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دهیچک

ی در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت در ابراز عقیده و حقوق و قانون اساس 12اصل 
ی دینی در جامعه ساالرمردمی عمومی وضع شده است. با گسترش عمق و تاریخ هایآزاد

ی نیز بیشتر و قانون اساسدر  شدهینیبشیپوق بنیادین حقوق اساسی و حق به یازنسیاسی ما 
بیشتر شده است. اکنون در راستای اعتالی حقوق عمومی این اصل برای توسعه علمی و عملی 

و ابهاماتی در مورد  سؤاالتبه نظم اجتماعی بپیوندد، لکن  عمالًاست تا  سپرده شدهبه تقنین 
اجازه، قیود حاکم بر حق تجمعات، مقام این طرح قانونی در خصوص ابزار حقوقی کسب 

صالح به رسیدگی و... وجود دارد که این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و استفاده از منابع 
ها و زدودن ابهامات از این اصل اصیل مطالعه حقوق اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسش

ی اعالمیه با قابلیت اعتراض ی است. براساس نتایج تحقیق ابزار صالح حقوققانون اساسمترقی 
از نظر قیود حاکم بر این حق وجود دارد. مقام  12و  12است. رابطه معناداری بین اصول 
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Abstract 

Article 27 of the Constitution is enacted in order to protect the 
fundamental rights of the nation in expressing the opinion and public rights 
and freedoms. With the expansion of the depth and history of religious 
democracy in our political society, the need for constitutional rights and 
fundamental rights provided for in the constitution has become more and 
more. Now, in order to promote public rights, this principle has been 
legislated for scientific and practical development in order to practically join 
the social order. However, there are questions and ambiguities about this 
proposal regarding the legal means of obtaining a permit, the restrictions 
governing the right of assembly, the competent authority to proceed and etc. 
Relying on a descriptive method and using the original sources of the study 
of constitutional law, this study seeks to find answers to these questions and 
remove ambiguities from this progressive principle of the Constitution. The 
results of the research indicate that the competent legal instrument is the 
declaration with the ability to object. There is a significant relationship 
between the Articles 26 and 27 in terms of the constraints on this right. The 
competent authority will deal with the legal objections of the prosecutor and 
the courts of justice. 
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 مقدمه
شود، اما اگر بر وِزان یمی تلقی الههای بنیادین ضروری رشد جامعه سیاسی حقوق و آزادی
های اساسی یک جامعه نباشد، نتیجه معکوس خواهد داشت. یکی از این قانون و ارزش

قه شود. سابیمقانون اساسی تلقی  12حقوق ممتاز حق آزادی تجمعات در اصل 
یک اصل مترقی در  عنوانبهیران ا یاسالم یجمهوری قانون اساس 12ی اصل گذارقانون
که در ساحت  گرددیبرمی مشروطیت قانون اساسمتمم  11ی دینی به اصل ساالرمردم

که  یها و اجتماعاتانجمن»وارد نظم حقوقی ایران شد:  1و دستورگرایی 1یخواهمشروطه
با  نیمجتمع یخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولو م یویو دن ینیمولد فتنه د

 دیبا کندیخصوص مقرر م نیرا که قانون در ا یباتیداشته باشند و ترت دیخود اسلحه نبا
«. 3باشند هینظم نیتابع قوان دیاهم ب یعموم یهادانی. اجتماعات در شوارع و مندیمتابعت نما

و  تهدیدقرار نگرفت و همواره مورد  توجه موردلت در حقوق اساسی م گاهچیهاما این اصل 
ی را در اسابقهیی که تاریخ حقوق اساسی ملت هیچ تا جا گرفته قرارقوانین و مقررات  تحدد

 این زمینه ثبت و ضبط نکرده است. 
ی، این حق اساسی در قانون اساسمجلس خبرگان  سیتأسبا طلوع انقالب اسالمی ایران و 

شرط آنکه بر ضد به ییمایاجتماعات و راهپ لیتشک»بود:  شده مطرح گونهنیا سینوشیپ
و  هاابانیو اجتماع در خ ییماینباشد، آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپ تیاسالم و امن

جلسات مجلس خبرگان به گواه صورت «.شودیم نیموجب قانون معه ب یعموم یهادانیم
 ایتموافق و درنه ینفر رأ 7 ،یمنف یاصل رأ نیار به نف 41حاضر،  فرد 72از  یقانون اساس

اصل ردشده  یجا یگریاصل د 1371ماه آبان 14 یعنیروز بعد  74ممتنع دادند.  ینفر رأ 11
و حتی  ماند یدست نخورده باق هم یقانون اساس 21سال  یرا گرفت که در بازنگر هیاول

شرط بدون حمل سالح، به ها،ییمایاجتماعات و راهپ لیتشک»نیز قرار گرفت:  دیتأکمورد 
 . «اسالم نباشد آزاد است یآنکه مخل به مبان

ی در پی تنظیم قانون اساسکه خبرگان  دهدیمی نشان خوببهوگوهای جلسات مذکور گفت
 معتقدندحقی مطلق برای حراست از حقوق سیاسی اجتماعی از ملت هستند. برخی خبرگان 

این اصل در  کنندهبیتصواصل گنجانده شود، در مقابل گروه که لفظ اجازه قبلی در متن 
ما  یعنیاست که موردنظر بود  یزیدرست برخالف آن چ نیا»طرح اولیه معتقد است: 

نداشته  یبه اعالم قبل یازین گریبدهند، د لیتشک یاجتماع خواهندیاگر م مییبگو میخواهیم
بودن را  رمسلحیفرستاده بودند مسئله غکه  ییشنهادهایدر پ»این گروه معتقد است «. باشد

 نکهیباشد و در مورد ا رمسلحانهیباشد که غ یصورتبه هاییمایداشتند که راهپ دیتأک یلیخ
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کوشش کند،  شتریب دیدولت با میدست دولت را باز بگذار یقدر یکفرمود  یطاهر یآقا
مسائل  نیبا ا یکنند ولرا خراب ن هاابانیها، خراه ،یفراهم کند که مراکز اقتصاد یلیوسا
است که  نیکشور ا یبرا تشیخاص هانیو اجتماعات گرفته نشود چون ا ییمایراهپ یجلو

درک  هاییمایراهپ نیاز مشکالت را در ا یاریبس دیشا ؛ندیگویرا م شانیهایدردها و ناراحت
ر حمایت فلسفه این رویکرد د«. دیایدرب یصورت یکبه  دیبودن هم با رمسلحیمسئله غ .میکن

 نیهم م،ینرفته که چطور گرفتار بود ادمانیما »اصل در این خصوص، چنین بود:  سیتأساز 
 یبرا یچارچوب نکهیمنظور ابه میسینویقانون م میمطلب مکرر گفته شد که باألخره ما دار

ها که آن میسیبنو یطور دینبا نیبنابرا م،یداشت اجیطورکه پارسال به آن احتباشد، همان ندهیآ
. «نظر ما بود نیدخالت داشته باشند، ا ظمشدر ن دیبتوانند در اصلش مداخله کنند بلکه با

پاسبان  کیمسجد جمع شوند،  کینفر در  چهار بکنند و خواهندیکه م یفردا هر اجتماع»
است که قدرت را  نیا شیمعنا نی. ادیکشور توطئه کن تیامن هیعل دیخواهیم دیگویم دیآیم

 دهیکند. ما قبالً د یریجلوگ رهیو غ یاعم از مذهب یکه از هر اجتماع میلت بدهدست دو به
 شانیاسالم برا ینفر هم از مبان کیدر مسجد جمع شوند و  خواستندینفر م چهار اگر میبود

 وقت کیکه  رودیاحتمال م نی. حال اگر اکردیم یریو جلوگ آمدیم یصحبت کند، شهربان
 کندیت نمأجر ینظر من کس و تظاهرات کنند به ندیایب ابانیه خاسالم ب هیعل ییهادست

در  نکهیاعم از ا یو اجتماع ییمایهر راهپ میبگذار دیق اگرتظاهرات بکند،  طورنیو ا دیایب
 نیکند بنابرا یریو جلوگ دیایکه ب دیدهیدست دولت م باشد بهانه به هینیدر حس ایمسجد 

به این اصل تقید  سیتأستنها شرط مبنایی در  تیهان درو  «شودیم تیخاصیاصل ب کی
 هاییمایراهپی، اصل آزادی تجمعات و قانون اساسقرار گرفت و « مخل مبانی اسالم نبودن»

قانون  12هرچند در اصل  یرو هر بهبه رعایت مبانی اسالم در خود جای داد. را مقید 
اطالق صالحیت  توجه بهی با ول است، ارجاع داده نشده یقانون عاداین حق به  یاساس

و یکی از قواعد  وجود ندارد نیتقن یبرا نهیزم نیدر ا زین یتیمحدودمجلس شورای اسالمی، 
های صالحیت نیست. همچنحقوق اساسی تمشیت این اصول از طریق قانون عادی ا

 د،اگر مخل محدود به اجرا و بدون تنقیص به حقوق مذکور در اصل نباش دولتی انامهآیین
 احزاب، تیقانون فعال رونی. ازادکن نامهنییحوزه اقدام به نوشتن آ نیا در تواندیم

ی نید یهاتیو اقل یمالاس یهاو انجمن یو صنف یاسیس یهاانجمن ها،تیجمع
 7یمقررات یقانون یهاییمایراهپ و اجتماعات تیامن نیتأم یچگونگ نامهنیی، آ4شدهشناخته

اکنون از فراز چهار  .اندشده بیو اجتماعات وضع و تصو ییمایراهپدر خصوص هستند که 
شود و یک یمدهه حکمرانی قانون اساسی نیاز به این حق بنیادین به صور جدی احساس 
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رود تا به سامان این حق در نظم یمطرح و یک الیحه در این خصوص تهیه شده است و 
طرح نحوه »و  «هاییمایت و راهپاجتماعا یآزاد نیتضم» حهیال حقوق عمومی کمک کند.

