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٥٣شبه قاره مطالعات ةفصلنام

∗∗∗∗دكتر عباس سرافرازيفصلنامة مطالعات شبه قاره

استاديار تاريخدانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشگاه فردوسي مشهد1389بهار ، دوم، شمارة دومسال 

)53-66صص(

 ايرانةهاي فارسي چاپ هند در انقالب مشروطنقش روزنامه

چكيده

 يكـي از ايـن عوامـل    .تأثير عوامل مختلفي شكل گرفتانقالب مشروطيت ايران تحت   

 ي ها بـه عنـوان يـك وسـيله         روزنامه .هاي فارسي زبان خارج از ايران بود      تأثير روزنامه 

هايي كه در خـارج      روزنامه .ارتباط جمعي در آن زمان داراي نفوذ بسيار زيادي گرديدند         

 توسط روشنفكران مترقي و انقالبـي اداره        ،شداز ايران و به خصوص هندوستان چاپ مي       

كردنـد و بـا   ها از وضع سياسي و اجتماعي و اقتصادي دولت قاجار انتقاد مي           آن.شدمي

 در هندوسـتان حـدوداً نـوزده        .گرفتنـد نوشتن مقاالتي وضع موجود را به باد انتقادي مي        

خواهي ايرانيان سـخت    روزنامه به زبان فارسي چاپ و منتشر گرديد كه در جنبش آزادي           

هاي فارسي زبان چـاپ هنـد و تـأثير     اين پژوهش در نظر دارد روزنامه    .مؤثر واقع شدند  

ها در شهرهاي مختلف هند اين روزنامه . ت ايران بررسي نمايد   ها را در انقالب مشروطي    آن

 فارسي بـه اوج خـود        روزنامه 6 با چاپ    1846 به چاپ رسيد كه در سال        1822از سال   

تـوان هنـد را يكـي از اولـين      بر اين اساس مـي .هاي بعد نيز ادامه يافترسيد و در سال  

 قـرون معاصـر ناميـد كـه ايـن      هاي تحوالت فكري و فرهنگي ايرانيـان در آغـاز   پايگاه

absarafrazi@yahoo.comEmail:∗

22/11/88:    تاريخ پذيرش11/6/88: تاريخ دريافت
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هاي فارسي چاپ هند در انقالب مشروطيت ايراننقش روزنامه ٥٤

هـا  اجتماعي نيز در ايران به دنبـال داشـت كـه از جملـه آن    پيامدهاي سياسي و  تحوالت  

.توان به انقالب مشروطيت اشاره كردمي

نگاران فارسي زبان هند  هندوستان، انقالب مشروطيت، ايران، روزنامه: هاواژهكليد

مقدمه

گيـري تحـوالت انقالبـي عـصر     و اساسي در شكلهاي تعيين كننده    يكي از دگرگوني  

هـاي فارسـي روشـنگر در بيـرون از مرزهـاي       نوپاي انتشار روزنامـه   ي مشروطه، پديده 

پرستان روشنفكر ايراني به    طلبان و ميهن   اصالح . ايران بود   ي استبداد زده ممالك محروسه   

ـ    علت عدم امكان نشر انديشه     صل نـويني را در  هاي مترقيانه و ارتباطـات مردمـي آزاد، ف

 آنـان بـا آسـودگي خـاطر و بـه دور از              .نگاري دنبال كردنـد   هاي روزنامه انجام فعاليت 

 قلـم را در  »اداره انطباعات مباركه و سانـسورچيان دسـتگاه دولتـي    «هاي نارواي   دخالت

هاي فارسي زبان چاپ روزنامه) 101: 1363گوئل كهن،  (.جهت منافع ملي به كار گرفتند  

يان تبعيدي در خارج از كشور از عثماني شروع شد و آنان روزنامه اي به نـام              توسط ايران 

.  ه منتشر نمودند1292/  م 1875به مديريت آقا محمدطاهر تبريزي در سال » اختر«

 ايـن   .ي نـويني شـد    هاي برون مرزي وارد مرحله    با چاپ اين روزنامه، چاپ روزنامه     

هـا و زد و بنـدهاي       فروشـي به مرور بر اثر وطن     اما   ؛روشنگري با انتقاد ماليمي آغاز شد     

سياسي با دول بيگانه و تشديد اختناق داخلي به جدال بـين حكومـت مـستبد قاجـار و                   

نگاران خارج از كشور تبديل شد و چون گروهي آزاديخواهان نيـز           انديشمندان و روزنامه  

تـاريخ  اي در    فـصل تـازه    ،به اروپـا و هندوسـتان، عثمـاني و مـصر مهـاجرت كردنـد              

مقاالت پرشور و انقالبي كه در برخي از روزنامه چـاپ           . نگاري ايران گشوده شد   روزنامه

در پـاريس چـاپ گرديـد، پيـام آزادي، برابـري، اسـتقالل،            » الـوثقي ةعرو«خارج مانند   

