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 روشنفکران عصر مشروطه در ایران در گفتمانو کاربرد آن  آزادیمفهوم 

 *2سوسن قاسمی حيدری، 1پورحميد حاجيان

 چکيده
های بشر به شماار  یکی از پرشورترین آرمان، ها محدودیتو رهایی از قیدها و  آزادیبه  یابی دستاست و  شده ستایشمفهومی بسیار ، آزادی
زنمدیی   همای  بحم  ترین از اساسی آزادی درواقع است. بوده آزادیتالش برای دستیابی به ، قدند که تاریخ آدمیانبرخی معت که چنانآید. می

و هاه دوست دارند آزاد زندیی کنند و  هاست انسانهاه  ی خواسته آزادی؛ چراکه، انسان بوده توجه موردسیاسی و اجتااعی است و از دیریاه 
 ند. در زندیی خود دست به انتخاب بزن

مفهومی اعتباری به کار رفت کمه معنما و تعریفمی خمام و متفماوگ از ی شمته        عنوان به آزادی، زمان آشنایی ایرانیان با غرب در دوره قاجار
سهم بسزایی در وارد کردن این مفهمو  و تببیمد دادن آن بما     شاه ناصرالدینعهد  خصوم بهقاجار؛  ی دورهروشنفکران ، داشت. در این معنا

به مسمیر عزیامت   ، متفکران غربی آثاردر  آزادیایرانی داشتند. این پژوهش در صدد است ضان واکاوی مفهو   –اسالمی  ی جامعهفرهنگ 
نشان دهد که  ایران بپردازد و ی جامعهان ایرانی برای تببید این مفهو  با فرهنگ یر اندیشهتعریف آن و چگونگی تالش ، آن مؤلفه به ایران

در ایمران و   توجمه  قابم   ای پیشینهمشروطه و پس از آن دارای ، در دوره پیش از مشروطه آزادیمفهو   ازجالهمفاهیم نو ؛ و  ها اندیشهظهور 
ایرانمی   ی جامعمه سعی در ارائه تعریفی از آن مبابد با ، فرهنگ خودی های داشتهو  ها ظرفیتبا استفاده از ، ان ایرانییر اندیشهاسال  بوده و 

اسالمی پیشینه و مفهو  خام خود را داشته و قابلیت عالی شدن اقسا   -ان غربی در فرهنگ ایرانییر اندیشهمورد  آزادی رو ازاین. اند داشته
 در دوره قاجار آنی و بی مقدمه نبوده است.  ها آنظهور  عقیده و قلم را داراست. ل ا، باور و بیان، افکار آزادیچون ، مختلف آن
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 مقدمه

مختلف  های دورهو تعریف آن نیز در  آزادیمحصول اوضاع جاری جامعه و در ارتباط با آن قرار دارد. بح  از مفهو   آزادیاندیشه 
بمه دوره دیگمر متفماوگ و درن آن نیمز از      ای دورهاز ، یسیاسی و فرهنگ، تاریخی بنا به اقتضائاگ زمانه و شرایط محیط اجتااعی

و در همر دوره بما توجمه بمه یفتامان موجمود در جامعمه و         اسمت. به جامعه دیگر و از عصری به عصر دیگر متاایز بوده  ای جامعه
مختلمف در   و بازنامایی مفماهیم   دهمد  ممی تغییراگ محسوسی در تعریمف مفماهیم ر    ، حاکم بر آن یر اندیشهنظا   وسوهای سات
سه  و  سو یکو کشف معنای دقید آن از  آزادی؛ تعریف رو ازاینآن دوره خواهد بود.  یر اندیشهتاریخی متناسب با نظا   های دوره

و کاربرد نابه جای آن  آزادیبرآیند فراخنای مفهو  ، و آشفتگی در مفهو  آن آزادی. تعریف ناپ یری نااید میاز سوی دیگر ماتنع 
بمه معنمای رهما     آزادی هرچند؛ چراکهبه بازی یرفته شده است. ، آزادیبه اندازه  ای واژهنگ سیاسی و فلسفی کاتر در فره است؛

 خود نیز نیاز به قید دارد.، شدن از قید است
ه . در ایمن دوره اندیشم  یمردد  ممی در ایران به آن معنا که در غرب چهره ناود به دوران قاجار بماز   آزادیمفهو  نوین  ییری شک  

ان ایرانمی سمعی   یر اندیشهو از آن پس ، جامعه مدرن غربی توجه ایرانیان را به خود جلب کرد های شاخصهیکی از  عنوان به آزادی
، ضعف حماکم بمر سماختار سیاسمی     به، بایست میاین حرکت فکری  یابی ریشهاما در ، و باز تعریف آن کردند آزادیدر فهم مفهو  

 اشاره داشت؛ که زمینه را برای برآمدن اصالح یران فراهم ناود. و...، دی و اداری و نظامیاقتصا، دینی، فرهنگی، اجتااعی

در خارج از کشمور زنمدیی   « ناصری»ی شدید نظا  استبدادی ها محدودیتبه دلی  جوّ سیاسی و ، این اصالحگران و روشنفکران 
به کسانی چون میمرزا فتحعلمی    توان میدوران  فکران اینروشن ترین مهمفکریِ خیزش مشروطه یشتند. از  ساز زمینهو ، کردند می

 -1111احامد طمالبوف )   (.1122 -1111(. ملکمم خمان )   1121-1181مستشمارالدوله )  المدین  جمالل  (.1112 -1181) آخوندزاده
سموب  آنمان از بریزیمدیان روشمنفکری در آن دوران مح    ازآنجاکمه ( اشماره داشمت و   1111-1111کرمانی ) آقاخان(. میرزا 1120
 ی اندیشمه اهایت و کماربرد آن در  ، آزادی. این پژوهش سعی بر آن دارد که به تفکیک آرای ایشان را در ارتباط با مفهو  شدند می

 سیاسی آن زمان مورد بررسی و تحلی  قرار دهد.

صمالحاگ سیاسمی و   ا، اسمتبداد ، با چاپ و نشر رساالگ سیاسی و فلسفی به نقمد اوضماع سیاسمی ایمران    ، این روشنفکران درواقع 
جریان بسیار نیرومندی را در خارج از ایران به وجود آوردند کمه حکوممت   ، اجتااعی و معرفی اندیشه سیاسی در غرب و فلسفه آن

محور اساسی و اصلی این رساالگ چه در داخ  و چه در خارج از کشور بر حول مسائلی از  قاجار را بسیار تحت فشار قرار داده بود.
فکری و اجتااعی و اقتصادی ایران و طرح اصالحاگ سیاسمی و اقتصمادی اجمرا شمده در     ، د از اوضاع نابسامان سیاسیقبی ؛ انتقا

و هاچنین ارائه راه ح  برای پیشرفت ایران و  ماندیی عقبو شدگ  ها ریشهمقایسه وضع موجود ایران با ماالک اروپایی و ، فرنگ
 برنامه اصالحاگ در ایران بوده است. 

 که به سؤاالگ ذی  پاسخ دهد؛ یردد می در این پژوهش سعی ها زمینهه به این توج با
به چه  آزادیبوده است؟ از نظر روشنفکران عصر مشروطه  غرب بر روشنفکران ایران در دوره قاجار به چه نحو های اندیشه تأثیر -

ران تببید دادند؟ و نهایتاً اینکمه آیما نویسمندیان دوره    اسالمی ای -رانیای جامعهرا با  آزادیو اینکه آنان چگونه مفهو   معنا است؟
 رانی نائ  آمدند؟ ای جامعهمشروطه به رهیافت جدیدی در بازناایی این مفهو  برای 

 

  آن های مؤلفهو  آزادی مفهوم 
این واژه را از واژه معانی لغوی این واژه یکسان و بدیهی است. برخی از نویسندیان ، آزادیکثرگ و تنوع معانی اصبالحی  رغم به 

 (.1: 1212، )حائری اند دانستهو یا پهلوی آزاتیه « آزاته»اوستایی 
...به کمار  آزادمردیرهایی و خالم و ، قدرگ انتخاب، اسارگ و اجبار، خالف بندیی، اختیار، حریت، در لغت به مفهو : عتد آزادی 

معنای کلاه حالتی است که در آن چیزی محدود و وابسمته بمه    ینتر وسیعدر  آزادی(.آزادیماده ، 1/88: 1282، رفته است )دهخدا
شود و در مورد انسان حالتی است کمه در آن شمخب بمرای رسمیدن بمه مقصمود        جا جابهچیزهای دیگر نباشد و بتواند در فضایی 
 (.21: 1211، خویش به مانعی برخورد نکند )آشوری
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، رهما ، : فمار  از اسمارگ دیگمران   آزادی: »دارد ممی است بیان  آزادیمعادل موریس کرنستون معانی متعددی را برای این واژه که  
 (.00: 1210، مجاز به مستق  بودن است )کرنستون، نامقید در عا ، مانع بی، خالصی یافته از قیود وظایف، نامحدود

از چه چیزی و  آزادی.مانع؛2؟ چه کسی آزادی.فاع ؛ 1:دهد میدارای سه موٌلفه اصلی است که مفهو  آن را تشکی   آزادی درواقع 
فمرد یما    آزادی»تعریمف کمرد:    یونمه  اینرا  آزادی توان می، موٌلفه برای چه هدفی. با توجه به این سه آزادی.هدف؛2یا چه کسی؟ 

 (. 11و 1: 1211، )بیناگ« افرادی از قید فرد دیگر برای انجا  کاری و رفتاری خام.
 همای  آزادیدر مفهو  نوین خود بیشتر در پیونمد بما    آزادی: »کنند میتوصیف  یونه اینرا  آزادیمفهو  نوین ، برخی از اندیشاندان

، سمخن  آزادی، انجان آزادیمانند ، یونایون های آزادیاجتااعی و اقتصادی و بنیادِ دموکراسی به کار رفته؛ در چارچوب  -سیاسی
صادی تعریف شده است. در حقیقت بایمد یفمت کمه شمرکت     کار و تکاپوهای سیاسی و اقت آزادیمببوعاگ؛  آزادی، اندیشه آزادی

حقمو  طبیعمی انسمانی     آزادی(. مبنمای  11: 1212، )حمائری  دهد میرا تشکی   آزادیبخشی از مفهو  ، هاگانی در روند حکومت
ی باشمد  یعنی آدمی آزاد و از حقو  مساوی آفریده شده و بدین سبب هیئت اجتااع باید نگهبان و محافظ آن مواهمب طبیعم  ، است

 (.  0: 1201، )آدمیت
 زیر باید اشاره داشت: های شاخصهبه ، به مفهو  مدرن آن آزادی ی دربارهدر ک   

  .شود میدر عرفیاگ ریشه دارد و به برخوردهای غیر ربانی اطال  ، آزادیجدید مفهو   - 
 .بشر توأ  بوده و از هدایت وحی خدا جداست مداری انسانبا ، آزادیمفهو  مدرن  - 

