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 تحلیل گفتمان میرزا ملکم خان پیرامون مفهوم آزادی 

 در انقالب مشروطیت 
 1 بهمن احمدی 

 *2 اسمعیل حسینی گلی سید 

 3 کرمعبدل حسین الل 
 4 محمدرحیم عیوضی 

 
 چکیده 

انقالب مشروطیت در ایران، بعنوان یک نقطههع فطهه  در خههیریی کییکههال هشههور فههالو  بههر خ ههو    
  را وارد ادبیههین کییکههال    ینال همچون فههلا،ت، نههینون و ی اد  و  جتمیفال مفیهیم نو ا  -ال گسترد  کییک 

ایران نمود  دراین بین »ی اد «، هع مفهوم و ابعید ین هموار  در فلههوم انسههینال ا   ههی،گ برانییهه  خههرین  
 ابعههید  و  برداشههت  معنههی،  مطی،عع،  در  گونیگونال  هی  در دوران مشروطیت نی  رهییفت   ، مبیحث فلمال بود  

ایههن مفهههوم    بههع  متفههیوخال  نیههی   هشههور،  رهبران مذهبال و هنشیران کییکههال  و  نلیشمنلان ا  و  پلیل یمل  ین 
کییکال ابرا  داشتنل و هرهس بر حسب مبینال فکر  خویگ و بی گرایشههال هههع ملتهه م بههع   فلسفع  اکیکال 

داشههت  بههی ایههن ویهه  خ لیهه   ین بود ، ی اد  را خعری  هرد  و برداشت خههود ا  ی اد  را بیههین مال 
خر ا  مبههینال  خوانل مههی را بههع درش و شههنیخت دنیهه  یشمنلان مختل  پیرامون مفهوم ی اد  مال گفتمین  انل 

فکر  طی  مربوط بع ین انلیشع یگی  خر کی د  بر این مبنی در این مقی،ع هوشگ شل  خی گفتمههین یکههال ا   
د «  هی  برجستع دوران مشروطیت، ا  طی  روشنفکران غربیرا پیرامههون مفهههوم و ابعههید »ی ا شخصیت 

یعنال »میر ا ملکم خین« مورد خ لی  نرار گیرد  در خ قی  حیضر هع بههع روت خ لیهه  گفتمههین  هههال و  
ملکم خین در رابطههع بههی گفتمههین    ر ا ی خفکر م     دال مره  موف بع انجیم رکیل  این نتییج بع دکت یمل هع  

خههین پیرامههون ی اد   در بررکال و خ لی  گفتمین میر ا ملکههم     اکت  ال ونظم خواه  ت ی نینون، امن  ،   ی اد 
در انقالب مشروطیت این گفتمین را بی مفیهیمال همچون »ممینعت ا  اکههتبلاد«، »دکههتییبال بههع حکومههت  

   خوان مفص  بنل  نمود ی اد   بین و خییل« و »ی اد  جمیفت« مال »  نینون«، »م لود شلن کلطنت«، 
 

 لکم خین، نینون، نظم خواهال روت خ لی  گفتمین، انقالب مشروطیت، ی اد ، میر ا م   : واژگان کلیدی 
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 مقدمه

فهههوم ی اد  در معنههی   کییکههال و اجتمهههیفال  ین، مفهههومال اکههت نوبنیههید ههههع در م

فصر خجلدخواهال  ایران در گفتمین کییکهال  خجهلدخواهین و روشهنفکران  ایرانهال خکهوین 

در ایران مفهوم جلیل ی اد  بهرا  نخسهتین بهیر در جریهین شهک  گیهر  جنهبگ ییفت   

ر یلر شعیرهی  نخبیین و مردم نرار گرفت  هر نل هع بییل گفهت ردپهی  مشروطیت، د

خهوان این مفههوم را در یرا  و نظریهی  روشهنفکران و روحهینیون فصهر نییهر  نیه  مال

مشیهل  نمود  امی خوجع فمی  و فملال بهع ایهن مفههوم و همهع گیهر شهلن  ین را بییهل در 

ال فریینل خصویب نینون اکیکال پهال نخستین کی،هی  پس ا  پیرو   انقالب مشروطع و ط

 گرفت 

انقالب مشروطیت بخگ فبر  یمو   ا  خیریی ایران اکهت  ایهن انقهالب در خهیریی 

  پیشهین مهردم ایهن ههیحرهتههی و میننهل اکهت، و بهی خی تایران و خشیع، نهضتال بال

  بسییر دارد  نهضت مشهروطع خهواهال، نخسهتین رویهیرویال مسهتقیم هیخفیو کر مین،  

  کیب  میننهل نیهیم هیخیتایرانال بی ملرنتیع در ایران بود  در خمیم   –کنت اکالمال    فرهنگ

هییال هع در جهت نوکهی   و همهیهنیال بهی خ هوا  فصهر جلیهل خنبیهو و دییر هوشگ

ههی  جهلا افتهید  کهنتال درگیهر و رویهیرو  یور  گرفت، برخوردهی  نهلان بهی ار ت

هیمال  ون »ح «، »ی اد «، »نهینون«، »برابهر « شل  در جریین این انقالب مردم بی مفینمال

دانسهتنل  ایهن خیییهرا  در ایهران و    یشنی شلنل و دییر کلطین را کییع خلا در  مین نمال

کنتال، بخصوص اینکع بسییر  ا  روحهینیون را ههع ا  جملهع انشهیر کهنتال ایهران بودنهل، 

همیهت ایهن خ قه  بهی درگیر خودکیختع بود، ا  اهمیت  یید  برخوردار اکت  همچنین ا

خوجع بع خصلت خکرار شونل  رخلادهی  خهیریخال و خیییهرا  مسهتمر در نظهیم کییکهال 

 ایران معییر یشکیر خواهل شل 

در  الجیمعع شنیکه  هیپژوهگ هع  میریمعرفت را بپذ  المفهوم ا  جیمعع شنیک  نیاگر ا

 الجتمهیفو درشهت ا  یهر  ا یدر بسهتر خمهی هیشهعیانل  یم ق  بع فهم فم  الرهنمون  الپ

مخصویهی   الاکهالم رانیها شمنلانیانل شعیانل هیینیو فهم جر الاکت  ینیی  در مقیم بررک

نهرار خواههل داد ههع بتوانهل  الهر م قق  پی گیپرا   لینکتع هل نیا ریکیل اخ کصلیدر  

را بفهمهل و  رانیها الدرون واحهل مله  ههیبیخخر  الهی و حتهاختالفی ،  ی،گ   ا ،یخمی
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میرزا  گفتمان  تحلیل 

پیراموو ن  خان  ملکم 

 ر  مفهوووو ا یزا  

 انقالب مشروطیت

  یریه ینیهجر کیافراد در درون   ا یمی را بع خمی خوانلالم کردیرو  نیا  التحخر ا  ین  مهم

روشهنفکر  کیها    املکم خین )بع فنوان نمونهع  ر ایم  انتخیبحیضر بی     ینمود  هع خ ق

اثرگهذار در ونهو     ههیینیجر  نیدر به  روشنفکران غربیهرا   یط  نل یخجلدخوا ( هع نمی

را  لکهاا نیها شهونلالن، شهنیختع مو مسهیل  و موضهوفی  پهس ا  ی  تیب مشروطالانق

پیرامون مفهوم، مبنهی، ابعهید و  میر ا ملکم خیندال مره   گفتمین  هع  نمود    میمطرح خواه

دوران مشروطیت  یسهت و نظهیم معنهییال خهود را   -مسیل  مربوط بع گفتمین ی اد  در  

ههر خرخیهب در مقی،هع حیضهر خهالت  ؟ بهعهننهلال یونع حول دال مره   مفص  بنل  م

اهل شل خی بع روت خ لی  گفتمین  وایهی  مختله  و پنههین خفکهرا  ایهن انلیشهمنل خو

اثرگههذار در جیمعههع ایرانههال دوران انقههالب مشههروطیت و پههس ا  ین روشههن شههل  و دال 

مره   گفتمین و  پیرامون مفهوم ی اد  خعیین و مشخص گردد هع میر ا ملکم خهین بهع 

نظیم معنییال خود را  یونع حهول  ان خویگ،  کییکال دورهیگرو فنوان نمیینل  یکال ا   

  هننلالدال مره   مفص  بنل  م

 

 روش تحقیق

 در بیشهل خ لیلهال و روت ین »خ لیه  گفتمهین« مال -خویهیفال خ قی  حیضر ا  نظر نو ،

پردا د هع در ین کیختیرهی  معینال، ن هو  هییال مالبع بررکال را »  لیریخ لخ لی  گفتمین،  

هننل « خ لیلیهر بهرا  ایهن ههیر، بهرا  درش  یهونیال ذیر مالخییال ا  فم  را امکین پ

  ههیرگ اران اجتمهیفال را ههیتیفعی،هنل هع  یال خالت مالهیگفتمینخو،یل، هیرهرد وخ ول  

(  و م صهول ههر گفتمهین را بهع یهور  196:  1378میرت و اکتوهر،  دهنل )کیخت مال

ییهل، ا  یهک گفتمهین برمالهنل  کیخت و نظیمال ههع ا  ههر یک »بیفت هم پیونل« ارالع مال

هییگ کو بی مفص  بنل  ین گفتمین ارخبیط خنیهیخنیال دارد و ا  کهو  دییهر، بهر کهیختع

 یبنهلیمعنییال« هستنل هع در بیفت اجتمهیفال، کییکهال و حقهونال خبلهور مال  « انسجیمدارا 

 ( 56:  1380مک دان ،  )

 و مهوف« اکهت  رویکردهی در روت خ لی  گفتمین، رویکرد  » ههال  نیخرمهمیکال ا   

هی  مهینال نیبه  ا  برا  معنیدار شلن بییل گفتمهینال بیشهل و پلیهل ، هر پلیل هیینبع نظر  

خهود، دارا  شونل هع در نی،ب گفتمین خییال نرار گیرنل  هیچ  یه   بهع خود  فهم مال
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هنل، این روت معنهی، کییکهت و هویت نیست، بلکع هویتگ را ا  گفتمین خیص هسب مال

: 1383کهلطینال، پهردا د )مال ههیینهنل و یهک جهی بهع خ لیه  بی هم خرهیب مالاجتمی  را  

هی  مهمهال ههی، نشهینع(  یکال ا  مفیهیم مهم در ایهن روت، مفههوم »دال« اکهت  دال158

یهی نقهیط مرهه   ههر گفتمهین، بهر  ههیدالهننل  ، گفتمین هویت پیلا مالهیینهستنل هع بی  

هی حهول ین نظهم ههع کهییر نشهینع -دال مرهه  دوگونع هسهتنل: »مرهه  « و »شهنیور«   

ا  بع طهور مونهت، بهع حی،هت »انسهلاد یهی بع حی،تال اشیر  دارد هع معنی  نشینع  -ییبنلمال

هننهل هی را بع خود جهذب مالخون « در یمل  اکت  نیروهی  جیذبع این هستع، کییر نشینع

ل، حهول یهک مفههوم شوندهنل و مفیهیمال هع در یک گفتمین مفص  بنل  مالو کیمین مال

هننل  در حی،ال هع دال شنیور بع حهی،تال اشهیر  دارد ههع نشهینع یی دال مره   شک  پیلا مال

