
هدف:این مقاله، درصدد نشان دادن دیدگاه های انتقادی روح القدس نسبت 

به  مستبدان و عوامل وابسته به استبداد در مملکت ایران در دورۀ مرشوطه 

می باشد.

روش: این مقـاله با استفـاده از منابع اصلی تاریـخ  و بر پایۀ بهره گیری از 

مطبوعات تنظیم و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است

روح القدس، یکی از مهم ترین روزنامه های دورۀ مشـروطه است که توسط 
شیخ احمد تربتی )سلطان العلامی خراسانی( از 25 جـمـادی  الثانی 1325/ 

12 مـرداد 1286/ 5 اوت 1907در تهران منترششد و انتشار آن تا کـودتـای 

مـحمـدعـلی شـاه قاجـار ادامه یافت.

فرضیه: میزان و نحوۀ انعکاس مطالب انتقادی نسبت به مطالب   غیر انتقادی 

در محتوای رسمقاله ها و مقاله های روزنامۀ روح القدس بیشرت است.میزان و 

نحوۀانعکاس نقد نظام سیاسی در محتوای رسمقاله ها و مقاله های روزنامۀ 

روح القدس نسبت به سایر موارد بیشرت است.میزان و نحوۀ انعکاس جهت 
انتقادی رسمقاله ها و مقاله های روزنامۀ روح القدس بیشرت شامل وزراء است.

یافته ها: عمدۀمحورهای انتقادی روزنامه، پیرامون سه موضوع اساسی شخص 

محمدعلی شاه، وزراء و به خصوص میرزا علی اصغر خان اتابک، درباریان و 

عوامل وابسته به استبداد بوده است

ڪلیدواژه ها 

استبداد/ روح القدس/ محمدعلی شاه/مرشوطیت
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1.  کارشناس ارشد تاریخ، مربی دانشگاه 

آزاد اسالمی،واحد جهرم،جهرم، ایران 

Ramin257@ yahoo.com

روح القدس،  انتقادی ترین روزنامۀ
 دورۀ مرشوطه در ایران

مقدمه 
اسناد و مدارک برجای مانده از گذشته، منابع اطالعاتی ارزشمندی برای شناخت تاریخ 
اجتماعی، اقتصـادی، سیاسی، و فرهنگـی جامـعه است. دراین میان ، نقـش مطبوعات، به دلیل 
انعـکاس و تحلیـل و گزارش مستمـر رویدادها و ارائة تصویـری از سیر تحوالت جاری 
اهمیت ویژه ای دارد. تاآنجاکه هر تحلیلگر مطالعات تاریخی برای مطالعة موضوع های مربوط به 
 هر دوره و همچنین، بررسی سیر تحول در هر زمینه، ناگزیر از مراجعه به  مطبوعاتی است که در 
آن دوره منتشر شده است. مطبوعات ایران، قبل و بعد از انقالب مشروطه، تنها ابزار ارتباطات 
نوین بودند که بسیاری از روشنفکران و انقالبیون، عقاید و افکار خود را از طریق آن منعکس 

می کردند و به طور منظم مردم را در جریان اطالعات و افکار مختلف قرار می دادند. 
یکی از مؤثرترین و مهم ترین مطبوعات دورۀ مشروطه، روزنامة روح القدس است که 

توسط شیخ احمد تربتی)سلطان العلمای خراسانی( منتشرمی شد. 
از زندگـی و روزگــار جوانــی و کودکـی و تحصیـل شیـخ احمـد تربتـی، معـروف 
به سلطان العلمای خراسانی و مشهور به  روح القدس، اطالع چندانی برجای نمانده است. 
وی، در تربت حیدریه متولد شد و تا سن 29 سالگی به تحصیل زبان عربی، ادبیات، و 
علوم اسالمی  و علوم رایج زمان پرداخت و استادان او، پدر و روحانیان و علمای محلی 
در تربت و نواحی مجاور بودند)قاضی زاده، 1379، ص172(. وی در ادامه، به تهران آمد و 

در مدرسة صدر به صورت طلبگی زندگی کرد. 
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وی، در کشاکش انقالب مشروطه، روزنامه نگاری فعال و آگاه بود و همانند میرزا 
جهانگیر خان شیرازی یکی از مدیران روزنامة صور اسرافیل، بی  پروا حقایق را می نوشت و 
با نهایت شهامت بر سر عقاید خود ایستادگی می کرد تا اینکه به همراه میرزا جهانگیر خان 

شیرازی، به دست عوامل وابسته به  استبداد در باغ شاه به شهادت رسید.

بیان مسئله
بررسی اجمالی تاریخ مطبوعات در ایران نشان می دهد که به دلیل حکومت بال منازع استبداد 
و خودکامگی پادشاهان قاجار، از ابتدای نحوة شکل گیری و رشد مطبوعات در کشور، 
روزنامه ها منطبق بر تئوری ژورنالیسم استبدادی انتشار یافته اند و وزارت انطباعات با اعمال 
ممیزی و سانسور، زمینة فعالیت های مطبوعاتی را به طورکلی محدود کرده بود و مطبوعات 
در ایران تنها محدود به چند نشریة دولتی و محلی می شدند که شمارگان نشر آنها به زحمت 
به هزار نسخه می رسید و اغلب با حمایت دربار، با مطالبی   مالل آور و تنها به گزارش های 

محدودی از اوضاع داخلی می پرداخت و گاهی هم با اخبار خارجی همراه بود. 
به بیان دیگر، انتشار نخستین روزنامه در ایران، به نام کاغذ اخبار، در دورة محمدشاه قاجار 
و با مدیریت میرزا صالح شیرازی، هر چند ناشی از نیازهای زمان بوده است، به دلیل اینکه از 
سوی حکومت وقت و به منظور نشر افکار زورمداران به وجود آمده بود، به هیچ وجه نتوانست 
پایه گذار مطبوعاتی پیشرو و زنده در جامعة ایران آن دوران باشد. چاپ دومین روزنامه، یعنی 
وقایع اتفاقیه هم که در زمان سلطنت ناصر الدین شاه قاجار و در دوران صدارت امیر کبیر انتشار 

