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  هاي سياسي اجتماعي شيعه نقش ارتباطات سنتي در جنبش
 )ايران ةموردي جنبش مشروط ةمطالع(

  *محسن الويري
  **مقدم جواد نظري

  چكيده
ــژوهش  جــتو ــه مفهــوم ارتباطــات ســنتي و پ ــارة ه ب آن در تحــوالت نقــش درب

ضمن بازشناسي هويت اجتماعي شيعه، ما را بـه   ،تواند مي سياسي شيعه  ـ   اجتماعي
 يي آن در جـوامع ها تر ابزارهاي ارتباطي سنتي و كاركردها و قابليت شناخت عميق

توجـه   كوشد با اين مقاله مي. رهنمون سازد ،ايران ةويژه جامع به ،با فرهنگ شفاهي
ضــمن پــرداختن بــه چگــونگي  ،فرهنــگ و ارتباطــات ةحــوزمنــابع و مĤخــذ بــه 
جنـبش   هاي ارتباطات سنتي تاريخ اجتماعي شيعه در آفريني و جايگاه ظرفيت نقش

هـاي سـنتي    دي رسانهتصويري روشن از حضور و نقش كاربرعرضة به  ،مشروطه
به تأثير علماي شيعه و مسجد و منبر  با توجه. هاي اجتماعي بپردازد شيعه در حوزه
شيعي  ةهاي جامع خانه و مراسم جمعي سنتي مذهبي و ديگر ظرفيت و بازار و قهوه

 اطـات سـنتي در حـوزة   توان به اهميت واكاوي و بـازتعريف مفهـوم ارتب   مي ،ايران
 وتـرين   عميـق ، برد و دريافت كه ارتباطات سـنتي   مي پيفرهنگ و ارتباطات اسال

بـديلي در فرهنـگ شـفاهي ايـران اسـالمي و       نقـش بـي   ،ترين نوع ارتباطات ساده
  .شيعه داردسياسي  ـ  اجتماعيتحوالت 

ارتباطات سنتي، جنبش مشروطه، روحانيون، مسجد، تـاريخ شـيعيان،    :ها واژهكليد
  .هاي اجتماعي جنبش

                                                                                                 

  alvirim@gmail.com )ع(  دانشگاه باقرالعلوم ،استاديار گروه تاريخ *
  )نويسندة مسئول( )ع( دانشگاه امام صادق ،كارشناس ارشد معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات **

 8/2/1391 :، تاريخ پذيرش4/11/1390 :تاريخ دريافت
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  مقدمه
 )traditional communication(ترين انواع ارتباطات، ارتباطات سـنتي   ترين و عمومي از مهم

در  ،جوامـع دارد و همـواره  ) local identity(است كه ريشـه در فرهنـگ و هويـت بـومي     
گيري هويت  در شكلكننده و مهم  تعيين ينقش ،يكي از عناصر مهم حيات اجتماعي جايگاه

 ةدلـي و تقويـت روحيـ    هـم برقـراري  و  )public opinion( جمعي و بسيج افكـار عمـومي  
ة حـوز  سـنتي و  ارتباطـات  ةمطالعـ . وسيع دارد يها در سطح گرايي و نشر عقايد و ايده هم

هـاي اجتمـاعي    ها و حركـت  ها در جنبش و نقش و ابعاد تأثير آن )poblic sphere( عمومي
ارتباطات را به كشف  ةچندي است كه در سطح محدودي توجه بخشي از انديشمندان حوز

تـاريخ ارتباطـات شـفاهي    . اسـت ده كرتر اجزا و عناصر آن معطوف  و شناخت هرچه بيش
 هـاي سـنتي در   ارتباطـات و رسـانه   ةها و شواهد حضور و تأثير شبك ايران سرشار از نمونه

كشـف ايـن شـواهد و     .شـيعي ايـران اسـت    ةجامع فرهنگي و ،اجتماعي ،سياسيتحوالت 
هاي سنتي و نقش و جايگاه آن  تر ابعاد رسانه در تحليل هرچه بهتر و روشن ها ما را گزارش
 .دكرويژه حيات اجتماعي شيعه ياري خواهد  حاضر و به در عصر

 )W. Hachten(و ويليـام هـاكتن    )Toffler(نظراني مانند تافلر  صاحب ديدگاهبا اتكا به 
هاي سنتي ارتبـاط در جوامـع مسـلمان و بـا نگـاه بـه تـاريخ تحـوالت          نقش شيوه بارةدر

سـاز   هاي تأثيرگذار و سرنوشت جهان تشيع و چگونگي پيدايش جنبش سياسي ـ اجتماعي
از  ،گيـر ارتباطـات سـنتي    نقـش چشـم  بـه   تـوان  مـي  ،مشروطه و انقالب اسالمي در ايران

 ؛1379 فرقاني،(برد   پي ،اجتماعي عالم تشيع هاي اين جنبشثيرگذار در أترين عوامل ت مهم
Sreberny & Mohammadi, 1994; Toffler, 1991(. 

نقش و جايگاه و ميزان تأثير و نتيجه و رسالت آن تبيـين   به با توجهاجتماعي  ةهر پديد
بـا رسـالت    بنابراين، بايد گفت نقش و جايگاه و اهميت مفهـوم ارتباطـات سـنتي    . شود مي

بيين ت هعقايد در ميان تود بخشي به عقايد ملي و مذهبي و نشر افكار و و عمق يساز فرهنگ
اجتمـاعي و   ارتباطـات  ةسنتي و تأثير آن در تقويت شـبك نظر به اهميت ارتباطات . شود مي

مطالعه و مداقه در  و هاي اجتماعي ها و خيزش تعميق باورهاي ملي و ديني و ايجاد حركت
هـا   هـا و برنامـه   صـحيح آن و اسـتفاده از آن در سياسـت    سوي درك اين خصوص ما را به
 ارتباطـات  ةتوجه شايسته و بايسته به حـوز  نبودبا عنايت به  ،بنابراين. رهنمون خواهد كرد

هـاي كارسـاز در    و ايده منابع و مĤخذ ةسنتي در جهان امروز و لزوم حركت در مسير توسع
 ةشـبك  گونـاگون و ابعاد تأثير اجـزاي  كشف الگوها و ساختار و  فرهنگ و ارتباطات، ةحوز
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در فراينـد   ،هـاي فرهنگـي و ارتبـاطي شـيعه     يكـي از ظرفيـت   جايگـاه  در ،سنتيارتباطات 
  .يابد ميجوامع اهميت و ضرورت دوچنداني  سياسي ـ اجتماعيتحوالت 
است نحوه و چگونگي تأثير عناصر و   ترين سؤالي كه اين مقاله درصدد پاسخ به آن مهم

. اسـت  سياسي ـ اجتماعيهاي  گيري جنبش ابزارهاي ارتباطات سنتي جوامع شيعي در شكل
اي موردي دريافت كه ارتباطات سنتي چه تأثيري در پيشـبرد   توان با مطالعه مي ،منظور يندب

 ةالزمـ  .داشـته اسـت   ،هاي سياسي اجتماعي تاريخ تشيع از جنبش، اهداف جنبش مشروطه
كـه در فراينـد    اسـت  ترين ابزارها و عناصر ارتباطات سـنتي  پاسخ به اين پرسش مرور مهم

