
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تاریخ معاصر  درو روحانیت  دین بھ گرایانھابزار رویكرد
  )٢(ایران 

  )عصر مشروطه(         
  1زادگان مهدوي داود

  
 تجـددخواهی  و گرایـی  غرب گسترش و نفوذ فرآیند در )ش 1285 /ق 1324( مشروطیت نهضت
 مراحـل  از یکی و عطف نقطه فرآیند این در مشروطیت که طوري به .دارد مهمی تأثیر ایران، در

 بررسـی  و مطالعـه  بدون تواند نمی پژوهشگري هیچ .است آمده شمار به گذار دوره مهم بسیار
 ایـران  در سکوالریزاسـیون  فرآیند از عمیقی و درست فهم به ایران معاصر تاریخ از مرحله این
 درست همف براي بلکه نیست مستثنا قاعده این از نیز ما بحث موضوع اساس، این بر .گردد نائل

                                                   
  . محقق و پژوهشگر. 1
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 ایـن  پیرامـون  بایـد  ــ  دینی اندیشه اصلی حامالن مثابه به ـ روحانیت و دین به ابزاري رویکرد
   .کرد درنگ بیشتر تاریخی مقطع

 دوره ایـن  از پـیش  با بنیادي تفاوتی مشروطیت نهضت در 1مدرن گرایی دنیوي جریان گرچه
 فکـري  فعالیـت  .شـود  می هدهمشا بارزي تفاوت عملیاتی، سیاست و روش لحاظ به لیکن ندارد،
 دوره در امـا  است بوده مستقل هاي نویسی رساله شکل به عمدتا مشروطیت از پیش جریان این

 فاصـله  اي انـدازه  تـا  سیاسـی  هـاي  نویسـی  رساله قالب از کار شکل رسد می نظر به مشروطیت
 گونه آن ،دوره این در .است شده گرفته پی نویسی جریده قالب در گرایان غرب فکري کار گرفته،
 و طالبوف و مستشارالدوله ،خان ملکم زاده، آخوند امثال تألیف بلند و کوتاه سیاسی هاي رساله

 شـدت  نویسی جریده قالب در گرا غرب الفکران منور فکري تالش ولی خورد می چشم به کمتر... 
 اعـم  ـ یرانا مهم شهرهاي و تهران در زیادي سیاسی جراید دوره، این در .است یافته بیشتري

 سیاسـی  فرهنـگ  تبلیـغ  و تـرویج  به و شد تأسیس یکباره به ـ ماهانه و هفتگی یومیه، جراید از
 ،صوراسـرافیل  و القدس روح مانند ها روزنامه این از برخی .بودند گماشته همت ایران در غربی
 )خواهـان  مشروطه دست به تهران فتح( مشروطیت تثبیت از پس حوادث و داشتند کوتاهی عمر
 یومیـه  ماننـد  دیگر برخی .بودند تأثیرگذار بسیار شدند می منتشر که اي دوره در ولی ندیدند را

 تأثیرگـذار  نیـز  )ق 1327( تهـران  فـتح  از پـس  حـوادث  بـر  یافته دوام بیشتر تمدن و المتین حبل
 .است شده سیاسی هاي رساله جایگزین سیاسی جراید مشروطیت، دوره در حال، هر به .بودند
 شـده  تشـدید  بلکـه  بـوده  پابرجـا  تنهـا  نه علما میان دوره این در )نویسی رساله( سنت این هالبت
 آقا حاج مسافر و مقیم مکالمات رساله مانند علما سیاسی رسائل از بسیاري که طوري به .است
 اثر هلارشادالجا و الغافل تذکره رساله و نائینی اهللا آیت المله تنزیه و االمه تنبیه اصفهانی، نوراهللا

                                                   
ـ سیاسی مـورد بحـث را بـا       دهیم که در همین ابتداي گفتار جریان فکري خواننده محترم را به این نکته توجه می. 1

ایـن  . گرایی و غیره یاد کـردیم  گرایی، عرفی گرایی، تجددخواهی، سکوالریزاسیون، دنیوي عناوین مختلف چون غرب
شویش در ذهن مخاطبان نیست بلکه براي آن است که نشان دهیم تمام این مفاهیم به یک ذات بـاز  کار براي ایجاد ت

  . هر یک از این مفاهیم اعتبارات مختلفی از ذات واحد است. گردد و تفاوتی بنیادي میان آنها نیست می
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   .است شده نوشته دوره همین در نوري، اهللا فضل شیخ شهید
 نخبگان فقدان آن دلیل یک .دارد دالیلی نویسی جریده جایگزینی و سیاسی نویسی رساله افول
 چـون  الفکرانـی  منـور  گرچه .باشد تواند می داشت، وجود مشروطیت از پیش که گونه آن فکري،

 از ملهـم  آنـان  اندیشـه  و نبودنـد  اصیل پرداز نظریه و تفکرم ،طالبوف و خان ملکم و آخوندزاده
 اول نسـل  عمـر  واقـع  در .بودنـد  اصـیل  مشروطه دوره نخبگان با نسبت در اما بود غربی تفکر

 این در .بود آمده سر به بیش، و کم مشروطیت، نهضت آغاز از پیش تجددخواهی فکري نخبگان
 پهلـوي  عصـر  در بعدها که بودند سیاسی شهاندی گردان صحنه جوان روشنفکرانی عمدتا دوره
ــه ــه ب ــه مرتب ــردازي نظری ــیدند پ ــن از .رس ــدان رو، ای ــان فق ــل نخبگ ــب اول نس ــول موج  اف

 و سیاسـی  اوضـاع  آنکـه  دیگـر  دلیـل  .بود شده مشروطیت دوره در سیاسی هاي نویسی رساله
 تا کرد می طلب نویسی جریده قالب در را فکري کار بیشتر مشروطیت نهضت دوره در اجتماعی
 شـده  سیاسـت  صـحنه  وارد مردم و بود حاکم دوره این بر انقالبی شرایط .نویسی رساله شکل
 .داشـتند  نیـاز  سیاسـی  وضـعیت  آخرین از اخبار و آگاهی کسب و هدایت به لحظه هر و بودند
 بـه  پاسـخ  .بـود  کـرده  صـحنه  وارد را بیشـتري  و تـر  عـام  مخاطبان مشروطیت مردمی جنبش
 آنکـه  حـال  .آمـد  برنمـی  نویسـی  رسـاله  شکل به کار عهده از وضعیتی چنین رد فکري نیازهاي
 سـرعت  .باشـند  انقالبـی  مـردم  خبـري  ــ  فکـري  نیازهـاي  پاسـخگوي  توانستند می کامال جراید
 بـدین  .بود سیاسی هاي رساله از بیشتر بسیار جراید، مخاطبان شمول گستردگی و رسانی پیام
 در را توجـه  ایـن  .آوردنـد  يرو سیاسـی  ـ فکري کار از شکل این به ایرانی الفکران منور لحاظ،
 ترقـی  راه )مـدبرالممالک ( نـویس  سـرمقاله  .کـرد  مشاهده توان می تمدن روزنامه سرمقاله اولین
 محرك بدون که دانسته )نفاق و جهل از تبري و اتفاق و علم( عامل دو حصول در را غربی دول
   :نیست ممکن

 و حـوادث  ذکـر  بـه  سـاده  و سـهل  طور به را عموم اناذه الینقطع که بایست محرکی

 امـروزه  را اسـتمراري  محـرك  ایـن  و نمایـد  جلـب  ]عامـل [ دو این جانب به وقایع شرح

 عبـاراتی  و شـیرین  بیانـاتی  بـا  هفتـه  همه یا روزه همه که نامیم می جریده یا روزنامه
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 و مفاسـد  یـا  جدیـده  مخترعـات  ثمرات و کیفیت و مفیده نصایح و حادثه وقایع، نمکین

 اثـري  را روش و رویه این بالخصوص و برساند عموم عرض به را ذمیمه عادات مضار

 شخص بر چنانچه .نگردد حاصل مقصود سهل گونه بدین دیگر وسایل به که است خاص

 و صـحت  را زمـین  مغـرب  ملـل  و دول ترقیات عمده قسمت که است روشن بصیر دقیق

  1.گشت سبب و باعث ممالک آن آزاد جراید و مطبوعات کثرت

 وجـه  اهمیـت  به توجهی کم همین مشروطه عصر علماي هاي کاستی یا اشتباهات از یکی شاید
 بـدون  و مناسـب  مطبوعـاتی  فضاي آمدن پدید باعث امر این 2.باشد سیاسی جراید تأثیرگذاري

