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آزادي در مشروطه يک بستر و دو رويا
 
  
اين ماده از قانون اساسي مورد . در قانون اساسي مشروطه ھمه شھروندان ايراني از آزادي برخوردار بودند -1

ولي آنچه که مخالفت برخي از علما را برانگیخت تا آن را برخالف مذھب اسالم و . اتفاق ھمه جناحھا بود
 .شريعت اعالم کنند، تفسیر غربي از مفھوم آزادي بود که توسط غرب باوران در مجلس و مطبوعات و

اختالف در مورد مفھوم آزادي از آنجا ناشي مي شد که اين گروه از آزادي ھمان مفھومي را .عنوان مي شد.. 
در نظر داشتند که از غرب به ارمغان آمده بود، ولي علما آزادي را منطبق بر موازين شرعي و اسالمي مي 

 . خواستند
در اين دوره علما و متجددان غرب باور در مقابل . عصر مشروطیت ، دوران تقابل اسالم و سکوالريسم بود -2

در میان علما نیز دو جريان به وجود . ھر گروه از مفھوم آزادي ، برداشت خود را داشتند. يکديگر صف آرايي کردند
طرفداران مشروطه که رھبران آن در نجف بودند و از اوضاع ايران آن طور که بايد و شايد آگاھي نداشتند و : آمد

 . طرفداران مشروطه مشروعه که در ايران مي زيستند و در کوران حوادث قرار داشتند
 : ديدگاه درباره مفھوم آزادي در عصر مشروطیت اشاره کرد 3به طور کلي مي توان به  -3

اين افراد، با غرب در ارتباط بوده و غرب را قبله آمال خويش مي پنداشتند و براي رسیدن به : غرب باوران) الف
آنان تعريف صريحي از آزادي ارائه نمي دادند ولي با عملکرد و . اھدافشان از ھیچ اقدامي فروگذار نمي کردند

نوشته ھا و سخنراني ھاي خود نشان مي دادند که منظورشان از آزادي ھمان آزادي به معناي غربي بود که 
 . دين و مذھب در آن جايگاھي ندارد

که عموم مورخان وي را (چھره بارز اين ديدگاه آيت هللا شیخ فضل هللا نوري : علماي مشروطه مشروعه خواه) ب
در جاھاي مختلفي به تعريف آزادي ) رھبر برجسته نھضت عدالتخواھي در صدر مشروطه مي خوانند3يکي از 

وي آزادي در اشاعه منکرات شرعیه را . پرداخته و ھر بار به بخشي از مسائل مربوط به آن اشاره کرده است
مردود مي داند و معتقد است که مراد از آزادي مشروع ، آزادي در بیان مصالح عامه است تا اھالي اين مملکت 

 . گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقي را که از جانب خداوند براي آنھا مقرر شده ، مطالبه کنند
علماي مشروطه خواه ، از نظريات اين گروه درباره آزادي چنین برمي آيد که آنان نیز با نظر شیخ فضل هللا ) ج

نوري درباره حدود و ثغور آزادي ھمراه و ھماھنگ بودند، منتھي اختالفي که شیخ و طرفدارانش با اين گروه 
داشتند، اختالف در عناوين مشروطه و مشروعه بود وگرنه بحث ھر دو گروه در مفھوم آزادي به يک نقطه ختم 

 . مي شود و ھرگز اختالفي در مفھوم گیري آنان از واژه آزادي وجود نداشت
ولي سرانجام در برداشت ھاي مختلف از آزادي ، آن برداشتي موفق شد که با سوئ استفاده از اين واژه 

مقدس و با نیرنگ و دروغ و افترا و ترور شخصیت ھاي برجسته اي ھمچون شیخ فضل هللا نوري ، سیدعبدهللا 
توانست بر اوضاع سیاسي آن روز مسلط شود و ...بھبھاني ، آخوند مالقربانعلي زنجاني ، آخوند خراساني و

جريان حوادث را به نفع غرب و سکوالرھا آماده سازد و حکومت مشروطه را به سوي ديکتاتوري پھلوي سوق 
 . دھد
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