
 
 تحليلي برگستره حقوق و آزاد  ها  طکر  درپرتو اصل حاكميت رانون در رانون ااااي 

 

 

93 

 

های فکری درپرتو اصل تحلیلی برگستره حقوق و آزادی

حاکمیت قانون در قانون اساسی مصر)قانون اساسی 

 1میالدی( 2014مصوب

م*ميظهمويحمرم

مم**مآببدويمرضيمقبسم

م***معلزمضبمنبصم

م****مسمزهميمنرو

م

مچكزره

از رهگذر آزاد  بيان،  زاد  تفکر و انديشهمصاديق انکار ناپذير آ

مطبوعات و نشريات، داتراي  مذهب، عقيده و آييح، آموزش و پرورش،

تريح حقوق هر تريح و اصيلاز يبيعيبه آمار و ايالعات، راديو و تلويزيون، 

ا  كه عدم رود، به گونهبه شمار ميبشر  و پايه دموكرااي و كرامت طرد 

ها  مستبد ها  ديکتاتور و رژيمتضميح و پشتيباني از آن، خاص حکومت

ها  ياد شده در پناه اصل حاكميت اات. از يرف ديگر حقوق و آزاد 

 يعني تضميح رانون روام ياطته و بدون آن آرمان جوهر  حاكميت رانون

زمامداران  ها محقق نخواهد شد. چرا كه بايد حقوق و تکاليفحقوق و آزاد 
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و شهروندان در رالب رانون ااااي چارچوب بند  شده تا تمامي مقامات 

و نهادها  ايااي تابع رواعد حقوري باشند و هيچ يک حق تحديد حقوق 

، جز در چارچوب ها  طکر ها  بنياديح و از جمله حقوق و آزاد و آزاد 

ها  خاص و مطابق روانيح نداشته باشند. رانون ااااي جديد مصر آييح

ها  طکر  را در نيز از ايح راعده مستثني نبوده و مصاديق حقوق و آزاد 

 پرتو اصل حاكميت رانون مقرر داشته اات.

ها  طکر ، اصل حاكميت رانون، حقوق بشر، آزاد  متژگبنميلزرو:

 ور  عربي مصر.رانون ااااي جمه

م
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ميقريه

در گرو حيات طکر  آن جامعه اات و تا جامعه به  ،رمز پايدار  هراجتماعي

، ااناز زندگي رااتيح برخوردار نخواهد بود. بديح، حيات طکر  خويش دات نيابد

-اات و عالمان و متفکران و ياليه امعوضرورت حيات انساني ج ر،ورز  و تفکانديشه

بيش از هر چيز بايد به انديشاندن و به  ،انساني و اصالحيها  داران حركت

وكارآمد  اودمند ور ها  انديشهاالوب و هاشيوه و واداشتح جامعه بپردازند انديشه

را وجهه همت خويش  ااتعدادها ها بگذارند و پرورش خردها ودر پيش ديد نسل را

و  کرطكه جامعه بي راتاميح كنند،حيات طکر  جامعه ...  و گفتار ،نگارش اازند و با

 ،انديشدها برا  زندگي نميابتکار و باز جستح بهتريح راه، جامد كه در جهت خالريت

از آنجا كه آزاد  تفکر و عقيده ريشه واااس بزود  داتخوش مرگ و طنا خواهد شد.

اات و عدم  اهميتي ويژه برخوردار به هميح خاير از ،رودها به شمار ميديگر آزاد 

ا  هتضميح و پشتيباني از آن، خاص جوامع مستبد و ديکتاتور اات در چنيح جامع

از ايح رو تلفيقي از كند، حقوري مطلق حکمراني ميطرديت طرد تحقق نياطته و بي

كشاند زيرا ان، ذهنيت آدميان را به تباهي ميحقوري و ردر ردرتي به يور همزمبي

ا ، وجود نابرابر  در ااالر  در هر جامعهات ااتبدادها و مقدميکي از پيش شرط

 هيات حاكمه،و به بيان ديگر آزاد  طکر  اات، چرا كه  ٢حيطه انديشه و انديشيدن

خواهند خود به تنهايي گرايش به اکوت در جامعه و ايجاد خفقان طکر  دارند و مي

وارد  به حيطه عمل مبيح كليت جامعه بوده، خود بيانديشند، طکر كنند، اطکارشان را

تابند زيرا آن را نمايند، به هميح خاير، هر گونه انتقاد، انديشه، تفکر را رو  بر نمي

عاملي موثر در روشح كردن اطکار عمومي و روشنگر  مردم پنداشته و از اويي ديگر 

به  اندخود در جوامع بشر  تلقي كرده  عاملي ويرانگر برا  تداوم و گسترش الطه

ها  طکر  آنها بوده ا  را كه مغاير با چارچوبهر گونه تفکر و انديشهت، هميح عل

نکته ديگر در ايح نمايند. و آزاد  خداداد طکر  اطراد را پايمال مي اركوب كرده

ها  طکر  در متون رانوني يک كشور و به ويژه خصوص، پيش بيني و انعکاس آزاد 
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 1395 پاييز و زمستان/ ايزدهمدوطصلنامه حقوق ااااي/ اال 

 

 

96 

 

هر  ايااي-تريح اند حقورين عاليرانون ااااي به عنوا»رانون ااااي آن اات. 

جامعه ايااي، انتظام بخش كليه امور و شوون و تعييح كننده روابط متعادل 

زمامداران و طرمانبرداران آن جامعه اات. التزام عملي بر اجرا  ايح رانون مهم، ابواب 

و مناطذ ااتبداد را مسدود و كرامت انساني و حرمت آزاد  و حرمت اطراد را تضميح 

كند. در رانون موجبات تالش برا  ااتقرار عدالت ايااي و اجتماعي را طراهم مي و

ااااي ضمح توجه و تبييح اصل حاكميت مردم و التزام زمامداران به رعايت حاكميت 

تمام »به هميح دليل اات كه  3«.گرددرانون، بر برتر  حقوق بشر تکيه و تاكيد مي

ها  مختلف شود و به گونهاز آنها نام برده مينهادها  ايااي كه در روانيح ااااي 

ها  اطراد اند، در مقابل بحث حقوق و آزاد در حقوق ااااي كشورها مطرح گرديده

شوند، شکل بشر، جنبه طرعي دارند؛ به عبارت ديگر، تمام ايح نهادها يرح ريز  مي

و عدالت در شوند تا از آزاد  و حقوق انسان ها، حفاظت شود گيرند و طعال ميمي

با توجه به مطالب ياد شده،  .4« جامعه پايدار شده و اصل تساو  ااتحکام پيدا نمايد

ها  بشر  يعني رانون ااااي و به در صورتي كه اند عالي تضميح حقوق و آزاد 

القوانيح، مصاديق آن را منعکس، پيش بيني و تضميح ننموده باشد، متني تعبير  ام

خواه هر كشور در يده خواهد بود. به هميح علت مردم آزاد بي محتوا و خالي از طا

ها  طکر  خود دات نقاط مختلف دنيا، همواره در پي داتيابي به حقوق و آزاد 

ها  ايااي به دامان اعتراض، تظاهرات و گاه در حاالت بسيار شديدتر تحول رژيم

هر چند به لحاظ گردند. ها  مستبد به وااطه انقالب ميموجود و برانداز  نظام

ها، متغيرها  گوناگوني دخالت دارند و در همه آنها انتقال رهرآميز ايااي در انقالب

اما به لحاظ تفکر حقوري، تغيير  5گيردردرت از دولتي به دولتي ديگر صورت مي

ها  ها  مردمي و پيش بيني ااختار  حقوق و آزاد روانيح ااااي پس از انقالب

به نوعي پايه دموكرااي و كرامت بشر به شمار آزاد  طکر  كه بنياديح و به ويژه 
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 1٨5 ص ،13٨٧، انتشارات پايدار، چاپ بيستم، يلزبتم ق قمتسبسيمدني، ايد جالل الديح، 4 
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در آن به معنا  نارضايتي مردم آن اامان نسبت به عدم انعکاس، اجرا و  روند،مي

