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کارنامه سیاسی و روشنفکری افراسیاب آزاد
)نویسنده و فعال سیاسی عصر

 مشروطه و پهلوی(
فرهادنامبرادرشاد

چکیده:
وروداندیشهتجددبهایراندرقرننوزدهممیالدیوهمزمانباجنگهایایران
وروسیهتزاریبود.شکستهاینظامیوفهمعقبماندگیکشور،ذهنیتایرانی
رابهسمتدریافتوایجادبارقههایتغییروتحولونوگراییسیاسیواجتماعی
سوقداد.فارغالتحصیالنایرانیدرغربدرزمانبازگشتبهایراناینرویه
فکرینوگراییراتوسعهدادند.روشنفکرانایرانیبهمنظوردستیابیبهترقیو
نوسازیبهانگارههایتجددغربیدلبستندوحتیبرخیبرایهمسوسازی
آنبااسالمتالشکردند.ناکامیهاوآشفتگیهایپسازاستقرارمشروطهتا
پهلویموجبخوانشجدیدیازتجددخواهی-کهاینمطالعهآنراتجددخواهی
تقلیلگرامینامد-گردید.شناختشناسياصالحاتوتشریحاینخوانشجدید
ازاندیشهتجددبهتحققپیششرطيمهممتوقفاستوآنشناختمردانو
صاحبنظرانایناندیشهازجملهافراسیابآزاد،متفکرونویسندهایندورهاز
اندیشهنگروروشپژوهش بارویکرد اینپژوهش ایرانمربوطاست. تاریخ
اسناد، نیتمند بازخوانی به متون، محتوای تحلیل و کتابخانهای توصیفی-
ملیگرایی، آزادی، اندیشههای میپردازد. آزاد افراسیاب نوشتههای و روزنامه
قانونخواهیوروشنفکریدینیایشانموردمطالعهوهمراهیایناندیشهبرای
استقراردولتقویکهمنجربهگسترشپذیرشگفتمانناسیونالیسماقتدارگرای

پهلویاولگردید،موردسنجشقرارمیگیرد.
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فرهاد نام برادرشاد 1

کارنامه سیاسی و روشنفکری افراسیاب آزاد
)نویسنده و فعال سیاسی
 عصر مشروطه و پهلوی(

مقدمه:
دردورههایاخیر،پژوهشدرحوزهتاریخمعاصردربینمحققانعلومانسانیوباالخصمحققان
تاریخاهمیتوجذابیتمضاعفییافتهاست.پیوستگیونزدیکیزمانیدورهمربوطهبهعصر
حاضروتغییروتحولدرمفاهیموارزشهایسنتیچالشهایمختلفیرادرالیههایمختلف
اجتماعیوسیاسیجامعهایجادکرد.بسیاریازمفاهیم،مفسرانوخالقانمفاهیمموردارزیابی
پژوهشگرانقرارگرفتهاند.هرارزیابیجدیدجلوهنوینیازبافتارتاریخیرانمایانکردهاست.
اماهرروزهتحقیقاتدامنههایجدیدورهیافتهاینویرادرمطالعهوبازسازیوتوصیف
رخدادهاکشفمیکنند.یکیازشواهدتاریخیبرایبازسازیوبازآفرینیایندوره،اسنادمختلف
ونشریاتادواریومطالعهنوشتارهایمختلفروشنفکرانوآگاهانبهعصرمیباشد.کاربا
اسنادازسوییجذابیتارتباطمستقیمباشواهدهمزمانرخدادهاراداردوازدیگرسوبهسختی
بهسخندرمیآیند.مرارتهایمربوطبهخوانشخطوعالئمومهروآرایههایادبیاسناد
خودبراینسختیافزودهاست.نشریاتبهدلیلگذرازچارچوبهاوگفتمانهایزمانه،همیشه
اهدافمشخصخودراروشنبیاننمیکردند.شناختزمینههایفکریواندیشهایایندوره،
درهمراهیوبهسخندرآوردناینشواهداستکهدریچههاینوینیبرایدریافتمطلوبترو

توصیفیهمزمانتربارویدادهابهسویمحققانبازکردهاست.
مروريبرگزارشمختصررخدادهايسیاسيایراندرفاصلهسالهاي1300ق.تاسقوط
قاجارونیزشرایطبهقدرترسیدنپهلوياولنکاتمهمودرخورتوجهيرامعلومميسازد.

ــاب.  ــخ انق ــری تاری ــجوی دک 1. دانش

ــه  ــناد و کتابخان ــازمان اس ــناس س کارش

.farhad.1363@gmail.com .ایــران
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نخستاینکهاولویتهاياصالحاتوترقيکشوربرايگروههايمختلفسیاسيبابینشهاي
مختلفتغییرکردوگروهبنديهاوگرایشهايسیاسيدستخوشتغییراتمهميگردید.اداره
امورجامعهتوسطدیوانساالريقدیميچندانبهمذاقانقالبيهاووطنخواهانآنعصرخوش
نیامدواندكاندكنزاعجدیديپاگرفت؛ازیكسوعناصرقدیميدیوانساالريقرارداشتند
کهمراتبعالیهکشورراتقریباًبهصورتموروثيبهخوداختصاصدادهبودندوازسويدیگر
نیروهايجوانبرآمدهازدلانقالبمشروطیتقرارداشتند.آنهاازوضعیتموجودوبيسامان
حکومتگران و حکومتگري معیوب چرخه در را مشکالت ریشه و بودند نگران و ناخرسند
نامتجانسبانظامجدیدواشرافیتکهنهايميدانستندکهبرنظامسیاسيوساختاراجتماعيو
اقتصاديکشورچنگانداختهبودند.ازاینروخواهانایجاددگرگونيعمیق،همهجانبهوشتابان
بودند.اینانمجموعهايازعقایدتجددخواهانه،ناسیونالیستيورادیکالیستيراچونآتشفشاني

