
 ارتباط ھای اجتماعی و جنبش مشروطه خواھی

  

 ناصرالدين پروين

با جنبش مشروطه، رعیت به ملت تبديل يافت و برای دستیابی به اين ھدف، ابزارھا و محمل 
در خانه و خانواده و . ھای ارتباطی متعدد گفتاری و نوشتاری و پايدار و گذرا به کار گرفته شد

بازار و بازارچه و گرمابه، مسجد و قھوه خانه، صحنه تماشا و تقلید و معرکه گیری و پرده 
خوانی، خبر رسانی و شايعه پراگنی و بحث و گفتگو پیرامون حقوق ملت و لزوم حکومت 

 . قانون، بازاری گرم داشت

عده ای با ساختن تصنیف ھای سیاسی و اجتماعی، استبدادخواھان را به ريشخند می گرفتند و جمع 
بزرگتری، با وعظ و خطابه، انتشار روزنامه و پراگندن اعالن و شبنامه، به ستیز با خودکامگی می 

البته، استبداد جويان نیز اين وسیله ھا را در دسترس داشتند، اما از آن جا که ھیچ رسانه ای . پرداختند
 .بدون پشتوانه اعتماد مخاطب موفق نیست، در اين بازی توفیقی به دست نیاوردند

امروزه، اندازه گیری علمی دامنه کاربرد و تأثیر ابزارھا و محملھای ارتباطی يکصد سال پیش ناممکن 
 .است، اما می توان تصويری تا حدممکن صادق از چگونگی ارتباط و پیامرسانی آن سال ھا به دست داد

 افکار عمومی

امضای فرمان : پیروزی ھای جنبش مشروطه خواھی دو مرحله اصلی و نقطه برجسته داشت
 ).١٢٨٨تیر ٢۵(گونی استبداد صغیرژو وا) ١٢٨۵مرداد ١۴(مشروطیت 

با توجه به اين که موتور ھر تحولی در جامعه، افکارعمومی است، بايد ديد اين پديدار چگونه در جامعه آن 
روزی ايران عمل کرده و درشرايط متفاوت، دوبار به پیروزی آزاديخواھان انجامیده است؟ آيا در آن ھنگامه 

 ايرانیان نامید وجود داشت؟ » افکارعمومی«ھا، چیزی که به واقع بتوان آن را 

در اروپای باختری، وسعت اندک کشورھا، باسوادی بخش مھمی از : پاسخ به اين پرسش منفی است
مردم و وجود کانال ھای ارتباطی متناسب، به مردم اجازه داد که به ويژه پس از رفورم مذھبی و رويکرد 

به صنعتی شدن، دارای افکار عمومی شوند؛ حال آنکه در ايران و کشورھای مشابه، تا اين آخری ھا که 
که الزمه مبادله فکر است به » تماس«و اجتماعی و به خصوص ) مثل راديو و تلويزيون(زمینه ھای فنی 
 .ناممکن بود» افکار عمومی سراسری«وجود آمد، ظھور 

در . ھر چند در آثار مربوط به جنبش مشروطه خواھی و بعد از آن، اغلب به افکار عمومی اشاره می شود
مردم » عقايد رايج«واقع، نمونه ھای ارايه شده را، نه به عنوان آيینه افکار عمومی ايرانیان، بلکه راوی 

منظور از ھمبسته، ساکنان مناطقی است که با درجه ھايی، از نظر . سامان ھای ھمبسته بايد انگاشت
 . جغرافیايی و اقتصادی و قومی با يکديگر پیوند دارند

بیشتر در (آن باورداشت ھا، گاھی به صورت خودجوش پديد می آمد؛ اما اغلب با کوشش فعاالن جنبش 
انگیخته و ھدايت می شد و فعاالن ديگری، آنھا را در ) پايتخت و فارس و مرکز و شمال باختری ايران

