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چكيده
ضعفهای حکومت قاجاران و کل جامعه ایران و بخصوص ،خالء نظری در حوزه سياسی زمينه ورود
اندیشههای جدید به ایران را فرراهم وورد .مفراهيمی ورون :قرانون ،وزادی ،پارلمران ودر صردر همره
ليبراليسم در ونين بستری وارد ادبيات سياسيی ایرانيان شرد .ایرانيران در برخرورد برا تمردن ورر و
مشاهده تفاوتهای ش گرف ون به فهمی متمایز از جامعه خود رسيدند که بسيار متفاوت از گذشرته برود.
این تمایز و تغيير نگرش ها نسبت به ،سياست و اجتماع به درستی در سفرنامه ها و سياحت نامرههای
مسافران فرنگ رفته ،انعکاس یافته است .نکته قابل تامل در نوشتههای مرذکور ،موضرگ گيرری ونهرا
نسبت به فرهنگ خود و تمدن ور است .حاصل اولين وشنایی ها ،تجویزهرایی برود کره ونهرا بررای
درمان دردهای جامعه خود صادر کردند ،که یکی از مهم ترین ونها ،انتقال و ترویج ليبراليسم در ایرران
بود .نتایج حاصله انکه ماهيت واقعی انقال مشروطه به ليبراليسم بر می گشت کره حاصرل کوشر
جر یان روشنفکری بود و ناکامی ون ناشی از ناهمگونی و ناسرازگاری برا اندیشرههای دینری برود کره
روحانيون ون را رهبری می کردند .پژوه

حاضر بر پایه پرس

ميزان تاثيرگذاری اندیشه ليبراليستی

در انقال مشروطه شکل گرفته و از نوع توصيفی -تحليلی است کره بره روش کتابخانره ای سرامان
یافته است.
کليدواژهها :ليبراليسم ،مشروطيت ،وزادی ،روشنفکران ،روحانيون.

 ۱استادیار گروه معارف اسالمیِ دانشگاه یاسوج r1345@mail.yu.ac.ir
۲استادیارِ گروه معارف اسالمیِ دانشگاه فرهنگيان rezamoeini60@gmail.com
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مقدمه
یکی از حوادث مهم و برجستۀ تاریخ ایران در دویست سال گذشته ،انقال مشروطه بود و یکری از
شئون مهم و شعارهای اصلی و اساسی مشروطه ،وزادی بود .وزادی نقطۀ مقابرل اسرتبداد برود .وقتری
حرف از وزادی زده میشد؛ یعنی ،استبداد نباشد .در واقگ واژۀ وزادی در مشروطه ،ترجمۀ واژۀ «ليبرته»
بود و به وير از وزادی ،واژههای دیگری نظير«حریت»« ،وزادیخواه»« ،باجرأت» و «مخترار» نيرز بره
کار برده می شد که همگی ترجمۀ «ليبرال» بوده است .در متون دورۀ مشروطه ،واژۀ «ليبرال» خيلری
کم به کار رفته است؛ اما مفهوم و ماهيت ليبراليسم ،به خصوص در بُعد سياسی ،مورد نظر بوده است.
نخستين کسانی که واژۀ ليبراليسم را وارد فرهنگ سياسی ایران کردند ،روشنفکرانی بودند کره بره
دالیلی با دنيای خارج بي تر ارتباط داشتند .ونان بر این باور بودند که راه ترقی و پيشررفت ایرران در
بهکارگيری ونين اندیشههایی است و از این رو ،به شيوههای مختلف ،مرروج اندیشرههرای وربری در
ایران شدند .ميرزا فتحعلی وخوندزاده ،ميرزا ملکم خان ،ميرزا یوسف خان مستشرارالدوله و  ...از جملره
روشنفکرانی بودند که در این راه گامهای مهم و جدی برداشتند که نتيجۀ ون ،انقال مشروطيت بود
و یکی از اندیشههای موجود در مشروطه ،اندیشۀ ليبراليستی بود؛ البته نباید فراموش کرد که ليبراليسم
تنها محرک نظری جنب

قانونخواهی در ایران نبوده است؛ اما بدون تردیرد ،نقر

انکارناپرذیری در

شکلگيری ارزشهای اجتماعی مشترکی بر مشروطهخواهان داشته است.
در این پژوه

بيشتر ابعاد سياسی و فرهنگی ليبراليسم در روند شکل گيری و استقرار مشرروطيت

در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .ابتدا روند ورود تفکرات جدید در ایران مورد توجه قررار
گرفته است .در ادامه ليبراليسم در اندیشه روشنفکران ایرانی و ليبراليسم و روحانيت بخ های بعردی
مقاله را شکل می دهند که این دو گروه خود بنيان گذاران و رهبران اصرلی مشرروطه بودنرد .بخر
پایانی به ميزان تاثير پذیری قانون اساسی مشروطه از ليبراليسم پرداخته است.
ورود تفكر جديد به ايران
بحث از تفکر جدید ،به مقدار زیادی بستگی به نوع برداشت و تلقی از مفهوم این واژه دارد .منظرور
ار تفکر ،مجموعه تأمالت معقول انسان دربارۀ خود و مسائل پيرامون او اسرت .قصرد برر ایرن اسرت،
اندیشههایی که دورۀ قاجار و انقال مشروطيت را تحت تأثير قرار دادهاند ،مشخص گردد ،بری ونکره
نظام فکری سابق بر ون ،فاقد ارزش ،توانایی و جذابيت دانسته شود.
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رواج فکر جدید در ایران ،مانند هر جریان فکری دیگر ،پدیدهای با ظهور دفعی نبود؛ بلکه ریشره در
تحوالت تاریخی و برخوردهایی گوناگون با پدیدههای جدید؛ یعنی ،تمردن ورر و وجروه مختلرف و
مظاهر ون داشت.
سروواز وشنایی حاکمان ایران با تمدن ور که به اخذ مظاهری از ون انجاميد ،بره ضرعف نظرامی
ایران در دوران صفویه در مقابل امپراطوری عثمانی که در واقگ حلقۀ اتصال ایران برا ورر ترا پایران
قاجاریه و حتی بعد از ون به حسا میومد ،مربوط میشود 9.این ضعف نظامی نياز بره دانر
ور را از جانب دولتمردان ایرانی تبدیل به یک ضرورت کرد .بنابراین استفاده ازدان

نظرامی

نظامی ور و

ابزار ون ،نتيجۀ این ضرورت بود .ضررورتی که بعدها نيز همونان باقی ماند و با مراوده با ور را از
تجار به حوزه مسائل نظامی کشاند و زنجيرهای از مشکالت را بره دنبرال وورد ،بره ویرژه ونکره برا
گذشت زمان ،نظام استعماری سرمایهداری ،بر قدرت و نفوذ خود در مناطق مختلف جهان میافرزود و
جامعۀ ما ،دوران اقتدار و شکوه و عظمت خود را به موازات ون پشت سر میگذاشت.
این جریان زمانی که به دوران قاجاریه و شکستهای ایرانيان در جنگ با روسها رسيد ،کرم کرم
زمينه را برای رشد این فکر که برای حفظ هویت خود در مقابل ور  ،باید بره ابزارهرای خرود ونهرا
مجهز شد ،فراهم کرد .از اینجا بود که ضرورت دسترسی به سایر دان ها درکنار دان

و ابزار نظامی

ور  ،در اولویت قرار گرفت و این خود موجب گسترش روابط گوناگون جامعۀ ایران با ور گردیرد و
نيز مقدمۀ ورود و پایهگذاری تأسيساتی شد که به علت بیسابقهبودن در حوزۀ تمدنی برومی و محلری
ایران ،به تأسيسات تمدنی جدید شهرت یافتند.

5

اقدامات اصالحی عباسميرزا و قائم مقام فراهانی و صدراعظمهای اصالحطلب دورۀ قاجاریه ،مانند:
امير کبير ،ميرزا حسينخان سپهساالر و امينالدوله در تجهيرز ارتر

و سراماندادن بره امرور ون ،بره

تأسيس نهادهای جدید ،اصالح امور دولت و اعزام محصل به اروپا در همين رابطه ،قابل توجيه است.

3

سرانجام این تحوالت تا ونجا که به این بحث مربوط میشود ،وشنایی ایرانيران برا فرهنرگ و تمردن
جدید بود که از خاستگاه اصلیاش به خارج ،توسعه یافته بود و قصد داشت تمام جهان را زیرر سريطرۀ
خود دروورد 4.خطر این استيال را بسياری درک کردند و تفکر جدید هم حاصل وارهاندیشیهرایی برود
که برای رفگ این خطر انجام شد .بنابراین در مرحلۀ دوم از جریان سير تحول اندیشه درایران ،تفکرری
پا گرفت که هروند بهطور کامل سازمانیافته و منسجم نبود و در نوع خود در ایران جدید بود؛ امرا در
واکن

به ضروریات تاریخی و مسائل زائيدۀ ون که منشأ خارجی داشت ،شکل گرفت.
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اندیشهها و تفکرات جدید در حوزۀ تمدنی ور  ،همزمان با تحوالت تاریخی درون ون جوامگ نشرو
و نما کرده بود؛ به این معنا که :الف) تحوالت تاریخی ون منشأ داخلی داشت؛ یعنری ،پيردای

اقشرار

اجتماعی جدید که خود حاصل برخی تحوالت تاریخی که منجر به رشد اقتصاد بورژوایی و اضمحالل
تدریجی فئوداليسم شد ،از یک سو و دگرگونیهایی که در جهاننگری انسرانی از دوران رنسرانس بره
بعد پدید ومد و مقوالت جدیدی را در حوزۀ اندیشۀ انسانی پرورانيد از دیگر سو ،همه زائيدۀ ضرروریات
تاریخی جوامگ اروپایی بود؛ ) پيدای

نگرشهای جدید ،هر ونرد مراحلری از رونرد تراریخی سرنت

فکری به شمار میرفت؛ اما در واقگ نوعی بازگشت به خویشتن محسو مریشرد و از ایرن رو ،افکرار
وارداتی که با جهاننگری اروپایی به مفهوم عام ون در تقابل باشد ،نبود؛ ج) هدف اندیشههرای جدیرد
در اروپا ،فهم تحوالت اجتماعی و تبيين ونگونه نظامهای سياسری و اقتصرادی برود کره زائيردۀ ایرن
تحوالت به شمار میومد و به عبارتی؛ ميان اجزای تشکيل دهندۀ تمدن وربی ،ارتباطی ارگانيک وجود
داشت .2حال با توسل به این افکار و اندیشهها بود که متفکران و روشنفکرران ایرران قصرد تقليرد از
ور را داشتند ،بدون ونکه دنبال یافتن راهی برای بومیساختن عناصر تشکيلدهنردۀ ون اندیشره در
وهاروو افکار و اندیشههای خودی باشند؛ البته مشکالتی که از مدتها قبل بر سر راه توسعۀ دان
در ایران قرار گرفته بود ،دستیابی به این هدف را مشکل میساخت.
مشکالت قابل توجه جامعۀ ایران که ناشی از عدم کفایت دستگاه سياسی و فرسودگی اقتصادی ون
بود ،بهعنوان یک عامل و خطر اضمحالل ایرران ،برهعنروان عامرل دیگرر ،همچنرين پيشررفتهرای
حيرتوور ممالک اروپایی در قياس با جامعۀ ایران ،اسبا نوعی شتا زدگی و سرطحی نگرری شرد و
اندیشمندان و روشنفکران را به فکر وارهجویی انداخت.
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در ونين وضعيتی بود که تقليد و واردنمودن اندیشه ،بهتررین و سرهلترین راه برهنظرر ومرد .ونران
فراوت کافی برای حالجی فکری را که وارد کردند ،نداشتند و میتوان ادعا کرد که دودوۀ ون را هرم
نداشتند .یافتن دارویی برای دردهای ایران برایشان مهم بود؛ اما به ماهيت دارو فکر نمیکردنرد .ونران
ميان اجزای مدنيت وربی ،قائل به وجود پيوستگی نبودند یا ونين پيوستگی را درک نمیکردند 7.فکرر
میکردند که همانطوریکه «تلغرافيا» را میتوان از فرنگ وورد و بردون زحمرت در تهرران نصرب کررد،
همانطور نيز میتوان اصول نظم وربی را اخذ و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت 2.وافرل از تحروالت
علمی ،اجتماعی و فرهنگی که به اختراع تلگراف و پيدای