درسرداشتندوبرايبرهمزدنبساطکهنبههردريميزدند.
تغییرخواهي،نوجویيوتحولگرایيدرهمهاشکالسادهوابتدایيتاعمیقوانقالبي،روح
ایندورانراتشکیلميداد.بيگمانافراسیابآزادمظهرتاموتماميازایننسلنوجو،نوپا
وتحولخواهایندورانبود.ويکهدردورانودربحبوحهجریانمشروطهواستبدادصغیردر
سنینجوانيبوددرپيتشدیدبحرانهايسیاسيوناکاميهايکهطيسالیانمشروطهوپس
ازآنپدیدارگشتزمینهغلبهنگرشهايافراطيورادیکالیستيوآرمانيدررابطهبانوسازي
ایرانوپروژههویتسازيملتدرويایجادگشتوبهجرگهافرادخواهانتحولدرکشور
پیوست.البتهایننوعتحولوگروهبنديسیاسيدربیناعضايمجلسشورايمليطيدوره
هايسومتاپنجمبهخوبيدیدهميشود.افراسیابآزاددرابتدابهمخالفتباقراردادهايمختلف
تحمیلشدهبردولتوملتایرانازجملهقراداد1919.مبرخاستوبهتدریجبههمراهبسیاریاز
تجددخواهانایندورهازفعاالنسیاسيگردید.ويبهعلتتحصیلدررشتهحقوقواشتغالبه
وکالتدربسیاريازمواردتوانستدفاعتاموتماميازخودوهمفکرانخویشدرزمانگرفتاري
ودستگیريازسويعواملحکومتوقت،انجامدهد.اگرچهکتابها،مجالتوحتينشریات
بهتشریحازفعالیتهايسیاسيوحزبيموردبحثسخنبهمیانآوردهونویسندگانيصاحب
نامدراینزمینهقلمزدهاند؛بااینوجودشخصیتوکارنامهسیاسياجتماعيافراسیابآزاددر
کتبمورخاندورهمعاصرایرانتقریباخاموشونویسندگانازپرداختنبهفعالیتهايمختلف
ويامتناعنمودهاند.درزمینهنویسندگيفردمذکوردرآثارمتفاوتيدررابطهبامقاالتومطالب
ارائهشدهدرروزنامههايمختلفآندورهمطالبيهرچندمختصروتلگرافيوجودداردازجمله
کتاباثرآفرینانبههمتبخشپژوهشانجمنآثارومفاخرفرهنگیویادرمقالهبلوايناندر
دسامبر19٤٢/آذر13٢1درتهراننوشتهاستیفنل.مكفارلندوترجمهدکترنادرمیرسعیديودر
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تجددودینزداییاثرمحمدمددپور-فصلنمایشنامههایغربزده-دررابطهباشرایطاینهنر
دردورهپهلویاولونقشبااهمیتافراسیابآزادبهعنوانیکیازآغازگراننمایشمطالبی

راذکرکردهاست.
افراسیابآزاددرقالبحدودهزارپروندهآرشیویاسناد الزمبهتوضیحاستکهاسناد
خریداريدرسازماناسنادوکتابخانهملي-ازآقايشاهمحمديوخانمعذراهاشميسنجاني-و
ازاسنادمنتسببه نشریاتویدربخشنشریاتکتابخانهموجودند.تعدادهرچندمعدودي
افراسیابآزاددرمرکزاسنادوکتابخانهمجلسشوراياسالميومرکزاسنادآستانقدسرضوي

موجودوفهرستنویسیاولیهشدهاند.

طرح مسئله:
آنچههماکنوندرمیانمورخانواهلنظرتاریخمعاصرایرانموردبحثميباشد،شناختراهبرد
اساسيتحققاصالحاتدرایرانعصرمشروطهوپسازآناست.بررسيشواهدتاریخيبیانگر
آناستکهبیشترروشنفکران،نخبهگرایيراراهبرداساسياجراياصالحاتدرایرانایندوره
تشخیصدادهبودند.گرچهتوافقبرسراینموضوعبهاندازهپذیرشتفوقالگويفرنگيترقيایران
نبود،بررسيهاحاکيازآناستکهگروهکثیريازروشنفکراندورهپسازجنگاولجهانيدر
اینبارههمرايبودند.دستکم،ازنظراینگروهایرانیانبرايرسیدنبهسرمنزلمقصود،نیازمند
مردانينوودولتينوبودند.شناختشناسياصالحاتایندورهازایرانبهتحققپیششرطيمهم
متوقفاستوآنشناختمردانوصاحبنظرانمسئلهمربوطهميباشدکهمیتواندبهروشنشدن

