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 یدهچک

الة حاضر با تکیه بر محتوای یک روزنامة محلی، تالش شده است ابعادی از حیات اجتماعی در مق
 خورشیدشود محتوای روزنامة اساس، کوشش میخراسان در آستانة انقالب مشروطه واکاوی شود. براین

ای و به این پرسش پاسخ داده شود که فضوع قرارگیرد در زمینة تاریخی موض یدر کانون بررسی فراگیر
 مشروطیتهای اجتماعی بود و مردم چه درکی از مفهوم درگیر کدام مسائل و بحران خراسان اجتماعی

مشروطه،  وضعیتاز سپهر سیاسی کشور و  متأثردهد که بررسی روزنامه نشان می ؟و اهداف آن داشتند
مرکز بر گردانندگان روزنامه با ت ،تشخیص است؛ در مقطع نخستدو مقطع در این روزنامه قابل

 ةدستگاه عریض زیرمجموع ةو سیطر حکام، عملکرد ة کارآمدعدلینبود  ةهای اجتماعی در زمیندشواری
از را درصددند مطالبات مردم  ،پزشکی-زنان و کودکان و مسائل بهداشتی وضعیتآنها بر زندگی مردم، 

در مقطع دوم، ایجاد بحران در بر دوش مردم بکاهند.  سنتیو از گرانی بار استبداد  نندنظام نو برآورده ک
 یشاه مانععلیمحمدبرابر مشروطه و نهاد نوپای مجلس و درنهایت چیرگی نظام کهن و تثبیت کودتای 

صورت های اجتماعی از طریق انجمن ایالتی و بهجدی در برقراری شرایطی برای کاهش دشواری
انگان بر نظام کهن و تسلط بیگ قرار داد. هراس از تنگناهای بیشتر سیاسی، چیرگی خورشیدمشخص 

آن ایالت به  امنیتو انسجام ارتش برای حفظ  تتقویی یافت و ضرورت ایران به خراسان هم تسر
 گفتمان مسلط روزنامه تبدیل شد.

 

 .خورشید وزنامة، رمشروطیتنگاری، تاریخ اجتماعی، خراسان، روزنامه: هاي کلیديواژه
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 مقدمه .1
 ةرسانند که با الهام از تجربمی کاغذ اخبارایران را به انتشار نگاری مدرن در آغاز روزنامه

انقالب مشروطه،  ةآستان تا کمدست باوجوداین، شد. تأسیس شاهمحمد ةدور در فرنگستان
نگاری منتقد و روشنگر در ایران مجال بروز و شکوفایی نیافت. انقالب مشروطه روزنامه

قالب  در اجتماعی مسائل طرح برای یمساعد بستر ،خودکامه ختارسا درآشفتن با
نگاری شاخص این سبک نو روزنامه ةیک نمون روزنامة خورشیدنگاری فراهم کرد. روزنامه

داد. که بخش بزرگی از محتوای آن را عرایض و مکتوبات مردم خراسان تشکیل می بود

تاریخ اجتماعی،  ةحوز در مدآکار منبعی ةمثاببه هاروزنامه اهمیّت درک با حاضر، پژوهش در
یافته است. هدف، نیل به دریافتی  تمحوری روزنامة خورشیدبررسی تحلیلی محتوای 

مشروطه و درکی است که  آستانة انقالبهرچند نسبی از مسائل اجتماعی خراسان در 
 رسدمینظربه چنین حال،عیندر داشتند. آن اهداف و مشروطیت ةمقول از ایالت این مردم

ای انقالب مشروطه در گوشه رخداد از بازتابی توانمی را آن سرنوشت و شیدخور روزنامة که

ی مشروطه، در محتوای مطالبات هاسالی دانست که در گذر نخستین تحولاز ایران و 
 زمان چند هدف را مدنظر دارد.  بنابراین، پژوهش حاضر به شکل هم ؛افتاد فاقاتاجتماعی 

از دو مقطع مشخص در حیات آن حکایت  ،رشیدخوروزنامة نگاهی گذرا به محتوای 
 وضعیت، حکامزمامداری  ةشیو هایی چون ضرورت اصالحمقوله ،دارد؛ در مقطع نخست

ا در امّ ،دارد تمحوریاجتماعی  ةای دیگر از مسائل حوزگیری و پاره، مالیاتهعدلیزنان، 

 توجّهیشین مبازگشت عناصر ساختار پ ةمقطع دوم و به دنبال تهدیدی که از ناحی
 امنیتکند و ضرورت پاسداری از بود، آهنگ محتوایی روزنامه تغییر می مشروطیت
 شود کهروشن می کلیاین بررسی طبق یابد. اولویت می مشروطیتکیان خراسان و 

ا تغییراتی که در دو عرصه رخ داد، های ژرفی داشت، امّمسائل اجتماعی خراسان ریشه
نگاری که با گذار از گفتمان روزنامه ة؛ نخست، عرصانگیختبه این مسائل را بر توجّه

 ةطرح مسائل اجتماعی را فراهم آورد. دوم، عرص ةرسمی دولتی به گفتمان نقاد، زمین
نقد  ةرغم پایداری نسبی عناصر آن، زمیننظم پیشین و به ةسیاست که با فروپاشی شاکل
. در این شرایط، آوردفراهم  راداری چون الگوی زمامداری ساختارهای فرهنگی ریشه

دادند خراسان قرار مردم روی پیش فرصتی ،اجتماعی مسائل طرح با خورشید گردانندگان
کشاکش ساختار  هایی ازحال، جلوهعیندرتا مطالبات خویش را از نظام نو بازتاب دهند. 

توان میکهن قدرت نیز در این روزنامه بازتاب یافته است که بروز آن را  ةجدید با شاکل
فروریختن مجلس  آن ناگوار فرجام که کشاکشی دید؛ آشکارا روزنامه حیات دوم مقطع در
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بود و اندک امیدی که برای طرح و پیگیری مصائب  نوبنیاد در برابر توپ بریگاد قزاق
 تر رنگ باخت. تهدیداتی بزرگ ةدر سای ،اجتماعی ایرانیان فراهم آمده بود

نخست محققانی  است: بوده پژوهشگران از دسته دو کار وعموض خراسان نگاریروزنامه
که در ذیل معرفی حیات  (1364) هاشمی و صدر (1372) ، قاسمی(1371) چون برزین

روزنامة به  ،های ایران از تکوین تا گسترشروزنامه ةشناسنام ةنگاری ایران و ارائروزنامه
 (الف و ب1383) شهوازیو  (1378) اند. دوم، پژوهشگرانی چون الهیهم پرداخته خورشید

اند. در این آثار پرداخته خورشیدروزنامة طور طبیعی و بهنگاری خراسان به روزنامهکه 

 جاللی و (1385) آبادیحسن است. شده اکتفا روزنامه هر کلی مختصات ذکر به عموماً
  ی آن شناسخراسان و یا منبع ةهایی از مشروطبا جلوه مرتبط مقاالتینیز  (1382)

 توجّهکمتر در کانون  ،یعنی حیات اجتماعی خراسان ،دیگر مقاله ةاما زاوی اند،نوشته
حکایت دختران آبادی با نگارش کتاب است. نجم ماندهپژوهشگران بوده و مغفول 

بخشی از حیات اجتماعی خراسان نوعی به (1995) های انقالب مشروطهقوچان: ازیادرفته

روزنامة به  ،متعدداستفاده از منابع  وجوداو باکه توجّه اینقابلة دهد. نکتمیرا پوشش 
به چاپ  تنهان گلب محمداین روزنامه برخالف نظر . وانگهی، مراجعه نکرده است خورشید

