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 چکیده
از . ی در ایران بودنگاری مستقل و انتقاد یکی از دستاوردهای انقالب مشروطه پویایی حیات روزنامه

 صور اسرافیل ةاکبر دهخدا بود که مقاالت وی در روزنام علی نگاریاین شیوة روزنامه ةنمایندگان برجست

صور  فعالیت دهخدا در استبداد صغیر با انتشار. نگاری ایران گشود در حیات روزنامه جدیدی فصل
تواند به روشن شدن ابعادی  میسروش بررسی مقاالت . استانبول ادامه یافت سروشسوئیس و  اسرافیل

مبنای این پژوهش بررسی و تحلیل محتوای . از یک مقطع مهم و پرتالطم تاریخ ایران کمک کند

توان پیشگام  را می سروشاین بررسی حاکی از آن است که  ةنتیج. استانبول در چند محور است سروش

ساز یک  یت ارضی ایران پیوند داشت و زمینهاستقالل و تمام ةطرح موضوعاتی دانست که عمدتاً با مسئل

رسد این تحول پس از مشروطه نخست در  می نظر  به. گفتمان تجددگرا در فرهنگ سیاسی این زمان شد

وجه آشکاری به خود  ایرانشهرو  آینده، کاوههایی چون  بازتاب یافت و سپس در مجله سروش ةروزنام

 .گرفت
 

 استانبول سروشدهخدا،  تقالل و تمامیت ارضی،اس مشروطه، تجدد، :های کلیدی واژه
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 مقدمه

واهان نقش خ آرمان مشروطه ،به مدت کوتاهی  کم دست ،با وقوع استبداد صغیر در ایران

یعنی نظام پادشاهی  ،سنتی قدرت ةدر مواجهه با شاکل نظام مشروطه. بر آب شد

که  ،پا به یاری نیروی قزاقدوام نیاورد و این ساختار نو ،نفع آن استبدادی و هواداران ذی

کانون  ،تبع آن به. ایران بود، موقتاً فروپاشید تزاری در ةبازوی نظامی و اهرم دخالت روسی

ا پیش دهخدا ت. خواهان از ایران به اروپا و استانبول منتقل شد فعالیت طیفی از مشروطه

به  صور اسرافیل ةای در روزنام با نگارش مقاالت روشنگرانه خواهی از افول اختر مشروطه

جدال با نظام استبداد و هواداران آن پرداخت که به باور وی در ظلم به مردم کوتاهی 

رغم موانع موجود، توانست سه  او پس از بمباران مجلس راهی اروپا شد و به. کرد نمی

های او در  پس از اروپا فعالیت. را منتشر کندصور اسرافیل  ةدیگر از روزنام ةشمار

 .بود سروش ةل ادامه یافت و محصول آن انتشار روزناماستانبو
 

تاکنون توجه سه دسته از پژوهشگران را به خود جلب کرده است؛ سروش  ةروزنام 

: 4/ 1632کهن، ) ، کهن(69-61: 6/ 1631صدر هاشمی، ) نخست، پژوهشگرانی مانند صدر هاشمی

در خالل معرفی و بررسی کلی که  (912-373: 1699/1پروین، ) و پروین (973-977، 926-929

دوم پژوهشگرانی که . اند ای گذرا به این روزنامه داشته اشاره ،نگاری ایران حیات روزنامه

توان به دو صورت  این آثار را می. اند دهخدا پرداخته ةبه زندگی، زمانه و اندیش

زارش در گ( 31-36: 1697سلیمانی، ) سلیمانی برخی پژوهشگران همچون :بندی کرد دسته

عابدی، ) دیگر همچون عابدی ةدست ؛اند داشته سروشزندگی دهخدا، نگاه گذرایی هم به 

ضمن بررسی برخی مقاالت دهخدا در  ،(38-39: 1689اصیل، ) و اصیل (167-112: 1697

 .ای او را روشن کنند ای از اندیشه اند جلوه ، کوشیدهسروش

نخست  :زنامه اختصاص یافته استمستقل به این رو صورت بهدر این میان، دو مقاله 

صرفاً به معرفی و ذکر فهرست  که (Zarcone, 1993: 243-251) رکُناکوتاه تیری ز ةمقال

ای عکسی از  امتیاز کار زارکُن این است که چون نسخه. مقاالت روزنامه پرداخته است

نادرست  اطالعات ،ها خالف شماری از پژوهشروزنامه را در اختیار داشته، بر های شماره

رضوانی، ) کوتاهی از رضوانی ةمقال دیگری. روزنامه ارائه نداده است این ةیا با اما و اگر دربار

پیشین است که او نیز معرفی کوتاهی از  ةتقریباً با همان اختصار مقال (921-929: 1698

 .داده است دست به سروش ةروزنام
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او نیز از  ةاما نوشت ،تهات صدر هاشمی را اصالح کرده اسرضوانی برخی اشتبا 

ظاهراً علت اصلی آشفتگی در اطالعات دسترسی نداشتن . برخی اشتباهات برکنار نیست

انجام  سروشها بررسی کاملی از مقاالت  از این پژوهش یک هیچدر . به روزنامه بوده است

فکری  ةبه زمین( 93-19: 1672 انتخابی،) انتخابی. و وجوه اهمیت آن مغفول مانده است نشده

