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 مقدمه .1

تحوالت اروپا  ،قرن نوزدهم میالدی هایسال و نخستین های پایانی قرن هجدهمدر سال

ثیر أترا تحت پیرامونی کشورهای ایگسترده صورتبه ،بود شده آغاز پیش هایسده از که

 هماوردیتوان  ،ایران روزِ آن ةامعج موجود ساختار .بود کشورها این از یکی ایران که دادرقرا

 برای هاین راهکارترمهم جملهاز موجود، ارساخت در تغییر ،لذا ؛نداشت را تحوالت این با

 نقش ممتازی داشتند.  روند این تسریع در هاروزنامه و بود موجود شرایط با مواجهه

پرداخت. م هایی بود که به این مهین و نخستین روزنامهترمهماز  ،اختر ةروزنام

مندی از هبهر ةواسطبه ،تحوالت اروپا داشتند و اختر از شرایط نویسندگانی که شناخت

در این فرآیند فراهم اختر  برای ایفای نقشرا ای مناسب ، زمینهعثمانی فضای موجود در

 ؛گرفتدربرمی را خواهانهتحول مفاهیم از ایگسترده طیف اختر ةروزنام مقاالت .بود کرده

 همچنین.  ...و استقامت عدالت، قانون، برابری، فکر، آزادی حریّت، همچون یمیمفاه

 مدارس همانند درنمُ هاینهاد با ایرانیان آشناکردن با مدنی نهادسازی ةاید و طرح

 ازجمله توانمی را درنمُ سیاسی ساختارهای و اساسی انونق ها،نامهنظام مجلس، جدید،

وضعیت موجود برای  تغییرراهکار  ،درنسازی مُساختار .برد نام روزنامهاین  هایفعالیت

های مدنی و مشارکت . تقویت نهادبود رو  در مواجهه با تحوالت پیشتقویت کشور 

 ،شدند و در این میاندرن تلقی میمحصول ایجاد ساختارهای مُ ،مردم در امور کشور

 . اختر بود ةگردانندگان روزنام توجّهکید و درن مورد تأساختاری مُ عنوانبهنهاد مجلس 

 از برخی. است شده انجام اختر ةروزنام معرفی در هاییپژوهش و مطالعات تاکنون

 جراید تاریخ کتاب به توانمی ازجمله که اندهکرد معرفیاختر را  کلی صورتبه آثار این
 یگرد و ایرانیان نگاریروزنامه تاریخ و هاشمی صدر ةنوشت (1363) ایران مجالت و

 همچنین. اشاره کرد خصوص این در پروین ناصرالدین ةنوشت (1377) نویسانپارسی

 بررسی را اختر ةروزنام محتوای از وجوهی ترتخصصی صورتبه مقاالتی و هاپژوهش

 ةنوشت (1380) «اختر نگاه از اقتصاد در مردم و دولت نقش» همانند مقاالتی اند؛کرده

 عصر ایران ةجامع زنان وضعیت به اختر ةروزنام تقادیان رویکرد» رجایی، عبدالمهدی

 دیدگاه از آن اقسام و آزادی ةاندیش» و دارابی پورحسن جلیل ةنوشت (1391) «ناصری

 هرکدام که هستند هاییپژوهش ازجمله پناهرفعتی مهدی نوشته (1393) «اختر ةروزنام

 رو پیش ةمقال ، امااندپرداخته اختر ةروزنام توجّهمورد موضوعات از یکی بررسی به

 ةشیو که دهد جواب اصلی پرسش این به تا دارد تالش ذکرشده هایپژوهش از متفاوت
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 فرض است؟ بوده چگونه ناصری عصر ایران در مجلس نهاد کردننهادینه در اختر

و نگرش  هاباور نظام در تغییر با داشت تالش اختر ةروزنام که است این بر پژوهش

 نهاد وجود لزوم به ،نهادهای مشارکتیو  درنمُ مفاهیم با آنها اکردنآشن و خوانندگان

  ،تحلیلی توصیفی ةشیو به  حاضر پژوهش. بپردازد ایران در آن کردننهادینه و مجلس

 .انجام شده است اختر  ةبرداری از مندرجات روزنامفیشبا 
 

 اختر ةروزنام معرفي .2

 داغیقراچه آقامحمد مسئولی مدیر به استانبول شهر در که بود زبانفارسی ایروزنامه اختر

 .(1/35 :1383 خانقاه،جعفری) شدمی چاپ تبریزی خانمهدی میرزا سردبیری و تبریزی

 )اختر، منتشر شد م1876 ةژانوی 13ق/1292 الحجهذی16 در اختر ةروزنام ةشمار نخستین

ءظن سلطان عبدالحمید سو سفیر ایران در عثمانی وهای کارشکنی ةواسطبه .(1/4 :1378

ق 1314اختر در سال  ة، روزنامآبادیالدین اسده سید جمالخاصّ ،به فعالیت ایرانیان

  (14: )همان برای همیشه تعطیل و از انتشار بازماند

 روزنامهاین  معرفی و شناخت برای منبع ینترمهم ،اختر ةروزنام مندرجات شکبی

 انتشار سالنخستین  عنوانبه 1292عدد  انتشار، پایان تا آغاز از اختر ةسرلوح در. است

 صفحه باالی در درشت و ساده صورتبه و ثلث خط با ،(اختر) روزنامه نام. دشمی ثبت

 .شدمی نوشته «L’akhter» التین خط به راست سمت در ،آن زیرین قسمت در و درج

 قیمت ،چپ سمت در و کردمی مشخص را انتشار  تاریخ و محل ،سرلوحه راست سمت

 گازت این» :شدمی نوشته جمله این ،سرلوحه انتهایی قسمت در. شدمی آورده روزنامه

 منافع  دیگر و ادب و علم و تجارت از و پولتیک و سیاسیات از و گوناگون حوادث از

 و «.شد خواهد طبع و قبول مجاناً ،عامه ةمفید مواد هرگونه گفت خواهد سخن عمومیه

 روشنگری خود مطبوعاتی دوران فعالیت پایان تا آغاز از اختر دگاننانگرد ،ترتیباینبه

 . پرداختند خواهانهتحول افکار نشر و ثبت به و دندکر

 تاریخ هایرویداد و تحوالت در آن ثرؤم نقش به ،اختر ةروزنام مندرجات ةمطالع با

 هاشمی،)صدر ی مهم در تنویر افکار عمومی بودااختر روزنامه بریم.میپی ایران معاصر

این نکته  و پرداختعصر ناصری می ةمقاالت اختر به شرح معضالت جامع .(1/163: 1363

 .کردرا پیگیری میجامعه ساختار در  اصالح اختر قابل فهم است که ةروزنام از مندرجات

و  ندداده بودقرار مخاطبان هدف خود را بر تغییر باور و نگرشنویسندگان اختر گویی 

 1.(50/393: 1296 اختر،) «اصالح افکار و اذهان است ،اقدام اصالحات» کهند تأکید داشت
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 باغیرت و نیک افرادی را آن نویسندگان و مهم ایروزنامه را اختر ةروزنام کسروی

