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Abstract 
Different Political, economical, Social and Cultural Attitudes Share one Point In 

Common and That Is, The origin of huge changes In Political, Social, economical 

and cultural ties in a country occur through revolution. Therefore, 1n 1979 

revolution of Iran, there were three political attitudes including Islamic 

jurisprudence, Islamic and none Islamic left wing and centrist rightist , Each of 

which had their own unique interpretation toward the concept of freedom according 

to their intellectual capacities. this issue became the dominant discourse of the first 

constitution establishment in Iran after the revolution. Although that discourse 

,specially Islamic jurisprudence attitudes which was the dominant thought of first 

decade after revolution, was affected by liberal democracy’s discourse, it was 

something different. And No one can claim those were the same. mentioned 

dominant discourse of those years had impact on constitution making’s attitude and 

those attitudes can be analyzed by Author’s Hermeneutics. 
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 های بنیادیننسبت به مفهوم آزادی
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 چکیده
ی مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این است  هته انبت      هانگرشوجه اشتراک 

 بته بط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگتی یتج جام ته است       منشأ تحوالت شگرف در روا
ایران در میان هر سه گونه نگرش سیاسی و فکتری   1357ترتیب مبولۀ آزادی در انب    نیهم

ی فباهتی، چپ اس می و غیراس می و گرااس مموجود در صحنۀ ایران ب د انب   ی نی نگرش 
نخستین قانون اساسی ب د انب    سیتأسی هاسال گفتمان بارز سیاسی شکل به روانهیمراس  

ی م رفتی هر هدامشان ظهور و بتروز یافتته است      ها یظرفیی متناسب با هاتفاوتدرآمده و با 
خصتو  در نگترش   دموهراستی  بته  ی  لیبترال  هتا گفتماناین گفتمان، با وجود تأثیرپذیری از 

خس  ب د انب  ، از مبانی و مبادی فکتری و  اندیشۀ حاهم بر دهۀ ن عنوانبهی فباهتی گرااس م
سخن گفت   گفتمتان متذهور بتر      آنهای هماننیااز  توانینمم رفتی متفاوتی برخوردار  اس  و 

گذارده اس  و نگرش خاصی را در متورد  نیز تأثیر  1358نگرش قوۀ مؤسس قانون اساسی سال 
فت  هته بتا ابزارهتای هرمنوتیتج      در میان مؤلفان قتانون اساستی متذهور یا    توانیماین مبوله 
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 مقدمه
منبع حبوقی و سیاسی هشور هه بیتانگر   نیترمهم ۀمثاببهدر خصو  قانون اساسی،  حیدرک صح

ت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نوع حاهمیتی اس  بنیادها، نهادها، ساختارها و مناسبا
و ایتن مهتم    اس  تحلیلی آن -مستلزم بررسی تاریخی هه یج نظام سیاسی از آن برخوردار اس ،

  چراهه قانون اساسی نخستین اقدام طلبدیهاوش جدی در فهم و درک بنیانگذاران این قانون را م
ام ه است  و از درون آن نظتم حبتوقی در جام ته     سیاسی ج -سس برای ساخ  حبوقیؤقدرت م

از همتین حیت     دیت تردیب ،قانون اساسی جمهوری اس می ایران نیز  ابدییاستبرار و مشروعی  م
با توجه به نبش مهمی هه در حیات  نشود،و اگر از این زاویه واهاوی  ردقابلی  بررسی و تحلیل  دا

به منب ی ناشتناخته در فاتای آهادمیتج حبتوقی      عم ً ،هندیحبوقی سیاسی ایران م اصر ایفا م
هه به این مسئله توجه هنتیم هته ستاختار و چتارچو  اساستی قتانون         زمانیشودیایران مبدل م

انبت     نیتتر نه حاصل بازنگری در دوران تثبی  نظام سیاسی هه محصول مستبیم بزرگ ،مذهور
لتزوم شتناخ      یبیستم اس ، بر جد سدۀر جهان د یهاانب   نیترسیاسی تاریخ ایران و از مهم

    میابییبیش از پیش وقوف م ،اندیشۀ حبوقی حاهم بر نویسندگان این متن ترقیدق
اس می هته در هنتار    ی اولیۀ پیروزی انب  هاسالی سیاسی بسیار مهم در هاگفتمانیکی از 
ب بتی جتای داشت ،    ی گفتمتان ان هلت یی مطرح شد و در عتین حتال، در بستتر    گرااس مگفتمان 

از آن یاد « جمهوری »گفتمان  عنوانبه توانیمگفتمانی اس  هه با توجه به شمول و گسترۀ آن، 
از « آزادی»و گفتمتان   دهتد یمت مرهتزی آن را حاهمیت  متردم تشتکیل      دالگفتمانی هته  هرد  
مؤستس    طبی ی اس  هه این گفتمان در اندیشۀ قتوۀ  اس ی زیرمجموعۀ آن هاگفتمان نیترمهم

نیز، ان کاس داشته و نوع برداش  و نگرش ایشان در مورد مفهتوم آزادی   1358قانون اساسی سال 
این مفهوم از پربسامدترین مفاهیم منتدر    نکهیادر قانون اساسی من کس شده اس  و با توجه به 

شمار خورشیدی به 60و  50ی سیاسی دهۀ هاگفتمان نیترمهمدر قانون مذهور و در عین حال از 
طور دقیق بررسی شود تا بتوان دریاف  فهتم و آشتنایی   ، الزم اس  از منظر هرمنوتیکی بهآمدهیم

 مؤلفان اولین قانون اساسی ایران پس انب   از آن به چه صورتی بوده اس  
در دیدگاه « آزادی»مفهوم هه  میهستدر این مباله در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی 

، ایتن  سؤال؟ از این به چه صورتی بوده اس  58جلس خبرگان قانون اساسی اهثری  حاهم بر م
بته   1358هه گفتمان آزادی در دوران تصویب قانون اساسی سال  ردیگیمپرسش فرعی نشأت 

 اس ؟  شدهیمی بندصورتچه شکلی 
مجلس خبرگان قانون اساسی بتا   موردنظرفرضیۀ اصلی این مباله آن اس  هه مفهوم آزادی 

دموهراسی تمتایزات جتدی از حیت  مبنتا و حتدود و ثاتور دارد و       م آن در نظریات لیبرالمفهو
 ی هه در آرای ایشان حاور داشته هه با مبانی دین اس م تمایز جدی نیابد اگونهبه
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فرضیۀ فرعی مباله نیز از این قرار اس  هه گفتمان آزادی هه در ایتران دهتۀ نخست  انبت       
همانی به این توانینمی بارز داشته و به هیچ عنوان هاتفاوتوم غربی آن شکل گرفته اس ، با مفه

ی خود بستیار وام گرفتته، از   بندصورتباور داش   اما در عین حالی هه از مبانی اس می برای  آنها
 بسیاری پذیرفته اس   راتیتأثدموهراسی نیز ی غربی مکتب لیبرالهامؤلفهمبانی و 
، در است  ی هرمنوتیکی و گفتمانی در ایتن مبالته متورد استتفاده     سشناروشهه دو  آنجااز 

هه به موضع این مباله  مؤلفخا  هرمنوتیج  طوربهاجمال به نظریۀ هرمنوتیج و بهفصل اول 
ی آن ختواهیم پرداخت ، در فصتل دوم نیتز گفتمتان      هامؤلفهاس  و نظریۀ گفتمان و  ترمرتبط

شود و در فصل ستوم مجلتس خبرگتان      بررسی میآزادی در دهۀ نخس  ب د از پیروزی انب 
 مورد بح  قرار خواهد گرف   1358قانون اساسی سال 

 

 یشناسروش
 هرمنوتیک. 1

شتمار  ی از موقف علم لا  بته اشهیرعلم فهم زبانی اس  و مستلزم نبد  منزلۀبه علم هرمنوتیج
(  ایتن ت ریتف هته    49: 1397)واعظتی،   هنتد یمت تصتور   فنو هرمنوتیج را یج علم یا  دیآیم
دارد هته   1، نماینتدۀ شاخصتی چتون شت یرماخر    شتود یمت نظریۀ فهتم نیتز از آن یتاد     عنوانبه

هه باید بترای رفتع ایتن خطتر بته       داندیم آموزروشهرمنوتیج را  مجموعه قواعدی روشمند و 
شترح  ی برای آموزفن(  از نظر ش یرماخر، هرمنوتیج ی نی 27: 1397استخدام درآید )واعظی، 

روشمند قواعد حاهم بر متون هه درصدد تبیین این امر اس  هه تأویل چگونه باید هدای  شتود  
 (  38: 1391تا از تفسیر به رأی پرهیز شود )گروندن، 

 دیت آیمت شتمار  ی برای علوم انستانی بته  شناختروشعلم هرمنوتیج در ت ریفی دیگر مبنای 
است  هته هرمنوتیتج را دانتش      2، ویلهلتم دیلتتای  (  نمایندۀ بارز این دیدگاه47: 1398)پالمر، 
: 1398اساس تمامی علوم انستانی قترار گیترد )پتالمر،      تواندیمهه  داندیمو بنیادینی  مندنظام
ی مختلتف و گتاه متتداخل تبستیم هترد )هتی اشتمی ،        هاجنبهبه  توانیم(  هرمنوتیج را 47