 . مجموعه سامان ھای ھمبسته، به يکديگر ارتباط می دادند

با توجه به حضور . در ھر دو سطح، از ھمه ابزارھا و کانال ھای کھنه و نوی پیام رسانی استفاده می شد
وانگھی، در سرزمینی با . توده مردم، به نظر می رسد که اطالع رسانی آن دوره، موفق ھم بوده است
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مردم خونگرم و با توجه به اين که در يک جامعه اسالمی انزوای فردی نزديک به محال است، ارتباط به 
 .آسانی صورت می گیرد

 سیر انديشه، خبر و تبلیغ

بديھی است که عدالتجويی و مشروطه خواھی و شور و ھیجان ھای اواخر عصر مظفری تا چندی پس 
از استبداد صغیر، يکی از موضوع ھا و گاه، تنھا موضوع اصلی سخن مردم شھرھای بزرگ در جشن و 

 . سوگ، خانه و بازار بود

درباره آن رويدادھا و انگیزه ھايشان، مردم ازمنبريان سخن ھا می شنیدند و برای ھمديگر بازگو می 
افزون بر اين ھا، ابزارھا و محمل . بھره مند بودند» انفجار مطبوعاتی«قشرھای باسواد ھم از يک . کردند

، )به ويژه فیلم ھای مستند(ھای ارتباطی و پیام رسانی تازه ای ھم ھمچون تئاتر، عکاسی، سینما 
 .ضبط صوت و صفحه ھای موسیقی وجود داشت که در وھله نخست، به کار روشنگری می آمدند

 شايعه و شايعه پراکنی

به ويژه اگر  -قديمترين رسانه گروھی شايعه است و می دانیم که در نا آرامی ھای سیاسی و اجتماعی
 . بازار شايعه داغ می شود -انتقال خبر و اطالع آزاد و آسان نباشد

برجا  –حتا به صورت شبنامه و اعالمیه  –از دوره خیزش مشروطه، نمونه ھای پراگندن شايعه ھای دروغ 
الواط و اشرار شھری متعرض تبعۀ خارجه و «از جمله، در شبنامه ای نوشتند که قرار است . مانده است

اين خبر دروغ را پراگندند که شاه، حاج میرزا حسین مجتھد  ١٣٢٧در ذيقعده . شوند» ارامنه و يھوديان
 ! مقیم نجف را مسموم کرده است

سران مشروطه خواه متھم به کفر و : ھواداران استبداد ھم در کار شايعه پراگنی عقب نمی ماندند
شرک و ارتداد و فساد می شدند و در استبداد صغیر، ھر روز خبر نابودی و از ھم پاشیدگی قیام ھای 

و مسجدھای پیوستگان به شیخ ) مرکزاستبداد خواھان دربار و ديوان(تبريز و گیالن و اصفھان از باغشاه 
 .فضل هللا نوری پخش می شد

  سرشت مذھبیرسانه ھايی با

منبر يک وسیله ارتباطی رايج و موثر و مسجد از مھمترين کانون ھای پخش پیام بود، اما محمل ھای 
، تعزيه، »سفره اندازی«، تکیه، حسینیه، »ھیئت«زيارتگاه، : ديگری ھم با سرشت مذھبی وجود داشت

 .... پرده خوانی و شمايل گردانی، خانقاه

ارجاع ھای مذھبی واعظ يا خطیب، . ارتباط منبری با مخاطبان به ظاھر يک طرفه و در عمل متقابل است
با اعتقاد قبلی و قلبی مخاطب يکسو است و مومن از سوی سخنران دعوت می شود که ربط آنھا را با 

 . مسأله ای که عنوان می کند بپذيرد و با تکبیر و صلوات تأيید کند

در عصر مشروطه خواھی، بسیاری از آن سخنگويان مذھبی، خود از نزديکان مجتھدان بزرگ به شمار 
بدين ترتیب، پیام ھای سیاسی بسیار مھم را منبريان مشروطه خواھی ھمچون سید جمال . می رفتند