خواه با ايح رويکرد، تضميح مصاديق ايح حقوق و آزاد  هاات؛ بنابرايح مردم آزاد 

مد نظر خويش برا  داتيابي شمارند تا به شرايط آرماني انقالب را طرصت الزمي مي

به يک حيات طکر  آزاد، نائل آيند. با توجه به مطالب ياد شده، يليعه نهضت ارزميح 

خواهي بر عليه طرعون مستبد اهرام، و ريام مردم متمدن و ااالمي مصر و ندا  آزاد 

خويش، باعث ارنگوني يک حکومت ديکتاتور  گرديد. پس از ايح وارعه، مردم آن 

ياز به تغيير در رانون ااااي خود را، امر  ااااي رلمداد نموده و پس از اامان ن

ها  طراوان در عرصه ايااي و مسير اصالحات دوباره رانون ااااي، كش و روس

ميالد ، اند نهايي رانون ااااي كه تواط مجلس مواسان  ٢٠14باالخره در اال 

ار را  اكثريت مورد تاييد رر ايح كشور تدويح ياطته بود، در يک همه پراي عمومي با

دادند. از ايح رو، در نوشتار حاضر ضمح تبييح جوهره داتورگرايي رانون ااااي 

 ٢٠14ها  ااااي آن در رانون ااااي يعني اصل حاكميت رانون و رعايت مولفه

ها  طکر  را در پناه اصل مصر، با برراي ايح رانون، گستره مصاديق حقوق و آزاد 

ها  تريح مصداق و آرمان آن، تحقق حقوق و آزاد ارزتريح و جوهر ياد شده كه ب

ها  طکر  اات، مورد واكاو  ررار خواهيم داد، تا بنياديح و از جمله حقوق و آزاد 

ها  طکر  در مردم برا  داتيابي به حقوق آزاد ميزان تاثير اطکار آزاد  خواهانه 

 متح رانون ااااي مصر مشخص گردد. 

ميصمم2014 بيمزتمقبن نمدرمقبن نمتسبسيمتصلم-1

حاكميت رانون از اصول بنياديح حقوق عمومي اات به نحو  كه طقدان آن، »

اصل حاكميت رانون زاييده » 6«.اازدحقوق عمومي به مفهوم امروز  را بي معني مي

ها  دولت اعم از اطکار آزاد  يلبي اات، به موجب ايح اصل تمام روا و طعاليت

ون ررار داده شده اات و اطراد ميار ، رضايي، اجرايي و ادار  زير نظارت رانرانونگذ

ها دار، از تخلف و تجاوز ايح داتگاهتوانند با مراجعه به مراجع رضايي صالحيت

                                                                                                     
 ، ص13٨٨جلد اول، چاپ پنجم،  ، نشر ميزان، ق قمتدتروااتوارانگر ، كوروش، امامي، محمد، 6 
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جلوگير  كنند. برابر ايح اصل، روه رانونگذار  تابع مقررات رانون ااااي اات و يک 

رضائيه تابع رانون ر اعمال اوات. همچنيح روهدادگاه عالي، مستقل و بيطرف ناظر ب

ها، نظارت دارد تا بر خالف اات و ديوان عالي كشور بر احکام صادره از او  دادگاه

روانيح حکم ندهند. همينطور روه مجريه تابع رانون اات و چنانچه اردامات و 

د به مرجع تواننها  اجرايي و ادار ، برخالف رانون بود اطراد ميتصميمات داتگاه

دار مراجعه كنند و با يرح دعو ، لغو و ابطال اردامات و تصميمات مزبور را صالحيت

از آنجا كه رانون ااااي مصر به نوعي جنبشي در رااتا  تدويح  ٧«.درخواات نمايند

يک رانون ااااي شکلي و به عبارت بهتر داتورگرايي اات، و از آنجا كه جوهره 

حقق آرمان حاكميت رانون پيوند خورده و چارچوب بند  داتورگرايي كالايک، با ت

حقوق و تکاليف زمامداران و شهروندان در رالب يک اند رامي و مدون)رانون 

ااااي( در ايح رااتا رابل ارزيابي اات، چرا كه گفتمان حاكم بر حقوق ااااي 

دها  جديد مساله دولت رانونمدار اات و مطابق ايح گفتمان، تمامي مقامات و نها

ها و نهادها  ايااي ايااي از جمله بايد تابع رواعد حقوري باشند و هيچ يک از مقام

ها  خاص و پيش ها  بنياديح را جز در چارچوب آييححق تحديد حقوق و آزاد 

هايي برا  تحقق و بيني شده در روانيح را ندارند، از ايح رو، وجود عناصر و مولفه

ات از جمله؛ تحديد ردرت و تعييح حدود صالحيت هر تعييح دولت رانونمدار الزم ا

با ايح ديدگاه، رانون ااااي  ٨پذير .يک از نهادها  ايااي، السله مراتب و نظارت

مستقل و دارا  حاكميتي  يدولت ،جمهور  عربي مصر»دارد:مصر در ابتدا مقرر مي

 را  نظامدا ،پذيردگونه تقسيم و تجزيه را نميمستقل و يکپارچه اات كه هيچ

بوده كه بر اااس حاكميت رانون و شهروند  بنا نهاده شده دمکراتيک  جمهور 

شود، اصل حاكميت رانون و حقوق شهروند  به همانطور كه مشاهده مي 9«اات...

                                                                                                     
 -4٠1 صص ،13٨5، انتشارات امت، چاپ دوازدهم،  ق قمتدترومنوچهر،  موتمني، يبايبايي ٧ 

4٠٢ 
 -٢56 صص ،13٨٨ انتشارات جنگل، چاپ دوم، ،درمركبپ وم ق قمتسبسيگرجي، علي اكبر،  ٨

٢5٧ 
 مصر ٢٠14 ااااي رانون 1 ماده 9
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عنوان پايه و اااس جمهور  دموكراتيک ايح كشور به راميت شناخته شده اات، 

دولت  پايه و اااس حاكميت در دولت ااتحاكميت رانون » دارد:پس از آن مقرر مي

 ضميحت، صيانت وبيطرطي آن پايبند بوده تا و ااتقالل داتگاه رضا نسبت به رانون

» مقرر داشته: ٢و چون در ماده  1٠«ااااي جهت حمايت حقوق و آزاد  هاايجاد شود 

نبع م ،ااالم ديح و آييح حاكم بر كشور و عربي زبان رامي و اصول شريعت ااالمي

توان گفت ااالم به عنوان منبع رامي از ايح رو مي« اصلي رانونگذار  در آن اات

گردد، با توجه به مطالب ياد شده، حاكميت رانون در مرحله رانونگذار ، محسوب مي

به لحاظ شکلي، غايت القصوا  جنبش داتورگرايي كه تحقق حاكميت رانون اات، 

ف ديگر، روا و نهادها  پيش بيني شده در رانون ااااي مصر پيش بيني شده، از ير

پردازند، ها  معيح و تعريف شده خود ميدر رانون ااااي مصر، هر يک به صالحيت

ها  چرا كه باب پنجم رانون ااااي ايح كشور به تفکيک در طصل اول به صالحيت

( و طصل اوم 1٧3 -139(، طصل دوم به روه مجريه)مواد 13٨ -1٠1روه مقننه)ماده 

( پرداخته اات و 19٠ -1٨4ها و اختيارات تعريف شده روه رضائيه)مواد حيتبه صال

هر يک از آن نهادها را مقيد به چارچوب رانون نموده اات، از ايح رو، مولفه نخست 

حاكميت رانون يعني محدود ااز  ردرت، پيش بيني شده اات، از يرف ديگر، انواع 

ها  ايااي از جمله؛ تعييح نخست وزير ها  گوناگون بر اعمال مراجع و نهادنظارت

از او  رئيس جمهور و پااخگو بودن و  در برابر رئيس جمهور و مجلس، تقديم 

ااتعفا  نخست وزير به رئيس جمهور و ااتعفا  وزراج به نخست وزير، نظارت 

ايااي بر كار نخست وزير و وزيران و حتي معاونان آنان و ااتفاده از ابزارهايي چون 

ااتيضاح و را  اعتماد از او  مجلس نمايندگان، نظارت جزايي بر رئيس  اوال و

جمهور و وزراج و... وجود نهاد دادرس ااااي برا  نظارت بر مصوبات مجلس و انطباق 

با هنجار برتر)رانون ااااي( به نام دادگاه عالي رانون ااااي، دادگاه عالي ادار  كه 

ستقل اات كه تنها مرجع حل و طصل ادار  يک داتگاه رضايي م عاليدادگاه 
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و وجود نهادهايي  11آن اات مقرراتمنازعات ادار  و منازعات اجرايي متعلق به 

