
  اريخي انجمن ايراني ت نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  57ـ81، صص 1398 پاييز، ويكم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  گفتمان اصالح معرفت ديني در عصر مشروطه 
  )القدس روحي  روزنامه: ي موردي مطالعه(

  

  2شوكي زاده  قدير نجف1عباس پناهي،
  چكيده

 كه به موازات    وران ايراني عصر مشروطه با مظاهر تمدن نوين غربي          آشنايي انديشه 
ي تـاريخي صـورت گرفـت،        هاي غربي از سوي نخبگان اين برهه        پذيرش انديشه 

گـرا، تجـددگرا و      هـاي سـنت    گفتمـان . ساز چالش ميان سنت و مدرنيته شد        زمينه
با عنايت . بندي شدند اصالح معرفت ديني حول محور پاسخ به اين چالش، صورت

اي  ي معاصر ايران و حضور زنـده        عهبه بازتوليد اين چالش در فضاي گفتماني جام       
 درصـدد ي حاضـر      هـا در اذهـان نخبگـان ايرانـي دارد، در مقالـه             كه اين گفتمان  

 القـدس   روحي    هاي گفتمان اصالح معرفـت دينـي در روزنامـه           بازشناسي شاخصه 
بر اين اساس پاسخي كه گفتمان اصالح معرفت ديني بـه چـالش ميـان               . ايم  برآمده

داد،  م در شرايط حاكميت استبداد و استعمار بر ايران ـ مـي  سنت و مدرنيته ـ آن ه 
تحليـل  . ايـم   پرسشي محوري است كه ما در اين مقاله درصدد پاسخ بدان برآمـده            

 و  القـدس   روحي    هـاي گفتمـاني روزنامـه       گفتمان و برقراري ارتباط ميان شاخصه     
 رفته  بافتار تاريخي عصر مشروطه روشي است كه براي پاسخ بدين پرسش به كار            

كاربست اين روش ما را بدين نتيجه رهنمون ساخت كه ضرورت بازگـشت             . است
به اسالم اصيل، بازتعريف نقش روحانيان و ارتباط آن با نهاد سياسـت، ضـرورت               
شناخت استبداد و انواع آن، و ضرورت مبارزه با استعمار، از راهبردهاي مهمي بود 

 كاربران گفتمان اصالح معرفـت دينـي        ي يكي از    منزله   به القدس  روحي    كه روزنامه 
اين راهبرد بر اساس كنش     . منظور گذر از وضعيت بحراني عصر مشروطه برگزيد         به

                                                 
ــشكد    .1 ــاريخ پژوه ــروه ت ــشيار گ ــيالن هدان ــيالن،    ي گ ــشگاه گ ــي دان ــسنده(شناس ــسئول نوي ، )ي م
)apanahi@guilan.ac.ir.( 

  ).najafzadehghadir@yahoo.com(دكتراي تاريخ ايران اسالمي،  .2
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  .گرا و تجددخواه محقق شد هاي سنت گفتماني و جذب عناصر مطلوب گفتمان بين
 گفتمـان اصـالح معرفـت دينـي، سـنت و مدرنيتـه، مـشروطه،                :هاي كليـدي    واژه

  العلماي خراساني ، سلطانالقدس روحي  روزنامه
  

  مقدمه
وران ايراني با مظاهر تمدن نوين غربي در اوضاعي بـه وقـوع پيوسـت كـه                   آشنايي انديشه 

هاي شمالي   كردند و بخش   كشورهايي همچون روسيه و انگليس مرزهاي ايران را تهديد مي         
ـ ذهني  نـوع بدين ترتيب بود كه     . و شرقي ايران را تصرف كرده بودند        در  يمانـدگ    عقـب  تي

پـذيري     در چنين اوضاعي بحراني بود كه فرايند فرهنگ        .شد داريپدي نخبگان ايران      انديشه
سـاز    از تمدن غربي و متعاقب آن انقالب مشروطه به وقوع پيوسـت و ايـن انقـالب زمينـه                  

تـر انقـالب مـشروطه        به بيـاني دقيـق    . تحوالت عميق سياسي، مذهبي و فرهنگي ايران شد       
اي كه تاريخ اين پهنه را به دو فـصل تقـسيم             گونه  تاريخ ايران شد؛ به   سرآغاز مسيري نو در     

گيري مثبت و منفي در قبـال مدرنيتـه و    مسيري كه بيش از هر چيز حول محور موضع      . كرد
  . كاربست آن در بهبود وضعيت سياسي ايران شكل گرفت
هـي بـه    د در مـشروعيت  هاي ديني    با عنايت به اين اوضاع و با توجه به كاربست سنت          

ي   رفتـه   و قابليت آن در بازيابي قـدرت ازدسـت        ها از دين     مناسبات جاري قدرت، خوانش   
ي   اي كه جز از دريچـه      دشوارهشد؛  وران عصر قاجار تبديل      اي براي انديشه   به دشواره ايران  

برايند اين اوضاع دشـوار فرهنگـي و        .  نبود شدنيپاسخ بدان امكان مواجهه با دنياي جديد        
سياست و از تأثيرات جهان مدرن بود؛ درست به همان شكلي كه           دين  نماندن   سياسي مصون 

ايـن وضـعيت موجـد كشمكـشي ميـان          . نداز تأثيرات دنياي مدرن بركنار نماند     نيز  اقتصاد  
. رفـت از مـشكالت و نجـات كـشور شـد      ي راه بـرون  نخبگان و روشنفكران ايراني درباره  

تمـاني بـود كـه در آن سـه گفتمـان            گيـري نظمـي گف     حاصل اين كشمكشِ گفتماني شـكل     
هـاي گفتمـاني      بندي ايـده    به تالش براي مفصل    ديني    معرفت  گرا و اصالح    تجددخواه، سنت 

   . پرداختند گذار از سنت به تجددطيحول محور مشروطه و شراخود 
اي   ساز بود كه بخش عمـده       جرياني سرنوشت  ي،ني گفتمان اصالح معرفت د    اني م نيدر ا 

بنـدي نـويني از       ي مفـصل     عصر مشروطه اشغال كرد و توانست بـا ارائـه          از فضاي گفتماني  
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از . ايفـا كنـد    يخي تار ي اين برهه تحوالت  چالش ميان سنت و مدرنيته، نقشي برسازنده در         
ـ  ا ي كنون جهان ستي در ز  ي اين گفتمان  ها  دهي ا ديبازتولسوي ديگر    ـ  اهم راني  ي دوچنـدان  تي

هاي گفتمان اصالح     بازشناسي شاخصه يت بود كه     با عطف نظر بدين اهم     .استبدان بخشيده   
پرسشي مهم تلقي شد     تحليل گفتمان اصالح معرفت ديني،       تر  دقيقمعرفت ديني، يا به تعبير      

  . برآمدند رو ي پيشِ مقالهنگارندگان درصدد پاسخ بدان در كه 
 است كه به زبـان امكـان        ييها   گزاره ي  مجموعهمنظور از گفتمان در پژوهش پيشِ رو،        

 دانش مربوط   اي دي سخن بگو  ي خاص يخي تار ي  خاص در لحظه   ي موضوع ي  درباره دهد يم
 يگفتمـان نظـام   ترتيـب     بـدين ). 85 ،1391 هال،(  كند يي بازنما يا  گونه  به آن موضوع را به    

، يقهرمـان  (دكن  ي و محدود م   ديق و آن را م    نيي را تع  تي ادراك انسان از واقع    ي وهياست كه ش  
 اسـت كـه     ي زنـدگ  يهـا    صورت اي بودن در جهان     يها  تمان روش درواقع گف ). 29،  1392
 كنـد  ي را در هم ادغام م     ي اجتماع يها  تي و هو  ستارهايها، باورها، ا    ها، ارزش   ها، كنش   واژه

)Kramsch, 1998, 9166، 1396سياني و دالوندي،  گرجي و موسوي ؛ به نقل از صياميان( .
 شـده  ي ساختاربندييها ن در چارچوب قالب است كه زبانياز گفتمان اما منظور سان    بدين

ـ  خود از ا   ر در گفتا  ي اجتماع اتي مختلف ح  يها  ها به هنگام مشاركت در حوزه       و انسان   ني
بر اساس اين تعريف از گفتمـان،       ). 17،  1392 پس،يلي و ف  ورگنسني (كنند ي م تيها تبع   قالب

مورداستفاده در گفتار  يها  همان قالبييدر شناساتحليل گفتمان مبدل به رهيافت و روشي 
ـ ياما منظور از اصالح معرفـت د       ).18،  انهم(  است انيو كردار آدم   تـالش گروهـي از      ي،ن

 يد و غبـار ي از زواني دراستنيبازگشت به كالم خداوند و متن مقدس و پ     وران براي     انديشه
شـوكي و مفتخـري و        زاده  نجـف  ( آن نشـسته اسـت     ي زمـان بـر چهـره      مـرور  است كه به  
  . )131، 1396ني، سيا موسوي

كـاربران  با توجه به تعاريفي كه از مفاهيم گفتمان و اصالح معرفـت دينـي ارائـه شـد،                   
بندي نويني از انديشه ارائه كردند كه اين رويكردهـا را             صورت ينيگفتمان اصالح معرفت د   

