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 اسالمی حکومت در فردی حقوق قلمرو

 ستایش رحمان محمدکاظم

 مقدمه

 كهه  است قواعدي و ضوابط است، مطرح حكومت يك بودن كارآمد و ارزيابي در كه مهمي مباحث جمله از

 نيه   اسهممي  حكومهت  در. كنهد  مهي  تعيين ديگر يك برابر در را ها آن اختيارات قلمرو و دولت و فرد رابطه

. است تفصيلي و عميق تحقيق نيازمند آن جانبه همه تبيين كه است ضوابطي تابع دولت و فرد حقوقي رابطه

 قواعد و ضوابط به كوتاه نگاهي و آن شناخت بحث، موضوع تعيين شد خواهد بحث حاضر مقاله در چه آن

 .است مقوله اين به مربوط كلي

 فردی حقوق مفهوم

 از قسه   يهك  حقهوق  نهوع  ايهن . است حقوق نوع اين اجمالي شناخت بر متوقف فردي حقوق حدود تعيين

 تقسهي ،  ايهن  اسها   بهر . اسهت  گرفته قرار نظر مورد خاصي اعتبار به كه رود مي شمار به يحقوق تقسيمات

 ايهن  مجموع. شود مي ناميده فردي حقوق دارد وجود اجتماع محيط در فرد با ارتباط در كه حقوقي مجموعه

 :از عبارتند كه شوند مي تقسي  اساسي دسته سه بر خود حقوق

 :فطری يا طبيعی حقوق ـ1

 توانهد  مهي  حقهوق  مكتهب،  اين ديدگاه اسا  بر. است مشهور «طبيعي حقوق» به حقوقي هاي مكتب از يكي

 قهرار  حقهوقي  مكتهب  مهم   بايد و دارد اصالت چه آن و. باشد داشته وضعي مبناي يك و طبيعي مبناي يك

 مها  كهه  ددار وجود فراواني هاي بحث اسمم ديدگاه از مكتب اين موضع در. است طبيعي حقوق همان گيرد،

 كهه  اسهت  الههي  هه  طبيعهي  حقهوق  همهان  جها  اين در ما مراد بلكه نيستي ، آن از بحث و طرح مقام در اينك

 و گيهرد  مهي  نشات بشر ذات و سرشت از حقوق اين. است داده قرار كس هر براي فطرت حسب به خداوند

 كسهي  و شهود  مهي  ابهت ث وي بهراي  حقهوق  اين انساني هر تولد بدو از. است او انساني شخصيت به وابسته

 امثها   و شهر   و آبهرو  حهق  آزادي، حهق  زندگي، حق. نمايد اسقاط يا كند تفويض را حقوق اين تواند نمي

 .است طبيعي حقوق مصاديق ترين روشن از ها اين
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 :خصوصی حقوق ـ2

 تعبيهر  بهه  نيسهت   مربهوط  حكومهت  اداره و سهازمان  به و دارد بستگي جامعه از فرد هر به كه است حقوقي

. شهود  مهي  گفتهه  خصوصي حقوق شود، مي داده ها آن به جامعه افراد شهروندي اعتبار به كه حقوقي به يگر،د

 .هستند خصوصي حقوق جمله از قانون حمايت از برخورداري و ستد و داد زناشويي، مالكيت، حق

 :سياسی حقوقی ـ3

 را حقهوق  نهوع  ايهن . شهود  مي گفته سياسي حقوق شود مي اعما  حكومت هادار يا تشكيل در كه حقوقي به

 اداره و حكومهت  در مردم مشاركت يعني عمومي  امر يك به مربوط كه آن چه گويند، مي ني  عمومي حقوق

 و دههد  مهي  تشهكيل  را هه  مصطلح معناي به ه عمومي حقوق از بخشي تنها حقوق گونه اين اما. است جامعه

 و برپهايي  در مردم مشاركت اختيار و قدرت شامل حقوق اين. كند مي روشن را حكومت و بران فرمان روابط

 .است حكومت اداره

 انتخها   يها  دادن راي حق. شود مي شناخته كشور آن شهروندان براي كشور هر اساسي قانون در حقوق اين

 حهق  تابعيهت،  حهق  دولتهي،  مقامهات  داشهتن  حق پرسي، همه در شركت حق گذاري، قانون مجالس در شدن

 شههروند  ههر  بهراي  فهوق  حقوق مجموع (1). هستند سياسي حقوق بارز مصاديق از ها، اين مانند و شكايت

 .كند تر  يا دهد انجام را عملي تواند مي ها آن پرتو در نتيجه در و آورده وجود به را هايي آزادي حكومت،

 كه نمايد ادهاستف ها زمينه اين از يك هر در مطلق و كامل آزادي از تواند مي گاه آن انساني هر ديگر، سوي از

 آزادي از توانهد  نمهي  كنهد  مهي  زندگي اجتماع در كه انساني اما كند، زندگي بشر افراد از دور و آزاد محيط در

 منهافع  و آزادي بها  او، آزادي و اراده مهوارد  از بسهياري  در كه آن چه كند، استفاده محدود غير شكل به خود

 .كند مي پيدا تضاد و شده رو به رو ديگران

 شهيوه  بهه  بشهري  حيهات  الزمهه  كهه ) ها آن حدود در آزادي و فردي حقوق بين ت اح  موارد بايد رو، اين از

 .شود حل حكومت هر اجتماعي نظام در( است اجتماعي

 ههاي  حهل  راه فقهي قوانين و قواعد گردد، مي تدوين شريعت و دين اسا  بر قوانين كه اسممي حكومت در

 مضهمون  همهان  بها  و كامهل  صهورت  بهه  يها  فقهي قواعد حكومت، از لشك اين در. دهند مي ارايه را مربوط

 .دهند مي تشكيل را حكومت اسا  مبنايي صورت به يا و خودشان
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 مهوارد  حهل  راه و فهردي  ههاي  آزادي و حقهوق  ميهدان   دولهت،  وظهايف  و اختيارات ميدان فقه، اسا  بر لذا

 .گردد مي حل و تعيين تعارض

 ديدگاه از حق محدوده حق، مبناي و معنا به نگاهي فردي، حقوق حدود و يمبان تعيين براي حاضر مقاله در

 .داشت خواهي  اسممي حكومت نظام در فردي حقوق قلمرو نهايت در و مختلف مكاتب

 حق مبنای و معنا

 معنهاي  بهه  حهق  لغويان، ديدگاه از. اند كرده ذكر حق واژه براي مختلفي معاني فقيهان و دانان حقوق و لغويان

 خهدا،  اسهمم،  كهس،  هر معين سه  و بهره يقين، ملك، باطل، ضد عد ، واجب، راست، پديدآورنده، يدار،پا

 ثبهات  و پايهداري  مفهوم شده، ياد معاني تمامي در (2). است آمده چي ي هر معدّ  و ميانگين مرگ، شايسته

 .هستند مفهوم اين مصاديق از است، شده ذكر حق معاني عنوان به كه زيادي موارد و است نهفته پابرجايي و

 ديهدگاه  اسها   بهر  مكتهب  هر. دارد وجود مختلفي هاي مكتب است كدام آن اركان كه اين و حق ماهيت در

 بهه  نسهبت  ديدگاهشهان  و مكاتهب  اين. است پرداخته حق تحليل و تفسير به خاص اي شيوه به خود فلسفي

 :از اند عبارت حق

 :اراده مکتب يا شخصی مکتب ـ1

 حهق  اساسهي  ركهن . «است پذيرفته شخص براي قانون كه است اي اراده يا قدرت» مكتب اين گاهديد از حق

 فهرد  ديگهر،  سهوي  از. اسهت  قهانون  پهذير   حهدّ  در قدرت اين قلمرو و وجود كه است آن ديدگاه اين در

 قانون اسا  گيرد، مي نشات او انسانيت از كه فرد هر طبيعي حقوق و است حق جوهري ركن حق صاحب

 .باشد حق اساسي قانون كه آن نه. تاس

 بهراي  را حقهوق  آن از بهرداري  بههره  امكهان  و كند پشتيباني حق اين از كه است آن ميان اين در قانون وظيفه

 .سازد فراه  ها آن صاحبان

 :اجتماعی قرارداد مکتب ـ2

 .«كند مي حمايت آن از قانون كه است منفعتي و مصلحت» مكتب اين ديدگاه از حق
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 تهاممت  اسها   بر و شود استوار تجربه و مشاهده هپاي بر و واقعي عمل اسا  بر بايد قانون ديدگاه ناي در

 .يابد قوام تواند نمي است، فرض بر مبني كه متافي يكي و فلسفي

 آن چهه  رسد، نمي نظر به واقع مطابق حقوق، آن از قانون نشات و فرد طبيعي حقوق به اعتقاد ديدگاه اين در

 فقط باشد، نوعانش ه  ديگر با زيستي ه  حا  در كه اجتماعي زندگي از جدا انسان  كه است اين واقعيت كه

 اجتمهاعي  قهرارداد  سهازد  مي را قانون اسا  كه چه آن. ندارد خارجي واقعيت و شود مي محسو  فرض يك

 .است ها انسان

 و مصهلحت  ديگر، سوي از و دبرسان صاحبش به را سودي و مصلحت بايد حق كه، اين به توجه با بنابراين

 بهه ( اجتماعي قرارداد يك صورت به) حق براي تعريف اين باشد، قانون حمايت مورد و مشروع بايد منفعت

 .است شده شناخته رسميّت

 :حق ی هآميخت تماهي ـ3

 قهدرت  را حهق  صهاحب  و كنهد  مهي  حمايهت  آن از قانون كه است مصلحتي و منفعت» حق ديدگاه، اين در

 ديهدگاه  دو بندي جمع ديدگاه، اين« گيرد كار به است الزم منفعت آن آوردن دست به در چه آن هر تا دهد مي

 .است مصلحت و قدرت ركن دو داراي ها اين از حق كه طوري به است، پيشين

 :جديد ديدگاه ـ4

 ذيرفتهه پ شخص براي قانون كه مشخص امتيازي» را حق كه اند نموده طرح چهارمي نظريه دانان حقوق اخيراً

 .دانند مي ،«كند مي حمايت آن از و

 قهانون  كهه  اسهت  اسهتوار  مطلب اين بر( است كرده مطرح «داين جان» بلژيكي دان حقوق كه را) ديدگاه اين

 تصر  حقش در تواند مي پشتيباني اين سبب به ه  شخص و شناسد مي رسميّت به شخص براي را امتيازي

 .كند مي حمايت اتتصرف و امتيازات اين از قانون. نمايد

 قهدرت  ديگهري،  حهق   مهورد  و حق صاحب وابستگي و امتياز يكي،: دارد ركن سه حق ديدگاه، اين در پس

 .است حق از قانون پشتيباني سوم، و حق بكارگيري در حق صاحب
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 مختلف مکاتب در فردی حقوق قلمرو

 اسا  بر و گذارند مي دولت هعهد به را وظايفي خود فلسفي ديدگاه اسا  بر مختلف هاي مكتب از يك هر

 در دولت مسئوليت و فردي حقوق ت اح  مشكل ترتيب، اين به. كنند مي تعيين را دولت اختيارات ميدان آن،

 .شود مي فصل و حل مكتب هر

 بررسهي  جداگانهه  صهورت  بهه  دولهت  و فرد حقوق ميدان تعيين در را ها مكتب اين از يك هر ديدگاه اينك

 :كني  مي

 :شخصی مکتب در حکومت و فرد حقوق ـ1

 ايجهاد  و هها  آزادي تضهمين  بهراي  كه است آزادي هاي اراده اتفاق هنتيج ديدگاه اين نظر از دولت و حكومت

 .شود مي ري ي پايه افراد براي امنيت

 را افراد عملكرد در دخالت حق دولت پس. است شده افراط حق آزادي قلمرو در شخصي، مكتب اسا  بر

