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 مهقدّم-1

 هاینبهجبا پیروزی جنبش مشروطه، فضای استبدادی از ایران رخت برافکند و نسیم آزادی بر همه 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانیان وزیدن گرفت. انتشار مطبوعات دیگر با محدودیت گذشته 

مردم  ودۀخود را به گوش ت بخشآگاهی هایپیامنویسندگان و روشنفکران توانستند و  نبود روروبه

دن پیام آزادی و عدالت بود تا همگان به حقوق شهروندی سالت بنیادین مطبوعات رسانربرسانند. 

در این دوره همراه با سایر نهادهای  هاروزنامهبیابند. آگاهی خویش در جامعۀ ایران عصر قاجار 

ی مهر تاریخند و به نقش اساسی تودۀ مردم در آفرینش رویدادهای یافتاعی تحولی شگرف اجتم

 .تأیید زدند

 نخستین شهرهایی بود کهاز واسطه پیشگامی اهالی آن در مشروطه و تحوالت آن، بهتبریز 

 افتمجال بروز ی ،فضای متفاوت سیاسی و اجتماعی این شهر به علت ،آزاد و منتقد نگاریروزنامه

 هخواهانآزادیرویج افکار به رکن اجتماعی مهمی برای ت در آن نگاریروزنامهوین ن این شیوۀو 

بلیغ تهوادار آنان نیز فعاالنه به  نویسندگانبا شروع مبارزات مسلحانه مجاهدان مشروطه،  .دشتبدیل 

ر طی مدت استبداد صغیر در کار نشر روزنامه د آنکهبا  و مستبدان پرداختند تنقید و گراییقانون

 .نیافت ییلتعطاین جریان توقف و ولی  پدید آمد هاییآذربایجان اخالل

 در میان تدریجبهدو هنر کاریکاتور و طنز اجتماعی در ایران، نیز پس از اعالم مشروطیت 

 نکار گرفتدر خدمت بیداری اجتماعی درآمد. در و  انتقال پیام به مخاطب پا گرفت هایشیوه

تعدادی  در این دوره روزنامه مالنصرالدین پیشرو بودند. یژهوبهقفقاز  یهاروزنامهکاریکاتور و طنز 

ر قالب طنز د کسالتو  برجیس، االرضحشرات، صحبت، قلمونبو، آذربایجاننشریات فکاهی مانند 

ش ند و بخبودانتقادی و اجتماعی  شدتبه هاروزنامهاین به انتقاد از اوضاع اجتماعی پرداختند. 

 طوربه .(773ص ،7337 )مجیدی، ندکردمیا در قالب طنز و شوخی بیان از مطالب خود ر یاعمده

 مشروطیت، اعتراض به اوضاع نابسامان دوران قاجار بود. و محتوای طنزِروح خالصه 

 صرالدینمالنتأثیر انکارناپذیر مجله  بهالزم است ، االرضحشراتاصلی در باب پیش از بحث 
اهمیت  .داشته باشیم یااشاره هاآنایران و پیوندهای تکنیکی و هنری میان  طنز هایروزنامهبر  قفقاز

مبارزات دن ش یرگهمهآن تنویر افکار ایرانیان و  یدر پاین مجله در پیشرفت ژورنالسیم فکاهی و 

مالنصرالدین از » نویسد:می است که کسرویشروطه به حدی آنان در جهت برپایی حکومت م

نشریه طنز و فکاهی (. 774ص ،7337)کسروی، « که باید یاد آن در تاریخ بماند است ییهاروزنامه

در سه شهر تفلیس، تبریز و  یالدیم 7737تا  7731زاده از به سردبیری جلیل محمدقلی مالنصرالدین
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در  7333 یبهشتاردتا  7777اول اسفند  این مجله از شمارۀانتشار یافت. هشت به زبان ترکی باکو 

 ، محمدسعید اردوبادی، علیقلیمالنصرالدین با نویسندگانی چون صابر» .شده استز چاپ تبری

 و )قدیمی «های چون عظیم عظیم زاده و شمرلینگ انتشار یافت.اوف و کاریکاتوریستنجف

این نشریه از لحاظ اسلوب و محتوا، الگوی روزنامه هایی چون آذربایجان،  .(713، 7371کاظمی، 

ر رابینو درباره تأثیر مالنصرالدین ب .)همان(سرافیل در مجموعه چرند و پرند شد نسیم شمال و صور ا

 نویسد: می نهضت مشروطۀ ایران و نویسندگان آن عصر

 یاالشعرملکو مجالت صدر مشروطیت و نیز اشعار  هاروزنامهدر بعضی از تصاویر انتقادی »

اثر نمایان و مستقیمی از تصاویر و مندرجات نشریه  نسیم شمال() یالنیگبهار، عالمه دهخدا، اشرف 

گفت نهضت مشروطه ایران و مطبوعات جدید آن را  توانمی جرئتبهو  شودمیدیده  مالنصرالدین

« دانست دانبودههمه آذربایجانی  که آنتا حد زیادی مدیون اثرات شگرف این نشریه و نویسندگان 

 . (747 ص ،7333،)رابینو

هم به قول براون کامالً مرهون و مل صوراسرافیلستون طنزآلود مشهورترین نشریۀ تهران یعنی  

 یهانوشتهدر  مالنصرالدین .(44ص ،7313آرین پور،و  717ص ،7331آفاری، ) بود ینمالنصرالداز 

 ،، خنده بوداش در این وادیا مورد هدف قرار داده بود و اسلحهر و سلطانخود ظلم و استبداد شاه 

شعار . اگشتمی دستبهدستاین مجله در میان مردم تبریز  هایشماره. داریشنپرمعنی و  یاخنده

. افزودندمیآن  بر یبندهای دیگر نیز و آذربایجانیان خود داشت ر بیداری مردماثرات نیکویی بصابر 

ملت را از شاه و دستگاه استبدادی وی  حدیباین اشعار که در لفافۀ خنده و شوخی، نفرت و انزجار 

 ص ،7313پور،آرین) افزودمی ازپیشبیشبر جسارت انقالبیون در مبارزه با شاه  ساختمیآشکار 

ن مجله، نویسندگان آذربایجانی حامی مشروطه شیوه انعکاس مطالب نشریات خود به دنبال ای .(41

لیقلی به مدیریت ع آذربایجانهفتگی  روزنامۀآن نشریات، جمله درآوردند. از مالنصرالدینسان هرا ب

 نشریۀ»به دنبال آن  شد.میمنتشر ( یقمر 7371)به سبک فکاهی و انتقادی در تبریز  بود کهصفراف 

حاجی میرزا آقا بلوری و به پیروی از  وسیلۀبه بودیم آمیزشوخیدار و هم که نگاره االرضحشرات

از پیوندهای تکنیکی دیگر یکی  .(113 ص ،7337 ،کسروی) «شدمیدر تبریز نوشته  ینمالنصرالد

ه مالعمو در بود ک شخصیت خیالی انتقال پیام از زبان یکو نشریات متأثر از آن،  میان مالنصرالدین

 کردند.می این نقش سمبلیک را ایفا االرضحشراتمالنصرالدین و غفار وکیل در 
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بررسی ا ببپردازیم.  االرضحشراتبه بررسی و تحلیل محتوای روزنامه  یمآنبر نوشتارما در این  

 و هم چنین خواهیم رسیدویکرد گردانندگان آن ی روزنامه به اهداف و رکاریکاتورها و ندرجاتم

ن مقاله ای این بررسی، شناختی از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران عصر مشروطه به دست خواهد داد.