در این زمینه تهیه شده و فرایند تقنینی را طی « هاییمایراهپ یاجتماعات و برگزار لیتشک
و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که در تحقیق حاضر به آن پرداخته  سؤاالتکنند. اما یم

در پرتو طرح  یاساس قانون 12اصل  یحقوق یفقه رو این مهم که بررسیشده است. ازاین
اصلی تحقیق حاضر  سؤالچگونه است؟  «و تجمعات هاییمایراهپ ینحوه برگزار» ینیتقن

های فقهی حقوقی تقنین عادی برای اصل مذکور را تبیین و کوشد تا ضرورتیماست که 
. ین کنندتأممنابع حقوق اساسی را  اندتوانستهبررسی کند که این دو ابتکار قانونی تا چه حد 

تواند نظم حقوقی یمفرضیه تحقیق چنین تصور شده است که منابع حقوقی حاکم بر مسئله 
 الزم برای مسئله تجمعات را تضمین کند. 

های مذکور ابتدا به ترسیم نظم حقوقی شروط حاکم بر تجمعات پاسخ به پرسش منظوربه
یق( برای سرآمد تحق) پردازیم و سپس با ترسیم نسبت این عناصریق( میبرآمد تحققانونی )

 جویی خواهیم کرد.     یپی عادی، تحقیق را گذارقانون

 در نظم حقوق اساسی 72. برآمد؛ تحلیل هندسه حقوق اصل 1
مخل به »بنیادین  شرط بهی )در متن( اصل مذکور را تنها مقید قانون اساسچنانکه گفتیم 

ی دیگری مانند قید هاتیحدودمهر تجمع کرده است و حتی از ذکر « نبودن اسالم یمبان
که در برخی دیگر از اصول اساسی این قانون آمده، « حقوق عمومی یا استقالل و امنیت»

 جلوگیری کرده است.
ی در راستای حمایت عام و فراگیر قانون اساسچنانکه گذشت این هندسه مطلق و بدیع در 

است. هرچه  شده میترسمی ی عموهایآزاداز حقوق اساسی ملت در ابراز عقیده و حقوق و 
به حقوق و دیرپا شده، نیاز  ترگستردهی دینی در جامعه سیاسی ما ساالرمردمعمق و تاریخ 

است. اکنون در راستای  افتهی شیافزای نیز قانون اساسشده در بینییشپاساسی و بنیادین 
 شده ردهسپگسترش حقوق عمومی، این اصل برای توسعه علمی و عملی به تقنین عادی 

 شود:روست که در ذیل بدان پرداخته میروبه سؤالاست و با چند 
شده « مبانی اسالم مخل به»قید تصریحی  به یدمقی قانون اساساصل مذکور در  .1

است. با توجه به عدم تعریف از این قید در متن مذکور تعریف دقیق معتبر از این 
 قید و اعداد عناصر و ضوابط آن کدام است؟

 اینکه قید مذکور رعایت شده است یا نه در کدام مرجع خواهد بود؟ بررسی .1

 در مقام تفسیر و اجرا، آیا مصادیق معین و محصوری از قید حاکم مطرح است؟ .3
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 حل مناقشات تفسیری اجرایی از این قید چگونه ممکن است؟ .4

قانون معناست که سایر اصول مبانی اسالم بدین مخل بهآیا صرف وجود قید  .7
اصل مذکور را محدود سازد و در ترسیم هندسه این اصل، آیا  تواندیمنی اساس

 تنها قید مزبور حاکم است یا خیر؟ 

ی هاسالنظر که در ساحت اجرا در  نیا ازاین پرسش از دو نظر اهمیت دارد؛ یکی  پاسخ به
ی اجرا به نحوهی اجرایی در حقوق سیاسی و برخی نهادهای امنیتی هادستگاهاخیر، برخی 

برخی اجازات حقوقی  به یدمقمطلق اعتراض داشتند و اجرای آن را  صورتبهاین اصل 
 . دندکریم

ی بر دامنه تسهیل و تحدید این حق خواهد االعادهفوق راتیتأث عتاًیطبآثار این تفسیر 
 گذاشت.

از سوی دیگر برخی نصوص قانونی و اسناد تفسیری در حقوق عمومی قواعدی را  .2
که سعی در تنقیح و تحلیل قید  اندداشتهمبانی اسالم اعالم  در خصوص چیستی

چنین  توانیممطرح است که  سؤالاین  و حالاسالم داشته است  مخل بهمبانی 
 شرع انور، مشروع قلمداد کرد؟  نسبت بهتفاسیری را از چنین مراجعی 

را « مخل به مبانی اسالم»طرح تجمعات مسئولیت و صالحیت تشخیص قید  13ماده 
-خوداساساً  یزمرجع حل اختالفات ن خصوص استاندارد اعالم کرده است، الیحه مذکور در

داری کرده و به مسئله حل اختالفات مذکور نپرداخته است و از این نظر ناقص تلقی 
بینی آن عوارض جدی یشپتردید چنین اختالفاتی روی خواهد داد و عدم یبشود، زیرا یم

 وجود خواهد آورد. به

 «به مبانی اسالم مخل». سوابق و نصوص قانونی و حقوقی در تبیین مفهوم قید 1-1
است،  شده سپردهی نیامده و به تفسیر قانون اساسمبانی اسالم در تعاریف  که جاازآن
 بیان شده است: باره نیا دری متنوعی در نصوص قانون و حقوقی هاهینظر

 «روری دینض مثابهبهمبانی اسالم » نظریه. 1-1-1
 یجمهور یفرهنگ استیدر س»براساس این نظریه که در برخی اسناد قانونی نیز آمده است: 

احکام،  ات،یدر اعتقادات، اخالق نید یعبارت است از ضرور «اسالم یمبان... » یاسالم
منظور از که  اندهبیان داد باره نیا دربرخی مراجع معظم تقلید نیز  «.2نیشعائر و مناسک د

و  دیخواه در مسائل اعتقادى باشد، مانند توح ؛است نىی، مسائل ضرورى د«انى اسالممب»
اسالم و  نیو احکام و قوان نی)ع( و خواه در فروع دینو ائمه معصوم ایمعاد و عصمت انب
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است که سبب  ىهر کار نیز «اخالل»منظور از  .خواه در مسائل اخالقى و اجتماعى باشد
 2.ها شودبه آن دیو شک و ترد نىیبدب جادیا ای مذکورمبانى  فیتضع

به  نیهمچون توه ینیکـه عناو دیآیبـرم گونهـنیا یاز مذاکرات خبرگان قانون اساس 
 فیو تـضع ـامبریبر رد خـدا و پ ینشر کتب مضلّه مبتن ،ینید و شعائر یمقدسات اسالم

اس برخی نویسندگان حقوقی و بر این اس 1.اسالم است یموارد اخالل به مبان ، ازمردم دیعقا
 لیتشک بیترتنیبد؛ اندپرداختهمبانی اسالم  عنوانبهسیاسی به اعداد مصادیق ضروری دین 

است  اسـالم یمـبان اشاعه فحشا و منکرات، مخل ای یلحاداِ منظور نشر مطالباجتماعات به
 یمانیا یهاانیبن بیرکه تخ یآنان یسلب آزاد جهینت در(. 119: 1311)ایمانی و قمطیری، 

و مصون  حیصح انیحفظ اجتماع بر بن رایز ،ستین شروعاند، نـامهدف قرار داده اجتماع را
البته  (.113: 1311)رحمانی،  افـراد آن جـامعه اسـت یعیطب آن از انحطاط، حق داشتننگاه

