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 11/10/1931ـ پذيرش:  11/11/1931دريافت: 

 دهكيچ
نظتم ؛ ستتيبه صورت مطلق ن، تين حماياما ا. ندهست حقوق بشر يالمللنيت اسناد بيافراد، مورد حما يهايحقوق و آزاد

و  يدربتاره نظتم عمتوم ياستالم يهاآموزه يبررس، قيتحقين اكند. هدف ياست كه آن را محدود م ييدهاياز ق يعموم
در  يدگاهيتچته د ياستالم يهتان استت  آموزهيتپتووهش ا يپرسش اصل. است يالمللنين بيدگاه موازيسه آن با ديمقا

هتا را در حتوزه تتوان اراده آزاد افتراد و گروهيم يبا تمسک بته نظتم عمتوم، ن منظريا از ايآ؟ دارد يخصوص نظم عموم
 يريكارگمختلت  و بته يهابا مراجعه به كتاب، قيتحقاين محدود كرد؟  يو اقتصاد ي، فرهنگي، اجتماعياسيس يرفتارها

ر ستاياز قواعد حاكم است، مانند  يدر فقه اسالم يكه نظم عمومازآنجا. ده استيجه رسين نتيبه ا يفيتوص -يليروش تحل
كته در رونتد نظتم  ينوع رفتار هر، رونيازا. ان دارديجر يابواب فقه، بر سراسر «الحرج»و « الضرر»چون  يقواعد حاكم

 شود.يحرام قلمداد مممنوع و  ياسالم يهادگاه آموزهياز د، ديجاد نماي  شده، اخالل ايبا گستره و عناصر تعر يعموم

   يه، احکام ثانويفقه امام ، اخالق حسنه،ي، منافع عموميالمللنين بي، موازين المللي، اسناد بينظم عموم ها دواژهيكل
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 مقدمه

گانته وجتوب، از احکتام پن  يکتيوه فقه بته يو، بهيدگاه معارف اسالميمرتبط با رفتار انسان، از د يهادهيپد

ن منظومته يتنوظهور است، در ا يسي، كه تأسيشوند. نظم عموميم حرمت، استحباب، كراهت و اباحه متص 

 كرده است؟ بتر فترت توجته ا، به آن توجهيپو يک نظام حقوقيعنوان به يا فقه اسالميدارد؟ آ يگاهيچه جا

بته وصت  اضتطرار، عستر و حترج و  يباشد كه بر موضوعيه ميا ثانويه ياز احکام اول يا نظم عموميكردن، آ

آوري نظم عمومي تا چه مقدار است؟ آيا در حتدي استت كته شود؟ ميزان الزاميحمل م ين عارضيساير عناو

كته ايتن  يان مستللهيترياساس، اصتلنيشود؟ براهاي بشر، بر آنها مقدم ام تعارت با حقوق و آزاديبه هنگ

در  يس حقتوقيک تأستيتعنوان باشد، اين استت كته نظتم عمتومي بتهمقاله در مقام تبيين و تحليل آن مي

ن زمينته يتدر ا يالمللتنيو استناد ب يدگاه فقته استالميتمعارف اسالمي، از چه جايگاهي برختوردار استت؟ د

 ست؟يچ

نظم عمومي، و قواعتد ستازنده آن پرداختته شتود.  يستيپاسخ به اين مسلله، الزم است به چ يبرا

رونتد، يمشمار به ينظم عموم يهامانند عرف، اخالق و منافع عمومي، كه از سازنده يرو، عناصرنيازا

نظتم  يرگذاريزان تأثيكند كه ميا ممسلله اقتض يعيند طبين فرايمورد بحث قرار خواهند گرفت. همچن

و  يفترد يهتاي، بتر آزاديالمللتنيه و استناد بيخصوص فقه امام، بهيدگاه معارف اسالمياز د يعموم

 گردد.روشن  ياجتماع

ن يتافتراد از ا يهتاي، حقتوق و آزاديالمللنيمحورانه اسناد بمدارانه و انسانبا توجه به ديدگاه فرد

 يهادر دستتان قتدرت ياكه امروزه اين مقولته همچتون حربته يادارند، به گونه ييگاه وااليمنظر، جا

و  ي، فرهنگياسيمختل  به توسعه س يگر قرار گرفته است تا با تمسک به نقض آن، در كشورهاسلطه

ن است كه يرساند، ا ياري ييهان تهاجميتواند ما را در مقابل چنيكه م ياخود بپردازند. نکته ياقتصاد

 يز بترايتن ييهاتيافراد، محدود يهايفراوان بر حقوق و آزاد يدهاي، عالوه بر تأكياد حقوق بشراسن

ن يسازند. اما از سوي ديگر، همتيبشر را محدود م يهايها و آزاداند كه قلمرو خواستآنها لحاظ كرده

جامع  يهابر نظام يعنشود كه خود طيقلمداد م يالمللنيت اسناد بياز افتخارات و نماد جامع يکينکته 

 ياستالم و نظتام حقتوق يان نظتام حقتوقيتم يقيرو، بحث تطبنيرود. ازايمشمار به يو عادالنه حقوق

ن نظام، بدون يشرفته اسالم گشوده شود و ايپ يها به نظام حقوقالملل موجب خواهد شد تا افق نگاهنيب

كننده ود كنترليدن به قيرس ياد شده و برايت رد. با توجه به ضروريدليل مورد جرح و يا تهاجم قرار نگ

آوري، استتنبا  و انسان، نخست ديدگاه اسالم از متون ديني و نظريات فقهتا جمتع يهايحقوق و آزاد

رد، تا اشتراكات و يگيالمللي قرار مدگاه نظام حقوقي بينيق در كنار ديگردد. آنگاه مستفاد تحقيتحليل م

 آيد. دست افتراقات اين دو نظام به
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 تعريف نظم عمومي .الف

 يا( كه بته علتت نداشتتن پايته131و  39ص، 1931، يلنگرود ياست )جعفر يااز مفاهيم پيچيده« نظم عمومي»

بتودن آن بتاور دارنتد،  پتذيركه به تعريت  يادسته. (033ص ، 1931)ساكت،  شده است ناپذير خواندهثابت، تعري 

مفهوم آن است كته  يدگيچيپدليل د به يشا. (31 ، ص1930، ي)صادق شوديده ميشان داختالف زيادي در تعريفات

شتده استت. بتراي  تفتاوت گذاشتتهالملل بين در حقوق داخلي و حقوق« نظم عمومي»ان مفهوم يدر مقام تعري ، م

 شتده، در سته حتوزق حقتوق داخلتي، وه اتختا ين شتير همتيو قلمرو آن، نتاگز« نظم عمومي»شدن مفهوم  روشن

  گردديم يبررس يو فقه اسالمالمللي بين

 . در اصطالح حقوق داخلي1

 اند گونه تعري  كردهدر حقوق داخلي را اين« نظم عمومي»دانان، برخي حقوق

در حقوق داخلي )عمومي يا خصوصي( مجموعة تأسيسات حقوقي و قوانين وابسته به حسن جريـان زز  امـور 

به صيانت امنيت و اخالق در روابط آحاد ناس ]اسـت  كـه ارادة افـراد جامعـه در  مربوط به ادارة كشور و يا راجع

 (.9159، ص5، ج 4984، يلنگرود يخالف جهت آنها بالاثر باشد )جعفر

اخالل ايجاد كند، نقض نظتم عمتومي  يو اخالق يتي، امنيكه در مسير حسن اجراي ادار يموضوع هر، اساسبراين

نکته ياشاره نکرده است، مگر ا يگاه اقتصاد در نظم عمومين است كه به جايا، مذكور  يآيد. نقص تعربه حساب مي

 م.يز بدانين يت اقتصاديرا شامل امن« تيامن» قواژ

 اند برخي ديگر گفته

محافظت  مجموعه نيازهاي بنيادين اجتماعي، سياسي و... است كه براي عمل به نفع عمومي، محافظت از امنيت،

سير اقتصادي و حتي حمايت از بعضي از مصالح خاص ضروري )مانند حمايت از فرد(، ضـروري از آداب عمومي، 

 (.232، ص 4 ، ج 4338آيد )كورنو، به شمار مي

بته نقتش ،   اوليتامتا تعر. ، و اهداف مشابه آن اشاره شده استتيبودن نظم عموم يبه مجموع،  يدو تعر در هر

آمتره بتودن  ة  دوم جنبتيبعکس، تعر. (19-12 ، ص2، ج1930، يياتوجه نکرده است )صف ياقتصاد در نظم عموم

