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  چكيده
انقالب مشروطه نه تنها باعث ايجاد تغيير در ساختارهاي سياسـي شـد، بلكـه بـه               

راجع به سياست، اجتماع و حقـوق  را   يا  همراه خود مفاهيم و اصطالحات گسترده     
مفهـوم  . فردي و اجتماعي وارد ادبيات سياسي، حقـوقي و اجتمـاعي كـشور كـرد            

 مورد توجـه مطبوعـات    انقالب مشروطهةآزادي يكي از مفاهيمي است كه در دور     
ـ         تعـاريف گونـاگون از ايـن مفهـوم و           ةقرار گرفت و نويسندگان مطبوعات به ارائ

شـده    اين پژوهش با تحليل محتوايي تعاريف ارائه      . ايضاح و بازنمايي آن پرداختند    
از مفهوم آزادي در مطبوعات مشروطه نشان خواهد داد كه نويسندگان مطبوعـات             

كـه بـه رهيـافتي      پيدا كنند   ي پويا نسبت به اين مفهوم       اين دوره نتوانستند رويكرد   
روشـنفكران پـيش از   در حـالي كـه    ،افزون بر رهيافت قبل از خـود منجـر شـود       

ـ            ـ    ةمشروطه به رهيافتي نوين و خالقانه از آزادي بـه مثاب بيرونـي   ــ   ي امـري دورن
بـا   توانـسته بودنـد آن را     و در نتيجـه     رسيده بودند   ) يشناخت  جامعهـيشناخت روان(

 مشروطه به تقليد    ةبه عبارتي نويسندگان مطبوعات دور    . منطبق كنند  ايراني   ةجامع
  .ة آراي پيشينيان شدندكنند مصرف و بسنده كردند

  انقالب مشروطه، مفهوم آزادي، مطبوعات مشروطه، روشنفكران: ي كليديها هواژ
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  مقدمه
تنها در بستري جدا از      نه...  نوين اجتماعي، مدني، سياسي و     هاي  يشه و بسط اند   يريگ  شكل

 و در حقيقـت انعكاسـي از        دارد، بلكه رابطة مستقيم بـا وضـع موجـود           دهد  يجامعه رخ نم  
 نوين عموماً در جهت هاي يشه اند،به اين اعتبار. ، انحرافات و نقاط ضعف آن استها يكاست

جامعه جاري  آزادي نيز محصول اوضاع    ةانديش. نمايند  يتغيير يا اصالح وضع موجود رخ م      
 يهـا   بحث از مفهوم آزادي و تعريف آن نيـز در دوره          . و در ارتباط نزديك با آن قرار دارد       

مختلف تاريخي بنا به اقتضائات زمانه و شرايط محـيط اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي، از         
 ديگر و از عـصري بـه   ة به جامعيا از جامعه  ديگر متفاوت و درك آن نيزة به دوريا دوره

تر، در هر دوره با توجه به گفتمـان موجـود             روشنعبارت  به  . يز بوده است  عصر ديگر متما  
حـاكم بـر آن، تغييـرات محـسوسي در تعريـف            گر    انديشه نظام   يوسوها  در جامعه و سمت   

 تاريخي متناسب با نظام يها  و بنابراين بازنمايي مفاهيم مختلف در دوره      دهد  يمفاهيم رخ م  
با تحليل گفتمان حاكم بر جامعه در هر دوره و بررسـي            لذا  .  آن دوره خواهد بود    گر  يشهاند

 و  ها  يشه به ر  توان  ي، م شود  ي گفتمان آن دوره م    يريگ  زواياي پيدا و پنهاني كه منجر به شكل       
 و  ي بـرد  ، پ شود  ي زماني خاص م   ة متمايزي كه از هر مفهوم در آن دور        هاي  ييداليل بازنما 

 بايـد   ،با اين حـال   . رهنگي آن پيدا كرد   درك درستي از بافت فكري، اجتماعي، سياسي و ف        
 يشة بشري عواملي منجر به زوال و سكون اند        ةتوجه داشت كه گاهي در سير تكوين انديش       

 شـود   ي كه از مفاهيم در هر دوره م       هايي  يي و به همين جهت بازنما     شوند،  يرو به پيشرفت م   
  .د پويا يا ايستا باشنتوانند يبا توجه به پويايي و ايستايي جامعه م

 مفهوم نوين آزادي در ايران، به آن معنا كه در غرب چهره نمـود، بـه دوران                  يريگ  شكل
 جامعة مـدرن    يها   آزادي به عنوان يكي از شاخصه      ة انديش در اين دوره  . گردد  يقاجار بازم 

 ايرانـي سـعي در فهـم    گـران  يشه پس انداز آن و ،غربي توجه ايرانيان را به خود جلب كرد  
سان كـه در جوامـع         و از آنجا كه مفهوم نوين آزادي آن        كردندتعريف آن   مفهوم آزادي و باز   

 ايراني چون ميـرزا     گران  يشه اند ، سنتي ايران تطابق كامل نداشت     ةغربي مطرح بود، با جامع    
 يهـا    سعي در تطبيق اين انديشه با داشـته        ...ملكم خان، ميرزا يوسف خان مستشارالدوله و      

 مـشروطه نيـز از      يهـا   روزنامـه .  راه تقليـد نپيمودنـد      يكسره ه و البت  كردندفرهنگ خودي   
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 .تعاريفي كه اينان در مورد مفهوم آزادي ارائه داده بودند به صورت گسترده استفاده كردنـد               
 مـشروطه پويـايي    يها  اما سؤال اساسي اينجاست كه آيا بازنمايي مفهوم آزادي در روزنامه          

شروطه داشته اسـت؟ و آيـا نويـسندگان    الزم را نسبت به تعريف آزادي در دوران قبل از م       
 ايراني نائل ة مشروطه به رهيافت جديدي در بازنمايي اين مفهوم براي جامعةمطبوعات دور

؟ و  بردنـد يي در تعريـف آزادي بهـره        هـا   مؤلفـه همچنين مطبوعات مشروطه از چه      آمدند؟  
ن پژوهش سـعي    بنابراين در اي  اصوالً گفتمان حاكم بر مطبوعات در تعريف آزادي چه بود؟           

 از طريق تحليل محتوا، بازخواني مفهوم آزادي در مطبوعـات مـشروطه اول              ،بر آن است تا   
 از آنجا كه پرداختن به تمـام مطبوعـات مـشروطه در يـك مقالـه                 .مورد بررسي قرار گيرد   

به همين جهت تالش     نمود و   يمپذير نيست، گزينش تعدادي از مطبوعات گريزناپذير          امكان
شده در آنهـا توجـه شـود و           ب نشريات به تنوع فكري، سياسي و آراي مطرح        شد در انتخا  

هاي گوناگون سياسي و فكـري اعـم از تنـد و ليبرالـي تـا                  يفطنشرياتي گزينش شدند كه     
صوراسـرافيل، مـساوات و   لذا نـه تنهـا از   . اعتدالي و حتي طرفدار سلطنت را در بر بگيرند      

حتي سعي شد   . نيز بهره گرفته شده است    ...  و جلسمعارف، الجمال، م  ، بلكه از    انجمن تبريز 
از تبريز، اصفهان و مشهد نيز نشرياتي در چارچوب اين پژوهش مورد استفاده قرار گيرنـد                

  . در اين كار گنجانده شدندانجمن تبريز، الجناب و خورشيدو لذا 
در مورد مفهوم آزادي و تعاريف آن، در مطبوعات مشروطه كارهاي گوناگوني صورت             

فكــر آزادي و مقدمــه نهــضت «فريــدون آدميــت در آثــار خــود از جملــه . گرفتــه اســت
، ژانت  »مشروطه ايراني «، آجوداني در    »مكتب تبريز «، سيد جواد طباطبايي در      »مشروطيت
به فراخور  » تشيع و مشروطيت  «و عبدالهادي حائري در     » تاريخ مشروطه ايران  «آفاري در   

ـ        موضوع سعي كرده   ـ  اند نگـاهي كوتـاه ب همچنـين كارهـاي    .  آزادي داشـته باشـند     ةه مقول
ـ                  از  تـوان   يدانشگاهي ديگري در مورد مفهوم آزادي صورت گرفته كه بـه عنـوان نمونـه م

نام بـرد كـه بـه عـدم درك          » مفهوم آزادي در عصر بيداري ايرانيان     « با عنوان    اي  نامه  يانپا
امـا در   . پردازد  ي م كردند  ي از آن درك م    خود آنچه   باايرانيان از تفاوت اين مفهوم در غرب        

 به طور مشخص به تعريـف آزادي در مطبوعـات پرداختـه نـشده         ها   تأليف اينهيچ يك از    
بنابراين، پژوهش حاضر از اين حيث كـه بـا مطبوعـات مـشروطه سـروكار دارد، از                . است
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  .تازگي برخوردار است
  

  مطالب اصلي
 حكومت، جايگاه حاكمان، نقش و       و پيدايش نظرات نو در مورد اقسام       ها  يشرفت پ ينتر  مهم

تأثير مردم، نحوة مشاركت اجتماعي، حقوق سياسـي و اجتمـاعي افـراد، جايگـاه فـرد در                  
از . گـردد  يجامعه، ميزان آزادي و مسائلي از اين دست به دوران پس از قرون وسطي بـازم   

عي بـا   انديشمندان اروپايي و به ويژه اصـحاب قـرارداد اجتمـا          به بعد،    هفدهم ميالدي قرن  
افـرادي  . ي در ارتباط با مسائل باال داشـتند       يبحث قرارداد اجتماعي سهم بسزا    كردن  مطرح  

 3) م 1755-1689 (يو، مونتسك 2)1704-1632(، جان الك    1) م 1679-1588(چون هابز   
 در پرداختن به 5) م 1873-1806 (يل و بعدتر جان استوارت م     4) م 1778-1712(و روسو   

بحث از آزادي در حقيقت ذيـل بحـث         . ز خود به جاي گذاشتند     شگرفي ا  يرامور مذكور تأث  
 ةتر، نظري قرارداد اجتماعي يا به عبارت دقيق . گيرد  يقرارداد اجتماعي و جزئي از آن قرار م       