اخهوان اکهت )  متفهیو  بهرا  خیبیهت معنهی، شهنیور و معله  ههیگفتمیندر میلان مبیر   

 ( 108:  1387؛ حقیقت و حسین  اد ،  11:  1391هیظمال،  

نییر مختله ، ارخبهیط برنهرار شهود و در مفص  بنل ، فملال اکت هع طال ین، میین ف

هنل   ههال و مهوف، هلیهت شود یی خیییر مالنتیجع این ارخبیط، هویت ین فنییر خعلی  مال

میر ایههال و ربههینال انههل )کههیختیر ییفتههع نیشههال ا  فمهه  مفصهه  بنههل  را »گفتمههین« نیمیل 

ال (  نکتهع اکیکههال و م هور  در مفصه  بنههل  یهک گفتمههین، د26: 1393خوراکهیینال، 

هییال ههی و نشهینعهی و مفیهیم خود را ا  طری  اکتخلام دالمره   اکت  هر گفتمینال، ایل 

هی، بهع طهور مقطعهال، حهول یهک نقطهع یهی دال مرهه   خیبیهت دهل  این نشهینعانجیم مال

هی  دییر در کهییع شونل  نقطع مره  ، نشینع یی دال برجستع و ممتی   اکت هع نشینعمال

 ( 12:  1391اخوان هیظمال،  شونل )بنل  مالنل و بع هم مفص هنین نظم پیلا مال

روت گردیور  اطالفی  در پژوهگ حیضر هتیبخینع ا  بود  و خالت خواهل شل خهی 

هی  مکتهوب و منقهول ا  میهر ا بی بهر  گیر  ا  منیبع و متون نوشتیر  و افکیر و انلیشهع

الفی    م بهع یهور  هلفمنهل ملکم خین و نی  کییر منیبع و متون مرخبط بی موضو ، اط

گردیور اطالفیخال ا  طری  مطی،عهع دنیه  و هلفمنهل منهیبع و  اب ار و هیم  گردیور  شود 

خوجهع بهع روت خ قیه  حیضهر ههع روت  بهی  ا  خواههل بهود متون نوشتیر  و هتیبخینع

»خ لی  گفتمین« اکت، روت خویهی  و خج یهع و خ لیه  اطالفهی  گهردیور  شهل  ا  

 هال و موف« خواهل بود طری  روت » 
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 پیشینه تحقیق

خ لیه  فنهوان »  انجیم شل  گویی  این اکهت ههع خهیهنون خ قیه  خییهال بهی هیالبررک

گفتمین میر ا ملکم خین پیرامون مفهوم ی اد  در انقالب مشروطیت« بع انجیم نرکهیل  بهی 

ال ا  این حیل برخال خ قیقی  مرخبط در این  مینع یور  پذیرفتهع ههع در ذیه  بهع برخه

   مذهور اشیر  خواهل شل:هیپژوهگ  نیخرمهم

واهیو  جیییی  حقوق طبیعهال ، در مقی،ع ا  بی فنوان »1397افسرد  و همکیران،   -

خهرین مبیحهث در حقهوق فهرد  یکهال ا  مهم « معتقلنلفرد در نینون اکیکال  مشروطع

کییکال و نی  حقونال جلیل اکت  بی خعری  حقوق طبیعال بهرا  فهرد، جیییهی    شعیانل

هی  کییکال و فکهر  مت هول شهل و مسهیللال  هون ی اد  فهرد ، ی اد  ین در نظیم

بیین، ی اد  اجتمیفی ، برابر  کییکال و اجتمیفال و نظهییر ین در یهلر ایهو،ال نهرار 

شهل  در ایهران نیه ، ورود مفهیهیم نوانین اکیکال هشهورهی بهی ین نوشهتع مال  گرفت هع

هی  کییکهال و انتقهید ، و در نهییهت، در مهتمم  جلیل، ا  دور  نیجیر، ابتلا در نوشهتع

ههییال بودنهل فیهیمال  هون ی اد  و برابهر ، دالمنینون  اکیکال  مشروطع خبلور ییفت   

خواهال نهرار مشهروطع در گفتمهین مشهروطع خواهال وبنل  بی دال نهینونهع در مفص 

بنل  گرفتنل  در این مقی،هع، بهی اکهتفید  ا  روت گفتمهین  ههال و مهوف، ایهن مفصه 

ی اد  و برابهر   شهعیایلال این مقی،ع ین اکت هع گسترت انل  عیشود  فرضبررکال مال

  خواهال داشتگیر  گفتمین مشروطعپیگ ا  مشروطع، نقگ مهمال در شک 

یرا  ملکهم  القهیبهی فنهوان »مطی،عهع خطب  نیمع ا  ینی، در پی1395  م،یمر  ،الشی  فل -

ارشهل ا  دانشهیی   الاخذ درجع هیرشنیک   خین و یخونل اد  در بیب حکومت« هع برا

ا   الکهیملکم خهین  ر ایداشتع هع م ینیب ل یواحل خهران مره  بع انجیم رک  الاکالم  ی اد

بهود ههع   شمنلیانل نیت  او نخستاک رانیدر ا  عدر نهضت مشروط  رگذاریمتفکران خیث

ا  مسهیل    یریبسه "نهینون"رواج داد و بهی انتشهیر رو نیمهع  رانیهمفهوم نینون را در ا

  یرا مطرح و مردم را بهی حقهوق خهود یگهی  نمهود  بهل،   و انتصید  الاجتمیف  ،الیکیک

نظهیم "یلرافظم بع او ،قهب  را،لو،عیمش "می یرکی،ع خنظ "عیخالت ملکم در جهت خه

یخونهل  الفت عله  ر ایهدوران نیجهیر، م  الیکیک   هیتیا  شخص  یرید  الکیداد   "،ع،لوا

هی و فعیل بهود و رکهی،ع  در فریع نییرت، فرد    ت( اکت و 1295خی  1227 اد  )

http://www.ipsajournal.ir/article_350_83795e88845af726dded154b0c216454.pdf
http://www.ipsajournal.ir/article_350_83795e88845af726dded154b0c216454.pdf


124 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  11 )سططططا   دوره

پ ططاپی   3شططماره 

  1400  پای ز 42

  
 
 
 
 

 رانیهدر ا السهینو  شهنیمعینمی  شهییمینیا  پ   را خله  نمهود  و   یریبس   هیشنیمعینمی

مسهلمینین و بهع کهخر  گهرفتن  و مقلکهی  ینهتید لنیهنکوه   یثیر و   اکت م توا

کهخن   یهاکهتبلاد ن  نهعیفالو  در  مبهع   هیکهت  وو خرافع خوانهلن ین  النید  لیفقی

 یکهتملارانیک ال  مهذمت برخه نلالم  اونی  حرف ا  نینون م ور  الو برخ  لیگوالم

نهینون  ، معتقل بع حقوق ی اد نیا  یثیرت اکت  او همچن  الم ور برخ   یفهل نیجیر ن

 کو رو که سهمیسپوخی، دیهالگرا المله ،الستیونی،ینیی  نیک یکتیو در کو مسیوا  بود  

مقیبلهع بهی حکومهت   مجلس بهرا سیداشت  ملکم خین و یخونل اد  ا  ضرور  خأک

 انل را داد   المل   در مجلس شورا  نیطرح نوان گیانل و پکخن گفتع   اکتبلاد

مقی،هع ا  بهی  ، در1393کلیمینال دهکرد ، هریم؛ رفعتال پنی  مهریبید ، مههل ،   -

انل فنهوان داشهتع مفهوم ی اد  ن د روشنفکران ایرانال پیگ ا  انقالب مشروطع«فنوان »

هع ا   مین یشنییال ایرانیین بی غرب در دور  نیجیر، ی اد  بع فنهوان مفههومال افتبهیر  

بع هیر رفت ههع معنهی و خعریفهال خهیص و متفهیو  ا  گذشهتع داشهت  در ایهن معنهی، 

جیر؛ بع خصوص فهل نییرا،لین شی  کهم بس ایال در وارد ههردن روشنفکران دور  نی

ایرانهال داشهتنل  ایهن پهژوهگ در   -این مفهوم و خطبی  ین بی فرهنگ جیمعهع اکهالمال

یلد اکت خی بی واهیو  مفهوم ی اد  در یثهیر متفکهران غربهال، بهع مسهیر انتقهیل ایهن 

نهال بهرا  خطبیه  ایهن مفهوم بع ایران، خعری  ین و  یونیال خالت انلیشع گهران ایرا

هی و مفهیهیم مفهوم بی فرهنگ جیمعع ایرانال بپهردا د و نشهین دههل ههع ظههور انلیشهع

ا  نیب  خوجهع در ایهران نوییین؛ ا  جملع مفهوم ی اد  در دور  مشروطع، دارا  پیشینع

هی  فرهنهگ ههی و داشهتعگران ایرانهال، بهی اکهتفید  ا  ظرفیتو اکالم بهود  و انلیشهع

 انل در ارالع خعریفال ا  ین مطیب  بی جیمعع ایرانال داشتع  خود ، کعال

خ هول مفههوم  ریبهی فنهوان »که  نیمهع ا  ینی، در پی1390فبلا،صمل،    ، م مود -

بهر دو  لیهبهی خأه الانقالب مشروطع و اکالم  القی)مطی،عع خطب  رانیدر مطبوفی  ا   ی اد

شهل ا  دانشهیی  ار الاخهذ در جهع هیرشنیکه   (« هع بهراهینیو ه   یرو نیمع یوراکراف

گفتمهین   یهخهی بهی اکهتفید  ا  روت خ ل یبر ین بود  خه  ل یبع انجیم رک  یالفالمع طبیطبی

و  نیهی، خبری، خفس یو مقو   مورد نظر در کع کطح خوی  میو اکتخراج مفیه   انتقید

انقهالب،   ههی و خئور نیبهر، ییه ایا  ی  المنفه   میبهت و ی اد   ی اد  عیبر نظر  عیبی خک
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اکهت بهع  شهل الدو دور  اکهتنبیط م نیهدر ا   هع ا  مفهوم ی اد  یالمعنینشین دهل هع  

 الطیبرداشهت بخهیطر وجهود  هع شهرا نیاکت؟ و ا  کین د  النیبر،  میا  مفیه  کیهلام

انتخیب شل، اکتخراج شل  ا  دو رو نیمع مههم    یخ ق  نیا   هع برا  البود  اکت؟  متون

  انقهالب اکهت  بهرا هینیو ه مشروطع  برا  ییوراکراف العنیدو دور   نیا  راژیو پرخ

و اکهتخراج اطالفهی  مهورد نظهر و   یخ ق نیمتون مورد انتخیب در ا  الپس ا  بررک

 نیه، بهع االدو دور  مهورد بررکه الاجتمهیف -الیکیک  هینعیمطیبقت ین بی بسترهی و  م

 عبه شل الدر دور  مشروطع اکتنبیط م  "   ی اد  "هع ا  مفهوم    یالهع معنی  میلیرک  جعینت

