
 پیام پنھان مشروطه: شبنامه

 ناصرالدين پروين

ُرشد در و ديوار ز شبنامه و اعالن  امسال دو سال است که مشروطه شد ايران پ
 )١٣٢۵ذيحجه ی ٢۵، ١١نسیم شمال، ش(

» پیامھای پنھان نوشته«يکی از موثرترين وسیله ھای ارتباط، تبلیغ و چالش کوشندگان مشروطه خواه، 
اگر چه اين شکل . ياد می شود -که علنی بود» روزنامه « در برابر -» شبنامه « ای بود که از آنھا با نام 

ابراز نظر و عقیده پیشینه بسیار کھنی دارد، رواج شبنامه نويسی از میانه پادشاھی ناصرالدين شاه آغاز 
 . شد

« را » پیام ھای پنھان نوشته « ابتدا، مانند آنچه خود دولت تھیه می کرد و به در و ديوار می چسبانید، 
اين ) معروف به صفراف(علیقلی خان تبريزی ) خ١٢٧٢( ق ١٣١٠می گفتند؛ اما چون از سال » اعالن 

ھا، » تھديدنامه « ھا، » اطالعیه « ھا، » اعالن « نامید، انبوه » شبنامه « گونه دستنويس ھای خود را 
ھا و روزنامه ھای مخفی را که در چند سطر يا چند صفحه، » خبرنامه « ھا و » مقاله « ھا، » ھجويه « 

« التینی و حتی چاپ حروفی تھیه می شد و نويسنده و پراگننده اش شناخته نبود، ژدستی يا با چاپ 
 . خواندند» شبنامه 

شبنامه نوشتاری : بدين ترتیب، در تعريف شبنامه نه از شکل آن می توان سخن گفت و نه از محتوايش
 .است که آن را برای آگاھی ھمگان پنھانی منتشرمی کردند و پنھانی می پراگندند

نمی " پراگنده"و در نتیجه " تکثیر"البته، برخی از نوشته ھايی که از آنھا با نام شبنامه ياد می شود، 
. شماری از آنھا نیز چنان شخصی و خصوصی بود که سودی برای آگاھی ھمگان در برنداشت. شدند

بديھی است که بیرون از حوزه فشار و سرکوب دستگاه يا نیروی حاکم، شبنامه ديگر نوشته ای پنھانی 
 .نبود

شکوفۀ : ھمچون روزنامه ھا، برخی از شبنامه ھا ھم دارای نام مشخص و شماره گذاری بودند
از ھمین رو است که ... تحقیق و شبنامۀ عصر،ندای غیبی،صبحنامۀ دعوة االسالم،احقاق الحق

معرفی کرده اند و اين، سوای روزنامه ھای مخفی است که » روزنامه « کسانی آن اوراق عنواندار را 
 .بسیاری از منابع، آنھا را به نادرست در زمره شبنامه ھا آورده اند

 تھیه و تکثیر شبنامه

مشروطه طلب و استبدادی، طلبه و بازاری و . شبنامه نويسی به دسته يا جمع خاصی تعلق نداشت
حتی دختری که خواھر زاده ثقة . درباری و سپاھی، به صورت فردی يا گروھی شبنامه می نوشتند

ثقة االسالم، مجموعۀ آثار قلمی، تھران، (االسالم روحانی برجسته تبريزی بود، در اين کار دست داشت 
در عین حال، از شیوه نگارش و محتوای اکثری از شبنامه ھا پیداست که ). ٢٧١-٢۶٩، صص ١٣۵۵

 .نويسنده يا نويسندگان آنھا، بھره اندکی از دانش و فرھنگ داشته اند

التینی، به ژچاپ . التینی، سنگی و حروفی بودندژشبنامه ھا، دستنويس و يا به يکی از سه نوع چاپ 
التینی ژاز ھمین رو، شبنامه را اوراق . سبب آسانی فراھم آوردن ابزارھا و تکثیرش، رواج بیشتری داشت

پس از آن، چاپ سنگی بود و اين، بیشتر از استبداديان ديده شده .  می نامیدندالتینژو گاه به تنھايی 
 . است؛ مانند صبحنامۀ دعوة االسالم و پاره ای از نوشتارھای ھم انديشان شیخ فضل هللا نوری