 میرزا دستان، حبیب میرزا مستشارالدوله، خانیوسف میرزا .(77: 1378) کندمی معرفی

نام نویسندگان ازجمله ،کرمانی آقاخان میرزا و اختر منشی به معروف ،تبریزی مهدی

 نکته این در روزنامهاین  اهمیّت .(39: 1366 طباطبایی، محیط) بودند اختر ةروزنام آشنای

. (379: 1337 براون،) گردیدمی مذهباختری اطالق آن خوانندگان به که است دریافتقابل

 در ایران، بر عالوه. است اختر ةروزنام اهمیّت بیانگر روزنامه، توزیع ةحوز در توجّه

 و داشت مشترک اختر ةروزنام اروپایی کشورهای از بسیاری و قفقاز هندوستان، عثمانی،

 .(1/1: 1308 اختر،) شدمی توزیع اختر هاینسخه نامبرده کشورهای در
 

 ت از نگاه اختر           مدنیّ .3

 شده است. نوع انسان دانستهگی زندگی ت ویژمدنیّ ،اختر ةروزنام هاینوشتهاساس بر

کید بر استعدادهای ذاتی نوع انسانی تأ ،های باور دینیبنیان بهتوجّهاختر باگردانندگان 

. (2/1: 1292اختر،) کردندمعرفی میو هدف از خلقت جهان را آفرینش نوع انسانی  نداشتد

نوع ویژگی را دو ی فردی و جمعی زهاآوردن نیابر با هدف زندگی جمعی و تعاون لزوم

اساس ها برنسانا .دشمیمنجر ت تمدن و مدنیّ بهآنها که وجود ند دانستمی یانسان

 ةکنندمینأپایداری زندگی جمعی و تند که باعث کنوضع میقوانینی را  ،دانش و حکمت

قوانین  (بودن نوع انسانیگرامیو  سن خُلقحُ)« نزاهت»اصل  ةواسطو بهد شوت میمدنیّ

  .(همان) دنشمارمحترم می حفظ شرافت انسانی یبرا را موضوعه

بلکه اصل مهم را  ،تنها منحصر به تجمع تعدادی از افراد نیست ،تعریف اختر از تمدن

به  بخشیتزایندگی تجمعات انسانی و کیفیّیعنی،  ؛داندها میدر مشارکت عقلی انسان

 ،به ظرافت این روزنامه .(33/516: 1313اختر، ) آن را در مشارکت فکری آنان آورده است

آن را از  ،دهکریی و استبداد را گوشزد رأت از خرد جمعی و پرهیز از خودلزوم تبعیّ

 ةدر کسب عناصر سازندرا  ترقی ةالزم ،نویسندگان اختر کند.ت معرفی میالزامات مدنیّ

آنان  .دنردکمیمنع  یانعال و اطوار اروپایاز تقلید افرا  شرقیانو  دانستندمیغرب آن از 

دانند و اساس آن را میدن گیری از علم سیاست مُت را بهرهمدنیّ ةشرط حفاظت و توسع

ة با اشاره به رسال ،در ادامه د.نکنگوناگون ذکر می هایبخشمبنای قوانین عادالنه در بر 

د نشمارمی نانتظام ملل متمد ایجاد و نوزده اصل را رمز ،مستشارالدوله «یک کلمه»

ایجاد و ) دنسیاست مُ ةالزم ،شده. این روزنامه براساس اصول ذکر(58/1: 1293 اختر،)

 مهم اصول به پایبندی لزوم به و داندمیدرن سازی مُرا در ساختار (ت شهریتوسعه مدنیّ
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اصل  تساوی در برابر قانون، مشارکت ملی، تجمعات، و قلم ،سیاسی ،فردی هایآزادی

برای فهم مناسب از این  .فراگیر اشاره داردتفکیک قوا، مشروعیت قدرت و آموزش 

و مصداق  «ساز نهادهای مدنیفکری زمینه مبانی»ة مبحث به دو محورادام ،هشپژو

 شود.میبندی تقسیم« مجلس نهاد» عینی
  

 هاي مدنيساز نهادفکري زمینه بانيم .4

و  ندنوشتمی درنمُ موضوعات با یمقاالت خوانندگان، نگرش تغییر هدف با اختر نویسندگان

اساس محتویات بر نظریمسائل به طرح  ،ری جدیدو تثبیت نظام باو های نوایدهطرح  در

 ،آن پذیرش عمومیدرن و برای بیان نظری هر مفهوم مُ .ندپرداختمیم دین اسال

باور  ةبه زمینتوجّهنویسندگان اختر با روش،این  با د.ندآورویژه از قرآن میمستنداتی به

مفاهیم  نظریه طرح ب ،فکری موجود در تعالیم اسالمی هایمقوماستفاده از دینی و با 

بیشتر  ،گرفتمیبرت مقاالت اختر را دری که محوریّاهیمالبته مف ؛کردنداقدام می جدید

که از متناسب با شناختی  ،اساسبراین عصر ناصری بود. ةهای جامعناشی از کاستی

های کشورهای مترقی تحوالت و پیشرفت آن روز ایران و همچنین ةمعضالت جامع

  خوانندگان بود. نگرش ساز تغییر درکه زمینه کردندمطرح میموضوعاتی  ،داشتند

مناسبی برای اقدامات  ةزمین ،نظام باوریبا تغییر در  نداختر سعی داشتگردانندگان 

ر وضع دایرانی را به تغییر  ةجامع ،یندی منطقیآد و در فرنکنفراهم  خواهانهتحول

 ةواسط)به کرامت انسانی اصل دو بر تمدنیّ رشد ونو  مفاهیم طرح در اختر د.نفراخوان موجود

لزوم چنین تغییراتی را در  کید داشت وها تأبودن انسان الطبعو مدنی (برخورداری از تعقل

ت و انسانیّ تمدنیّ اساس» دانست:می هاانسان اجتماعی نیازهای برآوردن و انسانی شرافت

د یت و تزیترتیب بعض مقدمات و اسباب تحصیل مقامات انسانیّ همگر ب ،پا نخواهد بودبر

 «مقدمات این مقصوده دادن بها و قوتدر انسان ]کرامت[ و نزاهت ]دانش[ آثار حکمت

مصادیقی  ،نو مفاهیم پذیرش برای خوانندگان کردن ذهنبعد از آماده .(2/1: 1292اختر،)

 ةکه برآورند نهادهایی کرد؛می طرح ند،بود مفاهیم این ةکنندتقویت که ار مدنی نهادهای از

 . و... ،، مجلس، بلدیههمانند مدرسه ؛ی و توسعه بودندنیازهای اجتماعی و نماد ترقّ
 

 علوم جديد .4-1

اختر در پی آن  .بودکید اختر تأ فاهیم بنیادی موردین مترمهمجمله دانش ازتوجه به 

ی مناسب از برداربهره برای ذهن ایرانیان را ،یجایگاه دانش در روند ترقّ تبیینتا با  بود
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ر پیشتازی ب ،اختر با استناد به منابع تاریخی گردانندگان د.آماده کنفنون روز  علوم و