اصفھانی و حاج نصرهللا ملک المتکلمین به گوش مردم می رساندند و آنھا به نوبت خود، سخنان 
سید ريحان هللا و : در جبھه ھواداران مذھبی سلطنت استبدادی ھم چنین بود. نوشنیده را می پراگندند

لی و مانند آنھا ھمنوای شیخ فضل هللا نوری بودند و او، خود نیز گاھی از منبر با طرفدارانش سخن  ُ آم
 .می گفت

افزون بر اين، نقل نوشتارھای سیاسی روزنامه ھا بر سر منبر از سويی و بازتاب رھنمودھای واعظان از 
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 -١٢٨۵اسفند/ ١٣٢۶ربیع االول  -١٣٢۵تھران، محرم (حتی، روزنامه ھفتگی الجمال . سوی ديگر، رايج بود
 . با چنین ھدفی و به درخواست ھواداران سید جمال واعظ انتشار يافت) ١٢٨۶اردی بھشت 

 قھوه خانه

آثار اين دوره، گواه انبوھی شمار قھوه خانه رو ھا و افزايش قھوه خانه ھا ست که مھمترينشان در 
 . تھران، قھوه خانه ھای عرش و زرگر و قنبر بوده است

در آنھا، از رويدادھا سخن می رفت و پیام ھايی که در شکل گیری عقايد عمومی شھر و محل تاثیر بی 
مطالب و معايب «اعالمیه ھا را در قھوه خانه ھا می آويختند و : چون و چرا داشت، رد و بدل می شد

 ). »اليحۀ انجمن مخفی«شبنامه موسوم به (» مطرح مذاکره بود[...] ملت و دولت

روزنامه عامیانه نويس شرافت چاپ تھران، بارھا به بحث و گفت و گوی مشتريان قھوه خانه ھا درباره 
 .مسايل سیاسی و اجتماعی روز اشاره کرده است

 تلگراف و تلفن

رايج ترين و سريعترين وسیله ارتباطی از راه دور تلگراف بود که اينک شبکه دوازده ھزار کیلومتری آن، 
 ٢٣در کشاکش سیاسی، ارزش ارتباطی تلگراف آشکارتر شد و حتی اصل . سراسرايران را می پوشاند

 .متمم قانون اساسی را به روايی و آزادی آن اختصاص دادند

محمد علی شاه و دربار و استبداديان از تلگراف بھره می بردند و در عین حال، از کاربرد آن به وسیله 
از اين رو، در ھنگامه ھای مھم و به منظور بريدن رشته ارتباط مشروطه . آزاديخواھان بیمناک بودند

کمپانی تلگرافی ھند و «خواھان با يکديگر، سیم ھارا پاره می کردند و اگر اين کار در حوزه خط ھای 
 .متعلق به انگلیسی ھا اتفاق افتاده بود، تاوانش را به آن شرکت می پرداختند» اروپ

ھمان . ، سیم ھا را برای فراھم آوردن زمینه کودتای شاه، از ھم گسیختند١٣٢۶در چھارم جمادی االول 
» قطع مخابرات تلگرافاتی از بعضی نقاط بر خالف قانون«از» زبان ايران به آدمیان دنیا«ھنگام، شبنامه 

چھار روز بعد، . »با وجود اين، ملت نجیب ھنوز رشتۀ اتصال خود را قطع نکرده است«خبر داد و نوشت که 
 .سیم ھا را به ھم پیوستند تا بیانیه تھديد آمیز شاه را مخابره کنند

شبکه ھای تلفن، در شھرھای تھران و تبريز و مشھد و قزوين وجود داشت و مشروطه خواھان و 
عالوه بر تلفن مستقیم و تلفن کردن از . استبداديان از آنھا برای ارتباط با ھم انديشان خود بھره ھا بردند

 . می خواندند» اخبار تلفن«و آن را . تلگرافخانه، تلفنگرام ھم مرسوم بود

 کتابفروشی و قرائتخانه

) ناصر خسروی بعدی( کتابفروش در کنار بازار حلبی فروش ھا و خیابان ناصريه ٢٠در پايتخت، بیش از 
ھفت تن از آنان . کتابفروشانی که بر احوال آنھا آگاھی داريم، آزاديخواه و اصالح طلب بودند. وجود داشت

