
 

 
 98تا  9صفحات ، 28شماره ، 9911 تابستان، نهم/ سال  يعموم  حقوق دانشفصلناهم 

 

 

  یدر قانون اساس «ینید غیتبل» گاهیجا
1 محمدحسینی

 2 حسین رهنمایی  ،
 دکتری فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایراندانشجوی  .1

 ، ایراندانشگاه تهران یاسالم شهیاند واستادیار معارف اسالمی . 2

 25/5/99تاریخ پذیرش:       22/5/98تاریخ دریافت:   

 دهیچک

از اسالم، عنوان  ریغ ینیهر د غیاست. تبل نید غیتبل ده،یو ابراز عق نیانتخاب آزاد د قیاز مصاد یکی
 انیبحث از قرارداد ذمه ب لیاست که فقها مسئله مربوط به آن را ذ عهیدر فقه ش یاشدهشناخته

 نیا یاصل النشده است. سؤ ییشناسا یدر قانون اساس حیطور صربه ادشده،یاند، اما عنوان کرده
 نیاز د ریغ ینید یغیتبل تیبر فعال توانیم ،یبراساس اصول قانون اساس ایمقاله آن است که آ

هر  غیتبل یبرا یعنوان مستقل ،یدر قانون اساس نیاعمال کرد؟ نظر به اقتدار د تیمحدود ،یرسم
لش را به چا یسمر نیحوزه اقتدار د تواندیخأل م نینشده است و ا نییتب یرسم نیاز د ریغ ینید

 نیمواز تیرعا»و عنوان  یرسم نید ییبه شناسا تینوشتار آن است که با عنا نیا دهیبکشد. ا
 یقاعده حقوق توانی، م22و  24در اصول « اسالم یاخالل در مبان» تی، و ممنوع4در اصل  «یاسالم
 نی. بر امحدود ساخت ،منطبق نباشد ادشدهیرا که با دو عنوان  ینید یغیتبل تیکرد و هر فعال میترس

در  ادشدهی تیمحدود ن،یحق انتخاب د نیو تضم یدر قانون اساس دیعقا شیاساس نظر به منع تفت
 یبرا زین المللنیمنافات ندارد. حقوق ب یبشر یادیاست و با حقوق بن یحوزه حقوق شهروند

 .  استدرنظر گرفته  ینید یغیاقدامات تبل یمحدودساز نهیدر زم یاراتیها اختدولت
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 مقدمه
اسالم و مذهب  نیاز د یرویبراساس پ 121طبق اصل رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 «یرسم نید» دیاست و ق یرسم نید یاساس کشور دارا نینوشته شده است. بر ا یجعفر
و مقررات در تمام  نیقوان یکه تمام معنانی(، بد11: [الف]1394 ،یدارد )کعب یجنبه ماهو

 1(. بند 12: [الف]1394 ،یباشد )کعب یاسالم و مذهب جعفر نیبر د طبقمن دیها، الزاماً بارده
در  نی. بنابرابخشدیم تینیع ادشدهی یبه ادعا یقانون اساس 1224و  43، و اصول 22اصل 

برخوردار است و  یاقتدار در حقوق اساس نیز باالترا نید ،یقانون اساس یسلسله هنجارها
که سبب  یباشد. مشکل «یرسم نید»حوزه اقتدار  از انتیص یدر راستا دیبا یحقوق اساس

از  انتیو لزوم ص نیعنصر د تیپژوهش شده، آن است که با وجود اهم نیا دهیا  یریگشکل
 تینیع زین یرسم نیو لوازم اقتدار دتا آثار  رودیانتظار م ،یگذارحوزه اقتدار آن در قانون

حق  ادشده،یآثار  نیترشود. از مهم ییزدابهاما یاز اصول قانون اساس لهیوسنیو بد ابدی یحقوق
حق »نوشت پس با کوتاه نیاست که از ا یرسم نیاز د ریغ ینیهر د روانیپ یبرا جیو ترو غیتبل
 یخأل حقوق ،ینید غیدر مسئله حق تبل یحقوق تینی. فقدان عشودیم ادیاز آن  «ینید غیتبل

را با چالش مواجه  یگذاردر قانون یرسم نیحوزه اقتدار د تواندیخأل م نیو ا کندیم جادیا
مسئله است که با توجه به  نیطرح ا یدر پ ادشدهیبه مشکل  تیپژوهش با عنا نیسازد. ا

و لزوم اقتدار آن در  ،یقانون اساس یدر اصول کل یعنوان ثابت منطقبه یرسم نید گاهیجا
 یداد. پرسش اصل پاسخپژوهش  نیا یبه سؤال اصل توانیچگونه م ،یحقوق اساس ییشناسا

 ایاز جنبه اثبات  یرسم نیاز د ریغ ینید جیو ترو غیحق تبل یدر قانون اساس ایآن است که آ
 شیب زاسب ،یرسم نید یحقوق گاهیاز جا یعنوان تابعبه غیشده است؟ حق تبل ییشناسا ینف

را  یگرید یسؤال فرع ،یاست. پاسخ به پرسش اصل یقانون اساس یدر سطح اصول کل یابهام
 تیمحدود ینید غیمقرر شود تا بر تبل ،یبر آنکه اگر براساس قانون اساس یمبن کندیمطرح م

موجه کرد؟ پاسخ  المللنیحقوق ب یمطابق هنجارها توانیرا م تیمحدود نیا ایاعمال شود، آ
 نوشتار اختصاص دارد.  نیا یجوانب مسئله اصل یبه بررس قتیدر حق یسش فرعبه پر

 یگذاردر قانون نیاقتدار د نییدر تب شهیر قتینوشتار در حق نیپاسخ به پرسش ا ضرورت
حق  هیعل یهر استدالل ایاز اسالم،  ریغ ینیهر د غیهر استدالل به نفع اثبات حق تبل رایدارد، ز

 یگذاردر قانون یرسم نیموسع از حوزه اقتدار د ای قیمض ریبه تفس قتیدر حق ،ینید غیتبل
عنصر  نیترمهم تواندیم ینید غیحق تبل نییابهام در تب نیترکوچک نیشد. بنابرا واهدمنجر خ

 را با چالش مواجه سازد.   یحقوق اساس ییشناسا
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 یپژوهشکده شورا یو. اما در آثار منتشرشده از سامدیدست نپژوهش به نیا یبرا یانهیشیپ
سال  یقانون اساس یینها یمشروح مذاکرات مجلس بررس یبازخوان»مجموعه  لینگهبان، ذ

 لیتحل»با عنوان  14اصل  لیذ یو پژوهش ،یمیابراه یمهد نیبا تدو 13اصل  ی، بررس«1358
ما اشاره شده، ا ینید غیبه مسئله تبل ،یبه قلم عباس کعب «رانیا یاسالم ینظام جمهور یمبان
مربوط  یهاذکر است که در پژوهش انیمسئله ارائه نشده است. شا نیاز ا یحقوق ای یفقه لیتحل

 یبشردوستانه واکاو المللنیاز منظر حقوق ب «ینید غیتبل»بحث  ،ینید یهاتیبه حوزه حقوق اقل
 مغفول مانده است.       رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس باشده، اما نسبت آن 

حدود و ثغور  نییتب یبرا یقانون اساس یادیاستنباط عناصر بن یپژوهش در پ نیکه ا اجازآن
خواهد  یرویپ یاسیق یو مدل استدالل استنتاج یحقوق یگرااست، از روش شکل ینید غیتبل