گذشته و ترقّی بازیابی شکوه  برای و ندکردمیکید علوم تأدر ( مسلمانان) کشورهای شرقی

و  اهمیّت توجّه به بررسی .(2/2: 1292اختر، ) ددندانش بو گیری ازخواهان بهره ،کشور

 برای لذا تنها ؛به درازا خواهد کشید را سخن اختر مقاالت ةبراساس هم جایگاه علم

 شود.می که موردتوجّه نویسندگان اختر بود، اشارهای از مزایای علم پاره ، بهنمونه

در ایران را اد اصالحات جامعه و ایج مندسازیبخشی و قانوننظمشرط اختر، 

 «انتظام»تحت عنوان ای دانست و در توضیح مقالهمی دستیابی به نظام آموزشی توانمند

ل پس اوّ»: کر کرده استذت مدنیّ ةاین مقوله پرداخته و آن را نخستین مرحل اهمیّتبه 

 :1296اختر، ) «ی ذکور و اناث استها براسیس مکتبتأ ،اقداماتی که برای ماها الزم است

 ایاختر در مقاله .شدی معرفی میتضمین استقالل ملّ ،مهم دیگر علم ةفاید. (41/320

به پرسش  ،علم اهمیّتضمن تشریح  ،«ت لزوم علم و تربیت در اسالمشدّ» تحت عنوان

و در پرسش از  پردازدمیپرستان ژاپنی و بت)کشورهای اروپایی(  عامل قدرت نصارا دربارة

بیگانگان به این  توسط آنانعام ن و قتلغصب ممالکشا ،سلمانانضعف و سستی م علل

مرحومه این است که جهل را بر علم مرجح ت باعث بدبختی این امّ» رسد کهنکته می

 کندمعرفی می فراگیری علوم جدیدراهکار حفظ استقالل را در  ،و در ادامه« داشتند.

 .(320-8/319: 1298اختر، )

هنه و نامناسب میکُ ،اش بودعهدهآموزشی جامعه بر ةظیفکه و را اختر نهاد مکتب

ایران عصر ناصری و  برای پیشرفتدر طرح خود  و (157-20/156: 1308اختر، ) ستدان

برای رسیدن به  داده بود.قرارف نگرش و باور افراد را هدتغییر  ،تغییر در وضع موجود

 پیشنهاد انسانی نیروی سازییکیف راستای در آموزشی ظامن محتوای در تحول ،منظور این

پیشنهادی اختر طرح  در انسانی نیروی توانمندی و تکیفیّ .(14/118: 1307اختر، ) دشمی

 ردبُمینام  سازیانسان هایکارخانه عنوانبه مدارس از و داشت ایویژه جایگاه ،یترقّ برای

 افزایشبا  داشتند سعی خترا گردانندگان ،شدهبیان مطالب بهتوجّهبا .(18/260: 1312اختر، )

 ،. تحقق چنین امرینهادینه سازنددر حکومت را مشارکت مردم  ،آگاهی عمومی جامعه

 کرد.را فراهم میسیس نهاد مدنی مجلس گری و تأمطالبه زمینة
 

 قانون .4-2

 جایی تا نوسازی در قانون یرتأث و وجود لزوم .بود قانون ،کید اخترتأمفاهیم مورد از دیگر

: 1307) دانستمی ایران ماندگیعقب علل از را آن نقصان شاه،ناصرالدین حتی که است
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 بر را خود ثیرتأ بعد هایسال در قانون حکومت وجود لزوم تفکر و تذهنیّ .(14/115

 ،قانون مفهوم پیدایشایرانی در  اندیشمندان. گذاشت ایران در حکومت ساختار تحول

 تهمّ مفهوم این تبیین به( ش1285/ق1324) همشروط انقالب وقوع از پیش هاسال

 هاواکاوی و هابحث نخستین و عینی و ذهنی بستر از یافتن آگاهی بنابراین، ؛گماشتند

 .(37 :1392 ،زادهبخشی و راسخ) راهگشاست بسیار خصوص این در قانون چیستی ةدربار

 ةکنندمینأت عنوانبه قانون. شدمی طرح قانون با پیوست در نیز عدالت مفهوم

 چگونگی ةکنندترسیم انتزاعی یمفهوم عنوانبه عدالت. است عدالت عینی تحقق عدالت،

 ؛(171: 2536 آدمیت،) کرد جووجست قانون در باید را آن ابزار که است حق به رسیدن

 روز آن هایدغدغه از قانون نهاد ایجاد. یکدیگرند ملزوم و الزم عدالت و قانون پس

 ینترمهم از اجرایی، قدرت از مستقل گذاریقانون نهاد سیستأ. بود نیایرا روشنفکران

 و اهتمامات و تغییرات همه این از مقصود»: بود ماندگیبعق از خروج راهکارهای

 اصیل،) «باشد جدا اجرا اختیار از قانون اختیار که بود این مجالس ترتیب در تحریرات

 مطلق سلطنت از حکومت سبک تغییر در ایران نجات راه ،نگاه این از. (106: 1394

 آنها تفاوت وجه که شدمی دانسته منظم مطلق سلطنت حکومت به (خودکامه) غیرمنظم

  .(32 :همان) بود قانون وجود و گذاریقانون و اجرا ةقو جدایی در

تاج را قانونیبی و خودکامگی از ناشی ومرجهرج و ناصری عهد ایران نامساعد اوضاع

 حکام مفلوک، بیچاره رعیت تمام نزع، حال در مملکت»کند: می تبیین نینچ السلطنه

 و دلخون مردم و تاریک ایران پولتیک یقدر به جور، و ظلم مشغول قدرت منتهای با

 براساس .(49تا: بی) «بود هویدا و ظاهر نارضایتی آثار هاچهره تمام از که بودند جری

 قانون گرفتنخدمت به خواستار ایرانی رانکروشنف روز، آن شرایط از دریافتی چنین

 امور به متعلق که کاریهیچ در یعنی»؛ بودند ماندگیعقب از خروج و تحول ایجاد برای

 «کرد عمل نتوان خود نفس هوای به ،باشد آن امثال و سیاست و مرافعه و محاکمه

خواهی در نونبرای پرورش فکر قا ران از مطبوعاتروشنفک .(25: 1392 مستشارالدوله،)

 «قانون»نام به ای این افراد بود که روزنامه ةجملاستفاده می کردند. میرزاملکم ازجامعه 

 .(1/269 :1377 )پروین، در لندن انتشار دادرا 

 برای و دانستندمی ایران نوسازی مهم هایلفهمؤ از را قانون نیز اختر گردانندگان

 که پردازدمی قانونی ةکتابچ به ایمقاله درر اخت. داشتند خاص اهتمام آن کردننهادینه

 به دستیابی برای داشتند، موریتمأ خارجه در که ایران هعلیّ دولت مورانمأ نفر از چند
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 جمع از که کارینخستین»ند. بود داده دولت به وکرده  تهیه ایران انتظام و پیشرفت

