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 ّاهَازیي اسالهی ٍ آزادی زهاىعایت ّنررٍیِ شَرای ًگْباى در 
 

 حسي هحودی

 تْطاى تْطتی ضْیس زاًطگاُ اظ يوَهی حمَق اضضس واضضٌاسی التحػیل فاضٌ 

 

 چکیدُ

ّا زض لاًَى اساسی ّستٌس. ّط وٌٌسُ آظازیهثاًی ٍ هَاظیي اسالهی زض وٌاض هػازیك هػلحت يوَهی، هْوتطیي يَاهل تحسیس

ذالق يوَهی تِ يٌَاى ياهل هستملی زض لاًَى اساسی ٍ اسٌاز تیي الوللی هَضز تَرِ لطاض گطفتِ است ٍلی ضَضای چٌس ا

ّا ضا وٌٌسُ آظازیای وِ زض چاضچَب هَاظیي اسالهی تاضس، ًمص تحسیسًگْثاى زض ضٍیِ ذَز ًطاى زازُ وِ تٌْا اذالق يوَهی

وٌٌسُ ًرَاّس زاضت. زض تسیاضی اظ هَاضز، هَاظیي اسالهی يوَهی ًمص تحسیسذَاّس زاضت ٍ ذاضد اظ هَاظیي اسالهی، اذالق 

ّا تِ ٍسیلِ هػالح ّا تَزُ است ٍ ضَضای ًگْثاى زض آضاء تسیاضی تا تىیِ تط لَايس اسالهی هاًى اظ تحسیس آظازیحاهی آظازی

ي اسالهی لطاض ًگطفتِ است. زض حمیمت زض ّط ّا زض هماتل هَاظیاها ایي ضٍیِ تا رایی تَزُ است وِ آظازی ؛يوَهی ضسُ است

ّا تًاضؾی تا هَاظیي اسالهی پیسا ًوَزُ است، ضٍیِ ضَضا تط ایي تَزُ وِ تا تفسیطی هَسى اظ هفَْم هَاظیي را وِ آظازی

ی ضٍ ساذتِ است. ایي ضٍیِ ضَضاّا ضا تا هحسٍزیتی حساوخطی ضٍتِاسالهی زض رْت ايوال حساوخطی آى تطآهسُ ٍ آظازی

ّای فطزی ٍ گطٍّی است، لاتل ًمس تِ ًگْثاى تِ يٌَاى زازضس اساسی د.ا.ا، تا تَرِ تِ ایٌىِ یىی اظ ٍنایفص زفاو اظ آظازی

تَاًس تا تطزاضت حساللی ٍ تفسیط هؿیك اظ هَاظیي اسالهی، زاهٌِ يَاهل تحسیسوٌٌسُ ضسس. تِ ایي هًٌی وِ ضَضا هیًهط هی

ای وِ تًازل تیي ّا ضا تِ غَضت حساوخطی هَضز حوایت ذَز لطاض زّس، تِ گًَِتیزِ، آظازیّا ضا واّص زازُ ٍ زض ًآظازی

 ّا ٍ هَاظیي اسالهی هحمك ضَز.آظازی

 

 .اساسی زازضس ًگْثاى، ضَضای ّا، آظازی اسالهی، هَاظیي ٍ هثاًیّای كلیدی:  ٍاژُ
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 هقدهِ

هی ایطاى، تِ هَرة لاًَى اساسی، هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی زض تا لطاض گطفتي اسالم زض يطؼ روَْضیت زض ًهام روَْضی اسال

ّا )هػازیك هػالح يوَهی( لطاض گطفت. ضَضای ًگْثاى تِ يٌَاى زازضس اساسی ایطاى، اظ وٌاض سایط يَاهل هحسٍزوٌٌسُ آظازی

الهی است لصا ضٍیِ ایي ق.ا هَنف تِ پاسساضی اظ هَاظیي اس 4ّا است ٍ اظ سَیی زیگط تِ هَرة اغل یه سَ پاسساض آظازی

 ضَز:ای زاضز. زض ایي ًَضتاض تِ هسائل ظیط پطزاذتِ هیوٌٌسُّا ًمص تًییيضَضا زض تًییي تًازل تیي هَاظیي اسالهی ٍ آظازی

 سَاالت فطيی:

 هفَْم هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی چیست ٍ زاهٌِ ايوال آى زض ضٍیِ ضَضای ًگْثاى چگًَِ است؟ -1

