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چکیده

خیرالکالم اولین روزنامة محلی گیالن بود که از تـاریخ  04جمـاد الاـانی
6901ق ،تقریباً به مدت سه سال ،به همت افصح المتکلمین چـا و منتشـر
شد .این روزنامه ابتدا از انقالبیها و مشروطهخواهان از نظر قلمی و معنـو
حمایت کرد ،ولی با فتح تهران و استقرار مشروطیت ،بهتدریج بین خانـدان
امشه و انجمن رشت با خیرالکالم فاصله افتاد ،و بهمرور زمان ،اختالف بـین
خیرالکالم با خاندان امشه و انجمن رشت بـا گرفـت .سیاسـت خیـرالکالم
عالوه بر دفاع از قانون و شریعت اسالم ،حفظ استقالل و تمامیـت اریـی و
توجه به اقشار و گروهها فرودست جامعـه بـود و ایـن روزنامـه ،همـواره،
تجلیگاه دیـدگاه اجتمـاعی و سیاسـیا بـود کـه از گـروههـا فرودسـت
جامعه حمایت میکرد .یمن اینکه از اقلیتها قومی و دینیِ دیگر نیز بـه
نیکی یاد مـیکـرد و تـالشهـا ننـان در حمایـت از نهضـت مشـروطه را
میستود.
 .6استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین .نشانی الکترونیکPoor_Amlashi@yahoo.com :
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واژههاا ی کلیاادی :مشــروطیت ،خیــرالکالم ،مشــروطة گــیالن ،افصــح
المتکلمین.
مقدمه
انتشار روزنامه در ایران و رواج نن در ایالتها و و یتها مختلف ،نه تنهـا در بیـدار سیاسـی و
اجتماعی مردم ایران نقش مؤثر داشته است ،که از نن پس نیز در شمار منابع معتبر و مسـتند بـرا
شناخت تاریخ ایـران نمـده اسـت .بـهویـژه اینکـه دادههـا روزنامـههـا در مقایسـه بـا منـابع دیگـرِ
تاریخپژوهی ،جامعة نمار بیشتر را دربرمیگیرد و از همة اقشار و طبقـات اجتمـاعی گـزارش و
اخبار روزنمد بهدست میدهد.
بررســی تــاریخ مابوعــات در گــیالن بیــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه میــرزا ابوالقاس ـ افصــح
المتکلمین 6اولین گام را در زمینة روزنامهنگار در گیالن برداشته است .فریـدون نـوزاد بـه نقـ از
سرتیپ پور نورده است:
دکتر اتابکیان مجلة هامائینـک 0را بـه سـال 6880م (6038-6031ش) در رشـت چـا و منتشـر
نموده است .ولی تالش و تحقیق نویسندة تاریخ جراید و مجالت گیالن برا روئیت این مجلـه
به نتیجه نرسیده است و در هیچ فهرست مابوعاتی نیز یاد از نن نشده است (نوزاد.)3 :6913 ،

خیر الکالم اولین روزنامة ایالتی گیالن است که از یکشنبه  04جماد الاـانی  60 ( 6901مـرداد
 4 ،6081اوت  )6301شروع به فعالیت کرده و تا یکشنبه  09ربیع الاانی  0( 6903اردیبهشت ،6030
 09نوری  ،)6366به مدت تقریباً سه سال ،چا و منتشـر مـیشـده اسـت .9ایـن روزنامـه در عصـر
مشروطیت و به همت افصح المتکلمین در رشـت انتشـار یافـت .افصـح بـر ادبیـات فارسـی و عربـی
تسلط کام داشت و در شهر رشت ،در عهد خـود ،بـی نظیـر بـود .او در خـط نسـخ و نسـتعلیق نیـز
 .6نام او میرزا ابوالقاس  ،معروف به مال باشی ،از اهالی رانکوه املش بود که بعد ها ملقب به افصح المتکلمین شد.
بهمعنی جامعه 2. Hamaink
 .9پژوهشگران تاریخ مابوعات ایران دربارة تاریخ شروع انتشار خیرالکالم اتفاق نظر دارند ،ولی دربارة تاریخ و شمارة پایانی
نن اتفاق نظر وجود ندارد .ناصر الدین پروین تداوم سال سوم را تا نیمه محرم 6990ق میداند (پروین )110: 6911 ،و محمد
صدر هاشمی انتشار خیر الکالم را تا شماره شش سال چهارم مورخ  0جماد ا ول 6903ق نورده که در رشت منتشر شده
است (صدر هاشمی.)016 :6914،
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مهارت داشت و در زمینه ریایی ،هئیت و نجوم نیز نگـاهی زم را داشـت (میـزان املشـی:6911 ،
 )10و (سرتیپ پور.)61 :6910 ،
عالوه بر خیرالکالم روزنامهها دیگر نیز به کوشش افصح در رشت و انزلی چـا و منتشـر
میشد که عبارت بودند از :خیال ،راه خیال ،و ساح نجـات (رابینـو )691-1 :6910 ،و ( فخرائـی،
 .)011-1 :0191یرورت اندیشة تغییر در جامعه و قابلیتها قلمی افصح گاه زمینة چا و انتشـار
مقا ت او در روزنامه ها دیگر نیز را فراه مینمود .او بیقرار نگارش وقایع و حقـایقی بـود کـه
در فرایند تحو ت مشروطه در ایران دنبال میشد (تمدن.)9 :6901 ،
اگر چه خیرالکالم از نغاز در رشت منتشر میشد ،مح چا شمارهها اول نن مابعه سـاح
نجات در بندر انزلی بود .این روزنامه با وجود چند دوره تعایلی تـا سـال 6903ق بـه فعالیـت خـود
ادامه داد ،اما همچنان پرسشهایی در باره خیرالکالم وجود دارد؛ از جمله این کـه مسـلک سیاسـی
خیرالکالم چه بود؟ چـه دیـدگاهی نسـبت بـه مشـروطیت داشـت؟ چـه عـواملی سـبب چـالش بـین
خیرالکالم و خاندانها ذ نفوذ ،از جمله خاندان امشه ،گردید؟ نیا افصـح المتکلمـین بـه تنهـایی
این روزنامه را اداره میکرد و راه و روش سیاسی نن را مشخص مینمود؟
پیشینة تحقیق
تاکنون درباره جایگاه و اهمیت خیرالکالم و مسلک سیاسی و اجتماعی نن نراء متفاوتی بیان شـده
است ،ولی به نظر میرسد هیچ کدام از پژوهشگران تمام شماره ها نن را تورق ننموده و مقـا ت
سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی ،فرهنگی و حتی تاریخی نن را بهدقت ماالعه نکردهاند تـا بـا اشـراف بـر
تمام لحظات تـاریخی انتشـار خیـرالکالم ،افکـار و اندیشـه هـا نن را رصـد نماینـد .از ایـن رو یـا
نتوانستهاند پیامها سیاسی و اجتمـاعی نن را بـهخـوبی دریابنـد ،و یـا تحلیـ شـفاف و گویـایی از
مجموعة فعالیت ها خیرالکالم بهدسـت نـدادهانـد .محـیط طباطبـائی خیـرالکالم را ،ماننـد انجمـن
اصفهان و انجمن تبریز ،سند حوادثی مـی دانـد کـه از سـال  6901تـا 6903ق در گـیالن رو داده
است ( محیط طباطبائی .)618 :6911 ،ادوارد براون دربارة خیرالکالم نورده« :از خیرالکالم هر سال
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هشتاد شماره انتشار مییافت و با سبک نگارش نمیخته با لاایف خـود ،یکـی از بهتـرین مابوعـات
فکاهی ایران بوده است» (براون.)110 :6981 ،
محققان و پژوهشگران دیگر نیز ،به پیرو از براون ،از خیرالکالم با عنوان هفته نامة فکاهی یـاد
کردهاند (برزین .)611 :6916 ،این برداشت نادرست را باید بهخاطر سبک و نگارش خـا