 گردد ير ارائه مي  زيتعر، رونيازا. ده گرفته استيرا ناد ينظم عموم

است كه به منظور حسـن جريـان امـور  ينيو قوان يو اخالق يسات عرفيوسته تأسيپهمنظم عمومي مجموعة به

د يتواند بر خالف آن توافق نماينم يجامعه مقرر گرديده است و كس عمومي و تأمين و رعايت روابط عادزنة افراد

 (.820، ص 2، ج4983، يد زنجاني)عم

  يتتر از دو تعركامل، ان رابطة نظم عمومي با امري بودنيهاي نظم عمومي و ببه لحاظ اشاره به مؤلفه،  ين تعريا

، 1913، يدارنتد )الماست اتفتاق نظتر يمي داخلتدانان در امري بودن عناصر نظتم عمتون است. ازآنجاكه حقوقيشيپ

 برشمرد. ين داخليدر قوان ينظم عموم ياصل يهايوگيرا از و« آمره بودن»توان ي(، م11ص
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 الملل. در اصطالح حقوق بين2

د در صتورت ورمياحتمال  .ممنوع است يچون تجاوز به كشور مستقل و تجارت برده، در سطح جهان يامروزه موارد

ن توستعه يتامتا هنتوز بته ا. رود ، جهان به سوي تأسيس نظم عمومي جهتاني پتيشييسم عادالنه اجرايوجود مکان

در تعريت  آن ، روازايتن. ان دارديتخصوصتي جرالملتل بين نظم عمومي تنها در حيطة حقوق، بنابراين. ده استينرس

 گفته شده است 

وابستگي آنها به حسن جريـان زز   الملل خصوصي مجموعة تأسيسات و قوانيني است كهدر حقوق بين

المللي، قضات نـاگزير بـه تقـديم قـوانين اي است كه به هنگا  تعارض قوانين بينادارة مملكت به گونه

، يلنگـرود يدولت خود بر قوانين خارجي باشند. مانند قانون تعدد زوجات در غير ممالك اسالمي )جعفـر

 (.9151، ص 5، ج4984

فقط در مقام تعارت قانون خارجي بتا قتانون داخلتي ، يالملل خصوصنيمومي در حقوق ب ، نظم عين تعريمطابق ا

 آيد.مي پديد

الملتل بتودن در حقتوق بين ي، چگتونگي امتريالمللتتفاوت ديگر ميان مفهوم نظم عمومي داخلي و بين

شتود. متي خصوصي است  در حقوق داخلي، مخالفت با تمامي قوانين آمتره، نقتض نظتم عمتومي محستوب

الملل خصوصي، تنها مخالفت با برختي از قواعتد آمتره نتاقض نظتم عمتومي استت. كه در حقوق بيندرحالي

شناستند. ايتن ه قانون خارجي را داراي صتالحيت ميياز كشورها در مورد احوال شخص يعنوان نمونه، بعضبه

ا برختي از مصتاديق يترجي، نوعي مخالفت با قاعده آمره است. اما چنانچه صدور حکم بر اساس قتوانين ختا

دار ختارجي، بته دليتل مخالفتت د، از اجراي قانون صالحيتيمخالفت نما مهم قواعد آمره، مانند اخالق حسنه

، 1931، ي؛ الماست11، ص 1930، يي؛ صتفا099، ص1، ج1931ان، يشود )كاتوزبا نظم عمومي خودداري مي

دار خارجي در ايران، مستتلزم حليتت ازدواج بتا حيتعنوان نمونه، هرگاه اجراي قانون صال(. به191 -191ص

هاي ايران آن را به دليل مخالفت با اخالق حسنه و مباني اعتقتادي، كته از عناصتر نظتم محارم باشد، دادگاه

تر از گستترق آن در الملتل مضتيقب، گسترق قوانين امتري در روابتط بينيترتنيدانند. بديماند، باطل عمومي

 ت.روابط داخلي اس

كنتد. ميها، هنجارهتا و شترايط تيييتر داشت كه نظم عمومي به تناسب زمان، مکان، فرهنگد توجه يبا

نظتم »رو، مفهتوم هاستت. ازايتنترين علت اين امر، تيييرات قوانين كشورها، همگتام بتا تيييتر سازمانعمده

سياسي، اقتصادي، فرهنگتي و  شود؛ زيرا عرف، قوانين، عواملاز كشوري به كشور ديگر متفاوت مي« عمومي

ت مفهتوم نظتم عمتومي، آثتار يرغم نستباجتماعي يک حاكميت با حاكميت ديگر متفاوت استت. البتته علتي

چون عتدالت اجتمتاعي، امنيتت و وفتاق عمتومي، قابتل مشتاهده  ياجتماعي آن امور ثابت هستند؛ و در آثار

 (.11، ص 1930، ييباشند )صفامي
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 . در اصطالح فقه4

نظتم »انتد كته بته برده كار به يباتياما ترك، اندارائه نکرده« ينظم عموم»از اصطالح  يفياماميه، هرچند تعرفقهاي 

و « اختتال النظتام»، (1 ، ص1 جتتا، بي، يگاني)گلپا« النظام العام» ،«حفظ النظام» يهااشاره دارند. عبارت« يعموم

استت  يدر اصطالحات فوق، ساختار عتام« نظام». مقصود از دكاربرد بسيار دار يفقه يهادر كتاب« اخالل النظام»

از  يااست، مجموعته يعرف يک معنايكه ، ن ساختاريرسند. ايكردن بدان به سعادت م ها با حفظ و عملكه انسان

 .(121، ص1933دوست، يد )عليآيد ميها پددها و ارزشيهاست كه از مراعات باقتيها و حقهست

 شده است   بيانر يكاربرد زدو « حفظ نظام» يبرا

كته ، «ضة استالميحفظ ب»عنوان . يو خارج يدر مقابل تهاجمات دشمنان داخل يت اسالمياز حاكم يپاسدار. 1

ده يتنام« حفتظ وطتن»، گترانيان ديت( و در ب23 ، ص1913، ينيگرفتته استت )نتائ د قراريدر كلمات فقها مورد تأك

 .(212 ، ص1931 ،ي)كالنتر ن امر اشاره دارديشود، به هميم

ن يت. حفظ نظام طبتق اياجتماع يها و نهادهادادن به سازمانكشور و سامان  ياز نظم داخل ي. پاسدار2

متذكور،  يک از معتاني(. حفظ نظام به هر911، ص 1930، يرد )توكليگيكاربرد، در مقابل هرج و مرج قرار م

، در معتارف يداشتتن نظتم عمتوم يختوانات هم، همان(. اما به دليل مراعينياست )نائ يالزم و ضرور يامر

معاصتر عترب، در  يگونه كه برخي فقهتااول مورد نظر است. همان ي، همان معنايالمللنيبا اسناد ب ياسالم

(، همتان 9110، ص1931، يلنگترود يستت )جعفترا ي، كه معادل نظم عموم«النظام العام»  و قلمرو يتعر

   را ارائه كرده است يتعر
 مثالً فاليصح واالقتصاد، السياسة ومقتضيات والمجتمع الفرد لمصالح وفقاً التشريع يضعها التي ودالحد وهي

 والسياساي االقتصااد  النظام أو االجتماعية، اآلداب ينافي ما فعل على أو جريمة ارتكاب على االستئجار

 (.9015، ص 1ق، ج 4128، يلي)زح

، بتا يد بر گستترق نظتم عمتوميرغم تأكي  مذكور عليتعر. است ياز نظم عموم، کيكالس ي  فقهين تعرين اوليا

ر مصتالح فترد و ب ي  نظم عموميفقها در تعر، نيبنابرا. دارد يخوانهم يتا حدود، يدانان از نظم عموم  حقوقيتعر

 ده است.ميفول واقع ش، ينظم عموم ي  حقوقين امر در تعريكه ايحالدرند. اه كردهيها تکاجتماع و سعادت انسان

 ينظم عمومي در معارف اسالم يجايگاه حقوق .ب

و كتاربرد نظتم  يت فقهتيتت، ماهيتالزم است بته اهمحقوقي نظم عمومي در معارف اسالمي، گاه ين جاييتب يبرا

 پرداخته شود. يعموم

 . اهميت نظم عمومي1

، بته اهميتت نظتم «اماختالل/ اختالل نظت»و جلوگيري از « حفظ النظام»فقها با به كار بردن عبارت وجوب 