ههع  یالمعنهی ،البود  اکت و در دوران انقالب اکالم  کیین ن د  ال نیبر،  "  المنف  "مفهوم  

بهود  اکهت   کیهن د النیبر، "میبت    "اکت بع مفهوم    شل الاکتنبیط م   ا  مفهوم ی اد

بهع  خهوانالههی مدانست هع ا  جملع ین البتوان حیی  فوام  مختلف  لیمسئلع را شی  نیا

مشهروطع  ونیطع؛ فمهل  روشهنفکران و روحهینمشرو دور مسئلع اشیر  هرد هع در   نیا

در  شهتریهع در غرب حیهم بهود  اکهت، داشهتنل  و ب المیبت بع غرب و گفتمین  النییه

 ینیهرانیمهی ا الو فقهب مینهلگ هیالغرب شرفتیکاال بودنل هع فلت پ نیجواب بع ا  الپ

 النهوف نهینا  ی البرخه ال، بعضی  حتهالفقب مینلگ نیرفع ا  گونع برا نی؟ و بلستی 

بهع دوران انقهالب  ال  امی ونتههردنلالم لایبع غرب و فلسفع ین پ   یگونع ن  لایت شنیر

ههع فمهل   المسهئلع بهرفکس شهل  و نیهیه نیهع ا لید می، خواهمیهنالنیی  م  الاکالم

کهیل نبه  ا   نی نهل الحته کهعییبود  خی جی البع غرب و فلسفع ین داشتنل، منف  ینیرانیا

و روشهنفکران شهعیر بی گشهت بهع  سنلگینیوا  ن  فل  ا وکطخ الونو  انقالب اکالم

  شودالکر داد  م شتنیخو

و  الیکهیک  هیشعیانل البی فنوان »بررک   نیمع ا  ینی، در پی1389 هرا،    نیرونل،ید -

ارشهل ا   الاخذ درجهع هیرشنیکه  ملکم خین در رو نیمع نینون« هع برا  ر ایم   انتصید

نظهیم ادار  و کییکهال وران نیجیر در د  داردالفنوان م  ل یدانشیی  ایفهین بع انجیم رک

ا  روشنفکران و انلیشمنلان بی مقییسهع خطبیقهال   میر هشور وضع نیبسیمینال داشت  ش

ایران و اروپی، ا، ام ایجید خ و خال همیننل ینچع در جههین ر  داد  بهود را بهرا  ایهران 

بهی   میر ا ملکم یکال ا  همین افراد بود هع ضمن خ صهی  در اروپهی هردنلالاحسیس م

ایول دموهراکال و ایالحی  کییکال و انتصید  ین دییر یشهنییال پیهلا ههرد  و فهلم 
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این رونل را در ایران و دربیر نییهرا،لین شهی  بهع شهل  احسهیس ههرد  و  در طهال 

بلنیمیگ بخیطر امتیی   خهیر  و در نتیجهع فه ل ا  هلیهع منییهب، دکهت بهع نوشهتن 

در  مینهع حکومهت، مقهیم  یالههیروترو نیمع نهینون  د ، در ایهن رو نیمهع ایهول و 

انتصهید  ارالهع داد و در هه  همهع ایهن    کلطنت، وضع و اجرا  نینون و راهکیرهی

  ینچع مهم اکت این اکت هع  هرا یکهال دانستالایول را در نی،ب نینون نیب  اجرا م

 نیهدو،هت شهل؟ ا نیمنتقلان دو،ت نییر  ا  جملع هیرگ اران مع ول ا  نیخرا  ب رگ

هی  کییکهال و انتصهید  میهر ا ملکهم ین اکت بع خ لی  و بررکهال انلیشهع  خ قی  بر

خین در رو نیمع نینون پهردا د  همچنهین رابطهع او بهی دربهیر نییهرا،لین شهی  و خهأثیر 

ملکهم بهر   هیهییگ بر بیلار  افکیر و جنبگ مشروطع را روشن کی د  نوشهتعانلیشع

ال بر ذهن برخهال دربیریهین اثهر گهذار افکیر هسینال هع بی افکیرت یشنییال داشتنل و حت

 در راکتی  پیشبرد جریین انقالب مشروطیت جهت داد   را  هیشعیشل  بع ن و  هع انل

شود فمل  خ قیقی  مشیبع یور  پذیرفتع هر  نل اشهیراخال همینیونع هع مشیهل  مال

انل امهی برخهال ا  خ قیقهی  در مقهیم خ لیه  ج یال بع موضو  ب هث ایهن نوشهتیر داشهتع

یخال شخصیت میر ا ملکم خهین و یهی بررکهال انهلامی  مهرخبط بهی رو نیمهع نیهیر  و خیر

  ا  ایهن رو مقی،هع حیضهر او   بهع جههت خ لیه  انلداشهتعات   دییهر کییکهالهیتیفعی،

  نشهر دهنهل  هیتیشخصهگفتمینال، ثینیی  خمره  بر موضو  ی اد  کییکال و ریشهع یهیبال 

ویر  روشهن ا  اختالفهی  پیرامهون مفههوم ی اد  در افکیر ی ادیخواهینع و ثی،یی  ارالع خصه

 دوران خأثیر گذار مشروطیت در خیریی کییکال ایران واجل بلافت و نویور  اکت 

 

 آزادی در دوران مشروطیت

  بشریت در طول حیی  فکهر  کییکهال هیدغلغع  نیخرمهمی اد « ا   مفهوم »موضو  و  

و اجتمهیفال بهع ان هی  گونهیگون و اجتمهیفال بهود  اکهت  ههر یهک ا  متفکهران کییکهال 

انل بع خعریه  و خبیهین حهلود و ثیهور امهر ی اد  در فریهع فمهومال و  نهلگال هوشیل 

دوران انقالب مشروطیت، اکیکی  کهع دیهلگی  در خصهوص مفههوم   در  خصویال بپردا د 

ی اد  مطرح بود: دیلگی  روشنفکران غربیرا؛ دیلگی  مشهروطع خواههین دینهال و دیهلگی  

ی اد « اخهتالف مفهوم »هین  ا  میین این دو دیلگی  اخیر، در بنییدهی و مبینال مشروفع خوا



127 

 

 

 

 

میرزا  گفتمان  تحلیل 

پیراموو ن  خان  ملکم 

 ر  مفهوووو ا یزا  

 انقالب مشروطیت

در فضی  مشروطع، معلول کهع فیمه  ذیه   هییناکیکال وجود نلاشت و اختالف ظیهر  

 (:1383:108حشمتال،  بود )

ین اختالف در مصیدی  ر  مال .1  داد بینگ اجتهید  هع بر اکیس 

 نرب وبعل نسبت بع مره  حوادث .2

ل بع فقیهل  برخهال نویسهنلگین، دربهیر  د یه  اخهتالف فلمهی و مجتههلان در هر  ن

هی  متفیو  و بعضی  متعیرضهال طهرح شهل  اکهت  شهمیر  بهع نهضت مشروطیت دیلگی 

مبینال دین شنیکال و انسین شنیکال ینین خمسک جستع و معتقلنل هرهلان ا  ینین بهی خوجهع 

ر هههرد  اکههت و ا  ینجههی هههع بهع معلومههی  پیشههین خههود در مههورد مشههروطع اظههیر نظهه

بی یکلییر متفیو  بهود  اکهت  هیینفکر    نعیشیپهییشین در مورد دین و انسین و  دیلگی 

اکهت ا  رکیل  و بنیبراین در این بیر  اختالف نظهر پهیگ یمهل  گیر  دییرگونعبع نتیجع

  (  بع رغم این کطوح اختالف، ههر دو گهرو  در پهال خ قه  و اجهرا40: 1374یبیدیین،  )

احکیم اکالمال بودنل هع مستل م نفال اکتبلاد و اکتعمیر بود این در حی،ال اکهت ههع گهرو  

روشنفکران غربیرا( ا  ای  و اکیس در ب ث ی اد  بی دو گهرو  دییهر خفهیو  نخست )

خههین، شخصههیتال پیچیههل  و میههر ا ملکما  و اکیکههال داشههت  ا  کههویال دییههر ریشههع

کییکت دکت بع خل  یثهیر   د ههع بهرا  خهیریی  برانیی  دارد هع بی ورود بع فریعب ث

یینل  او پیشرو و مبلغ خجهلدخواهال در ایهران بهود و ا  انلیشع کییکال مهم بع حسیب مال

هرد و ضمن پییبنل نشین دادن خهود بهع هم و هیکت ا  خملن غربال هوادار  مالانتبیس بال

فرضهیع ایهن  .ردههخواهال و حکومت نهینون دفهی  مالحکومت کلطنتال، ا  انلیشع ی اد 

خ قی  بر این مبنی اکتوار اکت هع دال مره   خفکر میر ا مکم خین در خصهوص گفتمهین 

  »اختیهیر ی اد المفههوم نهینون ا  نهوف  یملکم بی خ ل  ی اد ، نینون و نظم خواهال اکت 

ب هث ا  نهینون  جهعیاکهت  در نت الیورد هع نشین دمکراکمال ینی بین و نلم« ی بت بع م

گهرفتن بهع یکهلییر  ینیهبن  متقیبال  بهرا  شود و نینون و ی ادمال   ا  ی ادمنجر بع ب ث  

مسهتل م   ملکهم نهینون و ی اد   فرض م یل اکهت  بهرا   یریبلون د  الکینیی  دارنل و  

خمهیم افکهیر او   ربنهییاو و    شهنهیدیای  نظیم پ  نیخرافتقید مهم  نییکلییر اکت و هم

وان یهک هنشهکر کییکهال یثهیر گونهیگونال را در   و  بع فنههیتیفعی،  در این میین اکت

  و  و هیشهعیانلرونل نهضت و جیمعع ین رو  برجی  گذاشت  نو  برخورد بی افکهیر و 
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جیییی  و نقشال هع در برهع خیص ین  مین داشت؛ بییست بع شک  دنیه  و فلمهال مهورد 

 بی خوانال و خ لی  نرار گیرد 

 

 شرح حال و آثار میرزا ملکم خان

ایهفهین   متوکط، در جلفهی  در خینواد  ا م  1831  ق /    1249م خین بع کیل  ملک  ر ایم

و  شهنیختمالرا  الغربه تیمهلن یدیهیشنی بود، بن  و انتصید الیکی اد  شل  ملکم بی فلوم ک

   هون و  هرا الهع او مقلل ب میری  اگر هم بپذدانستمالرا    یریین د  یکتیکیر فلوم و ک

یورد  اکهت، بهی   یهرانید کهخنین را ا  هییگنوشهتعو  هیگفتهعبود  و    الغرب  شمنلانیانل

ملکهم  هی یموختهع ا،بتهع؛ طلبلمال یریینین، هوت کرشیر و خالت بس  شعیهمع انل  یفتیدر

 هی نوشهتعبهع را  مطی،عهع افتهید  و بهی   یم لود نمینل، او پس ا  خ ص   یبع دوران خ ص