 کهمادامی است. قانون وضع ،تاس ترالزم ایران ةعلیّ دولت شکوه و ملت یترقّ برای کارها

 از ،باشد اجرا قوه و حکم ةقو از عبارت که قوه دو ،نشده گذاشته قانون هعلیّ دولت در

 کشور آبادی تکثیر و لشکر قوت ازدیاد و تملّ و دولت برای یترقّ نگشته، تفریق همدیگر

 ،ادامه ردسپس  .(40/312 :1296اختر، ) «است محال خارجه ممالک در نیک نام تحصیل و

 خارجی، ةسرمای ورود اشتغال، تقویت جانی، و مالی امنیت کند:اشاره می قانون فواید به

 مدنی، تربیت اجتماعی، رضایت و عدالت دنکرگیرفرا کشور، المللیبین اعتبار ارتقاء

 و ارتباطات تسهیل توسعه، برای نقدینگی تبادل تسهیل و سرمایه انباشت برای زمینه ایجاد

 و جاتکارخانه خرید جدید، سبک به تربیت و تعلیم تعمومیّ و گسترش ها،راه ةتوسع

 تسهیل بنادر، رونق و دریایی نقل و حمل تقویت ت،ملّ ثروت افزایش و معادن استخراج

 .شمردمی بر قانون وجود برای که است فوایدی ازجمله اکممح نظم و مالیات دریافت

های نظمی متنفذان و حاکمان دستگاهی و بیخودسر ،مقاالت متعدد و مکرردر  اختر

 جویی حاکمان،رکات در اثر سودمخرابی گ ،احتکار .کندمایة نقد خود میرا دستدولتی 

 ةجحاف به عامّاجهل، فراگیری تقلب،  رواجماندن تجارت، معطل های خودسرانه،مالیات

تناسب جزا با جرم، ها و عدم خرابی محکمه المنفعه،تعطیلی خدمات عام ،تبعیض ،مردم

 بود ین معضالت عصر ناصریترمهماز  ،مملکتة برای ادار هوحدت رویّ نبودو  قانونیبی

نین چهای اختر مملو از نسخه ةمطالع د.شکید میبر آن تأاختر  مکرر هایدر گزارشکه 

ایران، اختر در سلسله  ةهایی از جامعدر پرتو بیان چنین واقعیت است. هاییگزارش

معین مملکتی که قانون »کرد: تأکید میی کشور لزوم وجود قانون برای ترقّ برتی مقاال

 ،اخذ نیستندوء افعال در پیشگاه آن مسئول و مؤسبب سه مال بکام و عُو حُ ندارد

آبادی و  البته ؛یی خوگرفتهأاستبداد و خودره ب ،بالعکس الیسئل عما یفعل بار آمده

ن مملکت سالم چناخواری و مسکنت بر اهل آن ،مودآن ملک را بدرود خواهد ن ،یترقّ

در  های قانونین کارکردترمهمبه  ،در این گفتار .(22/173: 1308اختر، ) «گفتخواهد 

  ه شده است.ملت اشارت قدرت و حاکمیّ پذیرییتمسئول

دانستند می اجرای و قابلای ملّرا وظیفهکردن جامعه قانونمند ن اخترگردانندگا

بود که  برقراری قانون ةین نتیجترمهمامنیت  ،از دیدگاه اختر. (10/78-79: 1308)

قانون را مقیاس  اختر ،اساسبراین شد.ان عصر ناصری قلمداد میرای مهم برای ایمطالبه



 161ق( به ساختارسازي مدني با تکیه بر نهاد مجلس شورا )پارلمان( /1314- 1292رويکرد روزنامة اختر )

را در و شرط حصول و آفرینش آن  و صدور احکام عادالنهالت و شریعت را محل ورود عد

 .(44/1: 1293اختر، )دانست میآگاهی عناصر اجتماعی 

یکی  عنوانبهضمن برشمردن قوانین مملکت  ،«ب وطنحُ»ا عنوان ر مقاالتی بداختر 

اختر، ) دوستی ذکر کرده استشناخت و تبعیت از قانون را از لوازم وطن ،از اجزای وطن

کید بر این امری عمومی و بالسویه است و با تأقانون  ،از دیدگاه اختر .(24/1و 23/1: 1293

دلیل آزادی ورود به  .داردبه اصل مترقی حقوق بشر پایبندی خود را اعالم می ،امر

بر اصل تساوی و عمومیت حقوق در کشورهای مترقی را شاهدی ها جلسات محکمه

قیاس را بر عمومیت حقوق  2مائده ةسور 32ة آوردن تلمیحی از آیبا  و دهدمیقرار

در  ،خالف حقانیت رفتار کرددر حق زید برمحکمه که : »نویسدو می گذاردمیانسانی 

 .(28/1 :1293اختر، ) «حقوق نیز روا خواهد داشت حق جملة ابنای وطن و اصحاب

برای زندگی جمعی نیازمند  ،الطبع استر بر این است که چون انسان مدنیفرض اخت

 یکی از لوازم زندگی جمعی عنوانبهقانون به  ،اساسبراین. مقدماتی است لوازم و

ن را با نخست ذهن خوانندگا ،برای تفهیم هماهنگی بین شریعت و قانون اخترپردازد. می

ظلم و »و « نفاق و بدبختی» ،«تانسانیّ ةاساس وظیف» آوردن مقاالتی با عناوین

انسانی  جمله وظایف جوامعاز این مقاالت کند.میآماده ورود به بحث برای  «ستمکاری

برآمدن قانون  و (14/1: 1293اختر، ) دندانمی و جمعی را شناخت حقوق و تکالیف شخصی

لم حاکم مطلق در عا»اتفاق این دو معرفی نموده و آن دو را  ةمای از عدالترا  و شریعت

  .(18/1: 1293اختر، ) دنکنمعرفی می «تمدنیّ

احکام که  کردمیتقسیم  «معامالت»و  «عبادات» بخشرا به دو شریعت  ،اختر

قوانین بر این باور بود که اما  ست،دانتغییر میقابلغیر شخصی و غالباً ،دعبادات را محدو

 با متناسب ،نظیم روابط استو تبه مناسبات انسانی  تعلقچون مبه معامالت  مربوط

 چنین قانونی که متناسب با شرایط زمان لذا ؛باید تغییر و سامان یابندشرایط زمانی 

اساس بر روابط جوامع انسانی ةکنندظیمچون تن ؛مخالف شریعت نیست ،وضع شود

 .(18/1: 1293 اختر،)است عدالت 

ند که راهکار بود ت در پی ترسیم این باورملّدانستن دولت و نویسندگان اختر با یکی

ط البته شر است؛قانون  ،ملت -کردن جامعه و تنظیم مناسبات دولتی در قانونمندترقّ

ان دولتی از حدود حقوق و اختیارات خود مورچنین طرحی را آگاهی ملت و مأتحقق 

قوانین عملکرد آگاهی از دخل و خرج دولت،  جمله حقوق ملت را دراز و ستدانمی
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 بردنام میهای خارجی ها و تعامالت با دولتموران دولت و همچنین مناسبتداخلی مأ