 .ا روش تحلیل محتوا نوشته شده استب دیگر منابع و مآخذ و و االرضحشراتبا استفاده از روزنامه 

 اند از:ها پاسخ گوییم عبارتایم به آنحاضر کوشیده پژوهش که در ییهاپرسش

 در میان نشریات عصر مشروطه چیست؟ االرضحشراتاصلی روزنامه  مشیخطرویکرد و  -7

 چگونه بوده است؟ االرضحشراتروزنامه  نحوه انعکاس مطالب انتقادی ابزارها و روش و -7

فسیر ت با روش تحلیل محتوا و مقاله مستقلی که قابل ذکرست تحقیقاین درباره پیشینۀ 

محمدعلی شاه و دولت وی از »است. یک مقاله با عنوان  نشدهمنتشر  االرضحشراتکاریکاتورهای 

 االرضحشراتاز سمیه مقدم که فقط به چهار شماره  «االرضحشراتدیدگاه روزنامه آذربایجان و 

اریکاتور ک»مسعود شجاعی طباطبایی هم به طور خالصه و گذرا در دو صفحه با عنوان  پرداخته است.

ر روی محققان ب سایر الزم به ذکرستبه معرفی این نشریه پرداخته است.  «االرضحشراتدر ایران/

شمس استانبول، روح القدس، ناله ملت، آذربایجان، قانون، »های آن عصر مثل دیگر روزنامه

 د.پژوهش هایی انجام داده ان اساس ساختار یا محتوای آن نشریات بر «و صور اسرافیلمالنصرالدین 

 تحلیل محتوا یکی ازایم. که اشاره شد در این پژوهش از روش تحلیل محتوا بهره بردهچنان 

رای محتوا روشی ب یلتحل شناخت و بینشی نو است.فراهم کردنِ هدف  باعلمی تحقیق  هایروش

شکار کردن های معتبر از طریق آمنظور دستیابی به استنتاجاستاندارد به اییوهبه شتحلیل اطالعات 

ا ها رهای خاص پیامتوان ویژگیهای نهفته در متن است که به کمک آن میها و داللتویژگی

به عبارت ؛ (417 ص، 7337،یاسفرانکفورد و نچم) دادشناسایی قرار مورد یافته و عینی منظا طوربه

ها، واحدهای مورد تحلیل از ورای دیگر، تحلیل محتوا برای کشف محتوای درونی و پنهان داده

رود و می به کار ها و تحلیل ساختاری متن یا نوشتهها، بررسی کیفیت محتوایی دادهها و نوشتهگفته

هدف اصلی آن دستیابی به درونۀ پنهان یا قصد واقعی و یافتن محورهای اصلی فکری 

ت، ارائۀ نهای در پدیدآوردندگان و شرایط و اوضاع و احوال محیطی مرتبط با تولید اثر نوشتاری و

زار سفلد هدف تحلیل ال از دیدگاه .(717 ص ،7334،فرخزاد) گرایانه از آن استتفسیری واقع

 «ای؟جهگوید به کی و با چه نتیکی چی می»مانند هایی هستند که باید گشوده شوند محتوا، مسئله

 و در پژوهش فعلی همین شیوه برای کاریکاتورهای نشریه به کار گرفته شده است.)همان( 
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تی مان مملکمسئولیت و حاکصاحب افتاده، افرادِاتفاق امورِ دین ترتیب تحلیل را باید برای نقدِب

ف، تشریح و وصیجویی نیست بلکه به معنای تدر این نوع تحلیل هدف انتقاد عیب. کار گرفته ب

و  هکاریکاتورهای روزنام فهومتالش شده است که معنا و مدر این تحقیق هاست. تفسیر واقعیت

کند. تورها با چه رویدادهایی تطبیق میو روشن گردد که این کاریکا کشف شود اندیشۀ پشت آن

ن . مزیت ایسی خواهد شدربر رویکرد کلی روزنامه ،های کلیدیبسامد واژهتوجه به با همچنین 

ها و الهمقبا بررسی سر دست آورد.ه ای از متن ببینانهبرداشت نسبتاً واقع توانمیروش آن است که 

ایش سیاسی و مدافع چه تفکری در که این نشریه از حامیان کدام گر شودمیروشن اشعار طنز 

 مشروطه بوده است.انقالب  روزگار

 معرفی روزنامه و ساختار شکلی آن-2

 77تا  7371صفر  74ای هفتگی، فکاهی و کاریکاتوری بود که از نشریه االرضحشرات ۀروزنام

 .(143 ص ،7317)پروین،  یافتدر تبریز انتشار می 7737دی  73ا ت 7731اسفند  71/  7377محرم 

ا نی مخاطب با مشاهده و ییع رد،شناسانه داهایی بود که کارکرد ارتباطجزو نام االرضحشراتنام 

 دادیمشان در نام گذاری نو به نوعی جسارت گرداننده آن را  دشمیم نشریه مجذوب آن اسشنیدن 

در  متریسانت 73×33در اندازه  االرضحشرات .نمایدیم یرنظکمایران  نگاریروزنامهکه در تاریخ 

 یمتق .یافتیمشرکت معارف در تیمچۀ حسینیه تبریز انتشار  یلهوسبهصفحه با چاپ سربی و  4

 73و ممالک خارجه  نقرا 71قران، ممالک داخله ایران  77 یزتبرآن در  شمارۀ 43اشتراک ساالنه 

همچنین  بود. یشاه 1در سایر شهرهای ایران  تبریز یک شاهی و آن در نسخهتکقیمت  فرانک بود.

 ،7371صفر  71دوم، ش ،، س اولاالرضحشرات) دارای دو سرلوحۀ حروفی و خطی بوداین نشریه 

 با چاپ در یک سال چاپ و توزیع شوداز این نشریه شماره  43قرار بود با آنکه در اصل  (7ص 

 .(13 ص ناهیدی آذر،) شدحکومت وقت توقیف  وسیلۀبه 7377محرم  77 یختارآن در  71 شمارۀ

از  یشب» االرضحشرات از خواهان و مستبدان،مشروطه یهاجنگبه نوشته کسروی به سبب  هرچند

در هشتم  77 شمارۀدیگر از چاپ  ی( منابع113 ص ،7337کسروی،) «ده و اند شماره بیرون نیامد

خواهان در دورۀ دوم مشروطه پس از پیروزی مشروطه 71و  74 هایشمارهو  7371 االولیجماد

 ه استشدتوقیف  این نشریه بعد از آن و چاپ شده 7377در محرم  71 شمارۀ. دهندیمخبر 

خود را جانشین روزنامه  االرضحشراتروزنامه ( 733ص ،7337،یدیمج ؛143 ص ،7317،پروین)

، با مالنصرالدین به شیوه روزنامه ق 7371فکاهی و انتقادی که در سال  اییهنشر) آذربایجان
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لید از بود که به تق یاروزنامه( دانسته و دومین شدمیکاریکاتورهای پرمحتوا در تبریز منتشر 

روزنامه اولین قابل ذکر است که  .(11و  13 صص)ناهیدی آذر،  شدمیو منتشر نوشته  مالنصرالدین

، االرضحشراتانند هم نشریه این یرمسئولمد ودر تبریز منتشر شده  آذربایجان ایران به نام مصور

 ۀدهندنشاناین دو روزنامه به یکدیگر  شباهت .(77 ص، 7337،طاهرزاده بهزاد) میرزا آقا بلوری بود.