 ايهن  كهه  كنهد  مي اقتضا اجتماع در زندگي ضرورت. افراد حقوق بين ت اح  رفع و ل وم  انمي به مگر ندارد،

 اصهل  يهك  عنوان به فردي حقوق هحوز در مطلق آزادي حا  هر به اما شود، پذيرفته دولت دخالت از مقدار

 .گردد ثابت بايد آن از استثنا موارد و است پذير  مورد كلي

 ديدگاه اين نقد

 ايهن  بهر  كهه  اشهكالي  ترين مه . است گرفته قرار نقد مورد جهاتي از ا ، فلسفي مباني از تهگذش ديدگاه اين

 گفتهه  گاه اشكا  رفع مقام در. نيست الزم عمومي مصالح رعايت آنان نظر در كه است اين شده وارد ديدگاه

 مختلهف  الحمصه  رعايهت   مجهرد  بهه  نتيجهه،  در. آيد مي وجود به فردي مصالح از عمومي مصالح كه شود مي

 باعهث  عهواملي  گاه كه آن چه ادعاست، اين برخم  واقعيت لكن ،(3) شود مي تامين عمومي مصالح فردي،

 .دارند مقدم را خود شخصي مصالح آن، برخم  و نكنند را عمومي مصالح رعايت اشخاص كه شود مي

 بهديهي  پهس . اسهت  زيهاد  ...و اقتصهادي  و اجتماعي شئون در عمومي و فردي مصالح ت اح  موارد چنين ه 

 از برتهر  نههادي  بايهد  اجتمهاعي  عدالت تحقق براي و شد نخواهد حل سونگري يك با ت اح  موارد كه است

 .كند حل را مشكل تا باشد امور اين
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 فقهط  حهق  كهه  دارد وجهود  مشكل اين دهد، مي ارايه حق براي ديدگاه اين كه تعريفي خصوص در چنين ه 

 هه   اهليّهت  فاقد كه كساني كه حالي در است، ثابت اهليت و شخصيت ايدار شخص و اراده صاحب براي

 .صغير و مجنون مانند كنند، تصر  شان حق در نتوانند اگرچه باشند، حق صاحب توانند مي هستند

 :اجتماعی قرارداد مکتب در حکومت و فردی حقوق ـ2

 حهاك   چه) فردي هر داند، مي اجتماعي اتفاق يك را قانون و حق مبناي كه اجتماعي قرارداد هنظري اسا  بر

 بايهد  بلكهه  بپرهيه د،  كنهد  مي وارد خلل اجتماعي قرارداد اين به كه چه آن از بايد كه اين نه و( محكوم چه و

 .گيرد بكار اجتماعي قرارداد اين مباني رشد و حفظ جهت در را خود توان تمام

 خهدمت  در فرد و رود مي شمار به قانون هايپ و اسا  عمومي، مصلحت پس عمومي، هوظيف اين به توجه با

 همهان  كهه  مهادي  ركهن  يكي،: است اساسي ركن دو حق براي نظريه، اين در. گيرد مي قرار جامعه مصلحت

 حمايهت  همان كه باشد مي مصلحت آن تحقق وسيله كه است شكلي ركن ديگري، و( حق مبناي) مصلحت

 .است عمومي مصلحت بلكه نيست، فردي صلحت،م مم  چون نيست، مطلق حقي، هيچ لذا. است قانون

 ديدگاه اين نقد

 مصهلحت  كهه  اسهت  اين اشكا  ترين عمده. است اشكاالتي داراي ا  فلسفي مباني از گذشته ني  ديدگاه اين

 مهورد  آن بهه  رسهيدن  جههت  در حهق  كهه  است غايي هد  يك بلكه ندارد، حق آوردن وجود به در نقشي

 .گيرد مي قرار قانون حمايت

 حهق  باشهند،  قانون حمايت مورد كه مصالحي بلكه شود، نمي حق ثبوت موجب مصلحتي هر ديگر، سوي زا

 هها  ايهن  امثا  يا بودن، اخمقي يا ج يي جهت به كه دارند وجود مصالح از بسياري موارد و شوند مي شناخته

 .شود مين( آن مصطلح معناي به) حق ثبوت موجب لذا. ندارند مستقي  حقوق و قانوني حمايت

 را خاصهي  ارز  قهانوني  حمايت حق ثبوت از بعد بلكه ندارد، تاثيري حق استواري در قانوني حمايت البته

 .دهد مي قرار توجه مورد نظر، مورد منفعت و مصلحت براي
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 :فردی حقوق و آميخته ماهيّت ديدگاه ـ3

 دو ههر  لهذا . داند نمي كافي حق اساسي ركن عنوان به تنهايي به را قدرت و مصلحت از يك هيچ ديدگاه اين

 .است كرده جمع حق تعريف در را عنصر

 پيشهين،  هنظريه  دو هر بر وارد نقدهاي از بسياري ايراد هزمين حق، تعريف در عنصر دو اين اجتماع  ترديد بي

 .شد خواهد ديدگاه اين بر

 :جديد ديدگاه در فردی حقوق قلمرو ـ4

 اختصهاص  ايهن . اسهت  حق صاحب به حق موضوع داشتن اصاختص ديدگاه، اين نظر از حق اساسي عنصر

 مهوارد  از را عهدوان  و غصهب  موارد و دهد مي آن به مشروعيّت نوعي باشد، قانون حمايت مورد كه هنگامي

 در تصهر   در معينهي  ههاي  قهدرت  داراي حهق  صهاحب  امتياز، و اختصاص اين دنبا  به. كند مي خارج حق

 وضهع  ديگهران  تجهاوز  منهع  و حهق  از حمايهت  جههت  در را نظميم قواعد ه  قانون. شود مي حق موضوع

 .كند مي

 ديدگاه اين نقد

 است  شده تبديل اختصاص و امتياز به مختلف اشكاالت جهت به ديدگاه اين در مصلحت و اراده: اوالً

 حقوق  ساير تا است تر ن ديك عيني حق تعريف به تعريف اين: ثانياً

 يها  و آن كهاربرد  شرط يا حق ركن و است تصوري امري است امتياز و صاصاخت اين هالزم كه تسلّطي: ثالثاً

 .شود نمي محسو  حق كاربرد اب ار

 اسالمی فقه ديدگاه از حق

 ارايهه  را مختلفي هاي تعريف حق براي دانان، حقوق توسط شده گفته هاي تعريف اسا  بر سنّت اهل فقيهان

 را اجتماع يا فرد مصلحت ايشان از برخي. ندارد چنداني بقهسا ايشان فقه در حق از بحث كه آن چه اند، كرده

 را آن اسهتحقاق  شهرع  كهه  انهد  دانسته مصلحتي را حق ديگر برخي و اند شمرده حق است، پذيرفته شارع كه

 .است كرده اثبات حق صاحب براي
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 خواههد  نيه   اه ديدگاه اين متوجه است شده دانان حقوق مختلف هاي ديدگاه متوجه كه نقدهايي است بديهي

 از اسهت  عبارت حق»: كه است آن نمود بيان شيعه فقه در حق تعريف عنوان به توان مي كه را چه آن اما بود،

 داده قهرار  ها آن دوي هر و ديگر شخص يا ديگري ما  بر( قراردادي شكل به حتي) شخص براي كه قدرتي

 (4) .«است شده

 اسالمی فقه در حق مبنای توضيح

 كهه  چهه  آن لكن است، شده جعل برايشان كه است تكاليفي و مكلفان بحث، موضوع اگرچه اسممي، فقه در

 .است ال امي تكاليف هالزم حق وجود كه، اين شود مي روشن ال امي تكاليف در دقت با

 تكليفهي،  احكهام  در كهه  بيان اين به گيرند  مي قرار ال ام و تكليف مبناي النا  حق و اللّه حق ديگر، سوي از

 بهه ) النها   حهق  هه   وضهعي  احكهام  در و شود مي تكليف وجود و تحقق موجب و است نظر مورد اللّه حق

 و تكهاليف  بهه  نسهبت  حقهوق  ايهن  حفهظ  بهراي  مقهد   شهارع . شود مي حك  ثبوت موجب( عامش معناي

 .بمانند محفوظ و مصون آنها خواهد مي و دارد خاصي اهتمام احكامش

 بهه  وفاي يا و دين به وفاي وجو  و اند سلبي گاه و ايجابي گاه شارع، رنظ مورد حقِّ تناسب  به تكاليف اين

 ديگران به اضرار حرمت و است شده جعل ديگران حقوق تامين جهت در كه است ايجابي تكليف يك عقد

 جعهل  ديگهران  حقهوق  تامين و حمايت جهت در ه  آن كه است سلبي تكاليف جمله از غصب، حرمت يا

 و باشهد  مهي  شهرع  نظر مورد اجتماعي و فردي از اع  مصالح تامين جهت در كه جا آن از حقوق. است شده

 نظر از حق. اند گرفته قرار شارع حك  مورد لذا شوند، مي شناخته حقوق هد  و غايت عنوان به ها مصلحت

 :از اند عبارت كه دارد مختلفي خصوصيات ديدگاه، اين

 است  شده ادهد تميي  كاممً مصلحت يعني آن، غايت از حق ه1

 دربهر  را النا  حق و اللّه حق چنين ه . شود مي شامل را اعتباري حقوق و افراد طبيعي حقوق ديدگاه، اين ه2

 را آن ههاي  صهورت  و ها شكل ههم و باشد مي مطلق شده ياد تعريف در موردنظر سلطنت كه آن چه گيرد، مي

 شود  مي شامل

 شود  مي شامل ني  را... و عياجتما حقوق و خانواده حقوق ديدگاه اين ه3
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 حهق  از قهانوني  و شرعي حمايت لذا باشد، مي شارع توسط شده داده قرار سلطنت همان حق كه جا آن از ه4

 .است شده داده دخالت حق ماهيّت در ني 

 .بود خواهد تعريف ترين جامع ديدگاه اين نظر از حق تعريف خصوصيّات، اين به توجه با

 ديدگاه اين نظر از حق مبنای

 را خهويش  تصهرفات  و است گرفته نظر در را مفاسد و مصالح حكمتش جهت به خود احكام تمام در شارع

 صهورت  به كه هستند اموري جمله از شارع، موردنظر مفاسد و مصالح. نمايد مي ا عما  مفاسد اين قلمرو در

 كهه  گرفته قرار شارع حك   و عتبارا مم   اي مفسده يا مصلحت. اند گرفته قرار نظر و توجه مورد جانبه همه

 موضهوع  ديگهر،  ههاي  مفسهده  و هها  مصلحت با ها آن ارتباط به توجه با اين، و گردد تامين حقّي آن اسا  بر

 .است آمده حسا  به توجه

 يك هيچ و است اجتماعي و فردي مصالح از مركّب ماهيّت يك داراي اسممي ديدگاه از حق اسا ، اين بر

 لكهن  است، فرد به متعلق حق تشريع، مقام در اگرچه اند، نشده منظور فرع عنوان به ديگري و اصل عنوان به

 مصهالح  بهين  امكان حد تا مفاسد يا مصالح ت اح  موارد در لذا. است اجتماعي نقش داراي فردي حق همان

 شهكلي  بهه  رفته دست از مصلحت جاي جمع، امكان عدم موارد در و كرده جمع مه  و اه  قانون اسا  بر

 در قهانوني  و عمهومي  نظهام  در كه نمايد مي تامين را مصلحتي خود اقسام تمامي در حق پس. گردد مي تامين

 .باشد نداشته معارض اسمم فقه

 حق منشا

 تكهويني  شان كه اين عنوان به شارع. باشد مي طبيعت مواردي در حق خاستگاه و منشا اسممي فقه ديدگاه از