نظم اجتماعی فرنگ انجاميده بود.
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وجه دیگر این شتا زدگی ،نفی ميراثهای گذشته بود .اسالم از سوی برخری از ونهرا ،برا ودا و
رسوم و سنتهای اعرا یکی گرفته شد و هر دو ،اسبا بدبختی و دورشدن ون ،از عظمرت و شرکوه
گذشتهاش قلمداد شد .همچنين به تقليد از اروپا که دوران ميانه و اندیشۀ مسيحی از صحنه سياست را
طرد میکرد ،میبایست دیناز صحنه سياست و اجتماع طرد شود و مظاهر ون در جامعه از ميان برود و
گذشتۀ باستانی احياء گردد.
اندیشۀ جدید ،در واقگ مجموعهای از وارهجوییها و رهيافتهای متعدد برای حل مسائل ایران بود،
شباهت ظاهری زیادی با تفکر جدید در ور داشت .تفکر جدیرد در ورر  ،محصرول نروعی تحرول
ذهنی حداقل در حوزۀ اندیشه بود ،به نحوی که سرانجام به پایهگذاری علوم تجربی با هدف سلطه برر
طبيعت و تسخير ون ،اصالت دادن به عقل برای نفی دین و محور قراردادن فردیت انسران بره عنروان
موجودی که بهطور ذاتی دارای حقوقی است و نهادهای اجتماعی باید تأمينکنندۀ ون باشد ،انجاميد.
روشنفکران و اندیشمندان ما ،دستاوردهای مادی این اندیشههرا را دیرده بودنرد؛ امرا ماهيرت ایرن
اندیشهها را به همان دليل شتا زدگی فهم نکردند .اگروه تالشهایی صرورت گرفرت ترا ميران ایرن
اندیشهها با اندیشههای گذشتۀ بومی ،تلفيقی حاصل گردد؛ ولی صرورتبنردی جدیرد اندیشره شرکل
نگرفت؛ اما این کوش های وارهاندیشانه برای رفگ مشکالت ایران ،جریانی از اندیشره را سرامان داد
که توانست به سرعت تحوالت اجتماعی و سياسی جامعرۀ ایرران را تحرت ترأثير قررار دهرد .انقرال
مشروطيت ایران و نهادهای برخاسته از ون ،از مهمتررین تحروالت اجتمراعی و سياسری برود کره برا
تأثيرپذیری از تفکر جدید شکل گرفت و یکی از اجزاء فکر جدید؛ یعنی ليبراليسرم ،از جملره عوامرل و
عناصر مهم در به وجودومدن مشروطه ایران بود.
ونانکه گفته شد ،ليبراليسم به عنوان یکی از نمودهای تفکر جدید در ایران ،برای بسياری از افرراد
و حتی روشنفکرانی که در مشروطه درگير بودند ،به معنای خاص ون ،فهرم و درک نمریشرد و تنهرا
روشنفکرانی مثل وخوندزاده و ميرزا ملکمخان با ون وشنایی داشتند.زیرا که مفاهيم کلی مشرروطه نره
تنها با اسالم سازگاری نداشت بلکه در مواردی در تضاد با ون قرارداشت همچنان که اشخاصری ورون
شيخ فضل اهلل نوری مشرروطه را بره درسرتی فهرم درک کردنرد .از طررف دیگرر ،در ليبراليسريم یرا
وزادیخواهی که در ادبيات مشروطه وجود دارد ،تنها رگههایی از این مکتب مطرح میشود و نره همرۀ
ون و باالخره اینکه ليبراليسم مورد نظر در جریان مشروطه ،بره معنرای جرامگ امرروزی ون ،در همرۀ
زمينهها و ابعاد مختلف مطرح نبوده است.

24

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -پایيز  - 17شماره 25

پيشگامان انديشۀ ليبراليستی در ايران

انسانهای فهيم و وگاه از اوضاع ایران و جهان و ونانکه سعادت مردم و کشور ایرران را خواسرتار و
طالب بودند ،درصدد اصالح نظام برومدند و در مواردی خواستار تغيير نظام بودند .این گرروه کره اکثرر
ونها در بيرون و خارج از پيکرۀ نظرام بودنرد ،معرروف بره روشرنفکرران یرا دگراندیشران شردند 1.از
ویژگیهای این دسته ،داشتن خواستههای رادیکالی ،دامنهدار و عميق بود.
این دسته از نواندیشان ،بي تر به خاطر نوشتههایشان شهرت یافتند .تأثيرات این گروه برر سرنتهرای
اصالحگرایانۀ ایران ،از جمله مسائل فلسفی ،دینی ،اجتماعی ،بي

از ون بود که پي تر در جامعره مطررح

شده بود 94.این پندار که ونان در اصل ور گرا یا مزدور بودند ،تصور نادرستی است .طبيعری اسرت کره برا
توجه به وضعيت نابسامان ایران ،بیقانونی ،هرج و مرج ،فقر و فساد که در زندگی ایرانيان مشاهده میشد،
این گروه راهحلهای وربی را برای رفگ این مصائب و مشکالت جستجو میکردند.

«روشنفکران ،اگروه از طبقات مختلف اجتماعی برخاسته بودند؛ اما یرک قشرر خراص را تشرکيل
میدادند؛ زیرا در شوق و عالقه به تغيير اساسی سياسی ،اقتصادی و عقيدتی ،با هم اشرتراک داشرتند.
ونان با ساختن واژههایی منورالفکر ،روشنگر در توصيف خوی  ،با تأثيرپذیری از وراء و عقاید وربی بر
ون شدند که پنجرهای نو به روی خود و جامعۀ خوی

بگشرایند .اسرتبداد را دشرمن وزادی ،برابرری و

برادری می دانستند و تعصرب روحانيرت را مخرالف تفکرر علمری و عقلری و اسرتعمار را اسرتثمارکنندۀ
سيریناپذیر کشورهای کووکی وون ایران میدانستند و از ون نفرت داشتند 99».بدین ترتيب ونران برا
دان

ووگاهی از جامعۀ جهانی و ایران ،برای ساختن جامعهای نرو و جدیرد ،ترالش مریکردنرد؛ البتره

برخالف نوشتۀ «وبراهاميان» ،حداقل در ابتدای راه ،روشنفکران ایران ،روح استثمارگری استعماری را
نمیدیدند و اگر هم درک میکردند ،در گفتهها و نوشتههای خود مطرح نکردهاند.
منشأ افکار وزادیخواهانۀ بسياری از روشنفکران ایران ،خردمندان اروپا بودند .وجه مشرترک ونران،
تأکيد بر فلسفۀ حقوق طبيعی و عقلی محض بود که قوانين ون عام و جهرانی تلقری گردیرد و قروانين
تعبدی(دینی) ويرموضوعه در ون راه ندارد و موضوع

جامعهای است ،ساختۀ ودمی و قوانين انسرانی.

برای همين جوامگ متمدن ،این اصل را که «هر انسان متنفس وزاد است» ،جزء قروانين اساسری خرود
گنجانيدهاند و مجموع حقوق اصلی انسان ،هموون «حق حيات جسمانی و حيات روحانی» و «احتررام
شخصيت و شرف ودمی» را متفرع بر همان وزادبودن انسان میدانند ودمی را حقوقی است کره از ذات
انسانی او ناشی میشود و دولت ،مکلف به رعایت و حفظ ون حقوق است.

29

ميزان تأثير گذاری اندیشۀ ليبراليستی در شکلگيری انقال مشروطه

این گروه از نواندیشان و روشنفکران ایرانی ،در قالبهای مختلف نویسرندگی ،روحرانی ،بازرگران،
سفير ،سياح ،روزنامهنگار ،فعاليت و تالش میکردند و گروهی قابرل مالحظره و تأثيرگرذار را تشرکيل
دادند که گروهی از ونان پي

از وقوع مشروطه و گروهی در جریان مشروطه ،فعال بودنرد و پررداختن

به تک تک ونان نيازمند نوشتن دهها و شاید صدها جلد کتا است؛ اما نظر بره محردودبودن مقالره و
جلوگيری از اطالۀ کالم ،تنها به وند مورد که بي ترین تأثيرپذیری را از اندیشههای مغر زمرين ،بره
خصوص ليبراليسم داشتند و نيز افکار و عقایدشان در شکلگيری مشروطه مؤثر برود ،مرورد مطالعره و
بررسی قرار میگيرند تا ميزان تأثيرپذیری ونان از مکتب ليبراليسم بر مخاطب روشن شود.
الف ر ميرزا فتحعلی وخوندزاده ( 9552-9512ه.ق )

نظریات و دیدگاههای وخوندزاده دربارۀ نظام مطلو در کتاب

به نام «مکتوبات کمالالدوله» ومده

است .با توجه به این کتا و نوشتههای دیگرش میتوان گفت که با وثرار متفکرران ليبررال اروپرایی
وشنایی داشته است .حداقل دو مقاله از «استوارت ميل» و «هيوم» به فارسی ترجمره کررده اسرت95و
ازفيلسوفان فرانسوی عصر خود ،نظير« :ولتر»« ،روسو» و «منتسکيو» نقل و قولهایی کرده اسرت93؛
ولی شاید نخستين ایرانی باشد که جنبههای متضاد قوانين اسالمی را با مشروطۀ سلطنتی به شريوهای
روشن و صریح بيان و از نظام مشروطه دفاع کرده است؛ اما هيچگاه درصدد بر نيامد تا مانند برخری از
معاصران

ميان مشروطه و قوانين اسالمی ،نزدیکی و هماهنگی ایجاد کند.

وخوندزاده در جایجای نوشتههای

از مقاالت سياسی تا نمرای هرای هنرری ،از نظرام خودکامرۀ

پادشاهی ،بدون هرگونه قانون و مقررات که حافظ و ضامن جان و مال و ناموس مردم باشد ،به شدت
انتقاد میکند.
دروواز مکتوبات کمالالدوله ،پس از شرح معنای واژه «دیسپوت»(مستبد) ،در توصيف سلطان قاجار
(ناصرالدین شاه) مینویسد« :پادشاه تو از پروکره(ترقی) دنيا وافل و بیخبر ،در شهر پایتخرت خروی
به عي

و عشرت شاول ،ونان میداند که سلطنت عبارت است از پوشيدن لباسهای فاخر و نوشيدن

شرا های گوارا و تسلط بر مال و جان و عيال رعایا است و زیردسرتان بریحرد و انحصرار »...کره در
نتيجه افراد ملت

«از شدت ظلم و جور و وایت فقر وفاقه ،پراکندۀ وفاق شدهاند؛ زیرا نه قانون هست،

نه نظامی و نه اختيار معينی».

