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چکیده

آزادي مفهومي پر مناقشه است كه در مكاتب مختلف برداشتهاي متفاوتي از آن شده و
محدوديتهايي نيز براي آن بيان شده است كه غالباً در اكثر نظامهاي سياسي اجرا ميشود.
دانستن اين محدوديتها هم مرزهاي آزادي را بيان ميكند و هم حدود دخالت مراجع ذيصالح
در ايجاد اين محدوديتها را مشخص مينمايد .اين نوشتار در پي شناخت محدوديتهاي آزادي
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
آزاديهاي مشروع را به رسميت شناخته است و البته محدوديتهاي «لزوم رعايت و حفظ
احكام»« ،مباني و موازين اسالمي»« ،مصالح و حقوق عمومي»« ،استقالل ،آزادي ،وحدت ملي
و تماميت ارضي كشور» و «اساس نظام» را براي آزاديها بيان كرده است .بايد گفت كه او ًال
اين موارد علي رغم اينكه ظاهراً داراي قرابت معنايي هستند ،ولي هر كدام معاني خاصي را ايفا
ميكنند و ثاني ًا اگرچه اين محدوديتها ،ذيل برخي آزاديها بيان شدهاند ،اما قابل تسري به همه
موارد آزادي هستند.

محدوديتهاي آزادی در اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 .1دانشجوي دوره دكتري حقوق عمومي دانشگاه امام صادق( ع) ،تهران ،تهران ،ايران.
 .2دكتري حقوق عمومي از دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
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در مورد محدوديتهايي كه در قانون اساسي بيان شده است بايد گفت كه برخي از اين
محدوديتها به حكم عقل در قانون اساسي گنجانده شده و اينچنين محدوديتهايي
مورد پذيرش نظامهاي حقوقي ساير كشورها نيز ميباشد .به عنوان نمونه «استقالل
كشور» براي همه حكومتها مهم است و هيچ چيز نبايد آن را مخدوش كند .بنابراين
آزاديهاي عمومي نميتواند آنچنان بيقيد باشد كه خدشهاي به استقالل كشور وارد
كند و اين يك مسأله عقلي در امر حكمراني است .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
نيز محدوديتهايي با عنوان حفظ استقالل ،آزادي ،وحدت ملي ،اساس نظام و تماميت
ارضي ،رعايت حقوق ديگران ،مصالح عمومي و حقوق عمومي را با اين مبنا پذيرفته و
در قانون اساسي خود آورده است.
محدوديتهاي ديگري نيز در قانون اساسي وجود دارد كه منبعث از نظام ديني و
اسالمي است و نمونههاي آن ،صرف ًا در برخي كشورهايي كه حكومت ديني را قبول
كردهاند يافت ميشود .بنابراين در نظامهاي سكوالر قطع ًا چنين محدوديتهايي براي
آزادي افراد ملت رسميت ندارد .اين محدوديتها در قانون اساسي عبارتاند از عدم
مخالفت با مباني ،احكام و موازين اسالمي كه البته به حكم «كل ما حكم به الشرع ،حكم
به العقل»(وحيد بهبهاني )22 :1426 ،اين موارد توجيه عقاليي نيز دارند و بعض ًا داراي
همپوشاني نيز ميباشد ،به عنوان نمونه «رعايت حقوق ديگران» به لحاظ شرعي نيز تحت
عنوان «حق الناس» و ذيل موازين اسالمي مطرح ميباشد.1
در مورد شمول محدوديتهای آزادی مندرج در قانون اساسی سه فرضيه ميتوان طرح
كرد :اول اينكه اين محدوديتها صرف ًا براي همان نوع از آزادي كه ذيل آن آمده است
الزماالتباع است و مث ً
ال رعايت «موازين اسالمي» فقط براي آزادي بيان و آزادي عقيده نافذ
است و در ساير موارد آزادي ،رعايت «موازين اسالمي» ضرورتي ندارد.
در فرضيه دوم ميتوان با استناد به اصل نهم 2قانون اساسي كه به صورت كلي آزاديهاي
مشروع را مورد اشاره قرار ميدهد ،اين چنين بيان كرد كه صرف ًا محدوديتهاي مندرج در
اين اصل قابل تعميم به ساير موارد آزاديهاست ،چرا كه در اين اصل به صورت عمومي
بيان شده كه «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی ،به استقالل
سیاسي ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند» و
از آنجا كه آزادي 3و وحدت كشور ،استقالل و تماميت ارضي در اين اصل تفكيكناپذير
تلقي شدهاند ،بنابراين همه موارد مذكور ،محدوديتهايي هستند كه در مورد انواع آزادي
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الزماالتباع است و ميبايست رعايت شوند ،ولي ساير محدوديتها قابل تعميم نخواهد
بود ،چون صرف ًا ذيل نوع خاصي از آزادي بيان شدهاند.
فرضيه سوم اينكه ،مجموع مواردي كه به عنوان محدوديت براي هريك از انواع
آزاديها در قانون اساسي ذكر شده ،بايد براي تمامي انواع آزاديها مورد توجه قرار گيرد.
به عنوان مثال نميتوان گفت كه شرط «رعايت مصالح عمومي» فقط در بحث انتخاب
شغل وجود دارد و اگر اجتماع و راهپيمايي برگزار شود و خالف مصالح عمومي باشد
آزاد است و منعي ندارد و در برگزاري اجتماعات صرف ًا بايد عدم اخالل در مباني اسالم
رعايت شود؛ بلكه رعايت مصالح عمومي در همه عرصهها مهم است.
به نظر نگارندگان فرضيه اخير در مورد حيطه شمول محدوديتها و اينكه اين
محدوديتها شامل تمام اقسام آزادي ميشوند ،صحيح است .براي اثبات اين فرضيه
داليلي به شرح زير قابل ذكر است:
اول ،با نگاهي به محدوديتهاي مذكور در قانون اساسي درمييابيم كه برخي موارد
با هم داراي همپوشاني بوده و بعض ًا از مصاديق ديگري هستند .به عنوان نمونه رعايت
«حقوق ديگران» و «حقوق عمومي» تا ميزان زيادي داراي همپوشاني هستند و ديگر
اينكه عنوان «مصالح كشور»« ،مباني اسالم» و ...مصاديقي از «مصالح عمومي» هستند كه
در گفتار اول مورد بحث قرار گرفته است .فلذا اين محدوديتها قابل تفكيك دقيق از
يكديگر نخواهند بود ،اگرچه هر كدام داراي مميزات خاص خود نيز ميباشند .در مورد
مفهوم عناوين محدوديتها و نسبت آنها با يكديگر در ادامه به تفصيل بحث خواهد شد.
دوم ،با دقت در روح حاكم بر قانون اساسي ،اهداف قانونگذار اساسي و باالخره
مواردي كه نظام جمهوري اسالمي ايران بر پايه آنها شكل گرفته است و براي نظام بسيار
مهم است و همچنين تطبيق اين اهداف با موارد محدوديتها ،ميتوان برداشت كرد كه
شمول محدوديتها براي همه موارد آزادي است و اساس ًا برداشت عكس اين مطلب
نقض غرض و عبث پنداشتن اهداف قانون اساسي است .به عنوان نمونه «اسالميت» در
نظام جمهوري اسالمي ايران از موارد بسيار مهمي است كه نظام بر پايه آن شكل گرفته
و قرار است تمام قوانين و مقررات مطابق با موازين اسالمي باشد و مغايرتي با شرع در
قوانين اتفاق نيافتد .4حال اگر چنين تصور شود كه رعايت مباني اسالم صرف ًا در بعضي
موارد ضروري است آيا نقض غرض و خالف اهداف عاليه نظام نخواهد بود؟!
بنابراين محدوديتهاي بيان شده ذيل هر آزادي ،صرف ًا مختص آن نيست و محدوديتي
براي تمام موارد آزاديهاست .در ادامه با تكيه بر اصول قانون اساسي به بيان محدوديتهاي

آزادي خواهيم پرداخت.