برای نیل به  خورشیدواکاوی بنابراین است. نپرداخته ( 597-588: 1387) اخبار متداول
 .حاضر استدرکی از حیات اجتماعی خراسان هدف پژوهش 

 

 طهخراسان در آستانة انقالب مشرو .2

و  مشروطیتدر مقایسه با آذربایجان و تهران، خراسان دیرتر در معرض انقالب 
پیامدهای آن قرارگرفت، امّا تغییرات اجتماعی و اقتصادی در این ایالت از چند دهه 

جمعیت با رمثابة ایالتی پتاریخی خراسان به موقعیتآغاز شده بود.  مشروطیتپیش از 

پذیرای  سنتیطور لد و تأثیرگذار در ایران و جایگاه مذهبی ممتاز آن که بهکشاورزی مو
خارج از ایران، ازجمله قفقاز، آسیای مرکزی و  حتیمهاجرانی از نقاط مختلف کشور و 

. وانگهی، حیات شهری و (11: 1995آبادی، )نجمبخشید ای به آن میعراق بود، اهمیّت ویژه
ی برای احیای فرهنگی آن در آستانة دورة دار خراسان بستر مستعددبی ریشهامحیط 

شاهد رونق چشمگیر شهرنشینی و ده بود. مشهد، از دورة تیموری مدرن فراهم آور

حیات فرهنگی بود و جایگاه ممتاز آن در جهان تشیّع و پایتختی دولت افشاریه که تا 
هری و پویایی فرهنگی دیرپایی برخوردار کرده آغاز دورة قاجاریه پایید، آن را از حیات ش

 287هزارو 57زمان، مشهد در آستانة انقالب مشروطه، بود. طبق یک برآورد آماری هم
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داشت که در شش محله به نام سراب، سرشور، عیدگاه، پایین خیابان، باال  جمعیتنفر 
تن در  3735ا و خانوار در زمرة اغنی 1252زیستند؛ از این رقم، خیابان و نوقان می

 49مدرسه،  12قرارگرفته بودند. شهر  وران()اصناف، صنعتگران و پیشه« صانعین»مقولة 
به  تجارداشت و سهم اصناف و ی بافشالکارخانه ازجمله شعربافی،  137سرا و کاروان

)تعداد چشمگیر بود؛ همة اینها از حیات شهری نسبتاً پررونق حکایت دارد  جمعیتکلّ 

 . (224، 1: 2231 ، شاقدس نفوس ارض
های مجاور خراسان در از سوی دیگر، گسترش قلمرو حکومت تزاری به سرزمین

رونق تجارت با روسیه و تأثیرات  ةزمین میالدی /نوزدهمهجری سیزدهم ةاواخر سد
آهن ماورای خزر که از مجاورت اندازی راهفرهنگی حاصل از آن را فراهم آورد. راه

پیوند داد، یکی از  به آسیای مرکزی قفقاز را از راه دریای خزر گذشت وخراسان می
اقداماتی بود  ةآهن در ادام. تأسیس این راه(192-185: 1362)عیسوی،  بود تحولنتایج این 
جهت تثبیت و گسترش نفوذ استعماری خود در شرق انجام داد. درتزاری  ةکه روسی

اقتصادی و تجاری روسیه در شرق ایران  نفوذ ةی راهبردی برای توسعاهمیّتاین، باوجود
افزایش مبادالت تجاری میان  ،آهن برای خراسانداشت. پیامد فوری افتتاح این راه

خراسان و استرآباد با آن سوی مرزها و رونق نسبی تجارت حاصل از آن بود. در کنار این 
ویایی وآمدها در دو سوی مرز باعث پرونق تجاری و اقتصادی نسبی، افزایش رفت

 و 295-1/294: 1373)کرزن،  شدت آن روز جهان میتحوالفرهنگی و گسترش آگاهی از 

 . (184-161: 1369الدین، میرزاسراج
 ةسیزدهم/نوزدهم رقابت روسیه و انگلستان در شرق به مرحل ةاز ربع پایانی سد

د نهای این رقابت تبدیل شدو خراسان و سیستان به یکی از میدان شدجدیدی وارد 
. گشایش کنسولگری روسیه و انگلستان در مشهد و بیرجند و : بخش اول(1371زاده، )کاظم
های تشدید این یکی از جلوه ،چشمگیر جاسوسان این دو قدرت در این ایالت تفعالی

سهم به وضعیت. این (527-2/526: 1380سایکس، و  301-250/ 1: 1373کرزن: ) رقابت بود
. مهاجرانی که برانگیزانداوضاع جهانی  دربارة را دم خراسانتوانست حساسیت مرخود می

ویژه قفقاز با هدف زیارت و تجارت به به ،ایران ةبا شمار نسبتاً زیاد از مناطق همسای
پویایی فرهنگی و اجتماعی در  ةآمدن زمیندیگری در فراهم آمدند، عامل مهمّمشهد می

این عوامل، نقش مؤثری در برانگیختن  ة. مجموع(30: 1392زاده، )نجف خراسان بودند

نشریات و آن در رونق چاپ ی آگاهی سیاسی و پویایی فرهنگی نسبی داشت که تجلّ
فرهنگ و سیاست بود.  ةال در حوزد و فعّتجدهای مپرورش نسل جدیدی از چهره
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از  ،ویژه در فضای بیرون از مشهداجتماعی و فرهنگی خراسان، به وضعیتهمه، بااین
ناخشنودی  ةزمین خود سهم به وضعیت این بود. رنج در شدید اقتصادی فقر و مزمن یناامن

. در چنین شرایطی مردم (177-144: 1374لشکر، )امین اجتماعی را فراهم آورده بود
جلوه یافت.  مشروطیتکه در انقالب  ندهای نوگرایی بودخراسان شاهد ورود افکار و نگره

ای طلوع کرد، زوایایی از حیات اجتماعی ین زمینهچن درکه خود  خورشیدروزنامة 
 کند که دشوار بتوان از رهگذر منبع دیگری به آن دست یافت.  خراسان را روشن می

  

 خورشیدنگاري؛ برآمدن خراسان و روزنامه .3
 یهاسالدر  ادب ةروزنام انتشار و فراهانی الممالکادیب کوشش با خراسان نگاریروزنامه

و شیراز، مشهد  اصفهان تبریز، تهران، از پس گرفت.پا شاهمظفرالدین زمامداری نخست
محمدصادق . (14 الف:1383 ،)شهوازی نهاد گام نگاریروزنامه وادی به که بود یشهر پنجمین

 120در را  خورشیدروزنامة جراید خراسان را بر عهده داشت همة تبریزی که وکالت 
زنامه با تشکیل انجمن ایالتی خراسان به . گفتنی است که این رومنتشر کردشماره 

های ازجمله تبریزی صادقمحمد (.18/2 و 1/8 ؛1/2 ،خورشید) شد تبدیل آن غیررسمی ارگان
بودند. از میان آنها خواه مقیم مشهد بود که از دیرباز در مشهد سکنا گزیده مشروطه

: 1392زاده، )نجفبودند در مشهد مشغول سازی ای چون مدرسهیهبه کارهای خیر یتجار

 دست خواهیآزادی راه در جان خود و مال بذل از بودند که کرده یاده قسم آنها. (279
های ای از آن در کمککه نمونه (3/38: 1363 ،وزارت امور خارجة انگلستان)کشید  نخواهند