 دارد. فردباورانه ای صبغه، آزادیمفهو  امروزی  - 

 موانع جهت برخورداری از امکاناگ عینی و فردی اجتااعی است؛  به معنای محدودیت در ایجاد، جدید آزادی - 
  در خرد کیشی انسان ریشه دارد و بمه هامین دلیم   ، مدرن آزادی، را مبنای آن نگاشت. و هاچنین خودباوریبه هاین جهت باید 

لی شمناخت و از  عق های روشرا در سایه  آزادیمفهو   ازجالهحقوقی و  مسائ مدعی اندکه باید ، آزادیاست که طرفداران مکتب 
 (.8شااره ، : فصلنامه آموزه1218، )انصاریحریم آن دفاع کرد 

 

 از منظر اسالم آزادی 
و چارچوبی در نظر دارد که با دیگران متفاوگ است. در  هر مکتبی در یک چارچوب اصولی قرار دارد و نزد خود یک سری معیارها 

  کرد. ای کلیشه ییری نتیجهجوامع را با هم سنجیده و از آن  های ارزشهم این قاعده استوار است و نباید معیارها و  آزادیبح  
آن را  تمرین  کلمی نبودن انسان و  برده، آزادیمحدودترین تعریف از : »یویند می آزادیاز پژوهندیان مسلاان در تعریف از  ای پاره 

در اسال  نه مبتنی بر اصالت فرد است نه  آزادی، (. در احادی 11: 121، ای خامنه) اند ناودهبه یرفتار نبودن و رهایی از بند تعریف 
تفریبمی و افراطمی   متعمادل در برابمر دو انگماره     ای یزینمه و نه نظا  توتالیتر را؛ بلکه  دارد میاصالت جاع نه دولت حداقلی را روا 

 (. 128مصباح الشریعه: دارد ) یادشده
از دو جهمت در اسمال     آزادیبا هم نیست. در نخستین نگاه  ارتباط بییونایون دارد که  های چهرهدر اسال  ابعاد و  آزادیمفهو   

ه از نظمر فلسمفی و کالممی    ک، اجتااعی های نظا و دو  از نظر حقوقی و اطاعت از ، : یکی از نظر فلسفی و کالمیشود میمبرح 
 (.11: 1281، است )کاتوزیان «جبر و تفویض»یا « جبر و اختیار» معروف  مسئلهدر اسال  هاان  آزادی مسئله

یعنمی  ، مقابم  آن اسمت   ی نقبمه  آزادیو ، اما باید یفت بر اساس قرآن زیستن در تحت حکومت ستم و حکا  جبار یعنی بردیی 
اسمت کمه انسمان     آزادییا حریت یکی از اصول اساسی اسال  است. زیرا تنها از راه  آزادیاست. رهائی از قید حکومت استبدادی 

 (.211: 1111، نسبت به خداوند باز یابد ) مؤمنی خود رامقا  بندیی  تواند می
 

 از دیدگاه روشنفکران غرب  آزادیمفهوم  
، نحوه مشارکت اجتاماعی ، مرد  تأثیرنقش و ، یگاه حاکاانجا، و پیدایش نظراگ نو در مورد اقسا  حکومت ها پیشرفت ترین مهم 

بماز   وسمبی  قمرون  بمه دوران پمس از   دسمت  ازایمن و مسمائلی   آزادیمیزان ، جایگاه فرد در جامعه، حقو  سیاسی و اجتااعی افراد
داری سمرمایه کهن فئودالی و اقتصاد آزاد و مانند آن از راه کشاکش میان نظا  ، برابری، آزادیی چون های اندیشه. در اروپا یردد می



 مفهوم آزادی و کاربرد آن در گفتمان روشنفکران عصر مشروطه در ایران                                                                                         35 

 

 آزادیرهمایی از یمو  فئودالیسمم و     عبارگ از آزادیمعنای « طبقه سو »تازه به دوران رسیده رشد یافته بود تا جاییکه از دیدیاه  
 (.88: تا بی، حائریخصوصی بود ) ی اری سرمایهبرای 

رداد اجتااعی با مبرح کردن بح  قمرارداد اجتاماعی سمهم    اصحاب قرا ویژه بهاز قرن هفدهم به بعد بود که اندیشاندان اروپایی  
-1811مونتسمکیو) ،  (1810-1822جمان الن ) ،  (1881 -1111نظریاگ یافتند. افرادی چمون همابز )   یونه نیاۀ اشاعبسزایی در 

ز خمود بمر   شمگرفی ا  تمأثیر  ( در پرداختن به امور م کور 1182-1118 ( و بعدتر جان استوارگ می  )1881-1812روسو)  (1811
. قرارداد اجتااعی یما بمه عبمارگ    یرفت میذی  بح  قرارداد اجتااعی و جزئی از آن قرار  در حقیقت آزادیجای ی اشتند. بح  از 

 .  (211: 1211، )آشوری دهد میاساس فلسفی دولت نوین را تشکی   است که بر ای نظریه، نظریه قرار دارد اجتااعی، تر دقید
 آزادی. نخسمتین تعریمف او از   شمود  ممی تبمدی    آزادیبه بیان کالسیک مفهو  لیبرالی از رهایی یما   آزادیمفهو  ، از دیدیاه هابز

 (.218: 1288، با هم سازیارند )آربالستر آزادیو ترس » است. وی موافد با این تعریف بر این نظر بود که« فقدان موانع خارجی»
نوعی  آزادیانجا  دهد؛ بلکه منظور از  خواهد میرها باشد تا هر آنچه را که  معنا نیست که انسان به این آزادی، از دید جان الن 

جمان و  ، اعاال و رفتمار ، تا ضان رعایت و احترا  به قانونی که او آن را پ یرفته است به امور سازد میاز رهایی است که او را قادر 
که جان  ای عادهاز مفاهیم  (.180و  182: 1211، د )شریعترا مرتب و منظم ساز ها آنمال و نیز تاا  دارایی خود رسیدیی کند و 

 آزادیدر امور مختلمف زنمدیی خمود     ها انسانوی بر این باور است که  بح  حد طبیعی است؛، کند میبیان  آزادیالن در مورد 
  (.82: 1281، حد طبیعت است )الن ها آنکام  دارند و تنها قانون حاکم بر 

اذهمان را متوجمه خمود    ، آزادیبه انمدازه کلامه    ای کلاه: هیچ یوید میدر روح القوانین  (1811-1811)در هاین ارتباط منتسکیو  
بما   آزادیرا در دو ساحت راببه  آزادیداده نشده است. منتسکیو  آزادیمعنای مختلف مانند کلاه  ای کلاهنساخته است و به هیچ 

عبارگ از این است کمه انسمان حمد     آزادیو راببه مرد  با دولت:  آزادی : الف(کند میچنین تعریف ، با مرد  آزادیدولت و راببه 
مجبور بمه انجما  نگمردد    ، بکند و آنچه که قانون منع کرده و صالح او نیست دهد میکه قانون اجازه داده و  هر کاریداشته باشد 
بمه حسماب    آزادیدیگر ، ج از این محدودهمحدود به قانون است. و خرو، از دید منتسکیو آزادیل ا  (.210-212: 1201، )منتسکیو

قموای   هما  آنو تنهما مامالکی کمه در     ی رد میاز راه تفکیک قوا  آزادیکه رسیدن به ، کند می تأکید؛ اما وی در عین حال آید نای
 (.218: 1201، آزاد هستند )منتسکیو، اند شدهاز هم تفکیک ، مجریه و قضائیه، : مقننهیانه سه

و همر کمار    آیمد  ممی کمه از عهمده آن بمر     خواهد میکه فقط چیزی را  کند میسان آزاد را به کسی اطال  ان (1881-1812روسو )
انسمان   هرچنمد »(. یفته مشهور روسو در آغاز کتاب اجتااعی بدین مضاون که 28: 1211، )غنی نژاد دهد می خود انجا  دلخواه به

. چیمزی کمه   هاسمت  دولمت  ویژه بهمدنی و  ی جامعهمقصود قیدهای روشن است که « در قید اسارگ است جا هاه، آزاد آفریده شده
موجود در  خواهی آزادیوی معتقد است که حس ، حال بااین(. 18:  12، بد ضروری پ یرای آن است ) کاتوزیان عنوان بهروسو تنها 

 (. 82: 1211، زائیده سرشت آدمی است )روسو ها انسان ی هاه
مربوط به بررسی و دفماع از  ، وی ی رساله ی عادهفردی پرداخته و بخش  آزادیبه بح  ، دهمجان استوارگ می  نیز در قرن نوز 

 (10: 1201مقدمه/ ، دیگران نزند ) می  آزادیوی لباه به  آزادیفردی است. و مشروط بر این که  آزادی
مرکز شعور و جوهر جهان و جاودانه که ، عق  یا روح یا فکر، . او معتقد استداند میرا هدف جهان خلقت  آزادیهگ  رسیدن به  

و  سمازد  ممی پیوسته در حال تبدی  و آفریدن است و تماریخ را  ، و رهایی از تضاد رسیدن به مبلد آزادیدر حرکت به سوی ، است
 (. و بدین خماطر بایمد یفمت: همیچ    202: 1281، )هگ  دهد میحوادث را  بینی پیش تاریخ است که فلسفه امکان هاین سیرمعقول

 قدر و منزلت نبخشیده است. آزادیاندی به اندازه او به اندیش
کمه   نویسمد  میدارد؛ او « آزادی دربارۀ چهارمقالهدر کتاب ، استاد روسی تبار دانشگاه آکسفورد، مباح  را ایزایا برلین ترین مهماما  

 (.228، مقاله سو  :1211، ) برلین اند کردهضبط  آزادینویسندیان تاریخ عقاید بیش از دویست معنی یونایون برای 
، طبیعمت و حقیقمت  ، خموبی ، نیز مانند خوشمبختی  آزادی؛ اما معنای اند ستودهرا  آزادیدر تاریخ بشر هاه اخالقیون »او ی یفتهبه  
تفماوگ بمارزی را    ( وی نخستین متفکری است که202: 1211، )برلین.« آید میاست که با هر نوع تفسیری جور  دار کش قدری به

 (.21و21: 1211، بیان کرده است )امیراحادی آزادیقسم بین دو 
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 شود میمثبت در پاسخ به این پرسش طرح  آزادیاست. مفهو  « منفی»و« مثبت»دارای دو مفهو   آزادیکه  ؛برلین معتقد است 
چیسمت؟ و  ، باشمد منشاٌ کنترل یا نظارتی که بتواند کسی را وادار ساخت که فالن طرز خام عا  کند یا فالن طمور معمین   » که:

نیز عبارگ است از عد  سلبه خارجی و تبعیت از اغراض و امیمال شخصمی؛ وی از    منفی آزادی(. 228: 1211، برلین« ) کجاست؟
اریمک   (.20و 22حسین بشمیریه:  « دولت عق »به نق  از کتاب21: 1218، لک زایی.« ) کند میدفاع و حاایت  آزادیاین قسم از 

و از  دانمد  میتحقد کام  قوای فرد و توانایی برای خودانگیخته و فعال زندیی کردن  مثبت را آزادی، ادیآزفرو  در کتاب یریز از 
مگر آنکمه  ، بگریزند کلی به آزادیرا هاواره تحا  کنند. باید بکوشند از « از قیود آزادی»منفی یا  آزادیبار  توانند نایمرد   دید او

الز  است نوعی نظم در کار باشد زیرا (. و اینکه 101و  218 :1282، بت پیش روند )فرو مث آزادیمنفی به سات  آزادیبتوانند از 
 آزادییعنمی اینکمه    (.12: 1211، که به دیگران آسمیب بزننمد.)جویس   سازند میو بند برخی از اعضای جامعه را قادر  قید بی آزادی

، ر است که تاهیداگ جاعی را نیز باید مراعاگ کرد ) ییدنزمستلز  کنش مسئوالنه در ارتباط با دیگران و هاچنین پ یرش این ام
1281 :211.)   