 چاپ اين روزنامه    .آوردگرايي، مبارزه با بيگانگان و استبداد داخلي را به ارمغان مي          قانون

ت داشت كه دولت انگليس متوسل به اقداماتي شد تا از نـشر آن جلـوگيري     آن قدر اهمي  
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٥٥شبه قاره مطالعات ةفصلنام

) 205: 1255سمندر،  (.ممانعت نمودورود اين روزنامه به هندوستان و مصركند و حتي از  

اما به زودي نشريات گونـاگوني در بيـرون از كـشور و در انتقـاد از اسـتبداد حكومـت           

شـد و در اختيـار دوسـتداران قـرار           ايران مي  ناصرالدين شاه منتشر شد كه مخفيانه وارد      

هـاي   هجـري روزنامـه  1237/  م 1821هـاي  كه در هندوستان از سال   گرفت و با اين   مي

نگـاري  المتين روزنامه  حبل  با چاپ روزنامه   ،گرديدها منتشر مي  فارسي زبان توسط هندي   

.فارسي در هند وارد دوره جديدي شد

هاي بـسياري   فرهنگ مقوله . اند فرهنگي بسياري داشته   هايدو ملت ايران و هند قرابت     

ي ارتبـاط فرهنگـي بـين    در نتيجـه . گيـرد چون هنر، ادب، موسيقي و فلسفه را در برمـي   

 شـعر، واژه    ي ها و زبان فارسي، تحولي عميق در فرهنگ هندي به ويژه در زمينـه             هندي

مد و دو كشور از يكـديگر       نگاري بوجود آ  نگاري و روزنامه  نويسي، تاريخ شناسي، تذكره 

. بهره بردند

 در آن زمان افـراد  .در پايان قرن هيجدهم ميالدي مطبوعات در هند آغاز به كار كردند  

نگـاري  هاي بومي هند براي روزنامـه   كمي در هند قادر بودند زبان انگليسي بدانند و زبان         

 و درجـه اول بـود و        نيز توانايي الزم را نداشتند و لذا زبان فارسي، زبان رسمي جامعـه            

شدند و اين امـر  هاي اداري ـ سياسي و ديپلماتيك به زبان فارسي نوشته مي تمام گزارش

بنابراين گروه عظيمي كه قادر بـه خوانـدن فارسـي بودنـد و              .  ادامه داشت  1830تا سال   

نگـاري  توانايي پرداخت آبونمان روزنامه را داشتند در به حركت درآوردن چرخ روزنامه           

)122: 1372سليمي،  (.ستان سخت مؤثر افتادندهندو

،كه اهل كلكته بـود » راالله صدا سوخ«اي بود كه به سردبيري  نامه هفته نامه  جام جهان 

(catalogue.vols.iii). آغاز به كار كرد1823در سال 

 روزنامـه   1822نامـه هنـدي بـه زبـان بنگـالي و در             سمبادي كامودي نخستين هفتـه    

را به فارسي منتشر نمود كه هر دو نشريه راجع به مـسائل و موضـوعات                » االخبارميراث«

 ديگـري نيـز    يروزنامه) 79: 1361آنتونوا، (مربوط به زندگي اجتماعي هند و بنگال بود   

اي از روزنامه . به زبان فارسي توسط ماني راما تاخور به طور مرتب در هند  انتشار يافت              
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هاي فارسي چاپ هند در انقالب مشروطيت ايراننقش روزنامه ٥٦

1882هـاي  در سـال » راماموهـان «رده شده كه به سردبيري   نام ب » االخبارمرآت«نيز به نام    

)123: همان (.منتشر شد

 ماهانه با نگارش عربي و فارسي به نام پنجاب توسـط             ي در پنجاب نيز نخستين مجله    

 هدف اصلي آن بود كه طـرز نگـارش فارسـي را عمـومي     .شدجوشوا فالدين تدوين مي  

هـاي چـاپ    مند به زبـان فارسـي زمينـه       قهها توسط هنديان عال    چاپ اين روزنامه   .نمايد

هاي فارسي توسط ايرانيان و فارسي زبانان مقيم هند را بوجود آورد كه در زماني               روزنامه

ها كمك شاياني بـه پيـشبرد    اين روزنامه،گرديمكه به انقالب مشروطيت ايران نزديك مي      

.اهداف مشروطيت در ايران نمودند

 مهمترين تحوالت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ادبي        انقالب مشروطيت ايران، يكي از    

در ميـان   . گرددايران است كه مادر بسياري از تحوالت بعدي در اين كشور محسوب مي            

اي دارد و ايـن      برجـسته  يتحوادث شگرف تاريخي ايران، انقالب مشروطيت ايران موقع       

در . لقـي گـردد   نقطه تحول واقعي در حيـات ملـت ايـران ت            ي انقالب حق دارد به مثابه    

ق يجريان اين انقالب، ملت ايران بر استبداد قرون وسطايي و كهن سـرزمين خـويش فـا                

 فرامـوش  نداشتن تشكيالت رهبري كننـده،  اما به علت عدم آگاهي به قوانين تاريخ،    ؛آمد