 از روزنامه مکرر هایگزارش. (112/2 :1325، مجلس)بروز یافت به انجمن خراسان مالی 
 آذربایجان اهالی پررنگ حضور از ایجلوه نیز عثمانیان تعدی و خوی و آذربایجان قایعو

درنهایت، پافشاری  .(58/1 و 56/4 ؛45/2 :ن.ک: خورشید) دادرا نشان می خورشیدروزنامة  در
 قرا و ضعفای ملتصادق تبریزی برای انتشار روزنامه و به تعبیر خودش دفاع از فمحمد

را غارت کردند و  الفان نظام نو در مشهد او را کتک زدند، اموال روزنامهدوام نیاورد و مخ
  (.4: 1326، القدسروح) سرنوشتی جز توقیف نیافت خورشید

 

 در دو مقطع خورشید .4

انقالب مشروطه را در  مرتبط با هایی از حیات اجتماعیجلوه خورشیدواکاوی محتوای 
ای توان گوشهمی این روزنامه ض و شکایاتکند. از خالل اخبار، عرایخراسان روشن می

را  های اجتماعی زیست مردمپیگیری دشواری ةدغدغو از حیات اجتماعی خراسان 

های اجتماعی امید در مردم و تالش برای رفع دشواری ة. دوشادوش ایجاد روزندرک کرد
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شروطه م ةکردن مجلس بود. پس از مواجهگیرزمیناز رهگذر نظام نو، نظام کهن درصدد 
های اجتماعی زندگی مردم هم شاه، تالش برای پیگیری دشواریعلیمحمدبا کودتای 

کهن قدرت قاجار دوباره بر صدر  ةپیشین خود را از دست داد و در نهایت منظوم اهمیّت
 ست.مشروطه ا ةخوف و رجای مردم خراسان در دور ةنمایند خورشید ،رواین؛ ازنشست

 

 ي اجتماعيهاح دشواريطر مقطع نخست: .4-1

از یغمای جندقی  ،(4/6 :خورشید) «به جایی نرسد فریاد استالبته آنچه »ع ابا درج مصر
یعنی اعتراض به عملکرد  روزنامة خورشید،های ای از قوچان، یکی از مشخصهدر نامه

نظام نو و  ةشود. از نگاه مردم در سایگر میهای نخست جلوهدر همان شماره حکام
آنان گام  وضعیتبا تصویب قوانین در بهبود بتوان راهم شده بود که مجلس این امکان ف

آنان این  تلقی. (4/6و  31/1، 49/1 :همان) «دور عدالت بود ،دور»زیرا به باور آنها  ؛برداشت
از تحمیل کار اجباری بر مردم هم  حتی مستبد، حکامپیشین که در آن  موقعیتبود که 

برآیند انباشت توقعات مردم  تلقیاین (. 10/3 :ن)هما تغییر یافته است ،کردنددریغ نمی
نظام نو  انتظار داشتندی دور بود که هاسالاز ساختار قدرت در  ،و عدالت امنیتهمچون 

، حکامآنان متوقع بودند مالک عمل (. 42/498: 1315، المتینحبل)آنها را برآورده کند 

زعم به حساب دولت برود. به ،گیرندیضوابط باشد مالیات اضافه نگیرند و اگر مالیاتی م
 حکامبود که بخشی از آن به  تعدیناشی از ظلم و استبداد  ةهای دورآنان بدبختی

حکومت مشروطه  ةولی دیگر اجباری به تحمل آن ظلم نبود و در سای ،گشتبرمی
عی های اجتماشواریدر اینجا به برخی از ابعاد د(. 6/3 :خورشید) ندآن را ک ةشد ریشمی

 شود.پرداخته می
 

 پاسخگو ةعدلیعرايض و شکايات؛  شکوه از نبود . 4-1-1

عرایضی است که  یکی از محورهای مهمّ ،و عملکرد محاکم هعدلی وضعیتنارضایتی از 
های ایران این عصر همواره از دغدغه ة کارآمد،عدلی. نبود کردمطرح می خورشیدروزنامة 

د شکایات مردم تبدیل کر ةرا به مراجعی برای ارائ هاجمله دالیلی بود که انجمنازو 
صورت شد تا در نامه و عریضه هم به. برخی رخدادها سبب می(94: 1386)خارابی، 

آن انتشار خبری مبنی بر  ةنمون ؛مناسب اشاره کنند ةعدلیمستقیم، شاکیان به نبود 

ای به انجمن نامه ،درفتار نامناسب با ارامنه و اتباع دولت روس بود. پس از این رخدا
عبور  برای ضرورتیرا  هعدلیقانون تعیین رسید که نویسندگان آن ضمن توضیح ماجرا، 

. مردم برای تعیین تکلیف اموری (8-9/7 :خورشید) های موجود برشمردنداز سردرگمی
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هایی بودند که سیدگی به قتلکردند و خواهان رمکرراً به انجمن مراجعه می ،چون قتل
شماری از شکایات مربوط به ضبط اموال درگذشتگان از  2شد.ن مشخص نمیاتکلیفش

د که به علت پیوستگی با حاکم مسکوت ها بوماندن برخی قتلو یا سربسته حکامسوی 
. وانگهی تهدید برای همه وجود داشت و زنان هم در نبود (28/4 و 4/6؛ 3/5 :)همان ماندمی

ای جدی بودند. گزارشی از آزار یک زن در مناسب در معرض تهدیده ةعدلیو  امنیت
 خورشیددر  ی و غیرتمندان مسلمانمعبری توسط یک مرد برای اطالع امناء انجمن مل

. بخشی (3-5/2 :همان) بود امنیتمناسب و  ةعدلیدیگری از نبود  ةدرج شد که جلو

  ت.داش حکام حاکمیت ةناکارآمد ریشه در شیو ةعدلیبه  هااز اعتراض زیادی
 

 گیري؛ اجحاف در مالیاتحکامنقد زمامداري . 4-1-2

که نقش مستقیمی در تعیین  بودندقدرت قاجار  ةایاالت و والیات بخشی از منظوم حکام
. پیش (41-40: 1384)اکبری،  عمومی ایاالت داشتند وضعیتزندگی مردم و ترسیم  ةشیو

: 1374السلطنه، )عین بودند حکامهای مستقیم از مشروطه مردم عموماً در معرض اجحاف

در نظام نو با اعتراض  سنتی حاکمیت ة. شیو(831: 1385اعتمادالسلطنه،  و 568 و 1/340

کم بستری برای اعتراض به آن فراهم شد. واقعیت اینجا بود که مردم مواجه شد یا دست
بر امور  حکامزندگی مردم نفوذ داشت. تسلط  تمامی شئوندر  حکام حاکمیت شیوة

ها به چالش کشیده طه این شیوهندگی مردم سبب شد تا در زمان حیات مشرومختلف ز
)نجفی  در گرایش به مشروطه هم تأثیرگذار بودحتی به باور برخی که  موضوعید؛ شو

هایی ای داشت. گزارشگسترده ةبر زندگی مردم دایر حکام. تسلط (2/323 :1390 اصفهانی،

دادن شیرینی و تقدیمی و اذن عقد از آنان در با  حکامازدواج از  ةمبنی بر کسب اجاز
 ةای از قریآمده است که مردم دیگر یارای تداوم آن را نداشتند. در عریضه خورشید

الحکومه خواهان شصت تومان پول برای موافقت با دیسفان گناباد آمده است که نایب
از تأهل صرفنظر  ناچار فعالً چون قوه نداشتاو هم  بود،ازدواج یکی از مردان آن قریه 

