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چکیده
قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران ،در اصول متعدد ،آزادی را به عنوان اصل مبنایی مورد تاکید قرار داده
است؛ اما در کنار آن ترویج و حفظ ارزشهای اخالقی را نیز ،از وظایف دولت اسالمی برشمرده است .این نوشتار
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اسلامی از آزادی ،ارزشهـای اخالقـی از چـه جایگاهـی برخوردارنـد و چگونـه اصـول مر بـوط به آزادی فـردی در کنار
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مقدمه
آزادی یکی از بنیادی ترین مسائل در ارتباط فرد با جامعه سیاسی است که همواره دغدغههای
جـدی در خصـوص آن مطـرح بـوده اسـت .ایـن واژه از حیـث لفظـی ،ارزشـی مشـترک بـرای همگان
بـه شـمار میآیـد؛ ولـی در برگیرنـده طیفـی از مفاهیـم بسـیار و چـه بسـا متضـاد اسـت .بـرای تحلیـل
مفهوم آزادی با سـه پرسـش رو به رو هسـتیم :آزادی از چه؟ آزادی برای چه؟ و آزادی برای که؟ نوع
پاسخی که به این سواالت داده میشود در بیان نسبت آزادی با سایر ارزشهای انسانی و اخالقی
در جامعه سیاسی موثر است.
تأسیس نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،با شعار «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی»
که یکی از اصلی ترین شعارهای مردم در مبارزات و تظاهرات مردمی بود ،حکایت از این دارد که،
یکی از خواستههای مردم در تأسیس نظام سیاسی جدید تحقق آزادی بوده است .پس از پیروزی
انقلاب اسلامی نیـز در قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران ،در کنـار تاکیـد بـر رشـد فضایـل
اخالقـی بـر اسـاس ایمـان و تقـوا ،در مـوارد متعـدد ،تأمین و حفظ آزادیهای سیاسـی و اجتماعی از
وظایف دولت شناخته شده است .الزمه نسبت سنجی این دو اصل در قانون اساسی این است
که مشـخص شـود ،منظور از آزادی در قانون اساسـی چیسـت و چه محدودیتهایی برای آن در نظر
گرفتـه شـده اسـت؟ آیـا ایـن مفهـوم از آزادی ،قابـل جمـع با اخالق هسـت یا خیر؟ جایـگاه آزادی در
قانون اساسـی در کنار سـایر اصول و ارزشهایی چون ارزشهای اخالقی چگونه اسـت؟ آیا اساسـا
تعیین محتوای آزادی بر اساس ارزشهای اخالقی ،به نفی آزادی نمیانجامد؟
فرض ما بر این است که آزادی در قانون اساسی ،مبتنی بر رویکرد اسالمی و اخالقی و آمیخته
بـا مسـئولیت انسـان در برابـر خـدا اسـت و ایـن به معنای اختلاف مبنایی آزادی در قانون اساسـی،
بـا سـایر رویکردهـای لیبرالـی و سـکوالر اسـت .در دیـدگاه نویسـندگان لیبرال ،که امـروزه در ادبیات
حقوقـی و سیاسـی رواج زیـادی یافتـه اسـت ،آزادی اصطالحـا بـه حمایـت از اراده آزاد افـراد ،بـدون
هرگونـه ارزش گـذاری و ترجیـح اراده یـک فـرد بـر فـرد دیگـر ،اطالق میشـود .در این هندسـه فکری،
سـخنی دربـاره موضـوع و محتـوای اراده افـراد بـه میـان نمیآیـد و انتخـاب فرد مـورد ارزیابی اخالقی
و ارزشـی قـرار نمیگیـرد( .مرکـز مالمیـری )90 :1385،؛ بنابرایـن دیـدگاه رقیـب ،الـزام بـر ارزشهـای
اخالقی را مستلزم ممنوعیتها و محدودیتهایی میداند که با اطالق آزادی در تضاد است و در
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عرصه عمومی و سیاسـی معتقد به ،بی طرفی اخالقی و تلقی آزادی به عنوان ارزش برتر میباشـد.
(ر .ک :راسخ)299-290 :1381،
معنـا و حقیقـت آزادی وابسـته بـه مبنـای فکـری یـا پارادایم حاکم 1بر آن اسـت؛ زیرا کسـی که در
پارادایم و دستگاه فکری خود به نظام حکیمانهای معتقد است و برای انسان در این نظام هستی
شـرافت و کرامـت ذاتـی و اهـداف مشـخصی را بـاور دارد ،تعریفـی از آزادی ارائـه میدهـد ،کـه بـا آن
کسـی کـه بـه چنیـن مبنایـی ملتزم نیسـت متفـاوت خواهد بود .از این رو در ابتـدا باید مفهوم آزادی
و چارچوب نظری حاکم بر آن در قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران تبیین شـود تا در سـایه آن
ارتباط و نسبت آزادی با سایر ارزشها و فضایل اجتماعی روشن گردد.

 .1مفهوم آزادی
آزادی در عین حال که از زیباترین واژههای مورد استفاده بشر بوده ،به خاطر نبود فهم درست و
صحیح از آن ،در اسارت بشر بوده است .هرکس میداند که در شرایط عادی آزاد است؛ اما آزادی
از چه چیز؟ برای چه؟ و چرا؟
برخی به وجود دستکم ده معنای کاربردی برای آزادی اشاره کردهاند .برخی از آنها فلسفی،
برخی اخالقی و پارهای به قلمرو علم یا فلسفه حقوق مربوط میشود( .مصباح یزدی-1388:135،
)160
مفهـوم آزادی بـه لحـاظ حقوقـی و بهویـژه از منظـر حقـوق اساسـی ،هنجـاری و تجویـزی اسـت،
کـه بـر پایـه حقیقـت عینـی و مشـخصه اختیـار شـکل گرفتـه اسـت .از ایـن منظـر آزادی نـه تنهـا بـه
عنوان یک واقعیت؛ بلکه به مثابه «ارزش» که باید در سـطح اجتماع مورد صیانت و حمایت قرار
گیـرد ،مـورد توجـه اسـت .بدیهـی اسـت کـه در بحـث از آزادی و مباحث مربوط بـه اخالق ،عدالت
و حقـوق ،همیشـه اختیـار (مفهـوم غیـر هنجـاری آزادی) مفـروض پنداشـته میشـود؛ چراکـه بـدون
فرض اختیار ،باب مباحث بایدانگار ،به طور کامل بسته خواهد شد( .راسخ)278 :1381،
از این رو ماده  4اعالمیه حقوق بشر و شهروندی 1789آزادی را به « قدرت انجام هرگونه عملی
1. Paradigm.
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که به دیگری لطمه وارد نیاورد» تعریف کرده است.
ازدیـدگاه حقوقـی ،واژه آزادی دوجنبـه سـلبی و ایجابـی دارد .از نظـر سـلبی ،آزادی متـرادف بـا
نبـود مانـع و فقـدان محدودیـت اسـت .فـردی که در انجـام افعال ارادی و انتخابی خود ،توسـط فرد
یـا افـراد یـا دولـت تحـت فشـار و اجبـار نباشـد آزاد اسـت .ایـن مفهـوم آزادی در سـنت فـرد گرایـی و
لیبرالیسم اروپایی نقش محوری دارد .کتاب «درباب آزادی» جان استوارت میل ،شاید به روشنی
این مفهوم از آزادی را تبیین کرده است.
امـا بـه لحـاظ ایجابـی آزادی عبـارت اسـت از :توان انتخـاب و تصمیمگیری ،بـه اختیار خویش
و به دور از فشار نیروهای خارجی( .میر موسوی و حقیقت )299 :1388،این جنبه از آزادی از آن
جـا مـورد توجـه قـرار گرفـت کـه ،صـرف فقـدان فشـار و اجبـار بیرونی اشـخاص ،تامین کننـده آزادی
نیست؛ بلکه فراهم بودن علل و اسباب طبیعی نیز الزم است.