 جنـبش  آغـاز  همـان  از توانسـتند  گرایـان  غـرب  که طوري به .بود شده الفکران منور براي رقیب
 بـاب  در تحقیق براي باید اساس، این بر .آورند دست به بالمنازعی اي رسانه سلطه ،مشروطیت
 از بخش این بررسی .رفت مشروطه عصر نشریات سراغ به روحانیت و دین به ابزاري رویکرد
   .دارد خاص یاهمیت معاصر تاریخ اسناد

  

  مطبوعاتی سیاست ¿
 ایـن  امـا  بـود  کار به مشغول دینی رقیب بدون تقریبا جراید عرصه در سکوالر جریان گرچه
 از برخـوردار  و مـذهبی  اي جامعه در بلکه بردند نمی سر به سکوالر یا انتزاعی دنیاي در جراید

 و خواهانـه  ترقـی  دینـی  غیـر  هـاي  خواسـته  رو، ایـن  از .شـدند  می منتشر علما نفوذ با مرجعیت
 سرسـختی  مخالفـان  و رقبـا  بـا  ایران در تنشریا گونه این نگاران جریده و مدیران طلبانه اصالح
 چنـین  عمـل  و ذهنیـت  بـر  توان نمی زاده آخوند شیوه و سبک به که است طبیعی .بودند رو روبه
 بـراي  روحانیـت  و دیـن  بـا  رو در رو ضـدیت  و مخالفـت  کـه  گونـه  همان .گذاشت اثر اي جامعه
 شـیوه  به باید بلکه بود هدنخوا اثربخش هم سکوالر نشریات براي نبود، بخش نتیجه زاده آخوند

                                                   
  .1ش، )ق 1324( 1، سال 1383، دانشگاه تهران، تمدن. 1
علما کامال از اهمیت . رخ نداددیگر ) 1357(اي از سوي علما در دوره انقالب اسالمی  انهکاري رس این اشتباه یا کم. 2

  . ها در هدایت و رهبري مردم ایران باخبر بودند و به شکل مناسب و گسترده از آن استفاده کردند رسانه
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 اسـالم  دیـن  بـا  منطبـق  و موافـق  را سـکوالر  گري اصالح و ترقی اندیشه و کرد عمل خان ملکم
 خـط  چنـین  اتخاذ به دقیق توجه خواهان مشروطه اصلی عوامل و نخبگان از بسیاري .داد نشان
 همـین  بر را مطبوعاتیشان سیاست مشروطه، سیاسی جراید ارباب که طوري به .داشتند مشیی
   .بود رسیده خواهان مشروطه تصویب به سري جلسات در تصمیم این .بردند می پیش اساس
 چنین رعایت به متعهد را خود اعضا همه آن در که داده اي جلسه از مفصلی گزارش زاده ملک
   .کردند مشیی خط
 خـواه  وطهمشر گردانندگان از نفر شصت از بیش ،1322 االول ربیع دوازدهم روز ظهر از بعد
 روزنامـه ( واعـظ  الـدین  جمـال  سـید  ماننـد  مشروطه، نشریات مدیران از برخی آنها میان در که

ــال ــه( مســاوات محمدرضــا ســید ،)الجم ــرزا و )مســاوات روزنام ــان می ــه( جهانگیرخ  روزنام
 )گمـرك  خیابان( تهران شهر جنوب در دولتیان و مردم چشم از دور بودند، نیز ،)صوراسرافیل

 دربـاره  شـده  جمـع  بـود  اصلی گردانندگان از نیز او که میکده خان سلیمان نام به فردي باغ در
 سـري  نشسـت  ایـن  نتیجـه  .پرداختنـد  گفتگو و بحث به »گرفت پیش باید که راهی و مشی خط«

   :ماست گفتار مؤید که دارد وجود موادي قطعنامه این در .بود ماده هجده در اي قطعنامه صدور
 اصغر علی میرزا طرفداران و الدوله عین پیروان میان دودستگی و اختالف این از :دوم

   .بنماییم داریم که منظوري پیشرفت براي را استفاده حداکثر اتابک خان

 مخـالفین  و بـزنیم  دامن شده ور شعله مذکور دسته دو میان که اختالفاتی آتش :سوم

   .بنماییم پایداري به تشویق نموده کمک را الدوله عین

   .نماییم تشویق فعلی دستگاه و دولت با مخالفت به را طلب جاه اشخاص :چهارم

 بـدون  دارنـد  شـجاعت  و جسارت که آنهایی با تهران متنفذ روحانیون میان در :هفتم

   .کنیم همکاري شوند آگاه ما منظور از اینکه

 ریاکـار  مالهـاي  و مسـتبدین  و مخـالفین  حمله دچار کار اول از اینکه براي :چهاردهم

 اسـالم  احکـام  بـا  کنند می منتشر مختلفه وسایل به که را مطالبی تمام باید رفقا ویم،نش

   .ننویسند بدهد بدخواهان دست به تکفیر حربه که چیزي و کنند مطابق
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 واسـطه  بـه  ولی است عقیده آزادي جهان، خواهان آزادي مرام سرلوحه گرچه :هفدهم

 حضـور  از بعد به این از که کنیم می هتوصی برادران به اکیدا است پیش در که مشکالتی

 دسـت  بـه  وسـیله  و نمایند خودداري اسالمی مجالس از غیر مذهبی و دینی مجالس در

  1.ندهند بدخواهان

 آنهـا  هاي توصیه نبوده نصیب بی ها انجمن گونه این با صحبتی هم از مشروطه نشریات ظاهرا
 حضور چیزفهم نفر چند که انجمنی« کراتمذا از المتین حبل جریده که چنان کردند، می رعایت را

 راه رساله از المتین حبل سابق نویسنده انتقادي مباحث جلسه آن در که است داده خبر »داشتند
 المتـین  حبـل  نویسـنده  از و اسـت  گرفتـه  قـرار  سرزنش و انتقاد مورد الدوله صنیع جناب نجات

 تنـدي  خـاطر  بـه  انجمـن  از هـم  تینالم حبل ،»بکوشد خود مزاج اصالح در قدري« که اند خواسته
 نشـریات  مطبوعـاتی  سیاسـت  نـداریم  بنـا  این، وصف با 2.است خواسته عذر اش نویسنده مزاج

 بلکه گیرد قرار انکار مورد سادگی به تا دهیم نسبت هایی نشست چنین به انحصارا را مشروطه
 از ایم خواسته باشند، می ایدجر ارباب از ها انجمن گونه این پیمانان هم از برخی اینکه از نظر قطع
 در حتـی  کـه  اي دغدغـه  .دهـیم  خبـر  مشـروطیت  خـواه  ترقی رهبران میان مهم اي دغدغه وجود
 مشـی  خـط  از است عبارت دغدغه آن و است بوده تصمیم و بحث مورد آنان سري هاي انجمن

 یاسـی س ــ  فکـري  مرجعیت علما که مذهبی اي جامعه در سکوالر اهداف پیشبرد براي مبارزاتی
 همـین  نظیـر  تصمیماتی خواهان مشروطه که آید می نظر به طبیعی پس .دارند آن در مستحکمی
 بـر  سیاسـی  جرایـد  عمـل  دادن نشـان  اینجا در مهم مسأله .نمایند اتخاذ اي ماده هجده قطعنامه
   .باشد می مبارزاتی هاي مشی خط گونه این مبناي

  

  مشروطیت بر اسالم اساس ¿

                                                   
  . 236، ص1373، علمی، ایران مشروطیت انقالب تاریخزاده،  مهدي ملک. 1
  .253، ش1، سال 1383دانشگاه تهران،  ،المتین حبل. 2
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 دیـن  از مسـتقل  و اسـالم  از جـداي  امري هر پذیرش به حاضر ایرانی جامعه که شرایطی در
 در توانستند ظالم و مستبد حاکمان هم اگر .نیست امر آن دادن نشان اسالمی از اي چاره نیست،
 بـه  را خـود  کـه  اسـت  آن دلیـل  بـه  آورند، دست به را حاکمیت کرده نفوذ اي جامعه چنین میان
 توانسـت  می هنگامی خواهی مشروطه ایده رو، این از .کردند رفیمع »پناه اسالم ـ پادشاه« عنوان
 بایـد  .گـردد  منتسـب  اسـالم  به که شوند آن هواخواه مردم و کند باز جا ایرانی جامعه میان در