ـ  6.دهـد   ي است كه اساس فلسفي دولت نوين را تشكيل م         اي  يهقرارداد اجتماعي، نظر    ةنظري
وين دولت، انسان در وضـع طبيعـي زنـدگي    مزبور بر اين فرض استوار است كه پيش از تك     

 مـدني   يا   وضع طبيعي را ترك كند و جامعه       گيرد  ياما بنا به داليلي تصميم م     . كرده است   يم
ـ   7.بر قرارداد اجتماعي برپا سازد     بنا انديـشمندان غربـي بـا مفهـوم آزادي         ة   بنابراين مواجه

  .بوده استيعي  و بر مبناي قرارداد اجتماعي و حق طبيشناخت  جامعهيا مواجهه
 ايراني قبل از انقالب مـشروطه در حـالي كـه دسـت بـه                گران  يشهدر چنين فضايي، اند   

اقتباس نظرات انديشمندان غربي از مفهوم آزادي زدند، نـسبت بـه انديـشمندان غربـي بـه                  
اين رهيافـت طبيعتـاً بـه تفـاوت         . رهيافتي جديد در روياروي با مفهوم آزادي دست يافتند        

                                                 
1. Thomas Hobbes 
2. John Locke 
3. Montesquieu 
4. Jean Jacques Rousseau 
5. John Stuart Mill 

  .251مرواريد، ص  :، تهراندانشنامه سياسي، )1370( داريوش آشوري، .6
نـشريه  ،  »د اجتماعي در آراي اصحاب كالسيك و جديـد آن         قراردا «،)1382 (،يان  اميرمسعود شهرام   سيد .7

  .90-89، ص 8 و 7، ش سروش آزادي
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 و افرادي چون    گردد  ي فرهنگي و سياسي جامعه ايراني با جوامع غربي بازم         بافت اجتماعي، 
در فرهنـگ    .له توجـه داشـتند    ئنيز به اين مس   ... خان، طالبوف و    مستشارالدوله، ميرزا ملكم  

 جهـت بيـان   آنـان  ة كه مورد اسـتفاد    داشتايراني مباحث و شواهد بسياري وجود       ـاسالمي
در اين دوره آيات متعددي از قرآن و        . قرار گرفت ... ن و مفاهيمي چون آزادي، برابري، قانو    

 جهت تطبيـق مفـاهيم نـوين بـا          آناندر آثار   ) ع(و ائمه   ) ص(احاديث گوناگوني از پيامبر     
، احـاديثي  )255: بقـره ( »ال اكراه فـي الـدين   «ةآي. مفاهيم آشنا به ذهن ايرانيان نقل گرديد     

، تطبيـق   »الخيـر اال فـي الجماعـه      «و  ) 127ه  خطب،  نهج البالغه (» يداهللا مع الجماعه  «چون  
 كـه مـورد اسـتفاده قـرار         هستند ييها  آزادي بيان با امر به معروف و نهي از منكر، از نمونه           

، بلكـه   شـد   ي نمـ  يادشـده  فرهنگ خودي فقط منحـصر بـه مـوارد           هاي  يتظرف. گرفتند  يم
 مفاهيم  سازي  يوم كه قابل استفاده جهت ب     شت گوناگون ديگري در قرآن وجود دا      يها  نمونه

 از آزادي   ييها   نمونه توان  ي مباركه بقره، م   ة سور 54-52كه براساس آيات     چنان. نوين بود 
ها از مسلمان شدن و نيز خـروج از            كه در آن   1 آيه از قرآن   24در  . ديني و عقيدتي را يافت    

 گاه مجازات زميني براي مرتد حتي در صورت تكـرار ارتـداد    اسالم سخن رفته است، هيچ    
از ارتـداد مكـرر سـخن رفتـه و          ) 137آيـة   (» النـساء  «ة مبارك ة در سور  .استنشده  معين  

 ديني هيچ مجازاتي جز عدم هدايت بـراي آنـان در نظـر              يشكن  خداوند در برابر اين شاكله    
لذا روشنفكران ايراني پيش از مشروطه در تعريف و بازنمايي مفهوم آزادي از             . نگرفته است 

در را  تـأثير فرهنـگ خـودي       تـوان     مـي و در موارد متعـدد      ند  ه كرد  استفاد ها  يتهمين ظرف 
  .ها مشاهده كرد بازنمايي مفهوم آزادي در آثار آن

، دانـستند  ي و مرتبط با قرارداد ميشناخت  جامعهيا  غربي آزادي را مقولهگران يشهاگر اند 
رهنـگ   دينـي و عرفـاني ف      هـاي   يـت روشنفكران ايراني پيش از مشروطه با استفاده از ظرف        

 در  ،طـالبوف .  از اين مفهـوم دسـت يافتنـد        يشناخت  روانـيشناخت  ايراني، به رهيافتي جامعه   
ـ » شرف، ناموس و ادب   «را   تعريف آزادي، آن   وي در توضـيح مقـصود خـود از         . دانـد   يم

 كه قـسمتي از روح خـدايي در    ا به اين معن   ،را در انسان بودن دانسته است     » شرف«آزادي،  
                                                 

 ؛106:  نحـل  ؛71:  انعـام  ؛54،  42،  41: مائـده  ؛137:  النـساء  ؛106،  100،  91-86:  آل عمران  يها  سوره .1
  .26-23:  غاشيه؛11-9:  ممتحنه؛8: اسراء
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. خلل وارد كند   انسان نبايد در كاري وارد شود كه به بزرگي و شرف او           انسان وجود دارد و     
اوامـر آن   از  او مقصود خود از ناموس را در تدين به اسالم و پرهيز از منهيـات و اطاعـت                   

و » معاونـت ديگـران   «،  »عوايد اجـدادي  «از ديد طالبوف، ادب در دوست داشتن        . داند  يم
 تعريفي از آزادي بر اسـاس      ةراين طالبوف در پي ارائ     بناب 1.است» اقوال و افعال  «اعتدال در   

ـ     .  مسلمان ايران و هماهنگ با فرهنگ ايراني بوده اسـت          ةجامع  تعريـف   رسـد   يبـه نظـر م
از ديـد   .  اسـت  شناختي  روان يا  طالبوف از آزادي ناظر بر تعريف اين مفهوم به عنوان مقوله          

 تـا   ،ديگـر عبـارت   بـه   . ني است روني دست يافتن به آزادي درو     ي راه رسيدن به آزادي ب     او،
در سـاحت كـاركرد     (زماني كه انسان از درون خود بـه آزادي نرسـد، در بيـرون از خـود                  

 هر نوع آزادي    ةو بنابراين، مقدم  . رفتار مبتني بر آزادي از وي سر نخواهد زد        ) اش  ياجتماع
رهـايي  ، آزادي يكـي از عوامـل   اختر ةهمچنين از ديد روزنام  . استروني، آزادي دروني    يب

و با توجه بـه      2آيد  يبه حساب م  » اسارت و قيود شخصي و اغراض نفساني      «انسان از قيد    
به مفهوم آزادي بيشتر بار اخالقي       3، اين روزنامه آمده است    يها  آنچه در مواضعي از نوشته    

فـرض شـده     انـسان    يشـناخت    خاستگاه آزادي ساحت روان    ،به اين ترتيب  . داده شده است  
ارويي روشنفكران ايراني پيش از مشروطه با مفهوم غربي آزادي نه تنهـا             بنابراين روي . است

  .ه استمنفعالنه نبوده، كه به رهيافتي جديد و خالقانه منجر شد
ـ           مطبوعـات مـشروطه از      رسـد   يبرخالف روشنفكران ايراني پيش از مشروطه به نظر م

. انـد   چندان موفق نبوده   پيش از خود     ةشد   به رهيافتي نوين و افزون بر آراي ارائه        يابي دست
 ةانديـش كـه    مشروطه، نشان داده خواهـد شـد         ة دور ات نشري  تعدادي از  در ادامه با بررسي   

رسـد    يمبه نظر   . آزادي در مطبوعات مشروطه از پويايي بازمانده و گرفتار تقليد شده است           
ن را  نويسندگان مطبوعات يا از طريق مراجعه مستقيم به آراي انديشمندان غربي نظرات آنا            

 و يا به صورت غيرمستقيم و بـا رجـوع بـه آراء و               اند  كردهدر تعاريف خود از آزادي وارد       
                                                 

رساله ايضاحات در خصوص    : عه آزادي و سياست   مجمو،  )1357( عبدالرحيم بن شيخ ابوطالب طالبوف،       .1
  .92سحر، ص : ، به كوشش ايرج افشار، تهرانآزادي

  .1 ق، ص 1293، 12، ش 2،، س اختر روزنامه .2
  .1، ص 19، ش 2؛ س 1، ص 1293، 13، ش 2 همان، س .3
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گران ايراني از آراي متفكـران غربـي بـه صـورت غيرمـستقيم اسـتفاده                  يشهاندهاي    يشهاند
  1.اند كرده

  
   اولةبازنمايي آزادي در مطبوعات مشروط
ي مورد اسـتفاده در مطبوعـات مـشروطه         ها  مؤلفهبراي درك بهتر بازنمايي مفهوم آزادي و        

هاي فكري و سياسي حاكم بر     يشگراجهت تعريف اين مفهوم، بايد اين تعاريف را بر مبناي           
هرچند به دليل جاي نگـرفتن همـة مطبوعـات ذيـل احـزاب و               . بندي كنيم   مطبوعات طبقه 

ها بـه      آن هاي سياسي و فكري     يشگراي دقيق و قاطع از      بند  طبقه ارائةهاي سياسي،     يانجر
تـوان سـه گـرايش كلـي را در مطبوعـات              يمبا اين همه    . پذير نيست   صورت شفاف امكان  

مطبوعات تندرو كه تالششان معطوف به نقد و بـه   ) 1: (مشروطة اول يافت كه از اين قرارند      
) 3(هـاي اعتـدالي داشـتند؛      يشگـرا مطبوعاتي كه   ) 2(چالش كشيدن سلطنت و دربار بود؛       