اگر  یول د،شویها محسوب نماخالل به آن خودیخوداسالم، به یطرح پرسش درباره مبان
که  یاگونهشود، به جامعه مطرح یعموم یدر فضا «یاستفهام انکار»صورت پرسـش به ـنیا

اسالم گردد. در  یسبب اخالل به مبان تواندیم ،-نه رفع ابهام- بـاشد دیتـرد ـجادیهدف آن ا
 بـه اعتقاد دنیمـقدمه رسـو  برخاسته ییجوقتیاگر پرسش از روح حق صورت نیا ریغ

 عتیشر نیعنوان آخـرکه اسالم را بـه یمطالب انیب نیبنابرا .ندارد یتی، ممنوعباشدراسخ 
ممنوع  یکند، در سطح عموم غیرا تبل گرید یانیوح انیآن، اد یجاو به دکنانکار  یانیوح

 یاخالل به مبان ،اسالم ریغ انیاد روانیپ انیفقط در م مـطالب گونهـنیانتشار ا ، امااست
با حضور دانـشوران  و یدر محافل علم یمطالب نی. البـته ابـراز چنشودیمحسوب نم اسالم

 نیا د. درشو یـنید شهیانـد یو اعتال سبب رشد تواندیم رایز ،است اشکالیمـسلمان، بـ
 سو کیگفت از  دیبا ر،یخ ـایتحقق اخالل، منوط به وجود قصد اخالل اسـت  ایکه آ باره

 گر،ید یو از سو است یعموم فـساد و حـفظ نظم جیاز تـرو یریجلوگگذار هـدف قانون
اسـالم  یاخالل به مبان زین« قصد»بدون وجود  یاست. حت دشوار مسئله ـنیاحراز قـصد در ا
 دیافراد باشد، با زهیو انگ قـصد ،عدم آن ایاخالل  ـجادیاگر مالک ا رایز ،قـابل تحقق است

 انیب پندارد،یرا که در نظرش نافع م یبتواند هرگونه مطلب حیصح قصد با داشتن یهـر انـسان
انسان  چیاسـت هـ یعیو طب باشد یاسـالم و نـظم عـموم یبه مبان کـند؛ هـرچند عرفاً مخل

 (41: 1311)اعرافی،  کندینم دییمـسئله را تـأ نیا یعاقل
 ی نیز در این زمینه سکوت کرده است.الیحه مورد تحقیق این نظریه را نپذیرفته و طرح تقنین

 «اصول دین مبانی اسالم بهتلقی »نظریه . 1-1-7
 ریو تـعاب ری، تـفاس«اسالم یمبان»عنوان که  اندشدهبرخی نویسندگان بر این مبنا متمایل 
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 یعنی یاسـالم، فـقط اعـتقادات اسالم یمقصود از مبان یفیدارد. در تعر یو موسع یقمض
( است که با قلب انسان و امامت نبوت، معاد، عدل د،یو مذهب )توح نیهمان اصول د

(. برخی حتی برای مدلل ساختن 111: 1393)اسالمی و کمالوند، ارتباط دارد، نه با اَعمال او 
را که در کتاب « اسالم»ی تمسک جسته و مفهوم اسالم یجمهور گذارانیبناین ادعا به فقه 

 : انددادههد مثال قرار است، شا شده مطرحصالت ایشان 
اعتقاد به  نامندیکه معتقد به آن را مسلمان م یاگونهاست به یآنچه شرط اسالم و مسلمان»
 گرینبوت و )احتماالً( معاد. د ،یکتاپرستی ،یچهارگانه است: خداپرست ایاصول سه  نیا

. از شوندیم دهیم ناماسالم ندارند، احکام اسال تیدر ماه یبقائاً، دخالت ایکه حدوثاً  یقواعد
 نسبت به یدیها شبهه و ترداصول معتقد و بدون انکار آن نیکه به ا یشخص هین زاویا

 ینب یآورامیبه نبوت و پ یکه کس ستیاحکام داشته باشد، مسلمان است. البته ممکن ن یبرخ
ه معتقد نباشد. اما ممکن است ک یحکم شرع چیبه وجود ه حال نیع اعتقاد داشته، و در

 ای یاز احکام ضرور ینسبت به برخ هایشیاندها و کجشبهه یبرخ لیدلبه یشخص مسلمان
اصول و اعتقاد به  نیرغم اعتقاد به ابه نکهیداشته باشد؛ مانند ا دیاسالم ترد یرضروریغ

و حج تنها در صدر اسالم واجب  زتصور که نما نیالهام شده، با ا امبرینبوت و آنچه به پ
داشته باشد. عرف مسلمانان  دیحج در ادوار بعد ترد ایسبت به واجب بودن نماز اند، نبوده

 (.444: 1321)خمینی،  «داندینم رمسلمانیرا غ یفرد نیچن
 نکته حائز اهمیت در خصوص متن مذکور این است که:

مجتهد در مقام فتوا برای حکم به نجاست کافر است و بیانات مذکور با دو مقدمه  .1
یس اصل برای مسئله عبادی است و نه تأساینکه در مقام  اوالًت: تمهید شده اس

فرمایند: چنانچه ثابت یمیاً در ادامه ثانبرای ترسیم کل حکم ضروری دین. لذا و 
شود که عمل وی از روی شبه نبوده و احکام را نفی نموده است، نفی احکام فوق 

 (.447-444: 1321در حکم نفی نبوت است )خمینی، 

حکام به اعتبار موضوع متنوع است. چنانچه فقیه در موضوع اثبات نجاست مناشی ا .1
جهت مرتد محسوب نشود، و لذا در یبداند تا کسی یمو کفر تضیق را معتبر 

توان به تساهل ینماحکام اجتماعی که اصل در آن حفظ نظام اجتماعی است، 
 عبادی رجوع کرد.

نبوت  د،یاصول توح صورت نیا در: اندپنداشتهتوجه به دو مقدمه مذکور یبرو برخی ینازا
 د بودنخواه عهیمذهب ش یعنوان مبانبه ـامتاسالم و عـدل و ام نید یمبان منزله، بهو معاد

 (.321: 1314)هاشمی، 
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این نظر را پذیرفته است و طرح قانونی نیز چنانکه  1صراحت در ماده الیحه دولت به
 رگزار کرده است. گذشت، این موضوع را به اجمال ب

  هاهینظر. تبیین انتقادی 1-1-3
رو خواهند بود. از سویی مشهور یی در پذیرش در فقه روبههاتیمحدوددو نظریه مذکور با 

موجب ارتداد  یشرطبه نید یانکار ضرور»فقها در مورد ضروری دین معتقد است که 
عناد باشد.  یانکار از رواز  ی)ص( و رسالت او و حاکرامبیپ بیکه مستلزم تکذ شودیم

انکار  ستین عتیجزء شر ینکهرا با اعتقاد به ا یجهل مرکب حکم یاز رو یاگر کس نیبنابرا
دال بر شبهه و  یقرائن دیبا حال نیا با(. 19: 2ق، ج1413)مقدس اردبیلی،  «ستیکند، مرتد ن

 یمالهاد ،یمرتض دی. س(21: 3ق، ج1411)حلی،  شود دهیفرد انکارکننده د درجهل مرکب 
( ره)ینیو امام خم ییخو اهللتیآ (،17: 1391)وزیری فرد،  بحرالعلوم دیس ،یسبزوار

که  ییمشهور فقها ،یبرخ یاند. به ادعادانسته شده هینظر نیاز قائالن ا ،(2: 1313)روحانی، 
ر )منکر ضروری دین یا به تعبی« ی دینمنکر ضرور»مثابه بهنظریه مخل به مبانی اسالم را  به

 هیکه نظر یاز کسان یبرخ یاند و حتدهتلقی کر اسناد و متون مذکور مخل به مبانی اسالم(
 . انددهو عمومات رافع تکلیف را بر آن بار کر را استثنا کرده شبههصورت  اند،رفتهیاول را پذ

نظریه اول نقض ضروری دین منجر  پذیرش نظریه دوم در فهم فقهی خود به رسدیمنظر به
، در حقیقت همان اندگذشتهاز کنار آن  دقتیبهد شد و آنچه نگارندگان حقوقی خوا

معنا که نقض ای اعم است. بدینبه معنضروری دین در عمل است که همان ترک اصول دین 
ی باید هتک احکام و حقوق اصول دین باشد و نوعبهاصول دین در نظریه دوم در حقیقت 
رو نظریه یات مذهب است، مگر در موارد شبهه. ازاینمجرای نظریه اصول دین همان ضرور

تحلیل مذکور، نظریه ترک ضروری دین خواهد بود که به تعبیر دقیق هرگاه  براساسمختار 
یرمستقیم به هتک اصول مذهب منجر شود، غصورت مستقیم یا حکمی از احکام دین به

