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نخست نقش مطبوعات در وقوع مشروطه و سـپس : جايگاه مطبوعات در انقالب مشروطه به دو صورت قابل بررسى است
 . تاثیر انقالب مشروطه بر مطبوعات

با انتشارى منظم تـر  -از زمان تاسیس كاغذ اخبار به عنوان اولین روزنامه در ايران و بیش از ده سال بعد از آن وقايع اتفاقیه 
شورھاى آن زمـان قسـمت عمـده وظايـف  - بخش عمده اطالع رسانى، برعھده روزنامه ھا قرار گرفت، چرا كـه در غالـب ك

جى . امروز وسايل ارتباط جمعى را روزنامه ھا بر عھده داشتند عات خار در ايران روزنامه ھا كه انتشارشان تحت تاثیر مطبو
در دوره ناصرالدين شاه روزنامه ھايى دولتى نظیر ايران و . و به تقلید از آنھا آغاز شده بود، در ابتدا تنھا جنبه خبرى داشتند

مه ھـاى داخلـى . نبود... اطالع منتشر مى شد كه مطالب آنھا چیزى فراتر از شرح شكار شاه و اخبار دربار و در واقــع روزنا
عات داشـت و در دوره او ١.عھد ناصرى خارج از محدوده نظريـه اسـتبدادى مطبوعـات نبودنـد  شـاه نظـارت كـاملى بـر مطبو

به دنبال اين محدوديت ھا بود كـه از اواخـر حكومـت . تشكیالت گسترده اى به منظور نظارت بر مطبوعات و جرايد ايجاد شد
در مقابـل مطبوعـات . ناصرالدين شاه روشنفكران ايرانى در خارج از ايران شروع به چاپ روزنامه ھايى فارسـى زبـان كردنـد

دولتى، اين روزنامه ھاى ملى فارغ از نظارت و دستگاه سانسور دربار از آن سوى مرزھا مردم را كه قرن ھـا بـه سـكوت در 
قالب . برابر ظلم و استبداد عادت كرده بودند، با افكار انقالبى آشتى مـى دادنـد بنـابراين در بررســى نقـش مطبوعــات در ان

مشروطه بايد اين تاثیرگذارى را از سوى اين روزنامه ھا دانست و نه روزنامه ھاى فرمايشى كه جز تعريف و تمجید از شـاه 
چیز ديگـرى نمـى نوشـتند در . و حكومت، مثبت جلوه دادن اوضاع نابسامان جامعه و مشتى اخبار بى فايده از سـاير ملـل 

صالح سـاختارھاى سیاسـى،  شنفكران و آزاديخواھـان و بـا دغدغـه ا كه توسـط رو ابتدا اين روزنامه ھاى چاپ خارج بودند 
اجتماعى و فرھنگى ايران شروع به فعالیت كردند و به قدرى بر افكار عمومـى تـاثیر گذاردنـد كــه مـى تـوان آنھــا را ھســته 

ساز انقــالب . اولیه آشنايى ايرانیان با مشروطیت دانست عدالت، زمینـه  قانون، آزادى و  اين روزنامه ھا با مضامینى چـون 
مندرجات اين روزنامه در بیدارى . ق در استانبول آغاز شد. ه١٢٩٢يكى از آنھا اختر بود كه چاپ آن از سال . مشروطه شدند

آن را تنھا جريده قابل مطالعـه در دوره تـیره » ادوارد براون«افكار و پیدايش مشروطیت نقش عمده اى داشت، به طورى كه 
قالب و اصـالحات، آشـنا مـى ســاخت ً ٢.و تار استبداد دانسته است كه مردم را با اوضاع كشورھاى درگـیر ان مـیرزا « ضـمنا

با تاثیر از اين روزنامه، به تاسیس دبستان بـه شـیوه نـوين و اصـالحاتى در نظـام آموزشـى  -به گفته خود -» حسن رشديه
خان« عالوه بر اين، روزنامه ھاى ديگرى چون قــانون ٣.دست زد ندن و حبـل المتیـن » مـیرزا ملكـم  در » مويداالسـالم«در ل

