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 چکیده

هر یک از اقشار مختلف جامعه به سهم خود در تعیین سرنوشت کشور و رقم 
پردازند. قشر روشنفکر نیز از جمله اقشار خوردن تحوالت آن به ایفای نقش می

هم یکی از عناصر کلی مستثنا نیست. در ایران  یجامعه است و از این قاعده
مؤثر در تاریخ سیاسی معاصر کشور، قشر روشنفکر است. نسل اول 

دار جریان روشنفکری کشور به تأمل در روشنفکران ایران به عنوان طالیه
ماندگی  کشور پرداختند و چرایی این وضعیت را در انحطاط و عقب یمسئله

بافت و ساخت قدرت دولت با جامعه، حدود قدرت دولت و  یقالب رابطه
قدرت تحلیل کردند. با توجه به این نکته، رسالت پژوهش حاضر، بیان مطالبات 

اصلی  ینسل اول روشنفکران ایرانی است و در پاسخ به این پرسش که مطالبه
نسل اول روشنفکران ایران در مورد ساخت قدرت سیاسی کشور چه بود، این 

اسنادی بررسی و -ایتابخانهکتوصیفی و -فرضیه طرح و با روش کیفی تحلیلی
اصلی این روشنفکران، محدودیت قدرت سلطنت  یشد که خواسته مشخص

                                                                                                    
 (a.savar@yahoo.com)المللی امام خمینی)ره(استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین. 1
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 یبرای تأمین حقوق مردم با حاکمیت قانون بود که در قالب نقد سلطنت مطلقه
شد که مشروطه و حقوق مردم بیان می یاستبدادی و حمایت از سلطنت معتدله

لیبرالیزاسیون است و بر تحدید قدرت های چارچوب نظام مفهومیِ از شاخصه
حکومت و تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه برای تأمین حقوق 

 .شهروندی مردم تأکید دارد
روشنفکر ایرانی، سلطنت مطلقه و مشروطه، ساخت قدرت، حقوق : هاکلیدواژه

 مردم، لیبرالیزاسیون.
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 مقدمه

جدید  یهکه دنیای جدید سیاست را کشف کرد، هابز و دکارت، فلسف یمَکیاول
هژمونی تفکر  یهبنا نهادند. هر چند این فلسفه در سای ،را در این دنیای مکشوف

را همراه رنسانس، رفرم،  1اقتدارگرای الهیات سیاسی قدما بالید اما نظام قدمایی
مناسبات جدید را  یدهفیزیک نیوتن و انقالب فرانسه، به زیر کشید و شالو

جدید  یهفدهم و هجدهم، دوره یهبنیان گذاشت. با عصر روشنگری در سد
-همناسبات عالم و آدم پدیدار گشت و عقل کوشید تا فرمانروایی خود را در هم

را سر داد. این  2قلمروها مستقر سازد و نوید آزادی از هدایت دیگری ی
ر عام و در ایران به طور خاص، تحوالت عظیم فکری غرب، در شرق به طو

انعکاس یافت و این انعکاس اندک تمدن جدید غرب، عامل ایجاد بحران در 
نظام معنایی سنت قدمایی ایرانیان شد و این بازتابِ خاص نظری تجدد، در 

 آراء روشنفکران نسل اول ایران پدیدار گشت.
ران، بدون تحلیل بنابراین، بررسی تاریخ تحول و تفکر سیاسی دوران معاصر ای

ایرانی، مبهم و پیچیده است. جریان  3روشنفکر یجریان روشنفکری و مقوله
پیرامون پرسش چرایی  یبا اندیشه "روشنفکر ایرانی"روشنفکری ایران و تولد 

ماندگی آغاز شد. بنابراین، اندیشیدن روشنفکران ایرانی به مباحث عقب
با تجدد و با دانشِ به ضعف  اجتماعی و سیاسی کشور، در فضای رویارویی

و قرون  4ایران، آغاز گشت. با ورود ایران به دوران جدید، پس از عصر زرین
طرحی نو در  رسید که زمینه و زمانه، مهیایمتمادی زوال اندیشه، به نظر 

-ایرانی نیست. اقدامات اصالحی عباس میرزا و دیگر مصلحان، شالوده یهاندیش

                                                                                                    
 دربارة ایران.. در رابطه با مفهوم نظام قدمایی و جدید بنگرید به: مجموعه آثار جواد طباطبایی بخصوص تأملی 1

2. Kant, WA, S. 39-40. 

3. Intellectual 

4. Golden Age 
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مل تولد نسل اول روشنفکران شد. با زایش نسل فصل نوین اندیشه و مح ی
جدیدی  یانحطاط، وارد مرحله یاول روشنفکران، اندیشیدن پیرامون مسئله

تفکر عصر زرین نبود بلکه نشانگر پایان رکود فکری  یهگشت اما در ادام
شناختی بود. سنت قدمایی با بحران در وجوه فلسفی و معرفت یجامعه و مواجهه

د در بنیاد متافیزیکی این سنت به معنای جایگزینی مبانی فلسفی نوین البته تردی
را  هسیر انحطاطی بود که امکان نوزایی اندیش نبود بلکه گویای گسست در