آن را در  تیو ماه ینید غیاساس، ساختار مقاله در دو بخش عمده، ابتدا مفهوم تبل نیکرد. بر ا
را در  ینید غیتبل گاهیسپس در بخش دوم جا کاود؛یم بیرق شهیو اند یالماس قوقح یمبان

 خواهد کرد.  یابیرا ارز یکرده، و امکان استنباط قاعده حقوق یبررس یقانون اساس
 

  المللنیو حقوق ب یدر حقوق اسالم ینید غیتبل یشناسمفهوم .1
اصطالح در  نیتا ا شودیب ممسئله سب نیاست. هم ییگستره معنا یدارا «ینید غیتبل» اصطالح

فهم شود.  المللنیصورت متفاوت با حقوق ببه ،یمنبع حقوق اسالم نیترعنوان مهمفقه به
رهزن است و  ،یو حقوق اسالم المللنیدر حقوق ب ینید غیمختلف تبل یبودن معان دهیتندرهم

از اصول  یه حقوقو استنباط قاعد ریتعارض بر تفس نیدارد. ا یرا در پ یمتعارض یامدهایپ
 نیتریعنوان عالبه یجا که بحث از اصول قانون اساساست. ازآن رگذاریتأث زین ،یقانون اساس

است  یضرور تابد،یاصطالحات را برنم ییمعنا یو آشفتگ یدگیتنکشور، درهم یهنجار حقوق
 غیتبل ییمعنا نییاشاره شود. تب ینید غیتبل ییپژوهش به تنوع معنا نیتا در قسمت نخست ا

در  یگام مهم تواندیو م آوردیرا فراهم م یاز قانون اساس یترروشن ریامکان ارائه تفس ینید
 بشردوستانه باشد.  المللنیبا حقوق ب یاصول قانون اساس نیب یسازگار جادیا نهیزم

           

 رانیدر فقه و حقوق موضوعه ا ینید غیتبل ییشناسامفهوم  .1-1
 در فقه ینید غیتبل یشناسمفهوم .1-1-1

قرارداد ذمه، مورد اشاره قرار  لیدر ضمن تحل ،یفقه یطور مشخص و در معنابه ینید غیتبل
خود اجتناب کنند  نید جیو ترو غیاند تا از تبلموظف رمسلمانانیاساس غ نیگرفته است. بر ا

 یقیمصاد انیمسئله به ب نیا نیی(. فقها در تب125ق: 1421؛ سند، 812ق: 1411 د،ی)مف
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 یبه رفتارها دیاسالم رفتار کنند، نبا یخالف مبان دینبا رمسلمانانیغ نکهیجمله ا ازاند؛ اختهپرد
نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوك تظاهر کنند، هرچند در  لیاسالم از قب عتیخالف شر

اجتناب  لیقب نیاز ا یشریعت آنان جایز باشد، از احداث کنیسه و نواختن ناقوس و موارد
فقها با  ی(. برخ322:3ق: ج1418 ی؛ کرک251:2ق: ج1419 ی؛ حل313ق: 1411 ورزند )طوسى،

خود  نید جیاجازه ترو رمسلمانانیاند که غکرده حیمسئله پرداخته و تصر نیبه ا یشتریب لیتفص
مسلمانان نشر دهند و  انیخود را در م ینید یهانداشته و حق ندارند کتاب یرا در بالد اسالم

 ریکردند، الزم است تا تعز نیدعوت کنند و اگر چن شیخو نید هآنان را ب مسلمانان و فرزندان
 نیممکن موظف است تا از نشر و توسعه د قیبه هر طر یحکومت اسالم نیشوند. همچن

در فقه استفاده  شدهانی(. از موارد ب512: 2، ج1391 ،ینیکند )خم یریجلوگ رمسلمانانیغ
و تعرض به حوزه  نیانتخاب د در تیل محدودناظر بر اعما عتیشر نیکه قوان شودیم

است که  یالهیبا هر وس جیترو یبه معنا غیتبل عت،یبلکه در لسان شر ست،ین یفرد یباورها
 شهیاند فیمسلمانان را به مخاطره اندازد و سبب تضع یباورها ان،یع ایصورت پنهان چه به
در مورد  نیچننشده و هم منع انیبا اد یو تخصص یاساس بحث علم نیشود. بر ا یاسالم
م، 2112است )صدر،  امدهین انیبه م یسخن زین انیمند در مورد ادو پژوهش قاعده قیتحق

 هیدرنظر گرفت که شامل هر اقدام عل یعام یرا معنا غیمفهوم تبل توانیم جهی(. در نت141:11ج
 جهتدر  میمستقریتالش غ تواندیاقدام ممنوعه م نیباشد. ا ینیو شعائر د یاسالم یباورها

و  میتالش مستق ای سهیکن ای سایمانند ساخت کل شدهغیتبل نید ینمادها یسازتوسعه و برجسته
 نیاز ا یو موارد اتینشر کتاب و نشر ایآنان،  یباورها فیچهره به چهره با مسلمانان و تضع

در  امهر اقد»ان تحت عنو یاقاعده انیبا ب توانیرا م یفقه دگاهیاز د غیدست باشد.  مفهوم تبل
 ( موجه کرد.   125ق: 1421؛ سند، 812ق: 1411 د،ی)مف« اسالم نید فیتضع یراستا

         

 رانیدر حقوق موضوعه ا ینید غیتبل یشناسمفهوم .1-1-2
قانون  رسدینظر ماست. به امدهین انیسخن به م ینید غیصراحت از واژه تبلبه یقانون اساس در

 یقاعده حقوق توانیاساس م نیکرده و بر ا انیرا ب «ینید غیبلت» ییشناسا یعناصر اصل یاساس
در رفع اجمال و  حیمقدار از توض نیرا استنباط کرد و هم یررسمیغ نید جیالزم در مورد ترو

زدوده  ی( تا حدود18: 1394 ،یمی)ابراه 21اصل  لیذ ادشدهیاست. ابهام  یکاف نیدر قوان بهاما
با  ینید غیاست و مسئله تبل محورعتیشر یقانون اساس یاجا که مبنشده است. هرچند ازآن

سزاوار بود تا  شود،یآن م فیو سبب تضع کندیم دایارتباط پ تیمربوط به حاکم یاصول کل
 (. 4: 1394 ،یمی)ابراه رفتیپذیصورت م یدر قانون اساس یترقیدق نییتب نهیزم نیدر ا
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 تیبه حدود فعال ،«یر انجام مراسم مذهبد یآزاد» ریتنها با تعب 135در اصل گذارقانون
 صیجا که تخص( و ازآن18و14: 1394 ،یمیکرده )ابراه شده، اشارهشناخته ینید یهاتیاقل
نشده  انیب یصورت حصربه 13و  12شده، در مجموع اصول شناخته ینید یهاتیبه اقل ازیامت

تفاوت وجود دارد  ،ینید غیو تبل ینیمراسم د نیب گرید ی(، و از سو18و  5: 1394 ،یمی)ابراه
 دیباورند که ق نیبر ا یبا ابهام همراه است. برخ ینید غیتبل ری(، تفس4: 1394 ،یمی)ابراه
 رای(، ز31: [ب]1394 ،یاست )کعب زین یغیتبل تیناظر بر فعال 141اصل لیشده ذمطرح
منوط به آن کرده  را یاز رأفت اسالم رمسلمانانیغ یشرط برخوردار ،14اصل  لیگذار ذقانون