 ضـمن مطالعـة  بايـد  چنـين   هـم  .نـد ا هداشـت  مشاركت سياسي ـ اجتماعي تكوين اين جنبش
 سـاز  نقش و تأثير ارتباطات سنتي در اين رويداد بزرگ و جريان ،مصاديق و شواهد تاريخي

  .دشوسنتي تبيين  ةيك از اين نهادها و مراكز و اجزاي شبكة تعامل و ارتباط هرنحو و
ي، اجتمـاع اوضـاع   ةبه مطالعـ  ،اي از منابع و اسناد منتخب با استناد به پاره ،اين تحقيق

 زمـاني  ةمحـدود  و در نهضـت مشـروطه   ةشيعي ايران در آستان ةو فرهنگي جامع ،سياسي
  .پردازد ميتا پيروزي نهضت مشروطه  1270پس از جنبش تنباكو در سال 

  
  تينمفهوم ارتباطات س

 ةنظران حـوز  اما صاحب، ي چندان ساده نيستنتس تعريفي جامع و مانع از ارتباطات عرضة 
اي  كه به پـاره اند  كردههاي خود، تعريف خاصي از آن مطرح  بندي ديدگاه با جمع ،ارتباطات

خصوص از  مفهومي است كه به »ارتباطات سنتي«مفهوم . كرداز اين تعاريف اشاره خواهيم 
يـك  «بـه نـام    ،)MacBride( برايد با انتشار گزارش معروف كميسيون مك 1970 ةاواخر ده

 اي به خود اختصاص داد ارتباطات جهاني جاي ويژهشناسي  كتابدر  ،»جهان، چندين صدا
توان دريافت كه بسـياري   ارتباطات مي ةحوزمنابع و مĤخذ با مروري بر  ).1369 ،برايد مك(

همــواره بــر  ضــمن تأكيــد بــر وجــه انســاني ايــن دســت از ارتباطــات،  ،نظــران صــاحب
) oral communication(و ارتباطات شـفاهي   رندبودن آن تأكيد دا بودن و محدود فردي ميان
كنند كـه تمـايز سـاختاري و كـاركردي      رو و محدود را در ذيل مفهومي تعريف مي  در  و رو

هـاي جمعـي    در آن از ابزارها و رسـانه  ارتباطاتي كه عموماً؛ روشني با ارتباطات مدرن دارد
  .شود نوظهور استفاده مي

 ي، ارتباطات شـفاهي را ارتباطـات  سنتي ةگذر از جامعدر كتاب  ،)D. Lerner( دانيل لرنر
طرفـه و محـدود و   وگـوي دو  برمبنـاي گفـت   را  چـه  كند و درواقع هـر آن  سنتي قلمداد مي
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 )وگـو  گفـت (ديالوگ و با محوريت ) inter personal communication( فردي ارتباطات ميان
 طبيعـت ارتباطـات   ،درواقـع ). 44: 1389 معتمـدنژاد، (داند  گيرد ارتباطات سنتي مي يشكل م

بـاور  اين  ).104: 1388 فر، فهيمي( و تعامل مبتني استوگو  گفتهاي سنتي بر  سنتي و رسانه
 بليك .)319: 1387موالنا، ( شود ارتباطات مشاهده مي ةدر آثار برخي انديشمندان ديگر حوز

)Blake( و هارولدسن )Horoldsen( و سـت  دررومستقيم و روورند كه اين ارتباط بر اين با
بليـك  (رود  مي شمار آن به ةهاي برجست آني و بالواسطه از مشخصه) feedback( فرست پس

در اين فرايند تعاملي، دوسوي ارتباط ضمن استفاده از تجربيات، ). 40: 1378 و هارولدسن،
و كننـد   ميديگر براي مبارزه و غلبه بر تنهايي با ديگران ارتباط برقرار  و توان يك ،ها آموخته

: 1378 ،ديگران بركو و(شود  هويت و نقش اجتماعي خويش مياين منجر به درك افراد از 
همــواره نقــش  اســت تــا بــودن ايــن نــوع از ارتباطــات موجــب شــده ســاده .)159 -  158
 ـ اجتماعيهاي  ها و حوزه بسيج مردم در برنامهدر هدايت افكار عمومي و  را اي كننده تعيين

هاي انتقال افكار و اطالعات در  جامعه داشته باشد و ابزارهاي سنتي آن از بهترين راه  سياسي
برايد بـر نقـش    مك. )79: 1369 برايد، مك( است سواد جوامع كوچك و غيرپيچيده و يا بي

است كـه از ارتباطـات   بر اين نظر و دارد آموزشي و اقناعي و تربيتي ارتباطات سنتي تأكيد 
يا تغيير  ،هاي موجود ها يا ايدئولوژي آموزش، تقويت ايدهبراي صورت، هميشه  درهر ،سنتي
  ).105: همان( شود هاي موجود استفاده مي ها و نگرش ارزش

اين ارتباطات توجه و تأكيـد دارد   ةپسندان ساختار شفاهي و عوام محمدمهدي فرقاني بر
حـال مـروج و     عينداند كه در و عقايد عمومي مي ،هنگآن را در باورها، تاريخ، فر ةو ريش

ناصـر  از نظر ). 74 :1387 فرقاني،(سويه  آن نيز هست و اغلب دوسويه است و نه يك وممق
چهره كه پيش از ظهور وسايل ارتباط جمعي نوين  به چهرهروابط باهنر، ارتباطاتي متكي بر 

هاي مـدرن نيـز كاركردهـاي     و پس از ظهور رسانه ساخته ميارتباطات اجتماعي را محقق 
هـاي   ، جزئـي از حـوزه  خود را در رفع نيازهاي ارتبـاطي مـردم اسـتمرار بخشـيده اسـت     

اسـت كـه   آن  بـر او . اي براي تحقق ارتباطـات اجتمـاعي اسـت     ارتباطات انساني و وسيله
 آن قدمت و نظر  مورد ةرسان ويژگيِ اين و شود نميارتباطات سنتي برمبناي محتوا تعريف 

 ارتباطـات  از نـوع  ايـن  تمايز مالك كه گردد بازمي چاپي مدرن هاي رسانه از پيش ةدور به
  .)84 :1387 باهنر،( بود خواهد

شـده  بودن اين ارتباطات تأكيـد   بودن و دوسويه همواره بر شفاهي ،در تعاريف ذكرشده
اي  اشـاره  ،بـودن  سـويه  بـودن و يـا حتـي يـك     جملـه مكتـوب  است و به ديگر ابعاد آن، از
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طي است مكتوب و كه ارتبا اند سنتيارتباطات انواع ها يكي از  رنوشتهديوا مثالً. است نشده
  .فراگير داردتقريباً گيرد و قابليتي  سويه شكل مي صورتي يك به ،ديگر نه شفاهي و ازطرف

بگيريم،  درنظرش كه ابه هر معن ،راسنت  جوهرة كه داشتاين نكته را نيز بايد مدنظر 
. دهـد  الم انسـاني تشـكيل مـي   هي و حقيقت مطلق و نهايي و برتر از عتوجه به حقايق اال

منشأ با جز با حقايق و اصولي  ،نيست هم و مفهوم و تفسيرپذير معناي دين نيست سنت به
: 1380نصـر،  ( شـود  هاي برگزيده به ابناي بشر منتقـل مـي   ازطريق انسان هم آن كههي اال

. تـوان عنصـر ديـن را ناديـده انگاشـت      سـنتي، نمـي  در تعريف ارتباطات  ،بنابراين). 155
اي از  سـنتي گونـه   ارتباطـات « كـه توان گفت  مي ،شدهبندي تعاريف ذكر هرحال با جمع به