 يـي گرا   عقـل  ي؛ني نصوص د  گري و د  مي قرآن كر  ياللفظ  تحت ريفرارفتن از تفس  : كرد  دنبال مي 
 لي كه بر اسالم اص    يني د يها   آن مبارزه با خرافات و بدعت      تبعِ  و به  اتي و روا  اتي فهم آ  در

ي خيتـار   بـر اسـالم    ي و نقد جد   ؛ قرآن اتي به آ  مي مستق ي   مراجعه ؛ عارض شده بود   هيو اول 
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هايي كه    ها، مفاهيم و پاسخ     ها، انگاره   به تعبير ديگر شناسايي دغدغه    ). 93،  1389غفور،    آل(
ح معرفت ديني به چالش ميان سـنت و مدرنيتـه در وضـعيت بحرانـي عـصر                  گفتمان اصال 
همـين   به. كوشيم پاسخي براي آن بيابيم  اي است كه در اين مقاله مي       داد، مسئله   مشروطه مي 

ي منبعـي انگاشـته شـده كـه           منزلـه   بـه  القـدس   روحي    هاي مختلف روزنامـه     شمارهمنظور  
 ي كـه  هـاي   مقالـه ويژه با بررسـي و تحليـل         ن، به ي موردي آ    كوشند با مطالعه   نگارندگان مي 

، نگاشته شده اسـت،      سلطان العلماي خراساني   ، معروف به  القُدس  ي شيخ احمد روح     وسيله  به
  . هاي گفتمان اصالح معرفت ديني دست يابند به تعريف حدود و شاخصه

 هايي انجام شده است،    پژوهش در عصر مشروطه     يني موضوع اصالح معرفت د    ي  درباره
 القدس  روحي     در روزنامه  ينيگفتمان اصالح معرفت د   هاي    ها و شاخصه    بازشناسي مؤلفه اما  

هايي كه   از ميان پژوهش  . چندان توجه پژوهشگران و مورخان را به خود جلب نكرده است          
 نيتـر  ي انتقـاد  القـدس   روح«تـوان بـه       انجام شده است، مي    القدس  روحي    ي روزنامه   درباره
 مقالـه   نيدر ا اُف   رسول.  اشاره كرد  )1392 (اُف  رسول نيراماثر  ،  »طه عصر مشرو  ي  روزنامه

 و تـوجهي بـه شناسـايي         پرداخته اسـت   القدس  روح ي و انتقاد  ياسي س يكردهاي به رو  فقط
هاي گفتمـاني نويـسندگان آن و پاسـخي كـه بـه               هاي حاكم بر اين روزنامه، انگاره       دشواره

ي گفتمان    شده درباره   هاي انجام  ديگر پژوهش . دادند، نكرده است   چالش سنت و مدرنيته مي    
اند و صرفاً بـه بيـان         ي تاريخ عصر مشروطه     هايي كلي درباره    اصالح معرفت ديني نيز كتاب    

 و  ط انحطـا  يشناسـ   علت خيتار. اند  هاي محوري اين گفتمان بسنده كرده       خطوط كلي و ايده   
ـ  اثـر دار   ني و مـسلم   انيراني ا يماندگ عقب ـ  رحمان وشي  و  الـدين   جمـال  ديسـ  ؛)1382 (اني
 ي خچهيتار:  معاصريشيسرآغاز نواند؛ )1389(ي چهارده يمدرسمرتضي  اثر  اويها شهياند
 ي اسـالم  يكشورها گري و د  راني در ا  »يني د ري و غ  ينيد «ني نو ي  شهي و برآمدن اند   شيدايپ

قـد  ن: يني د يينوگرا ؛)1377 ( مقصود فراستخواه  ثر ا ستمي ب ي   سده لي نوزدهم تا اوا   ي  از سده 
هـا   ي اين كتـاب     نمونه ؛)1377(ي  اشكور يوسفي اثر حسن     معاصر ي جنبش اسالم  يو بررس 
  . هستند

نگارنـدگان نخـست   . ي مقاله سـامان يافتـه اسـت    پژوهش حاضر براي پاسخ به مسئله    
ي   هـاي سياسـي و فرهنگـي روزنامـه          اف، كه صرفاً بـه ايـده       اند تا بر خالف رسول      كوشيده
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ي   ت، اين روزنامه و جريان انديشگي حـاكم بـر آن را در زمينـه               اشاره كرده اس   القدس  روح
هاي تاريخي آن براي  اش قرار دهند و با بررسي فضاي گفتماني حاكم بر اثر، داللت   تاريخي

اند تا در بخش دوم مقاله،        و ديگر اينكه تالش كرده    . چالش ميان سنت و مدرنيته را بازيابند      
ترتيـب    بـدين .  انجـام شـود    المتـين   حبـل ي     روزنامه هاي مختلف   ي موردي از شماره     مطالعه

صورت مستند و با رهيافت تحليل        هاي اين گفتمان را به      اند تا شاخصه    نگارندگان سعي كرده  
  .گفتماني بازشناسي كنند

  
  القدس روحي  هاي مؤثر بافتار تاريخي نگارش روزنامه مؤلفه

هـاي بافتـار      ترين مؤلفـه    ي مهم استبداد داخلي در جوامع اسالمي و همچنين استعمار خارج        
ساز    كه زمينه  )83 و   49: 1،  1368كاتوزيان،   ( بود سيزدهم هجري  دوم قرن    ي  تاريخي نيمه 

صورت اصـولي و شـاخص در جوامـع           بندي گفتمان اصالح معرفت ديني به       طرح و صورت  
 و  اند كه گفتمان ديني عصر قاجار متأثر از عوامل سياسـي            بعضي بر اين عقيده   . اسالمي شد 

زدگي و شعارگرايي و از طرفي ديگر بيگانـه           فرهنگي و مذهبي، از طرفي دچار نوعي عوام       
د كه كربايد توجه  ). 35،  1395فروشاني و قرائتي،      صفري(با وضع جديد اجتماعي شده بود       

 ،هاي داخلـي بـود   شدت گرفتار زور و استبداد دولت  قاجار بهي  تاريخ ايران تا قبل از دوره     
 ي از دوره.  خـارجي نـشده بـود    گران كامـل اسـتعمار    ي  ان هنوز گرفتار سيطره   ن زم آاما تا   

طرف استبداد و خودكامگي حاكم بر       يك ؛ چون از  شداي ديگر     گونه   به اوضاعقاجار به بعد    
قاجـار در ايـن دوره هـم وجـود دارد و از سـوي ديگـر فـشار          پيشا ي ايرانِ   فضاي جامعه 

سياسي، اقتصادي و فرهنگي بـر جوامـع شـرقي و            خارجي نيز در تمام وجوه       گراناستعمار
نـد  ايكه نخبگان ايراني در طي يـك فر         چنان ؛)235،  1380حائري،   (شود  اسالمي آغاز مي  

هاي گوناگون تحت تأثير       اروپا در زمينه   ي  كه در جامعه   را   پذيري، تغيير و تحوالتي    فرهنگ
تأثير جذب ايـن عناصـر      اي كه تحت      گونه   به ؛دندكر جذب   ،عصر روشنگري پديد آمده بود    

شوكي و  زاده نجف ( استبداد و خودكامگي حاكمان نيز به چالش كشيده شد   ي  فرهنگي، پديده 
 اسـتبداد نيـز بـه نـسبت         ي   پديـده  سبببه همين   . )134،  1396سياني،    مفتخري و موسوي  

 البته استبداد ديني نيـز بـه        ؛شود   دچار شكنندگي بيشتري مي    ،هاي قبل از عصر قاجار      دوره
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نـائيني،   ( و نظام مطلقه بوده است     جسمانيليل منافع خود هميشه همراه و پشتيبان استبداد         د
ـ 184،  1377اشكوري،    ؛ يوسفي 150ـ141،  1378 . )75: 1373اشـكوري،   ؛ يوسـفي  189ـ

روزي  ي مسلمانان را به تباهي و تيره   مرور جامعه   اتحاد و ارتباط اين دو شاخه از استبداد به        
  ).246ـ245، 1355آدميت،  (كشانده بود

 ي   داخلي با پديده   ي  از سوي ديگر جريان نخبگان اواسط دوران قاجار اگرچه در جبهه          
اي كـه     گونـه    بـه  ؛ي استعمار مواجه شد      خارجي نيز با مسئله    ي  استبداد درگير بود، در جبهه    

ي اسـتعمار و خطراتـي        مسئله ،شود  مهمي كه باعث تحرك نخبگان مي      حتي يكي از عوامل   
در اواسط دوران قاجار تقريباً تمام جوامع       . از قبل آن متوجه جهان اسالم شده بود       است كه   

، 1389مـارتين،    (نوعي درگير با استعمار بودنـد       صورت مستقيم يا غيرمستقيم به      اسالمي به 
اگرچه نفوذ استعمار غرب به جهان اسالم از آغاز عصر بيداري در اروپا آغـاز               . )31 و   30

ي قرن نوزدهم بـه بعـد بـا شـدت بيـشتري دنبـال شـد و                    نفوذ از نيمه    روند اين  ،شده بود 
 كشورهاي اروپايي با اهداف استعماري در بيشتر مناطق كشورهاي اسالمي حضور داشـتند            

