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 مقدمه
 تعطادل  و منظ کشاند،می جدی بحران یک به را جامعه که طبیعی بالیای و جنگ مانند حوادثی
 اِعمطال  است ممکن شرایری، چنین در. شودمی فردیوق حق نقض موجب و زندمی همه ب را آن
 ۀنظریط  پطردازان نظریطه . کند وارد جدی ضرر دیگران منافع ووق حق به شهروندان، از بعضی حق

 سطلب  کطه  بطر ایطن نظرنطد    -شطوند می خوانده اضررارگرایان اختصار، به پس این از که- اضررار
 و درآورد کنتطرل  حالت به را بحرانی اوضاع تواندمی دولت سوی از موقت طوره ب فردی هایقح
 از تطر مهطم  امطری  عمومی امنیت آنان، نظر به. شود جامعه جمعی امنیت و منافع به تعرض مانع
 ایطن  شطدیدتر  نقطض  موجبطات  بیفتطد،  مخاطره به عمومی امنیت اگر و است شهروندی هایحق
 جملطه  از اقدامی هرگونه که شوندمی قائل حکومت برای را اختیار این رو، این از. شودمی هاحق
 از دیگطر  ایعطده  مقابطل،  در. گیطرد  کاره ب عمومی امنیت حفظ برای را فردی حق اجباری سلب

 محطل  را باال استدالل اضررار، ۀنظری برای شدهارائه دلیل کشیدنچالش به و نقد با اندیشمندان،
 توانطد مطی  و احصاسطت  قابل غیر مفهومی عمومی امنیت که بر این نظرند هانآ. دانندمی اشکال
 درواقع، و کنندنمی انکار را حق اجباری سلب بعضاً، اما باشد؛ قدرت استبداد برای مناسبی ۀبهان
 .کنندمی ارائه نظریه این توجیه برای دیگری دلیل
 حطق  سطلب  آیا اضررار، شرایط بروز صورت در که ستا این مقاله این اصلی سؤال رو، این از
 از دارد؟ حقطوقی  و عقالنطی  وجاهطت  اساسطاً  و است ایکنندهقانع دلیل حائز دولت سوی از افراد
 بطه  آنچطه  فرضیه، عنوانبه است، دولت اصلی تکلیف فردی، هایآزادی و هاحق تضمین که آنجا
 را فطردی  حقطوق  جمعطی،  منافع حفظ ۀبهان به عموماً هادولت که ستا این شودمی متبادر ذهن
 لطذا  است؛ دولت ۀجویانسلره اقدامات بستر رسدمی نظره ب که نندکمی سلب متعددی موارد در
 موجبطات  امطر  ایطن  اسطت  ممکطن  حتطی  و شطود  جمعی امنیت و منافع قربانی فردی، حق نباید

 شطهروندان  وقحقط  اضطررار،  شطرایط  ۀنط بها بطه  مطورد  هر در و آورد فراهم را مستبدانه حاکمیت
 بطرای  روشطنی،  فکطری  مسطیر  زمینه، این در هادولت اختیار فهم در تالش. شوند نقض راحتیهب

 کطه  آوردمطی  پدیطد  شطهروندان،  هایحق به نسبت دولت به سال اقدامات عقالنی انکار یا توجیه
 . است عمومی هایآزادی و هاحق ۀحوز در مرروحه اساسی مبانی وجز حقوقی، نظام هر برای

 از «حطق  سلب» مفهوم و «اضررار ۀنظری» با دقت به بایستی ابتدا ،این مسئله به پاسخ برای
 نقطد  و بحطث  بطه  را نظریه این خصوصدر فکری مختلف مکاتب سپس شد؛ آشنا نظریه این دید

 پرتطو  در نظریطه  یطک  ۀارائ با تا کرد ارزیابی کشورمان، اساسی قانون و اسالم دیدگاه از و گذاشت
 .یافت دست مرلوبی نتایج به نهایت در غالب گفتمانی
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 1اضطرار نظریۀ
 شطکل  تفکطری  ،(Prokhovnik, 2011) جامعطه  عمطومی  امنیت به نسبت هابزی رویکرد دنبال به

 اقطدامات  با است موظف دولت افتد، مخاطره به عمومی امنیت که جایی در آن مرابق که گرفت
 ضطرر  از و درآورد کنتطرل  تحطت  را بحرانطی  اوضاع افراد، از بعضی حق اِعمال به نسبت بازدارنده
 شرایط در نظریه، این بر بنا. (House of Lords, 2008: 25) کند جلوگیری ملی امنیت به جدی

 ملطی  امنیطت  و جامعه قوام حفظ و اوضاع کنترل برای دولت جامعه، یک در پدیدآمده اضرراری
ه بط  افطراد،  از بعضطی  هایآزادی یا هاحق سلب لزوم، صورت در و قتضیم اقدامات با است مکلف
 و دونشط  حفطظ  عمومی منافع تا کند مقابله پدیدآمده بحران با خاصی شرایط تحت و موقت طور
 و کنطد  حاکمیطت  اِعمطال  خود اقتدار ۀپای بر تواندمی دولت درواقع. دشونن ضایع جمعی هایحق
 ,Debeljak) شطود می شهروندی حق تعلیق موجب که آوردمی دیدپ را حق اجباری سلب نوعی

ه بط  اضطررار  در دولطت  بطرای  اضررارمداران، که است استثنایی امر یک مسئله این .(425 :2008
 کیطان  حفطظ  بطرای  ضطمانتی  را آن قطوانین،  در آن کلیات انعکاس با بعضاً و شناسندمی رسمیت
 شطرایط  در حطق  سطلب  .(Zumpani, 2014: 121-124; Rainey, 2012: 50) پندارنطد مطی  جامعه

 از معطا   را خطود  دولطت  آن، ۀنتیجط  در کطه  اسطت  2«داشتن حق» اصل بر استثنایی اضرراری،
 ,Doebbler) دانطد مطی  عمطومی  امنیت حفظ به ملزم و فردی حق از حمایت قبال در مسئولیت

2004: 287; Rowe, 2005: 119). 
. اسطت  فطردی  هطای حطق  از تطر مهطم  ایمسطئله  بر آن اصلی ۀتکی نظریه، این بنیادین ویژگی

 مسائل سایر نسبت به که- گرانمایه و حیاتی امر یک از حمایت برای اضررارگرایان که معنابدین
 شطرایط  در افطراد  حطق  اجبطاری  سطلب  بطه  قائطل  -اسطت  برخطوردار  بیشطتری  مراتببه اهمیت از

 در حطق  اجباری سلب عقالنی سازیموجه اضررارگرایان، برای پرسمان اهم رو این از. ندابحرانی
 حطق  اجباری سلب محور حول که مختلفی نظریات به پرداختن از قبل اما است؛ اضررار شرایط
 نظریطه  ایطن  دیطدگاه  از «حطق  سطلب » مفهطوم  از بایطد  ابتدا است، شده مررح اضررار شرایط در

ه بط  بحطث  موضوع و حیره تا دهیم تمیز بهمشا مفاهیم از را آن و یمآور دسته ب کاملی شناخت
 اضطررار  ۀنظریط  بطه  نسطبت  کطه  مختلفی رویکردهای و هانظر به توجه با .شود روشن دقیق طور
 ارائطه  حطق  سطلب  از کطه  تعطاریفی  مشطتر   فصل نوعیبه و تعریف ترینجامع است، شده مررح
 :از ستا عبارت اندداده
 شططرایط در حکومططت سططوی از موقططت طططور بططه فططرد حططق غیرتنبیهططی و اجبططاری 3سططلب»

 صططورت از آنچططه. (Sheeran, 2014:397-398) «عمططومی امنیططت حفططظ دلیططل بططه اضططررار

                                                           
1. Emergency Theory  
2 Having Right 
3. Derogation 
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 وجطود  اضطررار  ۀنظریط  بطه  توجطه  بطا  حطق  سطلب  در اساسی ویژگی پنج پیداست، مذکور تعریف
 :دارد

 عامطل  یطک  کطه  معناست بدین آید،می میان به صحبت «جبر» از وقتی: حکومتی اجبار .1
 دولتطی  الطزام  آن و باشطد  مشطروع  عامطل  یک بایستی که شودمی فرد حق اِعمال از مانع یرونی،ب

 از حطق  اختیطاری  سطلب  آن و شطود مطی  خارج بحث موضوع از 1حق اسقاط ویژگی، این با. است
 ططور ه بط  فطردی  حطق  سالب جبری، چنین همچنین .(Terrance, 2000: 9) است حقذی سوی
 ،گیطرد نمی قرار پژوهش این موضوعی ۀدامن در نیز 2حق محدودیت اینبنابر ،ئیجز نه است کلی
-Seiderman, 2004:370; Salerno, 2016: 2) اسطت  فطرد  حق ئیجز سلب حق، محدودیت زیرا

3). 
 کطه  دگیطر می صورت پدیدآمده ناگهانی بحران دلیل به حق، سلب نوع این :غیرتنبیهی. 1
 بطه  نسطبت  تنبیهی واکنش دولت، سوی از عملی چنین لذا. نیست حقذی فرد آن حدوث عامل
 اسطت  خطاطی  فطرد  حطق  تنبیهی سلب نوعی که 3حق از محرومیت ،بنابراین. نیست فرد عملکرد

(Thomson, 1992: 358)، شودمی خارج بحث شمول ۀدامن از. 
 ۀفلسطف  بطا  محرومیتی، چنین استمرار .شودمی اِعمال موقت صورته ب حق سلب :موقت .9
. داشطت  نخواهطد  عقالنطی  توجیطه  عمالً و بود خواهد تعارض در بشری بنیادین هایحق و آزادی
 و حق منع و است شهروند آزادی بر اصل کند، زیرامی مبدل اصل به را استثنا آزادی، منع تداوم
 حطق  کلطی  سلب بودنمکننام بودن،موقتی آثار از یکی که است بدیهی .ستاستثنا فردی آزادی
 بطه  توانطد نمطی  هطیچکس »: است بوده توجه مورد مدنی قانون گذارقانون از سوی اخیر امر. است
 4.«کنطد  سطلب  خطود  از را مطدنی  حقطوق  از قسمتی یا تمامی اجرا حق یا و تمتع حق کلی طور