94

در داستان «ستارگان فریبخورده یا حکایت یوسف شاه سراج» مینویسرد کره «پادشراهان ایرران
هميشه وقتی میدیدند که هر کس از صاحبان منصبان پول زیادی جمگ کرده است و به دولتی رسيده
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است  ...همان ساعت به بهانهای او را به مقام مواخذ کشيده ،هر وه داشته است ،از دست

میگيرند و

خودش را میکشند و یا به ذلت و مسکنت میاندازند» و نيز شقهکردن ،وویختن مردم به دروازۀ قلعهها
را ،وشم درووردن ،گوش و بينی بریدن ونها را ،کار روزانۀ ميروضبان شاه میداند».

92

وخوندزاده تأکيد میکند که هزار سال ،انبياء ،حکما و شعرا ،هریک با منطق و بيان خاص خرود و برا
پند و اندرز ،از ستمگران میخواستهاند که به ستم خود نسبت به ضعفاء پایان دهند؛ اما این کوش هرا
بیثمر بوده و ستم از جهان برويده نشد تا اینکه در اوایل قرن حاضر ،حکمرا ،فيلسروفان ،شراعران و
خطيبهایی ،مانند« :ولتر»« ،روسو»« ،منتسکيو»« ،ميرابو» و  ...فهميدند و به مردم نيز وموختنرد کره
برای رفگ ستم از جهان ،نباید به ستمگر پرداخت؛ بلکه باید ستمدیدهگان را به قيام عليه ستمگران و از
ميانبردن ستم دعوت کرد .او مردم را مسئول ستمی که به ونران روا مریشرد مریدانسرت و از ونران
میخواست تا با اطالع از فواید وزادی ،یوغ بردگی را رها کرده و با تشکيل «فراموشخانه» ،خرود را از شرر
استبداد برهانند 96به اعتقاد وی هنگامی که مردم با اندیشههرای فيلسروفان جدیرد اروپرایی وشرنا شروند و
اهميت وزادگی و ننگ بردگی را دریابند ،بر ضد ستمگران برخاسته و ونها را از ميان برخواهند داشت .پس
برای سازمان اوضاع خود ،قانونی وضگ نمایند که هيچکس به زیردستان

نتواند ستم

کند 97

.

مراد وخواندزاده از قانون و نظام مطلو  ،مشروطۀ سلطنتی ر سلطنت قونس توتسی ر تلفرظ ترکری
واژه «کنستی توسيون» است که در اولب کشورهای پيشرفتۀ اروپایی ون روزگرار برقررار برود .انتقراد
وخوندزاده از نظام استبدادی ،متوجه «سالطين اسالم» است؛ یعنی ،پادشاهانی کره پرس از اسرالم برر
ایران حکومت کردند 92.حال ونکه پادشاهان باستانی(پي

از اسالم) ایران را پادشراهان فرشرتهکرردار

ناميده و احکام و دستورات خودسرانۀ ونها را «قوانين عدالتویين» میداند.

91

وخوندزاده از روشنفکرانی بود که به ميراث عصرر روشرنگرری اعتقراد جزمری داشرت و برر بنيراد
حاکميت فرد و عقل و سنج

تمامی باورها و اعتقادات بر اصل علم ،پای میفشرد بنابر تعریفری کره

او از ليبرال ارائه میکند« ،ليبرال کسی است که در خياالت خود به کلی وزاد بوده و ابداً بره تهدیردات
دینيه مقيد نشده و به اموری که خارج از گنجای
اعتبار نکند».

عقل و بيرون از دایرۀ قانون طبيعرت باشرد ،هرگرز

54

وخوندزاده حکومت ایران پس از اسالم را بر دو رکن متضاد و متعارض استوار میبيند :رکن سلطنت
و رکن دیانت(اسالم) که پادشاهان را مظهر سلطنت و امامان و علماء را مظهر و متولی دیانت معرفری
میکند .وی رکن دیانت را همانند رکن سلطنت(استبدادی) ،به باد انتقاد میگيررد؛ زیررا بره اعتقراد او

23
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«اوليای دین اسالم»« ،حریت روحانی»(وزادیهای دینری) را از دسرت مرا گرفتره و «مرا را در جميرگ
امورات روحانيه ،بالکليه عبد ذليل و تابگ امر و نهی خودشان کردهاند ».هرمونرانکره «فرمرانروایران
دیسپوتی»« ،حریت جسمانيه»(وزادیهای فيزیکی و فردی) ما را از دست مرا گرفتره و از ایرن حيرات
دنيویه ،بالمره ما را محکوم فرمایشات خودشان کردهاند».

59

وخوندزاده پيشنهاد میکند که دولت« ،امر مرافعه»(دستگاه قضراوت) را از علمرا گرفتره و در دسرت
خود گيرد؛ زیرا تا زمانیکه امر مرافعه در اختيار ونها است ،در ميان مردم نفوذ دارند و مردم ناگزیرنرد
که به ایشان مراجعه کنند و به امر سلطنت وقعی ننهند .بنابراین او میگوید :علما هيچگونه مداخلرهای
در امور قضایی ننمایند و همانند روحانيون مسيحی اروپایی ،صرفاً به امرور عبرادی و احروال شخصری
مردم بپردازند.

55

بدین ترتيب میتوان گفت که وخوندزاده یک سکوالریست تمام عيار و معتقد به جدایی کامل دیرن
از سياست و حکومت بود و به وجود تضاد مشروطه با قوانين اسالمی نيز وگاهی داشرته و از مشرروطۀ
سلطنتی به شدت هواداری کرده است؛ اما اینکه ورا او با این همه تأثيرپذیری از متفکران فرانسروی،
خواهان حکومت جمهوری در ایران نمیشود ،ابهاموميز است .شاید دليل ون ،به حضرور طروالنی او در
کشور روسيه برگردد که وخوندزاده به عنوان یک ایرانی مقيم قفقاز که در دستگاه لشکری امپراطروری
کار میکرده است ،نمیتوانست خواهان رژیمی باشد که امپراطور روسيه ،کمر به انهدام ون بسته و ون
را دشمن حکومت خود میدانست.
وخوندزاده با همۀ عناصر فرهنگ و تمدن ایرانی (پس از اسالم) به شدت مخالفت میورزید ،هر وند
که این عناصر در طی قرون متمادی به صورت اعتقاد ،سنت و ودا زنردگی مرردم درومرده باشرند .از
همين رو بود که او به شدت با دیرن اسرالم کره ون را سرد راه «سيلویليزاسريون(تمدن) مریدانسرت،
مخالفت میکرد و برای «هدم اساس این دین» میکوشيد.

53

دربارۀ رابطۀ پادشاه و ملت در نظام مشروطۀ قانونی ،معتقد به حاکميت ملت بوده است .او میگویرد
که پادشاه باید توافق کامل ملت را داشته باشد و خود را نمایندۀ ملت بداند و با همکاری ملرت ،قرانون
بسازد تا مردم ميهنپرست گردند و پادشاهی بر اساس ون قانون پایدار است.

54

به طور کلی باید گفت که وخوندزاده شاید نخستين ایرانی است که با اصول و مبانی نظام مشرروطۀ
پارلمانی و مکتب ليبراليسم به سبکی که در ور رایج بروده ،وشرنایی و معرفرت داشرته و بره وجرود
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تعارض و تضاد ون با قوانين اسالمی وگاه بود و این موارد را بیپرده ،روشرن و صرریح و برا شرجاعت
برشمرده و طرفداری خود را از نظام نوین ،همراه با انتقاد از نظام حاکم اعالم کرده است.
نکتۀ مهمی که باید مورد توجه قرار گيرد ،این است کره وخونردزاده ورون سرسرختانه برا اسرالم و
پایبندی به اسالم میتاخت ،نمیتوانست از هواخواهان و خوانندگان فراوانی برخوردار باشد؛ امرا ایرن
اندیشهها و نوشتههای او ،بسياری از روشنگران و اندیشمندان ایرانی را تحت تأثير قررار داد و همرين
روشنفکران بودند که انقال مشروطۀ ایران را از نظر اندیشه و تئوری رهبری میکردند.
ونانوه گذشت ،معلوم گردید که رگههرای بسرياری از ليبراليسرم در افکرار و اندیشرههرای وخونردزاده
وجودداشت؛ اما هرگز یک ليبرال به معنای خاص و جامگ ون نبود و نيز نتوانست ليبراليسم به معنای واقعی

ون را به جامعۀ ایران معرفی کند ،هروند بي

از دیگر روشنفکران ایران ،متأثر از ليبراليسم بود.

ر ميرزا ملکمخان ( 9541-9356ه.ق)
«ميرزا ملکمخان» یکی از پایهگذاران نيرومند محفل ماسونی و نيز یکی از روشنفکرهای پي گام
مطبوعات سياسی در کشور ایرران اسرت .او اولرين تشرکيالت رسرمی فراماسرونری در ایرران را کره
فراموشخانه نام دارد ،ایجاد کرد .به تقليد و اقتباس از او ،دیگران نيز اقدام به ایجاد تشکيالت مخفری
کردند .این محافل ،با ترتيبدادن جلساتی ،اصول ودميت را که برگردان فرهنگ اومانيسم بود ،تررویج
میکردند؛ 52البته کسانی بودند که سالها قبل از ميرزا ملکمخان ،با ونين تشکيالتی وشنا بودند؛ اما در
ایران اقدامی انجام نداده بودند .ميرزا ملکمخان ،نق

بزرگی در انتقال تفکر اروپایی بره ایرران برازی

میکند و خود نيز هدف از ایجاد تشکيالت ماسونی را ترویج افکار ور در ایران میدانرد .او تصرریح
دارد که بعد از وشنایی با فرهنگ وربی و نيز درک کيفيت تربيت و تنظيم انجمنهای مخفی و سرری
و تشکيل محافل فراماسونری ،به ایران ومده و برای ترویج ون افکار ،ونهرا را در لفافرۀ دیرن کره برا
روحيۀ مردم ایران سازگارتر بوده ،برای بزرگان پایتخت و دوستان خود مطرح کرده است.

56

ميرزا ملکمخان در راستای تحقق اهداف خود ،بسياری از علمای ون زمان را به تشکيالت ماسرونی
خودش جذ کرد ،از جمله« :شيخ هادی نجموبادی»« ،شيخ ابراهيم زنجانی» و «ویتاهلل سيد محمرد
طباطبایی» و نيز روابط خوبی با «سيد جمالالدین اسردوبادی» داشرته اسرت 57.برر ایرن اسراس بایرد
پذیرفت که روشنفکری و وزاداندیشی ونين شخصيتهایی ،ون هم از طبقۀ روحانی تا حردود زیرادی،
تحت تأثير ميرزا ملکمخان بوده است.
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ميرزا ملکمخان ،در رواج اندیشههای ور در ایران ،نق

22

مهم و برجستهای دارد .نظرر بره دانر

بسيار و هوش سرشار و شناختی که هم از ایران و هم از ور داشت ،در انتقال این اندیشههرا ر هرر
وند ناقص ر به ایران و ترویج ون در ميان قشرهای تحصيلکرده ،بسريار مرؤثر برود .بره طرور کلری،
سروشمه و منشأ افکار ور گرایانۀ وی را اومانيسم و خردگرایی قرون  92و  91ميالدی ور تشکيل
میداد .وی بر عقلگرایی و تأثير ون در ترقی و رشد انسان تأکيد داشت.