   ).779ـ776، 1387الپيدوس، (
ي نـوزدهم،     هاي غربي به ايران در سـده         و متعاقب ورود انديشه    اوضاعي اين     نتيجه در

هـاي    ي برداشـت   ي از انديشمندان ايراني دربـاره     عض افكار و اذهان ب    شك و ترديدهايي در   
بيشتر غرب با شرق     شدن هرچه   و متأثر از مواجه   ) 96،  1389غفور،    آل (دششان ظاهر     ديني

هاي مختلف، جدال ميان سنت و تجدد نيـز آغـاز             هاي آنها در زمينه     شدن تفاوت  و مشخص 
از عـصر مـشروطه، كـه       . )46،  1390راهيمي،  ؛ شيرخاني و اب   69 و   68،  1375بهنام،    (شد
 ؛ بود، با تعابير متفاوت ياد شده است    القدس  روح هايي نظير   روزنامهي اوج و شكوفايي      دوره
ويژگي بارز عصر   . توان به اين دوره عنوان عصر گذار از سنت به تجدد داد            اي كه مي    گونه  به

، 1379بـرمن،    (تفاوت اسـت  زمان در دو جهان م      گذار، دوگانگي دروني و حس زيستن هم      
در اين ميان وقوع انقالب مشروطه نخبگان و علماي شيعه را براي نخـستين بـار بـا                   ). 16

ــد مواجــه ســاخت   ــصر جدي ــاي دموكراتيــك ع شــوكي و مفتخــري و  زاده نجــف(نيازه
ي مستقيم    در واقع انقالب مشروطه نمايانگر نخستين مواجهه      ). 134،  1396سياني،    موسوي

 از  عـضي  در افكار و اذهـان ب      اوضاع، ني ا ي  در نتيجه . تي اسالم و غرب بود    بين فرهنگ سن  
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بـه همـين    . دش ظاهر   شان  ديني هاي  برداشت ي   درباره ترديدهايي شك و    يراني ا انديشمندان
، 1372عنايـت،   (دليل شكاف و كشمكشي گفتماني در ميـان نخبگـان جامعـه پديـد آمـد                 

  .ديتمان انجام سه گفبندي صورت به در نهايتكه ) 277ـ258
 و مي و مفاهي خود به سنت غرب ي  ژهي بود كه در نگاه و     ي نخبگان دگاهي، د گفتمان نينخست
ـ       ي و قرائـت سـنت     ياسالمشريعت   بر   ي آن، با پافشار   هاي  آموزه  را  ي از اسـالم، سـنت غرب

ـ  ارز ي گمراهـ  ي منحـرف و در واد     ياني جر كسرهي ؛ 90، 1389غفـور،    آل(كردنـد     مـي  يابي
 از آنهـا    تـوان   مـي  گروه كه    نيا .)134،  1396سياني،    و مفتخري و موسوي   شوكي    زاده  نجف
ـ  كرد، چشم خود را بر تحـوالت جد        ادگرا ي   يا شريعت  گرا  سنت ان كاربران گفتم  عنوان  به  دي
 زي و بر ضرورت ستپرداختند مي به رد و انكار آن      كسرهي شناخت غرب،    جاي  به و   بستند  مي
). 574: 2،  1388راونـدي،   (ورزيدنـد     مي ديكأت اشت، د ي رنگ نو و نشان فرنگ     آنچه هربا  

نقش عقالنيت بشري و مادي      يا به تعبير ديگر       مديريت جامعه  و سياست   سازي ايشان عرفي 
 به يك عقل يعني عقل الهي و يك قـانون           تنها و دانستند  مي ض دين در تدوين قوانين را ناق    

ارض تفوق اسـالمي بـا برابـري    تع). 103، 1387رهبري،  ( معتقد بودند ،يعني قانون شرعي  
قبـول نبـودن آمـوزش        ي شهروندان ايراني در برابر قانون صرف نظر از مذهبشان، قابل            همه

اجباري دختران، و تأثير مخرب آزادي مطبوعات از جهت گسترش افكار الحادي بيگانـه،               
، عنايـت (كردنـد     گرايان نسبت به مشروطه مطـرح مـي         مصاديقي از انتقادهايي بود كه سنت     

1372 ،287.(  
ـ كـاربران ا  .  ارائـه شـد    تجـددخواه  گفتمـان    ي واكنش از سو   نيدوم  گفتمـان علـت     ني
 كه مخالف   يني و آن را د    كردند  ميجو  و   اسالم جست  ني را در د   ي جوامع اسالم  ماندگي  عقب

 مـشكل   ني از ا  رفت  برون و راه    كردند  مي يمعرف فلسفه و عقل و مروج تعبد و تعصب است،        
. دانـستند   مـي  ، آن هاي  آموزه و   ي ترك اسالم فقاهت   ويژه  به ،شي خو نييو آ  ني د هادنرا كنارن 

 بـه رشـد و      تـوان   نمـي بدون الگوبرداري نظري و عملـي از غـرب          كردند كه     تأكيد مي آنها  
 تنهـا راه رسـيدن بـه مدرنيتـه را عبـور از سـنت و               كـاربران ايـن گفتمـان      .نوسازي رسيد 

ـ 100،  1394نـژاد،     جـائي شـيرخاني و ر   (دانـستند     ميپازدن به آن     پشت ـ ). 113ـ زاده  يتق
  . گفتمان بودني كاربر اترين مهم
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در مقابل اين دو گفتمان جريان سومي شـكل گرفـت كـه در ايـن مقالـه بـدان عنـوان                     
اطالق شده است؛ البته از ايشان با عنوان نوگرايان ديني نيز           » گفتمان اصالح معرفت ديني   «

ن اصـالح معرفـت دينـي حاصـل تـأليف عناصـر             هـاي گفتمـا     ها و پاسخ    ايده. شود  ياد مي 
كـاربران گفتمـان اصـالح معرفـت دينـي كنـشي            . گـرا و تجددگراسـت      هاي سـنت    گفتمان

گفتماني صورت دادند و كوشيدند تا با جذب عناصر مطلوب خود از دو گفتمان رقيـب،                 بينا
 و  شـوكي   زاده  نجـف (بيابنـد   » مناسبات شـريعت و تجـدد     «گاه    پاسخي درخور از براي گره    

كاربران اين گفتمان دريافتند كه تنهـا در صـورتي   ). 136، 1396سياني،   مفتخري و موسوي  
گيرشـده در اذهـان       تحركيِ جاي   توان به اين نيازهاي جديد پاسخي درخور داد كه بر بي            مي

در . هاي ايدئولوژيك در حمايت از دولت شكل گرفته بود، فايق آيند            مردم، كه بر اثر تلقين    
ن فضاي سياسي ايران از اواخر قرن نوزدهم، ضرورت پاسخگويي به انتقادات            نهايت بازشد 

هاي عرفـي و سـكوالر ايـن دسـت از             اهل سنت نسبت به تشيع و حضور فعال ايدئولوژي        
، سـوق   دي و مسائل جد   طي تطابق با شرا   نخبگان را به بازانديشي ميراث شيعي، البته با هدف        

  ).281، 1372عنايت، (داد 
  

  القدس روحي  فتمان اصالح معرفت ديني در روزنامههاي گ شاخصه
هاي مختلف و ازجملـه بـراي         مجالي كه در زمينه     با پيروزي انقالب مشروطه، به دليل اندك      

ي چاپ و انتشار مطبوعات در ايران         مطبوعات ايجاد شده بود، پيشرفتي چشمگير در زمينه       
الثـاني     جمـادي  25 از تـاريخ      هفتگـي بـود كـه      اي   نشريه القدس  روحي   روزنامه. ايجاد شد 

 28در  ) انتشار آخرين شـماره   (ق  1326االول    يجماد 17تا  ) انتشار اولين شماره  (ق  1325
ي آن  شد و وجه اشـتراك سـاليانه   يمشماره و هر شماره از روزنامه در چهار صفحه منتشر   

رزه عليه  مسلك روزنامه نيز مبا   .  قران بود  17ي ايران   شهرها قران و در ديگر      12در تهران   
 نظر از نيز القدس روحنشان . ي شاه قاجار بودمحمدعل استبداد شخص خصوص بهاستبداد و   

بندي شده بود و در زير نام و نشان نشريه، اين جملـه هميـشه         گرافيك، بسيار خوب كرسي   
 شئونات و   ابداًنمايد و     يمست آزاد، علمي، سياسي و پولتيك بحث          اي  جريده: شد  يمتكرار  

الثاني    جمادي 25،  القدس  روحي    روزنامه(اهري، مانع از اظهار مطلب نخواهد بود        عناوين ظ 
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خواهان، دهخـدا    شدن مجلس اول و فرار آزادي       بعد از ماجراي به توپ بسته     ). 1: 1،  1325
 دوسـتي و ارادت بـه       پـاس  بـه نيز مجبـور بـه تـرك پايتخـت و راهـي سـوئيس شـد و                  

  . را در آنجا انتشار دادالقدس روحي  نامهالعلماي خراساني دو شماره از روز سلطان
كـردن مـردم و        دوران مشروطيت بود كه در آگـاه       مهمي  ها  روزنامه يكي از    القدس  روح