ابهاماتاینبرههازتاریخمهآلودایرانکمكشایانیکند.
شناختنمونهایاززمینههايفکري،فعالیتهايسیاسيوحزبيافراسیابآزادوهمفکرانش
ونقشپررنگمطبوعاتبهعنوانرسانهبرتردورهنوجویيوترقيخواهيمیتوانداهمیتچنین
پژوهشهاییراروشنکندکهباگسترشچنینزمینههاییبسترالزمبرايعروجاینطرزتلقياز
اصالحاتوادارهامورکشوروساختنایراننو،بهقدرتگیريرضاخانوتغییرسلسلهحکومتگر
کمكکرد.توصیفمستندکوششهاییکهدرراستايتغییرنظامسیاسيوایجادجمهوريویا
تغییرسلطنتونوساندرشدتهمراهيفکريازسويبعضيهمکیشهاهدفاینپژوهشاست
کهجلوهايازخواستافرادیچونافراسیابآزادبودکهاینبسترراوسیلهایبرايتقویتهمگرایی
ملیوکاشتنبذرترقیخواهیمیپنداشتند.فایدهچنینتحقیقاتیرامیتواندرشناختالگوییاز
افرادیکهدرشرایطوزمانهايخاصتاریخيودربنبستهایتئوریكبعضاًدچارافتراقفکري
شدهوبهاحزابمجاوروحتيمخالف،موافقوهمراهميگردید.باایناولویتکهاینشخصیت

هیچوقتبهصورتاستناديموردکاوشمورخانهقرارنگرفتهاست.
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1. زندگی و شخصیت سیاسی افراسیاب آزاد:
افراسیابآزاد،فعالسیاسی،وکیلدعاوی،روزنامهنگاروشاعر،نمایشنامهنویسوالبتهدربرههای
ازعمرخودکاربهدستدولتیدردستگاهپهلویبود.سالتولدویچندانمشخصنیست،ولی
دریکیازاشعارشکهمربوطبهواقعهانقالبشاهومردم)13٤1ش.(است،سنویرابیش
ازهفتادسالبیانمیشود)ساکما،999/33813(.برایناساس،تحقیقاًمیتوانسالهای1٢70
تا1٢71ش.رازمانتولدایشانمعرفیکرد.پسازاینزمان،اولینردیکهازویدرتاریخ
مشاهدهشدهاستمربوطبه18شهریور1٢98میباشدکهدرجریاناعتراضاتبهقراردادایران
وانگلستان،مشهوربه1919م.دردورهنخستوزیریوثوقالدوله،افراسیابآزادبههمراهحاج
حسینامینالضرب،ضیاءالواعظین،فرخییزدی،میرزادهعشقیوجمعیدیگربهعلتمخالفتبا
قرارداد1919م.زندانیشدند.درایندوراندرکناروکالتدعاوی،براینشریاتمختلفمطالبو
مقاالتیمینوشت.درروزشنبهدومجمادیاالولیسال1303ش.اولینشمارهازنشریهخودبا
عنواننامهآزادرا-درساختمانموسسهآزادی-منتشرکردکهبهصورتهفتهنامهدردسترس
مردمقرارمیگرفتومرامنامهخودوهمفکرانشرادرآنشرحداد)نامهآزاد،1303،شمارهاول،
ص1(.مرامنامهنشریه،نامهآزاددرشمارهنخستینچنینتوصیفشدهاست:1.تحلیلسیاست
روزکهسعیداشتاوضایجهانوایرانراتوصیفکندواگرانحرافیدرحکومتداریببیند،
بدوندرنظرگرفتنموقعیتبهآنبپردازد.افراسیابآزادخودراحامییاوابستهبههیچدسته
وحزبینمیدانست.٢.بخشعلوموفنون،کهمقاالتعلمیدرحوزهاقتصادارائهیاترجمه
میکرد.موسسهآزادیهرشبدرمحلساختمانموسسهبرایعمومافرادسخنرانیدرباب
علومروزانجاممیدادوحتیکالسهایمختلفیبرایتعلیماتعمومیمردمدایرمیکرد3.
دوقسمتاجرایقوانینوتنقیدآنومشروحمذاکراتمجلسملیبخصوصازاینمنظرکه
افراسیابآزادوکیلدعاویوبهحقوقوقضاآشناییکاملیداشت،اهمیتزیادیدارد.ندای
قانونطلبیوآزادیدراینبخشرساتروانتقادبهبرخیقوانین،محققانرابهاینحوزهمطالعات
تاریخیآشناترمیکرد.طرفهآنکهآزادخودسعیمیکردبرخیازقوانینکهعامهفهمنبودند،
تفسیروتشریحکند.درحقیقت،یکیازآمالایننشریهبهاذعانخودمؤلفانشهمینبود)نامه
آزاد،سالاول،شمارهاول،ص3(.مدیریتمجلس،برنامهریزیوشناختبرخیاقوالنمایندگان
ازنشریهاست.٤.بخشدینیو اینبخش ازمحاسن مجلسوشخصیتهایموردبحث
مذهبیکهمعمواًلمفصلبودوعقایدبرخیعلماارائهیابهاسرارروحانیوقرآنیمیپرداخت.
افراسیابآزادبهنوعیروشنفکریدینیاعتقادداشتوارتباطتنگاتنگیراباعلمادرسراسرطول
حیاتخودحفظکردهبود.5.بخشمعاونتقانونیکهادعامیکندباکمكتعدادیازهمفکران
وروشنفکرانکهدغدغهحقوقوقانونرادارند،خودرامؤظفدرحفظحدودوحقوقاعضای
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موسسهآزادیمیدیدند.حتیاعالمشدهبودپروندههایقضاییمشترکانیاحتیدیگراندر
سراسرکشوررابهطوررایگانپیگیریقضاییمیکنند)نامهآزاد،1303ش.(.