 آینده، کاوههای  در ایران پرداخته و با تمرکز بر مجله« ناسیونالیسم تجددخواه»برآمدن 

گیری فرهنگ سیاسی پس از مشروطیت  ها را در شکل سهم نویسندگان آن ایرانشهر،و 

با توجه به زمان انتشار آن، از این ، سروش ةبررسی مقاالت روزنام. بررسی کرده است

 .ان آن را در این زمینه روشن کندتواند نقش پیشرو نویسندگ که مینظر نیز اهمیت دارد 

 ،سروشرسد که بررسی تحلیلی مقاالت  می نظر  بهدر یک برداشت مقدماتی چنین 

تواند به فهم بهتر  می ،نگاری روزنامه ةبا توجه به جایگاه ممتاز مؤسس آن در عرص

ه محوریت با توجه ب. استبداد صغیر کمک کند ةسرنوشت جنبش مشروطه در دور

ای که بستر ظهور  مشی روزنامه و اهمیت فضای تاریخی شخصیت فکری دهخدا در خط

 .رسد نظر می  بهاین روزنامه بود، پرداختن به این دو موضوع ضروری 
 

 نگاری در تبعید روزنامه: سروش استانبولدهخدا و . 1

نگاری  شد که روزنامهاز حیات سیاسی دهخدا آغاز  جدیدیمقطع  ،با انقالب مشروطه

 خان تبریزی و میرزا  قاسم همراهی با میرزا. آشکار آن بود ةانتقادی و روشنگرانه جلو

فصل نوی در زندگی مبارزاتی  صور اسرافیل ةخان شیرازی در انتشار روزنام جهانگیر

نگرش . نگاری فارسی بود عطفی در حیات روزنامه ةدهخدا گشود و افزون بر آن، نقط

 ،اش بود نظام اقتدار کهن و نمایندگان آن آماج اصلی ةکه شاکل ،حاکم بر روزنامه انتقادی

 در کنار توجه به اقشار فرودست اجتماعی، دو وجه متمایز محتوای این روزنامه بود

نزدیک  ةآن مشاهد ةهای خاستگاهی و شغلی دهخدا که نمون تجربه .(499: 1698کسروی، )

در این زمینه  ،(48: 1683یزدانی، ) الضرب بود دستگاه امینرنج روستاییان در حین کار در 

توپ بسته دولت مستعجلی بود که با به  اسرافیل صور ،همهبا این . داشت بسزاییتأثیر 

 .شدن مجلس پایان پذیرفت

 صورو همکارانش در  دهخدا خواهان تنگ کرد و عرصه را بر مشروطه مجلسبمباران      
دستگیر و در  ،جهانگیرخان، یار نزدیک دهخدا میرزا .گرفتندتحت تعقیب قرار  اسرافیل

به سفارت انگستان اما دهخدا فرصت یافت تا  .(331-366: 1698کسروی، ) شاه کشته شد باغ

 ،از این زمان .(396: 1698؛ کسروی، 12: 1699زاده،  تقی) راهی اروپا شودرد و سپس بپناه ب
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دهخدا را در غربت وضعیت نامساعد مالی و خانواده  ةدغدغ هایی چون یروزگار دشوار

سرگردان میان انتخاب ای خود را  ای که در نامه گونه به ،(61-62: 1698 خرداد افشار،) رنجانید

ستانبول دلیل عزیمت به ا ،در همین نامه .(66: 1698، تیر افشار) زندگی توصیف کردمرگ و 

. (821: 1638افشار، ) زندگی برشمرد و ارزانی« همه قسم کار»را کثرت تجار ایرانی، وجود 

و  وکار مشغول بودند به کسب عثمانی خاک از تجار ایرانی دردر این روزگار، شمار زیادی 

مشکالت هرچند  ،(Zarinebaf-Shahr, 1993: 209-210) از چشم دهخدا دور نمانده بود این

او را همواره آزار  دوری از خانواده در استانبول هم تداوم یافت و در کناردهخدا مالی 

 .(976: 1634، افشار) داد می

 1893 ةمشروط. سپهر سیاسی عثمانی در این زمان وضعیت متالطمی داشت 

سلطان  به دست تالش برای حفظ یکپارچگی عثمانی بود که ةترین جلو عثمانی جدی

خود های جدید را تهدیدی علیه اقتدار  که سلطان اندیشهاین با. عبدالحمید به محاق رفت

 :Karpat, 2002: 66-69, Karal, 2007) کرد، در زمان او اصالحات تداوم یافت تلقی می

VIII/ 14, 396) .برآمدن ترکان  ةآشفتگی در ساختار قدرت، زمینبه همراه  ،این اصالحات

ترکان جوان با آگاهی از سپهر سیاسی عثمانی . (Feroz, 1968: 20-21) جوان را فراهم کرد

 سیاست عثمانی وارد شدند ةگروه منسجمی به عرصجهان در هیأت های  و انقالب
(Feroz,1968:19; Sohrabi, 2002: 45 ff; Karal, 2007/IX: 28). 

 عنوان بهژاپن هم  ةبدیلی بر ترکان جوان داشت و مشروط انقالب فرانسه تأثیر بی

اخبار انقالب . (Sohrabi, 2002: 60-62) یک کشور آسیایی برای آنان منبع الهام بود ةتجرب

 ةاحیای مشروط. یافت ترکان جوان بازتاب می شورای امت ةایران نیز در روزنام ةمشروط

 قرار گرفتو برکناری عبدالحمید دو هدفی بود که در رأس اهداف ترکان جوان  1893

(Zürcher, 1997: 91) .یکی از دو هدف ترکان جوان به  ،1723 ةبا صدور فرمان مشروط

عمل  ةها هم جام ا صدور فتوای خلع سلطان عبدالحمید، هدف دوم آنبار نشست و ب

با صدور فرمان مشروطه، جانی به عثمانی دمیده شد  .(Kili,Gözübüyük,1982:70) پوشید

وقتی . شان سودمند باشد توانست برای ایرانیان سرخورده از وضعیت سیاسی که می

بستن مجلس در ایران   توپ  بهای از  به ثمر نشست، چند هفته دوم عثمانی ةمشروط

 .سپری شده بود

این سابقه تا . (19: 1672نیا،  رئیس) اشتفارسی در عثمانی سابقه د ةانتشار روزنام 

ای برآیندی از نفوذ زبان فارسی در عثمانی و پیوندهای فرهنگی ایرانیان با مردم  اندازه

جدید و  ةاز تشکیل ترکیتا پیش  معاصر نیز ةدر دور. دور بود ةاین سرزمین از گذشت
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طرفه . گیر بود در عثمانی چشمسیاست پیرایش زبانی، نفوذ فرهنگی ایران و زیان فارسی 

ای از یک مقاله به زبان ترکی منتشر کرد که در آن یکی از دالیل  ترجمه سروشکه این

 تها تلقی شده اس ها با ایرانیان، ارتباط با زبان و ادبیات آن ارتباط عثمانی« ةقوی»