 بحطث  امطا  ؛اسطت  شطده  پنداشطته  یکسان «حق اسقاط» با «حق سلب» مفهوم اینجا در هرچند
 .است حق کلی و دائم سلب به نسبت کشورمان نونقا مخالف رویکرد اینجا در ما اصلی
 یطک  حیطات  که اندکرده تعریف عمومی بحرانی شرایط را «اضررار» :اضطرار شرایط در .7
 ططور ه بط  آن مصطادیق  تبیطین  در .(Lena, 1998: 622-623) انطدازد می جدی ۀمخاطر به را ملت
 .(Nowak, 2005a) انطد هکرد رحمر را چنینیاین حوادثی و طبیعی بالیای شورش، جنگ، کلی،
 شطد  اضطافه  بحرانطی  شطرایط  مصطادیق  بطه  نیطز  «تروریسطم » ،2331 سطپتامبر  11ۀ حادث از پس
(Conte, 2010: 543) ،خطود  بطه  را اضطررار  ۀنظریط  غالطب  گفتمان حاضر، حال در که طوری به 

 نظریات رمحو حول حق، اجباری سلب مباحث غالب حادثه، این از پیش تا. است داده اختصاص

                                                           
1. waiver of right 
2. Restriction or Limitation of Right 
3. Deprivation of Right 

 ق.م 323مادۀ . 4
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 جهطت  در کطه  بطود  یافتطه  گسطترش  2گطروس  اورن و 1دایزنهاوس دیوید چون نامداری نامتفکر
 اولطین  آن، از بعد اما شد؛می مررح طبیعی و جنگی حوادث در دولت اختیارات تحلیل و واکاوی

 ۀکننطد سطلب  اقدامات سمت به را مجادلهۀ حوز که بود تروریسم بحث فکری، چالش ترینمهم و
 در تروریسطم  اساسطاً  آیطا  اینکطه  جملطه  از. کشطانید  شرایری چنین در افراد حق به نسبت دولت
 حطق  سطلب  امکطان  تروریسطتی،  اقدامات وقوع احتمال آیا و گیرد؟می قرار اضررار تعریف شمول
 صطحه  قضیه این به اضررارگرایان از کثیری ۀعد .(Roach, 2012: 229) آورد؟می فراهم را افراد
 دولطت  از سطوی  بایسطت مطی  تروریسطتی  اَعمال یا تهدید شرایط در که بر این نظرند و گذارندمی

 امطا  ،(Ranstorp, 2013) گیطرد  صطورت  شطهروندی  هایحق به نسبت به سال و تأمینی اقدامات
 کلطی  طور به مقاله پایانی قسمت در شود، انجام عمل این باید شرایری چه تحت و چگونه اینکه
 .شد خواهد پرداخته بدان

 حالت در... »: است شده تصریح کشورمان اساسی قانون نهم و هفتاد اصل در اضررار شرایط
 موقتطاً  اسطالمی  شطورای  مجلطس  تصطویب  با دارد حق دولت آن، نظیر اضرراری شرایط و جنگ

 روز سطی  از بطیش  توانطد نمطی  حطال  هطر  به آن مدت ولی نماید، برقرار را ضروری هایمحدودیت
ه بط  هطایی محدودیت اضرراری، شرایط در که است هکرد تصریح اساسی قانون نجاای در .«...باشد
 این که دنشومی برقرار دولت از سوی( حکومتی اجبار) ضرورت با( روز سی حداکثر) موقتی طور

 .شوند تحمیل افراد بر حق «محدودیت» یا «سلب» قالب در توانندمی هامحدودیت
 آن ۀکنندتوجیه دلیل حق، سلب تعریف ۀمؤلف ترینمهم: عمومی امنیت حفظ دلیل به .2
 اسطناد  در حطق  اجبطاری  سطلب  حقطوقی  ۀقاعطد  تقریطر  موجبطات  بعضطاً  که اضررارگرایان،. ستا

 امنیطت  ۀمسئل دولت، اختیار این توجیه برای بار اولین آوردند، همافر را بشری حقوق المللیبین
-Henckaerts, 2008: 253; DeLaet, 2015: 63; Kolb, 2013: 104) کردنطد  مرطرح  را عمطومی 

 توجیطه  بطه  نظریه این اگر. است استوار آن سازموجه دلیل بر اضررار ۀنظری اساس درواقع .(105
 این در زیرا ،رفت خواهد سؤال زیر نظریه تمام عمالً نباشد، قادر حاکمیت اِعمال نوع این چرایی
 دولت استبداد استقرار پیامد خود، که شودمی تلقی حق نقض درواقع حق سلب نوع این صورت،

 از بسیاری قاداتتان و اشکال محل 3«عمومی امنیت» دلیل که آنجا از. داشت خواهد دنبال به را
 مرطرح  اضطررار  ۀنظریط  عقالنی و منرقی توجیه برای مختلفی هایآموزه شد، واقع اندیشمندان

 مبنطای  مرروحطه،  هطای آمطوزه  ایطن  انمیط  اگطر  .کطرد  خطواهیم  بررسطی را  هاآن ادامه در که شد
 عطاملی  را آن تواننمی و است مشروع اضررار ۀنظری اساس یافتیم، حق سلب برای ایکنندهقانع
 امکان اضررار، ۀنظری در حق سلب اصلی دلیل ترتیب، هر به. کرد قلمداد فردی حق نقض برای
 اقطدام  این به مشروعیت نوعی و آوردمی فراهم بحرانی شرایط کنترل جهت به را افراد حق سلب

                                                           
1. David Dyzenhaus  
2. Oren Gross  
3. Public Safety 
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 ,Lehmann)اسطت   فطردی  مسطلم  حطق  نامشروع سلب که 1حق نقض بنابراین،. بخشدمی دولت

 محسطو   نیطز  2حطق  انکطار  حطق،  سلب نوع این همچنین .شودمی خارج تعریف از( :2011 104
 -قطی ح چنطین - کطه  حقی سلب با و است حق یک ذاتی نفی معنای به حق انکار زیرا ،شودنمی
 .ندارد ارتباطی است، قانون ییدأت مورد ذاتاً

 

 شلرای   در حلق  اجبلاری  سللب  چرایی درخصوص مطروحه هاینظریه
 اضطرار

 جنطگ،  چون حوادثی از ناشی هایبحران که هنگامی کنند،می مررح اضررارگرایان آنچه به بنا
 تعهطدات  از عمطومی،  امنیطت  حفظ برای دولت د،نآیمی پدید تروریسم و طبیعی بالیای شورش،
 نقطض  از نطوعی بطه  تطا  کنطد می عدول موقت مدت برای افراد بعضی به نسبت خود بشری حقوق
 حالطت  بطه  و دهطد  قطرار  کنتطرل  تحطت  را وخیم اوضاع و ندک جلوگیری فردی هایحق شدیدتر
 هطای حطق  اِعمطال  .(Hocking, 2007: 130-132; Desierto, 2012: 260-261) بازگرداند معمول
 انطدازد  مخاطره بهرا  جمعی امنیت و کند ترپیچیده را شرایط تواند،می اوضاعی چنین در دیفر
 نتیجه در. کنند پایمال را دیگران حق و استفادهسوء وضعی چنین از ایعده است ممکن حتی و
 دولطت  بلکطه  ،است الزامی امری تنها نه فردی هایآزادی و هاحق از حمایت شرایری، چنین در

 بطا  تعارضی مسئله این. گیرد کاره ب هاآن اِعمال به نسبت را خود ۀبازدارند اقدامات است موظف
 بلکطه  ،شطود نمی سلب حقی اساساً اینکه، بر مضا . ستا آن بهتر اجرای بلکه ندارد، بشر حقوق
 البته. دارد جامعه نزد را خود رسمیت همچنان حق آن و شودمی منع افراد( استیفا) حق اِعمال
 .اندکرده وارد اشکال بعضاً استدالل، این به
 عمطومی،  امنیطت  ۀمسطئل  طرح با را اضررار ۀنظری توجیه ،باال استدالل نامنتقد کلی طوره ب
 نظطر  به. دارند اعتقاد بحرانی شرایط در حق اجباری سلب به اغلب اگرچه دانند؛می اشکال محل
 مشطخص  را آن دقیق مصادیق نتوان شاید و داردن مشخصی مرز و حد «عمومی امنیت» ای،عده
 کطه  صطورت بطدین . شطود  مبطدل  دولت حاکمیت حفظ برای ایبهانه به مسئله این بساچه و کرد
 حطق  عمطومی  امنیطت  حفطظ  دلیطل  بطه  دولت بیفتد، مخاطره به حاکمیت که شرایری هر تحت
 فراهم را مستبدانه حکومت آمدنپدید موجبات تواندمی ،رو این از. کند سلب را افراد از بسیاری
 موضطع  تغییطر  خطود،  حاکمیت تضمین به فردی هایحق حمایت از مروره ب دولت، هد  و کند
 بطه  نسبت مشخصی مرز خط که دهدمی نشان بشر حقوق اروپایی هایدادگاه قضایی ۀروی. دهد
 دیگطر  لطذا  .(Cline, 2013: 24-38) خطورد نمطی  چشطم  به قضات آرای در عمومی، امنیت مفهوم

                                                           
1. Abolition or Infringing of Right 
2. Negation or Denial of Right  
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 در هطا آمطوزه  تطرین مهم از. کنندمی استفاده دیگری دلیل از حق سلب توجیه در اضررارمداران،
 شطرایط  در حطق  اجبطاری  سطلب  چرایی خصوصدر - اضررارمداران مختلف هاینظر و آرا میان
 ،1«دولطت  حطق » هطای آمطوزه  به توانمی شد، مررح که عمومی امنیت ۀآموز از غیر به -اضررار

 یطک  هطر  کطه  کطرد  اشطاره  5«فرصطت  خطذ أ» و 4«حاکمیت حفظ» ،3«عمومی منافع» ،2«تعادل»
 .دنشومی نقد و شرح جداگانه

 کطه  است بر این نظر وی. است 6هیگینز آموزه، این طرفداران جمله از :دولت حق آموزۀ .1
 تملط  حیات تضمین ۀپای بر کهاست  دولت حق، این صاحب و است حق یک خودش حق، سلب
 هطر  برابطر  در کطه  اسطت  استوار پایه این بر نظریه این .(Higgins, 1976: 281) کند استیفا را آن