ابنتایاینمطالعهعموماًبرمفاهیمومقاالتایننشریهدرکناردیگرنوشتجاتویصورت
پذیرفتهاست.متاسفانهنشریهدردورهحکومتپهلویاولیانشرپیدانکردهاستیاتابهاکنون
یافتنشدهاند.باسقوطپهلویاولوایجادفضایبازسیاسیدههبیستشمسی،شمارههای
مختلفنامهآزادمنتشرگردیدودراینشمارههاخبرازتأسیسحزبخدامیدهد،کهتوسطآزاد
وهمفکرانشدردونشریهدیگر،برایرساترکردنصداینشریهوافکارشانایجادگردید)ساکما،
999/3813(.ناگفتهنماندکهآزاددردورههایمختلفبهدلیلحضوردربرخیتجمعات،دستگیر
وروانهزندانگردیدیاحتیازسویکمیتهانتقامتهدیدبهقتلگردید)ساکما،999/3٢571(.در
بلواوقحطینانبعدجنگجهانیدوموحضورمتفقیندرتهرانوکشور»افراسیابآزادسردبیر
آزادبرايجمعیتسخنرانيکردوخواستاراستعفايقوامشد«)مکفارلند،1383 نامه روزنامه
،ص٢0(.ازجملهدرطییکیازایندستگیریها،میرزادهعشقی،ازفعالینسیاسیودوستان
ویبرایرهاییویتالشهایمتعددیکردهاست)999/3٢٢73(.درنوشتجاتبهجاماندهاز
وی،خودراحامیشاهجوان)محمدرضاپهلوی(معرفیمیکندودردستگاهویبهریاستاداره
اوقافومعارفاشرفمیرسد.باتحلیلمحتوایشمارههایمختلفنشریهنامهآزاد،اشعارو
نوشتجاتویوهمفکرانشمیتواندریافتمهمترینرئوسموردادعایایشانمصالحومنافع
کشورولزوماتحادبودهاستوبهعنوانیكمصلحاجتماعیظهوروبروزدارد.پسازواقعه
اصالحاتارضیاعالمیازسویدستگاهحاکمهدردههچهلشمسی،ویدرشهرستانهای
گرمساروسمنانبنگاهفالحتی)ساکماق1309٤(راتأسیسمیکندواعمالخیرخوهانهازجمله
ایجادقرائتخانهازویبهثبترسیدهاست.تاریخمرگافراسیابآزاددقیقاًروشننیست.آخرین
نوشتههاواثریازنامویمربوطبهدههپنجاهشمسیمیباشد.بهنظرمیرسدپیشازانقالب
اسالمیدارفانیراوداعگفتهباشد.درادامهآراواندیشهآزاددرقالبعناوینپربسامددرنشریه

ونوشتجاتویموردبررسیوکاوشقرارمیگیرد.

الف( ناسیونالیسم اقتدارگرا:
یکیازمؤلفههایاصلیتجددخواهیآزاد،هویتیابیازطریقآرمانباستانگرایی-بهعقیدهای
زاییدهشرقشناسیو باستانگرا ناسیونالیسم باستانگراییو بود. باستانستایی-وملیگرایی
ایرانشناسیوالقایقومنگاریرایجدرغرببودکهبهاقتضایخاصاروپا،پسازانقالبفرانسه
وفتوحاتناپلئونتکوینیافت)اوحدیورجبعلی،139٤،ص867(.رهیافتبهناسیونالیسمنه
تنهادرجهتاهدافوتمایالتضداستثماریامپریالیستها)آبراهامیان،1390،ص80(بلکه
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درجهتهویتیابیواندیشهآگاهیملیازطریقیادآوریدورانشکوهگذشتهبهعنواننیروی
محركخودباوریوبازگشتبهخویشتنمطرحبود.اینمقوله،درآثارمتفکرانمختلفدردوره
مشروطهباجلوههاوسطوحمتفاوتیارائهشدهاستکههمهدرراستایایجادوفاداریونشر
نوعیوطندوستی)اسالمی(اقواممختلفایرانوتالشبراینمایاندنمفاهیممشتركآنها
درراستایبیدارکردنحسمشتركنژادیوهویتیمردمبودتابایاریهمدرسرنوشتخود
مؤثرآیند.افراسیابآزاددرنامهآزادمفهوم»دردملی«)ساکما،999/33813(رابهکارمیبرد
وازصاحبانقلمومتفکرانمیخواهددرموردشرایطروزکشور،چندپارگیوکشاکشعجیب
سالهایپسازجنگجهانیاولدردیابیکنندوشرایطبرونرفتکشورازاینموقعیترا
پیشنهاددهند.جالبآنکهبرایآنکسانیکهمسئلهبهخوبیدریافتهوراهحلارائهدهند،جایزه
تعیینکرد.درنظروی،ملیگراییهمخاصیتتركمخاصمههایداخلیوپیوندمحکماقوامدر
برابرفتنههایداخلیوتفرقهآرایاحزاببودوهممیبایستبرایجبرانعقدهفروخوردهایرانی