افصـح

دانست که در مقا ت سیاسی و اجتماعی او میتوان دید .در بعضی مواقع قل افصـح المتکلمـین بـه
زبان و قل جمالزاده بسیار نزدیک و همانند است و این مویوع را با مقایسة قصهها علی عمـو بـا
فارسی شکر است از جمالزاده بهخوبی میتوان دریافـت .یـمن اینکـه بـراون در ادامـه نورده کـه
خیرالکالم در اواخر بر خط و مشی دمکراسی گام نهاده است (براون .)116 :6981 ،رابینو نیز یمن
دمکرات خواندن مسلک سیاسی خیرالکالم در این زمینه میگوید:
مندرجات روزنامه پس از درج مقاله اساسی ،عبارت است از اخبـار شـهر و مقـا ت مختلفـی
متضمن بر دادخواهی و مکتوبات از نواحی مختلـف گـیالن و گـاهی اشـعار و اعالنـات نیـز در
روزنامه درج است (رابینو.)691 :6910 ،

یکی دیگر از پژوهشگران دربارة روش و منش سیاسی خیرالکالم نورده است:
خیرالکالم در زمینة مشروطهخواهی جزو روزنامه ها تندرو نبـود امـا در مـورد مسـائ محلـی
گیالن دمی نتشین داشت .با خاندان ها با نفوذ و بهتقریب همة حکمرانان ننجا سر شاخ شد و
رسوخ و حضور استعمار روس را نیز بر نمیتافت از این رو گرفتار هـا متعـدد بـرا نن و
مدیرش پیش نمد ( پروین.)110 :6911 ،

بدون شـک موقعیـت جغرافیـایی گـیالن ،دسترسـی بـه مناقـة قفقـاز و تـداوم فعالیـت روزنامـة
خیرالکالم از جمله عوام موثر در تداوم و جهتدهی به انقالب مشروطه در گیالن بودند و شرایط
دگراندیشی و رشد و توسعة فعالیتها فرهنگی را تقویت نمودند .بهطـور کـه بـراون در بررسـی
تابیقی ،از نظر کارت تعدد روزنامه ،بعد از تهران و تبریز ،از رشت به عنوان سومین شهر یاد کـرده
که دارا  01روزنامه بوده (بـراون )414 :6981 ،و ایـن بررسـی نشـان مـیدهـد فعالیـت فرهنگـی-
سیاسی روزنامه نگار در گیالن موفق بوده و خیرالکالم در این راسـتا نقـش مهمـی را ایفـا نمـوده
است.
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در یک ماالعة تابیقی ،با نگاهی اجمالی به تاریخ گیالن و بهطور همزمان به بسـیار از منـاطق
دیگر ایران ،مـیتـوان دریافـت کـه خیـزشهـا مردمـی در گـیالن و دیگـر نقـاي ایـران صـورت
میگرفت .اما پس از چنـد بـا واکـنش قـو ِ حکومـت مرکـز و اقـدام سـریع حکومـت محلـی
سرکوب میشد .در دورة مشروطیت ،با همه موانع و مصائبی کـه کـارگزاران حکومـت اسـتبداد
ایجاد کردند ،این خیزش مردمی با پایمرد و ایستادگی اقشار گوناگون به ثمر نشست .روزنامـههـا
و روزنامهنگاران از جمله عناصر و عوام جدید بودنـد کـه در جنـبش مشـروطهخـواهی گـیالن،
بهویژه در دوره استبداد صغیر ،کارکرد سیاسـی و اجتمـاعی خـود را بـه معـری نمـایش گذاشـتند.
بهطور که گاهی به بستن روزنامه و دستگیر و شکنجه و حتی به چوب بستن روزنامهنگار منتهی
میشد .در واکنش به برخورد شدید امیراعظ  ،6حکمران گیالن ،با مدیر خیرالکالم بود که انجمـن
ابوالفض با ارسال تلگرافی به تهران ،به رفتار خالف قانون با افصـح اعتـرای نمـود (افشـار:6913 ،
 )16و همکاران مابعة ساح نجات نیز در این راستا تظل نامه ا برا حمایت از افصح در روزنامة
تمدن چا و منتشر کردند( .تمدن.)9 :6901 ،
شیوة برخورد غیر انسانی و غیر سیاسی حکمـران گـیالن بـا مـدیر روزنامـه خیـرالکالم در خـارج از
استان و در روزنامهها تهران نیز مورد توجه قرار گرفت و حب المتین در یکی از شمارهها خـود
در اینباره مینویسد:
...راستی من از این روزنامه نوشتن خسته شدم به عالوه می ترس فردا ما افصـح المتکلمـین زیـر
زنجیر بروم دیگر با این حال چه شرافت در این شغ است که انسان دلخوش باشد و شـب و روز
فکر نموده مقا ت خوب یا بد از حاصـ افکـار خـود رو کاغـذ بیـاورد ( حبـ المتـین،6901،
ش.)9 :619

 .6نصرت اهلل خان ،معروف به امیراعظ  ،به فرمان محمدعلی ش اه ،بعد از میرزا صالح وزیر اکرم ،به حکومت گیالن منصوب شد.
او با یکصد نفر قزاق به فرماندهی کاظ نقا میرپنج وارد گیالن گشت .طولی نکشید که او ابوالقاس افصح ،سید جالل
شهرنشوب ،احمد کالهدوز و ا سد عالقبند را به جرم فعالیت در جنبش مشروطه به چوب بست و خیرالکالم را توقیف نمود.
امیراعظ در مخالفت با افکار نزاد خواهان از حمایت کام حاجی شریعتمدار برخوردار بود (فخرائی94 :0191 ،؛ رابینو،
 19 :6910و .)11
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موضوع ت خیرالکالم
خیرالکالم روزنامها با مویوعات متنوع بود ،از مقا ت سیاسی و اجتماعی گرفته تا نقـد عملکـرد
دربار و دولت و رویدادها روزمرة ایران ،بهویژه گیالن ،و همچنـین ترجمـه مقـا ت خـارجی در
این روزنامه دیده میشود .گاهی نگهی و اعالن و حتی فروش منازل و کتاب را نیز چـا و منتشـر
نموده است .بااینکه از همان شمارههـا اول ،خیـرالکالم بـه تویـیح و دفـاع از مضـامین و مفـاهی
نزاد  ،اتحاد ،مشروطیت ،حقوق مردم و رعایا ،ایستادگی در برابر استبداد و ...میپـردازد ،ولـی از
نظر اهمیت و حج خبرها پوشش داده شده ،اولویت با اخبار گیالن و پـس از نن اخبـار تهـران و
نذربایجان ،بهویژه تبریز ،بوده است .مقا تی که خیرالکالم دربارة وقایع جهان چـا و منتشـر مـی
کرد ،به تناسب وقایع زمانی و اهمیت ننها و نیز ارتباطی که روشنفکران ایرانی با کشورها مربوطه
داشتند ارتباي تام و تمام داشت و ماابق با رخدادها داخلی و نیاز سیاسـی و فرهنگـی کشـور بـود
که در بیدار مردم نیز نقش موثر ایفا مینمـود (از جملـة ننهـا وقـایع اسـالمبول اسـت) .ترجمـة
قانون فرانسه از دیگر مصادیق فعالیت خیرالکالم در این زمینه اسـت (خیـرالکالم ،6908 ،ش  4 :6و
شمارهها بعد ) .خیرالکالم بعد از سقوي استبداد صغیر در صدد بود با پـرداختن بـه رخـدادهـا
مشابه در جهان و انتشار مقا تی در زمینة قانون و نزاد خواهی و استقاللطلبی ،مردم ایران ،بهویژه
مشروطهخواهان گیالن ،را با قوانین کشورها اروپایی ،از جمله فرانسه ،نشـنا سـازد کـه در عرصـه
نزاد خواهی و مساواتطلبی پیشرو بودند.
دربسیار ازموارد نوشتهها شکوهنمیز از استبداد ماموران دولتی ومناسبات ظالمانة زمینداران
و روستاییان رشت و مناطق دیگر را با عنوان «مکتوب شهر یا مکتـوب از هیجـان و »....چـا و
منتشر نموده است که اساسا نوعی تظلـ نامـة مـردم گـیالن بـهشـمار مـینیـد و رویکـرد انتقـاد و
اجتماعی خیرالکالم را نشان میدهد (خیرالکالم ،6903،ش.)4-9 :36
هدف خیرالکالم
چا و انتشار خیرالکالم ،در ابتدا تالشی برا رساندن اخبار از منابع غیر دولتی بـه مـردم ،بـهویـژه
طرفداران و حامیان مشروطه ،بود .در ایـن راسـتا افـراد بودنـد کـه اخبـار و گـزارشهـا منـاطق
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مختلف را برا روزنامه ارسال میکردند که خیرالکالم از ننان با نام وقـایعنگـار یـاد کـرده اسـت.
ماالً در یک نمونه وقایعنگار مینویسد« :از قرار اخبار تلگرافی دیروز ،در کاشـان اردو دولتـی را
با اردو بختیار زد و خورد واقع شده است» (خیر الکالم،6901 ،ش  .)9 :13ولی پس از یکی دو
سال عنوان وقایعنگار به مخبر تغییر یافت .به مرور تحلی ها اجتماعی و دریافتها ذهنـی حجـ
بیشتر از روزنامه را به خود اختصا