ملت بر  سازی برای نظارتدر پی زمینه ، اخترایویج چنین ایدهبا تر. (51،1،ش1293)س

تشکیل گرو را در آن  تحققگیری باور مشارکت ملی بود که امور جاری مملکت و شکل

 .دیدمیمجلس از بطن ملت 
 

 آزادي .4-3

در  ،درندانستن مفاهیم مُضمن الزم و ملزوم ،در تشریح مفهوم آزادی اختر گردانندگان

قابل معنایی و مصداقی آنان بودند. آنها متبا روابط  یپی طرح این مفاهیم در ساختار

به  ،کنندهتقویتمفاهیم اسالمی  اساسبر با ساختن نظام باوری جدید کردندتالش می

ضمن  ،اختر برای ورود به مبحث آزادی .مبارزه با باورهای کهن و استبدادی برخیزند

کرده بیان نی انسا( کرامت) های قبلی که در بیان شرافت و نزاهتسازیبه زمینه توجّه

آزادی مفهومی  ،از دیدگاه اختر پرداخت.میبه تفکیک معنایی و مصداقی آزادی  ،بود

 یةدو طرف افراط و تفریط آن مذموم و ما»: توان به آن پرداختکه به دو گونه می است

 محقانه که باعثغیر تیکی اسارت و ذلت و مقهوریّ :ها در جهان استهرگونه خرابی

العنانی و بیو مطلق قیدیبی ،دومی ؛صان شرف و ناموس انسانی استو نق ابطال حقوق

تبعیت  اختر .(13/1: 1293اختر، ) «مرج در اطوار بشری استوکه موجب هرج شرمی است

دانست و مراد از آزادی را به مییی أرخود از قانون را عین آزادی و خروج از بند اسارتِ

یی و خودکامگی را در تقابل با أرخود ،اساسبراین .(همان) زدتبعیت از قانون پیوند می

با طرح چنین موضوعاتی  ،امور ةبه خودسری حکام در ادارتوجّهد و بارکآزادی معرفی می

 د.آورنقد وضع موجود را  فراهم می ةزمین

شان کیدبیشترین تأ ،شده با موضوع آزادیرحدر مباحث ط اختر نویسندگان مقاالت

میت را ناشی از دانش و حکمت آزادی افکار و حریّآنها  .دبوطبوعات آزادی افکار و مبر 

خوشا به حال کسی که »: ندردکت معرفی میی و مدنیّو آن را از اسباب ترقّ نددانست

مخاطب گردیده  «ر فی الدارینحُ انتََ»بخطاب مستطاب  . ...مقام بلند آزادی را فهمیده و

دانستند می هاانجمن و هانامهقانون ةالزم را افکار دیآزا همچنین .(12/1: 1293اختر، ) «است

: 1293اختر، ) ندردکمی بیان مدنی و فردی حقوق از دفاع و بیان آزادی در را آن منشاء و

ی و تضمین امنیت و دفاع از حقوق مزایای مطبوعات در ترقّ ةواسطبه، اساسبراین .(37/1

-میمعرفی رای رسیدن به چنین اهدافی آزادی را شرط الزم ب فردی و عمومی جامعه،

 دستندانای متفاوت میی و آگاهی هر جامعهترقّ بهباتوجّهو میزان آن را  هدرج و کردند
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کارکرد آن در تقویت و طرح مفهوم آزادی  توان گفتمجموع می. در(30/240: 1295)

وجیه لزوم نقش مهمی در ت ی،و ترقّ در پیوند با قانون و در امر حکومت دنیمشارکت م

  داشت. مجلس شورامشارکتی سیس نهاد تأ
 

 )پارلمان( شورا نهاد مجلس .5

اختر  ةنوسازی روزنام یندآفر ای درجایگاه ویژه ،تنماد حاکمیت ملّ عنوانبه پارلمان

کاستن  برایترویج ضرورت وجود مجلس  ،عصر ناصری ةزداستبداد ةدر جامع دارد.

های آن روز رد جمعی و موافق با نیازمندیساس خِاخودکامگی و تنظیم امور مملکت بر

 اختر ةدر مندرجات روزنامی ترقّ مفهوم بود.ماندگی ایرانی برای خروج از عقب ةجامع

به  رسیدن. شدمی تعریفی ضامن استقالل ملّ افزایش رفاه جامعه و سعادت، ةمایجان

 لذا ؛نظر بودی اختر موردهای اصالحدر تمامی طرح و برنامه ت جدیدایجاد مدنیّو ی ترقّ

و گسترش مدارس یافتن به علم روز دستدرنظرداشت برای رسیدن به چنین اهدافی، با 

آزادی را عاملی در راستای  ت ووجود حریّ اختر .ندکجامعه را توانمند  ،به سبک جدید

. دانستمیقانون  حافظ و امنیت ةکنندتضمین و هااستعداد شکوفایی ملت، سعادت ضمانت

ی و عاملی مشارکت ملّ ةزمین ،دیدمیبرای انتظام امور  محملیکه قانون را عالوه بر این

 اهمیّت .کردمی مطالبه جمعی ردخِ اساسبر را آن تدوین و معرفی اجتماعی انسجام برای

 و کردن قدرتپذیریتمسئول مرکزی ةنقط عنوانبه مجلس و جامعه اعضای مدنی مشارکت

 :بود توجّهمورد اختر ی گردانندگانسو از سطح چند در ،دموجو وضع تغییرِ مبنای

کارکرد مشارکت  با عصر آن مترقی جهان در موجود مجالس از ییاهنمونه آوردن .الف

 ؛در قالب گزارش یا اخبار تلگرافیاساس قانون قدرت بر تحدیدملی و 

ها و جنبهکردن خوانندگان با و آشناها سایر کشورهای نامهنظامترجمه و نشر . ب

یم ظتن ةوظیف هانامهنظام .داشتجامعه ای در تحول فکری عمده نقش که هامزایای آن

تولید و کارکرد  ساختار ةتشریح شیو داشتند. عهدهوابط داخلی و خارجی کشورها را برر

داخلی  ةنامنظام ةترجم ،نمونه رایب ؛دشمیمنجر کشور  ةادار ةشیو ةدبه تغییر در ای هاآن

کمیسیون رسیدگی به  ةاعان ةنامنظام، (275-39/27: 1294اختر، ) عیان عثمانیمجلس ا

-24/357: 1312 ،اختر) پاسپورت عثمانی نامةنظام ،(31-3/30: 1312اختر، ) استانبول ةزلزل

 . بودندجمله آن  از (252-36،250،ش1294)س مجلس مبعوثان عثمانی ةنامنظام و (358

 ها از این نهاد مدنی.دریافت عثمانی ةو  نحو عثمانی ةتحوالت مشروط ثبت و نشر .ج

 .داشت ایویژه جایگاه اختر ةروزنام در آن مصادیق ذکر و عثمانی در مشروطه تحوالت
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نشر قانون اساسی و اخبار مربوط به مجالس عثمانی و  ،پیگیری دقیق تحوالت عثمانی

 توجّهویژه موردبهلس هایی پرداختن به نشر کامل صورت مذاکرات مجحتی در شماره

امکان  ،مزایای آن مجلس وذهن ایرانیان با نهاد کردن ضمن آشنا ،از این طریق اختر بود.