مديران آزاديخواه اين جرايد معتقد بودند . كلكته به چاپ مى رسید كه در ايران، ھندوستان، مصر و روسیه نمايندگى داشت
روزنامـه ديگـر عــروه الوثقـى . ايران نیاز شديدى به انقالب دارد و تنھا جرايد مى توانند زمینه چنین انقالبى را فراھم سـازند

مت ھـاى اسـتبدادى ايـران، . بـه زبـان عربـى در پـاريس منتشـر شـد» سیدجمال الدين«بود كه توسط  او بـا انتقــاد از حكو
در قاھره نـیز روزنامـه ھـاى فارسـى . عثمانى و مصر در اين روزنامه، شھرت زيادى در جرايد و مطبوعات اروپايى كسب كرد

ايـن روشـنفكران نـیز كــه . مثل حكمت، ثريا و پرورش به چاپ رسید كه روشنفكران ايرانى توجه ويژه اى به آنھا نشان دادند
شتند و  در محیط خفقان و استبداد داخل، قادر به ارائه مطالب و مقاالت خود نبودند، آنھا را به اين روزنامه ھا ارسال مى دا

روزنامه ھاى چاپ خارج با قلمى تند و بـى پـروا بـه انتقــاد صـريح از شـاه، . فرياد اعتراض خود را از آن طريق بلند مى كردند
ستقراض از آنـان  یاز بــه بیگانگـان و ا ً در زمان واگذارى امت حكومت و اوضاع ايران مى پرداختند و بى كفايتى شاه را خصوصا

نقش ديگر مطبوعــات . در اين خصوص مطبوعات با روحانیت به عنوان رھبرانى مردمى ھمراه مى شدند. گوشزد مى كردند
ملى در خارج توانايى آنھا در ايجاد ارتباط میان روشنفكران ايرانى در اروپا و روحانیون بود كه راه را بـراى مبـارزه ھمـوار مـى 

صورت متوالـى بـراى علمـاى نجــف و . ساخت به عنوان مثال در نظر گرفتن حق اشتراك ده ساله روزنامه حبـل المتیــن بـه 
 .ايران، بین روحانیت و روزنامه ھا به عنوان دو ركن مھم مبارزه، اتحاد و ھمبستگى بیشترى ايجاد كرد

از ديگر خدمات روزنامه ھا جھت بیدارى افكار، ذكر وقايع و اخبار انقالبـى از ســاير كشــورھا بـود كـه خـواه نـاخواه بـر جريـان 
وزيـر ) Grey(» گـرى«وزيرمختـار بريتانیـا در تھـران بـه ) Spring Rice(» اسـپیرينگ رايـس«. مشروطیت ايران تاثیر مى گذارد

صالح خواھانـه روس و «: خارجه انگلیس مى نويسد شباھت شـديدى میـان جنبــش ھـاى ا شما مالحظه خواھید كرد كه 
شترك دارنـدبه نظر مى رسد كه [...] ايران وجود دارد   در ۴».[...].مـردم ھـر دو كشـور يـك تنفـر مشــترك و يـك خواسـته م

كشورھايى چون مصر، ھند و روسیه، قبل از ايران جنبش ھاى اصالح طلبانه اى آغازشده بود و آزاديخواھــان و روشـنفكران 
ايرانى كه در اين كشورھا شاھد رويدادھاى مربوط به قانون و مشروطه بودند، تجربیات خود را از طريق روزنامه ھا به ايـران 

 . انتقال مى دادند
مى كردنـد، امـا بـا  شاه و دربار با وقوف كامل از تاثیر اين روزنامه ھا با دستاويزھاى مختلفى از ورود آنھا به ايران جلوگیرى 