گفتار اول :مصالح و حقوق عمومي
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رعايت «مصالح عمومي» و «حقوق ديگران» در اصل  28قانون اساسي در مورد آزادي
انتخاب شغل ،رعايت «مصالح كشور» در اصل  175راجع به آزادي بيان و همچنين
رعايت «حقوق عمومي» در اصل  24راجع به آزادي مطبوعات به عنوان محدوديتهاي
آزادي بيان شده است .هرچند اين دو قيد به عنوان دو محدوديت جداگانه براي آزاديها
قابل طرح هستند ،ولي به علت ارتباط تنگاتنگي كه ميان آنها برقرار است ،آنها را در
كنار هم و طي يك گفتار مورد بررسي قرار ميدهيم.
جهت روشن شدن معناي «مصالح عامه» ابتدا مفهوم «مصلحت» را تبيين ميكنيم.
«مصلحت» را اين چنين معنا كردهاند« :مصلحت در مقابل مفسده است و به معناي
سازگاري و آن چه كه صالح و نفع تشخيص شود ،صالح انديشي و رعايت اقتضاي
حال( ».دهخدا ،1373 ،ج  :11كلمه مصلحت) همچنين در معناي مصلحت آمده است:
«مصلحت چيزي است كه سبب صالح شود؛ يعني آن كارهايي كه مايه نفع براي خود
انسان و دودمانش ميشود» (معلوف :1378 ،ماده صلح).
«ابو حامد محمد غزالى شافعى (م 505 .ق) در جلد اول كتاب المستصفى ضمن بیان
مهمترین مصادیق مصالح ،مىگويد« :مقصود ما از مصلحت ،جلب منفعت و دفع ضرر
دنيوى و مقاصد آدمى نيست ،بلكه مقصود حفظ مقاصد شرع است كه مهمترين آن حفظ
دين ،نفس ،نسل ،عقل و مالانسان ها است( ».جناتي)329 :1370 ،
در اصطالح فقهی ،مصلحت به طور كلي تحت عناويني چون حفظ اساس و موجوديت
اسالم ،حفظ نظام و پاسداري از موارد پنجگانه مصلحت است و به همين دليل ميتوان
عناوين «مصالح كشور» و «مباني اسالم» را از مصاديق مصلحت و ذيل مفهوم دين
(ضرورت حفظ نظام و حكومت اسالمي و همچنين حفظ مباني اسالم در عنوان دين از
ضروريات خمس بحث ميشوند) دانست .از سوي ديگر بحث مصلحت با موضوع حكم
حكومتي در فقه تشيع و مصالح مرسله در فقه اهل سنت ارتباط تنگاتنگي دارد كه به دليل
خروج از موضوع بحث و جلوگيري از اطاله كالم به آنها نميپردازيم.
اما اجماالً مصلحت ،تدبیر و مدیریت کالن جامعه توسط حاکم بر پایه مصالح عمومی
و حفاظت از اهداف عمومی شریعت اسالمی است؛ به عبارت دیگر در شریعت و احکام
اسالمی اهدافي عمومی وجود دارد ،که حفظ این اهداف عمومی را مصلحت مینامند.
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مث ً
ال جهاد برای حفظ دین ،قصاص برای حفظ نفس ،مجازات شرب خمر برای حفظ
عقل ،مجازات مربوط به زنا و مجازات مربوط به حفظ عفت عمومی برای حفظ نسل،
مجازات مربوط به قطع دست سارق و  ...برای حفظ مال تشریع شده است .لذا هر امری
که این مصالح پنجگانه را از بین ببرد ،در اصطالح «مفسده» ناميده میشود .پس مصلحت
یعنی حفظ اهداف اساسی شرع مقدس و دفع مفاسدي كه متوجه اين اهداف است .اما
مصلحت در نظامهاي ليبرال ،مبتني بر منافع و عالئق فردي و مصالح عموم است ،يا از
دريچه قانون مورد قبول فرد فرد اشخاص قابل توجيه است يا عالئق جمع عددي افراد
که در مکتب فايدهگرايي قابل مشاهده است و در جوامع جمعگرا ،مصلحت مبتني بر
عالئق و منافع عموم به عنوان يک کل تجزيهناپذير مطرح است( .رحمت اللهي:1389 ،
)http://b2n.ir/mehrname
مقصود از «حقوق عمومي» مردم نيز حقهايي است كه بعض ًا به صورت تمثيلي در قانون
اساسي به آنها اشاره شده است و از آنها به عنوان حقوق اساسي افراد ياد ميشود كه
البته در تقسيمبندي مصاديق آن نيز اختالفاتي وجود دارد و معموالً در كتب حقوق اساسي
اين حقوق به همراه آزاديها بيان ميشود و البته برخي ديگر از اساتيد نيز تقسيمبندي
ديگري ارائه كردهاند؛ مث ً
ال حق امنيت را ذيل عنوان مصونيت بحث كردهاند نه حقوق
عمومي ملت( .شعباني )120 :1387 ،حق حيات ،حق كرامت انساني ،5حق دادخواهي،6
حق انتخاب وكيل ،7حق داشتن مسكن مناسب ،8حق آموزش و پرورش 9و  ...از جمله اين
حقوق هستند .حقوق عمومي اين چنين تعريف شده است« :حقوقي است كه هر انسان
شهروند از آن برخوردار بوده و يا ميتواند برخوردار باشد و به طور كلي در چند دسته
قابل تقسيمبندي است :حقوق مكتسبه طبيعي ،حقوق انسان بر ديگران ،حق استفاده از
مشتركات و حقوق عمومي ناشي از تكاليف( ».عميد زنجاني ،1384 ،ج)127 :7
همچنين در بند « 3سياستهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در حوزه مطبوعات»
10
كه توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي در تاريخ  1380/4/12به تصويب رسيده است
«حقوق عمومي» اين چنين تعريف شده است« :همه حقوق الزامي پذيرفته شده در اسالم
و قانون اساسي براي فرد ،جامعه و حكومت در روابط گوناگون فردي و اجتماعي كه
شامل حقوق خصوصي حاكم ميان افراد و شخصيتها و نيز حقوق عمومي در قلمرو
روابط ميان مردم و حكومت ميشود .كليت نظام اسالمي و آزاديهاي مصرح در قانون
اساسي ،نظم اجتماعي ،امنيت ،شئون اخالقي ،حيثيت اشخاص حقيقي و حقوقي نيز از
مصاديق بارز حقوق عمومي به شمار ميآيد» .همانطور كه مشاهده ميشود در ذيل اين
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بند آزاديها هم جزئي از حقوق عمومي برشمرده ميشود .بايد گفت اين تعريف مالكي
بسيار موسع دارد و مورد نظر ما نيست .ضمن اينكه به نظر ميرسد بايد بين حقوق
عمومي و آزاديهاي عمومي قائل به تفاوت شد .قابل ذكر است كه اين مصوبه به دليل
اينكه تفسير قانون اساسي تلقي شده و خارج از صالحيتهاي شوراي عالي انقالب
فرهنگي است و همچنين مستند به نظر شوراي نگهبان در مواردي كه مغاير با شرع اعالم
شده ،توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره  117مورخ
11
 1381/4/2ابطال شده است.
اما در مورد ارتباط «مصالح عمومي» با «حقوق عمومي» بايد گفت مصالح عمومي
مسألهاي متفاوت از حقوق عمومي و فردي افراد در جامعه است و گسترهي وسيعتري
نسبت به حقوق عمومي دارد.
مصالح عمومي بعض ًا مصاديقي دارد كه داراي رجحان نسبت به حقوق سايرين و عموم
مردم است ،مثل لزوم جهاد كه ممكن است حقوق زيادي از مردم را تحتالشعاع خود
قرار دهد و بسته به زمان و مكان متفاوت ارزيابي ميشود .اما حقوق عمومي مردم در
جامعه مواردي ثابت را در بر ميگيرد و داراي نسبيت نخواهد بود .البته ممكن است
گاهي حقوق عمومي مردم خود زيرمجموعهاي از مصلحت عامه شود .از نكات مهم در
12
اين مسأله اين است كه به نظر ميرسد معني «عموم» در «مصالح عمومي» عام استغراقي
نيست ،بلكه مصلحت عموم مردم را به صورت كلي در نظر دارد و نه مصلحت تك تك
افراد جامعه و اطالق عام مجموعي 13به آن صحيح است .همچنين «تقسيمبندي مصلحت
به فردي ،گروهي و عمومي ناشي از تفاوت در منابع تشخيص مصلحت است .بيشك
مصلحتهايي كه داراي كاربرد قانونگذاري و اجرايي در سطح يك نظام سياسي هستند
نميتوانند جنبه فردي يا گروهي داشته باشند( ».عميد زنجاني ،1384 ،ج)105 :9
فلذا بايد گفت كه رعايت مصالح عمومي مندرج در قانون اساسي كه عاملي براي
محدوديت برخي آزاديهاي عمومي افراد است ،غالب ًا ناظر به حقوق عمومي نيست .به
اين معنا كه مث ً
ال بهره بردن از آزادي بيان و آزادي انتخاب شغل بايد به گونهاي باشد كه
رعايت مصالح عمومي نسبت به حقوق عمومي در اولويت باشد و البته رعايت مصالح
عمومي با توضيح مذكور ،به نوعي مصالح گروهي و فردي افراد را نيز پوشش خواهد داد
البته باید دقت کرد که تأكيد ما صرف ًا بر اولويت و رفع تزاحم مسائل است ،نه اينكه حقوق
عمومي افراد ناديده انگاشته شود .اگر به نظريه مصلحت عمومي به صورت صحيح نگاه
شود ،آزاديهاي فردي و خصوصي افراد نيز رعايت خواهد شد( .معيني علمداري1378 ،
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 )171 :به عبارت ديگر مصلحت عمومي تعديلكننده مصلحتهاي فردي در راستاي
مصلحت جمع و مصالح نظام است.
بنابراين مصالح پنجگانه (دين ،جان ،عقل ،مال و نسل) ممكن است گاهي موضوع
حقوق عمومي افراد جامعه قرار بگيرد و گاهي هم موضوعي با مصلحتي فراتر مثل حفظ
حكومت اسالمي و  ...كه البته موضوع لزوم تشكيل حكومت و حفظ آن ذيل عنوان «دين»
در مصالح پنجگانه نيز قرار ميگيرد.
در قانون اساسي منظور از مصالح عامه بيشتر همين مثال اخير است كه در اصل  175با
عبارت «مصالح كشور» آمده است ،همچنين حقوق عمومي افراد در جامعه و لزوم تحقق
آنها نيز در شرايطي ميتواند مصداق مصالح عمومي قرار بگيرد .مصاديق «حقوق عمومي»
در قانون اساسي ناظر به حق آموزش و پرورش ،حق بهداشت ،حق دادخواهي ،حق
برخورداري از تأمين اجتماعي و  ...ميباشد و ميتوان گفت كه منظور از «حقوق ديگران»
در اصل  28نيز شامل حقوق فردي و عمومي آنهاست.
مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز اين مطلب را روشن
ميكند كه «مصالح عمومي» امري جداي از «حقوق عمومي» اشخاص است كه به عنوان
نمونه در اين مجلس در ارتباط با اصل چهل و چهارم قانون اساسي چنين عبارتي پيشنهاد
ميشود« :اقتصاد جمهورى اسالمى ايران داراى سه بخش است :دولتى ،تعاونى يا گروهى،
خصوصى .ضوابط ،قلمرو و شرايط مالكيت در هر يك از اين سه بخش را با رعايت
تقدم مصالح عمومى بر مصالح فردى و گروهى قانون معين ميكند( ».مشروح مذاكرات،
 ،1364ج)1556 :3
قابل ذكر است كه در قانون اساسي ،اصلي كه در آن مصاديق «مصالح عمومي» را
برشمرده باشد وجود ندارد ،اما در برخي اصول از جمله :بند « »10اصل  110راجع به عزل
رئيس جمهور ،استفاده حكومت اسالمي از اموال مجهولالمالك و اموال عمومي در اصل
 ،45تغيير در خطوط مرزي در اصل  78و رعايت مصلحت نظام در اصول  110و 112
و تغيير سمت يا محل خدمت قضات در اصل  ،164با عبارات گوناگوني ،لزوم رعايت
مصالح عمومي مورد اشاره قرار گرفته است و بايد گفت كه در واقع مفاهيم «مصلحت
جامعه»« ،مصلحت نظام» و «مصالح كشور» مصاديقي از «مصلحت عمومي» (عامه) هستند
كه در اصول مختلف قانون اساسي با توجه به موضوع ،مورد توجه قرار گرفتهاند .همچنين
با دقت در اصل بيست و هشت 14هم مالحظه ميشود كه «مصالح عمومي» از «حقوق
ديگران» جدا شده است.