 .(6: 1ةنمر ،سروش)

 ترکی عثمانی بود ةکه نخستین روزنام،تقویم وقایع ةفارسی روزنام ةفارغ از ضمیم

مستقل فارسی در عثمانی یاد  ةنخستین روزنام عنوان به ترکستان، از (19: 1672نیا،  رئیس)

ونق همه، ر  با این. (91: 1674همدانی، و  پور حسینی) منتشر شد 1481شده است که در محرم 

ه رویکردی آغاز شد ک 1474در سال  اخترنگاری فارسی در عثمانی با انتشار  روزنامه

فارسی دیگری با  ةزمانی پس از استبداد صغیر در ایران، روزنام  کوتاه. روشنگرانه داشت

در استانبول منتشر شد که پاسداری و احیای مشروطیت آرمان اصلی شمس عنوان 

دهخدا و  ،نین فضاییدر چ. (879: 1687؛ صالحی، 68: 1689حسنی، ) گردانندگان آن بود

نگاری  فارسی دیگری برآمدند که تداوم سنت روزنامه ةصدد انتشار روزنامهمکاران وی در

 .در تبعید بود
. منتشر شد 1649خر اآل جمادی 14در تاریخ  سروش ةروزنام ةنخستین شمار

مقاالتی از دهخدا، حسین دانش، هفتگی، در هشت صفحه و عمدتاً با  صورت بهروزنامه 

دهم  ةدهخدا تا شمار. شد آبادی منتشر می زاده، احمد آقایف و یحیی دولت حسین کاظم

جدید به بعد، به استناد قانون   از این شماره. بود سروشمسئول و سردبیر  مدیر

این کشور باشد،  ةمسئول روزنامه باید تبع که مدیرمطبوعات عثمانی مبنی بر این

عمر درازی نداشت و  سروش. (8: 12 ةنمر، سروش) مسئول روزنامه شد بیگ مدیر قتوفی

 .انتشار یافت 1649 ةذیقعد 12آن در  ةآخرین شمار

یکی از وجوه بارز این روزنامه تأمل در مبانی مشروطیت، سرنوشت آن و عواملی بود 

پیش آورد تا  تأسیس این روزنامه مجالی .موقعیت بحرانی قرار داده بود که آن را در

ورد تأمل و راهکارهایی را چندوچون پاسداری از این دستا ةهواداران مشروطه دربار

همزمان با مسألة دخالت خارجی، موضع نویسندگان این روزنامه در قبال . پیشنهاد کنند

 ةنکت. خواهی بازتاب آشکاری یافت روسیة تزاری و نقش آن در سرکوب جنبش مشروطه

از واقعیت سیاست  سروشدرکی است که برخی نویسندگان  جالب در این زمینه

 سروشمقاالت  ةمای ای از درون نهایتاً جلوه. اند که جای تأمل دارد داده دست  بهالملل  بین

قشون یک  ةدارد و بر حفظ تمامیت ارضی و انسجام ملی در سای گرایانهملیرا که لحن 
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و مشروطه دوران پس از ومرج  ی و هرجتوان بازتابی از آشفتگ می کند، مقتدر تأکید می

 ةدر ادامه چند جلو. نگرشی دانست که در نهایت به ظهور حکومت مقتدر پهلوی انجامید

 .شود با تفصیل بیشتری بررسی می سروشگفتمانی محتوای 

 بحران مشروطیت ۀتأمل دربار. 2

دهخدا سنتی قدرت،  ةدر پی ظهور موقعیت بحرانی برای مشروطه و تسلط مجدد شاکل

های این  یکی از جلوه. و آرمان ایشان را پاس بدارد« های مرده شمع»کوشید تا یاد 

اش تا آن مقطع و نیز تأمل در راهکار  تالش بازاندیشی در مشروطه، بررسی سرنوشت

با درج شعری  سروششاه،   پس از فتح تهران و خلع محمدعلی. رفت از بحران بود برون

شد؛ امری که « بدسگال»وزیران  شاه از برگزیدن ناب احمداز حسین دانش خواستار اجت

: 1 ةنمر، سروش) های آن برای شاه جدید بود تأمل در گذشته و تجربه ةدهند ای نشان گونه به

پس « غرض و کاردان عاقل و بی»به ضرورت سپردن کار به افراد را آبادی  دولت ةاشار. (1

واقعی انگاشت که در آن افرادی فاقد این ای به وضعیتی  توان کنایه از فتح تهران می

ضرورت توجه به معارف و تأکید بر  .(1-6: 1 ةنمر، سروش) ها مصدر امور شده بودند قابلیت

، سروش) آبادی قرار گرفته است اتحاد میان ملت هم در همین مقاله در کانون توجه دولت

در »یاد کرد که « یعارفمکاتب و م»از  ،در کنار دیگر مسائل ،دهخدا هم. (1-6: 1 ةنمر

« معارف توسعة» اند و با اشاره به حضور نیروهای روسی در ایران، چاره را«حکم عدم

روزنامه، ضمن تشویق ایرانیان  ةزاده، دیگر نویسند حسین کاظم. (1: 9 ةنمر، سروش) دانست

، وشسر) ایران خواند« تنزل و خرابی سبب یگانة»تانبول، نبود معارف را به تحصیل در اس

 .(3-1: 8 ةنمر

وضع نابسامان جنبش مشروطه در فردای فتح تهران نومیدی مضاعفی به قلم 

ومرج و نبود برخی  احمد آقایف یکی از دالیل هرج. کرد تزریق می سروشنویسندگان 

نیابت سلطنت، هیأت وزرای »: داند حکام در والیات را وجود سه حکومت در ایران می

او بر استعداد ایرانیان در کسب افکار جدید . (4: 9 ةنمر، سروش) «رسمی، هیأت مدیریه

اصول حقیقی »که تأسیس  ،شاه  تأکید کرده و هدف اصلی را نه خلع محمدعلی

نداشتن پول، قشون، مکتب، »در همین جهت مسائلی چون . برشمرده است« مشروطه

اختالف و  هایی برشمرده است که در صورت نبود را بهانه« ادارات و مداخالت خارجی

 .(8: 6 ةنمر، سروش) ملت و مشروطه وضعیت فرق خواهد کرد ةوجود دغدغ
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خورده به مشروطه و فروخفته در استبداد صغیر با فتح تهران  اینکه امیدهای گرهبا 