داد که حکایت از جهتگیر ِ رو به تکام و پختگـی قلـ

نویسندگان نن دارد.
افصح در اولین شماره از خیرالکالم هدف و شیوة روزنامهنگار خود را چنین توییح میدهد:
الحال که قل بر کاغذ نهادم نه با کس دوستی است و نه دشمنی .مقصود من نفع عباد است و رفاه
بالد .رشوه نمیگیرم ،مالحظه ندارم ،شخصی نمیپرست  ،عمر و زید نمینگرم ،حق میگـوی تـا
رمق دارم ،صواب مینویس ایاراب نمیکن  ،خیر عمـوم را طالـب ،اصـال مفاسـد را کاسـب،
هزل و مالعبه نمیگوی  ،راه باالت نمیپوی  ،مقا ت عام المنفعه پذیرم ...رنجش قلوب خوبان را
نخواه  ،جریده نگار را دام شکار نمیانقارم]نمیانگارم[ ،توکل بر خـدا اسـت توسـل بائمـه
هد من اهلل توفیق (خیرالکالم ،6901 ،ش.)6 :6

افصح که پیش از این در مجالس و منابر همواره در باب حریت و نزاد انسان سـخن گفتـه بـود و
با این که همیشه در لفافه ،تصویر از مسلمان نزاده ارائه کرده و بـا مخالفـت حکـام و کـارگزاران
استبداد روبرو شده بـود ،در شـمارة دوم خیـرالکالم ،در سـخنی بـا عنـوان «بگـوی یـا نگـوی » ،بـه
یرورت وجود روزنامه و نقد منتقدین احتمالی خود میپردازد که ذکر بخشی از نن خالی از فایده
نیست:
بگوی یا نگوی ؛ اگر بگوی چاور بگوی  .ننانکه گفتند؛ چرا زبانشان را مـیبرنـد جرایـدشـان را
توقیف میکنند حمله به این نحیف الجس و عفیف ا سـ مـینورنـد .خـوب ،جنـاب مسـتااب
هموطن ،عیب نیینه چه باشد که تو زشتی ،عیب روزنامه چیست که تو معایب دار  .نیا سـکوت
جراید اصال مفاسد شما میکند .پس این همه مدت که جراید محبوس بـود چـرا مملکـت نبـاد
نشد و ملت ثروت نگرفت (خیر الکالم ،6901 ،ش .)6 :0
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رویکرد سی سی و اجتم عی خیرالکالم
اندیشهها سیاسی و اجتماعی حاک بر خیرالکالم فرایند تدریجی و تکاملیِ رو به رشد دارد که
با گذشت زمان ،افزایش تجربه و گسترش دایرة شمول اقشار سیاسی و اجتماعی ،مخاطبـان بیشـتر
را مورد توجه قرار میدهد .افصح که از روند مشروطیت در گیالن خرسند نبود ،بـا تسـلای کـه بـر
ادبیات پیدا کرده بـود و بـا ذکـاوتی کـه در نویسـندگی داشـت ،گـاهی بـا طنـز سیاسـی بـه فراینـد
مشروطیت در گیالن انتقاد میکرد و با قلمی شیوا نشان میداد کـه تعـداد از متنفـذین زمـیندار و
سنتی بـا موقعیـت اقتصـاد و سیاسـیا کـه در جامعـة گـیالن داشـتند ،ماحصـ فعالیـت سیاسـی
ونزاد خواهی مردم را ربوده و مشـروطیت را در گـیالن بـه سـرقت بـردهانـد و از ایـنرو اسـتبداد
همچنان بر مردم گیالن حاک است .او در گفتار با عنوان «همه بدانند» سرنوشت مشروطیت را در
گیالن به تصویر میکشد:
مشروطة نورس و جوان ما که تازه در رشت قدم میزد چون غریب بود ،در میـان کوچـه هـا گـ
شده ،نمیدان در خانة که پنهان شده و یا که دزدیـده و یـا خـدا نـاکرده کسـی صـدمه بوجـود
مبارکش نورده ،ما که عاشق دل باختة این نتشین رو بودی  .از فراق او طاقت و نرام نداری هر
که از سالمتی او به ما خبر بدهد در اذاء این محبت ما جان عزیز خود را برایگان مـیدهـی  ،و هـر
که دزدیده باشد و به ما مسترد ندارد ما به قوت اتفاق دست تعد او را قاع و وجود نامبارکش را
از میان برمیداری (خیرالکالم ،6901،ش.)4 :1

بدون تردید افصح المتکلمین پس از اعادة مشروطیت و بعد از سقوي استبداد صـغیر ،یـرورت
انتشار چنین اطالعاتی را بهخوبی درك کرده بود تـا بـا بـا بـردن نگـاهی مشـروطهطلبـان و مـردم
کوچــه و بــازار ،از انحصــار و انقیــاد مشــروطیت ایــران توســط عــده ا جــاهطلــب و انحصــارگر،
جلوگیر نماید .از این منظر خیـرالکالم را بایـد تجلـیگـاه چـالش گـروههـا زمـیندار سـنتی بـا
نزاد خواهان و اقشار اجتماعی متوسط و فرودستی دانست که منتظر برابر ها سیاسی ،اجتمـاعی
و اقتصاد در جامعه بودند .با وجود این ،دور از واقعیـت نخواهـد بـود کـه بگـویی خیـرالکالم در
درج ماالب مشروطه و تحلی ننها جهـتگیـر تـاریخی داشـت ،چنـان کـه در شـمارة  13نورده
است:
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سمت تاریخیت عصر جدید را که وقایع کلیه صورت دهد جریده خیـرالکالم ذمـه دار اسـت ،بـه
این جهت ترجمه جریده ماتن 6که تاریخ معتبر وقایع ایام اخیر است در عهـده گرفتـه و عـذر ایـن
ماالب واقعه در چند قب که بایستی در نن زمان درج شود و انقالب ایام وفق درج این ماالـب
نمیداد میخواه (خیرالکالم ،6901 ،ش .)9 :13

