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Abstract
Public freedoms are, through a set of obligatory legal regulations, sought
to guarantee the inherent body of human privileges which are considered as
natural characteristics of mankind, and dealt with in some international legal
documents and municipal law. In municipal law, while expressing the
sanctions of rights and social freedoms, some restrictions are imposed on
them. Referring to the international documents concerned to public rights
and freedoms shows that there are two kinds of limits: respecting others
freedom and public interests. There are some differences between Islamic
and secular governments in this field which studied in the present article.
Accordingly, at first, we review the concept of human rights and public
freedoms, and then go on to prove the principle of the existence of
restrictions on public freedoms in various governments. Subsequently, the
freedoms of others and the public interests as tow main restrictions on the
rights and public freedoms will be studied comparatively. It seems that there
are no differences in the norms of the restriction of public freedoms between
Islamic government and liberal governments, but the difference is in the
definition of “freedom” and “public interests”, that is not a subject of legal
science, and the legal systems based on the ruling values of governments,
use those conceptions and definitions in order to create a legal obligation.
Key words: Public freedoms, freedom restrictions, others rights, public
interests, Islamic government secular government.
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چكيده
آزادي هاي عمومي از طريق مجموعه مقررات الزام آور حقوقي به دنباا تضامن
مجموعه امتنازاتي براي بشر مي باشد كه ذاتي انسان است و از خصوصانات طبنعاي
او محسوب مي گردد و برخي اسناد حقوق بن الملل و حقوق داخلي نناز باه بناان آن
ها پرداخته اند .قواعد حقوق داخلي در ضم بنان ضامانت اجراهااي حقاوق و آزادي
هاي اجتماعي براي آن محدوديت هايي قائل مي شوند .از جمع بندي اسناد مارتب باا
حقوق و آزادي هاي عمومي مي توان به دو محدوديت آزادي ديگران و منافع عماومي
اشاره نمود .بر همن اساس مطالعه ي تفاوت محادوديت هااي آزاديهااي عماومي در
حكومت اسالمي و حكومت هاي سكوالر ضروري به نظر مي رسد .بار همان اسااس
اي مقاله ،ابتدا به بررسي مفهوم حقوق بشر و آزادي هاي عمومي ميپردازد و ساس
به اثبات اصل وجود محدوديت براي آزادي هاي عماومي در حكومات هااي گونااگون
اقدام مي نمايد .پ از آن به مطالعه تطبنقي آزادي هاي ديگاران و مناافع عماومي باه
عنااوان محاادوديت هاااي حقااوق و آزادي هاااي عمااومي در حكوماات هاااي سااكوالر و
حكومت اسالمي خواهد پرداخت .به نظر مي رساد در ضاابطههااي محادوديت آزادي
هاي عمومي منان حكومت هاي اسالمي و حكومت هاي لنبارا تفااوتي وجاود نادارد
بلكه تفاوت در تعريف آزادي و منافع عمومي است كه از عرصه علم حقوق خارج ماي
باشد و نظام هاي حقوقي مبتني بر ارزش هااي حااكم بار حكومتهاا از آثاار تعااريف
اصطالحات مذكور در راستاي ايجاد الزام حقوقي استفاده مينمايد.
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مقدمه

انسانها ب اعتبار انسانبودنِ خو

از مجموع امتيازاتی برخوردارند ک قواعشد منشدر

در اعالمي ها و ميثا های بينالمللی نيز ا ن امتيازات را برای افراد جامع مورد حما شت قشرار
داد اند .ا ن قواعد از طر ق مجموع مقررات حقو داخلی هشر کششور بش وهشيل نهادهشای
حاکم تضمين میگردد ،ک از ا ن مقررات تحت عنوان آزادیهای عمشومی شاد مشیششود.
آزادیهششای عمششومی در هششر حوومششت ،و متناه ش بششا شششرا ظ و اقتضششا ات ن ششا حششاکم،
محدود تها ی دارند .از جمل محدود تهای وارد بر آزادیهای عمومی در اهشناد بشين-
المللی و داخلی مشیتشوان بش آزادیهشای د شران و حما شت از منشافم جامعش (حفش ن شم
عمومی ،امنيشت عمشومی ،آهشا عمشومی و اخشال حسشن ) اششار نمشود .بشر همشين مبنشا،
ه واالتی ب ذهن متبادر میگردد کش از جملش ی آنهشا تعر شو و و يگشیهشای آزادیهشای
عمومی اهت .چ تفاوتی ميان آزادیهای عمومی و حقو بشر وجود دارد؟ آ ا میتوان بشر
حقو و امتيازات بشر محدود تها ی وارد نمشود؟ ا شن محشدود تهشا ماشا ر حقشو اوليش
انسانها نيستند؟ در صورت اموان معيارها و ضوابظ محدود تها چيسشت؟ آ شا برداششت از
محدود تها در هم جوامم وسان اهشت؟ آ شا مفهشو آزادی در آزادیهشای عمشومید در
حوومت اهالمی و ها ر حوومتهای مشرد هشاالر متشرادا اهشت؟ در يشر ا شن صشورت،
تفاوت در کجاهت؟ آ ا تفاوت از حيث تعر و ،آثاری بشر آزادیهشای مقشرر در قشوانين و
مقررات خواهد داشت؟ ا ن ه واالت پيرامون محدود ت ناششی از منشافم عمشومی نيشز قابش
طرح اهت .ب بيان د ر ،تفاوت در تعر شو منشافم عمشومی چش تش ثيری بشر رونشد ت شو
محدود ت بر آزادیهای عمومی در حوومتهشای اهشالمی و حوومشتهشای يشر اهشالمی
دارد؟
در جهت پاهخگو ی ب هش واالت فشو و هش واالتی از ا شن دهشت ،ا شن مقالش ابتشدا بش
بررهی مفهو حقو بشر و آزادیهای عمومی میپردازد و هپ محدود تهشای ناششی از
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آزادیهشای عمششومی در ادبيشات را ش حقشوقی را در دو دهششت ی محشدود تهششای ناشششی از

آزادی د ران و محدود تهای ناشی از منافم عمومی مورد مطالع قرار میدهد و ب تطبيق
معيارها و ضابط های محدود ت و اموانهنجی اِعما آن بشر اهشا
پی آن ،در حوومت اهالمی میپردازد.

اند شش اهشالمی ،و در

در هد های اخير و پ

از تحقق انقالبهای آزادیخواهان در کشورهای مختلشو ،در

قرون  1و  4ميالدی ،اند شمندان در پی تدبير هاختارها و تضميناتی بودند ک بش واهشط

آن از احترا ب کرامت و حيثيت انسانها در برابر قدرت فرمانروا ان حفاظت گردد .انسان-

بودنِ هر انسانی ،اقتضای دارد حقو و امتيازات خاصشی بشرای او در ن شر گرفشتد و از ا شن
حيث ،تضشمين ا شن امتيشازات در برابشر قشدرت حاکمشان نيازمنشد در ن شر گشرفتن ابزارهشای
کارآمدی اهت .از همين رو در مجموع حقو و آزادیهای عمومی در اهناد بينالمللی

