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نشریات انقالب مشروطهاز ؛مجله هیئت علمیه دانشوران
1سیدمهدي سیدقطبی

چکیده
محسنو سیدنشریهمشخصات  ظاهري ابتدا در .پردازدمیهیئت علمیه دانشوران و مجله ایرانینشریات نخستین به سیر تاریخی این مقاله 

منابع میان این مجله در به اهمیت و جایگاهدر پایان . کندی میرا بررسمجلهيمحتواوهدفو سپس نموده معرفی بجنورديحسینی
.شده استپرداختهمطبوعاتی
نشریات انقالب مشروطهامام جمعه،سید محسن حسینی بجنوردي، هیئت علمیه دانشوران،:ي موضوعیهاکلیدواژه

مقدمه
به سال کاغذ اخبار میرزا محمدصالح شیرازيبا انتشار روزنامه (سال پیش هفتاد وشش و مطبوعات در ایران در یکصد«

نشریه در چهلپس از کاغذ اخبار در حدود .پدید آمدقاجارشاهمحمدعلیدر دوره )خورشیدي1215سال برابر قمري1252
».2دوره ناصرالدین شاه منتشر شد

Mehdi.qotbi@gmail.com، رضويساسناد آستان قدکزکارشناس ارشد علوم کتابداري و اطالع رسانی و کارشناس تاالر مطبوعات سازمان کتابخانه ها موزه ها و مر1
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قمري 1327ذیقعدهمدوشنبه دوتاریخ درایرانینشریه و پنج سال پس از انتشار اولین هفتاد،مجله هیئت علمیه دانشوران
3ریه نامعلوم است اما بر اساس سند شماره یکبر اساس اطالعات موجود بر روي نشاین مجلهصاحب امتیاز . منتشر شد

.صادر گردیدبجنوردي جمعهاماممحسنسیدآقاايبرمجلهنشروطبعامتیازواجازه
بجنورديحسینیمحسنسیدهیئت آقااینکه رییسه استقرار داشتمعه بجنوردهیئت امام جبرعهده این مجله یتمدیر

سازمانمطبوعاتآرشیودرکهمجلهایناول از سال اول]شماره[جزءبه بهنگارنده.بودمعروف به امام جمعه
ازمان اسناد و س،رضويآستان قدسمطبوعات آرشیوعالوه بر. داشتدسترسیاسترضويقدسآستانهايکتابخانه

.دارنددر مجموعه خود همان جزء اول این مجله را نیز مرکزي دانشگاه تهرانکتابخانه ملی و کتابخانه 
به این مجله اول سال اول]شماره[جزء مطالعه صفحه به صفحه بای است که نگارندهنتایجر این مقاله نوشته شده آنچه د

.به نگارش درآوردرا شده ایران انتشار نشریاتی که برايهاینخستین تالشو سعی دارددست آورده 

نشریهمعرفی
فیها لغوا و ال با تاکید بر اینکه الیسمعونهنر آموز در موضوع علمیه، صناعیه، خرد افروز وهیئت علمیه دانشوران مجله 
.منتشر گردیدبا چاپ سربیدر مطبعه شرقی طهرانکذابا 

قمري صادر شده است، 1327ذي القعده 2که در تاریخ اداره جراید وزارت معارف و فوائد عامه3596نمرهبراساس مجوز 
:استنوشته شده »بجنورديجمعهاماممحسنسید«آن و صاحب امتیاز»صناعیهعلمیه«مجله نام 

تحقیقاتومطالعاتمرکزانتشارات،وچاپسازماناسالمی،ارشادورهنگفوزارت: تهران.شاهناصرالدینومحمدشاهروزگار: ایرانمطبوعاتسرگذشت. قاسمی، فرید. 2
.1009-1006ص. 2ج. 1380ها،رسانه

مدیریت اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها آستان قدس رضوي4334سند شماره  . 3
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1سند شماره 
وطبعامتیازواجازهخواستارمعارفوزارتازبجنورديجمعهاماممحسنسیدآقانصابسیادتمستطابجنابچون«

بمشارالیهالیهامعزيوزارتطرفازکهاستایندارددایرمقررهشرایطتحتدرکهگردیدهصناعیهعلمیهمجلهنشر
تقاضاموردعلمیهمجلهسپردهکهالتزامیموافقمقررهشرایطمالحظهومطبوعاتقانونرعایتباکهمیشوددادهاجازه
دارددائرنموده

.»معارفوزارت

1288آبان 24برابر(میالدي 1909نوامبر 15قمري مطابق 1327ذیقعده الحرام 2دراول از سال اول]شماره[جزء 
کتابخانه شرافت ) طهران(این مجله هر ماه دو جزء طبع و در محل . صفحه قطع خشتی کوچک چاپ شد16در ) خورشیدي