 ، ترکی آذریآذربایجانهمانند  حشراتم روزنامه پیگیری راه و روشی واحد است. هرچند زبان دوّ

 .(143 ص ،7317،)پروین بسیار اندک است االرضحشراتبوده ولی میزان مطالب ترکی 

ه، به انتقاد از روش ادار داریمعندر قالب طنز و فکاهی و ترسیم کاریکاتورهای  االرضحشرات

ان زیرلوگوی این روزنامه که بی .پرداختیماجتماعی ایران  -عملکرد طبقۀ حاکم و اوضاع سیاسی 

ماهی غیر از  گویدیمید که در سیاسی عالم حیوانات سخن فاست مصور و م یاروزنامه» :داردیم

در دسترس  هایشماره)همه  «ایام هفته عجالتاً چهار نسخه طبع و توقیف خواهد شد...

شریه ست. این نروروبه( نشانگر آن است که خواننده با نوعی فانتزی سیاسی 7، ص االرضحشرات

 شودیمنسبت به بسیاری از نشریات صدر مشروطه با تکنیک بهتری به فکاهی و طنز سیاسی نزدیک 

د چند کلمه و دارای کنایات جالبی است. در آن دوره بسیاری از نشریات در زیرلوگوی خو

با  هم االرضحشراتو  نوشتندیممساوات، عدالت برای اعالم افکار خود  مثل حریت،شعارگونه 

 کردمیدرج « کسالت، عداوت، نفاق و بیماری»کلمات زیر لوگوی خود  آمیزکنایهدیدی 

 حالدرعینروزنامه از نثری روان و این  (االرضحشراتموجود  هایشمارهو  71 ص، 7331،ضیایی)

 کنندههآگاشده در آن تمسخرآمیز، انتقادی و برخوردار، و کاریکاتورهای تصویر ساده و طنزآمیز

 غفار وکیل ،روزنامه موردنظر هاییتشخصو  هاسمبلیکی از  .(737 ص، 7337،)مجیدی بوده است

ر د دیوانه بازارگرد معروف تبریز بوده و بسیاری از مطالب از زبان او و منتسب به وی نقل شده است.

 به ترتیب با آذربایجانو  صوراسرافیل، مالنصرالدینهمین زمینه نشریات دیگری هم چون 

ی و حاجی بابا پیام خود را به گوش ئمالعمو، آکبال یهانامخیالی و سمبلیک به  هایییتشخص

 .رساندندیممخاطبان 

باهم به  ،مالنصرالدینچون سی است که طنز و کاریکاتور را همنخستین روزنامۀ فاره این روزنام

الب و مط ینچنهمبعضی عناوین کاریکاتورها و  استالبته گفتنی  .(337 ص )کهن، کار گرفت.

ادوارد براون این روزنامه را یکی از بهترین مطبوعات فکاهی  .شدمیار طنز به زبان ترکی نوشته اشع

وده و مشروطۀ اعتدالی ب )لیبرال( خواهیآزادیمعرفی نموده و معتقد است که مشی سیاسی نشریه 
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 یزافتراآممطالب این نشریه را تا حدودی  اون در اثر دیگرشبر ( هرچند341 ص ،7311 )براون، است

 ص، 7333 براون،) ند دانسته بودشدمیاحوال اشخاصی که دشمنان کشور تلقی  حاوی ترجمانو 

737). 

تنها روزنامه کاریکاتوری که در دوره استبداد صغیر به حیات خود ادامه داد همین »

و کرد. اها را امضا نمیطاهرزاده بهزاد طراح کاریکاتورها بود لکن آن ینحس .بود االرضحشرات

 (113و 111صص ،7317،پروین«).کشیده بودرا  آذربایجانهم کاریکاتورهای روزنامه  ازاینیشپ

در هیچ جای  آنکهجالب . رسیدیماول و چهارم به چاپ  یهاصفحهدر روزنامه  یکاتورهایارک

 این نشریه، نامی از مدیر و دبیر و نگارنده ذکر نشده است.

 االرضحشرات، مدیر و مؤسس بلوریمیرزا آقا -3

 مجاهدین وز او یکی ا آذربایجان بود. بافرهنگتجار و  فعال نگارانروزنامهاز  بلوری آقا یرزام

ربانی ، ریاست شهانجمن ایالتینمایندگی  یهاسمتدر  که رفتیمه شمار سرسپردگان مشروطه ب

 ده بودمختلف نشان دا یهاارگانتبریز، معاونت والی آذربایجان لیاقت و شایستگی خود را در ادارۀ 

بلوری و  میرزا آقا را االرضحشراتمدیریت نشریه  .(177 ص ،7373 طباطبایی مجد،)

 .(11 صناهیدی آذر، ؛ 1 ص، 7347،)نخجوانی داشتند بر عهدهنالۀ ملت  میرزا آقارا  اشیسندگینو

 کندیمی معرف« نالۀ ملت»بلوری ملقب به  میرزا آقاو نویسندۀ روزنامه را  ناشر منبعی دیگر مؤسس،

ه نال میرزا آقابلوری و  میرزا آقاچون  درست نباشد رسدیمکه به نظر ( 733 ص ،7337،)مجیدی

 ری چاپخانهبلو میرزا آقا (717ص ،7374قدیمی و منوچهری،) ند.املت دو شخصیت متفاوت

 کسروی،د )کردر تبریز مالک آن بود از او خریداری  اشیعهدیولمحمدعلی میرزا را که در زمان 

بخش حروفی نشریه در  ناموس نام نهاد. ش 7731 /ق 7374آغاز سال  را در ( و آن717 ص ،7337

اپخانه و نامدارترین چ ینترمهمدر  برای چاپ کاریکاتور االرضحشراتو بخش سنگی این چاپخانه 

با نشر  آقامیرزا .(147 ص، 7317،پروین) رسیدیمبه چاپ  اسکندانی هطبعسنگی تبریز یعنی م

به انقالب مشروطه کرده  یتوجهقابلخدمات فرهنگی  االرضحشراتو  آذربایجان هایروزنامه

 مشروطه انقالب پیشبرد در سیاسی –محلی  یهاانجمنبازوی فرهنگی  مثابهبهاست. این نشریات 