 ( 17:  1376یشنی شل  اکت  )ایی ،    الدانشوران غرب

   1326 ییمهل خه رانیهبع ا ال یهع پس ا  خ ص  م  1849ق/  11267ملکم را ا     ال نلگ

 هرد   میخقس  خوانمال   یدرگذشت بع پنج مرحلع متمی  سیهع در کول م  1908ق /

دو،ت ا    -1  ق  1278خی    1267یغی  خلمت در دکتیی  

 ق  1288خی   1278ا     الو انیمت در فیمین  لیدور  خبع -2

 ق  1306خی    1288و کفیر  ا     الدورة خرن -3

 ق  1316خی    1306ا      و رو نیمع نییر  الدوران مع و،  -4

 ق  1326خی   1316د  کی،ع یخر فمر ا     -5

ههع بهی  رانیها ییمهم خهیر یریملکم هم مین اکت بی دوران بس الدور  شصت کی،ع  نلگ

  ملکهم خنههی مهرد لیهانجیم تیو بع نهضت مشهروط  لییغی  گرد  ریهب  ریفصر ایالحی  ام

و بهع هنیهیم  ودخین به الخق ر ایب رگ م  شیهل هیرهی الر جواناکت هع د  نیملار  الیکیک

 ر ایهم( م 1852 - 1851  ق )  1268  در کهیل  لیهرا د  المشروطع خواه  الجنبگ مل   ریپ

او  الو اجتمهیف الیکهیک المرحلهع  نهلگ نیبع خهران بی گشت  نخسهت سیملکم خین ا  پیر

ههع بهع     فههل  ارامنهع اا شهتریههیر ب نیهبع فنوان مترجم در دارا،فنهون بهود و ا  تیفعی،

 یمهلمالداشهتنل بهر  یالیشهنی  یهن  یالخسلط داشتع و بع فلوم اروپی  فرانسع  یی  الروک    بینهی

ههع درس  یهری  درس دههردمال  سیهنلکع و حسیب خهلر   (  و13-23:  1352  ،ال)نورال
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 نیهو ا دادمهال یدیهبود هع بع دوا د  نفر شیگردان بی اکهتعلاد  الو نقیش ییخیص بود، جیراف

 (1374:  582  ،98ت    ع،یاخفین  عیونی   نیمعرو)هرد  بودنل    شرفتیپ  نعی م  نیگردان در اشی

بهع دربهیر   ینیخهین نهور ر ایهبود و اکالم یورد  بهود خوکهط م الارمن ایی،تی هع    ملکم

ق    1269در کهیل  رانیهدر فرانسع در مراجعت بهع ا ال یشنیختع شل  پس ا  اخمیم خ ص

و در مقهیم  داشهت، الیکهیک ر یشهم و بصه  ون در یمهل  وبع اکهتخلام دارا،فنه  م  1851

 لیهجل  یوکهی فتعیشی  شه  نیبر یمل  نییرا،ل   ینیخین نور  ر ایم  الیکیمترجم و مشیور ک

بهیر هنیهیم  نیفرانسع اشتییل داشت، او،ه سیبود و ملکم خین هع در دارا،فنون بع خلر  الفن

نهرار  ریشهی  را خ هت خهأث الفلم کید  هی ی مییگملرکع بی   نیشی  ا  ا  نینییر ا،ل  لارید

 (137  :1373داد )امینت،  

 تیهمأمور نیوارد خلمت و ار  خیرجع شل و او،ه م  1854ق /    1272در کیل    ملکم

  بهرا ران،یها،لو،ع کفیر فهوق ا،عهید  ا  نیفر  خین ام  الاو معیونت و مترجم  المهم خیرج

 نیها ینیهد  در جرشهی  بهو نیکلطنت نییهر ا،هل   یدر اوا  سیو انیل  رانیاختالفی  ا  ح 

 ال یبهود ههع او بهع خشهک سیدر پهیر رانیها النهلگیو هنییم انیمهت هیهأ  نمی  تیمأمور

 ( 138  :1387  ،ال)طلوف  وکتیپ   فرامیکونر

را   ملکم فالو  بر ا  دکت دادن منییهب، حیییهت و افتبهیر  ،  خیر  ی یامت  ینیدر جر

هسهب شههر  دوبهیر    بود هع بهرا العیبود، ا  دکت داد  طب   هسب هرد  هیکیل  الهع ط

  پهس دادن نرضهع ا نکهع،یا خصویهی انجیم دهل   الانتقیم ا  مخی،فین انلام نیخود، همچن

دکهت بهع  نی  بنهیبرانمهودمالاو مشهک    گرفتع بود بهرا سیا  انیل ی یامت نیا  هع در ا ا

بهع نوشهتن رو نیمهع، دوبهیر  دکهت  شهرو بعل ا      و  نکعیانتشیر رو نیمع نینون  د  امی ا

  بههر بهردمالکهاال  ریهاو    الیکیک   خقوا  شودمال  نیشیگرفتن منییب پ   لامین شی  براب

وانهع شهل   مهاثرمهردم   لاریدر ب  هع بود، خی حل   ا    یبر انی  هینوشتع  نیحیل انتشیر ا

نوشهت و بهع  تیهیدم  ییبع نیم اشتهیر نیمع او،  شی ، ملکم رکی،ع ا  نیا،بتع پس ا  نییرا،ل

 نیاو امه  ا،سلطین مع ول شل و بهع جهی نییلر افظم ام یمیا نییرن بی همفرکتید  مق  رانیا

شهی  را  نیمظفرا،هل  شهل  و ل یداشت بع یلار  برگ   نعیرید  الا،لو،ع هع بی ملکم دوکت

در رم منصهوب نمهود   رانیها  مختهیر ریهنسبت بع ملکم بر کر ،ط  یورد و او را بع و 

 ( 491:  1347)رالین،   بود  البین  کمت  نیم در ا  1908  ق /  1326خی کیل    کممل
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 در بود  او اجتمیفال مسیل  خ لیلیر هم و نویسنل  یک هم کییکتملار، یک هم ملکم

 یثهیر مطی،عهع بع فرانسو  متفکران یثیر بر فالو  هرد  اومال نظر مختل  اظهیر هی حوضع

 ا ةپهریو می  حکهیم اکتوار  جین افکیر خصویی  شیفتع و پرداخت انیلیسال نویسنلگین

 رشتع بع را متنوفال اکت یثیر خوانستع هع اکت منورا،فکرانال جملع ا  و  .گردیل انیلیسال

ا،یهیر، ) بیشهل گهذار خهأثیر ایرانیهین گرفتة پی خی   روشنفکر  جریین بر و .ریورد د خ ریر

 فجیهب و داد  نشهین فالنهع کهیمون کن اجتمیفال مهنلکال مکتب بع ملکم( 1369:155

افتقیدا  کن کیمون بهع خهوبال در خفکهرا  ملکهم بهع  شهم  در عانلیش پراهنلگال ینکع

 (1385:99دهقین نژاد، )  خوردمال

 پیشهنهید او،هین ظهیهر ا نوشهت، م 1857  ق/ 1275 کهیل در ههع ملکهم غیبال هتیبچع

 پهیگ دموهراکهال براکهیس کییکال نظیم نوفال خبلیغ خی مر  بودهع دو،ت دکتیی  نوکی  

 نینون و می نل نینون خرویج حکومت ا  کخن بیر نخستین برا  ملکم اثر این رفت  درمال

 شهمیردمسهاول مال یکهلییر برابهر در را ومهردم شهی  میخوانلههع اجتمهیفال نرارداد  را

 (472:  1383امینت،  )

 خهی م 1857  ق/ 1275 ا  خهود کهی،ع پنجهی  کییکهال فعی،یت مل  در ملکم هع یثیر 

 شهیم  یثهیر ین دهل مال نشین را او شخصیت مختل  هی نوشتع جنبع م 1908  ق/ 1326

 ی اد ، خهأمین اروپییال، خملن اخذ و می،یع، انتصید نینونیذار ، کییکت ا  مختل  مطی،ب

 و اخهالق خی خعلیمی  ج یال ا،فبی، ایالح حکومت، ییین ایالح نینونال، حکومت اکتقرار

 طبقع خوانالم نسمت  نل بع را او یثیر مجموفع .اکت ادبال انتقید حتال و خیرجال کییکت

 :بنل  هرد

رکی   دییر ملکم فملخی  بر م ور ایول مطیل ین نوشتع شلنل یی بهع شهرح مبهیحیال 

پرداختنل هع در »دفتر خنظیمی « بع ین اشیر  شل  بود  ا  میین این رکی  ، رکهی،ع »رفیه  

دفتهر خنظیمهی «)یجودانال، » و و یر« ملکم، بع طور مشخص خوضهی ال اکهت بهر مطی،هب

1382  :301) 

بهود   گیرا و روشن و کید  خیلال ین کبک و بودنل اجتمی  طبقی  همع نینون مخیطب

 نظیم ا  هنل: انتقیدمال ب ث ایلال موضو  کع ا  و اکت نسبت ی م لود نینون مطی،ب دایر 

 دفو  و ح بال خعلیمی  نینونال، ایجید فلا،ت و حکمرانال ایالح ، وم مطلقع، حکومت
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 را خهود مهورد نظهر حکومت رو نیمع این در طلبال  ملکم ینونن و اخفیق و اخ ید بع مردم

 اختیهیرا  همچنهین مهردم، جهینال و می،ال حقوق و نظم حفظ را ین وظیی  هرد ، معرفال

 این ا  گذشتع  .دانستمال نینون ا  مرانبت نلر  و نینون اجرا  نینون، را وضع حکومت

 جلهب موضهو  دههل  یکهالمال نهرار ب هث نی  مهورد را اکیکال نکتع  نل نینون مسیل ،

دییهر خوجهع نهینون بهع  موضو  و اکت ملال هی هلف پیشبرد در روحینال طبقة حمییت

 (187:  1352نورالال،  )  حقوق اجتمیفال

 

 تفکرات سیاسی میرزا ملکم خان

خفکر کییکال میر ا ملکم خین در وانع همین ،یبرا،یسم اکت  ایهول فقییهل کییکهال ملکهم 

 بر کع پییع نرار دارد:

 شروطیت دو،ت، یعنال ضرور  وجود حکومت منتظم نینونالم  -ا، 

 افتقید بر نینونیذار  جهت ح  همع مصیلب هشور -ب

 شنیخت حقوق فرد  هع منشأ ین ح  طبیعال یدمال اکت  -پ

مهیالد  بخصهوص منتسهکیو  18افکیر کییکال ملکم بیشتر خ ت خهأثیر فالکهفع نهرن 

ی  هع بع افتقید خود و ، حیی  فمهر نرار داشت  او فقییل کییکال خود را در فتر خنظیم

یرا  کییکهال ملکهم خهین بهی موجودیهت دو،هت شهرو  کییکال اوکت بیین هرد  اکهت   

شود  ا  دیلگی  و ، ه  مسیل  یک هشور بستع بهع نظهیم دکهتیی  دیهوان اکهت  نظهم مال

 دکتیی  دیوان، م ور ایلال همع نظیمی  اکت 

و   ( بستیال بع وجهود نظهم در دو،هت نظم ،شیر، نظم می،یی ، خجیر   )  هی»همع نظم

دارد  فلم وجود نظم مینع ایلال ایران در اخذ خرنهال غربهال اکهت  دو،هت کهی   جهیمع 

 جمیع فلوم و حیی  اجتهید و فق  بشر  اکت «

هنهل  ملکم خین، طرح ایالح حکومت ایران را بی ب ث ، وم اکتقرار نهینون یغهی  مال

ههی را مهورد بررکهال نهرار ، انهوا  حکومتخنظیمهی  و دفتهر نهینون او در رکی،ع مجلهس

