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روزنامهخراسان112سالهشد

چرامشروطهخواهانمشهدیدر 27اسفند 1287خورشیدی،روزنامهخراسانرابنیاننهادند؟
ملکالشعرابهار،دکترشریعتی،استادشفیعیکدکنی،حسنعمیدوفخرالدینحجازی
درتحریریهخراسانچهنقشیبرعهدهداشتند؟
جــواد نوائیان رودســری – انتشار روزنامه
خراسان ،روزنامهای که با تمام فراز و نشیب
و وقفههای انتشارش ،تا امروز  112سال را
گذراند هاست ،واکنشی به شرایط پراختناق
دوران اســتــبــداد صغیر بـــود؛ سیدحسین
اردبیلی ،از مبارزان مشروطهخواه با همکاری
ملکالشعرا بهار که تنها  23سال داشت ،در
اقدامی شجاعانه ،روز  27اسفندماه سال
 ،1287دســت به انتشار روزنــامــه خراسان
زدند؛ آنها میخواستند چراغ آزادیخواهی
در شرق ایران ،همچنان روشن بماند و ماند.

گفتوگوبا مدیرگروه تاریخ جامعة المصطفی(ص)درباره سیره اجتماعیسیدالشهدا(ع)

امامحسین
الگویگر هگشاییتکریمآمیز
(ع)

حمیدرضا حالجیان  -والدت باسعادت امام
حسین(ع) بیشک یکی از پربرکتترین روزهای
سال است .این روز را بهدرستی و به مناسبت
ایثارگری بینظیر امــام سوم شیعیان(ع) ،در
میدا نهای مختلف دفــاع از دیــن ،روز پاسدار
نامیدهاند .در واقع باید گفت که امروز ،والدت
بزرگمردی است که نماد واقعی عشق به خدای
متعال و غــرق شــدن در دری ــای معرفت الهی
محسوب میشود .امــام حسین(ع) افــزون بر
این جایگاه بلند ،در عرصه تعامالت اجتماعی
نیز ،همچون پدری مهربان ،یار یرسان مردم
بــود و بــرای رفــع گرفتار یها و گر هگشایی از
مشکالت آحاد جامعه ،از هیچ کمکی فروگذار
نمیکرد .برای اطالع بیشتر از سیره اجتماعی
ام ــام حــســیــن(ع) در ســالــروز والدت آن امــام
همام ،با حجتاالسالم والمسلمین حسین
عبدالمحمدی ،مدیر گروه تاریخ اهل بیت(ع)
جامعة المصطفی العالمیه و نویسنده کتاب
دوجلدی «زمینه قیام امام حسین(ع)» ،گفتوگو
کردیم که در ادامه آن را میخوانید  .
تکریم مردم و تالش برای حفظ
آبروی آ نها ،در سیره سیدالشهدا(ع) چه
جایگاهی دارد؟
اه ـلبــیــت(ع) نسبت بــه گــرفــتــاریهــای مــردم
بیتفاوت نبودند؛ اما با حفظ کرامت انسانها،
به آنها کمک میکردند .فردی از انصار خدمت
امام حسین(ع) رسید و خواست اظهار نیاز کند؛
آن حضرت فرمود :الزم نیست که حضوری به من
بگویی ،آبروی خود را حفظ کن و حاجتت را در
نامهایبنویس؛قطع ًامنآنچهرابایدانجامبدهم،
انجام خواهم داد .سیدالشهدا(ع) ،حاجت او را
بیش از آنچه نیاز داشت ،برطرف کرد و فرمود:

از سه فرد حاجت خود را طلب کن؛ یکی مردی
که دیندار است ،دیگری کسی که جوانمرد است
و سومی فردی که از خاندان بزرگی است؛ زیرا آن
کسی که دیندار است ،به خاطر دین ،حاجت تو را
برآورده میکند و آدم صاحب مروت و جوانمردی،
به خاطر آن جوانمردی و حیا به دنبال رفع نیاز تو
میرودوکسیکهازخاندانبزرگیاست،بهخاطر
شرفش در پی حفظ آبــروی تو اســت .بنابراین،
آنچه در سیره سیدالشهدا(ع) بسیار به چشم
میآید ،او ًال رفع گرفتاری از مردم و ثانی ًا حفظ
حرمت و شأن انسانی آنهاست.
آیا میتوان گفت که یکی از دالیل
اباعبدا(...ع) برای قیام در برابر بنیامیه،
همین تکریم حقوق مردم و رعایت انصاف و
عدالت درباره آنها بودهاست؟
بله ،این سخن صحیح اســت .امــام حسین(ع)
نسبت به جامعه دینی بیتفاوت نبود؛ اگر آن
بــزرگــوار قیام کــرد و خــود و خــانــواده را به خطر
انداخت ،برای این بود که بشریت را از هالکت
نجات دهــد و قصد آن حضرت ،جلوگیری از
اجحافی بــود کــه بنیامیه در حــق م ــردم روا
میداشتند؛ بهخصوص ظلمی که نسبت به
مومنان وجود داشت .امام حسین(ع) نسبت به
مردم ،تواضع و محبتی ویژه داشت.
مدارا و مردمداری امام حسین(ع)
چه ویژگیهایی داشت؟
امام حسین(ع) نسبت به همه انسانها خیرخواه
بود و برای هدایت آنها تالش میکرد؛ مخالفان
را تا زمانی که دست به سالح نبرده بودند و عناد
و دشمنی نمیکردند ،تحمل میفرمود و تالش
میکرد با آنها همزیستی مسالمتآمیز داشته
باشد؛ اما ُخب ،جاهایی که افراد با حق دشمنی

میکردند و کمر به محو آن میبستند ،امــام(ع)
با قدرت وارد مبارزه میشد و در برابر بیعدالتی
و حق ُکشی میایستاد یا اگر حدود الهی را زیر پا
میگذاشتند،آنحضرتحساسیتنشانمیداد
وبهاینامور،ابد ًابیاعتنانبود.بااینحال،مدارای
امــام حسین(ع) بسیار قویتر بــود و ایــن درس
بزرگی برای ماست؛ آن حضرت با عنایت داشتن
به این موضوع که ایمان همه یکسان نیست ،سعی
میکرد مؤمنان را در هر سطحی که باشند ،مورد
تفقد قرار دهد .این رویکرد برای دوران ما ،درس
بزرگی است .ما باید قدرت تحمل خودمان را در
موردافرادیکهخودیهستندومؤمنانیکهشاید
سطوح ایمانی متفاوتی داشتهباشند ،باال ببریم و
سعی کنیم با مدارا و مهربانی ،زمینه رشد اجتماع
را فراهم کنیم .این رویکرد مبتنی بر سیره نورانی
سیدالشهدا(ع)است.
بــه نکته خوبی اشـــاره کردید؛
اینکه باید بتوانیم از این الگو ،در جامعه
امــروزمــان که بیش از هر زمانی به تعالیم
اخالقی اهلبیت(ع) نیاز دارد ،استفاده
کنیم.
واقع ًا همینطور اســت؛ در آستانه سال جدید
هستیم ،همه باید به همدلی مومنان کمک
کنیم .مبنای ما در جامعه دینی باید دستورها
و سفار شهای اهــل بیت(ع) باشد؛ در دعای
بیست وششم صحیفه سجادیه میخوانیم که در
جامعه ،مومنان باید به هم محبت کنند ،نسبت به
هم گذشت داشتهباشند؛ میفرماید که دشمنی
را از بین ببرید ،اختالفاتی را که با بــرادران و
خواهرانتان دارید ،کنار بگذارید و بکوشید که
گــره از کــار مــردم بگشایید؛ ایــن رفتار حسنه،
میراثی از سیره الهی امام حسین(ع) است.