ليت تضميح و حمايت آزاد  روزنامهها كه مسئوچون: شورايعالي اازماندهي راانه

يرطي، تکثر و ها  تصريح شده در رانون ااااي، حفاظت از ااتقالل، بيها و راانه

و ديگراازوكارها  نظارتي پيش بيني شده در ايح  1٢نها را بر عهده دارد...تنوع آ

بند  هنجارها و السله مراتب رانون، مولفه دوم تحقق حاكميت رانون يعني رده

اازماني و ادار  و تعبيه اازوكارها  نظارتي، پيش بيني شده اات. در نهايت، حق 

به عنوان مولفه شکلي پاياني  دادخواهي برا  كليه اطراد و داتيابي به دادرس

يح خصوص رانون ااااي مصر مقرر حاكميت رانون نيز پيش بيني شده اات در ا

دادخواهي حقي مصون و تضميح شده برا  همه اات. دولت ملزم به كوتاه »دارد:مي

كردن جهات دادراي اات و نسبت به حل و طصل رضايا به ارعت اردام الزم را به 

ارت رضايي ممنوع و مصونيت هر عمل يا تصميم ادار  از نظعمل را خواهد آورد 

تواندمحاكمه شود مگر در مقابل راضي عاد  و ايجاد محاكم طوقاات. يک طرد نمي

ها و عناصر شکلي، برا  تمام اما تنها اكتفا به مولفه 13«.العاده و ويژه ممنوع اات

لفيقي ر ايح الگو مستلزم تكاطي نيست، به عبارت ديگ عيار ناميدن يک دولت رانونمدار

يعني اوال محتوا و درون مايه روانيح و عناصر 14ها  شکلي و ماهو  ااتاز ديدگاه

موجود نيز بايد مبتني بر حمايت از كرامت انساني و تقويت حقوق و آزاد  ها  

و عزت كرامت »مصر با ذكر: ٢٠14بنياديح باشد كه در ايح خصوص رانون ااااي 

احترام و حمايت از آن  ملزم بهدولت تجاوز به آن مجاز نيست، ،حق هر انساني اات

در ابواب مختلف از جمله باب دوم و اوم، مواد  را به تصريح حقوق وآزاد  15«اات

ا  باشد ها  بنياديح اختصاص داده اات، ثانيا كيفيت رانون و رانونگذار  به گونه

كه رانون دو پهلو و مبهم نبوده، عطف به ماابق نشود و نسبت به آن به يور كاطي 
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احکام و اجرا  آنها  »ايالع رااني شود، در ايح رااتا رانون ااااي مصر مقرر داشته:

ا  كه در دولت مکلف اات لوازم اجرا  آن را به گونهگيرد و به نام ملت صورت مي

روز از زمان صدور آن، در  15روانيح يي » 16«نمايد... رانون مشخص شده، تضميح

شودمگر اينکه روز اجرا مي 3٠طاصله ه شود و پس از انتشار بنشريه رامي منتشر مي

احکام روانيح تنها از زمان آغاز  ه باشد.درن زمان ديگر  را برا  آن تعييح كوران

م تقريبا به يور كامل در ها  ماهو  هبنابرايح مولفه 1٧....«رابل اجراات ،اجرا  آن

پيش بيني شده اات. به هميح خاير لوازم ضرور  برا  يک  ٢٠14رانون ااااي 

خواهانه در اايه اصل حاكميت رانون تدويح شده ااالر و آزاد رانون ااااي مردم

اات. با توجه به توضيحات مذكور، در رسمت بعد به مبحث مصاديق حقوق و آزاد 

 اااي مصر، پرداخته خواهد شد.ها  طکر  در رانون ا

مهبومركمو)تنر شه(مدرمقبن نمتسبسيميصميصبد قمآوتدوم-2

يکي از اوصاف بارز و عالي بشر ، طکر و انديشه اات كه با طعل و انفعال دائم »

او را از ديگر جنبدگان متمايز ميبخشد و در اندرون انسان، به و  حيات معنو  مي

تواند درباره هرموضوعي كه بخواهد طکر كند   ميهر طرد»بر ايح اااس  1٨«.اازد

هميح  ، بهبدون آنکه كسي حق داشته باشد اطکار وعقايد او را كنترل يا محدود نمايد

تواند در مسائل بينديشد آزاد  تفکر ناشي از ااتعداد انساني بشر اات كه ميخاير، 

يح کامل بشر در گرو اپيشرطت و ت چرا كه ايح ااتعداد بشر  حتما بايد آزاد باشد،و 

كنند و با ديگران در . با ايح ديدگاه از آنجا كه اطراد در اجتماع زندگي ميآزاد  اات

طهمند، آنچه عقيده دارند، كنند، آنچه ميتماس و ارتباط هستند، بايد آنچه درك مي

را بتوانند بيان كنند يا از يريق كتاب و مطبوعات به ديگران منتقل اازند و ديگران 

ا  كه در اينجا بايد به آن اما نکته 19«.را در جريان اطکار و ايالعات خود ررار دهند

هايي از ها، با محدوديتگير  از ايح آزاد اطراد در بهره»توجه نمود، ايح اات كه؛ 
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المللي و روانيح داخلي، روبرو هستند تا از امنيت، نظم عمومي، ناحيه مقررات بيح

با ايح رويکرد، هر چند اطراد آدمي، با  ٢٠«.حمايت گردد االمت يا اخالق جامعه،

ااتقالل و تنهايي خود، بدون ارتباط با ديگران، رادر به طعاليت طکر  هستند؛ اما 

آورد كه در آن، تبادل و تاثير و ا  را به وجود مياجتماعي بودن انسان، آنچنان رابطه

يي از نزديکي و دور ، دواتي و ااز طضاتاثر متقابل، امر  اجتناب ناپذير و زمينه

شود. بنابرايح، با توجه به دشمني، صلح و جنگ و وطاق و نفاق طرد  و اجتماعي مي

حركت انتقالي و تاثير اازنده و مخرب آزاد  طکر  بر اطراد و بر طضا  جامعه، به 

 ٢1تفاوت باشد.تواند نسبت به آن بيعنوان يک امر اجتماعي، حقوق موضوعه نمي

رد كنکاش ررار گرطته و ااناد بيحها  طکر  در موارد متعدد  موآزاد  مصاديق

اند، در ايح المللي و روانيح اكثر كشورها  جهان نسبت به آن اهتمام خاصي داشته

آيد، در مواد گوناگوني رااتا رانون ااااي مصر كه يک رانون تازه تاايس به شمار مي

 بعد مورد برراي ررار خواهند گرطت.به ايح مصاديق پرداخته اات كه در رسمت 

م٢٢آوتدومعقزرهم-1-2

در ايح زمينه، طرد حق دارد در خويشتح خويش، هر گونه اعتقاد و باور  نسبت 

به اخالق، مذهب، اياات و طلسفه داشته باشد، بي آنکه به علت باورها  خود متحمل 

و آييني، در عرصه آزاد  عقيده ديني  ٢3صدماتي در زندگي اجتماعي خويش شود.

مصر گهواره ديح و پرچم ارطراز  »رانون ااااي مصر در مقدمه خود مقرر داشته:

اديان آاماني اات. در ارزميح مصر مواي)ع( كليم ا  بالغ گشت، اپس نور وحي 

اش در ارزميح اينا به و  ابالغ گرديد. الهي بر و  متجلي شد و راالت پيامبر 

ندش عيسي)ع( در ارزميح مصر پرورش ياطتند بانو  پاك دامح، حضرت مريم و طرز

و مصريان در دطاع از پراتشگاه حضرت عيسي)ع( هزاران شهيد را تقديم نمودند. 
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زماني كه پيامبر خاتم حضرت محمد)صلوات ا  عليه و آله والم( برا  همه مردم به 