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اين محدوديت در اصل  24قانون اساسي در رابطه با آزادي نشريات و مطبوعات ،آمده
و تفصيل اصل بر عهده قانون عادي گذاشته شده است .در اصل  27در ارتباط با تشكيل
اجتماعات و راهپيماييها نيز به اين محدوديت در كنار «عدم حمل سالح» اشاره شده
است .در مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي سال  58بحثي در مورد اينكه
اجتماعات و راهپيماييها بر ضد مباني اسالم نباشد يا اينكه در آنها حرفي خالف مباني
زده نشود ،در گرفته است (مشروح مذاكرات ،1364 ،ج )716 :1كه با اطالق اصل ميتوان
چنين نتيجه گرفت كه هر دو مصداق را شامل ميشود« .عدم مخالفت با اسالم» نيز در
اصل  28و در رابطه با آزادي انتخاب شغل آمده است.
اما در اين خصوص كه منظور از «اخالل در مباني اسالم» چيست بايد گفت كه اين
عبارت ابهام دارد و نويسندگان كتب حقوق اساسي نيز توضيحي در رابطه با آن ذكر
نكردهاند.
آيتاهلل مكارم در ذيل سؤالي مربوط به همين عبارت ميفرمايند« :منظور از «مبانى اسالم»،
مسائل ضرورى دينى است .خواه در مسائل اعتقادى باشد ،مانند توحيد و معاد و عصمت
انبيا و ائمهی معصومين عليهمالسالم و امثال آن و خواه در فروع دين و احكام و قوانين
اسالم و خواه در مسائل اخالقى و اجتماعى باشد و منظور از «اخالل» هر كارى است كه
سبب تضعيف مبانى فوق ،يا ايجاد بدبينى و ّ
شك و ترديد نسبت به آنها شود» (مكارم
شيرازي )595 :1427 ،و در پاسخ به سؤال ديگري اينگونه تبيين كردهاند كه «سؤال يا
برداشتهاى جديد نسبت به مسائل اسالمى چنانچه به صورت قطعي و همراه با اصرار و
پافشاري باشد يا به طورى نشر گردد كه در تضاد با مسائل ضرورى اسالم محسوب گردد،
اخالل در مبانى خواهد بود و چنانچه سؤال به قصد ايجاد شبهه در اذهان باشد همين
حكم را دارد مگر آنكه صرف ًا به قصد سؤال و گرفتن پاسخ مسأله باشد و از طرف ديگر
اصرار بيجهت بر آن نكرده و آن را نشر ندهد( ».مكارم شيرازي)595 :1427 ،
بنابراين منظور از «مباني اسالم» مسائل ضروري دين است كه اصول و فروع دين
مهمترين اين ضروريات تلقي ميشود .قابل ذكر است كه ضروريات دين منحصر در
موارد مذكور نيست .به عنوان مثال امام خميني (ره) در ارتباط با حجاب فرمودهاند« :اصل
حكم حجاب از ضروريات است و منكر آن حكم منكر ضرورى را دارد و منكر ضرورى
محكوم به كفر است ،مگر اينكه معلوم باشد كه منكر خدا يا رسول نيست( ».خميني،
)253 :1422
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مسأله تشكيل حكومت اسالمي نيز اين چنين است كه آيتاهلل منتظري در ارتباط با آن
ميگويد« :دولت و حكومت از ضروريات اسالم و از امورى است كه خداوند متعال تأسيس
و مراقبت و محافظت از آن را بر عموم مسلمانان در حد توان و امكانات ،الزم و واجب
نموده است( ».منتظري )183 :1409 ،البته ميتوان وجوب تشكيل حكومت اسالمي و
واليت فقيه را مستند به اصل امامت و در ادامه آن نيز تبيين كرد و به هر حال هر موضوعي
كه از ضروريات دين تلقي شود از مباني اسالم است و هرگونه مخالفت و اخالل با اين
مباني از روي علم و آگاهي به اينكه از ضروريات دين است و هم چنين وجود قصد بر اين
كار از مواردي است كه آزادي را محدود و چه بسا موجب جريان حكم ارتداد 15نيز بشود.
در رابطه با اصل  24كه تفصيل آن به قانون عادي ارجاع شده ،قانون مطبوعات در فصل
چهارم تحت عنوان «حدود مطبوعات» مواردي از مصاديق اخالل به مباني و احكام اسالم
و حقوق عمومي و خصوصي مانند اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر
و مطالب خالف عفت عمومی«« ،تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» و  ....را ذكر كرده است
و پس از آن ماده ( )7موارد دیگری را که بیشتر شکلی است« ،ممنوع و جرم» محسوب
میکند و البته باید مواد مربوط به جرائم مطبوعاتی را نیز به این دو ماده افزود ،كه با توجه
به مجموع اين موارد برخي مصاديق اخالل در مباني اسالم مشخص ميشوند .همچنين
در مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي با عنوان «سياستهاي فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران در حوزه مطبوعات» كه توضيح آن در گفتار قبل گذشت« ،مباني اسالم» اين چنين
تعريف شده است« :مباني اسالم عبارت است از ضروري دين در اعتقادات ،اخالقيات،
احكام ،شعائر ومناسك دين» كه خود تعريف مورد ايراد فقهاي شوراي نگهبان واقع نشده
است .اما وجهي از رأي ديوان كه نظر شوراي نگهبان را منعكس كرده و مرتبط با بحث
ماست ،ناظر به ايرادي است كه به بندهاي ( 17)5-3( ،16)5-2و ( 18)5-5مبني بر مغايرت
با شرع گرفته شده است و اين موارد همگي از مصاديقي هستند كه در اين مصوبه ،خارج
از موارد اخالل به مباني اسالم معرفي شده و شوراي نگهبان به دليل اطالق آنها و اينكه
احتمال تضعيف مباني اسالم و تبليغ خالف آن وجود دارد و ممكن است باورهاي ديني
افراد متزلزل شود ،آنها را خالف شرع اعالم كرده است كه چنين امكاني هم وجود دارد.
به هر ترتيب اگر شخصي به عنوان نمونه به استناد آزادي مطبوعات ،مطلبي منتشر كند
كه اصل حجاب را زير سؤال ببرد خالف مباني اسالم عمل كرده است .قابل ذكر است
كه در اين اصل عالوه بر اخالل در مباني اسالم قيد «رعايت حقوق عمومي» نيز آمده كه
در گفتار اول توضيح داده شد.
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در گفتار قبل تبيين كرديم كه منظور از «مباني اسالم» همان «ضروريات اسالم» است.
لكن در توضيح «موازين اسالمي» بايد گفت كه اين مفهوم قدري كليتر بيان شده است و
در نگاه اول شايد اين تلقي بشود كه اساس ًا منظور قانونگذار در استفاده از عبارات «مباني
اسالم»« ،احكام اسالم» و «موازين اسالم» يكي بوده و نظري به تفاوت آنها نداشته است
لكن عدهاي چنين اعتقادي نداشته و بر مبناي اينكه قانونگذار حكیم بوده و هدف خاصي
را دنبال ميكند قائل به تفاوت ميان اين الفاظ شدهاند( .عميد زنجاني ،1421 ،ج)402 :1
در بررسی مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسی سال  58نیز به این نتیجه
خواهیم رسید كه استفاده از این تعابیر ،تسامحي نبوده ،بلكه با آگاهي به تفاوتها از این
الفاظ استفاده شده است .به عنوان نمونه در تصويب اصل چهارم اعضاي مجلس بررسي
نهايي با آگاهي از تفاوت لفظ «موازين اسالمي» با «احكام اسالمي» عبارت «موازين
اسالمي» را انتخاب ميكنند(.مشروح مذاكرات ،1364 ،ج)344 :1
در ارتباط با تفاوت بين «احكام اسالمي» و «موازين اسالمي» بايد گفت كه اصوالً
احكام اسالمي به احكام اوليه ،احكام ثانويه و احكام حكومتي تقسيم شده (نجفي اسفاد
و محسني )255 :1388 ،و به طور كلي «احكام اسالمي» داراي قرابت معنايي با مفهوم
«فقه» است.
اما «موازین اسالمی» دارای دایرهای وسیعتر از «احكام اسالم» است« .موازین» به معنای
معیار و مقياس است (عميد ،1369 ،ماده ميزان) و برای سنجش امور به كار میرود .این
میزانها را میتوان در علوم فقهی مانند اصول و قواعد یا معارف اسالمی از قبیل كالم و
فلسفه و مانند اینها جستجو كرد.
معنى «موازين اسالمى» اعم از «احكام اسالم» است ،زيرا قواعد كلى فقهى و اصول
عقليه و عمليه جزو «موازين اسالمى»اند ،ولى عنوان «احكام اسالم» بر آنها صدق نمىكند.
(عميد زنجاني ،1421 ،ج)402 :1
عدهاي «موازين اسالم» را ذيل عناوينِ مشمول اجتهاد و استنباط آورده و اصول عمليه و
فقهي را مدنظر قرار داده و البته مواردي مانند قياس و استحسان را از موازين اسالم خارج
دانستهاند( .مرتضوي )2 :1386 ،گروهی دیگر ،با عنایت به صراحت و تأكید اصل چهارم
قانون اساسی و تصریح به اینكه اطالق یا عموم این اصل بر همه اصول قانون اساسی مقدم
است« ،موازین اسالم» را آن دسته مقرراتي كه به صورت مستقیم از منابع شرع استنباط
میشود دانسته ،ولی موضوعات نوپیدا و نیازهای جدید زمانه را از دسته احكام اسالمی
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دانستهاند (احمدي .)157 :1386 ،بعضي هم گفتهاند هر آنچه كه خالف اسالم نباشد از
موازين اسالم است و به عبارتی هر آنچه مطابق با استنباط فقهاء باشد ،جزء موازين اسالم
دانسته ميشود( .بجنوردي و دانشپور.)5 :1390 ،
با توجه به مطالب فوق ميتوان گفت كه احكام اسالم صرف ًا شامل احكام اوليه ،ثانويه
و حكومتي است .مباني اسالم نيز همانطور كه در گفتار دوم گذشت ،همان ضروريات
اسالم است كه شامل اصول و فروع دين كه ضروري دين هستند ميشود .اما موازين
اسالمي قواعد كلى فقهى و اصول عقليه است كه از قرآن و سنت استخراج شده و ابزاري
براي استنباط احكام است و در واقع گامي عقبتر از دو عنوان قبلي است چرا كه براي
رسيدن احكام و مباني اسالم نيز قواعد فقهي و اصول عقلي مورد استفاده هستند .به
عبارت ديگر مباني و احكام اسالم ،بيشتر ناظر به مصاديقي هستند كه نتيجه تتبع در
موازين اسالمي است ،فلذا براي رسيدن به مباني و احكام اسالم مراجعه به موازين اسالم
ضروري است .مث ً
ال در بحث مباني اسالم كه تعبير به ضروري دين ميشود ،عالوه بر
اصول و فروع دين ،استنباط حجاب به عنوان ضروري دين از طريق تتبع در موازين
اسالمي ميسر است .بنابراين به اعتقاد نگارندگان ،اين نظر كه احكام اسالمي را زير
مجموعهاي از موازين اسالمي ميداند ،پذيرفته نيست ،چراكه اساس ًا يك حكم اوليه مثل
وجوب خمس ،خود نتيجه تتبع در منابع بهوسيله اصول و قواعد فقه (موازين اسالمي)
است و نميتوان آن را از موازين اسالم دانست؛ بلكه يك حكم است نه ميزان .همچنانكه
عكس اين مطلب نيز صادق است و مث ً
ال اصل برائت حكم اسالمي نيست و از اصول
عمليهاي است كه موجب استنباط احكام اسالمي ميشوند.
اما براي ذكر نمونه و اينكه رعايت موازين اسالمي چگونه ميتواند نقش محدودكننده
براي آزاديها داشته باشد ،ميتوان گفت كه مث ً
ال در اصل  26بيان شده كه اقليتهاي
ديني ،مشروط به رعايت موازين اسالمي آزاد هستند و از آنجا كه گفته شد موازين
اسالمي مقدمهاي براي رسيدن به احكام اسالمي هستند ،لذا با رعايت احكام اسالمي است
كه رعايت موازين اسالمي محقق ميشود.