▪پرچم دار مشروطه خواهی

خراسان در روزهای سخت و تاریک حکومت
محمدعلیشاه ،پرچم دار مشروطهخواهی در
شرق ایــران بود؛ مشهد یهای وطندوست،
اخبار مربوط به وقایع دیگر شهرها را از طریق
خــراســان پی میگرفتند و حتی بعد از فتح
پایتخت توسط قــوای مــردمــی ،ایــن روزنامه
خراسان بود که جزئیات آن حماسه ماندگار
را به گوش خراسانیان میرساند .طی آن 24
شماره طالیی که از اواخــر اسفند  1287تا
مــردادمــاه  1288به زیــور طبع آراسته شد،
از اخبار روزمره شهر ،تا نامه مستقیم مراجع
عالیمقام نجف اشرف به روزنامه ،آگهیهای
مربوط به فروش کتاب و نامه سرگشاده روزنامه
خراسان با هماهنگی انجمن ایالتی که به
صورت مخفی فعال بود ،به  9سفارتخانه در
تهران ،انتشار یافت.
رویکرد مردمی روزنامه خراسان در دوره جدید
انتشارش ،از اول تیرماه  1328تا امروز ،ریشه
در همان مرد مگرایی  112سال قبل دارد؛
این یک حقیقت انکارناپذیر است که خراسان،
از همان ابتدای انتشار ،یک روزنامه مردمی
بود .امــروز و در جشن تولد روزنامه خراسان
کــه ـنســال ،مـیخــواهــیــم بــا هــم بــر فعالیت
شخصیتهای نامی ایــن خطه در روزنــامــه
خراسان ،مروری داشته باشیم؛ بزرگانی که هر
کدام ،در برههای از تاریخ روزنامه ،با آن همراه
شدند و به فعالیت در آن پرداختند؛ هر چند
که این اسامی ،تنها گزینشی از یک فهرست
بلندباالست.

دکترعلیشریعتی
( 1312– 1356خورشیدی)

حسنعمید
( 1289– 1358خورشیدی)

استاد دانشگاه ،سخنران و نویسنده نامدار
معاصر و زاده شهر مشهد بود .دکتر شریعتی
هنگامی بــه همکاری بــا روزنــامــه خــراســان
پرداخت که هنوز وارد دانشگاه نشدهبود و دیپلم
ادبــی داشــت .وی در ســال  1333همکاری
خود را با روزنامه آغــاز کرد و این همکاری تا
حدود سال  ،1335یکسال بعد از ورود دکتر
شریعتی به دانشکده ادبیات مشهد ،ادامــه
داشت .او نخستین ستو ننویسی در روزنامه
خراسان بود که به صورت اختصاصی ،مطالب
مشابهی را که امروزه در صفحه تاریخ و اندیشه
منتشر میشود ،تهیه کــرد .از جمله مقاالت
مشهور دکتر شریعتی در روزنامه خراسان که
بعدها در آثــارش نیز به آ نها پرداخت ،مقاله
«مکتب واسطه اسالم» است که در بهار سال
 ،1333طــی ســه شــمــاره پشت ســر هــم ،در
روزنامه خراسان منتشر شد.

ادیب ،لغتشناس و نویسنده نامدار معاصر که
در شهر مشهد به دنیا آمد .او آثار متعددی را در
زمینههای مختلف ادبی به رشته تحریر درآورده
که «فرهنگ عمید» ،مشهورترین آ نهاست.
حسن عمید فعالیتهای روزنامهنگاری خود
را در چاپخانه خراسان که متعلق به مرحوم
شیخاحمد بهار و مــیــرا ثدار خــراســان عهد
مشروطه بود ،آغاز کرد و به تنظیم سالنامههای
مشهور خراسان پرداخت .پس از انتشار دور
جدید روزنامه ،در تیرماه سال  ،1328حسن
عمید به عنوان نخستین سردبیر رسمی روزنامه
خراسان کار خود را آغاز کرد و تا اواسط دهه
 ،1340این مسئولیت را برعهده داشت .وی در
زمره کسانی بود که به دلیل فعالیت علیه حضور
بیگانگان در ایــران ،پس از شهریور ،1320
مدتی را به صورت تبعید در تهران گذراند.