 اًس؟ّا تِ ضسویت ضٌاذتِ ضسُالوللی تِ يٌَاى ياهل هحسٍزوٌٌسُ هططٍو آظازیاز تیيآیا هَاظیي زیٌی زض اسٌ -2

 زض ضٍیِ ضَضای ًگْثاى چِ ًسثتی تیي هَاظیي اسالهی ٍ اذالق يوَهی تطلطاض است؟ -3

 سَال اغلی:

 ای ضا اتراش ًوَزُ است؟ّا ٍ هَاظیي اسالهی چِ ضٍیِضَضای ًگْثاى زض تًاضؼ آظازی -1

گیطز. زض ْاض لسوت تطىیل ضسُ است. زض لسوت اٍل، هفَْم ٍ زاهٌِ هَاظیي اسالهی هَضز تطضسی لطاض هیایي همالِ اظ چ

ضَز. زض لسوت چْاضم تِ لسوت زٍم ًسثت هَاظیي اسالهی ٍ اذالق يوَهی ٍ زض لسوت سَم ًسثت آى تا آظازی هكالًِ هی

 ضَز.ِ هیّا پطزاذتضٍیِ ضَضای ًگْثاى زض تًاضؼ هَاظیي اسالهی ٍ آظازی

 

 هفَْم هباًی ٍ هَازیي اسالهی -1

ّا زض ًهط گطفتِ ضسُ است. اظ هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی زض اغَل هرتلف لاًَى اساسی تِ يٌَاى هحسٍزیتی تط زاهٌِ آظازی

ضَز آى است وِ هثاًی اسالهی هفَْهی رسا اظ هَاظیي رولِ اتْاهاتی وِ زض تطذَضز تا ایي اغَل لاًَى اساسی احساس هی

 اسالهی زاضز.

 تعریف هباًی اسالم -1-1

تِ تطتیثی وِ اگط آى ضا تطزاضًس، آًچِ تط آى  1ضَزهثاًی زض لغت روى ولوِ هثٌا ٍ اهطی است وِ چیع زیگطی تط آى استَاض هی

ستِ ضیعز. تِ ایي تطتیة تًثیط هثاًی اسالم، هطتول تط آى زستِ اظ اهَض زیٌی است وِ ٍرَز اسالم تاستَاض ضسُ است، فطٍ هی

                                                           
1
 . هب ثٌبء يلیِ الطیء. 
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ضیعز. تط اساس اتفاق هصاّة ٍ چٌاًچِ ّط یه اظ آًاى تطزاضتِ ضًَس اسالم زض ًهط هسلویي فطٍ هی 1تِ ٍرَز آًْا است

ٍلی هثاًی اسالم زض لاًَى اساسی روَْضی اسالهی ایطاى، ناّط زض اغَل  2اسالهی، تَحیس، ًثَت، هًاز، هثاًی اسالم است.

زض اغل  3لاًَى اضاضُ گطزیسُ است. ة ضیًِ زض همسهِ لاًَى اساسی رعء الیتغیطزیي اسالم تِ ضٍایت ضیًِ است چَى هصّ

لاًَى اساسی، هثاًی اسالم تِ يٌَاى ياهل هحسٍزوٌٌسُ آظازی تیاى ٍ آظازی تزوًات زض ًهط گطفتِ ضسُ است. حال  27ٍ  24

اًی اسالم ضا هسًهط زاضز؟ آیا تطزاضتی ضَز ایي است وِ ضَضای ًگْثاى زض ضٍیِ ذَز وسام هفَْم اظ هثسَالی وِ هكطح هی

ضَضای ًگْثاى لاًَى هكثَيات ضا هَضز تاییس ذَز  79حساوخطی اظ آى زاضز یا تفسیط هؿیمی اظ آى اضائِ زازُ است؟ زض سال 

آظازی  تِ يٌَاى ياهل هحسٍز وٌٌسُ "هثاًی اسالهی "زض وٌاض  "احىام اسالهی" ایي لاًَى 1374لطاض زاز زض حالی وِ زض هازُ 

ضسس ضَضای ًگْثاى تطزاضت ٍ تفسیط حساوخطی اظ هثاًی اسالهی ضا زض ًهط گطفتِ وِ ّا زض ًهط گطفتِ ضسُ تَز. لصا تِ ًهط هی

 گطزز.ضاهل احىام اسالهی ًیع هی

 تعریف هَازیي اسالهی -1-2

تَاى زض ّا ضا هیوِ ایي هیعاى ضٍزهَاظیي اسالهی، روى هیعاى ٍ تِ هًٌای هًیاض ٍ ؾاتكِ است ٍ تطای سٌزص اهَض تِ واض هی