گفتار چهارم :آزادي و استقالل
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آزادي و استقالل از مهمترين مسائل در قانون اساسي و خواستههاي ملت ايران در
انقالب اسالمي به شمار ميآيد كه طبق اصل نهم از يكديگر تفكيكناپذير دانسته شدهاند.
بنابراين براي فهم آنها ميبايست معناي هر دو واژه را در نظر داشت .در اينجا نيز هر دو
را ذيل يك گفتار مورد بررسي قرار ميدهيم« .استقالل و آزادي دو مطلبي هستند كه به
يكديگر ربط طبيعي و عيني دارند و هيچيك بدون ديگري قابل تحصيل نيست( ».مشروح
مذاكرات ،1364 ،ج ،)421 :1لفظ آزادي در اصل نهم سه بار تكرار شده است كه در مرتبه
اول در كنار وحدت و استقالل و تماميت ارضي آمده و جزء تفكيكناپذير آنها نيز معرفي
شده و با وصف «كشور» همراه شده است .19معناي آزادي كشور ،ناظر به آزادي كامل براي
تصميمگيري در مورد ملت و سرزمين و حكمراني ميباشد .محدوديت بيان شده در اصل
20 26نيز همين معنا را ميرساند .اما دو مرتبه ديگر نيز واژه «آزادي» در اصل  9بيان شده كه
يكبار استفاده از آزادي را به فرد ،گروه و مقام نسبت داده است كه اينها به نام استفاده از
آزادي حق خدشه در استقالل كشور را ندارند و بايد گفت كه مث ً
ال آزادي فردي مذكور در
اين اصل ناظر به آزادي كشور نبوده و منظور از آن ،آزاديهاي ملت است و مرتبه آخر هم،
واژه «آزادي» با وصف «مشروع» همراه شده كه مقصود از آن آزاديهاي عمومي و اساسي
ملت است .در بند  2اصل  156نيز گسترش آزاديهاي مشروع ملت يكي از وظايف قوه
قضائيه دانسته شده است .بنابراين آزادي مورد نظر در اين گفتار ناظر به آزادي كشور است
كه با مفهوم استقالل ارتباط تنگاتنگي دارند و نبايد با آزاديهاي ملت خلط شود.
در معناي لغوي استقالل اينگونه آمده است« :بدون مداخلهی كسي كار خود را كردن»
(عميد )171 :1369 ،اما در عرصه حاكميت« ،استقالل» بیانگر عزم و اراده ملی برای
ممانعت از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است و همچنین بهمعنای «تجلی
اراده يك ملت در تعامل با اراده ملتهای ديگر است كه در عرصه همزيستی مسالمتآميز
حاكميتها امكان خودنمايی پيدا میكند .به عبارت ديگر حاكميت در بعد خارجی خود
ضمن رقابت و همكاری با حاكميت های ديگر و ضمن حمايت از اصل برابری حاكميت
به دفاع از منافع و هويت ملی میپردازد( ».مواليي .)23 :1382 ،بنابراين مفهوم استقالل
در مواجهه با ساير حاكميتها معنا پيدا ميكند كه اينگونه معنا شده است« :استقالل
عبارت است از حالت كشوري كه زمامداري آن به هيچوجه تابع زمامداري ديگر كشورها
نباشد .بنابراين اصل ،هر يك از دولتها در اداره كشور خود داراي صالحيت انحصاري
و الزماالجرا در اعمال حاكميت هستند( ».هاشمي)200 :1384 ،
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رابطه استقالل و آزادي ،به مثابه كلمه توحيد (ال اله اال اهلل) است .نفي معبودها زمينه
اثبات عبوديت خالصانه خداست .تا استقالل نباشد و وابستگي به نيروهاي بازدارنده و
سلطههاي اهريمني وجود داشته باشد آزادي وجود نخواهد داشت( .عميد زنجاني:1387 ،
 )80بنابراين رسيدن به استقالل واقعي با تأمين آزادي فراهم ميشود و آزادي هم بدون
استقالل  -به تعبير امام خميني (ره) -آزادي وارداتي خواهد بود (خميني ،1381 ،ج:9
 )155و در واقع سلطه خارجي همچنان ادامه خواهد داشت.
در خصوص رابطه آزادي و استقالل كشور با آزاديهاي ملت نيز بايد توجه داشت كه
اوالً به نام استفاده از آزاديهاي مشروع نميتوانيم استقالل كشور در جوانب مختلف را
خدشهدار كنيم ،چراكه بيان كرديم كه اساس ًا آزادي و استقالل كشور و حكومت ،ضمانتي
است براي استفاده از آزاديهاي مشروع وگرنه حكومتي كه در اصل خود وابسته و تحت
سلطه ديگري است ،توانايي فراهم كردن زمينه آزادي مردم خود را نخواهد داشت و
قطع ًا بايد با هماهنگي قبلي ،مجوز و پسند ابرقدرتها باشد و از سوي ديگر نميتوان
به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي آزاديهاي مشروع ملت را سلب كرد و عليرغم
تأكيد بر رابطه فوق و اينكه باالخره استقالل كشور مقدمه تحقق آزاديهاي مشروع است
و در زمان تزاحم ،اولويت با استقالل كشور است ،لیكن چنين استنباط ميشود كه در
قانون اساسي ،هم آزاديهاي مشروع و هم اصل آزادي و استقالل داراي اصالت هستند
و تحقق هر دو براي قانونگذار اهميت دارد و استفاده از عبارت «به نام» كه در رابطه با
هر دو استفاده شده است ،اين نكته را اثبات ميكند كه حمايت قانونگذار اساسي شامل
مصاديق حقيقي حفظ استقالل و استفاده از آزاديهاي مشروع ميشود و اينكه صرف ًا با
پوششي از اين مفاهيم ،قصد مخدوش كردن ديگري وجود داشته باشد پذيرفته نيست و
هر دو اصالت خواهند داشت .قابل ذكر است استقالل حاكميت ايران عالوه بر اصولي
كه بيان شد در قانون اساسي بارها مورد تأكيد قرار گرفته است كه از آن جمله ميتوان
به لزوم حفظ آن در متن سوگند نمايندگان مجلس ،21حفظ استقالل سياسي در سوگند
ت ارضی کشور در رابطه با سياست
رئيس جمهور 22و حفظ استقالل همه جانبه و تمامی 
خارجي و ...اشاره كرد.
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68