32   ،  4931پاييز و زمستان  8سال پنجم، شماره اول، پياپي 

دات يتدر برابر تهد ياز نظام اسالم يپاسدار يدارند. حفظ نظام، خواه به معنااشاره  يدر حقوق اسالم يعموم

كشتور و  يو اجتماع ي، اقتصادياسيدادن به امور سو سامان  يمحافظت از نظم داخل يدشمنان، خواه به معنا

 ها، انسان را بته ستعادتكردن بداند و عمل يآيم دستبه شيهاديآن از با يهاكه هست يخواه ساختار عام

، ديدگاه سياسي خود (. امام خميني23، ص1913، ينيشده است )نائ يه واجب تلقيرساند، از نظر فقه اماميم

است « لزوم حفظ نظم عمومي»اي اثبات كرده است كه يکي از آنها، در باب واليت فقيه را با مستندات و ادله

را بتراي وجتوب تصتدي مقتام « حفظ نظم عمتومي»، خوئي اهللآيت(. 113، ص2، ج1913، ينيخم ي)موسو

ن يت، توجته ديگانياهلل گلپاآيت(. 1، ص01ق، ج1091، يخوئ يقضاوت، دليل قابل قبول دانسته است )موسو

گتران را در يابل د، در مقي  ويانسان و حقوق و تکال يرفتار يدهايدها و نبايان باين و بياسالم به جعل قوان

تتا(. سترانجام، آن دستته از ، بييگانيخوانده است )گلپا ياز حقوق انسان و حفظ نظم عموم يپاسدار يراستا

(. 991، ص1911، يانتد )منتظترحرام يگردد، بته لحتاظ شترعيم يكه موجب برهم زدن نظم عموم ياعمال

 ق احکام واجب قرار دارد.ري، در دايمراعات نظم عموم يدگاه فقه اسالمين، از ديبنابرا

دوستت، ي، حکتم عقتل استت )عليادلته نقلتافزون بر ا حرمت اخالل به آن، ي، وجوب حفظ نظام يپشتوانة اصل

داند و آنچه را عقل در سلسلة مالك احکام درك و دربارق يم را الزم يعقل مراعات مصالح عموم. (121، ص1933

عنتوان دليتل كه در فقه به، عقال يبنا. (211، ص2-1، ج1931)مظفر، نمايد كند، شرع نيز بدان حکم مي آن داوري

 قبراي حجيت قاعدنمونه،  عنوان. بهشماردمي ز رعايت احکام را از باب حفظ نظم عمومي الزميشده است، ن رفتهيپذ

اولتي بتر  شود، به اين دليل استناد شده است كته اگتر اصتليم كه از قواعد كاربردي فقه حساب« اصالة الصحة»

پتس . (121، ص1، جق1011، يرازيريزد )مکتارم شتمي همها بهصحت معامالت بازاري نباشد، نظام زندگي انسان

نتوع عملتي كته آن را مختتل  عنوان يک اصل و قاعدق عام پذيرفته شده و هتربه، هيحفظ نظم عمومي در فقه امام

 ممنوع است.، سازد

مختل ، به اشکال گونتاگون  يدر كشورها ينکه نظم عموميو ا يحالْ با توجه به نسبي بودن نظم عموم

الزم استت و  ياسالم فقط در قلمرو حکومت كند، آيا از نظر فقه اسالمي مراعات حفظ نظم عمومي،جلوه مي

دگاه فقهتا در يتد يت آن هستند؟ استحصايز مکل  به رعاين يراسالمينکه مسلمانان در قلمرو حکومت غيا اي

لزوم حفظ  يفقها، برا يشود كه برخمي يعنوان نمونه، يادآورج از حوصلة اين نوشته است. اما بهن باره، خاريا

رود، بتر ميشمار غيراسالمي را كه جزء نظم عمومي به يهااند و حفظ قوانين حکومتليع قاينظام قلمرو وس

يني بودن حکومت و حاكمتان، حتق اند. در نتيجه، هيچ مسلماني به بهانة كافر يا غيردمسلمانان واجب دانسته

امتوال دولتتي در مملکتت »ل  يتاز فقها در پاستخ ستؤال   يکياخالل به نظم عمومي در قلمرو آن را ندارد. 

آيا تصرف در بترق و گتاز و آب و... بتدون باشد و اگر ملک حاكم شرع باشد، غيراسالمي، ملک چه كسي مي

در مثتل ايتن متوارد، بايتد »ستد  ينويم« ز است يتا خيتر؟پرداخت عوت مالي با اجازه وكلي حاكم شرع جاي
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« عوضش را بپردازد و مخالفت با مقررات حتي در مملکت غيراسالمي جايز نيست، مگر اينکه ضرورتي باشتد

 (.121، س139تا )ال (، ص، بييگاني؛ گلپا1910، س231، ص1تا، جي، بيزي)تبر

 . ماهيت فقهي نظم عمومي2

امتا حفتظ . شود، عسر و حرج و اضطرار بته همتراه دارد لير تبديان فراگيک جريچنانچه به ، ياختالل به نظم عموم

از  يتا گفته شتود گروهت ياست، نه الزام و منع جمع يت فرديت اختالل به آن، الزام و ممنوعيو ممنوع ينظم عموم

 ينير عناوسايجدا از  يد عنوانيرا با ينظم عموم، رونيااز. (121، ص1933دوست، يند )عليد آن را مراعات نمايافراد با

 نمود. يچون عسر و حرج تلق

و « الضترر»ماننتد  يشتوند. احکتاميم ميتقست يو ثتانو يلحاظ، به دو بخش اولک ياز  ياحکام اسالم

شتوند. يمكننده شتمرده ، از قواعد حاكم/ كنترلياند كه به لحاظ كاربردياز احکام ثانو ييهانمونه« الحرج»

ق، 1021م، يشوند )حکتين است كه در مقام تعارت با ساير احکام، بر آنها مقدم ميا« قواعد حاكم»ز منظور ا

باشد. حکومت ياست كه حاكم بر ادلة احکام اوليه م ي(. نظم عمومي از ديدگاه فقها، جزو احکام ثانو939ص

م، تقتدم آن در مقتام يموضتوع بتداننظم عمومي، بر ادله احکام اوليه را خواه از نوع تضييق و يا از نوع توسعة 

شتود، فقهتا  يک حکم شرعي موجب اختالل نظم عموميرو، هرگاه تعارت بر ساير احکام روشن است. ازاين

د يتدانند )عم، منتفي و وجوب يا حرمت آن را مرتفع مييچنين حکمي را از باب تقدم حکم ثانوي بر حکم اول

ت آنها از بتاب مقدمته يباشد، رعا يمستلزم مقدمات يعمومن اگر حفظ نظم ي(. همچن121، ص1933، يزنجان

شمندان مسلمان، فلسفة واجبات توصلي را تنظيم امتور معتاش و معتاد متردم يرو، اندنياواجب، الزم است. از

ه بر مصداق خاصي از واجبات توصلي، مانند تجارت كه نقتش ين اساس، فقها با تکياند )همان(. بر همخوانده

، آن را واجتب كفتايي ينتوع انستان يدن بته زنتدگياجتماعي افراد دارد، به علت نظتم بخشتمهمي در حيات 

اختالل وارد  ين باب، هرگاه كنترل نسل به نظم عمومي(. از هم1، ص0ق، ج1013، ياند )محقق كركدانسته

 (.219تا، ص، بيياست )روحان ييد نسل واجب كفايكند، تول

 شود يم افتي ييو امضا يسيتأس احکامِ ر طبقات مختل ِش، ديدايپ ينظم عمومي به لحاظ چگونگ

شود و در عرصـة در حوزة احكا  تأسيسي اسال ، نظم عمومي بر اساس مقررات تأسيسي تعريف و شناخته مي

گـردد. بـه ايـن احكا  امضايي، معرف نظم عمومي و شاخص آن با قواعد عرفي و شرايط اجتمـاعي معلـو  مي

 ومي را به سه نوع طبقه بندي نمود:توان نظم عمترتيب، مي

الف. نظم عمومي برخاسته از عادات و رسو  و قواعد عرفي هر جامعه تا آنجا كه مورد امضاي شريعت اسال  قرار 

 گرفته باشد؛

ازجرا بوده و تعهد نسبت بـه آن، بـه موجـب قـانون ب. نظم قانوني كه براساس قوانين و مقررات شرعي زز 

 آور است؛الزا 
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گيرد . نظم قراردادي كه بين اشخاص حقيقي يا حقوقي در قالب قراردادهاي مختلف مورد توافق و تعهد قرار ميج