. هـاي رجـال فاسـد قاجـار نقـش مهمـي ايفـا كـرد                 يانـت خمقابله با اسـتبداد و افـشاي        
گـستري  داد(ي عدليـه      ي است كه در محكمه    نگار  روزنامهالعلماي خراساني نخستين      سلطان

 در ميان ديگر نـشريات عـصر مـشروطه بـه            القدس  روحي    روزنامه. محاكمه شد ) آن زمان 
تـوان از سـرانجام مـدير ايـن           يماي انقالبي بود و اين مسئله را          معناي واقعي كلمه روزنامه   

شـدن مجلـس اول، بـه دسـتور       العلما در جريان بـه تـوپ بـسته          سلطان. روزنامه نيز فهميد  
پس از فتح تهران و فرار محمدعلي . ر شد و مورد شكنجه قرار گرفت      محمدعلي شاه دستگي  

العلما را در حالي كه طنابي در گردنش بود، از چاه عميقي در انبار دولتي                 شاه، جسد سلطان  
ها شكنجه در نهايت او       بيرون آوردند و پس از تحقيقات معلوم شد كه پس از روزها و شب             

باك بود با توجـه بـه    يبشيخ احمد كه جواني  ). 820: 4،  1373زاده،    ملك(اند    را خفه كرده  
تاخـت   يميجادشده بعد از انقالب مشروطيت در بسياري از مقاالت خود به استبداد  افضاي  

 تبـديل شـده بـود؛    القدس روحي  ي اصلي روزنامهها شاخصهو مبارزه با استبداد به يكي از   
ـ               ي اسـتبداد مـرتبط       ه مـسئله  چون مدير آن بسياري از مـشكالت موجـود در جامعـه را ب

ـ يـد   تأكحال بر اصل حقوق مردم بـسيار          يندرعشيخ احمد   . دانست  يم ورزيـد و سـعي       يم
  .ي مهم و اساسي آگاه كند كرد مردم را نسبت به اين نكته مي

يد كرد كـه مـردم بايـد از حقـوق     تأكي خود  ي اول روزنامه شيخ احمد در همان شماره  
 داراي  رادر برابر نهاد سلطنت، آگـاه باشـند و خـود            خصوص    خودشان در هر شرايطي، به    

 بدانند و اينكه مردم بايد شخص سـلطان را ماننـد خودشـان              وخاك  آب در اين    وحقوق  حق
انساني زميني بدانند و در صورتي از سلطان اطاعت كنند كه سلطان نيز به تكاليف خـود در          

بداند كه اين حقوق از طرف مـردم  و اگر او قدرتي دارد بايد ) جا  همان(قبال مردم عمل كند     
 عقيده داشت كه ايـران ويـران را         القدس  روحي    ي روزنامه   نويسنده. به او تفويض شده است    

توان دوباره در مسير توسعه و پيشرفت انـداخت تـا             يمتنها با استفاده از آزادي قلم و بيان         
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 القـدس   روحي    امـه شيخ احمـد در روزن    .  آورد به دست بتواند دوباره جايگاه سابق خود را       
ماننــد بــسياري از ديگــر صــاحبان قلــم ايــن عــصر، حاكميــت سياســي را عامــل اصــلي 

ـ هاي سياسي و اقتصادي ايران        ينابسامان  رمـضان   6،  القـدس   روحي    روزنامـه (دانـست     يم
 اين بـود كـه ديـن        القدس  روحي    ي مهم فكري روزنامه   ها  شاخصهاز ديگر   ). 2: 10،  1325

همان، (شود    ينمدانست كه به عصر يا دوره خاصي محدود           امل مي اسالم را ديني جامع و ك     
 عقيـده داشـت علـت ضـعف         القدس  روحي    حال، نويسنده   يندرع). 4: 3،  1325 رجب   11

ست و علت تغيير اين احكام نيـز از         ها حكومتي اسالمي، تغيير احكام اسالم توسط         جامعه
ي نابودي كشانده است؛      را به آستانه  ي مسلمانان     چنين جامعه   يناگيرد كه     يماستبداد نشأت   

  .دانست يماو البته مبارزه با اين استبداد را از تكاليف اصلي مسلمانان 
اي وابسته به جريان نوانديشي ديني يا به تعبير ديگر گفتمان اصالح              روزنامه القدس  روح

مـه  در ادا . بـود » انتقـاد از شـرايط موجـود      «ي آن    معرفت ديني بود كه بارزترين شاخـصه      
ي  هـا و همچنـين پاسـخي كـه روزنامـه            تـر دشـواره    منظور بازشناسي و تحليل مبـسوط       به

دهـد،   ها مي   هاي گفتمان اصالح معرفت ديني، به اين دشواره         ي شاخصه  منزله  ، به القدس  روح
هاي گفتمان اصالح معرفت ديني را از طريق بازشناسي اين دسـت از               كوشيم تا شاخصه    مي

هاي گفتمان اصالح معرفت      منظور شاخصه  بدين.  بازيابي كنيم  لقدسا  روحي    مواضع روزنامه 
ي  محور نخست مواضع روزنامه را درباره     . شود ديني در قالب چهار محور عمده بررسي مي       

كنـد؛ در محـور دوم، ضـرورت شـناخت           روحانيان و ارتباط آنها با نهاد سياست تبيين مي        
م، ضـرورت بازگـشت بـه اسـالم اصـيل           شود؛ در محور سو    استبداد و انواع آن بررسي مي     

شود؛ و در نهايت در محور چهـارم، ضـرورت مبـارزه بـا اسـتعمار را بررسـي                    تشريح مي 
  .كنيم مي
  
  روحانيان و ارتباط آنها با نهاد سياست . 1

هـاي مهـم      شاخـصه  از   نيان و بازنگري در وظايف و كاركردهاي آنهـا يكـي          روحاانتقاد از   
، 1396سـياني،   شـوكي و مفتخـري و موسـوي    زاده نجف(ت گفتمان اصالح معرفت ديني اس    

 لي به دل  يانروحان د،ي در عصر جد   يني اصالح معرفت د   اني جر شدن  مطرحبا  زمان    هم). 142
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 گـروه   ني نفوذ و اعتبار ا    زاني و م  ند برخوردار بود  بسياري از قدرت    ، خود از دولت   لاستقال
ـ     بود توجه  قابل و   فراوان ، مردم انيدر م  اربران گفتمـان اصـالح معرفـت دينـي         ؛ بنـابراين ك

 درصدد برآمدند تا از نفوذ باالي اين گروه در جامعـه، بهـره              القدس  روحي   همچون روزنامه 
 .ببرند و با همراهي و همكاري ايشان به پيشبرد اهداف اصالحي خود در جامعـه بپردازنـد                

با نهـاد سياسـت را   گرا  بر آن بود تا مناسبات روحانيان گفتمان سنت   القدس  روحي    روزنامه
درآوردن   خـدمت   ي بـه    ي نحـوه     در جـايي دربـاره     القدس   روح ي  نويسنده. به چالش بكشد  

: گويـد  يمروحانيان توسط استبدادگران سياسي و ظلم و ستم آنان چنين            علماي سوء و شبه   
 آمـاده   جهـت  هر ازبراي اينكه اموراتشان خوب پيشرفت كند و كار تعدي          ] پادشاهان... [«

ي نموده، بعضي را بـه واگـذاردن   آور جمعلماي سوء را كه در هر عصري موجودند         باشد، ع 
االســالم و مفــسدالدين و  الــشريعه و خــائن مناصــب و درجــات روحــاني از قبيــل ســارق

ي معمم    ي ظلمه   الظلم و برخي را به دادن زر و سيم حامي خود قرار دادند و اين فرقه                 متوي
گرد آورده، بر سر هر يك چند ذراع چلوار پيچيده قشون           ي از اجامر و اوباش را       ا  دستهنيز  

ي علماي سوء نيز در كارهاي خودشان مـستقل           خود قرار دادند، تا اينكه متدرجا اين دسته       
در حقيقت هر يك بـراي      . شده بناي سركشي را گذارده از اطاعت آنها به كلي خارج شدند           

ي   روزنامـه (»  حكمراني شدند  ي مخصوصي تشكيل داده، مشغول      خود فوجي مسلّح و اداره    
  ).2: 18، 1326 محرم 28، القدس روح

پرداختنـد و   يمي نخست، به غارت اموال مردم   روحانيان در كنار دسته     اين گروه از شبه   
ـ  فضايي را تصوير     القدس  روح. كردند  ينمگونه ظلم و ستمي كوتاهي        يچهاز    دركنـد كـه       يم
شد و كسي از ترس آنها عـرض          يمر جامعه حاكم    ي اتحاد اين دو شاخه از استبداد، ب         يجهنت

شـيخ  . اي نداشـت    يـده فاكرد و در صورت انجام چنين كاري باز هم            ينمتظلم و دادخواهي    
ي در كنار پادشاهان ظالم و ستمگر، همواره گروه         ا  دورهاحمد معتقد است كه در هر عصر و         

مختلـف و شـعبات متعـددي       كه آنان نيز به طبقـات        اند  بودهعلماي سوء و اوباش معمم نيز       
 در  القدس  روحي    ي روزنامه ها  تهاو البته معتقد است كه اين هشدارها و نوش        . شدند  يمتقسيم  