دکتییهال هع منشأ امر و نهال اکت را حکومهت   پر دا د دهل  ابتلا بع خعری  دو،ت مالمال

گوینل، هر حکمال هع ا  حکومت ییدر شود ین را نینون گوینل  بعل بر اکیس دیهلگی  مال

 گویل:منتسکیو مال
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 »حکومت دارا  دو اختییر اکت:

 اختییر وضع نینون -1

 تییر اجرا  نینوناخ -2

ادار  نینونال هشور یعنال فمیل دو،ت در طریقع حکم دو،ت اختییر  نهلارد  حکهومتال 

هع اختییر وضع نینون و اجرا  نینون را در اختییر پیدشی  نرار دهل، خرهیهب ین حکومهت 

 را کلطنت مطل  گوینل 

بیشهل  حکومتال هع اختییر وضع نینون بهی ملهت بیشهل و اختیهیر اجهرا  ین بهی پیدشهی 

 خرهیب ین حکومت را کلطنت معتلل گوینل «

 گیرد:ملکم برا  حکومت مطل  دو خقسیم بنل  در نظر مال

 کلطنت مطل  منتظم  -ا، 

 کلطنت مطل  غیر منتظم -ب

دانهل در یهورخال ههع ایه  ملکم نو  کلطنت مطل  منتظم را برا  ایهران منیکهب مال

خفکیک نوا در ین رفییت شود  ا  دیهلملکم در وانهع ایهن ایه ، درمهین همهع فهوارض 

کاکییکت اکت  در کلطنت مطلقع منتظم، اختییر نینونیهذار  را بهع مجلهس خنظیمهی  و 

هنل  این دو اختیهیر بهع ههیچ وجهع بهی ر مالاختییر نلر  اجرایال را بع مجلس و را  واگذا

گردد حتمهی  ا  دکهتیی  نینونیهذار  یهیدر شود  هر حکمال هع ییدر مالهم مخلوط نمال

میر ا ملکم، درمین فقب مینهلگال ایهران  شود، رد این یور  بع ین حکم نینون گوینل مال

مچنهین دانهل  هرا ا  طری  جیر  هردن رویهع نهینونال و رفییهت ایهول خفکیهک نهوا مال

دانست هع ا  طریه  یمهو ت کییکهال گروههال ا  خأکیس فراموشخینع را  مینع منیکبال مال

 افراد برجستع هیدر منیکب جهت اجرا  نظرا  خود را فراهم هنل 

بعل ا  نضیع  خیر ، ملکم برا  کومین بیر خیییر اکتراخژیکال داد این بهیر او بصهور  

خرنهال« در کهیل  -فهلا،ت -اخفهیق» ی شهعیریک منتقل دو،ت دریمل  او،ین شمیر  نهینون به

 هرد:  2  ملکم در انتشیر نینون دو هلف را پیییر  مال    ق منتشر شل   1307

 هی  موجود جیمععذهر مظی،م و بیین نیرضییتال  -ا، 

 هییال جهت ایجید خیییرا  اکیکال در هشور نشین دادن انلامی  و را  ح  -ب
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بهرا  او،هین بهیر خقیضهی  مجلهس   ملکم یک دهع نب  ا  پیرو   نهضت مشروطیت،

نینون مطرح کیخت  او خواهین یک رژیم پیر،مهینال نهینونال،   25نینونیذار  را در شمیر   

 شونل مرهب ا  دو مجلس را پیشنهید داد هع وهال  مجلس خوکط ملت انتخیب مال

 

 میرزا ملکم خان و آزادی 

ابتلا خالیهع م تهوا  ایهن  میر ا ملکم دو نوشتع هوخی  بلون فنوان در مورد ی اد  دارد 

دو را مطرح و بعل بع ی اد  حیی  ا   یر وب فکر  او پرداختع خواهل شل  دو رکهی،ع 

 انل ا :هوخی  ملکم در مورد ی اد  فبیر 

 منیفع ی اد  -1

 رکی،ع حریت -2

رکی،ع منیفع ی اد ، شرحال اکت هع ملکم در مورد ی اد  نوشهتع و بهع احتمهیل  یهید، 

 ، ا  هتیب »ی اد « جهین اکهتوار  میه  نویسهنل  شههیر انیلیسهال مطی،ب این رکی،ع هوخی

 نویسل:اخذ و انتبیس شل  اکت  ملکم در رکی،ع منیفع ی اد  مال

انسین در فی،م حیوانی  نوفال اکت هع بییل متصه  طی،هب خرنهال بیشهل  خرنهال بهلون 

 نیمنههل»ی اد  خیههیل« امکههین پههذیر نیسههت  نتیجههع خرنههال را در ایههن رو گههیر خمههلن مال

 (178-177:  1386طبیطبییال،  )

»این نسم خرنال در یورخال امکین خواهل داشهت ههع افهراد جمیفهی  در خیهی   

نبیشنل«)پیشین(  خودشین مقیل 

فکهر( خکیهع ههرد  و بهر ین دو نتیجهع نهرار )  ملکم در این نطعع هوخی  رو  ی اد  خیهیل

 دهل:مال

 دد گرح  و حقیقت در اثر ی اد  خییل و ی اد  بیین هویلا مال -1

 فکر( حییلگ خملن جلیل اکت )  ی اد  خییل -2

ملکم در این نوشتع، اشیر  ا  بع نو  انسین شنیکال خود، نکرد  اکت  و،هال بهی خوجهع 

هی  اکهتوار  میه  شود هع اکتل ل ملکم بع نوشتعبع م توا  هتیب »ی اد « مالحظع مال

ا  ی اد  را شبیع اکت  منتهال ملکم مقلمی  او،یع جههت ضهرور  ایهن  نهین برداشهتال 

 مطرح نکرد  اکت 
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میر ا ملکم در رکی،ع منیفع ی اد ، بع اهمیت ی اد  خیهیل و ی اد  بیهین اشهیر  دارد و 

هی  ملکهم دانل  ا  دییر نوشتعهی را ضیمن هش  حقیقت و رکیلن جیمعع بع خملن مالین

را  ایهن در مورد ی اد  رکی،ع هوخیهال اکت هع ینی  م یط طبیطبییال، فنوان »حریت« را ب

نوشتیر انتخیب هرد  اکت  ملکم در این اثر، نطعع ا  ا  گفتهیر »میرابهو« ا  رهبهران او،یهع 

 انقالب فرانسع را خرجمع و بع نق  ا  او نیل  بع دو نو  ی اد  اکت 

»ا  فر نلان فرانسع، بلانیل و یگی  بیشیل هع هر فرد  ا  افراد بنال نو  بشر هع بع فی،م 

بییل بع حکم فق  کلیم ا  نعمت »حریت هیملهع« بههر  منهل بیشهل    وجود نلم نهید  اکت

م هیط ) حریت هیملع دو نسم اکت  یکال حریت روحینیع و دییهر  حریهت جسهمینیع« 

 گویل:ملکم در ادامع ب ث مال( 152: 1363طبیطبییال،  

حریت روحینیع را او،یی  دین و حریت جسمینیع را فرمینروایین یعنهال ظی،مهین ا  مهی »

انل  می بیچیرگین دو را  ح  داریم یی بییل در حرمین ا  ،ذ  ی اد  بمینیم و یی  هیر  گرفتع

درد خههود را هههرد  و پههرد  غفلههت را برداشههتع و بههع کههعید  یعنههال حریههت را بلکههت 

 یوریم «)پیشین(

احتمی   منظور میر ا ملکم ا  حریت روحینیع، همین فقییل مربوطع بع دین اکت   هون 

ا  فلمی  مسی ال و اربیبین هلیسی شکو  و شکییت دارد هع بی افمیل و رفتیر  ا  نول »میرابو«

 انل ی اد  فقییل( را ا  ملت کلب هرد ) خودشین ی اد  روحینال

شود ملکم در این دو نوشتع هوخی  هع بطور مسهتقیم در مهورد همینطور هع مالحظع مال

 رار داد  اکهت  ی اد  خیهیلی اد  کخن گفتع، مجموفی   هیر نو  ی اد  را مورد خوجع ن

ی اد  فقییل دینال(، ی اد  جسمینال  ملکم بهین ) ی اد  فکر(، ی اد  بیین، ی اد  روحینال)

ی اد  فکر و ی اد  گرایگ بع افکیر )ی اد  فقییل( خفیو  نیل  اکت  منظهور او ا  ی اد  

هنل  ال مالجسمینال روشن نیست  و،ال فم  بی دارنل  این نو  ی اد  را حیهمین ظی،م معرف

اکهتبلاد » هنهل:رو نیمع نینون یک نمونع ا  کتم اکتبلاد کییکال را معرفهال مال  5در شمیر   

 کییکال، دشمن رجیل و ییحبین فض  و هنر اکت «

 هنل:هی را مطرح مالملکم دربیر  ی اد  بیین، در رکی،ع نلا  فلا،ت انوا  ین

شر  اکت و حکمی  خیرجع رکیم هع این ای    مع فطر  ب»    بع یکال ا  ایول مال

انل و این خلبیر کر شهمع خرنیهی  بنهال یدم بیجتهید  نل ه ار کی،ع یک خلبیر  پیلا هرد 

اکت  ح  ا ،ال این اکت هع یدم مختیر بیشل، افکیر و فقییل خود را بع ی اد  بیهین هنهل و 
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میهل اختییر هالم و نلم در فصر می کلطین هرد   مین شل  اکت  جهل  نلگال هرامهی  و ا

   اختییر نلم «2  اختییر 1ه  مل  متملنع امرو  بر کر این دو هلمع اکت: 

ی اد  بیین افکیر هع میر املکم بلان افتقید دارد، بوکهیلع اختیهیر ههالم خ قه  ییفتهع و 

ی اد  نلم نی  در وانع نوفال ی اد  بیین اکت هع بصور  نوشتن و احیینی  ی اد  مطبوفی  

 اکت 

مورد بی ، در کییر رکی   خود بطور غیر مستقیم در مورد ی اد    میر ا ملکم بج  دو

شود هع بی خوجع بع انلیشع کییکال او، دیلگیهگ در رابطع بهی گویل  ،ذا خالت مالکخن مال

 ی اد  مورد خوجع نرار گیرد 

خوان نظهراخگ را در مهورد ی اد  بلکهت یورد  هی مالایول افتقیدا  ملکم هع ا  ین 

 شیم :