 .اين حال اين جرايد توسط آزاديخواھان به صورت مخفیانه وارد و توزيع مى شد
در اين دوره، عالوه بر روزنامه ھاى چاپ خارج كه اينك . در دوره مظفرالدين شاه مطبوعات از آزادى بیشترى برخوردار شدند

در اين دوره دو دسته روزنامه بـه . آزادانه تر به فعالیت مى پرداختند، ده ھا روزنامه ھفتگى، ماھانه و روزانه نیز منتشر شد
ھا نـیز بـا : چاپ مى رسید روزنامه ھاى دولتى كه وزارت انطباعات آنھا را منتشر مى كرد و روزنامـه ھـاى غیردولــتى كـه آن

با وجود نشر روزنامه ھاى غیردولتى در اين دوره روزنامه ھا ھمچنان گرفتار تفتیـش و . اجازه وزارت انطباعات چاپ مى شد
ندگان جرايـد دولـتى كاسـته شـد و در مقابـل تـیراژ . بازرسى وزارت انطباعات بودند با وجود اين محدوديت ھا از تعـداد خوان

روزنامه ھاى ملى خارج افزايش يافت، به طورى كه در مقابل ھر روزنامه دولتى داخل شش روزنامه ملى در خارج منتشر و 
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يك ســاله امیـن الدولـه  - دوران تاريك صدارت امین السلطان و عین الدوله۵.به ايران ارسال مى شد دوره  -برخالف صدارت 
ً جرم به شمار مى رفت اما اين اقـدامات . حبس و توقیف روزنامه نگاران بود، حتى در دوره عین الدوله خواندن روزنامه تقريبا

ستان ھـا  ريشه اعتراضات مردمى را تقويت مى كرد و باعث شد روزنامه ھاى مخفى يعنى شب نامه ھا در تھـران و شھر
از طرف ديگر روزنامه ھاى عصر مظفرى، عرصه رقابت و كشمكش رجال طراز اول دربارى شد، با انتشار . رواج بیشترى يابد

ھر مطلب در انتقاد يكى از رجال توسط روزنامه اى اين تصور ايجاد مى شد كه مخالفان وى آن روزنامه را به نشر آن مطلب 
  ۶.تحريك كرده اند

به دنبال گسترش مطبوعات، انجمن ھايى كه از مدت ھا قبل توسط اصالح طلبان برپا شده بود، با نشر روزنامه اى مختص 
ین  خود گزارشى از افكار و عملكردھاى خود ارائه مى دادنـد، انجمـن ھـا مركــز تھیـه مقـاالت انقالبـى روزنامـه ھـا و ھمچن
مجمعى براى تفسیر و تعبیر نوشته ھاى مطبوعات بودند، در مقابل روزنامـه ھـا نـیز وسـیله تـرويج و توسـعه انجمـن ھـاى 

در اين دوره كه افكار عمومى آماده مبارزه با ظلـم و اســتبداد شـده بـود، مطبوعــات ھمچنـان در . سرى به شمار مى رفتند
نقـش مطبوعـات در ايـن . كنار ساير نیروھا به مبارزه فكرى خود تا جايى ادامه دادند كه آن را به جنبشى ملى تبديل كردند

مى بردنـد، . امر آن قدر اھمیت داشت كه ركن چھارم مشروطه لقب گرفتند به سـر  در تمام مدتى كه انقالبیون در تحصن 
حانیون و  روزنامه ھا ھمچنان ركن اصلى و مھم ارتباط انقالبیون و آزاديخواھان بودند و در نتیجه اتحاد و ھماھنگى آنھا بـا رو

از اين پس مشروطه بود كه نه تنھا بر مطبوعــات .روشنفكران سرانجام مبارزات به ثمر نشست و فرمان مشروطه صادر شد
كنى مھـم، در بـه . و روزنامه نگاران بلكه بر كلیه اصناف و طبقات اجتماعى تاثیر مى گذارد تا آن زمان مطبوعات به عنـوان ر