یاری رسانده و  آذربایجانصفراوف در نگارش و انتشار نشریه  قلییعل. او به ندکردمیعمل 

وی  .(733 -731 صص، 7311،محیط طباطبایی) معرفی کرد آذربایجانرا جانشین  االرضحشرات

به زبان ترکی با چاپ سنگی در  ق 7371در  االرضحشراترا پس از  خیراندیشهمچنین روزنامه 



 71، بهار و تابستان731، شماره 10، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 031

سید محمد  هم با مجاهددر کار نشر و پخش روزنامه  میرزا آقا .(13 صناهیدی آذر، ) تبریز بنیاد نهاد

 .(11ص  همان:) کردمیهمکاری  محمد ابوالضیاءشبستری ملقب به 

 بخشابزار انتقاد آگاهی و طنز کاریکاتور-4

 ؛استیو متولد بولونیای ایتال محصول دوران رنسانس کنیمیمکاریکاتور به مفهومی که امروزه یاد 

وشتۀ به ن .خوانندیمهشتم  را هنرمورد تأکید قرار گرفت. کاریکاتور  «فرد»عصری که اهمیت 

 میرزاصالح:

ار بود به قشر و طبقه دیگر و به سخره گرفتن موقعیت و کرد یاطبقهاین هنر تجسم نگاه قشر و » 

ه ان ببه ابزاری تبدیل شد که فرودستان علیه فرادست رفتهرفته..و اجتماعی و شکل و شمایل دیگران.

از  گرفتنارییکه بدون  اییباز. هاستیشهاندساده  کاریکاتور بازیبه عبارتی موجز . بردندیمکار 

. در واقع باید گفت آزادی زاییدۀ طنز است شودمیاز نقش خطوط بیان  گیریبهرهو تنها با  هاواژه

رواج  .دیابینموجود آزادی، کاریکاتور انتقادی امکان وجود  بدون .هاستیشهاندو طنز، بازی سادۀ 

کاریکاتور نشانی از ظهور آگاهی انتقادی است که در مقایسه با انتقاد جدی، تا حدی از سانسور 

 . گاه چند خطیابندیم اییژهوی در امان است. در شرایط استبداد، کاریکاتورها معنای حکومت

رمرد کسی جز یک آدم که اَبَ دهدیمو نشان  نشاندیمم و جباری را سرِدُ شودمیکارساز  داریمعن

 هایطنزپردازاز جباران در مقابل چنین کاریکاتورها و  یکهیچآوازۀ  بیچارۀ عوضی نیست.

 .(71-74 صص ،7373الح،)میرزا ص «د تاب بیاوردتوانمین

اریکاتوریست ک .اندیشهطنز و توان سه ویژگی برشمرد: تصویر، می هابه کاریکاتور یک نگاهدر 

 وراما آن چه به کاریکات؛ درگیر استو جذاب از میان آن سه ویژگی با طنز به عنوان یک امر ذاتی 

فکر و اندیشه طراح است که به خواند تمی را به سوی خود فرابخشد و اذهان بیننده می اهمیت او

 دهد.می عمق هاطرح

در نویسندگی است که ضمن دادن تصویر هجوآمیزی از جهات زشت و  اییژهوطنز روش »

یعنی  زیآماغراق یبه صورتمعایب و مفاسد جامعه و حقایق تلخ اجتماعی را  منفی و ناجور زندگی،

 تریانمانو  ترروشن هاآنتا صفات و مشخصات  دهدیمهست نمایش  ازآنچه تریببدترکو  ترزشت

تلخ و جدی همراه با سرزنش که خطاکاران  یاخندهاما  جلوه کند. مبنای طنز بر شوخی و خنده است

که در حیات اجتماعی  یدر واقع هدف طنز در نشریات رفع معایب .سازدیمرا متوجه خطای خود 

 .(31 ص ،7313،پورآرین) «امور است الحپدید آمده و اص
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امان، اما در نظر خودک؛ به باور طنزپردازان کاریکاتور سالحی است برای ساختن افکار عمومی

ریات کاریکاتورهای نشمستبدان به طه در همین رابافکار عمومی در ساحت قدرت جایگاهی ندارند. 

توان تحمل انتقاد و اعتراض را نداشتند. البته خاصیت دیکتاتور،  سخت حساس بوده و اغلب

به علت شرایط سیاسی و اجتماعی و استبداد  عصر قاجاردر ایران ست. ا خودخواهی و خودکامگی

چندان آسان نبوده است و در صورت آشکار شدن هویت نویسنده یا  یزطنزآمشدید، آفرینش اثر 

ه ک محمدعلی شاه مستبد زمانه هم از این امر .گرفتندیممورد آزار قرار  یسختبهطراح اثر، آنان 

بل از ق وحشت داشت. هاروزنامهاز کاریکاتور  او نبود. مستثناداد؛ می طراحان را تحت تعقیب قرار

 عد ازبند. کردمیوجود او را از گناهان مبرا تصور ند و نامیدمی عوام شاه را ظل اهلل انقالب مشروطه،

 تصاویر او را در یگاهگاه، هاروزنامهانتشار فراهم آمدن مجال آزاد برای و  یتمشروط صدور فرمان

 سخت هاآنند و محمدعلی شاه از مشاهدۀ کردمیمضحکی منعکس  یهاشکلصفحات جراید به 

ریکاتورهای طراح کا ،به نقل از برادرش حسیندر این باره طاهرزاده بهزاد  .شدمیعصبانی 

 :نویسدیم ،االرضحشرات

در مرند دست عمال شجاع نظام گرفتار شده بودم در اثنای بازپرسی عقب نقاشی  کهیوقت... »

 االرضشراتحروزنامه  کاریکاتور که در یندر اند که کاریکاتور شاه را ترسیم کرده بود. گشتمی

سیم که من آن را تر فهمیدندیمچاپ شده بود شکل شاه را مثل قورباغه چاقی کشیده بودم و اگر 

 .(34-33 ص ،7337)طاهرزاده بهزاد،  «دنکردمیاعدامم  شکیب امکرده

از نمادهای حیوانی همچون گرگ،  شانیاسیسبرای بیان نظرات و مشی  االرضحشراتطراحان 

 گرفتندیمبرای بیان وقایع و کمک به آگاهی مردم بهره  هاآنو از  ندکردمیموش، شیر و ... استفاده 

به کاریکاتور، اقبال مردم بود که به پیگرد  هاروزنامهانگیزۀ رویکرد ». (1 ص ،7317،شجاعی)

 ،پروین) «پسندیدندینمرا  کنندهخستهولی نوشتارهای دراز و  دادندیمنشان  یبستگدلرویدادها 

دریافت که موضوعات آن  توانمی االرضحشراتبا دقت در کاریکاتورهای  .(111 ص ،7317

ده و دیگر صاحبان زور و زر کشیده ش سیاسی و اجتماعی بوده و بیشتر در مخالفت با شاه و دربار

 .(117 همان:) بود

 یبترت ینابه وای کشیده شده چندصحنه صورتبه االرضحشراتجلدهای بعضی از پشت

ز ا توانمیکه این نمونه را  دهدکاریکاتوریست خواسته است اتفاقات را در گذر زمان نشان 