یافت، دقیقاً با همان هدف انجام گرفت. 
اما پس از پیروزی انقالب مشروطه تا کودتای محمدعلی شاه، که دورة نخست انقالب 
مشروطه می باشد، نخستین فرمان آزادی بیان از طرف مظفرالدین شاه قاجار در تهران صادر 
شد و با تشکیل نخستین دورة مجلس شورای ملی در تهران، طرح قانون اساسی تنظیم شد 
و سانسور مطبوعات که تا آن زمان از طرف دولت متداول بود، لغو شد و وزارت انطباعات 
به عنوان کارگزار سانسور و اختناق مطبوعاتی منحل گردید و به دنبال آن مطبوعات از آزادی 
الزم برخوردار شدند. طبق موازین جدید، از این پس، هر  ایرانی قادر بود امتیاز روزنامه 
تقاضا کند و در محیط آزاد به بیان عقاید خود بپردازد. با شکل گیری مطبوعات مردمی  و 
مستقل و ظهور نویسندگان و روزنامه نگارانی که به منافع جامعه و مردم کشور خود توجه 
داشتند، مطبوعات به تدریج توانستند جایگاه ویژه ای در عرصه های اجتماعی و سیاسی بیابند و 
بدین ترتیب، تعداد قابل توجهی روزنامه های مستقل و غیردولتی در داخل کشور انتشار یافتند. 
اما از بین روزنامه های متعددی که در این دوره وارد عرصة مطبوعات ایران شدند، روزنامة 
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روح القدس به همراه صور اسرافیل و مساوات از بقیه مهم تر و تأثیر گذار تر بودند. 
در این میـان، روح القـدس، روزنامة انقـالبی   و مبـارزی بود که پس از پیـروزی 
مشروطه خـواهان در پذیراندن خواسته های ملی و مردمی خود به محمدعلی شاه، قدم گذارد. 
نخستین شمارة این روزنامه در تاریخ دوشنبه 25 جمادی  الثانی 1325 در تهران انتشار 
یافت. این روزنامه دارای چهار صفحه به  قطع 11×6/5 بود و به کشورهای دیگر چون 

روسیه نیز فرستاده می شد)صدر هاشمی، 1363، ج2، ص 316(. 
گستاخی و شهامت قلم سلطان العلمای خراسانی، مدیر و صـاحـب امتیاز روح القدس، 
از همان جمالت زیر سر لوحة روزنامه به خوبی   پیداست: »جریده ایست آزاد، علمی  و سیاسی 
و پولیتیکی بحث مینماید و ابداً شئونات و عناوین ظاهری مانع از اظهار مطالب نخواهد 
بود«1. روح القدس، که جنبة انتقادی شدیدی داشت، بی  پروا از مظالم حکام و ستم های 
مستبدان و حتی شاه یاد می کرد و با واپسگـرایی و تاریک اندیشی، به مبارزه برمی خواست. 
سرنوشـت ناگـوار او در بند و شکنجه شدن، همـانند میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل، 
نمایانگر میزان نفرت و کینة نظام استبداد، شاه و قزاق و درباری و مرتجع از وجود چنین 

روزنامه نگاران آزادی خواه و دلیر است)کهن، 1362، ج2، ص136(.

پیشینۀ پژوهش
بدیعی )1377(، در پژوهشی با عنوان »تحلیل محتوای 10 روزنامة تهران« کلیة مطالب 
چاپ شده در 10 روزنامة تهران شامل ابرار، اطالعات، تهران تایمز، جمهوری اسالمی، 
جهان اسالم، رسالت، کیهان، کیهان اینترنشنال، و همشهری را در سال 1373 مورد بررسی 
و تحلیل قرار داد. براساس نتیجه گیری محقق، توجه بسیار به رویداد  گرایی و توجه ناچیز 
به موضوع ها و مسائل جامعه، با توجه به تعدد منابع ارتباطی در دنیای امروز، باعث خواهد 
شد که روزنامه نگاری کشور در آینده با بحران مواجه شود. تهیة گزارش، مقاله، تفسیر، و 
اظهار نظر در مـورد رویـدادها امـری اسـت که در روزنامه نگاری کشور اهمیت الزم را 

پیدا نکرده است. 
القا  ارزش های  مقایسه ای  »بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در   ،)1375( محسنیان راد 
ابتدای انقالب اسالمی«  شده در سر مقاله های روزنامه های مشروطیت و روزنامه های 
مشخصه های اجتماعی دورة مشروطه و انقالب اسالمی  را براساس رویدادهای منعکس 
شده در سرمقاله های روزنامه های مورد بررسی- که شرایط اجتماعی آن زمان را منتشر 
می کردند- تشریح کرده است. نتایج این بررسی نشان دهندة این است که درحالی که در 
انقالب مشروطه 2/1 درصد از ارزش های مثبت معطوف به غرب بوده، در انقالب اسالمی 

1. این عبارت در زیر رسلوحۀ صفحۀ نخست 

همۀ شامره های روح القدس درج شده است.

روح القدس،   انتقادی ترین
 روزنامۀ دورۀ مشروطه در ایران
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 چنین موردی دیده نشده است. از سوی دیگر، در انقالب اسالمی، ارزش های مثبت در 
مورد مناطق کشور و اقوام ایرانی)کردستان، آذربایجان ، و جز آن( دیده شده که در انقالب 

مشروطه چنین چیزی مشاهده نشده است. 
حاجیلری )1376(، پژوهشی با عنوان »بررسی تطبیقی ارزش های اجتماعی مردم ایران 
در مطبوعات ایران در سالهای 1360 و 1375« انجام داده است. نتایج این پژوهش نشان 
داد که همة روزنامه های مورد بررسی در این پژوهش)کیهان، اطالعات، جمهوری اسالمی، 
همشهری، و سالم( با تغییراتی مواجه بوده و در سال 1375 نسبت به  سال 1360 از میزان 
انعکاس مقوالت ارزشی، دینی، مذهبی، مبارزه، شهادت، انقالب و انقالبی  گری، معنویت، 
عبادت، ریاضت طلبی   و دنیا گریزی، و حمایت از مظلومان جهان کاسته شده و بر مقوله های 
سازندگی و پیشرفت اقتصادی و اخالقی، رفتار اسالمی  و اجتماعی، استقالل سیاسی و 

فرهنگی، وطن دوستی و صفات ملی، و رفاه و آسایش افزوده شده است.
بهرامپور )1379(، در مقالة »غیرسازی در نشریات حزبی« نقش و جایگاه هر یک از 
نشریات حزبی   را در طرح مسائل و موضوع های اساسی جامعه مورد بررسی قرار داده  و 
سعی کرده است پیشنهادها، نظرها، و گفتمان های نشریات غربی   را در مورد موضوع های 
مهمی که در مدت زمان معینی در جامعه رخ داده اند، مشخص نماید. درکل، نتیجه گیری 
محقق این است که هر یک از نشریات حزبی   مورد بررسی در طرح موضوع های حاد 
سیاسی از گفتمان ثابتی پیروی کرده و تمامی  مطالب و موضوع های سیاسی مورد بحث 
را در آن چار چوب منتشر کرده اند. از میان نشریات مورد بررسی، نشریة شما، یالثارات، 
و جام هفته در صدد بازتولید گفتمان آمریت و اقتدارگرایی بوده اند و در مقابل، نشریات 
مشارکت، عصر ما، و همبستگی با همة تفاوتی که دارند از بینش واحدی به نام جامعة مدنی 