اقتدار . زیادی داشت ةبار دیگر زنده شد، واقعیت پس از فتح تهران با آن آرمان فاصل

اسعد و  داری امثال سردار رت پابرجا بود و با میدانسنتی قد ةسیاسی و اقتصادی شاکل

اسعد در  مناسبات درون ایلی با حضور سردار. این شاکله قوام یافته بود ،سپهدار تنکابنی

عصر استبداد بار  ةساختار قدرت به سپهر سیاسی کشور کشیده شده و حکومت به شیو

اغراض »رگیر شدن افراد در آقایف د. (176-172: 1687یزدانی، ) دیگر رونق گرفته بود

طهران ن اآل»: را گرفتاری تهران پس از فتح دانسته و نوشته است« ها شخصی و تحریص

هر . گذرد پرستان گشته، از هر سری خیالی و از هر قلبی آرزویی می گاه اقبال خیال جلوه

تمنیات شخصی خود را به حصول  ،کوشد به الفاظ غلیظه عوام را نوازش کرده کس می

تنیدگی امید و ناامیدی  این مقاالت بروزی از درهم. (6: 12 ةنمر؛ 1: 8 ةنمر، سروش) «وردآ

ن غلبه آقایف است که البته نومیدی همراه با اندوه و حسرت ناشی از وضعیت ایران در آ

 .دارد

هراس از تسلط . ایرانی دمیده شد ةاستبداد صغیر، امیدی در کالبد جامع ةبا خاتم

را بر  سروشنویسندگان  ،بر ساختار قدرت پس از فتح تهران« طلب جاهطماع و »افراد 

تهیه کنند که حضورشان در « وجودهای مقدس»ای طوالنی از  آن داشت تا سیاهه

های  همچنین عنوان شد که با توجه به هزینه .(8-9: 1 ةنمر، سروش) مجلس جدید الزم بود

، سروش) های پیش دارند تری از دوره نسنگی ةنمایندگان وظیف ،بسیار مبارزه با استبداد

ومرج و وجود حکام  با اشاره به هرج ،های خود آقایف در یکی از مقاله. (4-1: 11 ةنمر

دانسته است که با وجود تالش « آسایش و سکون»مردم را آرزومند  ،مستقل در ایران

را نبود در ادامه علت این مسئله او . مجاهدین، پس از فتح تهران هم رخ نموده است

بازیها و  دسته»برشمرده است که بتواند به « مسئوله ةیک حکومت مستقل»

: 12 ةنمر، سروش) پایان دهد« پرستان طماعان، حریصان و شهرت و اقبال ... های سازی حیله

حکومت مستقل و مسئولی که  ،اوضاع و احوالتر از این بود و در آن  تلخ واقعیتاما . (1

 .حریص پایان دهد آرزویی بیش نبود بتواند به دخالت افراد

تربیت  ةراهکار عبور از وضعیت بحرانی را در مقول سروشبرخی نویسندگان 

از نگاه  .را برشمرد« دبستانی»و « خانگی»ای اقسام تربیت  زاده در مقاله کاظم. اند  جسته

بان گهن»است تا بتوانند « و ملیی یات وطنسح»والدین تربیت فرزندانی با  ةوظیف ،او

را بخشی ضروری از تربیت دبستانی « خواندن تاریخ ملی»او . باشند «وطن خویش
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علت حصول »زعم نویسنده باید  به. کند بر آن تأکید می گرایانهملیای  داند و از زاویه می

های  تحمیل عهدنامهو  ها شکست جنگ»و نیز « ترقیات و مدنیت قدیم و خرابی امروز

فرزند ایران نیز در » وقتیگیرد که  و سرانجام نتیجه می ،را در تربیت گنجاند« مضر

عمر فدایی  آخر ،آغوش حمیت پرورش یافت و در دبستان غیرت ملی درس خواند

 .(3-9: 11 ةنمر، سروش) «.گردد وطن و ملت خود می حقیقی

اند؛  رفت از بحران اندیشیده از منظر دیگری نیز به راهکار برون سروشنویسندگان 

دهخدا راهکار را نه در . کرد انتقاد و اصالح را متوجه خود مردم می ةسویمنظری که 

الدوله و یا اقداماتی مانند شورای دولتی  ظهور مصلحانی چون امیرکبیر، سپهساالر و امین

های مردم آذربایجان؛  شاه و فداکاری  شاه دیده است و نه در خلع محمدعلی ناصرالدین

اصالح خویش  مردم در اندیشة اینکهبود و « لم و آدمداشتن ع»درد به گمان او  ةچار

شمارد و افزایش  او تکالیفی برای مردم برمی ،با این مقدمه. (1: 12 ةنمر، سروش) برآیند

ضروری  ،ها خانه دیگر وزارت ةحتی به بهای کاستن از بودج ،را وزارت معارف ةبودج

 ،فراهم نیامده« ته و دارالمعلیمناونیورسی»به باور او، گرچه هنوز مجال تأسیس . داند می

برای تأمین نیروی . ت نداشتجای غفل« دوم ةمدارس ابتدایی و درج»اما ایجاد 

: 12 ةنمر، سروش) ها به اروپا فرستاده شوند کرده در سطوح عالیه نیز الزم بود جوان تحصیل

ا در کانون نیز اعزام شاگرد به اروپا و حتی عثمانی ر سروشبرخی نویسندگان دیگر . (4-6