 های مطبوعاتیبا پیگیری فعالیتکرد. براساس شرع اسالم را توجیه میوضع قانون 

 ،کرده استشر تنمدر محتویات مطالبی که در این سه سطح  دقّتاختر و  ةروزنام

 .شودمیمشخص روزنامه   این نوسازی ةجایگاه مجلس در برنامو  اهمیّت

مجالس  ین اشکالترمهمو عمومی والیات از بلدیه  ،سنا ،مبعوثان ،ومیلس عمامج

در برخی  .کردمنتشر میهایی آنها  اخبار و گزارش بارةکه اختر در داخلی کشورهاست

در نشر  و کردآشنا مییز ل و کارکرد آنها نبا چگونگی تشکی را مخاطبان خودموارد 

کند که به سازوکارهای آن اشاره میصورت واضح بهقانون اساسی مشروطة عثمانی 

. آوردن خبرهای تلگرافی کوتاه اندتدوین شدهقانون  این اساس مفاد قانونی مندرج دربر

ی اکنندهنقش تعیین کشورها مجالس عملکردی ةحوز و کارکرد با اختر خوانندگان ییآشنا در

 موران جزء آن نیز مقید به هیچ قانونی نبودند و اساساًداشت. در کشوری که حتی مأ

ملت در تعیین و هایی از نظارت و کنترل ذکر نمونه ،مسئول و پاسخگو نبود ،قدرت

ملت و -انگی دولتهای فراوانی از یگنمونه .داشتای ویژه اهمیّتاجرای امور مملکت 

صورت مقاله و گزارش نشر و اختر بهة ت در روزناماساس آرای ملمشروعیت قدرت بر

با کارکرد  ،از انتخاب ملت است برآمدهمدرن که  ینهاد عنوانبهمجلس  ده است.شثبت 

رنگی اختر حضور پر ةیافتهای انتشارگذاری و نظارت بر اجرای قانون در شمارهقانون

د که حداقل به اخبار شمی پیدا هروزناماین ای از که در کمتر شمارهایگونهبه شت؛دا

 ی از مجالس دنیای مترقی نپرداخته باشد.فاتلگر
 

 (سنا) مجلس اعیان. 5-1

از  یفدر خبر تلگرا جمله نمونه مجالسی است که اختر به آن پرداخته است.سنا از

های مالیه و خارجیه را های وزارتبودجه (اعیان) مجلس سناتو» پاریس آورده است:

قراردادی که در باب  ةمذاکر»: از واشنگتن .(50/404: 1295اختر، ) «دتصدیق و امضاء کر

س اعیان بدون در مجل ،اتخاذ کرده بود ]آمریکا[شورشیان کوبا مجلس مبعوثان آمریک 

مخارج  ةدر مجلس اعیان بنیچ»از پاریس:  .(32/500: 1313اختر، ) «تعیین وقت تأخیر شد

مناسب دیده  آنها  را که مجلس مبعوثان ولی ضمایم ،ت پذیرفته شدهای تجاروزارت

تر از قانونی که پیش ةالیح»: از لندن .(38/549: 1312اختر، )« ]رد کرد[ وازد کامالً ،بود
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ای مردمان در باب منع دخول پاره ،رئیس سابق وزرای انگلستان ،جانب لرد سالسبری

و طرد و نفی آنان که  یسة خارجه به ممالک انگلو معلولین با علل ساریه از تبعوپا سربی

بار در مجلس اعیان پس از آن که یک ،تنظیم شده بود ،شوندمرتکب جنحه و جنایت می

مجلس : »(بوداپست) از پشته. (1/4: 1312 اختر،)« طرف قبول و تصدیق گردید ،خوانده شد

 اختر،) .«و تصدیق نمود را قبول عرفیه مجارستان قانون آزادی مذاهب و مناکحاتاعیان 

1313 :12/180) 
کارکردها و تری صورت مبسوطانتشار قانون اساسی عثمانی به در هنگام اختر ةروزنام

که در گونه همان .رسانی کرداطالعخوانندگان خود  رایبساختار مجلس مذکور را 

از اجزای مستقل مجلس عمومی  (مجلس اعیان) سنا ،شد توضیح مجلس عمومی آورده

مجلس را به این حق انتخاب رئیس و اعضای  ،ون اساسی عثمانیدر اصل شصتم قان بود.

کار و شرایط نمایندگان سنا بر سازو 62و  61صول ا .بودسلطان عثمانی تفویض کرده 

از  ،بودنبودن عضویت و دولتمرد، دائمیشرط سنی باالی چهل سال .شتتصریح دا

رسیدگی  ،کارکرد سناوظیفه و  64اساس اصل بر .بودده ششوندگان ذکر شرایط انتخاب

 ،شده. براساس اصل یاد(4/5: 1294اختر، ) به لوایح قانونی تصویبی مجلس مبعوثان بود

و درصورتی  ین کارکرد مجلس سنا بودترمهممجلس مبعوثان  مصوبرسیدگی به قوانین 

منافع عمومی و امنیت  مذهب، ،قانون اساسی ملی،خالف مصالح مجلس آن مصوبات که 

برای رفع  ،د و اگر قابلیت اصالح داشتشحذف مییا رد ، شدداده میتشخیص جامعه 

تشخیص داده خالف مصالح  کهیصورتو در شده میدادعودت  مجلس مبعوثانبه نقص 

 .دشاجرا به صدر اعظم ابالغ می برای ،شدنمی

یید که به تصویب و تأ اجرا بودصورت قانون قابلهیک الیحه زمانی ب ،با این تعبیر

وچهارم قانون اساسی عثمانی و قانونی شصت ةماد ةبا مقایس رسید.لس اعیان میمج

پذیری تحوالت ثیربه تأ ،اعیان دیگر کشورها آورده شد هایی که از مجالسگزارش

 ةروزنام. بریممیسازی مدرن پیی در ساختارون اروپاییعثمانی از الگوهای رایج مدرنیزاس

ترجمه و منتشر  را خلی مجلس اعیان عثمانیدا ةناممنظا خود در سال سوم انتشاراختر 

 ةدر ماد شد.می دریافت تری از مجلس سناگستردهطالعات در آن ا دقّتکه با  ،کرد

 برایاختیار درخواست از دولت  های فوق،شده عالوه بر کارکردة یادنامنظامسیزدهم 

ده کراعیان تفویض  قبلی را به مجلس ةشدتصویبوضع قانونی خاص یا اصالح قوانین 

قبیل و بیان مشارکت دولتمردانی که  ایناز  یهایگزارش ةارائ .(39/275: 1294اختر، ) بود

برای  ،در قالب مجلس اعیان و با دایره اختیارات قانونی ،اداره کشور بودند ةصاحب تجرب
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سپهساالر و  ،کبیراشخاص توانمندی همانند امیرشرایط آن روز حکومت ناصری که 