 االرضحشراتهای موجود شماره) مطبوعات ایران دانست یاچندصفحه یهاکارتون ترینیمیقد
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 یننصرالدمالبا تبعیت از اصول طنزنویسی مجله دیگر، این نشریه  به بیان .(71 ص، 7331،ضیایی و

 و به مردم مبارزه با ظلم و کردمیاز حکام زمانه انتقاد  داریشنکوتاه ولی گزنده و  یهاعبارتبا 

بت به نشریات عصر مشروطه با روش نس االرضحشرات. کردمیفساد مقامات دولتی را گوشزد 

وطه شفاف از مسئوالن ناالیق و اشخاص ضد مشر صورتبهو  به کار گرفته را طنز سیاسی ی،متفاوت

 .بردیمنام 

 االرضحشرات تحلیل محتوایی-5

 عرفیمبازار تبریز( منشی اول روزنامه  ناز عقالی مجانی«)یلغفار وک» ،نشریه شمارۀاولین  سرمقاله در

 :شده نوشته .برای خوانندگان خواهد آورد یاتحفهکه  شده

 نابوده و به خیال خودش االرضحشراتدیدار روزنامه  که دوستان ما منتظر است یروزچند »

غفار وکیل منشی اول اداره، به عالم مطبوعات چه تحفه خواهد آورد و یا برای مشترکین با  که

 ،دوائی خواهد مالید هاآنبه سر کچل  آنکهو یا کرد، خود از هوا گنجشک شکار خواهد  یهادندان

 ا نمودی، غفار وکیل اگر تا اینکل اگر طبیب بودی سر خود دونیست:  هاینااز  یکهیچنه خیر 

 و 771 ص ،7314،هاشمی صدر) «کردمی یمدبر و کاردان بود تا حال به جهت خود فکر هادرجه

 .(771 ص ،7333رابینو،

روزنامه  .دهدمیشریه خبر مردم آذربایجان به انتشار ن ین سرمقاله از انتظار و اشتیاقهم

 ص، 7317،پروین)را در تهران بر عهده داشته  االرضحشراتکه نمایندگی فروش  صوراسرافیل

 االرضحشرات( انتشار یقمر 7371 االولییجماد 77 شنبهپنجخود )سال اول  37 شمارۀدر  (117

نام ه مشترکین عظام را به طلوع کوکبی سعد از افق آذربایجان ب» :ه فال نیک گرفته و چنین نوشتهرا ب

دوره جدید تاریخ ما و بهترین زمینه و  یهاتحفه... یکی از دهیمیممژده  االرضحشراتروزنامه 

بت از عذو قدرینامحرک صفات حسنه و اخالق نیک است. کمتر روزنامه از حیث نظم و نثر دارای 

ز حقایق ا روزنامه مزبور حاوی خیلی از دقایق و شامل بسی ینکهااز  کالم و شیرینی ادا بوده. گذشته

 رودیمکار ه و در تصویر همین صور آن ذوق و سلیقه ب باشدیمهای رنگین مصور صورت بهاست 

 .(771 ص ،7314،صدرهاشمی) «آیدیمآن به عمل که در نظم و نثر 

چه بازی که بازیشبیمهخعروسک  عنوانبهمحمدعلی شاه  ،اول روزنامه شمارۀکاریکاتور در 

ته است را به دست گرف بازیشبخیمهمردی که نخ »به تصویر کشیده شده است.  دست دو مرد است

رزا )حاجی می حاج مال عباس ایروانینماد و کاراکتر اصلی کاریکاتورهای این نشریه،  عنوانبه



 037حشرات االرض  ۀتحلیل محتوایی روزنام

 استمرد دیگر نماد مشاوران روسی شاه  محمدشاه است. لوحسادهو  طلبجاه ( صدراعظمآغاسی

ا در م «د.قرار دهاهداف دولت روسیه  در جهتامور کشور  کندیمسعی  که با تطمیع اطرافیان شاه

 انه ای چونفرد بیگ و بی کفایت اعظمصدر آراکه بازیچۀ دست  بینیمیماین کاریکاتور شاهی را 

 .(713 ص ،7374،مقدم) بوده است روسی شاپشال

دوم دو  شمارۀ اول صفحۀ دریابد. می روند استفاده از کاریکاتور در شماره دوم نیز ادامه

که  دهدیمرا نشان  «خالص مسلمان»فردی تحت عنوان  هاآنکاریکاتور ترسیم شده که در یکی از 

 .خنددیمو  نگردیمو ابلیس به این صحنه  کندیمختی را به اسم مساوات قطع در ،در دست یاارّهبا 

 فرنه دو صفحطراحی شده بود. همچنین در همان  مساواتاین کاریکاتور به مناسبت توقیف روزنامه 

 لسیاسی داخ یهاجناحکه مقصود از آن اختالفات  دهدیمنشان  خروس در حال نظاره جنگ دو را

ر کاریکاتور د بین ایرانیان است. و نزاعمرافعه  انگلیس و روس( بر) یگانگانب ایران و نظارت آگاهانۀ

« ؟یانمودهچرا باغ متعلق به ملت را خراب »فردی، حیوانی را مورد خطاب قرار داده که  4 صفحۀ

یه( کشور همسایه )روس یهادخالتطرحی دیگر به  باز در است. المالیتبانتقاد از غارت که منظور 

 ،اول سال ،االرضحشرات) اشاره دارد ایران سیاسی هاینجریار تشدید نفوذ ب ودر امور داخلی 

 .(4-7 صص :7371صفر  71 ،7 شماره

مادین با زبانی ن موش و گربه عبید زاکانی ۀبا الهام از منظوم کاریکاتوریستسوم  ۀدر شمار

 رای حفظبتظاهر و ریاکاری مسلمانان  به صورتینبدو « گربه عابد شده مسلمانا» مصرعی نوشته که

تعریف لفظ  .(7: ص7371االولیعرب 7، 3 شماره ،اول سال ،االرضحشراتکند )یممنافع خود اشاره 

ایران از دیگر موضوعات کلیدی نشریه بوده که در  فروشانوطنو  پرستانوطنمشروطه در قاموس 

 و آزادی حقوق ملت تحدید حدود دولت»از عبارت است این تعریف ( پرستانوطناول )نظر گروه 

تعدیل امور و تأمین بالد و تنظیم قشون و و دفع تعدیات وزرا و حکام و مساوات در اجرای قانون و 

کل و هو یتش»از عبارت است  (فروشانوطندوم )ولی در اصطالح گروه  «حفظ ثغور مملکت اسالم

جمله دوم  .(7ص  همان:) «بخشدیمکه در امکنه متعدد اثرات متفرقه  است یجوهرباشکال مختلفه 

ندارند بیشتر نفع آنی خود را در فرادی که دل در گرو مشروطه ا نویسنده ازنظردهد که نشان می

 و به دنبال معنی حقیقی مشروطه نبوده و نیستند.کنند میجستجو  قالب آن کلمه

کارگری را نشان « 73ترقی شیمی در ایران قرن »اول زیر عنوان  تصویر صفحۀدر شماره چهارم 

تصویر پایینی آن صفحه مردی را نشان  و در گیردیمکه روی سکوی بلندی خمیر را چانه  دهدیم
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ر نام نهاده است. د« آتشی بافییسمانر کارخانۀ»آن را و  کندیمکار  یاتختهکه با چرخ  دهدیم

را  و این عمل او دهدیمرا در کارگاه سفالگری قدیمی نشان  یگرکوزهچهارم،  طرح صفحۀ

 :7371 االولیعرب 3 ،4شماره اول، سال ،االرضحشرات) عنوان کرده است« ترقیات قرن بیستم ایران»

یگر د اقتصادی ایران و پیشرفت یماندگعقبی از آمیزکنایه طوربهدر این کاریکاتورها  (4-7 صص

 کشورها انتقاد شده است.