اولیـن پیامـد . ثمر نشستن جنبش مشروطه تالش كرده بود، حال زمان آن بود تا شاھد به نتیجه رسیدن آن زحمـات باشـد
به دنبال آن، توجه مـردم نـیز بـه . پیروزى مشروطیت براى روزنامه ھا اين بود كه تعداد آنھا به سرعت رو به فزونى گذاشت

مردمى كه قبل از آن تنھا به مساجد مى رفتند و گوش به سخنان روحانیون و وعاظ داشتند، حـال . مطبوعات افزايش يافت
مردم بى سواد و آنھا كه توان خريد روزنامه را نداشتند، در قھوه . به خواندن روزنامه ھا و آراى روشنفكران، روى آورده بودند

ھا » مطبوعـات مقـدس« عبـارت ٧.خانه ھا براى استماع مقاالت كه با صداى بلند خوانده مى شد، جمع مى شدند كـه بار
تكرار مى شد، در ذھـن بسـیارى از مـردم » ملك المتكلمین«و » سیدجمال الدين«توسط خطیبان مشروطه خواه، ھمچون 

 .اين گونه القا مى كرد كه خريدن و خواندن روزنامه ھايى چون حبل المتین و صوراسرافیل اجر معنوى دارد
خالق، در تبريـز  عه ا طالع، تربیـت، ادب، شاھنشـاھى، مجمو در زمان صدور فرمان مشروطه در تھران نشريه ھاى ايران، ا

شروطه، در سـال . حديد و كمال و در بوشھر مظفرى منتشر مى شد ق ايـن . ه١٣٢۵اما يك سال پس از اعالم حكومـت م
ھا در تھــران، بلكـه در شھرسـتان ھـايى چـون .  روزنامه رسید كه اوج انتشار روزنامه ھا در ايران بود٨۴تعداد به  آنھـا نـه تن

كه ٨. تبريز، رشت، اصفھان، مشھد و بوشھر نیز چاپ مى شدند  در تھران نخستین روزنامه پس از مشـروطه مجلـس بـود 
بـه كلـى «براى اولین بار، اين روزنامه در زير عنـوان خـود عبـارت . به چاپ مى رسید» میرزا محمدصادق طباطبايى«توسط 

روزنامه مجلس چنان كه از نامش پیدا است، به انتشار مذاكرات و اخبار مجلـس . را داشت» اين روزنامه مطلق و آزاد است
مجلــس اولیــن روزنامــه اى بــود كــه ھیــچ گــاه بــراى بــازبینى و بازرســى بــه وزارت انطباعــات نرفــت، ايــن از . مــى پرداخــت

مى داد روزنامـه . دستاوردھاى انقالب مشروطه بود كه نويد از شكل گیرى روزنامه نگارى آزاد، ھرچنـد بـراى مـدتى كوتـاه 
قى،  ھاى ديگرى پس از آن ھمچون وطن، مساوات، حبل المتین در تھران نسیم شمال، آينه غیب نمـا، آدمیـت، عـروه الوث

ّى، نامه حقیقت و روح القدس به چاپ رسیدند مـیرزا «يكى ديگر از روزنامه ھاى مھم، صوراسـرافیل بـه مـديريت . كوكب در
، در سـتون چرنـد و پرنـد نوشـته »میرزا على اكبرخان دھخدا«بخش طنز اين روزنامه كه توسط . بود» جھانگیرخان شیرازى

 . مى شد، بین مردم محبوبیت زيادى داشت
قانونى بـود كـه بـه واسـطه مشـروطه بـه مطبوعـات داده شـد اصـل . مھمترين پیامد مشروطیت در تاريخ مطبوعات ھويت 