 نمود.سلب می
ورزیِ روشنفکران نسل اول، از یک زاویه  به دو بخش سلبی و مبنای اندیشه

فکری با استبداد به مثابه  یسلبی، مبارزه یشود. در وجهایجابی تفکیک می
ایران و عامل انسداد هر تحولی برای احیای ایران  یهبختی جامعنگون یهریش

سلبی  ینسل اول روشنفکران، در این وجه یهبود اما مشکل تحقیق در اندیش
ایجابی تفکر آنان است که دچار عدم انسجام در  ینهفته نیست، بلکه در وجه

این  یابراین، مهمترین اقدام در فهم اندیشه. بناستهای فکری گزاره
نظری  یهبندی شاکلروشنفکران، تمهید چارچوب مفهومی مناسب برای صورت

های روشنفکران مزبور در این اندیشه است که در پژوهش حاضر، اندیشه
شود و هدف پژوهش، پاسخ چارچوب مفهوم ساخت قدرت سیاسی سنجیده می

ه اصلی نسل اول روشنفکران ایران در مورد به این پرسش است که: مطالب
پژوهش در پاسخ به پرسش فوق  یفرضیه ساخت قدرت سیاسی کشور چه بود؟

اصلی روشنفکران نسل اول ایران در مورد ساخت  یعبارت است از: خواسته
قدرت سیاسی، محدودیت قدرت سلطنت برای تأمین حقوق مردم با حاکمیت 

 قانون بود. 
-مزبور از حیث محتوا، تحلیلی یدر برررسی فرضیه روش این پژوهش،

ها، توصیفی در چارچوب نظری لیبرالیزاسیون است و از حیث گردآوری داده
به متون مربوطه به عنوان زبان مکتوب و گفتمان نوشتاری، اسنادی است که 

( 64: 1394منش، به نقل از فسایی و عرفان 222: 2006)مگاالکوی، شوداستناد می
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های اجتماعی ها و پدیدهواقعیت یهنوعی زبان، بازگوکنند یهبه منزل و متن
 . (124-122: 1390)وبر، است

 چارچوب مفهومی پژوهش

متنوع رویدادها در  یمجموعه: لیبرالیزاسیون و تحدید قدرت سیاسی( 1
 یتساهل در سایه یهعصر جدید، اوضاع را برای لیبرالیسم مساعد کرد و نظری

و مفهوم لیبرالیزاسیون تبلور یافت. ( 380: 1377)هال، رشد یافتپلورالیسم 
قالبی از افکار و اعمال جهت رفاه عمومی، مطابق رأی مردم دموکراتیزاسیون، 

ی (.108: 1358و دیگران،  )مریاماست به معنای حکومت  1دموکراس
های مختلف یافته از زمان یونان باستان، صورت( 63: 1379)نوربخش، مردم
هنگام برخورد با واقعیت،  2آلچون یک طرح ایده (61: 1382)بشیریه، است

ها مانند یابد، از برخورد دموکراسی با منشور واقعیت، طیف دموکراسیتغییر می
، دموکراسی 5، سوسیال دموکراسی4، لیبرال دموکراسی3دموکراسی نمایندگی

کارهای اجتماعی دموکراسی در جریان پی بنابراین، و ... متولد شد. 6حزبیتک
 ( 262: 1377)هلد، تکامل یافت

 .(129: 1373)هانتینگتون، لیبرالیزاسیون با دموکراتیزاسیون تفاوت دارد
التینی به معنای آزاد است که بر اساس  LIBERلیبرالیسم مشتق از کلمه 

های مذهبی باعث گذارد. جنگبه صیانت نفس انسان احترام می حقوق طبیعی
دارای مذهبی شد اما منحصر به مدارای مذهبی نشد. در اقتصاد م یبروز اندیشه

های سازی تعبیر شد و در سیاست از تأسیس تشکلبه حق مالکیت و خصوصی

                                                                                                    
1. Democracy 

2. Ideal Type 

3. Representative Democracy 

4. Liberal Democracy 

5. Social Democracy 

6. One-Party Democracy 
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سیاسی و اجتماعی بدون دخالت دولت، تفکیک قوا، جدایی جامعه از دولت و 
لیبرالی در باب  یکرد. اندیشهخصوصی فرد از جامعه حکایت می یتمایز حوزه

های مطلقه برای تحدید قدرت پادشاهان و  حکومت، در دوران دولت
یند طرح و بسط قدرت آمحدودیت دخالت آنان در جامعه طرح شد و فر

های فردی، مند و اختیارات قانونمند حاکم برای عدم تجاوز به آزادینظام
 لیبرالیزاسیون یعنی تحدید قدرت سیاسی نام گرفت که با دموکراتیزاسیون یعنی

 تغییر ساخت قدرت و انتقال آن از حاکم به مردم تفاوت دارد. 
وجه تمایز لیبرالیزاسیون از دموکراتیزاسیون این است که در لیبرالیزاسیون 

ولی در  "حدود اعمال قدرت حکومت چیست؟"شود: پرسیده می
لیبرالیسم،  "کند؟چه کسی حکومت می"دموکراتیزاسیون پرسش این است که 

حکومت است اما دموکراسی، تقسیم آن قدرت میان مردم است. تحدید قدرت 
-لیبرالیسم در مادیات و معنویات از آزادی فرد در مقابل حکومت پشتیبانی می

کند و به آن جنبه از فرد توجه دارد که معطوف به درون است. فرد در لیبرالیسم 
گیرد اما در جهان پرمخاطره و همراه با رقابت و مبارزه برای بقا قرار می

مبتنی بر توافق مشترک افراد، فرد و  یکوشد با ساختن جامعهدموکراسی می
جامعه را آشتی دهد و بر آن جنبه از فرد تأکید دارد که معطوف به بیرون است. 