بر ختوسط بازاریان تبریز در نوشتاری طنزآمیز از کرایۀ این روزنامه  االرضحشراتنویسندۀ 

 شده نفر از تجار و کسبه کمپانی ]شریک[ 73ز که در تبری بینمیمبا چشم نابینای خود » داده است:

به فاصلۀ ده دقیقه  کنندیمشاهی قیمت دارد، به یک پول اجاره  4یا  7یک نمره روزنامه که منتها 

 شودیمباالتر از این تصور ن یدجراو میل به  جوییصرفه. نمایندمیرد  فروشروزنامهخوانده باز به 

 (3ص :7371 االولیعرب 3 ،4شماره سال اول، ،االرضحشرات) «و بس

ان نش است؛ این دو کاریکاتورپنجم، دو کاریکاتور با موضوعی واحد طرح شده  ۀدر شمار

 و اندفتهگرقرار  احترامییبمورد  بولانکنسول گری ایران در استمأمور حجاج ایرانی توسط دهد می

 دارد بر عهدهخارجی در پشت صحنه هدایت مأمور ایرانی را  گرمداخلههمان شخص 

طرحی دیگر در قسمت در  .(4-7 صص :7371 االولربیع 71، 1شماره اول، سال ،االرضحشرات)

رمیهم تَ»درج شده است:  دو آیه از سوره فیل قرآن ،قشون مسلح استبداد در ورامینتصویر باالی 

گِل فرو -از سنگ هایییزهسنگرکه بر آنان »به معنی  «مأکولفجَعلهم کعصف  من سِجیل هٍحجاربِ

منظور  رسدیمه نظر ب (4ص  همان:) «انداختند و سرانجام آنان را مانند برگ کاه جویده ساخت

که  گونهمانه امداد غیبی و الهی باشد یلهوسبهطراح، سرکوبی نیروی پادشاه مستبد محمدعلی شاه 

 مرغان هالک شدند. یلهوسبهه تخریب کعب در راهاصحاب فیل 

قید شده « مجلس ملی»شده که روی آن  تصویرششم درخت تنومندی  شمارۀاول  فحۀدر ص

مجلس درخت )وری و رشد بار ،ر طراحنظدر  .ردآذربایجان ایران قرار داریشه این درخت در  است.

ز رنگ قرمز . البته اکه آن هم مبیّن نجات مشروطیت به دست مجاهدان تبریزی بود از تبریز بود ملی(

انقالبیون و مجاهدین مشروطیت کل  فهمید که درخت مجلس با خون توانمیسطح خاک ایران 

در خواب  شبان ما مگر»که نوشته شده  بیتاین در کاریکاتور صفحه آخر،  .استمیهن آبیاری شده 

و طرحی از چوپان و گله گوسفندی کشیده شده  «گرگان را ره اندر گله باز است!!!ناز است!!! که 

ان چوپدر این طرح . اندشدهچوپان در خواب و گله گوسفند در زیر چنگال گرگان دریده  است.
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گرگ، نماد مستبدین داخلی و استعمارگران  به دستند که گله نماد مردم ستمدیده بودنماد شاه و 

 77 ،1 شماره اول، سال ،االرضحشرات) گرفتندیملم و ستم و تضییع حقوق قرار مورد ظ ،خارجی

ی، ضمن حمایت بایجانان ترکی آذرشعری به زب در در همین شماره .(4-7ص ص :7371 االولربیع

در مقابل تجاوزات عثمانی، خواهان ایرانی قدرتمند شده و ایرانیان را به سبب جهل و نفاق  از وطن

 .(7ص  همان:) است مورد نکوهش قرار داده و عقب ماندن از علوم و فنون

افرادی که در جهت اهداف زیر قدم به  «لعنت»با عنوان  مطلبیر دویسنده در شماره هفتم ن

دین، ترجیح خود و اقوام بر پیشرفت مشروطیت، مشورت  ی بادشمنلعنت فرستاده است:  دارندیبرم

 مارهش اول، الس ،االرضحشرات) ق میان مسلمانانبا غیرمتدین، قربانی کردن اسالم به پای کفار و نفا

 .(3ص ، 7371 الثانیربیع 1، 1

یده برخی وکالی مجلس را به نقد کش ییدوروتصاویر و کاریکاتورهای شماره هشتم ریاکاری و 

بریز وف به نفتی وکیل تمعر زندگانی میرزا آقا اصفهانی واحوالاوضاعتصاویر این شماره  است. در

از آشپزی در اسالمبول و برخورد با خانمی فرنگی در بادکوبه تا استقبال مجلل در تبریز و به جیب  را

ی مستبدین و خلوت با زدن پول فراوان و اظهار تقدس و دستاربندی و عضویت در مجلس سرّ

-7ص ص، 7371 الثانیربیع غره، 3 مارهش ،اول سال ،االرضحشرات). دهدیمنشان  محمدعلی شاه

در مجموع این کاریکاتورها به ریاکاری و دورویی نماینده  (777 ص ،7311 طباطبائی،محیط و  4

 .دهدیمگوناگون از خود نشان  یهاچهرهدر شهرهای متفاوت که  دکنمیاشاره 

رداز طنزپ هادهو گمنام که مانند  پرستوطنخواه و یآزاداز شاعری  بندییبترکاین شماره، در 

یمانه . پند حکاستشده  چاپ صوراسرافیلروزنامه  «آکبالی»جواب قطعه  دیگر ناشناخته است در

 :شودمیچنین آغاز  صوراسرافیلاو به 

 و مردانه آکبالی دلروشنوی بامزه      و فرزانه آکبالی یدهدجهانای پیر  

  آکبالیمنش یا نه  آیا بپذیری ز    دارم به تو یک پند حکیمانه آکبالی 

 قرار داده است: نقدنفتی را هدف  میرزا آقای همان در یک بند از ترکیب، گوی

 اسرار نهان را همه در سینه نهان کرد   صفهان کردا خروج از آنکهصفت الدجّ 

 دانه آکبالی بحه صدگرفت به کف سُ   مشروطۀ خالص شد و کرد آنچه توان کرد 

 بریز استنفتی وکیل ت یآقا یرزامبه آخرین منظره از مناظر کاریکاتور مربوط به  که تعریضی

 همان()
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کل به شو مدوّر  صورتبه انشهرهای ایر کاریکاتوری که در شماره نهم تصویر شده است، در

منشأ و مصدر در حال گرداندن فساد و  عنوانبهجوخه اعدام ترسیم شده و در وسط دایره فردی 