 راهكاري جهت نزديـك كـردن       ارائةربار نزديك بودند و بيشتر به دنبال        مطبوعاتي كه به د   
  .تعريف آزادي با نهاد سلطنت و شخص سلطان بودند

  مطبوعات تندرو. 1
 . استصوراسرافيل گيرد ي ضد استبداد قرار مروييكي از نشرياتي كه در طيف نشريات تند

ربايجـان و انجمـن مخفـي       ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل كه خود از اعـضاي انجمـن آذ          
اجتماعيون عاميون تهران و نزديك به حيدرخان عمواغلي بود، مديريت اين روزنامه را بـه               

و در مقابـل    بـود    مشروطيت عامل اصلي آزادي      ،صوراسرافيل ة از ديد نشري   2.عهده داشت 
حدود آزادي تا آنجاست كه بـه آزادي ديگـران لطمـه وارد             . گرفت  يظلم و استبداد قرار م    

 نظارت بـر حـدود      تواند  ي كه چه كسي و يا چه چيزي م        شود  يلذا اين سؤال مطرح م    . كندن
                                                 

ني در بسط ايـن    ايرا گران  يشه ورود مفهوم آزادي به ايران و نقش اند        ة جهت اطالعات بيشتر در مورد نحو      .1
 ،)1393 (پنـاه،  مهـدي رفعتـي   و  كريم سـليماني،    :  رك ، آن به مطبوعات مشروطه    يابيمفهوم و چگونگي راه   

، 6، س   فصلنامه مطالعات تـاريخ فرهنگـي     ،  »مفهوم آزادي نزد روشنفكران ايراني پيش از انقالب مشروطه        «
  .76-53، ص 22ش 

  .1327ا، ن بي: ، تهران3، ج  ايرانتاريخ انقالب مشروطيت، )1327 (، مهدي ملكزاده.2
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ـ ؤ سـ اينآزادي و رعايت آن حدود داشته باشد؟ جوابي كه صوراسرافيل به           ، ايـن  داد يال م
ـ  چنين نظارتي بر آزادي و حدود آن اعمـال كن    توانند  ي مقننه و قانون م    ةكه فقط قو  بود   د و ن

 بـه   1.صالحيت چنين نظارتي را ندارنـد     ... وكيل و  ،ز سلطان، وزير  هيچ شخص ديگري اعم ا    
دسـت  2 به برداشتي از آزادي مطابق برداشت جان الك        صوراسرافيل نويسندگان   ،اين ترتيب 

معنـاي  . كننـد   ي و در حقيقت ترجمان آراي وي را در اين موضع از روزنامه ذكر م              يابند  يم
اجـازه بدهـد كـه    » يس روحاني و جسماني  هر رئ «آزادي از نظر اين نشريه چنين است كه         

اجازه بدهند نوع بشر «كه   باشد و اين   انسان در تمييز و تشخيص كمال خود بشخصه مختار        
به همان وسايل خلقتي در تشخيص كمال و پيروي آن بدون هـيچ دغدغـه خـاطر سـاعي                   

تـه و   سپس نويسنده به بيان مزاياي آزادي و برخورداري از چنـين حقـي پرداخ             . »...باشند
معتقد است كه بدون شناسايي حق آزادي، انسان به شناخت نفس خود قادر نخواهد شـد و                 

انسان پس از بـه دسـت آوردن آزادي اسـت كـه     . شود ي عقالني ميسر نم  پيشرفت فكري و  
 3 برساند اش  ي وجود ة و خود را به باالترين درج      دهدعمال خود را به خود نسبت        اَ تواند  يم

 خـواهيِ   ي؛ چراكه از ديـد روسـو حـس آزاد         شود  يسو نزديك م  وي ر و در اين معنا به آرا     
 سرشت آدمي است و بنابراين دسـت كـشيدن از آزادي، بـه            ةها زائيد   موجود در همة انسان   

معناي دست كشيدن از مقام انساني خود، دست كشيدن از حقوق بشريت و حتي از وظايف                
عمـال   زدودن تمـام معنويـت از اَ        انسان بـه معنـاي     ةزدودن تمام آزادي از اراد    . خود است 

رفتار كردن آدمـي در تمـام        «صوراسرافيل ةبنابراين معناي آزادي از منظر روزنام      4.اوست
 و آن گيرد ي اما حدودي را براي آزادي در نظر م5.است» امور مشروعة خود به نحو دلخواه

                                                 
  .3 ق، ص 1325، 20، ش 1، س يل صوراسراف.1
ني، ص  : ، ترجمه حميد عضدانلو، تهران     درباره حكومت  يا  رساله،  )1387(جان الك،   :  به اين منظور رك    .2

73-90.  
  .2 ق، ص 1325، 12، ش 1، س صوراسرافيل .3
، ترجمـه مرتـضي     قـرارداد اجتمـاعي   ،  )1380(روسـو،   ژان ژاك   :  براي اطالعات بيشتر از اين بحث رك       .4

  .81-62آگه، ص : كالنتريان، تهران
  .2 ق، ص 1325، 12، ش 1، س صوراسرافيل .5
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 تـرين   يـق ز دق  يكي ا  صوراسرافيل ةروزنامين ترتيب،   بد 1.آزادي ديگران است  عدم ضرر به    
 و در كار تقليد از همه جلـوتر   دهد  ي غربي را ارائه م    هاي  يشهتعاريف از آزادي بر مبناي اند     

  .گيرد يقرار م
به مديريت سيد محمدرضا مساوات كه خود از اعضاي كميته ملـي و از               مساواتنشريه  

 در  يلصوراسراف مانند   سران حزب دموكرات عاميون و سپس سوسياليست بود و بنابراين به          
 آزادي در بـين     ة، معتقد اسـت كـه فهـم واژ        گيرد  قرار مي طيف نشريات تند مخالف استبداد      

 كند  يبر وضعيت خود آن را به نفع خودش تفسير م          كس بنا  مردم فهم صحيحي نيست و هر     
 مـساوات فهـم معنـاي       ةبه عقيد . دهد  ي براي توجيه اعمال خود قرار م      يا  و اين امر را بهانه    
از آزادي، برخـي از     يي  ها  متفاوت است و به دليل چنين برداشت      » اخالق«آزادي بر حسب    

قلم استبداد را در لباس آزادي درآورده در عـوض          «طرفداران استبداد با استفاده از شرايط       
ي آزادي را در طرفداري افتادگان و دادخواهي روستاييان آشكار كنند بر عكس             اكه معن    آن

را كه ساليان دراز خون ملت را در شيشه كـرده و فقـرا و                حكامياغنيا و اشقياء و ظالم و       
 از سـوي    2.»كنند  ي و هواخواهي م   يجانبدار...   نموده يران   بيچاره را لگدكوب شهوت    ةكسب
 و بقاي آزادي را منوط به حفـظ امنيـت و  داند  مي مساوات آزادي را با امنيت مرتبط       ،ديگر

 استبدادطلبان،  يها   گذشته از تالش   ،ج را ومر   و دليل هرج   پندارد  ميومرج    جلوگيري از هرج  
ـ   او  بنـابراين    3.داند  ي خود م  ةدر عدم آگاهي مردم به حقوق مشروع        تـا   آيـد   يدرصـدد برم
  :نويسد يتعريف صحيحي از آزادي ارائه كند و م

كه حريت و مـساوات    سياسي نوظهور چون آزادي و مساوات و غيره چنان      ةچند كلم «
هـا مفهـوم      واضحه از آن   ة تام ة معاني مخصوص  شود  يعمال م وقتي كه در ممالك متمدنه است     

است كه به مرور قرون و اعصار و رسوخ در اذهان متبـادر گـشته مـثالً حريـت اسـتعمال                     
ـ      شود  يم  متبـادر همـان اسـت يعنـي آزادي از     شـود  ي در حريت سياسي و هر وقت گفته م

ق زبان و قلم و اجتماعـات        تمام افراد ملت در امور سياسي از طري        ةاستبداد دولتي و مداخل   
                                                 

  .2 ق، ص 1325، 12، ش 1 همان، س .1
  .10 ق، ص 1325، 7، ش 1، س مساوات .2
  .6، ص 1325، 7، ش 1 همان، س .3
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  1».و اظهار كسي رأي خود را در مصالح عامه و امور جمهور
 مفهوم آزادي از ديد نشريه مساوات به ميزان قابل توجهي به تعبير ليبـرال از آزادي                 لذا

سخن از دخالت در تمام امـور       . شود  يبه خصوص مطابق نگاه جان استورات ميل نزديك م        
ترجمان ... ان، قلم، آزادي اجتماعات و    بجامعه از طريق آزادي ز     افراد   ةسياسي از سوي هم   

درباره  در كتاب    توان  يسخنان جان استورات ميل در مورد آزادي است كه مشروح آن را م            
، آزادي برابر   مساوات ة بنا به برداشت نويسندگان نشري     ،از سوي ديگر   2.كردمشاهده  آزادي  

بـرلين را نـشان     نـزد   شده    بحث آزادي منفي بيان     و اين امر همان    استبا رهايي از استبداد     
 و لذا در بازنمـايي مفهـوم آزادي در ايـن نـشريه تـأثير شـرايط نـاآرام جامعـه و                       دهد  يم

  . غربي مشخص استهاي يشهاند
خواهانـه و     هاي آزادي   يشگراـ به مديريت محمدحسين خان فروغي با          تربيت روزنامه

 نـشان  بـراي  بهترين مـصداق  ، غيردولتييها وزنامهبه عنوان يكي از اولين رتجددطلبانه ـ  
 در بازنمايي مفهوم آزادي تحـت تـأثير    تربيت. استدادن وجه تقليدي در تعريف از آزادي        

: گفتـه اسـت    و دقيقاً مطابق تعريف مونتسكيو از آزادي         داشتقرار   3منتسكيوروح القوانين   
ف قانون نباشد بكنـد و هـر        آزادي عبارت است از اين كه شخص بتواند هر كاري كه خال           «

زيرا كه اگـر بتوانـد، مخـل آزادي ديگـران           . ست نتواند بدان اقدام نمايد     ا چه مخالف قانون  
 اخري آزادي عبارت است از اطمينان و امنيت خاطرها و براي اين كه              ةبه عبار . خواهد بود 