 .(8 :16؛ نمره 9: 12 ةنمر، سروش) نداهتوجه قرار داد
 

 حیرت در حال ،گذشته حسرت .5

را عتاب کرد که علت « فرنگی 1ژوبر»میرزا   نقل است از همان زمان که عباس

ماندگی ذهن و روح ایرانیان را  عقب افتادگی فرنگستان را بازگوید، تأمل در چرایی پیش

سیزدهم شاهد تجلی روزافزون عواطف  ةهای پایانی سد دهه. گرفتار کرده بود

گیری یک آگاهی  خواهانه در ذهن طیفی از فرهیختگان ایرانی بود که از شکل وطن

-Tavakoli Targhi, 2001: 113) گرفت باستانی مایه می« شکوهمند» ةجدید به گذشت

 و سبب شد تا حسسرخوردگی از ناکامی انقالب مشروطه به این عواطف دامن زد . (136

 فضایاین . ایران در ادبیات این دوره رخ نماید ةنوستالژیک به گذشت آمیز یاحسرت

                                                           
1. Jaubert 
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آمیز همراه با  سرتمتأثر کرد و در مقاالت این روزنامه نگاه ح نیزرا  سروشگفتمانی 

 .گر شد باستانی جلوه اندوه به گذشتة

در نگاه نویسندگان . دهای ژرفی بو ای شکل گرفت که آبستن بحران در زمانه سروش

نویسنده یکی از مقاالت این . های دور شکلی از غم و اندوه پیداست روزنامه به گذشته

در طول « علما و شعرا»با وجود شمار زیاد  ،کند که چگونه ایران پرسش را طرح می

تاریخ خود، پس از مشروطه باید گرفتار چنین وضعی شود و مجلس آن چنین سرنوشتی 

ایرانیان نخستین ملت فاتح  ،به گذشته آمیزحسرتدر این نگاه . (9: 4 ةنمر، وشسر) بیابد؟

تمام ترقیات نوع  ةو ریش[ آریایی] آرینمؤسس اولین تمدن دنیا، پدر اقوام »جهان، 

عباس و   اند و وارثان داریوش، اردشیر یکم هخامنشی و شاه«سالههزار ملتی سه»و « بشر

 .(4-1: 4 ةنمر ،سروش) ندنادر

« فضایل و مکارم»که تاریخ مردمش سرشار از  ،«هزارساله وطن شش» ،در این نگاه

 شود شود و بر شکوه مظاهر باستانی و یا فاتحانی چون نادر تأکید می تمجید می ،است

ملتی که از »کند که  ای ابراز امیدواری می آقایف هم در مقاله. (6: 6 ةنمر؛ 4: 1 ةنمر، سروش)

، سروش) «آید چند نفر آدم خودبین هم برمی ةعهداز  ،اریخ برآمدعهده پنچ هزار سال ت

هران بود که به باور او صرفاً ؛ روی سخنش با گردانندگان امور پس از فتح ت(1: 8 ةنمر

است « موهبتی عظمی»در این نگاه، ایرانی بودن . خود بودند« تمنیات شخصی»دنبال  به

زمانی که اقوام دیگر در  ،ایرانیان. تخود عطا کرده اس« برگزیدگان»که خداوند به 

در  ،زاده کاظم. (1: 3 ةنمر، سروش) ها را داشتند ترین تمدن بردند، درخشان می سر  توحش به

« علت حصول ترقیات و مدنیت قدیم و خرابی امروز»از  ،بحث از ضرورت بسط معارف

 ةنمر، سروش) خورد که از دست رفته است باشکوهی را می ةگوید و حسرت گذشت سخن می

11 :9-3). 

 

 
 

 ستیز و ضرورت حفظ استقالل کشور روس گراییملی. 1

 .مناسبات جهانی اتفاق افتاد با و بستری متفاوت  ظهور و تداوم حکومت قاجار در دوره

که در  ،ها روسیه و انگلستان های بزرگ و در رأس آن این حکومت از آثار رقابت قدرت

برکنار نماند و سرنوشت ایرانیان تأثیر قاطعی از آن  داشت،سیزدهم جریان  ةسراسر سد

که از همان ابتدای قرن چون بختکی بر سر  ،تهدید حکومت تزاری ةسای. پذیرفت
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عیان و آشکاری  ةجلو ،های پس از آن مشروطه و سال ةایرانیان افتاده بود، در آستان

کی از توقعات اصلی ضرورت رهایی مام میهن از این تهدیدات ی اوضاعی،در چنین . یافت

اما این  .(4/671: 1634؛ کرمانی، 1/16: 1634شریف کاشانی، ) مردم از حکومت مشروطه بود

آب  1729تفاهم روس و انگلیس در سال  .توقعات در همان سال انقالب نقش بر آب شد

ها در  نوپای آمال ایرانیان پاشید و راه نفوذ بیشتر و دخالت آشکارتر روس آتشسردی بر 

  طبق مفاد این قرارداد پنهانی، دو کانون. (919-911: 1691زاده،  کاظم) ران را هموار کردای

اقدام . گرفت یدر قلمرو نفوذ روسیه قرار م ،یعنی تهران و تبریز ،اصلی جنبش مشروطه

، اشغال آذربایجان و به 1728/1643توپ بستن مجلس در تابستان   بریگاد قزاق در به

خواهان تبریز، ماجرای اولتیماتوم، اجبار مجلس و دولت وقت ایران  دار آویختن مشروطه

هایی از این  به اخراج مورگان شوستر و نهایتاً تعطیل شدن مجلس دوم جلوه

ر چنین وضعی شگفتی د. (Anonymous, 1907: 979, 982) جویی آشکار بود مداخله

 .تبدیل شود سروشهای محوری  ستیز به یکی از مقوله خواهی روس نداشت که وطن

رقابت روس و انگلیس در ایران و اشغال بخشی از  ةافزون بر مقاالتی که به پیشین

های  ستیزی یکی از مشخصه ، روس(8-9: 4 ةنمر، سروش) خاک این سرزمین پرداخته است

، ظاهراً به قلم «.آ. آ»با امضای مستعار  ،در یکی از مقاالت. رود یم شمار به سروشبارز 

. تیزی در ضدیت با روسیه بروز یافته استاحساسات تندو، (142: 1674کالیراد، ) آقایف

پروا و تعابیری تند خطاب قرار داده و قلم را بر وضع  نویسنده لیاخوف را با لحنی بی

داند و مقاومت  اسالم را منوط به بقای ایران می وی بقای. گریاند آذربایجان آن روز می

-6: 12 ةنمر، سروش) کند در برابر روسیه در این زمینه حیاتی توصیف میرا مردم آذربایجان 