که با قتل  استمحمدعلی شاه مستبد . مراد این کاریکاتور ستاستبداد در ایاالت و شهرها

ارتی نوشته عب کاریکاتور باالی صفحهدر  .کردمیظلم و جور بر ایرانیان حکمرانی  و طلبانمشروطه

 :االرضحشرات) «باش کاله نمدی دار... طلبمشروطه/  حاجت به کاله تتری داشتنت نیست» شده:

حاجت به کاله » نویسنده با الهام از شعر سعدی .(7ص : 7371 الثانیربیع 74، 7 مارهشسال اول، 

جامعه راد همه اف خواهیمشروطه لزوم به ،«باش کاله تتری دار صفتیشدرو/  برکی داشتنت نیست

 حالدرعینو کاله نمدی روستاییان بر سر گذاشت  توانمیکه با این بیان  ردداتأکید  ایران

در بین توده مردم باشد و  خواهیمشروطهمهم آن بوده که روح  دیگریانببههم بود.  طلبمشروطه

 تودۀ مردم یلبدیباز این منظر نباید نقش  داشتن ثروت و مقام عالی نشان مشروطگی نبوده و نیست.

الت تغییر و تحو کهچنان هم ؛از یاد برد را انقالب مشروطیتدر روند پیشبرد  مختلف و طبقات

 اجتماعی در تاریخ ایران و مقابله با استبداد سیاسی با قیام و دخالت مستقیم ملت همراه بوده است.

چاپ شده است  ار وکیلاز زبان غف «آوازها از شه بود همهینا»عنوان مطلبی با  همین شماره در

 نداشت. یدر پکه مجازاتی هم  دارداشاره  هادهکدهدر  یخانخانین یبه ظلم و جور خوانین و آ که

محمدعلی شاه( نشانه رفته است. در ادامه مملکت )شخص اول  یسوبهتیغ تیز انتقاد این مطلب هم 

مردم را  صائب و مشکالتم ی،عاطف،یادببا نثری  که خوریمیبرم «بیچاره ملت»به مطلبی با عنوان 

در ادامه  .(3-7ص ص :7371 الثانیربیع 74، 7 مارهش سال اول، ،االرضحشرات) بیان کرده است

ملت آماج حمالت حیوانات وحشی و درندگان قرار  جانیبکاریکاتوری کشیده شده که پیکر 

کومتی ح ملت ایران در برابر ظلمِ مأموران ، تنهاییکاریکاتوریستمراد  رسدیمگرفته است. به نظر 

ر د و ستمشان، شاه مملکت فقط به نظاره این قبیل تجاوزات نشسته است. که با وجود جوراست 

ه مأموران د کنکه با استفاده از نماد حیوانات به آگاهی خوانندگان برسان هطرح مذکور قصد آن بود

 .(4ص  همان:) حال مکیدن خون ضعفا و فقرا هستندحکومتی در  صفتیوانحانگل و 

با کاریکاتوری در شماره دهم مستقیماً به جنگ محمدعلی شاه رفته است.  االرضحشرات

ش بسته و در کنارش نق بین()مستبد دهن «آغزی یاشیل مستبد»فردی را کشیده که عبارت تصویر 

انه سفارتخ هاییاستسآن شخص محمدعلی شاه بود که در عین دیکتاتوری چشم به  از منظور

 ،االرضحشرات) دکننمیاتخاذ چه سیاستی  در قبال امور داخلی ایران هاببیند آنتا روسیه داشت 
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در طرح دیگر، مأموری در حال بلعیدن پلی است  .(7ص : 7371 الثانیربیع 77 ،73ماره ش اول، سال

 همان:) «یک نفر به این حاجی کمک کند که این پل را بلع نماید» و در کنارش این جمله قید شده:

تبریز را تخریب کرده و فرد  میدان چایی(رود )مهران، پل یگویا در آن زمان سیل عظیم .(7ص 

 است. آن اتدر حال اختالس از بودجه تعمیر ،مسئول بازسازی پل

رار به برآشفتگی کسانی که مورد انتقاد ق توانمیین کاریکاتور، همدر واکنش خوانندگان به 

  :اشاره کرد گرفتندیم

یک  را دیدم. شکل االرضحشراتامروز جریدۀ  بنده گفت: اییندهنمادر انجمن ایالتی تبریز، »

! آیا حق انتشار این تصویر را دارند؟ نماینده دیگری پاسخ داد: بلعدیمکه پل را  اندیدهکشحاجی را 

 علی و ادنیاین مسئله غیر از لوایح خفیه است. بلی، روزنامه معایب و خیانات هرکس را اعم از ا

 .(117 ص ،7317پروین،؛ 7ص همان،) «تهمت نباشد ینکهبر اد ظاهر سازد، مشروط توانمی

درباره همفکری و هماهنگی مردم با مشروطه و مخالفت  االرضحشراتمضمون غالب مطالب 

یت، از مشروط برخی علما این زمینه در انتقاد به جدایی در است. با چیرگی و نفوذ بیگانگان

 معرفی کرده تا حدی که به طنز، چاپ یلروسوف همچنینرا خائن به اسالم و ایران و  سوگندشکنان

ش  ،ولا سال ،االرضحشرات) است وابستگی دانسته ر کاغذ روسی را نتیجه این نگرش وقرآن ب

ی گوسفند کندنو پوست یدنسربر رحی دیگر فردی در حالدر ط .(3ص  :7371 الثانیربیع 77، 73

ن در زیر ای دانست.نماد والیان ایالتی ایران  را نماد مردم و فرد قصاب توانمیرا  است. گوسفند

در طهران امیر بهادر، در شیراز قوامیان، در گرمرود »: کندیمکاریکاتور اسامی چند والی را ذکر 

با توجه به این  .(4ص  همان:) «نصرت نظام، در ت ت تب تب تب ریز... لعنت بر شیطان خانیمابراه

گفت والیان برای اختیارات خود در والیات  توانمیمشابه در این روزنامه،  یهاطرحکاریکاتور و 

جز  یاچاره. مردم ایاالت هم پرداختندیمو ایاالت حدومرزی نشناخته و به آزار و اذیت رعایا 

 نمایندگان مجلس پر از فریاد گوش نداشتند. مجلس روستاها به شهرها و گزارش اوضاع نابسامان

ی شکراهلل هایبیدادگرستمدیدگان شیراز، عراق و قم بود. بسیاری دیگر از آشفتگی خلخال و از 

 اندآوردهخن به میان الملک در شیراز... سوله، عمیدالسلطنه در تالش و قوامساالرالد خان،

 .(733و  737 صص، 7337،کسروی)

، گوسفندی در اختیار فردی است که دو شخص از شماره دهم چهارم صفحۀدر تصویر پایین 

 :رانندیمعدم اعتمادشان به او برای نگهداری از آن حیوان سخن 
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  «چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی ربودیکه از چنگال گرگم در ترسمیم» 

 استکه همان فرد، در حال کندن پشم گوسفند  بینیمیمو بعد از سپری شدن دو ماه 

که حکومت ایران  رسدیمبه نظر  .(4ص : 7371 الثانیربیع 77،73، ش اول سال ،االرضحشرات)