زمـه   از ديگري نترسـد و ال     يچ كس آزادي حاصل شود بايد ترتيب دولت طوري باشد كه ه         
لذا  4».اين امر آن است كه اختيار اعمال دولتي در دست شخص واحد يا هيئت واحد نباشد               

 مساوي است بـا عـدم حـضور اسـتبداد و بـه              تربيتشده از سوي     آزادي در معناي فهميده   
 كه هـر دولتـي      كند  ي عنوان م  تربيت بحث،   ةدر ادام . استبدادية  عبارت بهتر حكومت مستقل   

                                                 
  .2 ق، ص 1325، 1، ش 1، س مساوات .1
بنگاه ترجمه  : االسالمي، تهران  ، ترجمه جواد شيخ   رساله درباره آزادي  ،  )1349( استوارت ميل،    جان:  رك .2

  .50ص : كتابو نشر 
  .294اميركبير، ص : اكبر مهتدي، تهران ، ترجمه عليروح القوانين، )1349 (يو،مونتسك .3
  .1 ق، ص 1325، 433، ش 9، س تربيت .4
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يكي اختيار در وضع قانون است و ديگري اختيار در اجراي قانون            . سه نوع اختيارات دارد   
 و معتقد است اگر در دولتي يا حكومتي هم اختيار وضع قانون و              ،و سوم اختيار در محاكمه    

هم اجراي قانون در دست يك نفر يا يك گروه باشد در آن حكومـت كـسي آزاد نخواهـد            
ن جابرانه وضع كنـد و آن قـوانين را بـه             قواني تواند  يبود؛ چراكه در آن صورت حكومت م      

 بر اين باور اسـت كـه اگـر         تربيت ،از سوي ديگر  .  خود به اجرا در آورد     ة قواي قهري  ةوسيل
 نيز در دست يك نفر يا يك گروه باشـد بـاز هـم ممكـن                 قوه قضائيه قدرت وضع قانون و     

 هر نحو كـه      زيرا شخص حاكم يا هيئت حاكمه به       ؛نيست كه جان و مال مردم محفوظ بماند       
حال اگر هر سـه قـوه در اختيـار يـك نفـر باشـد،            1.كنند  ي عمل م  خواهند  يميل دارند و م   

 و از آنجا كه اقتضاي آزادي اين است كه حكومت مردم با خود              شود  ياستبداد كامل ايجاد م   
 تربيتبا اين همه     2.ا آزادي نخواهد بود   ايشان باشد بايد اختيار وضع قانون با ملت باشد والّ         

ـ           مطلـق  « كـه آزادي را بـا     شـود   يبراي بسط بيشتر منظور خود از آزادي متعرض كساني م
اگر مراد از آزادي آن باشـد كـه         «: نويسد  ي و م  گيرند  يبندوباري اشتباه م   بودن و بي  » العنان

مطلقاً مردم در قول و فعل خود مطلق العنان و آزاد باشند، الزم است هر كس هر زشتي كه                   
ل ناشايست منكري را كه به جا آورد كسي حق نداشته باشد او را نهـي و                 گويد و يا هر عم    

 راجـع  كننـد  ي معنايي كه عقالي دنيا از آزادي اراده م     دهد،  ي و سپس ادامه م    3».ممانعت كند 
كس از حقوق خود      آن است كه هر    تربيتعمل هم از ديد       در يآزاد. به عمل و گفتار است    

 صورت كه بخواهد استفاده كند تا به آن اندازه كه           به هر » مسكن و مأكل و ملبس    «همچون  
در تعريف مفهوم آزادي مقلِّد مونتـسكيو و        تربيت  بنابراين   4.به حقوق ديگران تجاوز ننمايد    

  .ومرج موجود بوده است شرايط اجتماعي، سياسي و هرج متأثر از
ن و  ـ وابـسته بـه انجمـن تبريـز و نزديـك بـه اجتمـاعيون عـاميو         انجمن تبريزنشريه 

آزادي را  ـ  صوراسـرافيل حيدرخان عمواغلي بـا گـرايش فكـري و سياسـي نزديـك بـه       
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 آن را مالـك شـود و راه         توانـد   ي نمـ  يچ كس سعادتي كه ه  . داند  يسعادتمندي و بختياري م   
ـ            همـان راهـي كـه در بـسياري از           1دانـد،   يرسيدن به آن را در مساوات، علم و عـدالت م

، تبريـز  انجمـن  ةبه عبارتي از ديد نـشري     . ه شده است  مطبوعات ديگر آن دوران به آن اشار      
آزادي و مساوات الزم و ملزوم هم هستند و حضور يكي باعث حـضور ديگـري و غيبـت                   

اسـت   آزادي برابر با سعادتمندي      انجمن تبريز از ديد   . يكي باعث غياب ديگري خواهد شد     
لت و مساوات هم از     و با علم و عدالت و مساوات قابل تحقق است و رسيدن به علم و عدا               

بنابراين مشروطه و آزادي الزم و ملزوم يكديگر بـه حـساب            . طريق مشروطه ممكن است   
  :نويسد يمنيز  در تعريف مشروطه انجمن تبريز. آيند يم

مشروطه عبارت است از حدود سلطنت و ترك استبداد و مداخلـه در امـور               
كـه    ايـن  نـه . مردم با مصلحت و مشورت علماي روحـاني و وزراي عـادل           

سلطان يا وزير يا حاكم يا امير، جان چندين كرور نفس را در مشت داشته و 
 بلكه شـرط    ،چه به هواي نفس خود بخواهند در حق ايشان جاري كنند           هر

سلطنت و رياست اين است كه موافق قانون و قرارداد تمام عقالي مملكـت              
بـري داشـته    رفتار كنند و عموم مسلمين در احكام قانون حق تـساوي و برا            

باشند و احدي به ديگري بدون استحقاق برتري نداشته و در حـق يكـديگر               
  2.تجاوز و ظلم ننمايند

 صوراسـرافيل  در فهمش از آزادي و تعريف آن، بـه روزنامـه             انجمن تبريز بنابراين روزنامه   
ـ نزديك شده است و قانون را مالك اعتبار سلطنت و حافظ آزادي بـه حـساب                  آورد و    يم

  .گنجاند يمان را ذيل قانون شخص سلط
اي تنگاتنگ دارد،  ، آزادي با حفظ حقوق افراد و قانون رابطهنما چهرهاز ديدگاه روزنامة 

هر كس در عـالم آزاد اسـت و از حيـث حقـوق بـا                «چراكه بر اساس ديدگاه اين روزنامه       
 3.ندو آزادي عبارت است از ارتكاب هر عملي كه به ديگران ضرري نرسا    » ديگران مساوي 
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به اين صورت، اين روزنامه نيز همان برداشت تكراري از آزادي را كه ريـشه در متفكـران                  
حقـوق  «كنـد از آنجـا كـه اجـراي             بيان مي  نما  چهرهدر عين حال،    . كند  غربي دارد بيان مي   

ديگري، لذا بايد حـدودي     » حقوق شخصيه «شود به اجراي      هر شخصي محدود مي   » طبيعيه
ين كار به عهدة قانون است و قانون هم فقط حق دارد كه اَعمال مضر               براي آن معين كرد و ا     

به حال جامعه را ممنوع كند و از ارتكاب آن جلوگيري نمايد و هر آنچه قانون منعي بـراي                
آن در نظر نگرفته است نه تنها ممنوع نيست، بلكه هيچ كس هـم حـق نـدارد بـر ضـد آن                       

توانـد محـل      اسـت و بنـابراين نمـي      » ي عموميه آرا «اقدامي انجام دهد؛ چراكه قانون مظهر     
 بنابراين در روزنامة 1.سوءاستفادة افراد باشد و همه در پيشگاه قانون مساوي و برابر هستند          

هاي اين طيف، تأكيد بر تساوي همه در برابر قانوني است كـه               ، مانند ديگر روزنامه   نما  چهره
ام حق محـدود كـردن آزادي افـراد و          برآمده از آراي عموم است، و لذا نه سلطان و نه حك           

  .دخالت در امور مردم را جز از طريق قانون و بر اساس آن ندارند
اعتالي قانون و در صدر نشاندن آن، نشاندن سلطان و سلطنت ذيل قانون، تساوي همه               

گانه، تأكيد بر اين كه حكومت بر مردم با خـود             در برابر قانون، تفكيك و استقالل قواي سه       
هاي فكري ايـن دسـت از       ترين شاخص   اختيار وضع قانون نيز با مردم است، از مهم        مردم و   
  .ها در تعريف آزادي است روزنامه

  

  داشتندهاي اعتدالي  يشگرامطبوعاتي كه . 2
 اختـصاص داده    الدين واعـظ    سيد جمال  هاي  يمحتواي خود را به سخنران    كه   الجمالة  نشري
ي نسبت به برخـي از  تر معتدلهاي  يشگرا داراي رسد يم، از نشرياتي است كه به نظر    است

كه هر كس هر كـاري       معنا نيست    ، آزادي به اين   الجمالز ديد نشريه    ا.  بوده است  ها  روزنامه
العنـاني و تجـاوز بعـضي از     بدون مساوات، ظلم محض و مطلـق      آزادي بخواهد بكند، بلكه  

سـا  ؤكتي بعضي از اعيان و ر      اگر در يك ممل    ا به اين معن   .افراد ملت است به حقوق ديگران     
 معلوم است اين آزادي     ...ها باشند     آزاد باشند و ديگران كه فقرا و ضعفا هستند همه بنده آن           

  2.عين ظلم و جور، مغضوب خدا و رسول و مردود تمام شرايع و اديان است
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ادي ها از ظلم و جور بوده و بنـابراين آز           كه كار انبيا رهاندن انسان     دهد  ي ادامه م  الجمال
بر  بنا . چراكه بدون مساوات، آزادي معنا نخواهد داشت       ،بايد هميشه همراه با مساوات باشد     