 . (13/7 و 10/3 :خورشید) شدمی تلقیاستبداد  شیوة؛ امری که از سوی مردم به تداوم کرد

ایاالت را  وضعیتا داشتند، امّ جدیزندگی مردم تأثیر  شیوةدر  حکامکه این باوجود
، وابسته به تغییر یک حاکم نبود ،وضعیتآنها فروکاست. تغییر  حاکمیت شیوةنباید به 

ها حضور داشتند. گیریای از مناصب در ایاالت وجود داشت که در تصمیممجموعه هبلک
کردند. این افراد از زدن و کوتاهی نمیهم از اعمال خشونت بر مردم  حکامفروع عوامل 

 :همان)گذشتند نمیو در برخی موارد از قطع درختان مردم هم  بستن و جرم و جریمه

سرخی و اعتراض مردم قائن به تراض سادات و طالب کوه. اع(34/2 و 40/1؛ 47/3؛ 34/2
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. به تصریح اعضای (49/1 و 7-11/6؛ 81/1 :همان) هایی از این مدعاستالحکومه مصداقنایب
بیشترین شکایتی که در این زمینه به انجمن رسیده بود، ق، 1325انجمن تا تاریخ رجب 

 13: 1384، مذاکرات مجلسو  42/1 :انهمگشت )بازمیجزء  حکامبه رفتار مباشران مالیات و 

سیصد تومان  حدودن است که در جاغرق مشهد، مباشرا . گزارش شده(1325/153محرم 
ای از عناصر تنیدهدرهم ة. مجموع(106/1 :خورشید) گرفتنداضافه از مردم مالیات می

ی مقدور آسانآن به سنتیکه نفوذ در اقتدار  ندمتعلق به ساختار قدرت گرد هم آمده بود
توانستند با نظام نو سازگاری داشته باشند. مردم گاهی ناچار بودند محصول نبود و نمی

. (2/322 :1390 )نجفی اصفهانی،بدهند  مباشر بهبابت مالیات  پایینقیمت به  ملک خود را
خان اهللحساب از سوی نوکرهای نصرتاز أخذ مالیات بی شماری از رعایای اسفراین

. افزون بر رسم پیشکش، وجوهی (31/1 :خورشید) قاطرچی شکایت کردندشامل مهتر و 
شد به اشکال مختلف گرفته می« پولی و یا جریمهپولی، جاروبپولی، هیمهجوجه»چون 

. گاهی (20/1 و 18/4؛ 3/5 :همان) آن را در ذیل فروع مالیات تعریف کرده بودند ،حکامکه 

خرج والیتی »، «فروعات حواله»اچار به پرداخت ن ،اوقات مردم خراسان افزون بر مالیات
. سادات و رعایای طبس از (2/322 :1390 )نجفی اصفهانی، هم بودند« و رسوم پیشکاری
 «دیمحه و واریخانه ،سرکله»أخذ مالیات با عناوینی چون  خاطربه مباشر آن والیت

خوارگی و قحطی، ن ملخفشار پیشامدهایی چو کنار در اینها .(20/3 :خورشید) داشتند شکایت
 موارد . همین(2/324 :1390 )نجفی اصفهانی، دادمیی بیشتری قرارزندگی مردم را در تنگنا

کرده بود. فقر و کمبود گوشت و نان و و فقر لحاظ معیشتی دچار تنگنا مردم را به
 حکام باز دست از جدای بود. آشکار کامالًدر برخی مناطق خراسان  ،ضروریاتی چون زغال

اد و یا کفایت دمحصول نمییا خوب  ها نیزکشاورزیاوقات  گاهی گیری،مالیات شیوة در
 .(56/3 و 9/5؛ 7/7 :خورشید) دکرسربازان را نمی یره، علیق و مواجبجاموری چون 

شده کسبه، تجار و اصناف مختلف  موجب اعتراضگیری نبود سازوکار مناسب مالیات

دهندگان مالیات وضعیت تغییر درصورت تا شدمی سبب گاهی مالیات برای قانونی خأل .بود
دند بوض معترهای نیشابور بافشالهم تغییری در مالیات ایجاد نشود. جمعی از صنف 

تومانی که  250ها، هنوز مالیات رفتن برخی کارگاهمیانورشکستگی و ازوجود به اینکه با
. (104/4 و 14/7 :همان)مانده بود  اساس آن حدود سیصد کارگاه سنوات قبل بود، پابرجا

آنان شاکی بودند که  شد؛اصناف موجب شکایت بیشتر « سرسنگ»مالیات دیگری با نام 

شود. گرفته می حاکم طرف از که است مالیاتی بلکه ،نیست مالیاتی دفتر جزء مالیات این
 ةاز همها خانههای شهر و قراولمالیات که در دروازهاین  حذف انجمن برای پیگیری
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. با پیگیری انجمن مشخص کرد تالش بسیار، شدبارها ولو بارهای کم حجم گرفته می
 ق1317شده که در سال شد سرسنگ هم شامل عوارضی چون قپانداری و راهداری می

مباشران  تعدیمأخذ صحیحی نداشته و فقط اند. این مالیات شاه بخشیده شدهبا فرمان 
کردن اجناس حین وارد «بانیدروازه»مبنی بر اخذ هایی است. همچنین شکایت بوده

کرد؛ کفایت نمیشد، وقتی أخذ مالیاتی هم منع می البته .(29/1 :همان) وجود داشت
های شکایت شد، اما همچنان عریضه لغو کلیهبکه مالیات سرسنگ و راهداری همچنان

 . (42/1 و 95/4؛ 16/7؛ 16/3؛ 5/ 14 :همان) از این نوع مالیات برقرار بود

گزیدند. تجمع در های متفاوتی برای بیان و بروز مشکالت خود برمیمردم شیوه
این  ةجملو تجمع در مسجد، از ها،خانه، التجاء به حرم امام رضا، تعطیلی دکانتلگراف

تجمع مردم سبزوار در مسجد جامع و  ؛حاکمان بود حاکمیت شیوةاشکال اعتراضی به 
کم و مباشران خانه در اعتراض به حامردم قائنات در تلگرافها و تجمع تعطیلی دکان

الملک شوکت حاکمیت شیوة .(19/3 و 18/3 ؛42/1 ؛21/3 :همان) بود دستایناز هایینمونه آنها

و  بفرستندقائن تلگرامی به مجلس  جمعی از علما، سادات و رعایایعلم سبب شده بود 
. (16، 1377)جاللی،  جند اعتراض کنندقائنات و بیر ةاو در منطق حاکمیت شیوةبه 

عزیمت به مشهد گاهی برای دادخواهی به انجمن و گاهی هم برای التجاء به حرم امام 
خود به تهران تالش  ةمردم گاهی اوقات از مشهد برای ارسال عریض ،رضا بود. جز این

انجمن سرخی بودند که پس از ناامیدی از مصداق آن جمعی از رعایای کوه ؛کردندمی

هزار 43أخذ  4.(81/2 :،خورشید) تالش کردند مصائب خود را به مشهد و تهران برسانند
گز سبب التجای شماری از آنان هزار تومانی از مردم درهتومان مالیات به جای مالیات نه

 به تهران شده بود ،از حاکم وقت آناننارضایتی کتبی و تلگرافی  ابرازبه حرم امام رضا و 
 تای برقرار شود امنیت ،. تضمینی وجود نداشت که با پرداخت دوچندان مالیات(6/8 :همان)

و یا قبضی  را انجام دهند )مانند گردآوری خرمن(بتوانند کارهای خود آن مردم  ةدر سای

در امان مطالبة مالیات  تی ازکم تا مدمبنی بر پرداخت مالیات دریافت کنند که دست
 مناطق دیگر فرار مردم را به، زمینة مهاجرت و همین هراس .(83/2؛ 79/3 :همان) بمانند
 5.(4-3/ 46/ ؛ 28؛ 13/3 :همان) کرده بود فراهم