 نهضت را    ي نظري و خيانت گروهي كه رشته      باالخره به علت كوته     و كردن سنن انقالبي  

 الزم را نتوانـست   ي انقالب منحرف و سردرگم شد و نتيجه      ي از جاده در دست داشتند،    

 اين وجود اثرات و نتايج و پيامدهاي اين تحول بزرگ در ايران پابرجـا               با. به دست آورد  

توان تحول در نظام آموزشي ايران و بوجود آمدن مدارس جديـد،           ماند كه ازجمله آن مي    

نگاري نيـز   تحول در امر روزنامه .را نام برد  ... تأثير انقالب مشروطيت در آموزش زنان و        

نگـاري  روزنامـه ي  از ديگر پيامدهاي مثبت انقالب مشروطيت بود كه در اين دوره شيوه             

 ارتباط جمعـي بـا تغييـرات اجتمـاعي و            ي  روزنامه به عنوان يك وسيله     .نيز تغيير يافت  

نگـاري از   ار قدرت روزنامه   براي اولين ب   . همراه شد  ،آمدتحوالتي كه در ايران بوجود مي     

.خواه منتقـل گـشت  دست دولتيان خارج شد و از مردان مطلقه به مردان انقالبي و آزادي            

نگاري در اروپا و هندوستان قـرار گرفـت و ايـران داراي             تأثير نوع روزنامه  اين امر تحت  
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٥٧شبه قاره مطالعات ةفصلنام

يـن   ا .شـد مطبوعات جديد و ملي گرديد كه توسط روشنفكران مترقي و انقالبي اداره مي            

مطبوعات به حكومت قاجار حمله و از وضع سياسي و اجتماعي و اقتصادي ايران انتقـاد              

بيشتر رهبري تحوالت اجتمـاعي را      ،   هرچه بيشتر مطبوعات جرأت نشان دادند      .كردندمي

نشيني كردند و عاقبـت در      ها بيشتر عقب  حكمرانان قاجار و دولتي   به دست گرفتند و     

قاجاري مطبوعات به پيروزي رسيدند و در ايـران         جنگ مطبوعات و حكومت مستبد      

 ايـن تحـول بـزرگ بـه خـاطر نقـش روشـنفكران و                .نظام پارلمـاني بوجـود آمـد      

به كـشورهاي   ) 1848ـ1894(خواهاني بود كه در زمان ناصرالدين شاه قاجار         آزادي

ايـن مهـاجران تبعيـدي در    . اروپايي و هندوستان و مصر و عثماني مهاجرت كردنـد        

زبانـان اروپـا و آسـيا را بوجـود          نگاري فارسي  اصلي روزنامه   ي بعد هسته هاي  سال

.آوردند و فصل خاصي در تاريخ مطبوعات قبل از مشروطيت ايران را پديد آوردند

 انعقـاد قراردادهـاي    . ايران عوامل مختلفي دخالت داشتند      ي در وقوع انقالب مشروطه   

هـاي  ارداد رژي، شكست ايـران در جنـگ     مختلف مانند قرارداد رويتر، امتياز التاري، قر      

چاي، مظـالم و فـشارهاي      بار گلستان و تركمن   ايران و روس و تحميل قراردادهاي خفت      

هـاي محـروم، مـداخالت      روزافزون شاه و شاهزادگان و حكام و مأموران دولتي بر توده          

كه منتظـر  بيگانگان در امور كشور از عوامل انقالب بود و مردم چنان به ستوه آمده بودند      

 دسـت عمـال     ،نمـايي هاي خود را ببندند تا با اين قدرت       اي پيدا كنند و دكان    بودند بهانه 

االسـالم،  نـاظم . (دولت و بيگانگان را براي هميشه از جان و مال و ناموسشان كوتاه كنند             

1332 :268(

 قنـد   اندر بروز انقالب مشروطيت عالوه بر عوامل ظاهري مانند به چوب بستن تـاجر             

ونوژ بلژيكي در لباس روحانيت شيعه كه باعث خشم مـردم        ير تهران و انتشار عكس مس     د

، يكـي از مهمتـرين ايـن عوامـل    . يكسري عوامل باطني و دروني نيز نقش داشت      ،گرديد

 از مهمتـرين  .بيداري مردم ايران و آگاهي آنان از حقوق انساني و شـهروندي خـود بـود           

ستان نيـز   وگونه كه در هند   همان. ها بودند جاد دبستان ها و اي   روزنامه ،عوامل آگاهي مردم  

هايي مانند انجمن آكادميك، انجمـن هنـد و بريتانيـا،     ها و انجمن  ها و كالج  رواج روزنامه 
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هاي فارسي چاپ هند در انقالب مشروطيت ايراننقش روزنامه ٥٨

كردند به گسترش جنـبش     عدالتي مبارزه مي   انجمن مدرس و غيره كه با بي       ،انجمن بمبئي 

مصر به چاپ    و   بول، بمبئي، كلكته  جرايدي كه در قفقاز، استان    . خواهي كمك نمود  آزادي