گاه نیز با انتقـاد از دسـتهبنـد هـا موجـود ،رویکـرد تـاریخی را در تحلیـ مسـائ سیاسـی و
اجتماعی ترسی میکرد که ریشه در روانشناسی تاریخی ملت ایران داشـت .در سـرمقالة شـماره 80
نشان میدهد که تشکی فِرَق سیاسی در ایران سبب بروز جنگ و جدال حیدر ـ نعمتی میگـردد:
«ظهور فرق سیاسی در دول متمدنه مایة ترقی و ازدیاد شـوکت ایـن دولـت اسـت چـه کـن کـه در
ایران ظهور همین فرق سیاسی موجب توه و گمان جنگ حیدر و نعمتی میشـود» (خیـرالکالم،
 ،6903ش.)6 :80
در ادامة همین گفتار ،در حمایت از فرقة دمکرات و در پاسخ به جریدة مجلس ،تحلی میکنـد
که دمکرات بودن به این معنی نیست که طرفداران نن مانند تـودة مـردم فرودسـت و زحمـتکـش
زندگی نمایند و از همة امکانات جدید و مدرن زندگی محـروم باشـند ،بلکـه مـدعیان و طرفـداران
دمکرات ،خواهانِ مساعدت با تودة مردم هستند تا همه اقشار جامعه از امکانات اقتصاد و معیشـت
زندگی برخوردار گردند و حقوق سیاسی و اجتماعی مساو داشته باشند (همان).
اگر چه افصح مناسبات زمینداران بزرگ با اقشار زحمـتکـش روسـتا را بـه چـالش گرفـت و
تحلی ها او بیشتر ناشی از دریافتها محدود از واقعیتها موجود و عینیـتهـا جامعـه بـود،
با شناختی که از واکنش صاحبان قدرت نسبت به افکار نزاد خواهان داشـت ،تـالش مـیکـرد در
قالب قصهها تمایلی با نام مستعار «علی عمو» عملکرد گروهها مختلف سیاسیـ ادار و فعـالین
سیاسی را به نقـد بکشـد .ایـن قصـههـا و حکایـات نشـان دهنـدة درك درسـت افصـح از مناسـبات
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ایران است .او نه تنها عالیق و تمایالت گروهها و اقشار سنتی و جدیـد
را خوب میدانست ،که باورها سنتی و مفاهی دینی و فرهنگی حـاک بـر جامعـة ایـران ،بـهویـژه
 .6روزنامة فرانسو که از انقالب مشروطیت ایران گزارش و تحلی سیاسی چا و منتشر میکرد .خیرالکالم بعضی از گزارش-
ها یا تحلی ها این روزنامه را ترجمه و چا مینمود.
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مردم گیالن ،را از نظر دور نمیداشت و در موارد متعدد از این سازهها فرهنگـی بـرا بیـان نرا و
افکار خود استفاده مینمود و در این راستا حتی از شیوة معاش و نداب و رسوم پذیرفته شـدة مـردم
نیز استفاده میکرد .همچنین به نظر میرسد یکی از عوام موفقیت افصح در کار روزنامهنگـار و
جلب مخاطـب ،تسـلط او بـر فرهنـگ بـومی و محلـی بـود کـه ،در شـرایط مناسـب ،بـا عبـارات و
اصاالحات مرسوم در نوشتهها او دیـده مـیشـوند ،ماننـد :چانچوکشـان ،رقـص گـرگ ،مرغـان
سرازیر ،رنج بر و ...مدیر خیرالکالم در توصیف و توییح افراد و شخصیتها مشـروطهطلـب امـا
زیادهخواه و جاهطلب نگاه انتقاد دارد .چنانکه میگوید:
ا جماعت چانچوکشان؛ هر که راست می گوید او را صاف و صادق و بیچاره بدانید هر که چـ
و خـ و درو و تقلــب دارد او را ندم زرنـگ محســوب کنیـد .هــر کـه نب زیرکــاه اســت او را
دیپلومات بخوانید .هر که تملق و چاپلوسی نکند او را احمق و الدلک نام بگذارید هر که زیـادتر
حرف بزند او را هنرمند لقب بدهید (خیرالکالم ،6908،ش .)4 :46

افصح المتکلمین روزنامة خیرالکالم را تا شمارة  ،60بیشتر با تمرکـز بـر حفـظ وطـن و دفـاع از
مشروطیت ،به سبکی نرام و معمول چا و منتشر نمود ،ولی از شمارة  64که با عنوان «نالة مظلـوم»
به توییح مشروطیت میپردازد و از مشروطهخواهان و تشکی انجمن و فواید نن سخن مـیگویـد،
بر شدت و تند ِ کالم میافزاید .در شمارة  61که از ورود امیراعظ به حکومت رشـت و اقـدامات
ید مشروطیت او ،بهویژه دستگیر خویش ،سخن میگویـد جزئیـات بیشـتر دربـارة اقـدامات و
رفتارها غیر انسانی و ظالمانة مأموران و حکام استبداد بهدست میدهد .بدون تردیـد دسـتگیر
افصح و به چوب بستن او در این زمینه بیتأثیر نبوده است .برخـورد تنـد و زننـدة امیـراعظ بـا ایـن
منتقد و روزنامهنگار نه تنها سبب خاموشی زبان و قل او نمیگردد ،کـه نتـش کـالم و گفتـار او را
تندتر میکند و با انتشار مستمر خیرالکالم ،جسارت قل افصح افزایش مییابد ،بهطور که شخص
شاه نیز از نیش قل او مصون نمیماند:
سبک جدید که طرفیت ظال و مظلوم در ایران بروز کـرده اسـت مـا را و هـر کسـی را اجـازه
می دهد که دخول در حری پادشاهی کنی و ببینی صاحب عصا و ردا سلانتی را کـه بـر دسـته
کرسی سلانت تکیه کرده و بحالت بهت و حیرت ایستاده و به جوانب خود دهشتنمیز مینماید.
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ما و هر کسی که از دور چشمها را بلمعات جـالل او خیـره سـاخته بـودی  ،مکـان او را بـا

ابـر

میپنداشتی ولی چون دخول در حری پادشاهی ما را میسر گردید جسد گناهکـار کـه بـر قنـاره
رسوائی زدهاند بنظر رسید ( خیرالکالم ،6901 ،ش .)6 :49

گاهی ه به مقایسة سیاسیون جدید با علما و سیاسیون مذهبی پرداخته و بهخوبی نشان مـیدهـد
که فقط ژست غربی گرفتن و یا فقط تمسک به الفاظ عربی و یا حتی فقط به داشتههـا اخالقـی و
دینی جامعه هجوم بردن نشان روشنفکر نیست (خیرالکالم ،6908 ،ش .)6 :03افصح روشـنفکر
دینی است که با استعانت از درونمایهها دینی به دفـاع از فرهنـگ ایـران و تـاریخ ایـران اسـالمی
میپردازد .او با طر مباحث تاریخی نشان میدهد که عرب همان عـرب بـود و شمشـیر هـ همـان
شمشیر ،ولی ننچه سبب برتر و پیروز اعراب در قرون اولیه شد اسالم و فرهنگ اسـالمی بـود و
اگر مسلمانان و ایرانیان بخواهند پیروز شوند و سعادتمند گردنـد ،بایـد بـه لـوازم نن کـه در اسـالم
سفارش شده است نیز توجه داشته باشند .و ابزار و لوازم این پیروز را در سه مورد زیرمیداند:
 .6اتفاق بر حفظ بیضة اسالم
 .0جهاد
 .9ایستادگی در جنگ و شهادت (خیرالکالم ،6083 ،ش.)0-6 :40
خیرالکالم در طول انتشار با انواع مشکالت روبرو بود ولی هیـأت تحریریـة نن و در راس ننـان
افصح هرگز از پا ننشست .توییح ننان در شمارهها متعدد خیرالکالم نشان میدهد کـه بخشـی
از این مشکالت ناشـی از عـدم اسـتقبال مـردم از روزنامـه اسـت کـه ریشـه در بـیسـواد مـردم و
مناسبات زمیندار گیالن دارد .افصح در مقالها با عنوان «اظهار درد خویش بـه دیـوار مـیکـن »
به تبیین اهمیت روزنامه در جامعه ،بهویژه در بین اه فکر و فر هنگ ،میپردازد و میگوید:
نباد هر مملکت به اندازة انتشار معارف نن مملکت است .هر وقت دید قـومی در عـال پیـدا
شدند که مایه ازدیاد رو را بر مایه ازدیاد جسد تـرجیح دادنـد ،یعنـی اسـباب معـارف را بهتـر از
لوازم جسمانی دانسته بر غلبه نن قوم به انتظار ترقی ایشان بنشین] .اما[ وا بر اقلیمی که مـردمش
در عداوت معارف جد و جهد کنند که اگر در چنین مکانی باشی ،سبک سفر کن از ننجا بـرو
بجا دیگر که صاعقه غضب الهی یعنی ذلت جه و فالکت بر نن قـوم رسـیده اسـت و خواهـد
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رسید .اگر ما همه را درو گفتهای  ،این مالب را راست میگوی که معارف بدور کاک دو چیز
می گردد اول تأسیس مدارس و ترویج علوم دوم ازدیـاد جریـده و انتشـار روزنامـه (خیـرالکالم،
 ،6908ش .)6 :43