 (.824، ص4983، يد زنجانيسازد )عمو امضاكنندگان را به رعايت آن ملز  مي

آن  يع در متواردشتار. باشديم ير احکام شرعساي، حاكم بر يو به لحاظ ارزش ياز احکام ثانو ين، نظم عموميبنابرا

در جوامتع را در صتورت ناستازگار نبتودن بتا ، موجتود ينظتم عمتوم يرا به صورت مستقل جعل كرده و در متوارد

در جايگتاهي هستت  ين پرسش كه آيا قاعده نظم عمتوميپاسخ ا، بيترتنيكرده است. بد ديي، تأياسالم يهاانيبن

 گردد.يقيد كرد، روشن مهاي بشر را مكه بتوان با تمسک به آن، حقوق و آزادي

 . كاربرد نظم عمومي3

، 1تتا، جي، بيئانتد )طباطبتارا در قلمرو تکوين و تشريع استعمال كرده« نظم عمومي»اصطالح ، دانشمندان مسلمان

اشتاره ، يندارد. در مباحث قبلت يتيچ محدودين مقاله است، هيكه مورد بحث ا، يعياما به لحاظ كاربرد تشر .(02ص

 هتر، نيبنتابرا. ان دارديجر ير احکام است و در سراسر ابواب فقهسايجزء قواعد حاكم بر  يس حقوقيتأسن يشد كه ا

 يگونه كه تمامهمان. رديگيبه خود م يحکم الزام، رديگ قرار يت نظم عموميجاد و تقويا يكه در راستا ينوع رفتار

در حتوزق ، استاسنيتابتر. شتوديم وع محستوبممنت، كنديجاد مياختالل ا يكه در نظم عموم يياعمال و رفتارها

شتوند مي ها محدودها و حقوق افراد و گروهيآزاد ياراده حاكم است، به موجب نظم عموم يآزاد كه نوعاً، قراردادها

توانند قراردادهايي را منعقد سازند نمي، يو دولت يخصوص يهاها و سازمانپس افراد، گروه. (11، ص1930، يي)صفا

 روند.يم شمارض نظم عمومي بهكه ناق

 المللينظم عمومي در اسناد بين يگاه حقوقيجا .ج

هاي فردي و اجتماعي و حمايتت از آنهتا در برابتر قتدرت به منظور حفظ حقوق و آزاديالمللي بين اسناد، يطوركلبه

هتاي افتراد، حقتوق و آزاديطبيعي است كه يکي از مباحث مطترح دربتارق ، بنابراين. اندقاهرق حاكميت تدوين يافته

المللتي بين هاي متذكور در استناداما آيا حقوق و آزادي. ت آنها باشديدر مقابلِ محدود، هاقيدناپذيري حقوق و آزادي

كننتدق حقتوق و عنتوان تحديدبه يوديكه در متن آنها ق مرسيمي؟ از بررسي اسناد به اين نتيجه مقيدمطلق است يا 

كننتده آمتده استت. عنتوان محدوداست كه در موارد مختلت  بته ياز قيود، اند. نظم عموميدهش ينيبشيها پآزادي

ت آن بر حقتوق و ي، دربارق جايگاه حقوقي نظم عمومي و حاكم9سياسي در بند  حقوق مدني والمللي بين كنوانسيون

گردد، مگر آنکه آن  يتيچ محدوديه د مشموليباال نبا هادشديحقوق . 9»نويسد  ها چنين ميافراد و گروه يهايآزاد

 يهتايت( حقتوق و آزاديتا )رعايت ي، ستالمت و اختالق عمتومي، نظم عموميت مليحفظ امن يها( براتي)محدود

 .«باشد ...بوده  يگران، ضروريد

 قمتاداز  1بنتد، «ج»و « الت »حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در پاراگراف المللي بين همچنين كنوانسيون
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 باشد يکي از آنها مي« نظم عمومي»قيود محدودكنندق حقوق بشر را بيان كرده است كه  ،هشتم

 ضـرورت داشـته ...نظـم عمـومي  ...ها( در يك جامعـه دمكراتيـك، بـراي مگر آنكه )اين محدوديت ...

  .... باشد

نظـم  ... يبـرا هـا(مگر آنكه )اين محدوديت، ها بدون هيچ محدوديتي حق فعاليت آزاد دارندج: اتحاديه

 .ضرورت داشته باشد ...عمومي 

كننتدق حقتوق و مادق بيست و نهم، نظتم عمتومي را يکتي از قيتود محدود، 2اعالمية جهاني حقوق بشر نيز در بند 

 هاي بشر تلقي كرده است آزادي

 هايي است كـه بـه وسـيلةهاي خود فقط تابع محدوديت. هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي2

هاي ديگران و براي رعايت صـحيح قانون و منحصراً به منظور تأمين، شناسايي و مراعات حقوق و آزادي

 مقتضيات اخالقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعة دمكراتيك وضع گرديده است.

حديدكننتدق حقتوق و ، نظتم عمتومي را يکتي از قيتود ت2، بند ب از پتاراگراف 19كنوانسيون حقوق كودك در مادق 

خاطر حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، اخالق و عفتت عمتومي و يتا ستالمتي ه ب( ب»هاي افراد دانسته است  آزادي

اجراي اين حق نبايد بتا امنيتت  .2»صراحت يکي از قيود خوانده است  به آن را  2، بند 11 قمادهمچنين در . «جامعه

 .«باشد ...ملي و نظم عمومي مبادرت داشته 

ها دارد. پتس قطتع نظتر از بنابراين، نظم عمومي از منظر اسناد، جايگاه حکومتي بر ديگر حقوق و آزادي

گر متفاوت استت، ميتان انديشتة استالمي و ديتدگاه استناد يبه كشور د ي، كه از كشوريق نظم عموميمصاد

انديشمندان مستلمان نظتم المللي، دربارق اصل جايگاه حقوقي نظم عمومي رابطه تساوي برقرار است. هم بين

المللي چنتين ديتدگاهي عنوان قاعدق حاكم بر احکام اولية شرعي قبول دارند و هم از موازين بينعمومي را به

ها و شتود، بته مؤلفتهرو، بحث از نظم عمومي، تحت اين عنوان، به همين جا ختتم نميآيد. ازاينميدست به

 شود.يعناصر نظم عمومي پرداخته م

شتود، دهندق نظم عمومي مطترح ميعنوان مؤلفه يا عناصر تشکيلآنچه در اين تحقيق بهه يادآوري است الزم ب

عنوان قيود تحديدكنندق مستقل بتر حقتوق و در اسناد عنوان جداگانه با همين عناوين دارد. بنابراين، خواه اين امور به

 يهتايادشده نسبت به حقوق و آزاديحاكم بودن عناصر  گردد، در يا مؤلفة نظم عمومي قلمداد، ها دانسته شودآزادي

 آنها از جايگاه برتر برخوردارند.، در هرصورت. آيدنمي خللي پديد، افراد

 عناصر نظم عمومي .د

نگرفتته استت، از  قرار يمورد توجه كاف يدگاه اسناد و معارف اسالمينکه تاكنون از ديبه لحاظ ا، يعناصر نظم عموم

دهندق نظم عمتومي تتاكنون بته صتورت شتفاف متورد كه عناصر تشکيل يوردار است. با وجودبرخ يت خاصياهم
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از عناصتر نظتم عمتومي قلمتداد ، نگرفته است، اخالق حسنه، عفت عمومي و منتافع عمتومي ل قراريه و تحليتجز

 .(013 -011، ص1931اند )ساكت، شده

، اين است كه تعاري  ارائته شتده از نظتم هاي نظم عموميآوردن مؤلفهترين شيوه براي به دستمنطقي

  منتخب، مخالفت بتا قتوانين آمتره، نقتض اختالق حستنه، يعمومي مورد واكاوي قرار گيرند. بر اساس تعر

انگيزي در قلمترو حاكميتت سياستي، در قالتب نتوع فتنته اختالل در امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و هر

تتوان از عناصتر ن، عناصر  يتل را مييا اين ابزار قابل رد است. بنابراگيرد و بمخالفت با نظم عمومي قرار مي

 دانست  ينظم عموم

ن ناقض يو مخالفت با قوان ينظم عموم ياساس يهااز مؤلفه، ک كشورين حاكم بر قلمرو يقانون/ قوان .قانون .1