 جامعطه  افطراد  تکلیف را دولت حق و دولت تکلیف را افراد حق نوعیبه و دارد قرار تکلیفی حقی،
 شطود مطی  یطاد  آن از «تطالزم  ۀقاعطد » عنطوان  تحطت  نیز اسالمی متون در که امر این. پنداردمی
 از یکطی  و دارد «حقطوقی » دولطت : است همراه اساسی امر یک با( 33-32 :1322، زنجانیعمید)
 ۀوظیفط  کطه  هنگطامی  رویکطردی،  چنطین  با. است اضررار شرایط در مردم حق سلب ها،حق این
 بطه  بایسطتی  گذاریم،می دولت ۀعهد بر را دیگر تکلیفی هر یا عمومی امنیت جمعی، منافع حفظ
 از ...»: فرماینطد مطی  نیز( ع) علی امام .آید فائق امری چنین به نسبت تا شود داده تیازیام دولت
 ۀعهطد  بر( زمامدار) جامعه امور متولیان برای خداوند که است حقی حقوق، انواع ترینمهم جمله
 حق لبقا در امتیاز این 7.....«است داده قرار امور متولیان ۀعهد بر مردم برای حقی و نهاده مردم
( امتیطاز  ایطن  اعمطال ) دولتی اقدامات از اطاعت و احترام در را جامعه افراد تکلیف و کندمی بروز

 .پنداردمی ناپذیراجتنا 
 ،کطرد  وارد تطوان مطی  نظریطه  ایطن  به که نقدی اما رسد؛می نظره ب صحیح نظریه این ماهیت
 تطوان مطی  آیطا  و دارد؟ معنا مفهومی نچنی اساساً آیا اینکه. است «دولت حق» عبارت از استفاده
 امطری  «دولطت » اینکطه  بطه  توجه با پنداشت؟ حقذی شخص را آن و داد نسبت دولت به را حق

 بطا  .شطود مطی  اططالق  -دولطت  نطه  و- اسطت  حقیقطی  امطری  که انسان به تنها حق است، انتزاعی
 طبیعطت  در و شطده  هزاد انسطان  بطا  حق که ابیمیدرمی «حق» به نسبت گرایانهطبیعی رویکردی
 را حق اگر حتی 8.نیست -ندارد عینی وجود که- انتزاعی امر یک به انتسا  قابل و است موجود

                                                           
1. State(Government)’s Right Doctrine  
2. Balance Doctrine  
3. Public Interest Doctrine 
4. Protection of Sovereignty Doctrine 
5. Buying Time Doctrine 
6. Rosalyn Higgins 

 .210 خربۀ غه،البالنهج الوالی، علی الرعیه علی الوالی حق الحقوق ملک من سبحانه اهلل افترض ما اعظم و. 3
 :  به ر.  حق مفهوم درخصوص بیشتر مرالعۀ برای .2

 ؛134-133، 1323 نطو،  ططرح  راسطخ،  محمطد  ، از1 مصلحت و حق تاریخی، درآمدی: حق مفهوم مارتین، گلدینگ،
 .233-134، 1323 نو، طرح راسخ، محمد ، از1 مصلحت و حق هوفلد، سهم: حق مفهوم کارل، ولمن،
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 باید هم باز کنیم، مبدل هاارزش به نسبت طرفانهبی مفهومی به و قلمداد اجتماعی سیسأت یک
 صطاحبان  بطه  درواقع، امتیاز این و نیست انسانی افراد بعضی از غیر به چیزی دولت که کرد بیان

 کطه  خاصی امر برای فقط دولت ابزارگرایانه، دیدگاهی با همچنین. گیردمی تعلق دولتی مناصب
 دسطتگاه  در اینکطه  بطر  مضطا  . حق نه و دارد تکلیف تنها، واست  آمده پدید بوده جامعه مدنظر
 از دولطت،  ۀرسیر در امتیاز این. است شده خلط «حق» و «قدرت» مفاهیم میان هیگینز، فکری
 فطردی  هایآزادی و وقحق حفظ برای تکالیفش انجام منظوربه را آن و است حق نه و قدرت نوع
 بطر  مبتنطی  اختیطاری  و است اختیار دولت، امتیاز این درواقع. گیردمی کاره ب اجتماعی عدالت و

 .قانونی تکلیف
زمینطۀ   در عمطل  و جامعطه  متعادل وضعیت حفظ ای،عده نگاه از :موازنه یا تعادل آموزۀ.1
 امری که داشت خواهد دنبال به را روز ۀمستحدث مسائل با بشری هایحق ترابق عمومی، منافع
 در جامعطه  تعطادل  حفظ زمینۀ در حق، سلب ای کهگونه به. آیدمی حسا ه ب دولت برای الزامی
 ایطن  براسطاس  .(Dougal, 1974: 386-390) شودمی محسو  دولت تکالیف از اضرراری شرایط
 از دسطته  ایطن  .شود برقرار تعادل جمعی، امنیت و فردی هایحق میان بایستمی همواره آموزه،

 بایستمی که کنندمی تلقی ترازو ۀکف دو ۀمثاببه را ملی امنیت و فردی هایحق اضررارگرایان،
 دیگطری  بطر  ییکط  سطنگینی  و غلبه موجب چالشی که زمانی هر. گیرند قرار مساوی وضعیت در
 از اضطررار  تعادل،ۀ آموز نامدافع رویکرد به توجه با. بود خواهد الزامی ساز،موازنه اقدامات شود،
 و شطود مطی  جمعطی  هطای حطق  به نسبت فردی هایحق سنگینی موجب که است یمسائل جمله

 به وضعیت ندنبازگردا منظوربه دولتی، اقدامات لذا .اندازدمی مخاطره به را ملی امنیت مستقیماً
 اختیارات ۀدامن گستردگی با. (Williams, 2006: 43-62) است ناپذیراجتنا  امری تعادل حالت
 در و دوشمی تضعیف حاکمیت اضرراری، شرایط در فردی هایحق اِعمال قدرت افزایش و افراد
 زایشافط  حاکمیت قدرت اگر عکسرب و کندمی تهدید جدی خرر را عمومی امنیت ۀحوز نتیجه
 بطه  شطود؛ می کشانده جدی ۀمخاطر به فردی امنیت ۀحوز و دونشمی تضعیف فردی وقحق یابد،
 قطدرت  چطون  و اسطت  امطر  دو ایطن  میطان  تعطادل  حفطظ  به جامعه یک قوام ن،امتفکر این تعبیر

 جطای ه بط  ملطی  امنیطت  جطایگزینی  بطا  بعضاً لذا کنند،می تلقی ملی امنیت زمینۀ در را حاکمیت
 .آورندمی میان به صحبت ملی امنیت و فردی هایحق میان تعادل از حاکمیت،
 در آمیطز مغالره تقابل نوعی که ستا این کرد مررح توانمی تفکری طرز چنین بر که نقدی

 معنطای  بطه  تطرازو  ۀکف دو در فردی هایحق و ملی امنیت قراردادن که معنابدین. دارد وجود آن
 استیفا، مقام در بسا چه. نیست صادق امری چنین لزوماً. است ریکدیگ مقابل در دو آن قراردادن
 حطق  اِعمطال  برای مثطال، . بالعکس و است ملی امنیت حفظ گرو در هاحق بعضی عملی تضمین
 تضطمین  جمعطی،  امنیطت  بیشطتر  هرچطه  تضمین و است ملی امنیت وجود به منوط آمد و رفت
 نباشطیم،  معتقطد  جمعطی  حطق  به اگر چنینهم. داشت خواهد دنبال به را آمد و رفت حق بیشتر
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 چگونطه  و است فردی حق یک خود که بود خواهد جامعه افراد تک تک امنیت تنها ملی، امنیت
 ایطن،  بطر  عطالوه ! گیطرد؟  قرار دیگر ۀشدشناخته هایحق ۀکلی برابر در حق یک تنها است ممکن
 ،«ملطت » معنطای  بطه  را ملطی  مطا  اینکطه . اسطت  برانگیزتأمل و ابهام درخور «ملی امنیت» مفهوم
 بطه  مخطتص  اشطکاالت  بالتبع و متفاوتی نتایج یک هر ،کنیم قلمداد «حکومت» حتی یا «مردم»

ه بط  گطام  مسطلماً  بدانیم، حاکمیت قدرت تضمین گرو در را ملی امنیت اگر. داشت خواهد را خود
 یطک  بطه  را حطق  ،بدانیم جمعی امنیت را ملی امنیت هم اگر. ایمگذارده حاکمیت استبداد سوی
 در و داشطت  نخواهطد  دیگری مفهوم افراد تک تک امنیت حق جز که ایمداده نسبت انتزاعی امر
 بحطث  ،کند فراهم را دیگری امنیت بر حق نقض موجبات فردی، حق یک اِعمال اگر صورت این

 .فردی حق با جمعی حق تقابل نه آیدمی پیش فردی هایحق تعارض
 شطرایط  در افطراد  حطق  سطلب  دولطت،  حق ۀنظری از ملهم ایعده :حاکمیت حفظ آموزۀ .9

 دانندمی خود دموکراتیک فرامین و اساسی قانون دستورات از دفاع در هادولت حق را اضرراری
(Nowak, 2005b: 84-85). اساسی، قانون و دولت حاکمیت حفظ جهت به دیدگاه، این براساس 
 امطری  فردی، هایحق به نسبت سلبی و تحریمی اتاقدام و سرکو  سیاست علنی کارگیریه ب

 ,Farber) آورد عمطل ه بط  ممانعت آتی احتمالی بشری حقوق تخلفات از تواندمی که است مسلم

 داننطد می حاکمیت حفظ گرو در را حق عملی تضمین آموزه، این پردازاننظریه .(83-98 :2002
 داننطد مطی  الزم شطود،  افطراد  حطق  سطلب  موجطب  موقتطاً  هرچند را، دولت تصمیمات از اطاعت و
(Schmitt, 2010 .)تلقطی  دولطت  قوام حفظ را مسئله ترینمهم پدیدآمده، بحران با مقابله در لذا 
 پروفسطور  از نقطل  بطه  کطه ( Russett, 1990: 34) نشطود  منجطر  شدیدتر بحران یک به تا کنندمی

 :Gross, 2003) است عمومی هاییآزاد و هاحق از جامعه نشینیعقب مستلزم امر این گروس،

 آن اقتطدارگرایی  از دفاع حکومت، به نسبت گراییتقدس گونه این که است روشن کامالً. (1036
 قرار حاکمه قدرت الشعاعتحت را افراد حق عمالً و شود منجر قدرت استبداد به تواندمی و ستا

 تطر پیش که طورهمان این، بر عالوه. شود تضعیف شدته ب فردی هایحق عملی حمایت و دهد
 .است اشکال درخور عبارت یک «دولت حق» شد، بیان نیز