اساس  نیانجام ندهند. بر ا یاسالم یضد اسالم و جمهور یااقدام و توطئه چیاست که ه
های منافی با مانند التزام به قوانین و مقررات حکومت اسالمی، انجام ندادن فعالیت یموارد

عائر منکرات اسالمی و ممنوعیت تبلیغ دین و ترویج ش هامنیت مسلمانان، ممنوعیت تظاهر ب
قابل استنباط است.  14اصل  لی( از منطوق ذ31: [ب]1394 ،یاسالم )کعب نیدینی غیر از د

دارد. از  یشد، همپوشان انیب نیاز ا شیبا شرائط ذمه که پ ادشده،یآنکه نکات  شتریب حیتوض
اعم از  رمسلمانان،یسلوك مسلمانان با غ واستنباط شده که در احکام مربوط به نح 14اصل 

 یحکومت اسالم یشرط است که تنها در صورت ،یذم ریغ ایباشند  یذم رمسلمانانیغ نکهیا
متعهد شوند تا در بالد  رمسلمانانیمنعقد کند که غ نیقرارداد تأم رمسلمانانیبا غ تواندیم

تنها  انیم نینکنند؛ در ا یاسالم کامنکرده، تظاهر به نقض اح غیخود را تبل نییو آ نید ،یاسالم
 انیب 13خود را براساس آنچه در اصل  یمراسم مذهب توانندیم شدهییشناسا ینید یهاتیاقل

که در  ینید غیحق تبل ادشده،ی هی(. براساس نظر31: [ب]1394 ،یشده است، برگزار کنند )کعب
که  داردیافته است و مقرر می تینیع زین 14شده، در اصل  انیفقه در قالب قرارداد ذمه ب

 یهاکتاب یو نشر عموم سه،یو کن سایکل لیاز قب یمذهب یتوسعه بناهااجازه  رمسلمانانیغ
صرفاً  ،ینید غیکه مراد از تبل شودیاستفاده م ادشدهیخود را نخواهند داشت. از موارد  ینید
تنها شامل  ان،یب یگاه واست  غیاعم از تبل «انیب»صرف  رایز ست،ین بیرق نید دگاهید «انیب»

هر  یطور کل(، بلکه به21-19: 1394راد،  یشمی)ابر شودیم بیقر نیو پژوهش در د قیتحق
مسلمانان  یدر باورها ینوعو به شودیم یررسمیغ نید یباورها جیاست که سبب ترو یاقدام
 رییدرصدد تغ ای(، 11: 1394راد،  یشمیرا فراهم آورد )ابر یمقدمات سست ایکند،  جادیا یسست

شود، مانند  رمسلمانانیحضور غ تیموجود یالیو است یسبب برجستگ یحت ای د؛یها برآآن
 ینیشعائر د ایو ... ساخته شود،  سهیکن سا،یمانند کل یاختصاص یکه نمادها یمورد

 یحکومت اسالم ادشدهی. در تمام موارد ردیآشکارا و در مأل مسلمانان انجام گ رمسلمانانیغ
 مسلمانان است. یاستعال و یاسالم شهیاز اند انتیموظف به اقدام متقابل در جهت ص
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 المللنیدر حقوق ب ینید غیتبل یشناسمفهوم .1-2
شده  ریصورت موسع تفسبه یالمللنیدر اسناد ب ران،یبرخالف حقوق موضوعه ا ینید غیتبل حق

 یدر برخ یاند. نظر به تفاوت ماهوآن درنظر گرفته یبرا ییهاتیحال محدود نیاست، اما در ع
 انیمتفاوت است. ابتدا ضمن ب زین ینید غیبر تبل تیاعمال محدود زانیم ،یالمللنیب یکردهایرو
 نیترعنوان مهمبه ینید 2یاصل بردبار المللنیشد که در حقوق ب ادآوری دیبا یکوتاه قدمهم

سبب  ،ی(. اصل بردبارBoyle & Sheen, 1997: 4شده است ) رفتهیو باور پذ نید یاستاندارد آزاد
آنکه  شتریب حیدارد. توض یاسیدر فلسفه س شهیر ده،یا نیاست و ا ینید ییگراکثرت رشیپذ

 کندیرا فراهم م ینید ییگرابستر کثرت ،یعموم یگذاراستیعنوان اصل سبه سمیرسکوال
(Runzo & Martin, 2003: 18بر ا .)از  یتابع ،یالمللنیدر اسناد ب نید جیو ترو غیاساس حق تبل نی

 (. 123: 1393 ،یرنظر گرفته شده است )رهائد ینید یریپذو تحمل یبردبار
  8.ردیگیقرار م «نیاز اکراه در د یحق بر آزاد» لیذ ینید غیتبل ،ینید یاصل بردبار یمبنا بر

از  یموارد زیو ن ،ینید غیاجماع و توافق در مورد مفهوم تبل یزمان چیدر ه یخیاما از نظر تار
 (.Taylor, 2005: 64 & 66) 9شته استشود، وجود ندا یتلق« اکراه» تواندیآن که م

حق »شده که از آن با عنوان  ییشناسا یالمللنیدر اسناد ب زین یگریتوجه داشت که حق د دیبا
ابراز  یحق آزاد»حقوق بشر به  یجهان هیاعالم 18. در ماده شودیم ریتعب «نیابراز د یآزاد

صورت  یحیتصر «نیاکراه در د از یحق بر آزاد»( ، اما به UDHR, Art 18شده) حیتصر «نید
 غیحقوق بشر، در پرونده تبل ییاروپا وانیحقوق بشر و د تهیاساس کم نی. بر ااستنگرفته 

حق بر »مشروع از  یرا نوع ینید غیپروتستان حق بر تبل انیحیمس یانشعاب یهافرقه یبرخ ینید
حقوق بشر، به  ییاروپا وانید مبنا نی( و طبق اLarissis et al., para48اند )برشمرده «نیابراز د
(. Taylor, 2005: 64حق اعطا کرده است ) نیمحدود ا ریمنظور تفسبه یاحق گسترده اهدولت

، و 12، اجرا11تی، رعا11مانند عبادت یطور مشخص شامل مواردبه «نیابراز د یحق آزاد»
تالش  22ماره عام ش ریحقوق بشر در تفس تهی( . هرچند کمUDHR, Art 18)شودیم 13آموزش

 ری( ، اما در تفسGeneral Comment, para 4ارائه دهد) ادشدهی نیاواز عن یکامل حیکرده تا توض
 حیرا توض ینید غیصراحت تبلبه زیحقوق بشر ن تهیوحدت نظر وجود ندارد و کم نیعناو نیا

 یآزادحق »و  «نیاز اکراه در د یحق بر آزاد»ثمره نبود وحدت نظر در بحث  14نداده است.
از اکراه در  یحق بر آزاد»در بحث  نید غیواژه تبل خاصطور . بهشودیم انینما «نیابراز د

 یمفهوم اخص ،«نیابراز د یحق آزاد»صورت، نسبت به  نیاست و در ا فیقابل تعر «نید
 خواهد داشت. 
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 یغیتبل تیخصوص نسبت به فعالبه الملل،نیدر حقوق ب 15ینید غاتیاز تبل یاست نگران یگفتن
(. گزارشگر Taylor, 2005, 45ها بوده است )دولت یهمواره سبب نگران یحیمس یونرهایسیم
 انیخشونت م یرا عامل اصل یحیمبلغان مس غاتیسازمان ملل در مورد کشور چاد، تبل ژهیو