مفهوم منفی از آزادی که از آن با عنوان «آزادی از» 1تعبیر میشود ،آزادی از موانع و قیودی است
که از روی عمد و به نحو ناموجه بر سر راه انجام اختیاری فعل قرار گرفته است؛ در حالی که مفهوم
مثبـت آزادی بـه معنـای دارا بـودن قـدرت یـا توانایـی بـرای انجـام کارهایـی اسـت کـه در اشـتراک بـا
دیگران میتوانیم ،انجام دهیم که با عنوان «آزادی برای» 2از آن یاد میکنند.
بـه بیـان دیگـر در مقابـل مفهـوم منفـی از آزادی ،کـه بـر رفـع موانـع در مسـیر خودشـکوفایی منفـی
تأ کیـد دارد ،طرفـداران مفهـوم مثبـت آزادی بـر ایـن باورنـد کـه ،موانـع پیش روی آدمـی در راه وصول
بـه تمنیـات ،غایـات و خیـرات تنهـا در موانـع بیرونـی خالصـه نمیشـود؛ بلکـه موانـع درونـی نظیـر
جهـل ،تـرس درونـی ،سـوء آ گاهـی یـا فقـر و بیـکاری مانـع تحقـق خواسـتهها و اهـداف میگردنـد .از
ایـن رو آزادی مثبـت عبـارت از :فراهـم بـودن امکانـات و شـرایط وصـول بـه هـدف و غایـت اسـت.
(واعظی)1391:12،
آزادی در مفهـوم مثبـت و ایجابـی نیـز بـه دو صـورت :آزادی مثبـت حداقلـی و آزادی مثبـت
حداکثـری ،عنـوان شـده اسـت 3 .در مفهـوم حداقلـی از آزادی مثبـت ،بـرای انسـان و زندگـی
1. freedom from.
2. freedom to
3. see: plant Raymond(1992), Modern political thought, Blackwell, p. 250.
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مطلـوب انسـانی ،هیـچ غایـت ،ارزش و خیـرات معیـن و از پیـش تعییـن شـده وجـود نـدارد؛ بلکـه
هرکـس میتوانـد بـا انتخـاب فـردی خـود ،غایـات و ارزشهـای زندگـی خـود را مشـخص کنـد و در
جهت تحقق و عینیت بخشـیدن به آنها در زندگی خود حرکت و تالش کند؛ در حالی که تلقی
حداکثـری از آزادی مثبـت ،مبتنـی بـر انسـان شناسـی فلسـفی خاصـی اسـت کـه در نتیجـه آن بـه
تعییـن نظـام ارزشـی معیـن و خیـرات و غایاتـی میپـردازد کـه بـدون آنهـا شـکوفایی و کمـال آدمـی
محقق نمیشود( .همان)13،
با وجود این که تلقی حداکثری از آزادی ،مورد اعتراض و انتقاد مدافعان آزادی منفی و مثبت
حداقلی قرار گرفته است؛  1اما تلقی اسالمی از آزادی ،با مفهوم حداکثری از آزادی مثبت ،قرابت
و همسـازی دارد و دو مفهـوم پیـش گفتـه ناقـص و ناکافـی اسـت و تمامـی حقیقـت آزادی را برملا
نمیسـازد .شـاید مهـم تریـن تفـاوت بیـن نگـرش نظریـه پـردازان مـدرن بـه حکومـت ،بـا نگرشهـای
اسلامی این اسـت که در دیدگاههای مدرنیته مقوله خیر ،سـعادت و هدایت امری فردی و خارج
از قلمرو حکومت است؛ اما از دیدگاه اسالم هدف اصلی و نهایی حکومت ،فراهم ساختن زمینه
هدایت در جهت وصول به کمال نهایی انسان است.
در بینـش اسلامی مولفههـا و شـاخصههای انسـان کمـال یافتـه و جامعـه مطلـوب معیـن و
مشـخص اسـت و عناصـر نظـام ارزشـی و اهـداف و غایـات زندگـی بشـر به روشـنی از منابـع معرفتی
اسالم به دست میآید .از این منظر ،بحث آزادی ،ارتباط وثیقی با پذیرش وجود غایات و خیرات
مشترک برای انسان دارد( .همان)19،

 .2چارچوب نظری آزادی از منظر اسالم
آزادی در اسلام همچـون حیـات ،ودیعـهای الهـی اسـت کـه بـه انسـان سـپرده شـده و انسـان
موظـف بـه حفـظ و حراسـت از آن اسـت؛ بنابرایـن هیچ کس ،حتی خود فرد ،حـق ندارد آزادی را از
انسـان سـلب کند( .جوادی آملی )1377:10،قرآن کریم یکی از وجوه ارسـال پیامبر و احکام دینی
را رهـا شـدن از غـل و زنجیرهـا و آزادی انسـان عنـوان میکنـد« .ویضـع عنهـم اصرهـم و االغلال التـی

کانـت علیهـم»( .اعـراف )15:امـام علـی؟ع؟ نیـز در نامـهای بـه فرزنـد خود مینویسـند« :بـرده دیگری
1. see: op. cit, p. 249.
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نباش که خدا تو را آزاد آفریده است»( .نهج البالغه :نامه)31
مفهـوم آزادی در فرهنـگ مسـلمانان ،بیشـتر بـه صـورت مباحـث کالمـی و فلسـفی مـورد توجـه
بوده و کمتر به صورت یک مفهوم حقوقی وسیاسـی اسـتفاده شـده اسـت .در اسـتعمال عربی واژه
«حریـت» و «حـر» بـا همـه اشـتقاقات و ترادفاتـش ،بـرای توضیـح مقـام اختیـار و اراده انسـان بـه کار
میرفتـه اسـت و از ایـن رو آزادی بـه قـدرت انجـام کار و انتسـاب آن بـه شـخص ،در مقابـل جبـر بـه
کار بـرده شـده اسـت .از نظـر فقهـی نیـز اصطلاح «حر» بـرای فرد آزاد در برابر برده به کار برده شـده که
در مباحـث فقهـی در مـوارد متعـدد بـه آن پرداختـه شـده اسـت؛ امـا در کتبـی کـه مسـلمانان دربـاره
نظام سیاسی و حکومت نوشتهاند ،برای این منظور از واژههای ضد آزادی مانند :جبار و مستبد،
بـه معنـای متـداول امـروز اسـتفاده میشـده اسـت و آنچـه از نظر ایشـان مهـم بود ،جدایـی حکومت
عادالنه و غیرعادالنه و به تعبیر دیگر ،مشروع و غیرمشروع بوده است( .حائری)9 :1374،
در تلقـی اسلامی از آزادی ،اختیـار و آزادی فـردی هـر مسـلمان ،مقیـد و محـدود بـه چارچـوب
شـریعت اسـت؛ زیـرا رهایـی و آزادی بشـر در طـول پذیـرش والیـت الهـی و حـق ربوبیـت پـروردگار
تعریـف میشـود .مقیـد و محـدود کـردن در ایـن جـا ،حقیقتـا از جنـس رهاسـازی و تمهید و تسـهیل
وصول آدمی به آزادی حقیقی است( .واعظی)23 :1391
در روایـات وارده دربـاره آزادی ،علاوه بـر مفاهیـم پیش گفته ،یکـی دیگر از جنبههای آزادی نیز
بیان گردیده وآن آزادی معنوی است ،که ارتباط نزدیکی با ارزشهای اخالقی دارد.