 خـود  هـاي  پيام در و ديني هاي هآموز از ملهم خود كار  و  ساز در كه است انساني ارتباطات
 مكتوب گاه و دوسويه و شفاهي تر بيش و است عمومي فرهنگ با سازگار و ها آن از متأثر

 بسـيار  و اسـت  سريع و مشهود آن حين در واكنش و بازخورد دريافت ؛است سويه يك و
  .»انواع ديگر ارتباطات است ةهم اساس و پايه و است تأثيرگذار و عميق
  

  سنتي از نظر يونسكو نقش ارتباطات 
كـس پوشـيده    ارتباطات سنتي در زندگي امـروز بشـر بـر هـيچ     ةكننده و پردامن نقش تعيين

در . شود تر مي نروز اهميت و جايگاه آن براي همگان روش شايد بتوان گفت روزبه. نيست
 ةالمللـي مطالعـ   كميسـيون بـين   ،برايد مكفصل دوم و سوم قسمت دوم گزارش كميسيون 

هاي سنتي ارتباطـات   اهميت شكل  ةدربار ،شدهكه ازطريق يونسكو تهيه ، اتمسائل ارتباط
  :است آمدهچنين  يدر جوامع امروز

  :داشت خاص توجه بايد ر،زي علل به فردي، ميان ارتباطاتبه 
 در را خـود  حيـاتي  اهميـت  فردي، ميان ارتباطات ويژه به ،ارتباطات سنتي هاي شكل. 1
 حفظ يافته، توسعه كشورهاي در هم و توسعه درحال كشورهاي در هم جهان، نواحي تمام
  .است گسترش درحال چنان هم و كرده
 70 -  60 كـه  توسعه، درحال كشورهاي روستاهاي ساكنان مخصوصاً دنيا، مردم اكثر. 2
 ،هـا  آندريافـت   نيـز هـا و   انتقـال پيـام   براي دهند، مي تشكيل را جهان كل جمعيت درصد

ايـن   ةوسـيل  به منتشرشده هاي پيام به و دهند مي ادامه به استفاده از ارتباطات سنتي چنان هم
  .تر اعتماد دارند مجراهاي ارتباطي بيش
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 جايگـاه  در كه  صورتيهاي نوين، در رسانه هاي محدوديت و ها مزيت كامل شناخت. 3
هـاي   زيرا شبكه ؛است ممكن  غير ،شوند بررسي فردي،  ميان ارتباطات از جدا ارتباطي عوامل

 رشد ،شوند مي افزوده اه آن بر كه جديدي هاي شكل با ،همراه و بسته هم صورت ارتباطي به
  .برند نمي ميان از را قديمي ارتباطي هاي نظام وجه هيچ به و كنند مي

زداي  فردي، برخالف تصور معمول، دربرابـر آثـار شخصـيت    هاي ارتباطي ميان شيوه. 4
 نقش و كنند مي پيدا جديدي اجتماعي كاربرد و معنا مجموعاً ارتباطي، نوينهاي  تكنولوژي

 نـد كن مـي  حفـظ  معاصـر  جوامـع  در دموكراسـي  گسـترش  و پيشرفت براي را خود انساني
)MacBride, 1980: 47-48(.  

  
  سنتي ساختار و ابعاد ارتباطات 

 نگـاهي كوتـاه   توان به ابعاد و ساختار ارتباطات سنتي مي ،شده ارائهبه تعاريف  با توجهحال 
  .كردذيل مالحظه و مطالعه  ةتوان در چند زمينه يا حوز ارتباطات سنتي را مي. انداخت

  
  سنتي نهادهاي ارتباطاتمراكز و 

تـرين بعـد    گيـرد مهـم   شـكل مـي   ها فرايند ارتباط در آن ها و نهادهايي كه بسياري از مكان
و ابـد  ند از معا سنتي عبارت  ترين مراكز ارتباطات عمده. دهند ارتباطات سنتي را تشكيل مي

خصوص  به و ها و ترياها، كافه گو و بحث،و ، مجالس گفتمساجد، مراكز تجمع و تحصن
هـا،   خـواني، وعـظ و خطابـه، تكايـا و حسـينيه      مجالس روضـه  مسلماندر ايران و جوامع 

هـاي   ها، حمـام  گاه كعبه و زيارت ة، مراكز زيارتي مثل خانها ها، زورخانه خانه بازارها، قهوه
هـا و   نشـيني  و نيـز شـب   ،سـراها  هـاي محلـي، كـاروان    هـا و بازارچـه   گـاه  عمومي، ميـدان 

هـا   ايـن مكـان  . اهالي يك محل و منطقه يا ،، دوستانخويشاونداناي  ديدوبازديدهاي دوره
ار دارنـد و ازطرفـي ريشـه در    كـ   و  مردم با آن سر ةروند كه تود شمار مي مراكزي به عمدتاً

  .فرهنگ و هويت آن جامعه دارند
اسـتفاده  گونـاگون  اند و براي امـور و مقاصـد    چند منظورهاغلب مراكز ارتباطات سنتي 

و تعلـق دارنـد   گريز نيستند، بلكه به توده  گرا و مردم نخبه ينهادهاي چنين بنابراين، .شوند مي
 ،كردنتجديـد قـوا   يابي بـه آرامـش،   گاه، يا محل دست گاه، استراحت در بسياري اوقات پناه

  .روند شمار مي به اخبار روزاز كسب اطالع  ، ورودرديدارهاي رو مكاني براي
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  سنتي  ها و محتواي ارتباطات پيام
. دشـو  و نـاقص تلقـي  مـد  اناكارفراينـدي  ممكن است  ،ر، بدون انتقال پيامارتباط مؤثيند افر
سـنتي نيـز همـواره درصـدد انتقـال پيـام و        )communicator( گـران  ارتبـاط  ،علت همين به

هـا، از ريزتـرين مسـائل     اين پيام ةگستر. اند محتواهاي متنوع و متعددي به مخاطبان خويش
گيرد و  جوامع را دربر مي سياسي ـ اجتماعيهاي  ترين مسائل و چالش زندگي بشر تا بزرگ

 هـاي  مپيـا . دارد هـا  پيـام  ايـن  در خـاص  جايگـاهي مضامين ديني گونه كه اشاره شد  همان
ين اجتماعي خالي نيست و با تشـريح و تحليـل   مضام و سياسي محتواي از سنتيارتباطات 

گري و هشيارسازي اجتماعي دارند  روشن ها سعي در وقايع روز و معرفي علل و عوامل آن
برانگيختن شورش و عصـيان   برايو بسياري مواقع نيز از احساسات و عاليق مذهبي مردم 

ـ . شود برداري مي عمومي عليه وضع موجود و مستقرساختن نظم جديد بهره نهضـت   ةتجرب
  هـاي  نمونـه جمله در ايران از 1357الب اسالمي سال و انق ،خرداد15تنباكو، مشروطه، قيام 

  ).78 :1387 فرقاني،( ذكرند  درخور
 ،هاسـت  بر اعتقـادات و سـنت   كه مبتني ،ها هاي اين شبكه و نيز صراحت اين پيام صحت پيام

هـا را   پيـام ايـن  پـذيرش   ترتيـب  بـدين  بخشد و ميمخاطبان به نوعي احساس اطمينان و اعتماد 
  .كند ميتر  تر و گسترده ممكن
  