محدودیتاهی آزادیاهی عمومی رد حکومتاهی اسالمی و سکوالر

 -1تعريف حقوق بشر و آزاديهاي عمومي



و داخلی موضوعيت افت و اهاهیتر ن حقو بشر در هطوح مختلو جنب قانونی ب خشود
گرفت( .هاشمی) 81- 81 : 819 ،
ا ن حقو و آزادیها در دو هطح قاب بررهی اهت :هشطح او  ،حقشو بششر و هشطح
دو  ،حقو و آزادیهای عمومی نا دارد .هطح او حقو و امتيازات ،ر ش در فلسشف و
مبنای قواعد و مقرراتی دارد ک حاف کرامت ذاتی و ارزشهای انسانی میباشد .بنشابر ا شن
حقو بشر عبارت اهت از مجموع حقو اهاهی و انتقا ناپذ ری ک برای حيات نوع بششر
الز اهتد ا ن مفهو همانا مجموع ای از آموز هشا و ارزشهشا و هشازو کارهشا ی را در بشر
میگيرد ک در جهت حما ت از مقا و کرامشت انسشانی وضشم ششد انشد (ذاکر شان: 818 ،
 .) 4ب عبارت د ر ،حقو بشر قواعد و اصو پذ رفت شد ای میباشد ک ناششی از ذات
و طبيعت انسان اهشت و در رابطش بشا رششد و شخ شيت انسشان ضشروری بش ن شر مشیرهشد
(محمودی .) 1 : 812 ،ن ر ب آن ک مقالش حاضشر در مقشا شافتن فلسشف وضشم و چرا شی
حقو و امتيازات تحت عنوان حقو بششر نيسشت و بش دنبشا بررهشی ضشوابظ و معيارهشای
 .الز ب ذکر اهت ک برای بيان دو هطح اد شد واژگشان گونشاگونی مشورد اهشتفاد قشرار گرفتش کش گشاهی دارای
تفاوت های جز ی در معنا اهت .برای نمون می توان ب عبارت «حقو بنياد ن» اشار نمود ک از ن شر ششولی بيشان ر
مجموع ای از حقو و امتيازات بشر اهت کش در قشوانين اهاهشی کششورها تضشمين گرد شد اهشت .قشوانين اهاهشی
آلمششان ،اهششپانيا و تششا حششدی فرانس ش از ا ششن اصششطالح جهششت حقششو م ششرح در قششانون اهاهششی اه شتفاد نمششود انششد.
( )Ghagnollaud, Droit Constitutionnel, Contemporain, Paris, A colin. 2005, p 74
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محدود ت حقو وآزادیهای عمومی از من ر اهشالمی اهشت از نقشد و تحليش ا شن هشطح
عبور مینما د.
در مقاب ا ن هطح – هطح او  -ک عهشد دار توجيش اصش وجشود آزادیهشا اهشت و
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صرفاً ب بيان حقو و آزادیهای ذاتی ك انسان میپردازدد حقو و آزادیهشای عمشومی
بيان ر الزا ب رعا ت مقررات پيرامون حقو بشر از طر ق قوانين الز االجرا میباششد .بنشابر
ا ن هطح دو  ،تضمينات قواعد مذکور را در قواعد الزا آور حقو داخلشی بشر عهشد دارد
(عباهی .)81 : 841 ،ب بيان د ر ،حقو و آزادیهشای عمشومی مجموعش قواعشد حقشوقی
اهت ک در راهتای تضمين حقو بشر در منابم الزا آور و دارای ضشمانت اجشرای حقشوقی
مستقر اهت .بنابر ا ن میتوان گفت تفشاوت عمشد حقشو بششر و آزادیهشای عمشومی ،در
علو مختلفی اهت ک ب بررهی هر ك از آنها میپردازد .علم فلسف و کال عهد دار بيان
تعر و حقو بشر و اح اء امتيازات آن اهت ،در حالی ک تضشمين ا شن آزادیهشا جهشت
اجرای در اجتماع از وظا و علم حقو ب شمار میآ شد (جشوادی آملشی .)8 : 814 ،از آن
جا ک ا ن مقال در پی مطالع محدود تهای وارد بر حقو و آزادیهشای عمشومی اهشت
با د ابتدا ب مطالع و بررهی محدود تهای قواعد الز االجشرای حقشوقی در فرا نشد تبشد
محتوای اصو حقو بشر ب قوانين و مقررات پرداخت.
 -2محدوديتهاي آزاديهاي عمومي

تعيين محدود ای برای آزادیهای عمومی در حقو داخلشی کششورها مبتنشی بشر اهشناد
بينالمللی و قواعد حقو اهاهی امری بد هی ب ن ر مشیرهشدد چشرا کش آزادی بشی حشد و
ح ر موج هر و مر و بین می در جامع میگردد (کوچنياد .) 11 : 818 ،ب همشين
علت ،آزادی مطلق ن اموانپذ ر اهت و ن کسی ب چنين تفسيری از آزادی معتقد میباششد
(خامن ای .) 1 : 811 ،با د توجش نمشود کش محشدود ششدن آزادیهشای عمشومی از طر شق
مقررات ،ب معنای نفی آن نيستد چرا ک آزادیهای عمومی بش علش گونشاگونی از طر شق
وضم قواعد و مقررات ب وهيل نهادهای دارای صالحيت محشدود مشیگشردد و در راهشتای
اعما آن قواعد خاصی وضم میگردد (گرجی .) 1 : 818 ،در تبيين ا ن موضوع میتشوان
گفت ک مقررات بينالمللشی و داخلشی ،حقشو و آزادیهشای عمشومی را محشدود بش قيشود
وشروطی نمود اندد برای نمون  ،برخی از اهناد بينالمللی ب بيان اصو کلی حاکم بر وضشم
6

محدود ت بر قواعد حقو بشر اکتفا نمود اهت .بند ماد  4اعالمي جهانی حقو بششر
مقرر میدارد« :برای اجرای ا ن حقو  ،هرک فقشظ با شد در برابشر محشدود ت هشا ی قشرار
گيرد ک توهظ قانون صشرفاً بش هشدا تش مين شناهشا ی و احتشرا بش حقشو و آزادیهشای

در مقاب  ،برخی از د ر اهناد حقو بينالمل مانند ميثشا بشينالمللشی حقشو مشدنی و
هياهی ( ) 411ب بيان اصو کلی حاکم بر محدود تها اکتفا ننمود  ،بلو در هر م شدا
و هاحت از آزادی ،ب طور خشا

محشدود ت وارد بشر آن آزادی را تعيشين نمشود اهشت.

برای نمون  ،بند  8ماد  1ميثا مقرر داشت اهت« :آزادی ابراز مذه

ا معتقدات را نمشی-

توان تابم محدود تها ی نمود ،م ر آنچ منح راً ب موج قانون پي بينشی ششد و بشرای
حما ت از امنيت ،ن م ،هالمت ا اخال عمومی ا حقشو و آزادی هشای اهاهشی د شران

محدودیتاهی آزادیاهی عمومی رد حکومتاهی اسالمی و سکوالر

د ران و برآوردن مقتضيات من فان اخال  ،ن م عمومی و رفا هم شانی در شك جامعش
دموراتيك تعيين میشود( ».امير ارجمند)11 : 811 ،



ضرورت داشت باشد» (امير ارجمند ) 1 : 811 ،ک ا ن مورد ب موضشوع محشدود تهشای
آزادی مذه اخت ا دارد.
در مقررات حقو داخلشی کششورها نيشز مجموعش محشدود تهشا ی در راهشتای اعمشا
آزادیهای عمومی وضم میگردد ک میتوان ب محدود تهای تعرض ب نشوع حوومشت،
تعرض ب اصو مرد هاالری ،تعرض ب مذه رهمی کشور و تعشرض بش آزادی د شران
اشار نمود( .عباهی)11 : 841 ،
 -3ضابطه و معيارهاي اِعمال محدوديت