 ،گرفتندراحتی حذف و نادیده میالدوله را بهدانی همانند مستشارگر دیوانساالران کاردی

  د.شه و بیداری ایرانیان میموجب تنبّ
 

 مجلس مبعوثان .5-2

مجلس  به ساختار و کارکرد 80تا  65در مواد  ،قانون اساسی عثمانی ةدر ترجماختر 

هزار هر پنجاه ازای اص یک نماینده بهاختص ،بودن اعضاانتخابی است. پرداخته مبعوثان

گرفتن هرکدام از قرار ر سال برای هر دوره نمایندگی،ازمان چهمدت نفر جمعیت،

 جز مواردی که قانونهمذاکرات ب بودنعلنی کل مردم عثمانی، ةنمایند عنوانبهمنتخبان 

وایح رسیدگی به ل و مصونیت نماینده در ایفای وظایف نمایندگی ،ودبمشخص کرده 

بارة شده درمخاطبان اختر از مواد یاد که بودجمله اطالعاتی آنان، از تصویب یا ردّ برای

  .(6-5/ 4: 1294اختر، ) دکردنمجلس مبعوثان دریافت می

مجلس  اهمیّت ةکنندییدأت مجلس مبعوثان عثمانی ةنامنظامهای سرفصل در دقّت

ها و و کاتب یان تعیین رئیس موقتدر ب ل:فصل اوّ ؛استامور کشور  ةدر ادار مبعوثان

 ؛ت رئیسهئانتخاب ه ةنحو در بیان فصل دوم:(؛ هابررسی اعتبار نامه) تدقیق اوراق انتخابیه

 موریت آنهاأها و تکالیف و مو انجمن یل و ترتیب شُعبتشک در بیان کیفیت فصل سوم:

نظیم یا تعدیل و استدعای ت در بیان لوایح قانون وفصل چهارم:  (؛هاتشکیل کمیسیون)

فصل ششم: در بیان شکایت از  ؛فصل پنجم: در بیان استیضاح وزرا ؛اصالح قانون اساسی

صحن ) ت عمومی مبعوثانئدر بیان اصول مذاکرات لوایح قانون در هی فصل هفتم: ؛وزرا

 برای یمتعددکدام از فصول مواد قانونی . در هر(252-36/250: 1294اختر، )( عمومی مجلس

و انتشار چنین  ایران عصر ناصری معضالتاز دادن آگاهی .ن تدوین شده بودآتبیین 

 ةهای ادارشیوه دربارةها تغییر نگرش آنای در بیداری ایرانیان و نقش ویژه ،اطالعاتی

 ایجاد مشروطه و مجلس داشت. برایهای مردمی حرکتکشور و 

این  ثیرأت ازآگاهی  برای .شدی از مجالس سایر کشورها در اختر چاپ میفاخبار تلگرا

طور هب: »از پاریس :شودآورده می آناناز  چند نمونه ،در ذهن ایرانیان عصر ناصری اخبار

خوردگی[ ]قلم زدگیو نشان به جهت ظهور قلم]رشوه[  شود در باب رشوتموثق روایت می

 لسفردا در مج ،در تاریخ کاغذهایی که به امضای ویلسون دست حکومت افتاده است

ی جمهورداماد رئیس ،لب مسیو ویلسونکه برای تحقیق مط ،مبعوثان تکلیف خواهد شد

مجلس مبعوثان یونان دیروز : »از آتن .(10/74: 1305اختر، ) «زیر محاکمه آورده شود
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مداخل  ةبه انضمام بودج ،بود های آهن موره تنظیم یافتهقانونی را که در باب راه ةالیح

ئت وزرای انگلستان هی: »از لندن .(14/110: 1305اختر، ) «است نموده دولتی تصدیق

هو ب ترانسوال و اختالفات ونزوئال به مجلس مبعوثان تفصیالً ةدادند که در باب حادثقرار

و تلگرامی  اخبار گونهاین در دقّتبا  .(24/371: 1313اختر، ) «طور واضح اطالعات بدهند

 های افتتاح مجالس،نطق قانون اساسی، ةترجم ةواسطکه خوانندگان اختر بههایی آگاهی

به لزوم وجود  ،کردنددریافت میها نامهنظامصورت مذاکرات نمایندگان مبعوثان و 

 . بردندمیپیسازی در ساختار ة اخترروزنام اهمیّت جایگاه ومجالس مبعوثان و 
 

 مجلس بلديه .5-3

اطالعاتی به خوانندگان  لس بلدیهاز وجود مج ،یفو اخبار تلگرا در قانون اساسی عثمانی

امور » دوازدهم قانون اساسی عثمانی تصریح دارد کهة یکصدوماد د.شاختر منتقل می

: 1294) «شدئر بلدیه اداره خواهد های سوااز جانب مجلس بلدیه در اسالمبول و خارجها

لدیه را ساختار و کارکرد مجلس ب ،«امانت شهر» عنوانبا در گزارش مبسوطی اختر . (4/8

 ات مدنی اروپا دانسته و امین شهرامانت شهر را از ترقیّ. دهدتوضیح میبرای خوانندگان 

 کند. در این گزارشمین رفاه شهروندان معرفی میرا دارای وظایف مهمی در تأ (شهردار)

 ةمحاسبند از: امین شهر، بود که عبارت شدامانت شهر گزارش داده می ةاز اجزای ادار

ریاست مجلس بلدیه و سایر  که باید منظورش حسابداری باشد،( توفی شهرمس) جیگری

 .(12-3/11: 1296اختر، ) موران بلدیهمأ

. رسیدگی پرداختریح وظایف امور بلدیه میبالفاصله به تش ،ای دیگردر مقالهاختر 

کردن مسیر گذر فرش و تعریض معابر، درستسنگ ها،ساز بناوبه  امور مربوط به ساخت

مین روشنایی تأ آنها، (مالیات) ثبت امالک و قیمت واردات نظافت شهر، اضالب شهری،ف

 یشهرهای درون ساخت میدان ،(در شهرهای بندری) ساخت اسکله معابر درون شهری،

نقل شهری و نظارت بر وکردن حملفراهم خدمات شهری، ةارائ آمد ووبرای سهولت رفت

اتر، ئهای تو سالن کازینو-هاخانهقهوه -هاامور رستورانرسیدگی به  کرایه، خدمات و ةارائ

و  و کارگران ساختمانی هابنا و زراع، و اوزان (ترازو) هارسیدگی به امور بازار همانند قپان

 ساخت ها،نظارت بر داروخانه مواد غذایی در بازار، ةدر ارائ دقّت و توجّه یکسانی آنها،

 خدمات بهداشتی و ةبضاعت و یتیم در ارائافراد بیرسانی به به خدمات توجّهحمام، 

جمله وظایف اصناف بازار و سازماندهی آنان، از، تعیین فراهم نمودن شرایط تحصیل آنان

مجالس بلدیه باعث آشنایی بارة اختر در ةروزنامهای گزارش .بلدیه ذکر شده است
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خواهانه افکار تحول ایجاد ةزمین و دشمی شهری امور ةادار درنمُ ساختارهای با خوانندگان