اما این به معنای انکار  شودمی در فضای اندیشه، لیبرالیسم از دموکراسی متمایز
یند لیبرالیزاسیون آ. تفکر لیبرالی بر فرهمزیستی آن دو در نظام سیاسی نیست

: 1378)بوردو، بر لیبرالیزاسیون است جنبش فکری لیبرالیسم، مقدمتقدم دارد و 

. لیبرالیسم در قرون پانزده و شانزده به موازات تالش نظام جدید برای طرد (15
و در نتیجه، لیبرالیسم با  (13: 1380)شاپیرو، داری ایجاد شدنظام زمین

امتیازات سیاسی و اقتصادی  ها ازبورژوازی منطبق تلقی گشت؛ زیرا لیبرال
وود، )هیانتقاد کردند بر مبنای اصل و نسب در نظام فئودالیدار اشرافیت زمین

بورژواهای لیبرال، نظام سیاسی را  اقتصادی آزادی یو طرح اولیه (61: 1379
  .(9: 1357 )کوتل،نیز متحول کرد
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لیبرالیزاسیون، فرآیند تحدید قدرت حکومت با هدف آزادی شهروندان از 
های مدنی، سیاسی، تجاوزات احتمالی دولت، تأسیس تشکل برای آزادی

مدنی در نقش سپر دفاعی میان فرد و  یاجتماعی و اقتصادی و تشکیل جامعه
قال قدرت به مردم از دولت است اما دموکراتیزاسیون، فرآیند تغییر ساخت و انت

طریق توزیع قدرت است. این ادعا که لیبرالیزاسیون به دموکراتیزاسیون منجر 
)بوردو، لیبرالیسم بر دموکراسى استوار است یشمارانهشود،  بر تقدم گاهمی

به این معنا که دموکراتیزاسیون از نظر زمانی بر لیبرالیزاسیون (، 179: 1378
قی، اعم از آن است. پس، لیبرالیزاسیون عبارت از خر دارد و به لحاظ منطأت

در  "توزیع نهادمند قدرت"تحدید قدرت حاکمان و دموکراتیزاسیون به معنای 
 جامعه است.

پرداز انقالب و در روشنفکر در یک جا، نظریه :روشنفکر و روشنفکری( 2
-اینکاری است. از پرداز محافظهحاکم و نظریه یجای دیگر، ایدئولوگ طبقه

خواه، انقالبی و سکوالر، گذار، آزادیشکن، بدعترو، اصطالح روشنفکر بر آئین
کار، همرنگ با جماعت، حامل سنت، هوادار وضع موجود و همچنین محافظه

ای روشنفکر را شاخص عده (.45: 1377)بروجردی،شود پاسدار ایمان اطالق می
سکوالر جوامع  های لیبرال وعصر روشنگری یعنی عصر خرد و انگاره

روشنفکر به مهارت در کار  یواژه. ,Burn) 1994: 120)داننددموکراتیک می
(. این 247:1384فکری داللت دارد و معنای ضمنی خالقیت هم دارد)بشیریه، 

معلمین، دانشجویان، تعریف شاید جامع باشد ولی مانع نیست، چون 
آن، از  ید و با وسعت دایرهشونپژوهشگران، بازرگانان و ...، روشنفکر تلقی می

تر روشنفکری شود. البته، برخی در تعریف جامعماهیت روشنفکری دور می
کند و دلبستگی او به زندگی فکری، اند: روشنفکر برای فکر، زندگی میگفته

 .Hofstadter, 1964: 27))شباهت بسیار به دلبستگی مذهبی دارد
ید گفت: در ایران تا پیش از عصر در رابطه با جریان روشنفکری در ایران با

، حکومت سلطنت مطلقه تنها شکل نظام سیاسی ایران بود. میراث مشروطه
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باستانی ایران در اعتقاد به حکومت سلطان دارای فره ایزدی، با باور اسالمی 
اعتقاد به حق الهی سلطنت یعنی اعطای حکومت از خدا به سلطان به عنوان 

دولت به رغم برخی تعارضات در مقاطعی، یگانه شد  اهلل در آمیخت و دین وظل
کرد و با اهتمام سلطان اسالم و قلمرو اسالمی حراست می یهکه پادشاه از بیض

سلطنت او توجیه شرعی ، به اجرای وظایف اسالمی و رعایت ظواهر شریعت
 (.37: 1387)آجودانی، یافتمی

حکومت قاجار با افزایش اما ناکارآمدی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
اقشار مختلف از سلطنت ، نارضایتی خارجیاستبداد داخلی و افزایش نفوذ 