 محورمتن، محورمؤلفی آن به سه نوع بندمیتبسی مدنظر این مباله بندمیتبس(، اما 19: 1395
ی ایتن  شناست روشمحور هته  مؤلفدر هرمنوتیج  3(  367: 394حور اس  )حبیب ، 1و مفسرم

به  توانیممباله بر آن مبتنی اس ، هرمنوتیج روشی اس  برای دستیابی به فهم صحیح  ی نی 
 (   53: 1398، رادیلهافهم عینی متن دس  یاف  و هدف از فهم دستیابی به مراد مؤلف اس  )

___________________________________________________________________ 
1. Scheleirmacher 
2. Dilthey 

نمایندگان شاخص هرمنوتیج نوع اول، ش یرماخر، ه ودنیوس و دیلتای، نوع دوم، پل ریکور و هابرمتاس و نتوع     3
  باشندیمسوم هایدگر و گادامر 
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قرار دارد، م نای اثتر   مؤلفبراساس هرمنوتیج دیلتای هه در زمرۀ نظریات مهم هرمنوتیج 
انتد هته   ی م نایی قابل فهتم هانهیزم  بیانات و متون در میشناسیمرا با هشف زمینۀ م نایی آن 
هرچه گوینتده را بهتتر    هشف هرد  پس توانینم آنهادر  هاررفتهبهآنها را صرفاً از طریق واژگان 

ی پنهان در ه مش را درک هنیم  دیلتتای م تبتد است   بتا     هازهیانگ میتوانیمبشناسیم، بهتر 
جهان زندۀ مؤلف ی نی دنیای ذهن او  توانیمی تاریخی، آمار و    هادادهبررسی اسناد، حبایق و 

(  دیلتتای  86: 1398، بازیافت  )واعظتی،   شتناخ  یمت خود  چنانکهرا شناخ  و حتی  مؤلف را 
ه فاصتلۀ  هننتد لیت تأوو م تبد بود هه  دانس یمبازسازی متن و گذشته را اساس و گوهر تأویل 

 روزگتار همو  داردیبرم، از میان اندازدیمی را هه مابین او و دنیای متن جدایی ایخیتارزمانی و 
 (   86: 1398، رادیاله) شودیمبا مؤلف 

ی پستامدرن از جدیتدترین مکاتتب هرمنوتیتج     گترا ینیعتب از نظر دونالد هرش هه به مک
مؤلف، ت لق داش ، نیز میان م نای متن با آگاهی مؤلف به تاییرناپذیری متن پیوند وجود دارد  

و براستاس   هندیمی تاریخی اس  هه در زمانی خا  مؤلف آن را قصد اواق هچون م نای متن 
نها یج بار و برای همیشه با قصتد مؤلتف و متتکلم      م نای متن تابدییمآگاهی و قصد او تحبق 

هته هترش    آنجتا (  از 463: 1397تاییر و تبدّل در آن راه ندارد )واعظی،  رونیازا، ابدییمت ین 
یتا   گتذرد یمت م تبد اس  هه م نای متن مت لق به آگاهی مؤلف اس  و آنچه در آگاهی مفستر  

ضوع اس  نته ختود آن موضتوع  آنچته در     مت لّق آگاهی اوس ، حکای  و بازسازی ذهنی آن مو
وی در برابر م نای لفظی است  و   ال ملعکس، پاسخ و گذردیمدنیای ذهنی مفسر  دربارۀ متن 

 (   465: 1397این م نا قائم به آگاهی مؤلف اس  )واعظی، 
 عنوانبهبه باور هرش، هر مؤلفی به اندازۀ حجی  متن، حامل م ناس  و حذف مؤلف اصلی 

بته یتج تفستیر     توانتد یماس  هه  هنندهجا یاۀ م نا، انکار و رد تنها اصل م یاری ندهننییت 
)الهتی   زدیت خیبرمقاطع با نظریۀ مرگ مؤلف به مخالف   طوربهاعتبار ببخشد و از همین منظر 

 (   197: 1398راد، 
ایی از نظر هرش، زمینۀ سهمی در ت یین م نای متن ندارد، چون نبشی در اراده و قصد م ن

ی حتدس او  ریت گجه و در  هندیمرو صرفاً در فهم و تفسیر متن ایفای نبش مؤلف ندارد  ازاین
اس  و با توجه به محدود هردن دایرۀ احتماالت برای مفسر او را از  رگذاریتأثدربارۀ م نای متن 

   به همین سبب هیرش م نای لفظی را به تیپ م ناییداردیمی م نایی برحذر هاحدسبرخی 
 هتا نشتانه از خت ل   تواندیمهه دیگری  هندیمی زبانی ت ریف هانشانهشدۀ مؤلف به همج اراده

انتظار داشت  مفستر بته بازستازی دنیتای ذهنتی        توانینم(  467: 1397آن را بفهمد )واعظی، 
ی فرهنگتی و شخصتی وی اط عتات و    هتا یریت گجه دربارۀ مؤلف و  آنکهمؤلف دس  یابد  بی

دست   همۀ استنتاجات مطلتو  را از ختود متتن بته     توانینمی داشته باشد  چون ی هافهاداده
آورد، مفسر مجبور اس  برای تفستیر صتحیح متتن و درک متراد مؤلتف و بازتولیتد آگتاهی او،        
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ی خود متن ضمیمه هنتد  مفستر،   دادهۀااز منابع دیگر را با  آمدهدس بهاط عات بیرون از متن 
ی فرهنگی مؤلف و در یج ه م هادادهو  هایریگجه تولید، منطق، باید در درون خودش به باز

 ( 478 :1397دنیای ذهنی وی بپردازد )واعظی، 
 

 . گفتمان2
از جام ه تلبی هرد هته مفتاهیم درون    تربزرگشدۀ یساماندهگفتمان را هلی   توانیمی، هلدر ت ریفی 

 (   104: 1394نوچهری و همکاران، ) م اندشده -مرتبط–ی بندمفصلآن به شکل مشخص با هم 
، ت ریف بخشدیمگفتمان را نظامی از اعمال م نادار هه به سوژه و ابژه هوی   1دیوید هوارث

ی حاصتل  بنتد مفصتل ی هه از عمل اشدهیساختارده(  هلی  527: 1394هرده اس  )حبیب ، 
ه با یکدیگر دارند، هوی  و با توجه تمایزی ه هانشانهی هه در آنها ایم انی هامنظومهو  شودیم

 هژمونی و راهبترد  در هتا  3هو شانتال موف 2ارنستو اله و(  163: 1377)هوارث،  ابندییمم نا 
شتتناختی و هتتای زبتتان دار از ع ئتتم و نشتتانه اای م نتتگفتمتتان را مجموعتته ی، سوسیالیستتت

 نیست ،  گفتار و نوشتتار  گفتمان صرفاً ترهیبی از  ،هنند  در نزد آنانشناختی ت ریف میفرازبان
 تد  بُ ۀشوند و گفتمان هتم  دربرگیرنتد  خود اجزای درونی هلی  گفتمان فرض می ،دو نیبلکه ا

 (  21: 1383) تاجیج،   د نظری اس ن به بُمادی و هم مزیّ
 هاشهیانداعمال اجتماعی و  دارام ننظریۀ گفتمان هه ریشه در علوم تفسیری دارد، به نبش 

 انسانهه فهم  پردازدیمی م نایی و گفتارهایی هانظامتوجه دارد، به ارزیابی  در زندگی سیاسی
  بنتابراین  دهنتد یمت در جام ه و سیاست  در یتج مبطتع تتاریخی شتکل       خودرا از نبش ویژۀ 

 ( 53: 1392گفتمان، مفهومی وسیع دارد ) فیرحی، 
از مترز   هوشتند یمت  گفتمان گرانلیتحلی گستردۀ ت اریف اس  هه هاتفاوتهمین  سبببه
هته ایتن    آنجااس   اما از « زبان»قبول دارند هه گفتمان، شکلی از هاربرد  آنها  درگذرند ت اریف
را « گفتمتان » تتر ینظرمفهوم  هاوانگفتمانهماهان ت ریفی مبهم و اغلب نادقیق اس ، ، ت ریف

  رنتد یگیمت  هاربه ، ، هاربردهایش گسترده اسحال نیع دراما  ،دارد ترخا هه حدود و ثاوری 
چه هسی؟ چگونه؟ چرا؟ و چه وق ؟ به  نکهیااساسی دیگری را نظیر  یهامؤلفههه  ندابرآنآنها 

 ( 8-9: 1383)میرفخرایی،  ندهن، به مفهوم گفتمان اضافه آوردیمهاربرد زبان روی 
پتژوهش  ت ریف مختار این  عنوانموجود در ت ریف گفتمان، به ینظرهااخت ف ۀهم با وجود