وب ها  رطيع معنو  را به اجرا  كامل برااند، رلپيامبر  مبعوث شدند، تا خصلت

ها  ما به نور ااالم گشوده شد و در مسير جهاد در راه خدا همه ما بهتريح و عقل

ه همانگونه ك« منتشر ااختيم اربازان بوديم و راالت حق و علوم ديني را در جهان

شود رانون ااااي مصر اهتمام خاصي به عقايد ديني داشته و با نام بردن مالحظه مي

مقدمه، ايح كشور را به عنوان گهواره اديان معرطي  از اديان گوناگون اهل كتاب در

آزاد  » مقرر داشته: 64نموده اات، از ايح رو با رويکرد  مطلق گرايانه در ماده 

آداب و راوم ديني و تاايس مراكز مذهبي برا   نجام. آزاد  اعقيده مطلق اات

آنجا كه  از« كندحقي اات كه رانون چگونگي آن را معيح ميپيروان اديان ديگر 

رانون ااااي مصر، ااالم را به عنوان ديح و آييح حاكم بر كشور اعالم نموده كه تنها 

به هميح خاير به راميت و ترجيح  ٢4رود،منبع اصلي رانونگذار  آن به شمار مي

ديح ااالم صحه گذاشته اات، حتي يک نهاد مستقل را برا  نشر ديح ااالم به نام 

و در مورد  اات يمستقلي ااالم علمي، االزهرشريف نهاد» االزهر مقرر نموده اات:

امور خود دارا  صالحيت انحصار  اات. مرجع ااااي علوم ديني و شئون ااالمي 

و مسئوليت نشر دعوت ااالمي و علوم ديني و زبان عربي در مصر و  رودبه شمار مي

رانون ااااي  3اما مذاهب ديگر هم به تصريح ماده ...« اراار جهان را برعهده دارد

اند و دارا  حقوري از جمله حق رانونگذار  در احوال مصر به راميت شناخته شده

اصول و »باشند، در ايح خصوص ايح ماده تصريح نموده:شخصيه مخصوص خود مي

ها  آاماني موجود در مصر مانند مسيحيت و يهوديت منبع مباد  ديگر شريعت

و امور ديني و انتخاب رهبران معنو   اصلي رانونگذار  در خصوص احوال شخصي

از يرف ديگر ايح رانون با يک رويکرد دموكراتيک جهت تضميح ماده مزبور « آنهاات

ها و وظايف كليه شهروندان در برابر رانون برابرند و در حقوق، آزاد »مقرر داشته:

د وعمومي مساو  هستند و هيچگونه تبعيضي به لحاظ ديح، عقيده.... ميان آنان وج

شود. دولت مکلف ريک به نفرت يبق رانون مجازات ميتح ندارد. اعمال تبعيض و
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اات اردامات الزم را برا  ازبيح بردن تمام اشکال تبعيض به انجام برااند و رانون 

از يرف ديگر در رسمتي « نمايديک كميسيون مستقل را برا  ايح منظور تنظيم مي

هرگونه طعاليت ايااي ويا ايجاد احزاب ايااي  انجام».... تصريح نموده: ٧4از ماده 

كه به نوعي تضميح « ا .....مجاز نيستبراااس مسائل ديني.... يابراااس مسائل طرره

تلويحي برا  آزاد  عقيده در بعد ايااي برا  همه شهروندان صرف نظر از عقيده 

شود تبعيض ز ايح رو، همانگونه كه مالحظه ميو مرام ديني خاص خود مقرر نموده، ا

عقيدتي، ديني را )در كنار ااير اشکال تبعيض جنسي، نژاد  و...(يرد نموده و برا  

 عدم رعايت آن مجازات مقرر كرده اات.

 هجمل آن واز ااالم جغراطيا  در بشر  حقوق ها  چالش تريح ااااي از يکي 

 هنگام كه بود ديني ها ريشه هميح خاير به شايد . اات عقيده آزاد  مصر كشور

 تغيير آزاد )عبارت حذف برا  تالشهايي بشر حقوق جهاني اعالميه1٨ ماده تصويب

 64ماده شودمي مالحظه كه همانگونه ٢5گرطت. صورت مصر كشور او  از (مذهب

 وازمل از كه مذهب از يرف ديگر تغيير.اات پذيرطته كامل صورت به را عقيده آزاد 

 صرم ااااي گذار رانون كه اينجاات اوال حال. اات كرده تاكيد اات عقيده آزاد 

 يزن را ارتداد ايا اات پذيرطته را عقيده آزاد  شرط و ريد بي و مطلق صورت به كه

 يحچن ااااي رانون عبارات ظاهر از كه باشد جايز رانون ايح مطابق اگر. داندمي جايز

 زا زيرا اات شده دروني تنارض نوعي دچار رانو رسمت ايح در گفت بايد آيدمي بر

كندومسوليت مي معرطي گذار  رانون منبع يگانه عنوان به را ااالم يرف يک

 شرع در كه را ارتداد جهت ديگر دهد و ازگسترش آن را ير عهده االزهر ررار مي

يم راميت به اات شده شناخته مرگ مستوجب و شده عنوان نابخشودني گناهي

 .شنااد

باشد، از انسان امر  رلبي و يا احسااي مياما از آنجا كه ارتباط مذهب با 

ها  دور تا كنون عقيده به عنوان امر  وجداني و مرتبط با مذهب همواره گذشته

شده اات، مورد توجه بوده و آزاد  عقيده مذهبي و ديني بيشتر متبادر به ذهح مي
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اما به خاير تواعه طکر  جامعه بشر  و گسترده شدن انديشه حقوق يبيعي و 

ها  لت انسان به يور مستقل از مفاهيم ديني، موضوع آزاد  عقيده در جلوهاصا

ش نسانس به بعد بيمختلف ايااي، اجتماعي و اخالري و كثرت گرايي انديشه، از ر

شود. با ايح طرض عالوه بر آزاد  عقيده ديني و مذهبي، آزاد  از پيش مطرح مي

يز در روانيح ااااي مورد تاكيد ها  ايااي، اجتماعي و ارتصاد  نعقيده در جلوه

رانون ااااي مصر همانگونه كه  64در رااتا رسمت نخست ماده ماده  ٢6ررار گرطت.

« مطلق»، و با آوردن ريد «آزاد  عقيده مطلق اات...»ذكر شد مقرر نموده بود كه؛

راد كه صرف داشتح هر عقيده و مرامي اطزون بر عقيده ديني و مذهبي، به نظر مي

يده ايااي، اجتماعي و ... آزاد اات. از يرف ديگر با مقرر نمودن اينکه شامل عق

و در  ٢٧ابرازنظردرهمه پراي هستنددارا  حق انتخاب و نامزد  و همه شهروندان 

احزاب ايااي با اعالم ربلي در ايح تاايس  حقشهروندان » مقرر نموده: ٧4ماده 

به نوعي آزاد  عقيده ايااي  «كند...، رانون چگونگي آن را معيح ميدارندخصوص 

ها  مذكور به راميت شناخته اات. در پايان ايح نکته شايان ذكر شهروندان را رالب

اات كه؛ رانون ااااي مصر در مورد مسئله تفتيش عقايد حکمي را مقرر ننموده 

اات، احتماال تفکر تدويح كنندگان رانون ااااي ايح كشور محدود به همان تصريح 

ريد آزاد  مطلق عقيده بوده و لزومي به ذكر ايح مطلب احساس نکرده و  64ماده 

اند، چرا كه در كنار راميت ااالم و حاكميت آن در روانيح و رانونگذار ، اديان ديگر 

ا  موارد چون رانونگذار  برا  احوال شخصيه و انجام مراام مذهبي نيز در پاره

بدون ااتثنا مشمول تساو  در  راميت دارند و از يرف ديگر كليه شهروندان را

حقوق، آزاد  ها و وظايف عمومي دانسته و هر گونه تبعيض از لحاظ عقيده و مذهب 

 را يرد نموده اات.