  

 از دیدگاه روشنفکران ایرانی دوران قاجار آزادی 
 همای  سمال میرزا صالح شیرازی است. وی کمه خماطراگ خمود را در    ، در غرب توجه کرد آزادیاز نخستین ایرانیانی که به مبح   

بمر خصملت    تأکیمد انگشت ، متفاوگ جهان جدید های ویژیی ی هاهاز ، ش در آورده استبه نگار 1111/ 1111 /  1221 -1221
 آزادیاز ، خمود  ی سمفرنامه (. او در 211: 1282، نا  ی ارده است )میمرزا صمالح شمیرازی    آزادینهاده و انگلستان را والیت  آزادی

 (.12: 1211، ریحاکایت پارلاان و سایر عناصر مشروطه انگلیس سخن یفته است)حائ، انتخاباگ
مظاهر مهامی پیمدا کمرد. در     شاه ناصرالدیناز دهه آخر سلبنت ، و مشروطگی به سبک جدید و حاله به اصول مبلد آزادیفکر  

و... بمه درجماگ   ، میرزا یوسمف خمان مستشمارالدوله   ، کرمانی آقاخانمیرزا ، مبلغان سیاسی چون ملکم خان ترین برجستهاین دوره 
ترقمی و  ، اش سیاسمی جدیدی به وجود آمده بمود کمه ایمدئولوژی     ی خواندهیروه درس ، از نس  پیش عالوه بهمختلف فعال بودند. 

به لحاظ فلسفی در تفسیر اومانیسمتی   -از بعد اقتصادی آن نظر صرف -در غرب آزادیطبیعتاً ، آن بود یرایی غرببه مفهو   آزادی
 ریشه داشت.

مبمارزه بما   ، د را مجاهدگ در تحصی  فرمان مشمروطیت و برقمراری اصمول حریمت    مرا  و مقصد خو، خواه ترقییروهی از طبقه  
(. آحماد  8: فصلنامه آمموزه/ ش  1218، مشخب کردند )انصاری آزادیدستۀ مخالفان  دار و وقاع قلعو  آزادیمخالفان سبک نوین 

 آزادیتضمادی بمین قمانون و    ، قمانون نبمود  ، انقالبی با توجمه بمه اسمتبداد حاکامه     های دموکراگان ایرانی و خاصه خواه مشروطه
و رهایی از سلبه استبداد بود  آزادیبرایشان  ها آنزیرا معنی هر دو ، دانستند میمترادف یکدیگر  کاابیشرا  ها آن. حتی دیدند نای

 (.81: 1211، ) کاتوزیان
 آزادیفردی ماننمد   آزادی. هریونه کردند یمخود قانون را مراد ، آزادیایرانی بیش از هاه و پیش از هاه از  طلبان اصالحبنابراین 
 -و چمه تحمت حکوممت خودکاممه     ومرج هرجچه در شرایط  -و غیره خارج از چارچوب قانون جایی جابه آزادی، بیان آزادی، عقیده
 عنموان  بمه نچه مگر آ آزادی یونه هیچ قانون بیکه  کرد میروشن ، نبود. اما نبود چنین چارچوبی از قانون در جامعۀ ایران پ یر امکان

 (.128: 1211، دلبخواه اعبا و باز پس یرفته شود وجود نخواهد داشت )کاتوزیان صورگ بهیک امتیاز ماکن است 
به  آزادی. در این معنا اند کاربرده بهرا به معنای منفی  آزادیدولت مشروطه  پردازان نظریهبسیاری از ، که مشاهده یردید طور هاان 

اقتصادی و جز آن است. بر ایمن اسماس    های فعالیتو  ها انجانیفتار و تشکی   آزادی، سر راه بیان اندیشهمفهو  فقدان موانع بر 
. ایر هامین مفهمو  را در حموزۀ    شود میبیشتر  آزادی، هر چه محدودیت کاتر باشد سان بدینناسازیار است و  آزادیمحدودیت با 

، یفت که هر چمه قمانون کاتمر باشمد     توان می درنتیجه، محدودیت باشد قانون به معنی که درصورتی، حقو  و قانون اعاال کنیم
و نیمز ار تعمدیاگ مقامماگ دولتمی      کننمد  میخود را اعاال  آزادیافراد باید از تعدیاگ کسان دیگر که  هاه بااینبیشتر است.  آزادی

 (.188: 1211، ت )وینسنتاس و حقو  اساسی مشروطه بوده ها ارزشبرابر یکی از  آزادیمصون باشند. بنابراین حد 
، برداشت مرد  از مشروطه و دموکراسی درواقع(. 110 :1211، برداشت طبقاگ مختلف مرد  از مشروطه با هم متفاوگ بود. )زاهد 

در  -ای طبقمه است؛ هر فرد و یمروه و   یسیختگی لجا که در تحلی  نهایی هاان حالت آشوب و ، بود قیدوشرط بیمبلد و  آزادی
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ولی حاضر نبود همیچ مسمئولیت اجتاماعی را بپم یرد. پریشمانی و ضمعف و        خواست میحقو  اجتااعی را  ی هاه -ودحد تصور خ
و روشنفکران و سیاستاداران به این نتیجه رسیدند کمه تما    خواندیان درسو  انخواه ترقیرسید که خیلی از  جایی بهناتوانی کارش 

، هرستان چاا  حکومت فرود نیاید مالکمت از دسمت خواهمد رفمت )کاتوزیمان     و در ای  و روستا و شهر و ش، قدرگ متارکز نشود
1282 :1 .) 

 

 آزادی و تلقی او از مفهوم آخوندزادهاندیشة سياسی 
)آخونمدوف( بمود. او در سمال     آخونمدزاده میرزا فتحعلی ، ایرانی مؤثر بر جریان روشنفکری ایرانی های شخصیت ترین مهمیکی از  

 ولی مقیم یرجستان روسیه بود.، از توابع شکی زاده شد. پدرش اه  تبریز ه.  در شهر نوخه 1221
خویش  عصران همبسزایی بر  تأثیرآخوندزاده از نخستین کسانی است که درباره مشروطیت و حکومت مرد  بر مرد  سخن رانده و 

 (. 28: 1280، ی اشته است )حائری طلب مشروطهروشنفکران  ویژه به
او بر ناسیونالیسم  های اندیشهاساس و شیوه ، لیبرالی های نگرشباید بیان کرد که عالوه بر  آخوندزادهسیاسی  های اندیشهدر باب  

یک آزادیخواه و سکوالریست بمه معنمی غربمی آن روز اروپما و     » (. او12: 1211، بنا شده است )امیر احادی ستیزی دینافراطی و 
او نخسمتین مسملاانی    اینکه تر مهم(. و  21: 1280، )حائری« ایران بوده است. پشتیبان یسترش تادن و اصول پارلاانی غربی در

 (.28: 1211، )آدمیت« کند می آشکار و روشن بیان ای شیوهضد اسالمی مشروطه دموکراسی را به  های جنبهبود که 
کمه اثمری   ، تاب یکی مکتوباگ نما  دارد چندین مقاله و تعدادی نامه به جا مانده است. دو ک، دو کتاب، آخوندزادهاز میرزا فتحعلی  

 (.211: 1218، )مؤمنی باشد میو دیگری تاثیالگ که شام  شش ناایشنامه و یک داستان تاریخی ، فلسفی اجتااعی است
ایران عصمر قاجماری دانسمت. و هاچنمین رنسانسمی در       های سنّتبر ضد  شورانگیز ای بیانیه توان میمکتوباگ کاال الدوله او را  

 اروپایی دانست. های اندیشهرایج در سنجش با  های اندیشهایرانی و اعتراضی بر  های ارزشبه  بازیشت
میمرزا  ، و میمرزا یوسمف خمان مستشمارالدوله    ، با اکثر منورالفکران عهد ناصری آشنایی و مکاتبه داشت. میرزا ملکم خان آخوندزاده
غمرب بمود و    دنیایراییاز تفکراگ  ای آمیزهدین وجه داشت. اوأل تفکر او . او از حی  آرا و اندیشه چناند جالهکرمانی از آن  آقاخان

نخستین افرادی بود که به امر نقادی  ازجالهاست؛.... . و  پیداکردهمکتوب وی )سیاسی و اجتااعی( ناود  آثاراین تفکرش در اکثر 
سیاسمی لیبرالمی    های اندیشهح خط فارسی و نیز اصال ی دربارهشده بود. نظریاگ او  قد  پیشتوجه خاصی نشان داده و در این راه 

 (.28: 1282، وی شایان توجه است )آژند
 همای  ناممه  نامایش در  و برد میعایقأ رنج ، نحوه ظالاانه ازدواج ویژه بهنادیده یرفتن حقو  زن ایرانی و  او در تاثیالگ خود نیز از

انتخاب شوهر دفاع شمده   آزادیاز حقو  زن در ، ر خان لنکرانوزی سری شتوی در داستان ، به وضعیت زنان پرداخته است متعدد
 (.212-211: 1218، و ازدواج دختر جوان با مردان پیر و هاچنین تعدد زوجاگ بشدگ مورد انتقاد او قرار یرفته است )مؤمنی

حجاب  آزادیلیم و تربیت و تع، ایجاد مساواگ میان مرد و زن در هاه حقو  اجتااعی، الغای تعدد زوجاگ، زن آزادیوی معتقد به 
 در یک چارچوب لیبرال دموکراسمی برخاسمت   خواهانه یآزادوی به دفاع از افکار و تاایالگ  داشته است. یو اساستوجه جدی  زن
  (. 80: 1218، آجدانی)

ی تمر  دقیدتعاریف ، دوره . او و طالبوف نسبت به سایر روشنفکران آنبرد میآخوندزاده در بیان افکارش بارها کلاه لیبرال را به کار 
که عرابه ترقی و پیشرفت ایران نیماز بمه افمراد     کند میابراز ، . او در توضیح واژه لیبرالکنند می ارائهاز مفاهیم نو و مکاتب سیاسی 

سط علمم  و روشنفکران موتور حرکت انقالب و اصالحاگ هستند و ایشان هستند که با توضیح و ب ها لیبرالاو  زعم بهلیبرال دارد. و 
 (.80، 1211، آخوندزاده) آورند میبشری را فراهم  های خیزشو دانش مقدماگ فکری 

. دیسپوگ عبارگ است از اینکه حاکای مستبدانه و با اِعاال زور و فشار کند میدر ادبیاگ سیاسی هاواره از کلاه دیسپوگ استفاده  
، آخونمدزاده اساسمی ملمت را پایامال ناایمد.      همای  آزادیکنمد و  جابرانه حکومت  ها آنملت عا  کرده و بر  های خواسته برخالف