توان گف  هه مفهوم آن از یج طرف به محصول مادی متجلی در متن و از طترف دیگتر در   می
عبارت دیگر، اگر متن یج محصول مادی و دیداری اس ، گفتمان فرایند ارتباط مرتبط اس   به

___________________________________________________________________ 
1. Howarth 
2. Ernesto Laclau 
3. Chantal Mouffe 
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مفهوم گفتمان به شکل جدی با زبتان و   شود و اصوالًارتباطی و شنیداری محسو  می یفرایند
رویکتردی ستاختاری بته متتن هته      (  8: 1384)بشیر،  ای زبانی و فرازبانی عجین اس ساختاره

 ( 62: 1382) فرقانی،  هندشناختی را فراهم میهای جام هامکان اتصال متن به جنبه
ی سیاسی، مفاهیم اساسی این هالیتحلاله و و موفه با استخدام گفتمان در قلمرو نظریه و 

( هه در اینجا به مواردی هته بته موضتوع ایتن مبالته      56: 1392رحی، )فی انددادهروش را بسط 
 :میهنیماشاره  اجمالبه، شودیممربوط 

یمت در هتویتی نتو    آنهتا ی، به گردآوری عناصر مختلف و ترهیتب  بندمفصلی: بندمفصلالف( 
ار هنتد،    به بیان دیگر، هر عملی هه میان عناصر پراهنده در درون یج گفتمان ارتباط برقتر پردازد

  منوچهری و همکتاران،  599: 1394ی هه هوی  این عناصر اص ح و ت دیل شود )حبیب ، نحوبه
در هتویتی   آنهتا ی را عبارت از گردآوری عناصر مختلف و ترهیتب  بندمفصل(  هوارث، 108: 1394
عی دارد  م نتای اجتمتا   دیت تأه(  این ویژگی، بر ربطی بودن هوی  163: 1377)هوارث،  داندیمنو 

هه هتر هتدام از آنهتا     شوندیمی فهمیده هلی انهیزمهلمات، ه م، اعمال و نهادها همه در رابطه با 
و نیتز هتر    ردیگیم  هر م نایی در رابطه با مجموعه اعمالی هه انجام دهندیمجزئی از آن را شکل 

 (   163: 1377عملی در رابطه با یج گفتمان خا  قابل فهم اس  )هوارث، 
یتج فراینتد سیاستی عناصتر مختلتف را       عنتوان بته ی )سلطه(: مفهومی اس  هه  ( هژمون

(  رفتارهتای هژمونیتج در   163: 1377)هوارث،  دهدیمرا شکل  ها یهوو  هندیمی بندمفصل
ۀ ختود  نوبت بته و فرایندهای سیاسی هم  شوندیمفرایندهای سیاسی رفتارهای محوری محسو  

 (   101: 1379اهمی  حیاتی دارند )فره ف،  هاتمانگفی، هارهرد و انح ل ریگشکلبرای 
ی هتا دال ( قابلی  دسترسی و اعتبار: منظور از این مؤلفته، آن است  هته وجتود فزاینتدۀ      

 و در ایتن شترایط   انجامتد یمت نتد، بته ابهتام و ستردرگمی     اشناوری هه فاقد م نتای مشخصتی  

 م نایی موجود پایان بخشند و در این به ابهام و خ ً هادالیی هه بتوانند با جذ  این هاگفتمان
به ابهام و خ ً م نایی موجود، پایان بخشتند،   هادالیی هه بتوانند با جذ  این هاگفتمانشرایط 

 شتود یمت و امکتان هژمونیتج شتدن آنهتا فتراهم       رنتد یگیمت در دسترس عام ن اجتماعی قرار 
 (   602: 1394)حبیب ، 
ی انشتانه هه  دهدیممرهزی تشکیل  دالگفتمانی را مرهزی: هستۀ مرهزی منظومۀ  دالد( 

را به ختود   هانشانه  نیروی جاذبۀ این هسته سایر رندیگیمحول آن نظم  هانشانهاس  هه سایر 
 (  108: 1394)منوچهری و همکاران،  دهدیمو سامان  هندیمجذ  
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 ی اساسیهایآزاد
 شناسی. مفهوم1
بوق انسانی اس   حبتی هته شتهروندان در انتختا  حکمت       ح نیتریادیبناز  1آزادی دیتردیب

 ندعملی خویش و رفتار مطابق با این انتخا  بدون الزام به پذیرش یج نهاد اجتماعی دارا هستت 
( و با آزاد بودن از هرگونه تکلیتف ماتایر بتا آن م زمته دارد     128: 1385)هاتوزیان و همکاران، 

ته از توانمندی و ص حی ، نبودن مانع نیتز ملحتو    (  در مفهوم آزادی، گذش36: 1392)جونز، 
ممکن اس  شخصی توانایی انجام دادن هاری را داشته باشتد، ولتی در اجترای     ههیدرحالاس ، 

  ( 31: 1370این توان آزاد نباشد و مان ی خارجی او را بازدارد  )هرنستون،
را انجام دهنتد، زیترا تحت      ها یف الی از اگسترهمردم از نظر حبوقی آزادند  گرید عبارتبه

(  آزادی در 177: 1392هیچ الزام حبوقی برای عدم انجام چنین ف تالیتی قترار ندارنتد )جتونز،     
) هیتوود،   شتود یمت هه شخص میل دارد ت ریتف   طورآنم نا، توانایی فکر و عمل،  نیترگسترده
، هتا ارزششتتمل بتر   ی از این حی  هه مشناختجام ه(  آزادی در مفهوم سیاسی و 158: 1395

ود شت ، بررسی میابندییمحبوق و واجباتی اس  هه در حوزۀ مناسبات فردی و اجتماعی تحبق 
 (   24: 1388)آرمین، 

ی بنتد طببته ، هایبندمیتبساین  نیترم روف، از اندهردهی مختلف تبسیم هاجنبهآزادی را از 
نای خودمختاری فردی، همچنتین اقتدام   به آزادی مثب  و منفی اس  هه اولی به م  2آیزایا برلین

( و به دستتیابی  249: 1368براساس مبتاای عبل و حق مشاره  در قدرت عمومی اس  )برلین، 
: 1395و بتا دموهراستی پیونتد دارد )هیتوود،      شودیمبرخی اهداف یا منافع قابل شناسایی مربوط 

و م تادل   دانتد یمت زندان و بردگتی  (  برلین آزادی به م نای منفی را رهایی از بند و زنجیر و 158
ی عتدم  بته م نتا  عبتارت دیگتر، آزادی منفتی    (  به108: 1368فبدان ارعا  و سلطه اس  )برلین، 

مظاهر آن در شتکل   نیترروشنیا الزامات خارجی برای افراد هه  ها یمحدودمداخله اس : فبدان 
 (   158: 1395آزادی انتخا ، آزادی مدنی و حریم خصوصی متجلی اس  )هیوود، 

    به این م نا هه در یج مفهوم تح  عنوانانددادهآزادی را با مفهوم حبوق بشر نیز توضیح 
، فرمانروایان حق محدود ساختن حبوق و آزادی افراد را ندارند و این م نا در «استب ل -آزادی»

تاب ی  سیاستی قترار   قلمرو استب ل فردی و خار  از اجبار و الزام اجتماعی و به دور از انبیاد و 
  شتود یمت یتاد  « مشتاره   –آزادی »( و در مفهوم دوم هه از آن به 9: 1397)هاشمی،  ردیگیم

هریج از افراد حق مشاره  آزادانه در ادارۀ امور عمومی و متدیری  سیاستی را بتدون هرگونته     
بتارت از  ی اساستی یتا بنیتادین را ع   هایآزاد(  158: 1395فشار اجتماعی دارا هستند )هیوود، 

___________________________________________________________________ 
1. Freedom 
2. Isaiah Berlin 
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)ویتژه،   انتد شتده هه در قتوانین اساستی تاتمین     انددانستهی المللنیبی بشری در سطح هاحق
موجب زوال شخص یا شخصتی    آنها، مایۀ قوام و نبود آنها(  به این م نا هه وجود 374: 1390
 (  25: 1388)گرجی،  شودیمانسان 
، در ستایر مکاتتب فکتری و    نتد دایمت ی مکتب آنارشیستم هته آزادی را ارزش مطلتق    استثنابه

( و بته قتول امیتل    159: 1395)هیوود،  شودینمسیاسی آزادی موهب  نامحدودی در نظر گرفته 
حق در مفهتوم   عنوانبهآزادی،  –س   حداقل چنانچه حق م نایبحق آزادی غیرمحدود  1دورهیم

بنیتادین بتودن    واقتع  رد(  179: 1392)جونز،  هنندیمواق ی فهم نشود، قوانین، آزادی را محدود 
یتج یتا دو    توانیمی سختبهجو هرد و اساساً ویج حق یا آزادی را نباید در مطلق بودن آن جس 

ی اساستتی در شتترایط خاصتتی بتتا  هتتایآزادمتتورد آزادی بنیتتادین نتتام بتترد و بیشتتتر حبتتوق و   
حبتوق و   عبارت دیگر نسبی  یج حق یا آزادی در مواجهته بتا    بهشوندیمیی مواجه ها یمحدود
ی دیگر مانع از بنیادی قلمداد هردن آن نیس  و شاید نتوان هیچ سامانۀ حبوقی را سترا   هایآزاد