 در همـواره  سـکوالر  نشریات .کند پیدا عام قبول تا نشاند اسالم گوهر و ذات در را مشروطیت
   .است شده نهاده اسالم حقیقت در مشروطیت کهکردند  تالش می مطلب این القاي

 پیروي« دلیل به است یافته عینیت فرنگستان در امروزه که خواهی مشروطه واقعیت

   1.است »اسالم حنیف دین قوانین و قواعد از اقتباس و

 آیـین  آنـان  .یافتنـد  دسـت  ترقـی  اصـول  بـه  خود غرب، مترقی دول که نیست چنین

   .دزدیدند اسالم از را مشروطیت

 تأکیـد  مطلـب  ایـن  به عنایت با و دارد توجه کامال ایرانیان اسالمی عصبیت به تمدن روزنامه
  :اند برده سرقت به اسالم از آنان که است احکامی غرب از اقتباسی احکام که کند می

 فقـط  بپذیرند را دول سایر افکار نتایج جزئیات از بعضی در ]ملی محترم مجلس[ اگر

 بنمایند بدعتی ابداع اینکه نه دزدیدند ما از سایرین که کرد اخذ هندخوا را احکامی همان

 پـی  و رگ آنکـه  حـال  و داد راه خـاطر  بـه  را تصـوري  چنین توان می چگونه باهللا نعوذ

 مـا  وطن کودکان شریان و ورید در اسالم مهر و اسالم عصبیت از است پر ما همشهریان

   2.است یافته خلط و آمیزش خون با

 فرمایشـات  و محکمـه  آیـات  با بنیاد این و است مشورت و شور به وطیتمشر بنیاد

  3.است مبرهن و مدلل ،)ع(معصومین
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 و زمـانی  فاصـله  دلیـل  بـه  »مشـروطه  سـلطنت « کـه  است کرده استدالل صوراسرافیل یومیه
 که طوري به .است شده تصور مستحدثه اصطالحی و واژه اولیه، اسالم از مسلمانان فراموشی

 آن ترقیات و اصول آنکه حال و گیریم می کمک خارجه هاي زبان واژگان از معنا این درك براي
 جـز  اي وظیفـه  مشروطیت .است اسالمیه حقه اصول و قرآن احکام با موافق )مشروطه سلطنت(

   1.ندارد اسالمی قوانین اجراي
 مگـر  نیسـت  ملـی  شـوراي  مجلـس  از مراد که است مبرهن و روشن عالم اهل همه بر

   2.اسالم قوانین اجراي

 در اگـر  .انـد  کـرده  ادعـا  را مطالـب  ایـن  از باالتر نکرده اکتفا اندازه همین به خواهان مشروطه
 بـر  اسـالم  اسـاس  دیگـري  عبارات در است، دانسته اسالم با موافق را مشروطیت باال، عبارات

  :است شده تلقی مشروطیت
  3.نیست خواهی مشروطه از غیر چیزي اسالم ذات

  :است دانسته »اسالم روح« را مشروطیت ،چراغ شب گوهر
 اسـت  دلیل همین به و است اسالم »مذهب و آیین خمیره مشروطیت« که دانست باید

  4.اند اساس این خواه هواه ایران مردم »خمس چهار« که

 دینی حرمت شده تقدیس است، عرفی امر یک که آن غربی مفهوم به مشروطیت ترتیب، بدین 
   .بود نیاز مورد شدت به دوره آن در تقدیسی چنین ته،الب .کند می پیدا

 .نماینـد  دقت بتوانند اندازه هر به قانون وضع در است الزم مملکت هر مقننین بر اوال

 قـانون  مخـالف  شمارند مقدس را خود مملکت عرفی قوانین است متحتم ملت هر بر ثانیا
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   1.بدانند عرفی کیفر مستوجب و عرف کافر را عرف

 وجود فضیلتی شرعی قوانین در زیرا .نیست میسر دینی کار و ساز با جز قوانین یستقد اما
 مجـازات  بر عالوه کند، می شرعی قوانین به پایبند را فرد آنچه .نیست عرفی قوانین در که دارد

 او اعمـال  بـر  نـاظري  هـیچ  و باشـد  خلـوت  در اگر حتی دیندار فرد .است اخروي عقاب دنیوي،
 ولی بماند مصون دنیوي مجازات از فرضا زیرا نزند، سر او از خطایی کند یم سعی باز نباشد،

 مقـدس  دینـداران  نظر در شرعی قوانین که است همین براي .شود نمی خالص اخروي عقاب از
 عرفـی  قـوانین  کـه  دانسـته  الزم نکته این به عنایت با صادق صبح یومیه اساس، همین بر .است
 اخـروي  حرام آن ترك و واجب آن به عمل شرعی، قوانین نندهما تا شودشمرده  دین از جزئی
   :شود تلقی

 کـه  اسـت  یقـین  باشد ظاهري مجازات به منحصر فقط قانون از تخلف که صورتی در

 بگذرنـد  تواننـد  نمـی  نفسانیه شهوات از و ندارند نفس سالمت بالطبع مردم عامه چون

 عصیان و خطا نوع هر مرتکب دنباش میان در قانونی مجازات ترس یعنی مانع، که همین

 و واجـب  را آن پیـروي  که شود می کامل وقتی قانون که گفت توان می پس ...شد خواهند

 دهنـد  قرار خود مذهب و دین اهم جزء را قانون وفق بر عمل و دانند حرام را آن از عدول

 و مـذهب  آن حیـات  و روح کـه  ]اسـت [ جسمی منزله به قانون گوییم می صورت این در

   2.است یدهعق

 مـردم  گـوش  به بهتر خطر زنگ صداي شد، قلمداد مذهب و دین اهم جزء مشروطیت که حال
 خطـر  در اسـالم  کـه  چرا است خطر در مشروطیت که برآورد بانگ توان می بهتر .رسید خواهد
   .است

 جنـبش  قـدري  اگـر  و انهـدام  بـه  قریـب  مسلمانان مملکت و است خطر در اسالم دین

 بایـد  سـالم  و فاتحـه  اسـالم  بـر  نماییـد  غفلت خود وظیفه انجام از و نفرمایید غیورانه
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   1.خواند

 در خـواهی  اسـالم  .اسـت  اسـالم  دغدغـه  دیگـر  رویـه  خـواهی  مشروطه دغدغه و نگرانی پس
 بایـد  است خواهی اسالم اساس خواهی مشروطه چگونه اینکه .است یافته تبلور خواهی مشروطه

   .گردد لوممع حقیقت تا کرد رجوع آن تفصیل به
  

  مشروطیت تفصیل ¿
 بیـان  بالعکس یا اسالم بر مشروطه ابتناي یا تطابق بر مبنی مشروطه نشریات عقیده از آنچه
 حقیقت که گردد نمی معلوم نرویم تفصیل به اجمال این از که مادام .است آنان سخن اجمال شد،

 باید .دارد تطابق آنان واهیخ اسالم دعوي و اسالم با اندازه چه تا نشریات این خواهی مشروطه
 بـه  مشـروطیت  چگونـه  شـود؟  مـی  اقتباس اسالمی قوانین از مشروطیت چگونه که گردد معلوم
 مشـروطیت  روح اسـالم  چگونـه  اسـت؟  گشـته  مبرهن )ع(معصومین فرمایشات و محکمه آیات
 تفصـیل  بـه  رفـتن  بـا  ها پرسش قبیل این است؟ آن خمیرمایه و اسالم جوهر مشروطیت و است
   .گردد می معلوم خنس

 میـان  بـه  آن تعریـف  و اصـول  از سـخن  کـه  اسـت  جایی در خواهی مشروطه اساس تفصیل
 و موانـع « ،»نجـات  راه« ،»ترقـی  اصـول « چـون  عناوینی ذیل  خواه مشروطه نشریات در .آید می