 جهانگردان و زوار ضمن بارهـاي تجـاري بـه            ي رسيد و به صورت قاچاق به وسيله      مي

ها را يكي   توان روزنامه خواهي  نقش داشتند و مي      در جنبش آزادي   ،شدايران فرستاده مي  

بررسـي  ) 56: 1357پـاولويچ،    (.خـوهي دانـست   از عوامل مهم در بروز جنبش مشروطه      

طبوعات سياسي ايران قبل و بعد از مشروطيت و خصوصاً مطبوعاتي كـه در خـارج از                 م

تواند يكي از مهمترين عوامل  مؤثر در ايجاد انقالب مـشروطيت را    شد مي ايران چاپ مي  

.آشكار سازد

هاي فارسي چاپ هند در انقالب مشروطيت ايراننقش روزنامه

 ميالدي يعنـي سـال    1837والني نيست و سال     نگاري در ايران چندان ط    تاريخ روزنامه 

نگـاري ايـران و     توان آغاز روزنامه  توسط ميرزا صالح شيرازي را مي     » كاغذ اخبار «انتشار  

 بنـابراين   ،دهد اولين روزنامه ايراني دانـست     معني مي » نيوزپيپر«اين روزنامه را كه همان      

 اما  ؛گذردروزنامه ايران مي   سال از انتشار اولين      173 ميالدي است    2010تاكنون كه سال    

در همين فاصله كوتاه چه در ايران و چه در ساير كشورها مانند هنـد، مـصر و عثمـاني                    

درخـشان  ،  ژورناليسم در ايران ياند و كارنامههاي فارسي ارزشمندي منتشر شده روزنامه

 دور  هاي خوبي در همين فاصله كه چندان      نگاران خوب و رزنامه    روزنامه .و ارزنده است  

اند كه در رشد فكري و سياسي ـ اجتماعي ايرانيان مـؤثر    منتشر شده،رسدهم به نظر نمي

)مقدمه: 1378تبريزي، . (واقع شدند
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٥٩شبه قاره مطالعات ةفصلنام

هاي فارسي خارج از ايران بسيار ارزنده است كه به مراتـب            در اين ميان سهم روزنامه    

 ي در ايران قاجـاري شـيوه   علت اين امر آن بود كه  .هاي داخلي مؤثرتر بودند   از روزنامه 

د كـر مبارزه مـي  حكومتي اسبتدادي حكمفرما بود و حكومت با هرگونه انتقاد و مخالفتي          

 اما در خارج ايران از جملـه        ؛ها دولتي و مداح حكومت بودند      روزنامه ،بنابراين در داخل  

كشور هند  در اين ميان .فرانسه و انگلستان و به تبع آن در هندوستان مطبوعات آزاد بودن           

هـاي فرهنگـي و تمـدني يكـي از مراكـز اصـلي             به خاطر همسايگي با ايـران و قرابـت        

تـوان گفـت اولـين      هاي فارسـي زبـان توسـط ايرانيـان بـود و مـي             گيري روزنامه شكل

 بـه بعـد در تـاريخ        1822هاي   سال .هاي فارسي زبان در هندوستان چاپ گرديد      روزنامه

شـكل  » پيـشبرد روشـنگري   «هايي به منظـور     نجمنتحوالت هند اهميت بسياري دارد و ا      

درصدد برآمد  ) 1832ـ1772( رام موهان روي     .گرفت كه به فكر سازمان نوين هند بودند       

 نخـستين   1821 وي در سـال      .ها و نهادهاي ناپـسندش پـاك كنـد        هندوايسم را از رويه   

 روزنامـه  1822 را بـه زبـان بنگـالي و در سـال        »سمباد كـامودي  «نامه هندي به نام     هفته

 را به زبان فارسي منتشر نمود كه هر دو نشريه مسائل و موضوعات مربوط        »االخبارمرآت«

گونـه   در بمبئي نيـز همـين      .دادندبه زندگي اجتماعي هند و بنگال را مورد بحث قرار مي          

هايي خصوصاً از جانب    چنين جنبش  در اين بخش از كشور هند نيز يك        .تحوالت رخ داد  

ها براي دخالت در امـور كـشور        رفت كه بيشتر هدف آنان ترغيب هندي      پارسيان شكل گ  

 هـ به اوج خـود   1263 / 1846هاي  ها در سال  اين حركت ) 80: 1361آنتوانوا،   (.خودبود

 ايرانيـان   .هاي بسياري در هند به چـاپ رسـيد        ها مجالت و روزنامه   رسيد و در اين سال    

خود ناراضي بودند، از فضاي موجـود در      مقيم هند نيز كه از حكومت قاجارها در كشور          

 روزنامه بـه زبـان فارسـي بـه       6 در هندوستان    1846هندوستان استفاده نموده و در سال       

، »سـكندر « در بمبئـي و      »چابـك « و   »جـام جمـشيد   «»نماجام جهان «چاپ رساندند كه    