 مبانی اسالم نقض شده است. 
رد اینکه ترک ضروری دین در ابواب حکومتی فقه آمده است آن اشاره ک ای که باید بهنکته

نیز  شودیمدر حقوق ملت که حقوق اساسی اسالم تلقی  12رو از نظر وقوع اصل و ازاین
 شوندیمبستر موضوعی یکسان دارند و هر دو حکم از قواعد فقه حکومتی و سیاسی تلقی 

آمده است که احکام فردی را )به عکس نظریه اصول دین که در مناشی و احکام عبادی 
ی در خصوص گوهاوگفتکند(. یمید تأکی بودن احکام و فرد کند و بیشتر بر ستریمتبیین 

همان مفهوم مشترک  توانیمرا در اصل « مبانی اسالم»که  دهدیمتصویب این اصل نیز نشان 
است.  شده انیبی دانست که افاده حقوقی از آن قانون اساسذهنی فقهای مجلس خبرگان 
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اجتماعی  به نحوهی اسالم همان ترک ضروری دین به مبانمخل  اوالًگفت  توانیمرو ازاین
ی به مبانمخل »گفت مناط حکم  توانیمسبب اصولی و در مقام تفقه بوده است، از سویی به

یکی است، زیرا چنانکه در تعریف فقها آمده است، عنصر « تارک ضروری دین»و « اسالم
: 3، ج1321و بدیهی در دین است )مقدس اردبیلی،  شدهثابتک دین طرد امر واقعی تار

(، تا جایی که برخی فقها نشو نما در محل اسالمی را کافی برای فهم این حقیقت 199
همان مبانی در « ضروری دین»( و منظور از ضروری در عبارت 773: 1ج )مجلسی، انددانسته

هم زدن بر به دیتأکهر دو مناط مشترک و منصوص  ی اسالم است و دربه مبانعبارت مخل 
است که  فرضشیپ صورتبه( و امنیت روانی جامعه 11ق: 1411ثبوت منطقی )طوسی،

 کنند.  یممخل و تارک ضروری هر دو آگاهانه مبنا یا همان ضروری دین را هتک 

 در حقوق اساسی  72. ابعاد اصل 1-7
ی کمترین مزاحمت برای جلوگیری از قانون اساسبدون تردید در نظر خبرگان  سو کاز ی

حقوق ملت مدنظر بوده است تا مبادا در آینده این حکم مورد تحدید قرار گیرد. از سویی 
ی اسالم ممکن بوده است که مانع تحقق عملی این به مبانقید مخل  از ریغبههرگونه قیدی 

مقام مفسر  1قید شده است. یقانون اساساصل گردد که این مهم نیز در مذاکرات خبرگان 
خود مدنظر قرار داده و در تفسیر اصل مذکور  اظهارنظرقانون اساسی نیز این اهمیت را در 

پس یک ضلع اساسی در  9حکم کرده است.« مبانی اسالم»و تقید منحصر به« اطالق اصل»به
ع دیگر این اصل، اطالق و تصور آزادی حداکثری برای استفاده از این حق قانونی و ضل

اخالل در مبانی اسالمی است. اگر تنها به این دو ضلع در هندسه بسنده شود،  توجه به
به  توانیمحقوقی حقوق عمومی در تحدید این حق، تنها  ابزاردر مقام استفاده از  مسلماً

اکتفا کرد و سایر ابزارها و تحدیدات در مقام قانون عادی خالف اصل « اعالمیه پیشینی»
بسنده شده و در طرح نیز « اعالمیه»امشروع قلمداد خواهد شد. در الیحه دولت به مذکور و ن

را مالک قرار « مجوز»بینی یشپو در مجری طرح  عمالًشود، اگرچه یمدیده « اعالمیه»عنوان 
خوبی و با حفظ رسد که هر دو متن نتواند به تضمین حق تجمعات بهیمنظر داده است. به

امعه منجر شود، زیرا عدم تبیین دقیق مسئله و نگاه به مشکالت حقوق فردی و حقوق ج
اگر توجه  اساساًشک به هدم این حق در جریان اجرا منجر خواهد شد و اجرایی این حق بی

 نیازی هم به تقنین عادی نبود.  طبعاًبه ابعاد اجرایی طرح نبود، 
اد: آیا مقیدات این اصل تنها های فرعی تحقیق پاسخ دجا باید به یکی دیگر از پرسشدر این

 توانیماست یا در اصول دیگر نیز تحدیداتی برای این اصل  شده دیقدر همین اصل 
 قراردر اصل را مالک عمل « مخصص متصل»یر فنی و اصولی آیا باید به تعبمشاهده کرد؟ 
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 نیز الزم است؟« مخصص منفصل»؟ یا فصح داد
قوقی و ارباب نظر را در این اصل نشان ین پرسش غفلت همه نویسندگان حبه اپاسخ 

ی قیدهای متنوعی را در اصول پیشنهادی و در متن قانون اساس کنندگاننیتدو. دهدیم
 توجه بهکه با  اندخواستهو  شدهی به اصل پیشنهادی متذکر قانون اساسمذاکرات بررسی 

متن اصل  که جاازآن یی را برای این اصل تدارک ببیند، اماهاتیمحدودیی، وجود عقالمنطق 
ی خود را در هاتیمحدودی، قانون اساسی احزاب و اصناف بوده و اصول هاتیفعالر ناظر ب

رو تکرار این شرایط را مُمِل دیده و از آن اصولی دیگر برای احزاب تصور کرده است، ازاین
 است. کرده زیپره

و  سیرئبیناه کرد، جایی که در متن مذاکرات مشاهد توانیمقرینه متظاهر در این بحث را 
یی که بحث از قیودی چون امنیت، نظم، اجازه قبلی، اجازه جا در کنندهنیتدوعضو گروه 

 : کنندیم، ایشان در پاسخ اعالم شودیمبودن  زیآممسالمتدولت، 
در اصل قبل همه قیود الزم را گذاشتیم بنابراین تا  هاتیجمعما در مورد تشکیل احزاب، »

بحث بر سر آزادی و  فعالًبحث شده است.  شودیم هاتیجمعتشکیل  مربوط به هجا کآن
که هم صبح و هم حاال عرض طوریجا نوشته بشود، بهآزادی اجتماع است و هر قیدی این

 11«قابل دفاع باشد. تواندینم 11مبانی از نظرشد 
تجمعات صنفی  ضلع دیگر شکل هندسی این اصل را باید در اصل قبلی و حقوق احزاب و

 یاسالم یهاو انجمن یو صنف یاسیس یهاانجمن ها،تیاحزاب، جمع قرار داد: اشاره مورد
 ،یوحدت مل ،یاصول استقالل، آزاد ینکهشده آزادند، مشروط به اشناخته ینید یهاتیاقل ای

از شرکت در  توانیرا نم کسچیرا نقض نکنند. ه یاسالم یو اساس جمهور یاسالم نیمواز
از بیان یکی دیگر از اعضای  11.ها مجبور ساختاز آن یکی به شرکت در ایها منع کرد نآ

به قانون است و نبایستی با قیود اصل فوق محدود  اطالقمجلس خبرگان قانون اساسی، 
از متن مشروح مذاکرات در بیانات  13این اصل تحدود شود. زنده بودندیگر، ارزش و 

 :شودیم مذکور، سه نتیجه مهم حاصل
ی در خصوص آزادی اجتماعات تنها در مورد احزاب و قانون اساس 12؛ اصل اول

به اجتماعات که  گونهنیااست و  رشیپذ مورد 12در اصل  شدهییشناسای هاتیجمع
 ، مشروع است. شودیمی قانونی تشکیل هاتیجمعاحزاب، اصناف و  دعوت

مقدم رتبی وجود  صورتبه 12ل در اص 12اصل  ی احزاب در خصوصهاتیمحدود؛ دوم
باشند،  شده لیتشکی سیاسی و صنفی با مبانی قانونی هاتشکلدارد و چنانچه احزاب و 

 ی مذکور در قانون کنند.هاتشکلتشکیل  اقدام به توانندیم
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دعوت عمومی برای  به توانندیمبا اعالمیه قبلی  صرفاًی مذکور هاتشکل؛ احزاب و سوم

مستند مقامات حقوق « ی اسالمبه مبانمخل »کنند و چنانچه قید اقدام ت تشکیل این اجتماعا
یاً ثاناصل بر آزادی اصل مذکور است و  اوالًعمومی برای عدم تشکیل این تجمع باشد، 

ی و اندیشه سیاسی اسالم در قانون اساسمرجع تطبیق رفتارهای سیاسی با نظریه سیاسی 
عنوان متولی حقوق آن دادستان )به رأسو در ی عمومی، مراجع حقوقی هایآزادحقوق و 

یعتاً بار مسئولیت چنین طبعامه( خواهد بود که طریقه منطقی آن در ذیل بررسی خواهد شد. 
 اجتماعاتی با احزاب خواهد بود.