  گران سنتي ارتباط

كـه  دارند هاي ارتباطي مختلفي  به توان و ظرفيت خود مهارت با توجهگران  هريك از اين ارتباط
ـنتي   ترين ارتباط غالباً مهم. كنند ميارتباط مؤثر استفاده  برايبه فراخور زمان و مكان از آن  گران س

هويت ها و  اين افراد بر ويژگي. گيري براي جلب و جذب مخاطب برخوردارند از مهارت چشم
و حـاالت   ،صدا ،در حركات، لحن را هاي الزم كاري ها و ريزه اند و تكنيك مخاطبان خود مسلط

، موقعيت مكـاني و زمـاني را   برند كار مي بهها  تر بر آن چهره براي تأثيرگذاري هرچه بهتر و عميق
هـاي خـود    يامو شكل پ ،گيرند و متناسب با زمان و مكان موضوع، محتوا هنگام ارتباط درنظر مي

  .سازند گان را مسحور كالم خود ميگزينند و گاه شنوند ميرا بر
: ترتيـب برشـمرد   توان بدين شيعي ايران را مي ةگران سنتي در جامع تركيب كلي طيف ارتباط

خوانـان،   خوانـان، پـرده   ها، بازاريان، نقـاالن، شـاهنامه   گردان خوانان، تعزيه وران، نوحه علما، سخن
ـنتي  ةو ديگر عناصر ارتباطي شبك ،سنتي ةچاووشان، بازيگران تعزيگيران،  معركه بـا  . ارتباطات س
ي ا گونـه  به تعريفي كه از ارتباطات سنتي و نقش دين در آن ذكر شد، جايگاه كساني كه بـه  توجه
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خصوصـيات فـردي و    گـران،  شخصـيت ارتبـاط  . كنـد  مـي  را جلب منسوب به دين هستند نظر
ارتباطات نـوين نقـش    با  مقايسه درو حاالت چهره و قيافه در ارتباطات سنتي  ،رفتاري، تن صدا

  .ارتباط دارد شكست يا تري در موفقيت كننده تعيين
  
  سنتي هاي ارتباطات شيوه

كـه اغلـب كـاركردي    د شو ميهاي خاصي استفاده  ها و روش از شيوه ،در اين نوع ارتباطات
هايي كـه عمـدتاً ارتباطـات     ر اين ارتباطات از شيوهفرستندگان پيام د. سنتي و شفاهي دارند

دهـد   كنند كه به آنان اين قابليت را مي استفاده مي استو گروهي  ،چهره به فردي، چهره ميان
و بازخورد مخاطب، مؤثرترين تاكتيك را بـراي نفـوذ و    واكنشبا دريافت سريع  ،تا همواره

 درو انعطاف الزم را براي تغيير ساختار و محتواي پيـام و تشـديد تـأثير     نندكاقناع انتخاب 
تباطـات سـنتي بـا    ار تمـايز ترين وجـه   له درواقع مهمئاين مس .مخاطب از خود نشان دهند

هـاي   و تجمـع  هـاي مناسـبتي   و تجمـع   ، مراسـم براي مثال. رود شمار مي ارتباطات مدرن به
سنتي است كـه بـه    ارتباطات ةشبك ساز مطرح در انمذهبي و ملي از ديگر ابعاد مهم و جري

  ).86: 1374 همايون،( شود فراخور سوگ و عزا و يا فرح و شادي برگزار مي
افكـار عمـومي تـأثير    در  ،هـاي نـوين   هماننـد رسـانه   ،گران در ارتباطات سنتي ارتباط

ها و عقايـد   انگارهمثل تقويت ؛ باشدگوناگون هاي  تواند در زمينه اين تأثير مي. گذارند مي
ـ  ،عقايـد موجـود  زدن به  فكر تازه و نو، خدشه عقيده و و ايدهخلق افكار موجود،  و  ةارائ

انگيـزه  بـرانگيختن  و  )80 -  79 :1387فرقـاني،  ( و عقايد متعارض با عقايد پيشـين  افكار
سـوي   بـرانگيختن شـوق بـه    و ،تقويـت اخـالق   ،هاي سياسـي و اجتمـاعي   براي حركت

از ابزارهـاي  معمـوالً  در ارتباطـات سـنتي   . آمـوختن و عبـادت   ماننـد دانـش  هايي  خوبي
تـوان   مـي بنـابراين   شـود،  ميمحدودي  ةشود يا استفاد تكنولوژيك و پيچيده استفاده نمي

مثـل   ،هاي مكتـوب  گاهي نيز از شيوه. تر است گفت كه به طبيعت زندگي انساني نزديك
  .شود استفاده مي ،ديوارنوشته و نامه شب

اي سنتي و تأثيرگذاري است  ها و ابزارهاي رسانه تاريخ اجتماعي شيعه سرشار از ظرفيت
مسجد و منبر، تكيـه و حسـينيه،    ؛دارندو پردامنه  اعتنا  درخورهاي  كه هريك نقش و ويژگي

، ها و حرم عاليه ها، عتبات ها، زورخانه خانه خواني، وعظ و خطابه، بازار، قهوه مجالس روضه
انـد كـه در    تي بـوده نترين مراكز ارتباطات سـ  عمده خواني چاووشي و ،ي، تعزيهنقالمجالس 
دادن و تفهيم منافع  ها، شكل فكري در ميان آن دلي و هم ارتباط، هم برقراريمردم،  گردآوري
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 جايگاه ،ي تا امروزتح ،گذرد چه پيرامونشان مي مردم از آن  ةكردن تود آگاهو مشترك جمعي، 
  .اند مهم خود را حفظ كرده

  
  همشروطجنبش 
 ،پــيدر برانگيــز پــي قاجــار، حــوادث تأمــل انت در اواخــر دوركــســامان مملباوضــاع نا

اهانت حاكمان اطراف به برخـي از علمـا    گيري برخي طالب و تبعيد آنان به اردبيل، دست
تخريـب گورسـتان    ، اقدام بانـك استقراضـي روس در  )54 :1363 كسروي،( و روحانيون

موجـب شـد    ،حاكم تهـران  ،زدن تجار بازار تهران توسط عالءالدوله و شالق ،چال ةمدرس
فكران و خواص جامعه از وضعيت موجود لب به شكايت و اعتـراض   روحانيون و روشن

چنـداني در تغييـر    بـرد و تـأثير  نهـا راه بـه جـايي     اما اين تـذكرات و اعتـراض  ، بگشايند
ـ  بـه بسـتن برخـي بازرگانـان     كه بـه فلـك   وقت نداشت تا اينهاي حكومت  سياست  ةبهان
 گمركات ايـران رئيس  ،بلژيكي )J. Naus( نوز آميز توهين و رفتار شكرقند و روختن ف  گران

و علما و مـردم   نياخشم و غضب روحان ةشعل ،ه بودپوشيد را نيالباس روحان كه ،)همان(
جمـع  ت ازسوي بازاريـان و  شدن بازار بستهتر كرد و اين حركت  بازار را برافروخته و  كوچه

هـا   درمقابـل اعتـراض   الدولـه  لجاجـت عـين  . دنبال داشـت  را به مردم در حضور روحانيان
تهران را ترك و در حرم حضـرت عبـدالعظيم    ،اعتراضنشانة  به ،علماي تهرانشد موجب 

علـت   همـين  بـه ، انداختلرزه  اين تحصن اركان حكومت قجري را به. حسني تحصن كنند
  .با علما به مذاكره بنشيند شدشاه ناگزير 