هـايي  امـه ها اولين روزن  اين.  در كلكته به چاپ رسيدند     »لوديانه اخبار « و »االخبارسلطان«

است كه در يك سال به زبان فارسي ايرانيان، در هند به چاپ رساندند كه البته به خـاطر                  

توان به درستي مشخص نمود كـه كـداميك اولـين           ها نمي در دسترس نبودن برخي از آن     
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هاي فارسي چاپ هند در انقالب مشروطيت ايراننقش روزنامه ٦٠

ها تحـوالت فكـري و   توان هند را يكي از اولين پايگاهبر اين اساس مي. ها بوده استآن

از . هاي بعد ادامه يافـت   فرهنگي ايرانيان در آغاز قرون معاصر ناميد كه اين روند در سال           

 اسـت كـه در بنـدر كراچـي          »مفرح القلوب « ي هاي فارسي زبان، روزنامه   ديگر روزنامه 

سال انتشار يافت، از جهت      سي  كه  اين روزنامه  .گرديدهندوستان به طور هفتگي چاپ مي     

 بـوده  1856 آغـاز انتـشار آن سـال     واس اخبار هند و جهان در ايران حائز اهميـت     انعك

وئي به دو زبان فارسي       در شهر بمب   1883اي بود كه از سال       مجله » مدرس فارسي  «.است

 قسمت فارسي آن با چاپ سنگي و قـسمت انگليـسي بـا الفبـاي                .شدانگليسي منتشر مي  

ن فارسـي و ادبيـات و حكايـات فارسـي و          اين مجلـه دسـتور زبـا      . شدكتابي چاپ مي  

.شدهاي كوچك را شامل ميالمثل و داستانضرب

 منتشر گرديد ك با روزنامـه   1885 در شهر دهلي هندوستان در سال        »آزاد« ي روزنامه

 كه در حيدرآباد دكن در همان سـال انتـشار يافتـه وارد مبـارزه قلمـي                  »سيداالخبار«ي

 سـيداالخبار بـه      ي در حيدرآباد دكن روزنامـه    ) 138: 1، ج   1331صدرهاشمي   (.گرديد

 اخبـار خـارجي از       ي  از مندرجات مهم روزنامه ترجمـه      .شدنامه منتشر مي  صورت هفته 

تأسيس اين روزنامـه    . جرايد مهم انگلستان و مطالبي راجع به روابط روسيه و ايران است           

.  سيدآقا شيرازي بوده استبه وسيله ي ميالدي 1888در سال 

 در شهر بمبئي به مديريت ميـرزا مـصطفي          »كوكب ناصري « ي  روزنامه 1892سال  در  

اين روزنامه در هنـد و خلـيج فـارس و عربـستان و     . االسالم بهبهاني تأسيس گرديد شيخ

)217: 1380رابينو، . ( داراي تصاوير نيز بوده استگرديد،تركيه و اروپا منتشر مي

هاي ديگر در  از روزنامه،شدهندوستان منتشر مي كه در كلكته  »المتينحبل« ي روزنامه

شد و هر  اين روزنامه هر هفته در بيست صفحه منتشر مي         .داشتداخل ايران نفوذ بيشتري     

 سياسي و اجتماعي بود و اغلب از اوضاع دلخـراش            ي  آن حاوي چندين مقاله     ي شماره

و بـه مـديريت     طـرف بـود     هـاي بـي    اين روزنامه جـزو روزنامـه      .كردايران صحبت مي  

هاي موجود در هند  وي از شرايط و آزادي .شدالدين الحسيني مؤيداالسالم اداره مي    جالل

گونه دخـالتي، روزنامـه خـود را منتـشر سـاخت و از              ها بدون هيچ  استفاده كرد و مدت   
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٦١شبه قاره مطالعات ةفصلنام

 هجـري چـاپ     1311/  م   1893المتين در سـال      روزنامه حبل  .حكومت ايران انتقاد نمود   

).44، 1368، ذاكرحسين(گرديد 

. كـرد شد و نهضت مشروطيت را پشتيباني مـي       المتين از هند مرتب وارد ايران مي      حبل

المتين آن بود كه انتشار اين روزنامه جـدا         يكي از مسائل جالب در خصوص انتشار حبل       

المتـين مـورد    اساس كار و بينشي كه در انتـشار حبـل         . هاي انقالبي و ملي نبود    از انگيزه 

 چرا كـه    ؛نبود» روزنامه قانون «هاي مردمي    به دور از اهداف و خواسته      ،اشتتوجه قرار د  

الدين اسدآبادي در بنـدرعباس فكـر بيـدار         المتين و سيدجمال  پس از مالقات مدير حبل    

 قوت گرفـت و     ،المتين مدير حبل  ،يداالسالمؤنگاري در م  نمودن ايرانيان از طريق روزنامه    

خان در لنـدن  الدين در انگلستان، پرنس ملكمجمال هجري كه سيد    1311 /1893در سال   

 در نتيجه مكاتبات متوالي اين سه نفر معتقـد و متفـق             ،و مؤيداالسالم در هندوستان بودند    