. التینی ھا را به خط نسخ می نوشتند تا نويسنده به آسانی شناسايی نشودژاکثر دستنويس ھا و 
برخی از آنھا مصور اند؛ ھمچون شبنامه تھديد آمیزی که نامی ندارد و دو شمشیر در باالی آن کشیده اند 
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در اين شبنامه، ايران به گونه . را خبر می داد" مرگ ناگھانی ايران، يعنی استقراض از روس و انگلیس"و 
مردی در حال جان کندن تصوير شده و يک روس و يک انگلیسی به عنوان عامالن مرگ او، در دو سويش 

 .به چشم می خورند

 انواع شبنامه

 معرفی می کردند که اگر محتوايشان آگاھانیدن از انجام کاری در اعالنبسیاری از شبنامه ھا، خود را 
 اطالق نشده اما اعالمیهبر ھیچیک از شبنامه ھا، عنوان . گذشته يا آينده بوده، نامگذاری درستی است

 . بسیاريشان اين ويژگی را دارا ھستند

برخی از اعالمیه ھا به امضای گروه ھای سیاسی است، ولی اغلب، برای بازشناخت گروه ناشر بايد به 
اعالن ملت به : نام بسیاری از اعالمیه ھا ھم گويای تعلقشان به تمامی جامعه بود. متنشان مراجعه کرد

نوع سوم، عین برخی از فتواھا و . بريگاد قزاق، آخرين اتمام حجت ملت ايران به اھل نظام، زبان حال ملت
اعالن ھا و تلگراف ھای مجتھدان مشروطه خواه نجف و کربال و تھران است که در ھنگامه ھا پنھانی 

 .تکثیر و توزيع می شد

است که در » اليحۀ انجمن مخفی « نمونه آن، . خواند» نامه سرگشاده « نوع ديگری از شبنامه را بايد 
نوع پنجم از شبنامه، . صدارت عین الدوله به او نوشته و به نارسايی ھا و نابسامانی ھا اشاره کرده اند

گاھی، مقاله ای را به مرور چاپ می کردند . است) سیاسی يا اجتماعی و اغلب با مايه مذھبی(مقاله 
تکثیر می شد و ) ١٢٨۵مرداد ( ١٣٢۴بود که در جمادی اآلخر » مجلس ملیۀ اسالمیه«و از آن جمله، 

 ..."در آن نمره اشاره کرديم که: "يکی از آنھا چنین آغاز می شود

د و ناظم االسالم کرمانی آنھا را در کتاب تاريخ دو شبنامه، به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده ان
.  نام داردسئوال و جواب میرزا حسین خان با میرزا احمد خانشبنامه، . بیداری خود آورده است

 .اين دو شخصیت فرضی، آزاديخواه اند و درباره مسايل روز با يکديگر سخن می گويند

نوع ديگر، خبرنامه يا بولتن خبری است و . نوع ھفتم شبنامه، ورقی است که يک خبر مھم را می دھد
برخی از شبنامه ھا . البته عنصر خبر در بسیاری از شبنامه ھای ديگر ھم ھست. چندين خبر در بر دارد

مضمون اليحه ای که "از جمله، شبنامه ای بی نام شامل . اختصاص يافته اند» خبر پشت پرده«به 
ً پیشنھاد اعلیحضرت اقدس ھمايونی ارواحنا فداه  دولتین انگلیس و روس در باب مشروطیت ايران رسما

. منتشر شده است) ١٣٢٧جمادی االول (که يک ماه بعد » مجلس منافقین«و نیز، شبنامه " نموده اند
 .گفتنی است که بسیاری از اين خبرھا ساختگی بودند و تنظیم و انتشارشان برای برانگیختن مردم بود

نھمین نوع، روزنامه مخفی است که تفاوتش با روزنامه ھای عادی، نامعلوم بودن نام ناشر و محل انتشار 
از آن جا که روزنامه مخفی، تنھا نوعی از روزنامه است، بايد آن را از . و ھمچنین، رايگان بودن آن است
به . تا پايان استبداد صغیر، سه روزنامه مخفی در تھران به چاپ رسید. رديف شبنامه ھا بیرون انگاشت

آنھا، روزنامه ھای مشروطه خواھی را بايد افزود که در خارج از آن شھر استبداد زده به چاپ می رسیدند 
 . و در پايتخت مخفیانه توزيع می شدند