آمیزی به دربار  های کنایه اشاره ،ضمن انتقاد از روسیه ،آبادی ای دیگر، دولت در مقاله. (1

ها و  ها و شاپشال لیاخف»یی چون ها«مآب روسی»و « روس»وی با اشاره به . دارد

ای جز توسل به  کند که چاره کفایتی وصف می ها را جماعت ناتوان و بی ، آن«بهادرها

 .ندارند« امشروع اجانبتجاوزات ن»

الزم است که خائنان داخلی و « حیات ابدی ایران»برای پاسداری از  ،به باور او

صرف نگارش  به سروشنویسندگان . (6-4: 6 ةنمر، سروش) خارجی دربار را تصفیه کرد

شامل  ،های مختلف آن و صورت« حق مداخله»های انتقادی بسنده نکرده و  یادداشت

در یکی از این . اند نیز از منظر حقوقی بررسی کرده را ،«سیاسی»و « اشغال عسکری»

رفتار روسیه را  ،روس و انگلیس در ایران ةضمن اشاره به مداخل ،نویسنده ،مقاالت
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ترین و آشکارترین این  آن کشور را بزرگ ةخوانده و مداخل« حشیانه و ظالمانهو»

مشروطه و پارلمان سبب شده بود روسیه  ،به استدالل وی. ها برشمرده است مداخله

نویسنده در ادامه . (9-6: 1 ةنمر، سروش) نتواند همچون گذشته خیاالت خود را پیش ببرد

ها  جویی جاوز را راهکاری برای مقابله با مداخلهدیپلماسی و تحریم کاالهای دولت مت

 .(9-6: 1 ةنمر، سروش) برشمرده است

مقابله با تجاوزهای روسیه در کانون توجه  ةمثاب دهخدا تحریم کاالهای روسی را به

نگاری  روزنامه  ةاگر در پیشین. ای به دفاع از این راهکار پرداخت قرار داد و در سرمقاله

در  ،بینیم د آشکار ساختار قدرت و دفاع از فرودستان جامعه را میدهخدا وجوهی از نق

اد صغیر و با تغییر وضع مشروطه و افتادن سرنوشت آن در سراشیب استبد سروش

ستیز  روسیه گراییملیرژیم تزاری، این رویکرد به شکلی از گرانة های سرکوب مداخله

و تجارت، بر ضرورت تحقق تحریم با اشاره به محوری بودن اقتصاد  ،او. یابد گرایش می

را نه سالطین قاجار، بلکه « ها علت تمام بدبختی»کند و  کاالهای تجاری روس تأکید می

را هموار « تجاوز اجانب»داند که راه  می« یغیرت بی»دولت روس و وزرای خائن و 

 .(4-1: 1 ةنمر، سروش) اند کرده

از جمله ضرورت  ،ی اشغال آذربایجانها برا ای دیگر از روزنامه، دالیل روس در مقاله

پایه دانسته شده و اقدامات  جویی صرف و ادعاهای بی بهانه ،حفظ امنیت اتباع خود

توصیف شده است که روا نیست در « ننگ تاریخی»و « جنایت عظیم»آنان  ةتجاوزکاران

مات دیگری هم اقدا ةنویسند. (1: 9 ةنمر، سروش) آورده شود« صفحات تاریخ قرن بیستم»

توصیف « شکنانه و هجوم غدارانه وحشت تمدن»ها در مشهد، انزلی و رشت را  روس

 .(9: 6 ةنمر، سروش) کرده و اقدامات نظامیان روس را دخالت در امور کشور دانسته است

، ارگان رسمی وزارت ورمیا نووی ةپاسخی به گزارش روزنام سروشنهم  ةنمر ةسرمقال     

به ایرانیان بازتاب را ها  ای از رفتار و نگاه تبخترآمیز روس هبود که جلو ،خارجه روسیه

ای بود  گزارش مجلس خیریه( احتماالً به قلم خود دهخدا) امضا بی ةاین سرمقال. داد می

. تهران برگزار کرده بود شدگان و مجروحین فتح که انجمن اخوت برای بازماندگان کشته

اجرای فتح تهران، گریزی هم به ماجرای ضمن نکوهش دیپلماسی روسیه در م ،نویسنده

سپس در پاسخ به لحن . قتل گریبایدوف زده و وی را در آن ماجرا مقصر دانسته است

معرفی کرده بود، « تنها افتخار ایرانیان»که فرش را  ،روس ةآمیز نویسند پرتبختر و کنایه

ماور را تنها ، س«با وجود مجاورت با ملل صنعتی»ضمن اشاره به صنعتی نبودن روسیه 
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پوشاک  ةدر زمین« تولید خارجه»ها به  ها دانسته و شاهد آن را وابستگی آن صنعت روس

که موسیقی ایرانی  ،دیگر خبرنگار روس ةدر پاسخ به کنای سروش ةنویسند. آورده است

ها از این موسیقی دانسته و  مانده معرفی کرده بود، آن را ناشی از ناآگاهی روس را عقب

تر در ایران را به موانع شرعی و عادتی ارتباط داده، این پرسش را نیز طرح کرده نبود تئا

، سروش) ها هستند؟ ها در این زمینه محتاج اروپاییان و گاه حتی آسیایی بود که چرا روس

 .(1-1: 7 ةنمر

ها برای دخالت در امور  میرزا نیرنگ روس  پناهندگی محمدعلی ،دیگری ةدر مقال

ها آگاه  روس ،بنا بر استدالل نویسنده زیرا ،اهدافشان معرفی شده است پیشبرد ایران و

میرزا   منظمی ندارد و اختیار با مستبدین و اطرافیان محمدعلی قشون بودند که ایران

های روسی بود که ادعا کرده بود شاه  یکی از روزنامه  ةاین نوشته واکنش به مقال. است

آقایف نیز . (6-4: 11 ةنمر، سروش) عفا امضاء نکرده استرسمی مبنی بر است ةایران هیچ وثیق