این نشریه را .هیئت علمیه دانشوران و مدیرش هیئت امام جمعه بجنورد بود، طهران: وان مراسالت مجلهعن. شدتوزیع 
. این مجله هیچگونه طرحی وجود نداشتروي جلد. مطبعه شرقی طهران چاپ کرد

؛قران15لیانه داخله  ساوالیات در قران، 4سه ماه ؛قران7شش ماهه ؛قران12طهران سالیانه در قیمت اشتراك مجله 
قیمت جزء قران، 6قران؛ سه ماهه 11قران؛ شش ماهه 20سالیانه در ممالک خارجه،قران4سه ماهه ؛قران8شش ماهه 

شاهی 10قران و قیمت اعالنات از قرار سطري 1ممالک خارجه ؛شاهی15داخلهوالیات؛شاهی10طهران ]تک شماره[
. بود
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سید محسن حسینی بجنوردي
علومتحصیالتاتمامازوي پس.استبزرگسلطانحاجفرزند،»معروف به امام جمعه«بجنورديحسینیمحسنسیدآقا

.رسیداجتهاددرجهبهآنجادروشدنجفراهیسپسایشان .شدبجنوردشهرجمعهاماممشهد،نوابمدرسهدردینی
به همین علت با مشروطه خواهان همراهی کرده و با استبداد بوده،مشروطه و مبارزه باچون زمان او مصادف با انقالب«

بههاییمجلهانتشار. )1389آقامالیی، (»طرفداران استبداد به ستیز برخاسته و اقدام به چاپ نشریه هاي مخفی کرده است
علمیههیئتعنوانتحتمجلهاین. اوستعلمیاقداماتازق.ه1327سالدر»هنرآموزخودآموز،صناعیه،علمیه،«نام

میمالف«بهاشعارشدروبودهمشعرسرودناهلمحسنسید«.بودهیئتاینرییسويکهشدمینوشتهدانشوران
» المصابیحمشکوه«کتاباومعروفهايکتاباز. استماندهباقیويازشعردفتردو.کردمیتخلص» بجنورديجیم
52سندروي.استشرعیاحکاموعقلدرباره،کتابمحتواي.استشدهوشتهنعربیبهق.ه1314سالدرکهاست

،»المامور«:ازعبارتندایشان دیگرهايکتاب.شدسپردهخاكبهعلیچشمهبااليدروکردفوتتهراندرسالگی
.)1372زاده،عباسیان، سیدي(»است» ملهمات«و» فیهامافیها«،»مقایساتومقابسات«،»الغزلیات«

هدف نشریه
را دانشورانعلمیههیئتمجلهخود،وجدانیوظیفهبهتوجهباملیشورايمجلسآغازباهمزماندانشورانعلمیههیئت
از ارکان که - و نشریاتهاکتابو روند رشددانشگاههاتوسعه درکمبودهاییآن زمانایراندر وضعیت چون ،کردمنتشر

این . نارسائی ها را برطرف کندکه اینبودمجامع علمی تشکیل نشدهو از طرفیداشتد وجو-استپیشرفت و ترقی
کشورمرحله پیشرفت و ترقیاقدامات و اولینرا از نخستینهیئت علمیه دانشورانصنعتیمجله علمی و ، انتشارهیئت

صرفا آینده نوآوري ها و کشفیاتنشریات علمی کشورهاي خارجی و از مقاالت و مطالب در تالش بود کهو دانستمی
.کنداستفاده براي بهره وري عموم مردم
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محتواي مجله

همه طبقات مناسب است و سطح مقاالت صنعتیموضوع هاي علمی و محتواي کلی نشریه همان طور که در باال ذکر شده
:در زیر ارائه شده استمقاالت آننمونه از  مجله و چندمندرجاتفهرست با نشریه، براي آشنایی بیشتر .جامعه است

فهرست مندرجات جزء اول  شامل مقدمه، مقاالت، علوم الهی، علوم طبیعی، علوم سیاسی، علوم ریاضی، علوم طبی، علوم 
.فالحت، علوم صناعت، اخبار علمیه و اکتشافات است

:چند نمونه از مقاالت
علوم سیاسی«

)فلسفه تمدن(
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. بین االنام استو انتظام روابط و نزاکتو تکمیل آن بتهذیب اخالق و تلیین عریکهاجتماعات افراد بشر است بر سبیل تعاونتمدن در حقیقت
می کنیم بعضی را متمدن  و بعضی را متوحش و برخی را ادیان امم را مالحظهو اخالق و بشر و عاداتبادي امر و نظره اولی که احوالدر

»...4مشهود استءقویاء نسبت به ضعفادر هر یک از این طبقات حمالت بی باکانهبنظره ثانیهولیمتوسط می بینیم

تلیین عاج«
بشویند و با است بگذارند تا شفاف شود پس از آن در اورده با آب ) 113(خالص که ثقل نوعی آن ) اسید فصفوریک(عاج یا استخوانرا در میان 