و تکثرگرایی پیروی کرده اند. 
بروجردی علوی)1379(، در رسالة دکتری خود با عنوان »مطبوعات، روشنفکران و 
جامعه- بررسی نقش عوامل سیاسی، اجتماعی بر حضور نخبگان در مطبوعات« به منظور 
پاسخ به دو سؤال اساسی رسالة خود دربارة تأثیر شرایط سیاسی- اجتماعی بر حضور 
توسعه یافتگی  بر  مطبوعات  در  روشنفکران  تأثیر حضور  و  مطبوعات  در  روشنفکران 
جامعه، مطبوعات ایران را در سال های 1285، 1308، 1331، 1354 و 1377ش. مورد 
بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق وی پیرامون تأثیر شرایط سیاسی- اجتماعی بر حضور 
روشنفکران در مطبوعات، نشان می دهد که در شرایط انبساط سیاسی و وجود آزادی، 
روشنفکران، عرصة مطبوعات را تجلی گاه نقد و چالش خود قرار می دهند و از حاشیه 
به  متن می آیند؛ به طوری که در سال های 1285، 1331، و 1337ش. به دلیل وجود فضای 
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باز سیاسی و آزادی، شاهد تعدد مطبوعات منتقد نسبت به قدرت و حضور روشنفکران 
در عرصة مطبوعات هستیم و در سال های 1308 و 1354ش. مطبوعات، غیرسیاسی 
و روشنفکـران، گوشه نشین شـده اند. همچنیـن، نتایج تحقیق وی دربارة تأثیر حضور 
روشنفکران در مطبوعات بر توسعه یافتگی جامعه نشان می دهد که حضور روشنفکران در 
مطبوعات، کمکی به توسعه یافتگی جامعه نکرده است. بدین صورت که دوره های کوتاه 
آزادی مطبوعات و آزادی های سیاسی و بازگشت دوبارة انسداد، مبین آن است که جریان 
روشنفکری نتوانسته است نقش مؤثری در ماندگاری و استمرار دوره های آزادی مطبوعات 
داشته باشد، به طوری که پس از دوره های کوتاه آزادی، شاهد تعطیلی وسیع مطبوعات و 

انسداد سیاسی بوده ایم. 
تیموری)1380(، در پژوهشی با عنوان »بررسی تحلیل محتوای پوشش رسانه ای 
بحران افغانستان در روزنامه های جمهوری اسالمی، حیات نو، کیهان، نوروز، 21 شهریور 
تا 30 آذر 1380« جمعاً 328 شماره از روزنامه های مذکور را با استفاده روش تحلیل محتوا 
مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روزنامة حیات نو با 26/8 
درصد فراوانی، بیشترین پوشش خبری را به خود اختصاص داده است. روزنامة نوروز با 
26/4 درصد، روزنامة جمهوری اسالمی  با 26 درصد، و روزنامة کیهان با 20/9 درصد در 
رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، روزنامه ها برای پوشش خبری بحران افغانستان از 
عکس به مقدار 64/9 درصد استفاده کرده و در توصیف وقایع بحران افغانستان، بیشتر به 
 مبارزه با تروریسم با33/4 درصد پرداخته اند. در پایان، باید افزود روزنامه های جمهوری 
اسالمی  و کیهان، برای برقراری رابطه با آمریکا، بااستفاده از بحران افغانستان، موضع گیری 
منفی داشته، درحالی که روزنامه های حیات نو و نوروز موضع گیری مثبت داشته اند و 
روزنامه های جمهوری اسالمی  و کیهان روند حملة نظامی آمریکا را برای آیندة افغانستان 
منفی ارزیابی  کرده اند، درحالی که روزنامه های حیات  نو و نوروز حمله نظامی آمریکا را برای 

آیندة افغانستان مثبت ارزیابی  کرده اند. 
فدائی)1387(، در تحقیقی با عنوان »روزنامه مجلس، نخستین روزنامه ملی دوران 
مشروطیت« اهمیت این روزنامه را در انعکاس تحوالت مجلس پس از به توپ بسته شدن 
آن، فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تأسیس روزنامه، زندگی سیاسی و اجتماعی مدیر و 
سردبیر روزنامه را مورد بررسی قرار داده است. همچنین، در این تحقیق، مشخصات 
روزنامه به تفکیک هدف، موضوع، سادگی، دورة تناوب، حق اشتراک، مبادله، نمایندگی، و 

نحوة مکاتبه آورده شده است. 
محقق، در نتیجه گیری نوشته است: آنچه در این مقاله آمده، تصویر کوچکی از محتویات 
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روزنامة مجلس و در واقع تأکید بر اهمیت بررسی تاریخ کشور از زبان مطبوعات است. در 
بین مطبوعات، آنهایی که به منابع و مراکز قدرت دسترسی بیشتر دارند، طبعاً حاوی اطالعات 
بیشتری هستند. نشریات، از آن رو که باید نشان دهندة نگاه بی  غرضانه به  اوضاع و احوال و 
بیانگر خواست های اجتماعی باشند، در تحقیقات تاریخی بسیار مؤثرند. همچنان که در زمان 
حیاتشان هم، در احقاق حق مردم  یا دست  کم نمایاندن انتظارات و توقعاتشان سهم بسیاری 

دارند. 

پرسش های پژوهش
این مقاله در صدد است که به پرسش های زیر جواب دهد: 

1. میزان و نحوة انعکاس مطالب انتقادی محتوای سرمقاله ها و مقاله های روزنامة 
روح القدس چگونه بوده است؟

2. میزان و نحوة انعکاس ساختار اهداف مطالب در محتوای سرمقاله ها و مقاله های 
روزنامة روح القدس چگونه بوده است؟ 

3. میزان و نحوة انعکاس جهت انتقادی مطالب در محتوای روزنامة روح القدس 
بوده است؟  چگونه 

فرضیه های پژوهش
1. انتظار می رود که میزان و نحوة انعکاس مطالب انتقادی نسبت به مطالب   غیر انتقادی 

در محتوای سرمقاله ها و مقاله های روزنامة روح القدس بیشتر باشد. 
2. انتظار می رود که میزان و نحوة انعکاس نقد نظام سیاسی در محتوای سرمقاله ها و 

مقاله های روزنامة روح القدس نسبت به سایر موارد بیشتر باشد. 
3. انتظار می رود که میزان و نحوة انعکاس جهِت انتقادی سرمقاله ها و مقاله های 

روزنامة روح القدس بیشتر شامل وزراء باشد.
 