تـرين شـرط بـراي        قبول حكم ديگران نيز بايد تحت شرايطي باشد و مهـم           ،الجمالتوضيح  
  گويد، معناي ميادامه در  1.پذيرش آن حكم، موافقتش با حكم قرآن است

ات    يـا صـبح از خانـه       خوابي  يات م   نهآزادي اين است كه وقتي شب در خا       
 غير از حكم خداوند از احدي نترسي و يقين داشته باشـي تـا               آيي  يبيرون م 

يعني خالف فرمـان خداونـد از تـو صـادر           . خالف قانون از تو صادر نشود     
از  ...  آسـيبي بـه تـو برسـانند        توانند  ينشود اگر هزار دشمن داشته باشي نم      

  2.باالتر از نعمت آزادي نيستالهي بعد از ايمان  يها نعمت
كسي  .كس بدنش آزاد است    يعني هر «آزادي هويت از ديد اين نشريه يعني آزادي شخص،          

 كسي را مگر به حكم خدا و قانون محبوس كند، يا بگويد بايد از اين شهر بيـرون                   تواند  ينم
هـد آزادي   كه نشان د   حتي براي اين   3.»بروي يا بايد فالن لباس معين را در بدن خود كني          

هويت امري خدادادي و بنابراين حق طبيعي بشر است به آيات قرآن نيز توسل جسته و بـا             
  6.كند ياين معنا را روشن م 5»نور« و 4»حجرات «يها آوردن آياتي از سوره

 آورده  يك كلمه  واعظ و آنچه مستشارالدوله در       الدين  يد جمال  بين آراي س   يها  شباهت
 در حقيقت سـيد   .  انكار كرد  توان  يط و تأثير يكي بر ديگري را نم        است كه ارتبا   يا  به اندازه 

جمال آنجـا كـه از       سيد. مستشارالدوله اخذ كرده است   » يك كلمه «جمال آراي خود را از      
، استنادش به آيات قرآن همان استناداتي است كه مستـشارالدوله  كند يآزادي هويت بحث م 
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بندي مستشارالدوله كـه      دي نيز از همان تقسيم     آزا بندي  يم در تقس  1.به آيات قرآن كرده است    
مبتني بر قانون اساسي فرانسه است، استفاده كرده و بـه همـان روش مستـشارالدوله يعنـي                  

  .اسالمي كردن مفاهيم غربي پرداخته است
دو ،  )مؤسس حـزب اعتـداليون    (، به مديريت محمدصادق طباطبايي       مجلس روزنامهدر  

انبياء و بزرگان عالم همـه در       «كه   اند و با بيان اين      م آمده  آزادي و مساوات در كنار ه      ةواژ
 ايـن   ة، آزادي و مـساوات ثمـر      »اند ريشه ظلم را بركنند و عدل را گسترش دهند           صدد بوده 

 كـه گروهـي از افـراد        كنـد   ياشاره م اين روزنامه    ولي در عين حال      .شود  دانسته مي حركت  
 در صـدد بيـان معنـاي        مجلسلذا روزنامه   . اند   را به درستي درك نكرده     اين كلمات ي  امعن

 به اين   ،آزادي قانوني يعني  ، آزادي   مجلساز ديد   .  تعريفي از آن برآمده است     ةآزادي و ارائ  
چـه   آزادي احدي سلب آزادي از ديگري نكند، نه آزادي دلخواه كه هر كس هـر              « كه   امعن

 افراد ةوي بودن همدر مسا نيز   معناي مساوات را     2.»ومرج شود   خواهد بكند كه مورث هرج    
بـا بـسط معنـاي ايـن دو واژه در برابـر ظلـم و        سپس نويسنده 3.داند يدر پيشگاه قانون م

با تأمـل در عبـارات       4.داند  ي دليل گرفتار شدن به ظلم را در عدم اتحاد و اتفاق م            ،استبداد
ث از  اشتراك هر دو نشريه در بحة، به نقطانجمن تبريز و مجلسمندرج در روزنامه يادشدة 

ـ ا هر دو راه رسيدن به آز:برد ي  پتوان يمفهوم آزادي م   . داننـد  يدي را در عدل و مساوات م
به عبارتي از ديد اين دو نشريه راه رسيدن به سعادت از آزادي و راه رسـيدن بـه آزادي از         

  .شوند ي نزديك مها ياليست و در اين معنا هر دو نشريه به آراي سوسگذرد يمساوات م
كند كه عمدتاً همان  نقل مينيز  ي آزادي مطالب ديگرة براي تبيين بيشتر واژجلسمروزنامه 

  :نويسد يمطالب باالست و م
آزادي و حريت طبيعي آن است كه انسان مختـار اسـت كـه آنچـه از قـوه                   

كن چـون نـوع     يل ...  و ميل اجراي آن را دارد بكند       كند  يمتخيله او خطور م   
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انـد و بـرادروار حـصه و           داراي حقـوق   بشر در روي اين كره خاك بالسويه      
قسمتي از خوشي و بدي اين زمين ببرند و بايد در مـضار و منـافع بـا هـم                    
شركت داشته باشند، لهذا معناي حريت و آزادي آن است كه انسانِ مطلق در          

زيرا اگرچه انسان آزاد است ليكن باز        ...روي اين توده خاك موجود نيست       
  1.ب و وجدان استهم در تحت حكم قانون و مذه

خواهانـه   يآزادهاي   يشحسن كاشاني گرا    به مديريت ميرزا سيد    حبل المتين تهران  روزنامه  
 كه نشانگر تقليـد     كند  ي مطالبي را در مورد آزادي ذكر م       اين روزنامه  .و اعتدالي داشته است   

 چـون امنيـت، نعمـت    ييهـا  از ديد اين روزنامه در كنار نعمـت . از نسل پيش از خود است  
 ديگر تعريفي از آزادي يا و سپس در شماره 2خداوند است  بزرگيها آزادي يكي از نعمت

 كه خداونـد در قـرآن       اي  ي آزاد داند،  ي و مقصود از آزادي را آزادي مشروع م        دهد  يارائه م 
  :فرموده است

يعني خوب را بد نگويند از ترس و بد را خوب ننويسند از خـوف، واقـع را              
 مـال و    ، ديگري را اذيـت كنـد      جهت  ي، كسي نتواند ب    و باك بگويند   ترس يب

هـا را نگيرنـد، مـا          زن گـوييم   يما نمـ  . ناموس و جان ديگري را بر باد دهد       
 گـوييم   ياسـالم نطـق كننـد، مـا نمـ           زنادقه آشكارشده بـر ضـد      گوييم  ينم

ـ   . دارالفواحش و قمارخانه و شرابخانه داير كنند        از مـستبدان    گـوييم   يمـا م
ر معرض خطر نباشد، بـه حـرف راسـت زدن مقـصر و              نترسند و جانشان د   

  3.محبوس نشوند
 مراد خود از    ينالمت  حبل و به اين معنا      استبه عبارتي مقصود اصلي از آزادي، طرد استبداد         

 ، ديگـر  عبـارت بـه   .  يعني طرد چيزي و نه اثبـات آن        كند،  يآزادي را با آزادي منفي بيان م      
  .ومرج  طرد استبداد و هرجيعنيرسيدن به آزادي 

هاي خـود بـه آزادي پرداختـه و شـرافت             نيز در برخي از شماره     صبح صادق روزنامه  
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و انسان را  1ديدهو آن را با عدالت و مساوات همراه   دانسته  حيات آدمي را در حفظ آزادي       
ولي با اين حـال حـدودي را بـراي آزادي در نظـر              . انگاشته است آزاد در انجام امور خود      

  2.دانسته استر عدم ضرر به آزادي ديگران گرفته و حد آن را د
ومـرج موجـود      ارتباط با هرج    رسد ارائة اين تعريف از آزادي بي         به نظر مي   ،با اين حال  

مناظره بين كـور و  «اي با عنوان   ديگر در مقالهيا  چرا كه در شماره    ، ايراني نباشد  ةدر جامع 
  :كند يبه اين مسئله اشاره م» بينا

اند و مشروطيت دولت را فقـط بـه آزادي             را ندانسته  ي حريت اها كه معن    آن
اند كه آزادي ملت براي   چنين تصور كردهآورند يعمال خود تعبير مافكار و اَ

الناس از   عوام ... اند  هر طبقه، رهايي از تكاليفي است كه تا كنون مكلف بوده          
 كه آزادي يعني جـسارت، آزادي يعنـي برداشـته           اند  يدهاين كلمه همچو فهم   

گونـه مـشتهيات     شدن حدود و حقوق انسانيت، آزادي يعنـي مرتكـب هـر           
نفساني شدن، آزادي يعني اختيار در ارتكاب و اقدام به هـر نـوع منـاهي و                 

  3.منكرات
. بنابراين ارائة تعريف آزادي بيشتر برخاسته از شرايط اجتماعي متشنج آن دوران بوده است          

 از سه واژه در كنار هـم  صبح صادق ةدر روزنام بايد به اين امر توجه كرد كه  ،در عين حال  
اين سه واژه را الزم اين روزنامه . ند از آزادي، مساوات و قانون  ا   كه عبارت  شود  ينام برده م  

 كه هيچ يك بدون وجود ديگري موجود نخواهد         ابه اين معن  است،  و ملزوم يكديگر دانسته     
 اين امر نه تنها سودي نخواهـد        ،د و اگر يكي حضور داشته باشد اما ديگري غايب باش          ،بود

 ي گـرفتن  در پصبح صادق ،با اين مقدمات  . داشت، بلكه مضر به حال انسان نيز خواهد بود        
هـم    براي اصالح مفاسد مملكت فقـط يـك راه وجـود دارد و آن      : دلخواه خود است   ةنتيج

ين مـا را    كه قانون اساسي مملكت باشد و بحمداهللا از جميع قوان         «اجراي قانون اسالم است     
  4.»مستغني داشته است
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 1رو،  يانـه مي  هـا   روزنامه، به مديريت مجداالسالم كرماني و يكي از         نداي وطن روزنامه  
معتقد است كه استبداد در مقابل اسالم قرار دارد و مخالف حكم قرآن اسـت و مـشورت و                   