اند، ولي  يري ندارد؛ براي اينكه آنها از خباثت و خيانت خودشان مطّلعتأث هيچ ابداًحال آنها 
سايش فرزنـدان   شوند و اين گروه عوض آنكه اسباب بقاي وطن و آ            ينمحاضر به محاكمه    
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يـت نيـز بـه    نها در و انـد  شدهآن را فراهم كنند، سبب فناي مملكت و آفت جان فرزندانش         
روحانيان پرداخته است،      زبان ملت است و به انتقاد از اين شبه         واقع درتوقيف آن جريده كه     

كنند و كار ملت از دست اين دو فرقه تباه و روزگارشان از دست آنهـا سـياه شـده             يماكتفا  
  ).3: 20، 1326 صفر 13همان، (است 

روحانيـان و يـا همـان اسـتبداد            معتقد است كه اين دسته از شبه       القدس   روح ي  نويسنده
كوشيدند تا مردم را در حالت        يمي استبداد جسماني همواره       روحاني، بعد از اتحاد با شاخه     

كردنـد كـه      ينمـ وجه تالش     يچه بهي علماي سوء      جهل و ناداني و ظلمت نگه دارند و دسته        
مردم را از آن شرايط خارج كنند و قواي استبداد در حقيقت آگاهانه چنين سياسـتي را در                  

شدن از حالت جهل و ناداني، پي به حقوق           پيش گرفته بودند؛ چون مردم در صورت خارج       
ي اين سياست، مـردم بـه    يجهنت دربردند و اين در تضاد با منافع قواي استبداد بود؛      يمخود  
 كامـل   طـور   بـه  نادان شدند كه حتي مسائل ديني و فرايض مذهبي خودشـان را نيـز                حدي

سوادي در ايران بسيار رواج گرفت كه بسياري از مـردم از              يبعلمي و     يبدانستند و كار      ينم
ي اصـيل   ها  آموزهخواندن قرآن كه كتاب مبين و هدايت است، محروم شدند و نتوانستند از              

 به سالطين   مرور  بهسوادي تنها به مردم منحصر نبود، بلكه          يبجهل و   ي ببرند و اين     ا  بهرهآن  
  .و بزرگان نيز سرايت كرد

 در ضمن پرداختن به اين مبحث در جريان اصـالح فكـر دينـي،               القدس   روح ي  نويسنده
ي عالمان حقيقي و     روحانيان از طبقه    نماها و شبه     آن است كه به شناسايي گروه عالم       درصدد

حال از اقدامات عالمان      يندرعشيخ احمد   . ايي افكار آنها از يكديگر بپردازد      به شناس  تر  مهم
ي به ذكـر    ا  شماره او در    مثالًي آنان در مبارزه با استبداد نيز غافل نيست؛          ها  تالشحقيقي و   

 22همان،  (كند    يمي و جريان مبارزات او با استبداد اشاره         اسدآباد الدين  جمالداستان سيد   
  .)2: 4، 1325رجب 

ي اين موضوع، به انتقاد از علماي         ي مطالب خود درباره      در ادامه  القدس   روح ي  نويسنده
پردازد؛ گروهي كه به اعتقاد او محض گدايي، چند ذرع چلـوار در               يمانديش    قشري و كهنه  

سر خود پيچيده و جز خوردن و خوابيدن كاري ندارند و ديگر افراد و حتي طالبـي را كـه                    
شمارند و جهـل و نـاداني    يم، مشرك و كافر اند گذاشتهي تعليمات جديد   تازه قدم در جاده   
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ي فراوان است كه هنوز اربـاب جرايـد را كـه سـبب بيـداري و آگـاهي                   ا  اندازه بهملت هم   
دانند و يا فراگيـري زبـان خارجـه را سـبب سـستي عقايـد و كفـر                     يماند، كتب ظاله      ملت

روحانيان چماق تكفير در دست  يان ملت، شبهي اين فزوني جهل در م واسطه بهشمارند و  يم
 را  اش  خانهي شهر آويزانش كنند و يا         وجوي عالم هستند تا از دروازه       گيرند و در جست     يم

 ).1: 21، 1326 صفر 26همان، (ين جويني ويران كنند الد شمسي خواجه  همچون مقبره

 از اسـتبداد    شـاخه دو  دادن ارتباط قوي ميـان ايـن          پس از نشان   القدس   روح ي  نويسنده
ند كه انقالب مشروطه به اتحاد اين دو قـوه از اسـتبداد خاتمـه داد و مـردم را                    ك تصريح مي 

دو  ميـان    العلماي خراسـاني    سلطاننظر از ارتباطي كه      صرف. دكرنسبت به حقوقشان آگاه     
ن كند، نوع نگاه او نيز بـه جريـا          ر سرنوشت جامعه برقرار مي    د از استبداد و تأثير آن       شاخه

واقع نظام سياسي مشروطه يكـي از همـان عناصـر مطلـوب              در. توجه است   مشروطه قابل 
 زيـرا كـاربران     ؛گفتمان تجددخواه است كه از سوي گفتمان اصالح معرفت ديني جذب شد           

 دوران طـوالني اسـتبداد و       ي  كننـده   آن را قطع   العلماي خراساني   سلطاناين گفتمان همچون    
العلما،    پيش از سلطان   .د كه قدر و ارزش آن را بدانند       نخواه  يدانند و از مردم م     ستمگري مي 

ي اصلي قبول حكومت مشروطه را در ذهن علما فـراهم             الدين اسدآبادي شالوده    سيد جمال 
ــود   ــرده ب ــت، (ك ــين در دوره) 32، 1355آدمي ــاي   همچن ــان علم ــشروطيت، گفتم ي م

 سياسي جديـد و علـم و        ي  خواه در اين دوره بر خردگرايي، پذيرش اصول فلسفه         مشروطه
  ). 191، 1386زهي،  هاشم(آزادي بر اساس شريعت اسالمي تأكيد داشت 

  
  ضرورت شناخت استبداد و انواع آن. 2

ي انقـالب    شناخت استبداد و ضرورت مبارزه با آن، از ديگـر مـسائلي بـود كـه در نتيجـه                  
 بـر امـر     القدس  حروي    ي روزنامه   نويسنده. مشروطه در فضاي فكري جامعه پديد آمده بود       

هـاي    ي استبداد و شاخه     ورزيد و معتقد بود كه در ابتدا بايد پديده          استبداد تأكيد بسياري مي   
شيخ احمد در ابتداي بحث خود و       . مختلف آن را شناخت و سپس به مبارزه با آن پرداخت          

 راني نفـساني او     در تعريف استبداد، آن را تسلط يك نفر بر عرض و ناموس ملت، و شهوت              
به باور او استبداد حتي از بيماري طاعون نيز بدتر است كـه چنانچـه در مملكتـي                  . داند  مي
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كند و از حاصل و ثـروت و علـم و             رحل اقامت افكند، اهل آن را مانند زمين كوير باير مي          
... «: گويـد   ي تـأثير اسـتبداد چنـين مـي          شيخ احمد در جايي درباره    . گرداند  دانش تهي مي  

ي استبداد، اهل مملكتي ذليل و بيچـاره نگـشت            يران نشد مگر از نتيجه    مملكتي خراب و و   
ي انسانيت نرسيد مگر به اضمحالل        ي حيوانيت به رتبه     مگر از نكبت استبداد، ملتي از درجه      

... . ي اسـتبداد    ي ترقي را رهسپار نگرديد مگر بـه انهـدام قلعـه             ي استبداد، دولتي جاده     قوه
مهلك، خواه معمم و خواه مكال، سري به سالمت بيـرون           ممتنع است كه صاحب اين مرض       

  ).1: 20، 1326 صفر 13، القدس روحي  روزنامه(» برده، عاقبت گرفتار منتقم حقيقي نشود
ي اصلي استبداد جسماني يـا سياسـي، و            استبداد را به دو شاخه     القدس   روح ي  نويسنده

كه همان سـالطين بودنـد، بـراي        ي استبداد جسماني،      شاخه. كند  استبداد روحاني تقسيم مي   
ي خويش، مانع از  نشر معارف و علوم  راني بلهوسانه ي خود و شهوت پيشرفت امور ظالمانه

خبري نگـه     شدند و همواره در صدد بودند كه مردم را در حالت جهل و بي               در نزد مردم مي   
تن آن شوند ترسيدند كه ملت پي به حقوق مشروع خود ببرند و خواهان گرف دارند؛ چون مي

ي دوم استبداد هم، كـه علمـاي سـوء و             شاخه. كه اين مسئله در تضاد با منافع استبداد بود        
ي استبداد جسماني در تـالش بودنـد كـه مـردم را در                روحانيان بودند، همگام با شاخه      شبه

سالطين هم كه به دنبال سلطنت استبدادي بودند، تنها         . همان حالت جهل و ناداني نگه دارند      
خبري در جامعه  هاي خود برسند و جهل و بي      توانستند به خواسته     ناداني و جهل مردم مي     با

 28همـان،   (پنداشـتند     ي خدا مي    به حدي فراوان شد كه مردم حتي سلطان ظالم را برگزيده          
  ).1: 18، 1326محرم 