سال پنجم ،شماره دهم ،بهار و تابستان 1395

در ارتباط با تماميت ارضي كه در اصل نهم جزو تفكيكناپذير استقالل ،آزادي و وحدت
ملي كشور دانسته شده و به نوعي حفظ آن از محدوديتهاي آزاديهاي ملت شمرده
ميشود ،بايد گفت كه هم ميتوان تماميت ارضي را يك موضوع مستقل دانست و هم
آن را جزئي از استقالل سياسي در نظر گرفت ،با اين استدالل كه الزمه تشكيل يك نظام
سياسي و استقالل آن از ساير نظامها استقالل جغرافيايي و داشتن سرزمين معين است كه
تحت عنوان «تماميت ارضي» از آن ياد شده است.
براي به رسميت شناختن تماميت ارضي كشورها دو فايده ميتوان برشمرد :اول اينكه
«سرزمين قلمرو حقوقي و سياسي جماعات را مشخص نموده ،انديشه پايداري ملتها
را تسهيل ميكند و در داخل مرزهاي مشخص است كه مردم احساس وابستگي نسبت
به آب و خاك خود را مينمايند و بدين طريق احساسات ملي و ميهندوستي شكل
ميگيرد( »...هاشمي ،1384 ،ج )220 :1و دوم اينكه سرزمين ،حدود صالحيت و كاركرد
دولت/ها را مشخص ميكند .در قانون اساسي در اصل نهم چنين بيان شده كه به نام
استفاده از آزاديهاي ملت نميتوان به تماميت ارضي خدشهاي وارد كرد و به عنوان
مثال پذيرفته نيست كه گروهي با استناد استقالل و آزادي خود ،بخشي از سرزمين را از
خاك كشور جدا كنند و واحد سياسي جديدي تشكيل دهند ،چراكه اين كار خالف حفظ
تماميت ارضي و استقالل سياسي است.
23
قابل ذكر است كه عالوه بر اين اصل در اصول ديگر هم تدابيري در جهت پاسداري
و مراقبت از تماميت ارضي كشور بيان شده است.