 یههایی از ایرانیان دربارگروه قاجاریه را برانگیخت. آگاهی یهاستبدادی مطلق
 یهبه گسترش تمایالت ضداستبدادی و اندیشجوامع غربی،  پیشرفت

 ترین مطالبات مردمیجامید و یکی از مهمخواهی و تجددگرایی در ایران انترقی
مهم  یسلطنت قاجاریه در ایران شد. نکته یه، نفی استبداد مطلقهعصر قاجاری

عمومی تا حدود  که نباید از آن غافل شد این است که این آگاهی و مطالبات
زیادی بازتاب تعمق نسل اول روشنفکران ایرانی پیرامون انحطاط ایران و 

آن با غرب بود و این روشنفکران در ایجاد فضای انتقاد از ساخت  ییسهمقا
داشتند. رسالت این نوشتار، ایضاح نقش  نقش بسزایی مطلقهقدرت سلطنت 

نسل اول روشنفکران ایران در تبیین تحدید ساخت قدرت سیاسی با استناد به 
 خان، میرزاعبدالرحیم طالبوف ومیرزاملکم -آرای سه روشنفکر این عصر

 در پرتو چارچوب مفهومی لیبرالیزاسیون است.    -میرزافتحعلی آخوندزاده
 تالش نسل اول روشنفکر ایرانی در تبیین تحدید قدرت سلطنت

: قانونی و حقوق مردم گذار از سلطنت مطلقه به سلطنت (1
در دوران ناصری و مظفری  در جلفای اصفهان( .ق1249خان)متولد میرزاملکم

-مند بود و از پیشرفت و الگوسازی از مدنیت غربی بحث میبه اصالحات عالق

غیبی یا دفتر تنظیمات، انتظام لشکر، مجلس  یهای کتابچهاو در رساله کرد.
قانون از حکومت و تمدن  یتنظیمات، دستگاه دیوان، رفیق و وزیر و روزنامه
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 زندگی سیاسی خود، یدو مرحله اروپایی و حکومت قانون سخن گفت. او در
سیاسی  یاول که مقام برجسته ینگاه متفاوت به سلطنت داشت: در مرحله

حکومت قاجار بود، از سلطنت مطلقه در قالب تئوری دولت قوی حمایت کرد و 
دوم که از مقامات خود طرد شد،  طرفدار محدودیت اختیارات  یدر مرحله

 حکمران شد و موضع رادیکال به حکومت گرفت.

ملکم هنگام حضور در حاکمیت قاجار، سلطنت مطلقه را نخستین قانون نظام 
شاه باید  کهدانست حکومتی ایران، و قانون را روش اساسی اجرای حکومت 

حق انحصاری قانونگذاری و اجرای قانون را با ریاست بر مجلس تنطیمات و 
شرفت و ترقی در ؛ زیرا از نظر او پی(32: 1369)الگار، مجلس وزرا، اعمال نماید

چرخ کارخانه و دیوان، شکسته و »یابد: ساالری منظم تحقق میدیوان یسایه
پوسیده و با مقتضیات زمانه، سازگار نیست. چون کل این نظامات}اصالحات{ 
بسته به نظام دستگاه دیوان است ... ناچار دستگاه دیوان را باید نظم بدهیم. در 

چرخ بخار است. تا این چرخ اصلی درست نشود،  یواقع، دستگاه دیوان به منزله
آن نتایج بزرگ که منظور ماست ابداً حاصل نخواهد شد، نظم لشکر، نظم 
مالیات، ضمانت حقوق، پیشرفت پلیتیک، رونق تجارت و ...، حق تفتیش 

 (.42: 1369)الگار، «حکومت، کالً بسته به ترتیب دستگاه دیوان است
صلی تفکر او است،  به دو نوع مطلق و معتدل او نظام سلطنتی را که محور ا

اگر هم اختیار وضع قانون و هم اختیار اجرای قانون در دست »کند: تقسیم می
پادشاه است، ترکیب آن حکومت را سلطنت مطلق می گویند ... در حکومتی 
که اجرای قانون با پادشاه، و وضع قانون با ملت است، ترکیب آن حکومت را 

سلطنت مطلق نیز از نظر ملکم دو نوع منظم و نامنظم . «نامندیسلطنت معتدل م
اختیاری  یدارد: در نوع منظم، تفکیک قوای محدود وجود دارد که شامل اداره

اختیاری، بیانگر اختیار مطلق دولت در اجرای حکم است  یو قانونی است. اداره
تواند دخل و میقانونی، محدود به حکم قوانین معین است که ن یاما در اداره

 .(63: 1352)نورایی، تصرفی در آن نماید
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ملکم در ابتدا بر این باور بود که پادشاه و اولیای دولت، مبتکر و موجد 
دوم زندگی سیاسی او  یاصالحات گردند و اصالح، از باال رخ دهد اما در دوره

 یقانون شروع شد، مجلس تنطیمات و مجلس وزرا که در دوره یکه با روزنامه
گشت:  اول زندگی سیاسی او زیر نظر پادشاه بود به حکومت پارلمانی تبدیل 

باید اقالً صد نفر از مجتهدین بزرگ و فضالی نامی و عقالی معروف ایران را »
و در پایتخت دولت در یک مجلس شورای ملی جمع کرد و به آنها ماموریت 