ه كنـد و اينكـ   ي اسـتبداد اشـاره مـي    العلما در ادامه به ارتباط ميان اين دو شاخه  سلطان
گاه بي همراهي و كمك استبداد روحاني قـادر بـه پيـشرفت               ي استبداد جسماني هيچ     شاخه

ي   كند كـه شـاخه      مقاصد استبدادي خود در جامعه نيست و به همين جهت هميشه سعي مي            
ي اتحاد آن دو با يكديگر، ظلم و سـتم در    استبداد روحاني را با خود همراه كند و در نتيجه         

سيد و نفاق و شقاق كه سبب خرابـي مملكـت و فنـا و زوال ملـت                  جامعه به نهايت خود ر    
  ). 1: 19، 1326 صفر 6همان، (جا پراكنده شد  است، در همه
گرفتن استبداد در ممالك اسالمي، يكي از داليل مهـم            العلما در بيان علت قدرت      سلطان
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ني را،  ذلت دولت و خرابي مملكت و به تبعِ آنها فزوني قدرت اسـتبداد جـسماني و روحـا                 
در چنين شرايطي شخص دولت نيز      . داند  ناآگاهي مردمان جوامع اسالمي از حقوق خود مي       

داند؛ بنـابراين     گونه حقي نمي    كند و يا اينكه آنان را داراي هيچ         حقوق رعيت را مالحظه نمي    
وخـاك داراي      معتقد است كه اوالً مـردم بايـد خـود را در ايـن آب               القدس   روح ي  نويسنده

ند و اين خاك را وطن عزيز خود بشمارند و خود را مسئول اين خاك بدانند؛ و               حقوقي بدان 
دوم اينكه مردم بايد حتي شخص سلطان را فردي همانند خود بـه حـساب آورنـد و اگـر                    
شخص سلطان داراي حقوقي بر آنهاست، ملت نيز بايد براي خود حقوقي بر شخص سلطان       

او ادامـه  . ب و خـود را غـالم زرخريـد او بداننـد    الرقا قائل شوند، نه اينكه سلطان را مالك 
ي زمانِ خالفت عثمان از حقـوق خـود مطّلـع             دهد كه چنانچه آنها هم مانند مردم بصره         مي
ي استبداد را نيـز قطـع كننـد؛ در غيـر ايـن           توانستند از خود رفع ظلم و ريشه        شدند، مي   مي

ست خود حقوقشان را از دسـت       صورت، در چنين شرايطي آنها مظلوم نيستند؛ زيرا كه به د          
: 1،  1325الثـاني     جمـادي  25همـان،   (انـد     اند و خود را تحت تسلط مستبدان درآورده         داده

  ).2ـ1
ي    انقالب مشروطه را نعمتي براي مردم ستمديده       القدس  روحي    درست است كه نويسنده   

دارد كـه   ي آن اندكي آزادي براي ملت حاصل شـد، امـا عقيـده                داند كه در نتيجه     ايران مي 
غرض از تحمل اين همه ظلم و ستم در جريان انقالب مشروطه، رفع ظلـم و نـشر عـدالت           

ترين خواسته و هدف انقالب مشروطه نيز برچيدن بساط استبداد و برقراري عـدل                مهم. بود
دهد كه آگاه و هوشيار باشند كـه هرچنـد         العلما به مردم هشدار مي      و عدالت بود، اما سلطان    

هـاي خـود را در اعمـاق          ت صادر شده، استبداد هنوز از ميان نرفته و ريشه         فرمان مشروطي 
ومرج حاصل از انقالب مشروطه،       ي هرج   واسطه  وجود مملكت ايران دوانيده است و حتي به       

او در نهايت معتقد است كه براي رهايي از اين شـرايط            . استبداد از قبل نيز بيشتر شده است      
ي   وقمـع ايـن مـاده       ايد همه با هم متحد شوند و به قلع        و خالصي از دست ظالمان مختلف ب      

همـان،  (ي استبداد بپردازند و در اين ميان هيچ فرقي ميان معمم و مكال قائل نـشوند                   خبيثه
  ). 4ـ3: 20، 1326 صفر 13

ي اندك فضاي آزادي كـه بـه          اي انقالبي بود و در نتيجه        روزنامه القدس  روحي    روزنامه
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ازپـيش   كشور حاصل شده بود، جسارت و شهامت مدير آن بيش    خاطر انقالب مشروطه در     
. كنـيم   خوبي مشاهده مي    خصوص در برخورد با مستبدان به       شده بود و ما اين خصيصه را به       

خواهد كه مستبدان   بعد از جريان انقالب مشروطه، در خطاب به مردم از آنها ميالقدس روح
 حقـوق و ثـروت مـا را بـراي عـيش             را به اين زودي از خاطر نبرند؛ اشخاصي كه وطـن،          

تاختند و خونـشان   هاي مختلف بر مردم مي  ي خود فروختند؛ اشخاصي كه به بهانه        چندروزه
اند و در   از اينكه ملت، آنها را به حال خودشان گذاشتهالقدس  روحي نويسنده. ريختند را مي

اند و نه ايرانـي       سلمانكند و معتقد است كه آنها نه م         صدد مجازاتشان نيستند ابراز تأسف مي     
هـا و     اي غيرت داشتند، زن     ي جوي نيز غيرت ندارند؛ چراكه اگر ذره         اندازه  نژاد و به    و ايراني 

فروختنـد و   دادند و يـا اينكـه مملكـت مـا را نمـي      دختران وطن ما را به دست اجانب نمي       
 حمالي و   هزاران مسلمان را گرسنه و برهنه در ممالك خارجه در پيش اجانب به فعلگي و              

  ). 4: 21، 1326 صفر 26همان، (كردند  گدايي وادار نمي
ي استبداد داشت و بـا جـديت           حساسيت خاصي نسبت به مسئله     القدس  روحي    روزنامه

 ضمن تقسيم استبداد بـه      القدس   روح ي  نويسنده. پرداخت  خاصي به پيگيري اين موضوع مي     
د ميان آن دو براي تسلط بر ملـت و   ي ارتباط و اتحا     ي جسماني و روحاني، نحوه      دو شاخه 

او پس از اعالن مشروطيت نيـز موضـوع         . كند  داشتن مردم را بيان مي      در جهل و ناداني نگه    
كنـد كـه در دوران مـشروطه، مـستبدان از             شدت پيگيري و بسيار تأكيـد مـي         استبداد را به  

به اسـتبداد و    باره شديدترين حمالت را       هاي مختلف به سزاي عملشان برسند و دراين         گروه
  . كند مستبدان اعمال مي

  
 ضرورت بازگشت به اسالم اصيل. 3

هـاي اصـيل اسـالمي        هاي گفتمان اصالح معرفت ديني بحث احياي آموزه         از ديگر شاخصه  
 رهبران و پيشگامان جريان اصالح معرفت ديني هنگامي   . شده در عصر جديد است      فراموش

شـدند كـه      كردند، متوجه مي    الم اصيل مقايسه مي   كه اسالم زمان خود را با تلقي خود از اس         
 بلكـه در    ،تنها منطبق با احكام اسالم اصـيل نيـست         هاي ديني نه    بسياري از باورها و آموزه    

آنان تنها راه كـسب     . )202،  1369الگار،   (شده است  بسياري از موارد به ضد آن نيز تبديل       
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از  دور  بـه  ،هاي اسالم اصـيل     زهقدرت و سيادت مجدد مسلمانان را بازگشت دوباره به آمو         
ـ 50،  1369شـرابي،    (دانستند  طي قرون و اعصار مي    در  ه  شدهاي وارد   هرگونه بدعت   ).51ـ

گرا بـود؛ چراكـه از        ي گفتمان اصالح معرفت ديني نوعي طعنه به گفتمان سنت           اين شاخصه 
ـ اگرايان متهم به افزودن زو      سنتالعلماي خراساني،     سلطانگراياني چون     ديد اصالح  دي بـه   ي

 از  در يكـي  كرد كه      بنابراين اين جريان تالش مي     ؛ روح حقيقي آن بودند    كنارگذاشتندين و   
هـاي    هاي ديني بپردازد و بازگشت دوباره به آموزه         ي آموزه  وجوه خود به بازخواني دوباره    

اصيل اسالمي را از طريق استخراج آنها از دل اسالم و اخبار و روايات مربـوط بـه صـدر                    
رو كاربران گفتمان اصالح معرفـت دينـي بـازخواني و             ؛ از اين  ندك زمان ائمه دنبال     اسالم و 

هـاي   ناپذير در بازگشت دوبـاره بـه آمـوزه    هاي ديني را ضرورتي اجتناب     بازانديشي آموزه 
ي  تـوان در روزنامـه     قـوت مـي     حضور ايـن شاخـصه را بـه       . كردند اصيل اسالمي تلقي مي   

  . مشاهده كردالقدس روح
يان همواره معتقد بود كه دين اسالم باالتر از همه اديان و مذاهب ديگر اسـت و                 اين جر 
اي باالتر از آن وجود ندارد؛ چراكه جامع تمام مراتب باطني و ظاهري اسـت و                  هيچ طريقه 

كنـد كـه       بيان مي  القدس  روحي    نويسنده. تمام تكاليف و ترقيات عقلي و نفساني را داراست        
 صرفاً شامل احكام ظاهري و تكـاليف دنيـوي اسـت و در بـاب     دين يهود و احكام تورات  