در جممبندی محدود تهای آزادیهای عمومی میتوان گفت وجود محدود تهشا ی
برای آزادیهای عمومی ،ك اص ِ مسلّم و پذ رفت شد میباششد و بش طشور کلشی در همش
ن ا های حقوقی محدود ت بر آزادیهای عمومی قاب مشاهد اهت.
گاهی تفاوت ن ا های حقوقی با ود ر بر هر معيارها و ضابط هشای محشدود تهشای
آزادیهای عمومی اهت و گاهی تفاوت در تعار و و برداشتهای صورت گرفت از شك
ضابط اهت .ب ن ر ،آنچ موج ا جاد تما ز ميان حوومت اهشالمی و حوومشتهشای يشر
اهالمی میگردد ضوابظ ا ن محدود تها نيست بلو عام تفاوت در ،تعار و مربشو بش
هر ك از ضابط های ا جاد محدود ت اهت و ا ن امشر هشم خشار از حيطش وظشا و علشم
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حقو میباشدد چ  ،دان

حقو صرفاً عهد دار تن يم روابظ افراد در عرص هشای فشردی و

اجتماعی اهت .هرچند آثار حقوقی آن قاب بررهی اهت .بر همين مبنشا مشیتشوان مجموعش
محدود تهای آزادیهای عمومی را ذ دو عنوان کلی ز ر تقسيم نمود:
 -3-1آزادي ديگران

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

وی از محدود تهای آزادیهای عمومی در بيشترِ ن ا های حقشوقی ،آزادی د شران
اهت .بررهی اهناد بينالمللی و قوانين داخلی کشورهای گوناگون نشان میدهد کش آزادی
افراد جامع محدود ب آزادی د ران اهت و هشي فشردی در اِعمشا حقشو و آزادیهشای
خود حق ندارد آزادیهای د ران را محدود نما د .ب د ر هخن ،إعما هي حقی نبا شد
موج ضرر رهاندن ب د ران گردد (گرجی .) 1 : 818 ،اما گاهی آزادیهشای عمشومی
افراد ب صورت مطلق با ود ر در تعارض قرار میگيشردد بشرای نمونش  ،آزادی بيشان شك
فرد ممون اهت حيثيت و آبروی د ران را خدش دار نما د .از همشين رو ،بشر اهشا آنچش
در هم تعار و و فلسف آزادی ب صورت مستتر وجشود دارد و اهشناد بشينالمللشی و قواعشد
حقو داخلی کشورهای ليبرا نيز بر آن صح میگذارد رعا ت آزادی د ران بش عنشوان
وی از محدود تهای آزادی فردی محسوب میگردد .مبنشای ا شن امشر را با شد در مفهشو
آزادی از من ر حقو بشرِ معاصر جستوجو نمود.
اند شمندان معاصر در بيشان مفهشو آزادی تعشار و متنشوعی ارا ش نمشود انشد (مهرپشور،
 .)2 : 811برای نمون  ،مونتسويو آزادی را «توانا ی هر فرد برای إعما آنچ مشیخواهشد»
تعر و نمود (مونتسويو)1 : 81 ،د ا آزادی «نبود هر گون مانم و عد تقيّد ب هشر گونش
فشار مادی و روانی و اخالقی» اهت (هاشمی .) 11 : 819 ،برخی آزادی را اختيار ب انجا
ك عم ا امساک از آن میداننشد در حشالی کش قشانون تعيشينکننشد وشی از آنهشا اهشت
( .)Hobbes, 1990: 153شهيد صدر نيز آزادی را فارغ از محتشوای اهشالمی شا ربشی ا شن
مفهو  ،نفی حاکميت و هيطر ير معرفی نمود اهت (صدر .) 1 : 818 ،ب ن ر میرهشد
تعر و مد ن ر از آزادی در اعالمي حقو بششر فرانسش کش مشورد توجش اکثشر حقوقشدانان
اهاهی نيز قرار گرفت اهت (شوشتری )14 : ، 9 1 ،بيان ر همين معانی اهشت .آزادی از
ا ن من ر عبارت اهت از توانا ی اشخا برای انجا هر امری ک صالح و مقتضش بداننشد.
بنابرا ن دو مفهو توانا ی اعما خواهشت هشای خشود و عشد هشيطر د شری بشر انسشان ،دو
مؤلف ی آزادی ب شمار میروند .اما پاهخ بش ا شن هش وا کش ر شش محشدود ت در آزادی
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چيست؟ و چرا آزادیهای عمومی بشر در اثر تعارض با آزادی د ران محدود میگشردد؟
بيان ر وجود ا ن ضابط ب عنوان معيار محدود ت آزادی اهت.
پاهخ ا ن پره  ،ر ش در نوع تعر و انسان در ن ا های حقوقی ليبرا داردد ز را پا ش

مبنای ا ن ن ر  ،جهان  -و در پی آن  -مفهو آزادی و مفهشو انسشان ،فشارغ از عنا شت بش
مفهو خدا اهشتDonnelly, 1989, 17 (.د موهشی زاد  )81 : 84 ،و انسشان ،حشاکم بشر
هرنوشششت خششو

اهششت و خششود مرج شم تشششخي

خيششر و صششالح زنششدگیاش مششیباشششد.

( 41 kurtz,1994,د رحيمی ) : 811 ،و در مقا اعما آزادیهشای خشو

محشدود تی

ندارد .ب بيان د ر ،مشروعيت آزادی در حوومتهشای ليبشرا در انح شار انسشان اهشت و
هي مرجعی جز عق او در باب آزادیها تش ثيری نشدارد (کسشول  .)1 2 : 819 ،در نتيجش ،

محدودیتاهی آزادیاهی عمومی رد حکومتاهی اسالمی و سکوالر

آزادیهای عمومی در اند ش ليبرا همان فلسف مادی ا اند ش لذتگرا شی و هشودگرا ی
فردی اهت ک بر مدار قدرت و منفعت و رفا مادی شو میگيشرد (بوشر .) 8 : 811 ،بشر



ارزش حقو و آزادیهای عمومی در ا ن ن ا های مبتنی بر حقو بشر معاصشر نيشز وابسشت
ب ارزشها و لذتهای مشادیِ صِشرا اهشت (موهشیزاد  )814 : 84 ،و انسشان تنهشا معيشار

آزادی ب شمار میآ د و محدود ا ن آزادی نيز توهظ انسانهشا مشورد پشذ رش قشرار مشی-
گيرد .از ا ن رو ،هي مرجم خارجی دارای چنين حقی نيست .در نتيجش  ،آزادی بش مفهشو
ربی ،انسان را در اجتماع صاح اختيار میداند و برای او محدود تی قا نيسشت ،م شر

حد آزادی د ران (نجوقلیزاد  .)812 : 84 ،الز ب ذکر اهت ک علت ا ن امر تحقشق
ن م اجتماعی و جلوگيری از هر و مر اهشت و از همشين رو مشرد  ،در هشر حوومشت ،از
تعشرض بش آزادی د شران اهشت

بخشی از آزادیهای خود ک إعما آن آزادیها موج
چشمپوشی مینما ند.
همانگون ک اند ش هووالر ،آزادی د ران را ضابط محدود ت آزادی مشیدانشد در

تفوششر اهششالمی نيششز آزادی د ششران نيششز بش مثابش محششدود تِ وارد بششر آزادیهششای عمششومی
محسوب میگردد .در تبيين ا ن عبارت با د بيان نمود ک عنوان تعدی بش حقشو د شران،
وی از محدود تهای آزادیهای عمومی در حوومشت اهشالمی اهشت .در هراهشر ابشواب
مختلو فقهی از جمل معامالت ،از حقِ قبض و اقبشاض در بيشم و اجشار و ماننشد آن کش بش
اتفا هم فقها ،در هر موردی ک شخ ی بخواهد حق معاملیِ طرا خود را ز ر پا گذارد،
حاکم شرع ،موظو اهت او را بر عم ب تعهدات و وظا و شرعی خشو