 .است شده داده شرح تفصیل به خواهی مشروطه عقیده ... و »آدمیت اصول« ،»اصالحات اسباب
 چگونـه  کـه  گردد معلوم تا یافت را گفتاري و مقاله توان می ندرت به مشروطیت تعریف ببا در

 بـه  را مشـروطیت  فهـم  در نارسـایی  صـادق  صـبح  .اسـت  اسـالم  تعریف با مطابق مشروطیت
  :نویسد می داده نسبت ایران ملت استعدادي بی

 اسـتعدادي  بی با و نداشته را مشروطیت استعداد دیگر سال پنجاه تا هنوز ایران ملت
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  1.پذیرد صورت مقصود این تا شوند متحمل باید را بسیار زحمات و مشقات

 از روشـنی  تعریـف  کردنـد  سـعی  کمتـر  مشـروطه  نشـریات  کـه  اسـت  دلیـل  همـین  بـه  البد 
 گرفتنـد  فاصـله  اولیـه  هـاي  شـماره  از نشریات این که تدریج به البته .دهند دست به مشروطیت

 بـه  »چه یعنی مشروطه« عنوان با اي مقاله المتین حبل یومیه در .اند هداشت مقوله این به نگاهی نیم
 بـه  اسـت،  اسالم اساس با مطابق مشروطیت که فهمید بتوان مقاله این از شاید .خورد می چشم
  :است شده ارائه »مشروطه مملکت« از تعریفی مقاله این در .باشد می معنا چه

 و وزرا از یـک  هـر  حدود و دولت رجال و سلطنت تکلیف که مملکتی در اجمال طور به

 در ملـت  و کند رفتار خود وظیفه از خارج نتواند احدي که باشد مشخص پادشاه شخص

 کـس  هـیچ  و باشـد  ملـت  واسـطه  به اعتبارات کلیه و دانسته حق صاحب جزئیات تمام

   2.گویند مشروطه را مملکت آن بنماید را افراد از فردي حقوق تضییع نتواند

 همـان  یـا  اسـالم  اسـاس  بر زیرا .باشند مسلمان غربی مترقی دول تمام باید عریفت این طبق
 بـودن  حق صاحب و بشري سلطنت به اسالم اساس تعریف این در .اند یافته سامان مشروطیت

 در .نیسـت  میـان  در سـخنی  اهللا حق و الهی سلطنت از دیگر و است یافته تقلیل چیز همه در ملت
 با هم »پرستی شاه« .اند کرده وارد دین در ناخواسته یا خواسته را يبشر و عرفی امر یک اینجا

 فرانسـوي  هـاي  روزنامه از یکی خبر به اعتراض در تمدن یومیه .ندارد منافاتی خواهی مشروطه
 مجلس، نمایندگان به قصد سوء این انتساب بر مبنی قاجار شاه محمدعلی به قصد سوء درباره
  :است گفته

 هـا  تهمـت  و هـا  نسـبت  این از عصمت ذیل را مقدس مجلس وکالي و ایران نجیب ملت

  3.است ایران اهالی فطري پرستی شاه .است مبري و منزه

 اعتـراف  و اذعـان  درافتـد،  سـلطنت  اسـاس  بـا  خواهد می سکوالر جریان وقتی این، وصف با
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 .کـرد  منتسـب  دیـن  بـه  را آن تـوان  نمـی  و اسـت  عرفی کامال و بشري امري سلطنت که کند می
 بـه  سلطنت مردم، ترس و جهل اثر در که دانسته بشري امري را سلطنت طبیعت ،صوراسرافیل

   1.است شده تلقی آسمانی امر و الهی موهبت عنوان
 مشـروطیت  از روشـنی  تعریـف  مشـروطه  نشـریات  از بتـوان  زحمتـی  هر با اگر حال، هر به

 توحیـد  بر اسالم اساس .تساخ معلوم آن در را اسالم اساس توان می سختی به کرد استخراج
 شد، خواهد داده توضیح بیشتر ادامه در که چنان ، ترقی اندیشه ).تفلحوا اهللا اال اله ال قولوا( است
 توحیـد  آمـوزه اندیشـه ترقـی    در غایـب  آمـوزه  تـرین  اساسـی  .اسـت  نگشـته  استوار توحید بر
   .باشد می

 اسـاس  مشروطیت، عریفت از که حال .است دولت و حکومت خواهی، مشروطه محوري بحث
 مشـروطه  دولـت  توصـیف  از تـوان  مـی  را اسـاس  ایـن  آیـا  که دید باید نگشت، معلوم اسالمیت
 هـاي  تفـاوت  بـاب  در ویـژه  بـه  اسـت،  رفته بسیار سخن مشروطه دولت درباره کرد؟ استخراج
 مختلـف  هـاي  قالـب  در مشـروطه  نویسـان  جریـده  .مشروطه دولت و مستبد دولت میان اساسی
 کردنـد  تـالش  دولتیـان  بـا  مستقیم خطابه و اندرز و شدن نما خواب تخیلی، گفتگوهاي ،آمیز طنز

   .نمایند ارائه مشروطه دولت ارکان و اجزا از جامع تصویري
 مباحـث  ایـن  در کـه  چیـزي   ایـن،  وصف با
 تفسیر از است عبارت خورد می چشم به کمتر

 .سیاسـت  فلسـفه  مبنـاي  بـر  مشـروطه  دولـت 
 میـان  در سیاسـی  فلسـفه  مباحث هنوز ظاهرا
 راه چندان مشروطه عصر ایرانی الفکران منور

 کـه  اسـت  دلیـل  همـین  بـه  شـاید  .بود نیفتاده
 در سیاسـی  فلسـفه  فقـدان  رغـم  علـی  روي، هـر  به .شد نمی ارائه مشروطیت از روشنی تعریف
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 دولتـی  بیـانگر  کـامال  اسـت  شـده  مشروطه دولت از که توصیفی مشروطه، عصر ترقی اندیشه
 نماینـدگی  دیگر داده دست از را اش سویی آن پیوند و ارتباط دولت .است سکوالر و جهانی این
 اسـت،  آنان دنیوي مصالح تحصیل پی در تماما و است مردم نماینده دولت بلکه کند نمی را خدا
 غـذاي  و آب کنـد،  اصـالح  را ها خیابان و ها جاده بیندازد، راه به عمران و آبادانی بیاورد، امنیت
 را تجـارت  کنـد،  مصـرف  آبادانی راه در و بگیرد مالیات کند، تأسیس بانک کند، تأمین را دممر

 دفـاع  ملت حقوق از الملل بین نظام در و کند برقرار حسنه روابط مترقی دول با و بخشد سامان
 گردد نمی ممکن هم اساسی شرط این .قانون وضع با مگر بود نخواهد عملی اینها همه البته .کند
 مجموعه .نشود اداره فردي و اي سلیقه اي گونه به مملکت تا ملی شوراي مجلس تأسیس با مگر

 نماینـده  پس این از که دهند می تشکیل را اي حاکمه هیأت شاه، شخص و مجریان و قانونگذاران
  .همایونی شاهنشاه یا خدا نه هستند مردم

 جزئـی  و کلـی  از امـور  تمـام  آزاد ممالک در که دانند می مملکت درایت با دانایان البته

 کـارگزار  و نماینده خود دولت که زیرا است ملت اراده و میل به منوط مختصر و مفصل

 بنابراین و گشته آن نماینده که ملتی هیأت همان مصالح جز ندارد کاري و باشد می ملت

   1.دارد ملحوظ را جمعیت و هیأت آن رأي جا همه در باید

 هـاي  حکومـت  از یـک  کـدام  ،است اسالم اساس که اي شروطهم دولت الگوي و سرمشق حال
 نشـریات  گرچـه  کـرد؟  تمسک الهی اولیاي و انبیا از یک کدام سیاسی سیره به باید است؟ دینی

 انـد،  کـرده  اشـاره  )ع(وصی حضرت و )ص(خدا رسول سیاسی سیره به گاه بی و گاه مشروطه
 گفتارشان براي تأییدي باب از بلکه پذیريالگو و تمسک لزوم باب از نه استنادات گونه این لیکن
 را اسـتبدادي  حکومـت  بتوانند دلیلی هر به که اندازه همین آنها .است استبدادي حکومت نفی در