شدند كه ملت ايران نياز شديدي به آگاهي و انقالب فكري دارند و اين انقـالب جـز از                   

، اين گروه آزاديخواه و مبـارز       هماهنگي پديد آمده بين    .شودراه مطبوعات آزاد ميسر نمي    

»المتـين حبل« ي خان در لندن و روزنامه     به مديري ملكم   »قانون« ي باعث انتشار روزنامه  

هـاي  المتين از همه روزنامـه     كسروي حبل  د به اعتقا  .به مديري مؤيداالسالم در كلكته شد     

هـاي  باره گرفتاري  در سخن راندن آزاد بود و گفتارها در        .آن زمان بزرگتر و به نام تر بود       

)42: 1369كسروي، (.بارها پيشنهاد قانون و حكوت مشروطه نمودونوشتايران ميسياسي

در ايران وزارت علوم و دربار و برخي از نمايندگان معتدل مجلسي سعي كردنـد در            

برابر درج مطالب روشنگر و راديكال اين روزنامه محدوديت ايجاد كنند و آزادي قلـم را      

خواه و دموكرات را منحرف سـازند      نگاران آزادي  اما نتوانستند كه روزنامه    ؛ سازند متوقف

 ي يكي ديگر از تأثيرات روزنامه    . و آنان را از مسير آزادي و عدالت و استقالل دور كنند           

 سيدحـسن   يالمتين چاپ كلكته اين بود كه يك روزنامه به همـين نـام بـه وسـيله        حبل

ميرسيدحـسن  .  منتـشر شـد   ، دو شهر ايران   ، در تهران و رشت    كاشاني برادر مؤيد االسالم   

الظفر هاي مفتاح كاشاني با برادر خود در كلكته همكاري كرده بود و آن دو روزنامه به نام              

 مـيالدي   1907 ميرسيدحـسن در سـال       .نـد دو آزاد را در هندوستان به چاپ رسـانده بو         
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هاي فارسي چاپ هند در انقالب مشروطيت ايراننقش روزنامه ٦٢

 انقالبـي    ي روزنامـه كـي از چهـار    المتين را در ايران منتشر كـرد كـه ي          حبل  ي روزنامه

نگـاري  اي و تجارب روزنامه   وي تجربيات حرفه  . راديكال و معروف صدر مشروطيت بود     

بـود و چـون بـا اصـول         و سياسي و اجتماعي خوبي با خود از هنـد بـه ايـران آورده                

اخبـار  عـالي، شـامل  اي در سطح باال و     روزنامه ،آشنايي داشت اروپايينگاريروزنامه

)112: 2كهن، ج گوئل(.رسانيدچاپفرهنگي بهادبي وو ملي، علمي، اجتماعيسياسي،

 به مديريت ميرزا سيدحسن كاشاني بـه صـورت          »الظفرمفتاح« روزنامه   1897در سال   

 مدير روزنامه ، سرپرستي اين روزنامه را آقاي مؤيداالسالم   .شدهفتگي در كلكته منتشر مي    

ت اين روزنامه بيشتر رياضي و علمـي و در خـصوص             مقاال . به عهده داشت   ،المتينحبل

 روزنامـه .ها بود كه هدف آن افزايش علوم نظري و طبيعي ايرانيان بـود       زراعت و بيماري  

 تأسيس شد و    1899شد اين روزنامه در سال       آزاد كلكته هر ماه چهار شماره منتشر مي        ي

 ي  روزنامـه  .رسـاندند  مي دو برادر مؤيداالسالم و ميرزا سيدحسن كاشاني آن را به چاپ          

الظفـر و رايگـان بـوده و در هندوسـتان، برمـه،          مفتـاح   ي آزاد كلكته ضـميمه روزنامـه     

ايـن روزنامـه    . گرديـد فارس، چين، ژاپن، روسيه، عثماني، عراق  مصر توزيع مـي          خليج

. عالوه بر مقاالت سياسي و اخبار ايران و جهان، شامل مقاالت علمي و رياضي نيـز بـود                 

1904اي انگليسي زبان بود كه به سر دبيـري مؤيداالسـالم ر سـال                ملت روزنامه  ملك و 

.شدهاي مؤيداالسالم در كلكته چاپ و منتشر ميمانند بقيه روزنامه

مـديريت محمـدعلي الحـسيني داعـي        به  »دعوت االسالم « ي  روزنامه 1906در سال   

هايي بود كـه  ز جمله روزنامهاالسالم در بمبئي به دو زبان فارسي و اردو چاپ گرديد و ا    

از همان آغاز مورد توجه مسلمين هنـد و سـاير ممالـك اسـالمي واقـع شـد و آنـان از              

.  دريغ ننمودند و به انتشار آن كمك كردند        هاي مادي و معنوي در نشر اين روزنامه       كمك

 به چاپ رسـيد، ايـن روزنامـه را محمـد            1907پارسي در عليگر هندوستان از سال       قند