 ،اجبشار کنشد و
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حق طرا مقاب را باز هتاند (ظهيری .) 19- 1 : 814 ،با ا ن تفاوت ک اند شش اهشالمی
دارای د دگا متفاوتی نسبت ب آزادی ب مفهو ربی اهتد بر پا د دگا اهالمی ،مفهو
آزادی د ران نيز تايير می ابد .از آن جشا کش حوومشت اهشالمی خشود را مقيشد بش حشدود

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

اهالمی میداند با د تعر و آزادیهای فردی در حوومت اهالمی روشن گردد و بر مبنشای
ا ن تعر و ،محدود آزادیهای د ران ب عنوان محدود ت آزادیهای عمومی مششخ
شود .پي

از ورود ب ابعاد و محتوای آزادی از د دگا اهال  ،بيان ا ن نوت ضروری اهشت

ک برداشت ما از آزادی ،بر مبنای اند ش فقهای شيع کش بشر اصشو اهشتنبا منشابم ششرعی
توي دارد ،اهتوار اهت.
بر خالا اند ش ليبرا

رب ک انسان را محشور آزادی مشیدانشد و آزادی را بشر مبنشای

عق بشری تعر و میکند ،در اند ش اهالمی محور آزادی توحيشد اهشت  .بنشابر ا شن با شد
آزادی در اند ششش اهششالمی را بششا محور ششت توحيششد ،رابطشش انسششان و اند ششش توحيششدی و
کارکردهای اجتماعی آن مطالع نمود .
در مجموع اعتقادات اهالمی ،اص حر ت ا آزادی ب عنوان وشی از اصشو و قواعشد
مهم فقهی مورد توج قرار گرفت اهشت .بنشابر ا شن اصش  ،هشي انسشانی از ناحيش خشود و بش
موج انسان بودن خو بر د شر انسشانهشا برتشری ،وال شت و هشلطنت نشدارد (منت شری،
 82 ، 4 : ، 911و  .)11ا ن در حالی اهت ک توميش کننشد ی اصش آزادی در اند شش
اهالمی ،اص بندگی اهت .توضيح آن ک  ،بر مبنای تعاليم اهالمی همان گون ک اصش در
روابظ انسانی بر حر ت و آزادی اهت در رابط ميشان انسشان و خداونشد ،قاعشد عبود شت و
بندگی حاکم اهت (هاششمی ششاهرودی و د شران، 9 1 ،

11

 .) 1 :کشال اميرالمشومنين

 .در ا ن زمين میتوان ب آ ز ر توج داد :فاقم وجهك للد ن حنيفا فطرت اهلل التّی فطر النشا عليهشا التبشد لخلشق
اللّ ذلك الد ن القيّم و لون أکثر النا ال علمون :پ [با توج ب ب پا بودن شرک] حقگرا ان و بدون انحراا بشا
هم وجودت ب هوى ا ن د ن [توحيدى] روى آور[ ،پاىبند و اهتوار بشر] هرششت خشدا کش مشرد را بشر آن هرششت
اهت باش براى آفر ن خدا هيچ ون تايير و تبد ل نيست ا ن اهت د ن درهت و اهتوار ول بيشتر مشرد معرفشت
و دان [ب ا ن حقيقت اصي ] ندارند( .رو )81 :
 .اما هجاد در ا ن خ و میفرما ند :و اکبر حقو اهلل عليك ما اوجب لنفس تبارک و تعشالی مشن حقش الشذی هشو
اص الحقو ومن تفرع د ثم (ما) اوجب عليك لنفسك من قرنك الی قدمك علی اخشتالا جوارحشك .بزرگتشر ن
حقو خداوند بر تو حقيست ک آن ذات مقد ب عنوان حق خود رعا ت آنرا برتو واج نمود اهت د حقششی کش
اص حقو اهت و از آن حقشو د ش ر منتشر ومتفرع ميشود و در درج دو حق خودت بشر خشودت ميباششد د کش
ا ن حقو از فر هر تا کو پای ترا شام ميشود (.ابن شعب حران ) 22 ،. 818 / 919 ،

(ع) نيز مؤ د همين معنا میباشد ک فرمود :بندۀ د رى مباش ک خداونشد تشو را آزاد قشرار
داد اهت ( .نه البال  :نام )8
بنابرا ن ،آزادی در ادبيات د ن اهال با توج ب دو اص فو قابش تعر شو اهشتد او

)2 : 814
در مقا مقا س ميان آزادی در ادبيات حقوقی معاصشر و ادبيشات اهشالمی از چنشد من شر
تفاوتها ی مالح

میگردد .همانطور ک بيان گرد د آزادی در ن ا های حقوقی ليبشرا

بر پا منفعتطلبی و لذتگرا شی اهشتوار اهشت ،در حشالی کش بشر مبنشای اند شش اهشالمی،
آزادیهای فردی و اجتماعی راهی جهت دهتيابی ب مقا خالفت الهشی و هشعادت اخشروی
اهت (موهیزاد  .)81 : 84 ،بر اها تفاوت اهداا ،تفاوت د ری شو میگيرد ک

محدودیتاهی آزادیاهی عمومی رد حکومتاهی اسالمی و سکوالر

آن ک  ،انسانها از ناحي ی انسانیِ خو بر ود ر هي برتری و هلط ای ندارند .دو آن
ک  ،در رابط ميان خالق و مخلو  ،اص بندگی و عبود ّشت حشاکم اهشت( .جشوادی آملشی،



آن همانا تفاوت در رو وشرد بش آزادی اهشت .بش ن شر ،اهاهشیتشر ن تفشاوت ميشان اند شش
توحيدی و اند ش های ليبرا در تعر و آزادی ،در نشوع ن شرش بش هسشتی و انسشان اهشت.
جا ی ک تفور رب ارزش آزادی را منح ر در ماد ات میداند و هر آنچ فراتشر از مشاد
را از دا ر الزامات حقوقی خار میپنشدارد (فر شدن .) 9 : 81 ،در حشالی کش در تعشاليم
اهالمی اعتقاد ب ي  ،محور ت وحی و زندگی جاودان انسشان در آخشرت دارای جا شا
واال و بااهميتی اهت و با تفور انح ار زندگی بشری ب زنشدگی مشادی بش صشورت جشدّی
مبارز میکند (قرا تش  .)91 : ، 818 ،از طشرا د شر ،انسشان اهشالمی ،خليفش خداونشد
متعا در زمين اهت 8ک دهتيابی ب ا ن مقا از راهشی جشز طر شق عبود شت خداونشد متعشا