منظـور از آزادی معنـوی ایـن اسـت کـه انسـان خـود را از قیـود نفسـانی برهانـد و بـا تزکیـه نفـس و
رعایـت اخلاق ،از سـلطه هـوای نفـس آزاد سـازد .بـه همین دلیـل در روایات برای کسـی که بر هوای
ً
نفس غلبه کند ،واژه «حر» به کار رفته است« :من ترک الشهوات کان حرا» (مجلسی ،ج)239 :74
به اعتقاد شهید مطهری بزرگترین خسران عصر ما این است که همواره میگویند« :آزادی؛ اما
جز از آزادی اجتماعی سخن نمیگویند .از آزادی معنوی دیگر حرفی نمیزنند و به همین دلیل به
آزادی اجتماعی هم نمیرسند»( .مطهری)40 :1378،
آزادی معنـوی بـه معنـای رهایـی از همـه قیدهـای درونـی و بیرونـی ،در تمـدن مادیگـرای
لیبرالیستی ،مورد توجه قرار نگرفته و حتی الزام به ارزشهای معنوی و فضایل انسانی را در تنافی
و تعـارض بـا آزادی لیبرالیسـتی میداننـد .انسـان آزاد بـا مبنـای غربـی ،بـا اخالقـی کـه در آن تعهد و
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مسئولیت و تکلیف وجود دارد ،جمع نمیشود .به بیان دیگر آزادی معنوی و خودسازی انسانی،
موضوعی فردی و شـخصی اسـت که نباید با آزادی اجتماعی و سیاسـی خلط شـود .عالوه بر این
کـه تأ کیـد بـر آزادی معنـوی و ارزشهـای اخالقـی در سـطح اجتماع ،زمینه سوءاسـتفاده و تجاوز به
آزادی اجتماعـی را فراهـم میسـازد؛ بنابرایـن نمیتـوان عرصههـای سیاسـی و اجتماعـی را وسـیله
تحمیل و اعمال آزادی معنوی قرار داد و این موجب قربانی شدن اساس آزادی خواهد شد.
در پاسـخ باید گفت :آزادی معنوی امری کامال شـخصی و فردی نیسـت و بازتاب مسـتقیم در
حـوزه آزادیهـای سیاسـی اجتماعـی دارد .تقویـت آزادی معنـوی ،به تقویـت و بالندگی آزادیهای
سیاسـی و اجتماعـی میانجامـد .انسـانی کـه بـه خودشـکوفایی معنـوی مـورد نظـر اسلام رسـیده
اسـت ،دارای فردیت و خصوصیاتی اسـت که میتواند آزادانه تر و رهاتر از عوامل بازدارنده درونی،
نظیر :ترس و طمع و حرص در صحنه اجتماع ایفای نقش کند( .واعظی)22 :1378،
بـه علاوه ،تأ کیـد بـر آزادی معنـوی به معنـای تحمیل و اجبار آن بر دیگران نیسـت .در حقیقت
آزادی ،امری دسـتوری و فرمایشـی نیسـت .آزادی حقیقی در جامعه ،در صورتی فراهم میشـود که
روحیه آزادگی و خودسازی در تک تک افراد به وجود آید .اصالح جامعه در گرو اصالح فرد است.
توجـه بـه خیـرات و ارزشهـای اخالقـی و معنـوی در مفهـوم آزادی ،هرگـز بـه معنای اجبـار فیزیکی و
ً
سلب با محدودیت اختیار و اراده افراد نیست؛ بلکه اساسا وصول به آزادیهای معنوی ،حرکتی
ارادی و آ گاهانـه اسـت کـه تنهـا از طریـق عـزم و اراده جـدی و انتخاب آ گاهانه فرد میسـر اسـت .در
جامعه اسالمی باید وضعیت و مناسبات اجتماعی به گونه ای باشد که اخالقی زیستن ،جست
و جـوی فضایـل و تقویـت معنویـت اسلامی در محیـط جمعـی و حریـم خصوصـی بـرای افرادی که
تمایل و عزمی دارند ،آسـان و دسـت یافتنی باشـد و عمال مانعی جدی فرا روی افراد برای اخالقی
زیستن و خودشکوفایی معنوی قرار نگیرد.
بـا ایـن وصـف پذیـرش آزادی معنـوی بـه عنـوان مرتبـه عالـی آزادی حقیقـی در اسلام ،موجـب
میشود که تلقی اسالمی از آزادی ،در زمره نظریههای مدافع آزادی مثبت حداکثری ،طبقه بندی
گـردد؛ زیـرا ایـن تلقـی از آزادی بـرای آدمـی و زندگـی فـردی و اجتماعـی او خیـرات و غایـات معینـی
تصـور میکنـد و تکثرگرایـی در ماهیـت «زندگـی خـوب» و سـعادت و خیـر بشـری را مـردود میدانـد.
(همان)26 ،
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 .3آزادی به مثابه اصل مبنایی در قانون اساسی
در قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران بـه آزادی ،به عنـوان یکی از ارزشهـای پایه ای نظام
اسلامی اشـاره شـده اسـت .توجه به اصول مربوط به آزادی در قانون اساسـی ،نشـان از جایگاه مهم
و اساسی آزادی در نظر تدوین کنندگان قانون اساسی دارد.
اصـل دوم قانـون اساسـی ،آزادی تـوأم بـا مسـئولیت انسـان را از جملـه پایههـای اصلـی و ایمانـی
جمهـوری اسلامی معرفـی میکنـد .ایـن اصـل کـه بـه جایـگاه مبنایـی و لـزوم اعتقـاد بـه آزادی در
جامعـه اشـاره دارد ،آزادی را در یـک ترکیـب ارزشـی بـا مسـئولیت انسـان در برابـر خدا بیـان میکند.
از این رو میتوان گفت« :در نظام سیاسی اسالمی اصل بر آزادی است؛ مگر این که اراده الهی آن
را محـدود کنـد» .سـر ایـن نکتـه آن اسـت کـه در اندیشـه دینـی ،انسـان موجـودی مختـار و خودآیین
تصـور نمیشـود؛ بلکـه عبودیـت و مسـئولیت داشـتن او در برابـر پـروردگار ،از اجـزای بنیادین انسـان
شناسی اسالمی است.
علاوه بـر ایـن ،در اصـل سـوم بنـد7 ،6و 8نیـز ،دولـت را موظـف بـه حفـظ و تامیـن آزادیهـای
سیاسی و اجتماعی میکند:
 .6محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی (که عموما متضمن آزادیهای عمومی
و سیاسی است)
 .7تامین آزادیهای سیاسـی و اجتماعی در حدود قانون (قانون را مرز آزادی میداند ،نه اعطا
کننده آن)
 .8مشـارکت عامـه در تعییـن سرنوشـت سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی خویـش
(جانشینی حاکمیت جمعی به جای حاکمیت فردی)
اصـل نهـم قانـون اساسـی نیـز بـر ضـرورت وجـود آزادی در نظـام سیاسـی و عـدم تفکیـک آن از
اصـول اسـتقالل و وحـدت و تمامیـت ارضـی سـخن میگویـد و حفـظ ایـن اصـول را وظیفـه دولت و
آحاد ملت میداند .در این اصل تاکید شده است که« :هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع
را ،هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند».
نتیجه مهمی که از این سه اصل قانون اساسی میتوان گرفت این است که ،در حقوق اساسی
و در رابطـه دولـت و مـردم هـر کجـا کـه اختلاف و تردیـدی در حـدود تکالیـف اشـخاص یـا اختیـار
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مقامهـای حکومتـی ایجـاد میشـود بایـد آن را بـه سـود اصـل آزادی تعبیر کرد .ایـن نتیجه در حقوق
عمومی و اندیشـههای فقهی و حقوقی اهمیت فراوان دارد .به بیان دیگر انسـان در اندیشـه و عمل
آزاد اسـت؛ مگر این که قانون یا شـرع به طور مسـلم آن را ممنوع کرده باشـد .مفهوم «اصاله االباحه»
و مضمـون «المومنـون عنـد شـروطهم» و اصـل «عـدم والیـت در فقـه» و اصـل «آزادی قـراردادی» و
«حکومت اراده بر آن» ،در حقوق نیز مویدی بر همین امر است.