 . به انتشار روزنامه نیز دست زدند

صاحبان کتابفروشی ھای تربیت در تبريز و شرافت در تھران، نمونه ھای ياد کردنی کتابفروشانی ھستند 
که فروشنده و وارد کننده و ناشر کتاب، نماينده و توزيع کننده روزنامه ھای چاپ داخل و خارج از کشور، 

و محل مبادله فکر و خبر ھم » پاتوق«افزون بر اين، کتابفروشی ھا، . روزنامه نگار و فعال سیاسی بودند
، استبداديان تبريز کتابفروشی تربیت را غارت ١٣٢۶ جمادی االول ٢٣به سبب ھمین فعالیت ھا، در . بود

 .کردند
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(در تھران بود » کتابخانۀ ملی« مھمترين آنھا، . ، رواج چشمیگیری يافت)کتابخانه(» قرائتخانه«برپايی 
آنگاه، به سرعت در پايتخت و شھرھای بزرگ و کوچک قرائتخانه ھايی بنیاد يافتند و در آنھا می ). خ١٢٧٧

 .شد روزنامه ھم مطالعه کرد

 شبنامه ملت و اعالن دولت

مبارزان سیاسی، . اخطارھا، زنھارھا و دستورھای دربار و ديوان به صورت اعالن رسمی انتشارمی يافت
دربرابر روزنامه که رسانه ای آشکار و ناشرش (وسیله ارتباطی مشابھی را در اختیار داشتند که شبنامه 

 . نامیده می شد) شناخته شده است

التین ژآنھا را بیشتر با استفاده از . اين نوشتارھای پنھان نوشته و پنھان پراگنده ، انواع متفاوتی داشت
به سبب اھمیت چشمگیر شبنامه ھا در جنبش . چاپ می کردند و به گونه ھای مختلف می پراگندند

 .مشروطه خواھی و تنوعی که دارند، شايسته است از آنھا جداگانه سخن بگويیم

 روزنامه ھا

(ق ١٣١۴از آن تاريخ تا . است) میالدی ١٨٣٧/خورشیدی١٢١۵(ق ١٢۵٢آغاز روزنامه نگاری در ايران، 
گرايش به خواست . که روزنامه ای با امتیاز خصوصی انتشار يافت، ھمه عنوانھا دولتی بودند) خ١٢٧۵

، حبل المتین )اسالمبول(ھای مردمی از روزنامه ھای برونمرزی در دوره ناصرالدين شاه ھمچون اختر 
حتی  –اما در داخل، آغاز روشنگری روزنامه ھا . آغاز شد) قاھره(و ثريا و حکمت ) لندن(، قانون )کلکته(

 .از دوره مظفرالدين شاه بود –گاھی روزنامه ھای دولتی 

اين رسانه، در جنبش مشروطه خواھی به صورت يکی ازمھمترين و نافذ ترين ابزارھای پیام رسانی و 
 .  عنوان به چاپ می رسید۴٩بسیج نیروھای آزاديخواه درآمد؛ به گونه ای که ھمزمان تا 

محتوای خبری و عقیدتی روزنامه ھای آن سال ھا، از مواد ارجدار تاريخ ايران به شماراند؛ اما از نگاه فن 
از نوآوريھا، ظھور روزنامه طنز سیاسی . روزنامه نگاری، ھنوز کاستی ھای فراوانی در آنھا ديده می شود

 .و کاريکاتور بود

 گفتنی است که با وجود نبود شبکه پخش کارآمد، روزنامه ھای مسلکی اين دوره دست به دست می
 گشتند و در خانه و قھوه خانه و بازارچه و مسجد، کسانی آنھا را با صدای بلند برای بی سوادان و کم

 .سوادان می خواندند

 

     _________________________________________________________________________________________ 
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