 ٢٨هبآوتدومدسامسيمبهمآيبر،متطالعبتمممدتده-2-2

مطابق ايح اصل همه شهروندان بدون ااتثناج حق داتراي به درات تريح و 
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ايالعات روز در باب مسائل و حوادث داخلي و بيح المللي را صادرانه تريح اخبار و 

اعي، ها  اجتمدارند، شهروند آزاد حق دارد از آنچه كه در داخل كشور در زمينه

گذرد و كليه موضوعاتي كه با ارنوشت جامعه و طرد ارتصاد ، ايااي و امنيتي مي

در ايح  ٢9نه كسب كند.ارتباط دارد، به دراتي آگاه شده و ايالعاتي را در ايح زمي

هاوآمارواانادرامي ايالعات وداده»رانون ااااي مصر تصريح نموده: 6٨رااتا ماده 

متعلق به مردم اات. اطشا و ارائه آنها از منابع گوناگون، حقي اات كه دولت برا  

گيرد، دولت موظف اات آن را طراهم نموده و با به عهده ميهمه شهروندان آن را 

در داترس شهروندان ررار دهد. رانون ضوابط داتيابي، داتراي و شفاطيت كامل 

محرمانه بودن آنها و همچنيح رواعد امانت گذار ، حفظ و شکايت نسبت به خودار  

و ارائه  كند. همچنيح رانون مجازات عمد  كتمان ايالعاتاز ارائه آنها را مشخص مي

تند ااناد رامي را پس كند. مواسات دولتي ملزم هسايالعات غلط را معيح مي

ازپايان دوره كار به آرشيوملي مجلس بسپارند و آنها را از اتالف و نابود  حفاظت و 

صيانت نموده اطزون بر آن، مطابق رانون، با ااتفاده از تمام واائل و لوازم جديد، آنها 

 «را اصالح و شماره گذار  نمايند

م3٠آوتدومبزبن-3-2

تبايي و حامل انديشه و طرهنگ بشر بيح نسل يکي از ابزارها  مهم ار«بيان»

ها و جوامع مختلف اات . بيان از آيات مقدس الهي اات كه خداوند ازآن به عنوان 

 *خَلَقَ الْإِنسَانَ»نعمتي كه بالطاصله بعد از خلقت انسان بدو آموخته، ياد مي كند: 

ها اات كه در يول آزاد  بيان يکي از مهمتريح حقوق و آزاد  31«.عَلَّمَهُ الْبَيانَ

ها  زياد  ها  بشر  بوده و بشريت در راه تحقق ايح حق هزينهتاريخ جزج آرمان

بيان هر طرد نمايان گر هويت طکر  و شخصيت انساني و وايله متحمل شده اات.

يرح و تعارض  .ا  برا  يرح اطکار، ارزش ها، آرمان ها، عوايف و احسااات اوات

علمي و ايااي موجب رشد علم و اطکار جوامع بشر  ها  مختلف از نظر انديشه
                                                                                                     

 564 ص ايد ابوالفضل، پيشيح، راضي، ٢9
3٠ Freedom of speech 

 4 و 3 آيات الرحمح، مباركه اوره 31



 
 تحليلي برگستره حقوق و آزاد  ها  طکر  درپرتو اصل حاكميت رانون در رانون ااااي 

 

 

1٠٧ 

 

اات و مي تواند مناطع زياد  را برا  طرد و اجتماع در برداشته باشد. چنانکه الب 

ايح آزاد  موجب ركود اطکار و علوم بشر  بوده و حركت تکاملي جامعه و اطراد را 

جاوز به مختل خواهد ااخت؛ ممنوع كردن انسان از ايح نعمت الهي بزرگتريح ت

از ايح جاات كه آزاد  بيان به .يبيعي تريح و ططر  تريح حق انساني او مي باشد

 .ها  انديش مند  پا به عرصه ظهور مي نهدعنوان يکي از مهمتريح و زيباتريح جلوه

آزاد  بيان يکي از ارسام آزاد  ها  حقوري اات كه در مجموعه حقوق بشر مورد 

كه اطراد گذشته از اينکه به خاير داشتح عقيده  بديح معنا ؛توجه ررار مي گيرد

مخالف، چه در امور ديني و چه در امور ايااي، نبايد مورد تعقيب ررار گيرند، بايد 

بتوانند عمالً عقيده خود را ابراز نمايند و برا  اثبات و احيانا به دات آوردن همفکران 

آزاد  »نويسد: آزاد  بيان ميپولح در بيان مفهوم رمون.ديگر، درباره آن تبليغ كنند

و عقايد را در آزاد  بيان در مي ها، شناخت، ارزش هااظهار انديشه اعم از نظريه

يابيم، خواه از راه گفتار باشد، نوشتار يا تصوير، يا از راه واايل امروز  توليد، توزيع 

كتاب،  جانديشه و اخح، يا صنعت چاپ، يا واايل نويح انفورماتيک و يا به صورت راي

باور جهاني  يک امروزه 3٢«مطبوعات يا واايل ديدار  و شنيدار  كنوني يا آينده.

ک ي...با تمام ابزارها  ممکح مانند اينما،راديو،تلويزيون وبيان  وجود دارد كه آزاد 

حق بشر  مهم با ابعاد ااااي و يک مفهوم آميخته با دمکرااي و كليد  برا  

 33يک مفهوم بنياديح برا  حفظ حقوق طرد  اات حمايت از تمامي حقوق بشر، و

آزاد  انديشه و بيان تضميح شده  »در ايح رااتا رانون ااااي مصر مقرر داشته:

و نوشتار  و ديدار  يا  شفاهيها  خود به صورت بيان ديدگاه حقاات. هر انسان 

ايعي يور وايح رانون، حق آزاد  بيان را به « را دارد و ديگر واائل بيانونشر تصوير 

برا  همه انسان ها در رالب ها  نوشتار ، ديدار ، تصوير  و ديگر ابزارآالت بيان 

                                                                                                     
 9 ص ،13٨٠، ترجمه عباس بارر ، نشر ني،  قزقتمهبمممآوتدورمون،  پولح، 3٢

33 Mendel, Toby, Freedom of Expression and the Regulation of Television 

to Protect Children: Comparative Study of Brazil and Other Countries 

،center for law and democracy(CLD) ,available at: www.law-

democracy.org, March 2012,p1. 
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و نشر به راميت شناخته و تضميح نموده اات. از يرف ديگر نوعي آزاد  بيان در 

رالب نقد و انتقاد هم برا  شهروندان نسبت به روا  عمومي عمومي پيش بيني شده 

ا  چون امر به معروف و نهي از منکر مقرر شده ل مسئلهتوان آن را معاداات كه مي

رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران دانست هر چند به صراحت به  34در اصل هشتم

رانون ااااي مصر مقرر  ٨5ايح مسئله پرداخته نشده اات، در ايح خصوص ماده 

خطاب عمومي را به صورت نوشتار  و گفتار  مورد  حق داردروا هر طرد  »داشته:

البته بايد خاير نشان «ها نيست مگر اشخاص حقوريها به نام گروه، بيانيهررار دهد

شود، آزاد  بيان كرد كه آزاد  بيان به صرف ذكر آن در رانون ااااي تضميح نمي

شود؛ به عنوان مثال اگر در رانون ااااي كشور مصر با ابزارها  بيان شناخته مي

شده ولي ابزارها  كارآمد بيان از ربيل: صدا وايما، آزاد  بيان به راميت شناخته 

مطبوعات، اينترنت، كتاب و... در اختيار شهروندان ررار ندهند، به ايح معناات كه 

از ايح رو، در رسمت بعد به ابزارها   35شنااند.اصل آزاد  بيان را به راميت نمي

داخته ااااي مصر پربيان در رالب ها  نوشتار  و گفتار  پيش بيني شده در رانون 

 خواهد شد.

 36آوتدومبزبنمتومرهگذرميطب عبتمممنشم بت-1-3-2

تواند به ها  بيان، بيان نوشتار  اات به ايح معنا كه هر طرد مييکي از شيوه

وايله زبان ادراكات، ذهنيات و عقايد خود را از عالم درون به جهان بيرون در رالب 

ها  اايريح ارتباط پيدا كند. يکي از ايح شيوه نوشتار انعکاس دهد و از ايح يريق با

ها و نشريات مختلف بروز مينوشتار ، به وااطه مطبوعات، كتب، مقاالت، روزنامه

يابد، به هميح دليل امروزه اصل آزاد  مطبوعات به عنوان يکي از مصاديق و ابزارها  

ن اهميتي برخوردار بيان در روانيح ااااي اكثر كشورها آمده اات. ايح مقوله از چنا
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زيرا واكنش  3٧اات كه؛ دردنيا  معاصر، مطبوعات را ركح چهارم دموكرااي ميدانند،

مردم، هنگام انتخابات وهمه پراي وتصميم گيريها  مهم، منوط به آزاد  مطبوعات 

در ايح رااتا رانون ااااي مصر مقرر  3٨.وداتراي شهروندان به وارعيات جامعه اات

 و مقاله مکتوب، بصر ، امعي مطبوعات و چاپ و نشرآزاد  »نموده اات:

. مصريان از جمله اشخاص حقيقي، حقوري، عمومي و تضميح شده اات الکترونيکي

 و خصوصي، حق مالکيت و انتشار روزنامه .... را دارند. روزنامه به محض ايالع به نح

تاايس...  يابد. رانون ارداماتكند، انتشار ميكه رانون كيفيت آن را مشخص مي

ايح رانون به صراحت آزاد  مطبوعات و  39«كندها  الکترونيکي را معيح ميزنامهرو

نشريات و... برا  همه اشخاص اعم از حقيقي، حقوري و... را در رالب ها  مذكور به 

راميت شناخته و آن را تضميح نموده اات. در تضميح ماده مذكور رانون ااااي 

ت دول»ح ااتقالل مطبوعات نموده اات و مقرر داشته:مصر دولت را متعهد به تضمي

متعهد به تضميح ااتقالل مطبوعات و....، برا  ايمينان ازبيطرطي وبيان تمام 

ديدگاههاوگرايشها  ايااي و طکر  و مناطع اجتماعي اات و مساوات و برابر  

د كه البته بايد توجه نمو 4٠«نمايددر انعکاس اطکار عمومي تضميح مي طرصت ها را

مطبوعات در صورتي از ريد و بند ردرت دولت يا ردرت ها  ارتصاد  يا نفوذها  

ها  طشارگر اجتماعي آزاد باشند، طرصت خواهند ياطت كه وارعيت ها را مختلف گروه

ها، دات آن گونه كه هست بنويسند و نشر دهند. لزوم اجازه ربلي برا  نشر روزنامه

و جلوگير  از نشريات نامطلوب باز مي« غيرمجاز» از« مجاز»دولت ها را در گزينش 

گذارد. مسائلي چون تعليق يا توريف دائمي مطبوعات، اانسور مطالب آنان و ... 

تدابير  بوده كه به وااطه آن حکومت در جلوگير  از نشر مقاالت و اخبار خالف 

اداران شده اات اما با گذشت زمان و مبارزه هومصلحت يا نامطبوع موثر وارع مي
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آزاد  مطبوعات، ايح موانع و ريود، آرام آرام از پيش پا  مطبوعات برداشته شد. به 

ها  دولتي، تعطبلي، توريف و ... امر  ها تواط داتگاههميح خاير مصادره روزنامه

ه نظم عمومي و شدت خطر به كامال ااتثنايي اات و تنها در موارع لطمه شديد ب

مطبوعات هم مانند ااير آزاد  ها يک اصل مطلق و  آزاد »البته  41رود.كار مي

نامحدود نيست بلکه مستلزم شرايطي به تنااب كشورهاات. صاحبان مطبوعات و 

مديران مسئول آن، تکاليفي را به عهده دارند تا اگر از يريق مطبوعات جرمي مرتکب 

 ٧1ماده به هميح دليل رانون ااااي مصر در ابتدا   4٢«.شدند، رابل تعقيب باشد

ها و ... مصر ، مصادره، توريف و تعطيلي آنها هر گونه نظارت بر روزنامه»مقرر نموده: 

اپس در ادامه «بسيج عمومي...ها  خاص مانند جنگ يا در زمانممنوع اات مگر 

هيچ مجازات »به جرائمي كه از يريق مطبوعات امکان وروع دارند، اشاره نموده اات:

يابد، نبايد جرائمي كه از يريق نشر يا تبليغ ارتکاب مي محدود كننده آزاد  برا 

تحميل شود اما جرائم مرتبط با تحريک به خشونت وتبعيض درميان شهروندان يا 

البته مطابق  43«گرددجازات آن به وايله رانون معيح ميهتک آبرو و اعتبار اطراد، م

بيني شده كه وظيفه شها پيشورايي به نام شورا  عالي اازماندهي راانه ٢11ماده 

ها، نهاد  مستقل اات شورا  عالي اازماندهي راانه» آن اينگونه مقرر شده اات:

كه از شخصيت حقوري، ااتقالل طني، مالي و ادار  برخوردار بوده و دارا  بودجه 

ها  ديدار ، شنيدار  و مستقلي اات. شورا صالحيت اازماندهي عملکرد راانه

ها را بر عهده دارد. شورا مسئول تضميح الي و ديگر راانهمطبوعات مکتوب و ديجيت

ها  تصريح شده در رانون ااااي، حفاظت از ها و راانهو حمايت آزاد  روزنامه

انحصارگرايانه  ااتقالل، بي يرطي، تکثر و تنوع آنها را بر عهده دارد و از اردامات

مالي مواسات آورد و در خصوص مشروعيت منابع تاميح ممانعت به عمل مي

آورد و ضوابط و معيارها  ضرور  ها نظارت الزم را به عمل ميمطبوعات و راانه

ها و واائل ارتباط جمعي با ااتانداردها  اخالري و حرطهبرا  تضميح انطباق روزنامه

                                                                                                     
 566 – 565 صص ،پيشيحايد ابوالفضل،  راضي، 41
 191 ص ،پيشيحايد جالل الديح،  مدني، 4٢
 مصر ٢٠14 ااااي رانون ٧1 ماده 43
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كند. ايح مسئله مطابق رانون خواهد بود. رانون وضع ميا  و مقتضيات امنيت ملي، 

عملکرد و شرايط طعاليت كارمندان و پرانل شاغل در شورا را  نحوه تشکيل، ضوابط

كند. نظرات شورا در تهيه و تصويب يرح ها و لوايحي كه در حوزه مشخص مي

گيرد. در پايان بايد ذكر نمود كه كميسيوني هم عملکرد آن اات، مورد توجه ررار مي

تقالل، نوااز ، اا به نام كميسيون ملي مطبوعات در رانون ااااي مصر برا  تضميح

بي يرطي، تبعيت از ااتانداردها  تخصصي، ادار  و ارتصاد  مواسات مطبوعاتي 

اينگونه تصريح  ٢1٢وابسته به دولت، پيش بيني شده اات كه وظيفه آن يبق ماده 

كميسيون ملي مطبوعات، نهاد  مستقل بوده كه وظيفه اداره و تواعه، »شده اات:

ز ، ااتقالل، بي يرطي، تبعيت از ااتانداردها  تاميح ارمايه و تضميح نواا

تخصصي، ادار  و ارتصاد  مواسات مطبوعاتي وابسته به دولت، را بر عهده دارد. 

رانون نحوه تشکيل، ضوابط عملکرد و شرايط طعاليت كارمندان و پرانل شاغل در 

 كند. نظرات كميسيون در تهيه و تصويب يرح ها و لوايحيكميسيون را مشخص مي

 «گيردكه در حوزه عملکرد آن اات، مورد توجه ررار مي

هبومص ريمممآوتدومبزبنمتومرهگذرمرتد  مممرل     ن)رسبنه-2-3-2

م44رص  مو(

 ردرت دار  بيان، ابزار ااير به نسبت تلويزيونها  تصوير  مانند راانه

 و دراكا هيچ به نياز تلويزيون، مانند متحرك تصاوير كردن نگاه بيشتر  هستند.

 ميباشند، نو و جديد كه چيزهايي در توانندمي متحرك ،تصاوير ندارد طعالي شناخت

 به و تحريک را بچشانند و احسااات انسان به را اوليه تجربة يک ولذت گذاشته تأثير

 ابزار او برا  باشد، كه شخص هر اختيار در داتگاه ايح همچنيح 45آورند در هيجان

                                                                                                     
44 Freedom of expression through radio and television 
45 Mendel, Toby, Ibid, 2012. p10 
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 4٧دهد ترويج جامعه در را خود ها اليقه و عقايد اطکار، ميتواندكه  46اات نيرومند 