»5.تصرفات صناعیه خواهد بودقابلدستمال خشک نمایند داراي اینت و 
اکتشافات جدیده«

توام و تطبیق نمایند عکس متحرك) سیناماتغراف(با اطوار و حرکات ) فتوکراف را(اند که اصوات و الحانصنعت در صدد برآمدهبعضی از اهل 
»6.نیز در این باب اکتشاف شوددور نیست که ترتیبات جدیده دیگر

ادامه آن به جزء دیگر در هاي آن که در باال آمد بیان کلی و الفباي علوم مختلف بوده که نوانمحتواي مجله با توجه ع
.مقاالت فاقد امضاي  نویسنده است.  مجله ارجاع شده است

شنبه دویژگیهاي مجله وجود اخباري حائز اهمیت است که براي نمونه در شماره اول سال اول خبر افتتاح مجلس در روز واز 
بعداز ظهر با حضور رضا شاه پهلوي است و  صفحه اکتشافات جدیده، خبر 3قمري در ساعت 1327قعده الحرام سال غره ذی

.اختراع تلفون بی سیم و کشف قطب شمال را بیان نموده است

عضویت و ارتباط با هیئت علمیه دانشوران
دگی نامه خود را ارائه نمایند به عضویت هیئت که مقاالت و زنیدر صورترادانشمنداندانشوران مرکزي،هیئت علمیه

.نمودقبول میعلمیه دانشوران 
چون هیئت علمیه سیار است بهتر . با هیئت علمیه در تبادل نظر و عقیده باشدتواندهر کسی از هر مکانی بوسیله نامه می«

.7»است نامه ها و تلگراف ها به نام جناب امام جمعه بجنورد باشد

.7: مجله هیئت علمیه دانشوران، سال اول، جزء اول، ص. 4

.11: وران، سال اول، جزء اول، صمجله هیئت علمیه دانش. 5

.13: مجله هیئت علمیه دانشوران، سال اول، جزء اول، ص. 6

.14:مجله هیئت علمیه دانشوران، سال اول، جزء اول، ص. 7
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ي نشریهامقاله برشرایط پذیرش
:اعالم کردبراي قبول مقاله از نویسندگان شرایط زیر را مجله 
در تنقیح و تلخیص و انتشار آن بر حسب صالح مقاالت علمی سودمند پذیرفته می شود و هیئت علمیه دانشوران- 

.مختار خواهند بودزمان
درج خود را نموده و زیر مقاله نشانی، شغل ت خوش خطی و کوتاه نویسی را رعای،مقالهنویسندگان هنگام نوشتن- 

.نمایند
.8ها بدون امضاء پذیرفته نخواهد شدها بی تمبر و نوشتهنامه- 

سخن پایانی
ت که در قدیمی اسکمیابونایاباز نشریات دوران انقالب مشروطه و یکی از نشریه هايعلمیه دانشورانمجله هیئت

مجله هیئت مخاطب .موجود است–مطبوعات کشورهايآرشیوبزرگترین یکی از ن به عنوا-آرشیو مطبوعات آستان قدس
دغدغه آموزش همگانی مدیر مجله از تنوع مقاالت و رویکرد آموزشی آن نشان. همه مردم ایران بوده استعلمیه دانشوران

تعداد بیشتري درباره ی اطالعات در منابع مطبوعاتو موجود استبا توجه به اینکه تنها یک شماره از این مجله . را دارد
صدرباره در این.رسد بعد از انتشار یک شماره متوقف شده باشدیافت نشد به نظر میآن و زمان توقفشماره هاي منتشره

درطهراندردانشورانعلمیههیئت«:نویسدمیمجلهایندربارهایرانمجالتوجرایدتاریخکتابچهارمجلددرهاشمی
روزنامهیامجلهصورتبهمذکورنشریهاینکهازوندیدهراآننمونهنگارندهولی. استشدهشرمنتوتاسیس1288سال
)1383صدرهاشمی، (».استنیاوردهمیانبهنشریهاینازنامیخودکتابدرنیزبرونادوارد. ندارماطالعینیزاستبوده

و مآخذمنابع
.1389مرندیز،: مشهد.شمالیخراسانمشاهیرتاریخ). 1389(ایرج، آقامالیی

.کمال: اصفهان.ایرانمجالتوجرائدتاریخ). 1363(صدر هاشمی، محمد 
ازتنبیستویکصدآثارواحوالباآشنائی: بجنورددانشوران). 1372(زاده، احسان؛ سیديعباسیان، علی اکبر

.بجنوردواحداسالمی،زادآدانشگاه: مشهد.بجنوردهنروادبوعلمبزرگان

.15: مجله هیئت علمیه دانشوران، سال اول، جزء اول، ص. 8