یآزاددارای جنبۀ مطلق باشند  از لحا  حبتوقی، اغلتب حبتوق و     هایآزادداد هه در آن حبوق و 
ض بتا یتج   ی بنیادی در برخورد با مفاهیمی چون نظم عمومی یا سود همگانی یا در مبتام ت تار  ها

 (   31: 1388حق یا آزادی دیگران از قابلی  نسبی شدن برخوردارند )گرجی، 

 

 . گفتمان آزادی در دهۀ نخست جمهوری اسالمی ایران2
ی اولیتۀ پیتروزی   هتا ستال گفتمان سیاسی جمهوری  در  ترمهمضلع  توانیمگفتمان آزادی را 
زی آن را حاهمی  مردم تشتکیل  مره دالگفتمانی اس  هه گفتمان جمهوری  انب   دانس   

 ی اصلی آن هستند   هامؤلفهیی چون  استب ل و  آزادی هاگزارهو  دهدیم
ی مذهور داشت  و  هاسالی مختلف موجود در هانگرشگفتمان آزادی، حاوری پررنگ در 

، البتته از جملته مفتاهیم پرمناقشته و     افت  ییمیی متفاوت وبورنگی هر هدام هاتفاوتبسته به 
(  این 101 :1392)دارا و هرمی،  رف یم شماربهی گفتمانی هانزاعدر هانون  زیبرانگبح ار بسی

هته دو گترایش آختر اعتم از      روانهیمو راس   گراچپی فباهتی، گرااس ماز  اندعبارت هانگرش
 مذهبی و غیرمذهبی بودند 

و حدود  شدیممی تبیین ی فباهتی با مبانی اس گرااس مگفتمان مذهور در اندیشۀ جریان 
  در اندیشۀ چپ متورد تأهیتد نبتود و اصتوالً جنبتۀ      شدیمو ثاور مذهبی برایش در نظر گرفته 

ی در اندیشۀ ایشان داش  و در اندیشۀ جریان راس  لیبترال از اهمیت  بستیار  زیتادی     اهیحاش
 شناسایی شود  اشیغرببا مفهوم  شدیمت ش  برخوردار بود و

ستطوح آزادی را در بنتدگی ختدا     نیتری، عالینیددر نگاهی درونحاهم،  در نگرش فباهتی

___________________________________________________________________ 
1. Émile Durkheim 
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استت   « آزادی و ربوبیتت  »بنتدگی گتوهر گرانبهتایی است  هته بتاطن آن       و  شتود یمت ت ریف 
انسان به »، سرسلسلۀ این نگرش عنوانبهخمینی،  به اعتباد امام ( 255-256: 1388 )خمینتی،

هرچه بخواهد بکند، حتی ارادۀ او نیز نافتذ باشتد     و آزادی اس  هته  یحسب فطرت عاشق حر
بته نظتر ایشتتان، چنتتین   «  در مبابل سلطن  و قدرت او مدافع و مزاحمتی نباشتد ههیطوربه

یستطوح عتالی از آزادی جتز در عتالم ماب دالطبی ه ت هه بهش  اهل طاع  اس  ت یافت  نمت    
آزادی  نکته یبته خیتال ا   هاین، نباید از آزادایشا (  در دیدگاه103 :9،   1389، خمینی) شتود

خمینی، « )آزادی در حدود اس م اس ، در حدود قانون اس »اس ، سوءاستفاده شود  در واقع، 
1389  ،9 :150  ) 

ی ختوب بته یکی دیگر از افراد شاخص این نگرش نیز این گفتمتان،   عنوانبهدر آثار شهید مطهری 
آزادی انستان از استارت    ج یت » :شتمارد ین را در سته جهت  برمت   اب اد آزادی انستا  هویداس   ایشان

م نا هه انسان در هرۀ خاهی محصور بوده و به حکم قانون طبی   در مبابل طبی ت    نیطبی  : به ا
دو  آزادی از حکوم  خود بر خود )آزادی از هواهای نفسانی خود(  سه  آزاد بتودن انستان    اسیر اس  

دیگتر همچتون آزادی    یهتا گتر: آزادی مطلتق انستان در مبابتل انساندی یهتااز محکومیت  انستان
 (   265-266: 1 ،  1369)مطهری، « مطلق انسان در مبابل طبی   امری محال است 

نیز گفتمان آزادی مطرح اس   اگرچه در این نگرش، گفتمتان غالتب    انیگراچپدر اندیشۀ 
ی اسرگشتاده ، در نامۀ مثالرای بهایی همراه اس   ور م مول با بیان انتبادطو به دیآینمشمار به

 1358در ستال   آنهتا  آلدهیایی در مورد قانون اساسی هاشنهادیپهه از حز  توده در مورد ارائۀ 
اعمتال  »نامته،   3منتشر شده، این گفتمان در چند بند مورد اشاره قترار گرفتته است : در بنتد     

، بته  4، در بنتد  «های محلی منتختب متردم  حاهمی  خلق از طریق مجلس شورای ملی و شورا
ی نماینتدگی در  هایهرساعطا و توزیع »، به 5و در بند « تامین حبوق هامل سیاسی زن»لزوم 

در  هننتده شتره  و احتزا    هتا ستازمان سطح هشور و شورا به نسب  آرایتی هته بته هریتج از     
ی ایتن حتز    هتا گاهدیت د(  بتا واهتاوی   408-409 :1386نتد )قلفتی،   ا، پیشنهاد شده«انتخابات

یآزادهه مواردی چون ضدی  با دیکتاتوری درونتی و فاشیستم بیرونتی، حمایت  از      میابییدرم
ی مدنی و قانون اساسی مشروطه هه در زمان رضاشاه طرد شده بودند، در گفتمان این حتز   ها

 ( 67: 1398 ،پناهییرضا)امینی و  خوردیمبه چشم 
در اندیشۀ دهتر شری تی مشتاهده   توانیماس می را  انیراگچپنمونۀ بارز این امر در میان 

آزادی یکی از اب اد اساسی وجود انستان است   آرمتان    : »هندآزادی را چنین ت ریف می هرد  او
(، البتته شتری تی چنتدان هتم بته ایتن       16: 1387)شتری تی،  « نهایی تمام مذاهب نجات اس 

 18 بین نسل دارد، – اجتماعی آزادی –ی آن نسلی هه دغدغه آزاد»نیس :  نیبخوشگفتمان 
تواند این نستل  نیرویی هه می نیتربزرگس ، ا مطرح دنیا در تمام این و اس  سال 25و  24 تا

متاعی و هتم   تآزادی اج ۀدر این نسل هم دغدغت  چراهه ،«آزادی جنسی»را اغفال هند چیس ؟ 
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بنتابراین   -آمده اس  هته  گونهنیاو در نگاه غر  و سیاستمدارانشان  -بحران جنسی زیاد اس  
 یهتا یآزاد    هه آزادی جنسی را بدهیم تا آن نیاز به آزادی اجتماعی، در او از بین برود بهترچه

ماعی و از خود آگتاهی اجتمتاعیا ایتن    تس  برای اغفال از آزادی اجا فردی: عامل مخدر بزرگی
(  17: 1387شتری تی،  )« شودمسئله خیلی مهم اس   برای اینکه خود اجتماعی در ذهن هور ب

هه آزادی متوردنظر وی در حتد مفهتوم اختیتار      دهدیشری تی با وجود تأهید بر آزادی، نشان م
انسان و رهایی از بند استبداد اس ، ی نی برداش  او از آزادی، آزادی از نتوع منفتی است  )بته     

اختیار( تأهیتد دارد تتا    منزلۀو فلسفی آزادی )به یشناسم رف  ۀم نای رهایی( و بیشتر بر جنب
(  ستازمان مجاهتدین خلتق ایتران نیتز در نبتد       55: 1380نتژادان،  )عظیمی سیاسی یهایآزاد
شتیوۀ ادارۀ جام ته م رفتی هترده و رعایت        عنوانبهقانون اساسی، نظام شورایی را  سینوشیپ

یتج   در خصتو   متوردنظر اصول هلتی   عنوانبهدر ت یین سرنوش  خود را نیز  ها یملحبوق 
( هته بیتانگر توجته ایتن ستازمان بته       411: 1386قانون اساسی تراز اس م مطرح هرده ) قلفی، 

 اس می اس    حال نیع درو  انهیگراچپگفتمان آزادی با ادبیاتی 
ی سیاسی، گفتمان آزادی قابل مشتاهده  هاگروه، پربسامدتر از ببیۀ روانهیمدر جریان راس  

حزبی هه این اندیشه را نماینتدگی   نیترمهم عنوانبه  آزادی، اس   موضع اساسی و ثاب  نها
نیز وارد شتده است   ذهنیت      آنها، تأهید بر آزادی اس  هه این مفهوم در عنوان رسمی هردیم