يلَم فمْی هاًٌس اغَل ٍ لَايس یا هًاضف اسالهی اظ لثیل والم ٍ فلسفِ ٍ هاًٌس ایٌْا رست ٍ رَ وطز. تطذی هَاظیي اسالهی 

اًس. گطٍّی زیگط تا يٌایت غطاحت ٍ تأویس اغل چْاضم لاًَى اساسی ٍ ضا آًچِ زاذل زض ارتْاز ٍ استٌثاـ تاضس زاًستِ

ح تِ ایٌىِ اقالق یا يوَم ایي اغل تط ّوِ اغَل لاًَى اساسی همسم است، هَاظیي اسالم ضا آى زستِ همطضات وِ تػطی

تٌسی تٌعیي ٍ ضَز زاًستِ ٍلی زض هَؾَيات ًَپیسا ٍ ًیاظّای رسیس ظهاًِ هخل سْویِهستمیواً اظ هٌاتى ضطو استٌثاـ هی

اًس هیعاى اسالم آى زیگط ایٌگًَِ تیاى وطزُ تطذی 5اًس.احىام اسالهی زاًستِتًییي ًطخ آى ٍ هسائلی اظ ایي لثیل ضا اظ زستِ 

 6است وِ ًتَاًین تگَیین ذالف اسالم است ٍ تِ يثاضتی هكاتك تا استٌاز فمْا است.

                                                           
1
ك ٍ هَسى لطاض گطفتِ است وِ هی تَاى آًْب اض زض احتوبالت هحوس ّبضوی زض ایي ذػَظ هًتمس است؛ يٌَاى هجبًی اسالم هَضز تًبثیط ٍ تفبسیط هؿی سیس . 

 ظیط ثستِ ثٌسی ًوَز:

اهبهت هی ثبضس وِ ثب للت اًسبى اضتجبـ زاضز ًِ  الف(هطاز اظ هجبًی اسالهی فمف ايتمبزات اسالهی یًٌی ّوبى اغَل زیي ٍ هصّت، تَحیس، هًبز، ًجَت، يسل ٍ

تمبزات ٍ احىبم اسالهی است؛ ثسیي هًٌی وِ يالٍُ ثط اغَل ٍ فطٍو زیي، اهَض زیگطی ثِ ًبم احىبم فطز ٍ اجتوبيی سالم، ايثب ايوبل اٍ. ة(هٌهَض اظ هجبًی ا

گطزز؛ ًهیط هجبظات ّبی اسالم، حجبة، اضث. ج(هجبًی اسالم توبهی تعلعل ٍ اؾكطاة زض اسالم هیاسالهی ٍجَز ًساضز وِ ایجبز ذلل زض آًْب هٌجط ثِ 

 ضَز.بم ٍ اذاللیبت ضا ضبهل هیىين اظ يمبیس، احطف ؾطٍضی اسالم اهً

ًجَت، هًبز ثِ يٌَاى  ثبضس وِ زض ایي غَضت اغَل تَحیس،ظ هًیبض هطظ هیبى اسالم ٍ وفط هیزض ایي ذػَظ ثْتطیي ضاُ ضٌبذت هجبًی اسالم، ثْطُ گیطی ا

مباوی ي حديد آزادی بیان ي مطبًعات از سُ حَظُ ٍ زاًطگبُ، ًمل اظ: پژٍّطى ثِ ٍ زیي ٍ يسل ٍ اهبهت ثِ يٌَاى هصّت ضیًِ ذَاّس ثَز.. هجبًی

 .14-13، ثیتب، غع دیدگاٌ فقٍ ي حقًق
2
فمْی ٍ پیطیٌِ تبضیری، ّوِ حبوی اظ آى است وِ اذتالفبت ثط سط احىبم ٍ لجَل ًساضتي ثطذی احىبم، ّیچ یه هَججبت ذطٍج اظ اسالم  هستٌسات . 

ضَز وِ فطز ثِ اًىبض تَحیس، هًبز، ًجَت فمْبی ضیًِ اضتساز ٍلتی ٍالى هی اًس. اظ ًهطهجٌب تلمی ًطسُ ی ًفسِ ثِ يٌَاىض فهحسَة ًطسُ اًس یًٌی ایي زستِ اظ اهَ

 یب یىی اظ آًْب ثپطزاظز.. اهبم ذویٌی اضتساز ًسجت ثِ هٌىط هًبز ضا ثب احتوبل، ثیبى ًوَزُ است.