 اوضاع با دولت صحیح ۀمقابل برای شرایری ایجاد لزوم بر آموزه این :فرصت أخذ آموزۀ .7
 را افطراد  حطق  اضطررار،  شطرایط  بطا  مواجهه در دولت دیدگاه، این براساس. دارد تأکید اضرراری

 پدیدآمطده  بحطران  بطا  مبطارزه  برای حقوقی تنفسی فضای که دلیل این به ،کندیم سلب اجبارهب
 ,Burton) کنطد  خذأ کافی فرصت درواقع، یا بخرد زمان اصرالحاً امری، چنین طریق از و ایجاد

2011: 680; Neumayer, 2013: 6-8). حفطظ  ۀنظریط  بطه  بیشطتر  کطه  گطروس  مشطابه،  طریقه ب 
 نیطز  اضطررار  شرایط در 1دولت فوری اقدام را حق سلب مشروعیت مبنای است، معتقد حاکمیت
 کططه اسططت عططاملی خططود اضططررار، شططرایط زیططرا ،(Gross, 2003: 1025-1026) دانططدمططی

                                                           
1. Immediate Action 
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. (Gross, 2006: 8) آیطد مطی  شطمار ه بط  فردی هایآزادی و هاحق برای مسئله انگیزترینمخاطره
 در، دانطد مطی  افطراد  حق سلب دلیل تنها را صتفر أخذ که ستا این نظریه این اشکال ترینمهم
 الزم زمطان  در دولت فوری عمل جهت به افراد حق سلب حتماً و نیست گونهاین لزوماً که حالی
 چنطدان  حتطی  یطا  باشطد  برخطوردار  کمتطری  اهمیت از زمان ۀمسئل دارد امکان بلکه ،بود نخواهد
 برخطورد  ۀصطحن  کطه  منرقطه،  یطک  صاشخا آمد و رفت حق که زمانی برای مثال،. نباشد مررح
 تازگیبه آنچه مانند ؛شود سلب دیگر مناطق افراد جان حفظ برای ،است جنگی شیمیایی سالح
 نطوع  این در. (UNHCHR, 2014: 2-13) است شده مررح ابوال بیماری شیوع معضلخصوص در
 توانطد نمطی  ،زمان اینکه همچنین. زمانی تا است مکانی ۀمسئل است، مهم بسیار آنچه حق، سلب
 افطراد  جطان  حفطظ  اصلی، دلیل اخیر، مثال در. است اصلی دلیل بر فرعی بلکه باشد؛ اصلی دلیل
 .خاص زمانی فرصت أخذ نه و است دیگر مناطق
 بطه  نسطبت  دولطت  سطلبی  اقدامات اضررارگرایان، بعضی نظر به: عمومی منفعت آموزۀ .2
 اجطرای  نطوعی  و جمعطی  هطای حطق  و عطت منف حفظ منظوربه اضررار، شرایط در فردی هایحق
 از دولت موقت عدول را حق سلب درحقیقت، .(Goldrick, 2004: 388) است بشر حقوق مؤثرتر
 عمطومی  منفعطت  تطا  کننطد می قلمداد بحران زمان در افراد به نسبت خود بشری حقوق تعهدات
 روابطط  علمطای  .(Fitzpatrick, 1994: 29-38) شطود  حفطظ  نظطام  تعطادل  وشطود  ن ضطایع  افطراد 
 حقطوق  که بر این نظرند و نندکمی تبیین 1«عدول شرط» ۀنظری تحت را اخیر ۀمسئل الملل،بین
 هطای حطق  و عمومی منفعت حفظ تر،مهم آن از اما است، جامعه افراد به نسبت دولت تعهد بشر،
 باشطد،  رضتعا در عمومی منفعت با فردی هایحق اِعمال که شرایری در ،بنابراین. است جمعی
 شطرایط،  ایطن  از یکی که کند عدول موقت، طوره ب خود، بشری حقوق تعهدات از تواندمی دولت
 اینکطه  بطه  توجطه  بطا . (Kucik, 2008: 477-505; Pelc, 2009: 349-368) اسطت  اضرراری اوضاع
 دموکراسطی  بطا  تعطارض  در تنهطا  نطه  را حطق  سطلب  است، بشر حقوق ثرترؤم اجرای امری چنین
 کننطد مطی  تلقطی  دموکراسطی  رعایت ۀحوز در مرروحه مسائل ترینمهم از را آن بلکه انند،دنمی
(Kahler, 200: 661-683). ،هطای حطق  و عمطومی  منفعت حفظ اساساً نظریه این مرابق بنابراین 

 کنطد مطی  اقتضطا  بحرانطی  هطای وضعیت در را فردی هایحق از بعضی سلب یا محدودیت جمعی،
(Ramraj, 2008: 3-30). 

 چطالش  بطه  را جمعطی  هطای حطق  و عمطومی  منفعت برابردانستن ۀمسئل آموزه، این منتقدان
 رو ایطن  از ایعطده  و اسطت  تنطازع  محطل  خطود،  کطه  است ایمسئله جمعی هایحق. کشانندمی

(. Forsythe, 1989: 26) داننطد می فردی صرفاً را حق و ندارند بشر حقوق سوم نسل به اعتقادی
 فطردی  نفطع  از برتطر  جمعطی  نفطع  اساسطاً  آیا اینکه. است اشکال محل نیز گراییمنفعت فیطر از

 اسطت؟  اکثریطت  نفع حتی یا هاآن اشترا  یا است فردی منافع جمع عمومی، منفعت آیا است؟
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 نطوع  از دارد؟ تمطایزی  حطق،  و امتیطاز  بطا  نفطع  آموزه، این ۀپای بر آیا و معناست چه به نفع اساساً
 حطق  و عمطومی  منفعطت  میطان  اغلطب،  کطه  آیدبرمی چنین نظریه این نامتفکر یاتادب و نگرش
 در جمعطی  منطافع  بطا  فطردی  حطق  تعارض هاست،آن مدنظر آنچه و نیستند لئقا تمایزی جمعی
 نقطض  را جمعطی  منطافع  به تعرض و ندمعتقد مشتر  نفع به آنان آنکه حال. است اضررار زمان
 حطق  اگطر  کطه  داردمطی  بیطان  چنین عمومی منفعت ۀنظری واقعدر. دانندمی افراد ۀکلی هایحق
 خطود  گیرگریبان جمعی، هایحق این نقض شود، منجر افراد مشتر  منافع به تعرض به فردی
 اسطت،  جامعه افراد ۀهم نفع به که عادی، حالت به اوضاع حفظ برای لذا. شد خواهد نیز فرد آن
 ترتیطب،  هطر  به. است ناپذیراجتنا  بحرانی شرایط رد استثنا طوره ب فردی هایحق بعضی سلب
 مگطر  ،اسطت  اشطکال  محطل  جمعطی  حق پذیرفت را مشتر  نفع بتوان، شرایری با و تسامحاً اگر
 لطذا  ؛کنطیم  تصور مشتر  نفع از حفاظت بر مبنی افراد ۀهم حق معنای به را جمعی حق اینکه
 تلقطی  همگطان  مشطتر   صطلحت م و منفعطت  را آن و نطد معتقد «عمطومی  مصطلحت » به ایعده
 بطر  تکیه با جمعی منفعت حفظ و عدالت تحقق اینکه به توجه با .(232 :1333 راسخ،)کنند می

 و تطر کننطده قطانع  یادشطده،  مطوارد  دیگطر  از آمطوزه  ایطن  لطذا  ،اسطت  پطذیر امکان عمومی مصلحت
 .است ترفتنیپذیر

 سطلب  درواقطع  حق سلب اضررار، ۀنظری در که ستا این آید،برمی باال هایاستدالل از آنچه
 خود حق ندارد حق محدود، مدتی برای حقذی عبارتی، به. تمتع سلب نه و است حق استیفای

 بطه  فطردی  حطق  اِعمطال  تطا  اسطت  جامعه در افراد اقدامات کنترل دلیله ب امر این. کند اِعمال را
 حفطظ  بطرای  کطه  سطت ا این بر عمومی مصلحت شرایری چنین در. نرساند ضرر عمومی منفعت
 متوسطل  «حق سلب» ابزار به موقت و استثنا طوره ب دولت جامعه، افراد میان در انصا  و عدالت
 کندمی حکم عدالت بحرانی، شرایط در. است «عدالت» مسیر در نهادنگام نوعیبه درواقع. شود
 اوضطاع  تا شود سلب وی قانونی حق موقتاً محق، شخص حتی و دیگران هایحق حفظ برای که
 اهمیطت  حطائز  ،بطاال  نظر توجیه برای 1ابزارگرایان استدالل ذکر اینجا در .دربیاید عادی حالت به

 ۀمسطئل  انکطار  کطه  بر این نظرنطد  هاآن شود،می برداشت فکری مکتب این از آنچه براساس. است
 از کطه  حالی در ،است بشری حقوق هایارزش به نسبت انگارانهغایت نگرش دلیل به حق، سلب
 حطق . اسطت  غایت عدالت بلکه نیست، غایت حق. هد  نه است وسیله یک بشر حقوق آنان، نظر
 و امنیت پاسخگوی بشر، حقوق که جایی در رو، این از .عدالت به شدننزدیک برای است ابزاری
 منزلطۀ بطه  مصطلحت،  بطا   از کطه  ابطد یمی موضوعیت «حق سلب» ۀمسئل نباشد، عمومی منفعت
 در. شطود مطی  گرفتطه  کطار ه بط  عمومی منفعت حفظ جهت در بحرانی شرایط کنترل برای ابزاری
 هطای حطق  کطه - انطد کطرده  برقرار تبعی ۀرابر یک عدالت و بشر حقوق میان ابزارگرایان حقیقت،
  .(Ruddock, 2004: 112-121) -است عدالت تابع فردی،
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 تطوان مطی  اسالمی فقه در «حق سلب» عنوان برای :اسالمی فقه در حق اجباری سلب .1
 لنگطرودی، جعفطری ) ندنرسطا می را معنا یک که لفظ دو گرفت؛ نظر در را «حالل تحریم» معادل
 شطده  ثابطت  کلطی  موضوع برای که است حلیت حکم رفع حالل، تحریم از منظور .(223 :1323
 شودمی ازمج عمل کردنممنوع و اباحه حکم بردن بین از موجب حالل تحریم عبارتی، به. است
 که است حق اسقاط شده، مررح فقهی کتب در عمدتاً آنچه اما ،(213-233 :1322 شهیدی،) 