هیأتی چون امیر بخارا نه یک »میرزا، این بار در   محمدعلیها را بازگرداندن  هدف روس

که روسیه  استاز لیاخف نقل شده  .(6: 11 ةنمر ،سروش) تشخیص داده بود ،«شاه مستقل

و انتخاب  (9-1: 7 ةنمر ،سروش) تموقعیت مساعد خود را با فتح تهران از دست داده اس

معرفی شده « حقوق ملت»شاه نیز تجاوزی آشکار به  سمیرنف روس به معلمی احمد

 .(9: 11 ةنمر، سروش) است

خان چلیبانلو دامن   همچنان ناآرام بود و اقدامات رحیمدر آن ایام وضع آذربایجان 

ضرورت محافل اروپایی بر ای شد تا برخی  این رخداد بهانه. اردبیل را هم گرفته بود

دالیل روسیه را بهانه  سروشاما نویسندگان . تأکید کنند روساتباع مین جان و مال أت

 ةنمر، سروش) خان دست داشته است  اند روسیه خود در تحریک رحیم خوانده و مدعی شده

 .(6 :11؛ نمره 3-9: 16
 

 

 الملل و واقعیت سیاست بین سروش .3

جالب و  ةتوان جلو الملل را می مفهوم سیاست بین از سروشدرک نویسندگان 

سیزدهم در گرداب رقابت  ةدولت ایران از آغاز سد. فرد این روزنامه دانست منحصربه

استعماری روس و انگلیس گرفتار آمد و کار به جایی رسید که در پایان قرن اختیار 

 .(446-413: 1691اده، ز کاظم) آهن را نیز نداشت تعیین سرنوشت خود در مسائلی چون راه

تر شد و چهار سال بعد در  تنگ 1729این فشار با توافق نهانی دو قدرت در  ةچنبر
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: 1683به بعد؛ شوستر،  997: 1691زاده،  کاظم) رسید« اختناق»ماجرای اولتیماتوم روس به مرز 

167-111). 

اما  ،ودندیک رقابت ب ةایرانیان شاهد تغییر سرنوشت خویش در میان ،در سراسر قرن

المللی و منطق دیپلماسی داشتند؟ قطعاً پاسخ به این  چه درکی از واقعیت مناسبات بین

این، بررسی  وجود با. پرسش نیازمند انجام تحقیقات مفصلی مبتنی بر اسناد است

 ةگرایانه از مقول سیزدهم از فقدان یک درک درست و واقع ةگذرای تاریخ ایران در سد

بزرگ  مردانی چون میرزا معدود سیاست (1).لملل حکایت داردا روابط بین ةپیچید

پیچیده  ةتری از این مقول نگرانه خان درک نسبتاً واقع ملکم مقام، امیرکبیر و میرزا قائم

 .(191-131: 1698؛ آدمیت، 478-494: 1681خان،  ملکم) داشتند

سیاست  ةلاز درک نسبتاً روشن نویسندگان آن از مقو سروشمحتوای برخی مقاالت 

هشتم با لحنی انتقادی به  ةدهخدا در شمار ةسرمقال. الملل در روزگار خود دارد بین

او یک اشتباه . ایرانیان از سیاست جهانی پرداخته است ةبینان بررسی درک ساده و خوش

های  ناله»داند و  خویش در دنیا می« اثبات مظلومیت»آشکار ملت ایران را تالش برای 

را « فایده مظلومین تبریز های بی دگان ملت ما در اوروپ و ضجهنماین ةنتیج بی

سیاست را  ةاو حوز. دانسته است« تعبیر بودن این خواب خوش بی»هایی از  نشانه

 ةمواجه ةای از این واقعیت تلخ را نحو توصیف کرده و نمونه« پهلوانان ةارعصم ةفسح»

« غلبه»چون  ،به باور او. رده استشاه معرفی ک  های اروپایی با اقدامات محمدعلی دولت

اروپا حق را به او « های دنیا و دوائر سیاسی و مدنی روزنامه»شاه بوده است،   با محمدعلی

تضرع و »نه از طریق  همگیرد که ملت ایران  نتیجه می ،در پایان. اند و هوادارانش داده

کسب »بلکه از طریق  ،«ابتهال، اثبات مظلومیت، رقابت اجانب و ائتالف روس و انگلیس

کسب قوت هم از منظر او چنین حاصل . توانند تجدید حیات کنند می« فوری قوت

ادارات، کابینه مسئول، صحت [ دهی سازمان] ارگانیزاسیونمکتب، پارلمان، »: شود می

اخالق و مخصوصاً پشتکار و ریاست و اطاعت قانونی، حفظ صحت، راه آهن، کشتی بخار، 

 .(4-1: 8 ةنمر، سروش) «ه سیستم آخرینظام آلمان و اسلح

دیگری از این واقعیت را بیان  ةسوم روزنامه جنب ةنمر ةحسین دانش در سرمقال

در الملل هیچ دولتی حق مداخله  بین ةراست است که بر موجب حقوق مؤسس»: کند می

لیکن این حق تا زمانی مجراست که دولتین از همدیگر و ،امور داخلی دولت دیگر ندارد

تاریخ دنیا تاکنون هزاران مثال از  ... دیگر باشد ةقوه یکی معادل ب ةمقاوم ةبترسند و قو
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های بیطرفانه و فتوحات  های مدنی و مداخله های قانونی و وحشت این عهدشکنی

ماجرای اولتیماتوم روس دو سال پس از . (1: 6 ةنمر، سروش) «[است]دوستانه بما نموده 

این نگرش را  1717-1718هیئت ایرانی در کنفرانس پاریس این تاریخ و حضور ناکام 

 .تأیید کرد

 آموزی زمانهبحران مشروطه و درس: «اردوی ملی»نبود . 6

توان مشاهده کرد که  ستیز را می بیگانه گراییملیای  گونه سروشدر نگرش حاکم بر 

لخ گذشته بوده های ت تشخیص علت و یافتن راهکاری برای پرهیز از تکرار تجربه دنبال به

و مستقلی بود که در کانون توجه نویسندگان « اردوی ملی»این راهکار تأسیس . است

 ةاین دغدغه پیشین. هایی از این دغدغه در آن بازتاب یافت قرار گرفت و جلوه سروش

های متجاوز از همان صدر قاجار تحول  درازی داشت و ضعف حکومت در مقابله با قدرت

میرزا، امیرکبیر و سپهساالر برای   های عباس تالش. رت تبدیل کردرا به یک ضرو قشون

 ؛623-489: 1698، همو؛ 141-118: 1689آدمیت، ) نوسازی قوای نظامی در همین راستا بود

Cronin, 2008: 47-89) .مطلوبی نرسید،  که در نهایت هم به نتیجة ،ها تالش اما این

این بار طیفی از روشنفکران چنین . بود رأس ساختار قدرت ةبرآمده از تشخیص و اراد

پناه ماندن  خواهان و بی رویارویی بریگاد قزاق با مشروطه. ضرورتی را تشخیص داده بودند