 رود.يم به شمار ينظم عموم

مند و فراگيرِ مردم ناشي گرديتده و قيم از رسوم ضابطهن عنصر به طور مستيا. . اخالق حسنه/ تأسيسات عرفي2

بته ، بديهي است كه عرف يا آداب و رستوم اجتمتاعي. (913 ، صهمانداند )يپايا است و مقام صالح آن را الزامي م

آور، اخالق حستنة جتاري شود. مصداق بارز عرف الزاممي عنصر نظم عمومي شمرده، شرطي كه از قواعد آمره باشد

 اخالق حسنه به صورت مستتقل مطترح و انديشتة استالمي و ديتدگاه استناد، روازاين. لمرو يک حاكميت استدر ق

 گردد.در مورد آن ارزيابي ميالمللي بين

 منافع/ مصالح عمومي .3

 به طتور خالصته بررستي، آن يهان مؤلفهيتراز مهم يبرخ يگاه حقوقيحال كه عناصر نظم عمومي روشن شد، جا

 .گرددمي

 . اخالق حسنه1

د و گاه آن را از عناصر نظتم شومي عنوان يکي از منابع نظم عمومي يادبه« اخالق حسنه»گاه از ، در ادبيات حقوقي

كته رابطتة نظتم شتود مطرح ميحال اين پرسش . (111 ، صهماندهند )مي عمومي و از موانع نفو  قراردادها قرار

نظم عمتومي مربتو  بته از يک سو، دو ديدگاه مطرح است  اين دو، بطة عمومي با اخالق حسنه چيست؟ در مورد را

اختالق حستنه را جتزء از سوي ديگر، متون حقوقي است.  قوانين موضوعه، و اخالق حسنه مربو  به قواعد خارج از

در توضيح  .(013 -011د )همان، صندانينظم عمومي و رابطه آن دو را به لحاظ منطقي عموم و خصوص مطلق م

 گفت بايد ونگي اين رابطه چگ
توانـد بـه امـور گاه حقوق نمىزند و هيچامورى كه خالف اخالق حسنه است نظم عمومى را نيز بر هم مى

اعتنا بماند. به اصطالح منطقى، رابطه اين دو مفهو  را بايد عمو  و خصوص مطلق دانست؛ غيراخالقى بى
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با نظم عمومى نيز مخالف است، ولى امكان دارد قراردادى تعبير كه آنچه با اخالق حسنه منافات دارد بدين

 (.4988 -4981ا، ينكه با نظم عمومى در تعارض است، از نظر اخالقى ناپسند به نظر نيايد )قربان

 اخالق حسنه يستيچـ 

هتاي ختود بتا اي استت كته افتراد در معاشترتاخالق حسنه آداب پسنديده»آمده است  « اخالق حسنه»در تعري  

« ، بين آنها محبت و مودت ايجتاد شتود، شأن و منزلت انساني را محترم بدارند و ثانياًبندند تا اوالًديگر به كار مييک

نسبت به  ياکوكاران جامعه، از جامعهيكردار ن / مَنش ويده اجتماعيالبته آداب پسند. (133، ص1، ج1930، ي)هاشم

آيتين دادرستي متدني ايتران گفتته  1ماده نمونه،  عنوانبه .(13 -11، ص1930، ييگر متفاوت است )صفايجامعه د

اين شر  برخالف اخالق حسنه ، اگر در نکاح شر  كنند كه مادر شوهر نبايد به خانه زوجين رفت و آمد كند»است  

 .(221، ص1، ج1931 ،يلنگرود ي)جعفر« در كشور ما است

مخالفتت بتا نظتم ، نقض مطلق آداب پستنديدهاست كه  ين نکته ضروريتوجه به ا، «اخالق حسنه»  يدر تعر

باشتد كته  ياكننده است. هرگاه حسنه بودن به گونتهنييتع، زان حسنه بودن آنيبلکه م، شودنمي عمومي محسوب

 كرد. يتوان آن را مشخصه اخالق حسنه مورد بحث تلقيرد، ميگ جزء قواعد آمره قرار

 اخالق حسنه يگاه حقوقيجاـ 

ات يتهتا گتردد؟ قترآن كتريم در آهاي افتراد و گروهتواند سالب حقوق و آزاديمقام تعارت، مي آيا اخالق حسنه در

سورق حجترات، اهانتت، تمستخر،  12-11، آيات نمونه عنوان. بهب اخالقي پرداخته استيبه محاسن و معا، يمتعدد

اند، ممنتوع كترده استت. بتر قينگري، تجسس و غيبت را كه از مسايل اخالصدا زدن با القاب بد، منفي جويي،عيب

مرتکب نقض هنجارهتايي شتود كته جتزء اختالق ، دگاه، كسي حق ندارد با استناد به حق آزادي بيانين دياساس ا

 آيند.مي شمارحسنة امت اسالمي به

هاي ديني، اخالل و تضعي  مبتاني ديتن، مثتل افتترا بته ن، از نظر اسالم، تحري  و بدعت در آموزهايبر افزون 

 ، قتدر متتيقن ممنوعيتتيت اخالقيتوهين به مقدسات، ممنوع است. ممنوعو اوند و شريک قايل شدن براي او، خد

عنوان تعزير در اختيتار البته مجازات دنيوي او نيز به. ت، مجازات اخروي دارديمعنا كه ناقض ممنوعبدين. مزبور است

هتاي فقهتي كته در كتاب، هتاي ضتالهيت كتابممنوع. (111 -113، ص1932، يحاكم شرع است )قدردان قراملک

بتراي ، روايناز. برخوردار است ياز پشتوانه اخالق، مفسده اجتماعي و باعث گمراه شدن مسلماناندليل آمده است، به 

 .(131ها و نسبت به علما و انديشمندان مشکلي وجود ندارد )همان، صنقد ديدگاه

كنندق حقتوق بشتر قيود محدود توان در  يلِة آن اخالق است، ميبحث توهين به مقدسات را كه حداقل پشتوان

 است كه جاي تحقيق در دو نظام حقوق بشر غربتي و استالمي دارد. آيتا بتهباحثي له يکي از ملن مسيكرد. ا مطرح



38   ،  4931پاييز و زمستان  8سال پنجم، شماره اول، پياپي 

پيتامبران توان احترام به انسان را كه پاية بسياري از حقوق و امتيازات بشري است، از اعتقاد وي به تقدس راستي مي

تصريحي در اين خصوص نداشته باشد، بته يقتين ايتن المللي، بين هاي آسماني تفکيک كرد؟ اگر اسنادالهي و كتاب

توهين به مقدسات را جتايز ، قابل پيگيري است. پس نظام حقوقي اسالم« اخالق حسنه»تحت عنوان ، قبيل مسايل

(، اين رفتار برخالف اخالق 113  سات داليل خاصي دارد )انعامت اهانت به مقديداند؛ زيرا گذشته از اينکه ممنوعنمي

 است.جامعه اسالمي حسنه و مصالح عمومي 

 ق اخالق حستنه،ياز مصاد يسازد، برخياخالق حسنه را ثابت م يگاه حقوقي، كه جايل نقليافزون بر دال

 هتايقتل، حقتوق و آزاديم، اخالق حسنه بته حکتم عيرين سخن را بپذياند. چنانچه اياز مدركات عقل عمل

زدن، افشا كردن اسرار، بدگويي و غيبت، تروي  فحشا و فساد  عنوان نمونه، تهمتسازد. بهميافراد را محدود 

، يرد )قتدردان قراملکتيپذيعنوان قيود آزادي بيان مو نشر اكا يب، از قيودي هستند كه عقل عملي آنها را به

 (.113، ص1932

 311. متادق ددانمي كنندق حقوق و آزاديخاسته از فقه اماميه است، اخالق حسنه را محدودز كه بريحقوق ايران ن

 دارد يقانون مدنى جمهورى اسالمى ايران مقرر م

تواند قوانين خارجى و يا قراردادهاى خصوصى را كه برخالف اخالق حسـنه بـوده و يـا بـه واسـطه محكمه نمى

گذارد. اگرچه شود، به اجرا مىعلت ديگر مخالف با نظم عمومى محسوب  كردن احساسات جامعه، يا بهدارجريحه

 اجراي قوانين مزبور اصوزً مجاز باشد.