 حطاکم از  حطق  سطلب  بطرای  عنوان این از فقها و است حق صاحب خود سوی از حق سلب نوعی
 نامعصطوم  و( ص) پیطامبر  اختیطارات  ۀدامن چون عناوینی ذیل موضوع این اما اند؛نکرده استفاده

 بطا  خرأمت فقهای آثار در اسالمی حاکم یا فقیه ولی اختیارات حدود و متقدم فقهای کتب رد( ع)
 .است آمده ثانویه احکام و اضررار و مصلحت همچون مسائلی بر تکیه
 ۀآی است، برخوردار ما بحث در استناد قابلیت از که کریم قرآن ۀآی ترینمهم رسدمی نظر به
... «.  انفسطهم  مطن  بالمومنین اولی النبی »... عبارت است از که باشد احزا  مبارکه ۀسور ششم
 اندیشطمندان  تفاسطیر  اغلطب  در-است  داده خبر دیگران بر خدا رسول اولویت از که آیه، این در

 بطر  او تشطخیص  تقطدم  لطزوم  و دنیطا  و دین امور تمامی در( ص) اکرم پیامبر اولویت به -اسالمی
 کطه  است نوشته آیه این ذیل طباطبایی عالمه ،مثال رایب. است شده تصریح مردم هایخواست

 اسطت  اطالقی دلیل به این و است اختیارذی و اولی( ص) خدا رسول دنیا، و دین امور تمامی در
 رسول خواست و اراده حفظ بین را امر جا هر مسلمان فرد لذا. است شده مقرر جمله این در که
 روشطن  .(414 :10 :1344 طباطبطایی، ) بطدارد  مقطدم  ار خدا رسول باید ،دید دائر خودش و خدا
( ص) پیطامبر  اختیطار  و اسطت  عمطومی  مصطلحت  خطدا،  رسول خواست و اراده از منظور که است
 .است تفسیر این نتایج از یکی خاص شرایط در فردی هایحق سلب بر اسالمی حاکم منزلۀبه

 اوامطر  اِعمطال ( ص) اکطرم  سولر ۀسیر در که است شدهذکر قرآنی مجوز براساسبا این همه 
 بطه  کطه چنطان . اسطت  گرفتطه  صورت نانامسلم عمومی منافع ۀپای بر افراد، حق به نسبت انهیسال
 ۀقبیلط  بطه  را ازور بطن  ضطرار  حکومتی مصالح دلیل به( ص) اسالم پیامبر عاملی، حر شیخ ۀنوشت
 جنطگ  در یطا ( 232-233 :1332 سطروش، ) بازدارد حیوانات شکار از را هاآن تا فرستاد اسد بنی
 جاییهجاب و انتقال و نقل در تا فرمود منع گوشت حالل حیوانات برخی گوشت خوردن از خیبر

 پیطامبر  دیگطر  مطوردی  در یطا ( 232-233 :1332 سطروش، ) نیاید پیش اختاللی جنگی نیروهای
 از را دینهم مردم کشاورزی، ۀتوسع راه از اقتصادی ۀبنی تقویت به مردم شدید نیاز دلیل به( ص)

 ایطن  کطه  است واضح .(233 :1332 ،سروش) کرد نهی خود آبیاری نیاز بر مازاد آ  مجانی ارائۀ
 مطورد  تشخیص مبنای بر و اجتماعی شرایط به توجه با و حکومتی اختیارات موضع از برخوردها

 کطاالی  یک مصر  یا مباح عمل یک انجام برای را افراد حق حتی کهاست  بوده حضرت آن نظر
 مانند حق اجباری سلب هایویژگی که دریافت توانمی. است دانسته شدنیسلب جبارابه حالل،
 . احصاست قابل مصادیق این در بودنموقت و غیرتنبیهی و حکومتی جبر
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 شیخ مانند فقها برخی احزا ، ۀسور ششم ۀآی اطالق به استناد با و روایات همین به توجه با
 دارای نفوس و اموال ۀکلی بر را( ص) پیامبر مرزی، و حد هیچ بدون طباطبایی، عالمه و انصاری
 سطروش،  ) انطد ندانسطته  محطدود  نیطز  جامعطه  کلطی  مصالح به را آن حتی و دانسته مرلقه والیت
 هطای حطق  سطلب  خراسطانی  محقطق  همچطون  اسطالم  نامتفکر از بعضی مقابل، در .(232 :1332
 در مطردم  اطاعطت  حتطی  و انطد نپذیرفته را( ص) یامبرپ از سوی جامعه افراد جزئی امور با مرتبط
: 1332 سطروش،  ) داننطد مطی ن واجطب  را معصطوم  از شطرعی  احکام غیر و جامعه کلی مسائل غیر
 نسطبت  که شده پرداخته شیعه سیاسی فقه در حق سلب بحث به نیز دیگری ۀزاوی از اما .(230
 کلیطدی  مفهوم منزلۀبه اضررار و ستا برخوردار بیشتری صراحت از ترقدیمی فقهای مباحث به
 (ره) خمینطی  امام که تقریر این. کندمی نقش ایفای اسالمی، حاکم برای اختیار این پذیرفتن در

 کیفیطات  بطا  نیطز  ایشطان  شطاگردان  برخی کالم در ،بیان کرده بیشتری تفصیل و انسجام باآن را 
 رسطد مطی  نظطر  بطه . اسطت  شطده  انبی اجمالبه  ایشان از پیش فقهای از سوی و مررح متفاوتی
 همچطون  نظریطه  ایطن  در. اسطت  اضررار مکتب فکری اصول با انرباق قابل نظریه این هایریشه
 الزامطات  تغییطر  خصوصدر ایبهانه تواندمی جامعه مقتضیات و منافع علیه تهدید اضررار، ۀنظری

 ؛33 :4 ،1422 نططایینی،غططروی) باشططد موقططت طططوره بطط افططراد از بعضططی حططق سططلب و قططانونی
 اینکطه  از اسطت  عبارت دیدگاه این بهشتی شهید تعبیر به .(123-122: 1322 لنگرودی،جعفری

 توانطد مطی  کطه  است اختیاراتی واجد حکومت فرد، منفعت بر امت و جامعه منفعت تقدم دلیل به
 و الهطی  حقطوق  حفطظ  و عمطومی  عطدالت  امطت،  و دیطن  مصطالح  مینأتط  راه در ضروری موارد در
 :1332 سطروش، ) اِعمطال  را مقتضطی  ۀمداخلط  نطوع  هر خود، ۀحاکم قدرت بر اتکای با ماعی،اجت
 بطا   از نطه  اسطتثنا  طور به دیگر، عبارت به یا .کند سلب یموقت را فردی هایحق برخی و( 032
 عظطیم  ایمفسطده  و بطزر   ضرری آن، تر  و کند اقتضا ضرورت خاصی موارد در هرگاه قاعده،
 حطق  بطه  نسطبت  سطالبه  اقدامات مورد، حسب تواندمی دولت باشد، داشته همراه به جامعه برای
 امکطان،  حطداکثر  تطا  را شهروندان مشروع خواست و هاحق باید حال هر به اما دهد؛ انجام فردی
  .(11-3 :1412 من،ؤم) کند حمایت و تضمین
 خطاص  شطرایط  در حق سلب مصادیق بیان با دیدگاه این( ره) خمینی امام مشهور فتوای در
 ایطن  در. خطورد می چشم به آن در حق سلب مفهوم در موجود عناصر تمام و است شده بیان آن
 غطرض  بایطد  باشطد،  الهیطه  ۀفرعیط  احکطام  چارچو  در حکومت اختیارات اگر که است آمده فتوا

 بطود؛ می محتوابی و معنابی ۀپدید یک( ص) اسالم نبی به مفوضه مرلقه والیت و الهیه حکومت
 از. شدنمی ملتزم هاآن به کسهیچ بود، چنین اگر و نیست گونهاین اساساً دانیممی که حالی در
 پول و خرا  است خیابان مسیر در که را منزلی یا مسجد تواندمی حاکم ،(ره) خمینی امام نظر
 و کنطد  عریطل ت لطزوم  موقطع  در را مساجد تواندمی حاکم همچنین کند، رد صاحبش به را منزل

 کنطد  خطرا   -نباشطد  پطذیر امکطان  تخریب بدون آن رفع که صورتی در- باشد ضرار که مسجدی
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 کطه  اسطت  آن شطود مطی  مسطتفاد  سسؤم فتوای این از آنچه .(131-133 :23 ،1303 خمینی،)
 موانطع  کردنبرطر  و جامعه اصالح و مفاسد دفع به موظف اسالمی ۀاولی حکممنزلۀ به حکومت

 دولت که کندمی اقتضا عمومی منافع تقدم و اولویت اصل زیرا ،است عمومی منافع ۀتهدیدکنند
 .(02-04 :1322 هاشمی،) شود افراد خصوصی حقوق متعرض خسارت، جبران شرط به

. شطود مطی  توجیطه  و مرطرح  عمطومی،  مصطلحت  ۀآموز لوای در اسالم در حق سلب بنابراین،
 منفعطت  ۀنظریط  لیبرالیسطتی،  تفکر بر اتکای با و فرد اصالت ۀنظری گرفتن نظر در با است ممکن
 بطا  صطدر،  محمطدباقر  شهید نظر به اما ؛شود انکار و نقد حق، سلب ۀمسئل آن دنبال به و عمومی
 اسالمی دولت انسان، دانستنبالذات و جامعه بودناعتباری فرد، اصالت در اسالم دیدگاه به توجه
 دخالطت  اسطت،  افراد تک تک منافع همان که جامعه منافع مینأت با مرتبط حوزه هر در تواندمی
 و منطافع  نقطض  موجطب  که است محترم جابدان تا افراد اختیارات و هاحق آزادی ،بنابراین. کند
 المطالط،  ؛32-32 :1433 قبطانچی، ) نگطذارد  پطا  زیطر  را عمطومی  منفعطت  و نشود دیگران حقوق
 که است این اولی اصل: »نویسدمی دیدگاه نای تبیین در نیز بهشتی شهید .(123-123 :1322
 کنطد؛  تجطاوز  آن به نسبت تواندمین کسهیچ و است مسلط خود حقوق و مال جان، بر کس هر
 انطداختن  خرطر  بطه  مسطتلزم  مطواردی  در است، اسالمی حکومت ۀعهد بر که وظایفی انجام ولی
 ایعطده  البتطه  .(11-3: 1332، سطروش ) «اسطت  افطراد  از ایعطده  یطا  فطرد  یک حق و مال جان،