افصح از بدو واقعة با مدیره و قت سردار افخـ بـه تحسـین و تشـویق فرزنـدان حـاجی وکیـ
پرداخته و اقدامات نظامی و پیروز ها ننان در جنگ یوزباش چا  ،نیکویـه و تصـرف قـزوین و
همکار با نیروها اصفهان در تصرف تهران را با عنوان «حکمت و شجاعت» توصیف میکند؛ از
عمیدالسلاان و معزالسلاان به نام زندهکنندة نام وطن یاد میکند (خیرالکالم ،6901 ،ش )0-6 :41؛
و حتی سردار محیی را قهرمان نزاد و میرزا کری خان را اساس نزاد ایران معرفی و بـرا ورود
ننان به رشت اعالن تبریک چا و منتشر میکند (خیرالکالم ،6901 ،ش  .)4 :8ولـی بعـد هـا ایـن
دوستی به عناد و خصومت تبدی میشود و خیرالکالم فرزندان امشه را «ذوات خبیاـه» مـیخوانـد و
ننان را در کنار شیخ فض اهلل و حاجی خمامی 6قرار میدهد که در مقاب مشروطیت اشـکالتراشـی
میکنند .او در ادامه میگوید« :بر همة اهالی وایح است که هنـوز ملـت بیچـارة رشـت مرعـوب و
اسیر برادران معزالسلاان است اگر چنگال ایشان که بگوشت و استخوان گیالنیان فررفته قاـع شـود
وایح و نشکار خواهد شد و گرگ از میش امتیاز پیدا میکند» (خیرالکالم ،6908 ،ش .)6 :61
بنابراین از اواخر سال دوم انتشار روزنامه بـهتـدریج بـر مشـکالت سیاسـی و اجتمـاعی افصـح و
روزنامة خیرالکالم افزوده میشود .و نه تنها باید به روزنامههـا دیگـر محلـی ،از جملـه روزنامـة
گیالن ،0پاسخ دهد ،که تأکیـد و بـر غیـر قـانونی بـودن انجمـن رشـت سـبب تجمیـع معانـدان او
میگردد ،یمن این که نیش تند قل او علیه میرزا کری خان و برادرانش نیز سبب تضعیف موقعیت
 .6حاج مال محمد مشهور به خمامی از علما بهنام گیالن بود که در ابتدا از مشروطة مشروعه طرفدار میکرد .به همین علت با
نزاد خواهان رشت و علما مشروطهخواه گیالن نشکارا مخالفت میکرد .اما بعد از استیال مجاهدان رشت بر سراسر گیالن
و فتح قزوین و تهران و همچنین کشته شدن شیخ علی فومنی و حاجی بحرالعلوم رشتی ،از علما با نفوذ و ه پیمان او ،حاجی
خمامی مسیر سیاسی خویش را تغییر داد و جانب مشروطه و مشروطهخواهان را گرفت (سرتیپ پور.)683 :6910 ،
 .0روزنامة گیالن به مدیریت کاظ زهر و سردبیر محمد علی در گیالن چا و منتشر میشد .نخستین شمارة این روزنامه در
 01شعبان  6908نشر یافت .بسیار از مقا ت سیاسی نن را میرزا حسین کسمائی مینوشت (فخرائی080 :0191 ،؛ نوزاد:6913 ،
.)11
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او میشود .بعضی از نویسندگان این ایراد را بر افصح گرفتهانـد کـه او بـا انتقـاد از خانـدان حـاجی
وکی دچار اشتباه شده و گیالن را به هرج و مرج رهنمـون نمـوده اسـت( 6نـوزاد ،فریـدون،6913 ،
.)00
در این میان جریدة گیالن با انتشار اخبار و افکار جهتدار در حمایـت از میـرزا کـری خـان ،در
صــدد دسیســهچینــی علیــه افصــح و همکــاران دیگــرش از جملــه تقــیزاده 0بــود .بــرا مقابلــه بــا
مویعگیر روزنامة گیالن ،افصح نویسندگان این روزنامه را بـه همکـار بـا زمامـداران گـیالن و
دور از اهداف مشروطیت مته کرده و میگوید« :روزنامة گیالن در جهت خدمت بـه حکمـران

 .. .« .6البته به انگیزه هایی ناگهان این مدافع فعال مبدل به مخالفی پر توش و سختکوش یرا خاندان حاجی وکی گردید،
معزالسلاان ،سردار محیی و میرزا کری خان را از مقام نزاد طلبی به نل امشه بودن تنزل داده و ننها را به باد انتقاد و ناسزا
گرفت .ا ین مخالفت ناگهانی و تا حد توام با بی انصافی وقتی شدت یافت که دولت مرکز سهراب خان ارمنی عضو فرقه
داشناك را با سمت ریاست صحیه و قرناینه انزلی برگزید .پسران حاج وکی به جهت نامردمیهایی که از یپرم خان دیده بودند
این انتصاب را به صال مردم نمیدانستند و کاظ زهر نیز که از دوستان میرزا کری خان و منعکس کنندة نظریات او در
روزنامة گیالن بود این گزینش را موجب فتنه و فساد به دست اعضا فرقه داشناك در گیالن توجیه و تعبیر نمود ،افصح به
فرزندان حاج وکی امشه به شدت تاخت و نظر کاظ زهر را بازتاب عقاید ننها دانست و مدیر روزنامه و نویسندگان نن را
بدون عقیده و صالحیت معرفی نمود» ( نوزاد .)00 : 6913،
 .0دکتر فرید فرزند علینقی حافظ الصحه رانکوهی و حافظالصحه طبیب مخصو

قاس خان والی ،حکمران گیالن بود .فربد

طب قدی را نزد پدرش و طب جدید را در دارالفنون تهران فرا گرفته بود .پس از اخذ دیپل به اروپا رفته و در دانشگاه پاریس
تحصیالت پزشکی را به پایان رسانیده بود .با ننکه از طرف دولت فرانسه مأ مور خدمت یکی از مستعمرات شد و قرار داد پنج
ساله بست ،معهذا به توصیه دوستانش خدمت به زادگاهش را ترجیح داد و به دنبال اجرا قرار داد نرفت .او در اواخر سال 6901
به ایران بازگشت .سپهدار تنکابنی که شهرت و را شنید به شهسوار دعوتش کرد و سه ماه طبیب مخصو