 جتمیفالفلسفع ا -1

 انلیشع کییکال -2

 بیشل دیلگی  انتصید  او مال -3

در ادامع بع خ لی  دو موردنخست یعنال فلسفع اجتمیفال و انلیشع کییکال و  خواهیم 

هی  انتصید  و  در این رکی،ع مورد ب ث پرداخت و بع جهت پرهی  ا  اطی،ع هالم دیلگی 

 نرار نخواهل گرفت 

 

 لکم خانفلسفه اجتماعی و اندیشه سیاسی میرزا م

فلسفع اجتمیفال هع ملکم بلان افتقید داشت، دارا  کع فنصر ایی،ت فقه  بشهر، ایهی،ت 

فلم و نبول نینون خرنال پذیر  انسین بود  فق  مورد نظر او فق  فصر روشنیر  اکت  ا  

خوان بع خرنال و ملنیت جلیل دیلو  همراهال فق  و فلم ضرور  اکت و بلون فلم نمال

 ییبل ر فضی  خسیمح و ملارا و خ م  یرا  بی یکلییر گشترت مالدکت ییفت فلم و فق  د

فلسفع اجتمیفال ملکم و افتقید بع ایی،ت فقه  و خرنهال پهذیر  انسهین، در فضهی  ی اد  

فریع ظهور دارد  ملنیت ا  دیلملکم حیی  فقه  و فلهم و خرنهال پهذیر  انسهین دارد  

ت، رهن دییهر ین ی اد  اکهت ملنیت جلیل ارهینال دارد هع یک رهن ین امتیی  فضلال اک

ا بهلان را کییکهت هیکت  ملکم در رکی،ع »یراط ا،مستقیم« فلمهع شیم  انوافال ا  ی اد 

انل ا : اطمینین می،ال هنل هع انتظیم فی،م بع کییکت ملن هع ارهین ین فبیر ملن خعری  مال



136 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  11 )سططططا   دوره

پ ططاپی   3شططماره 

  1400  پای ز 42

  
 
 
 
 

اد  انهوافال را بهر و جینال، مسیوا  اختییر ی اد  و امتیی  فضلال اکت  او برا  اختییر و ی 

ی اد  مطبوفی ( و اختیهیر ) ی اد  بیین(، اختییر نلم)  شمیرد: اختییر بلنال، اختییر  بینالمال

ی اد  خشکی  اح اب(؛ ملکم مفیهیم، فقه ، فلهم و ) و اختییر جمیفت(  ی اد  فکر)  خییل

 هی در کهییعدهل هع خ ق  هر یک ا  ینخرنال و ملنیت را در ذهن خود طور  انسجیم مال

 دانل اختییر و ی اد  نینونال نیب  حصول مال

 

 مشروعیت حکومت

نینونال هشور« اکت  او خ ت خهأثیر فلسهفع » منظور ملکم ا  »مشروفیت دو،ت« یعنال ادار 

هنل بهع خجربال غرب، ونتال خرابال ایران را و شکو  فظمت غرب را مشیهل  و مقییسع مال

ادار  اختیهیر « و نهو  ادار  در غهرب، » رکل هع نو  ادار  حکومت در ایراناین نتیجع مال

 »ادار  نینونال« اکت 

ییبل هع اختییر وضع نینون و اختیهیر ادار  نینونال« هشور ونتال خ ق  مال»  ا  دیلگی  او 

اجرا  نینون ا  یکلییر جلا بیشل  ا  دیهلملکم ونتهال مشهروفیت دو،هت حییه  شهود، 

   اکت نلر  حکومتال م لود و حیی  ین بوجود یملن فضی  ی اد

خهوان گفهت ههع ییل و مالخی اینجی خنینضال بین افکیر ملکم در رابطع بی ی اد بوجود نمال 

 همیهنیال و انسجیم درونال حلان  ا  ، یظ نظر  در انلیشع او وجود دارد 

 

 حاکمیت قانون

هی  کییکال ملکم افتقید بع حکومهت نهینون اکهت ملکهم ب هث دومین نسمت ا  انلیشع

ت نینون دارد  در اغلب رکی   خود ا  ضرور  حکومت نینون مفصلال در مورد حکوم

دفی  هرد  اکت  حیل این کهاال مطهرح اکهت ههع »ی اد « در کیسهتم حکهومتال او  هع 

خوان ا  پیشنهید کیستم حکومتال هع برا  ایران ین رو  ارالع داد   جییییهال دارد؟  یونع مال

شود ا  ع ا  این طری  نتیجع گیر  مالمفهوم ی اد  ه  خلقال او را دربیر  ی اد  بلکت یورد؟ 

 ع نو  ی اد  اکت؟ ییی ی اد  ا  نو  ،یبرا،یسم هع اغلب بصهور  ی اد  منفهال اکهت را 

در ،یبرا،یسم، انسین ی اد هسال اکت هع اگر می  بهع انجهیم  خوان ا  ین نتیجع گیر  هرد؟ مال

حهیل  ادفال مواجع نشود هیر  داشتع بیشل و نلر  انجیم ین را نی  داشتع بیشل بی مینع و ر

 ییل ا   ع نو  ی اد  اکت؟ بییل دیل ی اد  هع ا  حیهمیت نینون ملکم بلکت مال
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ملکم در رکی،ع »هتیبچع غیبال« یی دفتر خنظیمی  خطیب بع مشیرا،لو،ع، کیستم حکومتال 

دهل  او ابتهلا بعها ایهالحی  ایهول مورد نظر خود را جهت ایران ین رو  پیشنهید مال

دهل  حکومت نینون را بعنوان دکتییهال ههع منشهأ امهر و نههال ا خوضیح مالخملن جلیل ر

هنهل گویل، ملکم ابتلا نینون را خعری  مالهنل  حکم حکومت را نینون مالبود ؛ خعری  مال

 ا  نظر او:

 نینون حکمال اکت هع ا  طرف حکومت ییدر شل  بیشل  .1

 نینون مبتنال بر ایالح هشور و نفع فیمع مردم اکت  .2

 گردد بع ن و خییال خلوین مالنینون   .3

  نین نینونال اطیفتگ بر همع مردم بی،تسیو  ضرور  دارد .4

منظور ملکم ا  نینون، نینون فرفال هع مربوط بع امهور دنیهو  اکهت و بهی،طبع  نهین 

نینونال ممکن اکت بی نوانین دینال میییر  داشتع بیشل  ملکم وجع اشتراش و خمهیی   نهین 

دهل در این  مینهع کهکو  دارد و خرجیح مالدینال معلوم نمال نینونال را بی نوانین شرفال و

 هنل 

دههل و ا  ملکم ا  یک طرف اراد ، نینونال هشور را بع رفییت خفکیک نهوا ارجهی  مال

هنهل  ملکهم هنل و او را مسئول اختالط نوا مالطرف دییر همع نلر  را بع شی  واگذار مال

ن رفییت ای  خفکیهک نهوا حکومهت در وانع بی این نو  نظیم حکومتال نصل داشت  ضم

 مطلقع را در  یر وب نوانین م لود نمییل 

هی انتبیس ههرد  بطهرق گونهیگون متفکرین غربال هع ملکم غی،ب نظرا  خود را ا  ین

هی  م هلود ههردن نهلر  و انتلار و نلر  دو،ت را م لود هرد  بودنل  یکال ا  شهیو 

  دو،هت بهر پییهع رضهییت فمهومال انتلار دو،ت این بود  هع شرط مشهرو  بهودن نهلر

حکومت شونلگین نرار دهنل  در انیجی بود هع دموهراکال خو،ل ییفهت  انتخیبهی  دور  ا  

داد و دخی،ت مردم در امر حکهومتال هر نل یکبیر، مسئو،ین حکومتال را خیییر و خ ول مال

و،ال ملکم فقیل  داشت هع کلطنت معتهلل، ههع در وانهع مکینیسهم   بخشیل مشروفیت مال

اجرا  این ایل  بود برا  ایران ین رو  منیکب نیست  پهس بهی ایهن حسهیب مهردم ایهران 

خواننل بی اختییر وضع نینون و انتخیب حکومت هننلگین، حکومت را م هلود و مقیهل نمال

 نمیینل  ملکم بع هر د،ی  هع بود مخی،  مشروفیت بخشیلن حکومت ا  طری  مردم بود 
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هنترل دو،ت در غرب معمول بود، اجرا  ای  خفکیک  ا  دییر کی وهیرهییال هع برا  

نوابود  اگر هر کع نو  در دکت یک نهید بیشل، اختالط نوا بیشهل، انتهلار مطله  بوجهود 

گیهرد  ،هذا جهییال ا  ییل  در نتیجع حقوق فرد و ی اد  در معرض اضهم الل نهرار مالمال

حکومهت را در  یکلییر و نظیر  هر یک بهر دییهر  ا  اب ارههییال اکهت ههع دو،هت و

دهل  در نتیجع نلر  و حکومهت ا  ا  مقررا  و نوانین نرار مال یر وب م لود هننل 

 هنل را م لود مال

ملکم بی خلفیقال ا  نظرا  مختله  و بهی م وریهت انلیشهع کییکهال منتسهکیو، شهیو   

ا  دیلمنتسهکیو، دکهتییبال بهع حکومهت  هنهل حکومتال کلطنت مطل  منتظم را پیشنهید مال

، یعنال ی اد ، خفکیک نوا و جلایال کع نو  ا  یکلییر و کپردن هر یهک بهع نههید  نینون

منتسکیو فقیهل  داشهت ههع ی اد  در   شود مستق  موجب فراهم یملن کییکت ی اد  مال

 یر وب نینون امکین پذیر اکت  دروانع ی اد  ح  افمیل هر  ی   اکهت ههع نهوانین 

 ورخال امور و جهین وانعال اکت دهل  نوانین نی  همین روابط ضراجی   مال

در دفتر خنظیمی  بی خشریح انوا   هیدو،تدر خشریح طرح خود ا  کیختیر کییکال    و

بهع جمههور  و کهلطنتال ا  دو نهو    هیحکومتو بی خقسیم انوا     هنلمالیغی     هیحکومت

او در ادامع این خوییفی  نظیم مطلهوب  .گویلمالحکومت کلطنتال مطلقع و معتل،ع کخن  

(  او در 31: 1381،ایهی ) دانهلورد نظر خویگ را برا  ایران کهلطنت مطلقهع مهنظم مالم

 :نویسلمالخعری  نظیم کییکال مطلوب خود 

در یک ملک  نین دکتییهال مقرر شود هع هیچ امیر، هیچ و یر، هیچ پیدشی ، و ههیچ »

قیو ، در امپراطور ، خوا  بی انصیف خوا  بال رحم، خوا  دارا  فضیی ، خوا  مملو ا  شه

هیچ یور ، هرگ  بع هیچ وجع نتوانل بلون حکم فلا،ت نینونال بع حقوق هیچ ههس بهع 

 (38: 1381«)ایی ، نلر ذر  ا  خل  وارد بییورد

بی خفکیک پیدشهی  ا  دو،هت جیییهی    هنلمالبلین خرخیب او بی طرح مفهوم نینون کعال  

خودکرانع و غیرنینون منل را پیدشی  را در یک  مینع نینونال معین خرکیم هنل خی خصمیمی  