قدرت کامل داد ... آن قوانین و آن اصولی را که برای تنظیم ایران الزم است 
 (.60)روزنامه قانون، ش«تعیین و تدوین و رسماً اعالم نماید

تشخیص و تدوین و استقرار قوانین باید حکماً » نوشت:قانون  یهاو در روزنام
ی ملت که به مشورت و به تصدیق دو مجلس جداگانه باشد. یکی مجلس وکال

کند و یکی دیگر، مجلس اقطاب که مرکب است از خود ملت منتخب می
خان بر ملکم یدر این دوره در اندیشه (.25)روزنامه قانون، ش «فضالی قوم

-وجود قانون در هیچ مملکت ظاهر نمی» گردد.تفکیک قوا و قانون تأکید می

ون؛ دوم، قدرت شود مگر به همدستی سه قدرت جداگانه: اول، قدرت وضع قان
. (14) روزنامه قانون، ش «اجرای قانون؛ و سوم قدرت مراتب اجرای قانون

نظم یک دولت »سیاسی ملکم در این دوره مبتنی بر تفکیک قوا است:  یاندیشه
این است که اختیار قانون از اختیار اجرا جدا باشد. ... در این چند سال، جمیع 

)طباطبایی، «عرایض من جدایی این دو اختیار بوده است: وزرا جدا، مقننین جدا.

حد و قدرت بی یندهدر نظام فکری ملکم، قانون تنها محدود کن (.49: 1327
شود. بنابراین، تفکیک قوا در این حصر است و قانون با قانون مهار می

قانون در حق جمیع افراد رعایای ایران حکم » :یابدچارچوب، وجوب می
-مساوی دارد. هیچ شغل دیوانی، موروثی نیست. هیچ یک از افراد ایران را نمی

جبری در مسکن هیچ رعیت ایران  توان حبس کرد مگر به حکم قانون. ... دخول
)طباطبایی، «و عقاید اهل ایران آزاد خواهد بود جائز نیست مگر به حکم قانون

مساوات، آزادی اجتماعات، بیان عقاید، قلم، کسب و ...، و برابری  (.52: 1327
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ها را به خان آندر مقابل قانون از جمله حقوق طبیعی و فردی است که ملکم
دارد. اصوالً بحث ملکم معطوف به تحدید قدرت بیان میعنوان حقوق ملت 

حد آزادی این است که از » گوید:حاکمه است و در مورد حدود آزادی می
او . (125: 1327)طباطبایی، «آزادی هیچ کس به حق هیچ کس، خللی وارد نیاید

همگی فرزندان آدم ... در مرتبه واحدند »در مورد برابری بر این باور است که: 
... و حکم قانون باید در حق جمیع اشخاص از عالی تا دانی و عالم و عامی و 

ملکم به  .(167: 1327)طباطبایی، «امیر و فقیر و شاه و رعیت به مساوات باشد
در دنیا آنچه اموال کسی و اسباب زندگی دیده »نهاد: امنیت مالی نیز ارج می

که افراد آن{ بطور یقین  آدم است.}در هر ملکیشود، همه حاصل کار بنیمی
کنند حاصل کار خودشان، مال خودشان خواهد بود ... به بدانند آنچه کار می

روند و به ظهور جوهر انسانی تحریک حوایج معیشت به میل و جهد پی کار می
گردند.}اگر چنین نشد{ بجز فقر و فالکت و الدوام مصدر اعمال مفید میعلی

برخی بر  .(87: 1352)نورایی، «ری دیده نخواهد شدغیرتی، هیچ اثهنری و بیبی
خانه، تالش برای استقرار تشکیالت مبتنی بر این باورند که تأسیس فراموش

بود. نگرش لیبرالی ملکم به های فردی های اومانیسم و حقوق و آزادیآموزه
ساز طرح گر گرایش او به ناسیونالیسم مترقی است که زمینهوظایف دولت، بیان

در مجموع، سه اصل کلی عقاید  .(95: 1387)مرشدلو، ملت است -هوم دولتمف
که از آن به حکومت منظم  مشروطیت دولتسیاسی ملکم عبارتند از: اول، 

تا سیل مصایب را به  قانونگذاریکند؛ دوم، قانونی تعبیر می یقانونی یا اداره
-طبیعی می که منشأ آن را حق حقوق فردیسد قوانین دفع نماید؛ و سوم، 

آن را به  ی(. ملکم با نگاه لیبرالیستی به دولت، وظیفه58: 1352داند)نورایی، 
دفاع از مرزها، حفظ امنیت کشور و وضع و اجرای قانون محدود کرد.  در 

خواهی و حکومت قانون استوار است، سیاسی ملکم که بر مشروطه یاندیشه
 دیوانیان مقید به قانون گردد.    قدرت شاه و رفتار حاکمان محلی و شودتالش می
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: از انتقاد به سلطنت استبدادی تا تدوین قانون اساسی و تفکیک قوا (2
در تبریز(  به  .ق1250های میرزاعبدالرحیم طالبوف)متولد برخی از  نوشته

سوسیالیسم گرایش دارد اما توجه او به قانون و جلوگیری از فساد قدرت و 
مقابل سلطنت مطلقه، قبول آزادی و مساوات، پذیرش سلطنت مشروطه در 