درمقابلاستعماربیگانهدرانحاءمختلفآنعرضاندامکند.
رهیافتهمفکرانآزادواندیشهنوگراییایشاننهتنهابهموضوعاتزیربناییبهموضوعات
روبناوحتیسلطنتمطلقهتمرکزکردهوبهحکومتمشروطراضیبودند.افتراقجامعهدر
عرصه در خصوص به را قاجاریه ضعیف حکومت حضور استمرار باعث مختلف زمینههای
بینالمللیگردیدهبود.دردورهحضوررضاخانسردارسپهوسپسدرزماننخستوزیریو
پیامدهایشرایطداخلیوبینالمللی،گرایشجریانهاینیرومندرابهویبسیارکرد.زمینهسازی
نویسندگانومتفکرانیچونآزاددربینتودهمردم،زمینهرابرایسردارسپهآمادهکرد.در
حقیقت،ویوقدرتشرابدونآنکهازخاندانحکومتگرباشد،مشروعیتمیبخشیدندو
قدرتویرادرراستایناسیونالیسماقتدارگراتبلیغمیکردند.»عدهایملیگراییووطنرادر
سرمایهواجناس،برخیدرجهانوطنیوبرخیدیگربراستقاللدرمقابلاغیارمیبینندازاینان
سیدجمالافغان)؟(وسیدجمالواعظوملكالمتکلمینونصرالهخانمشیرالدوله...وبزرگتراز
همهاینانرضاخانسردارسپهرامیشناسند«)نامهآزاد،سالاول،شمارهدوم،ص٢(.درطی
سالهاییکهرضاخانابتداسردارسپهوپسازآننخستوزیرکشوربود،بهتدریجنهبانیروی
نظامیبلکهبااندیشهمتفکرانونشرعقایدناسیونالیستیمتجدددرمیانملتوپذیرشآناز
سویآحادمردممشروعیتقانونیبهخودگرفت)میرزاییودیگران،1399،صص137-133(.

ب( روشنفکری دینی:
افراسیابآزاد،اندیشههایتجددخواهیرادرتحولخواهیهمگامباسنتدرآرایخودبهکار
بیدارکردندیدگانخفته، نبود.اگرچهبرای بهدنبالحذفهمهسننقدیمی میبردولزوماً
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بسیاریازافعالوبرداشتهایمردمدرقبالسلطنترانفیمیکرد.همینهمگراییبابرخیاز
انگارههایسنتونوگراییازسویایشان،دلیلحذفیاکمرنگشدنبرخیمحورهاینوگرایی
غربیازجملهسکوالریسموبرداشتضدیتآنبادینبود.شایدبتوانگفتنوعیازنوگرایی
معتدلوتقلیلیکههمزمانباپذیرشانگارهجدیدباستانستایی،مذهبراهمپایگاهتحرك
اجتماعیوهمبستگیقومیتهادرشرایطخاصسیاسیواجتماعیدورهپسامشروطهمیدید.
بادولمسلمان بود:»دولیکهمذهبرسمیآنهاخداپرستیاستوبخصوص آزادمعتقد
درآسیاوافریقاواروپاطرحدوستیریختهوسازمانیتأسیسکنندکهازافکارواندیشههای
علماودانشمنداناقوامومللبهرهمندشوندوحتیمیبایستدرپایتختایرانکنگرهبزرگ
روحانیونبینالمللیتاسیسشودوپیشنهادمیدهداراضیقدیمیمساجدواماکنمیدانسنگلج
تهرانبهحزبخداسپردهشودتابهتأسیساجتماعاتمذهبیوروحانیوکنگرهخدپرستان
باشد« دنیا نقاط همه به مبلغین این افکار و اندیشه فرستنده مکان این و گردد مبدل دنیا

؛ساکما،999/33٤77(. )ساکما،999/33813
نیز آنها که بود نزدیك مستشارالدوله و ملکمخان اندیشههای به حدودی تا آراءآزاد
خواهانهمپوشانیمشروطهباموازیناسالمیبودندواینکهاصولمشروطهولیبرالیسمرابا
موازینشرعیتلفیقکنند)یادگاریودیگران،1395،صص8-10(.البتهاینبهمعنایپذیرش
»پروتستانیسماسالمی«پیشنهادیفتحعلیآخوندزادهازسویافراسیابآزادوهمفکرانشنبود
)یادگاریودیگران،1395،ص10(.پروتستانیسمدرغربباحمایتطبقهبورژوازیتکوینیافت.
چیزیکهدرایرانتکویننیافتهوباعثمیشددرخطابههایروشنفکرانیچونآزادانعکاس
ضعیفیداشتهباشد.موضوعزمانیبغرنجمیشودکهآزاددربیانیههاوسخنرانیهایکنگرهحزب
خدا،زمانیباشاهعلیهعلماودین،زمانیباتأکیدبرنقشعلماعلیهشاهوزمانیباکمكاین
دودراستمرارباگفتماندستگاهحاکمه،علیهبیگانگانواستثمارکنندگان)ساکما،999/33813(
بود.اینناهماهنگیتاکتیکیازوجوهمشخصهبسیاریمتجددانعصرمشروطهوپهلویبود.