مسلمان که از  یکشورها ژهیو(. بهUN Doc, 2001, para 131کرد ) یمعرف انیحیمسلمانان و مس
« اکراه»و گونه داللت اصطالح  ریبودند، خواستار آن شدند تا تفس دیدر معرض تهد هیحنا نیا

مذهبشان، نگردد  رییتغ ایحفظ  یبرا گرانیشود که شامل موعظه و جلب نظر د انیب یطور
(Taylor, 2005: 45برخ .)آنان از  تیو حما شرفتهیپ یهاها نگران بودند که اقتدار دولتدولت ی

کمتر  یخاص در کشورها یدئولوژیا تیخاص، ممکن است به تقو نید غیو تبل جیترو
(. بر Taylor, 2005: 45کند ) بیرا تخر  11یجهت نظم اجتماع نیمنجر  شود و از ا افتهیتوسعه

 یهاتیفعال»ها دولت یبرخ ،یاسیس یمدن قوقح ثاقیم هیاساس در مذاکرات طرح اول نیا
 ,Breistein) دانستندیم تیحیمس خیبا تار میارتباط مستقرا در  18«ینید جیترو»و  12«یریتبش

نبوده  یاکراه خال یاز شائبه نوع شهیهم نید کی غیتبل یخیاز منظر تار قتی(. در حق3 :2009
حقوق  یجهان هیمتون اعالم هیته رمهم سبب شده است د نی( و هم134: 1393 ،یاست )رهائ

 ینید غیحق تبل بیتصو نهیدر زم یجد یهاتمخالف وستهیپ ،یاسیس یحقوق مدن ثاقیبشر و م
 زیو ن یکیزیاکراه، آن را شامل اکراه ف ریکشورها در تفس یبرخ ندهیوجود داشته باشد. نما

(. در UN Doc, 1960, para 47) داندینامناسب م غیآن از جمله تبل ترانهیو موذ میرمستقیاشکال غ
مذهب افراد،  رییمنظور تغنادرست به یهایسازو وانمود بکارانهیاز کشورها اقدامات فر یاریبس

 رییتغ یو رغبت برا زهیکه انگ یهر کار ای هیاقدامات مانند دادن هد یو برخ 19شده یانگارجرم
(. در هر UN Doc, 1960, para 47بدان افزوده شده است  ) زیکند، ن جادیمذهب در شخص ا

خالصانه و به  یاز متقاعدساز یه ناشاست ک ییقابل شناسا یمذهب تنها در صورت رییحال تغ
 (. UN Doc, 1960, para 47باشد  ) بیدور از فر

آزادانه  صیتشخ یبرا یو عمل ینیآن است که مالك ع شودیمطرح م جانیکه در ا یسؤال
اند از: حصول که عبارت دهدیدو مالك ارائه م یشناسوامیکر ست؟یچ نیبودن انتخاب د

است و  یو درون ی(. مالك اول ثبوت138: 1393 ،یزار صادقانه )رهائو کاربرد اب یاعتقاد واقع
 دیدوم را با اریمع نیآزادانه بودن انتخاب باشد. بنابرا یبرا ینیع صیخمالك تش تواندینم

باشد و هر  نید نییتب یدر راستا دیصرفاً با ینید غیو تبل جیاساس ترو نیمالك قرار داد. بر ا
 یبرا یالهیخود، وس نید تیهرچند باور به حقان لهیرا به هر وس نید جیترو تواندینم یکس

 (.138: 1393 ،یدهد )رهائ ارقر گرانید ینقض آزاد
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 تیمحدود نیضرورت است، اما ا کی ینید یبر آزاد تیمهم آن است که اعمال محدود مسئله
 المللنیدر حقوق ب شدهییاز اهداف مشروع شناسا ی. برخردیصورت گ یبا هدف مشروع دیبا

 ،ینظم عموم ،یعموم تیاند از: امنعبارت ینید غیو تبل جیبر ترو تیاعمال محدود یبرا
 .(ICCPR, Art 18(3), UDHR, Art 18(3))) یو اخالق عموم یسالمت عموم

     

 رانیا یدر قانون اساس ینید غیتبل گاهی. جا2
دو  کیگذار با تفکقانون ه،امدین انیسخن به م ینید غیاز تبل حاًیصر یدر قانون اساس هرچند

است. بر  نیدر انتخاب د یفرد یآزاد نیمسئله اعالن موضع کرده است. مسئله نخست تضم
اجازه داده است تا نسبت به  یبه هر شهروند د،یعقا شیبا منع تفت 2321اساس مطابق اصل نیا

اورها و اعتقادات ب یرا آزادانه انتخاب کند. مسئله دوم ناظر بر جنبه عموم نید ،خود یباورها
 غیو تبل جیاساساً ترو نیمسئله خواهد بود. بنابرا نیاز ا یتابع زین ینید غیشهروندان است و تبل

 ست،یبر حق انتخاب شهروندان ن تیو اعمال محدود یدر تناظر با حوزه انتخاب فرد ،ینید
اس در قانون اس نی. بر اافتیخواهد  یانتیاست و جنبه ص ریحوزه درگ نیا وماتبلکه با ملز

هر شهروند، و  یبرا «نیحق انتخاب د نیتضم» انیدو مسئله تناظر وجود دارد: م انیم یاساس
ناظر بر جنبه  دیعقا شی. اصل منع تفتیررسمیغ نید غیو تبل جیبر ترو تیاعمال محدود

با منع هرگونه  زین 2521هرچند اصل افته،ی تینیع 23آن در اصل  نینخست است و تضم
را پاس داشته  یفرد یباورها طهیقانون، ح قیافراد جز از طر یخصوص میتجسس در حر

 در تناظر با جنبه دوم است. زین 2123و 2422،  14است. اصول 
بنا شده  یرسم نیاز د انتیبراساس ص رانیا یاست که نظام حقوق یمقدمه ضرور نیا انیب

 یرا معرف یرسم نید 14و  13، 12آن، اصول  یفرادستور گاهیو جا 4بر اصل است. عالوه
از اسالم را  ریغ یو مرام نیهر د یحقوق تیو وضع ،یگذارنفوذ آن در قانون زانیکرده و م

اند و شناخته شده تیعنوان اقلمحدود به نی، تنها چند د13اصل  بقمشخص کرده است. مطا
مطابق اصل خواهند کرد.  افتیدر یاژهیو ازاتیبرخوردارند و امت یحقوق تیآن از وضع روانیپ

که در  ینیهر د روانیپ ،یاسالم یاسالم و جمهور هیعل زیآممشروط به عدم اقدام توطئه 14
 یبرخوردارند، اما از برخ یبشر یادینشده باشد، از حقوق بن ییشناسا ،ینید یهاتیزمره اقل

 (. 14: 1394،  یمیمحروم خواهند بود )ابراه یشهروند ازاتیامت
و احزاب کشور است، هرچند  اتینشر تیمحدود انیه در مقام بجا کازآن 21و  24 اصول

