواهان ،باالخره در دهم آبان ،1286
به جان روزنامه «خیر الکالم» و صاحب آن ،یعنی
«افصح المتکلمین» که از مشروطهخواهان مبارز و
بیپروایگیالنبود،افتاد.امیراعظم،والیگیالن،
افصحالمتکلمین و یارانش را دستگیر کرد و برای
 45روز ،در زندان و زیر انواع شکنجهها آزار داد.
در این بین ،همسر «افصحالمتکلمین» که دیدار با
شوهر را برایش ممنوع کرده بودند ،با هدف حرکت
در مسیر مشروطهخواهی و نجات شوهر و اثبات
بیگناهی او ،دست به اقدامات گستردهای زد .او
ابتدابهتهرانرفتوبهمجلس،اداراتوافراد ُپرنفوذ،
شکواییههایپرشمارینوشت،اماچوننتیجهبخش
نبود،سخنخودرادرقالبیادداشتهایی،درجراید
وروزنامههایآنزمانمنتشرکردوازآزادیخواهان
ومردمخواستکهاوراعلیهاینناجوانمردیوبیداد
و اجحاف همراهی کنند .او آنقدر مؤقر و موزون
مینوشت که میرزاجهانگیرخان ،در شماره 15
روزنامه «صوراسرافیل» ،از دادخواهی این زن که
اولین بانوی ستوننویس تاریخ مطبوعات ایران
محسوب میشد ،حمایت کرد و همین حمایتها،
موجباتآزادیافصحالمتکلمینویارانشرافراهم
آورد .افصحالمتکلمین ،پس از آزادی ،در شماره
 13تا «19خیرالكالم» ،به دادخواهی پرداخت.
او درنهایت توانست بیگناهی خود را ثابت کند؛
اما آنچــه در روایــت مربوط به بازداشت و حبس
افصحالمتکلمینمعمو ًالنادیدهگرفتهمیشود،آغاز
قلمزنی بانوان در کسوت ستوننویسی مطبوعات
ایراناست؛افتخاریکههمسرافصحالمتکلمینبه
نامخودشثبتکرد.

آزادی 3هزار اسیر مشهدی با تدبیر قائممقام فراهانی
چگونه  188سال قبل ،صدراعظم و ادیب نامدار ایران توانست با هوشمندی خود ،آرامش را به مشهد و شمال خراسان بازگرداند
و راهزنان و گردنکشان را سرکوب کند؟

جــواد نوائیان رودســری – خراسان ،بعد از
آغاز جنگهای ایران و روسیه تزاری ،حال و روز
خوشی نداشت .با پایان گرفتن دوره نخست
شهای
این جنگها ،در سال 1192ش ،شور 
گسترده خوانین خراسان شروع شد .برخی از
مورخان معتقدند که این شورشها ،ریشه در
سیاست دولت استعماری انگلیس داشت که
میخواست شرق ایران را نــاآرام کند و بر نفوذ
خوددرمنطقهبیفزاید.درهمینزمان،مشهد،به
عنوانبزرگترینومهمترینشهردرشرقایران،
آمــاج حمالت راهزنان و چپاول اقــوام مهاجم
ماوراءالنهربودکهازطریقمرووسرخس،خودرا
بهجلگهمشهدمیرساندندومشهدوروستاهای
اطراف آن را به باد غارت میدادند .این اوضاع
پریشان  17سال دوام آورد و بهتدریج دامنه آن
تمامشمالخراسانرافراگرفتونقطهایباقی
نماند ،مگر آنکه مورد دستبرد و حمله راهزنان
و اقــوام مهاجم واقــع شد .با پایان یافتن دوره
دوم جنگهای ایــران و روسیه تــزاری در سال
1206شوانعقادعهدنامهننگینترکمانچای،
دولت مرکزی به فکر آرامکردن خراسان افتاد؛
ظاهر ًا کار آنقــدر باال گرفتهبود که اعــزام یک
قشون محدود ،نمیتوانست مشکل مشهد و
مناطق همجوار آن را حل کند .به همین دلیل،
عباسمیرزا نایبالسلطنه ،پسر فتحعلیشاه
قــاجــار و ســـردار نــامــدار ایـــران در جنگهای
قفقاز ،به همراه وزیر ادیب و سیاستمدارش،
قائم مقام فراهانی که بعدها به
صدراعظمی محمدشاه
قاجار رسید ،مأمور آرام
کــردن خطه خــراســان و
بــازگــردانــدن امنیت و
آسایشبهمشهدواطراف
آنشد.اینزمان،مصادف
بــا اواخـــر تابستان سال
1210شبود.