بـه   نمانـدن بند ولـي پـاي   ،دربرابر علمـا تسـليم شـود    ،اعظم  صدر ،الدوله شاه دستور داد عين
چون فارس  هم ،ايرانگوناگون هاي پياپي مردم مناطق  مظالم حكومت و تلگراف ةتعهدات و ادام

به علما سبب شد به شاه نامه بنويسـند و درخواسـت اصـالحات كننـد، امـا ثمـري        ،و خراسان
الدولـه   عـين  ،باد انتقـاد گرفـت   حكومت را به شا راني واعظ در سخن محمد  شيخوقتي . نبخشيد

اثـر ايـن درگيـري    بر گيري شيخ شدند و  طالب مانع دست. كردگيري او را صادر  دستور دست
بـار   ايـن ). 95 -  89: همان( شهادت رسيد  عبدالحميد بهاي به نام سيد طلبه ،ميان طالب و سربازان

تثبيت ماهيت مـذهبي   نهضت و تقويت و ةاهللا نوري كه در تبيين فلسف ازجمله شيخ فضل ،علما
: 1380 ابوالحسـني، ( سوي قم مهاجرت كننـد  تصميم گرفتند به ،و سياسي آن نقش مهمي داشت

 تحصـن كردنـد  سـفارت انگلـيس   در مردم نيـز  و  ،علما ،بازاريان ،فكران روشنگروهي از  ).88
بيگانگان و عناصـر  در اختيار  ناسبيم تحصن در سفارت انگليس فرصت ).137: 1370 صفائي،(
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جـا   همـين  »مشـروطه «لفـظ  . كنندفراهم  انحراف اهداف نهضت را ةزمين تاگذاشت فراماسونري 
  .بود »خانه عدالت« تأسيس فقط ي انقالبيونها خواسته آن از  پيش كه  حاليدر .دافتاها  زبان سربر

علما خواسـتار  . ندتر كرد علماي شيعه اوضاع را براي حكومت وخيم ،در مهاجرت دوم
ش   1285تأسيس و تشكيل مجلس شدند و شاه درخواسـت آنـان را پـذيرفت و در مـرداد     

، وقـايع  درمجمـوع ). 67 :1384 طلـوعي، ( شوراي ملي را صادر كرددستور تأسيس مجلس 
اولـين مرحلـه وقـايع    . دكـر توان به سه مرحلـه تقسـيم    فرمان آن را مي يامضامشروطه تا 

دومـين مرحلـه بـه    . ران و ديگر نقاط كشور عليه استبداد و وابستگيدر ته است اي پراكنده
نشسـتن علمـا در    گيرد كه منجر به بست مي مهاجرت صغرا مشهور است و وقايعي را دربر

است كه علما و رسوم مهاجرت كب ةمرحل. حرم حضرت عبدالعظيم و تبعيت مردم از آن شد
نظر   مورداصالحات  جراياخانواده و بستگان نزديكشان به قم مهاجرت كردند تا شاه را به 

 در بريتانيا سفارت درتعداد زيادي از تجار و بازاريان و طالب  ،در همين زمان. كنند متقاعد
نشيني مسير نهضت شيعي مشـروطه   ين بستا كه) 118: 1378زاهد، ( نشستند بست تهران

و تغييـر اهـداف    ،اهللا فضلجمله شيخ از ،ر ادامه، با ناكامي برخي علماتغيير داد و دبسيار  ار
  ).437 :1383 آجوداني،( شدجديدي  ةخواهانه، جنبش وارد مرحل اوليه و عدالت

  
  ارتباطات سنتي در جنبش مشروطه

ارتباطات سـنتي در جنـبش    ة، يعني تأثير مهم شبكظور رونمايي اين حقيقتمن به ،جا اين در
اهميت و ميـزان   علت هشود و ب اجمال به اهميت و چگونگي اين تأثير اشاره مي به ،مشروطه

و نقـش   مصاديق تاريخي ايـن از نهادهاي ارتباطي سنتي در مشروطه به  يكثيرگذاري هرأت
  .پردازيم ميشيعه  سياسي ـ اجتماعيحضور در جنبش 

  
  جنبش مشروطهگران سنتي  ترين ارتباط مهم

  شيعه ونمراجع و روحاني
در جنـبش   شـيعه  گـران سـنتي   ارتبـاط تـرين   از مهـم  خطيبـان  و روحانيون، علمـا، وعـاظ،  

ـ   بيش روند كه شمار مي يت بهمشروط  ةگيـري اوليـ   در تكـوين و رونـد شـكل   ثير را أتـرين ت
 ارتبـاط  ةدامنـ  بودنمحدود باوجود .داشتندبه مخاطبان عام  هاي ارتباطي پيام انتقالو  جنبش

علـت   بـه  ،مـدرن  و ابزارهـاي ارتبـاطي   ها ارتباطي رسانه ةدامن گران در مقايسه با اين ارتباط
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ثيرگـذاري  أهـا نفـوذ و ت   كـدام از آن هر ،شخصيت بودن معتمد منبع و بودن معتبرويژگي مهم 
شـيعه   ونروحـاني . مؤيـد همـين مطلـب اسـت    و تحوالت مشروطه نيز  داشتند عميقيبسيار 

مـردم از ارزش و جايگـاه رفيـع و     ةميـان تـود    زيسـتي در  مشي زهدگرايانـه و سـاده  لت ع به
 ةو بسياري از مردم آنان را نمايند )86: 1381عميد زنجاني، ( ندبود توجهي برخوردار  درخور

آوردند و در بسياري از مسائل و مشكالت اجتمـاعي و   شمار مي در اجتماع به )ع(  معصومين
) M. L. Sheil( شـيل   ليـدي  .كردنـد  خويش به آنـان رجـوع مـي   حتي در زندگي خصوصي 

  :نويسد مي باره اين  در
و د كه در راسـتي  ندار حضورمجتهد و مالي دانشمند  بسياري ةشهرهاي ايران عد همة در

 خود دارنـد   را بامردم  ةها هيچ شكي نيست و اغلب پشتيباني و احترام عام كاري آن درست
  .)117: 1362 شيل،(

  :نويسد ميپوالك 
 ؛ترسند اما دولتيان از مالها مي ،داران بسياري دارند مالها بين محرومين و فرودستان طرف

هـا   توان منكر شـد كـه تـرس از آن    هرحال اين را هم نمي به ،كنند توانند قيام برپا زيرا مي
كنـد   اي محـدود و تعـديل مـي    اي است كه استبداد و ظلم زورگويـان را تـا انـدازه    وسيله

  ).225: 1368پوالك، (

تـرين محافـل    ميان مردم و در خصوصي  تي درنگران س برخي از عناصر و ارتباط حضور
ل شرعي به ئو نيز جلسات طرح مسا ،طالق و ها، مراسم عقد و عروسي چون خانه ها هم آن

هـا را محـرم رازهـاي     بسياري از مـردم آن  كه  طوري به ،بخشيدالعاده  اين شبكه قدرتي فوق
  .)89 :1387 فرقاني،(دانند  زندگي خود مي

  شيعه و اعتبار منبع ونروحاني
 صـحنه   با استفاده از پايگاه و جايگاه اجتماعي خويش و بـه  ، چون هميشه،روحانيون شيعه

و را هـدايت   نهضـت مسـير   در آغـاز  ،كشاندن نيروها و بسيج عمومي مردم عليه حكومت 
گـران اصـلي    كه ايـن ارتبـاط   دهد   مي نشانتحوالت تاريخ اجتماعي ايران . فرماندهي كردند