روش پژوهش
در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا، یکی از روش های 
علمی تحقیق است که برای آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است. کلی ترین تعریفی که در 
همة رشته های علوم اجتماعی کاربرد دارد، تحلیل محتوا را طبقه بندی، تلخیص، تحلیل، 
تفسیر، و نتیجه گیری از نوشته ها، اعالمیه ها، کتاب ها، نشریات عمومی  یا دولتی، پیام های 
رادیو و تلویزیون، و سخنرانی ها به منظور پی بردن به تـمـایـالت، خـط مـشـی ها، نـظرها 
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و عقاید گوینده، نویسنده یا سازمان مورد بررسـی می داند. 
برنارد برلسون، محقـق مشهـور آمریکایـی و از پیشـگامان روش تجزیه و تحلیل 
محتوا، معتقد است که تحلیل محتـوا، شیوة تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و 

کمی محتوای آشکار پیام های ارتباطی به کار می رود. 
در این تحقیق تالش شده است که محتوای متون سر مقاله ها و مقاله های انتقادی 
روزنامة روح القدس، که بیانگر ویژگی های مطبوعاتی و درونمایه های فکری روح القدس 

است، بررسی شود. 
مزیت این روش آن است که می توان به کمک آن برداشت نسبتاً  واقع بینانه ای از متن 
به دست آورد و محتوای متون مختلف در زمان های گذشته را ارزیابی  نمود و به خصوصیات 

اجتماعی و فرهنگی آن روزها پی برد. 
برای تحلیل محتوای روزنامة روح القدس، ابتدا کلیة سر مقاله ها و مقاله های روزنامه 
در دورة حیات مطبوعاتی آن ارزیابی  شد. به این ترتیب که موضوع های درج شده در 28 
شمارة روح القدس که در بر گیرندة همة سر مقاله ها و مقاله های تمامی شماره های این نشریه 

در مدت انتشار بودند، بررسی شد. 
برای  ارائه می دهد،  از روزنامة روح القدس  این مرحله، که تصویری کلی  از  پس 
دسـتـیـابی   به برخی شـاخـص های کیفی، محتوای سر مقاله ها و مقاله های روح القدس 

تجزیه و تحلیل شد. 
در این بررسـی ابتدا، فراوانـی موضـوع سر مقالـه ها و مقاله های نشـریه و پس از آن 

جهت گیـری انتقادی نشریه، مورد محاسبه  و تحلیل قرار گرفت. 

روح القدس انتقادی ترین روزنامۀ دوره مرشوطیت
با توجه به بررسی های انجام شده می توان محورهای انتقادی روح القدس را به سه موضوع 

اساسی زیر تقسیم بندی کرد: 
1. انتقاد از شخص محمدعلی شاه، 

2. انتقاد از وزراء و به خصوص میرزا علی اصغر خان اتابک، و
3. ] انتقاد از[ عوامل وابسته به استبداد .

1. انتقاد از شاه و عوامل وابسته به استبداد
محمد علی شاه، هنگامی  بر تخت پادشاهی نشست که ایران کشوری مشروطه و دارای 
قانون اساسی و مجلس شورا بود و روزنامه های درون مرزی و برون مرزی،ستایش نامه ها 
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در حق پدر او به چاپ می رساندند. بخشی از این تعریف و تمجید های  گزاف پیامی بود 
که ایرانیان به شاه جدید می دادند تا مشروطه ای را که پدرش پذیرفته بود پاس بدارد، زیرا 
بسیاری از مردم، به ویژه آذربایجانی ها، خوی خودکامة او و اطرافیانش را می شناختند. 
روح القدس، با توجه  به  روحیة انتقادی و شهامت خارق العاده ای که داشت از همان شمارة 
نخست در صدد نصیحت های توأم با انتقاد از شخص محمدعلی شاه و نشان دادن فرجام 
شوم شاهان بدکردار به  وی بود و قصد داشت با یادآوری رویدادهای خونین و انقالبی 

  اروپا به شاه و دربار و هواداران آنان هشدارهای اساسی بدهد. 
روح القدس، در شمارة »با« به عنوان نصیحتگر دلسوز، خطاب به شاه چنین نوشت: 

»... اعلیحضرتا بحقوق انسانیت قسم است که امروزه گوش به حرفهای مهمل خائنان 
دولت دادن]،[ ایران و ایرانیان به باد دادن است. شهریارا بمفاد آیه شریفه )َولَئِِن اتَّبَْعَت 
اَهوائَُهم بَعَد الذی جائََک مَِن العِلِم مالَِک مَِن اهلل مِْن َولٍی َوال نَصیر( هر آنچه ناصح مشفق 
بگویدت بپذیر، بر خاطر مبارکت پوشیده نیست که مملکتی بباد نرفت مگر به واسطه وزراء 
خائن، تاجداری بی  تخت و تاج نشد مگر بجهت امناء خائن، انشاءاهلل تاریخ ژول سزار 
روم از نظر مبارکت گذشته و کشته شدن شاهنشاه شهید از نظر شریف محو نشده، البد 
بعد از تعمق در سرگذشت و داستان سالطین سابقه درک خواهد شد که سوء خاتمت 
هر پادشاهی برای حمایت پیش کاران خائن بوده ]و[ شخص مقدس سلطان خود را با 
بی  گناهی و تنزه ذات گرفتار کیفر و نکال کارگذاران خائن نموده...« )شمارة با، ص2(. 

همچنین، در مقالة دیگری ضمن نصیحت به پادشاه، وی را از اطرافیان خائنی که دور 
او جمع شده و فقط به فکر منافع شخصی خود هستند بر حذر داشته و تمام مسائل و 

مشکالت مملکت را به خاطر وجود اطرافیان خود کامه و بی  لیاقت دانسته است: 
»شهریارا )هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر( به مشروطیت قسم )َواِنَُّه لََقَسٌم لَو تَعَلُموَن 
َعظیم( ما را دایه حقیقی جز بمشروطیت ناف نبریده و از مؤّذن بانگی جز تلقین مشروطیت 
گوش ما چیزیرا نشنیده )باشیر اندرون شد و باجان بدر شود( از حرف حق گفتن نترسیم و 
از تنذیر و تبشیر پادشاه نهراسیم- پادشاه و رعیت چون الزم و ملزوم یا جسم و روحند.
نه رعیت را بی  پادشاه زندگی کاملست و نه پادشاه را بی  رعیت شاهی  حاصل، حقوق ملتی 
ملت را پایمال ننما تا مالک الملوک حقوق شاهیترا پامال ننماید- اگر شاهرا حق سلطنت در 
این خاکست، ملت را حق آب و خاک در این ملکست- مطالبة حقوق، فریضه ذمت است و 
اداء حقوق، پاکی طینت )اَْحَسُن َکما اَْحَسُن اهلل اِلَیک( شاهنشاها این اشخاصی که دور اریکة 
سلطنت جمع شده اند قاتالن جد و پدر شهریار پادشاه و تاجداران ماضی و مستقبل ما هستند، 
نه پادشاهرا دوستی دارند و نه دشمنان شاه را دشمنی، گرگانی باشند به لباس میش و بیگانگانی 
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هستند بصورت خویش، شهوات نفسانیرا طالبند و منافع شخصی را جالب، نه کاله وطن 
نگهداریشان در سر است و نه پیرهن شاه پرستیشان در بر کاهی، دولترا مثل آستانه رضوی 
مقروض همسایگان میکنند و زمانی مملکت را به بیگانگان میدهند. یوسف وطن را به ثمن 
بخس میفروشند و جامة ذلت و ننگ بر قامت سلطنت می پوشند، نه شهریرا برای شهریار 
خود گشودند و نه فتح قلعة برای کوتوال شان نمودند، قفقاز بباد دادن سجیتشان شده و امتیاز 
به اجانب دادن عادتشان گردیده، شیرانند برای دریدن دوستان، روبهانند در چنگال دشمنان، 
سپهداری و وزیر جنگی شان چیزیست معدوم- سرتیپی و سرهنگی شان امریست موهوم- 
پس از این هواخواهان بوی خیری نیاید و به هیچ قسم اعتماد برایشان نشاید...« )روح القدس، 