52

از لحاظ سياسی و حکومتی ،وی پيرو مکتب ليبراليسم بود .به همين دليل بر دو نکتۀ اساسی تأکيرد
داشت  :یکی شناخت حقوق فردی که منشأ ون حق طبيعی است و دیگری اعتقاد بره ضررورت تردوین
قوانين برای حفظ حقوق افرراد و ادارۀ جامعره کره ایرن افکرار ،ملهرم از اندیشرههرای «جران الک»،
«منتسکيو»« ،روسو» و بهطور کلی مکتب ليبراليسم بود.

51

ميرزا ملکمخان ميان اصول دیانت و اعتقادات و علم و دانر  ،جردایی و دوگرانگی قائرل برود و از
دیدگاه او علم تجربی و تحقيقی ،مقدمه و ابزار رهایی جامعۀ وربی از حبس و قيد اعتقادات دینی بوده
است .این در حالی است که جوامگ ويروربی به ونين مرحلهای نرسيدهاند؛ پرس بایرد زمينرۀ ترقری و
پيشرفت این جوامگ را با رواج تفکر وربی عملی کرد(همان) .ميررزا ملکرمخران معتقرد برود و ترالش
میکرد که عقل علمی اروپا را با عقل مذهبی وسيا تلفيق دهرد« :مرن بره اروپرا رفرتم و در ونجرا در
نظامهای مذهبی ،اجتماعی و سياسی ور  ،به مطالعه پرداختم .ماهيت فرقههای مختلف مسريحيت و
سازمان محافل سری و فراماسونری را شناختم و معتقد شدم که بایرد عقرل علمری اروپرا را برا عقرل
مذهبی وسيا تلفيق داد».

34

ميرزا ملکمخان در قدیمیترین اثری که از خود بره یادگرار گذاشرته اسرت(کتابچۀ ويبری یرا دفترر
تنظيمات) ،خواهان اخذ اصول نظم اروپائيان و بهکارگيری ون در ایران است« :همانطور که تلغرافيا را
میتوان از فرنگ وورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد ،به همانطرور نيرز مریتروان اصرول نظرم
ایشان را اخذ کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت 39».بدون تردید یکی از اصول نظرم در اروپرا،
نوع حکومتها و قوانين حاکم بر ونجا بود که متأثر از اندیشۀ ليبراليستی بودند.
ميرزا ملکمخان که برای نخستينبار در «کتابچه ويبی» از «قانون»سخن میگوید ،خود نيز قانونی
را پيشنهاد میکند که شباهت بسيار به یک قانون اساسی دارد و این نشانگر تالش وگاهانرۀ او بررای
استقرار نظمی است که متأثر از اندیشههای وربی بود .او در فقرۀ وهارم از قانون اول پيشنهادی خرود
مینویسد« :اجرای حکومت ایران بر قانون است 35».او در قانون سوم خود ،بر حقوق ملت تکيه دارد و
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میگوید« :قانون در کل ممالک ایران در حق جميگ افراد رعایایی ایران حکم مسراوی دارد» و «ومرار
رعایایی ایران جمعياً در مناصب دیوانی حق مساوی دارند .هيچ یک از رعایای ایران را نمیتوان حبس
کرد مگر به حکم قانون» و «عقاید اهل ایران وزاد خواهد بود 33».این سخنان ،تازه ،منطقی و محکرم
بودند و سالها بعد در قانون اساسی مشروطه ،به نوعی تصویب و جزء اصول قانون اساسی گردید.البته
نه خ ود ملکم پایبند ونين مواردی بود و نه جنبه اجرایی پيدا کرد.
ميرزا ملکم قانون پيشنهادی خود را در تمام ابعاد سياسی ،قضایی ،مالی ،مشورتی در هفتاد و وهرار
موضوع ارائه میدهد که خود زمينهساز اقدامات قانونی میشود کره مردتی بعرد انجرام گرفرت .ميررزا
حسينخان سپهساالر ،تحت ترأثير اندیشرههرای وی ،اصرالحات خرود را انجرام داد 34و اقردام ميررزا
حسينخان سپهساالر در زمينۀ اصالح سازمان دولتی ،بدون شک تحت تأثير «دفتر تنظيمرات» ميررزا
ملکمخان صورت گرفت.
«منافگ وزادی» از دیگر نوشتههای بهجای مانده از ميرزا ملکرمخران اسرت کره در از نوشرتههرای
«استوارات ميل» انگليسی گرفته شده است .ملکم ،ترقی را زمانی ميسر مریدانرد کره وزادی باشرد و
ترقی بدون وزادی حاصل نمیوید« :ترقی ،بدون وزادی خيال امکانپذیر نيست و نتيجۀ ترقی را در این
روزگار سيویليزاسيون مینامند  ...این قسم ترقی ،در صورتی امکان خواهد داشت که افراد جماعات ،در
خياالت خودشان مقيد نباشند؛ بلکه هر فرد ،هر وه بتواند بگوید و هر وه بتواند بکند».

32

ميرزا ملکمخان در نوشتهای دیگر که به «کلمات متخيله» معروف است ،راه رهایی مظلوم از ظرالم
را به خود مظلوم واگذار کرده که باید با تعقل و حميت ،راه ظلم را برای هميشه از ميان بردارد« :عقال
فهميدند که به جهت ظلم و رفگ ظلم ،اصالً به ظالم نباید پرداخت .به مظلوم باید گفت که ای خر! ترو
که در قوت و عدت و مکنت ،به مراتب از ظالم بي تری ،تو ورا متحمل ظلم میشوی .از وفلت بيدار
شو! گور پدر ظالم را بسوز» 36در این صورت است که میتوان به حکومت مرورد نظرر رسريد و الزمرۀ
ترقی و وسای  ،در بيداری و حميت است.
نوشتۀ کوتاه «حریت» اثر دیگری است که از ميرزا ملکمخان بهجای مانده است و در ظاهر ترجمرۀ
ابياتی از یکی از وهرههای انقالبی و رمان نویس فرانسوی بنام «ميرابو» ر بود« :ای فرزندان فرانسه!
بدانيد و وگاه باشيد که هر فردی از افراد بشر نوع بشر که به وجود عالم قدم نهاده است ،باید به حکرم
عقل سليم از نعمت حریت کامله بهرهمند باشد ».بر اساس این نوشته ،حریرت کاملره دو قسرم اسرت:
یکی «حریت روحانيه» و دیگری «حریت جسمانيه» که به اعتقراد وی« ،حریرت روحانيره» را اوليرای
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دین از ما گرفتهاند و «حریت جسمانيه» را فرمانروایان «دیسپوتی» سلب کردهاند 37.ونانوه پي ترر
گفته شد ،ونين نظری را نيز «ميرزا فتحعلی وخوندزاده» مطرح کرده بود .ميرزا ملکمخان برای تررویج
و تبليغ افکار و عقایدش از لندن و انتقال ون به ایران ،روزنامۀ مشهور «قرانون» را تأسريس و منتشرر
کرد .این روزنامه ،هر وند در خارج از ایران و در لندن انتشار مییافت؛ اما باعث توجه عردۀ زیرادی در
ایران شد ،به گونهای که سرانجام ،ورود و نگهداری ون روزنامه در ایران ممنوع شد 32نخستين شرمارۀ
ون در سال  9562هر .ش با شعار «اتفاق ،عدالت ،ترقی» منتشر شد که در صفحۀ اول ون ،ونين ومده
است« :ایران مملو از نعمات خداداد است ،ويزی که همۀ این نعمات را باطل گذاشرته ،نبرودن قرانون
است .هيچکس در ایران مالک هيچويز نيست؛ زیرا که قانون نيست»

31

با توجه به پيشتازی ميرزا ملکمخان در انتقال بعضی از دستاوردهای تمدنی ور به ایران ،به ویرژه
در ابعاد فکری و ایجاد سازمانهای ماسونی و تأثيراتی که این افکار و اندیشهها در قشرهایی از جامعۀ
ایران بر جای گذاشت ،زمينه برای ظهور انقال مشروطيت فراهم گردید .حضور و وجود شخصريتهرایی
نظير« :طباطبایی» در رهبری انقال مشروطه ،نق

تشکلهایی وون« :جامگ ودميرت» و ترأثير ونران در

انقال مشروطه و سابقۀ ارتباط ونان با ميرزا ملکمخان ،اثباتکنندۀ این ادعا است.

صرف نظر از قضاوت اخالقی در مورد ميرزا ملکمخان باید پذیرفت که او پيشرو حرکت روشنگری،
بيداری و نواندیشی در ایران و در نهایت انقال مشروطه بود .او توانست با مطالعۀ مکاتب وربی ،بره
خصوص ليبراليسم ،مبلغ این اندیشه در ایران ،هر وند بهطور ناقص باشد.
ج ر عبدالرحيم طالبوف(  9524-9351ه.ق)
یکی دیگر از پيشروان نوخواهی و روشنگری و از روشنفکران برجسرته و پرکرار عصرر ناصرری و
روزگار مشروطهگری ایران« ،عبدالرحيم طالبوف» بود .وی در ميان اندیشهگران و دگراندیشان روزگرار
خود ،در عشق به وطن و ایران و ایرانی ممتاز بود« :اول جهان را دوست دارم ،سپس ایرران و پرس از
ون خاک پاک تبریز را 44».اعتقاد به حاکميت عقل و مبارزه با خرافات ،علرمگرایری و وزاداندیشری ،از
محورهای اساسی اندیشهای او بود که خود از صفات و ویژگیهای ليبراليسم محسو میشوند.
عبدالرحيم طالبوف ،از جمله روشنفکرانی است که واژۀ ليبرال را در نوشتههای خود بره کرار بررده
است .هر وند به نظر میرسد که در معنا و مفهوم ون دوار مشکل بوده است؛ اما استعمال واژۀ مذکور
در نوشتههای او ،مطلب قابلتوجهی است و بيانگر وشنایی کلی وی نسبت به مکتبهای سياسری ون
روزگار است .او ضمن بيان حکایتی در خصوص واژۀ ليبرال ،مینویسد« :ليبرالبودن ،قطرات عقایرد و
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ورایی است که از ماءالحيات علم و تجربه تراویده میشود 49».وی ضمن اشاره به احرزا و گروههرای
موجود در بعضی کشورهای اروپایی ،مینویسد« :فرقۀ دیگر ،منکر رسوم قدیمره و طرفردار اصرالحات
جدیده ،طالب وزادی و مساوات کامله ،حافظ حقوق خود و مصدق حقروق سرایر ملرل هسرتند .جرایرد
مخصوص دارند ،گفتار و کردارشان هميشه در مسلک مذکور میباشد .ونها را «ليبرال» مینامند».