سپهدار بود .در

محرم  6901که نزادیخواهان رشت از سپهدار دعوت کردند ،فربد به هیجان نمده اهالی را در کسب حریت و کوشش در راه
نزاد تشویق میکرد ،تا جایی که تشکی انجمن و یتی هیجان به عهده او واگذار شد .در قیام مسلحانة میرزا کوچک خان
فربد رئیس صحیه تشکیالت جنگ بود و ه او بود که قرارداد نتش بس جنگ و انگلیس را امضاء کرد .در دورة فرماندار
وثوق السلانه دادور به علت ایراد که به اعالمیه مستبدانه حاک گرفت دستگیر و بازداشت شد .خوشبیان و ركگو و
صریحاللهجه بود .برا استماع ناقش در انجمن ها فرهنگی رشت و هیجان مستمعین بسیار گرد مینمدند .نخرین سمت او
در دستگاه دولت ریاست بیمارستان ارتش در ریائیه بود که بعد از عاریات نقاهت به تبریز نمده در همان جا درگذشت
(فخرائی.)000 :0191 ،
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گیالن و انحراف از مسیر مشروطهخواهی و نزاد طلبـی اسـت کـه مـردم گـیالن در راه تحقـق نن
جانفشانیها نموده اند» (خیرالکالم  ،6908،ش .)9 :16
ستیز رو به افزون افصح با انجمن رشت از شمارة  18اوج می گیرد ،بهویژه بعد از زمانی کـه در
تحلی رخدادها داخلی یا خارجی از صاحبقل و نقاد سیاسی همچون تقی زاده استفاده میکنـد.
افصح بهدرستی درمییابدکه مناسبات جامعة زمیندار و سنتی گیالن در حـال تغییـر و دگرگـونی
است و زمینداران بهتدریج جا خود را به اصناف و کسبه میدهند ،یا ننها را در فعالیـت سیاسـی
خویش سهی میکنند و گاه نقش بیشتر نیز به ننها میدهنـد .ازایـنرو بـا انتقـاد بـیپـروا ،تـالش
داشت تا جلـو زیـادهخـواهی بعضـی از مشـروطهطلبـان گـیالن را بگیـرد .در سـرمقالة شـمارة 80
میگوید« :ما نقابا خان را کشتی که نقابا سر نگیری اگر بنا بـود نقابا شـیخ بگیـری نقابا خـان
چه عیب داشت» (خیرالکالم  ،6908،ش .)6 :80
افصح فعالیت فرهنگی و مبارزة قلمی را بر هر نوع فعالیت دیگر ترجیح میداد و یمن نگـاهی
بر وجود استبداد داخلی و خودکامگی افراد بر این باور بود که اگر ملت بیدار شـود ،جـز حریـت و
حقوق ملت چیز باقی نخواهد ماند .او با عل بـر ایـن کـه دولـت مشـروطه بـا اسـتبداد همراهـی و
همخوانی ندارد ،برا برونرفت از این مشک میگوید:
«باید ارتجاعیون ،یعنی معاندین حریت را از میان برداشت و این ه بدیهی اسـت کـه بـا جنـگ و
جدال و خونریز و قتال جز یعف در ارکان خود حاص کردن نتیجه نخواهـد داد ،بلکـه بیشـتر
مایه طمع اجانب خواهد بود .پس راهی برا ما باقی نمانده است که رفع دشمن خانگی کنی مگر
بقوت قل نزاد که قبایح اعمال قانونشکنانه خائنین که از ایشان صادر میشود علنی نمائی تا تنفر
عامه از ایشان و از افعال ایشان بروز کند .در اینصورت ایشان مردهاند یعنی قدرت از ایشان گرفتـه
شده است که مضمح و نابودند .در نن وقت باقی نخواهد بود مگر جمعی که حقوق خود را بـه
دست گرفتهاند؛ یعنی ملت ایران یک ملت حریتخواه میشوند که اتفاق نامه است با هـ دارنـد
یعنی مایه نفاق کنده شد (خیرالکالم ،6903 ،ش .)0 :91

وجود تقیزاده در کنار افصح تا اندازها کمبود روزنامة خیرالکالم را برطرف مینمـود ،چـون
ه جامعة گیالن را بهدرستی میشناخت و هـ بـا سـفر بـه غـرب تحـو ت و پیشـرفت غـرب را از
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نزدیک شاهد بود و از اندیشهها نزاد خواهی مغـرب زمـین و مسـلکهـا سیاسـی فرنـگ نیـز
نگاهی داشت .یمن اینکه از لحاظ خاستگاه جغرافیایی نیز از شـرق گـیالن بـود و از نظـر قلمـی و
تفکر اجتماعی نزدیکترین فرد به افصح بهشمار میرفت .بنابراین با قـرار گـرفتن در کنـار افصـح،
توان جدال قلمی خیرالکالم با رقبا فرنگ رفته را با برد .تقیزاده از شمارة  18بـه بعـد مقـا ت
انتقاد شدیداللحنی را علیـه انجمـن و وکـال مـینویسـد .و یـمن تویـیح انجمـن و وظـایف و
کارکرد نن بهخوبی نشان داده اسـت کـه نـه تنهـا انجمـن رشـت بـه وظـایف خـود عمـ نکـرده و
نمیکند ،که با حضور فقط سه نفر از شش نفر اعضـا انجمـن رشـت ،ایـن انجمـن از نظـر قـانونی
رسمیت نداشته و در جامعه نیز مشروعیت ندارد .در شمارة  ،13انجمن را مقاب حکومـت مشـروطه
نشان میدهد که اعضا انجمن در مقاب قوانین مشروطیت نافرمانی میکنند:
اینکه انجمنی که بر ید دارالشورا و کابینة جدید و پیشرفت مشروطیت اقدام کرده و با متمـردین
دولــت متحــد شــده ملــت را فشــار مــینورنــد .انجمنــی کــه بـه ســرکوب کــردن و اســیر نمــودن
وطنخواهان و ملتپرستان و هواخواهان مشروطه قیام نماید ،انجمنی که بـهجـا شـبان و چوپـان
شما است با گرگان همدست شده شما را بگرگان تسلی می نماید ...انجمنی که نزاد مابوعات
و گفتار و اجتماعات که قانون تصریح کرده ممانعت نمـوده از میـان بـردارد انجمنـی کـه از رو
قانون اساسی تشکی نشده تکلیف چنین انجمن چیست (خیرالکالم ،6908 ،ش )0 :13

در شمارة  10برا نظارت مردم بـر فعالیـت انجمـن ،نوشـتار بـا عنـوان «ملـت گـیالن» چـا
میکند که در نن اقدامات انجمـن را در مقابـ اراده ملـت ترسـی مـینمایـد کـه دسـت در دسـت
دشمنان ملت نهاده است (خیرالکالم ،6908 ،ش .)0-6 :10
در ادامه ،خیرالکالم بهدنبال انتقاد شدید از بهاءالسلانه و انجمن ایالتی رشت ،به گوشـههـایی از
فعالیت انجمن ایالتی اشاره کرده و نشان مـیدهـد کـه اقـدامات ننـان نـه قـانونی ،نـه مردمـی ،و نـه
خداپسندانه است ،بلکه بر مبنا ریاستطلبی ،زیادهخـواهی و مـنش مسـتبدانه شـک گرفتـه اسـت
(خیرالکالم ،6908،ش.)0-6 :14
چنانکه قبال نیز اشاره شد ،خیرالکالم مخالف شک گیـر اسـتبداد ایـالتی توسـط متنفـذین در
گیالن بود ودرصدد بود تا گیالن ،حکمران گیالن و نمایندگان گیالن و همة امـرا و روسـا دیگـر
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این ایالت مایع و منقاد حکومت مرکز باشند ،نه اینکه دولتی را در دل دولت ایران تشکی دهنـد
و با بیانی شفاف میگوید:
ما می خواهی که پادشاه گیالن دست از سلانت کشیده گـیالن را بـه اعلیحضـرت احمـد شـاه،
پادشاه مشروطه ،برگذار کنند .ما میخواهی که گیالن دولت مستق نباشد .مایع تهران باشد ما
میخواهی که حکومت و سایر ادارات مایع اوامـر مرکـز باشـند و هـر یـک خـود را مسـتق و
مالقالعنان نداند ما میخواهی اهالی گیالن در نسایش و در رفاه باشند ما میخواهی که دست
ظل و تعد مشروطهخواهان دروغی کوتاه شود (خیرالکالم ،6908 ،ش .)11:0

افصح در سال سوم نیز همچنان به عناد و دشمنی بـا انجمـن ادامـه مـیدهـد و بـر کوبیـدن طبـ
رسوائی انجمن رشت اصرار میورزد و خااب به فعالین مشروطه و اصناف و کسبه میگوید:
ا تجار ،ا اصناف ،ا کسبه ،شما که تصور کـرده بودیـد انجمـن و وکیـ بـرا ملـت زم
است که جلو گیر از ظل ظالم کند و اسباب رفاه شما را فراه نماید و سنگ شما را بـه سـینه
زند ...ولی این انجمن و این وکی از وظایف انجمنی و وکالت خارج شده است و نلت دسـت
اغرای مغریین و اشرار شده است زیرا که میبینید یک حرکتی که ناشی از وظیفه امانتی ملی
باشد از ایشان بروز نکرده است .سرتاسر شهر را بیحسابی فرو گرفته ،ایشـان بچـائی خـوردن و
تلگراف دستور العملی نقا افتخار خود مشغولند و نالة بیوه زنان از همه جا بلند است .ایشان
به تعدد ازدواج و به تجدد فراش و به مشتهبات نفسانیه که از خصائص بهـای و حیوانـات اسـت
اشتغال دارند .شما نباید تصور کنید که اص وکالت و وکی این است که اینان پیش گرفتهانـد.
هماناور که از بد مسلمان بد اسالم زم نمی نید هماناور ه از بد وکی بد وکالت
و انجمن زم نخواهد نمد (خیرالکالم ،6903 ،ش .)6 :40