 وي فطهري  حقهوق  عنهوان  بهه  را حقوقي وي، نيازهاي به توجه با و انسان خلق با ،دارد ني  را بودن خالق و

 پهذيرد  مي طبيعتش حسب به انساني هر را حقوق اين. است او خلقت طبيعي لوازم از ها آن كه است پذيرفته

 ار احكهامي  اسممي شريعت در شارع كه مواردي در... و آزادي حق زندگي، و حيات حق مانند پسندد، مي و

 آن بهر  مترتهب  احكهام  از و اسهت  گرفته مسلّ  را حق اين وجود اصل كرده، وضع حق اين از حمايت براي

 حريّهت  را فرد هر در اصل و است كرده حرام را( ديگركشي يا خودكشي) نفس قتل مثمً است، نموده بحث

 بهه  توجهه  بها  شهرع . اسهت  شرع خود بسيار موارد در حق منشا ديگر، سوي از. است داده قرار نبودن عبد و
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 زناشهويي  نظهام  در مثمً نمايد، تامين را جامعه يا وي مصالح تا گيرد مي نظر در شخص براي را حق مصالح،

 اجتمهاعي  و فهردي  مصهالح  تها  اسهت  گرفته نظر در را دو آن با متناسب حقوق شوهر و زن از يك هر براي

 .گردد تامين

 هها  آن در شارع زياد تصرفات به توجه با لكن باشد، طبيعي تواند مي اگرچه جوانبش، از برخي در حقوق اين

 يها  شريعت را حق منشا دانان حقوق و فقيهان از بسياري رو اين از. يابد مي انتسا  شرع به مطلق صورت به

 .دانند نمي مشروع باشد، نشده شناخته رسميّت به اسا  اين بر كه حقّي و دانند مي قانون

 و تبعيّهت  له وم  عهدم  معنهاي  بهه  بلكهه  نيست، آن متعار  معناي به موارد اين رد حق ندانستن مشروع البته

 حهق  بشناسهد،  رسهميت  به قانون را هرچه»: گويند مي دانان حقوق. باشد ه  شرعي اگرچه است، آن رعايت

 كه است آن منظور بلكه نباشد، ه  حق باشد نكرده تصريح قانون را چه هر تا ندارد مفهوم تعبير اين. «است

. دارنهد  نظر حق قانوني ركن به و است حق كنند حمايت آن از و كنند تصريح آن به شرع يا قانون چه آن هر

 روابهط  در احتهرام  از نبهودن  برخوردار صورت در كه است اخمقي هقاعد يك فقط حق صورت، اين غير در

 .بود نخواهد برخوردار ه  شان اين اجتماعي،

 كهه  حقهي  كه بيان اين به است، تقييد ها آن در اصل بلكه نيست، اطمق قحقو در اصل نكته، اين به توجه با

 آن رعايهت  و بهودن  تبعيهت  و احترام داراي حق  بشمارند، حق( شرايطش و قيود تمامي با) قانون و شريعت

 اصهطمحي  حهق  نتيجهه  در و نهدارد  اجرايهي  ضمانت ا  اجتماعي مفهوم در حق لذا. است ضروري و الزم

 .نيستند مصطلح حق... و العطا  حق برادري، حق نبنابراي. نيست

 اجتمهاعي  و فهردي  خصوصيات از آميخته ماهيّت  يك حق اسممي، ديدگاه در شده گفته حق اجتماعي نقش

 حق صاحبان تا است نشده شمرده اشخاص براي اجتماعي قانوني جايگاه يك عنوان به حق طرفي، از. است

 عهدم  يها  آن كهاربري  عهدم  صهورت  در مدتي از پس و باشند آن عما ا متصدي  كارگ اراني، صورت به فقط

 شهرع  كهه  اسهت  امتيهازي  و است شخص به متعلق حق بلكه. شوند بركنار سمت اين از آن، مطلو  كاربرد

 اسهت  شناخته شخصي حق يك عنوان به را مالكيت حق شرع مثمً است، شناخته رسميّت به اشخاص براي

 .است نموده حفاظت ديگران تعديات از و است كرده تحماي آن از تشريع مقام در و

 در آن بهه  بنهدي  پهاي  و حق كه آن چه باشد، مي ني  اجتماعي خصوصيّت و صفت داراي حق ديگر، طرفي از

 به بشر نوع زندگي، جهت در مثمً است، ايشان اجتماعي وظايف انجام و مردم اجتماعي زندگي تامين جهت



11 
 

 و آوردن دست به اما بگذراند، را ا  زندگي تا دارد نياز كار و لبا  مسكن، غذا، قبيل از امكاناتي، و وسايل

 در اجتمهاع  افهراد  از ديگهر  بسهياري  با لذا دارد، اجتماعي زندگي و زيستي ه  به نياز امكانات اين از استفاده

 مالكيهت  اين ديحدو تا اند، كرده لغو خود حكومتي نظام در را مالكيت حق كه كساني حتي باشد، مي ارتباط

 سهابق  شهوروي  جماهير اتحاد قوانين در كه چنان اند، پذيرفته( است بشري حيات هادام هالزم كه) را شخصي

. اسهت  پذيرفتهه  مصهرفي  نيازهاي هزمين در را افراد شخصي مالكيت بود، خصوصي مالكيت لغو سردمدار كه

 درآمهدها،  در شههروندان  شخصهي  يهت ملك حهق »: خواني  مي كشور اين 1331 سا  مدني قانون 11 ماده در

 را خهانگي  نيازههاي  كهه  چي ههايي  در و اسهت  معيشهتي  اقتصهاد  الزمه كه چه آن و مسكوني من   ها، ذخيره

 قهرار  حمايهت  مورد قانون ميراث، طريق از شهروندان شخصي نيازهاي در كه چي هايي در و كند مي برآورده

 «.دهد مي

 دسهت  بهه  تهوان  مي ني  مختلف حقوق مورد در شرع سلبي يا و ابيايج احكام برخي از اجتماعي وظيفه اين

 افهراد  به ضرر موجب كه جايي در حقوق ههم لذا. است نشده تصريح آن به خاص صورت به اگرچه آورد،

 .بود خواهد اجتماعي وظيفه گويي پاسخ حق و شود مي تقييد( قصد بدون چه و قصد با چه) گردد جامعه يا

 اخهمق  يها  و مهذهب  يها  قانون اسا  بر جامعه كه است الت امي و احترام حق، اسياس ركن كه است بديهي

 افهراد  يها  و اخمق يا مذهب يا جامعه قانون به مضرّ حقّ اين اگر كه صورتي در دارد، مي ا عما  آن به نسبت

 امهوا   بهردن  نبهي  از ديگران، به زدن ضرر حق مثمً بود، خواهد معنا بي آن به نسبت الت ام و ها حمايت باشد

 زيسهتي  ه  مسير در را آن بكارگيري اقتضاي حق اجتماعي جايگاه زيرا است شده گرفته حق صاحبان از... و

 داشهته  را حهق  صهاحب  توسهط  حهق  متعلق آوردن دست به در اساسي نقش جامعه چنين ه . دارد اجتماعي

 !بگيرد؟ ناديده را حق ياجتماع نقش كه داد را اجازه اين حق صاحب به توان مي چگونه حا  است 

 فرد كه است امتيازي ديگر، تعبير به يا و است اجتماعي و فردي خصوصيات از آميخته ماهيتي حق خمصه،

 و نمايهد  مختهلّ  را اجتماعي زندگي تواند نمي فرد حق لذا. باشد مي دارا ا  اجتماعي زندگي تامين جهت در

 .نمايد ايفا را فردي و شخصي نقش تنها و نگيرد نظر در را آن يا

 اسهت  حقوق ترين قوي كه ملكيت حق براي اجتماعي هوظيف اين به اسممي كشورهاي از بسياري قوانين در

 شهرط  بهه  اسهت،  جاي  ملك از انتفاع و استفاده»: گويد مي مصر مدني قانون 212 هماد در. است شده تصريح

 (5«.)باشد شتهدا سازگاري ملكيت حق اجتماعي هوظيف با ملك از انتفاع كه آن
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 اسالمی حکومت در فردی حقوق

 امهام  مرحوم. نمايي  دقت و توجه اسممي حكومت در فردي حقوق اعتبار و شان به است مناسب جا اين در

 و حقهوق  شهان  خهوبي  بهه  انهد،  بهوده  اسممي جمهوري گذار بنيان و اسممي حكومت پرداز نظريه كه خميني

 .است كرده تشريح جوانبش تمامي در اسممي حكومت يك ضمن در را فردي هاي آزادي

 شههروندان  منهدي  بهره ضامن را اسممي حكومت و شمارند مي محترم اشخاص براي را طبيعي حقوق ايشان

 حقهوق  از بايد ني  آنان»: اند فرموده شان حقوق و مذهبي هاي اقليت مورد در. شناسند مي شان طبيعي حقوق از

 (1«. )شوند مند بهره است، داده قرار ها انسان مهه براي خداوند كه خودشان طبيعي

 را آن اساسهي  و ركهين  ركن و كنند مي بيان وجه ترين مبنايي به را معنا اين ها آزادي و حقوق تبيين در ايشان

 اعتقهادات  تهرين   ارز  با و ترين مه  كه عقايد ههم اصل و ريشه»: اند فرموده باره اين در. اند دانسته توحيد از

 باشد تسلي  بايد حق، اقد  ذات برابر در تنها انسان كه آموزد مي ما به اصل اين... است توحيد اصل ماست

 هه   انساني هيچ اسا ، اين بر. باشد خدا اطاعت او اطاعت كه اين مگر كند، اطاعت نبايد انساني هيچ از و

 را بشهر  آزادي اصهل  اعتقادي اصل آن از ما. كند مجبور خود برابر در تسلي  به را ديگر هاي انسان ندارد حق

 وضهع  قهانون  او بهراي  كنهد،  محروم آزادي از را ملتي و جامعه يا انساني ندارد حق فردي هيچ كه آموزي  مي

 (7«. )كند

 اسهت  بشهر  اوليه حق»: اند فرموده و اند شناخته بشر اوليه حق يك عنوان به را حقوق قلمرو در آزادي ايشان

 خهواه   مهي  مهن  باشه ،  مسهتقل  خهواه   مي من باشد، آزاد حرف  خواه  مي من ،باش  آزاد خواه  مي من كه

 (2.« )پذيرند مي شما از بگوييد شما جا هر در كه است حرفي اين است، اين ما حر  باش ، خودم

 مهردم . باشهد  داشهته  تعريهف  كهه  نيسهت  اي مسهئله  يهك  آزادي،‹: انهد  فرموده اساسي، هاي آزادي تبيين در و

 ال ام شما به كسي باشيد، داشته را عقيده اين حتماً بايد شما كه كند نمي ال امشان كسي است، دآزا شان عقيده

 ال امتهان  كسي كني، انتخا  را اين بايد كه كند نمي شما به ال ام كسي برويد، را راه اين بايد حتماً كه كند نمي

 واضهحي  چيه   يهك  آزادي كنهي،   انتخها  را شغلي چه جا آن در يا باشي داشته مسكن كجا در كه كند نمي

 (3.« )است
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. اسهت  انسهان  آزادي هسهت،  عهال   در كه هايي نعمت باالترين از»: اند فرموده آزادي ب رگداشت  و شان در و

 (11.« )بكند خود  آزادي فداي را چي   همه است حاضر انسان

 آزادي داراي افهراد  ههمه  اسهممي  حكومت در»: اند فرموده اسممي حكومت در مخالف هاي عقيده آزادي در

 (11.« )ندارند را كاري خرا  آزادي وليكن هستند اي عقيده هرگونه در

 محفهوظ  قهانوني  ضهوابط  حسب بر فردي هر بر شغل انتخا  آزادي اسمم در»: اند فرموده شغل آزادي در و