آنان در ارتباط با مخاطبـان  . اند ترين مراجع فكري مردم بوده سنتي از بزرگ  ارتباطات ةشبك
گر و فقير، زن و مرد، بزرگ و  اجتماعي، توان گوناگونگونه تبعيضي ميان اقشار  خويش هيچ

 كردنـد  و با روي گشاده با همگان ارتباط برقرار مـي  ندو غيره قائل نبود ،مرد دولتكوچك، 
حقيقـت اسـت كـه    گر ايـن   ارتباطات، اصل اعتبار منبع بيان ةدر حوز .)138: 1387 باهنر،(
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 در اش اعتبار و جايگاه شخصيتي باالتري برخوردار باشد ميزان اثرگذاري از گر ارتباط هرچه
  .)187/ 1 :1374 ،فرهنگي( تر خواهد بود رتباط بيشمخاطب در فرايند ا

گـران   شد كه حتي ديگر ارتباط شيعه باعث مي ونو موقعيت مهم روحاني اعتبار بنابراين،
و اثبات موجوديت خويش از آن بهره جوينـد و بـه روحـانيون    نيل به اهداف  برايجنبش 

هايي بودند كه  ازجمله گروهمشروطه  اندورفكران  روشن. متنفذ و بزرگ جامعه متكي شوند
ن و روحانيوبه حمايت  ة مردمميان تود  درپايگاه فكري و اجتماعي گسترده  نداشتن علت به

 .)75: 1380 اكبـرزاده، ( داشـتند  ازين ،مند بودند بسيار توانمردم   بسيج دركه  ،علماي مذهبي
و  فكـران  مشروطه، ازسويي در پاسـخ بـه تقاضـاي روشـن     مقطع زماني جنبش ةعلماي شيع

ازسوي ديگر براساس نظرگاه خود درخصوص تئوري خاص حكومت سياسـي و رأي بـر   
در تقويـت و گسـترش    ،)2 :1360ري، ئحـا ( وقـت بودن حكومت  اسالمي  بودن و غير ظالم

  .ايدئولوژي جنبش نقشي قاطع داشتند

  مشروطهراني روحانيون  سخن
كـه در آن دوران بـا سـخنان     يمكنـ  اشـاره مـي   راناني برخي از واعظان و سخن ، بهجا در اين

هاي خـاص،   به مناسبت ،خود در مساجد و منابر و بازار و ديگر اماكن ةكنند جذاب و تهييج
  .مردم را عليه استبداد قاجاريه شورانيدند

، كـه از  بـود  اصـفهاني   واعظ  الدين سيدجمالاز تأثيرگذارترين واعظان دوران مشروطه، 
نصراهللا بهشتي، معـروف    و با همتاي ديگر خود ميرزاد شاصحاب منبر وارد  ةجواني در زمر

ـ  رانـي مـي   سـخن  گوناگونهاي محرم و صفر در شهرهاي  ، در ماهالمتكلمين ملك به د كردن
  :ويسدن كاتوزيان مي .)58 -  56: تا بي خاتمي،(

الدين مستمع بود و در ايـام رمضـان    نفر همه شب در پاي منبر سيدجمال هزارالاقل قريب 
 نمـود  پس از ختم نماز امام مـردم را موعظـه و نصـيحت و انـدرز مـي      ،نيز در مسجد شاه

  .)144: 1379كاتوزيان، (

خواهانه  مسائل روز و اهداف و مقاصد عدالت باالدين مردم را  المتكلمين و سيدجمال ملك
آمدند صدها تـن از   بود كه چون از خانه بيرون ميمحبوبيت اين دو به حدي  .ردندك آشنا مي

  .)334: 1369 جعفريان،( كردند بازار ايشان را تا محل خطابه همراهي مي و  مردم كوچه
نظيـر بـود و    بـي  ،مـردم  ةويـژه زبـان عامـ    الدين در گويايي و رواني سخن، به سيدجمال

گيري او به  كه پس از دست  اي گونه به. بازار داشت  و   كوچهثر فراواني در مردم او ا هاي حرف
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الدولـه   نـزد عـين   ازطرف روحانيون المتكلمين سلطان وقتي شيخ مهدي ،دستور صدر اعظم
محـال اسـت ايـن     كـه  الدوله گفـت  اصفهاني چشم بپوشد، عينرفت تا وي از تبعيد واعظ 

هران نباشد، چه مـذاكرات  تعاشورا در  ةالدين ده خواهش را قبول كنم، البته بايد سيدجمال
  .)59: تا بي خاتمي،(خواهد گرديد و باعث فتنه و آشوب منبري ا
هاي مـدرن   موجب شد تا حتي برخي از صاحبان رسانه او تأثير و حرارت سخنان ةدامن

اي بـه نـام    بعـدها روزنامـه  . انندرسب چاپ  مكتوب آن زمان سخنان او را در سطح وسيعي به
  .داشت اختصاص كه به نشر مواعظ او تشر شدمن الجمال

محمـد    شيخدر شورش مردم داشت،  مؤثريكه سهم  ،از ديگر واعظان مشهور اين دوره
 را از سر راه خود دوركنـد تـا   گشت كه شيخ الدوله پي فرصتي مي عين. بود اصفهاني واعظ 
. شد، پيش آمـد  رقابت با بانك شاهنشاهي ساخته مي برايكه  ،بانك استقراضي روس ةحادث

و  بيسـت در . كه مصادف با ماه مبارك رمضان بود، هيجان عمومي را برانگيخت ،اين واقعه
آميزي كرد كه  راني اعتراض واعظ به منبر رفت و سخن محمد  شيخ، رمضان ماه مبارك هفتم

نـد و  نك سـان  يـك د و آن را بـا خـاك   نبانك حمله بر ةكار باعث شد مردم به ساختمان نيمه
محـور بسـياري از    .)61 -  60: همـان ( نـد رو برداسان در مبارزه با استعمار گامي به جل بدين
  .)267/ 1 :1371 زاده، ملك( لت بودعدا هاي علما در آغاز نهضت راني سخن
  
  مشروطه جنبش درسنتي ترين مراكز ارتباطات  مهم

  زادگان مسجد و مدفن امام
 تـاريخ  )70 :1384 موالنـا، ( ارتباطات سـنتي  ابزارهايترين  ترين و فعال از مهمو منبر مسجد 
 تـرين  مهـم  ،روحانيون و علمـاي شـيعه  . روند مي شمار  به جنبش مشروطهدر  شيعه اجتماعي

از مسجد  ، هموارهستيزي و ظلم دادخواهي روان پيشگر و  هاي ظالم و ستم منتقدان حكومت
حضـور  به  با توجه. بردند  جنبش بهره در مسيرگوناگون زادگان به انحاي  و منبر و مدفن امام

هـاي   بـه يكـي از كـانون   متبركه اين اماكن  رفته رفته ،در صف مقدم مبارزه ونعلما و روحاني
. مقاصد رهبران جنبش مبـدل شـد  پذيرش  حكام وقت براي ثيرگذار در فشار برأو ت محوري

ها  خانه مكتب توليت و هاي عمومي تسلط سنتي علماي ديني ايران بر بسياري از مراكز و مكان
مهمي بود كه تحكيم و گسترش مبـاني فكـري    ةديني زمين موقوفاتها و  زاده و مساجد و امام