خصوص کرده است. به حیرا تشر یعموم تیفعال ارینبرده، اما مع ینام ینید غیصراحت از تبلبه
شده است  یبررس ترحیصر رمسلمانیغ یهاانجمن تیفعال تیمحدود 21آنکه در اصل 
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 یقیمصاد یبرخ انیو اصل مذکور را الاقل در بد توانیم رونی(، ازا14و  31، 1391 ،یمی)ابراه
و  اتیقانون نشر انیب لیذ 24دارد، نافذ دانست. در اصل  یهمپوشان ینید غیکه با تبل

« اسالم یاخالل در مبان» دیمشخص شده است. ق یدر حوزه عموم انیب یآزاد اریمطبوعات، مع
را  انیب یبر آزاد تیدوداست که ضابطه اعمال مح یاز موارد «یاخالل در حقوق عموم»و 

خواهد شد. مسئله مهم  انیاسالم در قسمت بعد ب یاخالل در مبان دیق حی. توضکندیمشخص م
ها منتشر از انسان یگروه یاست که برا یاتیدربردارنده اقسام نشر 24آن است که شمول اصل 

مطبوعات باشد، با  ای اتیدر قالب نشر ینید غی( و چنانچه تبل14: 1394راد،  یشمی)ابر شودیم
خصوص همراه خواهد بود. به 24مصرح در اصل  تیبا محدود ،یو عموم یوصف نشر گروه

راد،  یشمیتزلزل در اعتقادات مردم )ابر جادیا یبه معنا« اسالم یاخالل در مبان» دیآنکه ق
آن  قنی(. قدر مت19: 1394راد،  یشمیمردم است )ابر ینید یباورها فی( و تضع18: 1394
تزلزل و  ف،یجا که به تضعازآن رد،یصورت گ اتینشر قیاز طر ینید غیکه چنانچه تبل است
است و با اعمال  ینید یاخالل در مبان شود،یمردم منجر م ینیدر اعتقادات د یافکنشبهه

 همراه خواهد بود.         یقانون تیمحدود
بر  تیمحدود انیدر ب یاسگذار اسکه قانون گرددیاستنباط م زین یقانون اساس 21اصل  از

 یریو تبش یغیتبل ،یجیترو تیدر فعال یآزاد یاعطا یدر پ ،ینید یهاتیاقل یالتیتشک تیفعال
در  ینید یهاتیذکر عبارت اقل گر،ید انی(. به ب14: 1395 ،ینبوده است )فتاح ینید یهاتیاقل

 یهاتیاقل روانیه پب یصنف و انجمن تیجمع ای یاسیحزب س لیاجازه تشک یبه معنا 21اصل 
 منظور انجامو به 13مقرر در اصل  یهایآن است تا در حدود آزاد یبلکه در پ ست،ین ینید

 یهاتیبه اقل یالتیتشک یخود، آزاد نییآ بر طبق ینید ماتیو تعل هیشخص احوال ،ینید مراسم
احزاب،  تیقانون فعال ییااجر نامهنییاساس در آ نی(. بر هم14: 1395 ،یاعطا کند )فتاح ینید

محدود به  دیها باآن شده است که مرامنامه انیب ینید یهاتیاقل تیفعال قلمرو و محدوده
 یو رفاه یاجتماع ،یفرهنگ ینیحل مشکالت و مسائل د رندهیاهداف کامالً مشخص و دربرگ

از  هاتیمن اقلانج تشکل یتمام اعضا دیبا نیبر ا(، عالوه38)ماده  24ت باشدیآن اقل ژهیو
تنها در مقام  21اصل  ترقیدق انی(. به ب14: 1395 ،ی( )فتاح32باشند )ماده  تیهمان اقل یاعضا

 13از اصل  توانیها را مآن تیفعال ودیاست و ق ینید یهاتیانجمن اقل لیتشک یآزاد انیب
، بند 11اده ، مطابق م1311(. در قانون فعالیت احزاب مصوب 15: 1395 ،یتاحبرداشت کرد )ف

 ،یوحدت مل قیاز مصاد یکیاحزاب است.  تیفعال تیاز اصول مهم مشروع ی، وحدت مل«و»
احزاب مصوب  تی(. در قانون فعال39: 1391 ،یمیعنصر دین و مذهب رسمی شیعه است )ابراه

 ،ینیبمتضمن جهان دیشده که مرامنامه حزب با حیتصر 2 دهما 2تبصره « الف»در بند  زین 1395
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تالش برای »و « نقض وحدت ملی» نیدر چارچوب اسالم باشد. همچن یدتیو عق یفکر یمبان
های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود اختالف میان صفوف ملت در زمینه دیایجاد و تشد

قانون فعالیت احزاب،  11احزاب است. ماده  ونبر قان تیاز موارد اعمال محدود زین« در جامعه
تبلیغات ضد « »ط»؛ و در بند «موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی نقض« »ح»در بند 

(، و در قانون 39: 1391 ،یمیرا نهی کرده است )ابراه« اسالمی و پخش کتب و نشریات ضاله
مذکور اشاره شده است.  وارد، به م18ماده « پ»، «ب»، «الف» یدر بندها 1395احزاب مصوب 

ها، احکام تشکل یآزاد یهاتیاز محدود یکیعنوان به «یاسالم نیمواز»وجه بارز  رسدینظر مبه
در  21مذکور در اصل  یهاآن است تا تشکل یدر پ تیمحدود نیا تر،قیدق انیشرع است. به ب

مرتکب نشوند و  یاسالم اممخالف با احک یتیاقدام و فعال شیو اقدامات خو هاتیمجموعه فعال
عنوان مذهب به یعشریاثن عهیاسالم و مذهب ش عتیبا شر ریمغا یدر اهداف و اعمال آنان عمل

        (.31: 1391 ،یمیکشور مالحظه نشود )ابراه یرسم
و هرگونه  دهدیم لیرا تشک رانیا یاسالم ینظام جمهور یهاهیکه اساس و پا ییهایژگیو جمله از
دن و مبانى عقیدتى و بو یهمچون مکتب یاتیآن، ممنوع است، خصوص هیعل ریو تبش جیو ترو غیتبل

 ادشدهی یبه مبان 2دهد. در اصل هاى اساسى نظام را تشکیل مىبینى خاصى است که پایهجهان
 رانیا یاسالم یجمهور یکه قانون اساس یمیتمام مفاه رسدینظر مبه نیبر ااشاره شده است. عالوه
 یجمهور یهاهیاس و پااس دانسته است، در زمره یبازنگر رقابلیو غ یآن را جزء اصول دائم

 یاساصول گوناگون قانون اس با مطالعه توانیخصوص م نی. در ارودیشمار مبه رانیا یاسالم
بودن  یاسالم ،یعشریاثن یاسالم، و مذهب جعفر یرسم نیهمانند د یمیمفاه 122ویژه اصل به

 یو اهداف جمهور یمانیا یهاهیپا ،یاسالم نیو مقررات براساس مواز نیقوان هیکل ینظام و ابتنا
به  تکااداره امور کشور با ا زیامر و امامت امت و ن تیبودن حکومت، وال یجمهور ران،یا یاسالم

 «یو بازنگر رییقابل تغ ریاالبد غ یال»ها را با وصف آن یگذار اساسرا که قانون یعموم یآرا
 ،یمیها هستند )ابراهسبت به آنن یمنف غیبرشمرد که احزاب موظف به عدم تبل یاز موارد داند،یم