ت نام برده  عامل مخرب دين و دولةهمچنين از استبداد به مثاب. »فرمان يزدان «شورا مطابق   
 در اين روزنامه سعي بر آن است تا تعريفـي  2.داند ي كشور و ملت مةكنند و مشورت را زنده  

دولت مشروطه عبارت است از دولـت قـانوني و   «: آورد ياز دولت مشروطه ارائه گردد و م   
و سـپس   » ها به مشورت و عمل به اكثريت        اشتراك عقول ملت در ايجاد قوانين و حفظ آن        

 كه هر ملتي كه داراي آزادي و حفظ حقوق و به عبـارت ديگـر داراي قـانون    هدد يادامه م 
بنابراين در تعريف دولـت مـشروطه تكيـه          3.استاست، آن ملت داراي حكومت مشروطه       

ـ                   .دانـد   ياساسي اين روزنامه بر قانون است و قانون را با آزادي و حفظ حقوق افراد يكي م
اصـوالً  .  ديـد  توان  يمنيز  هاي ديگر      از روزنامه  اين مطلب همان چيزي است كه در بسياري       

يعنـي عمـل   است، له ئخواهان همين مس نگاران و مشروطه زنامهو اصلي بسياري از ر ةدغدغ
چه قانون اسـالم و چـه قـوانين حقـوقي و             ـ   بر اساس قانون و آزادي در چارچوب قانون       

  .مدني ديگر
» شـيخ بهلـول و مالنـصرالدين      «ن   كه تحت عنوان گفتگوي بي     يا  در مقاله  در اين نشريه  

 حـق طبيعـي     ر ب ،اين گفتگو  در. آورده شده به تفصيل به موضوع آزادي پرداخته شده است         
شيخ كه طرفدار آزادي و مشروطه است سعي     .  است شدهبشر براي دستيابي به آزادي تأكيد       

در كرده آزادي را حق طبيعي انسان معرفي كند و آن را بر اسـاس فطـرت اوليـه آدمـي و                      
 كه براي ايجاد مجلس شوراي ملي و به عبـارتي رسـيدن بـه               كند  يجهت آن بداند و ادعا م     

                                                 
 و طرفـدار مـشروطه و       خـواه  يبرخي او را آزاد   .  گوناگوني بيان شده است    هاي در مورد مجداالسالم نظر    .1

بـراي  .  كه وي بيشتر تمايالت اعتدالي داشته اسـت رسد ي ولي به نظر م.اند داستهبرخي او را طرفدار استبداد  
حيـات  «،  )1391( و مـريم طحـان،       ،ذكراله محمدي :  رك ، گوناگون در مورد مجداالسالم    هاياطالع از نظر  

، ص  2، ش   4، دوره   هاي علـوم تـاريخي     صلنامه پژوهش ف،  »سياسي مجداالسالم كرماني در بوته نقد و نظر       
85-105.  
  .2، ص 1، ش 1 م، س 1906/ ق1324، نداي وطن .2
  .5-4، ص 14، ش 1، س 1907/ ق1325 همان، .3



 115 ) ق1327-1324(بازخواني مفهوم آزادي در مطبوعات مشروطه 

منـد   حكومت مشروطه، شرط اساسي اين است كه افراد جامعه از ايـن آزادي طبيعـي بهـره          
  .بنابراين ايجاد مجلس شوراي ملي در جهت فطرت انسان است 1.شوند

ان مشروطه است نيز برداشـت خـود را از           مخالف ندةاز سوي ديگر مالنصرالدين كه نماي     
 همـان برداشـتي اسـت كـه         نـداي وطـن    ةاين برداشت احتماالً از نظر نويسند     . آزادي دارد 

 همان معنايي كه در بسياري از       ،اند  طلب از آزادي داشته     مخالفان مشروطه و يا افراد فرصت     
ـ               يها  روزنامه انـد، همـان     ان كـرده   ديگر به آن پرداخته شده و ايـن بـدفهمي از آزادي را بي

در اين روزنامـه دقيقـاً   . ومرج و اغتشاش در جامعه گردد        منجر به هرج   تواند  يبدفهمي كه م  
ـ   2.كند ين مطالب را تكرار م  ي هم مال ـ   ةالبتـه نكت  از فحـواي مطالـب   تـوان  ي ديگـري كـه م

ـ     .  از مشروطه اسـت    ها  يمالنصرالدين فهميد، بحث نگراني مذهب      از ديـد    رسـد   يبـه نظـر م
ها در مقابل مشروطه همـين دسـت           نداي وطن يكي از داليل مقاومت برخي از آن         ةندنويس
 درصدد بيان معنـاي درسـت آزادي        نداي وطن  ةلذا نويسند .  مالنصرالدين باشد  هاي  ينگران
ـ             آيد  يبرم .  درسـت نيـست    دهنـد   ي تا نشان دهد آنچه مخالفان مـشروطه از آزادي ارائـه م

هـا از آزادي را نادرسـت         برداشت آن  شود و   ميمشروطه   در ابتدا متعرض مخالفان      نويسنده
مطـابق طبيعـت    «و معنـاي آزادي را      پردازد    ميسپس به بيان معناي آزادي       3كند،  يماعالم  

ـ         و اين  4كند  معرفي مي » اوليه زيست كردن    .دهـد   يكه فطرت انسان حكم به آزادي انسان م
داد، عادات قهراً بر انـسان وارد   كه فطرت حكم به آزادي انسان        بعد از آن  «: گويد  سپس مي 

از . عادات خـوب و عـادات بـد       :  و اين عادات را به دو بخش تقسيم كرده است          ،»شوند  يم
و عادات بـد    هستند   عادات خوب بر اساس قانون شريعت يا قانون مملكت           نداي وطن ديد  

د مجـازات   بنابراين اگر كسي خالف قانون رفتار كرد باي       .  كه مخالف قانون باشند    اند  عاداتي
آزادي حاصـل   اسـت كـه      در چنـين شـرايطي        و لي جلـوگيري شـود    اعما از چنين    شود تا 

 ،نيـست » آزادي در اعمـال « كه مراد از آزادي كند ي تصريح م  نداي وطن  ،در ادامه . شود  مي
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 توضيح بيشتر   ة سپس براي ارائ   .ومرج خواهد شد    چراكه آزادي در اعمال باعث ايجاد هرج      
ـ       اوو تعريف   رود    مي 1بوفاز آزادي به سراغ طال     آزادي يعنـي   «: كنـد   ي از آزادي را بيـان م

ـ     آن. امتيازي  ي و ب  تفاوتي  ي، مساوات يعني برابري و ب     قيد  يمختار ب  ي ظـاهري ايـن     اهـا معن
ها تعظيم شرف نفس، احساس علويت وجدان خود و بـه            ي حقيقي آن  االفاظ است ولي معن   

 و يكي بي ديگري معنـا       گويند  يو مساوات م  همان قدر از آن ديگران است كه او را آزادي           
 زيرا كه اگر آزادي شخصي و خصوصي مستلزم قيد سـايرين باشـد،     ،ندارد و موجود نيست   

آزادي كه متحد با مساوات نيست مطلق ظلم اسـت و تجـاوز نمـودن بـه حقـوق ديگـران                     
  2.»است

به عبـارتي  . يم مساوات هستةدر اين تعريف از آزادي باز شاهد همراهي اين واژه با واژ          
ا هـ    آن م و عامل مقو   رفتند  يدر آن دوره مساوات و آزادي و ترقي اصوالً همراه هم به كار م             

  .قانون بودنيز 
، تعريـف خـود از      داند  يكه آزادي را اساس تمدن و ترقي م        ضمن اين  3 الجناب روزنامه

د اسـت بـه هـر    هر كسي آزا«: نويسد ي م الجناب. كند  ميآزادي را از قوانين فرانسه اقتباس       
آزاد اسـت  . كار و شغل كه مضر ديگري نباشـد و همـه در مقابـل قـانون مـساوي هـستند              

 و در   خواهـد   يكه م  آزاد است در رفتن هر جايي     . خياالت و نوشتن و اعمال و انتشار كتب       
ـ         خواهد  يسكونت هر شهري كه م      و جلـوگيري و     خواهـد   ي و در اشتغال به هر صنعتي كه م

در اين صورت حكم و سياستي بر آن        . كه معصيت باشد   رد مگر وقتي   ك توان  ينهي احدي نم  
 چيزي بيشتر يا    الجناببنابراين   4.» مگر به حكم هيئت مجتمعه در حكومت شرعي        شود  ينم

                                                 
  .97مطبعه غيرت، ص : ، تفليسمسائل الحيات، ) ق1324 (،طالبوف: رك .1
  .4-3،ص 7، ش 1 م، س 1907/ ق1324 ، نداي وطن .2
تاجر بود و به نمايندگي از تجـار        او  . يافت  يعلي جناب در اصفهان انتشار م       اين روزنامه به كوشش سيد     .3

 و خواهانــه ي ضداســتبدادي و آزادهــاي يشگــرا. كــرد يدر جلــسات انجمــن واليتــي اصــفهان شــركت مــ
ـ              يانهجو  مساوات محمـدعلي  : رك. پرداخـت   ي داشت و با نگرشي انتقادي به مسائل اجتمـاعي و سياسـي م

تفريحـي شـهرداري    ــ سـازمان فرهنگـي   : ، اصفهان  اصفهان در عصر مشروطه    يها  روزنامه،  )تا  بي(چلونگر،  
  .اصفهان

  .4، ص 11، ش 1 ق، س 1325، الجناب .4
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و اصـوالً همـان نگـاه       دهـد     نمـي متفاوت از ساير مطبوعات مشروطه راجع به آزادي ارائه          
 قوانين شرعي اسالمي و هدف از مجلس را         هم مطابق   آزادي دارد و آن    ةديگران را به مقول   

 لذا عناصر موجود در بازنمايي مفهوم آزادي 1.داند  قوانين بر اساس دين و شرع مي       ةهم ارائ 
 غربـي، فرهنـگ خـودي و        هـاي   يشه تأثير اند  ةگفت يش همان عناصر پ   الجنابتوسط نشريه   