اي ادبي بـود، نامـه وطـن در    نمود و مجله  ثاقب چاپ و منتشر مي    اهللا خان متخلص به     احسن

باشـي كـه از تهـران        با چاپ سنگي در شهر حيدرآباد دكن به مـديريت صـحاف            1908سال  

 در شهر بمبئي هندوستان بـه چـاپ         »اصالح« روزنامه   1909در سال   . فراري بوده تأسيس شد   
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٦٣شبه قاره مطالعات ةفصلنام

 پس از دوسال چاپ اين روزنامه بـه         .هري برعهده داشت  رسيد مديريت آن را محمدرضا بوش     

هـاي  توان گفت تعـداد روزنامـه     بر اين اساس مي   . تهران انتقال يافت و در اين شهر منتشر شد        

7 روزنامـه، بمبئـي      7منتشره فارسي زبان توسط ايرانيان در هندوستان به اين شرح بود كلكته             

.  روزنامـه  1 كراچـي     روزنامـه،  1 دهلي   ، روزنامه 1 عليگر    روزنامه، 2روزنامه، حيدرآباد دكن    

)30: رابينو(

سال شهرنام مديرنام روزنامهرديف

انتشار

زبان انتشار

سيدحسن الظفرمفتاح1

)مؤيداالسالم(كاشاني

فارسي1897كلكته

فارسي1899كلكتهسيدحسن كاشانيآزاد2

فارسي1846كلكتهــــلوديانه اخبار3

فارسي1896كلكتهمؤيداالسالممتينالحبل4

فارسي1846كلكتهـــسكندر5

فارسي1846كلكتهـــاالخبارسلطان6

انگليسي1904كلكتهمؤيداالسالمملك و ملت7

محمدرضا اصالح8

بوشهري

فارسي1909بمبئي

مدرس 9

فارسي

ميرزاجعفر و 

ميرزامحمدصادق

فارسي ـ 1883بمبئي

انگليسي

فارسي ـ 1846بمبئيـــنماجام جهان10

انگليسي

فارسي ـ 1846بمبئيـــجام جمشيد11

انگليسي

فارسي ـ 1846بمبئيـــچاپك12

انگليسي

كوكب 13

ناصري

فارسي 1892بمبئيآقاميرزا مصطفي

ـ انگليسي
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هاي فارسي چاپ هند در انقالب مشروطيت ايراننقش روزنامه ٦٤

محمدعلي االسالمدعوت14

االسالمحسيني داعي

فارسي ـ 1906بمبئي

اردو

فارسي1908حيدرآبادباشيصحافنامه وطن15

فارسي1889حيدرآبادآسيد آقاشيرازيسيداالخبار16

محمد احسن اهللا قند پارسي17

)ثاقب(خان 

فارسي1885دهلي

فارسي1885دهليـــآزاد دهلي18

محمد شفيع ـ وبقلمفرح ال19

محمدجعفر

فارسيكراچي

گيري و توسعه انقـالب مـشروطيت       ت سرزمين هند در شكل    توان گف بر اين اساس مي   

 و آغاز جنگ اول جهاني بيشترين سهم را در گسترش جنبش            1911ايران از آغاز تا سال      

هايي بـود كـه توسـط    خواهي ايرانيان داشت، چرا كه هند مركز مهم چاپ روزنامه     آزادي

 آغاز جنـگ جهـاني اول از      تا .شدخواهان و روشنفكران ايراني مقيم هند منتشر مي       آزادي

 هندوستان ، روزنامه كه در خارج از كشور به زبان فارسي منتشر گرديد       47مجموع حدود   

 روزنامـه،   5 روزنامه، قاهره بـا      8 روزنام مقام اول را داشت و پس از آن عثماني با             19با  

س،  روزنامـه، تفلـي    2 روزنامه، واشـنگتن     2 روزنامه، بادكوبه    3 روزنامه، پاريس    4نجف  

 روزنامـه، كـه البتـه       12آباد و مكه هر كدام يك روزنامه و نامعلوم حدود           سوئيس، عشق 

 به هر حال سهمي از .ي نامعلوم ممكن است در داخل ايران به چاپ رسيده باشند   روزنامه

. روزنامه به هند نيز تعلق خواهد گرفت12اين 

ها بـا   و پيوندهاي ايراني  همسايگي ايران با دو كشور در حال انقالب روسيه و عثماني            

هاي مصر و عثماني و آگاهي از وقايع سياسي و اجتماعي در چين و ژاپن موجب كوشش               

آوري هـا و روي    فزونـي روزنامـه    .ريزي نظام مشروطه در ايران گرديد     گيري براي پايه  پي

المتين كلكته در پيـشبرد اهـداف جنـبش مـشروطه          ها خصوصاً حبل  مردم به خواندن آن   

)39: 1269كسروي، . ( مؤثر واقع گرديدخواهي
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٦٥شبه قاره مطالعات ةفصلنام

 را منتشر ساختند كه مطبوعات خارج از كشور در          »مطبوعات در تبعيد  «ايرانيان مهاجر   