نظام  یمبان وعنوان اساس به یبازنگر رقابلیگفت که اصول غ توانیرو م نی(. از هم31: 1391
ناقض  تواندیها نمتشکل یو آزاد شودیمحسوب م یدر قانون اساس رانیا یاسالم یجمهور

 (.32: 1391 ،یمیذکرشده باشد )ابراه یهاهیاز اصول و پا کیهر
 

 ینید غیتبل نییتب یبرا یاستنباط قاعده حقوق یسنج. امکان2-1
 ینید غیدر مسئله تبل یتنها امکان استنباط قاعده حقوقنه ،یقانون اساس 4به اصل  نظر

 ییباال تیظرف ن،یقوان یسازیبر شرع یقانون اساس دیبه تأک تیوجود دارد، بلکه با عنا
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 یو اثبات یاز دو جنبه ثبوت یقاعده حقوق شده است. ینیبشیپ ادشدهی یقاعده حقوق یبرا
 است. یقابل بررس

 

 در مقام ثبوت ینید غیمنع تبل یقاعده حقوق یسنجامکان. 2-1-1
. مراد آوردیرا فراهم م یامکان استنباط قاعده حقوق ،یدر اصول قانون اساس یدیکل دیدو ق انیب

« اسالم یاخالل در مبان»و عدم  «یاسالم نیمواز تیرعا» دیبودن ق یاشاره به ماهو تیاز ظرف
 خواهد شد. انیدر دو بند ب شتریب حیاست. توض یدوم سلب دیو ق ،یجابینخست ا دیاست. ق

 یاسالم نیمواز تی: رعاالف
، 4مختلف در اصول  یهابه مناسبت «یاسالم نیمواز»است.  4اصل  یدیکل ودیاز ق ادشدهی دیق

« اسالم نیمواز» دیق نیتکرار شده است. همچن 122و  125، 121، 118، 111، 11، 21، 21، 21
 ،«یعدل اسالم نیمواز»، «شرع نیمواز»مانند  یمشابه ریشده و تعاب انیب 115و  94در اصول 

احکام »و  «یاسالم یارهایمع» ،«یضوابط اسالم»، «اسالم میحر»، «اسالم یمبان» ،«یفقه نیمواز»
، 94(. در اصل 13-12: 1394 زاده،یتقو  یدر اصول مختلف ذکر شده است )متول «یاسالم

گذار انطباق با شده، قانون یتلق «یاحکام شرع»مترادف با اصطالح  «یاسالم نیمواز»اصطالح 
عدم  صی، تشخ91مطابق اصل  رایدانسته است، ز رتیعدم مغا یرا به معنا «یاسالم نیمواز»

نگهبان نهاده  یشورا یفقهابر عهده « احکام اسالم»با  یاسالم یمصوبات مجلس شورا رتیمغا
اگر  ادشدهی ریباورند که براساس تفس نیبر ا ی(. برخ18: 1394 زاده،یو تق یشده است )متول

 یدر تعداد «یاسالم نیمواز» توانیم 91باشد، با استفاده از اصل  رتیعدم مغا یانطباق به معنا
و  یسالم دانست )متولاحکام ا یرا به معنا 94و  4از جمله اصول  یاز اصول قانون اساس

 یاصل قانون اساس نیتردر مهم «یاسالم نیمواز تیرعا» دیجا که ق(. ازآن18: 1394 زاده،یتق
 نیا توانیم نی(، بنابرا11: 1394 زاده،یو تق یدارد )متول یشده است و جنبه فرادستور انیب

هر  یس شرط الزم و کافاسا نیاعمال کرد. بر ا ینید غیتبل یقاعده حقوق میترس یضابطه را برا
خواهد  یاسالم نیمواز تیرعا ،ینید غیدر مورد تبل رانیدر حقوق موضوعه ا یاستدالل حقوق

با مراجعه  جهیاست. در نت یاحکام شرع یبه معنا یاسالم نیشد، مواز انیکه بگونهبود و همان
و منطوق  هانیقف یدر قرارداد ذمه و فتوا غیتبل یبه معنا تیخصوص با عنابه یبه حکم شرع

 مشخص خواهد شد.  ینید غیبدان اشاره شد، حدود و ثغور تبل نیاز ا شی، که پ14اصل  لیذ
 اسالم ی: اخالل در مبانب

گذار منظور قانونبه تیشده است. با عنا انیب 22و  24در اصول « اسالم یمخل به مبان» دیق
مصوب  یفریک یدادرس نیون آئقان 354موضوع ماده « اخالل در نظم دادگاه»از عبارت  یعاد



 

 
 28/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

02 

دادگاه به  یدگیدانست که مانع ادامه رس یهرگونه اقدام یاخالل را به معنا توانی، م1392
در « اسالم یمخل به مبان» یمعنا توانیاساس م نی(. بر ا18: 1394راد،  یشمی)ابر دپرونده شو

: 1394راد،  یشمی)ابر دانست« تزلزل در اعتقادات مردم جادیا» یرا به معنا 22و  24اصول 
درنظر داشت که از مشروح مذاکرات مجلس استفاده  دیبا ادشدهی دیق ترقیدق حیتوض ی(. برا18

 ،یو منطق یاسیبحث س ،یبیو تخر ینقد علم نیب دیمصداق اخالل، با صیتشخکه در  شودیم
(. 19: 1394راد،  یشمیمردم تفاوت قائل شد )ابر ینید یباورها فیو تضع ینیمسائل د لیتحل
جرم  یعنوان عنصر معنوو قصد به ستین یقصد نیدرنظر داشت که اخالل از عناو دیبا اًیثان

 یاسالم، هر گزاره ضرور ی(، ثالثاً مراد از مبان18: 1394 د،را یشمی)ابر ستیدر آن شرط ن
است  نیمقدسات و شعائر و مناسک د زیاحکام و ن ات،یاسالم اعم از اعتقادات، اخالق

 فیچنانچه به تضع زین ینید غیشده، تبلبه نکات مطرح تی(. با عنا23: 1394راد،  یشمی)ابر
اسالم خواهد بود.  یشود، مصداق اخالل در مبان راسالم منج یانکار هر گزاره ضرور ایباورها 

مسلمانان جعل  شهیاز اند انتیذکر است که حرمت انتشار کتب ضاله که در جهت ص انیشا
 دارد. یاسالم همپوشان یاخالل در مبان دیبا ق یانتیه صشده است، از جنب

 

 در مقام اثبات  ینید غیمنع تبل ی. آثار و لوازم استنباط قاعده حقوق2-1-2
آثار مهم و  ادشدهیذکر است که قاعده  انیشا ،یقاعده حقوق یامکان ثبوت انیاز ب پس
 است:  لیدر مقام اثبات دارد که به شرح ذ یرگذاریتأث

 میکه براساس تعال یدر مورد جوامع :هاتیاقل یمثبت در حقوق شهروند ضیصل تبع: االف
 ،یو مذهب ینید یهاتیدر خصوص اقل هاضیتبع یوجود برخ رند،یگیخاص، شکل م ینید

بوده و ضمن  ضیتبع رشیاز پذ رینظر ناگز نی(. از ا8: 1394 ،یمیاست )ابراه یعیطب یامر
(. 9-8: 1394 ،یمی)ابراه شودیم فیتعر زین هاتیمحدود ها،تیراقلیو غ هاتیحقوق اقل انیب
 ادشدهی تیاست. محدود رمسلمانیغ روانیپ یبرا ینید غیمنع تبل ت،یاز موارد محدود یکی