 هميح به نظر. كند ااتفاده آن از ديگران ضرر به و خود اود به تبليغاتي، لحاظ از و

 به سبتن تر  گيرانه اخت احکام مختلف كشورها  در تلويزيون باال  گذار  تاثير

 شود.مي وضع هاراانه ااير به نسبت تلويزيون در بيان آزاد 

شوند.راانههمراه هم به به يک شکل حمايت مي اما در مصراكثر واايل بيان به

ها  امعي بصر  در رانون ااااي مصر همراه با آزاد  مطبوعات، تضميح و به 

آزاد  مطبوعات و »مقرر نموده: ٧٠راميت شناخته شده اات، تا جايي كه ماده 

ريان از . مصتضميح شده اات کترونيکيال و مقاله مکتوب،بصر ،امعي چاپ و نشر

جمله اشخاص حقيقي، حقوري، عمومي و خصوصي، حق مالکيت و انتشار روزنامه و 

  ديجيتال را دارند. روزنامه هاو ايح راانه ايجاد واائل ايالع رااني بصر  و امعي

يابد. كند، انتشار ميبه محض ايالع به نحو  كه رانون كيفيت آن را مشخص مي

ها  و روزنامهتلويزيوني و راديويي   هاشبکهن اردامات تاايس و تملک رانو

از يرف ديگر همان تضمينات مقرر شده برا  آزاد  «كندالکترونيکي را معيح مي

مطبوعات را هم برا  راديو و تلويزيون مقرر داشته و همه شهروندان به يور مساو  

لب راديو و تلويزيون را دارند و از حق مالکيت و تاايس واائل ارتباط جمعي در را

دولت را متعهد به تضميح ااتقالل و بي يرطي آنان نموده تا حق همه شهروندان به 

ها  ايااي و ها  خود و گرايش هايي كه در زمينهيور مساو  برا  بيانديدگاه

طکر  و ...انعکاس اطکار عمومي دارند، تضميح گرددكه كيفيت ايح مسئله به رانون 

دولت متعهدبه تضميح »تصريح نموده: ٧٢حول شده اات، چنانکه در ماده عاد  م

ا  متعلق به دولت، برا  ايمينان ازبيطرطي وبيان تمام ااتقالل....ومواسات راانه

ديدگاههاوگرايشها  ايااي و طکر  و مناطع اجتماعي اات و مساوات و برابر  

                                                                                                     
46 Subhradipta, Sarkar, RIGHT TO FREE SPEECH IN A CENSORED 

DEMOCRACY, Bangalore, National Law School of India University 

(NLSIU) ،available at:http://www.cbfcindia.tn.nic.in, 2008, p68 

 ، نشر دادگستر، چاپ چهارم،جمه رومتسالييمت متن يخاصمم ق قمتسبسيمهرپور، حسيح،  4٧

13٨9، 46٢ 
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 تصريح نموده: ٧1و در ماده  «نمايدها را در انعکاس اطکار عمومي تضميح ميطرصت

ها  مصر ، مصادره، توريف و تعطيلي آنها ممنوع اات و راانه هر گونه نظارت بر...»

بسيج عمومي. هيچ مجازات محدود كننده ها  خاص مانند جنگ يا در زمانمگر 

يابد، نبايد تحميل شود اما از يريق نشر يا تبليغ ارتکاب مي آزاد  برا  جرائمي كه

مرتبط با تحريک به خشونت وتبعيض درميان شهروندان يا هتک آبرو و اعتبار جرائم 

در تضميح مواد مذكور، شورا  به « گردداطراد، مجازات آن به وايله رانون معيح مي

ها، پيش بيني شده كه در رسمت ربل در مورد آن نام شورا  عالي اازماندهي راانه

ها هم سيوني به نام كميسيون ملي راانهتوضيح داده شد و اطزون بر ايح شورا، كمي

ار وظايفي اات كه اينگونه مقرر دهعهد ٢13پيش بيني شده اات كه مطابق ماده 

ها، نهاد  مستقل اات كه وظيفه اداره و تواعه، كميسيون ملي راانه»شده اات:

تاميح ارمايه، تضميح ااتقالل، بي يرطي و تبعيت از ااتانداردها  تخصصي، ادار  

ها  ديدار ، شنيدار  و ديجيتالي وابسته به دولت را بر رتصاد  مواسات راانهو ا

عهده دارد. رانون نحوه تشکيل، ضوابط عملکرد و شرايط طعاليت كارمندان و پرانل 

كند. نظرات كميسيون در تهيه و تصويب يرح ها شاغل در كميسيون را مشخص مي

 «گيردوجه ررار ميملکرد آن اات، مورد تو لوايحي كه در حوزه ع

م4٨آوتدومبزبنمتومرهگذرمرظبهمتتميوبلمتمآيز م-3-3-2

اجتماعات و تظاهرات يکي از مظاهر بارز دموكرااي اات كه مردم به وايله 

آن، با حضور مستقيم خود در صحنه، اداره امور جامعه را تحت تاثير بيان تورعات 

اوال، مسائل مردم به وايله  دهند كه دارا  طوايد  به شرح ذيل اات:جمعي ررار مي

شود و منبع ايالعاتي موجهي برا  هيات حاكمه خود مردم مستقيما عنوان مي

خواهد بود كه وظايف و خدمات خود را، با در نظر گرطتح ايح ايالعات در جهت 

مناطع و نيازها  مردم تنظيم نمايند. ثانيا، حضور مردم در صحنه و بيان مطالب، 

باشد. ثالثا، به عنوان يک ردرت مهار ارزيابي هيات حاكمه مي وايله مناابي برا 

رود و بديح وايله، االمت كننده، عليه گرايش دولت به ديکتاتور  به شمار مي

                                                                                                     
4٨ Freedom of expression through peaceful protests 
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به هميح دليل در اكثر روانيح بيح المللي و روانيح  49.شودحکومت بيشتر، تاميح مي

و مشروع شهروندان پيش داخلي كشورها، ايح مسئله به عنوان يکي از حقوق يبيعي 

بيني شده اات، اما از آنجا كه ايح تظاهرات ممکح اات با اعمال خشونت و آايب 

ا  محدوديت ها چون به تاايسات و اموال دولتي و شهروندان ديگر گردد با پاره

مسالمت آميز بودن، عدم حمل االح و لزوم اجازه ربلي همراه هستند. در ايح رااتا 

نيز در ماده با ديدگاه مشابهي چون مسائل مذكور حق را برا  رانون ااااي مصر 

شهروندان اجازه برگزار  تجمعات عمومي »همه شهرونده به راميت شناخته اات:

و  را بدون حمل االح همه انواع تظاهرات هايمسالمتنميز و ها تظاهراتو راهپيمايي

ت خاص مسالمت آميز . اجتماعادارندايالع ربلي به نحو  كه رانون معيح نموده، 

بدون نياز به ايالع ربلي، تضميح شده اات و ماموران امنيتي حق حضور، كنترل و 

 «يا ااتراق امع آن را ندارند

م5٠آوتدومآي وشمممپممرش-4-2

يکي از مسائل مبرم مربوط به آزاد  انديشه و طکر، مساله آموزش و پرورش 

آيد و به ايح شه به شمار مياات. در حقيقت آزاد  تعليمات، آزاد  پرورش اندي

از ايح آزاد  به آزاد   51گيرد.اعتبار، اااس هر گونه آزاد  مربوط به انديشه ررار مي

رانون ااااي مصر،  19در ايح رااتا ماده  5٢تعليم و تربيت نيز تعبير شده اات.

آموزش و تعليم را برا  ايجاد و ااتکام شخصيت مصر  و هويت ملي ايح كشور و 

د ااتعدادها و... بدون ااتثناج برا  همه شهروندان به عنوان حق به راميت مسير رش

آموزش حق همه شهروندان اات. هدف آن بنا  »شناخته اات و تصريح نموده:

شخصيت مصر ، حفاظت از هويت ملي، ااتوارااز  مسير علمي و رشد ااتعدادها 

مفاهيم شهروند ،  و ترغيب ابتکار، تحکيم ارزشها  طرهنگي و معنو  و ااتحکام

ها  آموزشي گذشت و عدم تبعيض اات.دولت موظف اات اهداف مذكور را در برنامه

                                                                                                     
 4٢٠ ص ايد محمد، پيشيح، هاشمي، 49

5٠ Freedom of education 

 563ص ايد ابوالفضل، پيشيح، راضي، 51
 1٨٨ ص ايد جالل الديح، پيشيح، مدني، 5٢
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اطزون بر ايح ماده دولت « و لوازم آن را مطابق معيارها  ااتاندارد جهاني تاميح نمايد