 ي ها بيـشتر جنبـه    كه مندرجات آن   اول اين  اين دوره چندين خصوصيت عمومي داشتند،     

 دوم ايـن پرداختند،اجتماعي و سياسي و تفسيري داشت  و به اخبار دولتي و خارجي مي        

طلب و خواستار الغاي حكومت اسـتبدادي در        خواه و مشروطه  كه نويسندگان همه آزادي   

نهايت تحت  ها بي  سوم هم جرايد اين دوره و هم نويسندگان آن          ي  در مرحله  .ايران بودند 

هاي اداري و حكومتي غـرب را       تأثير سيستم اجتماعي و سياسي اروپا قرار داشتند  نمونه         

تأثير افكار انقالبي مـصر     ها تحت كردند و چهارم اينكه اين روزنامه     ويق مي براي ايران تش  

)109: تاموالنا، بي. (و هند و عثماني قرار داشتند

نتيجه
نهضت مشروطه ايران يكي از مهمترين حوادث سياسي و اجتماعي است كه در آغـاز               

ب عوامـل مختلفـي   گيري ايـن انقـال   در شكل . قرون معاصر تاريخ ايران به وقوع پيوست      

، از مهمترين عواملي كه زيربناي فكري مشروطه و مقدمات آن را رقم زد             .دخالت داشتند 

هـاي  هاي چاپ خارج از جمله هندوستان را از مهمترين انگيزه          روزنامه .ها بودند روزنامه

ها قبـل    چون زبان فارسي در هندوستان رواج داشت از سال         ؛اندبيداري ايرانيان برشمرده  

 برخـي از    .شـد هايي به زبان فارسي در آن سرزمين منتشر مي         انقالب مشروطه روزنامه   از

هايي چـاپ و منتـشر نمودنـد كـه در       ايرانيان كه به هندوستان تبعيد شده بودند، روزنامه       

اي كـه مـا    روزنامه 19ها به انتقاد از وضع موجود كشور پرداختند، هندوستان با چاپ            آن

گيري انقالب مـشروطه گـوي سـبقت را         شكلرهاي كمك كننده    شناسيم در بين كشو   مي

ها در شهرهاي مختلف از جمله، كلكته، بمبئـي، حيـدرآباد عليگـر،             ربود كه اين روزنامه   

 بـود كـه همزمـان       1846اوج ايـن تحـول سـال        . شددهلي و كراچي چاپ و منتشر مي      

 بر ايـن اسـاس      .دشروزنامه فارسي به هواداري از نهضت مشروطيت در هند منتشر مي          6

هاي تحـوالت فكـري و فرهنگـي ايرانيـان در     توان هندوستان را يكي از اولين پايگاهمي

.انقالب مشروطه ناميد ي آستانه
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هاي فارسي چاپ هند در انقالب مشروطيت ايراننقش روزنامه ٦٦

منابع

، تاريخ نـوين هنـد  ) 1361(ـ آنتوانواوا، ك ـ بونگاردلوين ـ كوتوفسكي، گ، ك   1

.المللنشر بين: تهران،2 ج پرويز علوي، يترجمه

 ملي جمهـوري     ي كتابخانه: تهران،   اختر  ي روزنامه) 1378(ي، محمدطاهر   ـ تبريز 2

.اسالمي ايران

، چاپ سوم،    انقالب مشروطه ايران    ي سه مقاله درباره  ) 1357(ـ پاولويچ، م    3

.انتشارات اميركبير: تهران

، مطبوعات سياسي ايران در عصر مـشروطيت      ) 1368(ـ ذاكرحسين، عبدالرحيم    4

.انشگاه تهرانانتشارات د: تهران

ـ 5 ، ترجمـه   هجري1239هاي ايران از آغاز تا سال روزنامه) 1380(ل .ـ رابينو، ه

.انتشارات اطالعات: تهرانزاده، و تدوين جعفر خمامي

.، كابلالوثقيةعروي گزيده ) 1355(ـ سمندر، عبداهللا 6

زارت انتشارات و : تهران،  روابط فرهنگي ايران و هند    ) 1372(ـ سليمي، مينو    7

. ايران يامورخارجه

: تهـران ، 1، ج تـاريخ جرايـد و مجـالت ايـران    ) 1331(ـ صدرهاشمي، محمد  8

.انتشارات كمال

انتـشارات  :، چاپ پانزدهم، تهران   تاريخ مشروطه ايران  ) 1369(ـ كسروي، احمد    9

اميركبير

: تهـران ،  2 و   1، ج   تاريخ سانسور در مطبوعـات ايـران      ) 1362(ـ گوئل كهـن     10

.ات آگاهانتشار

 ارتباطـات    ي ، دانشكده سير ارتباطات اجتماعي در ايران    ) تابي(ـ موالنا، حميد    11

.دانشگاه تهران

.بنياد فرهنگ ايران: تهران، تاريخ بيداري ايرانيان) 1332(االسالم كرماني ـ ناظم13
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