حیف به تو ای : »یوید می این باره(. در 11: 1211، )آخوندزاده داند می ساالری مرد دیسپوتیز  یا استبداد مبلقه حکا  را مانع آفت 
و ، محمرو   آزادیو از نعات ، خبر بیهان و اه  تو نادان و از سیویلیزاسیون ج، ایران کو آن شوکت کو آن قدرگ ... زمین تو خراب

و جوهر قابلیت تو را زنگ آلود و ، و زور فناتیز  علاا به ضعف و ناتوانی تو باع  شده، ظلم دیسپوگ تأثیرپادشاه تو دیسپوگ است. 
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: 1211، )آخونمدزاده .« به دنائت طبع و رزالت و ذلت و عبودیت و تالد و ریا و نفا  و مکر و خدعه و جبن و تقیه خویر سماخته...  
28) 
 آخونمدزاده ا ز ایمن رو در تلقمی   ، جسماانی  آزادیروحمانی و دو    آزادییکمی  ، داند می آزادیکام  را متشک  از دو نوع  آزادیاو 

سیاسی حکومت و استبداد و تحجر م هبی  پیش و بیش از هر چیز ریشه در دو عام  استبداد، ایران ی جامعهو ضعف  ماندیی عقب
، مگر با پروقره یردد نایو علم حاص  ، مگر با علم آید نایرستن از ظلم دیسپوگ و عقاید پوچ پیش :»یوید می باره درایندارد. وی 

مم هب تمو بما    ، مگر با رستن از قید عقاید باط . چمه فایمده   شود ایو لیبرال بودن ن، مگر با لیبرال بودن، بندد نایپروقره صورگ 
  (.211: 1201، لیبرال بودن تو مانع است )آدمیت

و حقمو  بشمر را    آزادیسمتید منمافع   توان ممی ای ایرانیان: ایمر  »چنین نوشت  ها ایرانیخباب به ،   1211 / 1112وی در سال  
 (.  101: 1201، آدمیت.« ) پ یرفتید نایشاا هریز بردیی و فروتنی را ، دریابید

 ی فلسمفه او مفاهیم و نهادهای غربمی را هامان یونمه کمه در     مهم آخوندزاده در یرایش به غرب آن بود که  های ویژیییکی از  
موجمود میمان    همای  تناقض. او با اعتقاد به وجود برخی تضادها و داد میقرار  تأکیدسیاسی غرب و جوامع غربی وجود داشت. مورد 

نه و بما تقلیم  مفماهیم    تا مصلحت اندیشما  کوشیدند میکه ، به کسانی چون ملکم خان و مستشارالدوله، اسال  و دموکراسی غربی
« یک کلاه»انتقاد خود را از رساله  ای نامهدر  که چنان، ، کرد میانتقاد و اعتراض ، آن مفاهیم را با اسال  هاانند جلوه دهند، غربی

کونستیتوسمیون فرانسمه را در مشمر     ، که یویا به امداد احکما  شمریعت   رسد میبه خیال شاا چنان »مستشارالدوله چنین نوشت: 
 (. 111: 1211، )آخوندزاده« بلکه محال و ماتنع است.، داشت.حاشا و کال توان میمین مجری ز
 ییمرد  میاو یکی از اندیشاندانی است که به نقد و انتقاد آزادانه اعتقاد دارد و بیش از پیش هاین روش را در ارائه آثارش در پیش  

خیال آن خواهد شد که عاقبمت رفتمه رفتمه از تصماد  اقموال و آرای       ادیآزفایده کریتیکا )نقد( در صورگ »و بر این باور است که:
 «مختلفه حد در مرکز خود قرار یرفت و در علم مدنیت ترقیاگ ظهور خواهد کرد.

 رسمد  ممی او خواهان پیراستن دین از مسائ  خرافی است. اما به نظر ، رود آخوندزاده از بانیان پروتستانیسم اسالمی نیز به شاار می
دینی مبلد تفاوتی ندارد. نظا  پیشنهادی آخوندزاده غیرشرعی است و سیاست کالً از دیانت  آخوندزاده با بیموردنظریش دینی پیرا

خمرده  ، خواهند میان حکومت مشروطه به سبک لیبرالیسم غربی و اسال  آشتی به وجود آورند تفکیک شده است. و به آنان که می
در دست علاای روحمانی   عرفی و قضایی باید به دولت داده شود و تنها امور و احکا  دینی، یرفته و معتقد است که امور حکومتی

 (.181:1201، باقی بااند )آدمیت
و از ممدافعان پروپماقرم دموکراسمی     عیمار  تاا توجه به عقاید فو  است که حائری در کتابش آخوندزاده را یک سکوالریست  با 

در قلوب و ذهن مرد   تدریج بهقانون و اندیشه نو باید ، آزادیمفهو  ، بود که(. وی معتقد 28: 1280، کند )حائری غربی معرفی می
بلکمه باعم  تعارضماگ جمدی بمین       کننمد  امی مشکلی را حم  ن  تنهایی به یادشدهدر غیر این صورگ مفاهیم ، رسو  و رسوب کند

   .شوند میسنتی و مدرن  های آموزه
  

 از دیدگاه طالبوف تبریزی آزادی 
-1120 /1221 -1211ف )و مشمروطیت میمرزا عبمدالرحیم طمالبو     روشنفکران عصمر قاجاریمه   ترین مهمو  ترین برجستهی از یک

 در محله سرخاب تبریز متولد شد. ور پیشهمتوسط  ی خانوادهدر یک ،  (1111
ناسمب بما ماهیمت و مفهمو      م ای شمیوه در یک نظا  مشمروطیت بمه    آزادیروشنفکرانی بود که به تشریح و دفاع از  ترین مهماز  

 آزادی، قمول  آزادی، عقایمد  آزادی، هویمت  آزادیفمردی یما    آزادیرا بمه شمش یونمه:     آزادیدموکراتیک آن پرداخت. طالب اُف 
 (.88: 1218، انتخاب تقسیم کرده است )آجدانی آزادیاجتااع و  آزادی، مببوعاگ

اول از قموانین طبیعمی    ی رسماله اوسمت.   آثمار  ترین مهم« دیآزاایضاحاگ در خصوم »و « مسائ  الحیاگ»، «در تفکر سیاسی» 
 (.0: 1282، )آدمیممت رانممد مممیترقممی و تحممول ژاپممن سممخن  عممالوه بممهمممدنی  ی جامعممهتکاممم  ، انسممان آزادیحقممو  ، حیمماگ
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کمه   قیدوشرط بین ولی نه چنا، شاارد میبرای ایران الز   وچرا چون بیو مشروطیت را  آزادیخود  های نامهو  ها مقاله، ها کتابدر  
از  ای ترجامه بیان داشمته و در پایمان آن    این بارهمشکالگ دیگری از آن بیرون آید. او در کتاب مسائ  الحیاگ نظراگ خود را در 

 قانون اساسی ژاپن برای آیاهی خوانندیان به دست داده است. 
ه طالبوف است. طمالبوف کمه درن روشمنی از معنمای     مباح  در اندیش ترین مهمیکی از ، تعریف آن و پیوند آن با مساواگ، آزادی
، هاانند برخی دیگمر از منورالفکرهمای معاصمر خمود    ، ماهیت و کارکرد آن در ارتباط با تادن و فرهنگ اروپا دارد، در غرب آزادی

عالی اندیشه فمردی و  و نقش آن در ت آزادیدر کنار ارزش ذاتی ، برای او ازآنجاکه. پردازد نای آزادیشعاریونه به ستایش و تاجید 
تا مقوله  کند میسعی ، اجتااعی و ملی در مالکت ایران نیز دارای اهایت است. بنابراین او در تعریفی خام های واقعیت، اجتااعی

 (.11: 1228، دفاع نااید )طالبوف آزادیرا در پیوند یا هاان واقعیاگ تعریف کند و از هاین معنای  آزادی
تاا  مرد  و توصمیف ارزشمی آن بمه کمارکرد      آزادیفردی در ارتباط با  آزادیبر ارزشاندی تبعی  تأکید و آزادیچنین تعریفی از  

بما آنچمه در فلسمفه سیاسمی     ، آزادیاست. این معنمای   نظیر بیبدیع و ، در تعالی انسان و تحقد خِرَد و بلو  فکری و تربیت آزادی
 اولیه خود را از آنجا یرفت. های پایهتفاوگ ماهوی دارد یرچه اصول و ، غرب بیان شد

که بریرفته از نظریاگ متفکرانی چون روسو و منتسکیو بود؛ اما کوشید مفهمو  آن را   پردازد می ای آزادانهاو به درو ناایه و مفهو   
 ه مایه تأسمف اسمت  آنچ» باور ایشان در میان ایرانیان رواج دهد. با این امید که روزی ایرانیان از این نعات برخوردار شوند. زیرا به

اسمتعداد   شمبهه  بمی بشر هستند. از سایرین نموع خمود    آنکه حال، و از نعات الهی محرو  مانده خبر بیاین است که ایرانی از عوالم 
 (.111: 1208، )طالبوف« را داشته باشند. آزادیایشان کاتر نیست. بالببع بایست این 

استوارگ می  که به زبان روسی ترجامه شمده    ی نوشته« آزادیدر »رمشهو ی رسالهبه  آزادیدر نگارش ایضاحاگ در خصوم 
مسائ  سیاسی و شرایط قوا  نظا  مشروطیت ایران را مورد نقد و بحم  قمرار داده اسمت ایمن      بینانه روشنبود توجه داشت. و 

بمی بنمد و    آزادیکه  پردازد مینگاشته شده است؛ او به این نکته ، رساله درباره فواید مجلس شورای ملی و لزو  برپا کردن آن
  (.11: 1228، این معنی متوجه کند )طالبوف را بهمردمان  کوشد میبار سودمند نیست و 

کمه ایمران از ایشمان    ، دانمد  میو آزادیخواه  پرست میهندر ایران را در یرو پرورش و تربیت رجال  آزادیطالبوف به دست آوردن  
ثروتی است عاومی موروثی. ل ا بایسمت تما او را بمه وارث بمالل تسملیم       آزادیکنیم که  نباید فراموش» خالی است. او معتقد بود؛ 

است ورای قاعده منبقی. و آنچمه کمه در عمالم از هامه قواعمد       ای کلاهعنی ی نتیجهنه مقدمه است و  آزادیناود. به لحاظ اینکه 
حام  او شود که ایمن معنمی را    تواند میکسی  بنابراین. مدانی میو معناً مجرد  است ما او را لفظاً آزادیمنبقی مستثنی است فقط 

 (.111 :1208، )طالبوف« درست بفهاد
که هاواره با اوسمت و خواهمد    داند میرا از حقو  طبیعی انسان  آزادی، باختر زمین یرای طبیعتاز اندیشاندان  تأثیرپ یریوی با  