 .وال تون عبد يرک وقد جعلك اهلل حرا.
 .ذَ.الِكَ الْوِتَ ُ لَا رَ ْ َ فِي ِ هُدًى لِلْمُتَقِينَ( ) الَشذِ نَ ُؤْمِنُشونَ بِالْاَيْش ِ وَ ُقِيمُشونَ ال َشلَوۀَ وَ ممَِشا رَزَقْنَشاهُمْ ُنفِقُشونَ( )8وَ
الَذِ نَ ُؤْمِنُونَ بمَِا أُنزِ َ إِلَيْكَ وَ مَا أُنزِ َ مِن قَبْلِكَ وَ بِاالَْخِرَۀِ هُمْ ُوقِنُونَ( )9أُوْلَ كَ عَل َ هُدًى مِن رَبِهِشمْ وَ أُوْلَ شكَ هُشمُ
الْمُفْلِحُونَ( )2در [وح بودن و حقّانيّت] ا ن کتابِ [با ع مت] هي شو نيست هراهرش براى پرهيزکشارانْ هشدا ت
اهت) ( .آنان ک ب ي ا مان دارند و نماز را بر پا م دارند و از آنچ ب آنان روزى داد ا م ،انفا مش کننشد)8( .و
آنان ک ب آنچ ب هوى تو و ب آنچ پي از تو ناز شد  ،مؤمن هستند و ب روز قيامتْ قشين دارنشد )9( .آناننشد کش
از هوى پروردگارشان بر [را ِ] هدا تاند و آنانند ک رهت ارند( )2( .بقر )2- :
 .8و إذ قا ربّك للمال وة إنّی جاع فی األرض خليفة قالوا أتجع فيها من فسد فيهشا و سشفك الشدماء و نحشن نسشبّح
بحمدک و نقدّ لك قا إنّی أعلم ماالتعلموند و [ اد کن] هن ام ک پروردگارت ب فرشت ان فرمود :مسشلماً مشن
جانشين در زمين قرار خواهم داد .گفتند :آ ا کس را در آن قرار م ده ک فسشاد مش کنشد و خشون مش ر شزد؟! در
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اموانپذ ر نيست  .در حالی ک در تفور مادی رب ،انسان بر پا ش اومانيسشم تعر شو مشی-
گردد و بر ا ن مبنا ،اومانيسم حالت و کيفيتی از تفوشر اهشت کش بشر اهشا منشافم بششری و
کما مطلوب ،و ن بر اصو مذهبی و الهيات اهتوار اهشت و انسشان نيشز موجشودی ان اششت

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

میشود ک کما مطلوب و کس
91 : 81د نبو ان) 1 : 81 ،
بر اها

منشافم او محشدود بش طبيعشت اهشت( .ربشانی گلپا شانی،

همين تفاوت در تعار و ،محشدود ی آزادی در ن شا حقشوقی ليبشرا و ن شا

اهالمی و ب تبم آن حوومتهای ليبشرا و حوومشت اهشالمی متفشاوت اهشتد چش  ،در پشی
تفاوت در تعر و مفهشو آزادی ،مفهشو آزادی د شران بش عنشوان معيشار محدودکننشد ی
آزادیهای عمومی نيز تايير خواهد کرد .در تبيين ا ن عبارت با د بيان نمود ،هن امی ک از
موضوع آزادی د ران ب عنوان معيشار محشدود ت آزادیهشای عمشومی در حوومشتهشای
گوناگون هخن ب ميان میآ د ،اصو پذ رفت شد ب عنوان مبانی و پا های ن ا حوشومتی
زمين هاز تعر و آزادی د ران میگردد .برای نمون  ،حوومتهای اهشالمی کش بش دنبشا
رشد مادی و معنوی انسانها ا مرد خود هستند ،معيارهای آزادی فردی را بشا بهشر گيشری
تعاليم وحيانی د ن اهال معين میکنند .در نتيج  ،هر انسانی در حوز های مختلشو مشادی و
معنوی صاح آزادی خواهد بود .از ا شن رو ،مفهشو آزادی د شران نيشز کش م شداقی از
آزادی فردی د ر افراد جامع اهت ،تفاوت می ابد و بشا تفشاوت ا شن ضشابط  ،محشدود ت
آزادیهای عمومی نيز دهتخوش تايير میگردد.
پ میتوان گفت چنانچ هن ا بررهی مجموع مقررات مربو ب حدود آزادیهشای
عمومی در حوومت اهالمی و حوومتهای ير اهالمی ماا رتها ی وجود دارد ا شن امشر
از تفاوتهای تعر و آزادی ناشی میشودد در حالی ک ممون اهشت معيشار محدودکننشد
آزادیهای عمومی در حوومت اهالمی با ها ر حوومتهشا وسشان بشود و هشر دو آزادی
د ران را ب عنوان معيار تعيين محدود تهای آزادیهای عمومی در ن ر گرفت باشند.
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حال ک ما تو را همرا با هپا و هتا شت تسبيح م گو يم و تقد م کنيم[ .پروردگار] فرمشود :مشن [واقعيشات و
اهرارى از قرار گرفتن ا ن جانشين در زمين] م دانم ک شما نم دانيد(بقر )81 :
 .قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنهْا جَمِيعًا فَإِمَا َ ْتِيَنَوُم مِن ّ هُدًى فَمَن تَبِمَ هُدَاىَ فَلَا خَوْاٌ عَلَيهْمْ وَ لَا هُمْ حَزَنُشوند گفتشيم :هم ش از آن
[مرتب و مقا ] فرود آ يد چنانچ از هوى من هدا ت براى شما آمد ،پ کسان ک از هدا تم پيروى کنند نش ترهش
بر آنان اهت و ن اندوه ين شوند( .بقر )81 :

 -3-2منافع عمومي

وششی د ششر از محششدود تهششای آزادیهششای عمششومی در اهششناد بششينالمللششی و قششوانين و



مقررات داخلی ،منافم عمومی اهت .مفهو منافم عمومی دربرگيرنشد ی موضشوعاتی ماننشد

حقو مدنی و هياهی پيرامون آزادی تشوي مجامم و جمعيشتهشای مسشالمتآميشز امنيشت
ملی ،ن م عمشومی ،ا منشی عمشومی و حما شت از هشالمت و اخشال اجتمشاعی را بش عنشوان
محدود ت ا ن آزادی مقشرر مشیدارد (اميشر ارجمنشد .) 1 : 811 ،عشالو بشر ا شن ،قشوانين
داخلی برخی کشورها نيز ب همين اهتناد ،اقدا بش تحد شد آزادیهشای عمشومی نمشود انشد.
وی از ا ن موارد هن امی اهشت کش مقامشاتِ دارای صشالحيت تششخي دهنشد کش منشافم
عمشومی از طر ششق آزادی ارتباطششات و مواتبششات مششورد خدشش قشرار مششیگيششرد ،کش بشا ا ششن
مستمسك ،چ بسا آزادی افراد محدود گردد( .عباهی) : 841 ،

محدودیتاهی آزادیاهی عمومی رد حکومتاهی اسالمی و سکوالر

ن م عمومی ،امنيشت عمشومی ،آهشا عمشومی ،بهداششت عمشومی و اخشال حسشن اهشت
ميثشا بشينالمللشی
(Renucci, 1999: 371د کوچنياد .) 11 : 818 ،بشرای نمونش  ،مشاد

پی بردن ب مفهو و مبنای منافم عمومی ،در گرو فهشم عناصشر آن عنشی ن شم عمشومی،
امنيت کشور ،آها عمومی ،بهداشت عمومی و اخال حسن اهت .امنيت عمومی فقدان
هر گون عاملی اهت ک ب موج آن ن م مادی موجود در جامع از بين میرود و مقامات
عمومی با اتخاذ تدابير الز از وقوع آن جلوگيری مشیکننشد .آهشا

عمشومی ،فقشدان هشر

گون آزار و ناراحتی در جامع بش صشورتی اهشت کش از حشدود متعشارا و عشادی زنشدگی
خار گردد .اخال حسن نيز ب محاف ت از اخال  ،افوار ،عقا د و احساهات جامع توج

مینما د (طباطبا ی مؤتمنی .) 29 : 811 ،پيرامون تعر و ن م عمومی نيشز ميشان صشاح -
ن ران حقوقی ،اختالان ر وجود دارد .ب همين جهت ،برخی حقوقدانان تنها ب بيان ضابط