 اسطالمی  حکومت سوی از حق سلب اِعمال جواز برای ضرورت، عنصر به من،ؤم اهللآیت همچون
 او ۀاراد و نافطذ  شهروندان حقخصوص در امر ولی تصمیمات ایشان نظر براساس. ندارند اعتقادی
 تعطریض  و توسطعه  که باشد این او تشخیص هرگاه برای مثال،. است شهروندان رضایت بر حاکم
 و باشطد  جامعطه  صطالح  بطه  بیشطتر  شطهروندان،  رفاه برای صرفاً بلکه ضرورت با  از نه هاخیابان
 امطال ،  ایطن  تخریطب  بطرای  امطر  ولی دستور باشد، داشته قرار مسیر این در هم شخصی امال 
   .(434: 1333 فیرحی،) بود نخواهد مالکان رضایت به مشروط
 همچطون  مشطابهی  مفطاهیم  از اسطتفاده  بطا  اسطالمی،  قطه ف در کطه  شودمی روشن مجموع در
 مجمطوع در و پطردازی نظریه حق سلب خصوصدر خوبیبه غیره، و ثانویه حکم اضررار، مصلحت،

 از خراسطانی  محقطق  مرحطوم  که- اول دیدگاه در که است شده ارائه خصوص این در دیدگاه سه
 و معامالت و مالکیت قبیل از- خصوصی هایحق سلب در اسالمی حکومت -است آن طرفداران
 مکتطب  شطاگردان  غالب و( ره) خمینی امام حضرت که- دوم دیدگاه در و ندارد؛ اختیاری -غیره
 تناسطب،  اصطل  رعایطت  بطا  و استثنایی طور به اضررار حالت در حکومت -دارند باور بدان ایشان
 کطرده  تقریطر  را آن منؤمط  اهللآیطت  کطه - سطوم،  ۀنظری در و ؛ددار را فردی هایحق سلب اختیار
 که است روشن. نیست اضرراری شرایط و قیود به محدود حاکم از سوی مردم حق سلب -است
 سطازگار  شطیعه  فقه بر حاکم روح با هانظر سایر از بیش دوم ۀنظری ،شدهذکر دیدگاه سه میان از

 را آن ۀکننطد توجیه ۀآموز منزلۀبه عمومی منفعت مبنای و اضررار ۀنظری با جمع قابلیت واست 
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 : »...است شده مقرر ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 33 اصل در که روست همین از. ددار
 اسطالمی  شطورای  مجلس تصویب با دارد حق دولت ،آن نظیر اضرراری شرایط و جنگ حالت در
 شطامل  دنتوانمی «ضروری هایمحدودیت» این ....« نماید برقرار را ضروری هایمحدودیتاً موقت
 زیطرا  شطد؛  خواهطد  برقطرار  شیعه، فقه از یادشده مبانی ۀپای بر مسلماً که دنباش فردی حق سلب
 شطرایط  ایطن  اگطر . 1«... باشطد  اسطالمی  مطوازین  براسطاس  بایطد  ... مقررات و قوانینۀ کلی» اساساً

 آن خصطوص در گیریتصمیم اساسی، قانون مرابق د،نشو مبدل «نظام معضل» یک به اضرراری
 2.است شده واگذار رهبری ۀعهد به عمومی مصلحت براساس
 در افطراد  حطق  سطلب  اسطالمی،  ۀاندیشط  در کطه  آیدبرمی چنین شدهگفته مرالب مجموع از
 حطاکم  فرمطان  و اذن بطه  بنطا  و فطردی  مصلحت بر عامه مصالح تقدم بر توجه با اضرراری شرایط
 غیا  به توجه با کنونی شرایط در آنکه حال ؛است لمینمس امر ولی که گیردمی صورت اسالمی
 نظطام  در وی نائطب  حضطور  و( عطج ) مهدی حضرت شیعیان دوازدهم امام اسالمی، حکومت ولی

 ایفطای  بطه  اساسطی  قانون تصریح به توجه با و 3رهبری مقام در ایران اسالمی جمهوری حکومت
 امطر  ایطن  که رسدمی نظره ب ،4هبریر مقام سوی از کشور مصالح تشخیص و فقیه ۀمرلق والیت
 تأییطد  و «عمطومی  مصطلحت » و «اضررار شرایط» تشخیص و است گرفته قرار وی اختیار تحت
 بایسطتی مطی  دهعالقاعلی مورد هر در اساسی، قانون 33 اصل در مقرر «ضروری هایمحدودیت»
 شطورای  مجلس تصویب» و «دولت حق» به اساسی قانون گذارقانون حکم و باشد رهبری مقام با

 برقطراری  قصداست  آمده پدید اضررار و ضرورت به بنا دولت چنانچه و نباشد حصری «اسالمی
 از بعضطی  حطق  عمطومی،  مصطالح  و منطافع  دلیطل ه بط  تطا - باشطد  داشته را موقتی هایمحدودیت
 بطه  نسطبت  را رهبری مقام مثبت نظر و اذن چیز هر از پیش بایستمی -کند سلب را شهروندان

                                                           
 ایران. اسالمی جمهوری اساسی قانون 4 اصل .1
 ایران. اسالمی جمهوری اساسی قانون 113 اصل 2 بند. 2
، در جمهوری (عجل اهلل تعالی فرجه) در زمان غیبت حضرت ولیعصر»: داردمی مقرر اساسی قانون پنجم اصل. 3

امت امت بر عهدۀ فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اسالمی ایران والیت امر و ام
قدر تقلید و رهبر پس از مرجع عالی» ،133 اصل به توجه با و «گردددار آن میطبق اصل یکصد و هفتم عهده

قدس » خمینیالعظمی امام اهلل گذار جمهوری اسالمی ایران حضرت آیتکبیر انقال  جهانی اسالم و بنیان
که از طر  اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به  «الشریف سره

خبرگان رهبری دربارۀ همۀ فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و . عهدۀ خبرگان منتخب مردم است
احکام و موضوعات فقهی یا مسائل  کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم بهیکصد و نهم بررسی و مشورت می

سیاسی و اجتماعی اداری مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و 
عنوان رهبر انتخا  کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را بهنهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخا  می

های ناشی از آن را بر عهده خواهد ، والیت امر و همۀ مسئولیترهبر منتخب خبرگان نمایند.و معرفی می
 .«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. داشت

 اساسی. قانون 113 و 23 اصول از منتج .4
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 صطورت  ایطن  غیطر  در ؛کنطد  أخطذ  خاص مورد در آن ۀدامن و حق سلب امکان اضررار، امر احصا
 اقطدام  هرگونطه  عمطومی،  مصطالح  و منافع امنیت، حفظ ضرورت ۀبهان به تواندمی راحتیهب دولت
 شطورای  مجلطس  ذنإ أخطذ  مطوارد  ۀعمد در که دارد روا شهروندان حقوق به نسبت را ایسالبانه
 عملطی  مسائل و اجرا ۀحوز از مجلس گاندنماین افتراق و امر اجرایی پیچیدگی دلیله ب ،اسالمی
 این بر عالوه که داشت اذعان باید همچنین. بود نخواهد دولت برای دشواری چندان امر موجود،
 و ضطروری  امطری  مردم، حقوق و هاآزادی حفظ مقتضی شرایط به پایبندی و گراییقانون موارد،
 نیطز  اساسطی  قطانون  33 اصل تشریفات طی کنار در رهبری مقام نظرصر  و است ناپذیراجتنا 
 امطر  ایطن  بلکطه  باشطد،  کشور حقوقی نظام در شهروندان حق سلب امکان ۀکنندتوجیه تواندنمی

 اساسطی  قطانون  موجطب ه ب کههمچنان است؛ عمومی مصالح حفظ و قانون احکام رعایت مستلزم
 کطه  مطواردی  در مگر است مصون تعرض از اشخاص شغل و مسکن ق،حقو مال، جان، حیثیت،»

 و 2...«دارنطد  قرار قانون حمایت در یکسان مرد و زن از اعم ملت افرادۀ هم» ،1«کند تجویز قانون
 3.«است مساوی کشور افراد سایر با قوانین برابر در رهبر»... 
 

 حق مشروط سلب و عمومی مصلحت نظریۀ ارائۀ
 شطرایط  در «حطق  سطلب » کطه  ابیمیط درمطی  شطده گفتطه  هطای اسطتدالل  و هطا تحلیطل  مجموع از

 هطای دادگطاه  سطوی  از متعطددی  مطوارد  در کطه همچنطان  اسطت؛  ناپطذیر اجتنطا   امطری  اضررار،
 افططراد حططق اِعمططال زیططرا ،(ECHR, 2016: 2-14) اسططت شطده  شططناخته موجططه بشططری حقطوق 
 جطدی  ضطرر  موجطب  نتیجطه  در و ودش تریبحرانی شرایط حدوث عامل تواندمی شرایط، آن در
 عمطومی  مصطلحت . نیسطت  افراد عموم مصلحت به که شود دیگران و خود هایآزادی و هاحق به
 حمایطت  و جامعطه  لطوای  در را خود سعادت و هاآزادی و هاحق تضمین فرد، هر که است این بر
 آورد میطان  بطه  صطحبت  «ومیعمط  مصطلحت » از توانمی رو این از. کند تصور عمومی منفعت از
 طریقطی ه بط  کطه همچنطان  کنطد؛ مطی  ایجطاد  اضطررار  ۀنظریط  برای تریمانع و ترجامع معنای که
 .اسطت  شطده  شطناخته  رسطمیت ه بط  و پطردازی نظریطه  مسطئله  ایطن  شطیعه،  فقطه  در گذشطت  که

 آن هنجارهای حفظ که شودمی مربوط افراد جمعی زندگی و اجتماعی وجه به عمومی مصلحت
 و زمطانی  هنجارهطای  و وضعیت به بنا و است جمعی حیات نگهداشت و عدالت حداقلی مقتضای
 آن، حفطظ  و تأمین در نباید لذا است؛ طر بی ارزشی و اخالقی حیث از و متفاوت جامعه مکانی
 اسطت  عامی مفهوم عمومی مصلحت. کرد توجه ارزشی و اخالقی داوری و ایسلیقه مالحظات به