ملکالشعرابهار
( 1265-1330خورشیدی)

استادشفیعیکدکنی
(متولد 1318خورشیدی)

شــاعــر ،سیاستمدار ،روزنــامـهنــگــار و ادیــب
نــامــدار خراسانی بــود کــه در مشهد بــه دنیا
آمـــد .محمدتقی بــهــار ،در  20سالگی به
ملکالشعرایی آستانقدس رضوی رسید و از
آن زمان ،با نام ملکالشعرا بهار مشهور شد .وی
از هواخواهان سرسخت مشروطه در مشهد بود
و با آزادیخواهان این شهر ،همکاری نزدیکی
داشت .پس از تأسیس روزنامه خراسان در 27
اسفند  ،1287ملکالشعرا به عنوان یکی از
همکاران اصلی روزنامه ،مشغول فعالیت شد
و برخی از مهمترین اشعار خود را ،مانند «کار
ایــران با خداست» ،بــرای نخستینبار در آن
منتشر کرد .برخی از احتمال سردبیری بهار
در روزنامه خراسان سخن گفتهاند .او بین
سالهای  1287تا  1288در انتشار روزنامه
خراسان نقش داشت و در تحریریه آن فعال بود.

استاد نامدار ادبیات و شاعر شیرین سخن
خطه خــراســان و زاده کدکن اســت .استاد
محمدرضا شفیعیکدکنی هنگامی که برای
تحصیل از زادگاه خود به مشهد آمد ،مدتی را
در چاپخانه روزنامه خراسان به کار پرداخت
و پس از آن ،به عنوان مقالهنویس روزنامه،
همکاری خود را با آن ادامه داد .اوج دوران
همکاری استاد شفیعیکدکنی با روزنامه
خراسان ،سال  1340خورشیدی بود؛ وی
در این سال ،چند مقاله تاریخی و ادبی را با
نام مستعار «م.سرشک» در خراسان منتشر
کرد؛ از جمله یادداشتهای «به یاد گاندی»،
«بیچاره حزین الهیجی!» و «در مقدم نوروز»
که افــزون بر بار ادبی و نگارشی بسیار باال،
دربرگیرنده مضامین انتقادی و اجتماعی
درخور تحسینی هستند.

حجازی

شفیعی

شریعتی

عمید

بهار

فخرالدینحجازی
( 1308– 1386خورشیدی)

ادیب ،سیاستمدار و فعال انقالبی شهر مشهد
بود که در سبزوار دیده به جهان گشود .حجازی
نثری بسیار قــوی و تأثیرگذار داشــت .وی از
شاگردان استاد محمدتقی شریعتی بود و در
انجمن تبلیغات اسالمی مشهد هم فعالیت
میکرد.حجازیدرکنارروزنامهنگاری،بهشغل
معلمی نیز اشتغال داشت .زمان دقیق ورود او به
روزنامه خراسان معلوم نیست؛ اما از آنجا که
روایتهایی درباره نقش وی در آغاز همکاری
دکترشریعتیباروزنامهوجوددارد،میتوانآغاز
فعالیت حجازی را اوایل دهه  1330دانست.
او بعدها و در نیمه دوم دهه  ،1340به دلیل
فعالیتهای انقالبی ناچار به ترک مشهد شد
و همکاریاش با روزنامه خراسان هم به پایان
رسید .وی نماینده اول مردم تهران در نخستین
دوره مجلس شورای اسالمی و از همکاران دکتر
شریعتی در سخنرانیهای حسینیه ارشاد بود.