پيرامون شناخت ن م عمومی اکتفا نمود اند و قوانينی را ک بش جهشت حفش منشافم جمعشیِ
افراد ك جامع وضم میشوند ،قوانينِ دارای جنبة ن م عمومی مینامند (کاتوز ان: 811 ،
 .) 24آنچ از بررهی عناصر منفعت عمومی بر میآ د وابست ی آنها ب اهشداا و وظشا و
حوومتها اهت .ب عبارت د ر ،مبنا یتر ن موضوعی ک منافم عمومی هشر جامعش ای بشر
پا آن شو میگيرد اهدافی اهت ک حوومشتهشا بشر پا ش آن بشرای خشو وظشا فی را
طراحی مینما ند و منافم عمومی در راهتای ا ن اهداا و وظا و شو میگيرد .لذا منافم
عمششومی کش در اهششناد بششينالمللششی و مقششررات داخلششی کشششورها بش عنششوان وششی از عوامش
13



محدودکنند آزادیهای عمومی قلمداد میشود تابعی از اهداا پذ رفت شد در حوومت-
های مختلو اهت.
اهداا جوامم بشری را میتوان از حيث نوع و نحشو تحقشق بش اهشداا شا ی و ميشانی

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

تقسيم نمود .اهداا ،گاهی بيان ر منتهای مسير حرکت هسشتند .بش عبشارت د شر ،مطلشوب
نها ی را ابراز میدارند .در ا ن معنشا ،اهشداا مشذکور را «اهشداا شا ی» نشا نهشاد انشد .بش
موازات آن ،دهت د ری از اهداا وجود دارند ک خود مرحل و گامی برای دهشتيابی بش
اهداا ا ی میباشندد از ا ن اهداا تحت عنوان «اهداا ميانی» اد ششد اهشت (فشوزی و

کر می .) 8 : 814 ،مطالع ای بر اهداا ن ا های هووالر نشان میدهد ک ا ن حوومشت-
ها در هير نها ی خود ب دنبا تحقق کاميابی دنيا ی انسانها هستند .بش عبشارت د شر ،ن شا
هووالر هدا ا ی خود را تحقق رضا ت انسان و ب هامان رهاندن زندگی وی در همشين
دنيای مادی میداند .در تفور حوومتهای هووالر ،دولتها با هدا هر و هامان دادن بش
زندگی افراد جامع جهت ادام حيات مسالمتآميز در کنار ود ر تششوي مشیگردنشد و
بر اها همين هدا نها ی ،ها ر اهداا ميانی نيز تعر و میگردد (م باح شزدی: 84 ،
 .)11بر ا ن اها  ،اصلیتر ن اهداا ميانی در حوومتهای هووالر ا جشاد رفشا و تحقشق
ن م و امنيت عمومی اهتد چرا ک دهتيابی ب رضشا ت و کشامجو ی از زنشدگی دنيشا ی بش
عنوان هدا ا ی تنها در ها رفا مادی ،ن م و امنيت جانی و مالی اموان تحقشق مشی ابشد
(فوزی و کر می .) 9 : 814 ،بشر ا شن مبنشا ،در حوومشتهشای مبتنشی بشر اند شش هشووالر،
تعر و منافم عمومی در پرتو هدا ا ی ( عنی کاميشابی دنيشا ی) ،و اهشداا ميشانی (ماننشد
رفا مادی ،ن م و امنيت) تعر و میشود.
در مقاب حوومتهای ليبرا میتوان از حوومتهای اهشالمی شاد کشرد کش اهشداا و
وظا و آنها محدود ب کاميابی دنيا ی و رفا مادی و ن م و امنيت نيسشت و از ن شر اهشداا
ا ی و ميانی با ها ر حوومتها متفاوت اهت .بنشابر ا شن ،حوومشت اهشالمی نيشز بشر مبنشای
دهتورات د ن مبين اهال دارای اهداا مشخ شی اهشت کش مشیتشوان آن را در همشان دو
هطح اهداا ا ی ب عنوان اصشلیتشر ن اهشداا حوومشت اهشالمی ،و اهشداا ميشانی کش
زمين هاز تحقق اهداا نها ی اهت دهت بندی نمود.
هدا ا ی ا نها ی حوومت اهالمی را بر مبنای آ ات الهی و روا ات ا مش مع شومين
(ع) میتوان در دو عنشوان اصشلی خالصش نمشود :اولشين هشدا شا ی از حوومشت اهشالمی
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بسترهازی و هدا تگشری در جامعش در راهشتای تقشرب افشراد بش خداونشد متعشا از طر شق
عبود ت و آماد نمودن فضشای رششد جهشت دهشتيابی بش جا شا واالی جانششينی خداونشد
اهت .دومين هدا از اهداا ا ی حوومت اهالمی همانا مهيا نمودن مبادی تمشدن ،تبيشين

پرهت

خداوند ب کار بَرَدد چرا ک ا ن امر همان هدا نها ی از آفر ن

عالم هستی اهشت

(شباننيا .)1 : 814 ،در مقا مقا س ميان اهداا حوومتها مشیتشوان گفشت کش حوومشت
اهالمی تنها عهد دار تحقق رضا ت و کاميابی مادی و دنيوی در زندگی افشراد نيسشت بلوش
مق د اصلی از تشوي حوومت د نی ،هعادت اخروی در پرتو زنشدگی مشادی مشیباششد و
هدا ا ی از حوومت اهالمی همانا هشعادت اخشروی از طر شق هشعادت دنيشوی بشا ا جشاد
محيظ مناه جهت رشد فردی و اجتماعی اهت( .فوزی و کر می) 8 : 814 ،

محدودیتاهی آزادیاهی عمومی رد حکومتاهی اسالمی و سکوالر

اصو حاکم بر روابظ داخلی و خارجی و تحقق مد ن فاضل اهت (جشوادی آملشی: 841 ،
 .) 11ب عبارت د ر ،حوومت اهالمی موظو اهت تما تالش خود را در راهتای تحقق



اهششداا ميششانی ن ششا اهششالمی نيششز بششر مبنششای همششين هششدا ششا ی تعر ششو مششیگششردد و
راهوارها ی جهت دهتيابی ب آن ب حساب میآ د .اقامش قسشظ و عشد  ،برقشراری ن شم و
امنيت ،تعليم و تربيت و ارتقاء هشطح فرهنش اجتمشاعی بشر مبنشای ششر عت ،تش مين رفشا و
ر ش کن نمودن فقشر ،گسشترش ششعا ر اهشالمی (ن شرتی ،) 18- 11 : 818 ،بازگششت بش
اهال راهتين و احيای هنّتهای فراموششد و اجرای مقشررات اهشالمی (مطهشری: 812 ،
 )19-11از جمل مهمتر ن اهداا ميانی حوومت اهالمی محسوب میگردد  .الز ب ذکشر
اهت از آن جا ک شر عت اهالمی ب هشر دو بُعشد وجشود انسشان توجش مشیکنشد و بش دنبشا
هششعادت اخششروی و حيششات جاودانش انسششان از طر ششق زنششدگی در دنيششا اهششت اهششداا ميششانی
حوومت اهالمی نيز در ابعاد گوناگون فردی ،اجتمشاعی ،فرهن شی ،اقت شادی ،هياهشی و...
قاب اح ا میباشد .از همين رو ،فقهای شيع مجموع اهشداا ميشانی حوومشت اهشالمی را
ذ عنوان کلی اقام د ن مطرح مینما ندد چرا ک با اقام د ن هم اهداا ميانی حوومشت
اهالمی محقق میگردد( .منت ری) 4 :8 ، 914 ،