گفتار ششم :وحدت ملي
براي تبيين مفهوم «وحدت ملي» الزم است ابتدا واژه «ملت» را بررسي كنيم :در تعريف
ملت اين چنين آمده است كه« :ملت به گروه انساني اطالق ميشود كه در آن افراد از
طرق مادي و معنوي نسبت به يكديگر احساس وحدت مينمايند ».همچنين گفته شده:
«ملت را ميتوان يك واحد بزرگ انساني تعريف نمود كه عامل پيوند آن يك فرهنگ و
آگاهي مشترك است .از اين پيوند است كه احساس تعلق به يكديگر و احساس وحدت
ميان افراد متعلق به آن واحد پديد ميآيد .از جمله ويژگيهاي هر ملت اشغال يك قلمرو
جغرافيايي مشترك است و احساس دلبستگي و وابستگي به سرزمين معين . ...پيوند
مستقيم مفهوم «ملت» با «دولت» امر تازهاي است كه تاريخ آن از پيدايش ناسيوناليسم
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جديد فراتر نميرود و مربوط به تحوالت فكري و سياسي و اجتماعي اروپا در دو سده
اخير است ...به همين دليل واژه «ملت» نيز در گذشته معناي سياسي امروزين را نداشته،
چنانكه در زبان فارسي كمابيش برابر «امت» يا پيروان دين بوده است( ».آشوري:1373 ،
)308-307
همچنين نظرات گوناگوني در مورد عوامل تشكيلدهنده ملت ارائه شده است كه
نظريه عيني ملت (آلماني) و نظريه شخصي ملت (فرانسوي) مهمترين آنهاست.
(قاضي)206 :1383 ،
بر اساس نظريه عيني ،ملت برآيند عناصر مادي (جغرافيا ،زبان و مذهب) ميباشد و
به ويژه نژاد به عنوان عامل قدرتمند و محرك آن محسوب ميشود كه بر اساس آن بين
نژادهاي مختلف سلسله مراتب هرمي وجود دارد كه در رأس آن نژاد ناب آريايي و در
پايههاي اين هرم به ترتيب نژاد سفيد غيرآريايي و نژادهاي رنگين پوست وجود دارند.
اين نظريه براي توسعهطلبيهاي هيتلر بيشتر مورد استفاده قرار گرفت.
در نظريه شخصي ملت ،اعتقاد بر اين است كه ملت پيچيدهتر از آن است كه فقط با
عوامل نژادي قابل بازشناسي باشد و عامل ارادي و مشترك را نيز بايد در نظر گرفت.
موريس هوريو طرز تفكر و روحيه جمعي را براي معرفي يك ملت مورد توجه قرار
ميدهد و اين نظريه متكي به اراده زندگي جمعي است و وقايع تاريخي همچون جنگ و
مصائب مشترك و يا فتح و پيروزي و شادماني ،احساسات ملي و وابستگيهاي معنوي و
ساختار فرهنگي و عناصر مشترك يك ملت مهم تلقي ميشوند .ميتوان گفت كه نظريه
شخصي واقع بينانه تر به نظر ميرسد( .هاشمي)209 :1384 ،
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز به وحدت ملي اهتمام داشته و حفظ آن را يكي
از موانع آزاديها معرفي ميكند كه در اصل نهم و بيست و ششم مورد اشاره قرار گرفته
است و همچنين در اصل صد در مورد شورايهاي محلي «شرایط انتخابکنندگان و
انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور
و سلسله مراتب آنها» عالوه بر تطبيق با قانون ،مقيد به رعايت اصول وحدت ملی و
تمامیت ارضی نيز شده است.
موارد زير را ميتوان به عنوان پايههاي اساسي وحدت ملي دانست كه در قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران به آنها شده است:
 -1دين و مذهب رسمي كه همواره از پايههاي مهم نظام بوده است و در اصل دوازدهم
به آن اشاره شده است «دين رسمي ايران اسالم و مذهب جعفري اثنيعشري است و اين
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اصل الياالبد غيرقابل تغيير است» .البته طبق همين اصل و اصل سيزدهم ديگر مذاهب
اسالمي و ساير اديان توحيدي مورد احتراماند و پيروان آنها در انجام مراسم دینی خود
ی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دین 
 -2مورد ديگر زبان و خط رسمي است كه از بارزترين عوامل بازشناسي ملتها
از يكديگر است و با فرهنگ بومي ملتها نيز گره خورده است .زبان بدون خط نيز
نميتواند از بنيان مستحكمي برخوردار باشد و بدون آن ميراثهاي ملي گذشتگان در
طول زمان آسيب ميپذيرد( .هاشمي)209 :1384 ،
زبان و خط مشترك اكثريت مردم ايران فارسى است و به عنوان زبان و خط رسمى در
نظام شناخته شده و اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى در سراسر كشور با اين
زبان و خط نوشته مىشود و هر كدام از قوميتهاى موجود در ايران مىتوانند همچنان
زبان محلى و قومى خود را حفظ كنند و در مطبوعات و رسانههاى گروهى خود از آن
استفاده نمايند.
 -3تاريخ رسمي نيز عامل ديگر وحدت ملي است .حوادث و وقايع مهم و به ياد ماندني
نقاط عطف تاريخ جوامع و ملل است كه ملتها آنها را به عنوان مبدأ حيات اجتماعي
خويش قرار ميدهند .از آنجا كه انتخاب مبدأ تاريخ ارتباط ريشهاى با فرهنگ ملتها
دارد و نمودار آرمان و تجسم عقيده و مبدأ حركت و جنبش هر ملتى است ،جمهورى
اسالمى ايران مبدأ تاريخ رسمى كشور را هجرت پيامبر اسالم (ص) كه مهمترين واقعه
حركتآفرين در تاريخ مكتب است قرار داده و محاسبه آن را با تاريخ شمسى كه تاريخ
رسمى ايران بوده و نيز با تاريخ قمرى ،هر دو ،معتبر شمرده و مبناى كار ادارات را به
خاطر مراعات سنتها و عادات ملى هجرى شمسى دانسته است( .عميد زنجاني،1421 ،
ج)247 :1
 -4پرچم ملي نيز عامل ديگر وحدت ملي است .پرچم ملي عالمت رسمي حاكميت
كشور و داراي اعتبار ملي و بين المللي است.
 -5به رسميت شناختن قوميتهاي گوناگون در نظام جمهوري اسالمي ايران از ديگر
عوامل وحدت ملي است و در اصل نوزدهم قانون اساسي تجلي يافته است كه «مردم
ايران از هر قوم و قبيلهاي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد زبان و
مانند اينها سبب امتيار نخواهد بود».
حال با توجه به توضيحات فوق ،مطابق با اصل  ،26يكي از محدوديتهاي آزادي فعاليت
احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیتهای دینی