قانـون اساسـی در کنـار رسـالت مهـم خـود در حمایـت و تضمیـن آزادی ،شـرایط و حـدودی را
نیـز بـرای آزادی مقـرر نمـوده اسـت کـه بررسـی این قیود و شـرایط ،بیانگر نسـبت آزادی بـا ارزشهای
اخالقی در قانون اساسی است .توجه به این نکته ضروری است که قانون اساسی ،بر پایه مجموعه
ای از ارزشـها نظیـر آزادی ،نظـم ،امنیـت ،اخلاق و ...اسـتوار اسـت و هرگونـه برداشـت و تصـوری از
این ارزشهای بنیادین در گرو شـناخت محدودیتها و شـرایط آن در کنار سـایر ارزشهای پذیرفته
شده است .یکی از مهم ترین حدود و مرزهای آزادی در جامعه انسانی ،خود آزادی است .هر فرد
باید بداند که در جامعه تنها نیسـت و افراد دیگر نیز حق دارند از آزادی برخوردار باشـند .به همین
دلیل مسئله همزیستی آزادیها مطرح میشود؛ بنابراین قانونگذار اساسی ،با مالحظه دیگر اهداف
و آرمانهای انسـانی ،حدود و قیودی را برای آزادی مقرر داشـته و از این طریق انسـجام و هماهنگی
درونی الزم ،میان اجزای آن را فراهم آورده است.
البته وجود مرز و محدودیت برای آزادی همواره باید به شکل قانونی انجام گیرد؛ یعنی مرزهای
آزادی در قانـون اساسـی بـه صـورت حداقلـی و بـه طـور اسـتثنایی مـورد تفسـیر قـرار بگیرنـد و تنهـا در
مـوارد ضـروری ،بـه طـور صریح و شـفاف ،توسـط قانونگذار مشـخص گـردد تا بهانـه ای برای حذف
و عـدول از اصـل آزادی نگـردد .بـرای نمونـه :قانـون گـذار اساسـی ،در خصـوص محدودیـت حقـوق
و آزادیهـای فـردی در حالـت جنـگ و شـرایط اضطـراری (حالـت فـوق العـاده) در اصـل هفتـاد و
نهم ،شـرایطی را مقرر نموده اسـت که نشـان از حساسـیت قانون اساسـی در حفظ و تضمین آزادی
دارد .بـر ایـن اسـاس ،دولـت تنهـا میتوانـد بـا تصویب نماینـدگان مردم در حد ضـرورت و به صورت
موقتـی کمتـر از سـی روز اعمـال محدودیـت نمایـد ،به طوری که اعمال محدودیتها در شـرایط فوق
العاده به شـیوه نظامی نباشـد .تمامی شـرایط و قیودی که اصل هفتاد و نهم از اعمال محدودیت
در شـرایط فـوق العـاده مطـرح شـده اسـت ،از یـک اصـل کلـی حقوقـی پرده بـر مـیدارد و آن تاکید بر
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حفـظ آزادیهـای فـردی اسـت و ایـن کـه اعمـال محدودیـت در مـوارد ضـروری و بـه طور اسـتثنایی
بایـد انجـام پذیـرد .این اصل مهمی اسـت که باید در تمامـی موارد اعمال حاکمیت و قانونگذاری
مورد توجه قرار گیرد.
با این وصف ،آزادی به مثابه یکی از ارزشهای دخیل در تکوین جامعه و مناسبات آن اقتضا
میکنـد کـه در عرصـه حاکمیـت و مقولـه دولـت ،نهادهـای الزم بـرای صیانـت ،حفـظ و گسـترش
ایـن ارزش محقـق شـود .از ایـن رو در عرصـه نهادسـازی حکومتـی ،بـرای صیانـت و بسـط آزادی،
بایـد نهادهـای متناسـب بـرای حمایـت از اقسـام آزادیهـای فـردی ایجـاد شـود و نهادهـای نظارتـی
و قضایـی الزم بـرای برخـورد بـا متخلفـان و متعدیـان بـه آزادیهای مشـروع و قانونی افراد تاسسـیس
گردد( .واعظی)25 :1391،

 .4قلمرو و حدود آزادی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در قانـون اساسـی ،در فصـل سـوم بـا عنـوان حقوق ملـت ،انواع آزادیهای افـراد در جامعه بیان
گردیـده اسـت .از مجمـوع اصـول ایـن فصـل و سـایر اصـول قانـون اساسـی ،بـه طـور کلی میتوان سـه
دسته از آزادیها را با نام آزادیهای سیاسی ،آزادیهای گروهی و آزادیهای فردی شناسایی کرد:
الف :آزادیهای سیاسی در قانون اساسی

از آزادی سیاسی تعاریف گوناگونی ارائه شده ،به گونه ای که برخی از تعاریف کلیه آزادیهای
عمومـی افـراد در مقابـل حکومـت را شـامل میشـوند؛ امـا مقصـود ما از آزادیهای سیاسـی که به آن
حقـوق سیاسـی نیـز گفتـه میشـود ،بخشـی از حقـوق و آزادیهـای عمومـی اسـت کـه بـه مشـارکت
در حاکمیـت و امـور دولتـی مربـوط میشـود( .کاتوزیـان )429 :1377،همـان گونـه کـه در مـاده 21
اعالمیه حقوق بشر نیز در بیان آزادی سیاسی آورده است:
 هرکس حق دارد که در اداره امور کشور خود ،خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگانی کهآزادانه انتخاب شده باشند ،شرکت جوید؛
 هرکس حق دارد با تساوی شرایط ،به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید؛ -اسـاس و منشـأ قـدرت ،اراده مـردم اسـت .ایـن اراده بایـد به وسـیله انتخاباتی ابـراز گردد که از
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روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و
با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
در قانـون اساسـی ،اصـول ششـم ،هفتـم و پنجـاه و ششـم آزادی سیاسـی بـه رسـمیت شـناخته
شـده اسـت .اصـل ششـم در ایـن خصـوص مقـرر مـیدارد« :در جمهـوری اسلامی ایران ،امور کشـور
باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات .انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،اعضای شورای شهر و نظایر اینها یا از راه همه پرسی»...
اصـل هفتـم نیـز بـر مشـارکت مـردم در تصمیـم گیـری و اداره امور کشـور از طریق مجلس شـورای
اسالمی و شوراهای اسالمی شهرو روستا اشاره کرده است .هم چنین اصل پنجاه و ششم که مقرر
میدارد« :حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی
خویـش حاکـم سـاخته اسـت .هیـچ کـس نمیتوانـد ایـن حـق الهـی را از انسـان سـلب کنـد ،یـا در
خدمت منافع فرد ،یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد
میآید اعمال میکند».
در ظاهر امر شاید بتوان گفت :قانون اساسی قید خاصی را در حوزه آزادیهای سیاسی ،بیان
نکـرده اسـت .علاوه بـر ایـن کـه از موقعیـت اصل  56در صدر فصل مربوط بـه حق حاکمیت ملت
نیـز چنیـن بـر میآیـد کـه ،آزادی سیاسـی پایـه نظـام جمهـوری اسلامی اسـت و سـایه خـود را بـر همه
اصول دیگر و همه نهادهای قانون اساسـی گسـترانده اسـت .از این رو باید سـایر اصول در پرتو این
اصل تفسیر شود و به عنوان مبنای حکومت مورد توجه قرار گیرد.