45

طالبوف در ادامۀ توضيح ليبرال ،به تقسيمات ون اشاره میکند و مینویسد« :یک شعبۀ ون ،هميشره
در خيال رفاهيت حالت فقرا و مزدورین هستند  ...نام این شعبه را «سيتسواليست» گذاشتهاند» کره در
اینجا منظور او« ،سوسياليست» است« .و یک شعبه ،طالب برافکندن همرۀ نظرم و ترتيرب و طرفردار
وشو و هرج و مرج میباشند .ونها را «ونارشيز» میگویند و یک شعبه ،جمهوریطلب و طالب تسویۀ
ثروت و زحمت و مخالف خيال متمولين و صاحبان مکنت است .ونها را «سيتسوال دیموکرات» میگوینرد
و یک شعبه میخواهند که قانون اساسی را ،هر وقت اقتضاء نمود ،تغيير کلی بدهند و از نو بسازند .ونها را
«رادکال» میگویند 43».توضيح ونکه باید توجه داشت که والرب ایرن تعریفهرا و توضريحات در مرورد
اینگونه واژهها ،از دقت علمی الزم برخوردار نيست؛ اما قابل توجه است.

«نوشتههای طالبوف تبریزی در فلسفۀ اجتماعی و سياسی ،در سطح خيلی برترری قررار دارنرد .وی
دارای تفکر فلسفی ر تحليلی و نمایندۀ سياست عقلی است 44».محوریت عقل در اندیشرۀ او ترا ونجرا
بود که انسانيت انسان به ون محک میخورد« :حق سبحانه و تعالی ،جبلت ودمی برر ون داشرته اسرت
که هميشه از پی دانستن اسبا هر ويز بروید و زبران از بهرر پرسريدن هرر ويرز بگشراید 42».وی در
گفتارهای سياسی ،اولب به ورای متفکران جدید استناد میکند ،به خصوص از جرمی بنتام ،ولتر ،روسو
و رنان 46.در نوشتههای خود جنبههای مثبت نوخواهی ،به ویژه اصرول حکومرت داری ورر را مرورد
ستای

بسيار قرار داده است .او از ملت و دولت بر بنياد مفاهيم جدید ون واژهها سخن گفته و دولت و

حکومت را ناشی از مردم میدانست.

47

طالبوف هموون دیگر روشنفکران ون روزگار ،معضل اساسی وضرعيت ون روز جامعرۀ ایرران را در
حاکميت سلطنت مطلقه و بیقانونی میدید و ظلم و ستم موجود را نتيجۀ فقدان قانون میدانسرت .او
در کنار نقادی سلطنت ،به نهاد روحانيت نيز میپرداخت و ون نهاد را همچرون نهراد سرلطنت ،عامرل
تداوم وضعيت نابسامان جامعۀ ایران میدید.

42

نظرگاه کلی طالبوف علم و وزادی بود .وی این دو عامل را عوامل اصلی ترقی و مدنيت دانسرت .او
وزادی را به ش

قسم :وزادی هویت ،وزادی عقایرد ،وزادی قرول ،وزادی مطبوعرات ،وزادی اجتمراع و
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وزادی انتخا تقسيم کرده است 41.طالبوف با حمله به نهاد روحانيرت ،ونران را از مقابلره برا نهادهرای
جدید منگ کرده و ونها را کسانی دانست که نخوانده و ندانسته ،در مقابل قانون صفورایری مریکننرد« :ون
وقت ندامت کسانی را که برای این دنيای پرنج روزه و تصررف امرالک مرردم بره اسرم وسرمان حکومرت
میکنند و هر وقت در مملکت اسم قانون و تربيت برده میشود ،بدون اینکه بخواننرد و بداننرد و بفهمنرد
که این قوانين فقط برای حفظ ناموس ملت است ،با هزار فن و استادی خاموش

مینمایند»24.

از نظر طالبوف ،راز ترقی و بهبود جامعه ،در نشر دان  ،فن ،حکومت و قانون بود« :امنيت جرانی و
مالی ،نوعپروری ،انتشار معارف ،وطندوستی ،ترقی صنعت و  ...همه از ونِ حکومت قرانون اسرت؛ امرا
این قانون باید ساخته و پرداختۀ پارلمان باشد و باید هوشيار باشيم که مرضِ خودگامگی و بیقرانونی،
بنای مليت ما را ویران میگرداند».

29

وی در مورد وزادی مینویسد« :وزادی؛ یعنی ،مختار بری قيرد و

حر ،مساوات؛ یعنی ،برابری و بیتفاوتی و بیامتيازی 25».او از این هم فراتر رفته و به دنبرال مضرمون
این تعاریف بود و معنای حقيقی ون را «تعظيم شرف نفس ،احساس علویت وجدان خود و همانقدر از
ون دیگران است که او را وزادی و مساوات میگویند 23».می دانست .او وزادی انسان را در اصل ودیعرۀ
طبيعی مصون از تصرف و تغيير خود و دیگران می دانست که هيچ حکومت و ریاستی حق تصررف در
ون را نداشت و معتقد بود که اگر این حق طبيعی از انسان سرلب گرردد ،بره انتظرار نشسرتن او بررای
اعادهاش ،کاری است بيهوده؛ ورا که بر سر حفظ حریت خود باید مرد و زحمت انتظار را نکشيد.

24

طالبوف در ون روزگار حرفهایی را میزد که امروزه نيز میتواند کاربرد داشته باشرد .او معتقرد برود
که تروریسم و ووواساالری و فرقهبازی ،موانگ اساسری بسرط و گسرترش وزادی در ایرران اسرت و از
اینکه اینقدر سریگ در تهران ،این همه انجمن ایجاد شده در تعجب بوده است« :اگر واقعاً وزادی این
است که هرکس هر فضولی میخواهد بکند ،قطاعالطریق هر قافله را میخواهند بزنند .الروار هرر وره
میخواهد بقاپد ،اشرار بزنند و بکشند و بچاپند  ...به این بیلجامی وحوش و هرج و مرجِ وحشت انگيز،
نمیتوان همدیگر را تهنيت گفت و وراوانی نمود» 22.معنی این سخن ون است کره وزادی بایرد ترابگ
قوانين و مقررات مشخص باشد.
طالبوف به وزادیهای اقتصادی در پرترو اسرتقالل ملری ،اعتقرادی عميرق داشرت .او دل در گررو
پيشرفت اقتصادی کشور در سایۀ ایجاد امنيت برای بره راه انرداختن کارخانرههرا و صرنایگ و اعرتالی
اقتصادی کشور در پرتو وزادیهای اقتصادی ،احترام به مالکيت خصوصی بررای ایرران و تشرویق بره
داشتن علم « »Politic Economyیا «اقتصاد سياسی» می کرد .وی یکی از علل رونق و ترقی اروپا
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را تحصيل ثروتاندوزی می دانست .مفهومی که در نزد مردم ما مجهول و مبهم برود .او برا انتقراد از
عدم وگاهی از علم «  » Politic Economyبر این باور بود که روح و مدیر عالم مدنيت ،ثروت

است26.

به اجمال باید گفت که عبدالرحيم طالبوف سخنگوی راستين گفتمان ليبراليسم ایران بود .اگروه او
نيز مثل دیگر روشنفکران روزگار خود ،در راستای درمان دردهای جامعه و مردم خود ،سعی و ترالش
می کرد و کوش

او نيز قابل تحسين است؛ اما او نيز نتوانست اندیشههای اخرذ شرده از ورر را برا

فرهنگ بومی ایرانی وفق و تطبيق دهد و شاید هم ونين کاری ممکن نبود.
د ر ميرزا یوسفخان مستشارالدوله
یکی دیگر ازروشنفکران عصر ناصری ،ميرزا یوسفخان مستشارالدوله تبریزی بود که تحرت ترأثير
پيشرفت و ترقی ور به خصوص دو کشور انگليس و فرانسره قررار داشرت و بررای یرافتن پاسرخی
مناسب ،به این پرس

برومد که علت پيشرفت ور در ويست؟ و سرانجام پس از تأمل بسيار ،عامل

ترقی و راز و رمز پيشرفت ور را در یک کلمه یافت و ون یک کلمه« ،قانون» بود.
کتا «یک کلمه» در واقگ تفسيری بود از نخستين قانون اساسی فرانسه که نویسنده تالش داشت
با تفسير ون ،به نوعی وشتی و سازش ميان قانون ملی فرانسه و قانون اسالم به وجود وورد 27.البته کره
توفيقی در این راه حاصل نشد .او معتقد بود تا زمانی کره هروای نفرس و اسرتبداد شخصری در ایرران
حکومت میکند و جان و مال مردم دستخوش اميال یک عده رجال بیاطرالع و بریوجردان اسرت،
محال است انسان روی ترقی و وسای

را ببيند و در پایان تأکيد کرده که راه اصرالح ایرران ،فقرط در

تحت حاکميت قانون امکانپذیر است و باید تمام افراد مردم در مقابل قانون ،مساوی باشند.

22

ميرزا یوسفخان راز دیگر پيشرفت اروپا را در عدالت میدید و با توجه به اینکه در مترون دینری و
شرعی تأکيد بسيار شده است؛ اما وون با قانون مرتبط نبود ،نتوانست باعث پيشررفت ایرران شرود .او
عدالت فقهی را نيز به دليل ناتوانی شریعتمداران از ارائۀ قرانونی مردون ،نراتوان و منسرو پنداشرت.
عدالتی که تنها در عرصۀ قضا و داوری معنا داشت 21.ونين به نظر میرسد که عدالت مورد نظرر وی،
همان اصل برابری است که یکی از شعارهای انقال فرانسه و از اصول ليبراليسم محسو میشد که
خود وی ون را مساوات قانونی میخواند.
ميرزا یوسف بر این باور بود که اساس و شالودۀ قوانين ور  ،بر تساوی ودميان نهاده شده اسرت و
کسی را بر کس دیگری حاکميت نيست و در پرتو وموزههای ليبراليستی ،اصالتهای مبتنی بر خرون و
نژاد و دیگر امتيازهای اشرافی از بين میرود و حقوق نوین بر بنياد تساوی ودميان است 64.تالش عمدۀ
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69

او سازگاری و هماهنگی این قوانين با شریعت اسالمی بود .وی بر اساس ویۀ  991سورۀ انعام ،تساوی
و وزادی تمام فرقههای دین را اعالم و بنياد زنردگی انسران را برر تسراوی ودميران دروفررین

ونران

دانست 69و این همان اصلی بود که مخالفان مشروطه یرا «مشرروعهخواهران»را در جریران مشرروطه
برانگيخته بود.
اینکه ویا ميرزا یوسفخان به تضاد و تعارض ميان اسالم و ليبراليسم وگاه بوده یا نه ،بر مرا معلروم
نيست؛ اما اینکه ورا او در جهت وشتی اسالم با اندیشههای جدید تالش کرد ،حکایرت از شرناخت او
نسبت به نفوذ دین و روحانيت در جامعۀ ایران بوده است و او میخواسته برای پيشبرد اهداف و مقاصد
خود ،به اندیشههای

رنگ و بوی دینی دهد تا با مخالفت طبقۀ روحانی سنتی روبرو نشود.