کم در امور مربوط به مالیات تغییری در مردم از متولیان نظام نو متوقع بودند دست
زیرا انجمن ایالتی حق  ؛مباشران گامی بردارند اتتعدیرفع و در ایجاد شود  وضعیت

های مکرر مردم سبب شد تا انجمن . تظلم(89/4 :همان) کندنظارت  همالیدر امور داشت 
در قالب دستورالعمل، عزل برخی  همالیاقداماتی شامل مکاتبه با تهران برای اصالح امور 
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 ، اعزام نمایندگانی به مناطق برای بررسی مسائل مرتبط با عرایض انجام دهدحکام
 للرد. یکی از عبنهایت کاری از پیش نمیا انجمن درامّ ،(78/1 و 5-12/4؛ 13/4 :همان)

ایالتی هم مقرر  ةنامات مباشران، نبود صورت مالیات بود. نظامتعدیکثرت شکایات از 
کرده بود که صورت صحیح مالیات به انجمن داده شود تا اعضای انجمن بهتر بتوانند 

. (48/1 :همان) ی در پیش بودها راه صعبشدن این فرمانا تا اجراییامّ ،نظارت کنند
ها در سر داشت و حکومت و مأموریت حاکم بود که هنوز هوای استبدادساختار دیرپایی 

 شدرشوه و تعارف یا بستگی و انتساب به افراد داده میهنوز با رسوم سابق، همچون هم 

 توانستنمی مباشر یا و الحکومهنایب حاکم، یک جاییهجاب وانگهی .(2-101/1 و 96/2 :همان)
ساله کند. باوجود تالش یک ایجاد شگرفی تغییر ،حاکمیت شیوة و مالی نابسامان ساختار در

صورت جمع و خرج جزء نجمن نتوانست اقدام و اصرار، ا ةدم و با همدر گشایش کار مر
گمان  ،. ازسوی دیگرپاسخ دهدبه مردم  صورت روشنو به بگیردجات را والیات و قلعه

 تعدیرفتند، چیزی جز گن میشده و هرچه مباشراتوقفعوارض م ةود که هممردم این ب

ن تمکین ، مأموراشداگر مراتبی به حاکم اعالم می حتی ،(101/1 :همان)نبود  و اجحاف
 .(42/1 :همان) داشتپیکردند و در مواردی غضب مباشران را هم درنمی
 

 ضرورت گذار به بهداشت و پزشکي مدرن. 4-1-3

 ةسازوکار حکومتی کارآمد در ایاالت و نیز آگاهی و دانشی که بتواند پشتوان در نبود
ای از حیات اجتماعی، دستخوش جلوه ةمثابزیست سالم مردم باشد، بهداشت نیز به

میرزا و متقدم قاجاریه، دولتمردانی چون عباس دورة. در شده بودآشفتگی و بحران 
به پزشکی مدرن و ارتقای سالمت عمومی  سنتی هایی برای عبور از طبابتامیرکبیر گام

ا امّ ،(121-120 و 63-60: 1393برجسته و همکاران،  و 334-332: 1362)آدمیت،  برداشته بودند

در پیش بود. از دیگر  دراز و دشواریبهداشت و پزشکی راه  وضعیت تحولتا  مچنانه
مرتبط با همین موضوع هایی گزارش ،پیگیری استهایی که در این روزنامه قابلجلوه

گز، قائنات، دره در میان شماری از مردم به تریاک و شیرهاست. گرفتاری و اعتیاد 
 شیوة در کنارچنان بود که در یکی از مقاالت این روزنامه از آن  شیروان و قوچان

نظر از عوامل استیصال مردم یاد شده است. این مسائل مردم را  عنوانبه ،حکام حاکمیت

موضوع  آسیبکرد و با گرفتاری برخی کودکان به این ی با مشکل مواجه میاقتصاد
علمی و ه در بیه ریشنویسندگان روزنام شد؛ موضوعی که از نگاهتر میپیچیده

. انجمن تالش بسیاری کرد تا (6/8و  5-4/ 4؛ 29/2 :خورشید) مردم داشت بضاعتیبی
دهد؛ امری که در جلسات مختلف بروز اقداماتی را برای بهبود سطح زندگی مردم انجام 
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ی مردم قوچان شامل اشراف، تجار و اصناف با وکالی انجمن قوچان نامهیافت. در قسم
سخن « کثافات و خاکروبه»شهر و پاک کردن « های کثیفکوچه»ضرورت نظافت  ةدربار

 (.8/ 12 :همان) به میان آوردند
نامطلوبی را ایجاد کرده بود که برای سیاحان  وضعیت ،نبود بهداشت در معابر شهری

: 1335)دالمانی،  کردمی نیز دشوارمرور را ی که گاهی عبورووضعیتکرد؛ می توجّههم جلب

 سعادت ةویژه در فصل تابستان قرار شد انجمن خیریبه ،. برای رفع این معضل(620
مدیریت سیدحسین  با انجمن نای .(14/4 :خورشید) کند تهیه شهر تنظیف ةدربار اینامهنظام

خواهی در خراسان داشت و ای در ترویج مشروطهشد که نقش برجستهاردبیلی اداره می
پزی، بهداشتی سریشم عوارض 6.دیباچه( :1380 )بهار، داشت پیوند استانبول سعادت انجمن با

و مباحثی نوغان مشهد در انجمن بازتاب یافت  ةپزی در محلتابی و صابونخانه، زهسالخ
 .(16/4 :خورشید) شهر برانگیخت تنظیف ضرورت ةرا دربار
نهرها، نبود روشنایی در شهر و  وضعیتها، رسیدگی به نظافت محله ،حالهربه

داشت و برخی پزشکان توجّه قراربود که در کانون  جدیمرور از مشکالت دشواری عبورو
مسئولیت رسیدگی به  ،روایناز ؛ر شده بودندهم پیامدهای ناگوار بهداشتی آن را متذکّ

نظافت از سوی انجمن گاه به مردم و گاه برای یادآوری به اصناف به بیگلربیگی سپرده 
که نبود پزشک یکی از مسائل حالیدر. (30/4 و 97/3؛ 60/3؛ 56/1؛ 52/3؛ 38/3 :همان) شدمی

، م وجود داشتهای مرددر میان عریضه ی مبنی بر نبود دوا و طبیبهابود و گالیه جدی

حدودی به پیشگیری کمک کند. تب و نوبه همچنان توانست تارسیدگی به بهداشت می
گرفت و تنها در یک عریضه به مرگ هفتصد نفر بر اثر این بیماری اشاره شده قربانی می

 .(2/8 :همان) است
 سعادت در این روزنامه بازتاب یافته است، یهخیرهایی که از انجمن گزارش براساس

های رایج، ورت مواجهه با بیماریهای این انجمن بر ضرتفعالی شود کهمشخص می

و با همکاری انجمن  یهخیرای اقدامات این در میان کودکان متمرکز بود. با پاره ویژهبه
کوبی آنان از ومیر کودکان، آبلهمقابله با مرگ برایهایی صورت گرفت تا خراسان، تالش

سرپرست را در پذیرد. همچنین آنها تجمیع شیرخوارگان بیصورت  یهخیرطریق وجوه 
 و 14/8؛ 8/3 :همان) آنها هم سامانی داده شود وضعیتدادند تا به توجّه خود قرارکانون 