شماره 10، ص2(. 
روح القدس، با توجه به انتقادهای شدیدی که داشت، طی دورة انتشار بسیار کوتاه خود 
دوبار توقیف شد که نخستین توقیف آن، محاکمة مطبوعاتی از طریق وزارت دادگستری 
)عدلیه( را در تاریخ سانسور روزنامه نگاری ایران در پی داشت. سرمقالة معروف »نطق 
غیبی  یا اشارة الریبی« خود به تنهایی، نمایانگر ماهیت فکری و مبارزاتی گردانندگان این 
روزنامه در برخورد با استبداد است. در این سرمقاله، که در شمارة سیزدهم به چاپ رسیده 
است، پس از شرح نابسامانی های مملکت، شخص محمدعلی شاه مورد حمله قرار گرفته 

و از اَعمال ضد مشروطة وی انتقاد شدید شده است. 
در ابتدای این سرمقاله، نویسنده به بررسی اجمالی تاریخ ایران پرداخته و اسما و اعمال 
شاپورساسانی و دیگر پادشاهان بزرگ ایران را تذکر می دهد که در نبردها و فتوحات خود 
امنیت جان و مال اتباع خویش را در نظر می گرفتند. به عقیدة نویسنده، فساد تأسف بار 
از زمان ظهور سلسلة قاجار آغاز شد و در زمان سلطنت فتحعلی شاه و محمدشاه، ایران 

سرزمین هایی را از دست داد. 
نویسنده سپس چنین ادامه می دهد: »... دور سلطنت که به ناصرالدین شاه رسید، ورق 
برگشت، ستارة بدبختی ملت طالع شد. جماعت تن پرور پست فطرت بی  شرف معاون قوة 
باطنی سلطان شدند، رذالت ذاتی را ظاهر ساختند، دست تعدی به ودائع پروردگار گشودند، 
جان و مال ملت مظلومه را قسمت کردند- ابتدا جهت تحصیل پارک و کالسکه و مبل اطاق 
مثل دزدان اموال ملت را به غارت بردند و قطعه قطعه،  خانمان رعیت را به اجانب فروختند... 
عاقبت سلطان-المستبدین با رئیس الخائنین، گرفتار آه ملت مظلومه شده هر دو هدف گـلـولـه 

وطـن پـرست غیبی  گشتند ...« )روح القدس، شماره سیزدهم، ص 2(. 
نویسنده، پس از سخنانی چند در ستایش مظفر الدین شاه فقید که مشروطیت را اعطا 
نمود، به این مسئله می پردازد که چگونه از زمان به سلطنت رسیدن محمدعلی شاه، اوضاع 
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بدتر از بد شده تا آنجا که نه تنها مردم غارت، بلکه نابود گردیدند، درحالی که سرزمین ایران 
هم به اشغال دشمنان و بیگانگان در آمد. روح القدس، تهاجم ترکان عثـمـانی به آذربایجان و 
غارت این سرزمین تـوسـط آنها و خالف کاری ها و خونریزی های مقامات ایرانی همچون        
اقبال السلطنه، وزیر نظام، و جهان شاه خان را متذکر می شود و سپس شاه را خطاب قرار 
داده و چنین می نویسد: »... خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز 
کرده نظری به دولت خود و باقی دولتها بنمایی- آیا تمام سالطین عالم از وظیفه و شغل 
خود خارج شده مشغول قصابی  گشته اند؟ یا تمام ملل عالم مثل ملت بخت برگشتة ایران 
اسیر ظلم و شهوات نفسانی پادشاه خود هستند؟ ندانم چه باعث شده که تمام ممالک رو 
به آبادی و وسعت خاک و ازدیاد نفوسند، جز ایران که هر سال و ماه قطعه ای از خاکش 
قسمت دیگران و نفوسش طعمة گرگان و آبادیش مبدل به خرابی  می شود ...« )روح القدس، 

شماره 13، ص 2(. 
سپس، از محمدعلی شاه می پرسد که چرا چنین از حکومت مشروطه بیزار و دلباختة 
حکومت مطلقه است، درحالی که می بیند که چگونه ملت های آزاد چون انگلستان و ژاپن 
به سعادت رسیده و چگونه حکومت خودکامة روسیه عاجز گشته است. نویسنده ادامه 

می دهد: 
»مگر ممکن نیست که داستان لویی شانزدهم در این مملکت اتفاق بیفتد. زیرا که )اَِن 

اهللَ َعزیٌز ُذوانتقام(
سر شب سر قتل و تاراج داشت            سحر گه نه تن سر نه سر تاج داشت

مگر یقین نکرده که از خون فدایی نمرة )41( فدایی بزرگتر برای بزرگتر از کار آن 
فدایی تولید شده و منتظر اتمام حجت است؟ به نظر و فراست سلطانی باید فهمیده و درک 
نموده باشد که با ماران و افعیان ظاهر خوش خط و خال، باطن پر زهر، قتال بازی کردن 
جایز نباشد و خلوت کردن و مصلحت بینی نمودن از دزدان این ملک و نمایندگان اجانب، 
صالح نیست؟ زیرا که دزد، بازار آشفته می خواهد و بیگانه منفعت خویش می طلبد. البته 
فهمیده است رعیت را از رعیتی این دولت و دیگر دولت فرقی نیست، بلکه ذلتشان مبدل 
به عزت می شود. اما با تسلط اجانب، سلطنتی برای شاه باقی نمی ماند، )کوس لمن الملکی 
به بوق قلندری، عزت سلطنتی به ذلت رعیتی( مبدل می شود. اگر اعلیحضرت پادشاه را 
تقرب و خاندان او را به پیشخدمتی بیگانه شرف و افتخار است، لیکن ما ملت را از رعیتی 
و تسلط خارجه نهایت ننگ و عار است. حمیت ملیت باعث حفظ سلطنت این خانواده 
است. واال باغ مشروطیت که از دو ماه قبل آب نیاشامیده، به نهایت تشنه شده، وقت آنست 
که به توسط باغبان فدایی غیبی  شاداب و سیراب شده، گلها و ریاحین در باغ مشروطیت 
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شکفته شود؛ یا طبیب حاذق غیبی  عضو شقاقلوس را قطع کند تا باقی اعضا از آن مرض 
سالم بماند. 