مسئلۀ تاریخ م اصر ایران استبداد اس  هه بتیش از همته    نیترمهمسران این حز  این بود هه 
 4و از لحا  اقتصادی نیتز طرفتدار بتازار آزاد است  و اصتل      بر وض ی  جام ۀ ایران اثر گذاشته 

(  مهدی بازرگان، روشتنفکر شتاخص   36-37: 1390گویای این امر اس  )بهرامی، شانمرامنامه
ی برای دموهراسی قائل بتود و آن را  اال ادهفوقاحترام  اشیاسیساین جریان نیز در طول حیات 

و هرگونه تاادش بتا دیتن    دانس یمن اس م موجود منطبق با قوانین طبی   دانسته  و در مت
در بستیاری از آثتار    «فترد » ۀواژ(  565: 1390 )عالیختانی و همکتاران،   هترد یمت اس م را انکار 

هوچج را   ینهایهه افراد یا برا  ییها، آنهاهوچج  ینهایبازرگان وجود دارد و حتی در بح  ب
ناشی از ببایتای روح استتبداد و میتل    را و این طرز فکر  دهدیم مورد نبد قرار ،انگارندیم نادیده
 ( 1389:60)خستو،  داندیبزرگان نشستن م ۀدر سای
 نزدیتج بتود و مجموعته    روانته یمطالبانی، در موضوع آزادی به تفکرات جریان راس   اهلل یآ

، بررسی آرای بر این در این پژوهشدر قالب این جریان تحلیل هرد  افزون توانیمرا  شیهاشهیاند
ی نیتز  تتر افزونۀ عاوی  در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از اهمی  واسطبهاو در این زمینه 

برخوردار اس   اگرچه عمر حاورش در مجلس مذهور هوتاه بود و عم ً به بسیاری اصول مترتبط  
آزادی از  .ار نمتود را انکت  آنهتا در متورد   اشیفکرتأثیرات  توانینمی عمومی نرسید  اما هایآزادبا 

نظر طالبانی، نتیجۀ تحبق عملی عبیدۀ توحیتد و بته م نتای رهتایی از ستیطرۀ اوهتام و بنتدهای        
طالبانی  اهلل یآ(  سخن جامع 255: 1388درون و قدرت حاهمان ستمگر اس  )آرمین،  باراسارت
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 تتوان یمت  از قترآن پرتوی مورد آزادی عبیده و مذهب در تفسیرش از آیۀ نفی اهراه در هتا   دررا 
برای ایشان  ( 206: 2،   1358)طالبانی،  هردیم مستثنای را از آن پرستب یاف   اگرچه شرک و 

نیز حق آزادی عبیده را قائل بود  اما حق اظهار عبیتده و انجتام علنتی عبتادات و مراستم ختود را       
 (   238: 1388ین، )آرم هردیممصادیق مظاهر و اوهام رسمی شرک را از ایشان سلب  عنوانبه

 

 ی اساسیهایآزاد. نگرش مجلس خبرگان نسبت به 3
 ، چته نتوع برداشتتی نستب  بته مبولتۀ       1358دریابیم قتوۀ مؤستس قتانون اساستی      نکهیابرای 
گستترۀ   لیدلبهی اساسی داشته  اس ، الزم اس  این نکته مدنظر قرار گیرد هه آزادی هایآزاد

 رو نیهمت مذاهرات مجلس مذهور برخوردار بوده است  و از   وسی ی هه دارد، از بسامد باالیی در
ی اصلی آن ی نی حق مشاره  همگانی، نمایندگی، انتخابات آزاد هامؤلفهبرای تدقیق بیشتر در 

مجتزا در   صتورت بته و عادالنه، حکوم  اهثری  و احترام به اقلی  و نظارت و پاستخگویی بایتد   
غیرمستتبیم بته مبولتۀ     صتورت بته بسیاری مباح   آنکهپژوهشی دیگر بررسی شود  نکتۀ دیگر 

نیتز شتاید در    آنهتا و  ابنتد ییمت و گاهی با بح  مهم حبوق بشر امتتزا    شوندیمآزادی مربوط 
رو در این مباله صرفاً به آن دسته مباح  مجلس خبرگتان  تحبیبی جداگانه تحلیل شوند  ازاین

  میهنیم، اشاره ابندییماسی ارتباط ی اسهایآزادمستبیم به مبولۀ  طوربهقانون اساسی هه 
شایان یادآوری اس  هه نخستین مجلس مؤسسان ایران  پس از انب   اس می، هته تحت    
عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اس می ایران تشکیل شد و ظرف یج متاه،  

خ   چه میتزان  جمهوری اس می پردا سیتأستازهبه تدوین اصول نخستین قانون اساسی نظام 
ی حبتوق  هامؤلفهی مختلف قانون اساسی شایسته هه همگی در عین حال از هامؤلفهآشنایی با 

عمومی مدرن هستند، داشته اس ؟ اگرچه مجلس مذهور متأثر از فاای بیرونی هام ً یکدست   
و از نگتاه یکستان    تتوان ینمت رو ی مختلف در آن حاور داشتتند و ازایتن  هاگفتمانخردهنبود و 

نگتاه حتاهم بتر مجلتس      توانیممشترک تمامی اعاای مجلس مذهور سخن گف ، با این حال 
 مذهور را برای ارزیابی، م ک قرار داد   

ی هه در سطح جام ه وجود داش ، با ایفکر –ی سیاسی بندصفهمان  آنکهتوضیح مطلب 
در مجلتس خبرگتان    ، قابل توصتیف است ،  روانهیمو راس   گراچپی فباهتی، گرااس معناوین 

ی فبتاهتی،  گترا است م برآمده از آن جام ه نیز وجود داش  و دقیباً بته همتان صتورت، جریتان     
    دادیماهثری  غالب را تشکیل 

ۀ مواضع نیروهای مختلف حاضر در مجلس خبرگان قتانون اساستی ایتن    جانبهمهبا بررسی 
ی سیاستی و  هاجناحو  هانگرشمامی قابل استنباط اس  هه تبریباً تمامی نمایندگان از ت مسئله

بترای مثتال موستوی      انتد داشتته فکری، اصل وجود آزادی را پذیرفته و به مثب  بودن آن بتاور  
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قانون اساستی   9ی فباهتی در جریان طرح اصل گرااس متبریزی از نمایندگان مت لق به جریان 
تب ل و آزادی وظیفتۀ  در اس م، آزادی و استب ل مطلتب ختوبی است  و حفت  است     »: دیگویم

مملک  اس   آنچه وظیفۀ مل  و افراد مل  اس  عبارت اس  از عتدم اخت ل و    اندرهاراندس 
)صتورت مشتروح   « استب ل را حفت  هنتد؟   تواندیماستب ل و آزادی وگرنه یج دهبان چگونه 

تب ل حف  واق ی اس: »دیگویم(  یا شهید بهشتی در همین زمینه 423: 1،   1364مذاهرات، 
هشور از طریق حف  عدال  و آزادی در هشور اس   وقتتی در یتج جام ته و هشتوری عتدل و      

یمو بال کس آنچه  شودیمراه برای نفوذ بیگانه هموار  خودخودبهآزادی درس  پاسداری نشود، 
،   1364)صورت مشروح مذاهرات، « به آزادی یج مل  م نا بدهد،استب ل آن مل  اس  تواند
طبی ی در اندیشتۀ جریتان اقلیت  مجلتس مزبتور ی نتی        طوربهاین تبدیس آزادی را  ( 421: 1

اس م، دشمن »ی گفته بود: امراغه، دهتر مبدم مثالرای بمشاهده هرد   توانیمنیز  گراهاراس 
هه ستیمای حکومت  را    هاس ال ملعکسی اعتراض وجود دارد و اجام هاستبداد اس   در هر 

و هشتورهای   دهندیمی استبدادی، جوا  هر اعتراضی را با اسلحه هام حکو  هندیممشخص 
: 1،   1364)صورت مشروح مذاهرات، « هنندیمآزاد از راه مذاهره اعتراضات و مشک ت را حل 

(  در واقع، محل اخت ف نمایندگان مجلس خبرگان، نه بر سر اصل وجود آزادی هه بتر ستر   44
 ۀ اعمال، حدود و ثاور و مبانی آن بوده اس  ، نحواندداشتهدرهی هه از آن 

دریافت  هته    تتوان یمت در نخستین قوۀ مؤسس ب تد انبت  ،    شدهانیباز بررسی مواضع مختلف 
و بسته بته گفتمتانی هته بتدان بتاور       اندنداشتهی عمومی هایآزادنمایندگان درک یکسانی از مفهوم 

 آیزایا برلین از آزادی، از نظر ایشان دس  یاف : در مجموع به دو مفهوم برساختۀ توانیم، اندداشته
آزادی »، در مفهتومی دیگتر   شتود یمت یا آزادی واهنشی دفتاع  « آزادی از»در یج مفهوم از 

یتا  « آزادی مثبت  » عنتوان بته اس  هته در ادبیتاتی دیگتر از آن     مدنظریا آزادی هنشی « برای
  شودیمنیز ت بیر « سلبی»یا « آزادی منفی»و « ایجابی»