 (12« )است

 چنهان  نيسهت،  فرقي حقوق اعانو در مرد و زن بين كه كنند مي تصريح آزادي و فردي حقوق هدربار چنين ه 

 مالكيهت،  حق كار، حق تحصيل، حق دارد، مرد كه دارد را حقوقي همان زن اسممي، نظام در»: اند فرموده كه

 (13« )دارد حق ه  زن دارد، حق مرد كه جهاتي تمام در گرفتن، راي حق دادن، راي حق

 .دادند مي قرار تاكيد مورد را مردم آحاد سياسي حقوق خاصي عنايت با ايشان

 مهذهبي  و سياسهي  ههاي  جمعيهت  هها،  گروه اح ا ،»: اند فرموده مذهبي ه سياسي هاي تشكل آزادي مورد در

 كشهور  و ملّيهت  نقهش  و حاكميهت  نقهض  و اسهمم  و اسممي جمهوري ضد بر شان اعما  كه مادامي آزادند

 (14.« )نباشد

 (15) .اند كرده تصريح نكته اين به بسياري موارد در

 كهس  ههيچ  باشد، آزاد بايد مطبوعات»: اند فرموده صراحت به ني  مطبوعات آزادي و بيان آزادي صخصو در

 (11.« )بگيرد را قل  جلوي ندارد حق

 (17). دانند مي محدود را مطبوعات آزادي خيانت و افساد اضرار، مورد در تنها

 را فهردي  ههاي  آزادي و حقهوق  اسهممي  حكومت كه شود مي روشن( ره)امام تاكيدهاي همه اين به توجه با

 .نمايد مي برخورد آن با توحيد اصل از برگرفته امر يك عنوان به بلكه شمارد، مي محترم

 ايهن  به تصريح ضمن( ره)خميني امام. هستند ذاتي حدود و قيود بعضي داراي ها آزادي و حقوق حا  هر به

 آزادي حهدود  هكنند معين و محدودكننده را نونقا و (12) دانند مي عقمني كارهاي قلمرو در را آزادي مطلب،

 (13). دانند مي
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 را اسمم ما»: اند فرموده ني  باره اين در. است مطلو  اسممي حكومت در كه دهد مي اي آزادي مردم به اسمم

 (21.« )اسمم منهاي آزادي نه بدهد، ما به آزادي اسمم كه خواهي  مي

 بهه  آنچهه  مگر است، مطلق طور به آزادي اسمم در»: دانند مي سدهمف و ضرر را اسمم در آزادي قيد و حدّ و

 (21) .«باشد اي مفسده موجب و باشد داشته ضرر ملّت حا 

 ايهن  ته اح   مشهكل  حهل  راه بهه  اينهك  اسممي، حكومت در فردي هاي آزادي و حقوق موقعيّت به توجه با

 .پردازي  مي حكومت عملكردهاي و ها سياست با حقوق

 اسالمی حکومت در فردی قوقح تحديد مبانی

 تحديهد  مبهاني  عنهوان  به ها آن ترين مه  كه اند دخيل و موثر فردي حقوق همحدود تعيين در مختلفي عناوين

 كهه  را مختلهف  مبهاني  و عنهاوين  بخهش  اين در ما كه است الزم نكته اين تذكر: شوند مي بيان فردي حقوق

 گهاه  و متهداخل  عناوين اين گاه. نمايي  مي مطرح باشد داشته دخالت فردي حقوق كردن محدود در تواند مي

 :كني  مي مطرح را آنها ههم موضوع تر دقيق طرح جهت به ما لكن و آيند مي نظر به مرتبط

 عمومی مصلحت ـ1

 از كهه  جها  آن تها  اسهت  بوده قايل عمومي و شخصي از اع  مصالح، براي را وااليي نقش ديرباز از شيعه فقه

 .است شده شمرده مفاسد و مصالح از احكام تبعيّت شيعه اصولي و مه  مباني جمله

 زمهان،  گذشهت  بها  و اسهت  شهده  برآورده و است يافته تبلور اسمم، ثابت احكام  در مفاسد و مصالح برخي

 و مسهتحدث  اصهوالً  كهه  ايهن  يها  و هستند موقت يا كه اند نموده بروز ديگر شكلي به مفاسد و مصالح همان

 كهه  احكهامي  و هسهتند  ثابهت  شارع موردنظر مفاسد و مصالح كلي، اصو  در اگرچه ند،رس مي نظر به جديد

 .دارند بيان يا تبديل به نياز جديد مسايل و موضوعات بروز تبعيت به هستند مفاسد و مصالح اين هكنند تامين

 اما اند، كرده شريحت و تبيين را ها آن قوانين، و است داشته نظر در شرع اوليه احكام را فردي مفاسد و مصالح

 حقهوق  بها  كه نمايد مي بروز شكلي به اسممي جامعه( عمومي صمح يا و جامعه صمح) عمومي مصالح گاه

 .ندارد سازگاري ظاهر در فردي و شخصي
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 در و شهود  دفهع  بايهد  عمومي مفاسد و شود برآورده بايد كه است اموري جمله از مسلمانان عمومي مصالح

 گونهه  ايهن  با برخورد در ها حكومت اين فرق. ندارند تفاوتي ه  با غيراسممي و اسممي حكومت جهت اين

 ته اح   ههاي  حهل  راه و شهرعي  مباني اسا  بر مصالح اين اسممي حكومت در كه است آن مفاسد و مصالح

 مصهالح  اعمها   مشهروعيت   رغه   علي ه اسممي حكومت غير در و. شود مي برآورده عمومي و فردي مصالح

 .باشد نمي موردنظر نكته اين ه مسلمانان واقعي و عمومي

 امهام  جملهه  از انهد،  گرفتهه  نظهر  در شهرعي  حهاك   بهراي  فقط را عمومي مصالح اعما  حق فقيهان از برخي

 للمسهلمين  صمح هو بها يعمل ان المسلمين والي و( ع)لممام»: فرمايند مي الوسيله تحرير در كه( ره)خميني

 (22) .«للجامعة صمح و النظام في دخيل هو مما غيرهما او تجارة صرح او صنعة او سعر تثبيت من

 آن با) ظالمي حاك  كه صورتي در حتي و ندانسته شرع حاك  به منوط را مصالح گونه اين ا عما  ديگر برخي

 كنهد،  اقتضها  عمهومي  مصلحت و منفعت كه مواردي در تصر  حق شود، حكومت متصدي( ندارد حقي كه

 صهادر  را هها  ايهن  امثها   و مقاسهمه  خهراج،  مانند مالي، حقوق گرفتن جواز به فتوا فقيهان از برخي لذا. دارد

 دانسهته  مشهروع  يها  گهذارده  حكومهت  هعهد به اسممي جامعه در عمومي مصالح تامين حا ، هر به .اند كرده

 .است شده

 اند عبارت آن انواع از برخي: باشد مي مراتبي داراي ه  آن نوع هر و است انواعي داراي خود عمومي مصالح

 .امنيت ه5 و مفسده دفع ه4 حرج  نفي ه3 ضرورت  ه2 معيشتي  نظام حفظ ه1: از

 مراتهب  ايهن . انهد  دانسته مشروع را احكامي مرتبه هر اسا  بر و كرده ذكر را مراتبي مصالح براي سنت اهل

 (23). تحسينيات ه3 و حاجيات ه2 ضروريات  ه1: از اند عبارت

 معنهاي  بهه  ضهرورت  بلكهه  است، نشده ارايه مصلحت هگان سه مراتب اين از مشخصي بيراتتع شيعه فقه در

 عنهوان  بهه  ميته اكل مجوّز ضرورت يا حيات حفظ ضرورت ايشان تعبيرات ميان در است رفته كار به عامش

 و ضهروريات  اسها ،  ايهن  بهر . است حد اين از تر ك  ضرورت گاه و است رفته كار به ضرورت اعمي حد

 در كهه  حاجيهات  از ديگهري  بخهش  و تحسهينيات  اما بود، خواهند ضرورت عنوان شامل ازحاجّيات يبخش

 بستگي متوليان نظر به كه اند، مصالحي بلكه شوند، نمي محسو  ها ضرورت از نيستند، داخل ضرورت مرتبه

 برسهد، ( آن شهيعي  تعبيهر  بهه ) ضهرورت  حهد  به عمومي مصلحت كه صورتي در نكته، اين به توجه با. دارد

 .كند مي تقييد را آن و دهد مي قرار خود نفوذ در را فردي حقوق
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 در اسهت  شهده  مقهدم  افهراد  حقوق بر عمومي مصلحت كه كني  مي برخورد احكام از مواردي به شريعت در

 بازر مصاديق از احتكار منع ركبان، تلقي از منع تسعير، قبيل از است، شده جعل اسا  اين بر احكامي نتيجه

 .است تقدي  اين

 دارا ني  را اجتماعي نقش يك حقي هر كه است آن فردي مصلحت و حقوق بر عمومي مصلحت تقدم وجه

 هعههد  بهه  را تكهاليفي  هه ،  شده شناخته رسميّت به حقوق ه است شده بيان اين از پيش كه چنان ه باشد مي

 در شهود،  گرفتهه  كهار  بهه  دارنهد  نظهر  در قهانون  و شرع كه وجهي در ايشان به مربوط حقوق تا نهد مي افراد

 حهق  اعتبار اركان باشد، م اح  اجتماع مصلحت با اصوالً يا نكند ايفا را اجتماعي نقش اين حقّي كه صورتي

 .شد خواهد مختل

 را فهردي  حقهوق  تواننهد  مي( شرايطش با ها آن تامين صورت در) عمومي مصالح به توجه با موضوعه قوانين

 نشهده  بينهي  پهيش  آن ج ييهات  قهانون  در كه است هايي ضرورت اسا  بر مصالح گاه كه چنان كنند، تضييق

 يها  موقت صورت به خارجي يا داخلي امنيت و آيند مي حسا  به آن امثا  و امنيتي هاي ضرورت يا و است

 يها  خهارجي  دشهمن  برابهر  در كشور از دفاع حين در مثا  طور به دارد، را فردي حقوق تحديد اقتضاي داي 

 منهع  شهان  امهوا   در تصهر   از مالكين و شود مي استفاده افراد اختصاصي اموا  يا و خانه يا زمين زا داخلي

 .گيرد انجام بايد آن مناسب جبران چه اگر شوند، مي

 اكتفها  بايد ممكن حداقل به زمان جهت از ه  و مقدار جهت از ه  كه هستند هايي مصلحت ها ضرورت اين

 .«بقدرها رتتقد الضرورات» كه آن چه شود،

 تصهريح  عمهومي  مصهالح  اسها   بهر  اسهممي  حكومهت  در فردي حقوق تضييق به مواردي در خميني امام

 :شود مي اشاره ايشان سخنان از نمونه دو به كه اند فرموده

 باشد بد رفتار  خود  زن با مردي چه چنان اگر هست، فقيه شئون از»: فرمايند مي خميني امام اوّل، نمونه

 معنهايي  همهين  جملهه  من... كند طمق اجراي شود نمي ديد اگر و كند تاديب ثانياً، و كند نصحيت ،اواّلً را او

 باشهند  داشهته  هايي گرفتاري چه چنان اگر دارند شوهر االَّن كه زنهايي كه كرديد طرح و كرديد سوا  شما كه

 دادگهاهي  به است، فقيه آن در كه مجلسي به است، فقيه كه جايي آن به كنند مي رجوع ها آن بكنند؟ بايد چه

 را شهوهر  كنهد   مي تاديب را شوهر باشد صحيح چه چنان اگر و كند مي رسيدگي فقيه و است فقيه آن در كه

 اگهر  كهه  امر اين بر دارد واليت. دهد مي طمق نكرد چه چنان اگر و كند عمل درست كه اين به كند مي وادار
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 دسهت  در كهه  اگرچهه  طمق و. دهد مي طمق شود مي كشيده ادفس به زندگي يك كشد  مي فساد به چه چنان