عقود و قراردادهايى كه مختل نظتام »نوشته است   1ين دادرسى مدنى جمهوري اسالمي در مادق يهمچنين قانون آ

 .«نيست عمومى يا برخالف اخالق حسنه است، در دادگاه قابل ترتيب اثر

ضمن بيان قدرت تحديدكنندگي اخالق حسنه، تفاوت محدوديت در نظام ،  رهبر معظم انقالبزمينه، اين در 

 د ونشميغرب و اسالم را متذكر 

د، ند آنها را هم گمراه كننفتند و بخواهيقدرت دفاع ندارند ب ي كهبه جان ذهن و دل افرادصاحبان عقيده فاسد اگر 

ا فساد ي ي، فساد جنسياسيفساد بكنند، فساد س ةبخواهند اشاع ياگر كسان . همچنينشوديمحدود مشان يآزاد

ل علـم بازدارنـد. در اسـال  يها را از تحصـبا وسوسه و دروغ، انسان ين كسانيشود اجازه داد كه چني، نميفكر

 (.94، ص4988، يا)خامنه ستيو ارجاف ن يپراكنعهيشا يست، آزادين ييگودروغ يآزاد

انتد. رفتهيهتاي افتراد پذعنوان قيدي بر حقوق و آزاديالمللي، اخالق حسنه را در موارد مختل ، بهازين بينمو

كس در اجراي حقوق و استفاده از هر»گويد  مي 2، بند 23عنوان نمونه، اعالمية جهاني حقوق بشر در مادق به

ت صحيح مقتضيات اخالقي ... وضع گرديتده هايي است كه ... براي رعايهاي خود فقط تابع محدوديتآزادي

، متذكر قيتود وارده 2بند  13، 1بند 10، 9بند  12همچنين، كنوانسيون حقوق مدني و سياسي در مواد «. است

ن يا 2عمال حقوق ارائه شده در بند ا»نوشته است   9بند  13هاي بشر گرديده است. در مادق بر حقوق و آزادي
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ن يترد. ايگ قرار ينيمع يهاتيباشد، ممکن است تابع محدوديها متيوه و مسلوليو  يكه همراه با وظا، ماده

ا يت يت مليحفظ امن يبراب(  رد يله قانون انجام گيوسه ل و بي  يهاد بنا به ضرورتيها(، فقط باتي)محدود

 «.ينظم و سالمت و اخالق عموم

عنتوان يکتي از قيتود وارده بتر را بته« حستنهاخالق »هرچند ، كنوانسيون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ن قيتود دانستته استت كته اختالق حستنه زيرمجموعتة آن ياجمله اما نظم عمومي را از داند، نميها حقوق و آزادي

كنندق حقتوق قيود تحديدساير گونه كه در موارد فوق آمده است، شر  تقدم اخالق حسنه، مانند باشد. البته همانمي

رد، اختالق يتگيپس در جوامعي كه تعيين حکومت از سوي مردم صورت نم. دمي بودن حکومت استها، مرو آزادي

هتا در سازد، رفتن با سالح اخالق حسنه به جنگ حقوق و آزادي هاي افراد را محدودتواند حقوق و آزاديحسنه نمي

 شود.مي چنين جوامعي، نقض حقوق بشر محسوب

هاي افراد توسط اخالق كردن حقوق و آزادي آمده است، محدودالمللي بين نادكه در اس، قطع نظر از شر  مزبور

گسترق اخالقيات است كه در برخي از جوامع عالوه بر تکثتر، داراي ، رو است، و آنهحسنه، با مشکل ديگري نيز روب

المللتي بين ميثتاقكميتة حقوق بشر ركتن نظتارتي » 13كه در نظرية تفسيري شمارق چنان. ابهام و كليت نيز هست

ها و عناصتر شتماري مؤلفتهبته نستبي بتودن اخالقيتات و بي، حقوق بشر ييو دادگاه اروپا« حقوق سياسي و مدني

 .(111، ص1939، يرياخالقي اشاره شده است )مركز مالم

حلي كه براي مشکل نسبي بودن اخالق حسنه بيان شده، تکيه بتر عمتومي بتودن اختالق استت كته راه

باشد، نه مبتني بر فرهنگ و عتادات فتردي و منحصتر بته فترد يتا گتروه ييدگاه اكثريت جامعه ممبتني بر د

طور (. از ديدگاه مشتهور انديشتمندان مستلمان، نستبيت اختالق بته219-212، ص1933ا، ينيخاص )صفار

انتد و در ائمند؛ معيارهاي اولي كه اموري ثابتت و دمطلق پذيرفته نيست، بلکه مسايل اخالقي داراي دو معيار

انتد. معيارهتاي ثتانوي كته كنند. مانند حسن عدل و قبح ظلم كه در همه حتال ثابتهيچ شرايطي تييير نمي

(. حال با ا عان به نسبي بودن اخالقيات در برخي از معيارهتا و متييتر 33، ص 1913، ياند )مطهرامور نسبي

اه انديشتة استالمي در ايتن بتاره چيستت؟ طبتق ها و...، ديتدگها، شرايط، مکانبودن آن متناسب با فرهنگ

توان گفت  در مقتام تعتارت، اختالق كند، ميديدگاهي كه اخالق حسنه را مصداقي از نظم عمومي تلقي مي

سازد. اما بر فرضي كه اخالق حسنه را مستقل از نظتم عمتومي يافراد را محدود م يهاحسنه حقوق و آزادي

هتاي افتراد را يز هم اخالق حستنه، تتوان مقاومتت در برابتر حقتوق و آزادبدانيم، حکم مسلله چيست؟ آيا با

دارد. اما پاسخ اجمالي ايتن استت كته بتا توجته بته  يگرياز به مجال دين پرسش، نيدارد؟ پاسخ مفصل به ا

 كرد.طور مطلق استنبا  توان حاكميت اخالق حسنه را بهن، مييشيبرخي از مواد قانوني در مباحث پ
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المللي و هاي اسالمي و هم در اسناد بينتوان گفت  اخالق حسنه هم در آموزهشت، ميآنچه گذاز مجموع 

هاي انسان شناخته شتده استت اي براي حقوق و آزاديكنندهعنوان عامل محدودقوانين موضوعه كشورها، به

 (.1911ا، ين)قربان

، اخالق مبتني بر شرافت و اختالق جنستي را دانان، اخالق وابسته به احترام اشخاص، اخالق شيليبرخي حقوق

طتور مستتقل، از بته« عفت عمتومي»اهميت اخالق جنسي، بحث دليل اند؛ اما به هاي اخالق حسنه دانستهاز گونه

 رد.يگديدگاه دو نظام حقوقي اسالم و غرب مورد ارزيابي قرار مي

 . عفت عمومي2

ک نظر، عنصري از نظم عمومي دانسته شتده يابد كه از ييم ضرورتدليل  نياه ب، پرداختن به مبحث عفت عمومي

 است. يق اخالق جنسياز مصاد، گرياست و از نظر د

 يعفت عموم يستيچ

 ، صق1013، يدارد )راغتب اصتفهان، به معناي حالتي در نفس است كه آدمي را از غلبة شهوت بازمي«عفت»واژق 

، يرازيپرستتي و خمتودي استت )مکتارم شتيان شتهوتصفتي حد وسط م« عفت»در اصطالح علم اخالق، . (913

تنها توجه به عمومي بودن به معناي ليوي عفتت افتزوده ، عفت عمومي ياما در تعري  حقوق. (911، ص2، ج1930

اي است از عفت كه نوع مردم نه )عموم( عالقه به صيانت آن داشتته باشتند و تتابع عفت عمومي درجه» .شده است

 .(2112، ص0ج، 1931 ،يلنگرود ي)جعفر« تشرايط زمان و مکان اس

آميز، ويوگي اصتلي عفتت يا خودنگهداري آنان از ارتکاب رفتارهاي شهوت، ل نوع مردم به حفظ عفتيپس تما

گونه كته نظتم عمتومي نيتز همان. نسبي بودن آن است، «يعفت عموم»عمومي است. نکتة قابل توجه در تعري  

كشور داراي هنجارهاي  ممکن است رفتاري مانند رابطة آزاد جنسي، در يک، ساسابراين. يک امر نسبي دانسته شد

 كشور سکوالر هيچ ارتباطي با آن نداشته باشد. شود، اما در يک ديني، منافي با عفت عمومي تلقي

 يعفت عموم يگاه حقوقيجا

شتود، چيستت؟ آيتا ع ميكه مربو  به اجتمتا، خصوص در سطح كالنب، «عفت»ديدگاه نظام حقوقي اسالم دربارق 

در  يتل مبحتث ، اجمالي اين سؤالپاسخ د؟ زاسهاي فردي را مقيد اقتدار آن در حدي است كه بتواند حقوق و آزادي