اندیشههای وزادیخواهی(ليبرالی) و حقوق بشری از متفکران وربی که خود نوعی رهایی و وزادی از
قيود قوانين کليسا به شمار میرفت ،بر روشنفکران ایرانی مؤثر واقگ شد و اینران را بري ترر شريفتۀ
مقررات ور و وزادیخواهی نوین نمود.
مشروطه خواهان مذهبی

یکی از گروههای مؤثر در رهبری انقال مشروطه ،طبقۀ روحانی بود .اینران هرمزمران برا فعاليرت
روشنفکران ،به مقابله با حکومت استبدادی برخاستند؛ البته باید توجه داشت که همۀ روحانيرت مرورد
نظر نيست؛ بلکه افرادی از این طبقه مورد توجه و نظر است که به دنبرال ورود اندیشرههرای جدیرد و
دان های تازه ،درصدد برومدند تا حداقل دین و مذهب را با اندیشهها و تحوالت نو ،وشتی دهند.
روحانيت شيعه به عنوان مهمترین و مؤثرترین گروه اجتماعی در جامعرۀ ایرران ،از جایگراه خاصری
برخوردار بود؛ اما این گروه با ورود اندیشههای جدید و تأسيسات تمدنی ور  ،دوار نروعی سرردرگمی
عمومی شدند .بسياری از روحانيون ،تمدن جدید ور را نروعی تهراجم جهران مسريحيت بره اسرالم
میدانستند و أخذ تمدن جدید را «بدعت» میخواندند؛ اما در این ميان ،تعرداد محردودی از روحرانيون
که در اصطالح به ونان روحانی «پيشررو» و «مترقری» گفتره مریشرود ،ظهرور کردنرد کره ملهرم از
اندیشههای جدید بودند .اینان ضمن استقبال از تحوالت و اندیشههرای نرو ،درصردد تطبيرق دیرن و
مذهب با علوم جدید برومدند .از جملرۀ ایرن شخصريتهرا میتروان ،شريخ هرادی نجرموبرادی ،سريد
جمالالدین اسدوبادی ،سيد محمد طباطبایی و از همه مهمتر محمدحسين نائينی را نام برد.
ادعایی نيست که گفته شود اینان با اندیشههای جدید در ور  ،مانند ليبراليسرم وگراهی و وشرنایی
کامل داشتند و نيز ادعایی بر ليبرال قلمدادکردن ونان نيست؛ اما با توجه به روشنگری ،سنتشرکنی و
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پيشرو بودن اینان نسبت به دیگر همقطاران خود ،این ادعا وجود دارد که رگههرایی از ليبراليسرم را در
اندیشههای خود داشتند و بروز دادند گرای

اینان به اندیشههای وزادیخواهی در راسرتای مبرارزه برا

استبداد یا حداقل محدودکردن قدرت شاه بود.
نظر به تعریفی که از ليبراليسم ارائه شد میتوان ادعا کرد که روحانيرت ون روزگرار ،علرم و وگراهی
کاملی از ليبراليسم نداشتند و همراهی ونان برا گرروه روشرنفکرران در برقرراری مشرروطه ،ناشری از
حاکميت تالش برای اجرای احکام دین اسرالم و عردالت خرواهی برود .سررخوردگی ،کنرارهگيرری و
اقداماتی نظير جمگووری کتا «نائينی» ،نمایانگر این ادعا است؛ اگروه افرادی نظير «نائينی» تالش
بسيار کردند تا مشروطه را با مذهب وفق و وشتی دهند؛ اما نتایج بعدی ،سستی و ناکارومدی ون را بره
نمای

گذاشت و معلوم داشت که این دو قابل جمگ نيستند.

با وجود گفتههای که مطرح شد ،باید شهامت و شجاعت روحانيت پيشرو و مترقی را کره بره مبرارزه برا
بعضی سنتهای کهن و پوسيده پرداختند ،ستود و تحسين کرد و به اقدامات و ترالشهرای ونران برا هرر
انگيزهای احترام گذاشت؛ ورا که اگر حضور و نفوذ ونان نبود ،شاید مشروطه هم به نتيجه نمیرسيد.

شيخ هادی نجموبادی ،از جمله روحانيون روشنگری بود که در بيداری مرردم و هردایت ونران برر
عليه استبداد نق

داشت .بي تر وزادیخواهان ،اصالحطلبان ،نواندیشران و روشرنگرانری کره در راه

وزادی سياسی فعاليت میکردند ،از دوستان شيخ هادی بودند که تحت تأثير سخنان وزادیگرانۀ او قرار
داشررتند .زبرران

در بيرران حقررایق احکررام شرررعی و نشررر نيررک و وزاد و در تخطئررهنمررودن علنرری از

روحانینمایان و رفتار طمگکارانۀ ونها ابایی نداشت.

65

نجموبادی با جامگ ودميت ميرزا ملکمخان پيوند داشت63و یکی از اعضای فعال پان اسالم به شرمار
میرفت 64که توسط سيد جمالالدین اسدوبادی بنياد شده بود .او در معاشرت با مردم تأکيد میکرد که
عقل مهمترین پيامبری است که بشر را به راه راست هدایت و رهبری میکند 62.وی در خصوص علت
برتری کافران بر مسلمانان مینویسد« :نيست مگر به جهت ونکه عدالت در برالد ایشران بري ترر و
خلق در حکومت ایشان وسودهتر هستند و اموال و نفوس در تحت حکومت ایشان محفوظتر است».

66

شيخ هادی نجموبادی به سبب برداشت وزادمنشانه از مسائل مذهبی ،از اختالفرات فرقرهای ر مرذهبی
هواخواهی نمیکرد .او بنا به سخن خوی  ،بهطور اساسی به عقل و استداللهای عقلی پایبند بود و ایرن
نبود مگر به تأثيرپذیری از اندیشههای جدید و نيز تحوالت جدیدی که جهان اسالم را تهدید میکرد.

63
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ویتاهلل سيد محمد طباطبایی ،از رهبران مشروطه و از جمله روحانيونی است کره حضرور فعرال در
جریان مشروطه دارد .وی سخنانی میگوید که میتوان رگههایی از اندیشرۀ ليبراليسريتی را در ونهرا
یافت« :مشروطه ويزی است که بندگان خدا که وزاد خلق شدهاند از قيد اسارت خالص خواهند شرد و
از زیر فشار وندین هزار ساله نجات خواهند یافت .مشروطه ويزی است که عامه ،طعم حریت و وزادی
را خواهند وشيد .زبران و قلرم وزاد خواهرد گشرت 67».وی بره دنبرال مهراجرت صرغری ،خطرا بره
مظفرالدین شاه ،از مجلسی ذکر میکند که در ون «شاه و گدا مساوی باشند».

62

روشنترین نمونۀ اندیشۀ وزادیخواهی در ميان علمرا و روحرانيون ،رسرالۀ «اللئرالی المربوطره فری
وجو المشروطه» است که توسط شيخ محمداسماعيل محالتی ورروی ،یکری از علمرای عتبرات در
سال  9352هر.ق تحریر شده است و روشنتر ،سادهتر و صریحتر از «نائينی» ،در خصوص مشروطه و
لوازم ون سخن میگوید .به اعتقاد وی ،از لوازم مشروطه« ،حریت و وزادی و خودسری خلرق در تمرام
حرکات و سکنات که هر وه بخواهند و هر وه بکند» و مشروطه «مردم را از قيد رقيت وزاد میکند و
حریت مطلقه میدهد ،ونانوه در بالد اروپا که مشروطيت دایر و سایر است ،مشاهده میشود 61».بره
نظر میرسد که گفتههای او به ليبراليسم نزدیکتر بود تا گفتههای دیگر روحرانيونی کره در ایرنبراره
اظهار نظر می کرده اند.
از قسمتهای مهم و قابلتوجه این رساله ،بحث مربوط به برابری مسلمان و ويرمسلمان است کره
از عمده موارد مخالفت گروهی از روحانيت با مشروطه بود .محالتی مینویسد« :در مشروطيت بنا شده
که ونانوه مسلمين از قيد رقيت استبداد  ...در اموال و اعراض و نفوس ونهرا خرالص و وزادنرد ،بره
همين طریق اهل ذمه هم که داخل اسالم و خلفا مسلمين به شمار ویند ،از قيد این رقيت یلره و رهرا
شوند و در تحصيل فواید وطنيه و استعمارات ملکيه  ...با مسلمين مساوی و هرمعنران باشرند 74».بره
ظاهر محالتی رسالۀ مذکور را با نظر دو تن از علمرای برجسرتۀ نجرف؛ یعنری« ،وخونرد خراسرانی» و
«عبداهلل مازندرانی» تحریر کرده است 79و اگر ونين باشد ،رسالۀ مذکور نظر و دیردگاه ون دو نيرز بره
شمار میرود.
معروفتر از محالتی و شاید تنها روحانی که سعی نموده بود بهطور منسجم ،مسرتدل و منطقری از
مشروطه دفاع نماید ،ویتاهلل محمدحسين نائينی بود .وی در دفراع از مشرروطه و در مقابرل مخالفرت
گروهی از همصنفان خود ،مانند شيخ فضلاهلل نوری ،کتا معروف «تنبيهاالمّه و تنزیرهالملّره» را بره
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رشتۀ تحریر دروورد .نگارنده در مقام نقد و بررسی کتا مذکور نيست و در این نوشتار ،تنها به مواردی
از کتا اشاره میشود که دارای گرایشات ليبراليستی است.
نائينی در کتا خود ،به دو اصل مهم ليبراليسم؛ یعنی ،وزادی و برابری اشاره دارد و معتقد است که
«سرمایۀ سعادت و حيات ملی و محدودیت سلطنت و مسئوليت مقدمه ون و حفظ حقروق مليره ،همره
منتهی به دو اصل««حریت و مساوات» است و حق وزادی خردادادی اسرت  ...و تمکرين از تحکمرات
خودسرانه  ...راهزنان ملت ،نه تنها ظلم به نفس است؛ بلکه محرومداشتن خود است از اعظرم مواهرب
االهيه؛ یعنی ،حریت ،رهایی از بندگی».

75

ونانوه پي تر گفته شد ،یکی از علل عمردۀ مخالفرت شريخ فضرلاهلل نروری و هرمفکرران

برا

مشروطه ،همين اصل مساوات یا برابری بود و نائينی در اینجا تالش کرده تا اثبات کنرد ،ایرن اصرل
برابری با اسالم در تضاد و تعارض نيست؛ اما حوادث بعدی نشان داد که او در این کار ناموفق بود.
نظر به نزدیکی اندیشههای نائينی با اندیشههای عبدالرحمن کواکبی در کتا «طبرایگ االسرتبداد»
این نظر را تقویت میکند که اندیشههرای نرائينی برهطرور عمرده؛ ولری ويرمسرتقيم از اندیشرههرای
اندیشمندان سدۀ هيجدهم فرانسه ،به خصوص منتسکيو ریشه گرفته است؛ زیررا کره کترا «طبرایگ
االستبداد» از کتا «ولفيری» پيروی کرده است 73.با پژوه