یکمی منمافقین و مسمتبدین داخلمه کمه      »دو دشان نیرومنمد دارد:   آزادین از او یرفت. از دیدیاه او ای توان ایبود. و این حد را ن
خون مرد  را بخورند و انقراض ملیّت ما را به یک عیش پنج روزه خود بفروشمند کمه   ، باز مث  قدیم فعّال مایرید باشند خواهند می

و فقمر روحمانی و یما     علامی  بیاز اولی است.  تر قوینه غیرگ دارند نه مسلاانند و نه ایرانی و ایرانی نژاد. دشان دو  که هزار بار 
 (.111: 1218، )طالبوف« . یعنی به حسناگ و سیئاگ تکالیف شرعی یا حدود روحانی خودمان یقین نداریم.هستضعف ایاانی ما 

م و معمارف مما   از برکت علم : »کند میادیان است که آن را چنین بیان  آزادی، آزادی های ناونهدیگر از  که یکی افزاید میطالبوف 
که ادیان هر قو  از فضای  روحانی و احترا  عواید و از خصایب مادوحه انسانی است.ایا  جه  و تعصب ی شته و بمه   ایم فهایده
 (.111: 1218، )طالبوف« ایم شدهعقاید و احترا  ادیان مل  داخ   آزادیدوره 

 آزادینظمر دارد:   آزادیدینی نیز دانست. طمالبوف بمه سمه یونمه      ییرا کثرگاو را  بر پایه این دیدیاه با کای تسامح شاید بتوان 
مببوعماگ و   آزادی، انتخماب  آزادی آن جالمه چندین منبع فرعی مشمتد اسمت. از   ، قول و هویّت و اینکه از این سه آزادی، عقاید
 .(181: 1208، هستند و نتیجه دارند. )طالبوف که البته این مشتقاگ باز هم مقدمه، اجتااع آزادی

اسمت.   آزادیبرابری و ، برادری، تنظیااگ طبیعی بشریت» که:  شود می یادآوررا « رنان»و سخن  یوید می آزادیاو از حد طبیعی 
آزادیم به جهمت اینکمه ایمر    ، برابریم به جهت اینکه امتیازی در والدگ و وفاگ نداریم، ما برادریم به جهت اینکه هاه اوالد آدمیم
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یم. پمس ممِن مما آزاد از تحمت ریاسمت خمود و دیگمری        تموان  امی و تا نبینیم تفهمیم ن ، نخواهیم نشنویم تا خودمان، کسی بفرماید
 (.111: 1218، )طالبوف «است.بنابراین اقتضای طبیعی را نباید مانع خلد شود.

 آزادیلبوف بما  لیبرالی بسیار متفماوگ اسمت. طما    آزادیدر دموکراسی است و با  شده مبرح آزادیهاان ، طالبوف موردنظر آزادی 
زیرا آن را سبب یسترش ظلم و ستم در ، انجامد مینیز  داری سرمایهبه مخالفتش با ، بیش از اندازۀ لیبرالی مخالف است و این نظر

. هاچنین او خواهان مشارکت مردمان در حکومت و دخالت محدود دولت برای حفظ منافع عاو  و رفع فقر و سمتم  داند میجامعه 
 . ییرد میلیبرالی در تضاد قرار  های هآمیزاست که با 

. و دموکراسمی  دانند میشان موردنظر آزادیزیرا آن را خبری جدی برای ، در اساس با حکومت اکثریّت ناسازیارند ها لیبرال چراکه
، )آربالسمتر  دناخشمنودن از اندیشه حاکایّمت اکثریّمت در همر شمرایبی      ها لیبرال. آورند میفرد به شاار  آزادیرا خبری ذاتی برای 

 .ییرد میدر چارچوب دموکراسی جای ، کند میآن بیان  های شاخهو  آزادیآنچه طالبوف با عنوان  رو این از(. 112: 1288
از پیروان اصالت عق  و فلسفه تجربی است. عقاید سیاسی او نیمز ترکیبمی اسمت از لیبرالیسمم و دموکراسمی       »طالبوف؛  در واقع 

داند خواهمان اخم  دانمش و     می شاول جهانا  دموکراسی. منادی حاکایت ملی است. او تادن جدید را اجتااعی به راه تأسیس نظ
 (.  21: 1282، )آدمیت« جدید است و سیاسیفن و اصول بنیادهای اجتااعی 

آرزوهمای  طالبوف که با تغییر نظا  مبلقه به مشروطگی یکمی از  »آدمیت روزهای پایانی زندیی وی را اینگونه توصیف می کند؛  
بمه کمار مجلمس و     اش معنموی از حاضر نبودن در مجلس تأثیری در شو  و بسمتگی   اش سرخوردیی، تحقد یافته بود اش دیرینه

از  جما  هامان ...  ای قضمیه را در همر   اش عقیمده و  ؛کمرد  ممی سیاسمی را بمه دنبمال     ادثمشروطیت نداشت. م کراگ مجلس و حمو 
، سالخوردیی و کم نوری چشم باوجوداساسی سخن راند. و در هاین اوان بود که  ک  افراد جامعه در قانون« تساوی حقو »اص 

 (.12: 1282، )آدمیت.«و در ارتباط با سیاست مشروطیت نگاشت  آزادیارزشاندش را در  ی رسالهآخرین 
 

 ميرزا ملکم خان  دیدگاهاز  خواهی آزادیاندیشه  
ی متوسط در جلفای اصفهان متولد شد. پدرش میرزا یعقوب از ارمنیان اخانوادهه. . در 1201در سال « الدولهخان ناظممیرزاملکم»

: 1218، سالگی راهی پاریس کرد تا در آنجا به تحصی  علمم بپمردازد. )نماطد    (.که فرزند خود را در ده10: 1288، جلفا بود )اصی 
 (81: 1211، و در دارالفنون معلم و مترجم شمد.) کمدی  در آنجا تحصیالگ عالی خود را به پایان رسانید. و به ایران بریشت (. 111
اجتاماعی  ، اقتصادی، های سیاسیفراوانی از خود در قالب کتابچه و رساله آثارخان از نویسندیان پرکار روزیار خویش بود که ملکم

از منظر فکری و تئوریک  (.81: 1210، بسیاری پیرامون مظاهر مدرنیته پرداخت )صفرزایی های رسالهو به نگارش جای ی اشت به
 (. 11: 1210، پدر پروژه شبه مدرنیته و روشنفکری آن دانست )زرشناس، از لحاظ نظری توان میاو را 

 تموان  ممی ملکم خان و دربردارنده افکار اولیمه اوسمت. بمه روشمنی      آثارکه از نخستین « دفتر تنظیااگ یا کتابچه غیبی»در رساله 
از افکمار جمان اسمتوارگ     ای چکیدهکه ، اوست آثاراز دیگر « آزادیمنافع »غرب را دریافت.  ی درباره ی از تلقی اولیه ملکمهای جنبه

بمه حسماب   « سیویلیزاسمیون »و نتیجه ترقی را  دانسته« خیال آزادی» ی نتیجهترقی و پیشرفت را ، می  را آورده و به نق  از می 
انسان در عالم حیواناگ نوعی است که باید متص  طالب ترقمی  : »یوید میه (. او در این بار188: 1228، . )میرزا ملکم خانآورد می

 « است. نیست و نتیجه ترقی در این روزیار سیویلیزاسیون )تادن( پ یر امکانخیال  آزادیباشد. و بدون 
شان ایرانی رو درو قرار روشن اندی های خواستهحاکایت مستبدانه حاکاان را با تاایالگ و ، خیال و اندیشه آزادیاو با مبرح کردن 

 درنهایمت بشمری را در سموی دیگمر وادار بمه تعامم  و       همای  آزادی محدودکنندیانو  سو کیانسان را از  آزادیو طالبان  دهد می
مبالبماگ سیاسمی و اجتاماعی ممرد  از حاکامان       جمز درخواسمت  ، که حاص  آن چیزی نیسمت  کند مینسبت به هم  ییری موضع
قمانونی   آزادیضوابط حقوقی و عرفی است. به دیگر سخن او  در چهارچوبانسان قانوناند و  آزادیلکم به . البته نگاه میریز مرد 

 (.188: آثارمجاوعه ، آزادی)منافع  کند میو دلبخواهی مبرح  یسیخته لجا  آزادیرا در مقاب  
:ای فرزنمدان  یویمد  ممی و  داند میدو قسم  و آن را به خواند می را کامله آزادی، «حریت»ی مادهو مقاالگ خود تحت  رسای وی در 

عق  سلیم از نعامت   حکم بهباید ، که هر فردی از افراد بنی نوع بشر که به عالم وجود قد  نهاده است، فرانسه! بدانید و آیاه باشید
روحانیه مما را   یکی حریّت روحانیه است و دیگری حریت جساانیه. حریت»باشد. حریت کامله دو قسم است: مند بهرهحریّت کامله 
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و ما را در این ماده  اند کردهاولیای دین عیسوی از دست ما یرفته ما را در جایع اموراگ روحانیه بالکلیه عبد و ذلی  اوامر خودشان 
محمرومیم.   آزادیهریز حد مداخله متصور نیست. پس ما در ماده حریت روحانیه بنده فرمان بمردار اولیمای دیمن بموده از نعامت      

 اختیمار  بمی یعنی ظالاان از دست ما یرفته... در این ماده ما نیز عبد ذلی  و بندیان « دیسپوتی»ساانیۀ ما را فرمانروایان وحریت ج
)مجاوعمه  « . ای فرزندان فرانسه و ای برادران وطنی: حاال تکلیف ما بیچاریان چه چیمز اسمت؟.  ایم بهره بی آزادیبوده و از نعات 

   (.111: 1228، میرزا ملکم خان آثار
و حمد   شماارد  میعدالت  های شرط پیشقانونی را از  آزادی، داشته و در جزوه اول ندای عدالت آزادیبه  ای ویژهاصوالً ملکم توجه 

افمراد را تما بمدانجا تأییمد      آزادی(. وی 128: 1201، )آدمیمت  آورد میرا در عد  وارد آمدن خل  به حقو  دیگران به حساب  آزادی
 حمد  بمه  کمس  همیچ  آزادیکمه   ایمن اسمت   آزادیحد :»نویسد می رو ازاینحقو  اجتااعی افراد و جامعه نباشد. که مخ  به  کند می
 (.218: آثارمجاوعه ، )ندای عدالت« خللی وارد نیاورد. کس هیچ
ایمن   ومرزحمد تفماوگ داشمت.    او بوده با وضع موجود موردنظرنزدیک به امروز بیان کرده است. معنایی که  ای شیوهرا به  آزادیاو 

 (.82: 1210، ست معنا پیدا کند )صفرزائیتوان مینیز در قالب قانون  آزادی
آن یعنی فاعلیت و عاملیت انسان نیز توجه داشت.البته این  شناسی هستیفلسفی و  های زیرساختو  آزادیباید یفت: که ملکم به  

شکی وجود ندارد که افکار ملکم از فیلسوفان دوره ، وجود ینباااست.  تر ضعیفدیگر افکارش  های ای جنبهجنبه اندیشه او نسبت به 
. نکته مهای کمه در ایمن موضموع    داد مییرفته بود و به فاعلیت و عاملیت انسان بها  تأثیرمنتسکیو و ولتر ، روشنگری مانند روسو