  .اوضاع ناآرام جامعه است
با قوانين شرعي، تفسير اين مفهوم با استفاده از رسد تأكيد بر همخواني آزادي  يمبه نظر 

توجهي به آراي عمومي در تعريـف آزادي و تأكيـد بـر               آيات و احاديث و مفاهيم ديني، كم      
ي اين طيف در برخوردشان با مفهـوم آزادي         ها  روزنامهاجراي قوانين اسالمي وجه اشتراك      

  .است
  مطبوعات نزديك به دربار و طرفدار سلطنت. 3

 اصـول كـار     ،مخالف استبداد، در برداشت از آزادي     ي   طيف تندرو  يها   كه روزنامه  در حالي 
خود را بر تعريف اين مفهوم از ديد انديشمندان غربي گذاشته و سلطنت و شخص سلطان را  

 طرفدار سـلطنت ضـمن اسـتفاده از آراي          يها  هدف حمالت خود قرار داده بودند، روزنامه      
در اينجا بـه  . گرفتند مي طيف مخالف يها  متضاد با روزنامهانديشمندان غربي، نتايجي كامالً  

ـ    2معارف ة مطالب روزنام  ة مقايس رسد  ينظر م   بـه   صوراسـرافيل  و   مـساوات  ة با دو روزنام
كه برخي مـراد از آزادي       با بيان اين   ، معارف روزنامه.  و روشنگر باشد   دهنده  يحخوبي توض 

و مقصود از مـشروطه را  ) ومرج هرج(اند   پنداشتهافساري يرا خودسري و به عبارت ديگر ب   
بـه سـراغ     3،انـد   به شـمار آورده   » ضديت با ملت و دولت و طرف شدن رعيت با سلطنت          «

 و در معناي لغوي، آن را ضد بندگي و مفهـوم آن را برابـر بـا    رود  يمنظور خود از آزادي م    
  : نويسد ي و مداند يمساوات و عدم تفوق و برتري فردي بر فرد ديگر م

                                                 
  .1 ص ،3، ش 1 ق، س 1324 همان، .1
.  ق منتشر شـد    1324 در تهران به مديريت شيخ محمد بهجت دزفولي تأسيس و در سال              معارف روزنامه   .2
ـ  و مجـالت ا دي جرا خيتار،  )1363 (،يصدر هاشم محمد  . شد  ي روزنامه به صورت هفتگي منتشر م      ينا  ،راني
  .222ص ، كمال: ، اصفهان4 ج
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الناس را حقوقي است كه ديگري را حق تصرف در           ن هر يك از افراد و آحاد      چو
او نيست و تمام در آفرينش از يك نـژاد و اصـل و در واقـع اوالد يـك پـدر و                       
مادرند هيچ يك را حق مزيتي بر ديگري نباشد و جز ذات پاك حضرت احـديت              

 ديگـري   ديگري را نشايد و نبايد كه در حقـوق و حـدود و ملـك و نـاموس                 ... 
  1.تصرف بدون جهت نمايد
 ، به آزادي مورد نظر جان الك نزديك شده است         معارف ةدر اين معنا آزادي از ديد روزنام      

» قواي حيواني« كه به دليل وجود  كند  يكه نويسنده روزنامه در ادامه بيان م       به خصوص اين  
 و مساوات   كنند  يو شروع به ظلم م    شوند    ميدر انسان برخي از افراد بر برخي ديگر مسلط          

ـ    درك  از آزادي با    او  اما اختالف درك    . رود  يو آزادي از بين م      مطلـب   ةجان الك در ادام
 يا  تسلط عـده  [خداوند براي جلوگيري از اين وضعيت        «:گويد  مي جايي كه نويسنده     ،است

ايجـاد قـانون عادلـه      «و بدين وسيله    »  پيامبران را فرستاد   ] ديگر و شروع به ظلم     يا  بر عده 
هر پيـامبري كـه      «دهد  يو سپس ادامه م    2»ين مردم كرد كه در نهايت آزادي مقيد باشند        ماب

قانون كامل را آورد و پـس از وي    ) ص(آمد به تكميل آن قانون پرداخت و حضرت محمد          
 علمـاي اسـالم و اجـرايش بـه دسـت            ةو در زمان غيبت، حفظ قانون بر عهـد        .  شيعه ةائم

  :نويسد يآورده و مرا  مراد خود از آزادي ده، نويسندر آخر. »عادل است سالطين
هم حاصل  چنين معلوم شد كه آزادي حفظ حقوق و حدود است به مساوات و آن

 مگر در ظل قانون شرع مطاع محمدي كه بايـد اجـرا شـود بـه واسـطة                   شود  ينم
ـ   انـد   يـده لذا آنان كه آزادي را خودسري فهم      . شخص سلطان عادل    افـساري   ي و ب

  3.اند ي بر خطا رفتهاند به كل دانسته
 با ديدگاهي   گيري  يجه آزادي، در نت   ة از بحثش دربار   معارف گيري  يجه با توجه به نت    ،بنابراين

 چراكه از ديد الك     شويم،  ي مواجه م  صوراسرافيلكامالً متضاد با آراي جان الك و روزنامه         
 ،شان وضعي است  و بنابراين قوانيندهند ي سياسي تشكيل ميا ها با توافق خود جامعه انسان

                                                 
  .3، ص 25، ش 1 م، س 1907/ ق1325همان،  .1
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تواند نظارت بر آزادي و حدود  يمو صوراسرافيل نيز معتقد است كه فقط قانون  ؛نه تشريعي 
 وضع كـامالً بـرعكس      معارفكه از ديد    است  در حالي   ها    اين. آن داشته باشد، و نه سلطان     

  .، يعني وجود سلطان عادل الزمة برقراري مساوات و حفظ حقوق و آزادي استاست
 گيرد  ي قرار م  يا   آمده است باز در همان محدوده      خورشيد ةرد آزادي در روزنام   آنچه در مو  

 يعني رد كردن آزادي به معناي هر چـه هـر كـس              گيرند،  يكه ساير تعاريف كمابيش قرار م     
 اخـذ   1طالب خـود دربـاره آزادي را از طـالبوف          م خورشيدكه   چنان.  انجام دهد  خواهد  يم

  : نويسد يمكند و  مي
خواهد بكند، قطـاع الطريـق        زادي اين است كه هر فضولي هر كس مي        اگر واقعاً آ  

 وحوش  لجامي  يبه اين ب   ... خواهند بقاپند، اشرار بزند بكشد      اي را كه مي     هر قافله 
توان همديگر را تهنيت گفت و چراغـاني كـرد و يـا      انگيز مي  ومرج دهشت   و هرج 

  2.بايد تا زود است سر خود را گرفته به در رفت
امـا در عـين حـال بـه         . بندوباري هيچ سنخيتي ندارد      آزادي با بي   ،خورشيد از ديد    ينبنابرا

بالطبع و الخلقـه در جميـع       « كه انسان    داند  ي م اي  يو آن را آزاد   كند    ميآزادي طبيعي اشاره    
 چراكـه   ،و بنابراين هيچ گونه مانعي براي آن وجـود نـدارد          » افعال و اقوال خود آزاد است     

 را اي  كه چنين آزاديدهد يه بتواند مانع آن شود را نيافريده و ادامه م      خداوند هيچ نيرويي ك   
 قـصد نـدارد     خورشيد البته   3.كسي قدرت تصرف نمودن ندارد تا چه رسد به گرفتن و دادن           

 است كه در ايـن روزنامـه        هايي  ينهها همه زم     بلكه اين  كند،كه چنين تعريفي از آزادي ارائه       
امـا متأسـفانه بقيـه ايـن        . رت موردنظر آن فراهم شده است     براي بيان معناي آزادي به صو     

بـا ايـن    .  مانده است  كاره  يمه ديگر اين نشريه نيامده و موضوع بحث ن        يها  مطلب در شماره  
 در شماره ديگري از اين نشريه، مطالبي در مورد آزادي نقل شده است كـه شـايد در                   ،همه

 فاعـل مختـار اسـت و         انـسانْ  ،رشيدخواز ديد   . تكميل هدف اين روزنامه مفيد واقع گردد      
                                                 

، به كوشش ايرج رساله ايضاحات در خصوص آزادي: مجموعه آزادي و سياست  ،  )1357 (،طالبوف:  رك .1
  .88سحر، ص : افشار، تهران

  .1، ص 39، ش 1 ق، س 1325، خورشيد .2
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تكاليف مقـرره   «و شكر اين نعمت عمل به       است  ترين نعمات الهي     حريت و آزادي از بزرگ    
ـ          . است» حريت همـان   و تكليـف را      دانـد   ياين نشريه فاعل مختار بودن را همـان آزادي م

تدين بـه  هر كس كه م«. نيست پذير بنابراين آزادي بدون عمل به قانون امكان     . قانوناجراي  
 پس او بايد به     ،جزا باشد  دين و معتقد به ارسال رسل و انزال كتب و تعيين تكليف و سزا و              

 اما 1».ي اين اختيار و تكليف همانا حريت و قانون است       ااختيار مذعن و معترف شود و معن      
 و طرفـداران    خواهـان   ي كه بين اسـتبدادطلبان و آزاد      كند  ي تصريح م  ديخورشدر عين حال    

الجبـر وال   «شروطه تفاوت وجود دارد و براي فهماندن اين تفـاوت بـه عبـارت               سلطنت م 
بندي مذكور    و بر اساس همين عبارت به تقسيم       كند  يمراجعه م » تفويض بل امرٌ بينَ االمرين    

 اسـت از    خواهان  يجبر همان استبداد است و تفويض اعتقاد آزاد         به اين نحو كه    پردازد،  يم
ره كه طالب آزادي مطلقه هستند و اعتقاد صحيح معتدل همين           نارشيست و غي  آطايفه  «قبيل  

االمرين است كه سلطنت مشروطه عادله باشد كه مردم آزاد باشـند و تـابع قـانون و                  امر بين 
  2.»اين موافق است با مذهب حقه اسالميه اماميه

  
 ريف مفهوم آزاديهاي مورد استفاده در نشريات مشروطه جهت تع مؤلفه: 2 جدول

عنوان 
  روزنامه

آزادي در 
برابر 
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آزادي 
در مقابل 
هرج و 
  مرج