پيرامون بعضی موضوعات کتا نائينی،

مانند استبداد ،معلوم میشود که واژۀ استبداد و دیگر واژههای مترادف ون ،به همان معنای «دیسپوت»
که در کتا های منتسکيو ،روسو و ولفيری ومده ،بهکار برده شده است 72و این تأیيدی اسرت برر ایرن
ادعا که «نائينی» نيز وشنایی کامل از اندیشههای ور نداشته و او نيز تحت تأثير دیگران ،سعی کرده
بود برای محدود کردن حداقل استبداد ،مشروعيت حکومت مشروطه را اثبات نمایرد کره ترالش او و
شجاعت او قابل تحسين است.
از ونجائیکه کتا نائينی توسط دو مجتهد برجستۀ شيعه و دو روحانی معرروف و مشرهور؛ یعنری،
وخوند خراسانی و عبداهلل مازندرانی تقریظ شده بود ،باید پرذیرفت کره نظررات مطررحشرده در کترا
یادشده ،نظرات و دیدگاههای این دو روحانی بزرگ هم محسو میشود.
صرف نظر از قضاوت در مورد خو یا بد بودن مکتب ليبراليسم ،بایرد اذعران و اعترراف کررد کره
اسالم و ليبراليسم ،بروم داشتن برخی اشتراکات ،دومکتبی کرامال متفراوت محسرو مریشروند کره
اجتماع و اتفاق وندو ناشدنی است؛ تعارض زمانی بيشرتر اسرت کره دیرن و سياسرت یکری دانسرته و
خواسته شود که حکومتی دینی وجود داشته باشد و همين مسأله است که ودمی را وادار مریکنرد کره
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بگوید :علما و روحانيونی که رگههایی از ليبراليسم را پذیرفتره بودنرد ،ونردان وگراهی از ایرن مکترب
نداشتند و راز شکست و ناموفقبودن ونان نيز همين موضوع بوده است و سخن وخر اینکه بررای اداره
حکومت و کشور باید یکی از ایندو را انتخا کرد .زیرا که دارای مبانی کامال متفاوت هستند.
مشروطه خواهان دوره مشروطيت

از متون مربوط به دورۀ مشروطه ،رسالههایی است که از جانب افرراد و شخصريتهرایی کره در ون
روزگار ،در جریان مشروطه ،بهعنوان موافق یا مخالف حضور داشرتند و در راسرتای تمایرل و گررای
خود ،دیدگاههایی را نسبت به مشروطه ابراز داشتهاند که میتواند نشاندهنده و نمایانگر رگههرایی از
اندیشههای جدید در انقال مشروطه باشد .اگروه این رسالهها و نظریات مطرح شده در ونها محدود
هستند؛ اما در جای خود ،یکی از منابگ مهم برای انقال مشروطه هستند و مهمتر از ون ،حکایرتگرر
دیدگاه و نظریات قشرهایی از مردم نسبت به تحوالت ون روز جامعه و حتی جهان است.
یکی از موضوعات مهمی که دراین رسائل ،بي

از دیگر موضوعات ،تکررار و تأکيرد شرده ،مقولرۀ

وزادی است .در ميان این رسالهها ،گاه نيز عنوان ليبرال هم به کار رفته است ،اگروره ایرن افرراد نيرز
وگاهی جامعی نسبت به شقوق مختلف ليبرال نداشتهاند .نویسنده رسالۀ کلمۀ جامعۀ شرمس کاشرمری
(فاضل خراسانی ترشيزی) ونين مینویسد« :یک فرقه از مشروطهخواهان ،فرقۀ ليبررال هسرتند .ایرن
لفظ مفرد است .در لغت التينی؛ یعنی ،رومی قدیم ،ليبرال بوده .در زبان فرنسوی ليبرال شده و معنرای
این کلمه ،وزادیطلب و باجرأت است».

74

رهایی از سلطۀ استبداد ،شاید مهمترین معنرای ليبررال یرا وزادیخرواه ،نرزد بسرياری از هرواداران
مشروطه بوده است .مجلس شورای ملی در پاسخ به سوال مشروعهخواهان که پرسيده بودند« :مراد از
حریت و وزادی ويست و تا وه اندازه مردم وزاد هستند؟» ونين مریوورد« :مرراد از حریرت در حقروق
مشروعه و وزادی در بيان مصالح عامه است تا اهالی این مملکرت مثرل سروابق ایرام ،گرفترار ظلرم و
استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای ونها مقرر است ،مطالبره و اخرذ نماینرد ،نره
حریت از با ادیان باطله و وزادی در اشاعۀ منکرات شرعيه است که هر کس ونوه بخواهد بگوید یرا
به موقگ به اجرا بگذارد».

72

نویسندۀ رسالۀ «مراد از مشروطيت یا کشف حقيقت مشروطيت» نيرز مرراد از «حریرت» را «وزادی
نوع ملت» میداند« :مراد از حریت ،وزادی نوع ملت است از قيد رقيت استبداد  ...الزمۀ رهاشدن از قيد
اسارت ،وزادی است 76».با وجود اینکه در بسياری از این رسالهها ،تأکيد بر رهرایی از اسرتبداد اسرت،
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بعضی از ونان به ابعاد دیگر ليبراليسم از قبيل وزادی در اعمال و عقایرد اشراره دارنرد .صراحب رسرالۀ
«حقوق و وظایف ملت» که در سال  9352هر.ق از نویسرندهای نرامعلوم منتشرر شرده اسرت ،ونرين
میوورد« :حقوق و وظایف توأماند .حقوق شرما عبرارت از وجرود شماسرت؛ عبرارت از حيرات و وزادی
شماست .ویا انصاف است کسی را هميشه در ذلت و جهالت اسرير داشرت و مرانگ بينرایی او گردیرد ...
ونوه برای هر یک حق است ،برای تمام حق است و باید تمام زندگی کنند؛ در اعماق و عقایرد خرود
وزاد باشند تا درصدد تکميل نواقص خود برومده و به مدارج عاليه نایل شوند  ...وه روزگاری دارد کسی
که از تمام وزادیها محروم باشد  ...و وه حالی دارد ملتی که به این درد مبتال باشند»

77

نویسندۀ رسالۀ «حقوق و وظایف ملت» در دنبالۀ بحث خود ،با تأکيد بر اینکره طبيعرت انسرانهرا
یکسان است ،معتقد است ،هر انسانی فاعل ،مختار و وزاد در رأی خود است و اگر انسان به وظيفۀ خود
که وزادی در خيال و عمل است ،رفتار ننماید ،از درجۀ انسانيت ساقط و حيران خواهرد برود .وی نبرود
وزادی را برابر با اضمحالل قوانين اخالقی میداند و معتقد است که وزادی عين حقوق و حقروق عرين
وزادی است.

72

حاج مال عبدالرسول کاشانی ،وزادی را در ابعراد وزادی مجرامگ ،وزادی در انتخرا وکيرل ،وزادی در
عقاید ،وزادی در قلم و بيان ،وزادی در صنعت ،کسب و سایر لوازم زندگی 71مورد بحث قرار میدهد که
تا حدودی نزدیک به ليبراليسم واقعی است؛ اما او نيز نخواسته یا نتوانسته است در این مورد بري ترر
بحث نماید که ویا پي شرطی برای این نوع وزادیها وجود دارد؟ اگر وجود دارد ،وگونه است؟
یکی از احزا و گروههایی که به دنبال استقرار مشرروطيت اعرالم حضرور و وجرود کررد« ،فرقرۀ
وزادیخواهان» بود .که به تعبيری میتوان گفت :فرقۀ «ليبرالها» که خود عنوان ،نمایرانگرر حضرور
ونين اندیشههایی در انقال مشروطه بود .در قسمت سياسی مرامهنامۀ این فرقه ،به مرواردی ماننرد:
وزادی کليۀ مطبوعات ،جمعيتها ،اجتماعات ،احزا  ،مصونيت شخص ،مسکن ،دارایری و اعتبرارات از
هر نوع ،مورد تاکيد قرار گرفته است 24که نمونۀ دیگری از ترأثير اندیشرۀ ليبراليسرتی برر شرکلگيری
مشروطه است.
یکی از شقوق ليبراليسم ،عقل گرایی و تکيره برر عقرل اسرت و ایرن موضروع نيرز در رسرائل دورۀ
مشروطه و حتی پي

از ون منعکس شده است« .ميرزا علی اصغرخان لسانالدوله» ،صراحب «رسرالۀ

مختصر» ر که ون را در سال  9342هر.ق تحریر کرده است ر از جمله افرادی است که سالها پي

از

استقرار مشروطيت ،از عقل به عنوان یک مقولۀ مهم و اساسی در پيشرفت و ترقی ور توجره کررده
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عقل و بهکار بستن ون در زندگی فردی و اجتماعی است« :سياست بایرد

بر بنيان عقل قرار گيرد .پایۀ سياست را عقل میسازد و این علم را حکما ،حکمت عملی نام نهرادهانرد
که عبارت از سياست مدن و تهذیب اخالق و تدبير منزل است .ترقی مادی و صنعت مغربيان همگری
از بروزات عقل است؛ اما الزمۀ بروز عقل را شرایطی است .اطمينان یا قانون و اختيار کره بره مفهروم
وزادی بهکار برده شده و خداوند بندگان را وزاد فرمود که در وزادی فوایردی برود 29».وی اختيرار را بره
اختيار بدنی زبانی و اختيار قلمی تقسيم میکند.
رسالۀ مذکور در ادامه به موضوع مساوات میپردازد و مینویسد« :مساوات دو نوع است :مساوات در
نفوس و دیگر مساوات در حقوق .در قانون مساوات ،همۀ مردم از توانگر و گدا ،در رتبۀ واحد حرکرت
کنند و ون پایۀ خدمتگزاری در نظام عالم است 25».این نيز بيانگر وشنایی گروههایی از جامعۀ ایرران
با اندیشههای موجود در دنيای ون روزگار بوده است.
خاطرات «توران تاجالسلطنه» ،دختر «ناصرالدین شاه» ،یکی از جالبترین و در عين حال مهمترین
مواردی است که رگههایی از اندیشۀ ليبراليستی ،بهطور کامل در ون مشهود اسرت .اهميرت موضروع،
بي تر از ون جهت است که این موضوع در گفتار زنی در ایران عصر ناصرری اسرت و ون هرم دخترر
«ناصرالدین شاه» که خود مظهر استبداد و نقطۀ مقابل وزادی بود« .تراجالسرطلنه» در خراطرات خرود
میگوید که او از معلم

وموخت «انسان وزاد و مختار خلق شده است ».او هواهخرواه وزادی و حقروق

انسانی زن در جامعۀ ایران است و ضمن مقایسۀ زن ایرانری برا زن اروپرایی ،زن ایرانری را در زنجيرر
اسارت معرفی میکند و میگوید« :انسانی که خلق شده است برای وزادی و برای زندگی ،ورا باید بره
ميل دیگران زندگی نموده و محکوم به حکم دیگری باشد ،در حالیکه در نوع انسان امتيازی نيسرت.
شایستۀ ودميان این است که در تحت یک حریت و وزادی طبيعی ،زندگی نمایند».