 ديهد  كهه  جهايي  در و ديهد  را مسهلمين  مصلحت ديد  را اسمم مصلحت كه جايي در فقيه لكن و است مرد

 (24)« .بدهد طمق اين، غير به شود نمي

[ نامشهروع  امهوا  ] اموا  طور اين اسمم»: فرمايند مي خود اموا  در مالكين حقوق در خميني امام دوّم، هنمون

 اگهر  مها  معنها  ايهن  بر زايد و است، حدودي به محدود و مشروع اموا  اسمم در و شناسد نمي رسميّت به را

 كهه  اسهت  طهوري  امهوا   لكهن  است، مشروع ه  اموالش خو  دارد، ه  اموالي كسي يك كه بكني  فرض

 مصهالح  بهراي . باشهد  قهدر  ايهن  نبايهد  هست كه مقدار اين به اين كه داد تشخيص امر وليِّ فقيه، شرع، حاك 

 شهمرده  محتهرم  مقهد   شهارع  كهه  حا  عين در را، مالكيت... و كند تصرّ  و كند غصب تواند مي مسلمين

 همهين . اسهت  اسمم و مسلمين صمح خم  ببيند كه محدودي مالكيت همين تواند مي امر ولي لكن است،

 (25.« )شود مصادره او از فقيه حك  با و معيني حد يك به كند محدود  را مشروع مالكيت

 قانون ـ2

 و نمايهد  مهي  تضييق را فردي حقوق مواردي در يابد، مي تدوين شرع اسا  بر اسممي حكومت در كه قانون

 .دهد مي قرار فردي حقوق بر اجتماعي احكام از برخي ه ترجيح  مستند را اه  مصالح

 دوّم و بيسهت  اصل در. است شده تصريح مطلب ينا به مواردي در ايران اسممي جمهوري اساسي قانون در

: گويهد  مهي  اصهل  ايهن . كنهد  مهي  تعيهين  قهانون  را آن قيد و كند مي تصريح را فردي حقوق جامع، صورت به

 تجهوي   قهانون  كهه  مهواردي  در مگر است، مصون تعرض از اشخاص شغل و مسكن حقوق، جان، حيثيت،»

 .33 و 32 ،22 ،25 ،24: اصو  جمله از شده، تصريح طلبم اين به ني  ها آزادي و حقوق ساير در «.كند

 احكهام  قسه ،  يك و ثابت احكام قس ، يك: است احكام گونه دو از يافته تركيب اسممي حكومت در قانون

 .نامند مي «حكومتي احكام» اصطمحاً را متغير احكام متغير،

 بهه  هها  آن موافقهت  رعايت و شريعت نقواني سايه در امر ولي كه است تصميماتي حكومتي احكام از منظور

 شهان  اجهراي  شهده،  ياد مقررات. آورد درمي اجرا به و نموده وضع مقرراتي آن طبق و گرفته مصلحت حسب

 غيرقابهل  و ثابهت  آسماني قوانين كه تفاوت اين با باشند، مي اعتبار داراي شريعت مانند و اند ضروري و الزم

 اسهت  آورده وجود به را ها آن كه باشند مي مصلحتي تابع بقا و ثبات در و تغيير قابل وضعي مقررات و تغيير
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 و تغييهر  تهدري   بهه  مقهررات  ايهن  طبعاً است تكامل به رو و تحو  در انساني جامعه زندگي پيوسته چون و

 .دهد مي خود از بهتر به را خود وجاي كرده پيدا تبد 

 كهه  شهريعت  قوانين و آسماني احكام نخست، قس  :دانست قس  دو بر را اسممي مقررات توان مي بنابراين،

 سرچشهمه  واليهت  كرسهي  از كه است مقرراتي دوّم، قس  و باشند مي تغيير غيرقابل احكامي و ثابت مواردي

 (21). شود مي اجرا و شده وضع وقت مصلحت حسب به و گرفته

 دولتهي  ههاي  سازمان ينب صحيح روابط برقراري آن، امور تنظي  جامعه، سممت حفظ حكومتي احكام وظيفه

 ماليهاتي،  تعليمهاتي،  فرهنگهي،  مسهايل  مهورد  در يكديگر، با افراد يكديگر، با ها سازمان مردم، با غيردولتي و

 تجهارت  سهكه،  ضهر   مقهادير،  و اوزان شهوارع،  و طهرق  آبادي، و عمران بهداشت، صلح، و جنگ نظامي،

 سهاير  و هها  سهرزمين  و شههرها  زيبهايي  و فهت نظا سياسي، اقتصادي، حقوقي، ارزي، امور خارجي، و داخلي

 (27). باشد مي دست اين از مسايل

 جعهل  اسهممي  جامعهه  امهور  هادار بهراي  شرع حاك  كه اي حكومتي احكام و شرع ثابت احكام است بديهي

 را اسهممي  حكومهت  قهانون  مقررات، اين. نباشد آن با مغاير يا و باشد شريعت احكام با موافق بايد كند، مي

 .هستند سلبي احكام گاه و ايجابي احكامي گاه كه دهند مي تشكيل

 و. كهرد  اشهاره  محرمهه  مكاسب همحدود در مالكيت حق تحديد مثا  به توان مي شريعت ثابت احكام بين در

 امهم   در تصهر   به مربوط قوانين و شهرسازي ضوابط رعايت به توان مي ايجابي حكومتي احكام قس  در

 آن هكننهد  احيها  يها  مالهك  توسط كه زميني ملكيت سلب به توان مي سلبي احكام خشب در كه چنان زد، مثا 

 .آورد مثا  است، مانده معطل

 محهدود  را آن و دارنهد  ته اح   اشخاص فردي حقوق با شكلي به فوق هاي گونه از يك هر كه است بديهي

 .شوند مي تضييق فردي حقوق قانون، داشتن مقدم با لذا. كنند مي

 مسهتقل  صهورت  بهه  كه دارند افتراقي چه حكومتي احكام عنوان و عمومي مصلحت عنوان ستا ذكر شايان

 مصهالح  اسها   بهر  نيه   حكهومتي  احكهام  كه آن با نشدند، ادغام يكديگر در عنوان دو هر چرا و شدند طرح

 شوند؟ مي جعل عمومي
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 بها  چهه  و شرايط عجام حاك  و اسممي حكومت وجود با چه) عمومي مصالح كه است آن تفصيل اين وجه

 كهه  نمايهد  اقتضها  مسهلمانان  عمهومي  مصلحت اگر كه معنا اين به است  فردي حقوق قيود از يكي( آن نبود

 در غيراسهممي  و اسممي حكومت بين ترديد بي شود، عمل... و ثبتي مقررات يا رانندگي و راهنمايي مقررات

 وجهود  و اسهممي  مشروع حكومت وجود نبدو حكومتي احكام ولي نيست، فرقي مقررات اين رعايت ل وم

 لكهن  و اسهت  حكومتي حك  مم  و منشا عمومي مصلحت گرچه بنابراين،. ندارد معنا شرايط جامع حاك 

 .باشد مي عنوان آن از مستقل احكام اين حجيّت و اعتبار وجه

 اسهت، ( ص)هاللّه  رسهو   مطلقهه  واليت از اي شعبه كه حكومت»: فرمودند( ره)خميني امام اسا ، همين بر

 تواند مي حاك . است ح  و روزه و نماز حتي فرعيه، احكام تمام بر مقدم و است اسمم اوليه احكام از يكي

 توانهد  مهي  حهاك   كند، رد صاحبش به را من   پو  و كند خرا  است، خيابان مسير در كه را من   يا مسجد

 (22.« )كند تعطيل ل وم مواقع در را مساجد

 بهه  واحهد  ولهيّ  يهك  به اسممي امت امور اداره كه امر اين قبو  از پس»: اند گفته برخي بيان همين تقرير در

 جههت  در را خهود  فكهري  دقهت  كهه  اسهت  فرض وي بر پس است، شده داده قرار امت راعي و قي  عنوان

 امهت  هادار در وي كهه  اعمهالي  كهه  جها  آن از لكن گيرد، كار به است امّت حا  به اصلح چه آن به يابي دست

 ولهيّ  را وي خداوند، كه هنگامي ناچار به پس نيست، اُمت افراد حقوق هداير از خارج نمايد اجرا خواهد مي

 اسهت  امت بر حاك  او رضايت و اراده و باشد مي نافذ امّت حق در تصميماتش پس است، داده قرار اُمت بر

 كهه  رسهيد  جها  ايهن  بهه  امر ولي قتد و فكر كه صورتي در مثمً ندارند، را وي كنار در دخالت حق ايشان و

 مسهير  در و باشد تر بيش رفاه ايجاد براي فقط امر اين حتي است، شهرها هاي خيابان توسعه امت براي اصلح

 صهورت  در هه  امهت  مصهلحت  بهراي  امهم   اين از استفاده پس بود، شده واقع شخصي امم  توسعه، اين

 بهه  منهوط  شخصي مصالح در امم  اين از استفاده كه آن چه نيست، مالكين رضايت به موكو  ه آن اقتضاي

 در و. باشهد  مهي  امر ولي به منوط استفاده است امت مصالح به مربوط كه چه آن در اما و است ايشان رضايت

 شهرعاً  امهر  اوّ  از تصرفات اين به مالكين رضايت اصوالً بلكه ندارد، دخالتي ضرورت و اضطرار جهت اين

 (23.« )شود تاديه مالكين به عادله عوض بايد و ندارد را تصرفات مجانيّت اقتضاي امر اين بله،. نيست معتبر

 خداونهد  سهوي  از امهر  ولهي  انتصا  نظريه هاستفاد و ادله اطمق به تمسك و واليت شان اسا  بر بيان اين

 انيمبه  اسها   بهر  كهه  اسهت  شهده  بيان و تقرير حكومتي احكام ني  ديگري هاي وجه به اما است، شده ارايه
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 بهه  «مقدمهه » وجهو   بها   از جمله از بود، خواهد گونه همين به فردي حقوق تقييد همسئل ه ، غيرانتصا 

 چهه  اسهت،  ضروري و الزم ها آن از تبعيت و رعايت و مشروع حكومتي احكام «المقدمه ذي» وجو  واسطه

 احكهام  چهون  اسا ، ناي بر و است شده شمرده واجبات اه  از شئونش تمامي به اسممي نظام حفظ كه آن

 عنهاوين  از يكهي  كهه  مهواردي  در حتهي  لهذا . دارد مي پا به را آن و است نظام اين از حفاظت هالزم حكومتي

 مردم و نمايد تشريع نظام مصالح حفظ جهت را احكامي تواند مي شرع حاك  نباشد صادق ني  فقهي معرو 

 .نباشد سازگار مواردي در ني  ايشان فردي حقوق رخيب با اگرچه كنند، تبعيّت احكام و قوانين ازاين بايد ني 

: كهه  شهوند  مهي  تقريهر  گونهه  بدين حكومتي احكام امر، وليّ مردمي انتخا  هنظري استفاده اسا  بر چنين ه 

 شهرايط  بيعهت،  عقد ضمن در تواند مي والي باشد، وي با بيعت و جامعه انتخا  به والي واليت كه هنگامي»

 نمايهد  تضييق را فردي حقوق برخي كه كند وضع را قوانيني بتواند وي كه آن جمله زا و دهد قرار را خاصي

 (31.« )آورد عمل به را مقتضي گيري تصمي  جامعه صمح اسا  بر و

 فهردي،  ههاي  آزادي و حقهوق  بها  ته اح   مهوارد  در آن بهودن  مقدم و حكومتي احكام مشروعيت به توجه با

 ضهوابط  ايهن  تهرين  مهه  . اسهت  الزم نيه   حكهومتي  احكهام  و نقواني وضع و امري قواعد و ضوابط رعايت