همان به از گفتن لب ببندم، به این رباعی اکتفا نمایم: 
ظالم ز ستم همیشه الت آمده است            رخ رفته پیاده با ثبات آمده است

مشروطه طلب به اسب و پیلست سوار          چون کشته وزیر، شاه مات آمده است...« 
)روح القدس، شماره 13، ص 2 و 3(

2. انتقاد از رئیس الوزراء )میرزا علی اصغر خان اتابک(
یکی از مهـم ترین افـرادی که روح القدس همـواره کارهای او را در روزنامه بازگو 
می کرد، میرزا علی اصغر خان اتابک بود که روح القدس به او لقب رئیس الخائنین داده بود. پس 
از کنار رفتن میرزا سلطان علی خان وزیر افخم، رئیس الوزرای نخستین کابینة قانونی دورة 
مشروطیت، اطرافیان محمدعلی شاه که تمایالت روسی داشتند وی را وادار کردند که 
میرزا علی اصغر خان اتابک را که در آن زمان در اروپا بود، به ریاست وزراء منصوب کند. 
اتابک، که در زمان پادشاهی ناصر الدین شاه نیز صدراعظم بود و با خیانت های خود، ایران را 
چپاول کرده بود، بعد از اینکه در زمان محمدعلی شاه مجدداً به سمت رئیس الوزرایی منصوب 
می شود. بااین اقدامی که انجام می دهد، تهیة مقدمات استقراض جدیدی در حدود 400 هزار 
لیرة انگلیسی از روسیه و واگذاری امتیازات اقتصادی بیشتری به آن دولت بود که با واکنش 
شدید وکالی مجلس و آزادی خواهان مواجه می شود، به طوری که یحیی میرزا که یکی از 
جوان های آزادی خواه و با حرارت بود، در نطقی که در میدان بهارستان ایراد کرد او را خائن 
به وطن خواند و از طرف انجمن آذربایجان، که ریاستش با سید حسن تقی زاده بود و دارای 
اعضای متعصب و مشروطه خواه بود، اعتراضات شدیدی نسبت به وی شد و او را مستبد و 

بد خواه ملت خواندند)ملک زاده، 1383، ج3، صص 464 و 465.(
روح القدس نیز در مقابل قضیة استقراض، واکنش شدیدی نشان می دهد و در مقاله ای با 
عنوان »خطاب به مستبدین« خیانت های رئیس الوزراء و امنای دولت را به شخص محمدعلی شاه 

تذکر می دهد که متن کامل این مقاله در زیر عنوان شاه و دربار در صفحات قبل آمده است. 
در مقالة دیگری، روح القدس، از قول یکی از جراید، مملکت ایران را به بیماری تشبیه می کند 
که طبیب او شخص اتابک می باشد و بدین وسیله اقدامات وی را چنین مورد انتقاد قرار می دهد: 

»... بر همه کس واضح است که هرگاه تقصیری از هیئتی سر بزند منسوب به رئیس 
آن هیئت خواهد بود زیرا که... تا چند سال قبل اگر از وزراء حرکت خالفی صادر می شد 
چون اعتراض و پرتست به آنها می کردند جواب می دادند ما مقهور و مأمور شخص اتابک 
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یا صدراعظم هستیم پس محققاً تاکنون تمام خرابی های ملت و دولت از جناب اتابک یا 
صدر اعظم ناشی می شده... بنا به قول یکی از ارباب جرائد، مملکت مریض و بیمار است 
امروزه طبیب حاذق او جناب اتابک می باشد، بسیار خوب ما هم وجود این طبیب را از خدا 
می خواستیم لکن متحیریم چرا تا این طبیب به بالین این مریض نیامده بود حالت مریض رو 
به بهبودی گذاشته نزدیک بود از مرض نجات یابد اما از زمانیکه این طبیب به سر این مریض 
آمد، حال مریض دگرگون شد و روز به روز مرض در تمام بدنش سرایت کرد و نزدیک شده 
روح از تن مریض مفارقت کند اما خدا نمی خواهد، از زمانیکه کلمه )عفی اهلل عما سلف( در 
السنه و افواه مخصوصاً ساری و جاری شد حقوق سی ساله ملت پایمال گردید و خیانت ها 

در آب زمزم شسته گشت...« )روزنامة روح القدس، شماره 2، ص2( 
روح القدس، در سر مقالة دیگری با عنوان »کارخانه نو ظهور یا هیئت وزراء« مجدداً 

به عدم لیاقت شخص اتابک و سایر وزراء کابینه او می پردازد و چنین می نویسد: 
»... از زمان سلطنت ناصرالدین شاه عدة معینی به لیاقت یا عدم لیاقت جهت وزارت 
ایران معین شده اند در این مدت زمان به هر وسیله امین السلطان یا معاون السلطان شده حقوق 
و اموال مردم را دزدیده تحصیل پارک و کالسکه و مبل اطاق برای خود و اعقابشان کرده و 
اسامی شان را در دفتر وزراء ثبت نموده اند- این زمان که اوان خالصی ملت و دورة انقراض 
مستبدین است باز همان عدة معین که سالها دزدان دولت و گرگان ملت بوده اند به آب 
زمزم غسل کرده با مایة ]عفی اهلل عما سلف[ احرام بند دربار دزاشوب شدند به شفاعت 
وجه وجیه مثل دو هزاری امین السلطانی رو سفید )المشکور سعیهم( مانند طفل تازه تولد 
از گناه پاک گشته )المقبول حجهم( مورد توجه رؤسای امت و محل نظر وکالی ملت 
گردیده- گاهی یکی وزیر داخله می شود- و زمانی همان شخص وزیر تجارت یا مالیه 
می گردد- پس از مدتی وزیر مالیه به رتبة وزارت خارجه یا جنگ می رسد- هنوز عهدش 
به پایان نرسیده که خلعت وزیرعلوم یا فـوائـد یا عـدلـیـه را می پوشد- هریک از این 
هشت وزیر مـلتفت نمی شوند به چه درجه ای رسیده اند که منتقل به درجة دیگر می گردند 