3
 .305 ظ، 81چبح  ّطىسُ هكبلًبت ضاّجطزی،، پژٍرساوٍ َا ي ثبات سیاسی. جوًی اظ ًَیسٌسگبى،  

4
 "ضًَس آظازًس...ًططیبت جع زض هَاضز اذالل ثِ هجبًی ٍ احىبم اسالم ٍ حمَق يوَهی وِ زض ایي فػل هطرع هی" . 

5
 .157 ظ ،1386، هْط 111 شمارٌ ماَىامٍ معرفت،، "هجبًی لبًًَگصاضی زض افغبًستبى"، يیس هحوس، احوسی . 

6
ٍ ًحَُ ًهبضت آى ثط لَاًیي ٍ  ثطضسی فمْی ٍ حمَلی جبیگبُ ضَضای ًگْجبى زض ًهبم جوَْضی اسالهی"ٍ افتربض، زاًص پَض،  ثجٌَضزی، هحوس هَسَی . 

 .51 ظ ،90 ظهستبى ،52، ش پژيَشىامٍ متیه، "همطضات
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شیل همسهِ لاًَى اساسی ٍ شیل اغل چْاضم لاًَى  58تا تَرِ تِ تطضسی هططٍح هصاوطات هزلس تػَیة لاًَى اساسی سال 

ایي اغل تط ولیِ  سی ٍ تَرْاً تِ ایٌىِ اغل چْاضم زض فػل اٍل ٍ شیل اغَل ولی لاًَى اساسی لطاض زاضتِ ٍ حاوویتاسا

ضسین وِ تیي الفال هَاظیي اسالهی ٍ هثاًی اسالم، ضاتكِ لَاًیي ٍ همطضات ٍ هزوَو ًهطات يلوا، ارواالً تِ ایي ًتیزِ هی

 1ضَز.اسالم تواهی ایي تًاتیط ضا ضاهل هیيوَم ٍ ذػَظ هكلك تطلطاض است ٍ هَاظیي 

 

 ًسبت هباًی ٍ هَازیي اسالم با اخالق عوَهی -2

ايالهیِ  29ّا ضٌاذتِ ضسُ است. هازُ الوللی تِ يٌَاى یىی اظ يَاهل هْن هحسٍزوٌٌسُ آظازیاذالق يوَهی زض اسٌاز تیي

سیاسی، اذالق يوَهی ضا زض وٌاض هػازیك هػلحت  الوللی حمَق هسًی ٍتیي هیخاق 193، تٌس سَم هازُ 2رْاًی حمَق تطط

زضحالی است وِ زض ّیچ وسام اظ اسٌاز  ّا تِ ضسویت ضٌاذتِ است. ایييوَهی تِ يٌَاى یىی اظ يَاهل هحسٍزوٌٌسُ آظازی

ًطسُ است  ، شوطّاّای ٍاضز تط آظازیای، زیي ٍ هصّة ٍ احىام آى ّیچ گاُ تِ يٌَاى یىی اظ هحسٍزیتالوللی ٍ هٌكمِتیي

هیخاق حمَق هسًی ٍ سیاسی ّطگًَِ زيَت تِ تٌفط هلی یا ًژاز یا هصّثی وِ هحطن تثًیؽ  20تلىِ حتی زض تٌس زٍم هازُ 

تَاى تطزاضت وطز هیخاق حمَق هسًی ٍ سیاسی هی 20تٌس زٍم هازُ  اظ یا هراغوِ یا ايوال ظٍض ضَز ضا هوٌَو ًوَزُ است.

-زاًس تلىِ ايوال هحسٍزیت تِ هَرة آى ضا ًاهططٍو هیّا ًویا ياهل هحسٍزیت آظازیوِ ایي سٌس ًِ تٌْا زیي ٍ هصّة ض

 زاًس.