قانون طلبی و آزادی:
بسیاریازمفاهیمنوگرایانههمچونگرایشبهنظم،احترامبهعقایدافرادواحزاب،وطندوستی،
آزادیو...راآزادوهمفکرانشباامثالومصادیقسادهسازیمیکردندوبرایجامعهزمانخود
قابلفهمودردسترسقرارمیدادند.حتیدراینراهتالشمیشداینمفاهیمراهمدردستگاه
مذهبیوهمدربینشعقالییتوصیفکنند)نامهآزاد،1303ص٢-1(.دراینراه،همچنانکه
قباًلذکرشد،درمحلنشریهومؤسسهآزادیدربخشمعاونتعمومیوحقوقی،سخنرانیهای
مستمریرادراینزمینهداشتند.پیشهوکالتوآشناییباحدودوثغورقوانینغربیواسالمی
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میبایستدرراهدانشافزاییتودهوعموممردمبهعنواندغدغهیكروشنفکرمطرحبود.
یکیازمواردیکهنشریهویبسیارموردپیگیریبوداینکهریشهقانوناساسیمشروطه
چونازکشورهایبلژیكوفرانسهبودوبسیاریازمواردمطروحهآنمربوطبههمانسرزمین
بودووضعآنرادرایراننامناسبتلقیمیکرد.تالشمیکردبابازتفسیرمواداصلیقانون
مذکوربااصولعقالنیونیازهایایرانهماهنگگردندومتناسببامحیطکشورارائهشوند.
باتوصیفقانونوامتیازاتوالزاماتآنووضعیتدولتقانونیودولتغیرقانونیسعیداشت
امکانانتخابالگویبهتروتغییرنگرشبهوضعموجودرادرهمهایجادکند.دراینراستا،
بسیاریازموادوشمولآنهارابرایعموممردمبهزبانسادهتوصیفوتشریحمیکرد)ساکما،
999/33813(.اینارتباطاترودروبامردمباعثشدهبودساکنانطهرانبیواسطهازشرایط
مختلفگرانیها،تخلفازقوانینرابهنشریهاعالمکنندواینموضوعاتموردپیگیریقرار

میگرفت)نامهآزاد،1303،ص3(.
پیگیریمیشد. بهطورجدی آزاد نامه نشریه ازسوی متوسطسنتی ازطبقه حمایت
حمایتازبازاریانبهعنوانمنبعاصلیمالیاتدرشهرهاووتأکیدبرنقشواالیایشاندر
نهضتمشروطهرامیتوانهمدرتحلیلمطالبنشریهوهمدرسخنرانیهایایشانردیابی
کرد.درخواستتهیهقوانینحمایتیازتولیدکنندگانوبازاریانداخلیموردتوجهودرتماس
بانمایندگانمجلسبراینموضوعپافشاریمیکردازایشانمیخواستاستفادهازمنسوجات
ومصنوعاتداخلیدربیممردمقانونیپیگیریگردد)نامهآزاد،1303،ص٢-1(.بهواقعآزاد

دریافتهبودطبقهمتوسطبرایاستمرارهرگونهنظامحکومتینقشیبیبدیلدارد.

2. ادبیات نمایشی:
ادبیاتکهنایرانتاپیشازعصرنوخواهيوتجددطلبيتحتتأثیرگفتمانمنظوم،نثررسميو
تخصصيومنشآتمغلقوپیچیدهورسائلدیوانيبود.یکيازاشکالمهمادبیاتداستانيکه
درفرهنگوتمدنایرانيسابقهايبلندداشته،وليدرتاریخمعاصرایرانودرشکلنوینخود،
ازفرهنگوادبیاتعهدتجددونوخواهيجامعهاروپاتأثیراتفراوانيپذیرفت،نمایشنامهاست.
ادبیاتبعدازمشروطیتتحتتأثیرافقهايجدیدوتحوالتسیاسي،اجتماعيوفرهنگيجدید
دامنهمخاطبینشراگسترشدادوبهبستراجتماعيجامعهوبهمیانمردمکوچهوبازاردرآمد

)شبستریودیزجی،1389،ص٢58(.
مطالعهحاضردرابتداهدفیبرایپرداختنبهنمایشنامههایآزادرانداشت؛چراکهابتنای
و ادبی بُعد به پرداختن و است اندیشهگیوی نهاد و آرایسیاسی در کاوش پژوهش، این
نویسندگیآزاددرقالبنمایشنامهنویسی،صرفاًبرایمعرفیبرخیآثارآزادوبازتابوچرخشدر
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اندیشهویدربرههایزندگیشاست.ازهمیندست،اشعارویمیباشدکهعموماًسیاهقلمهای
هستندکهازسرتفننوذوقادبیدرنوشتههاویادداشتهایویپیداشدهاستوبیشتربازتاب
وقایعملیوفراملیکشوردرقالبنظماند.اگرچهنمیتوانذوقشعریویراکتمانکرد،ولی
نمیتواندربابارزشادبیآنهاخیلیاغراقکرد.بسیاریازایناشعاردرجایگاهتصدیق