 .برای مطالعش بيششتر ر .ک - :مبشانی فقهشی حوومشت اهشالمی ،حسشين علش منت شرى ،متشرجم :صشلوات  ،محمشود و
 4 ،ب بعدد  -هاختار حوومت در اهال  ،حيات اهلل وهفی ، 814 ،کانون
شوورى ،8 ،مؤهس کيهان914 ،
اند ش جوان 1 ،ب بعدد  -8معيار های اهالمی بودن حوومت ،هيد جواد ورعشی ، 811 ،دبيرخانش مجلش خبرگشان
رهبری 11 ،ب بعد
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با عنا ت ب ا ن مهم ک حوومت اهالمی ب دنبا تحقق هشر دو اهشداا شا ی و نهشا ی
اهت ک ب وهيل خداوند متعا برای آن طراحشی گرد شد اهشت منشافم عمشومی حوومشت
اهالمی نيز بر همين مبنا تعر و میشود .بش بيشان دقيشقتشر ،حوومشتهشای اهشالمی رششد و
تربيت فردی انسانها ا دهتيابی ب مقا خليف اللهی و رشد جامعش اهشالمی شا تحقشق مد نش
فاضل و در پی ا ن دو ،اقام د ن الهی را هدا خود قشرار مشیدهنشد و از آن جشا کش منشافم
عمومی در هم حوومتها تابعی از اهداا ب شمار میآ د ،لذا منافم عمومی و عناصشر آن
از جمل ن م ،امنيت ،آها و رفا عمومی و اخال حسن در حوومت اهشالمی مبتنشی بشر
ا ن اهداا و در راهتای وصو و عد فاصل گرفتن از آنها مقرر و مقدّر شد اهت.
در نتيج  ،همانگون ک پي از ا ن نيز بيان گرد د ،محدود تهای وارد بر آزادیهای
عمومی مبتنی بر منافم عمومی ،ر ش در اهداا و وظا و حوومتها دارد و از آن جشا کش
حوومت اهشالمی بش دنبشا تحقشق وظشا و مشخ شی اهشت محشدود تهشای آزادیهشای
عمومی ،در ا ن نوع از حوومت بر همين مبنا طراحی میگردد .برای نمون  ،ب موج مشاد
 4ميثا حقو مشدنی و هياهشی ،منشافم عمشومی وشی از محشدود تهشای آزادی بيشان در
حوومتهای گوناگون ب حساب میآ د (عباهی ) 21 : 841 ،اما با د توج داشت ک بشر
پا نوع تعر و پيرامشون منشافم عمشومی ،حشدود و ثاشور منشافم عمشومی در حوومشتهشای
گوناگون معنای متفاوتی می ابد .بر اها مفهو منافم عمشومی در حوومشت اهشالمی ،هشر
گون توهين ب مقدهات د نی ،هتك حرمت افراد ،افشای اهرار حوومت اهالمی و ششا ع -
پراکنی در راهتای تضعيو ن ا اهالمی ،ا جاد توط و حتی هرپيچی از مقررات اهشالمی،
از جمل محدود تهشای آزادی بيشان بش عنشوان وشی از آزادیهشای عمشومی در حوومشت
اهالمی ب حساب میآ د( .اهحاقی)94-92 : 81 ،
نتيجه
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اهناد بينالمللی و مقررات حقو داخلی ب دنبشا تضشمين حقشو و آزادیهشا ی بشرای
انسانها اهت ک ا ن حقو ب صِرا انسان بودن ب وی تعلق میگيرد .حقو و آزادیهای
مذکور در دو هطح قاب بررهی اهت .هطح او صرفاً ناظر بر حقشو و آزادیهشای ذاتشی
ك انسان مانند حق حيات ،حق آزادی بيان ،حق آزادی رفت و آمد ،حق آزادی مسشون ،
ازدوا و ...اهت و عهد دار توجي اص وجود آزادیها اهت ک تحت عنوان حقشو بششر
ناميد میشود .ب بيان د ر ،حقو بشر مجموع حقو و آزادیهای افشراد را در وضشعيت
مطلوب و ا د آ مقرر میدارد .هطح دو  ،معطوا ب مطالع تضمينها و الزامات ناششی از


محدودیتاهی آزادیاهی عمومی رد حکومتاهی اسالمی و سکوالر

حقو و آزادیهای عمومی در قال قواعد و مقررات داخلشی اهشت .هن شامی کش حقشو
مورد مطالع در هطح او جهت تبد بش مقشررات الشزا آور در عرصش اجتمشاعی وارد در
حوز هطح دو  ،موضوع محدود تها و جوان آن میشود ،ا ن حقيقت آشوار میگردد
ک آزادی مطلق و بی قيد و شر اموشانپشذ ر نيسشت و هشي عقش هشليمی بشدان باورمنشد
نيست .بر همين مبنا ،مطالع ی محدود تهای ناششی از آزادیهشای عمشومی در اهشناد بشين-
المللی و مقررات داخلی ضروری ب ن ر میرهد .بررهی مجموع اهناد و مقررات پيرامشون
آزادیهای عمومی نشان ر آن اهت ک آزادی د ران و منافم عمشومی دو معيشار و ضشابط
اصلی حدود و ثاور آزادیها میباشد .ا ن در حالی اهشت کش تعر شو ا شن دو شاخ ش بشا
توج ب ارزشها و مواز ن حاکم بر حوومتهای گوناگون ،متفاوت اهت .آزادی د ران
ب عنوان معياری جهت محشدود نمشودن آزادیهشای عمشومی ،وابسشت بش درک از آزادی و
نحو ن رش ب آزادی اهت .آزادی ب مفهو نفی حاکميت و هيطر ير در اند ش ليبشرا -
دموکراهی رب بر مبنای منفعتطلبی ،لذتخواهی و هودگرا ی انسانها و عد اعتقشاد بش
فراماد شو گرفت اهتد در حالی ک در اند ش اهالمی ،آزادی بشر مشدار دو اصش «عشد
برتری انسان از ناحي خود بر د ری» و «بندگی خداوند متعشا » معنشا مشیششود و بشر همشين
اها  ،بندگی خداوند و دهتيابی ب مقا رشد انسانی با اعتقاد بش يش و زنشدگی جاودانش
اخروی با مفهو آزادی اهالمی در هم تنيد شد اهت و بر اهشا همشين تفشاوت در معنشا،
مفهو آزادی و در نتيج مفهو آزادی د ران نيز در حوومت اهالمی با ها ر حوومتهشا
تما ز می ابد و معروا و منور ،معيشاری بشرای ششناخت آزدی افشراد شا آزادی د شران بش
حساب میآ د.
منافم عمومی نيز وی د ر از محدود تهای آزادیهای عمشومی اهشت کش در اهشناد
بينالمللی و مقررات داخلی مورد توج قرار گرفت اهشت .منشافم عمشومی ،خشود متششو از
عناصری مانند امنيت عمومی ،ن م عمومی ،اخال حسشن و آهشا و بهداششت عمشومی -
ک ا ن عناصر خود بر مبنای اهداا هر حوومتی هشنج هشای متفشاوتی دارد – اهشت .بشرای
نمون  ،حوومتهای ليبرا هدا ا ی خود را هعادت و کشامجو ی دنيشا ی مشیداننشد و در
اهداا ميانی ب دنبا رفا  ،امنيت و ن م مادی هسشتند ،در حشالی کش در حوومشت اهشالمی
رشد انسانها و دهتيابی ب مقا خليف اللهی و رششد جامعش و ت هشي مد نش فاضشل  ،هشدا
ا ی اهتد و اقام د ن و در پرتو آن دهتيابی ب مجموع ارزشهشای اجتمشاعی ،فرهن شی،
اقت ادی و هياهی اهداا ميانی محسوب مشیگردنشد .بشر همشين مبنشا ،محشدود ت ناششی از
منافم عمومی متناه با اهداا حوومت اهالمی با ها ر حوومتها متفاوت اهت.
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در مجموع ،هرچند هنج ها و معيارهای آزادیهای عمومی در حوومتهای اهشالمی و
ير اهالمی با ود ر برابر اهت اما بشر اهشا تفشاوتهشای ناششی از تعشار و هشر شك از
شاخ ها ،ک مباحث مربو ب آن در حيط علم حقو نمیگنجد و از جهشانبينشی حشاکم
بر هر ن ا نشات میگيرد و حقو تنها از آثار آن بهر میبرد ،نتا حاص از آنها متفاوت
خواهد بود و حدود هر ك از آزادیهای عمومی نيز متناه بشا تعشار وِ صشورتگرفتش ،
قاب ارز ابی میباشد.
منابع