ي مهمي در اين بـاره نـدارد و يـا ديـن               دنيايي كامالً خالي است و نكته       مراتب معنوي و آن   
مسيحيت تماماً در تهذيب اخالق و بيان مراتب روحاني است و در باب تكـاليف دنيـوي و                  

 دو، ديني چون اسـالم جـامع و كامـل           اما بر خالف آن   . العاده ضعيف است    اين دنيايي فوق  
ي مايحتـاج     ي تكاليف انساني را اعم از معامالت و سياسيات و عبادات و همه              است و همه  

ي آنها را بيان كـرده   ي همه ترين مسائل درباره شود و مهم  انساني را تا روز قيامت شامل مي      
  ).4: 3، 1325 رجب 11، القدس روحي  روزنامه(است 

 دين اسالم را جامع و كامل، و راه خروج از وضـعيت نابـسامان               القدس روحي    نويسنده
هـاي اصـيل اسـالمي و دوران صـدر      مسلمانان در عصر جديد را بازگشت دوباره به آموزه       

هاي بازگشت به اسالم اصيل را اتحـاد و اتفـاق             او همچنين يكي از ضرورت    . داند  اسالم مي 
بـه بركـت اسـالم، قبـل از ظهـور در ممالـك       اي كـه   دانـد؛ مـسئله     ميان همه مسلمانان مي   
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زمين، در ممالك شرق و جوامع اسـالمي ظهـور و بـروز پيـدا كـرد و مـسلمانان در                     مغرب
تر از همـه اسـتبداد، ايـن          ي آن به مدارج بااليي رسيدند، اما بنا بر داليلي چند، و مهم              سايه

ود كه غربيان اين اصل     اصل از جوامع اسالمي و از مسلمانان روي برتافت و در اين زمان ب             
  .ها و ترقيات بسياري دست يافتند ي آن به نعمت واسطه را از مسلمانان گرفتند و به

ي مسلمانان در صدر اسالم محقق        العلما معتقد است كه اين اصلِ اتحاد ميان همه          سلطان
يـا  ي اسالم جزيه بپردازند و        ي آن ممالك بسياري مجبور شدند كه به خليفه          واسطه  شد و به  

اينكه بسياري از سالطين ديگر در انقياد مسلمانان و تحت تسلط اسالم بودند و صداي پاي                
شد و ممالـك قيـصر و كـسري و امـراي              اسالم از حدود چين تا جزاير خالدات شنيده مي        

هاي آسـيا     باختر و ملوك هند، همه در زير رايت قدرت اسالم قرار گرفتند و اسالم در قاره               
ها در صدر اسالم حاصل نشد مگـر بـه            ي اين موفقيت    همه.  گسترش يافت  و آفريقا و اروپا   

ها   ي علت اين موفقيت     او درباره . سبب اتحاد و اتفاق آرايي كه ميان مسلمانان وجود داشت         
 از اغـراض    ،دانـستند   حاللِ آن را حالل و حـرامِ آن را حـرام مـي            ... «: دهد  چنين ادامه مي  

 منظور نظر اقـدس شـارع       ،فساني صرف نظر كردند   ي خود گذشتند و از هواجس ن        شخصيه
 و  ،اسالم را نصب عين نمودند، مصالح نوعيه را به رياست و شهوت شخصيه تقديم داشـتند               

وطنـان از مـال و جـان     ي مليه و رعايت جانب هم چگونه در راه ترويج دين و حفظ حوزه 
» ي صـحيحه بردنـد    و چـه نتيجـه     ،الميسور حق اسالم را ادا كردند       شيرين گذشتند و حسب   

  ). 1: 7، 1325 شعبان 13همان، (
دانـد و     شيخ احمد اصل اتحاد و اتفاق را براي جوامع اسالمي بسيار مهم و حيـاتي مـي                

ويـژه بعثـت پيـامبر اسـالم را،           حتي يكي از داليل مهم بعثت پيامبران در طول تاريخ و بـه            
ـ               ازميان اق ميـان دولـت و ملـت و         بردن جهل و ناداني مردم و همچنـين رواج اتحـاد و اتف
ي همين اتحاد و اتفـاق بـود كـه            داند و مسلمانان در سايه      ساختن آنها با يكديگر مي      متصل

 صـفر   6همـان،   (بسياري از مناطق عالم را در صدر اسالم تحـت لـواي اسـالم درآوردنـد                 
1326 ،19 :2.(  
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  ضرورت مبارزه با استعمار . 4
الح معرفت ديني ايجاد وحـدت و همبـستگي         ها و اصول گفتمان اص      يكي ديگر از شاخصه   

يكـي از موضـوعاتي كـه       . گيري مبارزه با اسـتعمار اسـت        ميان مسلمانان و ضرورت شكل    
ي اوضاعي كه     واسطه   بسيار بر آن توجه و تأكيد كرده اين است كه به           القدس  روحي    روزنامه

گران و بيگانگان   وجود آورده و همچنين تهاجم استعمار      استبداد در درون جوامع اسالمي به     
شدت نامطلوب است و به مخاطره افتاده         به جوامع اسالمي، وضعيت اسالم در اين جوامع به        

دهد كه وضـعيت اسـالم در جوامـع اسـالمي در              اين روزنامه مدام به همه هشدار مي      . است
حالت ركود قرار دارد و با اين اوضاعِ جوامع اسالمي، اسالم در شُرُف اضمحالل است و هر                 

اي مهـم اسـت كـه ديگـر            زودتر بايد اسالم را از اين وضعيت نجات داد؛ و ايـن نكتـه              چه
  . اند هاي منتشرشده در عصر مشروطه با اين جديت به آن نپرداخته روزنامه

ي ملت اسالم را در ابتدا حفـظ           علت غايي تمام اقدامات غيورانه     القدس  روحي    نويسنده
اما در ايـن زمـان حـساس و پرخطـر كـه      . داند اسالم و سپس محافظت از حقوق ايران مي    

اند، با كمال سعي و كوشـش بـه آن هجـوم              ي ايران شده    دشمنان متوجه ضعف ملت بيچاره    
دشمنان ايران در اين زمان تمام اختالفات شخصي ميان خود را كنـار گذاشـته و                . اند  آورده

خواهد كه     دولتيان مي  خصوص  اند؛ بنابراين از همه و به       چشم به تصرف مملكت ايران دوخته     
او در جـايي    . كـار شـوند     بـه   براي نجات اسالم و مسلمانان از اين وضعيت نامناسب، دست         

اهللا اهللا فـي    ... «: كنـد   ي وضعيت نامساعدي كه اسالم در آن قرار دارد چنين بيان مي             درباره
و چنانچـه حـال     ي آتش دامن اسالميان را بگيـرد          اگر اين زبانه  ! اهللا اهللا في القرآن   ! االسالم

پرسـت و اي حاميـان ملـت اسـالم و اي              هان اي غيـوران اسـالم     ! اسالم با اين وضع بماند    
رود و خون جوانان غيور ايران پايمال         بجنبيد كه كار از دست مي     ! حافظين حقوق مسلمانان  

اگر دولت مسامحه دارد، تكليف ما مسلمانان را معين كنند كـه نـاموس اسـالم و                 ... شود  مي
  ). 1: 7، 1325 شعبان 13همان، (» ي خويش حفظ كنيم را به خون گنديدهدين 

ي وضعيت اسالم در چنين حالتي بسيار دلگير و متأسف است،       شيخ احمد كه از مشاهده    
ي اضمحالل و نابودي كنوني       در اينكه چرا اسالم از آن شُكوه و عظمت دوران اوليه به دوره            

كردن قـرآن و      ند، اما يكي از داليل مهم آن را فراموش        ك  افتاده است، داليل مختلفي بيان مي     
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داند و معتقد است كه سالطين اسالم تا هنگامي كه به احكـام               گرداندن از احكام آن مي      روي
كـه در اجـراي آن      الرقاب تمام سالطين عالم بودند اما از زماني         كردند، مالك   قرآن عمل مي  

چنـين     نابودي امروزي دچار شدند و ايـن       احكام تسامح و تساهل ورزيدند به دوران فقر و        
ي اسـتبداد بـه       ي اتحاد و پيوسـتگي دو شـاخه         واسطه  ي اينها به    ذليل بيگانگان شدند و همه    

  ).4ـ3: 15، 1325 ذيحجه 18همان، (وقوع پيوست 
خواهد كه واقعـاً از ايـن نكتـه كـه اسـالم و          اي ديگر از مردم مي      نويسنده باز در شماره   

اند، بهراسند و از اين بترسند كه روزي صليب مسيحيان بر مسلمانان              فتادهمسلمانان به ذلت ا   
اثـر باشـد و بـه     غلبه كند و يا از آن روزي بترسند كه ديگر آه و ناله و فرياد مسلمانان بـي                 

گوش كسي نرسد و يا اينكه در باالي منابر، به جاي ثناي سلطان اسالم، به ثناي پادشاهان                 
خواهد كه در حفظ      جد از مردم مي     اين روزنامه به  .  روس بپردازند  ممالك فرنگ و يا تزاران    

مملكت اسالمي بكوشند تا به دست اجانب نيفتد كه در غير اين صورت، هم خودشان ذليل                
  .ي جدي خواهد افتاد خواهند شد و هم دين اسالم به مخاطره