                                                           
 اساسی. قانون 22 اصل. 1
 اساسی. قانون 23 اصل صدر .2
 اساسی. قانون 133 اصل ذیل .3
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: 1333 راسطخ، ) دهطد مطی  تشکیل عمومی رفاه حداقل و عمومی امنیت و نظم را آن مصادیق که
 آن ۀهمط  ۀمالحظ که دارد وجود جمعی مصالح مفهوم پس در چندگانه وجوهی لذا .(202-203
 امنیطت  بطه  تأکیطد  صر . کندمی مبرهن خاص وضعیت هر در را عمومی مصلحت معنای موارد،
 محطور عطدالت  اقتضطائات  مرلطو   کمطال  قبیطل،  ایطن  زا ردیامطو  یطا  عمطومی  منفعطت  یا جمعی

 هطا دولطت  گرایطی سلره و قانون از گریز محل تواندمی لذا و کند همافر تواندنمی را اضررارگرایی
 .گیرد قرار
 نظطری  بنطدی سطاختار  در «عمومی نظم» ۀمؤلف به توجه با عمومی مصلحت ۀنظری قرائت در
 بایستی حق سلب که آیدبرمی گونهاین نظم، این تحقق در نونقا حاکمیت اصل به توجه با و آن

 ۀبرپایط  حق سلب که طورهمان تا کند؛می تعیین قانون را هاآن که باشد داشته شرایری و حدود
 ریاابطز  حق، سلب که گونههمان زیرا ،شود عمل نیز آن خصوصدر است، توجیه قابل «عدالت»

 نیز عدالت مقابل در عاملی منزلۀبه قرارگرفتن، استفادهسوء با دتوانمی است، عدالت به نیل برای
 اسطتخراج  اضررارگرایان، مختلف هایدیدگاه بر ملأت و تعمق با توانمی را حدود این. شود واقع
 آنطان  اکثریطت  اما نباشند؛ القولمتفق حدود، این به نسبت است ممکن پردازاننظریه ۀکلی. کرد
 بر نظارت حوزه، این در مسائل ترینمهم از ترتیب، هر به. اندگرفته مثبت عیموض هاآن به راجع
 -حق سلب- هعادالن شرایط چارچو  در تا است شهروندان حقوق به نسبت دولت ۀسالبان اعمال
 ۀپیشطرفت  حقطوقی  هطای نظطام  در قضطات  نقش روزافزون اهمیت به توجه با امر این .شود کنترل
 اعمطال  بر قضایی نظارت طریق از بیشتر ،(113 :1332 پتفت، ؛Manfredi, 2013: 11-16) امروز
 .(Boyle, 2016: 4) گیردمی صورت دولت

 یطک  شطهروند  حطق  سطلب  عمطومی،  مصطلحت  ۀنظریط  ۀمقولط  تحطت  کطه  کرد توجه بایستی
 و شطکلی  حاکمیطت  رعایت و مرلو  حکمرانی اصول به پایبندی لزوم بر عالوه لذا و استثناست
 کنتطرل  در دیگطر  حلراه نبود صورت در که شود تصور گزینه آخرین منزلۀبه باید ن،قانو ماهوی
 حقطوق  بطه  پایبندی امر هرچه .(32-22: 1332 جمشیدی، و پتفت) شود اتخاذ اضررار، شرایط

 و تطر دقیطق  ضطوابط  بطا  آن محطدودیت  و موقطت  سطلب  مسیر و شود تقویت جامعه در شهروندان
 و بطود  خطواهیم  جامعه در محوریانصا  و عدالت بیشتر عینیت شاهد ،باشد برقرار تریسنجیده
 در .(123-142 ،1332 پتفت،) است عمومی مصلحت از پاسداری مسیر در نهادنگام ۀالزم این
 خاصطی  شطرایط  و هطا محطدودیت  بطا  را حطق  سطلب  ۀمقولط  اضررارگرایان، غالب ،خصوص همین
 نیطز  بشطری  حقطوق  اسناد به اگر. نشود منحر  خود دموکراتیک مسیر از حاکمیت تا پذیرندمی
 رسطمیت  بطه  خاصطی  قواعطد  رعایت با فردی، هایحق به نسبت دولت سلبی اقدامات شود، دقت

 موجطب  شطروط،  این رعایت بدون حق سلب اِعمال .(Amnesty, 2001: 6-7) است شده شناخته
 حکومطت  منطافع  بطا  عطارض م حقطی  هر اضررار، وضعیت ۀبهان به و شودمی دولت قدرت استبداد

 تعبیر به و آوردمی پدید را عمومی هایآزادی و هاحق نقض موجبات که شودمی سلب راحتیبه
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-Gross, 2006: 306) «!...بطود  خواهنطد  اضطررار  در همیشطه  هطای دولت هااین...» گروس کنایی

 :دانست زیر موارد توانمی را شرایط این ترینمهم. (316

 حطق  ماننطد  هطا آزادی و هطا حطق  از بعضطی  ای،عطده نظطر   بطه  1:نشدننی سلب هایحق .1
 اجتمططاعی، مسططائل بططه هططا،حططق ایططن. نططدانشططدنیسططلب و مرلططق اندیشططه، آزادی و حیططات
 امطری  بشطر،  وجطودی  تکطریم  بطرای  و نیسطتند  وابسطته  فرهنگطی  و مطذهبی  اقتصادی، سیاسی،
 هططایحططق اسططناد رد تفکططر نططوع ایططن رثیأتطط .(Oràà, 1992: 94) انططدنشططدنیسططلب و ضططروری
 هطای حطق  المللطی بطین  کنوانسطیون  4 ۀمطاد  جملطه  از. اسطت  روشطن  کطامالً  المللطی بطین  بشری
 در حتطی  را هطا حطق  بعضطی  سطلب  بشطر  حقطوق  اروپطایی  کنوانسیون 12 ۀماد و سیاسی و مدنی
 اری،دبطرده  منطع  شطکنجه،  منطع  حیطات،  حطق  نمونطه  بطرای  انطد؛ هکطرد  ممنطوع  اضطررار  شرایط
 ;Nowak, 2005; Forsythe, 2009: 131) غیطره  و مطذهب  آزادی عقیطده،  آزادی اندیشه، آزادی

ECHR, 2015: 1-2) .نیسطتند  مرلطق  هطا حطق  کطه  باورنطد  ایطن  بر دیگر ایعده مقابل، در البته 
از  حقطی  هطر  رویکطرد،  نطوع  ایطن  براساس. دانندنمی بیش ایافسانه تنها را «نشدنیسلب حق» و

 موجطب  بعضاً که است هنجاری تقابل درواقع، و محدود و موازنه ها،ارزش و هنجارها دیگر سوی
 سطلب  قابلیطت  کطه  نامتفکطر  ترینمهم از .(Joseph, 2004: 92-112) شودمی حق موردی سلب
 وضطعیت  در کطه  اسطت  بر ایطن نظطر   وی .است 2درشویتز پندارد،می بدیهی امری را هاحق ۀکلی

 عملیطات  بطه  مظنطون  فطرد  ۀشطکنج  آیطد، مطی  پدیطد  جامعطه  بطرای  جدی ۀمخاطر که تروریستی
 و حیطات  آن و است مررح تریمهم بسیار ۀمسئل وضعیتی، چنین در زیرا ،است جایز تروریستی
 نشطدنی سطلب  هطای حطق  به بشری، حقوق اسناد اگرچه .(Dershowitz, 2002) است ملی امنیت
 خطوبی هبط  را خطود  ثیرأتط  نیطز  اضطررارمداران  از دسطته  این هاینظر اما اند،داشته بیشتری توجه
 در را حیطات  حطق  سطلب  بشطر،  هطای حق اروپایی کنوانسیون 12 ۀماد برای مثال،. است گذاشته
 زمطان  در شطده پذیرفتطه  جنگی قوانین رعایت با اینکه مگراست  کرده اعالم ممنوع اضررار زمان
 .باشد نظامی ۀحمل

 عمطومی  مصطالح  لطوای  تحطت  شطیعه،  فقه ۀمرروح نظریات میتما در ،نشدنیسلب هایحق
 و مقاصطد  از پاسداری و ضرر دفع یا منفعت جلب یعنی غزالی تعریف در مصلحت. اندشده مررح
 جطان،  دین، از است عبارت و است بشر زندگی و اسالم ضروریات بر مشتمل که شرع هایآرمان
 «معنطوی  یطا  مطادی » زندگی که مسائلی نسخ دیگر به .(220: 1424 غزالی،) مال و نسل عقل،
 همطین  بطر  .(222 :1424 غزالطی، ) آینطد مطی  شطمار  به ضروری مصالح باشد، وابسته بدان انسان
 حفطظ  و حمایطت  بطر  اسطالم  در اصطل  و ندارنطد  سطلب  قابلیطت  اساساً «ضروری هایحق» اساس
 در و- اسطالمی  مجطازات  خصطوص در هطایی آزادی یطا  هاحق چنین سلب یا محدودیت هاست؛آن

                                                           
1. Non-Derogable Rights  
2. Dershowitz 



 113   حق... اجباری سلب اِعمال دامنۀ و چرایی

 از لطذا  شطود؛ مطی  مررح -برسانند ضرر غیرشرعی گونۀ به شخص، خود یا دیگران به که صورتی
 .(232: 1301، شیرازی) اندنشدنیسلب و شده استثنا اضررار ۀنظری با 

 بطه  نبایطد  اضطررار،  زمان در افراد حق سلب شرطی، چنین براساس 1:ناروا تبعیض منع .1
 نبایسطتی  افطراد،  حطق  بطه  نسطبت  دولت سلبی اقدامات در که معنابدین. شود منجر ناروا تبعیض
 تساوی اصل رعایت برابر، شرایط در رویکرد، این براساس. شوند استثنا موجه دلیل بدون ایعده
-Lehman, 2011: 120) اسطت  دمطوکرات  ۀجامعط  ۀالزمط  امطر،  این و الزامی حق، سلب به نسبت

121). 