عنصـر الهـی مشـروعیت نظـام سیاسـی کـه خـود نیـز حاصـل اعمـال آزادی سیاسـی مـردم بـوده
است ،موجب گردیده تا آزادی سیاسی به عنوان حق خدادادی و در راستای حق حاکمیت خدا
در نظر گرفته شـود؛ لذا تعیین سرنوشـت سیاسـی و شـکل حاکمیت و انتخاب کارگزاران ،مقید به
ضوابط شرعی است و اعمال رأی و نظر در جامعه اسالمی ،تلفیقی از حق و تکلیف دینی است.
آزادی سیاسـی در تصـدی مناصـب عالـی رتبـه سیاسـی ،نظیـر رهبـری و ریاسـت جمهـوری،
مقیـد بـه شـرایطی اخالقـی نظیـر :عدالت و تقوا ،امانت و ایمان (اصـل پنجم ،یکصدونهم و یکصد
و پانـزده) اسـت کـه حـق انتخـاب شـدن را محدود به دارا بـودن ویژگیها و شایسـتگیهای اخالقی
میداند .در خصوص سـایر انتخابات نظیر :انتخابات مجلس شـورای اسلامی نیز ،تعیین شـرایط
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انتخـاب شـوندگان بـر عهـده قانونگـذار قـرار داده شـده اسـت ،که در ایـن موارد نیز پاره ای از شـرایط
اخالقـی در قانـون انتخابـات مجلـس شـورای اسلامی (مـاده  ،)30محدودیتهایـی را بـرای آزادی
سیاسـی در خصـوص حـق انتخـاب شـدن فراهـم میآورد 1 .پر واضح اسـت که عـدم رعایت اصول
اخالقی در اعمال آزادیهای سیاسـی و تعیین سرنوشـت سیاسـی و اجتماعی به ویژه انتخابات،
میتوانـد زمینـه سـاز مسـائلی چـون :دیکتاتـوری اکثریـت و اسـتفاده از ابزارهـای تخریـب و دروغ و
فریب برای کسب قدرت سیاسی شود.
از آن جـا کـه محدودیتهـای اخالقـی در آزادی سیاسـی ،بـه موجـب قانـون تعییـن میگـردد و
همـان طـور کـه گفتـه شـد ،اصـل بـر آزادی و مشـارکت همگانـی اسـت و محدودیتهـا جنبـه اسـتثنا
دارنـد ،ضـروری اسـت قانونگـذار در بیـان دقیـق و ارائـه مال کهـای شـفاف در جهـت تعییـن افـراد
واجـد صالحیـت ،بـه گونـه ای اقـدام کنـد کـه زمینـه اعمـال نظـر شـخصی و سـلیقه ورزی مجریان،
در تشـخیص مال کهای اخالقی را از بین ببرد .به بیان دیگر ،تعیین شـرایط منحصرا از سـوی قانون
گذار باید مشـخص گردد و شـرایط به گونه ای نباشـد که مجریان ،نقش تعیین کننده در توسـعه یا
تضییق استثنائات داشته باشند.
ب :آزادیهای گروهی در قانون اساسی

آزادیهـای گروهـی کـه بـه آن آزادیهـای جمعـی نیـز گفتـه میشـود ،بـه آزادیهـای یـک گـروه
و اجتمـاع خـاص در جامعـه اشـاره دارد کـه مـورد حمایـت قانـون قـرار گرفتـه اسـت ،مثـل :آزادی
اقلیتهای مذهبی در انجام مراسم مذهبی ،تعلیم و تربیت و وضع قواعد محلی ،که در اصل12
قانـون اساسـی اشـاره شـده اسـت .آزادی اقلیتهـای دینـی شـناخته شـده در اصـل 13نیـز ،نمونـه ای
دیگر از توجه قانون اساسی به حقوق و آزادیهای گروهی است.
قانـون اساسـی در جهـت حمایـت از حقـوق و آزادی اقلیتهـای دینـی ،حضـور نمایندگانی از هر
یک از این اقلیتها را نیز در مجلس شورای اسالمی پیش بینی کرده است( .قانون اساسی ،اصل
 )64همه اقلیتهای دینی ،اعم از اقلیتهای شناخته شده در اصل 13و سایر غیر مسلمانان به
 . 1برای آشنایی بیشتر با مواد ر .ک :قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی ،ماده  65و قانون انتخابات ریاست جمهوری ،ماده .71
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طور یکسـان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسـانی مقرر در قانون اساسـی برخوردارند
و دولـت و مسـلمانان موظـف انـد بـا اخلاق حسـنه و قسـط و عـدل ،حقـوق انسـانی آنـان را رعایـت
کننـد( .قانـون اساسـی ،اصـول 14و  )20از ایـن رو غیـر مسـلمانان از نظـر حقـوق انسـانی ،تفاوتـی بـا
مسـلمانان ندارنـد و محدودیتهایـی کـه در قوانیـن پیش بینی شـده تنها از حیث حقوق شـهروندی
اسـت .در واقـع در خصـوص حقـوق انسـانی ،مسـئله اقلیـت مفهومـی نـدارد و همـه افـراد از جهـت
انسـان بما هو انسـان ،از حقوق انسـانی برخوردار هسـتند؛ اما دولت اسلامی این اختیار را دارد تا بر
اسـاس اصـل وفـاداری ،کـه بنیـان هر حاکمیتی بر آن اسـتوار میگردد ،در برخـی حوزهها که از آن به
حقـوق شـهروندی تعبیـر میکنیـم تمایزاتـی در اعطـای امتیـازات  -از طریـق تبعیـض مثبـت -برای
اکثریـت مسـلمانان قائـل شـود( .جاویـد )1392:139،آزادی فعالیتهـای گروهـی و جمعـی نظیـر:
انجـام مراسـم دینـی و تعلیـم و تربیـت نیـز امتیـازی اسـت کـه قانـون اساسـی تنهـا بـرای اقلیتهـای
شناخته شده در اصل 13مقرر نموده است.

1

آزادی اقوام در استفاده از زبانهای قومی و محلی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس
در مدارس در کنار زبان فارسی ،از جمله امتیازات گروهی اقلیتهای قومی است( .قانون اساسی،
اصل)15
هـم چنیـن آزادی احـزاب و جمعیتهـا نیـز ،از نمونههـای آزادیهـای گروهـی حمایـت شـده در
قانـون اساسـی اسـت .قانـون اساسـی حـق تشـکیل ،عضویـت ،یـا عـدم عضویـت در احـزاب را بـه
رسـمیت شـناخته اسـت؛ مشـروط بر این که اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسالمی
و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند( .قانون اساسی ،اصل )26
یکـی دیگـر از آزادیهـای گروهـی در قانـون اساسـی ،آزادی اجتماعـات و راه پیمایـی هاسـت
کـه بـدون حمـل سلاح و اخلال بـه مبانـی اسلام پذیرفتـه شـده اسـت( .قانـون اساسـی ،اصـل )27
بدین معنا که افراد میتوانند ،برای تبادل افکار یا دفاع از منافع خود از طریق سخنرانی ،میتینگ،
راهپیمایی و تظاهرات خیابانی که برای این منظور از طرف اشخاص معینی ترتیب داده میشود،
آزادانه شرکت کنند.