هایی بود که وقت همواره از دغدغه ةکردن آن در جامعکوبی و ضرورت نهادینه. آبله(97/3

ای از . جلوه(52-44: 1386فلور،  و 334-332: 1362)آدمیت،  بهداشت وجود داشتة در حوز
ای در مقاله ،آنان آموزش و پرورشگردانندگان این روزنامه به کودکان و  توجّهبازتاب 
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این و گردآوری مبالغی از زوّار برای « یهمل یهخیر ةاعان ةادار»رورت تشکیل ض ةدربار
ش برای تحقق بهداشت های دیگری از تال. جلوه(70/203 :خورشید) جلوه یافته استبخش 

بر گزارشی،  . بناشوددیده میدر این روزنامه  سنتینوین و عبور از بهداشت و پزشکی 
تالش  با معتمدالحکما و انخفتحعلی دکتر همچون جدید طب تحصیلکردگان برخی

مرور که ه. ب(10/4 :همان) گرفتندبرعهدهرا منطقه تمام اطفال  رایگان کوبیآبلهانجمن، 
-18: 1335؛ دالمانی، 92: 1362)شیل، مطرح شد یک مسئله  مثابةبهایران  عیتجمکاهش 

ضرورت  ،رواین؛ ازبه بهداشت و پزشکی مدرن هم قوت گرفت توجّهبسط  ة، زمین(19

خود را نشان  هم پهلوی دورةدر  ،کوبی رایگانبه موضوع مذکور در قالب قانون آبله توجّه
 .(205-203/ 1: 1382 ،تاریخ طب و طبابت در ایران) داد

 

 خورشید. مصائب زنان خراسان در 4-1-4

ناگواری از حیات اجتماعی  ةجلو« رسم دخترفروشی»مشخص  صورتبهزنان و  ةمسئل
. خراسان در ه استروشنی بازتاب یافتبه خورشیدروزنامة روزگار بود که در  آنخراسان 

ها تران قوچانی بر سر زبانرسم ناپسند فروش دخ ةواسطالدوله بهآصف حاکمیت دورة

ای داشت حکومت خراسان دارای قیمت گزافی بود و آوازه. (3/16 :1371 )بامداد، افتاده بود
 شهرتاین حاکم . (11: 1995آبادی، )نجممبنی بر اینکه حکومت آنجا خود، سلطنت است 

ه آوری از خود بتر در مناصبی چون حکومت کرمان هم نام رعبپیش خوبی نداشت و
او  حاکمیتصة ین شیوه که از قرار معلوم به مشخا .(15-14: همان)میراث گذاشته بود 

برای جلوگیری از  ویاخبار اقدامات تبدیل شده بود، در خراسان هم تداوم یافت و 

داری او . شیوة حکومت(204: 1378)کسروی، رسید میبه تهران هم پیشبرد امور مشروطه 
های جنبش ایران عنوان یکی از انگیزهکه از بیدادهای وی، بهای بود گونهدر خراسان به
  (.15: ن)همایاد شده است 

خان، که میرزاابراهیم گزارشی در اند.برشمرده دختران فروش دالیل از را مالیات سنگینی
آباد به ترکمانان، گز ارائه داده بود، علت فروش تعدادی از زنان لطفرئیس گمرک دره

 معرفی شده بود:  سنگینی مالیات
آن وقت ناچار  ،گیرندرعیت هم قدرت تحمل این بار را ندارد به ضرب چوب می»...
کنند. می پر را ظالم مستبدین جیب و فروشندمی را خودشان دخترهای شوندمی

گیرند که هیچودو اسم پول میساله از ما به بیستسفیدها قسم خوردند که همهریش
 بیکارپولی، سوارپولی، پولی،ابریشیم پولی،بیک پولی،حاکم ندارد: مالیات به دخلی کدام
« پولی و و و و مژده مشهدپولی،وکیل الرعایاپولی،وکیل میرزاپولی، پولی،یساول پولی،مرغ

 7(.6-5/ 11 :خورشید)
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. طی دو سال است أخذ مالیات آمده وضعیتای از دهندهدر این گزارش آمار تکان
هزار تومان تقدیمی شده بود. این سوای دوهزار تومان الیات، دوازدههزار تومان مشش

اساس دفتر موجود و خرج حکومت و اتباع آن بود. بر والی و هزار تومان پیشکشی وزارت
هایی که در آن سکونت اسامی دختران و پدرانشان و قلعه ،گزدر ریاست گمرک دره

هایی و گزارش بودندن آسیب این معرض در زنان تنها البته ؛است بوده ثبت آن در ،داشتند
مره دهم: ، ن1326 الثانیربیع 6 ،کوکب درّی) فروش کودکان هم در دست استمبنی بر خریدو

نامطلوب کشاورزی  وضعیت. افزون بر سنگینی مالیات، (2/323 :1390 نجفی اصفهانی، و 2-4

 ن زنان و دختران بودخوارگی و قحطی هم از عوامل فروش ایاز عواملی چون ملخ متأثر
 .(227: 1378 ،یکسرو و 160-159: 1368؛ سپهر، 153/محرم 13 :1325 ،مذاکرات مجلس)

و یا انجمن خراسان برای بازگرداندن این زنان و  حکاماقداماتی از سوی  البته
کردند و انجمن دادخواهی می ،شد. برخی از زنان خود با ارسال عریضهدختران انجام می

داد؛ اگرچه ایی آنها اقداماتی از طریق کارگذاری مرکزی مشهد انجام میهم برای ره

 کراسناودسکی کارگذاری مأمور کرد.نمی همکاری مشهد کارگذاری هم همیشه
(Krasnovodskiï)،8 را به ترکمانان تأیید و شرط واگذاری آنان را « ضعیفه»سه  فروش

 یاهی اوقات با انجام رایزنی و پرداخت صد تومان به وکیل روسی تعیین کرده بود. گا
ارد هم دختران توانستند زنان و دختران را برگردانند. در برخی موصرف مبلغی پول می

صرفاً زنان متعلق به  .(94/4 و 61/2؛ 52/3؛ 28/3؛ 15/8؛ 13/8، خورشید) کردندمیخود فرار

سه زن بعضاً  ای ازعریضه ؛شدندمی مسائلیفرودست هم نبودند که گرفتار چنین  ةطبق
السلطان آنان را در های معتبر به انجمن رسید که رعیت ظلاز وابستگان به خانواده

 . (15/8 :همان) تومان به ترکمانان فروخته بودند 530عوض 
مرور صدای برخی از اعضا را عرایض و اجتماع مردم در صحن انجمن به زیادحجم 

مند بودند که صرف وقت در امور ا گلهپریشان کرده است. آنهرا  شانحواسدرآورد که 

 .(45/2 :همان) داشته است پیرا در غفلت از مسائل ملی  ،شخصی و مرافعات یجزی
ریخته بود و نظم نو شکل نگرفته بود. وانگهی، حکومتگران دیگر فرو نظم پیشین

؛ (58: 1389)یزدانی،  ادامه دهند سنتیامور ایاالت را به همان سازوکار  ةتوانستند ادارنمی
رسیدگی  ةپوشیدند. دغدغاز آن چشم نمی ،کردن ملجأیی، مردم درصورت پیداروایناز

و با روندی که مشروطه در تهران و  مروربها امّ ،بود خورشیدبه عرایض مردم همچنان با 

گرفتند، تری به خود مییافتهنهاد و مخالفان آن صورت سازمانآذربایجان پشت سر می
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قوت گرفت که آیا اصوالً مشروطه  مروربه ایجاد شد و لذا این پرسشتری جدیهراس 
 ؟پرداختآورد که بتوان با فراغ بال به مسائل اجتماعی داوم می