مخالفت و اصرار افصح در تقاب با انجمن رشت ،ناشی از همکـار مشـترك او بـا بلدیـه بـود،
چرا که مدت چند ماه خیرالکالم به صورت مشترك با بلدیة رشت فعالیـت نمـود تـا نصـف هزینـة
چا را بلدیه بپردازد و در مقاب پرداخت هزینه ،مقا ت و نظرات بلدیه نیز در خیرالکالم چـا و
منتشر شود .اما این همکار مشترك ادامه نیافت .درپی قاع ارتبـاي و همکـار بـا بلدیـه مخالفـان
افصح او را به رشوه گرفتن مته کردند (خیرالکالم ،6903 ،ش .)9 :68
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در موارد نیز این جدال قلمی از سو مخالفان از ادب و اخالق خارج شـده و زبـان ناسـزا در
پیش میگیرند ،ولی افصح انگ و ننگها بیرونی را به یک جدال درونی با خود مبدل مـینمایـد
و با زیرکی و برا استفاده از افکار عمومی ،نن را بـه سـاح روزنامـه مـیکشـاند و در گفتـار بـا
عنوان «ا نفس ا نفس» درگیر خویش را نشان میدهد:
ا نفس ،من میخواه داخ در مصادیق ایـن نیـه (کنـت خیـر امتـه اخرجـت للنـاس تـامرون
بالمعروف و تنهون عن المنکر) شوم و تو میخواهی راهی رو که فحش نشنو  .این است که
نب من و تو به یک جو نمیرود .انبیا نتوانستند ارشاد خلق کنند و فحش نشنوند .اولیا نتوانستند
هدایت مردم کنند و دشنام نشنوند ،صلحا نتوانستند حمایت حق کنند و ناسزا نشـنوند ،مـن چـه
کارهام که کار حق کن و فحش نشنوم (خیرالکالم ،6903 ،ش .)4-9 :10

بررسی مویوعات ،ماالب ،مقا ت و گزارشهـا خیـرالکالم نشـان مـیدهـد ،از سـال اول و
تقریبا تا نیمة سال دوم افصح به تنهایی سیاست و جهتگیر روزنامة خیرالکالم را هدایت میکـرد
و ازاینرو نیمة اول فعالیت خیرالکالم را باید دیدگاه و جهتگیر افصح المتکلمین دانسـت .ولـی
بعد از سوءقصد به جان او 6و فشارها خاندانها و شخصیتها بانفوذ گیالن بر خیرالکالم ،افصح
در صدد شد تا با حمایت گروهی از همفکران خود به چا و انتشـار خیـرالکالم ادامـه دهـد تـا در
نینده با مشک مدیریتی روبهرو نشود .از جمله روزنامههایی که خیرالکالم با نن جدال قلمی داشـته
و به نقد مقا ت و گزارشها ننها میپرداخت ،روزنامهها «گیالن» و«کنکاش» بودند کـه هـر دو
در گیالن منتشر میشدند 0.هیات تحریریة خیـرالکالم ،در سـال سـوم ،بـرا نشـان دادن اسـتمرار و
پایدار این روزنامه در برابر مخالفت روزنامهها دیگر و بی تأثیر بودن سوءقصد به جان افصح بـه
قصد به انزوا کشاندن او ،از ارادة جدید خبر میدهـد کـه از نن پـس خیـرالکالم بـه صـورت گروهـی
هدایت و سیاستگذار میشود:

 .6کنکاش از روزنامهها ارزشمند گیالن بود که از تاریخ  69ذیقعـده  6908بـه مـدیریت محمـدعلی حسـنزاده چـا و منتشـر
میشد .حسنزاده ازجمله نزاد مردان گیالن بود که انقالبیون گیالن اعتماد زیاد به او داشتند (نوزاد .)84-89 :6913،
 .0نک :خیرالکالم ،6903 ،ش 9-0 :14و ش 9 :81
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جریدة ما یک وقت خود را از نمرة  16سال دوم دید که در رو دست قو پنجة سه هیئت
مستحکمه حرف میزند .هیئت اول هیئت تحریریه است که از نویسندگان ماهر تشکی یافته.
هیئت دوم هیئت مدیره است که در راه نزاد وطن و استقالل این نب و خاك نه خواب
میفهمد و نه خوراك .هیئت سوم همان سینهها پهن و بازوها گشاده که از نقاه قلب تا بن
ناخن مملو از حر

حب وطن و گذشتن از جان در راه حریتاند .این است که جریدة ما

میتواند در صف نخستین اینگونه جوانان قو بال بگوید ننچه را که وظیفه خود میداند
(خیرالکالم ،6908 ،ش .)0 :1

اعالم این خبر نشان میدهد که خیرالکالم زبان گروهی از اه قل است که هیئت تحریریـة نن
روزنامه هستند ،و نه زبان شخص افصح .بنابراین حتی حـذف فیزیکـی افصـح نخواهـد توانسـت در
چـا و انتشــار خیـرالکالم خللــی ایجـاد کنــد« :بعـد از ایــن خیـرالکالم حــرف مـیزنــد نـه افصــح
المتکلمین ،و اگر هزاران افصح المتکلمین از میـان رفـت خیـرالکالم در مقـام خـود نزادانـه سـخن
خواهد گفت» (همان).
برا دستیابی به یک جهتگیر سیاسی و اجتماعی درست و بهدور از تنشها شخصی در
شمارهها نتی اعالم میکند مویعگیر خیرالکالم بر مبنا غـری و اهـداف شخصـی ترسـی و
هدایت نخواهد شد ،بلکه هدف غمخوار رنجبران و بیرون نوردن گیالن از دست گروهی خا
است که از ننان با نام خائنین یاد میکند (خیرالکالم ،6908 ،ش .)0 :66
مسلک سیاسی خیرالکالم دمکرات بود و به همـة کسـانی کـه در جهـت حفـظ اسـتقالل ایـران
تالش میکردند و منش سازگار با مسلمانان را در پیش گرفته بودند به دیدة احترام مینگریسـت،
بهویژه زمانی که این اقلیتها در تقاب با رقبا قلمی او در گیالن فعالیت میکردند .خیـرالکالم در
گفتار با عنوان «تفهی عوام» میگوید:
نغوش مهربانی اسالم برا هر مذهب و هر ملت که در مملکت اسالمی زنـدگی مـیکننـد بـاز
است ،تا زمانی که دست تعد در کندن ریشة اسالم دراز نکنند ...حجج اسالم هرگز نگفتهانـد
و نخواهند گفت که مسلمانان ب ه سو ارامنه شلیک کنند که در راه استقالل ایران جان خویش
را بهرایگان می دهند و یا زرتشتی را هدف قرار دهند که برا ترقیات ایران از هیچ قل و قدم و
درم مضایقه ندارند (خیرالکالم ،6908 ،ش .)0 :10
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در همین راستا گاهی گزارشها و اخبار از روزنامهها دیگر ،بهویژه «ایـران نـو» ،در خیـرالکالم
چا و منتشر میشد.