در این خصوص ممکن است این نقد به ذهن متبادر شود که اگر چنین قیودی برای اصل 
 شورا بدان اشاره نشده است؟ مذکور وجود دارد، چرا در نظریه

شورا در مقام نقد یک تبصره قانونی بوده است که قصد محدود کردن اجتماعات قانونی  اوالً
داشته است و نه در قصد تبیین همه قیود اساسی حاکم بر « در معابر عمومی»را با قید اضافه 

دون حمل سالح و تشکیل تجمعات ب»اصل مذکور. این بیان هم که در نظر شورا آمده است: 
منظور  مسلماً«. 14که مخل به مبانی اسالم نباشد، بدون هیچ قید دیگری آزاد استدرصورتی

از طریق طرح قانونی است و نه قیود بنیادینی که در قانون اساسی پذیرفته  شدهاضافهقید 
 شده است. 

طی دو  1311یاً اماره بر این موضوع اینکه شورا در خصوص طرح جرم سیاسی در سال ثان
، اعالم کرد که اطالق این دو 17این طرح« ب»و « الف»در بندهای  1و  1ایراد پیاپی به مواد 
است و با پیاپی قرار دادن این دو، این نظر را تقویت کرد که  12و  12ماده مخالف اصول 

 مقیدات هر دو اصل حامی حقوق مذکور در این دو اصل است. 
ندگان مجلس به دعوت احزاب و اشخاص توجه شده است، در موادی از طرح قانونی نمای

 صورت صریح این حق مقید به موارد مذکور نشده است. اما به
قرینه دیگر برای تحقق نظریه انکشافی ما از متن مذاکرات آن است که در حقوق عمومی، 

 ,Arnetteاست ) شده ینیبشیپتنها برای احزاب و اصناف  اصوالًآزادی تجمعات قانونی 

و  هاتشکل(، تا جایی که گاهی این اصل را یکی از اصول منبعث از اصل آزادی 265 :1894
شناسی احکام نیز در فقه به . موضوع(Jeremy McBride, 2005: 18-20) دانندیمآزادی انجمن 

رو از نگاه فقهی نیز پیاپی بودن و پیوستگی این دو حق عرف سپرده شده است و ازاین
قانون  12و12شود و ذکر پیاپی اصول یمو آزادی تجمعات( مشروع تلقی  )آزادی انجمن

ی قانونی مشروع هاتشکلی امری اتفاقی نیست و شناسایی این حق تنها برای احزاب و اساس
. فلسفه این شناسایی در حقوق عمومی نیز که امری متسالم فرض شده است، شودیمتلقی 
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ری هستند، نظم عمومی و نظام اجتماعی بر این ضرو هایآزادموضوعی مسلم است. اگرچه 
رو جمع جبری این دو اصل اساسی در حقوق عمومی پدیده مهم مقدم است و ازاین

« هایآزاد»در حیطه نظم عمومی فعالیت کنند و از  اوالًمسئولیت حقوقی است تا احزاب 
از حقوق  استفادهسوءضمانت  هاتشکلاین « مسئولیت حقوقی»بهره ببرند و از سویی همواره 

 ی عمومی باشد.هایآزادو 
طرح مورد تحقیق به موضوع مذکور اشاره و امکان درخواست  11و ماده  11تبصره ماده 

بینی کرده است، البته مقدمات مسئولیت اشخاص یشپتجمع را برای اشخاص در شرایطی 
بودن  دارمهشناسنامذکور طوری تدارک شده است که سبب ضربه اصل مذکور نخواهد شد و 

 اشخاص و احزاب ضمانت اجرایی برای حفظ حقوق جامعه خواهد بود. 

 به مبانی اسالم . تاریخ تحوالت فقهی در مسئله مخل1-3
تواند تقنین را ارتقا دهد، این است که بتواند یمیکی از نقاط قوت یک متن قانونی تبیینی که 

حدید اصل منجر نشود. متن طرح و قانون تفسیر را طوری سامان دهد که تفسیر متن به ت
کدام به تصور دقیق از یچهقوی حاضر شوند و  مهمدر این  اندنتوانستهکدام یچهالیحه 

 .اندنبودهمصادیق حقوقی موفق 
ی اسالم در حقیقت به مباناز نظر تاریخ حقوق در نظم حقوقی و فقهی ما بیان شد که مخل 

بتوان مصادیق ضروری دین را احصا کرد، از همان ترک ضروری دین تلقی شده است. اگر 
 به نفعی عمومی و امکان تحدید اقتدارات مسئوالن اجرایی هایآزادنظر حفظ حقوق و 

رو در های عمومی و نقطه عطفی در متن خواهد بود. ازاینحاکمیت قانون و حقوق و آزادی
 ث شود. کنیم تا شاید بهره حقوقی منبعیمجویی یپمتون فقهی این تحول را 

اند و معتقدند که زمان و مکان امدهیبرنبرخی فقیهان به تعمد به احصای اعداد این مفهوم 
و لذا احصای مصادیق این  شودیمی اسالم تلقی به مبانمفهومی اجتهادی در تشخیص مخل 

(. حتی برخی 11: 1، ج1321مفهوم ممکن و مطلوب نخواهد بود )طباطبایی یزدی، 
تا، )نجفی، بی انددهی بودن آن نیز اشاره کربه زمانرا ذکر و در کنار آن مصادیقی از ضروری 

 ینباشد، امر آسان رممکنیاگر غ نید اتیو شمارش ضرور یگردآور(. از سویی 331: 13ج
دهد یم، منظم به اینکه فقیه فایده عملی را مورد استفاده در عملیه استنباط قرار نخواهد بود

متعرض شمارش  زیما ن ی. فقهاور به مضرت آن چندان نیستی مذکاحصاکه نسبت فایده 
تمام احکام  ن،ید اتیکه ذکر شد، گستره ضرورگونههمان رایز ،اندنشده نید اتیهمه ضرور

 .ستدشوار ا ن،ید اتیضرور نییموارد و تع نیتمام ا یبررس و ردیگیرا در برم دیو عقا
روشن شود تا بتوان  نید یک ضرورمهم آن است که مال نید اتیبحث ضرور در رونیازا
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به  ستیدر اعتقاد به اسالم، الزم ن ن،یرا شناخت. گذشته از ا یضرور قیبه کمک آن، مصاد
مهم آن است که فرد  ؛میو معتقد شو میداشته باش معرفتی شناخت ات،یتک ضرورتک

باید  و را خواهد شناخت نید اتیضرور جیتدرنشود. مسلمان به نید یمسلمان منکر ضرور
 اسالم هست، معتقد باشد. نیاجمال به هرچه در دبه

توفیق جامعی را بیّن  هاتالش، با وجود اندزدهیح به تنقبرخی نیز که در این زمینه دست 
است. در متون متنوع فقهی  شده حیتصرو مصداقی بودن ادعای ایشان در بیان  اندننموده

 است: شده اشارهمصادیق زیر 
 (؛7: 9تا، ج)نجفی، بی اذان و اقامه .1
 (؛23: 14تا، ج)نجفی، بی اتخاذ مسجد استحباب .1

 (؛27: 17تا، ج)نجفی، بیزکات  وجوب .3
 (؛141: 12تا، ج)نجفی، بی بودن زاد و راحله در استطاعت حج شرط .4

 (؛77: 11ق، ج1414رهن )روحانی،  .7
 (؛327: 17ق، ج1414)روحانی،  آن طیحد زنا با تحقق شرا وجوب .2
 (؛114تا: )مقدس اردبیلی، بی عقاب و ثوابوجوب  .2
 (؛119: 7، ج1321)مقدس اردبیلی،  روزه تبرک در روز عاشورا حرمت .1
 (.331: 13تا، ج)نجفی، بی حیربا، وجوب وفا به عقد صح حرمت .9

یی را منقح کرد تا در هامؤلفهاز مصادیق مذکور و مواردی که بدان اشاره شد، در مقام تنقیح 
 فسیر قانون نیز لحاظ شود:ی و تگذارقانونمقام 

مبانی مذهب باید همراه با عنصر  مخل بهکه  دیآیمدست بهاز جمیع تعاریف فقها  .1
« نفی بدیهی عقلی» بسان شدهینف، باید موضوع اندگفتهبداهت باشد، چنانکه برخی 

 شودینممبانی اسالم تلقی  مخل بهنظر  نیا ازباشد و تردید در احکام اختالفی 
 (. 399: 1313، )الهیجی

و اخالق هیچ  دیعقاکه احکام فقهی،  شودیممشخص  شدهمطرحاز مصادیق  .1
 به ترکفوق باشد، ممکن است منجر  وضوحبه هر کدامتفاوتی ندارد و انکار 