▪قائممقام فراهانی در مشهد

طــبــق گــــزارش رضــاقــل ـیخــان هــدایــت در
«روضهالصفای ناصری» ،سپاه عبا سمیرزا
روز 30آذر سال ،1210توانست باالخره ،پس
از زد و خوردهای متعدد در مسیر عبور به سمت
شمال شرق ،وارد مشهد شود .عباسمیرزا که
از بیماری کبدی رنج میبرد و به نقلی ،توسط
ویلیام کورمیک ،پزشک انگلیسیاش مسموم
شــده بــود تــا نتواند شورشیان را بــه سرعت
سرکوب کند ،با هدایت و مشورت قائممقام
فراهانی دست به اقداماتی در مشهد زد که به
سرعت نظم و آرامش در آن برقرار شد .قائممقام
به خوانین شورشی پیام داده بود که اگر نگران
خشم نایبالسلطنه هستند ،میتوانند به او
متوسل شوند تا پادرمیانی کند؛ او میخواست
ضمن حفظ قدرت ناشی از حضور عباسمیرزا
در خراسان ،مسیر تسلیم را باز بگذارد و تلفات
و درگیریها را به حداقل برساند .قائممقام به
عباسمیرزا پیشنهاد داد که احمدعلیمیرزا،
حاکم مشهد را به دلیل بیکفایتی برکنار
کند و او را به محل «باباقدرت» در بیرون شهر
بفرستد تا از آ نجا راهی تهران شود .تعداد
زیادی از خوانین شورشی با تدبیر قائممقام،
به عباسمیرزا پیوستند و به این ترتیب ،نبرد

طی 17سالناآرامیدرمشهد
وشمالخراسان،راهزنانو
مهاجمانصحرانشینماوراءالنهر،
ازفرصتسوءاستفادهمیکردند
وضمنغارتاینمناطق،جمع
زیادیاززنانومردانرابهاسارت
میگرفتندوپسازانتقالآنها
بهنواحیاطرافمرو،بهعنوان
بردهبهخاناتماوراءالنهر
میفروختند

با دیگر شورشیها ،بسیار آسان شد .قائممقام
برای وساطت و جلوگیری از جنگ ،از مشهد
خــارج شــد و بــه امــیــرآبــاد چــنــاران رفــت تــا با
رضاقلیخان ،یکی از مهمترین سرکردگان
شورش ،مالقات کند و او را به تسلیم وادارد؛ اما
در این دیدار دریافت که وی ،اهل مدارا و صلح
نیست و جز با نیروی نظامی متوقف نمیشود.
به همین دلیل ،در بازگشت طرح حمله به مقر
رضاقلیخان را از مسیر «کال یاقوتی» مشهد،
به عبا سمیرزا داد .نیروهای سپاه ایــران،
اوایــل خــرداد سال  ،1211به عزم سرکوب
رضاقلیخان ،از مشهد خارج شدند و با طرح
ضربتی قائممقام فراهانی ،با سرعت خود را به
امیرآباد چناران رساندند و کار یاغی معروف را
یکسره کردند .به این ترتیب ،نظم و آرامش به
مشهد و اطراف آن بازگشت .اما این پایان غائله
شورش در مشهد و اطراف آن نبود.