فاده از منافع بومی نشان بدهد. و فاعلیت انسان را با است آزادی شناسی هستی های ریشهاست که ملکم سعی داشت  دارد اینوجود 
آفریده و به اقتضای این شمرافت مما را ممأمور    « سوژه»مختار ما را فاع  "خدا"شرافت خلقت ما در این است که»، به یفته ملکم

 (. 211: 1228، ملکم خان آثارمالک و مستحفظ حقو  آدمیّت خود باشیم ) مجاوعه  اجتهاد خودمانفرموده که به عق  و 
کمه   هما  ایرانمی چمرا مما   »یکی از روشنفکران برجسته و مشهور آن عصمر ایمن بمود کمه:      عنوان بهسوٌال ملکم خان  ترین مهماما  

یم تموان  میچگونه « ؟.اید کرده انگیزی شگفتچنین ترقی  ها اروپاییو شاا  ایم مانده عقب قدر اینبنیانگ اران تادن در جهان هستیم 
تادن مغرب توجیه کنیم؟ مانع ترقی ما چیست؟ و شاید در پاسخ بتموان بمه ایمن قسمات از     عینی ایران را نسبت به  افتادیی عقب

نمه  ، آزادیو بمدون  ، نیسمت  آزادیبدون عدالت ، که بر این بود؛ که بدون ایانی جان و مال و ترقی نیست، سخنانش اشاره داشت
عمدالت و  ، کار زیاد موفد شدند بمه درجماگ مختلمف   مل  اروپایی بعد از پی، است پ یر امکانثروگ ملی نه رضایت و آسایش فردی 

   (.111: 1211، و حکومت انتخابی را به دست آورند ) اصی  آزادی
وقتمی در  »اسالمی چنمین نوشمت:    های آموزهو ارتباط آن با  آزادی ی درباره، خود« ندای عدالت»ی رسالهدر  1222ملکم در سال 

، بیش از ما معلوماگ روشن دارند مراتب بهمعلاین معروف که از اصول اسال  ، نیمز می( با علاای فرنگستان حرف آزادیاین باب )
اولیای اسال  به دو کلاه بمر کم  دنیما ثابمت و     ، دانند میبدبختی مل  اسال  در این است که اصول بزرگ اسال  را یم  یویند می

از این بیان کرده باشد )ملکم  تر صریحد کال  و قلم را کدا  قانون دولتی است که ح، و نهی از منکر معروف امربه: اند ساختهواجب 
 (.11و 11: 2121، خان ناظم الدوله

و بمرای   کنمد  ممی دینی بیمان   های آموزهسیاسی و حد کال  و قلم را در قالب  های آزادی، وی با درایت و شرایط شناسی، درواقع 
خمود بما    ویموی  در یفتاو  ایرچه(. 20: 1211، ر احادی)امی ییرد میتسری افکارش در سبح جامعه از هنجارهای م هبی کاک 

فکمر ترقّمی    رو ازایمن اسمت.   ای فایمده  بیاروپا کوشش  صورگ بهچنین دانستم که تغییر ایران »ویلفرد بلنت انگلیسی اظهار داشت: 
 (81و 80: 1201، )آدمیت« مادی را در لفاف دین عرضه داشتم.

برای تببید و هااننمد نشمان دادن اسمال  و     اندیشی مصلحتبا اتخاذ سیاست ، ود: که ویباور ب این ربمحیط طباطبایی ، رو ازاین 
در اسمال  تقلیم  داد )محمیط    « و نهی از منکمر  معروف امربه»در یک نظا  مشروطیت و دموکراسی را به  آزادیاص  ، دموکراسی
 (.211و 218: 1228، طباطبایی

و از ، شروطیت معتقد است که: بسیاری از روشنفکران عصر قاجاریه و مشمروطیت آجدانی نیز در کتاب روشنفکران ایران در عصر م
از میمزان و شمدگ انتقماداگ    ، مصلحت اندیشمانه  -متأخر خود آثاردر دومین مرحله از حیاگ فکری و  ویژه به -آن جاله ملکم خان

به تالش برای هااهنمگ جلموه دادن اسمال  و     یزآم مبالغه ای شیوهخود به قوانین و احکا  دینی و روحانیون کاستند و حتی یاه به 
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اهمداف روشمنفکرانی چمون     تمرین  مهمدموکراسی غربی و ستایش فراوان از علاا و روحانیون پرداختند. تردیدی نیست که یکی از 
 هما  آنملکم خان از اتخاذ سیاست آشتی یرایی مصلحت اندیشانه میان اسال  و مفاهیم و نهادهای جدیمدی کمه روشمنفکران بمه     

 (.121و  120: 1218، دلبستگی داشتند )آجدانی
اشمخام بمرای    تمرین  دشانطایفۀ علاا را ، بود که میرزا ملکای که در مواضع اولیه فکری خود اندیشی مصلحتبر اساس هاین 

و تصریح  تأکیددر روزنامه قانون ، در آرای خود تجدیدنظربا ، کرد میو معرفی  دانست می ها آن آزادینظم مالکت و تربیت ملت و 
 دانمیم  ممی هاه را خیلی صمحیح و کمافی    اند دادهآن قوانین و آن اصولی که خدا و پیغابر و حکاا به علاای اسال  یاد » کرد که: 

 (.  121م ، هاان)
ه مربوط به م هب و رهبران م هبی شاید این بود که باور داشته است ک در اموریویی ملکم  علت تناقض»حائری معتقد است که:  

در  بی دخالمت مستقیم  طور به کم دستتواند پابرجا بااند م هبی است ناتوان و  یونه م هبی که در یک رژیم مشروطه غربی می آن
   (.02: 1280، )حائری« با اجتااع آن روز ایران متناسب نبوده است. درنتیجهامور سیاست و کشور و 

، 2ش، )روزناممه قمانون   دانمد  ممی قلمم   آزادی درنتیجهرا « و ترقیاگ دنیا جایع تنظیااگ»قلم نیز پرداخته و  آزادیملکم به بح   
و مشکالگ موجمود بمود.    ها سختیعد  وجود شرایط مناسب برای ابراز ، مهای که وجود داشت مسئله(. اما 1م،   1218، 1س

و  کنمد  ممی از آن اسمتفاده   راحتمی  بهسخنش را بگوید یا به قلم بیاورد. هاان قلای که ملکم  آزادیست به توان این کس هیچیعنی 
 :یوید میو  .کند میمسائ  و مشکالگ را یادآوری  اش روزنامهآزادانه در 

قلم است.در هر دولتمی کمه    آزادیزیرا که درجه قدرگ قلم بسته به درجه ، اند شدهمعنای قدرگ قلم را اه  ایران درست ملتفت ن»
وزرای  ی هامه قلم فضال بهترین مشع  ترقمی اسمت.   ، درست بیان ناایند هایی هشیوخود را به  ی پسندیدهمرد  اجازه دارند افکار 

. تاا  تنظیااگ و ترقیاگ دنیا و ک ّ استقالل اند دادهقلم بروز  ی وسیله بهنامی فرنگستان اشخاصی هستند که هنر و شرافت خود را 
: 1218رجمب  ، 1شمااره  ، )روزنامه قانون« ختار باشد.قانون م حکم بهقلم است. امّا کدا  قلم؟ قلای که  آزادیو شکوه مل  حاص  

1 .) 
 مختار باشمد هر آد  »بیان و قلم است. باید  آزادیتدبیری هست وآن تدبیر « سد راه اغراض وزرا»از دید او برای ، و بدین ترتیب 

بدهیم کمه همر چمه بمه      آزادی  : هیچ احاقی نگفته است که باید به مردیوید میبیان کند. سپس  آزادیافکار و عقاید خود را به 
 (.100: 1211، جزوه ندای عدالت، زبانشان بیاید بگویند ) اصی 

خمود را کمه بنمدیان     زیردسمتان الز  اسمت  ، به انمدازه ریاسمتی کمه دارنمد    ، روُسای هر مالکت و هر جا: »آورد میدر جای دیگر  
زیمرا اختیمار   ، و این اختیار مادوح است نه مم مو  ، اختیار استعبارگ از ، ماست موردنظرکه  آزادیآزاد بشاارند. و این ، خداوندند

 منظور ماست و بنای نظا  عالم بر اساس هاان قانون مهم است. برخالف، م مو  که به سبب اختالل در نظم قانون اسال  است
اختیار کسب و اختیار جااعمت  ، ار خیالاختی، اختیار قلم، اختیار زبان، که شام : اختیار بدنی داند میبر شش نوع  او این اختیاراگ را 

 (.012- 011: 1211، صراط الاستقیم، )اصی  باشد می
میم  و اراده و دسمتوراگ پادشماه را کمافی      آزادیاو برای تضماین   و البته. دهد میقرار  آزادیوی بعد دستور شاه را متضان این  
، معنای قانون را فهایده و به دنبمال آن برونمد )روزناممه قمانون     دارای شعور باشند که قدر آنکه خلد هم ، و بر این است داند این

 (.1: 1218ذی قعده، شااره پنج
اعتقاد ملکم آن بود که باید رهبران هر قو  اعم از زمامداران و پیشوایان دین را با افکار سیاسی و اجتاماعی  ، در ترویج اصول آزاد 

ممبهم   آزادیقانون ... و ، عدالت، تا تقد  و تأخر مفاهیای چون ترقی شود می ملکم باع  آثارجدید آشنا ساخت. البته آنچه که در 
از حقیقمت آثمارش    تموان  ممی و  دانمد  ممی را به هم مرتبط و الز  و ملزو  یکمدیگر   یادشدهبااند چیزی نیست جز اینکه او مفاهیم 

غیمر   طمور  بمه هستند که  یونایونیاشی از عل  سیاسی و اجتااعی تک علتی نیستند؛ بلکه ن های پدیدهاستنباط ناود که  چنین این
نیسمت و   آزادیبمدون عمدالت   ، ترقی نیسمت ، بدون ایانی جان و مال: »یوید می چنین اینبرای مثال ، محسوس به هم مربوطند

و  20: 1211، ) امیر احامدی  (221: آثارمجاوعه ، )خبابه مدنیت ایرانی« نه ثروگ ملی و نه رضایت و آسایش فردی. آزادیبدون 
21.)
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، تصویری کم و بیش پ یرفته شده است که بیشتر روشنفکران ایرانمی ، از ملکم ارائه داده است آزادیتصویری که آدمیت در فکر  
، . این تصویراند یفتهکرده و سخن  داوریاو  ی درباره، و بر پایه و اساس این شناخت اند شناختهاز ملکم ، آدمیت ی نوشتهبر اساس 

 ممدنیت جز اسمتقرار  ، روشنفکری که در تالش خود، و مدافع مدنیّت جدید غربی خواه آزادی، متفکر، است نویرا تصویر روشنفکری
ایرادی اساسی بمر شخصمیت او اعامال     «دوستی پولامسان و »هدفی دیگر نداشته است و جز ، دموکراسی و حکومت ملی، جدید

 (.212: 1218، وارد آورد )آجودانی توان این
   

  آزادیو مبحث  دولهمستشارال 
و  خمواهی  آزادیاز پیشمروان  ، پسر حاجی میرزا کاظم مهاد میهنی از بازریانان آذربایجمان ، میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی

ناظم االسال  کرمانی در مدگ سه سال اقاممت   ی نوشتهنویسندیان روشنفکر در دوره قاجاریه است. وی در تبریز متولد شد. طبد 
اریس چهار دفعه به عز  سیاحت به لندن رفت و با میرزا ملکم خان هم مسلک و دوست دیگمر خمود مجالسمت سمری و     خود در پ

هجمری کمه میمرزا     1211پس از یک سال به تهران احضار یردید. در سال ، علنی داشت. چندی نگ شت که کاریزار خراسان شد
به معاونت خود بریزید و لقب مستشارالدوله به نا  او صادر کرد. ولی او او را ، یحیی خان مشیرالدوله قزوینی به وزارگ عدلیه رسید

 کرد.  ییری کنارهاز خدمت عدلیه ، به علت اخاذی و فسادی که در دستگاه عدلیه رواج داشت
انتشمار  ، کتاب یک کلامه در ایمران  ، شاه ناصرالدین ی دورهنخستین کسی بود که در ، در هاین زمان میرزا یوسف خان ناظم الدوله

 ها آنبه زبان فارسی ترجاه کرد و ، مواد اعالمیه حقو  بشر را که در مقدمه قانون اساسی فرانسه پ یرفته شده بود ترین اصلیداد. 
 (. 218: 1212، را با آیاگ و احادی  تببید داد تا نگویند که آن اصول مخالف شرع است )آجودانی

 ی دربماره سعی در تببید مفاهیم جدید با وضعیت ایران آن روز داشت. بح  وی ، لبوی در این رساله با تغییر دادن برخی از مبا
 (.21: 1218، نیز خارج از این چارچوب نبود )مستشارالدوله آزادی

ان ایران خواه مشروطهآزادیخواهان و  ی مبالعهمورد ، آزادییکی از منابع مهم مربوط به مشروطیّت و  عنوان به ها سال، یک کلاه
و در تحریک احساساگ و بیدار کردن ممرد    رفت میآزادیخواهان ایران به شاار  آثار(. و از نخستین  2111: 1212، آجودانیبود ) 

اسمت. کمه    آزادیاص  و اولین حد طبیعی انسمان اسمت    ترین مهماص  دیگر که ، به اعتقاد او در آن زمان نفوذ زیاد داشته است.
هر کس حر و آزاد است و کسی را : »یوید مییک کلاه  ی نویسندهاست. « ریت خیالح»و « حریت شخصیه»وجوه آن  ترین مهم

 (.08: 1218، )مستشارالدوله« مجال تعرض نیست.
وارد آورد ، تموان  ممی انتقاداتی که بر آن  رغم علی، به ایران داشت آزادی خصوم بهبسزایی در انتقال مفاهیم نوین  تأثیراین رساله 

 (.21قرار یرفت و بارها چاپ شد ) هاان:  طلبان ترقیهان و مورد استقبال آزادیخوا
در ، که ادای کلاه قمانون ینماهی نابخشمودنی بمود     شاه ناصرالدینبا هاین طرز فکر بود که مستشارالدوله در زمان شدگ استبداد  

علنمی از دسمتگاه    ییمری  خمرده و به جر  هاان صراحت یفتمار و   یفت میسخن  پرده بیو مساواگ و سلبنت  آزادیدفاع از اص  
 (.  18/ 211/ ش18: س1218، بیداریری در دوران خدمت خود بارها زجر و حبس و تبعید دید )حقیقت

کسب فیض  نظر صاحبشنفکر آزادیخواه رو  این ازباید یفت که مستشارالدوله با میرزا فتحعلی آخوندزاده دوستی و مکاتبه داشته و 
   خود به آخوندزاده نوشت: 1218جاادی الثانی  21مور   ی نامهر د، ه است؛ او مصلحت اندیشانهکرد می
که دیگر نگویند فمالن چیمز    ا  پیداکردهآیاگ و براهین ، از قرآن مجید و احادی  صحیح، به جایع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون» 

 (.282: 1218، آخوندزاده« )مخالف آیین اسال  یا آیین اسال  مانع ترقی و سیویلیزاسیون است.
بدون حکم قانونی یا تجسمس در   ها انسانتنبیه و مجازاگ ، را در عد  تجاوز دیگران به حقو  شخصی افراد آزادیوی مصدا  از 
سمعی در تببیمد اصمول    ، بسیاری دیگر از اندیشاندان هاان دوران و بعدتر در انقمالب مشمروطه   مانند به. او داند میامور دیگران 

میه حقو  بشر با آیاگ قرآنی و احادی  نبوی و ارائه تفسمیری اسمالمی و شمرعی از مقموالگ حقمو       قانون اساسی فرانسه و اعال
 (.  02و02: 1218، مستشارالدوله« ) غربی دارد.
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ی توجه قاب و حاکایت مرد  بر مرد  نیز تسری یافته و نظراگ  آزادیمستشارالدوله به محدوده مفاهیای چون  های اندیشهدامنه  
)امیمر   رسمد  امی آخونمدزاده و ملکمم ن  ، متفکرانی چون طالبوف پای به یاه هیچدر بسط مفاهیم نوین  ایرچه، راز ناودهدر این باب اب

 (.100: 1211، احادی
که این حد اتباع اسمت   یوید میاتباع یک کشور در شرکت در انتخاباگ و دادن رأی نیز سخن به میان کشیده  آزادی ی دربارهاو  

اعاال حکومت بح  و دخالمت کننمد و مواظمب     ی دربارهکه  دهد میاین حد به مرد  فرصت ، انتخاب کنندکه ناایندیان خود را 
اهالی حد دارند در انتخاب وکال و نواب برای دیوان : »انگارد میسیاسی نیز  آزادی ی درباره (.21: 1211، )حائری« اعاالش باشند.

 (.12: 1218، وله)مستشارالد ی ار یعنی دیوان قانون« یسالتیف کورلژ»
را « حریت مبمایع »و در جز آن « هر کس آزاد و مختار است در نگارش و طبع خیال خود: »یوید مینیز  ها اندیشه آزادیدر مورد  

 .دهد میو در اهایت آن توضیح  شناسند میضروری 
و اساساً آن یک  بیند مییم و بالواسبه کامالً مستق ی راببهو مقاومت در برابر ستم « زبان و قلم آزادی»کلاه میان  نویسنده یک 

 (.21م، که برضد ستم رقم زند ) هاان خواهد میزبان و قلم را تنها برای آن آزاد  درواقع. داند میرا نتیجه مستقیم این یک 
 . و بما اسمتناد بمه   دانمد  ممی دوباره به جستجوی هاین اص  در اسال  پرداختمه و آن را بما مشمورگ در اسمال  یکمی      ، وی سپس 

 در صدد تبابد این اصول با برخی از آیاگ و روایاگ است.« وشاورهم فی االمر»آیه
قلم و نشر معارف و تأسمیس ممدارس جدیمد     آزادی، که در سایه تفاهم کند میاز سوی دیگر مستشارالدوله به شاه و مرد  توصیه 

مگر آنکه تالش ناوده طوایف مختلف را کمه   شود ایماکن ن: :»نویسد می این بارهبه سعادگ هایشگی نائ  آمد. وی در  توان می
 آزادیمگمر آنکمه قلمم     شموند  ایسهیم و شریک ن، با هم شریک و سهیم باشند "در ایران سکنی دارند در خیر و شر وطن عاومأ

 (.212: 1281، بدهند و از نشر معارف و تأسیس مدارس جدید جدّ بلیل ناایند )ناظم االسال  کرمانی
یکمی از   عنموان  بمه مستشمارالدوله وارد کمرد هامواره او     همای  اندیشهبه  توان میبرخی از اشکاالگ که  رغم علیت: نهایتاً باید یف 

وی ممردی بمود   » آشتی برقرار کند. و یما بقمولی:   روشنفکرانی است که کوشیده تا بین قوانین م هبی و دستاوردهای نوین بشری
ه جهان آشنایی پیدا کرد نتوانست جوهر ذاتی خود را مخفی نگمه دارد و نگم ارد   فبرتأ آزادیخواه و روشن ضایر و چون با افکار تاز

: 1212، )ملمک زاده  «این بود که یرفتار مصائب بسیاری شد و در راه معتقداتش رنج بسیار کشمید ، تراوش نکند، آنچه در دل دارد
شش باز نایستاد و در راه آیاهی مرد  به قمانون  آخر عار با آن حال پیری و شکستگی از کار و کو های سالاما حتی در  (.1/181ج

 (.  18/ 211/ ش18: س1218، از ب ل مال و جان دریل نکرد )حقیقت، آزادی
 

 آزادیميرزا آقاخان کرمانی و مقوله  
سرشناس و نسبتا صماحب مکنمت و اهم  علمم و عرفمان در       ای خانوادهخان مشهور به میرزا آقاخان کرمانی در  عبدالحسینمیرزا 
فلسمفه  ، سیاسی میرزا اقاخان را در پیمدایش دولمت   های اندیشه  تولد یافت.  1281مشیز از بلون برد سیر کرمان در سال  بهقص

، دارد )کاالی طمه  فکری همدر ابعادی نیز با ولتر و رنان  پ یرفته است. تأثیرقانون و اصول حقو  طبیعی از افکار روسو و منتسکیو 
 (.121: تا بی

 شماه  ناصمرالدین آزادیخواهانه می پرداخمت کمه    های نظریهو به نشر  یافت میانتشار  1181ته نامۀ اختر بود که از وی نویسندۀ هف
 (.تا بیپیش یفتار صد خبابه: ، انتشار آن را مانوع کرده بود)میرزاآقاخان کرمانی

وز اول رانسانها از  ازآنجاکه: »یوید میو  وردآ میسخن به میان  خواهی آزادیدر کتاب هفتاد و دو ملت از استقالل و  آقاخانمیرزا  
، قوای طبیعت را در برابر خود سد محکم و مانع بزرگ دیدند، خود را در دست طبیعت اسیر و مقید حس کرده و در هر جا و هر کار

، کرممانی  آقاخمان .« )را به خالم کردن خود از ایمن موانمع واداشمت...     ها آندر آنان حس استقالل تولید و ، این ضعف و اسارگ
1202 :11.) 