سپرده بود تا دمار از  (هاگرگ)اختیار ایاالت و مردم )گوسفندان( را به والیان و مأموران دولتی 

سبت فراوانی نکینه که محمدعلی شاه  آذربایجان بود ،. یکی از این ایاالتیاورنددرب هاآنروزگار 

تش بیداد آ»... به خاک و خون بکشد. که این خطه را فرستادیم به آذربایجان حاکمانی به آن داشت

 دوهزار نفر مرد و زن و بچه سربر  زائدغارت، قتل و دهات  یدر ارومیه و اطراف افروخته، تمام

غسل و کفن آغیل بی و داش آبادمسلمان در شیطانجنازه  صدیک بریده و شکم دریده،

ید محمدعلی تغلمی خاک و خون در روزهایی که آذربایجان در (117 ص ،7337،)کسروی«...مانده

از ا ر چلبیانلو نماید رحیم خان تریعوسرا در آن سامان  ومرجهرجشاه برای اینکه دامنه آشوب و 

مود تلگراف را قطع نحبس آزاد نمود... وی به آذربایجان آمد و در راه بازگشت به آذربایجان سیم 

 (114: همان) .افران را غارت نمودو مس

د محمّ دبه رفتار سیاسی سیّ اول صفحۀ کاریکاتوردو ، االرضحشراتموجود  شمارۀدر آخرین 

 در حال توزیع اعالمیه ضد مشروطیت او را اشاره دارد کهروحانی برجسته مخالف مشروطه  ،یزدی

کشیده  اییرشدهدستگفرد  صورتبهد یزدی را د محمّسیّ، است. در طرحی دیگر به تصویر کشیده

الفان نشان دادن مخ( را برای دهیمیمگنهکاران را کیفر  چنینینا) «و کذلک نجزی المجرمین»و آیۀ 

سرانجام ( 7ص  :7371 الثانیربیع 77، 77ش  ،، سال اولاالرضحشرات) مشروطه به کار گرفته است.

  همین اتفاق افتاد:

پس از پیشامد میدان توپخانه که در نتیجه شاهکار انجمن ایالتی تبریز محمدعلی میرزا از در »

و به دستگیری صنیع حضرت و دیگران گردن گزارد و آنان را دستگیر کردند و کیفر  درآمدزبونی 

دادند و سپس نیز به کشندگان فریدون زردشتی و به سید محمد یزدی و برخی دیگر کیفر داده 

  .(113 ص، 7337 )کسروی، «شد...

 داد،ی استبی، فداجوهرۀ فساد» این روزنامه در ادامه سید محمد یزدی را چنین معرفی کرده است:

ظلّام، میاندار میدان، توپخانه سامری، امت مرحومه، سارق لباس اهل  بالگردانمطرود تمام بالد، 

 سال ،االرضحشرات) «صالح، مروج مذهب مزدک، لکّه تاریخ ایرانیان حاجی سید محمد یزدی!!!
سخنی از سید محمد  ایرانتاریخ مشروطه در  کسروی، .(7ص  :7371 الثانیربیع 77، 77 مارهش ،اول
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رشاه سید محمد یزدی یا سید اکب» :استاو با مشروطه  بیگانگیمبیّن عمق دشمنی و  یزدی آورده که

 ص ،7337،)کسروی «نزدیک این مجلس مرو، ان اهلل یغفر الذنوب جمیعاً ... :گفتیمبه منبر رفته 

کسروی  ولی در کتاب ،یا نه ستا سید محمد گفت که جمله مذکور از توانمین یقینبهالبته  .(177

را زدی د ید محمّوجود دارد تا ضدمشروطگی و حامی شاه مستبد بودن سیّ ییهانمونهکافی  قدربه

 .دشو ثابت

 االرضحشراتدر  هاواژهبسامد 

 واژه فراوانی 

 ایران  77 

 مشروطه  73 

 وطن  73 

  اسالم  71 

 ملت  77 

 استبداد  4 

 تکرار کلمات و االرضحشراتتن روزنامه از م شدهاستخراج یهاواژهبا توجه به فراوانی بسامد 

تقالل حفظ اس نشریهاین  مشیخطبه رویکرد کلی آن پی برد.  توانمی« وطن»و  «مشروطه»، «ایران»

ردم محقوق  .بود سیستم سیاسی مشروطه )دارای قانون و مجلس( و ادارۀ آن بر اساسکشور ایران 

ان گردانندگ کرد.می بر آن تأکید االرضحشراتنیز از مواردی بود که  همراه با حفظ دین اسالم

روزنامه مخالف استبداد محمدعلی شاهی و هرگونه ظلم و جور مأمورینش در ایاالت و والیات  این

 بودند.

 گیرینتیجه-6

ن ای دانست. و حامی انقالب مشروطیت رجزو نشریات تأثیرگذا ا بایدر االرضحشرات ۀروزنام

، خواهیادیآز هایپیامتوانست  آذربایجانو  مالنصرالدینروزنامه با تأثیرپذیری از سیاق نشریات 

با  گردانندگان نشریهمردم برساند.  ۀرا به توداد و مبارزه با جور حاکمان ی، ضد فسطلبمشروطه

دست به  (ارسیو ف آذربایجانی به دو زبان ترکی)و شعر  کاریکاتور هنریعنی استفاده از  نو هایشیوه

 همچنین کاراکتر حیوانات برای نخستین بار در این نشریه به کار برده شد. .زدندیم افشای حقایق
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و  قانونییبا پیام مبارزه ب ،و کنایات متعدد تو تمثیال زبان طنز یریکارگبهروزنامه با نویسندگان 

ستگی ی همچون واببا موضوعاتکاریکاتورها  .رساندندیمو فساد را به گوش مخاطبین  عدالتییب

 یماندگعقب ل استعماری در امور داخلی،وَدُ یهادخالتبه کشور روسیه و حاکمان ایرانی 

یده کش خواهمشروطه هایو توقیف روزنامه ، استبداد شاهوالیان حکومتی اقتصادی، ناکارآمدی

 یئته فایتیکیبو افشای ماهیت مستبدین  بیداری افکار عمومی، کلی این روزنامه مشیخط .اندشده

قت در بود که با د دخالت دول استعمارگر در امور داخلی ایرانمخالفت با ، همچنین حاکمه

را دریافت. گردانندگان به حاکمیت قانون و مجلس در ایران باور  میهامف این توانمیکاریکاتورها 

ن روزنامه، از کاریکاتورهای ایکه همه افراد حتی پادشاه در برابر قانون مساوی باشند. نحویبهداشتند 

برد فراوان کار. تتوان دریافمیسیاسی در مخالفت با شاه و دربار و دیگر صاحبان زر و زور  هایپیام

همراه با مضامین  روزنامهاین شمارۀ موجود  73کلیدی چون ایران، مشروطه و وطن در  یهاواژه

 شدهیمالپااحیای حقوق  تالش برای و یدوستوطناشعار و سرمقاالت و مکتوبات، نشان از حس 

 ملت مسلمان با حمایت از مشروطه دارد.
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