  .)17 :1385 آجداني،(دنبال داشت  و اقتصادي علما در جامعه را به ،اجتماعي ،سياسي
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 دادن و برانگيختن احساسـات  لحاظ جهت و منابر بهسنگر دگاه و ميعادر جايگاه  مساجد
مشروطه هـم از  اند و خيزش  همواره دخالت داشته هاي شيعي ديني و ملي مردم در نهضت

  .)56: تا بي خاتمي،(است   نبوده امستثناين قاعده 
جهـت    هـا  مـايي كنند، از اين گرده كه شأن اجتماعي يا ايدئولوژيك دارند يا پيدا مي ادياني

نفوذ يك دين  ةراي گسترش حيطچنين ب هم. گيرند تحقق اهداف اجتماعي خويش بهره مي
  .)386 :1382 محمدي،(كنند  ميگونه اماكن ضرورت پيدا  شدن آن، اين هو نهادين

كه همواره در اين مراكـز سـنتي   اند  ازجمله عناصر ارتباطيها  جز اينو  ،منبر، خطابه، اذان
جنـبش  در  ايـن مراكـز سـنتي و عمـومي     كـاركرد ارتبـاطي   .)1383 الـويري، (روند  كار مي به

عميق با مخاطبـان،   واسطه و رو و بي  در  روارتباط  بودن و به ويژگي همگاني با توجه ،مشروطه
ثيرگذاري آن بـر مخاطبـان گونـاگون اعـم از باسـواد و      أقابليت استفاده و تبخشي آن و  آگاهي

در اين بسياري از تحوالت در آغاز راه جنبش  موجب شد كهبودن آن  نيز غيررسمي سواد و بي
  .و هدايت شودگيرد شكل ها  گاه و زيارت منابر مساجد و طريقاز عمالًمسير 

وران حاضر در مساجد و  و سخن شيعه روحانيون جايگاهبه  با توجه ،در دوران مشروطه
 تـرين نهـاد   مهـم  مسـاجد،  و قداست به اهميت با توجهو نيز مردم  ةعامبراي  اماكن مذهبي

با حضـور در مسـاجد و امـاكن متبركـه      مردم مؤمن و مذهبي، مانانعقيدتي و سياسي مسل
نظـر   طبيعـي بـه   بنابراين، .بودندرانان و خطيبان  هاي سخن در معرض سخنان و پيامهمواره 

و تشجيع  در تحريكوقت ثيرگذاري روحانيون مخالف حكومت أنفوذ و ت ةدامن رسد كه مي
سعي  نبايواعظان و خط. باشد دهگستربراي شورش عليه شاه و امضاي قانون مشروطه  آنان
منظـور   راني در مسجد و ديگر اماكن مـذهبي بـه   سخن براي متعددهاي  كردند از فرصت مي

اصغر فتحي ضمن تأكيد بر نقش مسجد و منبر . كنند انتقال پيام به مخاطبان خويش استفاده
  :نويسد در مشروطه مي

طلبـي   مشـروطه  بـراي جنـبش  اين حقيقتي است كه پشـتيباني رهبـران مـذهبي توانسـت     
در  ،ماننـد روزنامـه   ،عمـومي ة درحقيقت نقشي را كه يك رسـان ...  مشروعيت فراهم سازد

توانست در جنبش اجتماعي اعمال كنـد،   باسواد اروپايي نظير فرانسه يا انگلستان مي ةجامع
و  صـورت يـك نظـام متمـايز     ها بـه  پايان رسيد كه طي قرندر ايران با منبر و در مسجد به 

  .)137 -  136: 1387 ،فرقاني نقل از به(عمومي وجود داشت   متشكل ارتباط

تحصـن و مـأمن و    منظـور  بهجنبش، گاه رهبران از اين نهادهاي سنتي و پرظرفيت  طي
كه عالءالدوله، حاكم تهران كه خصلت مستبدانه داشـت، بـه    وقتي. كردند گاه استفاده مي پناه
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، خشـم  دكـر كردن قيمـت قنـد تنبيـه     گران ةبازرگانان را به بهاناعظم شماري از   صدر ةاشار
در  1323و مـردم در شـوال    ،، بازاريـان، علمـا  علـت  همين به. بازاريان و علما را برانگيخت

  .)52: 1383 كريمي،(شاه تهران تحصن كردند مسجد 
در اعتـراض بـه    ،در مقاطعي از جنبش نيز مردم با هدايت مرحوم بهبهاني و طباطبـايي 

زاده،  ملـك (شـدند  حسـني متحصـن   م هاي حكومت، در حرم حضرت عبـدالعظي  سياست
ها و  اعتراض به اقدام حكومت در سركوب در مردم ،اصغرمهاجرت  طي. )272/ 1: 1371
راني يكي از روحانيون در مسجد  الدوله، براي شنيدن سخن عينژه  وي به ،ستم حكام ظلم و
 رود مـي   شمار مشروطه بهدوران عطفي در  ةدر مسجد، خود نقط ايياين گردهم. آمدند  گرد

ري از علمـا در قـم بـه تحصـن نشسـتند      بسـيا  اكبـر مهـاجرت   طـي و  )1369 جعفريان،(
  .)162 :1366 خالصي،(

  ناعلما و مجتهد  منازل
رفـت و مـردم همـواره     شمار مي منزل علما و روحانيون شيعه از ديرباز مأمني براي مردم به

ـ   . كردنـد  مـي  مراجعـه به آنـان   گوناگون علل به هماننـد   ،علمـا  ةدر بسـياري از شـهرها خان
كـاران   نشـيني و تحصـن خطاكـاران و گنـاه     محلي براي بست ،ها و اماكن متبركه گاه زيارت

 اوضـاع ه منظور توبه و بخشش گناهان و نيـز محلـي بـراي بيـان اعتـراض عمـومي عليـ        به
 كنـد كـه   اشاره مي مشروطه تاريخكسروي نيز در كتاب . استزمان بوده  سياسي ـ اجتماعي

 :1363 كسـروي، ( بوده استجستن  از مراكز مهم و سنتي برگزاري تحصن و پناهعلما  ةخان
چراكـه   ،كردنـد  تكيه مي حساس سياسي و اجتماعي همواره به علما اوضاعمردم در ). 107

 بلكه محلي انرهبر مقام درفقط  نه ،داشتندجايگاه خاصي كه در جامعه  سبب علما درواقع به
ايرانيـان   ةاز عادات ديرين اين سنت ).35: 1356الگار، ( كردند مي عمل ملي رهبران در مقام

و منزل مجتهدان   بودهثيرگذار عليه دولت سالحي تأ دوران مشروطهطي و  رفت شمار مي به
محلـي بـراي تحصـن و     ،هـا و مسـاجد   گـاه  ازجملـه زيـارت   ،نيز در كنار ديگر مراكز ديني

در اعتـراض بـه    ،مرحوم بهبهاني ).47 :1357 ،ايرانسكيپاولويچ و ( است نشيني بوده بست
د تأثيري عميق راني پرشور خو نوز بلژيكي، منبري در منزل خود ترتيب داد و با سخن مسئلة

از مراكـز ثقـل   در بسياري موارد، منـازل علمـا    .)50 :1380 اكبرزاده،(مخاطبان گذاشت  در
ن امبـارز  اييگردهمـ مكاني براي شور و مشورت و گردآمدن علمـا و   و اجتماعيارتباطات 