گفتههاییكژورنالیستدرروزنامههایویمورداستفادهبودهاست.
اندیشهترقیکهفکرآزادیبههمراهداشت،مستلزمگذراندنآنازصافیشعروادبیاتو
نمایشبود.نمایشنامههاوادبیاتنمایشیافراسیابآزادعموماًرئالیستیازانحرافاتاجتماعی،
بدونتخریبوتحقیرگذشتگانبود.آزاد،بهمانندفتحعلیآخوندزاده،سلفآزادیخواهویدر
اینحوزه،واقعبینانهمعتقدبودزمانهتغییریافتهوادبیاتنیزمتأثرازاینتغییراستونویسندگان
بایدآثارهنریتازهدرقالبتازهبیافرینندکهبهمسایلروزگارخودبپردازدوبیدارکنندهاذهان
وآیینهنیكوبد،زشتوزیبایاجتماعخودباشد)یادگاریودیگران،1395،ص5(.برخی
ازنمایشنامههایآزادبهطورکاملیاپیوستهباآثاردیگرآزاددرگنجینهاسنادوآرشیوملی
ایرانموجودهستند.نمایشنامههای»جرأتورشادت«)ساکما،999/3٢915(،»اوضاعقضایی
یاخرابیعدلیهسابق«)ساکما،999/3٢853(،»گلوبلیل«)ساکما،999/3٢909(،»اشتباه
حدود هستند. وی اجتماعی نمایشنامههای جمله از )999/3٢853 )ساکما، خواستگاری« در
سینمایشنامهازویشناختهشدهاستکهتمامیاقسمتیازمتنآنهادردسترسقراردارد.
معارضهبافرهنگمنحطفئودالیوفساداخالقی،کجفهمیعوام...درنمایشنامههابارزبود.
بهواقعآزادبهعنوانیكخطیبواقعنگرونهیكمفسرآرمانگرا،بهنوعیعدالتاجتماعیو
سوسیالیسممعتقدبود.آزادازآغازگراننحلهنمایشاخالقیبودکهنمایشنامههایبسیارینوشت
وبیشترآنهادرمعرضنمایشگذاشتهشدهاند)ملكپور،1336،ص٢٢6-٢٢5(.درحقیقت،
آزادیخواهانبهتأثیراجتماعینمایشوتئاتریقینداشتندوآنرابهترینوسیلهتربیتوآشنا

کردنجامعهبهعیوبقدیمومحاسنجدیدمیدانستند)یاسمی،1316،ص1٢7(.
دردورهنخستوزیریسردارسپهودرادامهدورهپهلویاول،اعمالسانسوروکنترلشدید
حکومتیبرتماشاخانهها،نمایشنامههایسیاسیواجتماعیوانتقادیکمشدوجایخودرابه
نمایشنامههایاخالقیداد.»سازمانپرورشافکار«درترویجاینگونهنمایشوجلوگیریاز
نمایشهایانتقادینقشعمدهداشت)مددپور،1373،ص٢95(پسازشکستمشروطهخواهی
وبهواقعشکستدموکراسیدرایرانورویکارآمدنرضاخان،داستانهاوادبیاتنمایشیبه
مضراتالکلوتریاك،قماربازیو...پرداختند.بهتدریجحکومترضاشاهکهشکلضدمذهبی
بهخودگرفت،بامضامیناجتماعیومذهبیهممخالفتمیشد.فضاینمایشنامههاوهمی
شدهوبازندگیواقعیمردمکمتردرارتباطبودوازایننظرمیتوانجداییجهاننمایشی
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ودنیایواقعیرابهتدریجدرایرانمشاهدهکردکهدرمراحلبعددرسینمایایراننیزظهور
پیداکرد)مددپور،1373،ص٢96(.نمایشنامههایاخالقیگهگاهبهمراتبازنمایشنامههای
تاریخیناسیونالیسمتبلیغیرضاشاه،نسبتبهحقیقت،دورترمیشد.بهواقع،اگرنویسندگانی
و نجاتبخشمیشناختند و ملیگرا را بهتختنشستنرضاخان،وی از قبل آزاد، ازجمله
تبلیغشمیکردند،بارویکارآمدنوآشکارشدناستبدادرأیوی،باعثصوریشدنبسیاری
ازمحملهاونهادهایقدرتمردمیگردید،حتینمایشنامههاوداستانهارنگاستبدادبهخود
گرفت.افراسیابآزاد،خطیبیکهدردورهمشروطهزبانآتشینآزادیخواهانبود،دردورهپهلوی

اولبهنمایشنامهنویسسیاستگریزمبدلگردید.
یکیازنمایشنامههایافراسیابآزادبهنام»احساساتجوانانایرانی«)ساکما،999/3٢889(
مقدمهپیداییکمدیهاییکهمضمونآنهافرنگیمآبیوغربزدگیبود،گردید.دراینسبك
چنداثرقابلتوجهبهوجودآمدکهیکیازآنها»جعفرخانازفرنگآمده«اثرحسنمقدمرا

میتواننامبرد)مددپور،1373،ص٢96(.