، دانتد یمدر آزادی واهنشی هه هوی  انسان را به رهایی از قیدهای مختلف بردگی و بندگی 
، مواردی چون ظلم، ترمدرنبه مصادیق قیود آزادی متفاوت اس   برخی با دیدی نسبتاً  هاپاسخ

دنبتال  خ صتی یافت  و بته    آنهاهه باید از  دانستندیمقیودی  نیترمهمدیکتاتوری و است مار را 
و برختی دیگتر رهتایی از هرگونته      1یی برای پیشگیری از پیدایش دیکتاتورها بودنتد هاسمیانمک
 2 هردندیمرا توصیه  دوبندیق

___________________________________________________________________ 
 شتد یمت قانون اساستی بحت     سینوشیپی در جلسۀ سوم هه در خصو  هلیات اخامنهسید محمد  اهلل یآبرای مثال،   1

عتبارات زیاد بته شتخص   هر هشور و جام ه ای طب ی دارد  به طبع هشور تفویض آزادی و اختیارات زیاد و ا»گفته بود: 
واحد خطر دیکتاتوری را صریحاً دارد  برای ما تجربه چهارده قرن اس م هافی اس  هته هرهجتا انحتراف از ایتن اصتول      

 (   54: 1،   1364)صورت مشروح مذاهرات، « پیدا شده، چطور دیکتاتوری روی هار آمده اس 

اگتر آزادی بترای   : »هترد یمت برداشتتی از آزادی را بیتان   مکارم شیرازی، از جمله هسانی اس  هه چنین  اهلل یآ  2
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محمتد   اهلل یت آبترای مثتال    در فبرات مختلفی مشتاهده هترد    توانیمآزادی هنشی را نیز 
ی فباهتی بود، بدون نام بردن صتریح از ایتن نتوع    گرااس می پرشور جریان هاچهرهیزدی هه از 
نیس  هه وقتی گف  من مستلمانم   طورنیاملتی هه اس م را انتخا  هرد، : »هندیمآزادی یاد 
ی دیگرش هیچ هاطرحو  هاساختنو مدرسه  هایهشابانیخدر  االط قیعلبسته  گوشچشم و 

در تمام شئون از طریق شتوراها، از طریتق    حق اظهارنظر نداشته باشد    در دایره هلیات شرعی،
)صتورت مشتروح متذاهرات،    « دارنتد  اظهارنظرحق  هاانجمنمجلس شورای اس می و از طریق 

، از نمایندگان ف ال جریان متذهور در ایتن   نژادیهاشم( و یا این سخن شهید 518: 1،   1364
آزادانته صتحب     تواننتد ینمت ردم ی هه استبداد بیاید، ماجام هدر »    زمینه شایان توجه اس : 

بکنند، ما دیدیم و مردم دیدند هه در این مملک  چه مسائلی پیش آمتد  بنتابراین بایتد استاس     
حکوم  در این هشور، خط اصلی حره  باشد و این جه  را هام ً مراقب  بکند ی نی امتر بته   

وجود داشته باشتد هته   م روف و نهی از منکر را توی قانون بیاورد و س ی بکند جوی در جام ه 
افراد مل  بتوانند این اصل را آزادانه پیاده هنند  ی نی فریاد بزنند و در مبابل منکر ایستادگی و 

 (  414: 1،   1364)صورت مشروح مذاهرات، « مباوم  هنند
 به موارد زیر اشاره هرد: توانیمدر زمینۀ آزادی واهنشی 

ی فباهتی بود، آزادی را مفهومی برای تحبق گرااس مان مکارم شیرازی هه از ف االن جری اهلل یآ
تفستیر   اشیواق ت اصوالً اگر ما آزادی را به م نای : »هردیمرشد فردی و اجتماعی و استب ل، عنوان 

هنیم به هلمه مشروع احتیا  ندارد  م نی واق ی آن ] آزادی[، بستی  نیروهتا در مستیر رشتد فترد و      
یمت ن اس     مفهوم آزادی آن هم با قید مشتروع آنچنتان ب تدی بتدان     جام ه اس   آزادی واق ی ای

)صتورت  « اس  ریناپذجیتفکو  شودینمدر خدم  استب ل اس  و از آن جدا  جاهمههه اص ً  بخشد
در جم ت منیره گرجتی، تنهتا نماینتدۀ     توانیم(  نمونۀ دیگر را 427: 1،   1364مشروح مذاهرات، 

این روزنامه و مطبوعات هه آزاد اس  در این جه  آزاد است  هته تنتویر    »زن مجلس خبرگان یاف : 
افکار عمومی هند و انتباد سازنده داشته باشد و در جه  خدم  بته فرهنتگ ایتن جام ته باشتد هته       
جام ه جمهوری اس می اس   نه در جه  یج جام ۀ همونیس  یا یج جام تۀ سوسیالیست  و نته    

جمهوری اس می، در خدم  به فرهنگ این جام ه و تنویر افکتار در   ، بلکه در جه  جام ۀآنهاامثال 
 ( 645: 1،   1364)صورت مشروح مذاهرات، « این جه  باید بشود

نکتۀ شایان توجه دیگر در این زمینه آن اس  هه نمایندگان جریان مت لق به اهثری  حاهم 
ی ستیالیسوسفهوم لیبرالی و خود را با آزادی به م مدنظرمرزهای آزادی  دندیهوشیمبر مجلس 

شخصی  حاضر در مجلتس متذهور ی نتی شتهید      نیرگذارتریتأثروشن هنند  این مهم را اغلب 

                                                                                                                                        
« فراهم هردن امکانات و رفع موانع برای رشد فرد و جام ه باشد، خو  این همیشته همتدوش استتب ل است     

 ( 427: 1،   1364)صورت مشروح مذاهرات، 
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داش  هه نسبتاً آشنایی بیشتری نسب  به مبانی مکاتب غربتی داشت   اگرچته     بر عهدهبهشتی 
و انگلتیس و   شتوراهای آمریکتا  »عمیق و دقیق دانس :  توانینم، آنهافهم ایشان را نیز در مورد 

اروپای غربی مدعی بودند هه آنهتا هشتورهای دمتوهرات و آزاد و حکومت  عامته هستتند ولتی        
یج  واالهه آزادند  هردندیم، مردم فکر گذاشتندیممنتبدان آمدند گفتند نه آقا، ه ه سر مردم 

و  دیت آیمت ی نتامرئی بتا سیستتم راداری نتامرئی     هاسمانیریا فئودال با  دارهیسرماطببۀ خا  
)صتورت مشتروح متذاهرات،    « بترد یمت خواس  این مردم را در جه  منافع خودش به هر ستو  

(  در ادامه، بدون ورود جدی به دموهراسی سوسیالیستی، صرفاً بتا اشتاره بته    380: 1،   1364
دموهراتیج اع م شدن آلمان شرقی و رد دموهراتیج بودن آلمان غربی توسط نظتام حتاهم بتر    

ی دیگری از دموهراستی را خاطرنشتان ستازد )صتورت مشتروح متذاهرات،       اگونه هوشدیم، آنها
با تأهید بر مفهتوم آزادی، متدل جمهتوری است می را      هوشدیم(  او در ادامه 380: 1،   1364

: هنتد یمنوعی دموهراسی متفاوت عنوان هند و از آن به دموهراسی ایدئولوژیج یا مکتبی ت بیر 
یدئولوژیج یا مکتبی    انتخا  مکتتب آزادانته صتورت گرفتته و بتا      ی دیگری هستند اهاجام ه»

ی ب تدی را در  هتا انتختا  ، ولی با این انتخابشان، اندهردهآزادی هامل، مکتب و مرام را انتخا  
  جمهتوری است می یتج نظتام مکتبتی است   فترق دارد بتا         اندهردهچهارچو  مکتب محدود 

 ( 380: 1:   1364ت، )صورت مشروح مذاهرا« جمهوری دموهراتیج
 هتا یآزادی هه  دغدغۀ نمایندگان مجلس خبرگان در ارتباط بتا بحت    امسئله نیترمهماما 

بوده اس ، نه مفهوم آزادی هه حدود و ثاور حاهم بر آن بتود  در واقتع تبریبتاً تمتامی اعاتای      
، دانستتند یمم یی هه بر وجود آزادی الزها یمحدودهه تکلیف خود را با مجلس مذهور تا زمانی

  گویا شرط پذیرش ببیۀ مطالبشتان  پرداختندینمی دیگر آن هامؤلفهبه بیان  هردندینمروشن 
  در هردنتد یمت هه نخس  برای آن طراحی  هردیمیی ت یین هاسبفراجع به آزادی را حدود و 

دی مرزهتای حتداقلی بترای آزا    دندیهوشت یمت این زمینه، دو رویکرد قابل ردیابی اس   گروهتی  
    گرفتندیمترسیم هنند و گروهی دیگر  برعکس مرزهای حداهثری برای آن در نظر 
  بترای مثتال   دادنتد یمت گروهی هه به حدود حداهثری باور داشتند،  قاطبۀ مجلس را تشتکیل  

هته بته بحت  مصتونی  مراست ت و       1358قانون اساسی ستال   28منیره گرجی در بررسی اصل 
در مورد تشتخیص آنچته مختالف عفت  عمتومی      »اش ، گفته بود: مخابرات از سانسور اختصا  د