شى در نظــر داشـته باشـد در روزنامـه ... «: سیزدھم قانون اساسى دربردارنده آزادى مطبوعــات بـود صالح اندي ھـر كــس 
عمومى برنگارد تا ھیچ امرى از امور در پرده و بـر ھیـچ كــس مسـتور نمانـد، مـع ھــذا عمـوم روزنامـه جــات تـا مـادامى كــه 
كه مطالـب مفیـده و عـام المنفعـه را  مندرجات آنھا مخل اصــلى از اصــول اساسـیه دولـت و ملـت نباشـد مجــاز و مختارنـد 
سى در روزنامـه  ھمچنان مذاكرات مجلس و صالح انديشى خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانیده و منتشر نمايـد و اگــر ك
ً مورد اسـتنطاق و  جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذكر شده به اغراض شخصى چیزى طبع نمايد يا تھمت و افترا بزند، قانونا

ق به تصويب رسید، از موضوع مھمى چون . ه١٣٢۵ متمم قانون اساسى نیز كه در سال ٩».محاكمه و مجازات خواھد شد
قانون مطبوعــات -اصل بیستم متمم قـانون اساسـى. مطبوعات غافل نماند كار  -دومیـن  گیرى از انتشـار اف بـه منظـور جلو

عامه مطبوعات غیر از كتب ضالل و مواد مضره به دين مبین اسالم، آزاد و ممیزى در «: ضددينى و مذھبى به تصويب رسید
سنده بـر طبــق قـانون  آنھا ممنوع است ولى ھرگاه چیزى مخالف قانون مطبوعات در آنھا مشاھده شود، نشردھنده يـا نوي

شر و تـابع و مـورخ از تعــرض مصـون ھسـتند. مطبوعات مجازات مى شود ١٠».اگر نويسنده معروف و مقیـم ايـران باشـد نا
چندى پس از آن، با طرح مسئله آزادى مطبوعات در مجلس وزارت انطباعات منحل شد و وظايف آن به وزارت علوم و معارف 

ھرچند كه آزادى مطبوعات، به دنبال قانونمند شدن آن دستاورد مھم انقالب مشروطه بود، امـا ايـن امـر مثبـت . محول شد
آنجا كه باعث گسترش بى رويه مطبوعات، بدون اطالع و آگاھى كافى مى شــد، چھـره اى منفـى و مخـرب بـه خــود مـى 

پس از پیروزى مشروطیت به يك باره رويكرد جديدى به روزنامه نويســى آغـاز شـد كـه بـرخالف ظـاھر خوشـايندش، . گرفت
ً ھمراه با دانش و تجربه كافى . تاثیر مطلوبى بر اوضاع جامعه نداشت اقبال گسترده اى كه به چاپ روزنامه شده بود، الزاما

اين . ، ھمین اندازه كه ديده، ديگران به چنین كارى برخاسته اند، به ھوس افتاده»كسروى«در اين زمینه نبود، بلكه به قول 
روزنامه ھا چنان پا از حد خود فراتر گذاشتند كه مجلس نیز به اعتراض درآمد، يكى از نماينـدگان آن دوره در مجلـس در نقــد 

فوايد روزنامه خیلى زياد است مادامى كه به وظايف خود رفتار نمايد و اگر خارج شـد البتـه بـه «: اين روزنامه ھا چنین گفت
 پديد آمدن اين روزنامه ھا بـه عنـوان پیامـد سـكوت چنـدين قرنـه در برابـر ظلـم و اسـتبداد، سـر ١١».ھمان اندازه ضرر دارد
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ً به ضرر مملكت و مطبوعات انجامید اين روزنامه ھا، در ايجاد دودستگى و نفــاق بیـن . برآوردن عقده اى ديرينه بود كه نھايتا
آنھا طى مطالبى تند و صريح بر علیه شـاه، فراتـر . مشروطه خواھان و تشديد اختالف، میان مجلس و دربار بى تاثیر نبودند

شاه و درباريـان، ريشــه . از رويكردى انتقادى، وى را به باد فحش و ناسزا مـى گرفتنـد بـدين ترتیـب كینـه ديرينـه اى در دل 
ً با در پیش گرفتن روشى درست و منطقى، كار بدان جـا نمـى كشـید و جامعـه در سـايه آرامـش و امنیـت،  دوانید كه قطعا