از عناصر نظتم عمتومي متورد  يکيعنوان بيان شد؛ زيرا عفت عمومي به« جايگاه نظم عمومي در انديشة اسالمي»

عنتوان ختاص ختود، الزم استت نگتاهي بته هميت عفتت عمتومي، بتهتر شدن ارد. براي روشنيگمي بررسي قرار

هتاي نستبت بته حقتوق و آزادي، كنندگي و حاكميت آنيم تا قدرت كنترلفکنهاي برخاسته از قرآن و سنت بيآموزه

 .روشن شودفردي 
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 اوصاف ترينبرجسته از (،99پسنديده )نور   و ارزشمند صفتى زنان، براى پاكدامنى و از ديدگاه قرآن، عفت

مترد،  (. پاكدامنى131، ص 12، ج 1931، يرفسنجان يآنان، دانسته شده است )هاشم كماالت بهترين و زنان

وست   يشتده استت ) تلقي ستمکارى عفاف، حريم (، و شکستن1پاكدامن )مائده   زنان با ازدواج حليت شر 

(. 1العاده قايل است )مائده  هميت فوقهاي فردي، به عفت اجتماعي نيز ا(. اسالم، عالوه بر تأكيد بر عفت29

(. استالم بتراي حفتظ پاكتدامني 13رو، اشاعة فحشا و كمک به توسعة آن را گناه تلقي كرده است )نور  ازاين

(، از ستوي ديگتر، 92سو مجردان را بته ازدواج تشتويق كترده استت )نتور   ها، از يکجامعه از وجود آلودگي

اي را دهندهگران را جترم و نستبتينسبت دادن نارواي اعمال منافي عفت به د ستوده است و نيز،پاكدامني را 

(. راه اثبات جرايم منافي عفتت 0نمايد، مجرم و قابل مجازات دانسته است )نور   كه نتواند ادعاي خود را ثابت

ز جامعه سلب نکنتد. دادن افراد، آرامش را اهاي واهي، با ناپاك جلوهنيز بسيار دشوار است تا هركسي به بهانه

چنانچه ارتکاب جرايم منافي عفت به اثبات برسد، براي مرتکب آن نيز مجازات بسيار سنگين مقرر كرده است 

 (.010، ص 01، ج 1919، يتا از حريم عفت عمومي پاسداري شود )نجف

 ، ص2، ج1930، يرازيلة محرم و نامحرم، اصل پوشش و نوع آن )مکتارم شتلتوجه نظام حقوقي اسالم، به مس

بر اساس برداشت اوليته از متوازين  حاكي از اهميت عفت عمومي در اين نظام است.، كردن نگاه افراد (، محدود923

اما اسالم به دليتل مخالفتت . رابطه با ديگران، نوع نگاه و... آزاد استچگونگي حقوق بشري، انسان در نوع پوشش، 

بترخالف . (91 -23  كترده استت )نتور را در چارچوب خاصي محتدوداين قبيل اعمال با عفت يا نظم عمومي، آنها 

دهتد، از امتور نستبي اين قبيل اعمال كه برخي از موارد عفت را تشتکيل مي، تعريفي كه از عفت عمومي شده است

از  كه ختود نيتز، «اهم و مهم»از باب قاعدق عقلي ، چند گاهكند. هر نيست تا به تناسب زمان و مکان و شرايط تييير

ط يكه در شترا، مانند اجتناب از نامحرم. شودپوشي ميتر، از عفت چشملة مهملداليل شرعي است، به خاطر يک مس

 .(220، س93، ص2، جق1021، يادانسته شده است )خامنه و حفظ جان روا ياضطرار

را جترم « دار نمتودن عفتت عمتوميجريحه»هاي ديني، ن كشورهاي اسالمي نيز به تبعيت از آموزهيقوان

جترايم ضتد عفتت و »عنوان نمونه، قانون مجازات اسالمي )ايران(، فصلي را تحت عنتوان اند. بهقلمداد كرده

هتاي نظام»، ايتن قبيتل اعمتال را جترم دانستته استت. پتس، 101-193گشوده و در مواد « اخالق عمومي

انگاري چنتين رفتارهتايي ترديتد رمتابند و در جرا برنمي« عفت عمومي»گذاري در دنياي امروز، نقض قانون

اختتالف نظتر وجتود داشتته  يخالف عفت عموم يرفتارها ةمصداق و دامنچند ممکن است در كنند. هرنمي

(. اين اختالف در مصداق و گسترق رفتارهاي ختالف عفتت عمتومي، ناشتي از نستبي 1931، ي)هاشم« باشد

يتات و مقتاالت يتبل»فرمودند  « عفت»در زمينه  نيبود. امام خميبودن عفت است كه در تعري  آن متجلي 

)موستوي « و )مصتالح كشتور( حترام استت يو كتب و مجالت برخالف اسالم و عفت عمتوم هايسخنرانو 

 (.131، ص21، ج1913، ينيخم
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 يهتايو تقدم آن بر حقوق و آزاد يعفت عموم يگاه حقوقيجا« ب»، بند 19در مادق ، ون حقوق كودكيكنوانس

تواند از طرف قوانين ديگتري كته الزم هستتند، يان( ميب ي)آزاداجراي اين حق » شود يادآور ميگونه نيا كودك را

ن در يهمچنت .«خاطر حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، اخالق و عفت عمومي و يا سالمتي جامعه هب( ب محدود شود 

بينتي تنهتا در شترايط آزادي متذهب و جهتان .9»نگارد  ياست، م آزادي مذهب، وجدان و افکاركه دربارق ، 10مادق 

 .«يا عفت عمومي ...خاطر حفظ ه هم ب قانوني تعيين شده قابل تحديد است كه آن

بر حقوق  يون مزبور متذكر تقدم عفت عموميتنها كنوانس، يالمللنين بيان موازيق، از ميتحقاين در حد تفحص 

را  يعفتت عمتوم، ين متتن حقتوقيتشود كه چرا فقتط ا يررسالزم است ب، رونيااز. كودك شده است يهايو آزاد

ا تنها ين مختل  و يهمه افراد در سن يهايحقوق و آزاد، يا عفت عموميان كرده است. آيكننده بديد تحديق عنوانبه

، ينسبت به عفت عمتوم يالمللنياسناد بساير سکوت ، رسديم سازد؟ به نظريد ميكودك را مق يهايحقوق و آزاد

كودك شده است،  يهايبر حقوق و آزاد يديعنوان قبه، ينکه متذكر عفت عموميا. مر آگاهانه و عامدانه بوده استا

، بلکته از يعنوان عنصر مستقل از نظتم عمتومرا نه به يت موضوع است. البته چنانچه عفت عموميبه لحاظ حساس

ود يتاز جملته ق، را در ضمن اختالق حستنه يعموم ز عفتير اسناد نسايم، ينك اخالق حسنه قلمداد يهارمجموعهيز

 اند.ان كردهيبشر ب يهايكننده حقوق و آزادديتحد

 منافع عمومي
 يمنافع عموم يستيچ

، در ليت، اطالقات عرفي، اصطالحات فقهي و كاربرد قرآني به معناي خير و سود رستاندن و در مقابتل «منافع»واژق 

عبارت از هر نوع شيء يتا »گفته شده است  « يمنافع عموم»در تعري   .(31، ص1933دوست، يزدن است )عل ضرر

از آن ، كاري است كه سود آن عايد عموم مردم گردد و يا بخشي از مردم بتدون آنکته خصوصياتشتان منظتور شتود

 .(101ص، 1933، يد زنجاني)عم« برخوردار شوند

مصلحت را در مقابتل مفستده و ، است. برخي« مصلحت»با « منفعت»رابطة ، اي كه اشاره بدان الزم استنکته

برختي . (31، ص1933دوستت، يداننتد )عليم ياز مفهوم ارزشت ياز مفاهيم ارزشي و منفعت را در مقابل ضرر و خال

 از مصاديق روشن مصلحت است كه در منافع محسوس و ملمتوس بته كتار، ند كه منفعت عمومين باوريبر ا، ديگر

، بيتترتنيبتد. (101 ، ص1933، يد زنجتانيدر منافع همه جانبه است )عم« مصلحت»ژه وااما كاربرد . شودبرده مي

 فرق است. يان منافع و مصالح عموميم

 يمنافع عموم يگاه حقوقيجا

واحذر كل عمل يرضتاه صتاحبه »د  نفرمايمي عليحضرت هست.  ياديز يهانمونه، يت منافع عموميدرباره اهم