که  اندکردهی اسالم گردد و حتی برخی ادعا مبانضروری دین و در نتیجه هتک 
 (.7تا: داشت )رازی اصفهانی، بی مصادیق ضروری دین بیشتر جنبه کالمی خواهد

ی، کالمی و اخالقی دیبه احکام عقا»گفت:  توانیممبانی اسالم  مخل بهمذکور در تعریف  موارد رببنا
که عادتاً بر  یاگونهد، بهنباش اتیهیجمله واضحات و بد شده و از بودنشان اثباتنیکه جزء د ندیگو
 .«ها را بدانندبودن آن نیهم جزء د رمسلمانانیز غا یبعض ید و حتننباش دهیپوش یمسلمان چیه
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  یقیتطب یدر حقوق اساس 72 اصل یتبارشناس. 1-4

هدف از این بخش ترسیم حدود و ابعاد این اصل در حقوق تطبیقی است. هویت این حق 
در حقوق اساسی تطبیقی چنانچه گذشت، از جهت موضوع شناسی حائز اهمیت است تا 

خی از ابعاد حکم در قانون متوقف بر ترسیم موضوع شناسانه از مسئله جایی که تعامل با بر
فقهی  12یدارشناسیپدموضوع شناسی یک پدیده عرفی،  با آنکه. در حقیقت 12شده است

، اما تا شودیمو مسئله ما تکوین شده در علوم حقوقی عرفی تلقی  شودینمذاتی تلقی 
ز این هویت نداشته باشد، استنباط و ارائه زمانی که محقق، مجتهد و مقنن ترسیم کاملی ا

 طریق حکمی، دقیق و مشروع و قانونی کامل نخواهد بود. 
 یحق و رودیکار مانجمن به یآزاد یجابه یاجتماع گاه یآزاددر حقوق اساسی تطبیقی، 

طور مشترک به قیو دفاع کردن از عال بیو تعق جیجمع شدن و ابراز، ترو یبرا یفرد
ماهیت مشترک ترویج، تعقیب و دفاع از عالیق  .McBrid, 2005: 18-20)) ستا یجمعدسته

ی و گاه یکی دانستن حق آزادی اجتماع و آزادی انجمن هماننیاعلت  توانیممشترک را 
تلقی کرد. متن اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز از همین ساختار پیروی کرده و این دو آزادی 

 یآزاددر حقوق اساسی آمریکا،  11ر پی هم آورده است.اعالمیه جهانی د 11را در ماده 
 یهاتجمع در مکان یبرا یآزاد نیب زیتما یها ممکن است براانجمن یاجتماعات و آزاد

 نهیزم اجتماعات اغلب در ی. آزادکار رودبهانجمن  یکبه  وستنیپ یبرا یو آزاد یعموم
حقوق کار و در قانون  نهیزم در یهمکار یآزاد کهیدرحال ،رودکار میبهحق اعتراض 

 یتلق هیاتحاد یکبه  وستنیپ یبرا یتجمع و آزاد یبرا یآزاد یبه معن متحده االتیا یاساس
در حقوق فرانسه فلسفه مشترک بین اصل آزادی انجمن و آزادی اجتماع، این دو  19.شودیم

دارد، اساس  نیتأم ی مشترک را که در جامعه امکانازهاینآزادی را در کنار هم قرار داده و 
 کشورهادر حقوق اساسی  اصوالًرو ازاین ،(Bardout, 1901: 49)این دو حق تصور کرده است 

آزادی همکاری مشترک منبعث از حق آزادی انجمن تلقی  و حقحق آزادی تجمع 
  11.شوندیم

با پیوستگی آن  توجه بهی اساسی در موضوع حق آزادی تجمعات هامؤلفهرو یکی از نیازا
 12در خصوص تصویب اصول  شدهارائهاست که با توضیحات هتشکلحق آزادی انجمن یا 

ی ما نیز از این تئوری قانون اساسکه  رسدیمنظر ی بهاسالم یجمهوری قانون اساس 12و 
مربوط خواهد  همه باین دو اصل  ثغور و حدودو  هاتیمحدودعمومی تبعیت کرده است و 

 پرداخته شدهها نیز در قوانین عادی یا اساسی که به مسئله تجمعات بود. در بسیاری از کشور
توسط احزاب، اصناف و اشخاص حقوقی  اصوالًراهپیمایی و تجمعات  دعوت بهاست، 
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حتی در برخی از قوانین اساسی جهان این تجمعات تنها در  11حقوق عمومی ممکن است.
 عناصر ذیل را تنقیح کرد: توانیماز از این فر 11است. رفته شدهیپذ هاانجمنسایه آزادی 

آزادی اجتماعات از آزادی  اصوالً: نظام تحدیدات مشروع برای اصل آزادی تجمعات( الف
ی هاتیمحدودمنبعث شده است و هرگونه محدودیت برای آزادی تجمعات با  هاانجمن
 هایخودسرا یکی خواهد بود. منطق تحزب که اراده فردی را برای مبارزه ب هاانجمنآزادی 
این حقوق را ترسیم  برگزارکنندگانی برای ریپذتیمسئول تواندیمو همچنین  ندکیمتقویت 

 .(Heard, 1968: 235-241) ندکیم دأییتکند، این مهم را 
مبانی مذکور یکی از  براساس اصوالً: فراخوان برای اجتماعات و مسئله نظم عمومی( ب

ی فردی هایآزادلیه امنیت و آسایش عمومی و حقوق و یی که مرز جرائم امنیتی عساختارها
تلقی شده است، فراخوان اشخاص حقیقی برای تجمعات بدون استفاده از ظرفیت 

معنا که هرگاه اشخاص را به تجمعات عمومی ؛ بدین13ی صنفی و سیاسی استهاانجمن
ه این فعالیت دعوت کنند و این دعوت بدون لحاظ نظر احزاب قانونی و مشروع باشد، آنگا

 ی و نامشروع تلقی خواهد شد. فراقانون

 اساسی قانون 72اصل  . سرآمد؛ نظام سازی حقوقی برای ترسیم قانون عادی در7

ین به ای در جهت تمشیت این اصل اساسی، پاسخ گذارقانونیکی از مسائل بنیادین برای 
چگونه باشد؟ و حقوق « اعالمیه»یا « درخواست تشکیل اجتماع»پرسش است که فرایند طرح 

چطور نظام  کنندهدرخواستطرفین در این قضیه اعم از مقام حقوق عمومی و اشخاص 
« مخل به مبانی اسالم»قید  به استناد تواندیمآیا فرماندار یا بخشدار  ترروانیری به تعبیابد؟ 

ین ا هب توانندیم کنندهدرخواستاز اجتماع جلوگیری کند و در این فرایند آیا اشخاص 
ین اعتراض چه کسی خواهد بود؟ به اتصمیم اعتراض کنند؟ و مرجع و زمان رسیدگی 

محل تنازع آرا باشد: طیف وسیعی  تواندیمنیز در این میان وجود دارد که  ترینیشیپی سؤال
ی هایآزادی و نظام استفاده از حقوق و دهسامانی حقوقی حقوق عمومی برای ابزارهااز 

اعالمیه و »با استناد و استفاده از یک  تواندیم. استفاده از این حق عمومی وجود دارد
مجوز »مانند  ابزارهاتر از یا نوعی سختگیرانهبه مقام حقوق عمومی آغاز شود « اطالعیه

را مشمول شود و تا این جواز محقق نشده است، امکان اجتماع وجود « قانونی اجتماع
چگونه خواهد بود؟ و کدام ابزار حقوقی حقوق  نداشته باشد؟ حال اقتضای اصل مذکور

 جا چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد: خواهد بود؟ در این کاراترعمومی 
از این حیث « مبانی اسالم مخل به»اهمیت شخص صالح از نظر تشخیص قید  .1

ی متعددی و تفاسیری سرکوبگرانه هاسوءاستفادهسبب  تواندیماست که در عمل 
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 تعطیل آزادی مذکور بینجامد. به گردد و برای اشخاص

 به نظمعواقب متعددی از حیث آسیب  تواندیمچنین تجمعاتی  عمالًاز سویی   .1
 عمومی در پی داشته باشد.