بهقائممقامخبردادندسههزار
اسیرایرانیدراختیارّ 450
دلل
َبردههستندوآنهابرایانتقال
اسرااقدامکردهاند.قشونایران
باسرعتواردعملشدوتوانست
تمامسههزارنفرراآزادکند.به
فرمانعباسمیرزا،دالالنبرده
رادراختیاراسرایآزادشدهقرار
دادندتاازآنهاانتقامبگیرندو
آزادشدگان،همهبردهفروشانرااز
دمتیغگذراندند

▪آزادی اسیران ،مجازات بردهفروشان

طی 17سالناآرامیدرمشهدوشمالخراسان،
راهزنان و مهاجمان صحرانشین ماوراءالنهر،
از فرصت سوءاستفاده میکردند و ضمن غارت
این مناطق ،جمع زیادی از زنان و مردان را به
اسارتمیگرفتندوپسازانتقالآنهابهنواحی
اطراف مرو ،به عنوان برده به خانات ماوراءالنهر
میفروختند .این اتفاق ُمهلک ،یعنی انداختن
زنجیربردگیبرگردناسیرانایرانی،تأثیربسیار
مخربی بر روحیه مردم مشهد گذاشته و خواب و
خوراکراازاهالیگرفتهبود.قائممقامفراهانی،
ضمن بررسی اوضــاع ،متوجه شد که هــزاران
اسیرازاهالیمشهدوشمالخراسان،درجایی
نزدیک سرخس ،گرفتار راهزنان و مهاجمان
هستندودرانتظارفروختهشدنبهسرمیبرند؛
او گزارش این موضوع را به نایبالسلطنه داد.
عباسمیرزا پس از سرکوب رضاقلیخان،
مدتی را به استراحت گذراند؛ احتما ًال وضعیت
جسمانی وی در این توقف مؤثر بودهاست .در
اینمدت،قائممقامکوشیدتازمینهآزادیاسراو
برقراریآرامشدرشمالشرقخراسانرافراهم
کند .او موفق شد که بخشی از اســرای حبس
شده را آزاد کند ،اما بخش معتنابهی از آنها،
متشکلازسههزارنفر،جاییآنسویسرخس،
چشم انتظار کمک سپاه ایــران بودند .طبق
گزارش «فریزر» ،در سفرنامهاش ،عباسمیرزا
میدانست که کلید آرامش در مشهد را باید در
برقراری آسایش در سرخس جستوجو کند.
قائممقام فراهانی به عباسمیرزا اطالع داد که
رهایی سههزار نفر باقیمانده« ،جز به چرخش
تیغ بیدریغ» سپاه ایــران ممکن نیست .لذا
با تدبیر قائممقام فراهانی ،روز  17شهریور
سال  ،1211قشون ایــران مشهد را به قصد
سرخس ترک کــرد .یاغیان که نزدیک شدن

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

سپاهعباسمیرزارادیدند ،فرار را بر قرار ترجیح
دادنــد؛ اما با تمهیدات قائممقام فراهانی و
فرستادن گردانهایی از سپاه ایران برای دور
زدن مقر یاغیان ،تعدادی از سرکردگان آنها
اسیر شدند .عباسمیرزا توانست در یک حمله
ضربتیواردسرخسشودوشهرراازلوثوجود
یاغیان پاک کند .آنجا بود که به قائممقام خبر
دادنــد سههزار اسیر ایرانی در اختیار 450
ّ
دلل َبردههستندوآنهابرایانتقالاسرااقدام
کردهاند .قشون ایران با سرعت وارد عمل شد و
توانست تمام سههزار نفر را آزاد کند .به فرمان
عباسمیرزا ،دالالن برده را در اختیار اسرای
آزادشــده قرار دادنــد تا از آنها انتقام بگیرند
و آزادشدگان ،همه بردهفروشان را از دم تیغ
گذراندند.
▪استقبال از آزادشدگان

عبا سمیرزا مدتی را مشغول سرکوب تتمه
یاغیان بود .او به همراه سههزار اسیر آزادشده
مشهدی ،روز  19آبــان ســال  1211وارد
مشهد شد و مورد استقبال مردم شهر و علما
قرار گرفت .رضاقلیخان هدایت درباره این
استقبال در «روضهالصفا» مینویسد« :جمیع
علما و فضالی خــراســان و پیشوایان ارض
اقدس بیرون شهر رفته ،جناب مجتهدالزمانی
میرزا هــدای ـتا ...در مصالی خــارج شهر با
عامه گروه به نماز ظهر تقدم فرمود و پس از
نماز به شکرانه این کار به دعا برای فاتحان
پرداختند ».به این ترتیب ،اســرای مشهدی
در بند ،با تدبیر قائممقام و حمایت و شجاعت
عباسمیرزا از قید و بند بردگی نجات یافتند.
اما عباسمیرزا به دلیل شدت گرفتن بیماری،
در بستر افتاد و حدود یکسال بعد ،در سوم
آبان سال  ،1212دارفانی را وداع گفت و در
حرم مطهر رضوی به خاک سپردهشد.
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مناسبت
بهمناسبتسالروزشهادت
شیخفضلا...نوری