، اذالق اسالهی ٍ يفت يوَهی )تِ يٌَاى لسوتی اظ اذالق( هَضز 165ٍ  10 اغَلزض لاًَى اساسی روَْضی اسالهی زض 

اظیي اسالهی تِ يٌَاى یىی اظ هْوتطیي ( ًیع هثاًی ٍ ه4،20،24،26،27،28َاضاضُ لطاض گطفتِ ٍ زض اغَل زیگطی )اغَل 

ّای هلت آٍضزُ ضسُ است. لصا زض لاًَى اساسی ّط زٍ، هَضز اضاضُ لطاض ّا تِ زًثال حمَق ٍ آظازیيَاهل هحسٍزوٌٌسُ آظازی

ْثاى گطفتِ است ٍلی تِ هٌهَض آگاّی زض هَضز زاهٌِ اذالق يوَهی زض هماتل هَاظیي ٍ هثاًی اسالهی تایس تِ ضٍیِ ضَضای ًگ

 يٌَاى زازضس اساسی هطارًِ وطز. تِ

ضسس ضاتكِ تیي اذالق ٍ زیي ضاتكِ يوَم ٍ ذػَظ هي ٍرِ تاضس تِ ایي هًٌی وِ هوىي است تسیاضی اظ تِ ًهط هی

اذاللیات تاضس وِ زض زیي رایگاّی ًساضتِ تاضس ٍ ّوچٌیي هوىي است تسیاضی اظ لَايس زیٌی تاضس وِ اظ ًهط اذاللیَى، 

ضسس وسام یه تطریح زاضز؟ ضَضای اضس ٍ حال زض تًاضؼ تیي اذالق ٍ هثاًی ٍ هَاظیي زیٌی وِ هوتٌى تِ ًهط ًویاذاللی ًث

الیحِ آییي زازضسی "ایي تمسین تٌسی ضا هَضز لثَل لطاض زازُ است. هزلس ضَضای اسالهی  8/4/78ًگْثاى زض ًهطی هَضخ 

ایطاز ضَضای  2تػَیة وطز ٍ تِ ضَضای ًگْثاى فطستاز. تٌس  18/3/78ید زازگاُ ّای يوَهی ٍ اًمالب زض اهَض هسًی ضا زض تاض

                                                           
1
 .cl-m.mihanblog.com/post/55 :ًمل ضسُ اظ 

2
 ضضس آظاز ٍ وبهل ضرػیت اٍ ضا هیسط وٌس. همبثل آى جبهًِ ای ٍنیفِ زاضز وِ الف(ّط وس زض"ايالهیِ جْبًی حمَق ثطط:  29 هبزُ . 

یی ٍ ة( ّط وس زض اجطای حمَق ٍ استفبزُ اظ آظازی ّبی ذَز فمف تبثى هحسٍزیت ّبیی است وِ ثِ ٍسیلِ لبًَى ٍ هٌحػطا ثِ هٌهَض تبهیي ٍ ضٌبسب

بت اذاللی ٍ ًهن يوَهی ٍ ضفبُ ّوگبًی زض ضطایف یه جبهًِ زهَوطاتیه ٍؾى گطزیسُ ٍ ثطای ضيبیت غحیح همتؿی هطايبت حمَق ٍ آظازی ّبی زیگطاى

 "است
3
است ٍ لصا هوىي است تبثى هستلعم حمَق ٍ هسئَلیت ّبی ذبظ  2ايوبل حمَق هصوَض زض ثٌس  -3"حمَق هسًی ٍ سیبسی:  هیثبق 19سَم هبزُ  ثٌس . 

 ای اهَض شیل ؾطٍضت زاضتِ ثبضس:لبًَى تػطیح ضسُ ٍ ثط ّبی هًیٌی ثطَز وِ زضهحسٍزیت

 الف(احتطام حمَق ٍ حیثیت زیگطاى

 ة(حفم اهٌیت هلی یب ًهن يوَهی سالهت یب اذالق يوَهی
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هَضز  زض 61يوَم هازُ "ًگْثاى تِ ایي الیحِ لاتل تأهل است. ضَضای ًگْثاى زض تٌس زٍم ایطازات ایٌگًَِ ايالم ًهط ًوَز: 

 ."لطاضزازّای ذالف اذالق حسٌِ وِ ذالف هَاظیي ضطو ًثاضس غیط ضطيی است.

ضا حاٍی ًىات تسیاض هْوی است: ضَضای ًگْثاى زض ایي ًهط غطیحاً تیاى ًوَز وِ اذالق حسٌِ لعٍهاً هكاتك تا ایي ًهط ضَ

 هَاظیي اسالهی ًیست ٍ هوىي است وِ هػازیمی اظ اذالق حسٌِ ٍرَز زاضتِ تاضس وِ هكاتك تا هَاظیي اسالم ًثاضس.