ها در اين مركـز ارتبـاطي سـنتي     نهضت بود و تصميمات نهضت و چگونگي حركت گروه
  .)1379 ،هرانيطكاتوزيان (د ش تعيين و تحديد مي
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  بازار
ها و نقل اخبار و رخدادها درنظر  اطالعات ميان افراد و گروه ةمعناي مبادل اگر ارتباطات را به

سـتد اطالعـاتي و تفسـير و      و  هم در لغت و هم در عرف، محل اجتماع و داد ،بازار ،بگيريم
هـاي مهـم سياسـي،     گيـري  ديگـر و نيـز تصـميم    تشريح رويدادها و خبرگيري از حال يـك 

هاي ارتباطي خطـوط مواصـالتي و    راهاگر  ،در حالت دوم .و اجتماعي بوده است ،اقتصادي
آمدهاي شـهري و نيـز محـل توقـف و اسـتراحت مسـافران و         و   گرفتن در مسير رفت قرار

 ةاطالعـات بازرگـاني و اقتصـادي را بخشـي از شـبك      ةنتيجه مبادلروش كاال و درف  و  خريد
جغرافيـايي  الجيشـي و   ارتباطات بشناسيم، محل قرارگرفتن بازارها و موقعيت سوق ةگسترد

  ).83: 1387فرقاني، (است  بوده برخوردار اي ها غالباً از چنين ويژگي آن
 در) 70 :1384 موالنا،(ارتباطات و مجاري سنتي  ماييهاي گرده ترين مكان از مهم ،بازار

و  داشتاهميت اقتصادي نفوذ و تأثيرات سياسي و اجتماعي  بر عالوه ،تاريخ اجتماعي شيعه
بـن المنـور در     محمـد . رفـت  شمار مي عمومي به ي افكارده خبار و شكلمركز مهمي براي ا

  :نويسد مي اسرارالتوحيدكتاب 
گـران در   ، جارچيان يـا منـادي  خواستند خبري يا مطلبي را به اطالع مردم برسانند وقتي مي

چـه را بايـد بگوينـد،     كوتـاه آن  ةگشتند و با صداي بلند و در چنـد جملـ   كوچه و بازار مي
  ).787: 1384 نقل از محسنيان، به(گفتند  مي

برپـايي بسـياري از    بـراي الزم  امكانـات نزديكي بازار و مسـجد در نهضـت مشـروطه    
و مـردم را   ونروحـاني امتزاج و آميختگي و پيوند ميان بازاريان و  آميز و اعتراض اييگردهم

 ةقـي ميـان شـبك   شـد پيونـد عمي   اين نهاد سنتي در كنار مسجد موجب مـي . آورد فراهم مي
مايحتـاج زنـدگي    ةكه بسياري از مردم همواره براي تهيچرا شكل گيرد،اجتماعي  ارتباطات

ايـي ميـان   گر همخود عامل  بهجواري بازار و مسجد خود كردند و اين هم به بازار مراجعه مي
  .شد مردم مي ةعلما و بازاريان و عام

. شـد  مـي سياسي پرقدرتي تلقي ابزار آن زمان، بستن بازار  سياسي ـ اقتصادي اوضاعدر 
 شـد  كار گرفته مـي  بهپيشبرد اهداف براي  بستن بازار روشي بود كه همواره در مسير نهضت

شد گـروه اخيـر زيـر     سببسنتي بين علما و بازاريان  گستردة ارتباط). 129: 1378زاهد، (
صدا با آنـان عليـه حكومـت اسـتبدادي فريـاد برآورنـد و        آيند و هم چتر رهبري علما گرد

 اكبـرزاده، ( شوندخواستار را دخالت بيگانه اي آزاد و توأم با امنيت و فارغ از هرگونه  جامعه
تنبـاكو در   ند جنبشتوانست، همان از جانب رهبر مذهبي مي يك فراخوان .)57 -  56: 1380
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  1391سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي

اما ازطرف ديگر، طبقات مذهبي در  ،تحريم كندرا  يي، بازار را ببندد و يا كاالش  1275سال 
هـاي رمضـان و محـرم و اعيـاد      تجمعات در ماه ةشهرها براي دريافت زكات و تأمين هزين

  .مذهبي به تجار چشم داشتند
مسـاجد  . برقرار بـود گران و طبقات مذهبي  صنعت اصنافنزديكي بين  ةطور رابط همين

هاي مـذهبي   ها در موقعيت آمدند و اغلب آن مي بازاري در آن گرد اصنافاماكني بودند كه 
. داد آنان را در ارتباط نزديك با علما قـرار مـي   فعاليت و اين كردند همكار فعاليت مي چون

علمـا چشـم دوختـه بودنـد و در مـواقعي كـه        حمايت گران به هردو گروه تجار و صنعت
وقتي در  روزگار قديمز ا. نشستند يك مجتهد بست مي ةاغلب در خان ،كرد مشكلي بروز مي

 ،هان حتي ناآگا ،، مردم»بازار به حال تعطيل درآمده«يا » ها را بستند دكان«شد  مي هشهر شايع
بسـتن  . )7: 1385 ،پور عقيق( وقوعفهميدند كه اعتراضي در بين است و ماجرايي درحال  مي

مقاومـت مـردم را    وشـيعه   ونروحـاني قـدرت   كـه  ايـن   بر عالوهمشروطه نهضت  طيبازار 
  .كردمتزلزل نير اقتدار نظام حاكم را  ،نمايش گذاشت به

توجـه و    درخـور مشـروطه بسـيار     عبدالحميد در جنبش چه در ماجراي شهادت سيد آن
هـاي   ترين بخـش  ترين و پرقدرت هنگي و نيز تأثيرگذاري بزرگاتأكيد است همكاري و هم

شـهدا را   ةزيرا مـردم جنـاز  ؛ است ،ونروحانييعني بازار و مساجد و  ،ارتباطات سنتي ةشبك
 يسراها دادند و بالفاصله بدين مناسبت كاروان سوي مسجد حركت مي و به كردند ميتشييع 
  .)138 -  137: 1387 فرقاني،(كردند  شد و علما در مسجد تحصن مي بسته مي بازار

  ها خانه قهوه
هاي عمومي و  يكي از حوزه جايگاه در ،خانه است كه گذار بازار قهوههاي اثر از ديگر بخش

 .اسـت  توجهي داشـته   درخوررساني  كاركرد ارتباطي و اطالع ،اجتماعي و محل تجمع افراد
 ةدر گذشـت  ،اسـت  رنگ و شكل سـنتي خـود را از دسـت داده   بسيار  هكه امروز ،خانه هوهق
 مراكز مهم ارتباطات سـنتي  آمدترين  و  ررفتپترين و پرشورترين و  رونقدور از پر  چندان نه

  :نويسد فرقاني مي .در شهرها و حتي روستاها بوده است
چون تأمين امكانات تفريحـي و گـذران    هم ،هاي ديگري در جامعه خانه در كنار نقش قهوه

هـا   خانـه  در قهـوه  .اسـت ماجراي ارتباط فرهنگي بوده اوقات فراغت، يك مكان زنده و پر
شـدند و   دور هـم جمـع مـي    ستد  و  و داد ،وق، هنـر، تجارتنويسندگان، هنرمندان، اهل ذ

خانـه مركـز انتشـار     قهـوه  ،هاي اجتمـاعي ايـن افـراد    به تنوع پايگاه با توجهدليل و  همين به
  .)98 -  96: همان( گو بودو و گفتترين اخبار و رويدادها و بحث  تازه
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