تشخیص بدهد و ممکتن است  همتان     تواندیمو تشکی تی هس  هه  مؤسساتاس ، گفتم اینجا 
تشکی ت امر به م روف و نهی از منکر هه داریم باشد  توهین به ش ائر دینی هه شامل همته چیتز   

زنتدگی متردم را بررستی     جهت  یبگفتن و  خودی، حتی یج عکس انداختن و مطالب بیشودیم
« شتوند یمت و هرچه هه به اس م و ش ائر دینی هه خیلی وسیع اس  مربتوط   هانیاهردن و تمثال 

ستتبحانی، از نماینتتدگان طیتتف ستتنتی  اهلل یتتآ(  646: 1،   1364)صتتورت مشتتروح متتذاهرات، 
یمت و نشتر اهاذیتب را الزم    ، بیان قیودی چون توهین به شرف و حیثی  و آبتروی افتراد  گرااس م
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در مورد نشر هتب بود )صورت مشروح مذاهرات، « گمراهی»و خواهان روشن شدن مفهوم  دانس 
بر اس م، عدم مخالف  با امنی  هشور و مشروع بتودن  صدوقی، ع وه اهلل یآو  (649: 1،   1364

یمت تظتاهرات و راهپیمتایی    یی چتون آزادی هایآزادخواسته و انگیزه را نیز قید الزم برای اجرای 
ی هه در مجلتس  امحدوده(  اما پربسامدترین 715: 1،   1364)صورت مشروح مذاهرات،  دانستند

هته از جانتب    زیت برانگبح بود  چارچوبی « حدود اس م»، شدیممذهور برای آزادی در نظر گرفته 
مورد مفهتومش اتفتاق    و فرض بر آن بود هه همه در شدیمتمامی جریانات حاضر در مجلس بیان 

در چتارچو  احکتام    هتا یآزادحیدری از همین طیف به بیان تأیید  اهلل یآنظر دارند  برخی مانند 
( و ب ای مثل موستوی و یتزدی و   52: 1،   1364اس می اهتفا هردند )صورت مشروح مذاهرات، 

و اصتول است م   فارسی و طاهری اصفهانی در بح  در مورد آزادی اجتماعات حدودی چون اس م 
 ( 714-718: 1،   1364را بیان هردند )صورت مشروح مذاهرات، 

این رویکرد در محمد هیاوش، یکی از نمایندگان جریتان اهثریت  مجلتس نیتز      نکهیاجالب 
یی چتون آزادی احتزا ، آزادی آمتوزش و پترورش و آزادی وستایل      هتا یآزادو  شتود یمت دیده 
 ردیت گیمت قترار   الشت اع تح اس م و خیان  به انب   ی با قیدهایی چون ضدی  با جم ارتباط

 ( 50: 1،   1364)صورت مشروح مذاهرات، 
داشت ، یتا از استاس     منشتانه بترال یلی اساسی نگرشتی  هایآزاددر مبابل، دیدگاهی هه به بح  
و یا وجتود قیتود مطروحته     هردیمو نبض غرض تلبی  هایآزادوجود قیدهای مذهور را خ ف هدف 

در مواجهتۀ   تتوان یمت   رویکترد نخست  را   دانست  یمت دموهراسی را هتافی  شۀ سیاسی لیبرالدر اندی
در جریتان   چنانکته از نمایندگان نزدیج به جریان چتپ است می مشتاهده هترد       صدریبنابوالحسن 

شتما آوردیتد یتج    »در نطبی مفصل در این زمینه به اعتراض گفته بود:  سینوشیپ 28بررسی اصل 
بسیار هشدار بوده و م لوم نیس  ابتدا و انتهایش هجاس    شتما یتج    نهایاهردید هه  اموری را اضافه
هته احتمتال دارد    دییگویمدس  دولتی و همیشه این را هم  دیدهیمب د  دیسینویمچنین متنی را 

آن دول  بیاید یج چنتین متنتی را بگیترد و هرچته      دیدهینمی نابابی بیایند، خو  احتمال هادول 
هتر  میلش شد، بگوید این باع  گمراهی مردم اس ؟  شما یج بنایی نگذارید هه هرهسی آمد  مخالف
« یج ذره تمای ت استتبدادی داشتته باشتد    نکردهیخداولی اگر  هندیمخواس  از آن استفاده  جور

ی از نماینتدگان شتاخص جریتان    امراغته (  مبتدم  646-647: 1،   1364)صورت مشروح مذاهرات، 
حاهمی  ملی م نایش روشن اس  و زاییتده آزادی فتردی است   ایتن     »نیز گفته بود:  روانهیمراس  

آمد بته جمهتوری است می رأی     ههیوقت، آنجایی هه به دلخواه خودش میهنیمآزادی را هجا محدود 
داد و در قالب اس م این آزادی خودش را محدود هرد  اگر غیر از این بکنیم، موجب نفتاق و نتاراحتی   

عبارتی در این فبره ایشتان بته   (  به530: 1،   1364)صورت مشروح مذاهرات، « ینده خواهد شددر آ
  دانندیماند و ابزار این خودمحدودیتی توسط مردم را دین اس م خودمحدودیتی قائل

برخی دیگر از نمایندگان نیز مانند علی مرادخانی ارنگه از جریان چپ است می، بته در نظتر    
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ی برای آزادی هه در بسیاری هشورهای غربی نیز رایت  است ، اهتفتا هترده     هلود گرفتن این قی
هه آقای خزعلی فرمودند بترای آزادی  طورهمانآمده،  سینوشیپاصوالً این اصل هه در »بودند: 

را از طریق دیگتری آوردیتد نته مطبوعتات،      هاحرفمطبوعات اس   شما از اول نشر افکار و این 
انیاً اص ً شما آزادی مطبوعات را نگفتید تا استثنا هنیتد  از اول آمدیتد و   ولی آن مهم نیس  و ث

گفتید هه مطبوعات باید تح  هنترل باشد و در جه  خدم  به فرهنگ جام ه و تنویر افکار و 
انتبادات سازنده اس ، اص ً آزادی نیس  هه شما حاال بخواهیتد استتثنا هنیتد  مخالفت  عفت       

)صتورت     « دیت ااوردهیت ن؟ هتیچ آزادی را  شتود یم، اینها به هجا مربوط عمومی، توهین به ش ائر
 ( 652-653: 1364مشروح مذاهرات، 

نبد به این نتوع قیدگتذاری از جانتب نماینتدۀ همتتر ف تال مجلتس، ی نتی موستوی           نیترحیصر
هته ختوبی و همتال     هننتد یمب ای فکر  شودیممشاهده  تأسفبا همال »قهدریجانی صورت گرف : 

یمت ی مشابه در فبه را اینجتا آوردن، حاصتل   هااطیاحتون اساسی با هرچه بیشتر محدود هردن و قان
 ( 740: 1364)صورت مشروح مذاهرات، « ایجاد احتیاط در خ ف احتیاط اس  آنکه حالو  شود

برای جمهوری اس می را نیز داش   شدهفیت ربح  آزادی، قابلی  طرح در مورد رأس قدرت 
اویه نیز مورد توجه نمایندگان قرار گرف   در دفاع از مطابب  والی  فبیه بتا اصتل آزادی   و از این ز

  شتد یمت ی الزم برای تصدی این منصتب استتدالل   هایژگیوبه آزادی فردی هر شخص در هسب 
ختودش   تواندیمبا آن آزادی هه هس  هرهسی »یزدی در این زمینه گفته بود:  اهلل یآبرای مثال 
مبام برساند و طب اً در رأس مخروط هم قرار بگیرد مبام فباه  در این سیستتم مکتبتی   را به این 

: 1،   1364)صتورت مشتروح متذاهرات،    « حاهمی  دارد ی نی اینکه در تصتدی اجترا تتأثیر دارد   
والیت  فبیهتی هته در آنجتا گفتتیم      »(   دهتر آی  نیز با تبریری متفاوت استدالل هرده بود: 570

هه دوستمان اشاره هرد هه برای فبیته بتودن و   طورآنتاتوری و استبداد نیس  و هیچ م نایش دیک
برای فبیه بودن خودشان  توانندیمرهبر بودن همه بتوانند هاندیدا بشوند خو  شکی نیس ، همه 
برونتد   تواننتد یمنیس   همه  هسچیهرا آماده هنند    در یج هشور اس می فبیه بودن در انحصار 

)صتورت مشتروح   « و با احراز صفات عدال  و سایر چیزهتا بته ایتن مرحلته برستند      درس بخوانند
، والیت  فبیته را   صتدر یبنت (  در مبابل، هسانی نیتز ماننتد ابوالحستن    560: 1،   1364مذاهرات، 
هار هند و مجاری اعمال آن مشتخص نبتوده و متبهم باشتد، متزاحم آزادی       حدهیعل ههیدرصورت
 (   1133-1134: 3،   1364وح مذاهرات، )صورت مشر هردندیمعنوان 

 