ا  را نيز در رااتا  ايجاد طرصت موظف شده اات اطح آموزش ها  طني و حرطه

دولت موظف اات آموزش »مقرر داشته: ٢٠نمايد چنانکه ماده ها  شغلي تضميح 

طني و كسب و كار و آموزش ها  شغلي، گسترش و تواعه آن را در همه انواع مطابق 

معيارها  جهاني تشويق و ترغيب نمايد و بديح وايله با نيازها  بازار كار متنااب 

كه يکي از حقوق تواند به حق اشتغال شهروندان كه خود ايح مسئله مي« باشد

باشد، كمک شاياني نموده و ارتصاد  پويا را برا  جامعه بنياديح آنان در ايح رااتا مي

طراهم نموده و از يرف ديگر اطح توليدات داخلي را هم اطزايش دهد كه خود تالشي 

باشد. اطزون بر ايح، دولت مطابق رانون ااااي در جهت رطع وابستگي به خارج مي

گردد ريشه كح بيسواد  را كه موجب جمود طکر  يک كشور ميموظف شده اات 

دولت ملزم به تدويح يرحي جامع »تصريح نموده: ٢5نمايد تا جايي كه در ماده 

در تمام اطوح از ميان شهروندان  اواد  و ريشه كح كردن آنجهت غلبه بر بي

را با  . دولت موظف اات مطابق يرحي در يي زماني معيح، اازوكار اجرا  آناات

تا اينجا در زمينه حقوري كه شهروندان « مشاركت مواسات مردم نهاد، طراهم نمايد

در رالب حق بر آموزش و پرورش برخوردارند، بحث شد اما آزاد  آموزش و پرورش 

كند كه شود و حق آموزش و پرورش اجبار  ايجاب ميبه ايح مسائل محدود نمي

نيح معيح و برا  مدت مشخصي به مدراه اوليا ايفال الزما نوباوگان خود از ا

آموزش الزامي »...رانون ااااي مصر مقرر نموده: 19در ايح رااتا ماده  53«.بسپارند

تا پايان دوره دبيراتان يا معادل آن اات. دولت مکلف اات ايح مراحل را مطابق 

در ادامه دولت « رانون در مواسات آموزشي دولتي به صورت رايگان ترويج دهد...

موظف شده اات اهمي از توليد ناخالص ملي را به امر آموزش اختصاص دهد و آن 

درصد  4...دولت بايد حدارل » را به تدريج به اطح ااتانداردها  جهاني نزديک اازد:

توليد ناخالص ملي از پرداخت ها  دولتي را به امر آموزش اختصاص دهد و به تدريج 

اتانداردها  جهاني براد. دولت بر تضميح تعهد ايح ميزان اطزايش ياطته تا به اطح ا

                                                                                                     
 563ص ايد ابوالفضل، پيشيح، راضي، 53
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با ايااتها  آموزشي نظارت انطباق همه مدارس و مواسات عمومي و خصوصي 

رانون ااااي مصر به بحث آموزش عالي و تحصيالت دانشگاهي نيز توجه « دارد

دولت مکلف اات » تصريح نموده: ٢1خاصي را مبذول داشته تا جايي كه در ماده 

ها، مجامع علمي و زباني و اطح آموزش دانشگاهي را مطابق نشگاهااتقالل دا

معيارها  جهاني طراهم آورد. دولت بايد آموزش دانشگاهي را تواعه داده و متعهد به 

ها و مواسات دولتي، مطابق رانون اات. دولت رعايت اصل رايگان بودن دانشگاه

ها  دولتي را به بخش درصد توليد ناخالص ملي از پرداخت  ٢موظف اات حدارل 

آموزش دانشگاهي اختصاص دهد. ايح ميزان به تدريج به صورت تصاعد  اطزايش 

ها  يابد تا به اطح ااتانداردها  جهاني براد. دولت نسبت به ايجاد دانشگاهمي

كنند، تشويق الزم را به عمل آورده و غيرانتفاعي كه هدف كسب اود را دنبال نمي

ها  خصوصي و غير دولتي تضميح   آموزشي را در دانشگاهموظف اات ااتانداردها

نمايد و آنها را متعهد به رعايت معيارها  جهاني گرداند. اطزون بر آن بايد كادرها  

هيات علمي و محققان را برا  آنها مهيا نموده و اهم مناابي از عوايد آن را صرف 

 «.گسترش طعاليت علمي و تحقيقاتي نمايد

منازجهمگزمو

در گرو حيات طکر  آن جامعه اات و تا جامعه به ، پايدار  هراجتماعي رمز

 ،از زندگي رااتيح برخوردار نخواهد بود. بديح اان، حيات طکر  خويش دات نيابد

هاات و عالمان و متفکران و ياليه ضرورت حيات انساني جامعه ،انديشه ورز  و تفکر

را وادار نمايد چز بايد به انديشاندن بيش از هر چي، داران حركتها  انساني و اصالحي

ابتکار و باز جستح بهتريح راهها ، و جامد كه در جهت خالريتكه جامعه   بي طکر 

. هر چند كه نميبزود  داتخوش مرگ و طنا خواهد شد ،انديشدبرا  زندگي نمي

ها بشر  نوعي السله مراتب به معنا  دريق كلمه رائل توان ميان حقوق و آزاد 

اما اعتقاد بر ايح اات كه آزاد  ها  طکر  پس از آزاد  ها  طرد  مهمتريح شد، 

بي گمان ضرورت ايجاد طضا  االم برا   روند،مصداق آزاد  ها به شمار مي

به عنوان منبع اصل  كه در پرتو احکام ااالمي چون مصر ا انديشيدن در جامعه
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تعاليم ااالمي بيشتر احساس  با توجه به كليت ،زيدمي حاكميت رانون و رانونگذار 

 . چرا كه ايح كشور از ظلم و اتم االيان متماد  حکومتها  ااتبداد  نظاميميشود

طضا  طکر  و انديشه و ااارت بيان در ديوارها  شکنجه و تهديد كه خاص  و خأل

حکومتها  ديکتاتور  اات، رنج كشيده و نوع ديدگاه تدويح كنندگان رانون ااااي 

خصوص آزاد  ها  طکر  و انعکاس دريق مصاديق آن و حتي مطلق  ايح كشور در

دانستح برخي از ايح مصاديق چون آزاد  عقيده، شاهد  بر ايح مدعاات. ايح 

انقالب، برا  مردمي مسلمان با تمدني به واعت تاريخ طرصت الزمي بوده اات تا با 

ا در اايه تدويح يک رانون ااااي دموكراتيک، مسير آزاد  ها  طکر  خود ر

حاكميت رانون بازگشايند و راه را بر هر گونه انجماد طکر  در اراار رلمرو خويش 

ببند. از ايح رو با پيش بيني و تضميح آزاد  عقيده، بيان، مطبوعات و نشريات، 

ها  رامي، آموزش و پرورش و داشتح حق داتراي به ايالعات و اخبار و داده

آن ذكر شد، بر حقوق حقه خود برا  داشتح طضا  تعليم و تربيت كه پيشتر مصاديق 

طکر  آكنده از روح آزاديخواهانه تاكيد و پاطشار  نمودند و برا  تضميح آن عالوه 

بر اصل حاكميت رانون و برابر  و تساو  همه شهروندان مواد  هم را پيش بيني 

رابل  حقوق وآزاديها  ذاتي شهروندان» كه مقرر داشته: 9٢نمودند. مانند ماده 

تعطيلي، ابطال و طسخ نيستند، هيچ رانوني مجاز نيست كه اعمال حقوق و آزاد  ها 

لذا ايح ماده ضمانت «. ا  محدود نمايد كه به بنيان و اااس آن صدمه بزندرا به گونه

اجرايي الزمي را برا  حقوق و آزاد  ها و به يريق اولي حقوق و آزاد  ها  طکر  

وضع شده از او  مجلس را هم در صورت تزاحم مبنايي مقرر نموده و حتي رانون 

 با آنها به يور ضمني رابل لغو دانسته اات. 
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Abstract 

Irrefutable examples of freedom of thought such freedom of 

expression, religion, conscience, education, press and 

publications, access to data, radio and television, are the most 

natural and the most genuine individual rights and democracy 

and human dignity that lack of guarantees and support of these 

rights, are for dictatorships and authoritarian regimes. On the 

other, the rights and freedoms referred in shelter consistency 

of the rule of law and without of it, the guarantees of the rights 

and freedoms will not be achieved. because the rights and 

duties of rulers and citizens should be in the form of 

constitution framed to all the officials and political institutions 

are subject to legal rules and no one has the right to limitation 

of rights and fundamental freedoms, including the rights and 

freedoms of thought, but not in the context of certain rituals 

and laws. In this regard, Egypt's new constitution is not an 

exception and it has decreed rights and freedoms of thought in 

the light of the rule of law 
  

Keywords: Rule of law, human rights, Freedoms of 

thought, Egyptian constitution 

 

 

 

 