...« )روزنامه روح القدس، شماره 12، ص 2(

دهخدا و روزنامۀ روح القدس
آنچه کار دهخدا را در عرصة روزنامه نگاری از کار روزنامه نگاران دیگر هم عصر او متمایز 
می کند این است که دهخدا آگاه به شیوة روزنامه نگاری خویش است. از همین روست که 
هیچ گاه در فراخور حال امیر و وزیر قلم بر کاغذ نمی نهد و راه مردم را برمی گزیند. دهخدا، 
همواره تالش می کند که افکار عامه، به خصوص طبقة عوام را با روزنامه آشنا کند و بهترین راه 
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را در این روند، انتخاب زبان خود مردم می داند. از این رو، عنوان سادة »دخو« را  بر می گزیند و 
نوشته های خود را زیر عنوان »چرند و پرند« عرضه می کند. چرا که می داند هر  پیرمرد و پیرزن 

دهاتی- چه برسد به  شهری- با این کلمات آشناست و به دنبال آن می رود. 
به انتشار  روزی که میـرزا قاسـم خان تبریزی و میـرزا جهانگیـرخـان شیرازی دست 
روزنامة صوراسرافیل می زنند، دنبال دبیری می گردند که مطالب روزنامه آنها را بنویسد. 

سید حسن تقی زاده در این باره نوشته است: 
»در اوایل سال 1325 هجری قمری، مرحوم میرز اقاسم خان تبریزی )که بعدها صوراسرافیل 
شد( که در دستگاه مظفرالدین شاه در جزو ادارة امین حضور بود، چون در حوزة مشروطلبان 
در آمده بود به خیال تأسیس یک روزنامه با سرمایة خود بر آمد. مشارالیه که اینجانب او را از 
ایام صبی   می شناختم و همدرس بودیم روزی پیش من آمد و اظهار میل به  نشر روزنامه نموده 
با من مشورت کرد و گفت یک جوانی هست که چیزنویس است. ولی نمی دانم نویسندگی 
او تا چه اندازه است و می خواهم بدهم چیزی به طور نمونه بنویسد و به شما نشان بدهم و 
اگر پسندیدید خود او را پیش شما بیاورم تا ببینید و گفت خیال دارم که اگر مطابق مطلوب 
شد، ماهی چهل تومان به او بدهم که از کار فعلی خود صرف نظر نموده به  ادارة روزنامه 
بیاید. من پس از دیدن نمونة تحریر خیلی پسندیدم و میرزا قاسم خان را که به معیت مرحوم  
میرز اجهانگیرخان شیرازی عازم نشر روزنامه بود به استخدام میرزا علی اکبر خان تشویق نمودم 
و بدین ترتیب روزنامة صوراسرافیل به مدیریت صاحب امتیازی مرحوم میرزاجهانگیرخان و 

مدیریت مشترک میرزا قاسم خان و منشی گری میرزا علی اکبر خان انتشار یافت«.
روزنامة  با  داشت  را  صوراسرافیل  مدیریت  هنگامی که  میرزا علی اکبرخان دهخدا، 
روح القدس نیز همکاری می کرد و برخی مقاله های روح القدس را بی  نام می نوشت. در 
کشاکش مشروطه و به توپ بستن مجلس و دستگیر شدن میرزا جهانگیرخان به دست 
دژخیمان محمدعلی شاه، میرزا علی اکبرخان دهخدا به ناچار در سفارت انگلیس تحصن 
اختیار کرد، تا اینکه به همراه تقی زاده و تنی چند از راه رشت و بندرانزلی به ایالت قفقاز و 
باکو رفت و از آنجا عازم سوئیس شد و در شهر  اوردئون سوئیس دو شماره از روزنامة 

روح القدس را به چاپ رسانید. 
محمدصدرهاشمی در مورد نشر روح القدس توسط دهخدا نوشته است: »روزنامه 
منتشر شده  و  تأسیس  اکبر خان دهخدا(  )میرزا علی  به مدیری  در سویس  روح القدس 
است. پس از انقالب 1326 و فرار آزادی خواهان به خارج ایران، منجمله از این فراریان 
آقای دهخدا بود که سابقاً در جراید صوراسرافیل مقاالتی با عنوان »چرند ]و[پرند« منتشر 
می ساخت و به عالوه، دبیری روزنامة روح القدس )تهران( بر عهده او بود. آقای دهخدا پس 
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از رسیدن به کشور سویس دو شماره روزنامة روح القدس را آنجا منتشر نمود«.
میرزا علی اکبر خان دهخدا، پس از ورود به پاریس روانة شهر  اوردئون )سوئیس( می شود 
و در تاریخ غرة محرم الحرام 1327 / 23 ژانویه 1909 اولین شمارة روزنامة صوراسرافیل 
چاپ پاریس را منتشر می کند. آنچه مسلم است از تاریخ یاد شده تا 15 صفر 1327 ، دهخدا 
سه شمارة روزنامة صوراسرافیل را که هر شماره در هشت صفحه تدوین گردیده، منتشر 
کرده است و بنا به  اسناد منتشره توسط ایرج افشار، مواد و مطالب شمارة چهارم را نیز فراهم 
کرده بودند که به چاپ رسانند ولی ظاهراً در اثر مشکالتی که به وجود آمده موفق به چاپ 

و انتشار آن نشده اند. 
با« دورة دوم روزنامة روح القدس، در تاریخ 24 صفر 1327 در اوردئون  شمارة» 
سوئیس منتشر شده است و با توجه به این تاریخ انتشار که در پایان صفحة دوم درج شده 
است معلوم می شود که این شمارة روح القدس درست 9 روز پس از انتشار سومین شمارة 

صوراسرافیل انتشار یافته است. 
آنچه در سرلوحة این شمارة روح القدس آمده درست سرلوحة اولین شمارة روزنامة 
روح القدس تهران است که در تاریخ دوشنبه 25 جمادی  الثانی 1325 هجری قمری در 
تهران انتشار یافته است. ظاهراً شمارة »با« دورة »با« روح القدس تهران در اختیار دهخدا بوده 
که از گراور اولین شماره استفاده کرده و تنها تغییری که در سرلوحة شمارة »با« دورة دوم 
داده شده این است که در جایی که نوشته شده »اداره و محل توزیع: کتابخانة شرافت« این 

عنوان حذف شده و نوشته شده: »دبیر و نگارنده: میرزاعلی اکبر خان قزوینی«
همچنین، در این شماره عالوه بر تصویر دو فرشته در باالی عنوان روزنامه در سمت 
راست و چپ عنوان »روح القدس« شاهد اضافه شدن تصویر شیروخورشید در سرلوحه 
هستیم. الزم به ذکر است که قطع و اندازة شمارة »با« دورة دوم به همان  اندازة شماره های 

منتشره در تهران بوده است)گلبن، 1363، صص 22-19( .
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یافته های پژوهش

در پاسخ به پرسش نخست، با توجه به جدول 2 می توان گفت از مجموع 43 سرمقاله 
و مقالة درج شده در روزنامة روح القدس، بیشترین فراوانی یعنی 29 مورد )67/44 درصد( 
از مطالب سرمقاله ها و مقاله های روح القدس، جنبة انتقادی داشته است و مطالبی  که جنبة 
غیر انتقادی داشته اند، کمترین میزان فراوانی را با 14 مورد )32/56 درصد( به خود اختصاص 

داده اند. 