 .1برای آشــنایی بیشــتر با جایگاه حقوقی اقلیتها در اســام ر .ک :جاوید ،محمدجواد« ،تبعیض مثبت در اسالم و حقوق اقلیتهای
دینی در حکومت اسالمی» مجله حکومت اسالمی ،1392،ش  ،67صص.162-137
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هم چنین آزادی نشریات و مطبوعات؛ که البته بخشی از آزادی اطالعات نیز به شمار میآید،
در اصـل  24مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت« :نشـریات و مطبوعات در بیان مطالـب آزادند؛ مگر این
کـه مخـل بـه مبانـی اسلام یـا حقـوق عمومی باشـد .تفصیل آن را قانـون معین میکنـد» .از مفاد این
اصل میتوان این گونه استنباط نمود که ،اوال :اصل بر آزادی مطبوعات است و موارد ممنوع جنبه
اسـتثنا دارنـد .از ایـن رو هـر جـا تردیـد در اخلال بـود ،بایـد اصـل را مجـری دانسـت .لحـن کالم هـم
بـه گونـه ای اسـت کـه تسـامح و احتیـاط را توصیـه میکنـد و بـه همین جهت ،قید اخلال به مبانی
اسالم و حقوق عمومی را بیان میکند ،نه مخالفت با احکام و فروعات .دوم این که :مرجع تعیین
استثنائات و محدودیتها ،منحصرا در اختیار قانون گذار است( .کاتوزیان)441 :1377،
با عنایت به مجموعه اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،این نکته به دست میآید
کـه ،در قانـون اساسـی نمیتـوان معیـار یگانـه و معینـی برای ترسـیم حدود و ثغـور آزادیهای گروهی
ترسـیم کـرد .در برخـی مـوارد اخلال در حقـوق عمومـی و اخالل در مبانی اسلام به عنـوان خط قرمز
عنـوان شـده و در مـوارد دیگـر مصالـح عمومـی ،وحدت ملی ،اسـتقالل ،اسـاس جمهوری اسلامی
و موازیـن اسلامی عنـوان گردیـده اسـت .در مـواردی هـم وظیفه تعیین حـدود آزادی به قانون عادی
محول شده است .با این وصف و به دلیل ابهام و کلیتی که در بیان این قیود وجود دارد ،دخالت
و تفسـیر قانونگـذار و مجریـان در توسـعه یـا تضییـق محـدوده ی این دسـته از آزادی هـا ،تاثیر زیادی
خواهد داشت.
ج :آزادیهای فردی در قانون اساسی

آزادیهایـی کـه بـا جنبـه فـردی و شـخصی افـراد در اجتمـاع مربـوط اسـت ،مصادیـق متنوعـی
دارد .از آن جمله :آزادی اندیشـه و بیان اسـت .اصل  23از آزادی عقیده سـخن میگوید« :تفتیش
عقایـد ممنـوع اسـت و هیـچ کـس را نمیتـوان بـه صـرف داشـتن عقیـده ای مـورد تعـرض و مؤاخـذه
قـرار داد» .اندیشـه و اعتقـاد تـا زمانـی کـه چهـره درونـی و خصوصـی دارد ،جزیـی از ذات و سرشـت
انسان است و محدودیت بردار نیستند .دولت میتواند اطاعت از قانون را از مردم بخواهد تا نظم
اجتماعـی برهـم نخـورد؛ ولـی اعتقـاد را بـه زور نمیتـوان تحمیل کرد؛ اما بیان اندیشـه ،چهره بیرونی
و اجتماعی دارد و به همین دلیل ممکن اسـت با نظم عمومی برخورد داشـته باشـد .آزادی بیان و
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نشـر در اصول  24و 175قانون اساسـی بیان گردیده اسـت و محدوده آن با رعایت موازین اسلام و
حفظ حقوق عمومی و مصالح کشور توسط قانونگذار مشخص میگردد.
از دیگر آزادیهای فردی در قانون اساسی ،آزادی شغل است .هر کس حق دارد شغلی که بدان
مایل اسـت و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیسـت برگزیند( .قانون اساسـی،
اصـل )28در بنـد  4اصـل  43نیـز آزادی انتخـاب شـغل ،در زمـره ضوابـط اقتصـادی حمایـت شـده
اسـت« :رعایـت آزادی انتخـاب شـغل و عـدم اجبـار افـراد بـه کاری معیـن و جلوگیری از بهره کشـی
از کار دیگـری» .از شـرایط تحقـق آزادی کار ،علاوه بـر حـق انتخـاب و اشـتغال آزادانـه کار ،منسـوخ
سـاختن بردگـی ،کار اجبـاری و نظایـر اینهاسـت ،کـه الزمـه آزادی انسـان و حـق تعییـن سرنوشـت
است .نتیجه منطقی آزادی شغل این است که شخص بتواند از حاصل کار خود بهره مند شود،
که در اصل  47و  48مورد حمایت قرار گرفته اسـت .از عبارت کسـب و کار مشـروع در اصول ذکر
شـده ،عدم مغایرت با قانون ،نظم عمومی و اخالق برداشـت میشـود و نباید آن را محدود به عدم
مغایرت با قانون دانست( .کاتوزیان)439 :1377،
اصل آزادی قراردادی هم در قانون اساسی نیامده است ولی در ماده 10قانون مدنی بدان اشاره
شده و در قوانین کشورها آن چنان تکرار شده که بعضی آن را در زمره ارزشها آورده اند( .همان)
از دیگـر نمونههـای آزادیهـای فـردی ،اصـل سـی ام قانـون اساسـی اسـت کـه بـر آزادی آمـوزش و
پرورش ،از طریق الزام دولت بر فراهم کردن امکان آموزش رایگان اشاره میکند.
آزادی مسـکن (اصـل ،)31منـع بازداشـت خودسـرانه (اصـل ،)32آزادی اقامـت و منـع تبعیـد
(اصـل ،)33آزادی دادخواهـی و دسترسـی بـه دادگاه صالـح (اصـل )34نیـز از جملـه آزادیهـای
فردی است که در قانون اساسی حمایت شده است.
در تمامـی مـوارد ،آزادیهـای مـورد حمایـت در قانـون اساسـی منطق بیان و تضمیـن آزادیها بر
ایـن پایـه اسـتوار اسـت کـه انسـان بـه طـور طبیعی از همـه این حقـوق و آزادیها باید برخوردار باشـد
و هـر گونـه قیـدی در ایـن زمینـه از بـاب ضـرورت و بـه طـور اسـتثنایی ،منحصـرا توسـط قانونگـذار
مشـخص میشـود .آزادی یکـی از ارزشهـای پذیرفتـه شـده در قانـون اساسـی اسـت و هیـچ کـس
اجـازه نـدارد بـه محـدود کـردن آزادی یـا سـلب آن بپـردازد؛ مگـر ایـن کـه در تضاد بـا ارزش برتـری قرار
گیرد.
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هر چند در قانون اساسی معیار واحدی برای محدود آزادی بیان نگردیده؛ اما از محدودیتهای
پیـش گفتـه میتـوان ایـن گونـه اسـتنتاج کـرد کـه آزادی در قانـون اساسـی بـر محـور «مسـئولیت» بنـا
نهاده شـده .مسـئولیت انسـان در برابر خدا و مسـئولیت انسـان در برابر جامعه .همه محدودیتهای
مطـرح در اصـول قانـون اساسـی ،یـا برخاسـته از مسـئولیت الهی اوسـت ،یا برخواسـته از مسـئولیت
اجتماعی .انسـان موجودی آزاد و انتخابگر اسـت؛ اما آزادی برای انسـان همراه با بار مسـئولیت در
قبـال نـوع انتخـاب او خواهـد بـود .انسـان آزاد در برابر حفـظ نظم عمومی ،مصالـح و منافع جمعی،
اسـتقالل و همبسـتگی اجتماعی ،حفظ حقوق و آزادی سـایرین و سـایر اصولی که برای سـامان و
اسـاس زندگی جمعی الزم اسـت مسـئول اسـت .در واقع منشـأ آزادی انسـان ،از سـوی خداسـت و
بسـتر تحقـق آن ،زندگـی جمعـی اسـت؛ پـس آزادی را نمیتـوان بـدون در نظـر گرفتن منشـأ و بسـتر آن
مطالبه کرد و به بهانه آزادی بنیان و اساس آزادی را نشانه گرفت.