های اجتماعی، نشانگر تأثیرپذیری مدنی و تشکل یمدارای مذهبی، جامعه
او حمایت از  یسیاسی طالبوف از لیبرالیسم است و کلیت اندیشه یاندیشه

کند تنها راه حل قانون، تفکیک قوا، آزادی فردی و ... است؛ زیرا فکر می
-در صورت ادامه یافتن این جهل و بی»حقوق انسان است:  مشکالت، آگاهی از

شاگرد و نوکر و  یدانشی و ندانستن حقوق، وطن محبوب در آینده، خانه
طالبوف به استبداد پادشاهی  .(129: 1346)طالبوف، «شودچوپان ملل اجنبی می

عیار را سبب فساد و نابسامانی و مانع پیشرفت جامعه تازد و قدرت تماممی
طبقه فقرا بدیهی است که از مادر با زین پاالن نزاییده، همچنان نجبا با »داند: می

لجام ایشان، حق در سواری و مهمیز خلق نشده. پس سالطین مطلقه و اعوان بی
مردم{از ترس و »} (.130: 1346)طالبوف، «مظلوم خود ندارند یبارگیری تبعه

)طالبوف، رهای مفیده انجام دهندتوانند روی پای خویش بایستند و کاواهمه نمی

مطلقه و مشروطه در وصف  یبه دو دسته او ضمن  تقسیم حکومت (.18: 1346
حکومت مطلقه{ در چنین مملکتی تاج و تخت را »}گوید: سلطنت مطلقه می

موروثاً مالکند و وزرا نیز تنها در قبال پادشاه مسئول هستند و اجرای اوامر او را 
خصوص ندارند و یا اگر دارند وضع و اجرای آن هم مخلوط کنند و قانون ممی

اقتدار اعلیحضرت است، تبعه و  یاست ... جان و مال و اختیار تبعه در  قبضه
نوازند، دانند گاهی آدم کشنده را میرعایا تنبیه هیچ تقصیر را قبل از صدور نمی

فروشند، و سازند، ریاست مملکت را به حکام میگناه میگاهی مقتول را بی
تقسیم  یاز نحوه (.127: 1346)طالبوف، «دهندمالیات تبعه را به اجاره می

طالبوف و تأکید بر مشروطیت آن، وجه لیبرالی تفکر او  یسلطنت در اندیشه
سلطنت مشروطه{ آن »}نویسد:حکومت مشروطه می یهویدا است. او درباره
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مملکت را قانون  یارهاست که علیرغم موروثی بودن تخت و تاج مملکت، اد
کند و مجلس وکال که اساسی در مجلس و سناتو یا نجبا که پادشاه تعیین می

نمایند قسمت شده، تدبیر مصالح جمهور، تعیین ملت از بین خود منتخب می
بودجه، وضع قانون و اعالن جنگ و صلح همگی موقوف به رد و قبول این دو 

ک دستگاه وضع قانون از هیئت تفکی (.128: 1346)طالبوف،  «مجلس است
: 1346)طالبوف، مجریه و انتخاب مقننین از شرایط اصلی حکومت معتدله است

نمایندگان ملت، تدوین قانون اساسی است تا در پرتو  یو نخستین وظیفه( 111
اصول حق پادشاه، تعیین مخارج دربار، حق تبعه، حق مجلس وکال، حق »آن: 

واضح و معین و مشخص باشد تا  دستگاه عدلیه سناتو، حق وزرا، حق استقالل
توانند کاری بکنند و نه وزرا مسئول این سند برقرار نشود نه وکال می

جا قانون اساسی نیست، تعبد  زیراهر، (111: 1346)طالبوف، «هستند
(. 159: 1357)طالبوف، شعورانه و رعب وحشیانه استکورکورانه، تقلید بی

 گوید:باره میشمارد و در اینحیات می یرا الزمههای سیاسی طالبوف آزادی
خبر و از نعمت الهی تأسف است این است که ایرانی از عوالم بی یآنچه مایه»

شبهه استعداد که بشر هستند، از سایرین نوع خود بیمحروم مانده. حال آن
 :1346)طالبوف، «ایشان کمتر نیست. بالطبع بایست این آزادی را داشته باشند

آزادی، ثروتی عمومی است، آزادی نه مقدمه و نه نتیجه است یعنی ورای (. 189
قواعد منطقی مستثنی است فقط آزادی  یمنطقی است، آنچه از همه یقاعده
طالبوف آزادی هویت، عقاید و قول یا بیان را از  (.121: 1346)طالبوف، است

-ت و اجتماع سخن میداند و از حق آزادی انتخابات، مطبوعاعناصر آزادی می

کم » . او در دفاع از آزادی بیان بر این باور بود که:(34: 1363)آدمیت، گوید
منطق این « گوی و بجز مصلحت خویش مگو چیزی که نپرسند تو از پیش مگو

جهان مدنیت نیست، بلکه تعلق به دوران تاریکی و اهریمنی  یشعر، شایسته
بریدند و دنیا و مافیها تیول گفت، مییدارد که زبان هر کس را که صالح غیر م