 شـان  نظـر  مـورد  حکومت براي مؤیدي ایجابی، وجه در دلیل آن ولو کنند می بسنده نمایند انکار
 را مشـروطه  دولـت  تـوان  مـی  چگونه د،نباش آسمانی فرمان به مستند سلطنت اگر فرضا .نباشد
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 از منـزل  فرمـانی  وجـود « طلبـان  سـلطنت  ماننـد  نیز خواهان مشروطه باید .دانست اسالم اساس
 .باشـد  اسـالم  اساس و خمیرمایه و چراغ شب گوهر تواند نمی مشروطیت .کنند ادعا را »آسمان
 پـس  .اسـت  تبدادياسـ  حکومـت  دینی نفی باب از شده مشروطیت براي که توصیفاتی این تمام

 سیاسـی  هـاي  سرمشـق  از .باشـند  می حکومتی نوع چه پی در که واقفند کامال خواهان مشروطه
   .بودند سکوالر دولت پی در که گردد می معلوم مشروطه دولت توضیح در آنان

 این زعم به .است انگلیس دولت آنها میان از و غربی دول المتین حبل یومیه سیاسی سرمشق
 در اخـتالف  و ندارند یکدیگر با تفاوتی هیچ بودن مشروطه ماهیت در غربی ترقیم دول نشریه،
   :است جزئیات

 آن اصـلی  آالت و ها چرخ که مطول و مفصل است اي کارخانه مشروطه دولت دستگاه

  .است یکسان جا همه

 ایرانیان فطري پرستی شاه شباهت دلیل به یکی شده، داده ترجیح انگلیس مشروطه دولت اگر
   .است دنیا در انگلیس دولت نظامی و تجاري هاي برتري دلیل به دیگري و است انگلیس ملت با

 عبارت به .است چگونه انگلیس مشروطیت ترتیب که کنیم مالحظه خوبی به باید اول

 موضـوع  این اگر و گردد می طور چه گرفته قرار اساس چه بر انگلیس دولت هیأت اخري

 جهـد  نموده پیشنهاد را راستی و درستی ها ایرانی ما افراد از یک هر و بفهمیم درست را

 عمـل  بـه  داریم مشروطیت عالم در که اي وظیفه و داشته مجري را خود تکالیف که کنیم

 مبـتال  بـدان  آن در کـه  اغتشـاش  و بـدبختی  و بلیات اکثر ماه چند ظرف در البته آوریم

  1.شد خواهد برطرف هستیم

 دانسـته  الزم بلکه کرده پیشنهاد شده یاد دالیل همان به را یانگلیس سرمشق نیز تمدن یومیه
   2.باشد انگلیس انتخابات مطابق کابینه وزراي و پارلمان انتخاب که است
 هندوسـتان  اشـغال  کرده پوشی چشم ایران با انگلیس دیپلماسی کارنامه از روزنامه این البته
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 مملکـت  از بخشـی  هندوسـتان  گـویی  اسـت  گرفتـه  نادیـده  نیز را استعمارگر کشور یک توسط
 گونه هیچ خوب سیاسی سرمشق این که داده اطمینان ایران ملت به تصور این با و است انگلیس
   .ندارد ایران سرزمین به داشتی چشم

 مقام در خردلی قدر به و ندارد غرضی هیچ هندوستان حفظ جز امروز انگلیس دولت

 کوتـاهی  هـم  مـا  بـا  مسـاعدت  و موافقت از ناالمکا حتی بود نخواهد ما مملکت به تجاوز

   1.نپیوسته ظهور به چیزي خیرخواهی جز انگلیس ملت طرف از کنون تا چنانچه نکرده

 مشـروطیت  چگونـه  کـه  فهمیـد  تـوان  نمـی  هم مشروطه نشریات سیاسی سرمشق ،رو این از
   کرد؟ دهمشاه ترقی اندیشه در توان می را اساس این آیا اما .است اسالم اساس با مطابق

 اما اند گفته سخن تفصیل به اصالحات و ترقی ارکان و اصول درباره خواه مشروطه نشریات
  که؛ چرا گیرند، می فاصله مذهب و دین از بیشتر زنند می دامن مباحث این به که قدر هر

 جهان به عنایتی هیچ و آید می دنیا کار به بیشتر یعنی دنیویست؛ اند کرده یاد که را اصولی )1
   ندارد، معنوي عوامل و دیگر
   .اند نموده رفتار دین تعالیم و ها آموزه از مستقل عمدتا اصول این بیان در )2
 .آورد دسـت  بـه  را اسالم با مشروطیت تطابق توان نمی هرگز ترقی، اصول دل از رو، این از
 انـد  اشـته د ترقی دین ارکان به توجهی آغازین هاي شماره در مشروطه نشریات از برخی گرچه
 به کمتر .گیرند می فاصله بیشتر اولیه روزهاي از کنند می باز جا مخاطبان میان در قدر هر لیکن
   .اند ورزیده تأکید بیشتر بشري و عرفی اصول بر نموده توجه دینی اصول

 ارکـان  کـریم  قـرآن  شـریفه  آیـات  از الهام با خود هاي شماره آغازین در المتین حبل روزنامه
   .»صناعت« و »عدالت« ،»میزان« ،»الهی کتاب« .است دانسته چیز چهار در را نتدی و تمدن

 بـراي  دنیـا  در اي مجموعه که دارند اتفاق واحده کلمه به اروپا دانشوران و حکما تمام

  2.نیست قرآن از بهتر حکومت و اقتصاد و تکالیف و سیاست بیان و اخالق اصالح

                                                   
  .3، ص55ش  همان،. 1
  .5ش المتین، همان، حبل. 2



129  

 

 

 قـرآن  از مسـتقل  را اصالحات و ترقی اصول گرفته اصلهف »واحده کلمه« این از رفته رفته اما
 مشـروطه  ترتیبـات  همـان  در را »مشـروطیت  ترتیبـات « شـکل  بهتـرین  .اسـت  کـرده  بیان کریم

  1.کرد »اجرا و قبول فورا« وقت فوت بدون باید که دانسته انگلیسی
 داخلـه،  تـأمین  ادارات، تنظـیم  ماننـد  اسـت  شـده  دیده مادي امور در صرفا ترقی و نجات راه

  .عسکریه قواي تأسیس تر مهم همه از و ملی بانک ایجاد و سرحدات استحکام
   2.عسکریست قوه تحت در ]اروپایی[ دول ترقیات جمیع شالوده

 شـده  منحصر مشروطه قواي بوروکراسی و ساالري دیوان ایجاد به نجات راه دیگر جاي در
 اي فایـده  مساوات و آزادي قانون، و مجلس باشد نداشته منظمی بوروکراسی مملکت اگر .است

 بـراي  »حسـی  برهـان  و عقـل  حکـم  بـه « کـه  الهـی  کتـاب  حکـم  بـه  نه اصل این .داشت نخواهند
   :است آمده دست به المتین حبل نگار جریده

 از پایانشـان  بـی  ثـروت  همـه  این و محیرالعقول صنایع و امروزي دول ترقیات تمام

 نجـات  شـاهراه  آن، نداشـتن  از مـا  هاي ابیخر تمام و است دیوان دستگاه تنظیم برکت

   3.هاست وزارتخانه نظم ایران دولت

   .است شده بازگردانده ثروت علم قوانین از آگاهی به اصالحات اصول دیگر جاي در
   4.کنیم پیدا اطالع ملل ثروت علم از باید افتد ترقی جاده در بخواهد ملت اگر

 از نظـر  قطـع  ــ  دنیـوي  امـور  همـین  بـه  نجـات  هرا و ترقـی  ترتیبـات  باب در نیز تمدن یومیه
 ایـران  ترقـی  باب در خارجی اتباع هاي توصیه انتشار از حتی داده اشارت ـ اسالمی هاي آموزه
 قـرار  بـدین  هـایش  گفته از برخی که است ژاپنی یک هاي توصیه آنها جمله از .است نکرده دریغ
  :است
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 اسـت،  زمانی مقتضیات منافی که احکامی و شود مرتفع ملت آحاد میان از مذهبی تمایالت .1
   .یابد تغییر
   .نمایند استفاده ادارات در خارجی مستشاران از باید .2