مثبت در حقوق  ضیاست و تبع 25مثبت ضیاست، اما مانند تبع ضیهرچند مصداق تبع
است، منوط به آنکه  یگذارلوازم قانوناز  ضیاساساً تبع 21شده است. ییشناسا زین المللنیب

بر حقوق  تیسبب اعمال محدود ینید غیداده شد که منع تبل حیتوض نیاز ا شینباشد. پ یمنف
 توانینظر م نیاز ا کند،یسلب نم یرا از کس یبشر یادیو حق بن شودیم یشهروند
 نیدر ا شتریب حیمثبت دانست. توض ضیرا مصداق تبع ینید غیتبل یبرا ادشدهی تیمحدود

در سطح فلسفه  یآن، بحث مفصل لیاست و تحل یضیتبع نیچن ییمربوط به شرح چرا نهیزم
تنها در ارتباط با  ضیاصل تبع یشکل لینوشتار تحل نیجا که موضوع ا. ازآنطلبدیحقوق را م
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 اآن ر ییو بحث محتوا ادشدهی ضیتبع ییچرا نهیاست، پژوهش در زم ینید غیاز آثار تبل یکی
 .    داندیم گرید یهاپژوهش یسودمند برا یشنهادیپ

نوشتار،  نیقسمت دوم از بخش اول ا یدر ابتدا :ینید یعرض ییگراتوسعه کثرت ی: نفب
بر  یو مبتن ،یبرگرفته از اصل بردبار المللنیدر حقوق ب ینید غیتبل یداده شد که مبنا حیتوض

 غیاساس، تبل نی. بر اشودیمنجر م ینید ییگراکثرت رشیسکوالر است که به پذ یاسیفلسفه س
عنصر توسعه  نیترمهم ینید غیو تبل افتیخواهند  یارتباط تنگاتنگ ینید ییگرارتو کث ینید

 یعرض ییگراکثرت یبه نف ینید غیبر تبل یتیخواهد بود. هر اعمال محدود ینید ییگراکثرت
و  تیموجود گر،یعبارت د. بهنخواهد شد ینف ینید یهرچند کثرت طول شود؛یمنجر م ینید

 یرسم نیاز د ریغ ینیاما توسعه هر د شود،ینم ینف یرسم نیر از دیغ ینیحق انتخاب هر د
 ینف ،یقانون اساس 12اصل  یآثار حقوق نیتراز مهم اندیمدع یمحدود خواهد شد. برخ

حق  ینف یبه معنا ییگراکثرت ی(. نف21: [الف]1394 ،یاست )کعب ینید یعرض سمیپلورال
 گرید روانیپ یرا برا یاسالم، حقوق عتیشر رایز ست،ین انیاد گرید یبرا زیآممسالمت ستیز
 انینخواهد بود و تنها اد یحق نیادعاشده، مشمول چن نیکرده است، منتها هر د ییشناسا انیاد

 نی(. ا21: [الف]1394 ،یبرخوردارند )کعب یاسالم از حقوق اختصاص نیشده توسط دشناخته
 شده است. نییتب 13آن در اصل  قیقوق و مصادح

 
 گیری جهینت

در  یبا دو عنصر ماهو ،ینید غینوشتار معطوف بر سنجش رابطه حق تبل نیا یشنهادیپ دهیا
است. براساس « اسالم یعدم اخالل در مبان»و  «یاسالم نیمواز تیرعا»با عنوان  یقانون اساس

به حق  یبخشتینیع یبرا یقاعده حقوق میان ترسامک ادشدهیپژوهش، دو عنصر  نیا یهاافتهی
در  یقواعد حقوق میدر ترس یبراساس مدل استنتاج نی. بنابرادهدیقرار م اریاخت ررا د غیتبل

 یکه در اصول قانون اساس یابه کاربست گسترده تیبا عنا ادشدهیدو عنصر  ،یحقوق اسالم
قابل  یاصول قانون اساس گریه آن در دو شواهد پراکند کندیم یرا نف ینید غیدارد، حق تبل

 یدر قانون اساس ینید غیحق تبل یاست. نف ینید غیتبل یبرا دیجد قاعده دیو تول ،یبازخوان
قلمداد  یبشر یادیبر حق بن تیاعمال محدود نیبنابرا ست،ین نیانتخاب آزاد د یمنزله نفبه
 یحوزه حقوق شهروندقانون و در  تیبراساس حاکم تیمحدود نیبلکه جنس ا شود،ینم

 تعارض ندارد. یالمللنینظر با قواعد حقوق ب نیاست و از ا
 نیباالتر فیو تعر ،یدر نظم حقوق اساس نید ژهیو گاهیجا یبه اقتضا رفتیانتظار م هرچند

و  انیب یدر قانون اساس زین ینید غیمسئله تبل ،یگذاردر قانون یرسم نینهاد د یاقتدار برا
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و  کشدیرا به چالش م یگذاردر قانون نیمسئله اقتدار د نیابهام در ا رایز شود، فیتکل نییتع
پژوهش در پاسخ  نیا دهیخواهد ساخت. ا اثریب ایاثر را کم یاصول قانون اساس ه،یناح نیاز ا

صورت به 21و  24، 14، 13اصل  انیب لیذ یگذار در مواردآن بود که قانون یبه پرسش اصل
 دیکرده، اما نسبت به موارد ابهام، دو ق فیتکل نییرا تع ینید غیتبل قیمصاد یبرخ حیرصریغ

عدم اخالل در »و  «یاسالم نیمواز تیرعا»تحت عنوان  یدر قانون اساس یدیو کل یاساس
باشد. عناصر  ینید غیتبل فیتکل نییتع یبرا یقاعده حقوق میعنصر ترس تواندیم« اسالم یمبان

 نییرا تب ینید غیتبل یکل یکرده و کبرا فیتعر یمدل استنتاج را براساس یقاعده حقوق ادشدهی
 نیمواز تیرعا» یکل یاز کبرا یعنوان تابعبه ینید غیتبل تیهر فعال ساسا نی. بر اکندیم

گذار با اصل منع اساس قانون نی. بر اشودیم یابیارز« اسالم یعدم اخالل در مبان»و  «یاسالم
اعمال  تیمحدود ینید غیو تبل جیترو یبرا ن،یآزاد د حق انتخاب نیو تضم دیعقا شیتفت
نخواهد بود، بلکه ناظر بر  یو بشر یادیحق بن یبر محدودساز رناظ تیمحدود نیو ا کندیم

نظر با  نیاست و از ا یانضباط اجتماع یو برقرار یعموم شهیاز حوزه اند انتیص
 یآنکه قاعده حقوق جهیتدر تعارض نخواهد بود. ن زین المللنیحقوق ب یاستانداردها

 نیاز اقتدار د ینید غیبر تبل تیمحدود الاوالً با اعم یقانون اساس یدیشده از عناصر کلاستنباط
را  یو انضباط اجتماع یعموم شهیاز اند انتیص اًیکرده و ثان تیحما یگذاردر قانون یرسم
 ،ینید یعرض ییگرارتکث ینف ادشده،ی یاساس از آثار قاعده حقوق نیکرده است. بر ا نیتضم

 است. انیاد گرید یریو تبش یغیتبل تیمثبت نسبت به فعال ضیو اعمال تبع
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 یادداشت ها
االبد غیرقابل تغییر است عشری است و این اصل الیدین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی: »12. اصل 1