 :از اند عبارت

 اگرچهه  نكننهد،  تجهاوز  شهرع  ثابت قوانين قلمرو از يعني باشند  تضاد در ثابت قوانين با نبايد احكام اين ه1

 .باشد احكام اين جوهر و روح به توجه

 قهوانين  از و شهده  ترسي  شريعت در كه را مقاصدي و اهدا  كه گردند مقرّر اي گونه به بايد قوانين اين ه2

 .بخشند تحقق است، شده استفاده ثابت

 .نباشد تضاد در ورزد، مي اهتمام ها آن به شك بدون اسمم كه هايي ارز  و اخمقي مبادي با ه3

 .باشد جامعه خير و مصلحت با منطبق وضعي قوانين ه4

 تها  گهردد  اتخهاذ  ايمهان  و تهدبير  و بينش صاحبان و خبره اهل با مشورت از پس زمينه اين در تصميمات ه5

 (31) .«االمر في شاوره » و «بينه  شوري امره  و». باشد واقع با بيشترمنطبق هرچه

 اگرچهه  نمايهد،  اجهرا  و كنهد  وضهع  حكومتي احكام عنوان به را قوانيني تواند مي شرع حاك  اوصا ، اين با

 .شود محقق حدودي تا فردي حقوق تضييق
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 :هستند ها اين برد، نام احكام اين قلمرو عنوان به توان مي كه را وارديم ترين مه 

 اسهت،  تصهر   رخصت و اجازه كسي هر براي شان قانوني و اولي شكل در كه مباحات و اباحه موارد( الف

 اولهي  حكه   بهه  شهخص  مثمً سازند، محدود را ها آن ديد صمح و مصلحت رعايت با تواند مي امر ولي لكن

 و مقتضهيات  بها  موافق و مناسب موارد در تواند مي امر ولي لكن نمايد، استفاده طبيعي هاي ثروت از تواند مي

 .كند محدود را آن شرايط

 امهر  و تع يرات همسئل مثل است، ها آن ساختن محدود به مكلّف شان واليت دليل به امر ولي كه مواردي(  

 .منكر از نهي و معرو  به

 وجود اولي حك  از تر مه  ثانوي عنوان يا و مصلحت يا خاص هاي ضرورت آنها رد كه) استثنايي موارد( ج

 .شود نظر صر  اولي حك  مصلحت از كند مي ايجا ( باشد داشته

 و طهرح  مجها   اينك كه است ناميده «الفراغ منطقة»( را حكومتي حك  قلمرو) باره اين در صدر شهيد مرحوم

 .نيست آن تفسير

 شهود،  مي جاري ثانوي عناوين قلمرو در كه احكامي حكومتي، حك  از مقصود كه ستا الزم نكته اين تذكر

 شهرعي  احكهام  از اسهممي  حكومهت  در قوانين لذا و ندارند تقيدي ثانويه عناوين به احكام اين بلكه نيست،

 .اند شده ناشي امر ولي حكومتي احكام و( ثانوي و اولي از اع ) الهي

 جهايي  در. انهد  كهرده  تصريح اسممي حكومت در آن بودن اسا  و قانون تلفمخ اشكا  به( ره)خميني امام

 حكومت اميرالمومنين، حكومت و اللّه رسو  حكومت حتي قانون، حكومت حكومت، اسمم در»: فرمايند مي

 حك  پس هستند، االطاعة واجب قانون حك  به ها آن است، كرده تعيين را آنها خدا قانون يعني است  قانون

 را اسهمم  ثابهت  قهوانين  بيهان،  ايهن  در ايشان پس (32.« )كند مي حكومت خدا قانون و خداست قانون ن آ از

 .اند شمرده اسممي حكومت اصلي قانون همان

 اسهت  گفته خدا است، بوده تغييرات در مصلحتي كه ه  آنهايش»: فرمايند مي ه  ثانوي احكام موضوع در و

 يهك  بايهد  كهه  آيهد  مهي  پهيش  ها جامعه در مسايلي يك گاهي كه است معنا همين براي ثانويه احكام را، آنها

 (33.« )است الهي ثانويه احكام منتها است، الهي احكام ه  آن باشد، كار در اي ثانويه احكام
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 بهه  كنيهد،  عمل ثانويه عناوين به كه كند مي اقتضأ اسممي مصالح كه كنيد مي ممحظه گاهي»: اند فرموده ني  و

 نماينهدگان  بهه  اي نامهه  در را ثانوي احكام و عناوين اسا  بر گذاري قانون شيوه ايشان (34.« )كنيد عمل آن

 اخهتم   موجب آن تر  يا فعل كه دارد دخالت نظام حفظ در كه چه آن»: فرمايند مي و دهند مي تذكر مجلس

 آن تهر   ايه  فعهل  چه آن و است فساد مستل م آن فعل يا آن تر  كه دارد ضرورت كه آنچه و شود مي نظام

 به تصريح با اسممي، شوراي مجلس وكمي اكثريت وسيله به موضوع تشخيص از پس است، حرج مستل م

 در مجازنهد  شهود  مهي  لغو خود به خود موضوع رفع از پس و است متحقق موضوع كه مادام آن بودن موقت

 (35«. )آن اجراي و تصويب

 كهه  شهود  داده تذكر كه است الزم نكته اين»: هك كنند مي اضافه مضمون همين تكرار از پس ديگري جاي در

 هر چون ندارد، فرقي اوّليه احكام ردّ با كارشنا ، عر  وسيله به موضوع تشخيص از پس ثانويه، احكام ردّ

 انفهاذ  و مجلهس  راي از پهس  و ندارد فقيه واليت ا عما  به ربطي ثانويه احكام ني  و باشند مي اللّه احكام دو

.« كنهد  اقدام اي ممحظه هيچ بدون بايد آن اجراي در دولت و. ندارد را آن ردّ حقّ مقامي هيچ نگهبان شوراي

(31) 

 احكهام  عنهوان  بهه  و اسهت  اسممي حكومت در فقيه ولي خاص اختيار چه آن كه شود مي روشن بيان اين از

 كهه  اسهت  نهايي مع همان اين و است ثانويه احكام و شريعت ثابت قوانين از غير شود، مي ياد آن از حكومتي

 ايهن  كهه  آن بهه  تعبير»: نگاشتند شان جمهوري رياست زمان در انقم  فعلي رهبر به نامه در( ره)خميني امام

 جانهب  اين هاي گفته برخم  كلي به است، اختيار داراي الهي احكام چهارچو  در حكومت ام گفته جانب

 واليهت  و الهيهه  حكومهت  عرض بايد ،است الهيه فرعيه احكام چهارچو  در حكومت اختيارات اگر. است

 ههيچ  كهه  آن آمهدهاي  پهي  به كن  مي اشاره. باشد محتوا و معنا بي پديده يك( ص)اسمم نبيّ به مفوضه مطلقه

 در است آن حري  يا است من لي در تصر  مستل م كه ها كشي خيابان مثمً باشد  آنها به ملت م تواند نمي كس

 و ارز خهروج  و ورود از جلهوگيري  و ها جبهه به ال امي اع ام و وظيفه نظام نيست، فرعيه احكام چهارچو 

 از جلهوگيري  و ماليهات  و گمركهات  و مهورد  سهه  دو غير در احتكار منع و كاال خروج و ورود از جلوگيري

 الكهي،  مشروبات از غير نحو هر به اعتياد منع و مخدر موادّ پخش از جلوگيري و گذاري قيمت فروشي، گران

 اسهت  خارج شما تفسير بر بنا است دولت ازاختيارات كه آن امثا  صدها و باشد كه نوع هر به حهاسل حمل

 (37.« )ها اين امثا  صدها و
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 حكهومتي  احكهام  همان اند، آورده را آن از هايي مثا  و اند شده متذكر خود بيان اين در خميني امام كه چه آن

 از قهوانيني  توانهد  مي خاصي ضوابط و شرايط با ك حا و است اسممي حكومت اختيارات قلمرو در كه است

 حهدودي  تها  فهردي  ههاي  آزادي و حقهوق  شهده  ياد موارد تمامي در تقريباً. نمايند اجرا و وضع را دست اين

 .است اشخاص فردي حقوق بر ها آن تقدم و عمومي مصالح جهت به كه شود مي تضييق

 اسالمی زيستی هم اصول ـ3

 مختلهف  شهئون  از كه است شده برقرار مومنان و مسلمانان اجتماعي روابط اسمم عنوان به اصولي اسمم در

 حقوق ت اح  موارد در. است شده ري ي پايه اصو  اين مبناي بر ني  شرعي احكام از بسياري. باشد مي حاك 

 حقهوق  و شهود  مهي  مقدم است، كلي اصو  و قواعد اين مقتضاي چه آن كه است بديهي اصو ، اين با فردي

 .شود مي تقييد فردي

 در كهه  اسهت  اخمقهي  امهر  يك بلكه نيست، ال امي دايماً كلي اصو  اين اسا  بر تقييد كه است ذكر شايان

 در را ال امهي  تقييهد  لهذا  گيرد، قرار ني  حكومت ال ام مبناي تواند مي نكته همين خاصي حاالت و ها موقعيت

 در تاثيرگذار و اجتماعي سياسي، اخمقي، روابط قلمرو در گاه قواعد و اصو  اين. نمايد ايجاد فردي حقوق

 به كه زمينه، اين در تنها نه گاه و است آن هالزم مادي مسايل برخي و شود مي طرح اسممي جامعه روحيات

 .يابد مي جريان ني  اقتصادي مسايل در حتي اجتماعي، شئون تمام در كلي صورت

 از تهوان  مهي  مثا  طور به است، استوار ها آن پايه بر حقوق و ارندد حقوق از برتر ماهيتي اصو  و قواعد اين

 نشهات  ديگهري  قواعهد  كلي، اصو  اين اسا  بر گاه. برد نام ها نيكي در تعاون و برادري و اخوت رحمت،

 نگهاهي  بها  هستند، اسممي زيستي ه  اصو  كه مباني اين. كنند مي گذاري پايه را اسممي حقوق كه گيرند مي

 .گذراني  مي نظر از گذرا

 :رحمت ـ1

 خطها   تعهالي  و تبار  خداوند. است شده شمرده پيامبر و شريعت ارسا  اهدا  از يكي عنوان به رحمت

 .«للعالمين رحمة االّ ارسلنا  ما و»: است فرموده پيامبر به
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 بر آن كاماح و شريعت كه هنگامي. هستند عام مفهوم اين در داخل ني  احسان و عدالت كلي، اصل اين طبق

 احكهام  اجهراي  حاصهل  و مصهالح  ايهن  هد  پس است، رحمت شريعت، هد  و دارد جريان مصالح پايه

 .فرستاد فرو خاص شريعتي با را پيامبر بندگانش بر رحمت جهت به خداوند. است رحمت همان

 چهون  اشهد، ب كه شكل هر به اضم  و افساد و اضرار قصد كه دارد اقتضا رحمت اصل نكته، اين به توجه با

 انجهام  م بهور  قصهدهاي  از يهك  به مباحي فعل كه موردي هر در و نباشد جاي  باشد مي اسمم روح با منافي

 بيهع  جهواز  و معسهر  انظهار  چهون  فروعهاتي،  شارع رحمت پايه بر چنين ه  .باشد تقييد و تحديد قابل شود،

 .است فرموده تشريع را مضطر

 :برادری و اخوّت ـ2

 قهرآن  در. اسهت  اخهوت  و بهرادري  هقاعد نمود، برقرار خود پيروان بين در اسمم كه ياساس قواعد جمله از

 اسهت،  گرفتهه  قهرار  اسهتناد  مورد استحكام با مسلمانان بين در قانون اين. «اخوة المومنون انما»: فرمود كري 