 

 اجهة نظام کهن و مشروطهمقطع دوم: مو .4-2

با استناد به آیات و احادیث بر مشورت و  که در آن خورشیدروزنامة  شمارةاز نخستین 

. (2/ 1 :خورشید) دهویدا بوی و امور وطن امر مشروطگ میّتاه ،امور وطن تأکید شد
زیسته بودند، در نظام نو به دنبال گشایشی  حکام تعدیبا ظلم و  زیادیمردمی که مدت 

ات تعدیمفاسد امور در یک روز اصالح و  ةکلیکه قرار است کردند بودند و گمان می
. امیدی شکل گرفته بود (47/3 و 43/2؛ 40/1؛ 38/4؛ 32/1: همان)شود رفع  کلیهمستبدان ب

 ةو گره از کار فروبست دهدپیشین خاتمه  وضعیتکه مشروطه و مجلس قادر است به 

، خورشیدهای . از نخستین شماره(3/534 و 249و  1/264: 1362)کرمانی،  مردم بگشاید
و شد که عمدتاً گزارش اخبار مجلس منتشر می« اخبار طهران ةخالص»ستونی با عنوان 

رفت بودند و توقع می« صبح دولت»ماوقع آن بود. نویسندگان روزنامه منتظر دمیدن 
مشروطه و  وضعیتا نگرانی از امّ ،(6/2،8 و 5/3 :خورشید) مشروطه به این امیدها پاسخ دهد

خواهان پایگاه مشروطه ایران دیگر نقاط همچون که والیتی و ایالتی انجمن و مشهد در مجلس

 190/صفر 15: 1325، مذاکرات مجلس) اشت و اسباب تشویش خاطر شده بودوجود د ،بودند

 .(73: 1396یزدانی،  و
خواهان نفع ساختار قدرت برای مشروطهعناصر ذیی هااز همان آغاز برخی مخالفت

مشروطه و هراس از ة محرز بود. در تنگاتنگ رسیدگی انجمن به عرایض مردم، دغدغ
خواهان میان مشروطه در کهن، ساختار متعلقات به اعتمادیبی داشت. وجود آن کیان تهدید

رفت آنان با پافشاری بر حفظ ساختارهای سیاسی و خورد. بیم آن میبه چشم می
و مستخدمان دوائر  حکاماقتصادی پیشین، مانع پیشرفت امور مشروطه شوند. مخالفت 

. این افراد از منظر بود مجلس شورای ملی، به نظر برخی از بدیهیات اولیه با دولتی
ی بودند که برای پانگرفتن مشروطه و سیرتان، نفوس مستبده و ظالمخورشیدنویسندگان 

 اطل و عدم مساعدت بعضی از وزراءاغراض ب، هرحالنهاد پارلمان مشغول کار بودند. به

. آنها می(8/1 و 5/5؛ 4-37/1 :خورشید) خواهان پنهان بماندتوانست از چشم مشروطهنمی
به اشکال مختلفی را دارند و  بازگشت روزگار گذشتهآرزوی دانستند مخالفان نظام نو 

ای ای از مقاله. به گوشه(44/4 و 3-9/2 :همان) اندی جدال با مجلس در کمین نشستهبرا
فعالً بعضی از »کنیم که عملکرد وزراء را در برابر مشروطه توصیف کرده است: اشاره می

مثالً هر  ؛باشندیّن در کار خیانت به دولت و سلطنت و ملت میطور صریح بوزرا به
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دادند ارجاع می ،ملت و تعطیل مجلس و شورش رعیت است ةقالی که اسباب مفسدوقیل
هروب گرفته را زبانبی پول ،نیست به مجلس و هر کاری که بلوی و شورش ملی در او ظاهر

میرزا مادی سست نبود. در میان وزرا، کامراناعتاین بی مبنای .(5/8 :همان) «نمایندمی راه
شد و شأن خود را اجلّ از مجلس و حضور در برابر اصوالً در مجلس حاضر نمی

 .(69: 1396)یزدانی،  دانستنمایندگان می
. با ناامیدکننده بودباوجود امید به مشروطه و مجلس، به تواتر مسائلی پیش آمد که 

گوشزد کرد که  هابایجان، مجلس به انجمنویژه آذرهب ،ها در والیاتتشدید ناآرامی

آورده است. همچنین به  آنان را به ستوهخاطر از آنها شده و  امنیتهمین سبب سلب 
 ،روایناز ؛دارند نقش کشور در آشوب تهییج در ستیزانمشروطه که شد اشاره موضوع این

به یاری  یجان عمومیمملکت و تسکین ه امنیتها باید در مراقبت از نظم و انجمن
خان . اخبار رخدادهای آذربایجان و اقدامات پسر رحیم(8-10/7 :خورشید) مجلس بشتابند
السلطنه که در اثنای تصویب قانون اساسی شدت السلطنه ماکویی و اکرامچلیبانلو، اقبال

)کسروی،  دور نبود خورشیدخواهان و بالطبع گردانندگان از چشم مشروطه ،گرفته بود

در ارسال تلگرافی به  ،. بخشی از پویش انجمن خراسان(325 و 248-250، 238: 1378
له و یاری مردم آذربایجان جلوه یافت. در قسمتی از پاسخ ئتهران برای پیگیری مس

روزه به تحریک امناء همه ؛از حال ما خواسته بودید» انجمن تبریز به مشهد آمده است:
یک آتشی تازه در آذربایجان روشن  فقطع کند آنها را ةاستبداد که خداوند ریش

در  ،چشمگیری از آذربایجانیان در مشهد جمعیتحضور  البته ؛(15/4 :خورشید) «.شودمی
و کسبه در انجمن هم نشان  تجارتأثیر نبود. تجمع جمعی از طالب، ذاکرین، این امر بی

ارومیه و ساوجبالغ  ات آذربایجان، تجازوات عشایر عثمانی و کرد درسرحدّ وضعیتداد 
ایران در معرض  ،. از سوی دیگر(56/2 و 50/3 :همان) های جدی در پی داشته استنگرانی
داشت. این مسائل در کنار هم سبب شد تا مجلس هم با های بیگانگان هم قراردخالت

: 1396)یزدانی،  کردتنگنایی مواجه شود که امکان حصول به مقصود را هرروز دشوارتر می

 ،الدوله بودحال رسیدگی به مسائلی چون اقدامات آصفدر. مجلس که (96-95 و 80-84
به سمت ناآرامی ایاالت  توجّهگرفت و کانون قرارآوری از اطراف در معرض اخبار رعب

 های روسیه در گیالن رفتجمله آذربایجان، ارومیه، هجوم عثمانی و دخالتایران از
این عقیده رونق یافت  مروربهیدی دور از ذهن نبود و نوم تسلط. (69 و 64: 1389)یزدانی، 

 . (4-37/1 :خورشید) «کندسابقه حرکت می ةبه همان وتیر» وضعیتکه 



  خورشیدسیماي اجتماعي خراسان عصر مشروطه در آيینة روزنامة  /128

ی نبود که مجال پرداخت موقعیتعمومی کشور، خراسان هم در  وضعیتدر کنار 
های اجتماعی فراهم کند. را به مسائل و دشواری خورشیدروزنامة خواهان صرف مشروطه

 توجّهگرفت و  جدیخراسان صورت  امنیتها، ر ترکمنویژه با حمالت مکرّو به مروربه
وضع ة وجود دغدغباکثرت شکایات و عرایض  ،روازاین ؛انجمن را به خود معطوف کرد