6

ایدة مشروطیت در خیرالکالم:
خیرالکالم نه تنها تضاد بین مشروطیت و اسالم نمیبیند ،که حکومت مشروطه را ماابق بـا قـوانین
اسالم و احکام قرنن میدانـد و در تویـیح مـیگویـد هـدف از سـلانت مشـروطه ایـن اسـت کـه
اقدامات شاه و اطرافیان او ماابق قوانینی باشد که توسط نمایندگان مردم تدوین و تنظی شده اسـت
و مراد از مجلس شورا اسالمی عمارتی است که برا مشورت کردن بزرگان ملـت فـراه نمـده
است (خیرالکالم ،6901 ،ش  .)9 :90/9جهتگیر خیرالکالم در تحو ت مشروطیت متأثر از نظر
علمـا نجــف ،از جملـه خراســانی و مازنـدرانی ،بــود کــه در بـاره حکومــت مشـروطه اظهــار نظــر
میکردند و در همین راستا اعالمیهها علما نجف در حمایت از مشروطیت و مشـروطهطلبـان در
این روزنامه چا و منتشر میشد (خیرالکالم ،6901 ،ش6 :08/3؛ ش0 :94؛ ش)0 :46عالوه بر این
در برابر شخصیتها مذهبی مانند شیخ فض اهلل نور و مال قربانعلی زنجانی مویعگیـر داشـت
(خیرالکالم ،6901،ش6 :10؛ ش4-6 :11؛ ش.)9 :13
نزاد مقولها دیگر بود که همزمان با مشروطیت و بهعنوان یکی از ویژگیها نظام مشـروطه
بسیار بدان پرداختند .بعضی نن را برابـر بـا خودسـر و هـرج و مـرج تلقـی کردنـد و زمـة نن را
نزاد فحشا و منکرات شرب شراب میدانستند .ولی خیرالکالم نزاد را به مفهوم نزاد افکار و
اعمال مردم از بندگی استبداد میداند که سبب عمران و نبادانی کشور اسـالمی و تقویـت مسـلمین
میگردد و در ادامه میگوید:
مراد از حریت نزاد عامة خلق است از هر گونـه تحکـ و بـیحسـابی و زورگـوئی کـه هـیچ
شخص با قوت ولو که پادشاه باشد نتواند بسبب قوه خود بر هیچ یعیفی ولو کـه ایـعف عبـاد
بوده باشد تحکمی کند و یک امر بیحسابی را بر او تحمی نماید مگر که از رو قانونی باشـد
که در مملکت جار و معمول است (خیرالکالم ،6901 ،ش.)1 :90/9
 .6نک :خیرالکالم ،6903 ،ش4 :10
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خیر الکالم در توییح مکتوبی از لنگرود که گفته بود« :از خیلی هـا دلـ خـون اسـت.
همه را از حریت دور و از نزاد مهجور میدان  .درو میگویند .مشروطه پاریس را هـ
نمیخواهند بلکه بیدینی پاریس و ریاسـت مالقـه را خواهاننـد»( خیـر الکـالم ،6903 ،ش
 ،)9 :13نورده است« :مشروطه همان قانون شریعت محمد صلیاهلل اسـت ایـن ماالـب کـه
صاحب مکتوب که نهایت وثوق و اطمینان را به او داری نوشـته اسـت بهمـت اهـ همـت
باید از مملکت مشروطه اسالمی دور شود» (همان .)4:علیرغ پذیرش نظام مشروطیت ،به
نظر میرسد هیئت تحریریة خیرالکالم از عملکرد کارگزاران مشـروطه در گـیالن خرسـند
نبود و یک شماره مانـده بـه نخـر ،پـس از گـزارش کوتـاهی از بـیعـدالتی و درازدسـتی
کارگزاران حکومت مشروطه در گیالن از زبان مشروطه میگوید:
جناب مشروطه و عدالت از پایتخت مینویسد که مخلص در تمام ارو نبروئی دارم و به یک
نام معروف  .از نن وقتی که جهال ایران اس مرا یاد گرفتهاند تمام بی حسابی را به اس مشـروطه
تمام ظل را به اس عدل میکنن د و زم شد که این خواهش را ازشما که مدیر روزنامـه هسـتید
بکن که تو را بخدا جناب مدیر بمردم ننجا برسان که واهلل باهلل من ابداً پا به حوزه ایـن روسـا
شما نگذاشتهام بی جهت مرا بد نام نکنید (خیرالکالم ،6903 ،ش .)4 :30

نتیجه گیری
خیرالکالم اولین روزنامة محلی گیالن بود که در راسـتا اسـتقرار مشـروطیت ،انتقـاد از حکمـران
ایالتی ،کاهش ظل و ست خوانین بر رعایا و استوار سـاختن شـریعت محمـد گـام برمـیداشـت و
هیچ منافاتی بین مشروطیت و مسلمانی نمیدید و یـمن حمایـت از نظـام سیاسـی اسـالم و تمرکـز
سیاسی ایران ،با هر اقدام سیاسی و اجتماعی که در تضاد و تقاب با اهـداف فـوق بـود ،بـه مخالفـت
برمیخاست .از همین منظر تا زمانیکه برادران امشها از مشروطیت دفاع میکردند از ننان به خیـر
و نیکی یاد میکند ،ولی زمـانیکـه میرزاکـری خـان و بـرادران او یـا انجمـن رشـت ،سیاسـتهـا
جاهطلبانة خویش را دنبال نمودند و یا منافع شخصی خویش را بر منافع ملی و مذهبی ترجیح دادنـد
و با تشکی محاف خصوصی فقط حفظ منافع گروهی از اقشار برخوردار جامعه را دنبال کردنـد ،از
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ننها بهشدت انتقاد کرد و مشروعیت انجمن رشت را از اساس زیر سوال برد .اما سیاستگـذار بـر
خیرالکالم را میتوان به دو دوره تقسی نمود :دورة اول که افصح ،شخصاً ،وایع دیدگاه سیاسـی و
اجتماعی نن بود ،و دورة دوم که ه به لحاظ شرایط سیاسی جامعه ـبهویـژه صـفبنـد مشـروطه
طلبان گیالن ـ و ه به سبب مشارکت گروهـی از فعـا ن سیاسـی و فرهنگـی ،زمینـها بـرا ادارة
روزنامه بهصورت گروهی فراه شد .از نن پس خیرالکالم تجلیگاه افکار و اندیشههـا گروهـی
از فعالین سیاسی و اجتماعی شد که دیدگاه نظر و سیاست کابرد ننان با خاندان امشـه ،اعضـا
انجمن رشت و مالکین و متنفذین سنتی گیالن تفاوت فاحشی داشت و در چالش بود.
من بع
 -اوراق ت زه یا

مشاروطیت و نقاق تقای زاده ( .)6913بـه کوشـش ایـرج افشـار .تهـران:

جاویدان.
 براون ،ادوارد ( .)6981ت ریخ مطبوع ت و ادبی ت ایران در دوره مشروطیت .ترجمـة محمـدعباسی .تهران :نشر عل .
 برزین ،مسعود ( .)6916شن سن مه مطبو ع ت ایران(از  .) 511 - 1 1تهران :بهجت. پروین ،ناصـرالدین ( .)6911ت ریخ روزن مه نگا ری ایرانیا ن و دیگار پ رسای نوی ا ن .ج.0تهران:
رابینو ،ه.ل .)6910( .روزن مه ه ی ایران .ترجمه و تدوین جعفر خمامیزاده .تهران :اطالعات. سرتیپ پور ،جهانگیر ( .)6910ن مه و ن مداره ی گیالن .رشت :نشر گیلکان. صدر هاشمی ،محمد ( .)6914ت ریخ جرائد و مجالت ایران .ج .0اصفهان :انتشارات کمال. فخرائی ،ابراهی ( .)0191گیالن در جنبق مشروطیت .تهران :فرانکلین. محیط طباطبائی ،محمد ( .)6911ت ریخ تحلیلی مطبوع ت ایران.؟ :موسسه انتشارات بعات. میزان املشی ،بهاء الدین ( .)6911گوشه ه ی از ت ریخ گیالن .با مقدمة حبیب یغمائی .بی جا. -نوزاد ،فریدون ( .)6913ت ریخ جراید و مجالت گیالن از آغ ز تا انقاال

سازمان چا و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

اساالمی .تهـران:

 /22ديدگاه سياسي– اجتماعي خيرالكالم ،اولين روزنامة گيالن

روزن مهه
 تمدن( .)6901سال اول .شماره 43؛ ( .) 6901ش.10 حبل المتین ( .) 6901سال اول .شمارهها .619 ،8 ،1 ،0 خیرالکالم( .)6901-6901سال اول .شمارهها ،10 ،41 ،49 ،46 ،94 ،90/9 ،08/3 ،8 ،1 ،0 ،6 .)6908( .13 ، ،13 ،11 ،13سال دوم .شمارهها ،10 ،16 ،13 ،10 ،43 ،46 ،40 ،03 ،61 ،66 ،6
 .)6903( .80 ،11سال سوم .شمارهها .30 ،36 ،81 ،80 ،10 ،13 ،10 ،14 ،40 ،91 ،68 ،1