 .اند داده قرار اشاره مورد ديگري بيانهاي به را معنا همين ني  ديگري آيات

 مبنا يك بلكه باشد، اثر بي فقهي ه اجتماعي هاي بحث در كه نيست رواني و اخمقي اصل يك نهات قاعده اين

 حكومهت  و آن شهكل  برترين در و اجتماعي سازمان و نظام ايجاد. است( آن معناي تمام به) زيستي ه  براي

 برخهي  در رديفه  حقهوق  تقييد اصل، اين اسا  بر. است اساسي اصل همين از گرفته نشات مسلمانان براي

 .است برخوردار الزم اخمقي مبناي از جوانبش

 در لكهن  اسهت،  شهده  رنهگ  ك  ا  فقهي شئون در نخستين عصر آن در اسممي، جوامع در اگرچه اصل اين

 انصهار،  كهه  بيني  مي. باشي  گر نظاره تواني  مي ا  فقهي و اجتماعي شئون در را اصل اين عظمت پيامبر عصر

 حهل  را مشهكمتي  و شهتافتند  ه  ياري به ها اخوت عقد اسا  بر و كردند تقسي  هاجرينم با را خود اموا 

 وارد فهردي  حقهوق  برخهي  بر مبنا اين اسا  بر تقيّداتي كه است آن بر شاهد خود عملكرد نوع اين. كردند

 .شود مي

 :اوليأ واليت ـ3

 واليهت،  مهوارد  از يكهي  انهد،  شهده  شمرده ديگر بعضي وليّ مومنان از بعضي كري  قرآن آيات از بسياري در

 كبهرا  واليهت  را واليت نوع اين. است آن متولي شرايط جامع اسممي حاك  كه است جامعه سرپرستي همان
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 ههاي  محدوده در ني  ديگري اولياي و اشخاص براي واليت اسممي جامعه در اما گويند، مي ني  كبرا امامت و

 .شود مي تعبير ني  صغرا واليت به آن از گاه كه است شده گرفته نظر در خاصي

 سهاير  واليت اينكه گرفت، قرار نظر مورد ا  حكومتي احكام به توجه با خود جاي در اسممي حاك  واليت

 .باشد مي نظر مورد اوليا

 روابهط  برخهي  آن اسها   بهر  و اسهت  اسهممي  نظهام  در زيستي ه  هقاعد( صغرا واليت) واليت از نوع اين

. اند گرفته قرار زيادي فقهي احكام مبناي واليات نوع اين فقهي مباحث در. شود مي ظي تن حقوقي ه اجتماعي

 .است واليت نوع اين بازر هاي مثا  از ازدواج امر در باكره دختر بر پدر واليت

. گهردد  مي ت اح  موارد در فردي حقوق تقييد موجب كه است واليت نوعي والدين از اطاعت ل وم همچنين

 در كهه  وصي واليت و جد واليت قبيل از دارد، دنبا  به ني  را ديگري فرعي هاي واليت گاه يتوال نوع اين

 .است شده واقع بحث موضوع فقه

 :تعاون ـ4

 قهرآن  در تعهالي  و تبار  خداوند. است اسممي جامعه در تعاون اسممي، زيستي ه  در مه  قواعد جمله از

 زشهتي  و گنهاه  در يهاري  هه   از و كرده ترغيب را صالح اعما  و نيكي در مشاركت و ياري ه  تعاون، كري 

 .«والعدوان االث  علي تعاونوا وال والتقوي البرّ علي تعاونوا»: است فرموده است  كرده دور

 و شناسهد  مهي  مسهتقل  صهورت  بهه  را فهرد  حقيقهي  و ذاتي شخصيت اسمم اگرچه كه، است آن نشانگر اين

 و خيهر  ناحيهه  در را ارتبهاط  ايهن  و دانهد  مي مرتبط جامعه با را او لكن گيرد، مي نظر در وي براي را حقوقي

 .كند مي نهي بدي و شرّ ناحيه در و كند مي تاييد نيكي

 علي تعاونوا وال) سلبي هجنب ه  و( والتقوي البر علي تعاونوا) ايجابي هجنب داراي ه  كه قاعده اين اسا  بر

 در فهردي  حقهوق  ته اح   صهورت  در است بديهي. است شده بمترت فقه در احكامي است،( والعدوان االث 

 .نمايد مي را فردي حقوق تقييد اقتضاي قاعده، ونيكي، خير بر تعاون هقاعد با موارد برخي
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 حق از سوءاستفاده ـ4

 ديگهران  ضهرر  و اضهرار  موجهب  كهه  نمايهد  اسهتفاده  حدودي در تواند مي خود  حقوق و حق از كس هر

 ضرر هرگونه قاعده اين اسا  بر. شناسي  مي ضرر نفي هقاعد نام به اسممي فقه در ار كلي قانون اين. نگردد

 ايهن  هالزمه  كهه  اند كرده طرح را مختلفي مباني قاعده اين مفهوم در فقيهان. است شده نفي اسمم در ضرار و

 كهه ) نيمبها  از يهك  ههر  طبهق  بر. است ضرر جبران و تدار  يا آن رفع و نفي و ضرر تكليفي حرمت مباني

 .بود خواهد( شود مي ديگران بر ضرر باعث كه) فردي حقوق تضييق موجب قاعده اين ،(شوي  معتقد

 حهق  تهرين  مه . اند شده گذاري پايه قاعده اين اسا  بر كه يابي  مي حقوقي ه فقهي احكام در را زيادي موارد

 بهر  و نهدارد  ملكيهت  مهوارد  به صاصاخت قاعده اين اما باشد، مي مقيد قاعده اين به ملكيت حق يعني فردي،

 شهامل  را فهردي  حقهوق  شهئون  تمهام  هه  اسهت  آمده( ص) پيامبر كمم در كه چنان ه آن سعي و مفهوم پايه

 اعمها   توانهد  نمهي  كهس  ههيچ »: اسهت  آمده چنين. ا. ا. ج اساسي قانون 41 اصل در كلي قانون اين. شود مي

 .«دهد قرار موميع منافع به تجاوز يا غير به اضرار وسيله را خويش

 و ربها  احتكهار،  انحصهار،  غير، به اضرار منع را اسممي اقتصاد ضوابط از يكي ني  قانون همان 43 اصل در و

 .است نموده ذكر حرام و باطل معاممت ديگر

 در تواند نمي كسي»: گويد مي مدني قانون 132 هماد جمله از است، جاري قاعده اين ني  خصوصي حقوق در

 حاجهت  رفع براي و متعار  قدر به كه تصرفي مگر شود، همسايه تضرر مستل م كه كند رفيتص خود ملك

 .است شده وضع كلي هقاعد اين اسا  بر قانون از ديگري مواد چنين ه . «باشد خود از ضرر رفع و

 را مختلفي وضعي احكام بلكه است، تكليفي حك  يك تنها نه هايش صورت ههم در حق از سوءاستفاده منع

 احكهام  جملهه  از( مبهاني  اخهتم   بها  قواعد ساير يا الضرر هقاعد استناد به) ضرر جبران ل وم. دارد دنبا  به

 .است امر اين بر مترتب وضعي

 جامعهه  يها  اشهخاص  به ضرر موجب كه مواردي در را حقوقي يا حقيقي اشخاص استفاده اسممي، حكومت

 ايجهاد  ضهرر  از نظر قطع با حق از استفاده اگرچه زد،سا محدود را حق صاحب و كند ممانعت تواند مي شود

 .باشد مجاز ديگران بر شده
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 مبنهاي  كهه  مصهالحي  و اجتمهاعي  شهان  به توجه با) ديگري حق هر و سياسي حق آزادي، حق ملكيت، حق

 ممنهوع  حقّهي  ههر  از سوءاستفاده ديگر، تعبير به اند  ديگران به اضرار عدم به منوط( باشند مي آنها مشروعيت

 .است

 چهه  آن مگهر  است، مطلق طور به آزادي اسمم در»: كه كند مي بيان زير تعبير به را قاعده اين( ره)خميني امام

 بها  الههي  ههاي  حكومهت »: فرمايهد  مهي  نيه   و (32« )باشد اي مفسده موجب و باشد داشته ضرر ملت حا  به

 حهدي  تها  دهنهد  مهي  دنيهايي  هاي حكومت كه آزادي مثمً دارند، فرق بسياري جهت در دنيايي هاي حكومت

 اي گونه به اسممي حكومت در آزادي كه حالي در نباشند، مضرّ شان اجتماعي نظ  و حكومت براي كه است

 (33)« .نباشد ه  او تربيت و صمح و شخص خود حا  به مضر كه است

 مجازات ـ5

 در. اسهت  مجهرم  فرد توسط جرم ارتكا  گردد مي فرد حقوق تحديد و تضمين موجب كه مواردي جمله از

 قصهاص،  حهدود،  از گذشهته . آورد مهي  فهراه   را خويش حقوق شدن محدود موجبات شخص صورت اين

 ههاي  مجهازات  گهردد،  مهي  ا عمها   هها  مجهازات  ايهن  مسهتحقان  بهر  مهوردي  صورت به كه تع يرات و ديات

 .گردد جامعه در فساد مانع تا است شده بيني پيش ني  اي بازدارنده

 مراعهات  و نظه   حفهظ  منظهور  به حكومت طر  از كه است عقوبتي يا تاديب بازدارنده تمجازا از مقصود

 جه اي  حهبس،  قبيهل  از گهردد،  مهي  تعيهين  حكومتي نظامات و مقررات از تخلفات قبا  در جامعه مصلحت

 اقامهت  از منهع  و معين نقاط در اقامت اجتماعي، حقوق از محروميّت پروانه، لغو كسب، محل تعطيل نقدي،

 (41). آن مانند و معين نقاط يا نقطه در

 ضهمانت  بهه  نياز گردد، مي وضع اجتماع مصلحت مراعات و نظ  حفظ منظور به حكومت توسط كه قوانيني

 هها  مجازات اين پس. نمايند نظر صر  جرم ارتكا  از ها مجازات آن هپشتوان به اشخاص تا دارد ني  اجرايي

 در موجهود  شهرايط  و اوضهاع  لحاظ به حكومت لذا. دارد را مجر ارتكا  از مجرمان بازدارندگي جهت تنها

 تعيهين  موجهود  مصهالح  گهرفتن  نظهر  در بها  را هها  مجازات اين خاص كميت و كيفيت نوع، مكان، زمان، هر

 اقهدامات  قهانون  در. كنند مي محدود يا سلب را شخص آزادي گاه و هستند بدني گاه ها مجازات اين. كند مي

 :است برشمرده زير قرار به را آزادي سالب اقدامات تاميني،
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 در عهادت  بهه  مجرمهان  داري نگهاه  هه 2 مجانين  تيمارستان در المشاعر مختل و مجنون مجرمان داري نگاه ه1

 مجرمهان  داري نگهاه  هه 4 صهنعتي   و كشهاورزي  هاي كارگاه در ولگرد و بيكار مجرمان داري نگاه ه3 تبعيدگاه 

 (41). اطفا  تربيت و اصههمح كانون در اطفهها  داري نگاه ه 5 و مخدر مواد و الكل استعما  به معتاد

 :است برشمرده زير قرار به را آزادي همحدودكنند اقدامات قانون، همان در

 اخهراج  هه 3 و معين محل در اقامت از ممنوعيت ه2 معين  هحرف يا شغل يا كسب به اشتغا  از ممنوعيت ه1

 (42). كشور از بيگانگان

 ه3 احتياطي  ضمانت ه2 خطرنا   اشياي ضبط ه1: از اند عبارت تاميني اقدامات ساير و اليم تاميني اقدامات

 (43). حك  انتشار ه5 و نظارت و قيمومت و ابوت حق از محروميت ه4 موسسه  بستن

 در امنيهت  اين. است جامعه براي امنيت تامين و ايجاد حكومتي، هر تكيه اسممي، حكومت وظايف جمله از