 امریکـایی  و ژاپنـی  را خـود  معلمین تواند می ایران .داد قرار امریکا را خود معلم ژاپن

   .نشود پلتیکی بزرگ مضار به مصادف تا دهد قرار

   .نماید اعزام کشور از خارج علمی مراکز به را انجوان از گروهی ساله همه نیز .3
  1.است ژاپن و امریکا امروزه ایران براي تجربه حصول و تعلیم مراکز بهترین

 ملی بانک تأسیس را آن الزمه اسباب از یکی خواهی، ترقی بودن فطري فرض با روزنامه این
 الهامـات  از یکـی  و جـت ح حضـرت  ءالقـا  را ملی بانک تأسیس تمدن نویس جریده .است دانسته
 هـاي  میلیـونر  از بهتـر  کسـانی  چـه  دارد نیـاز  پـول  بـه  بانـک  کـه  آنجا از 2.است شمرده غیبیش
 وقعی مملکت این استقالل و بقا حفظ در که نجیبی طایفه .دارند وجود هندوستان مقیم زرتشتی
   و است نگذارده

 زردشـتی  نجیبـه  طایفـه  از اولـی  و احـق  خاك این ساکنین یعنی ایران ملت میان در

   3.نداریم

 فرد فرد بر امروزه طایفه این دیانت و درستی مراتب و امانت و صداقت وجهه که چرا

  .است ثابت مملکت این اهالی

 ءالقـا  البد 4.نیست ملی بانک تأسیس در شتیتزر طایفه ثروت ارباب مشارکت از اي چاره پس
 داشـته  را زرتشـتی  هـاي  میلیـونر  تمنـاي  کـه  است همین براي )عج(حجت حضرت غیبی الهام و

 بـر  تمـدن  یومیـه  حـال  هـر  بـه  .کنیم تلقی پیشرفت و ترقی الزم اقدامات از را عمل این و باشیم
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   :است داشته زیادي تأکید مملکت ترقی در ثروت اساسی اهمیت
 و کشـاورزي  مـنظم،  قشون آهن، راه خطوط کارخانجات، از اعم ترقی هاي نشانه تمام

  1.است جدید استکشاف همین در غرب و شرق اختالف پول و است پول در غیره

 اسـت  پـول  شـرطش  نه و نود باشد شرط صد امروزه ایران مملکت ترقی براي از اگر

 براي از بدوا ولی شود می پیدا پول علم از بلی است پول آن شرط نه باشد شرط ده اگر

  2.است الزم پول اندازه به هم علم تحصیل،

 سـلطنتی  منحوس نظام اقتصادي هاي پایه تضعیف صدد در که نگامیه ،صوراسرافیل یومیه
 گیرنـد  مـی  سـالطین  که مالیاتی اگر که است گرفته ایراد چنین شده نابی دوآتشه مسلمان است،
 غیر اگر و اند نشمرده زکات از کافی را مالیات اداي اجماع به شیعه علماي چرا پس است، زکات
  :کند می تأکید بعد .است نهغاصبا تصرف شرع حکم به است زکات

 اسـالمیه  مقدسه کتب تمام و رو و زیر را اسالم محکمه حقایق تمام امروز مسلمین اگر

  3.آید نمی دست به نحسی نظام چنین اختراع براي جهتی کنند ورق ورق را

 را اسالمیه کتب که کند می فراموش شود، می مشروطه دولت در مالیات درباره بحث وقتی اما
 و مراجـع  حتـی  ــ  شـیعه  علماي اجماع به که را مالیاتی چنین اخذ شرعی وجه تا کند قور ورق
 قـانون  موجـب  به را مالیات اخذ بلکه .نماید معلوم نیست، زکات از کافی ـ خواه مشروطه علماي
   .است دانسته الزم مشروطیت لفظ و اساسی

 قیمـت  برابـر  دینچن که دارد را معتبري خیلی کمپانی سهام حکم مشروطه در مالیات

  4.رساند می شخص به مستقیم غیر منافع سهام اصلی

 .بـس  و است اسالمی قوانین مجري مشروطه دولت که کردند می القا چنین مشروطه نشریات
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 لـیکن  .اسـت  شـده  گـذاري  پایـه  اسالمی احکام و قوانین شدن اجرایی براي ملی شوراي مجلس
 هـاي  شـماره  همـان  از کـه  صوراسـرافیل  جریده .بود اظهارات این برخالف دیگرشان هاي گفته
   :که است کرده مشی عقیده این بر گرفته فاصله ها باور این از آرامی به میانی

 مـردم  از دسـته  این و ندارد کسی دین و معاد به ربطی و است معاشیه امور از پلتیک

 شوند ینم متعرض کسی آیین و دین به ابدا دارند خودشان زبان در را لغت این اصل که

  1.ندارند یکدیگر وجدان به کاري و

 نـه  و وکیل نه وزیر، نه سلطان، نه است، مقننه قوه قانونگذاري مرجع تنها مشروطه دولت در
  :خالصه .قاضی

 آن مجریـه  قـوه  اعمـال  نـاظر  و مملکـت  آن قوانین ایجاد کارخانه مملکتی هر پارلمان

  2.است دولت

 ورق ورق را اسـالمیه  مقدسـه  کتب که ندارد لزومی هیچ معاشیه قوانین وضع براي بنابراین
  .کرد مطالعه

 کـه  زیـرا  است ملت اراده و میل به منوط مختصر و مفصل جزیی و کلی از امور تمام

   3.باشد می ملت کارگزار و نماینده خود دولت

 این، وصف با دارد، التفات شرعی قانون و عرفی قانون میان اساسی اختالف به صادق صبح
 از و انسـان  نـوع  هـاي  عـادت  از عرفـی  قـوانین  .دهد نشان اهمیت کم را اختالف این دهکر سعی

 و شئون از« زیرا دارند عصري خصلت و شود می ناشی انسان احترازهاي و انزجار و تمایالت
 امـا  .یابنـد  مـی  تغییـر  عرفـی  قـوانین  عصر تغییر با و »است عصر آن حکماي و عقال مختصات
 بـر  تعـالی  خـداي  جانـب  از رسـوالن  و انبیـا  واسـطه  بـه  کـه  است امرياو و احکام شرع قوانین
 در انبیا رو، این از .نیست حکمت و عقل راه از خارج شرع قوانین لیکن .است شده نازل ها انسان
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 ترتیـب،  بـدین  1.الشـرع  بـه  حکم العقل به حکم ما که باشند می دیگران از اکمل و اتـّم عصري هر

 .شـود  برخـوردار  شرع قانون فضیلت از تا شود می شمرده شرع ینقوان در داخل عرفی قوانین
 قـوانین  متخلـف  و منکـر  شـده  تلقی الهی فرامین مثابه به شرعی احکام مانند عرفی قوانین یعنی
  2.شود می شمرده کافر عرفی
 اهللا صلوات خداوند رسوالن و انبیا که حال

 بـه  باشـند،  مـی  دیگـران  از اکمل و اتـّم علیهم

 در گــرفتن قـرار  بـراي  حکمـت  و عقـل  حکـم 
 و دنیــوي ســعادت تحصــیل و ترقــی جــاده

 و ســــخنان بــــه اســــت بهتــــر اخـــروي، 
 بـه  را مردم و کرد رجوع آنان هاي راهنمایی
 اسـالمیه  مقدسـه  کتب ورق به ورق خواندن
 .باشـد  شـده  انجـام  مشـروطه  نشـریات  سوي از که اي توصیه چنین از دریغ لیکن .نمود دعوت
 در ترقـی  راه آنها زعم به که چرا .خواندند فرامی غربی متون خواندن به را انایر ملت آنها اغلب
 متـون  و تاریخ مطالعه در نه را مشروطیت تاریخ از آگاهی المتین حبل .است متون همین مطالعه
   :است دانسته غربی اندیشمندان کتب مکرر مطالعه در که اسالمی

 ثروت علم یکی نماییم مخصوص دقت علم دو تحصیل در باید ها ایرانی ما تمام امروز

 و »میـل  استوارت« و »مالتوس« و »اسمیت آدام« کتب که کسانی مشروطیت تاریخ دیم

 اکنـون  انـد  خوانـده  »کندیاك« و »تورکو« و »باستیارت« و »کبنه« و »بنتام« و »کبدن«