حقیقی و تادن اصملی   آزادیتا در جهان کتاب مدون حاکم علی االطال  نباشد ماکن نیست که برای افراد انسان حریت تامه و  
و اشرف قوانین عالم قانونی است که بعلم آدمیت و روحانیمت و  « فیه تفصی  ک  شیء»پدید آید و این است معنی کتاب مبین که

(.108سمه مکتموب:   ، شمیخ احامد روحمی   ، ری عمالَم خمدمت کنمد و احکما  آن الز  بالم اگ اشمیاء باشمند )کرممانی        ترقی جموه 
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. در ایمن  رسد می« اساس مدنیت و مشروطیت»سیاسی میرزا اقاخان به تأسیس دولت مشروطیه و برپا کردن  های اندیشهمجاوعه 
حکوممت مشمروطیه   : »یویمد  ممی در تعریف دولمت ملمی    دهد میرا  و ندای انقالب مشروطیت فرستد میباره پیامی به ملت ایران 

در اعاال خود به همیچ قمانونی مشمروط و مقیمد و مربموط      « منفرده مستبده» است. و حکومت«امر بین االمرین»هاانا « قانومیه
همور ملمت از   ی و جهم  جا خبمر  بمی و بشریت محرو  هستند اعتقادش این که دولت مبلقه نتیجه  آزادینیست و مرد  از حقو  

و  آزادی. میرزا آقاخان در تفکراتش روش حکوممت اسمتبدادی و فقمدان    باشد میو منافع مساواگ  آزادیحقو  بشریت و محاسن 
ایمران و ویرانمی مالکمت و انحبماط اخمال  ملمی و بمروز         های دولتعد  مشارکت افراد را در اداره مالکت از عل  اصلی تباهی 

 (.282و  281: 1218، رده است )آدمیتفترگ تاریخ ایران شا های دوره
حکوممت  ، انتخماب در دیمن   آزادیطرفمدار   فقمدان انسمجا  فکمری فلسمفی     رغم علیاو یک دانشاند دموکراگ انقالبی است. که 

در  و اخ  و کاربرد تادن جدید و مظاهر آن در زندیی روزانه و در سیاست حکومتی ایرانیان است. جدائی دین از حکومت، مشروطه
و « سمه مکتموب  » همای  کتماب که در نوشمتن  ، آخوندزادهفراوانی وجود دارد و نسبت به افکار  ناپ یر آشتیاو تضادهای  های شهاندی
فراوانی متمأثر اسمت. کمه شماید      های ماندیی عقباز ، و راهناای خود قرار داده سرمشداو را « مکتوباگ» کتاب اش«صد خبابه»

 ها در آنفلسفی و اخالقی و عاطفی اوست. و ریشه  ایدئالیسمن ناسیونالیسم افراطی و دینی و سنتی و هاچنی های آموزشناشی از 
 (.211-111: 1218، دارد )مؤمنی

وی  زعمم  بمه  ترکیبی است از اجزاء لیبرالیسم یا شمیوۀ سوسیالیسمم.   آزادیدر حقو  فردی و  آقاخانباید یفت: یفتار میرزا  درواقع
: یوید می آزادی. وی دربارۀ ییرند می سرچشاهو هر دو از آیین طبیعت  دهند میابری تشکی  و بر آزادیارکان اصلی حقو  فرد را 

از دایمرۀ حمدود    کمس  همیچ ، کسی را با کسی کماری نباشمد  ، در هیچ عالای اعتراض بر دیگری نکرده کس هیچ»آنست که  آزادی
هر  آزادیل آدمی. اما این مبلد نیست بلکه مرز در معنی نبودن قید و شرط است در اعاا آزادیننااید. پس « شخصی خود تجاوز

 آزادیدیگمری اسمت. حقمو      آزادیهر فرد حمد   آزادی: باشند میمرکب از این عناصر  آزادیدیگری است. حقو   آزادیفرد حد 
عیمت. و بمدون   و تاب ورسو  آداب، مال، ازدواج، مسکن، لباس، وکار کسب، بیان دین، قلم، فکر آزادی: باشند میمرکب از این عناصر 

پمس از آخونمدزاده   ، کرممانی  آقاخمان (. بمه یامان برخمی میمرزا     211: 1218، قانون عدل جماری نخواهمد یشمت )آدمیمت     ها این
 آثمار رانمی را در  ای جامعههجه مسائ  حساس لو صریح ال پرده بیتوانسته  باشد که میایرانی در آن دوران  پرداز نظریه تأثیری ارترین

و آخمر   کوبیمد  ممی نا  وی را می شنیده از خشم پای به زممین   شاه ناصرالدینکه هر وقت  شود میجا که یفته خود بازتاب داد تا آن
 اینکه این صراحت و آزادیی عاقبت به قیات جانش خاتاه یافت. 

 

  نتيجه  
. در یردد میان قاجار باز به آن معنا که در غرب چهره ناود به دور، در ایران آزادیمفهو  نوین  ییری شک ، که بیان شد طور هاان

پمس   و از آن، مدرن غربی توجه ایرانیان را بمه خمود جلمب کمرد     ی جامعه های شاخصهیکی از  عنوان به آزادی ی اندیشهاین دوره 
، ایمران در عصمر قاجاریمه    ی استبدادزدهو باز تعریف آن کردند. تا آنجا که در جامعۀ  آزادیان ایرانی سعی در فهم مفهو  یر اندیشه
ویژیمی   خواهی آزادیقاجاریه بود.  ی مبلقهاهداف و مبالباگ مخالفان حکومت استبدادی  ترین مهمآزادیخواهی یکی از  ی اندیشه

 بریرفتمه قاجاریمه را در   ی مبلقمه مختلف اجتااعی مخالف اسمتبداد   های یروه ی هاه، و هدف مشترکی بود که با درجاگ متفاوتی
و یسمتردیی و عامد    آزادی ماهیت و مفهو  ی درباره خواه آزادیمختلف مشهور به  های یروهع که دیدیم مواض طور هاانبود. اما 

 و یاه تضادهایی نیز برخوردار بود. ها تفاوگ، آن
ان غربمی  یمر  اندیشهنزد  مفهومی نوین که عنوان به آزادیروشنفکران پیش از انقالب مشروطه در مواجهه خود با مفهو  ، رو ازاین 

قرائت و رهیافتی نوین از ایمن مفهمو     ی ارائهبه ، شده میداد اجتااعی تلقی بر قرارو مبتنی  شناختی جامعهمفهومی  انعنو بهبیشتر 
فرهنگی ، اسالمی دست یافتند. این رهیافت طبیعتاً به تفاوگ بافت اجتااعی –غربی و فرهنگ ایرانی  های اندیشهمبتنی بر تلفید 

 ییمری  بهرهبلکه با ، دانستند شناختی جامعهامری اجتااعی و  تنها نهرا  آزادیل ا  .یردد میبی باز و سیاسی جامعۀ ایرانی با جوامع غر
رانی عرضه کردنمد کمه نمه قرائمت     ای جامعهبه  آزادیقرائتی را از مفهو  ، از فرهنگ اسالمی )آیاگ و احادی ( و حتی عرفان ایرانی
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در نگماه   آزادی درنتیجمه در ادوار پیشین ایمران؛   آزادیبر مبنای درن مفهو  غربی و تقلیدی از این مفهو  بود و نه صرفأ قرائتی 
 )درونی و بیرونی( به حساب آمد. شناختی جامعه -شناختی روانآنان امری 

مبمابد   آزادینمد؛ بما مضمامینی چمون     برد میرا در موارد خاصی به کار  آزادی ،که روشنفکران عصر مشروطه باید اشاره کرداما  
در برابمر  ،  وممرج  همرج در مقابم    آزادی، بر اساس تعریمف غربمی   آزادی. آزادیبرداشت م هبی از ، مساواگ در کنار ادیآز، قانون

 و... بوده است. آزادیبرای خود  آزادی، هواهای نفسانی فردی و جاعی، جه ، افکار، استبداد
از آرای  ییمری  بهمره داشمت کمه عبمارگ بمود از      وجمود  آزادیآرا و افکار مورد بررسمی وجمه اشمتراکی در تعریمف      ی هاهبین  ل ا

 آزادیدر برداشمت از   وممرج  همرج ضدیت با استبداد و دعوگ به پرهیمز از  ، اندیشاندان غربی و روشنفکران ایرانی قب  از مشروطه
 بوده است.

و تامایزاتی داشمتند    و متعلقماگ آن؛ تشمابهاگ   آزادیکه دیدیم؛ در آرای روشنفکران ایرانی در این دوران در خصموم   طور هاان 
ی غرب و ها پیشرفتی از نویرایی و های جنبه به آقاخان و میرزا، طالبوف، مستشارالدوله، میرزا ملکم خان، افرادی چون؛ آخوندزاده 

-افکار و تاایالگ خود برای پیشرفت و ترقی ایران رویکردی غمرب  و درتعدادی از متفکران غربی آشنایی و به آنان دلبسته بودند 

 ایانه داشتند. اما مسیر هر کدا  برای وصول بدان متفاوگ و البته یاهی کامالً مقلّدانه بوده است. یر
با توجه به شرایط اجتااعی ایران و نفوذ و قمدرگ سمنّتی مم هب و    ، ملکم خان ویژه بهو ، مثال کسانی چون مستشارالدوله طور به 

دموکراتیک را  های برابریو  آزادی، قانون، دموکراسی، شیدند تا مشروطیتمصلحت اندیشانه کو، ایران ی جامعهرهبران م هبی در 
 همای  تنماقض با اسال  هاانند و هااهنگ جلوه دهند؛ و با پنهان نگاه داشتن برخی تضادها و ، از طرید تقلی  آن مفاهیم و نهادها

، بران روحانی با مشروطیت و دموکراسی غربمی ره ویژه بهدین مداران سنتی و  های مخالفتموجود میان اسال  و قوانین شرعی از 
 بکاهند.

، در یک چارچوب کامالً دموکراتیک بود و آن را در هاان چارچوب دموکراتیک تفسیر و معرفمی کمرد   آزادیمدافع ، نیز آخوندزاده 
 .شود میمقلد او محسوب  نوعی به و درواقع، ییرد میمیرزا آقاخان نیز در هاین طیف فکری قرار 

موجود در جامعۀ ایران در عصر مشروطیت را بر مبنای اندیشه پ یرش تامدن غربمی یما     های یرایشایر بخواهیم حامالن  ،درواقع
کمه از  ، ییرند میکرمانی قرار  آقاخانمیرزا ، آخوندزادهکسانی مانند ، در یک سر این طیف، طیفی در نظر بگیریم صورگ به، نفی آن

از مدافعان پم یرش تامدن غمرب     ایرچهمیرزا ملکم خان و مستشارالدوله که ، سر دیگر آندر ، مدافعان پ یرش تادن غربی بودند
هااهنمگ سمازند. امما    ، اسمالمی و دیمن   همای  آموزهند میان قوانین و آرای غربی پیوند حاص  کرده و آن را با خواست میبودند اما 

 همای  یمری  افمراط نابجما و   همای  روی چم  و از  بریزیمد یانه خواند او موضعی م فرد منحصربهطالبوف را در میان اینان باید یگانه و 
، یکی از مدافعان پ یرش تادن غربی بود و امما ، هاانند دیگر روشنفکران عصر خود نیز، طالبوف نابخردانه سخت پرهیز کرد. البته

 .پیاود میاه  تقلید کورکورانه از غرب نبود و در منش فردی و اجتااعی راه اعتدال 
، درواقمع  خواه مشروطهروشنفکران ایرانی ، آزادییفته شد با توجه به شرایط جامعه و استبداد موجود و نبود قوانین و که  طور هاان 

 آزادیبرایشمان   ها آنزیرا معنی هر دوی  دانستند میمترادف یکدیگر  کاابیشرا  ها آنحتی  دیدند نای آزادیتضادی بین قانون و 
 از سلبه استبداد بود و بس.
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