اساتيد حقوق اساسي متعرض موضوع «اساس نظام» نشدهاند ،اما در قالب عبارات
مشابهي همچون پايههاي نظام سياسي ،مشخصههاي نظامهاي سياسي و  ...مطالبي در
اين زمينه طرح كرده و به شكل و محتواي نظامهاي سياسي اشاره كردهاند .24بنابراين الزم
است ابتدا مفهوم «اساس نظام سياسي» را قدري روشن كنيم و بعد به بررسي اساس نظام
جمهوري اسالمي ايران بپردازيم.
به نظر ميرسد بايد بين مفهوم «اساس» با اهداف ،ويژگيها و مشخصههاي نظامهاي
سياسي قائل به تفاوت بود .در معناي واژه «اساس» در كتب لغت به «بنياد ،شالوده ،پايه»
(دهخدا ،1373 ،ماده اساس) اشاره شده است .بنابراين منظور از «اساس نظام سياسي»
صرف ًا شالوده و بنياد آن نظام است و شايسته نيست كه وارد بحث مباني ،اهداف و ويژگي
نظام سياسي شد .به عنوان نمونه بايد گفت كه همبستگي ملي ،استقالل ،آزادي و مفاهيمي
از اين دست ،مشخصههايي است كه الزمه يك نظام سياسي است و اگرچه ممكن است
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رعايت حدود عوامل وحدت ملي نظام جمهوري اسالمي ايران :دين و مذهب رسمي؛
زبان و خط رسمي؛ تاريخ؛ پرچم ملي و احترام به اقوام مختلف و عدم تبعيض ميان آنها
است و از آنجا كه اصل مذكور اطالق دارد ،هر اقدامي كه اين موارد را نقض كند ممنوع
خواهد بود .به عنوان نمونه هرگونه فعاليتي كه منجر به ايجاد اختالف ميان اقوام ايراني
شود ممنوع است و نميتوان با استناد به آزادي بيان و يا آزادي ايجاد تشكل و  ...ميان
اقوام تفرقه انداخت و به استناد مخالفت با وحدت ملي ،اجازه چنين كاري داده نخواهد
شد.
در ارتباط با مالكي كه در تقسيمبندي موارد باال اتخاذ شده بايد گفت كه ظاهرا ً مالك
عيني (مادي) ملت مدنظر نويسندگاني فوق قرار داشته است ،اما به نظر ميرسد با استناد
به قانون اساسي ميتوان موارد ديگري را به عنوان عوامل وحدت ملي ذكر كرده و در واقع
هر دو نظر عيني و شخصي را از عوامل وحدت در نظام جمهوري اسالمي ايران دانست.
ميتوان مصاديقي از وقايع تاريخي همچون هشت سال دفاع مقدس و فتح و پيروزي
ملت ايران ،احساسات ملي و وابستگيهاي معنوي و عناصر مشترك ملت ايران همانند
روحيه انقالبيگري و استكبارستيزي و عدم پذيرش ظلم و برخي از آداب و رسوم ايراني
و ...را از پايههاي وحدت ملي در ايران محسوب كرد كه بعض ًا در مقدمه قانون اساسي
هم به آنها اشاره شده و تفصيل آنها مجالي ديگر را ميطلبد.
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حدود و ثغور آن در نظامهاي مختلف متفاوت باشد ،اما كليت آنها از مشخصههاي همه
نظامهاي سياسي است .همچنين اجراي عدالت و  ...را كه جزئي از اهداف حكومتها
و نظامهاست نبايد با اساس نظام خلط كرد .اما از آنجا كه بعض ًا ويژگيهاي خاص هر
نظامي ،از موارد غيرقابل تغيير ،در قانون اساسي آنها معرفي شده ،ممكن است چنين
برداشت شود كه اين مطلب امارهاي براي اساس بودن آنهاست ،ولي با توضيحي كه
گذشت اين برداشت دقيق به نظر نميرسد.
به اعتقاد نگارندگان شكل و محتواي هر نظام سياسي گوياي اساس آن نظام سياسي
است كه در مورد نظام جمهوري اسالمي ايران «جمهوريت» و «اسالميت» اساس نظام
خواهند بود که جمهوریت شکل نظام و اسالمیت ماهیت نظام است« .ماهیت حکومت
جمهوری اسالمی این است که با شرایطی که اسالم برای حکومت قرار داده است ،با اتکا
به آرای عمومی ملت ،حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسالم میباشد( ».خميني،
 ،1381ج )105 :3بر همین اساس امام خمینی(ره) در رفراندوم نظام سیاسی فرمودند:
«فقط جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد  ...آنها که در نوشتهجاتشان
از جمهوری دم میزنند ،جمهوری فقط ،یعنی اسالم نه ،آنهایی که جمهوری دموکراتیک
میگویند یعنی جمهوری غربی ،جمهوری اسالمی نه» (خميني ،1381 ،ج )414 :3شهید
مطهری نیز راجع به ماهیت جمهوری اسالمی چنین فرمودند« :کلمه «جمهوری» شکل
حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمه «اسالمی» محتوای آن را  . ...ايشان
پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسالمی اداره شود و در مدار اصول
اسالمی حرکت کند  . ...به این ترتیب جمهوری اسالمی یعنی حکومتی که شکل آن،
انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت (جمهوری) و محتوای
آن هم اسالمی است( ».مطهري )79 :1386 ،در واقع بايد گفت جمهوريت مد نظر در
موارد مذكور بر آمده از اسالميت و همان نقش مردم در حكومت است و نه اصرار بر
شكل حكومتي كه الزام ًا داراي رئيس جمهور ،نخست وزير و  ...باشد .البته مدل اتخاذ
شده از جمهوري در قانون اساسي موضوعيت دارد و اين شكل از جمهوري اساس نظام
است و نميتوان مدل هاي ديگر را اتخاذ كرد .همچنین می توان از ابتدا جمهوريت (به
معناي نقش مردم در حكومت ديني) را داخل در اسالميت نظام دانست .البته همانطور
كه گفته شد جمهوريتي كه در قانون اساسي پذيرفته شده مد نظر ماست وگرنه جمهوريّت
داراى معناى ك ّلى و وسيعى است و ممكن است اشكال مختلف ب ه خود بگيرد كه گاه
دموكراسى غربى ،به معناى وسيع خود را دنبال داشته باشد (خلخالي)648 :1422 ،