 سـه  ندبخوان توانند نمی انگلیسی و فرانسه که اشخاصی و بخوانند مکررا و مجددا باید

 بـراي  »ذکاءالملـک « کـه  است ثروت علم کتاب یکی نمایند مطالعه کرات به باید را کتاب
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 یـک  مـاهی  اقال اوقات این را آن باید ایرانی هر و نموده تألیف و ترجمه سیاسی مدرسه

 مدرسـه،  همـان  بـراي  مشـیرالدوله  جناب تألیف الملل بین حقوق کتاب دیم بخواند دفعه

  1.بود خواهد مفید ایران براي همیشه که است خان مملک پرنس نوشتجات سیم

 مطابقـت  آن اجمـال  بـا  تـوان  می بهتر مشروطه نشریات در مشروطیت تفصیل درك با اکنون
 در آیا اما .اند کرده معرفی اسالم اساس با مطابق را مشروطیت اجمال، در جراید این اغلب .کرد
 را باالصـاله  خـواهی  اسـالم  از اي شـمه  دانـ  کـرده  ارائه مشروطیت از که شرحی و تفصیل مقام
 فاصله ها فرسنگ مشروطیت تفصیل و اجمال میان مشروطه نشریات در کرد؟ مشاهده توان می

   .دارد وجود
  

  دینی مفاهیم و واژگان استعاره ¿
 که نیست چنین .کند می سپري را بلوغ و رشد از اي دوره نوظهور سیاسی ـ فکري جریان هر
 از کـه  یابـد  مـی  رشد بستري در بلکه برد سر به خودساخته عالم در و باشد بالغ آغاز همان از

 بـه  مطلـوب  اي گونـه  بـه  تـا  کند می تصرف موجود تجهیزات و امکانات در تدریج به نبوده خود
 جریـان  هر .است مفهومی و واژگانی هاي نظام رویشی، هاي زمینه ترین مهم .شود گرفته خدمت
 از و نیسـت  او سـاخته  که برد می سر به مفهومی و واژگانی هاي نظام در رویش آغاز در فکري
 مفـاهیم  حامـل  بتوانـد  کـه  اسـت  نیازمند واژگانی نظام به جدید جریان .است بوده برجاي پیش
 فکـري  جریان کار به که است دیگري مفاهیم حامل رایج واژگانی نظام که حالی در .باشد جدید
 تـا  امـا  یابـد  می رشد تدریج به که دارد خاص ادبیاتی یجریان هر دیگر عبارت به .آید نمی جدید
 رو، ایـن  از .شـود  بـرداري  بهـره  رایج ادبیات همان از است الزم جدید، ادبیات گیري شکل زمان

 جریـان  .یابـد  مـی  اهمیت رایج مفهومی دستگاه و واژگانی نظام در تصرف و استخدام موضوع
 مرسـوم  اجتمـاعی  ـ فکري بستر در که خود نمخاطبا با طریق این از کند می تالش جدید فکري
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 کمـی  افراد که است همین براي .ندارد این جز راهی اساسا و کند برقرار ارتباط کنند می زندگی
 حتـی  همگـان،  تصـور  در زیرا ببرند، پی مفهوم و واژگانی نظام در تصرف ظرافت به توانند می

 حال .شود نمی دیده مرسوم معانی و نواژگا گیري کار به در حملی اختالف عالمان، از بسیاري
   .است مفهومی و واژگانی جدید نظام ظهور آبستن جامعه آنکه

 واسـطه  بـه  ویـژه  به گوناگون، هاي روش به مشروطه دوره در تجدد سیاسی ـ فکري جریان
 دولتمـردان  و نخبگـان  بـا  تنهـا  گذشته در اگر .بود کرده پیدا عامی مخاطبان مشروطه، نشریات
 قـرار  جنبشـی  در زیـرا  است، شده گفتگو وارد ایران مردم با اینک بود ارتباط در رانیای جامعه
 در ایـران  مـردم  با جریان این زبانی ارتباط .داشتند فعال حضور آن در شهري مردم که گرفته
 مفهـومی  و واژگـانی  نظـام  هنـوز  زیـرا  .بـود  تشـیع  حقه مذهب مفهومی و واژگانی بستر همان

 برخـی  بـراي  گرایـی  غرب اولیه مفاهیم و ها واژه حتی .است نگرفته پا رانیای جامعه در سکوالر
 ایـن  .اسـت  مشـروطه  واژه آن نمونـه  یک .نبود افتاده جا و روشن چندان همسو مذهبی عالمان
 و بـود  نامـأنوس  خـاص  و عام اذهان در مشروطه جنبش از پیش تا معناشناختی لحاظ به واژه
 دینـی،  معناشـناختی  بار همان با عدالت واژه از دولتیان شر عدف و حاکمان ظلم بیان براي اغلب
 همگان انگلیس، سفارت در گرایان غرب از گروهی تحصن از پیش تا رو، این از .گرفتند می بهره
 عـدالت  واژه جـایگزین  مشـروطه  واژه انگلـیس  سـفارت  در .دادنـد  مـی  سر خواهی عدالت شعار
 تردید مذهبی عالمان میان همین براي .نبود روشن چندان آن دقیق معناي این، وصف با .گردید
 محمـد  سـید  االسـالم  حجـت  هاي گفته در را تردید این که چنان چیست، مشروطه از مراد که بود

   :کرد مشاهده توان می طباطبایی
 کـه  گوینـد  نمـی  سخن پرده بی و صریح متحصنین آقایان نیز مشروطه خصوص در

 ممالـک  مشـروطیت  اصـول  کردن پیاده آنان ورمنظ اگر .چیست مشروطیت از مرادشان

 اسـت  اسالم و ایران استقالل برنده بین از و خطرناك بسیار این که است ایران در فرنگ

 شریعت از شده اخذ قانونی قیدهاي به حکومت کردن محدود و مشروط مرادشان اگر اما

  .هستیم همین خواهان هم ما و نیست اختالفی که است اسالمی
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 مشــروطه( »مشــروعه« بــه مشــروطیت تقییــد بـر  )ره(نــوري اهللا فضــل شــیخ اهللا آیــت اصـرار 
 ابهـامی  چنـین  .بـود  مشـروطیت  بـودن  غیردینی شبهه و ابهام گونه هر زدودن براي )مشروعه
 نتیجـه  کسروي .شد تهران در خواهی مشروعه و خواهی مشروطه جریان دو آمدن پدید موجب
 شرعی درباره که دانسته نجف علماي از مردم یاپیپ هاي پرسش در را اختالف این یافتن شدت
 نظـام  همـان  بـر  نجـف  علمـاي  سیاسـی  ادبیات 1.کردند می سؤال مشروطه بودن شرع خالف یا

 چنین مشروطه نهضت از حمایت در )ره(خراسانی آخوند نمونه براي .بود استوار دینی واژگان
   :است گفته

ـ  و رعیت حال ترفیه زحمت همه این از ما غرض  و مظلـوم  اعانـه  و آنـان  از ظلـم  عرف

 و کفـار  تطـاول  از اسالم بالد وقایه و حفظ و اسمه عز الهیه احکام اجراي و ملهوف اغاثه

   2.است بوده للقوم نافعه اسالمیه قوانین از غیرها و منکر از نهی و معروف به امر

 تـرین  مهـم  .بـود  سیاسـی  ادبیـات  از سـبک  همین بر مشروطه عصر در مسلط واژگانی نظام
 مقاصدشان واژگانی نظام همین با تجددطلبان رو، این از .است آن بودن دینی نظام، این ویژگی

 به و است سکوالر اندیشه در مهم واژگان از شهروند واژه مثال براي .کردند می القا مردم به را
 انواژگـ  از »شـهروند « ایـن،  وصـف  با .است ترقی اندیشه کلیدي واژگان از معناشناختی لحاظ
 سیاسـی  ادبیـات  در واژه ایـن  کـاربرد  از نشـانی  هـیچ  مشـروطه  عصـر  در یعنی است؛ متأخر

 رسـاندن  بـراي  بودند مجبور خواهان مشروطه همین براي .شود نمی مشاهده خواهان مشروطه
 چـون  واژگـانی  .کننـد  اسـتفاده  مرسـوم  سیاسـی  ادبیـات  واژگـان  همـان  از مردم به خود پیام
ــت« ــاد« ،»رعی ــه از »اســالمیان« ،»انمســلمان« ،»عب ــان جمل ــاریتی واژگ ــات در ع  سیاســی ادبی