در مقابل اين اقدامات محمد على شاه نیز پس از بـه تـوپ بسـتن . مى توانست با سرعت بیشترى به مقاصد خود نائل آيد
صادر كـرد. ه١٣٢۶مجلس در سال  . ق مطبوعات را توقیف كرد و دستور حبس، تبعید و حتى قتل برخــى روزنامـه نگـاران را 

فوذ  البته گاه او و درباريان با اطالع از اين كه روزنامه ھا ركن مھم مبارزات و شكل دھنده افكار عمومى ھستند، سعى در ن
چاپ روزنامـه . میان نويسندگان روزنامه ھا داشتند آنھا توانستند در تھران و تبريز نظر مساعد برخى روزنامه نگاران را براى 

ھاى سلطنت طلب و ضدمشروطه جلب كنند، روزنامه ھايى چون اتحاد، آدمیت، ھدايت، قاجاريه و اقیـانوس بـا ايـن ھـدف 
سیاست ديگر درباريان البته در مقابله با روزنامه ھــاى تنـدرو، بـدنام كـردن . چاپ شد، اما توفیقى میان مردم كسب نكردند

پس از سقوط محمدعلى شاه رونقى در عرصه روزنامه نگارى پديد آمد، روزنامه . آنھا و بھايى و بى دين جلوه دادنشان بود
 . ق منتشر شدند. ه١٣٢٧نگاران مھاجر به كشور بازگشتند و نشرياتى ديگر چون نجات، شرق و ايران نو در سال 

مسئله ديگر كه باعث شد مطبوعات دوره مشروطه، حمايت عامه مردم را به دست آورند، سـبك نگـارش جديـد و نـثر روان 
رشد ادبیات سیاسى از تاثیرات مشروطه بود بر ادبیات كه تاثیر مطلوبى نیز بر مطبوعات مى گذارد چرا كـه آنھـا را . آنھا بود

ادبیات كھنه و سنتى رايج، در دوران قبل از مشروطه، اينچنین . با استقبال گسترده ترى از سوى مردم روبه رو مى ساخت
كه عیـوب «: در سیاحت نامه مورد انتقاد زين العابدين مراغه اى قرار مى گیرد بدبختانه در ايران يك نفر نديـدم بـدين خیـال 

آن كه شعرايند خاك بر سرشان تمام حواس و خیال آنھا منحصر بـر اينسـت كـه يـك نفـر فرعـون . دولت و ملت را به قلم آرد
چـه توصـیف كنـم كــه غـرق در موھومـات ... صفت نمرود روش را تعريف كرده يك رأس يابوى لنگ بگیرنـد و آن چـه حكماينـد

آنچه علما ھستند، از مسئله تطھیر فراغت حاصل نكرده اند، به دكان كتاب فروشى مى روى غیر از ھمان كتب . ركیكه اند
ھم نوشـته شـده فقـط تغییــر  تازه اى  دويست، سیصد ساله پیش ھیچ تالیف و تصنیف جديد ديده نمى شود و اگـر كتـاب 

در آن خاك وسیع يك روزنامه انتشار نمى يابد و اگر ھم به اسم يافت شود، عبارت از دو پارچه كاغــذ اسـت [...] اسم داده،
كه ھفته اى يك بار در روى سنگ با زحمت زياد طبع مى نمايند و مندرجات و عناوينش يك قاز به دولت و ملـت فايـده نمــى 

 اما اين اوضاع پس از مشروطه به دنبال رشد سیاسى، بھبود ١٢» ...بخشد، روزنامه ايران و اطالع ھم شاھد زنده ما يابند
سبك ادبـى جديـد و نـثرى سـاده و روان رواج  يافت و تا حدى با تاثیرپذيرى از مشروطیت و پس از آن گسـترش مطبوعــات، 

 .يافت
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