شتمارد، دوري  ناپستند مستلمانان ديگر از و دارد روا خود بر را آن كننده كه كارى از المسلمين؛لعامة لنفسه و يکره 
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اولويتت ستود و زيتان جامعته، در مقايسته بتا ستود و زيتان »بتر  يشاهد، اين كالم. (13نامه ، البالغةنهج« )كن

ع عمتومي بتر تقتدم منتاف سخن امام، بنابراين. (9201، ص1-1، ج1930خواه، يآورده شده است )معاد« شخصي

م معتامالت ي، تحتر«المنفعتهعتام»ز زكات در كارهاي يع نهاد وق ، تجويهمچنين تشر كند.بيان ميمنافع فردي را 

باشتند، المنفعته ميكه از جملته امتور عتام« انفاق»و « الحسنهقرت»كه داراي منافع فردي است و از سنت ، ربوي

 .(231، ص2، ج1913گران، يو د يرازيند )مکارم شايت منافع عموميبر اهم يكند، شواهدجلوگيري مي

دوستت، ياند )علاراده كرده« منفعت»را به كار برده و از آن « مصلحت»فقها در موارد مختل ، واژق 

شود كه منافع عمتومي در نظتام حقتوقي ها نيز استفاده ميآموزه (. بنابراين، از امثال اين31، ص1933

آن را از مصاديق  ي، برخيگاه منافع عموميجا يه چگونگيست. اما در توجاسالم، مورد توجه قرار گرفته ا

(. از 101، ص1933، يد زنجانيباشد )عمياند كه مورد اهتمام شريعت در احکام مختل  ممصلحت دانسته

عنوان يکي از مصاديق مصلحت، نه منافع صرف، يتک شود كه منافع عمومي، بهاين كالم، استفاده مي

شده است. چنانچه منفعتي فقط منفعت عمومي، خالي از مصلحت و بار ارزشي باشد، در مقام امر پذيرفته 

هاي فردي مقدم داشتت. در استتعماالت فقهتي، چنانچته واژق توان آن را بر حقوق و آزاديتعارت نمي

 «خيتر»رو، يکي از مصاديق بارز مفهتوم منفعتت، به معناي منفعت به كار رفته است. ازاين« مصلحت»

باشد. بنابراين، هرگاه منفعت عمومي، قطع نظر از ارزشي بودن با منافع، است كه داراي مفهوم ارزشي مي

توان منافع گروه، جمع و عموم را بتر منتافع افتراد هاي فردي در تعارت قرار گيرد، نميحقوق و آزادي

شن است. طبق اين ديدگاه، رو يافراد، با مصالح عموم يهايد حقوق و آزادييكه تقيمقدم داشت. درحال

كنندق مصالح انسان، اعم از مادي و معنوي باشد شر  اصلي آزادي انجام يک رفتار، اين است كه تأمين

 ي(. تقدم مصالح اجتماع911، ص1، ج1931، يزدييا الاقل تضادي با مصلحت او نداشته باشد )مصباح 

 اسالم، قصاص را كه نابودي فرد است، براى(. 113دگاه قرآن روشن است )بقره  ي، از ديبر مصالح فرد

استت  فترد مقتدم مصتلحت جامعه بتر قرآن، مصالح نظر است. پس از كردهمقرر  جامعه تضمين حيات

 (.93، ص0، ج1931، يرفسنجان ي)هاشم

شتوند مي گردنتد، تحديتد هاي شهروندان نيز چنانچه موجب اخالل در حقوق و مصالح عمومي و جامعتهآزادي

كه مبتني بر فقه اماميته استت، ، كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانچنان. (112، ص1932، ين قراملک)قدردا

 .(20كرده است )اصل بيان هاي آزادي مطبوعات مصالح عمومي را از محدوديت

كننده مطرح شده است. مثالً، در كنوانسيون عنوان محدود، در اسناد حقوق بشري، به«نفع/ مصلحت»واژق 

 ، نفع/ مصلحت از جملة قيود دانسته شده است.2، بند 22و  21المللي حقوق مدني و سياسي، در مواد ينب

از مفهوم ارزشتي  يبايد به معناي سود خالالمللي، بين از ديدگاه اسناد« منفعت»يادآوري اين نکته الزم است كه 

؛ يعنتي اندر اساس ديدگاه اومانيسمي نگاشته شتدههاي پيرو آن، بباشد؛ زيرا اعالمية جهاني حقوق بشر و كنوانسيون
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 به لحاظ انسانيت از حقوق مزبور برخوردار است. پتس اختتالف متوازين عنوان آفريدق خداوند، بلکه صرفاًانسان نه به

هاي اسالمي، بته نفتع عمتوم بتودن بته اين است كه از منظر آموزه، و انديشة اسالمي در مورد قيد مزبورالمللي بين

بلکه اگر مصالح عمتومي را  ،هاي فردي مقدم شودشود كه حقوق جمع و گروه بر حقوق و آزاديب نميموجايي، تنه

. در غيتر ايتن صتورت، شتودهتاي فتردي مقتدم ميكه يک مفهوم ارزشي است نيز دربر داشت، بر حقتوق و آزادي

 توان آن را مقدم داشت.نمي

 يريگجهينت

در مقام تعارت ، يد. احکام ثانويآيبه حساب م يجزء احکام ثانو يبه لحاظ ماهو ،هيدگاه فقه امامياز د ينظم عموم

محتدود ستازد.  يرا تا حد يو اجتماع يها و حقوق فرديتواند آزاديم، رونيازا. گردديمقدم بر آنها م، ر احکامسايبا 

 دارد.يافراد مقدم م يهايادل است و آن را بر آزيقا يگاه حکومتيجا، ينظم عموم يز براين يالمللنياسناد ب

و فقته  يالمللتنيدگاه استناد بتياز د، يو عفت عموم يچون قانون، اخالق حسنه، منافع/ مصالح عموم يعناصر

 شوند.يها محسوب ميمحدودكننده آزاد ياسالم
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 منابع
 ، سيدرضي، ترجمة سيدجعفر شهيدي، چ دهم، تهران، علمى و فرهنگى.1913، نهج البالغة

 م.1303دسامبر  11، مصوب حقوق بشر يه جهانياعالم

 ، اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي.تعارض قوانين، 1913الماسي، نجادعلي، 

 نا.ي، قم، باستفتائات جديدتا، ي، ميرزاجواد، بيزيتبر

 .ينيامام خم يو پووهش ي، قم، مؤسسة آموزشيعه و سنيمصلحت در فقه ش، 1930، اسداله، يتوكل
 ، چ دوم، تهران، كتابخانة گن  دانش.مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 1931ودي، محمدجعفر، جعفري لنگر

 ، تهران، كتابخانة گن  دانش.روش جديد در مقدمة عمومي علم حقوق، 1931تتتتت ، 

 ، قم، دارالهالل.كتاب الصو  -مصباح المنهاجق، 1021، حکيم، سيدمحمدسعيد

 91، ص10، ش انديشه حوزه، «نظر اسالم و غرب آزادي از»، 1911، سيدعلي، ايخامنه

 .ةيدار االسالم، چ سوم، بيروت، اجوبة اإلستفتاآتق، 1021تتتتت ، 

 .دارالكتب العلميةالدين، بيروت، ، تصحيح ابراهيم شمسمعجم مفردات الفاظ القرآنق، 1013بن محمد، راغب اصفهاني، حسين

 .2افزار جامع فقه اهلبيت ، نرمةالمسائل المستحدثتا، دصادق، بييروحانى، س

 ، چ نهم، دمشق، دار الفکر المعاصر.و أدلته يالفقه ازسالمق، 1021، أ. د. وهبه، يليزح

 ، تهران، ثالث.حقوق شناسي، 1931ساكت، محمدحسين، 

له دانشكده حقـوق مج، «ن آنينو يهاو جلوه ييو شبه قضا ييدر مراجع قضا يمفهوم و اعمال نظم عموم»، 1930، صادقي، محسن

 110-33ص، 13، شماره )دانشگاه تهران( ياسيو علو  س

 ، چ سوم، تهران، ميزان.قواعد عمومي حقوق قراردادها، 1930صفايي، سيدحسن، 

 ، قم، جامعه مدرسين حوزق علمية قم.الميزان في تفسير القرآنتا، طباطبائي، سيدمحمدحسين، بي

 ، تهران، پووهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.حتفقه و مصل، 1933دوست، ابوالقاسم، يعل
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