 .5نسبت مفهومی آزادی و اخالق
آزادی در مفهـوم لیبرالـی ،نسـبت بـه هرگونـه داوری اخالقـی بـی طـرف و خنثـی اسـت و تعییـن
محتـوای انتخـاب آزادانـه را امـری شـخصی و کاملا فـردی تلقـی میکنـد ،کـه نظـام سیاسـی حـق
دخالت در آن را ندارد؛ اما نظام سیاسی مکتبی و دینی که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
الگـو گرفتـه از آن اسـت ،آزادی را بـر محـور اخلاق و ارزشهـای اخالقـی و در مفهومـی حداکثـری از
آزادی مثبت مد نظر دارد .این مهم را میتوان به روشـنی از عباراتی نظیر «آزادی مسـئوالنه» (بند 6
اصل  )2و «آزادی مشروع» (اصل )9در قانون اساسی برداشت کرد.
هـر چنـد آزادی بـر محـور اخلاق و آزادی معنـوی ،در واقـع تحدیـدی بـر اطلاق آزادی اسـت؛ امـا
تجویـز آزادی مطلـق و نفـی همـه قیدهـا نیـز امـری ناممکن اسـت .حتی گروههای طـرفدار اصالت
آزادی نیـز هرگـز در قوانیـن موضوعـه خـود ،بـرای افـراد آزادی مطلـق تعریـف نکردهانـد؛ بلکـه حداقـل
مرزهایی برای آزادی ،مقید به سر حد آزادی دیگران ترسیم نمودهاند؛ بنابراین اصل وجود محدوده
و شـرایطی بـرای آزادی افـراد ،در عرصـه اجتماعـی ضـروری بـه نظـر میرسـد؛ زیـرا نپذیرفتـن ایـن امـر
بـه هرجومـرج و تأمیـن نشـدن حداقـل نیازهـای همـه افـراد جامعه منجر خواهد شـد و اسـاس آزادی
پایمـال خواهـد شـد .انسـان همیـن کـه پـای در جامعـه مینهـد خـود را گرفتـار ضرورتهـای گوناگـون
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زندگی جمعی میکند .تحمل این گونه فشارهای مادی و روانی ،الزمه این زندگی است و نباید آن
را با آزادی او منافی پنداشـت .رهایی کامل از قید ،تنها سـزاوار خداوند اسـت( .کاتوزیان:1377،
)398
از ایـن رو محـور اصلـی گفتگـو بیـن مکاتـب مختلـف حقوقـی و سیاسـی ،میـزان و مـوارد
محدودیتهاسـت .از آنجـا کـه اخلاق معیارعقلـی و وجدانـی بـرای رفتـار انسـان بهشـمار مـیرود،
یکی از مبانی که بر اساس آن میتوان محدوده آزادیها را مشخص کرد ،مبانی و محدودیتهای
اخالقـی اسـت 1 .ایـن محدودههـای اخالقـی بایـد از طریـق قواعـد حقوقـی و بـه طور دقیق مشـخص
گردنـد؛ 2بنابرایـن اخلاق در کنـار آزادی فعلیـت مییابـد و آزادی را رنـگ و روی انسـانی و متعالـی
میبخشد .به تعبیر دیگر ،معنا و مفهوم بخشیدن به آزادی ،در گرو انتخاب اخالقی است. .
اگـر منصفانـه بـه رابطـه آزادی و اخلاق در جامعـه سیاسـی توجـه کنیـم ،بـه نظـر میرسـد اخلاق
ضامـن حفـظ و تضمیـن آزادی نیـز هسـت و به نوعـی وجدان اخالقی ،ضمانت اجـرای درونی برای
عدم تجاوز به آزادی دیگران را فراهم میسازد .به بیان دیگر ،حفظ و تضمین آزادی افراد در مفهوم
منفـی و مثبـت آن -کـه از وظایـف نظـام سیاسـی و قضایـی در هـر جامعه اسـت -در صورتی تحقق
میپذیرد که نظام حقوق اساسی ،در پرتو ارزشهای اخالقی ایجاد شده باشد .آزادی درواقع مولود
اندیشـههای فلسـفی ،اخالقـی و دینـی اسـت و زمانـی ارزش واقعـی خـود را پیـدا میکنـد کـه در آن
سعادت بشری مورد نظر باشد.
در تحلیل این نکته میتوان به موارد خالف و نقض آن نیز اسـتناد کرد .در جامعهای که نظام
حقوقی و سیاسی ،مقید به موازین و اصول اخالقی نیست و نسبت به ارزشهای اخالقی بیطرف
و خنثـی اسـت ،ایجـاد بیشـترین آزادی بـرای همـه افراد جامعـه توجیه منطقی نخواهد داشـت؛ لذا
 .1البته محدودیتهای دیگری نیز برای آزادی در قانون اساســی در نظر گرفته شــده اســت .نظیر حفظ منافع یا مصالح عمومی ،تأمین
حقــوق و آزادیهــای دیگــران ،حفــظ نظــم عمومــی و رعایت مبانی اســام .البتــه ایــن محدودیتها نباید به گونهای باشــد کــه منجر به
ســلب کامــل یکــی از آزادیهای فردی گردد .در رابطه با حدود و ثغور آزادیها ر .ک :علــی اکبر ،گرجی ازندریانی« ،مبنا و مفهوم حقوق
بنیادین» ،صص.27-7
 .2در رابطــه بــا اینکــه تعیین معنا و محتوای آزادی از ســوی اراده عمومی انجام میپذیرد یا اقتدار سیاســی به نحــو الزامآور و قاهرانه آن را
تعییــن میکنــد یــا باید تعین آن به خود فرد واگذار شــود ،اختالف نظر وجود دارد که برای آشــنایی بیشــتر با ایــن دیدگاهها ر .ک :محمد،
راسخ  ،آزادی چون ارزش ،در :حق و مصلحت.
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در ایـن فـرض ،آزادی تـا حـدی ضـروری و مـورد توجه قـرار میگیرد که برای تحقـق اغراض و اهداف
سیاسـی دولـت سـودمند باشـد .در واقـع آزادی روشـی اسـت بـرای رسـیدن به اهداف دیگـری نظیر:
توسعه ،نفع و عقالنیت و تا زمانی که در این راستا قابل استفاده باشد ،مفید و ارزشمند است .در
این صورت جامعه از طریق قدرت حکومتی خود میتواند به نام آزادی ،دست به آنگونه اقداماتی
بزند که درنهایت به نقض آزادی منجر میشود.
اگر نگاه به آزادی برخاسته از مبانی اخالقی و با اعتقاد به کرامت و ارزش واقعی انسان باشد،
در ایـن صـورت وظیفـه اخالقـی دولـت اقتضـا میکند که بر اسـاس اصـول اخالقی بـه توزیع عادالنه
آزادی در جامعـه بپـردازد و تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه ،تـک تـک انسـانها فـارغ از رنـگ ،نـژاد،
جنس ،قوم و ...از آزادی برابر برخوردار خواهند بود.