در پاسخ به پرسش دوم، با توجه به جدول 3 می توان گفت که نقد نظام سیاسی، 
بیش از سایر موارد، هدف مورد بحث روزنامه بوده است، به گونه ای که 53/85 درصد از 
سرمقاله ها و 73/33  درصد از مقاله های روزنامه، ساختار اهدافشان مربوط به  نقد نظام 

سیاسی بوده و گزینة توصیه و آگاهی افکار عمومی  در رتبة بعدی قرار گرفته است. 

بهتر نشان دادن  به منظور  تهیه شده است و  به پرسش سوم  پاسخ  جدول 3برای 
میزان و نحوة انعکاس جهت انتقادی مطالب، دو جدول 3 و4 جدا از هم برای سرمقاله ها 

درصدفراوانیمجموع رسمقاله ها و مقاله ها

1330/23رسمقاله

3069/77مقاله

43100جمع کل

درصدفراوانیمجموع رسمقاله ها و مقاله ها

2967/44جنبۀ  انتقادی

1432/56جنبۀ    غیر انتقادی

43100جمع کل

 ساختار اهداف مطالب

روح القدس

 مقاله ها رسمقاله ها

درصدفراوانیدرصد فراوانی

753/852273/33 نقد نظام سیاسی

-----------215/39ایجاد حالت مشارکت

430/76826/67 توصیه و آگاهی افکار عمومی

1310030100 جمع کل

توزیع فراوانی بر اساس مجموع رس مقاله ها و 

مقاله ها )درصد(

جدول 1

توزیع فراوانی بر اساس مجموع رس مقاله ها و 

مقاله های انتقادی و غیر انتقادی )درصد(

جدول 2

ساختار اهداف مطالب روح القدس

 به تفکیک رسمقاله ها و مقاله ها و مقاله

جدول 3
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و مقاله های روزنامه در نظر گرفته شده است.  بنابراین، با توجه به جدول 4 که مربوط 
به سرمقاله ها می باشد می توان نتیجه گرفت که جهت انتقادی سرمقاله های روزنامه، بیشتر 
شـامل وزراء و به خصـوص شخـص میرزا علـی اصغر خان اتابک)رئیس الوزراء( می باشد و 

انتقاد از شخـص شاه و درباریان و بیـگانگان در رده های بعدی قرار دارد. 

ولی در جدول 5 که مربوط به مقاله های روزنامه می باشد، از مجموع 22 مقالة انتقادی 
چاپ شده در روزنامة روح القدس، تعداد 11 مورد)50 درصد( از مقاله ها مربوط به انتقاد 
از درباریان و عوامل وابسته به  استبداد است و انتقاد از شخص شاه و وزراء در رده های 

بعدی قرار دارند.

نتیجه گیری
بررسـی کلی محتـوای روزنامة روح القـدس نشان می دهد که از مجموع 43 سرمقاله و مقالة 
چاپ شده در این روزنامه، تعداد 29 سرمقاله و مقاله، جنبة انتقادی داشته است. به عبارت 
دیگر، 67/44 درصد از مطالب )سرمقاله و مقاله( روزنامه، انتقادی بوده است که عمدة 

درصدفراوانیجهت انتقادی رسمقاله های روح القدسردیف

114/3شخص شاه1

457/1وزراء2

114/3وزراء- درباریان و عوامل وابسته به استبداد3

114/3بیگانگان4

7100 جمع کل

درصدفراوانیجهت انتقادی مقاله های روح القدسردیف

313/6 شخص شاه1

313/6وزراء2

1150درباریان و عوامل وابسته به استبداد3

313/6وزراء- درباریان و عوامل وابسته به استبداد4

29/2شاه- وزراء- درباریان و عوامل وابسته به استبداد5

22100 جمع کل

جهت انتقادی رسمقاله های روح القدس

جدول 4

جهت انتقادی مقاله های روح القدس

جدول 5
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محورهای انتقادی روزنامه، پیرامون سه موضوع اساسی انتقاد از محمدعلی شاه- وزراء و 
به خصوص میرزا علی اصغر خان اتابک  درباریان و عوامل وابسته به استبداد بوده است. 

همچنین، فقط نگاهـی به عناوین سرمقـاله و مقـاله های روزنامـه نشان می دهد که 
سیر مباحث انتقادی به سمت شاه، وزراء و عوامل وابسته به استبداد بوده است: خطاب 
به مستبـدین، کارخانه نوظـهور یا هیئـت وزراء، نطق غیبـی   یا اشارة الریبی، بیان حقیقت، 
غفلت تاکی، تقسیم استبداد یا تجزیه سلطنت، احقاق حق، افسوس بر بستگی و شکستگی 

قلم، جزای خائن، انقالب حقیقت یا انعکاس احوال. 
اینها عناوین تعدادی از سرمقاله ها و مقاله های روح القدس است که بدون خوانش متن 
آنها، از روی خواندن فقط عناوین آنها می توان به دیدگاه های انتقادی روح القدس نسبت 

به مستبدان و عوامل وابسته به استبداد در مملکت ایران در دورة مشروطیت پی برد. 
روح القدس در نقل اخبار و چاپ مقاالت، واقعیت های جامعه و مصالح کشور را 
همراه با کاستـی های هر فرد و هر گـروه و انجـمن، بی  پروا اما صادقـانه و به درستی دنبال 
می کرد. تأکید بر نقش سازندة این روزنامه در پیشبرد اهداف مترقیانه انقالب مشروطیت 
و آگاهی مردم در شناخت و دفاع از حقوق انسانی و ملی خود، هنگامی بیشتر می شود که 
اعتقاد راستین مدیر روزنامه را در مبارزه با محمد علی شاه و عوامل وابسته به استبداد مورد 
توجه قرار دهیم، تاجایی که این ایستادگی و ایمان، منجر به جنگ رویاروی او با قزاق های 
محمدعلی شاهی و تفنگ به دست گرفتن و دفاع از مجلس و آزادی شد. سرنوشت ناگوار 
او در بند و شکنجه، نمایانگر میزان نفرت و کینة نظام استبداد، از وجود چنین روزنامه نگار 

آزادیخواهی بوده است. 
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