بودن و کوتاه بودن فرایند هم به کیفیت  روزبهو  به درخواستزمان رسیدگی   .3
و فقه اسالمی  در حقوق عمومی اصوالًو هم  ندکیمآزادی مذکور کمک شایانی 

تخییر خالف اصل تلقی  هرگونهو حقوق اشخاص فوری هستند و  هایآزاد
که منطق حقوقی برای تنقیح تعارضات مذکور  رسدیمنظر رو به نیازا. دشویم

 نحو ذیل مطلوب باشد: به

 . شروع، شکل و ابزار حقوقی درخواست اجتماع7-1
توجه به با  رسدیمنظر کیل تجمعات بهاز نظر شروع و ابزار حقوقی برای درخواست تش

ی از قانون اساسی بنیادین قرار داشته و مذاکرات مجلس خبرگان هایآزادینکه این حق در ا
ی هایآزاداصل فوری بودن  استناد بهین اصل سخن گفته است و با به ا العادهفوق دیتأک

 ین شود:تأم های مذکور بایدتوان گفت که در قانون یافتهیمعمومی در فوق، 
خواهد بود، البته باید امکان اعتراض مقام « اعالمیه»ابزار صالح برای اعمال این حق  .1

 اشخاص به آن وجود داشته باشد؛ متقابالًسیاسی اداری و 

 بینی شود؛یشپباشد و نهایت در یک هفته باید  بلندمدتفرایند مذکور نباید  .1

العموم اعتراض یمدع مرجع اعتراض نباید اشخاص سیاسی اداری باشند و .3
سبب اهمیت، اعتراض به اشخاص اداری سیاسی را رسیدگی خواهد کرد و طبعاً به

یدنظر استان و بدون نوبت و با قید فوریت و تجدتصمیم دادستان در دادگاه 
 تصمیم نهایی خواهد بود. 

 . درخواست تشکیل اجتماع برای اشخاص7-7

این حق را  اصوالًعنوان رستنگاه این حق( چنانکه اشاره شد حقوق عمومی تطبیقی )به
عمومی و  با نظمی و امکان مطابقت حداکثری ریپذتیمسئولمنبعث از حق آزادی انجمن، 

ی قانون اساس 12و  12ی ما پیوستگی اصول حقوقمنطق تحزب تصور کرده است و در نظام 
 ه گرفت:توان نتیجیمرو ید این مفهوم است، ازاینمؤو مذاکرات قانون اساسی 

که صالحیت مذکور تنها برای اشخاص  رسدیمنظر های تحقیق، بهیافته براساس .1
مشروع باشد، اما از سویی  نهادمردم یهاسازمانحقوقی مانند احزاب، اصناف و 

امکان استفاده  براساس اوالًاستدالل مقابل این نظر نیز وجود دارد که معتقد است 
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یاً هر نوع ثانده و برای همه افراد ممکن باشد؛ ی عمومی باید عام بوهایآزاداز 
در نظام حقوقی ما  ثالثاًبالدلیل نامشروع خواهد بود؛  هایآزادتحدیدی برای این 

آن نیز نوعی محدودیت  استناد بهرو تحزب جایگاه چندانی ندارد، ازاین اصوالً
ثال م طوربهاست و از سویی نیز دسترسی و فراوانی اشخاص حقوقی ) جهتیب

تزلزل حقوق  عمل بهها( مذکور در کشور ما چندان نیست و در احزاب و سمن
 اشخاص منجر خواهد شد.

اند، مهم العادهفوقبا وجود استدالالت نظر مخالف، نظم عمومی و امنیت دو عنصر  .2
تواند سبب آسیب به حقوق و یمراحتی تا جایی که مطلق قرار دادن حق مذکور، به

راهکار نهایی، تقویت اشخاص حقوقی و منطق  رسدیمنظر بهنظم عمومی شود و 
یر برای امنیت ناپذجبرانتحزب است و اجازه فراخوان دادن به اشخاص تهدید 

عمومی خواهد بود؛ چه اینکه برخی تجارب تلخ در حوزه حقوق سیاسی در کشور 
 ما موجود است. 

 اجتماعات کنندهدرخواست. مسئولیت حقوقی اشخاص 7-3

ی حقوقی از اهمیت هاتیمسئولی عمومی، ترسیم هویت هایآزادهندسه حقوق و در 
از آن باید  سوءاستفادهی عمومی و هایآزادای برخوردار است تا جایی که تحدید العادهفوق

ی مسئولیت اخالقی، سیاسی، حقوقی و کیفری هاالبمبتنی بر ترسیم هویت مسئولیت در ق
ی خود را تمرکز بر هاتالشها قانون عادی یکی از رو در اغلب کشورشود و ازاین

 صورتبهمثال چنانچه دعوت از مردم برای تجمع  طوربهی قرار داده است. ریپذتیمسئول
 دیتردیبهمراه نداشته باشد، مسئولیتی را به گونهچیهعام و برای هر کسی مقدور باشد و 

ی متعدد و هابیآسسبب  ندتوایمی مقام حقوق عمومی خودسراشخاص و  سوءاستفاده
در قانون از طرف « تجمعات دعوت بهامکان »متنوعی شود. چنانکه گذشت با ترسیم دقیق 

مسئولیت اخالقی  گرو دراشخاص حقیقی و حقوقی، هویت این اشخاص در حقوق عمومی 
 .دگیریمحقوقی ایشان قرار 

 قانون اساسی  72. قیود حاکم بر اصل 7-4

معتقد است که قیود این اصل تنها عدم حمل سالح و مخل به مبانی  چنانکه گفتیم یک نظر
اسالم است. مستند این نظر اطالق اصل مذکور و نظر شورای نگهبان است که به آن پاسخ 

که  اندخواستهبه بساطتت مفهوم مخل به مبانی اسالم  با استنادداده شد. در مقابل این نظر 
ر مفهوم قید مستتر بدانند. چنانکه گذشت مفهوم مخل یود دیگری را دو قامنیت و استقالل 
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به مبانی اسالم همان ضروری دین است و تاب تفسیری چنین را ندارد. برخی دیگر اصول 
های فردی دانسته و قید حاکم بر هر اصل امنیت و نظم عمومی را حاکم بر حقوق و آزادی

طرفدار نیست، در قانون در حقوق بیدانند. این تفسیر نیز اگرچه یمهای عمومی را از آزادی
 تواند کامل تلقی شود. ینماساسی ما با توجه به مذاکرات مربوط به اصل 

و با توجه به الف( منطق  12رسد به توجه به مشروح مذکور، تنها قیود اصل یمنظر به
قابل حمل بر « حق آزادی اجتماعات»شناسی مذاکرات قانون اساسی و ب( منطق موضوع

 است و در تفسیر و تمشیت قانونی هر قید دیگری لغو است.   12اصل 

 در تقنین عادی« به مبانی اسالم مخل». راهکار ترسیم دقیق قید 7-5

از مفهوم مخل به مبانی اسالم وجود دارد: یکی احصای  سوءاستفادهدو راه برای تضمین از 
ی دین که ذکر شد این موارد ضرور برشمردناعداد این مفهوم یا به تعبیری که گذشت، 

سبب وابستگی به زمان و مکان امکان ندارد. راه دوم تعیین ضوابط و الحاق احصا به
کند، شناسی حقوقی است. در این روش ضوابط را مقنن بیان میمصادیقی برای توسعه روان

نظر کند که بهسپس چند مثال برای ایجاد فهمی دقیق در ذهن حقوقی خواننده بیان می
 سد بهترین راهکار برای قانون عادی در این موضوع همین راه باشد. ریم

 . ضوابط قید مخل به مبانی اسالم 7-6

تنقیح ضوابطی که در بررسی فقهی بدان اشاره شده است، به شکل ذیل خواهد بود و الزم 
 است تا مقنن از آن پیروی کند: 

م قانونی خود باید : مقنن در ترسییدی و فقهیعقابدیهی بودن حکم اخالقی،   .1

االذهانی بودن حکم تهدیدشده از طرف متقاضیان تشکیل تجمع بدیهی بودن، بین
 که هیچ تردیدی در اسالمی بودن این حکم نباشد. طوریرا بیان کند، به

: مخل به مبانی اسالم یعنی ضابطه تهدید هویت تهدید هویت شعائری جامعه .2
بیان کند، هویت شعائری جامعه از  گذارشعائری جامعه. الزم است تا قانون

 های قید مخل به مبانی اسالم است. مالک

: برخی از مصادیق احکام مبانی اسالم مخل بهزشناسی مفهوم با درزمان و مکان  .3
ای از زمان و مکان مخل به مبانی اسالم باشند و در برهه ممکن است در برهه

نیز در ارزیابی قید مخل به مبانی گونه نباشد. در حقیقت زمان و مکان ینادیگری 
 اسالم اهمیت دارد. 

های تجمعات قانونی در دنیا باید : مرسوم است که در اعالمیهتهدید امنیت روانی جامعه
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شعارهای اساسی این تجمع اعالم شود یا حداقل محورهای این شعارها بیان شود. الزم است 
محور شعارها را ابالغ کند و سوابق فکری تا مقنن در اعالمیه از متقاضی بخواهد که جنس و 

 و رفتارهای متقاضی در گذشته را نیز مالک قرار دهد.