 آغـاز  عبـارت  ایـن  بـا  المتین حبل جریده هاي سرمقاله از یکی مثال براي .است خواهان مشروطه
   که شده

                                                   
  .363، ص17، ج1373، تهران، امیرکبیر، ایران مشروطه تاریخاحمد کسروي، . 1
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 اعـتال،  و شـوکت  مقـام  به وصول و ارتقا و عزت مدارج به عروج و ترقی وسیله اول

   1...امان و امن سایه در رعیت که است عباد آسایش و بالد امنیت

 خطـاب  مـورد  »مـدنی  جامعـه  شـهروند « عنوان با که اندازه همین امروزي سکوالرهاي براي
 .گوینـد  مـی  چـه  آنان مذهبی اعتقادات و دیانت درباره که نیست مهم دیگر .کافیست گیرند، قرار
 رجاپاب هنوز مشروطه عصر در هژمونی این اما است شده سست مذهبی عناوین هژمونی زیرا
 از خـروج  اتهـام  برابـر  که نداشته دینی عناوین از شدن خارج براي تمایلی هیچ رو، این از .بود
   :کردند می ایستادگی واژگان نظام این

 را خـالص  شـیعه  و دهنـد  مـی  قلـم  دهري و بابی را مسلمانی دین بزرگواران، این اما

 بـابی  همـه  ذربایجـان آ انجمـن  اهـالی  اگر بپرسد آنها از نیست کسی .خوانند می زندیق

 اسـالمیت  حلیه از اصفهان اهالی اند شده باطل مذهب مروج طهران محترم وکالي هستند

   2.گریست باید اسالم احوال بر و چیست مسلمانی و کیست مسلمان پس .اند شده خارج

 تـا  بـود  سـاخته  مجبور را ترقی اندیشه مذهب مفهومی، و واژگانی نظام سلطه اساس، این بر
 بسـیاري  .گیرنـد  خود خدمت به را دینی مفاهیم و واژگان داده ادامه خود کار به نظام همین در
 مـردم  میـان  در ترقـی  اندیشـه  تـا  شـد  گرفته کار به اسالمی منصوص هاي آموزه و واژگان از

 ایـن  از هـایی  نمونـه  بـه  گفتـار  ایـن  ادامـه  در کنـد  پیـدا  سیاسـی  فکري مرجعیت و جایگاه ایران
   .شود می اشاره يا عاریه استعماالت
 واعتصـموا  شـریفه  آیـه  ذیـل  )64 تا 54 شماره از( مسلسل شماره چند در صادق صبح یومیه

 و اتحـاد  بـه  را خواهـان  مشـروطه  اجتماع که است داشته وافر تالش 3اتفرقو ال و جمیعاً اهللا بحبل

 ماننـد  اديمـ  هـاي  پیشرفت به اقدام و مشروطه دولت از حمایت انگیزي، تفرقه از دوري و اتفاق
 بـا  ضـمنی  دشـمنی  بـا  همـراه  پرسـتی  شـاه  دوسـتی،  وطـن  آبـادانی،  سـوداگري،  و ثروت رشد
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 ،)صـادق  صـبح ( روزنامـه  همـین  .نمایـد  دعـوت  شوند، می خوانده مستبد که خواهانی مشروعه
 بـه  را شـریفه  آیه اساسا یا گرفته الهام 1ابوابها من البیوت توااو شریفه آیه از آیا که نیست معلوم

 دربـاره  اي مقالـه  نمـا  آیه جمله این ذیل حال، هر به .است کرده ثبت ابوابها من البیوت اادخلو غلط

 نیـز  المتـین  حبـل  یومیـه  2.است ساخته منتشر شهرداري تنظیمات و بلدیه انجمن و عمومی خانه
 .رأفـۀ  اهللا دین فی تأخذوا ال و به 3اهللا دین فی رأفۀ امبه تأخذکم ال و شریفه آیه غلط قرائت ضمن

 مشـروطیت  اساسی قانون اجراي در مسامحه و جواز عدم باب در مطالبی نما آیه جمله این ذیل
 بـه  اسـت  خواسـته  شـریفه  آیه از استفاده با المتین حبل نویس جریده واقع در 4.است کرده بیان
   .است تسامح و اغماض قابل غیر و واجب الهی احکام مانند به عرفی قوانین که نماید القا مردم
 ابـالغ  مـردم  بـر  انبیا توسط که الهی شریعت و آیین معناي بر زیرا است دینی اي واژه »ملت«
   :نوشته که دارد التفات معنا این بر کامال المتین حبل نویس جریده .دارد داللت شده

 ملـت  و اسـالمی  ملت مثل باشند عامل شریعت یک به که جمعیتی از است عبارت ملت

 عامـل  کـه  اسـت  شـریعت  دیـن  معناي در ملت پس .مجوس لتم و یهود ملت و نصاري

  5.شود می انسانی اجتماعات و ها گروه تشخص

 دخالـت  اتحـاد  عامـل  ایـن  در دیگـري  چیـز  و شود می خود پیروان میان اتحاد عامل شریعت
 ترقـی  اندیشـه  مفهومی نظام در ملت مفهوم با دینی معناشناختی نظام در ملت رو، این از .ندارد

 سـرزمین،  مبنـاي  بر که شود می اطالق جمعیتی به ترقی اندیشه در ملت .دارد فاصله اه فرسنگ
 به ترقی اندیشه در مذهب عامل تدریج به البته .باشد گرفته شکل معینی مذهب و زبان حکومت،
 بـودن  عامـل  بـدون  تجـددخواهی  عـرف  در ملـت  واژه امروزه که طوري به .است رفته حاشیه
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 کتـب  بـه  سـوگند  حـذف  بـراي  هـا  تـالش  تمام .شود می مالحظه خاص جمعیتی ایجاد در مذهب
 در سـخن  امـا  .اسـت  مفهوم از مذهب عنصر حذف جهت در کشورها اساسی قانون از آسمانی

 نظـام  از را ملـت  واژه اسـتداللی  چـه  بـا  و چگونه مشروطه عصر در ترقی اندیشه که است این
   است؟ کرده برداري بهره آن از داده عبور سکوالر معناشناختی نظام به دینی معنایی
 واژه غیردینـی  کاربرد براي را راه ملت، دینی مفهوم کردن رنگ کم با المتین حبل نویس جریده

 دارد، نیاز اتحاد عامل به جمعیتی هر اگر که فرض این با مقاله نویسنده .است کرده هموار ملت
 کـرده  اسـتدالل  باشـد  تـر  ارآشـک  جمعیتـی  هر تشخص تا شود بیشتر اتحاد عوامل که بهتر چه
   :است

 شود می تر محکم رابطه این و جمعیت آن افراد مابین است اتحاد رابطه »شریعت این«

 و لسان اتحاد و وطن اتحاد و حکومت اتحاد و مذهب اتحاد به  گردد، می ملت قوه سبب و

 تـر  محفـوظ  زوال و محـو  از ایشـان  قومیت است بیشتر ایشان اتحاد رابطه که ملتی هر

   .است

 نظـام  در بدعتگـذاري  از اي جلـوه  ایـن  و اسـت  شـده  کمرنـگ  ملـت  دینـی  مفهـوم  ترتیب بدین
 بـود،  مـؤثر  بشـري  هاي جمعیت اتحاد در شریعت از غیر عاملی اگر .است اسالمی معناشناختی

 اتحـاد  موجـب  فقط نه عوامل این افزودن .کرد می اشاره دیگر عوامل یا عامل بدان مقدس شارع
 گسـیخته  هـم  از و سست اسالمی شریعت مبناي بر را آنان یکپارچگی که نشد مانانمسل بیشتر
 انمـا  شـریفه  آیـه  ذیـل  را ملـت  دینـی  مفهـوم  در بدعتگـذاري  این ،المتین حبل نویس جریده .کرد

 واژه سـازي  عرفـی  فرآیند آسمانی کتاب بر تکیه با ترتیب بدین .است داشته بیان 1اخوه المؤمنون

   .است گذاشته سر پشت را ملت دینی
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