، کعال دارد خهی او را در هنلمالا  او کلب هنل  ملکم هع این رکی،ع را بع مشیر ا،لو،ع خقلیم 

مأموریتال هع برا  نظیم منل هردن خصمیمی  دو،ت و برنهرار  نهوفال نظهم بهر کهی وهیر 

ههع  و دیمهمالدربیر در پیگ گرفتع اکت، ییر  هنل  ملکهم خهین بهع او   هی گیر خصمیم  

 یونع بی خشکی  شورا  دو،ت و دکتیی  دیوان خصهمیمی  پیدشهی  را یهورخال نینونمنهل 
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دهل  ا،بتع در طرح ملکم خین پیدشی  همچنین در یلر دو،ت نرار دارد،  را هع بع فقیهل  

ملکم خین در ایران نظیم مطلوب، همین پیدشیهال مطلقع منظم اکت  امی در متن این خعیبیر و 

 .ع نینون منل هردن نلر  بال حل و حصر پیدشی  یشکیر اکتخعیری ، دغلغ

هنهل، ملکم  ون نلر  حکومت را ا  طری  مقیل هردن حکومت بع نینون م لود مال

خوان نتیجهع گرفهت ههع نمییل، پس مالدر وانع اجبیر و ملاخلع دو،ت را بر فرد م لود مال

»ی اد  منفهال« ن دیهک  ی اد  ا  دیلگی  و  ی اد  کییکال اجتمیفال اکت و بع نهوفال بهع

شود  و،ال ا  طرف دییر وظیی  دو،ت، در م لود  وظیی  دو،ت حلان  مهورد نظهر مال

هی نیست  شییل بتوان گفت هع اگر ،یبرال انیلیسهال بطهور مسهتقیم خواههین رفییهت ،یبرال

حلان  ضرور  برا  دو،ت اکت بخیطر این اکهت ههع فهرد در حهو   بیشهتر  ی ادیهال 

 ون ا دییدنلر  دو،ت را خهلیل جل  برا  فهرد و ی اد  او بشهمیر   فعی،یت داشتع بیشل

پس اگر ی اد  منفال را بمعنال فقلان مینع در نظر بییریم و یکال ا  موانع بهر کهر   یورد مال

را  انسین را نلر  و انتلار بال حل و حصر دو،ت در نظر بییهریم، یکهال ا  یهور ی اد  

طرح کلطنت مطل  منتظم و رفییهت ایه   منفال، فقلان م لودیت دو،ت اکت و ملکم بی

خفکیک نوا، در وانع انتلار بال حل و حصر نلر  د،ت را در  یر وب نوانین و مقررا  

ملکم در دور  کوم  نلگال کییکال خهود، ونتهال دکهت بهع انتشهیر رو نیمهع   دهل نرار مال

رو نیمع »نینون«  د  خواهین حیهمتال نینون ا  طری  نظیم حکومتال مشروطع گردیل  او در 

 نویسل:نینون مال 1شمیر   

هی در پال ین بودنل هع خ ق  نهینون را ا  دو،هت و و یهران »خیهنون فقال  ایران، کیل

بخواهنل و،ال بییل دانست هع اکتقرار نینون، فقط بع اراد  پیدشی  میسر نخواههل شهل  اگهر 

ر ین ملهک و را  و فقال و بلکع فموم خل  یک ملک طی،ب نینون نبیشنل، وضهع نهینون د

 (1یک وانعع مونتال اکت«)رو نیمع نینون، شمیر  

ملکم در دور  کوم  نلگال کییکال خود حلان  ا  ، هیظ نظهر  بهع نظهیم حکهومتال 

معتلل هع در ین نمیینلگین مجلس خوکط ملت انتخیب شونل خوجع هرد  اکت  او در دور  

ی  و راضهال ههردن اول  نلگال کییکال خود خیییر ایول کییکت را بهر پییهع انقهالب ا  به

هرد و،ال بعهل ا  شکسهت ین دیهلگی  بهع نظهیم پیدشی  و دو،ت بع نبول خیییرا  دنبیل مال

 (1376:83بلور ، ) حکومتال مشروطع رو  یورد
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 حقوق فردی و اجتماعی

کومین فنصر ا  انلیشع کییکال ملکم، ب ث در مورد حقوق فرد  واجتمیفال افهراد ملهت 

 دارد:، ایو،ال را بع فنوان حقوق ملت بشرح دی  افالم مالاکت او در رکی،ع دفتر خنظیمی 

 نینون در ح  جمیع افراد رفییی  ایران حکم مسیو  دارد  -1

 هیچ شیلال دویینال موروثال نیست  -2

 خوان حبس هرد میر بع حکم نینونهیچ یک ا  افراد ایرانال را نمال -3

 فقییل اه  ایران ی اد خواهل بود  -4

گویل   یهرا ادار  نهینون هشهور کهبب د  مملوح مالملکم خین »ی اد  نینونال« را ی ا

هی  مختل  را خلوین هننل هر فرد  در شود هع دو،ت و حکومت نوانین   م در  مینعمال

بین  نین جیمعع ا  در  یر وب نوانین مصوب ی اد  خواهل داشت  ملکم، می ان وحل 

 دهل همع نو  ی اد  را بر اکیس نینون نرار مال

ین خفسیر ا  ی اد  بیگ ا  ههر  یه  نرابهت بسهییر  بهی ویسنلگین ابع فقیل  برخال ن

مفهوم ی اد  میبت دارد  در مفهوم ی اد  میبت، ی اد  شهرونلان برا  دکتییبال بع حقونال 

 هی شهرطحقونال خیص در پرخو پهیگ  «ی اد  برا  »هع این  شودمالمعین در نظر گرفتع 

  ا  این رو نیللین بع ی اد  میبهت بهر شودمالانتصید ، کییکال و اجتمیفال ویژ  ا  ممکن 

  ا،بتهع در ایهن مفههوم ا  هننهلمالخ ق  ی اد  پیفشیر  « شرایط امکین»، وم فراهم یوردن 

انتصید  دو،ت هرگ  مورد خوجع این نوانلیشهین نبهود  و خنههی   هی کییکتی اد  میبت  

 .(24: 1386،طفال نژاد، ) اکتجنبع اثبیخال ی اد  مورد نظر بود  

بع فبیرخال خی  مینال هع م لود  خعهلا  حقونال شهرونلان مشخص نبیشل، فریهع     

  نهینون شهودنمالشههرونل  نیه  معهین   هی ی اد فراغت ا  خعهلا  حقونال و در وانع  

، بالشهک دو ییلمالاگر ع حل گذار و مر  یفرین اکت، امی  مینال هع کخن ا  مر  بع میین 

هع این دو منطقع یکال حو   خعهلا  حقونال و دییر    یلیمالمنطقع مج ا نی  بع دنبیل ین  

شهرونل  اکت  بلین خرخیب در شرایطال هع هیچ حقال برا  برخوردار   هی ی اد حو    

، ههیی اد شهرونلان ا  ی اد  متصور نبود  اکت، وجود نینون نقشهال اثبهیخال در خعریه  

ههع  هنهلمالش این نکتع همهک   این خ لی  می را درهنلمالهر نل بع مفهومال حلانلال، ایفی 

، همتهر ذههر مر ههی  یمل مال را در متونال میننل فقر   یر هر جی کخن ا  ی اد  بع میین 

 گویل:  ملکم در این  مینع مالاکت شل مالنینونال ی اد  فراموت 
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  هیچ ههس انلهرد امی در ایران حتال بعضال ا  فقال  می معنال ی اد  را بع هلال مشتبع »

بیوینل  بلال، فموم  ییلمالبییل بع مردم ی اد  بلهیم هع هر  ع بع دهن شین نیفتع اکت هع 

طوای  خیرجع بع جهت خرنال و یبید  ملک، بع ج  ی اد ، حرف دییر نلارنهل، امهی  هع 

 «145 :1381، ایی ) "ی اد ، ی اد  نینونال نع ی اد  دل بخوا   

اکت در بطن خود، می را  خصویر این مفهوم ا  ی اد  هع بع مفهوم ی اد  میبت ن دیک

  حمییت ا  خعیهین شودمالبع خو،ل مفهوم جلیل  در فیهمع این نوانلیشین ،یبرال رهنمون 

مر هی  خعهلهی  حقونال در کییع نوانین معین و ملون، خود ا  دغلغهع ایهن نوانلیشهین 

  و بلین خرخیهب مفههوم هنلمالشهرونل  حکییت    هی ی اد برا  خعیین حقوق و فریع  

 .شودمالدر این میین متو،ل ح  

در مورد جیییی  شهرونلان و رفیهت ا  شرایط ایران در اوان مشروطیت بی خوییفال هع 

حه  "، پرواضح اکت هع دییر جییال بهرا  خعریه  حقهال میننهل شودمالدر برابر پیدشی   

 مینل  ا  ینجی هع هر ینچع شهرونلان در  نلگال خود دارنل، او  برا  شهرونلان نمال  "ی اد 

 ههیینو بی،ذا  بع کلطین خعل  دارد و ثینیی  و بی،عرض بع د،ی  ،ط  همهییونال بهع ملکیهت 

، بی کهتینلن ین گرفهتمالدریمل  اکت، پس هر گی  هع نظر همییونال بر مصیدر  ین نهرار 

  در  نین رابطع ا  دییر حقال، هر  نل مضهی ، بهرا  نمودمالضرور  و اجتنیب نیپذیر  

  دغلغع ح  می،کیت و دییر حقوق شهرونل  پیوکتع فص  جلایال شهرونلان متصور نبود

بعهل ا  ههر فقهر   هننهلمالنیپذیر  ا  انلیشع نوانلیشین ،یبرال این دور  اکت ههع کهعال  

انسهینال غیفه   هی ی اد ، ا  خشریح حقوق و هردنلمالخوییفال هع ا  رذال  اکتبلاد ارالع  

ههع در یرا   رفتنهلمالع یک  نجیر بع شمیر نشونل  بع فبیرخال ح ، نینون و ی اد  کع ما،ف

این نوانلیشین پیوکتع حضور داشتع اکت  ملکم خین در رکی،ع نهلا  فهلا،ت در خوضهیح 

 :نویسلمالمفهوم ی اد  اینچنین 

برا  خوضیح معنال ی اد ، اول بییل این معنال را فهمیل هع در فی،م هیچ ح  و خکلیفال »

ی اد  این اکت هع ی اد  هیچ هس بع حه  ههیچ نیست هع حل معینال نلاشتع بیشل و حل 

بعل ا  ین هع حقوق و خکی،ی  فیمع بع حکم نوانین مقرر شل و بع  .هس خللال وارد نییورد

انتضی  اکیس نینونال دیوانخینع هی  فل،یع برپی شلنل، دییر هیست هع بتوانل بلون ج ا در 

 (146-145: 1381، ایی ) «ح  دییر  حرف نیح  ب نل
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بع یور  یریح هلف خود را ا  طرح مفهوم نینون و برپییال فل،یع خشهریح   در اینجی