و پیروان این  باشندیمی دارای احترام کامل و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زید
)ازدواج،  مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه

ی که پیروان هریک از امنطقهرسمیت دارند و در هر  هادادگاهطالق، ارث و وصیت( و دعاوی مربوط به آن در 
آن مذهب خواهد بود، با  بر طبقشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها این مذاهب اکثریت دا

 «.حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب

 :داردیمقانون اساسی بیان  2اصل  2و  1. بند 2
 او به تشریع و حاکمیت اختصاص و( االاهلل الاله) یکتا خدای. 1: به جمهوری اسالمی، نظامی است بر پایه ایمان

 ...وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .2او  امر برابر در تسلیم وملز و

 هانیکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر ا: »4. اصل 3
ین و مقررات دیگر باید براساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوان

 .«حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است

 جمهورسیرئ به خطاب حکمی طی نظام مصلحت با مجمع تشخیص از مشورت پس رهبری مقام: »122. اصل 4
 محتوای.... دینمایزیر پیشنهاد م با ترکیب اساسی قانون بازنگری شورای را به اساسی قانون یا تتمیم موارد اصالح

و  ایمانی یهاهیو پا اسالمی موازین براساس و مقررات قوانین کلیه و ابتنای نظام بودن اسالمی مربوط به اصول
 امور کشور با و نیز اداره امت امر و امامت و والیت حکومت بودن جمهوری و ایران اسالمی جمهوری اهداف

 «.است ریرناپذییتغ ایران رسمی و مذهب و دین آراء عمومی به اتکاء

که در حدود قانون در  شوندیمی دینی شناخته هاتیاقلایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها : »13اصل  .5
 «.کنندیمآیین خود عمل  بر طبقانجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی 

 : 14اصل  .6
تُقْسِطُوا ال يَنْهاكُمُ اهللُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ »به حکم آیه شریفه »

اند نسبت به افراد غیرمسلمان با دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظف« إِلَيْهِمْ إِنَّ اهللَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ
اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی 

 «.اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند

7. Tolerance. 
ی حقوق مدنی و سیاسی المللنیبمیثاق  18ماده  1و بند  ،(UDHR)اعالمیه حقوق بشر  18در ماده  .8

(ICCPR)  از حق ابراز مذهب با تعبیر(Freedom to Manifest)  12و در برخی اسناد دیگر مانند ماده 
 Freedom to profess or)از تعبیر  (American convention, Art 12)کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 

disseminate)  .شودیم، با توجه به اختالف مبنا، متفاوت تفسیر کاررفتهبهتفاوت اصطالحات استفاده شده است 
آزادی »عنوان تابعی از توضیح داده شود، در ارجاع تبلیغ دینی به (Manifestation)اگر اظهار دین با واژه  رونیازا

چنانچه تبلیغ دینی تابع هر  (.181: 1393)رهایی،  دهدیم، اختالف نظر رخ «آزادی ابراز دین»یا تابعی از « بیان
 صورت متفاوتی اعمال خواهد شد.    باشد، کیفیت اعمال محدودیت بر تبلیغ دینی به ادشدهکدام از عناوین ی

برای دین، تعریف حقوقی روشنی ارائه نشده  المللنیبکه هنوز در حقوق  شودیمناشی  جاازآنبخشی زیادی از این ابهام  .9
تا در بسیاری از موارد میان دین، ایدئولوژی، فرقه، گروه و اصطالحات مشابه مرز روشنی  شودیمب است و همین ابهام سب

 ؛ نیز:31: 1393. در این زمینه ر.ك: رهائی، دیآیمبه چشم  تربرجستهترسیم نشود. این ابهام در خصوص ادیان نوظهور 
   T. Jeremy Gunn, 2003: 200-205.       
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10. Worship 
11. Observance 
12. Practice 
13. Teaching 

صورت تفسیر عام، بلکه ضمن بررسی گزارش مربوط به برخی کشورها، نکاتی در کمیته حقوق بشر نه به .14
 مورد تبلیغ دینی بیان کرده است:

 UN Doc. A/34/40 (1979), p. 92, para. 388 (Cyprus). 
 UN Doc. A/50/40 Vol. 1 (1996), p. 29, para. 135 (Libya). 

 
15. Propagation of Religion. 

فعالیت دینی بهائیان را ممنوع کرد و اقدامات آنان را خالف اصل سوسیالیزم و  1912دولت اندونزی در سال  .16
. در حکم ریاست جمهوری اندونزی فعالیت (Boyle, Sheen, 1997, 205)فرهنگ اندونزی تشخیص داد 

 ئولوژی مخرب علیه حاکمیت ملی تشخیص داده شده است.  تبلیغی بهائیان از قبیل اید
17. Missionary activity. 
18. Proselytism یا  . propagating religion or belief. 

انگاری مراکش علیه بهائیان اشاره کرد. دولت به جرم توانیمشده در متن، انگاری اشارهدر موارد مشابه جرم .19
و مانع برگزاری جلسات عمومی و (UN Doc, 1994, para 67) ستعمار دانسته مراکش بهائیان را محصول ا

 & Boyle) دانستیمی نظمیبو موجب آنارشی و  Hereticalی علنی بهائیان شد، زیرا باور آنان را هاتیفعال

Sheen, 1997: 49) ی هاواژه. مالزی در فرمان منع تبلیغ دینی غیر از اسالم ازPersuading، Influencing، 
Coercing  انگاری کرده است را جرم هاآناستفاده کرده و(Boyle & Sheen, 1997: 201)   . 

 و مؤاخذه مورد تعرض یادهیعق داشتن صرف به توانیرا نم کسچیو ه است عقاید ممنوع تفتیش: »23اصل  .22
 «.قرار داد

، و تلکس تلگرافی مخابرات افشای ،تلفنی مکالمات کردن فاش ها، ضبط ونامه و نرساندن بازرسی: »25اصل  .21
 «.قانون حکم مگر به است ممنوع تجسس سمع و هرگونه ها، استراقآن و نرساندن مخابره سانسور، عدم

باشد.  عمومی قوقیا ح اسالم مبانی به مخل آزادند مگر آنکه مطالب در بیان و مطبوعات نشریات: »24. اصل 22
 .«کندیم معین را قانون آن تفصیل

ی دینی هاتیاقلی اسالمی یا هاانجمنی سیاسی و صنفی و هاانجمن، هاتیجمعاحزاب، : »21اصل  .23
اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری  نکهیاشده آزادند، مشروط به شناخته

مجبور  هاآنی از کی درمنع کرد یا به شرکت  هاآناز شرکت در  توانینمرا  کسچیه. اسالمی را نقض نکنند
 «ساخت.

 ینید مسائل و مشکالت حل رندهیدربرگ و مشخص کامالً اهداف دیبا انجمن لیدر مرامنامه تشک» : 38ده ما .24
 «.باشد تیاقل آن ژهیو یرفاه و یاجتماع ،یفرهنگ

25. positive discrimination.  
است. کمیته حقوق بشر در تفسیر عام  المللنیبشده در حقوق . تبعیض مثبت از موارد پذیرفته26

(.CERD, 1993, Para2)کرده است  دییتأخود در خصوص تفسیر اصل منع تبعیض، تبعیض مثبت را 
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