همانطور كه گفته شد اينكه اهداف و ويژگيهاي نظامهاي سياسي هرچند در قانون
اساسي «غيرقابل تغيير» تلقي شده باشند ،از اساس نظام نيستند .در مورد قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران ،اينكه با استناد به اصل يكصد و هفتاد و هفت ،موارد مندرج
در اصل مذكور را كه غيرقابل تغيير تلقي شدهاند ،اساس نظام جمهوري اسالمي بدانيم،
موجب ميشود كه قدري اين مفهوم را موسع تفسير كرده و با مباني و اهداف نظام سياسي
خلط شود .بنابر آنچه که گفته شد آزاديهاي مشروع محدود به رعايت جمهوريت و
اسالميت نظام هستند و اينكه گروهي به عنوان نمونه در صدد تغيير اين مدل از جمهوريت
به نظامي مثل نظام سلطنتي باشند ،با توجه به مطالب فوق ،قابل پذيرش نميباشد.
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مكاتب ليبرال در جوامع غربي ،آزادي را به صورت مطلق تحليل كرده و از آن بهره
ميگيرند و هر آنچه را كه مانعي بر سر راه خواستههاي انسان باشد ،مانع آزادي محسوب
ميكنند .اگرچه تئوريپردازان غربي در نظرات خود چنين مطالبي را تبيين ميكنند ،ولي
در عمل آزادي مطلق قابل تحقق نيست و طبيعت ًا براي اداره جامعه و جلوگيري از هرج
و مرج ،محدوديتهايي براي آن وجود دارد كه رعايت قانون و حقوق ديگران از جمله
آنهاست .در نتيجه اين ديدگاه صرف ًا به جهت مباني مادي اين مكاتب تجلي يافته و در
عمل نظامهاي حقوقي برآمده از اين مكاتب نيز محدوديتهاي مختلفي را در برابر آزادي
انسانها در نظر گرفتهاند .اما در مقابل در مكتب اسالم با ديدگاه الهي ،آزادي به صورت
مقيد پذيرفته شده و مواردي از آزادي كه خالف فطرت پاك انسانها و موجب انحراف
از آن باشد ،ممنوع اعالم شده است .به عبارت ديگر در ادبيات اسالمي عالوه بر موارد
رعايت قانون و حقوق سايرين ،برخي محدوديتها ناشي از حاكميت دين در جوامع
اسالمي و لزوم رعايت شرع ميباشد كه با اين ديدگاه اساس ًا آزاديهاي غيرمشروع عين
اسارت است و آزادي معنوي را كه از حقوق انسانهاست سلب ميكند .قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران نيز بر اين مبنا مواردي از آزاديهاي مشروع را به صورت تمثيلي
ذكر كرده است كه آزادي بيان ،آزادي انديشه ،آزادي اجتماعات ،آزادي مطبوعات و
آزادي احزاب و گروهها از جمله آنهاست .البته برخي از حقوق ديگر ملت نيز در قانون
اساسي ذكر شده ،اما مقصود ما در اين نوشتار حق به مثابه آزادي بوده و نه ساير حقوق
ملت ،بنابراين حقوق اجتماعي افراد تحت عنوان آزاديهاي مشروع قرار نخواهند گرفت.
قانون اساسي همچنين محدوديتهايي براي آزاديها ذكر كرده است :رعايت مباني اسالم
و عدم اخالل در آن كه آن را به ضروريات اسالم معنا كرديم؛ رعايت مصالح عامه كه
مفهومي متفاوت و عامتر از حقوق عمومي افراد است و بعض ًا داراي رجحان نيز ميباشد
و معموالً هر آن چيزي كه به اصل نظام برگردد را شامل ميشود؛ رعايت موازين اسالمي
كه مقصود از آن ،قواعد كلى فقهى و اصول عقليه و عمليه ميباشد كه مقدمهاي براي
رسيدن به احكام اسالمي است .از ديگر مفاهيمي كه به عنوان محدوديت آزادي بيان شد
«حفظ استقالل كشور» است كه ارتباط تنگاتنگي با مفهوم آزادي دارد و به عبارت ديگر
كشوري كه در مقابل ساير كشورها مستقل نباشد ،نميتواند آزاد باشد و از سوي ديگر در
حكومتي كه آزادي نباشد ،استقالل آن كشور زير سؤال خواهد رفت و آزاديهاي ملت
نيز زير سايه استقالل و آزادي كشور محقق ميشود .همچنين رعايت عوامل شكلدهنده

وحدت ملي و حفظ تماميت ارضي از موارد محدود كننده آزادي معرفي شدند و آخرين
عامل محدود كننده آزادي نيز حفظ اساس جمهوري اسالمي ايران است كه گفته شد
«اسالميت» و «جمهوريت» اساس نظام جمهوري اسالمي ايران هستند و رعايت اسالميت
نظام در همه مصاديق و مدل خاص جمهوري در نظام ما ضروري و الزم است.
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یادداشتها
 .1اين توضيح جهت روشن شدن استدالل ما بود وگرنه طبق قاعده «كل ما حكم به الشرع ،حكم
به العقل» دليل عقلي و شرعي با يكديگر همراه هستند.

 .2در جمهوری اسالمی ایران آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر
تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است .هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق
ندارد به نام استفاده از آزادی ،به استقالل سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و تمامیت ارضی
ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی
ی مشروع را ،هر چند با وضع قوانین و مقررات ،سلب کند.
کشور آزادیها 
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 .3مفهوم آزادي به عنوان يكي از محدوديتهاي آزادي ،با توجه به تكرار آن در اصل نهم ،در
ادامه متن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 .4اصل چهارم قانون اساسي به نوعي عامل اسالميت نظام است و طبق آن «کلیه قوانین و
مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی،
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اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد.
ت دیگر
ل بر اطالق یا عمو م همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررا 
این اص 

حاکم است ».و در واقع حفظ مباني اسالمي عالوه بر اصل  27كه محدوديتي براي تشکی 
ل
اجتماعات و راهپیمایی ها بيان شده ،مي تواند مستند به اصل  4قانون اساسي نيز باشد و از طرف
ديگر براي «حفظ حقوق ديگران» عالوه بر اصل  28مي توان به اصل  40قانون اساسي استناد كرد.
 .5مندرج در بند ششم از اصل دوم
 .6اصل سي و چهارم
 .7اصل سي و پنجم
 .8اصل سي و يكم

 .9اصل سي ام و اصل سوم

 .10براي مشاهده متن مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي ر.ك.
مطبوعات=http://www.hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=1178&str_search

 .11براي مشاهده رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ر.ك.
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=12377

 .12در صورتي كه حكم عام به گونهای باشد که حکم بر تک تک افراد موضوع به طور جداگانه
بار شود ،به آن عام استغراقی گويند.
 .13عام مجموعی ،لفظ عامیاست که مجموع افراد آن به یک باره موضوع حکم قرار میگیرند؛

یعنی حکم بر همه افراد به صورت مجموع و باهم بار میشود.

 .14اصل  :28هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالمو مصالح عموم 
ی
و حقوق دیگران نیست برگزیند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون،
ی همه افراد امکان اشتغا ل به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
برا 

 .15ارتداد با رد همه اسالم و پذيرش كفر و هم با انكار برخى از اصول و ضروريات اسالم
حاصل ميشود( .منتظرى ،مبانى فقهى حكومت اسالمى ،ص  ،)224همچنين اگر انكار ضروريات
اسالم توأم با عل ِم به ضرورى بودن باشد ،موجب خارج شدن از دين مىشود و اگر توأم با علم
نباشد ،باعث خروج از اسالم نمىگردد( .مكارم شيرازي ،استفتاءات جديد ،ج ،2ص)505 :

 .16بند «-5-2نقل افكار و گفتار و مواضع فكري و عملي مخالفان انقالب و نظام جمهوري
اسالمي ايران به منظور نقد و بررسي محققانه و عالمانه آراء و ردانديشههاي آنان به نحوي كه
موجب تضعيف نظام نشود».
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 .17بند «-5-3ترويج فرهنگ نقد و انتقاد سازنده با پرهيز از توهين ،تحقير و تخريب اشخاص».

« .19در جمهوري اسالمي ايران ،آزادي و استقالل و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر
تفكيك ناپذيرند».

 .20اصل بیست و ششم :احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالم 
ی
یا اقلیتهای دینی شناخته شد ه آزادند ،مشروط به این که اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی،
موازین اسالمی و اساس جمهوري اسالمی را نقض نکنند .هیچکس را نمیتوان از شرکت در
آنها منع کرد یا ب ه شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
 .21اصل 67

 .22اصل 121

 .23بند « »11اصل سوم و اصول هفتاد و هشتم ،يكصدم ،يكصد و چهل و سوم.

 .24كتب حقوق اساسي اساتيدي چون دكتر قاضي ،شعباني ،مهرپور ،هاشمي ،محسني و نجفي
اسفاد و غمامي مورد مطالعه قرار گرفته است كه در اين كتب بحثي با عنوان اساس نظام سياسي
مطرح نشده و بعض ًا راجع به شكل و محتواي نظام هاي سياسي بحث كردهاند.
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تخصصي ،كه فاقد موضعگيري تبليغيو ترويجي باشد».
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مكاتب الحادي در نشريات
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Abstract
Liberty is a challenging concept That Different interpretations in
different schools and it has some limitations expressed. That often run
in most of the political system. Knowing these limits represent the
boundaries of liberty and And the decisive intervention of competent
authorities in establishing these limits. This research tries to identify
the limitations of liberty based on the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Constitution of the Islamic Republic of Iran has legitimate liberties recognized and Of course Limitations Such “ Necessity
of observing and Keep the commandments of Islam”، “ Islamic norms
and principles”،” Interest and Right’s public”، “Independence, liberty,
national unity and territorial integrity” and “Based political system”
for liberty of expression. Despite these seem to be the first of a semantic relationship, But each carry special meanings and Secondly,
although this limitation, the following are some of the liberties of expression, but can be applied to all items.
Keywords: Liberty, Restrictions on liberty, Constitution, Legitimate liberties, Public interests.
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