23

رسالۀ «منهاجالعلی» ،نوشتۀ «ابوطالب بهبهانی» که به ظاهر در سال 9514هر.ق تحریر شده است،
از محدود نوشتههایی است که ضمن بيان وزادی ،موارد وزادی را برشمرده است که این نيرز بيرانگرر
وشنایی و معرفت نسبی نویسنده با نوع وزادیهای موجود در دنيای ور بوده است« .بهبهانی» ،ترقی
و قدرتمندی فرنگستان را در وجود «حریت» می دانست« :ونوه فرنگستان را فرنگستان کرده ،قبرل
از هر ويز ،حریت است .حریت واقعی سه قسم است :نخست ،وزادی شخصی  ...تساوی وحراد و افرراد
ناس در محاکمات و محاسبات و معامالت  ...ودمی تا وقتی کره وزادی را درک نکنرد ،دسرت بره کرار
اصالح و یا صنعت و زراعت نمریزنرد  ...نجرات ایرران و بقرای ایرران در وزادی اسرت  ...دوم ،وزادی
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سياسی است؛ یعنی ،ملرت وزاد اسرت در ایرنکره مداخلره داشرته باشرد  ...در احکرام سياسريه ،وزادی
مطبوعات ،وزادی روزنامهها ،طبگخانهها ... ،وزادند که بنویسرند و طبرگ کننرد  ...سروم ،وزادی گررفتن
امتيازات برای اختراعات و کارهای مفيد  ...افراد بتوانند وزادانه اسرتعداد خروی

را در وبرادی و ترقری

مملکت به کار اندازند 24».این نيز از دیگر نوشتههایی است که به مکتب ليبراليسم نزدیک بود.
انعكاس انديشه ليبراليستی در قانون اساسی مشروطه

یکی از شقوق و مفاهيم ليبراليسم« ،قانون» است .قانونی که مشخصکنندۀ حقروق و وظرایف متقابرل
ملت و دولت است که هر کدام از طرفين ،بر اساس اصول و قوانين مطرحشده ،باید به وظایف خرود عمرل
نمایند .قانونی که برومده از خواست و ارادۀ مردم باشد .اگر پذیرفته شود که حکومت قرارداد اجتماعی ميان
دولت و ملت است ،مفاد و موضوع این قرارداد ،تعيينکنندۀ حد و مرزها و قانون اساسی است.
یکی از شعارهای نخستين و خواستههای جدی روشنفکران و حتری کرارگزاران جامعرۀ ایرران کره بره
تودههای مردم هم کشيده شد و سالها پي

از مشروطيت رواج داشت ،قانون بود و به دنبال شکلگيرری

مشروطه ،نخستين اقدام نمایندگان مجلس ،تدوین قانون اساسی مشروطه بود و شاید نخسرتين نمودهرای
اصلی تفاوت در دیدگاه مشروطهخواهان ،در زمان تدوین قانون اساسی پي

ومد و نشان داد که نمایندگان

تا وه ميزان با اندیشههای وارداتی و نيز باورها و فرهنگ دینی خود وشنا هستند.
از جمله اندیشههایی که در قانون اساسی مشروطه ظهور و بروز پيدا کرد ،اندیشۀ ليبراليستی بود .پس از
صدور فرمان مشروطه و پي

از تدوین قانون اساسی ،بيانيۀ مفصلی بهعنوان «وزادی ایرران و ایرران وزاد»

با شعار انقال فرانسه؛ یعنی« ،وزادی ،مساوات ،اخوت» ،به امضای «علیمحمد» انتشرار یافرت کره در ون
متن ،اصول هفدهگانۀ اعالميۀ حقوق بشر ،مصوبۀ مجلس ملی فرانسه را وروده اسرت و نویسرنده پيشرنهاد
میکند که مجلس شورای ملی ایران ،قانون اساسی را بر اساس اصرول ون تردوین کنرد 22کره ایرن خرود
نمایانگر تالشی بود که قانون اساسی مشروطه ،به اقتباس از قوانين وربی تدوین گردد.

«اصل هشتم» متمم قانون اساسی مشروطه ونين میگوید« :اهالی مملکت ایران در مقابل قرانون
دولتی متساویالحقروق خواهنرد برود 26».ایرن کرار مهمری برود و تحقرق یکری از شرعارهای اصرلی
مشروطهخواهان .در سرزمينی که برخوردار از نظام طبقاتی بود و هر طبقرهای بررای خرود امتيرازات و
ویژگیهای خاصی را قائل بود ،حال همه باید در برابر قانون برابر باشند .اگروره ایرن اصرل در عمرل
رعایت نشد؛ اما ووازی خو بود.
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«اصل بيست و ششم» ونين میوورد« :قوای مملکت ناشی از ملت اسرت» و ایرن عبرارت درسرت
معادل وخرین اعالميۀ حقوق بشر قيد شده است« :ارادۀ ملت ،اساس قدرت حکومت» و این ،به معنای
از بينبردن اساس مذهبی و دینی حکومت بود .حکومرت ،دیگرر ودیعره و موهبرت االهری محسرو
نمیشد؛ بلکه اراده و خواست مردم تعيينکننده بود.
«اصل نهم» « :افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض
هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر به حکم و ترتيبی که قوانين مملکت معين مرینمایرد ».در
جامعهای که پادشاه مالک مطلق و همهکاره و همهويز مردم محسو میشد و مردم رعيت او بودنرد،
این اصل نيز نمود دیگری از تفکر ليبراليستی محسو می شد که در جرای خرود ،بسريار بااهميرت و
اساسی بود.
«اصل هيجدهم»« :تحصيل علوم و معارف و صنایگ وزاد است مگر ونوره شررعاً ممنروع اسرت».
اگروه در پایان ون ،قيد و بند ومده است؛ اما این نيز نشاندهندۀ تأثيرپذیری از ليبراليسم و مهرمترر از
ون ،تحقق شعار افرادی بود که سالها برای تحقق و پيادهشدن ون مبارزه میکردند.
یکی از بهترین نمودهای اندیشۀ ليبراليستی در قانون اساسی مشروطه که برای وزادیخواهان و رهبران
مشروطه اهميت اساسی و حياتی داشت« ،وزادی مطبوعات» بود که در اصل بيسرت ومرده اسرت« :عامرۀ
مطبوعات ،وير از کتب ضالل و مواد مضره به دین مبين ،وزاد و مميزی در ونها ممنوع است».

«اصل بيست و یکم» قانون مشروطه ،از دیگر اصولی بود که در ون ،رگههایی از اندیشۀ ليبراليستی
وجود داشت« :انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنۀ دینی و دنيوی و مخل بره نظرم نباشرند ،در تمرام
مملکت وزاد است».
ونوه از اندیشۀ ليبراليستی در قانون اساسی مشروطه متبلور و متجلی شد ،حاصل تالش نمایندگان
و افرادی بود که یا خود با این اندیشهها ،وشنایی داشتند یا تحت ترأثير افکرار و اندیشرههرای افررادی
مانند :وخوندزاده و ميرزاملکمخان قرار داشتند .ونوه مهم بود ،تحقق شعارهایی برود کره سراليان دراز
برای قانونیکردن ونها ،مبارزه شده بود .همانطوریکه پي تر گفته شد ،ليبراليسم به معنای جامگ و
واقعی خودش که در مغر زمين وجود داشت ،در قانون مشروطه نمود پيدا نکرد؛ اما ظهرور و برروز در
قانون اساسی ،ناشی از تاثير گزاری این اندیشه بود.
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نتيجه

ورود اندیشههای جدید وون ليبراليسم به سرزمين ایران عصر قاجاران ،حاصل تالش روشرنفکرانی
بود که در راستای وظيفه ملی برای نجات کشور خود از مشکالت و نابسامانيها ،کوشر

مری کردنرد.

ونان وون پيشرفت ور را شاهد و ناظر بودند ،بر ون شدند که بفهمند راز پيشرفت و ترقری ورر در
ويست؟ در پی پاسخ گویی به این سوال بود که مصمم شدند راهی را که ور از رنسانس به بعد طی
کرده بود ،در ایران طی نمایند ،اما با شتابزدگی و بدون مطالعره شررایط و عرواملی کره باعرث ظهرور
اندیشههای جدید در ور شده بود.
هر کدام از روشنفکران بنا به تعلقات گروهی و دودوههای ذهنی خود بر یک یا وند عنصرر تاکيرد
بيشتری داشتند و عملی شدن ون را راه مقابله با مشکالت جامعه ایران می دانسرتند  .تررویج و تبليرغ
ليبراليسم توسط پيشگامان اخذ اندیشه وربی در راستای هدف مذکور وارد ادبيات سياسی جامعه ایرران
شد  .اما نه به معنای خاص و جامگ ون ،بلکه تنها عناصرر و رگره هرایی از ون رواج یافرت و در واقرگ
اندیشه ليبراليستی بصورت ناقص وارد فرهنگ و ادبيات سياسی جامعه ایران گردید.
تقارن ورود اندیشۀ ليبراليستی با وواز تجدد در ایران ،تنها به عوامل خارجی مربوط نبود .همرانطور کره
ورود تجدد به ایران ،ناشی از احساس نياز ایرانيان به فنووری بود ،ورود اندیشۀ ليبراليسرتی بره ایرران نيرز
ناشی از یک نياز داخلی بود .اگر ونين نيازی نبود ،این اندیشه خيلی زود رو به زوال مینهاد و نمیتوانست
الگوی عملی یک کن

جمعی در جنب

مشروطيت شود .ونوه زمينه را برای نواندیشان ایرانی ليبراليسم

فراهم کرد ،همانا وجود استبداد بود .ضرورتی که نواندیشان ایرانی را متقاعد کرد تا بررای قانونمنردکردن
رفتار پادشاه تالش نمایند و این تالش ونها منجر به برپا ساختن نهادهرای سياسری و اجتمراعی جدیردی
وون :پارلمان ،شورای وزیران ،مجامگ ،احزا و  ...در ایران گردید.

روشنفکران و نواندیشان ایرانی که در پی رفگ مصائب و مشکالت کشور خود بودنرد ،بري

از هرر

اندیشۀ دیگری متوجه ليبراليسم شدند تا بر اساس نروع نيراز خرود ،گونرهای از ليبراليسرم را در صردر
مشروطه فراهم وورند؛ اما الگوبرداری ونها ،هم به دليل عدم فهم کامل ون از سوی نواندیشان ایرانری
و هم بیتوجه به وگونگی شکلگيری ون در ور  ،نه تنها لباس درخوری بر اندام جامعۀ ایرانی نبرود؛
بلکه نتایج نظری و عملی ون ،با خواستهها و ورزوهای ونها فاصله داشت.
رواج و تبليغ اندیشه ليبراليستی توسط افرادی وون :وخوندزاده و ميرزا ملکمخان درایران ،ون هم به
صورت ناقص ،مورد استقبال بعضی گروهها و جریانات واقگ شد؛ وون به زعرم ونران ،مناسربتررین و
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بهترین اندیشهای بود که میتوانست اوضاع را دگرگون کند .از جمله اهدافی را که اندیشۀ ليبراليسرتی
در ایران دنبال میکرد ،عبارت بود از :اصالح یا نفی کامل مذهب و مظاهر ون ،اصالتدادن به عقرل و
علم و طرد ونوه ويرعلمی و ويرعقالنی بود ،تأکيد بر حاکميت قانون و حقوق اساسی ملت ،تأکيد برر
وزادی و حقوق بشر و تأکيد بر اصل برابری و مساوات.
نظر به بعضی از اهداف فوق ،طبقۀ روحانی نمیتوانست و تمرایلی نداشرت کره وگاهانره از اندیشرۀ
ليبراليستی استقبال نماید؛ اما گروههایی ازاین طبقۀ مذهبی ،از اندیشرۀ ليبراليسرتی اسرتقبال کردنرد و
حتی سعی کردند ون را با اسالم و شریعت دینی وشتی دهند .ونوه بررای طبقرۀ روحرانی مهرم برود،
محدود کردن قدرت استبداد و اجرای عدالت بود.
سخن وخر اینکه ،قانون اساسی مشروطه ،از نتایج رواج اندیشۀ ليبراليسرم برود و عناصرری از ایرن
اندیشه ،در قانون مذکور به صورت مصوبۀ قانونی درومد و نهادینه شد و شعارهای اصلی ليبراليسرم در
ایران ،نظير :وزادی ،برابری ،تفکيک قوه ،مهار استبداد ،تشکيل پارلمان و  ...تبدیل بره اصرول قرانونی
شد؛ اما در کنار اینها همونان مواردی بود که در تضاد با ليبراليسم بود.
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