نقش روزنامهنگاری
در مبارزات شیخ شهید
رودســــــری – 112
ســال قــبــل ،در چنین
روزی ،میدان توپخانه
تهران شاهد واقعهای
غمانگیز ب ــود؛ بــر دار
کـــــــردن و شـــهـــادت
شیخ فضلا ...نوری.
شــیــخ شــهــیــد را باید
از بــرجــســتــهتــریــن
شــخــصــیـتهــای ســیــاســی و مــذهــبــی دوران
مشروطیت بدانیم .او به معنای کامل کلمه،
عــالــمــی ســیــاســتــمــدار ب ــود و ه ــوش سیاسی
فــوقالــعــادهای داشــت؛ ضــرورتهــای زمانه را
درک میکرد و آ نچــه در خشتخام میدید،
دیگران در آینه نمیدیدند .شیخ در ابتدای
کــار ،از موافقان مشروطیت بــود و بر استقرار
آن پــای میفشرد؛ امــا بهتدریج و درپــی درک
فــعــالــیـتهــای گــســتــرده غــربگــرایــان بــرای
واردکردن مبانی اندیشه سیاسی مغربزمین در
اصول حاکمیت ایران و تالش برای اسالمزدایی
و نادیده انگاشتن قوانین شرع انور ،از طرفداران
مشروطیت فاصله گرفت و مخالفت علنی خود
را با این رویکرد آغاز کرد .شیخ فضلا ...با وضع
اصطالح «مشروطه مشروعه» در دایرةالمعارف
سیاسی ای ــران ،مفهومی را که عمد ًا نادیده
گرفته شــد هبــود ،عیان کــرد و نشان داد که با
وجود انکار غربگرایان ،قوانین اسالم ظرفیت
باالیی بــرای اداره جامعه ،بر اســاس نیازهای
نوین دارد .او افــزون بر درک بــاالی سیاسی و
هوشیاری اجتماعی ،هیچگاه نسبت به استفاده
از ابزارهای نوین اطالعرسانی بیتفاوت نبود.
در حالی که علمای اعــام ،به دلیل در اختیار
داشتن شبکه گسترده منابر در کشور ،خود را از
دیگر وسایل اطالعرسانی بینیاز میدانستند،
شیخ به ضرورت استفاده از جراید برای انتشار
افکار و اندیشههایش پی برد؛ مجموعه «لوایح»
شیخ فضلا ...نوری که سندی مهم برای درک
دیدگا هها و نظرات سیاسی اوســت ،همچون
روزنامههای کثیراالنتشار در اختیار مردم قرار
میگرفت و البته ،دیــدگــا ههــای مخالف را با
چالشهایجدیمواجهمیکرد؛هرچندکهکثرت
مطبوعات مخالف شیخ ،فضا را برای عرضه بهتر
دیدگاههایاومحدودکردهبود.یکیازویژگیهای
مهم شخصیت شیخ فضلا ...نوری که دوست و
دشمنبهآناعترافدارند،شجاعتکمنظیراودر
بیان عقیده و ایستادگی و بذل جان در راه آن بود.
او حاضر به انکار اعتقاداتش نشد و زیر بیرق هیچ
سفارتخانهای نرفت .عدم وابستگی ،افتخاری
بزرگ برای شیخ بود که هرگز از کارنامه حیات
وی زدودنی نیست .مشروطهخواهان غربگرا ،او
را در دادگاه محکوم به اعدام کردند و شیخ ،بدون
هیچ ترس و واهمهای ،کشتهشدن در راه عقیده را
پذیرفتودر 11مردادماهسال،1288درمیدان
توپخانه تهران ،بر دار شد و به شهادت رسید.
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