با اعتراض نمایندگان انجمن مواجه شد. از نگاه  ،والیتی خراسان ةقشون ساخلوی و سوار
ه این نگرش از گرفت. مضافاً اینکقرارمیها ید در محور دغدغهآنان انتظام امور نظامی با

. برآیند چنین شدناشی میشدن به آن هراس از گرفتار آذربایجان و ةطرفی هم از تجرب

 این زمینه بود ای تمرکز بر موضوع قشون خراسان و ارسال تلگرافی به تهران دردغدغه
راسان درصورتی که امکان رسیدگی به قشون خ وضعیت. (41/2 و 2-42/1؛ 40/3 :خورشید)

خراسان  امنیت هاترکمان حمالت .(279-278 :1373 )کرزن، نبود نامطلوب ،داشت وجود آن
مخارج،  زیادیدر آنجا را هرچه بیشتر به یک نگرانی تبدیل کرد.  و نبود سواران مسلح

از موضوعات  ترتیبی ادارة حربیه،سوم، جیره و علیق لشکر خراسان و بیمواجب، مر کمی

در امر قشون  وتاز ترکمانان به تعلل و اهمالخارجی و تاخت اتتعدیبحث شد و مورد
یکی  ة عسگریانتظام نظام و قو، نسبت داده شد. از نگاه آنان به دلیل تهدیدات خارجی

ک: .؛ نیز ن3-74/2 و 62/3؛ 102/4 :خورشید)بود انجمن  ةکه تحقق آن برعهد از فرایضی بود

روسیه  انةاقدام مسلحه و پردحضور سیاسی و نظامی بی 11.(1/ 72 و 68/4؛ 4-67/1؛ 66/2
 :1352)رابینو،  در مشهد که چند سال بعد رخ داد، بروز بیرونی بخشی از این نگرانی بود

117-125)  
ای گرفته بود و در تهران هم اخبار مطلوبی از خراسان صورت شکننده امنیت

اشتراکی  ةروز مشروطه، نقطو  حالخراسان و  وضعیت رسید. درمشروطه به گوش نمی
ضرورت شد، می افزون بر اشاراتی که به ضرورت تغییر وضع وزارت جنگوجود داشت. 

یاد « ملت ةجنبش غیوران»ای مسلط و از تحقق آن به به دغدغه «فوج ملی»تشکیل 
کردند که شدند و اذعان  خواهان تشکیل فوج ملیشد. کار به جایی رسید که جمعی 

جریانی  ؛(53/3 و 2-50/1 :خورشید)نام کنند فدائیان وطن ثبتتوانند در دفتر داوطلبان می
هایی از زمان روزنه این در ،شد تبدیل سیاسی هایکنش اصلی هایجلوه از یکی به بعدها که

های وجود هجومی و باوضعیت. در چنین (68-57: 1377)کرونین،  دادخود را نشان می
شد که این پیشنهاد مطرح  حتیدر امان نبود،  ای که از دست مستبدانو خزانه خارجی
همین عنوان شد که برای حفظ از وطن اعانه گردآوری کنند. برای  برای دفاعها انجمن



 129/ 1398، بهار و تابستان 1،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

« دافعه ةقو»مستبدان به  و برای دفع شرّ« حافظه ةقو»و مقابله با همسایگان به  امنیت
 (.58/3 و 3-2/ 84 :خورشید) ی کردنیاز است که باید به آن رسیدگ

 ،گشتاش میهای نسلی که در مشروطه در پیآرزوهای فروخفته و آرمانبدینسان 
مرور داشت ها بهد آمرانه. این آرمانتجدنخست سر از سوگ درآورد و سپس از ضرورت 

 سه تابلو مریمهای آن در داد که برخی جلوهای میجای خود را به نومیدی و مرثیه
)انتخابی،  مشفق کاظمی و اشعار فرخی یزدی بروز یافت تهران مخوفعشقی،  ةیرزادم

شعری  ،السلطانمجاهدین انزلی به مناسبت استقبال از امین ة. در خطاب(175-176: 1390

گنجانده شد که مرور زمان عکس آن را محقق  خورشیدروزنامة های در یکی از شماره
 12ت.فرا گر« و باغنوبت بلبل »جای « دور زغن»کرد؛ 

 

 نتیجه .5
ی روزنامة واکاوی محتوابا تکیه بر بررسی حیات اجتماعی خراسان در عصر مشروطه 

 وضعیتاز  متأثرکه هدف پژوهش حاضر بود. برآیند پژوهش حاکی از این است  خورشید
مقطع نخست، در  ؛شودهم به دو مقطع تقسیم می خورشیدحیات  ،سیاسی کشور

های اجتماعی را در رفع دشواریو ضرورت پیگیری مطالبات مردم  گردانندگان روزنامه
، هعدلیهایی چون دغدغههای این تالش در . برخی از جلوهدادندتوجّه خود قرارکانون 

عمومی و آموزش و بهداشت ، مسائل زنان و کودکان، حکامگیری، عملکرد مالیات شیوة
جانی سختدوم  مقطع در یافت. بروز انزارع و تجار کسبه، چون یاقشار مصائب و مسائل یا

گری از رهگذر انجمن را آن با نظام نو عمالً مسیر مطالبه ةساختار کهن قدرت و مواجه
 ،کردمواجه می تهدید با را شورک کیان که رخدادهایی وقوع با داد. سوق دیگری سمت به

جایی  ،پراکنده یهاگزارش استثنای به و گرفتدرپیش معینی گفتمانی تغییر هم روزنامه

 ةوقوع رخدادهایی چون حملوانگهی برای عرایض و شکایات مردم در آن باقی نماند. 
روزنامه را تغییر  یکردرو ،زمان مرورِبههای آذربایجان ها، ماجرای توپخانه، ناآرامیترکمن

های اجتماعی جای خود را به ضرورت رسیدگی به قشون رفع دشواری ةو دغدغ داد
سرحدات خراسان و  امنیت. هراس از سلب دهدمیدر وجهی کالن ارتش ملی خراسان و 

هم را ی انجامید که لحن و رویکرد روزنامه وضعیتبه  ،ستیزانمشروطه تسلط نگرانی و

آرمان مشروطه و  فروریختن و لیاخوف توپ در بعداً که مشروطه متزلزل وضعیت .داد تغییر
هایی انجامید مرور به تغییر دغدغهمنتهی شد، بهخواهان پارلمان در برابر چشم مشروطه

 روزنامه در پی پاسخ به آن بود. تغییر سپهر گفتمانی سبب شد که خورشیدروزنامة که 
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. بگذاردبر ضرورت حفظ وطن و نجات آن از دست بیگانگان و مستبدان داخلی دست 
نخستین  هایضرورت حفظ استقالل و کیان ایران جای آرمان دیرزمانی نگذشت که

نگاهی به تهران، با نیمتا بر آن بودند  خورشیدگردانندگان  را گرفت. خواهانمشروطه
حجاب از صورت نظام کهن که  ةو در برانداختن پرد نندهای مشروطه را حفظ کآرمان

ا این اندیشه با تعطیلی روزنامه خاتمه امّ ،گام بردارند ،قصد توقف مشروطه را داشت
نخست با کاستن از پیگیری مسائل اجتماعی و  خورشیدهای مطالب مایهیافت و درون

سخت قدرت به  ةتأکید بر مسائل نظامی تغییر یافت و سپس به دنبال برخورد با هست

 ایران بود. ةای خرد از مشروطجلوه خورشیدمحاق رفت. حیات و سرنوشت 
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