 یریگجهینت
از مجموع مطالب این مباله این نتای  قابل استفاده اس  هه در درجتۀ نخست  مفهتوم آزادی از    

ی بستیاری  هتا یدگیت چیپمنظر قوۀ مؤسس جمهوری اس می ایتران، امتری بستیط نبتوده و از     
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قانون اساسی قرار داشته، لتیکن اصتوالً    ی عمومی مورد توجه مؤلفهایآزادبرخوردار اس   اوالً 
به مفهوم آزادی منفی یا سلبی بیش از آزادی مثب  یا ایجابی توجه شده و ایتن مفهتوم نیتز بتا     

ی این مفهوم در مجلس خبرگان نیز بندصورتبر این نوع قیودات مت دد همراه شده اس   افزون
رعی بوده و ت ش شده است  تتا از   از منظر جریان حاهم بر مجلس خبرگان متناسب با احکام ش

و میتزان قلمروشتان بهتره گرفتته شتود  از مطال تۀ مجموعته         آنهتا مستندات دینی برای اثبات 
دریافت    تتوان یم اندهردهمفاهیمی هه نمایندگان مجلس مزبور در مورد م نای آزادی استفاده 

ن نبوده و درک هامل ی اساسی به مفهوم غربی آن، چندان برای ایشان روشهایآزادهه موضوع 
 خوردینمو دقیبی در مجموع ت اریفی هه از ایشان در مورد این مبوله ارائه شده اس ، به چشم 

متواجهیم هته نته از یتج نظتام دانتایی منستجم و         خصو  نیاو اغلب با ت اریفی غیردقیق در 
هتومی،  ی پراهنده غربی و دینی ممتزو  شتده است   ایتن سترگردانی مف     هاآموزهگسترده هه با 

خا  نمایندگان جریان غالب مجلس هم نیس  و جریانات راس  میانه یا چتپ است می نیتز از    
ی مذهور نیز همین نکتته نمایتان است  و در    هایآزاد  در مورد مصادیق برندیماین آسیب رن  

ی عمومی فرض شوند، اجماع وجود نداشتته و در متورد   هایآزادچه مواردی مصداق  نکهیامورد 
رویکرد سلبی وجود داشته است   در واقتع، جریتان غالتب مجلتس       آنهامال و  محدودۀ نحوۀ اع

خبرگان نهای  ت ش خود را نه بر تبیین مفهومی یا برطرف ساختن ابهامتات وارده بتر  گستترۀ    
آن هه بر مبید هردن آنها برای حف  و حراس  از مبانی و اصتول است م نمتوده است   اگرچته      

ۀ مثابت بته  توانتد یمت نتدارد،   بانی آزادی در مفهتوم غربتی آن ستازگاری   چنین امری با اصول و م
آزادی در مجلس  عنوانبه، آنچه ع وهبهی اساسی ت بیر شود  هایآزادمفهومی خا  و بومی از 

ی فباهتی گرااس ممذهور مطرح گردید، اغلب متأثر از گفتمان سیاسی آزادی در اندیشۀ جریان 
از اهثری  قاط ی برخوردار بود  در این موضوع به لحا  هرمنوتیتج   بود هه بیرون از مجلس نیز

از نظریۀ هرمنوتیکی ویلهلم دیلتای بهره گرف   ی نی توجه به خار  متن و عدم اهتفتا   توانیم
ی هه به اثری اگونهبهبه تفسیر دستوری و جهات لفظی جه  بازسازی فردی  و ذهنی  مؤلف، 

فرهنگتی   نته یزمرهنگی پیدایش آن تبدیل نشود  بر ایتن استاس،   ی تاریخی و فهانهیزمجدا از 
و تحصی ت عمده ایشان علتوم فبهتی    اندداشتهاهثری  حاهم بر مجلس خبرگان وجهۀ روحانی 

 عنتوان بهی و دیگر مسائل مربوط به شخصی  ایشان نیبجهانبوده اس  و الجرم فاای فکری و 
نیز متأثر از ایتن زمینته بتوده     1358انون اساساً سال ، مؤلفان قهانیسیهرمنوتواضع یا به ت بیر 

حبتی هته اگتر     مثابته بته اس   موارد خار  از متنی هه الجرم در نوع نگرش ایشتان بته آزادی،   
خطرساز شود، تأثیر مهمی داشته اس    تواندیمقیودات مذهبی مت دد در مورد آن لحا  نشود 
ی عمومی در فبته  هایآزادبودن مباح  مربوط به حتی تأثیر این نوع مسائل را با توجه به الغر 

ی از دیتدگاه دونالتد   ریت گبهتره دریاف   بتا   توانیمهلی مهجوری  فبه سیاسی  طوربهاس می و 
م نای لفظی متن نه صرفاً محصول واژگان هه بته آگتاهی مؤلتف وابستته      نکهیاهرش، مبنی بر 
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قتانون اساستی از    واض انص اهثری  مدعی شد آگاهی ناق توانیم(، 465: 1397اس  )واعظی، 
ی خا  ایشان از آن نبش مهمتی ایفتا نمتوده است  و اگتر بته       هادگاهیدمبولۀ آزادی، در ارائۀ 

فرمول هرش مبنی بر مت ّین بودن متتن و عتدم تنتوع و تکثتر در آن پایبنتد باشتیم )واعظتی،        
 توانتد یمت ی ختوب بته (، متن حاصل از نظریات قوۀ مؤسس ی نی قانون اساسی، خود 462: 1397

ی هتا یآزادبیانگر تناقاات موجود در آرای اهثری  حاهم بر مجلس خبرگان نسب  بته مفهتوم   
اساسی و اب اد مختلف آن باشد  البته هه این همه به م نای ناآشنایی اهثری  مجلس خبرگان با 

وین از بیانگر ت ش ایشان بترای جتا انتداختن مفهتومی نت      زیازهر چمفهوم آزادی نبوده و بیش 
نحوی هه در تراز گفتمان انبت   است می باشتد  بنتابراین بتا      ی اساسی اس ، بههایآزادمبولۀ 

  شودیمتوضیحات باال فرضیۀ اصلی این مباله اثبات 
 آنکته   توضتیح مطلتب   دشویمفرضیات فرعی مبالۀ حاضر نیز به شرحی هه بیان شد، تأیید 

گفتمان غالب دهۀ نخس  انب   تلبی  عنوانبه  هه یی دانسهامؤلفهرا واجد « آزادی» توانیم
با توجه به توضیحاتی هه در مورد مفهوم گفتمان در فصل نخس  مباله بیان شتد،   چراههشود  
از یج طرف به محصول مادی متجلی در متن و از طرف دیگر در فرایند ارتبتاط   گفتمان مفهوم

ارتبتاطی و   ی، گفتمتان فراینتد  اگر متتن یتج محصتول متادی و دیتداری است       و  مرتبط اس 
به شکل جدی با زبان و ساختارهای زبانی و  ،مفهوم گفتمان شود و اصوالًشنیداری محسو  می
ی نخست  ب تد انبت      هاسالدر مورد این مبوله در  توانیمو این مهم را  فرازبانی عجین اس 
هت و و موفته بیتان شتد،     ی هه براساس نظریۀ گفتمانی الایاساسی هایژگیوم حظه هرد  ایااً 

در مورد آزادی ردیابی نمتود   توانیممرهزی، هژمونی و قابلی  اعتبار را  دالی، بندمفصلی نی 
ی نخست  ب تد انبت   نیتز از جملته وجتوه بستیاری        هتا ستال و ویژگی ایدئولوژیج موجود در 

توریتج  گفتمتان متذهور، نبتایص و م ایتب تئوریتج و ر      آنکه  پس با اس ی سیاسی هاگفتمان
در نگاهی نبادانه نبششتان را بتر متواردی نظیتر قتوانین و مبتررات        توانیمو  اندداشتهبسیاری 

قلمداد نمود  اما این به م نای آن نیست  هته از قلمترو ت ریتف گفتمتان ختار  باشتد          زابیآس
یستتی  میان گفتمان حاهم بر دهۀ نخس  انب   در مورد آزادی با گفتمان لیبرال تنهانهبنابراین 

ی مبنتایی جتدی   هاتفاوتاز  توانیمی وجود ندارد، بلکه هماننیاحاهم بر اندیشۀ سیاسی غر  
ی گترا است م ی عدم تأثیرپذیری گفتمان جریتان  به م ناسخن گف  و این نکته البته  آنهامیان 

ی رقیتب ی نتی جریتان چتپ و     هتا گفتمانخرده در مورد  س ینی مذهور هااز گفتمانفباهتی 
از قرابت  مفهتومی حتداهثری در متورد گفتمتان آزادی از نظتر مکتتب         تتوان یمت یانته  راس  م
در نتوع   هتا تفتاوت ی عدم وجتود برختی   به م نادموهراسی سخن گف ، البته این مطلب لیبرال

ی سیاسی در ایران ب تد انبت   نیست      هانحلهی مذهور از جانب این هاگفتمانتبریر و تبیین 
  گرددیممباله نیز به شرحی هه گفته شد، تأیید  بنابراین فرضیۀ فرعی این
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