3. سبک نوشتاری و ادبیات نشریات آزاد:
آشنایيایرانیانبامفاهیمنویندرعرصهسیاسي،فرهنگيواجتماعينظیرآزاديخواهي،قانون،
مشروطهومشروطهطلبي،ادبیاتوبهویژهنثرپارسيرابهشدتتحتتأثیرقرارداده،گرایشبه
سادهنویسيونزدیكشدنادبیاتبهنوشتارهايمحاورهايوگفتاريکهزبانتودهوطبقات
فرودستاجتماعيبودهدراشکالمختلفبامضامینجدیدعصرينودرادبیاتمعاصرایرانبشمار
ميرودکهباجریانتحوالتمشروطهوقانونخواهيپیوندناگسستنيایجادنمود)صالحودیگران،
1398،صص199-198(.ازاینرو،بهعنوانادبیاتعصرتجددخواهيومشروطهخواندهشد.ادبیات

مشروطهبابهکارگیرياصطالحاتولغاتعامیانهوزبانگفتاريموردتوجهمردمقرارگرفت.
مطبوعاتایندورهازتاریخایرانبهجایآنکهمانندادبیاتمنشآتنویسیگذشتهورازونیاز
باقلمخود،دچارتحولشگرفیشدوبانثریسادهتروبیپیرایهترانتشارمییافتوازهمینرو
عادتبهروزنامهخوانیوفراوانیتعدادروزنامهخوانانبیشترشد.گسنرشفعالیتروزنامهنگاری
وتحولدرسبكومحتوایمطبوعاتوالبتهاندیشهآنبهاقشارکمسوادوحتیبیسوادکمك
کردکهباحقوقفردیواجتماعیخودآشناشوند)شبستریودیزجی،1389،ص٢58(.ازاینرو
بیراهنیستکهدردورهنهضتمشروطهوپسازآنپابهپای»نهضتآزادیخواهی«،»نهضت
سادهنویسی«رواجیافتودرانتشاروپرورشمعانینوگرایانهومتجددنقشمهمیایقاکرد.
نشریاتیچوننامهآزادیکیازدغدغههایخودراهمینارتباطباتودههایمختلفوتالش
درپرورشایناندیشههادربینمردمبودندکهنورامیدوتحولراازوضعیتموجودزمانهدر
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دیدگانودلآنهاروشنکنند.
تحولدرسبكنثرومحتوا،باعثایجادزمینهشکلدادنبهعقایدعمومیوبارورکردن
آنهابرایبهنتیجهرساندندرزمینهایخاصگردید.تحلیلمحتوایمطبوعاتیچوننامهآزادیا
دیگرنشریاتنشاندهندهاندیشةنوگرایاندرآنهاوتوصیفوتبیینمفاهیمیچونوطنپرستی،
ترقی،هویت،دانش،اسالم،شیعه،آزادی،مشروطیت،قانونواتحادبودندودرمقابلبهنفیو
سرزنشمفاهیمیچونبدیختی،فقر،عقبافتادگی،استبداد،وطنفروشی،فساد،تهاجم،تفرقهو

دموکراتهامیپرداخت)محسنیان،1375،ص٤95(.

نتیجه گیری:
گفتمانپسامشروطیتبهخصوصزمانیکهتقابلفکرینمایندگانواندیشمندانبهروزپیدا
کرد،آمیزهایناهمخوانازچندخردهگفتمانبودکهنهبرپایهعالیقهمسانبلکهبراساس
داشتندشمنییکسانگردآمدهبودند.دشمنودیگراصلیایشانحکومتقاجارهومؤلفههای
قدرتبود.پسازشکستهایاولیهمشروطهخواهانوفشارهایخارجیگفتمانمشروطیت،
بسیاریازاندیشههایمتجددانهخودراناممکنوحتیدرمقابلگفتماناولیهقرارگرفتکهیکی
ازنتایجآنرویکارآمدنرضاخانسردارسپهبود.برخیانگارههاینوگرایانهدرآرایافراسیاب
آزادوهمفکرانشبهاندیشههاوانگارههایدیگراستحالهپیداکردند.درزبانمتفکرینقلمبه
دستاینانگارههابهعنوانعناصرجدیدتجددموردتبلیغونشرقرارگرفت.درحقیقت،بسیاری

ازاینعناصرتوصیفوتئوریزهکردنشرایطموجودوناکامیعناصراولیهبود.
افراسیابآزاد،خطیب،آزادیخواهوتحولخواهعصرمشروطهکهدرادامهنویسنده،وکیل
ونمایشنامهنویسژانرسیاسیواجتماعیگردید.باتحلیلمحتوایآثارونوشتجاتبرجایمانده
ودردسترساینمطالعهمیتواندریافتکهگفتمانمورداستفادهآزادوهمفکرانش،همان
گفتمانپسازسقوطرضاشاهپهلویبود.نقدمحدودبرخیاعمالشاهماضی،توصیفوستایش
شاهجوانوتقرببهعلمایدرجهاولمذهبیازجملهآیتاهللبروجردی،ضدیتبادموکراتها

ودرادامهضدیتباشوروی.

منابع:
استوار،مجید.)1390(.»نقشروشنفکرانایرانیدرهمسوسازیایرانباستانوتجدددرعصر

رضاشاه«.رهیافت های سیاسی و بین المللی.ش٢7.پاییز.صص156-119.
اوحدی،پرویندختوحاجیرجبعلی،کاظم.)139٤(.»بسترسازیگفتمانیدرسیاستفرهنگی

پهلویاول«فصلنامه سیاست،دوره٤5.ش٤.زمستان.صص876-859.
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