 حطق  سطلب  در تناسطب  اصطل  رعایطت  به پردازان،نظریه از کثیری ۀعد 2:تناسب رعایت .9
 موجطود  وضطعیت  و شرایط با متناسب باید افراد حق سلب اصل، این براساس. دارند راسخ اعتقاد
( الطف : کنندمی تبیین مقوله دو در را اصل این مریکایی،ا نامتفکر .(Hartman, 1981: 17) باشد
 معناسطت بطدین  زمطانی  ۀمحدود .(Norris, 1981: 199-203) اِعمال ۀمحدود(   ؛زمانی ۀمحدود
 بحرانطی،  وضعیت شدنبرطر  از بعد و باشد محدود اضررار زمان به بایستی فقط حق سلب که

. شطود  ملغطی  مربوطه هایتصمیم ۀکلی و متوقف باید نیز فردی حق سلب موجب دولتی اقدامات
 شطدن عطر   بطه موجطب آن   و حطق  سلب شرایط استقرار موجب بودن،موقتی عنصرنشدن لحاظ
 اصطل  نطه  و شطود مطی  هنجطار  اسطتثنا  درواقطع،  و شطود می جامعه در فردی مسلم یهاحق نقض
(Duffy, 2005: 346). ۀ منرقط ( الطف : شطود مطی  تعیین عامل دو با نیز حق سلب اِعمال ۀمحدود

 مالحظطات  بطه  جطه تو بطا  بایسطت می فردی حق سلب درواقع. شدهانجام اقدامات (  ؛ثیرأت تحت
. ننطد کمطی  تبیطین  3مینأت ۀنظری با را وضعیتی مالحظات ایعده. دگیر صورت وضعیتی و مکانی
 شرایط. 1 که کند استفاده حق سلب اختیار از تواندمی زمانی در تنها دولت نظریه، این براساس
 انداختطه  رهمخطاط  بطه  آزادی و امنیطت  تضطمین  در را دولت قابلیت .2؛ باشد شده حادث اضررار
 :Ullah, 2011) باشطد  ضروری بحران آن با مقابله برای سلبی اقدامات این کارگیریه ب .3؛ باشد

182( )Criddle, 2010: 2-3) گیرنطد  صطورت  قطانون  براسطاس  بایسطتی  اقطدامات  ایطن  ۀکلی .4 و 
(Dyzenhaus, 2005: 84). 

 از اسطتفاده سطوء  از یجلطوگیر  بطرای  کطه  است بر این نظر دایزنهاوس 4:قانون حاکمیت .7
 اسطت  پطذیر امکان قانون حاکمیت اصل رعایت با تنها حق سلب فردی، هایحق تضمین و قدرت
(Dyzenhaus, 2005: 84 .)و مستبدانه حق، سلب در دولت اقدام اینکه برای شرط، این براساس 

 اصطلی  شطرط  سطه  در توانطد مطی  که است الزامی قانون حاکمیت رعایت نباشد، بشر حقوق ناقض

                                                           
1. Non-Discrimination  
2. Proportionality  
3. Fiduciary Theory  
4. Rule of Law 
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 چنین( ج ؛باشد مشروع هد  با حق سلب(   ؛باشد قانون براساس حق سلب( الف: باشد استوار
   .(Alnaouq, 2010: 20-21) باشد الزامی دموکراتیک جامعه یک در حقی سلب

 در قطانون  حاکمیطت  اصطل  رعایطت  بطرای  حقطوقی  نظام در را عنصر دو وجود ،1روچ پروفسور
 3هطا دادگطاه  تجطویزی  اقتطدار (  ؛ 2اضطررار  گطذاری قطانون ( الطف : دانطد می الزامی اضررار شرایط

(Roach, 2012: 232). کطه  اسطت  قطدرت  اِعمطال  تحدید و انتظام جهت در اضررار گذاریقانون 
 زمطان  در را افطراد  حطق  سطلب  شطرایط  و باشطد  ئیجز پسین و کلی پیشین قانون شامل تواندمی

 و دولطت  اقدام به روشن و صریح دموکراتیک اذن جهت در زنی تجویزی اقتدار. کند معین بحران
 پاسخگوست الکامن حقوقی نظام در بیشتر اخیر شرط البته. هاستدادگاه سوی از آن بر نظارت

 خواهد ترمؤثر موضوع این برای خاصی نهاد تجویزی اقتدار و نظارت ژرمنی،رومی هاینظام در و
 اسطت  ناپطذیر اجتنا  امری دولتی اقدامات کنترل در نظارت عنصر وجود دایزنهاوس، نظر به. بود
(Dyzenhaus, 2006: 115-135 )و هطا بطوروکرات  قضطات،  نقطش  ایفطای  موجطب  مسطئله  ایطن  و 

 را المللیبین نهادهای حتی شدن،جهانی ۀعرص به توجه با و شودمی توأمان طوره ب گذارانقانون
 شطرایط  در افطراد  حق به نسبت دولت که کرد مشخص نتوامی طریق این از ؛کندمی دخیل نیز

 نظطارت  اِعمال البته .(Lobel, 1989: 1358) کند عمل چگونه باید و دارد اختیاراتی چه بحرانی،
 ۀقطو  از که جوامعی در رو این از است. منوط مستقل قضاییه ۀقو از برخورداری به هادادگاه مؤثر
 :Simmons, 2009) دنشطو مطی  تضطییع  فردی هایحق راحتیبه ،یستندن برخوردار قوی ۀقضایی

163-164).  
 برابطر  در بازدارنطده  عامطل  قطانونی  هنجارهطای  که است بر این نظر 4اشمیت کارل مقابل، در
 دلیطل ه بط  دولطت  سطوی  از حطق  سطلب  هرگونه و است اضررار شرایط در دولت حاکمیت اِعمال
 را قطانون  وی(. Schmitt, 2010) شطود  محصطور  قانون به نباید جامعه، برای انگیزمخاطره شرایط
 حطق  سطلب  هاینظریه رد زیادی ثیرأت حاله ب تا تفکراتش و داندمی دولت صحیح عملکرد مانع
 گفتمطان  حطال،  هطر  بطه  اما ،(Agamben, 2008; Gross, 2006) است؛ گذارده اضررار شرایط در
 و قطانون  حاکمیطت  ۀنظریط  وندی،شطهر  هایحق به نسبت سالبه اقدامات اِعمال خصوصدر غالب
 .است حق اجباری سلب بودنقانونی
 

 گیرینتیجه
 در حق سلب که دریافتیم مختلف، هایآموزه تحت شدهارائه هایتحلیل و استدالالت بر تعمق با

 اسطت  جمعی مصالح حفظ خصوصدر معین مدت برای فردی حق استیفای منع بحرانی، شرایط

                                                           
1. Kent Roach  
2. Emergency Legislation  
3. Courts Authorization 
4. Carl Schmitt 
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 هطای آزادی و هطا حق مؤثرتر حمایت موجبات بلکه ،دشونمی حقیذ حق نقض سبب تنها نه که
 شطده  شطناخته  رسطمیت  بطه  عطدالت  ۀپای بر حق، اینکه بر مضا . زندمی رقم را جامعه در فردی
 عدالت. داشت انگارانهغایت رویکرد حق به نباید و شود سلب تواندمی خصوص همین در و است
 رفطاهی  هطای حطداقل  و عمومی نظم عمومی، امنیت علیه جدی تهدید زمان در که کندمی حکم
 کنتطرل  بطه  نسطبت  دولطت  تطا  شود سلب موقت طوره ب قانون، رعایت با افراد بعضی حق جامعه،
 از. اسطت  نیز هاآن خود نفع به این و آید فائق عادی حالت به جامعه اوضاع بازگرداندن و شرایط
 منطافع  معنطای  بطه  را عمطومی  مصطلحت  اگطر  کطه  تگرف نتیجه توانمی عمومی، مصلحت ۀنظری

 و امنیطت  بطه  نسطبت  تهدیدکننطده  حوادث از ناشی بحران کنیم، تلقی جامعه یک افراد مشتر 
 افطراد،  از بعضطی  حطق  سطلب  و دکنط  جطدی  آسطیب  وارد افطراد  تمامی به تواندمی جمعی، منافع
 از جامعطه،  افطراد  گطر دی و وی منطافع  از حمایت عمومی، امنیت حفظ شرایط، کنترل خصوصدر

 تطوان می مقدمه این با. است ناپذیراجتنا  و ضروری امری خاصی، شرایط رعایت با دولت سوی
 اشکال حائز آن انگاریمرلق و نیست صحیح چندان پژوهش این در مرروحه ۀفرضی که دریافت
 اینکه برای شود،می مررح عمومی مصلحت ۀنظری در آنچه متعاقب حال هر به اما است؛ اساسی
 وقرار نگیطرد   حکومت ۀاستفادسوء مورد اضرراری، شرایط در «افراد حق اجباری سلب» اختیار
 تعیطین  قطانون  را هطا آن کطه  دشطو  رعایطت  شطروطی  و هامحدودیت بایستی د،شون تضییع عدالت
 حکمرانطی  اصطول  بطه  پایبنطدی  لطزوم  بر عالوه لذا و استثناست یک شهروند، حق سلب. کندمی
 شطرایط  کنتطرل  ابطزار  آخطرین  منزلطۀ بطه  بایطد  قانون، ماهوی و شکلی حاکمیت رعایت و لو مر

 و شطود  تقویطت  جامعطه  در شطهروندان  حقطوق  به پایبندی امر هرچه .شود گرفته کاره ب اضررار
 عینیطت  شطاهد  باشد، برقرار تریسنجیده و تردقیق ضوابط با آن محدودیت و موقت سلب مسیر
 از پاسداری مسیر در نهادنگام ۀالزم این و بود خواهیم جامعه در محوریصا ان و عدالت بیشتر
 حطق  سطلب  کطه  دریطافتیم  اساسطی  قطانون  و شطیعه  فقطه  از کطه همچنان. است عمومی مصلحت
 رهبطری  مقام تشخیص به بنا عمومی مصلحت ۀمقول تحت بایستی اضررار شرایط در شهروندان

، باشطد  قطانون  احکطام  به پایبندی با و اساسی قانون 33 صلا قانونی تشریفات رعایت بر مبتنی و
 قابطل  وجطه  هطیچ  بطه  نطد اضروری بشری وجودی تکریم برای که هاحق بعضی که کرد توجه باید
 توجطه  با و باشدن آمیزتبعیض بایستی حق سلب همچنین،. حیات حقبرای مثال،  نیستند سلب
 حطق  سطلب  اینکطه  نهایطت در . گیطرد  صطورت  بحرانطی  اوضاع وضعیتی و زمانی مکانی، شرایط به

 حقطوقی  نظام در دولتی اقدامات گونهاین بر و شود اِعمال قانون حاکمیت اصل رعایت با بایستی
 .دنباش شده بینیپیش خاصی نظارتی هاینهاد و قانون
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