در مقابل ،آزادی ،کاشف مفاسد پنهانی و زوایای ضداخالقی است که در درون جامعه وجود
داشته و به دلیل غیبت آزادی و گستردگی دامنه استبداد ،خودش را نشان نمیداده و حتی گمان
ً
میشـده که جامعه کامال اخالقی اسـت و مردم از فضایل اخالقی بهرهمندند؛ غافل از اینکه نظام
استبدادی و ذهنیت استبدادزده جامعه ،اجازه بروز و ظهور شخصیت واقعی جامعه را نمیداده
است و هر چه بوده ،تملق ،دورویی ،ریا ،چاپلوسی ،دروغ ،تهمت ،کجروی و در یک کالم سیطره
رذایل و مفاسد اخالقی بوده است( .لک زایی)1382،
یکـی از اشـکاالتی کـه در ارتبـاط اخلاق و آزادی مطـرح اسـت ایـن اسـت کـه ترکیـب آزادی بـا
محتـوای ارزشـی و اخالقـی ،نوعـی نخبـه گرایـی و قیـم مآبـی و در نتیجـه منجر نقـض آزادی خواهد
شـد .از ایـن رو محتـوای آزادی نبایـد توسـط دسـتگاههای حکومتـی برای افراد دیکته شـود؛ چرا که
دولـت موظـف اسـت بـه توزیـع اراده آزاد بـرای همـه افـراد بپـردازد و کاربسـت ایـن اراده ،آزادانـه در
اختیار خود افراد خواهد بود .در واقع در توزیع آزادی در جامعه ،اصل بر بی طرفی اخالقی است و
هر فرد بسته به میل و خواست خود میتواند اراده آزاد خود را به کاربندد.
ایـن ادعـا اگـر چـه در حـوزه امـور فـردی و شـخصی موجـه بـه نظـر میرسـد؛ امـا در خصـوص
آزادیهـای گروهـی و در عرصـه عمومـی صحیـح نیسـت و باعـث هـرج و مـرج و بـی نظمـی خواهـد
شـد .زندگـی انسـانی در جامعـه ،بـه ناچـار محدودیتهایی را بـرای آزادی به دنبال مـیآورد .از این رو
همانگونـه کـه وجـود آزادی بـرای جامعـه الزم و حیاتـی اسـت مسـائلی چـون :امنیـت ،اخالق ،نظم
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و سلامت عمومی حائز اهمیت هسـتند؛ بنابراین در هر جامعه ای پاره ای از محدودیتها از طریق
قانون ،برای آزادی در نظر گرفته میشود .این محدودیتها توسط قانونگذار در قالب قانون مشخص
میگردد و قانونگذار بر پایه اخالق و ارزشهای اجتماعی به تعیین این محدودیتها میپردازد.
گفتنـی اسـت توجـه بـه خیـرات و ارزشهـای اخالقـی ،بـه معنـای دخالـت جابرانـه حکومـت
در حریـم خصوصـی و سـلب آزادیهـای فـردی نیسـت ،و نقـش حاکمیـت و دولـت اسلامی در
خودشکوفایی معنوی واستقرار ارزشها و غایات اخالقی و معنوی در جامعه اسالمی هرگز در قالب
ً
اجبـار فیزیکـی و سـلب یـا محدودیـت اختیـار و اراده افـراد ظهـور و بروز پیـدا نمیکند؛ بلکه اساسـا
وصـول بـه آزادیهـای معنـوی ،حرکتـی ارادی و آ گاهانـه اسـت که تنها از طریق عـزم و اراده جدی و
انتخـاب آ گاهانـه فـرد میسـر اسـت .رسـالت و وظیفـه دولت اسلامی ،فراهم آوردن شـرایط و تمهید
مقدمات برای تسهیل چنین حرکت ارادی و انتخابگرانه است.
از ایـن رو پذیـرش تلقـی اسلامی از آزادی بـه عنـوان ارزش و هنجـار ،مبنایـی اقتضـا میکنـد کـه
دولـت اسلامی در عرصههـای مختلـف تقنیـن ،سیاسـت گـذاری ،تصمیـم گیـری ،برنامـه ریـزی و
ارائـه خدمـات ،صیانـت از آزادیهـای حقوقـی و معنـوی را در کنـار دیگر ارزشهـای بنیادین ،نظیر
عدالـت در نظـر داشـته باشـد ،بـه گونـه ای کـه در ایـن جامعـه عبودیـت ،اخلاق و خودشـکوفایی
معنـوی تسـهیل و تمهیـد شـود ،تـا ارادههـای سـمت و سـو گرفتـه بـه سـوی آزاد شـدن حقیقـی ،و
رستگاری و فالح کمتر با موانع درونی و بیرونی مواجه شوند( .واعظی)26 :1391،
علاوه بـر ایـن مهمتریـن و کاراتریـن ابـزار قانونـی بـرای اجـرای مقـررات پشـتیبان آزادیهـای
شهروندان ،نظام قضایی است .اصل صدوپنجاه و ششم قانون اساسی ،قوه قضائیه را موظف به
«احیای حقوق و گسـترش عدل و آزادیهای مشـروع» میداند .آزادیگرایی از جانب قوه قضائیه،
که همان قانونگرایی و اجرای بیطرفانه مقررات میباشد ،که بدون فراهم بودن زمینههای اخالقی
نظیـر :عدالتطلبـی ممکـن نخواهـد بـود .از ایـن رو قـوه قضائیـه متعهـد و اخالقگـرا ،پیششـرط
تضمیـن قانونمـداری و فراهـم نمـودن آزادی در جامعـه سیاسـی اسـت؛ کـه البتـه ایـن امـر از طریـق
مجاری قانونی ،بهویژه قانون اساسی به وجود خواهد آمد.
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نتیجه
بـا توجـه بـه مفهـوم حداکثـری کـه از آزادی در تلقـی اسلامی مطـرح گردیـد ،مبنـا قـرار گرفتـن
شـریعت الهـی و اخلاق اسلامی در نظـام تقنینـی و حقوقـی جامعـه اسلامی ،منافاتی بـا اهتمام به
آزادیهای فردی ندارد؛ بلکه توجه عمیق به مضمون آزادی چنین وابستگی را میان نظام حقوقی
و حدود الهی و اخالق ،غایات ،خیرات و فضایل انسانی را الزامی میکند .بر مبنای اصول انسان
شناسی و ارزش شناختی اسالم ،حکومت به عنوان عالی ترین نهادی که در پی منافع و مصالح
عموم است ،نمیتواند در برابر هنجارها و ارزشهای متعالی انسانی؛ یعنی ایمان و اصول اخالقی
بی تفاوت باشد .از این رو ساختار سیاسی و شرایط اجتماعی و فرهنگی باید به گونه ای هدایت
شـود کـه در عیـن تامیـن آزادیهـای مشـروع ،ترویـج ارزشـها و رشـد اخالقـی و معنوی مـردم و جامعه
فراهم گردد و موانعی که بر سر راه هدایت و تحقق ارزشها قرار دارد برداشته شود؛ تا زمینه آ گاهی و
آزادی معنوی افراد فراهم شود.
آزادی ،در قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی یـک اصـل مبنایـی اسـت و محـدود کـردن آن بایـد
بـه طـور اسـتثنا و در مـوارد ضـروری باشـد .قانونگذار میبایسـت ،تا آزادیهای فـردی را مورد توجه و
حمایـت قـرار دهـد و بـرای حفـظ نظم یا سـایر ارزشهـای اخالقی تا حد ممکن بـه اقدامات دیگری
غیر از اجبار و زور متوسل شود و تنها اگر راه دیگری وجود ندارد ،الزام و اجبار مبادرت ورزد .وظیفه
اخالقی دولت و نظام سیاسی در این بین ،آ گاهی بخشی و هدایتگری است .دولت باید شرایطی
را فراهم کند که افراد را در بهرهمندی از آزادی و انتخاب آزادانه ارشاد نماید .از این رو اصل آزادی
در کنار مسئولیت اخالقی ،امری است که مورد نظر قانونگذار اساسی قرار گرفته است.

نید تموکح رد قالخا و یدازآ موهفم یجنستبسن
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