  کرد.فراهم میکشور  ةمشارکت مدنی در اداررا برای 
 

 مجلس عمومي واليات .5-4

قانون اساسی عثمانی اطالعاتی  بارةهای اختر درگزارشتوان از در این خصوص نیز می

 108و در قالب اصول  «والیات»ذیل فصل قانون اساسی عثمانی  ةدر ترجمد. کردریافت 

 تطبیق ،لواص این براساس. پرداختوکار مجالس والیات میبه شرح و ساز 111تا 

ن وظایف یترمهماز  ،رسانی به جامعهخدمات برایموضوعه با شرایط هر والیت قوانین 

 «مجالس والیات»ذیل مبحث  .(4/8: 1294اختر، ) بودذکر شده مجالس عمومی والیات 

 نیز پرداخته است که (مسلمانغیر ترک و احتماالً)اقوام غیر هاملت ةمجلس ویژ به وجود

را مرجع خودشان  ]والیات[ و مجالس عمومی های محلیحکومت ،های مذکورمجلس»

های قومی و اقلیت اساس شناخت حقّکه این مجالس باید بر (همان) «.خواهند دانست

 . شدندمین خصوص در نظر گرفته اساسی در ای مبتنی بر اصول قانون مذهبی و

حکومت از ساختار مجالس  ةی در ادارمشارکت ملّ ةبر اطالعاتی که در زمین عالوه

ها نیز آشنا گرفتن حقوق اقلیتبا لزوم درنظرد، خوانندگان اختر شوالیات دریافت می

تر در اخ ،بنابراین ؛دشپذیرش حقوق شهروندی در افکار آنان فراهم می ةو زمینشدند می

های انسانی ساکن در مشارکت و احترام به حقوق فردی و جمعی گروه ةپرورش اید

 . نقش داشتساختار سیاسی 
 

 نتیجه . 6

مجلس در ایران عصر تبیین ضرورت تأسیس گویی به چگونگی روش اختر در پاسخ

در این  که دش مالحظه اختر مندرجات بررسی با .بودپژوهش حاضر  ةناصری دغدغ

 ةدر مرحل: شدمی انجام اقداماتی سطح چند در جامعه درنمُ ساختارسازی برای هروزنام

با تکیه  تغییر اجتماعیِ ةدادن به اندیشدر پی شکل ،ایبا تکیه بر مفاهیم اندیشه ،نخست

ا در بستر فکری و مفاهیم نو ر گردانندگان اختر تالش داشتند ودند.ببر باورهای مذهبی 

ساختارهای  معرفی به ،بعد ةمرحل در دهند. ارائه خود مخاطبان به میاسال -ایرانی فرهنگی

 .نددکری اقدام رسیدن به ترقّ برای هامندی از آنهلزوم بهر ، کارکرد ودرنمُ

شرط تحقق  ،تغییر نگرش مخاطبان ةزمین کردنضمن فراهم مقاالت اختر

کردند. معرفی میهای اجتماعی جنبه ةمتوازن در هم ةساختارهای مُدرن را در توسع



 169ق( به ساختارسازي مدني با تکیه بر نهاد مجلس شورا )پارلمان( /1314- 1292رويکرد روزنامة اختر )

و  نددیددرن را در تعامل با همدیگر میساختارهای موجود در جوامع مُگردانندگان اختر 

های مدرنی همانند به ساختار ،مشارکت مردم در حکومت افزایش برایبه این واسطه 

با محتوای آموزشی  جدید مدارستأسیس اختر،  دیدگاه از .ندداشت توجّه مدارس جدید

نخستین  ،مترقی بود. در این رویکردگذار ثیرتأجامعه  انسانی نیروی ندسازیتوانم درنو 

با  گردانندگان اختر شد.یروی انسانی بیان مینسطوح فکری تحول در  ،توسعه شرط

 مشارکت ةزمین کردنفراهم و خواهیقانون مبانی تقویت پی در ،آزادی مفهوم طرح

 را شورا مجلس مثل نظارتی و انتخابی نیمد نهادهایباور به  امری چنین بودند. عمومی

 انواع مجالس و کارکرد آنان معرفیی از مجالس دنیا و فاخبار تلگرادرج . دکرمی تقویت

گری نهاد مجلس مطالبه پذیرش و ةکردن زمینفراهم مخاطبان وذهن  سازیهنیز در آماد

 .بود اهمیّتدارای 

کردن زمینة مشارکت عمومی در امر با فراهم و در فرآیندی منطقیگردانندگان اختر 

گو میو پاسخ پذیریتعنوان جایگاهی که قدرت را مسئولبه حکومت، تأسیس مجلس را

کردن و در نهادینه اختر شرو ،حاضر ةمقال هایدریافت اساسبر .نددکرمی پیگیری ،کرد

 سیسأت وملز بهو ایجاد باور  مبتنی بر تغییر نگرش خوانندگان ،سازی نهاد مجلسساختار

مشارکت  ةمینز سازیفراهم و قدرت کردنپذیریتمسئول و یترقّ به رسیدن برای مجلس

 .بودمدنی جامعه 
 

 نوشتپي
صورت مستقل شمارهبهنسخه هر  ق(1293 و 1292) نخست سالة اختر تا دو های روزنامنسخه .1

 هرها در گذاری نسخهو شمارهبندی صفحهانتشار،  ق(1294)محرم آغاز سال سوم اما از  ،شدگذاری می

آغاز و صفحات گذاری یعنی از آغاز انتشار در هر سال شماره ؛شدصورت مستمر و پیاپی انجام میبه سال

 شد.رعایت می گذاری آنهاهای بعدی نیز ترتیب شمارهنسخه

 قَتَلَ فَکَأَنَّمَا الْأَرْضِ فِی فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ سًانَفْ قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِیلَ بَنِی عَلَى کَتَبْنَا ذَلِکَ أَجْلِ مِنْ .2

 بَعْدَ مِنْهُمْ کَثِیرًا إِنَّ ثُمَّ بِالْبَیِّنَاتِ رُسُلُنَا جَاءَتْهُمْ َلَقَدْ و جَمِیعًا النَّاسَ أَحْیَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَاهَا وَمَنْ جَمِیعًا النَّاسَ

 بدون را انسانى هرکس، که داشتیم مقرر اسرائیلبنى بر جهت، همین به»: فُونَلَمُسْرِ الْأَرْضِ فِی ذَلِکَ

 انسانى هرکس و؛ کشته را هاانسان ةهم ىگوی که است چنان بکشد، زمین روى در فساد یا قتل ارتکاب

 براى روشن دالئل با ما، رسوالن و .است کرده زنده را مردم ةهم ىگوی که است چنان بخشد، ىرهای مرگ از را

 .(32مائده: ) «کردند اسراف و تعدّى زمین روى در آن از پس آنها، از بسیارى اما آمدند، آنها ارشاد
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