و شدت گرفتن تهدیدات خارجی و  ،سو از یک ،استبداد ةمشروطه و مجلس در برابر اراد

 .ردرا به کانون توجه آوقشون  ةمسئل ، از سوی دیگر،های داخلی ناامنی

توانست  میزعم او  کرده است که بهاشاره « اردوی ملی»حسین دانش به نبود یک 

قصر و تنزیل »آن قادر بودند  ةخواهان به پشتوان پشتیبان مجلس باشد و مشروطه

انحصار قند  ةها در مسأل انجام دهند و با روستری  در وضع مناسبرا « مخصصات شاهی

این اقدامات ره به  ،ای وجود نداشت چون چنین پشتوانه ،به باور او. و چای مذاکره نمایند

 .(1: 6 ةنمر، سروش) جایی نبرد

: 9 ةنمر، سروش) توصیف کرد« در حد صفر»اش قشون ایران را  دهخدا نیز در سرمقاله

ایران را « حفظ استقالل ةیگانه چار» ،های روسیه با استناد به دخالت ،زاده کاظم. (1

زور باالی »زیرا در معادالت جهانی  ،دانست« یل قشون منظمه و تشکدفاعی ةاحضار قو»

ترتیب و تنظیم اردو » بلوغ فکری مردم ایران را در مسئلةوی . (9: 1 ةنمر، سروش) بود« حق

مقابله . (9: 12، نمره سروش)است خواستار شده « که بقا و استقالل ایران موقوف بدان است

« جنگی ةکافیاردوی منظم و مهمات »ه نیازمند زاد از دید کاظم« تجاوزات بیگانگان»با 
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 ةنمر، سروش) موجه بود« اردوی ملی ةاعان ةادار»بود و برای دستیابی به آن حتی تشکیل 

7 :9). 

ایران گرفتار وضعی بحرانی است که تنها راه نجات آن  ،در چهارچوب این نگرش

ستمدارانی چون روایت مصادیقی از تاریخ اروپا و سیا. ظهور شخصیتی مقتدر است

غرب پیش رو بگذارد؛ صدراعظمی که توانست  ةای از تجرب توانست آینه بیسمارک می

ایران هم به . کند« تخت سطوت آلمان را به جای سنگ و آجر با خون و آهن تقویت»

تألیف منافع  ةواسطبه ،ایرانیان پراکنده را جمع نماید ...»چنین وزیری نیاز داشت تا 

زیرا در ایران اقوام و قبائلی هستند که دوام حالت  ،ک مرکز سالمتملت و دولت در ی

ایران برای مقابله با . «خواهند مشوش امروزی را برای تأمین فوائد شخصی و چپاول می

، سروش) باشد« باروی چین»و « بنیان مرصوص و سد سدید»تجاوزاتی مثل روس باید 

اروی چین قطعاً در گرو دولتی بود که تحقق مرکز سالمت، بنیان مرصوص و ب. (1: 6 ةنمر

های داخلی پایان داده و توان  با تمرکز بر استقالل کشور به نابسامانی و پراکندگی

این گرایش عمدتاً پس از جنگ جهانی اول . ایستادگی در برابر بیگانگان را داشته باشد

و  ایرانشهر ،کاوههای  شد که در قالب مجله« ناسیونالیست تجددخواه»گیری  باعث شکل

 .(46-13: 1672انتخابی، ) گر شد جلوه آینده

 

 

 

 نتیجه. 1

نگاری  جایگاه متمایزی در روزنامه صوراسرافیل ةاکبر دهخدا با فعالیت در روزنام  علی

 صور دوبارة با آغاز استبداد صغیر، فعالیت دهخدا با نشر. عصر مشروطه برای خود رقم زد
 سروشبررسی مقاالت . در استانبول تداوم یافت سروشدر سوئیس و انتشار  اسرافیل

سرنوشت  ةتأمل دربار. که این روزنامه بیانی از گفتمان غالب زمانه بود دهد نشان می

. بود سروشهای نویسندگان  مشروطه و درک موقعیت بحرانی آن یکی از دغدغه

 ةگذشت خاطری نوستالژیک و همنوا با روح زمانه، با تعلق سروشهمزمان، نویسندگان 

. اند آن را اندوهگنانه به تأمل نشسته ةرفت باستانی ایران را پاس داشته و شکوه از دست

ویژه در  ها، به روس ةجویان نگرش انتقادی این روزنامه به حکومت تزاری و اقدامات سلطه

 سروشوجه تمایز دیگر . متمایزی به آن بخشیده است ةمواجهه با آرمان مشروطیت جلو
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همچنین فهم علل ایجاد بحران در مشروطه و . ستیز است بیگانه گراییملیای  گونه

 سروشدر « اردوی ملی» ةروسیه باعث طرح مسأل ةهای پرخاشگران مقابله با سیاست

یعنی اردوی مدرن و مستقل،  ،تأکید بر حفظ استقالل و یکی از ابزارهای تحقق آن. شد

مرور  به که رسد می نظر  به. وت بودای متفا بیانگر گذار سپهر سیاسی کشور به زمانه

یافت و ناسیونالیسم تجددخواه راه خود را باز  استقالل جایگاه بااهمیتی می ةمسأل

خود را نشان  آیندهو  ایرانشهر، کاوه ةای که چیرگی آن بعدها در مجل کرد؛ اندیشه می

 .داد
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