 
 یریگجهینت

اسالمی ی دینی در جمهوری ساالرمردمی اصلی مترقی در جهت تقویت قانون اساس 12اصل 
ی در خصوص آن در و سؤاالتاست. برای توسعه این اصل در قوانین عادی کشور ابهامات 

را برطرف کرد. اولین ابهام در مورد  هاآن(وجود دارد که باید و طرحن پیشنهادی )الیحه متو
« عدم اشاعه و حمل سالح»کند. دو قید قیود متصل و منفصلی است که این اصل را تحدید می

ی تصریح شده است. در قانون اساساند که در متن ، قیود متصلی«مبانی اسالم مخل بهعدم »و 
بیان شد که منظور از مبانی اسالم، ضروری دین است و تجمعات و « ی اسالممبان»مورد 

مفهوم « ضروری دین»جا که مفهوم اعتراضات نباید در مقابل ضروریات دین تشکیل شود. ازآن
رو در این ینازاشود،  منجری و استبداد خودسر بهبسیطی است که ممکن است در مقام تفسیر 

و ضوابطی، تشخیص این امر برای مقام حقوق عمومی  هاهمؤلفپژوهش سعی شد با بیان 
عمل آید. در تسهیل و تحدید شود و از خودکامگی و استبداد و تفسیر شخصی جلوگیری به

مذاکرات  توجه بهتوان گفت که با مورد قیود منفصلی که در متن اصل ذکر نشده است نیز می
تجمعات باید از  دعوت بهست که فرض این اصل این ای، پیشقانون اساسمجلس خبرگان 

ول استقالل، آزادی، وحدت ملی، رو قیودی مانند عدم نقض اصسوی احزاب شکل گیرد؛ ازاین
ی برای فعالیت احزاب در نظر قانون اساسکه در  موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی

 کند.گرفته شده است، این اصل را نیز تحدید می
از  صورت صحیح است که دعوت،نیز بدین هاآنو تشکیل  این تجمعات دعوت بهفرایند 

سوی اشخاص حقیقی اعالم شود. پس از اعالن دعوت، مقام حقوق عمومی با تشخیص مخل 
تواند به این اعالمیه اعتراض کند که بررسی این بودن تجمع با قیودی همچون مبانی اسالم، می

با قید فوریت و در  -ها اشاره شدبدانکه در متن پژوهش -ربط یذهای اعتراض توسط نهاد
بینی، این امکان برای مقنن عادی فراهم اسرع وقت بررسی خواهد شد. با این فرایند پیش

شود که با وضع قانون، هم از آزادی ملت در ابراز عقیده صیانت کند و هم نظم عمومی می
 حاکم بر جامعه حفظ شود.
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 .1/3/1311 مصوب ،یاسالم یمجلس شورا .14

 . ینگهبان قانون اساس یشورا 1/4/1311 خیتار 1211/11/11نظر شماره  .15

شرعیة او لغویة او عرفیّةً خفیّةً بمنزلة  : الموضوعات133، 1کشف الغطاء )ط.ق( ج ،کاشف الغطاء الشیخ جعفر .16
 االحکام الشرعیة یلزم على من الیعلمها السؤال عنها والتصح االعمال االّ بعد العلم بالحال ولو بالسؤال.

 
17. Phenomenology. 
18. Universal Declaration of Human Rights, Article 20: 1.Everyone has the right to 

freedom of peaceful assembly and association.2. No one may be compelled to belong to an 

association. 
19. United States Constitution, United States Bill of Rights, consists of the first 10 
amendments to the United States Constitution. December 15, 1791: "Congress shall make no 
law regarding an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.... 
20. John Augustin Ryan, Catholic Encyclopedia (1913), Right of Voluntary Association, 
Catholic Encyclopedia , Vol. 2 (1913) . 
21. Venice Commission and OSCE/ODIHR, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly 
(2nd edition) 2010, p49. 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46478&mid=260009
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22. Constitution of Russia, Article 30: Adopted at National Voting on December 12, 1993. 

أی نهـایی در  ر در دادگـاه  کـه  لیـ ذ یدعوا در انگستان بشر حقوق و یبرابر ونیسیکم برداشت.ک: رطور مثال به  .23
 یتلقـ  یانگـار جـرم  یبـرا  کیمذکور معتقد است و مرز تفک مسئلهالمیه حقوق بشر انگستان، به اع 11برداشت از ماده 

 :  است کرده
_ Equality and Human Rights Commission, In August 2010, the English Defence League 
(EDL) planned a protest in Bradford. 



 

 
ناهم    شفصل ق دان  93/ شماره  یعموم  حقو
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 منابع
  عربی الف: فارسی

 ستمیسـ در اجتماعات یآزاد یهاچالش»(، 1393) کمالوند یمهدرضا و محمد ،یاسالم .1
 .71ش ،یالمللنیب یمجله حقوق ،«بشر حقوق یالمللنیدر پرتو نظام ب رانیا یحـقوق

فصلنامه نامه ، «اسالم دگاهید از و مطبوعات انیب یحدود آزاد» (،1311) رضایعل ،یاعراف .2

 .44ش ، فرهنگ
: ، تهرانیرانا یدر نظام حقوق یقانون اساس (،1311(ی ریقمط اررضیعباس و ام ،یمانیا .3

 ی، چ اول.نامه هست
ی نیخم .مؤسسه دارالکتبقم: ، فقه الصادقق(، 1414ی، سید محمد صادق )روحان ینیحس .4

 .3ج ، تهران: انتشارات آثار امام،کتاب الطهاره (،1321اهلل )موسوی، روح

 .جابی ،نیالمسترشد یةداه ،تا(ی )بیمحمدتق خیش ،یاصفهان یراز .7

(/ 1البالغه )قـرآن و نـهج دگاهیاز د یو اجتماع یاسیس یآزاد»(، 1311) ریام ،یرحمان .2
 .31، ش یفصلنامه حکومت اسالم ،«در نظام اسالم یاجتماع یآزاد کنندهنیاصول تضم

 .32، ش فصلنامه فرهنگ جهاد، «نید اتیضرور» ،(1313) رضایعل ،یروحان .2

مؤسسه قم:  ،یالبلوتعم به مایف یالوثق العروة ،(1321) محمدکاظم دیس ،یدزی ییطباطبا .1
 .1، چ دوم، جانیلیاسماع

حسن  :قی، تحقالرشاد قیطر یال یاالقتصاد الهاد، ق(1411) محمد بن حسن ی،طوس .9
 .مکتبه جامع چهلستونتهران:  د،یسع

مشهد:  ،المذهب قیتحق یالمطلب ف یمنته ،ق(1411ی، حسن بن یوسف )عالمه حل .11

 .3، جهیمجمع البحوث االسالم

 ، تهران: سایه.گوهر مراد، (1313) عبدالرزاقی، جیاله اضیف .11

 .1ج ،)ط.ق( کشف الغطاء ،جعفرالشیخ  ،کاشف الغطاء .11

 .1تهران: علمیه اسالمیه، ج ،نیقیحق ال، تا()بی محمدباقر ،یمجلس .13

 ،یمحمدباقر بهبود قیتحق ،احکام القرآن یف انیزبدة البتا(، )بی احمد ،یلیمقدس اردب .14
 .ةیمکتبة المرتضوتهران: 

 قم: ،شرح ارشاد االذهان یمجمع الفائدة و البرهان ف، (1321) احمد ،یلیمقدس اردب .17

 .2و  7، 3ج ن،یوابسته به جامعه مدرس یمؤسسه نشر اسالم

، تحقیق عباس فی شرح شرائع االسالم جواهر الکالم، ق(1414) محمدحسن ،ینجف .12
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 .13ج وت: دار احیاء التراث العربی،قوچانی، بیر

، در «و آثار آن در فقه نید یانکار ضرور یبررس»(، 1391) محمدجواد فرد،یریوز .12
 .39، ش دوفصلنامه عالمه

 .زانیم :تـهران، یاساس یهایحقوق بشر و آزاد (،1314هاشمی، سید محمد ) .11
 

 التین ب:
1. Constitution of Russia, Article 30: Adopted at National Voting on December 12, 
(1993), Universal Declaration of Human Rights, Article 20. 

 
2. R. Arnett (1894), La liberté de réunion en France, Son histoire et sa 
législation, Paris: Arthur Rousseau. 
3. Jeremy McBride (2005), Freedom of Association, in The Essentials of... 

Human Rights , London: Hodder Arnold. 

4. Jean Claude Bardout (1901), L'histoire étonnante de la Loi, le droit des 
associations avant et après Pierre Waldeck-Rousseau. 
5. John Augustin Ryan (1913), Catholic Encyclopedia Right of Voluntary 
Association, Vol. 2. 

 