طالبوف در مدارای  (.22 - 23: 1357)طالبوف، «کاران بودمقتدرین و تبه
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با عقاید باطنی کسی »مذهبی، معتقد است عقاید هر کس برای او محترم است.
: 1346)طالبوف، نباید کار داشت ... هر چه خواهی باش. ما با عقاید تو چی کار

ایم که ادیان هر قوم از فضایل روحانی علم و معارف، ما فهمیده. از برکت (14
انسانی است. ایام جهت و تعصب،  یو احترام عواید و از خصایص ممدوحه

)طالبوف، «ایمآزادی عقاید و احترام ادیان ملل داخل شده یگذشته و به دوره

رکت کشورهای اروپایی با تأسیس قانون اساسی، مردم از بدر . (181: 1346
های مختلف پدید اند و فرقهآزادی عقاید، آرای خویش را نشر داده

های ها و احزاب و گروهتوجه او به ایجاد انجمن(. 122: 1346)طالبوف، آوردند
 مدنی به عنوان حائل دولت و فرد است.  یاو به جامعه یمختلف بیانگر عالقه

ه: مشروط یاستبدادی تا فوائد سلطنت معتدله از مضرات سلطنت (3
میرزافتحعلی  یشواهدی از خواست تغییر ساخت قدرت در اندیشه

که اظهار داشت: ش. در خانات شکی( وجود دارد، چنان1191آخوندزاده)متولد
آزادی و حقوق انسانیت خبردار بودی، به این  یای اهل ایران، اگر تو از نشئه»

-به هم داده و مجمع گشتی. طالب علم شده، دست اتحادگونه ذلت، متحمل نمی

نمودی ... تو در عدد و استطاعت به مراتب از دسپوت و عمالش ها، بنا می
زیادتری. برای تو فقط یکدلی و یک جهتی الزم است. اگر این حالت یعنی 

کردی و خود را از عقاید پوچ و شد برای خود فکری میاتفاق برای تو میسر می
او  سیاسی اما محور تفکر .(60تا: اده، بی)آخوندز«دادیظلم و استبداد نجات می

قانونی و محدودیت بافت قدرت  یتغییر دولت استبدادی به حکومت مشروطه
دسپوت یعنی شهریاری که در اعمال خود به هیج قانون، متمسک و مقید » است.

نبوده و به جان و مال مردم، بالحد و انحصار تسلط داشته و همیشه به هوای 
بکند و مردم در تحت سلطنت او عبد دنی و رذیل بوده و از نفس خود رفتار 

. مضرات (3تا: )آخوندزاده، بی«حقوق آزادی و بشریت به کلی، محروم باشند
مردم نیست  یآخوندزاده صرفاً معطوف به توده یحکومت استبدادی در اندیشه

 در سراسر دستگاه»}چون نخبگان نیز از آفات حکومت مستبد، مصون نیستند: 
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دیوان{ یک کتاب قانون در دست نیست و جزای هیج گناه و اجر هیچ ثواب، 
دارد. نه در محاکم رسد، معمول میباشد به عقل هر کس هر چه میمعین نمی

های عرف، ضبط و ربطی. خالصه نه شرع، دفتری هست و نه در دیوانخانه
کیست که (. »44تا: آخوندزاده، بی«)قانونی هست، نه نظامی و نه اختیار معینی

مقام و سرنوشت وزیرانی چون میرزا ابراهیم  شیرازی و میرزا ابوالقاسم قائم
قانون اینها از آثار دولت بی یخان امیرکبیر را نداند؟ همهمیرزا تقی

داشت: اظهار آخوندزاده در مورد آزادی فکر  .(64تا: )آخوندزاده، بی«است
در خیاالت، آزادی نبخشند و ایشان  هرگاه اجتماعات بشری به افراد خودشان»

را مجبور سازند که هرچه از آباء و اجداد و اولیای دین مقرر است، به آن اکتفا 
کنند... و عقل خودشان را در امور مدنیت کارگر نسازند، افراد آنها... شبیه 

نمایند... الی معینه، گردش می یهاند که هر روز در دایرهای آسیاباسب
انسان نوع انسان به عقل است، و برای عقل این بیچارگان  انقراض عالم... ترقی

. ترقی مغرب در علم (403-400: 1)آخوندزاده، ملحقاتراه جوالن بسته شده است
 .(122: ها)آخوندزاده، نامهآزادی خیال صورت گرفت  یهو مدنیت در سای

 یبرد و خواستار تبدیل سلطنت مطلقهقانون رنج میآخوندزاده از نبود 
مشروطه بود. از نظر او نظام مشروطیت، حکومت  یاستبدادی به سلطنت معتدله

)آدمیت، عقلی انسانی است یهقانون اساسی عرفی موضوع یهمبتنی بر پای

در پاسخ  داند وقانون اساسی را ضامن سلطنت میاو حتی (. 147و145: 1349
آن در حفظ  یل اهل استبداد در باب اهمیت نشر علم و کارویژهبه استدال

هر گاه بزرگان دولت اعتراض کردند که با انتشار علوم، » سلطنت، بیان نمود:
توان داد سلطنت مستقله، مبدل به سلطنت معتدله خواهد شد، این جواب را می
بالکلیه  یکه در صورت عدم انتشار علوم، خاندان یک سلسله سالطین مستقله