 متوجهه  را مسهئوليّت  جهرم  بهه  اقهدام  با مجرم. شود مي حاصل مجرمان مجازات و قانوني هاي حمايت سايه

 وي هسوءاسهتفاد  دليهل  بهه  را مجهرم  فردي حقوق مجازات،. دارد مي روا خود بر را عقوبت و ساخته خويش

 و يفيهت ك نهوع،  در اگرچهه  اسهت،  متعار  و معمو  ها مجازات اين كشورها تمامي قوانين در. كند مي تقييد

 بهه  تاكيهد  ضهمن  خهود،  اي ماده 2 به مشهور فرمان در( ره)خميني امام. باشند مي متفاوت ديگر يك با كميت

 اعهمم  ممنهوع  و شهد  ذكهر  كه چه آن»: كه كنند مي تصريح فرمان، اين 7 ماده در مردم غيرمالي و مالي حقوق

 اسهممي  جمههوري  نظهام  و اسمم الفمخ هاي گروهك و ها توطئه با رابطه در كه است مواردي غير در شد،

 و مجاههد  ههاي  شخصهيت  تهرور  و اسممي جمهوري نظام براندازي براي تيمي و امن هاي خانه در كه است

 خهدا  محهار   و كنند مي اجتماع االرض في ا فساد و كاري خرا  هاي نقشه براي و بازار و كوچه گناه بي مردم

 حهد  تها  و جهرم  حدود در بايد مجرمان با برخورد كه دهند مي كرتذ فرمان همين در البته.«باشند مي رسو  و

 بهه  اسهت  منحصر كه ماموريت حدود از خارج بايد مامورين حا  عين در و»: فرمايند مي باشد  قانوني مجاز

 (44.« )ندهند انجام عملي شرعيه، جهات و مقرره ضوابط حسب آنان سركوبي همحدود
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 معاهده ـ6

 اسها   بهر  مهواردي  در گهردد  مهي  فهردي  هاي آزادي و حقوق شدن حدودم موجب كه حكومت هاي فعاليت

 و شهود  مهي  تصهوير  مختلفي صورت به معاهده اين. گيرد مي برقرار حكومت و مردم بين كه است اي معاهده

 .دارد را خود خاص فقهي مباني

 يهك  عنوان به بيعت انتصا ، هنظري در اقوا  برخي يا و فقيه واليت در انتخا  نظريه اسا  بر كه اين اوّ ،

 عنهوان  بهه ) بيعهت  نقش توجه با. دارد عهده بر اسممي حكومت مشروعيت در را مهمي نقش عقد و معاهده

 .كنند اعتبار را خاصي شرايط معاهده اين ضمن در توانند مي مردم و والي( معاهده و عقد يك

 و ضهرورت  هنگهام  را فهردي  ههاي  آزادي و حقوق برخي تضييق حق خاص يا عام صورت به تواند مي والي

 .نمايد شرط ل وم

 بهه  را عمهومي  بناههاي  و موسسات عمومي، خدمات از برداري بهره هاجاز توانند مي كارگ ارانش و والي دوّم،

 بهر . نماينهد  مشروط خاص تعهدي انجام يا( ها اين امثا  يا عوارض يا ماليات عنوان به) معين مالي پرداخت

 از بهرداري  بههره  قصهد  ههركس  كهه  اسهت  شهروندان با عملي همعاهد يك نندما اشتراطي، چنين اسا ، اين

 .بپردازد را خاصي ما  يا بپذيرد را خاصي تعهد بايد دارد را عمومي خدمات و امم 

 كارفرمايهان  بهراي . ا. ا. ج كهار  قانون كه تعهداتي به نسبت نگهبان شوراي اعتراض مورد در( ره)خميني امام

 بهه  و نوشهتند  اي نامهه  نگهبهان  شهوراي  بهه  نبود، ال ام اين مشروعيت بر خاصي شرعي دليل و كرد مي ايجاد

 از اسهتفاده  مهردم  كه مواردي تمام در تواند مي دولت»: اند نوشته ايشان كردند  اشاره ضمني همعاهد و اشتراط

 بگيرد آنان زا را استفاده مورد قيمت شرط، بدون حتي و اسممي شروط با كنند مي دولتي خدمات و امكانات

 وزير هنام در كه مواردي به اختصاص و است حكومت سلطه تحت كه مواردي جميع در است جاري اين و

 بدون تواند مي است حكومت با امر  اسممي حكومت زمان در كه انفا  در بلكه ندارد، است شده ذكر كار

 (45« )كند اجرا را امر اين ال امي شرط با يا شرط

 يها  پذيرشهي  قهرارداد  داد، قهرار  خهاص  شهرايط  بودن دارا صورت در را معاهدات نوع اين حقوق، دانش در

 خهدمات  از بسهياري  و اسهتخدام،  كهار،  خهدمات  و بيمه چون كه قراردادهايي. گويند مي انضمامي و الحاقي

 .هستند دست اين از دولتي
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 محهدود  تهوان  مهي  را شخصي هاي آزادي و فردي حقوق( نياز حسب به) مواردي در معاهدات اين اسا  بر

 ايهن  بهر ( ... يا و خصوصي يا سياسي از اع ) حقوق از استفاده براي خاص شرايط وضع ماليات، وضع. كرد

 .است پذير امكان مبنا

 اجتماعی عدالت ـ7

 اسهممي  حكومهت  وظهايف  از شههروندان  اجتمهاعي  وضعيت تناسب و اجتماع افراد بين توازن حالت ايجاد

 .شود مي تعبير اجتماعي عدالت به آن از كه است

 آورد فهراه   را شهرايطي  خهود  هاي فعاليت و ها سياست در بايد اسممي حكومت اجتماعي، عدالت مبناي بر

 امكانهات  به يابي دست و رشد امكان كه گردد چنان اجتماعي وضعيت و شود حفظ خوبي به ملي هسرماي كه

 .شود فراه  مردم ههم براي

 از برخهي  در است، اسممي حكومت برپايي مبناي و اسا  اجتماعي عدالت كه هنكت اين به( ره)خميني امام

 اجتمهاعي  عهدالت  يهك  كه بوده اين براي انبيا زحمت ههم»: اند فرموده ايشان اند  فرموده تصريح شان سخنان

 (41« )انفراد در انسان براي كنند درست باطني عدالت يك و اجتماع، در بشر براي بكنند درست

 انگي ه با لكن جهان، هاي حكومت ساير مثل داد، حكومت تشكيل اسمم پيغمبر»: اند فرموده ديگر جاي در و

 (47« )اجتماعي عدالت بسط

 خواهنهد  دخيهل  و مهوثر  است اجتماعي عدالت به رسيدن وسيله كه احكام در مقاصد و اهدا  است بديهي

 ههاي  آزادي و حقوق تقييد موجب گاه كه شود مي و شده تشريع احكامي اجتماعي عدالت اسا  بر لذا. بود

 .شود مي فردي

 هسهلط  از جلهوگيري  و كهار  امكانهات  و شهرايط  تهامين  اساسهي،  نيازههاي  تامين جهت در اسممي حكومت

 اشهخاص  و نيايد پيش تبعيض كه نمايد اتخاذ را هايي سياست بايد اسممي، جامعه اقتصاد بر بيگانه اقتصادي

 .نكنند فراه  را اقتصادي اختم  هزمين شان فردي هاي اديآز و حقوق برخي از استفاده با

. اسهت  شده گرفته نظر در اسممي جمهوري اقتصادي نظام در اساسي هاي فصل سر اين ني  اساسي قانون در

 خواههد  آن موجهب  نامشروع هاي ثروت و ملكيت از منع و اقتصادي شئون تمامي در تبذير و اسرا  از منع
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 و رشهد  جههت  در اجتماعي شئون از صحيح طور به بتوانند اسممي حكومت هروندانش و مردم تمام كه شد

 كهه  وظهايفي  ايهن  از اي نمونهه  اساسهي،  قهانون  43 و 42 ،41 ،45 ،43 اصهو   در. كنند استفاده خود اعتمي

 .شود مي ممحظه دارد عهده بر اجتماعي عدالت تامين براي اسممي حكومت

 عرداتت  یعنري  خرود   هرد   بره  دستاسري  برااي  نقش ایفاي جهت در اسالمي حكومت که آن نتيجه

 .نماید تحدید و تضييق را فادي هاي آزادي و حقوق مواردي در تواند مي اجتماعي،

 :ها پاورقی

 .273 ص حقوق، عل  مقدمه ه1

 .124 و 125 ص مفردات، اصفهاني، راغب و. 255 ه 257 ص ،3 ج العر ، لسان منظور، ابن ه2

 .132 و 141 ص الجر ، طبعة السياسية، النظ  و النظريات ه3

 مجعولهة  سلطنة الحق ،41 ص ،1 ج الطالب، منية و 54 ص المكاسب، حاشية طباطبايي، محمدكاظ  سيد ه4

 .معاً هما او شخص او ما  نم باالعتبار ولو غيره علي هو حيث من

 .541 ص ،2 ج المدني، القانون شرح في الوسيط سنهوري، احمد ه5

 .42 ص ،3 ج نور، صحيفه خميني، امام ه1

 .111 ص ،4 ج همان، ه7

 .131 ص ،3 ج همان، ه2

 .22 ص ،3 ج همان، ه3

 .131 ص ،11 ج همان، ه11

 .111 ص ،3 ج همان، ه11

 .همان ه12
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 .34 ص ،4 ج همان، ه13

 .242 ص ،11 ج همان، ه14

 ص ،2 ج و 211 ص ،2 ج  253 ص ،4 ج  37 ص ،3 ج  173 ص ،12 ج  221 ص ،2 ج همهههههان، -15

111. 

 .71 ص ،1 ج همان، ه11

 .172 ص ،3 ج و 211 ص ،4 ج همان، ه17

 .132 ص ،1 ج همان، ه12

 .232 ص ،7 ج ،همان ه13

 .271 ص ،1 ج همان، ه21

 .133 ص ،4 ج همان، ه21

 .121 ص ،2 ج تحريرالوسيلة، خميني، امام ه22

 .2 ص ،2 ج الموافقات، شاطبي، ه23

 .27 ص ،11 ج نور، هصحيف خميني، امام ه24

 .132 ص ،11 ج همان، ه25

 .25 تا 23 ص ،(روحانيت و مرجعيت هباردر بحثي) زعامت و واليت طباطبايي، عممه ه21

 .227 ص ،2 ج حقوقي، مقاالت ه27

 .171 ص ،21 ج همان، خميني، امام ه22

 .12 و 17 ص سديدة، كلمات قمي، مومن محمد ه23

 .234 ص ،4 ج الفقيه، والية في دراسات منتظري، حسينعلي ه31
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 .141 ص اسمم، در حكومت خلخالي، مهدي ه31

 .211 ص ،7 ج نور، هصحيف خميني، امام ه32

 .112 ص ،17 ج همان، خميني، امام ه33

 .51 ص ،13 ج همان، ه34

 .122 ص ،15 ج همان، ه35

 .212 ص ،17 ج همان، ه31

 .171 ص ،21 ج همان، ه37

 .133 ص ،4 ج همان، خميني، امام ه32

 .221 ص ،12 ج همان، ه33

 .17 ماده اسممي، مجازات قانون ه41

 .3 ماده تاميني، اقدامات قانون ه41

 .2 ماده تاميني، اقدامات قانون ه42

 .همان ه43

 .111 ص ،17 ج همان، خميني، امام ه44

 .115 ص ،21 ج همان، خميني، امام ه45

 .24 ص ،11 ج همان، خميني، امام ه41

 .172 ص ،21 ج همان، ه47
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 :منبع

 .03 شماره ،حضور فصلنامه