 هی ی اد   این کخن ملکم متضمن ین اکت هع ی اد  کلطین نی  نبییل بع م لود  هنلمال

دییر افراد وارد شود  خصور وجود  نین حقال برا  شهرونلان در ین رو گیر و بی خوجع بع 

، اهمیت خو،ل مفهوم ح  شهرونل  برا  شلمالری  مفهوم و جییییهال هع برا  کلطین خع

  جین هالم ملکم در این رکی،ع ین اکهت ههع خ قه  فهلا،ت در هنلمالی اد  را روشن خر 

اکهت و  "فیوضی  هستال،"گرو خعیین حقوق و افطی  ی اد ، یعنال همین کر شمع همع 

اه  ین ملک بهع میر ونتال هع  هنلنمالیفتیب فلا،ت در یک ملک طلو  "هع    هنلمالخأهیل  

(  او 151: 1381)نیظم ا،لو،هع،  "حفظ حقوق یدمیت، خود را مست   فلا،ت کیختع بیشنل

  خأهیل  هع او بر ی اد  دانلمالح  برخوردار  ی اد  را برگرفتع ا  ذا  و کرشت یدمال 

 رود مالبع فنوان ح  ا ،ال انسین دارد، ویژگال من صر بع فرد ،یبرا،ال برا  ملکم بع شمیر 

شل ملکم می ان و حل همهع انهوا  ی اد  را بهر اکهیس نهینون نهرار   ننطور هع بییهمی

 دهل:مال

ی اد  بیین(: ا  دیلگی  و  یعنال هرهس خالف نینونال را مشهیهل  )  اختییر  بین -1

هرد ی اد اکت بیویل یی شکییت هنل و اگر متعل  بخواهل خالف نهینون رفتهیر 

یی شکییت هنل را نلاشهتع بیشهل  هنل، شخص خوف اینکع بیویل و یی بنویسل و 

اختییر  بین بمعنال هر ینچع هع شخص میی  اکت بع  بین جیر   هنل نیسهت  او 

 گویل:در نلا  فلا،ت مال

گوینل اگر بمردم اختییر نلم و هالم بلهیم فید  بع هر   »ههنع پرکتین ایران    مال

گویم بمردم   من نمالگویال خل  ایران، هیرگ اران دو،ت را ینال یرام نخواهل گذاشت  

ییل بیوینل، ی اد  مورد نظر مهن ی اد  نهینون ی اد  بلهیم هع هر  ع بلهینشین مال

ح  و خکلیفال نیست هع حل معین نلاشهتع   اکت و نع ی اد  د،خواهینع  در فی،م هیچ

بیشل و حل ی اد  این اکت هع هیچ هس ب   هیچ ههس خله  وارد نیهیورد «)م یط 

 (208: 1363طبیطبییال،  

ی اد  نلم نی  ا  منظر ملکم همین معنال و مفههوم رادارد و حهل ین در م هلود  

 نینون اکت 

ی اد  خییل، یعنال هرهس در افکیر خود ی اد اکت، خوا  در فقییل دینهال ههع بهع   -2

ییبل و خوا  در امور دنیو  هع بع »جو ن خیی  ، مطی،ب دنی « را در اجتهید فقلال در مال
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نظیم فقییل دینهال ی اد اکهت  اگهر افکهیر افهراد موافه  نهینون بیشهل، ییبل  هرهس در خمال

فیهیا،مرداد، و،ال اگر نیست میدامال هع بع فعلیت درنییمل  اکت هسال نبییل مینع ی اد  خییل 

 دییران بشود 

ی اد  جمیفت« اکت، ی اد  جمیفت یعنال افهراد » هی  مورد نظر ملکم، اد یا    -3

شل  و در انجیم هیرهییال هع خیر و نفع ملت و مملکهت در خواننل دور هم جمع  هشور مال

 ین اکت شرهت فملال داشتع بیشنل 

اهمیت ی اد  جمیفت برا  ملکم ب ل  اکت هع یکال ا  اهلاف انتشیر رو نیمع نینون 

هی  »نهینون« در  یهونیال خرخیهب اخفهیق ملهال هنل  اغلب ب ثاخفیق جمعال« ذهر مال»  را

ییکال و مأموریت رو نیمع نینون، »انتشیر حقهیی ، خرخیهب هی  کوخرویج و خشکی  جمعیت

 اخفیق، طلب نینون    « اکت 

 

 گیری نتیجه

بی خوجع بع ینچع هع در خصوص خ لی  گفتمین میر ا ملکم خین پیرامهون ی اد  در دروان 

ملکهم خهین در رابطهع بهی  ر ایخفکر م  دال مره   مشروطیت گفتع شل بییل اذفین نمود هع

ا   ب ث بعمنجر  نینونا   ب ث نتیجعدر   اکت  الونظم خواه  تینینون، امن  ، گفتمین ی اد

 یکهالیکهلییر نیهی  دارنهل و  بهع گرفتن بنیین برا  متقیبال  ی اد و  نینونشود و مال  ی اد 

 همینو  اکتیکلییر  مستل م ی اد و    نینون  ملکم  برا اکت     م یل  فرض  دییر   بلون

  افکیر او اکت خمیم  یربنی او و  د پیشنهی نظیم ای  خرینمهمافتقید 

در بررکال و خ لی  گفتمین میر ا ملکم خین پیرامون ی اد  در انقالب مشروطیت ایهن 

گفتمین را بی مفیهیمال همچون »ممینعت ا  اکتبلاد«، »دکتییبال بع حکومت نینون«، »م لود 

نمهود  در  خوان مفصه  بنهل ی اد   بین و خییل« و »ی اد  جمیفت« مال»  شلن کلطنت«،

ادامع بع خرکیم ا،یو  مفههومال دال مرهه   و مفصه  بنهل  گفتمهین مویهوف خهواهیم 

 پرداخت 
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 دال مره   گفتمین میر ا ملکم پیرامون ی اد  

 
 

 

 

 مفص  بنل  گفتمین میر ا ملکم خین پیرامون مفهوم ی اد 
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 ههال و ههیربرد ین در  قهل و ار یهیبال خ لیه  گفتمهینال(  »ن1391  )اخوان ههیظمال، بههرام

  24شمیر   ،سیاست ،«کییکت

 .الخهران: نشرن ملکم خان ناظم الدوله،  رزایم  شهیو اند  یزندگ(  1376  )حجت اهلل  ،یای

واهیو  جیییی  حقهوق (  »1397  )افسرد ، فطیهلل؛ جالل پور، شیوا؛ فیمر  گلستینال، حیمل

  3 ، شمیر 13 دور  پژوهشنامه علوم سیاسی،، «طبیعال فرد در نینون اکیکال  مشروطع

 حسهن خرجمهع  ایاران،  پادشااهی  و  شااه  ناصرالدین  عالم،  قبله(   1383  )فبیس  امینت،

  هیرنیمع نشر: خهران هیمشید،

 خهران: نشر نال  بانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه،م(  1374  )یبیدیین، حسین

، هفتهع نیمهع شههرونل مشروطه ایرانی به رضا شاه ختم شاد(  1387  )یجودانال، میشهیاهلل

 امرو ، کیل کوم 

  یاکهمیف ییملکهم، شه  ر ایهم  لگی یهی اد  ا  د  شعیانل(  »1376  ) یم مل اکمیف  ، بلور

 ملرس  تیارشل، دانشیی  خرب الیرشنیکنیمع ه ینیپی ،« فض  اهلل نور ییش ، غرو

 نشاریه معرفات،،  «شنیکال ی اد  در فصهر مشهروطیتمفهوم(  »1383)   حشمتال، میشیهلل

  86شمیر   

»گفتمان« در: رهیافات و روش در (  1387  )حقیقت، کیلییدق؛ حسین  اد ، م ملفلال

 بع اهتمیم فبیس منو هر ، خهران: کمت  علوم سیاسی،

ملکهم خهین در  ر ایهم   و انتصهید  الیکهیک   هیشهعیانل  بررکال(  »1389  ) هرا  نیرونل،ید

 دانشیی  ایفهین، ارشل الهیرشنیک ، پییین نیمع«رو نیمع نینون

خهران: کی مین  یپ و  ،تیدر انقالب مشروط ی سر  های انجمن(   1355  ) یاکمیف  ن،یرال

  لانیانتشیرا  جیو

 ملال جمهور  اکالمال ایران  خهران: هتیبخینع(  1373  )رو نیمع ونییع اخفینیع

قدرت، گفتمان و زبان، سازوکارهای جریاان قادرت در   ( 1387  )کلطینال، فلال اییر

 ، خهران: نشرنال جمهوری اسالمی

مفههوم ی اد  نه د (  »1393  )کلیمینال دهکهرد ، ههریم؛ رفعتهال پنهی  مهریبهید ، مههل 

  22، شمیر  رهنگیمطالعات تاریخ ف، «روشنفکران ایرانال پیگ ا  انقالب مشروطع

http://www.ipsajournal.ir/article_350_83795e88845af726dded154b0c216454.pdf
http://www.ipsajournal.ir/article_350_83795e88845af726dded154b0c216454.pdf
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 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  11 )سططططا   دوره

پ ططاپی   3شططماره 

  1400  پای ز 42

  
 
 
 
 

، «یرا  ملکم خین و یخونل اد  در بهیب حکومهت القیمطی،عع خطب(  »1395  )میمر  ،الشی  فل

  واحل خهران مره  الاکالم ی اددانشیی  ، ارشل الهیرشنیکپییین نیمع 

 خهران: نشرکتود   نظریه حکومت قانون،(  1386  )طبیطبییال، کیل جواد

  نشرفلم: خهران ،ریختا دانشنامه(  1387  )م مود طلوفال،

ره آورد  ،«شهروطیت و ،یبرا،یسهم؛ نهینون بهع مییبهع ی اد (  »م1386  )نژاد، روح اهلل،طفال

  15شمیر    سیاسی،

خرجمع امیرم مل روش و نظریه در علوم سیاسی، (  1378  )میرت، دیویل؛ اکتوهر، جر 

 حیجال یوکفال، خهران: پژوهشکل  مطی،عی  راهبرد  

)مطی،عهع  رانیهدر مطبوفهی  ا  خ هول مفههوم ی اد  ریکه(  »1390  )فبلا،صمل  ، م مود

، پییین «(هینیو ه  یبر دو رو نیمع یوراکراف لیبی خأه الانقالب مشروطع و اکالم  القیخطب

 یال دانشیی  فالمع طبیطبی ،ارشل الهیرشنیکنیمع 

 خهران: نشر فلمال مجموعه آثار میرزا ملکم خان، (  1363  )م یط طبیطبییال، م مل

: خهران نوذر ، حسینعلال خرجمع گفتمان، های نظریه بر  ای مقدمه(  1380  )دایین  دان ، مک

  گفتمین فرهنگ نشر

ایهللو،وژ ، کهوژ ، هژمهونال و امهر (  »1393  )میر ایال، م مل؛ ربینال خوارکهیینال، فلهال

  1 ، شمیر 5، کیل غرب شناسی بنیادی ، «کییکال در بستر نظریع گفتمین

  جیبال هی هتیب: خهران الدوله، ناظم خان ملکم میرزا(  1352  )فرشتع نورالال،

 

 