                                                                                                    
نام کتـاب آورده   ، ترجیح داده شد که«تابی»تکرار ایجاد تشویش با  . به خاطر فقدان سال انتشار کتاب و احتمال1

 شود.
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در معرض انقراض است یعنی در آن صورت به عوض یک پادشاه مستقل، 
ظهور پادشاه مستقل دیگر از دودمان دیگر متصور و یحتمل است ... پس رجال 

استبداد و سهو خودشان  یاند در حقیقت، بواسطهدولت که مانع انتشار علوم
نظام  (.274الدوله: کمال )آخوندزاده،«النعمه خودشانندولی یباعث انقراض سلسله

سیاسی مملکت از نظر آخوندزاده باید بر مشروطیت و محدودیت قدرت دولت 
بنا شود و قانون بر اجتماع، حاکمیت یابد و پارلمان که دو مجلس دارد، 

شود از دو مجمع، یکی مجمع وکالی رعایا پارلمان تشکیل می»: قانونگذار باشد
وانین سلطنت در مجمع اولی ترتیب یافته، به و دیگری مجمع وکالی نجبا. کل ق

شود. در صورت موافقت این دو مجمع، به مجمع ثانی پیشنهاد می یمالحظه
گردد و پادشاه اصالً قدرت ندارد که بر خالف امضای پادشاه رسیده، مجری می

وجود دو مجلس در  (.10-11)آخوندزاده، ملحقات: «قوانین مزبور اقدام نماید
اسی که یکی از نجبا و شاهزادگان باشد، به دلیل حضور و یک نظام سی

 یاندیشه مشارکت نیروهای سنتی در بافت قدرت، نشانگر لیبرالیزاسیون است.
سیاسی جدید  یسیاسی آخوندزاده بر حقوق اجتماعی طبیعی یعنی بنیاد فلسفه

ر ه»های فردی بیان کرد:مغرب زمین بنا شده است. او در مورد حقوق و آزادی
فرد آدمی که قدم به عالم هستی نهاد باید به حکم عقل سلیم از نعمت حریت 

روحی و  -او از دو نوع آزادی .(452الدوله: )آخوندزاده، کمال«مند شودکامله بهره
ما را فرمانروایان دسپوتی از دست ما  یحریت جسمانیه»گفت: سخن  ـ جسمی

محکوم فرمایشات خودشان کرده ... بالمره ما را  یگرفته، در این حیات دنیویه
اند و در این ماده هم ما بارکش انواع و اقسام تحمیالت و تکلیفات شاقه نموده

-بهرهاختیار ظالمان بوده و از نعمت آزادی بیعبد ذلیل و بندگان بی

. او آزادی فکر و بیان را از ملزومات تحدید ساخت (453: هاآخوندزاده، نامهایم.)
انسان در عالم حیوانات نوعی است که ». داندفرد می یوق عمدهقدرت و از حق

پذیر نیست ... باید متصل، طالب ترقی باشد و ترقی بدون آزادی خیاالت، امکان
سیویلزاسیون}تمدن{ در صورتی امکان خواهد داشت که افراد جماعات در 
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ه بتواند خیاالت خودشان مقید نباشند بلکه هر فرد هر چه بخواهد بگوید و هر چ
 (. 93: 1351مؤمنی، «)بکند

 

 گیرینتیجه

اصلی نسل اول روشنفکران ایران  یهدف این نوشتار، بررسی دغدغه و مطالبه
 یدر مورد ساخت قدرت سیاسی بود  که مشخص شد این روشنفکران در وجه

و مانع احیای  هفکری با استبداد به عنوان عامل انحطاط جامع یسلبی، به مبارزه
مسأله در قالب مفاهیم حقوق  یایجابی، به مداقه ین توجه نمودند و در وجهایرا

طبیعی مردم، ساخت قدرت، سلطنت مطلقه و مشروطه در چارچوب نظری 
لیبرالیزاسیون پرداختند و حاکمیت قانون، مشروطیت پارلمانی و حقوق 

بود. های این روشنفکران های مدنی از جمله خواستهشهروندی در قالب آزادی
های ساخت قدرت سیاسی ایران به معنای تمرکز قدرت استبداد مطلقه از مؤلفه

یی به عدم پاسخگو در دست پادشاه خودکامه، بدون محدودیت قانونی و
 یهبر لزوم عدالت سلطان، بیشتر جنب ءو تأکید علما شوندگان بودحکومت

در چنین کرد. اخالقی و ارشادی داشت و تعهدی برای حکومت ایجاد نمی
فضایی بود که روشنفکران ایران به تأمل در قدرت سیاسی کشور در پرتو 
مفاهیم مزبور پرداختند. یکی از دالیل گرایش نسل اول روشنفکران ایرانی به 
تحدید ساخت قدرت حکومت و لیبرالیزاسیون، فضای لیبرالی حاکم بر غرب 

دیگر نیز لزوم محدویت است؛ زیرا روشنفکران ایران متأثر از آن بودند. دلیل 
ایران به قانون برای دفاع از حقوق مردم، مطابق  یسنت کهن سلطنت مطلقه

 الگوی مورد نظر نسل اول روشنفکران ایرانی بود. 
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