المي از تسلط   او در اين باره كه حفظ اسالم و شَرَف مسلمانان منوط به حفظ جوامع اس              
يزدان شاهد است كه افتخار شما تا وقتـي         ... «: گويد  اي چنين مي    بيگانگان است، در شماره   

است كه سلطان شما مسلم باشد و ترويج احكام شريعت نمايد والّا بعد از آنكـه خارجيـان                  
ي تـصرف درآوردنـد       ي امورات مملكتي شما را به حيطـه         در وطن شما نفوذ كردند و رشته      

رياد و فغان به قدر خردلي فايده ندارد كه اگر مفيـد فايـده بـود، مـصر و سـودان و                      ديگر ف 
برابر ايران اسـت از زيـر         ي نفوسش بيست    ترانسوال و كانادا و استراليا و هندوستان كه عده        

قيد عبوديت انگليس خالص شده بود؛ پس معلوم شد بعد از آني كه خارجيـان در شـريان                  
 محـرم  21همـان،  (» آساني آنهـا را خـارج نمـود       ممكن نيست به  مملكتي نفوذ پيدا كردند،     

1326 ،17 :2.(  
 با اشاره به اينكه بسياري از ممالـك اسـالمي همچـون مـصر و                القدس   روح ي  نويسنده

اند و مردمان آنها هم ذليـل   به چنگ استعمارگران و بيگانگان افتاده... سودان و هندوستان و 
كنم تفـضالً و      قدر عرض مي    همين... «: گويد  اره چنين مي  اند، در جايي در اين ب       اجانب شده 

ترحماً محض رضاي رحماني و اقتضاي مسلماني و تقاضاي انساني؛ فتوتي به خرج دهيـد               
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و حميت و غيرت نماييد و انديشه براي اخالف خودتان كنيد كه اگر اين مملكت به دسـت                  
تعـصبي    بي...  ابدي خواهيد بود   ، ملعون تاريخي و ملعون    )مثل اينكه شده است   (خارجه افتد   
كـنم نـه      بدون ترس و بيم و خوف و جبن عرض مـي          ! غيرتي تا چه اندازه؟     بي! تا چه حد؟  

  ).جا همان(» كدام در فكر وطن شما نيستند دولت، نه وزرا، نه وكال، نه امرا، نه بزرگان، هيچ
ه ممالك اسالمي   پردازد ك   او در كنار بيان ديگر مطالب، همواره به هشدار اين مطلب مي           

ي تسلط استبداد و پيامدهاي ناشي از آن، در وضعيت مطلوبي قرار              واسطه  و خاصه ايران به   
ندارند و درست در همين زمان، دشمن خارجي با تمام توان خود در كمين جوامع اسـالمي                 

خواهد كه پيش از آنكـه اوضـاع    و اسالم نشسته است تا به آن بتازد؛ بنابراين از همگان مي   
سالم از شرايط فعلي نيز بدتر شود، از خواب غفلت بيدار شوند و دوباره اسالم و مسلمانان       ا

  .را به شُكوه و اقتدار دوران اوليه بازگردانند
  
  نتيجه

هاي تمدن غربي در عصر قاجار و احساس         آشنايي انديشمندان و نخبگان ايراني با پيشرفت      
ي تاريخي مهمي در تاريخ ايران تبـديل   رهماندگي ناشي از آن، عصر مشروطه را به دو     عقب
شود، ظهـور    در اين دوره، كه از آن تحت عنوان عصر گذار از سنت به مدرنيته ياد مي               . كرد

گرايان ديني   گرا و اصالح   خواه، سنت  هاي گفتماني ميان نيروهاي ترقي     مجادالت و كشمكش  
تـر از    ي مسائل مختلف مربوط به جامعه همچون حيات سياسي و اجتماعي و مهم              را درباره 

اين كشمكش همچنـان بـه      . آن ميزان و نوع دخالت عنصر ديني در اين خصوص، شاهديم          
بـا توجـه بـه اهميـت ايـن      . دهـد  مسير خود در ميان انديشمندان ايران معاصـر ادامـه مـي         

هاي گفتمان اصالح معرفت ديني       ود كه تحليل و بازشناسي شاخصه     هاي گفتماني ب   كشمكش
چارچوب نظري  .  صورت گرفت  القدس  روحي    هاي مختلف روزنامه    از طريق بررسي شماره   

هاي گفتمان اصالح معرفت ديني، تحليل        مورداستفاده در اين مقاله براي بازشناسي شاخصه      
ر گفتمـان در نـسبت بـا اوضـاعي          اساس اين چارچوب نظـري، هـ       بر. انتقادي گفتمان بود  
بـر ايـن    . يابد هاي تاريخي است كه تعين مي       ي اين مؤلفه    واسطه  گيرد و به   تاريخي شكل مي  

هاي بافتار تاريخي عصر مشروطه همچون استبداد داخلي، استعمار خـارجي             اساس دشواره 
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 به سمت و نوع واكنش با دستاوردهاي دنياي جديد، كاربران گفتمان اصالح معرفت ديني را
. گـرا و تجـددگرا سـوق داد        هـاي سـنت    كنش بيناگفتماني جذب عناصر مطلـوب گفتمـان       

ي يكي از كاربران اين گفتمان كوشيد تا ضـمن طـرح شـعار                منزله   به القدس  روحي    روزنامه
. بازگشت به اسالم اصيل، با روي باز پذيراي عناصر مطلوب خـود از دنيـاي مـدرن باشـد        

ح معرفت دينـي در بعـضي از مطبوعـات عـصر مـشروطه              سخن آخر اينكه ضرورت اصال    
صورت جدي مطرح شد و معتقدان به اين جريان، مانند   بهالقدس روحي    خصوص روزنامه   به

هاي ديني را بر هـر نـوع          ي آموزه   العلماي خراساني، اصالح دين و بازخواني دوباره         سلطان
  .تنددانس مقدم مي... اصالح ديگري اعم از سياسي، اقتصادي و
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 ي  ، ترجمـه  1875ــ 1914هاي تكـوين      سال: روشنفكران عرب و غرب   ،  )1369( هشام،   شرابي، -
  .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين: م، تهرانعبدالرحمن عال

قلـم  : ، تهران هاي خراساني   ي ايراني در نامه     مشروطه،  )1390( شيرخاني، علي؛ ابراهيمي، فاطمه،      -
  .نو
ي سنت و تجـدد در انديـشه و           درآمدي بر رابطه  «،  )1394(نژاد، محمد،      شيرخاني، علي؛ رجائي   -

  .116ـ95، تابستان، 28، ش مطالعات سياسي، »عمل امام خميني
آفرينـي مـساجد و       بررسي تـاريخي نقـش    «،  )1395(اهللا؛  قرائتي، حامد،       فروشاني، نعمت    صفري -

ي   فصلنامه،  )ي قاجار   تهران در دوره  : ي پژوهشي   نمونه(ها در اصالح و ارتقاي گفتمان ديني          مدرسه
  .54ـ35، صص تابستان، )30پياپي ( 2 ش ،8  س، جديدي  دوره،هاي تاريخي پژوهش

تحليـل گفتمـاني    «،  )1396(سياني، سعيد؛ دالونـدي، محمـدباقر،         گرجي، زهير؛ موسوي     صياميان -
مطالعات تاريخ  ،  »بصائرالدرجات صفار قمي  : ي موردي   مطالعه: ميراث حديثي شيعه؛ مباني و نتايج     

  . 90ـ63، زمستان، صص 35، ش 9، س اسالم
 ،ي خرمـشاه  بهاءالـدين  ي  ، ترجمـه  سـالم معاصـر    در ا  ياسي س ي  انديشه ،)1372(ميد،   ح ت،يعنا -

  .ي خوارزم:تهران
ـ  و برآمدن اند شيداي پ ي  خچهيتار:  معاصر يشيسرآغاز نواند ،  )1377( فراستخواه، مسعود،    -  ي شهي
ـ  نوزدهم تا اوا   ي   از سده  ي اسالم ي كشورها  گري و د  راني در ا  »يني د ري و غ  ينيد «نينو  ي   سـده  لي
  .شارشركت سهامي اننت: ، تهرانستميب

 ناشـر   : تهـران  ،يشناخت  نشانه كرديرو:  گفتمان ي انتقاد ليترجمه و تحل   ،)1392(مريم،   ،يقهرمان -
  .مؤلف

ي محمدرضـا نفيـسي و كـامبيز          ، ترجمـه  اقتصاد سياسـي ايـران    ،  )1368( كاتوزيان، محمدعلي،    -
  .پاپيروس: ، تهران1عزيزي، ج 

زاده، چاپ دوم،     علي بختياري  ي  ترجمه ،يتاريخ جوامع اسالم  ،  )1387(آيرا ماروين،   الپيدوس،   -
  .اطالعات: تهران

ــسا،  - ــارتين، ون ــار ، )1389( م ــه(دوران قاج ــرن     چان ــران ق ــت در اي ــراض و دول ــي، اعت زن
  .كتاب آمه: ي افسانه منفرد، تهران ،ترجمه)نوزدهم
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  . 152ـ129، بهار، صص 31، ش 8، س )ي انجمن ايراني تاريخ نامه پژوهش(
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