قرآن کر م
نه البال
 .ابنشعب حران  ،حسنبنعلش  ، 919 ،تحشو العقشو عشن آ الرهشو صشل اهلل
علي و آل  ، ،بیچا ،قم ،جامع مدرهين.
 .اهحاقی ،هيدحسين 81 ،ش ،آزادی بيان در اهال  ،بیچا ،قم ،روا اند ش .
 .8امير ارجمند ،اردشير 811 ،ش ،مجموعش اهشناد بشينالمللشی حقشو بششر ،بشیچشا،
تهران ،مرکز چاپ و انتشارات دانش ا تهران.
 .9بور ،الرن  811 ،ش ،فلسف اخال  ،جمعشی از مترجمشان ،بشیچشا ،قشم ،مؤهسش
آموزشی و پيوهشی اما خمينی(ر ).
 .2جمشيدی ،محمدحسين 811 ،ش ،آزادی و اختيار انسان ،دانشود حقو و علو
هياهی ،ش.2
 .1جوادی آملی ،عبداهلل 841 ،ش ،وال ت فقي  ،بیچا ،قم ،اهراء.
 814 ،-------------- .1ش ،فلسف حقو بشر ،بیچا ،قم ،اهراء.
 .1خامن ای ،هيد علی 811 ،ش ،آزادی از ن ر اهال و رب ،اند ش حوز  ،ش. 9
 .4ذاکر ان ،مهدی 818 ،ش ،مفاهيم کليدی حقو بشر بين المللشی ،بشیچشا ،تهشران،
ميزان.
 . 1ربانی گلپا انی ،علی 81 ،ش ،اومانيسم ،کال اهالمی ،ش.91
 .رحيمی ،رمضشانعلی 811 ،ش ،انسشان و حشق تعيشين هرنوششت ،مجموعش مقشاالت
اصو و مبانی کرامت انسان ،بیچا ،بینا.
 .شباننيا ،قاهم 814 ،ش ،حقو بشر در پرتشو اهشداا حوومشت اهشالمی ،معرفشت
هياهی ،ش .
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شوشترى ،هيد محمدحسن مرعش 9 1 ،
تهران ،ميزان.
صدر ،محمدباقر 818 ،ش ،المدرهة االهالمي  ،بیچا ،قم ،موتب اعتماد ناشر.
طباطبا ی مؤتمنی ،منوچهر 811 ،ش ،حقو اداری ،بیچا ،تهران ،همت.
ظهيری ،عبا  814 ،ش ،حدودآزادی از ن شا کشال و فقش و عششرفان ،حوومشت
اهالمی ،ش. 1
عباهی ،بيين 841 ،ش ،حقو بشر و آزادیهای بنياد ن ،بیچا ،تهران ،دادگستر.
الانوشی ،راشد 81 ،ش ،آزادیهای عمومی در حوومت اهالمی ،ترجم حسين
صابری ،بیچا ،تهران ،انتشارات علمی و فرهن ی.
فر دن ،ما و  811 ،ش ،مبشانی حقشو بششر ،ترجمش فر شدون مجلسشی ،بشیچشا،
تهران ،وزارت امور خارج .
فوزی ،حيید کر می بيرانوند ،مسعود 814 ،ش ،تفاوتشناهی اهداا حوومت-
های هووالر و حوومت اهالمی ،علو هياهی ،بیش.
قرا ت  ،محسن 818 ،ش ،تفسشير نشور ،بشیچشا ،تهشران ،انتششارات مرکشز فرهن ش
در ها از قرآن.
کاتوز ان ،ناصر 811 ،ش ،حقو مدنی ،قواعشد عمشومی قراردادهشا ،و ،9چ،9
تهران ،شرکت ههامی انتشار با همواری بهمن برنا.
کسول  ،عمر احمد 819 ،ش ،مبانی ن ری حقو بشر ،بیچا ،قم ،دانش ا مفيد.
کوچنياد ،عبا  818 ،ش ،محدود تهای حقو بشر در اهناد بينالمللی ،حقو
اهاهی ،بیش.
گرجی ،علیاکبر 818 ،ش ،مبنا و مفهو حقو بنياد ن ،حقو اهاهی ،بیش.
محمودی ،عبدالحسين 812 ،ش ،حقو بشر و چال های فرارو ،بیچا ،قشم ،نششر
نجمالهدی.
م باح شزدی ،محمشدتقی 84 ،ش ،ن ر ش هياهشی اهشال  ،بشیچشا ،قشم ،مؤهسش
آموزشی و پيوهشی اما خمينی(ر ).
مطهری ،مرتضی 812 ،ش ،پيرامون انقالب اهالمی ،بیچا ،تهران ،نشر صدرا.
منت رى ،حسينعل  ، 914 ،مبانی فقهی حوومت اهشالمی ،8 ،تهشران ،مؤهسش
کيهان ،بیچا.
مهرپور ،حسين 811 ،ش ،د دگا اهال در مورد آزادی عقيد و بيان ،ش. 1


محدودیتاهی آزادیاهی عمومی رد حکومتاهی اسالمی و سکوالر

. 1
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 ،د دگا هاى نشو در حقشو  ،بشیچشا،
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.88
.89
.82

.81
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موهیزاد  ،ابراهيم 84 ،ش ،تطبيق فلسف  ،مبانی و شاخ های آزادی در ن شا
اهشالمی و ن شا ليبشرا دموکراهشی ،مجموعش مقشاالت نشسشت راهبشردی آزادی
( )81 -821قاب دهترهی در ها تdnar.ir
مونتسويو ،شار بارون 81 ،ش ،روحالقوانين ،مقال  ،آ از ف دو  ،ترجم
علیاکبر مهتدی ،بیچا ،تهران ،اميرکبير.
منت رى ،حسينعل  ، 911 ،دراهات فی وال ة الفقي و فق الدولشة االهشالمية ،بشی-
چا ،قم ،مرکز العالمی للدراهات االهالمي .
نبو ان ،هيدمحمود 81 ،ش ،خدامحوری ا اومانيسم؟ ،روا اند ش  ،ش. 8
نجفقلیزاد  ،مع وم  84 ،ش ،تطبيق فلسشف  ،مبشانی و ششاخ هشای آزادی در
ن ا اهالمی و ن ا ليبرا دموکراهی ،مجموع مقاالت نشست راهبشردی آزادی،
قاب دهترهی در ها تdnar.ir
ن رتی ،علیاصار 818 ،ش ،ن ا هياهی اهال  ،بیچا ،تهران ،هاجر.
هاشم شاهرودی ،هيد محمشود ، 9 1 ،فرهنش فقش مطشابق مشذه اهش بيشت
عليهم السال  ،بیچا ،قم ،مؤهس دا رۀ المعارا فق اهالم بشر مشذه اهش بيشت
عليهم السال .
هاشمی ،محمد 819 ،ش ،حقو بشر و آزادیهای اهاهی ،بیچا ،تهران ،ميزان.
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