آزادي بر 
اساس 
تعريف 
  غربي آن
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  مذهبي

آزادي در 
كنار 
  مساوات

آزادي 
مطابق با 
  قانون

محل و 
سال 

شروع 
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              تربيت
تهران 

  ق 1314

              الجمال
 تهران
  ق 1325

              انجمن تبريز
 تبريز
  ق 1324

            مجلس
 تهران
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المتين  حبل
 تهران          تهران

  ق 1325

          صبح صادق
 تهران
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          نداي وطن
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  ق 1325

          الجناب
 اصفهان

  ق 1324

          خورشيد
 مشهد
  ق 1325

 تهران         تمدن
  ق 1324

  مصر         نما چهره

 تهران         القدس روح
  ق 1324

 تهران         كوكب دري
  ق 1325

         اوقيانوس
 تهران
  ق 1325

  استانبول        اختر
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 نـشريه مـورد     18هاي مورد استفاده در تعريف آزادي در          ده از مولفه  ميزان استفا : 1نمودار  
 مورد استفاده در يها  از مؤلفهكي كه از هر ييها  نمودار تعداد روزنامهنيبراساس ا. بررسي

 13 در برابـر اسـتبداد در   يلـذا مؤلفـه آزاد    . اند مشخص شده است      بهره برده  ي آزاد فيتعر
روزنامه بـه   12 مطابق با قانون در      يمرج و آزاد    و  ابر هرج  در بر  ي آزاد يها  روزنامه و مؤلفه  

 .اند كار رفته

  
  گيري نتيجه

 كـه تعـاريف و بازنمـايي        رسد  ي به نظر م   ،آمده در اين پژوهش    دست  به يها  با توجه به داده   
خالف تعاريفي كه از اين مفهـوم نـزد روشـنفكران            مفهوم آزادي در مطبوعات مشروطه بر     

تقليـد  گرفتـار  و نيـست  بود، از پويايي الزم برخـوردار  شده  ارائه پيش از انقالب مشروطه 
به عبارتي روشنفكران پيش از انقالب مشروطه در مواجهة خود با مفهـوم آزادي بـه                . است
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 و  يشـناخت    غربي بيشتر به عنـوان مفهـومي جامعـه         گران  يشهعنوان مفهومي نوين كه نزد اند     
ت و رهيافتي نوين از اين مفهوم مبتني        ئ قرا ةه ارائ ، ب شده  ميمبتني بر قرارداد اجتماعي تلقي      

اسالمي دست يازيدند و لذا آزادي را نـه تنهـا            ـ    غربي و فرهنگ ايراني    هاي  يشهبر تلفيق اند  
آيـات و   ( از فرهنـگ اسـالمي       يريگ   دانستند، بلكه با بهره    يشناخت  امري اجتماعي و جامعه   

اينـان  . شناختي معرفي كردند   ني و روان  و حتي عرفان ايراني، آزادي را امري دور       ) احاديث
ت غربي و تقليدي از اين      ئ ايراني عرضه كردند كه نه قرا      ةتي را از مفهوم آزادي به جامع      ئقرا

 و در نتيجـه     تي بر مبناي درك مفهوم آزادي در ادوار پيشين ايران         ئمفهوم بود و نه صرفاً قرا     
  .به حساب آمد)  بيرونيـ  دروني( يشناخت جامعهـ  شناختي آزادي در نگاهشان امري روان

 ةبر خالف رويكرد فعاالنه و پوياي روشنفكران پيش از انقالب مشروطه، مطبوعات دور
 رهيافتي افزون بر  ةمشروطه در مواجهة خود با مفهوم آزادي به صورتي مقلِّدانه و بدون ارائ            

عاريفي كـه از مفهـوم       قبل از مشروطه با اين مفهوم برخورد كردند و بنابراين ت           ةتعاريف دور 
، همان تعاريف پيش از انقـالب مـشروطه و تقليـد صـرف از               شدآزادي در مطبوعات ارائه     

ها بـا    كه برخي از آن    چنان.  غربي و يا روشنفكران ايراني پيش از مشروطه بود         گران  يشهاند
كردند كاري توسط انسان معنا      قول از متفكران غربي مفهوم آزادي را عمدتاً به انجام هر           نقل

برخي .  قانون به حساب آوردندين آن را حقوق طبيعي ديگران و همچنةو عامل محدودكنند  
قول از روشنفكران ايراني پـيش از انقـالب مـشروطه            ديگر از نويسندگان مطبوعات با نقل     

مانند ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، طالبوف، ميرزا ملكم خان و برخي از نشريات چون              
 .ها بود  همان بازنمايي از مفهوم آزادي داشتند كه مورد توجه آنةي به ارائ سعاخترروزنامه 

 نشريات مورد بررسي وجه اشتراكي در تعريف آزادي وجود داشت كـه             ةبه عبارتي بين هم   
 از آراي انديشمندان غربي و روشنفكران ايراني قبـل از مـشروطه،             يريگ  از بهره بود  عبارت  

نـشريات  همة  در  . ومرج در برداشت از آزادي      هيز از هرج  ضديت با استبداد و دعوت به پر      
 ارائه دهند كه منجر به آشوب نـشود  يا فوق تالش شده بود تا برداشت از آزادي را به گونه 

شايد بتوان گفتمان حـاكم بـر       . و در عين حال هماهنگي با شرايط فرهنگي نيز داشته باشد          
ـ   آراي غربي  (يقيِمطبوعات مشروطه را گفتمان تلف     ضـد  (محـورِ     نظـم )  فرهنـگ خـودي     ـ

امـا در عـين حـال    .  كه البته با تأكيد بر مساوات همـراه بـود       ضد استبداد ناميد  ) ومرج هرج
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 براي عـدم نـوآوري در تعريـف مفهـوم آزادي در مطبوعـات مـشروطه                 توان  يداليلي را م  
 و بـه    هـا   ها را بايد ظهور احزاب گونـاگون، رشـد تعـداد روزنامـه               آن ينتر  برشمرد كه مهم  

افـرادي كـه    .  شدن مباحث فلسفه سياسي چون آزادي به شمار آورد         يرگ  عبارتي ديگر همه  
 خود بودنـد    ة عمدتاً نخبگان زمان   داشتندت دست به قلم شدن      ئپيش از انقالب مشروطه جر    

اما با انقالب مشروطه و افزايش غيرقابل قياس تعـداد نـشريات، افـراد              . و تعدادشان اندك  
 متداول بودند يـا از      هاي  بازي  ياست و س  يگ  م بردند كه يا گرفتار روزمر     متعددي دست به قل   

توان فكري الزم مانند نسل پيش از خود جهت تأمالت نظري، فكري و فلسفي برخـوردار                
بنابراين مطبوعات ايران در اين دوره جز تقليد در برخوردشان با مفاهيم نوين چون              . نبودند

 آنـان بـه   هـاي   يـشه  اند ةكنند   ارائه ندادند و بيشتر مصرف     تري از پيشينيان   آزادي چيز افزون  
  .آيند يحساب م
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  .ين: ، ترجمه حميد عضدانلو، تهران درباره حكومتيا رساله ،)1387(الك، جان، ـ 
، »حيات سياسـي مجداالسـالم كرمـاني در بوتـه نقـد و نظـر              «،  )1391(محمدي، ذكراله، و مريم طحان،       ـ

  .105-85 ، ص2 ، ش4، دوره هاي علوم تاريخي فصلنامه پژوهش
  .بال: ، تهرانيك كلمه ،)1386 (،ميرزا يوسف خان ،مستشارالدولهـ 
  .يعلم: ، تهران2، ج  انقالب مشروطيت ايرانيخ تار،)1363(،يملكزاده، مهدـ 
  .يركبيرام: اكبر مهتدي، تهران ، ترجمه عليروح القوانين ،)1349 (يو،مونتسكـ 
ترجمـه و   بنگـاه    :تهـران  االسالمي، ترجمه جواد شيخ   ،رساله درباره آزادي   ،)1349(ميل، جان استوارت،    ـ  

  .نشر كتاب
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  . فرهنگ ايرانيادبن: ، تهران1، ج  بيداري ايرانيانيخ تار،)1346(، االسالم كرماني ناظمـ 
به راهنمايي دكتر عبدالكريم رشيديان،     ،  »مفهوم آزادي در عصر بيداري ايرانيان      «،)1387(،  هاشمي، احمد ـ  
  .دانشگاه شهيد بهشتي تهرانم انساني، دانشكده ادبيات و علو ، كارشناسي ارشدنامه يانپا
  

  نشرياتفهرست 
  .19، 13، 12، ش 2، س ) ق1293(، اختر

  .11، 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،1، ش 1، س ) ق1325(، الجمال 
  .11 ،3، ش 1، س ) ق1325-1324(، الجناب 

  .66، 48 ،27، ش 1، س ) ق1324(، انجمن تبريز
  .433 ،424، ش 9، س ) ق1325-1324(، تربيت
  .68 ش ،1 س ،)ق 1326 (،تمدن
  .27 ، ش3 س ،)م 1906/ق 1324 (،نما چهره
  .68، 65 ،42 ،19، ش 1، س ) م1907/ ق1326-1325(، المتين تهران حبل

  .39 ،2، ش 1، س ) ق1325(، خورشيد
  .1 ش ،1 س ،)1325 (،القدس روح

  .223 ،200 ،42 ،38 ،23 ، ش1، س ) م1907/ ق1325(، صبح صادق
  .24، 20 ،12 ،1، ش 1، س ) ق1325(، صوراسرافيل
  .20 ش ،3 س ،)م 1907/ق 1325 (،كوكب دري

  .166، 68 ،48 ،18، ش 1، س ) ق1325(، مجلس
  .7، 1 ، ش1، س ) ق1325(، ساواتم

  .25 ،24 ،15، ش 1، س ) م1907/ ق1325(، معارف
ــن  ــداي وطـ ، ش 2، س ) م1908/ ق1325(؛ 14، 8 ،7، 6 ،1ش  ،1س  ،) م1906/ ق1325-1324 (،نـ
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