ممکن است نوع دھمی را نیز تشخیص دھیم و نمونه آن، نوشتار تخیلی درازی به طنز سیاسی است 
 .نام دارد» سواد مناجات يکی از اولیاء با قاضی الحاجات و جوابی را که ھاتف غیبی ندا کرد«که 

 چگونه شبنامه را می پراگندند؟

گواھی ھای تاريخی نشان می دھد که آنھا را اکثر به درھا و . مھمترين مرحله، توزيع شبنامه بود
باز، با توجه به منابع ھمان . ديوارھای گذرگاه ھای مھم و يا بناھای مذھبی و دولتی می چسباندند

، »مجامع و مدارس و کوچه ھا«، »بین مردم«، »سر کوچه و بازار«دوره، ريختن يا انداختن شبنامه در 
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 .رواج داشت» اينجا و آنجا« و » خانه ھای مردم«

يک نمرۀ شبنامه گاھی از صد دست می . "راه سوم، پراگندن شبنامه به صورت دست به دست بود
يک شبنامه توزيع شده در تھران، با ). ٣٢۶، ص ١٣۶٢ملک زاده، تاريخ انقالب مشروطه، تھران، " (گذشت

ھر کس اين اعالن را بخواند و به غیر ندھد و از انتشارش مضايقه کند، آن : "اين عبارت پايان می پذيرد
گفتنی است که برخی از شبنامه ھا را نزديکان مظفرالدين شاه "! کس را خائن و مستبد می دانیم

 .پنھانی روی میز تحرير او می گذاشتند

توزيع شبنامه از راه پست نیز صورت می گرفت و از مضمون آنھا، به صورت ھای ديگر ھم با خبرمی 
و يا خواندن آن با صدای بلند برای ديگران و به ويژه " آزاد شده"چاپشان در روزنامه ھای شھرھای : شدند

" آن کاغذھا"حتی مظفرالدين شاه، در يک مھمانی، . کسانی که از خواندن و نوشتن بھره ای نداشتند
با صدای بلند "که يکی از آنھا را زنی در کوچه به او داده بود و دومی را در داالن خانه میزبان يافته بودند، 

 ).٣۶١، ص ٢ناظم االسالم، ج" (خواند

 تاثیرشبنامه ھا

ناظم . نوشتارھای مربوط به دوره مشروطه خواھی، آگنده از ذکر اثرھای مثبت يا منفی شبنامه ھا است
روزنامه . االسالم کرمانی گزارش می دھد که با ديدن يکی از آنھا، مظفرالدين شاه به انديشه فرو رفت

ما بیچاره ھا، ما بدبختا، ما فقیرا رو ضرب "عامیانه نويس شرافت از زبان يک کاله نمدی نوشت که 
شبنامه ھای آن زمان را بزرگترين عامل "يکی از شاھدان ھم يادآور شده است که ." شبنومه بیدار کرد

ملک زاده، ص" (روشن کردن افکار مردم به اصول و فلسفۀ نوين بايد دانست و بھترين محرک انقالب
٣٢۶.( 

بدين ترتیب، اين وسیله ارتباطی کارا و کم ھزينه، در بیداری مردم و سستی و سقوط استبداديان موثر 
به . اما، گاه به صورت ابزار فريب افکار، دشمنی فردی و سودجويی و ناسزاگويی نیز در می آمد. افتاد

خصوص، در زمان ھايی که آزادی گفتن و نوشتن برقرار بود، شبنامه نويسی کاری ناپسند انگاشته می 
کسانی از مردم ھمان دوره و محققانی ھمچون کسروی و آدمیت، محتوای بسیاری از آنھا را مورد . شد

 . انتقاد قرار داده اند

 ذيقعدۀ ٢مذاکرات مجلس، (در نخستین مجلس شورای ملی لحن پاره ای از شبنامه ھا را نکوھیدند 
ً نشر : " و انجمن ايالتی آذربايجان اعالم داشت) ١٣٢۵ جمادی الثانی ۵ و ١٣٢۴ اعالنی که شبانه خفیتا

يک نماينده ). ١٣٢۴ رمضان ٢٢، ۶، روزنامۀ ملی، ش »اخطار«" (می کنند، از طرف مفسدين است
حیران بودم که با وجود : "مجلس ھم درباره شبنامه در روزنامه حبل المتین چاپ تھران نوشت

 !".مشروطیت، چرا آفتابی نمی شود و خود را در ظلمت شب به مرارت می اندارد
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