گیطز وِ زاذل زض ّا هَضز لثَل لطاض هیياهل هحسٍزوٌٌسُ آظازیلصا زض ضٍیِ ضَضای ًگْثاى اذالق حسٌِ تا رایی تِ يٌَاى 

هَاظیي اسالهی ٍ هكاتك تا آى تاضس. تِ ایي هًٌی وِ آى زستِ اظ هػازیك اذالق حسٌِ وِ شیل ضوَل هَاظیي اسالهی لطاض 

 ّا ضا هحسٍز وٌٌس.تَاًٌس حمَق ٍ آظازیگیطًس، ياهل هحسٍزوٌٌسُ آظازی ًرَاٌّس تَز ٍ ًویًوی

ضَضای ًگْثاى زض ًهطاتی زیگط ایي ضٍیِ ضا هَضز تأویس لطاض زازُ ٍ اذالق حسٌِ ضا زض چاضچَب هَاظیي اسالهی تِ يٌَاى ياهل 

هططٍو هحسٍز وٌٌسُ آظازی زض ًهط گطفتِ است. زض ایي ظهیٌِ ًهط ضَضای ًگْثاى زض پاسد تِ استًالم زیَاى يسالت ازاضی زض 

 ضْطزاضی تثطیع لاتل تَرِ است. 17/6/66هَضخ  57/23352ترطٌاهِ ضواضُ  1هَضز تٌس 

هتطی تًثیِ  8/1هتط، پٌزطُ زض اضتفاو  8هتط ٍ ووتط اظ  8ّای تا يطؼ زض گصضگاُ"ایي ترطٌاهِ همطض ضسُ است وِ:  1زض تٌس 

وِ ایي وٌس گیطز. هسيی زض زفايیات ذَز تیاى هیایي ترص ًاهِ اظ سَی ضرػی هَضز ايتطاؼ لطاض هی "ذَاّس ضس.

هحسٍزیت زض هَاضزی وِ تٌْا ضاُ تأهیي ًَض ٍ ضٍضٌایی اظ سوت گصض هوىي تاضس، سلة حك ٍ آظازی هططٍو هطزم ٍ اظ 

"یطیس اهلل تىن الیسطٍ ال یطیس تىن الًسط"ٍ ذالف آیِ وطیوِ  هػازیك هرالفت تا لايسُ الؾطض ٍ الحطد
ها یطیس اهلل "ٍ آیِ  2

"لیزًل يلیىن هي حطد
 است. 3

حوایت اظ حمَق اًساًی ٍ ضيایت  ترطٌاهِ هَضز ايتطاؼ زلیما زض رْت": زاضی تثطیع زض زفايیات ذَز ايالم ًوَز وِضْط

ّای هطزم است. لصا لايسُ تسلیف تا ٍضٍز يٌػط هَاظیي اسالهی ٍ رلَگیطی اظ اؾطاض تِ غیط ًاضی اظ اضطاف گصضّا تِ ذاًِ

ٍ تأهیي آسایص  ٌاسی ٍ زض رْت ضيایت هػالح يوَهی ٍ اغَل يفت ٍ يػوتالؾطض هحسٍز ضسُ ٍ هثتٌی تط تزاضب ٍ واضض

 "ٍ آضاهص هطزم همطض ضسُ است.

ضٍضي است وِ ّسف اظ ایي ترطٌاهِ حفم اذالق حسٌِ ٍ يفت يوَهی است وِ هٌكثك تا هَاظیي اسالهی است تِ ّویي 

ایٌگًَِ  10/8/75آظازی هالىیت پصیطفتِ ٍ زض تاضید  زلیل ضَضای ًگْثاى زض ایي هَضز اذالق حسٌِ ضا تِ يٌَاى ياهل تحسیس

ترطٌاهِ ضْطزاضی تثطیع ٍ تؿییماتی وِ اظ آى ًاحیِ تِ ضْطًٍساى ٍاضز هی ضَز زض غَضتی وِ تط  11تٌس "ايالم ًهط ًوَز: 

 "ذالف لاًَى ًثاضس، ذالف ضطو ًیست.

آییي ًاهِ ارطایی لاًَى الحاق یه  6تٌس ث هازُ "ضز یا ًهط ضَضای ًگْثاى زض پاسد تِ استًالم زیَاى يسالت ازاضی زض هَ

ظیط ًهط ضْطزاضی تْطاى )هػَب  تثػطُ تِ هازُ ٍاحسُ لاًَى زض ذػَظ توطوع اهَض هطتَـ تِ تاوسی ضاًی ضْط تْطاى

"ضَضای اًمالب اسالهی( 28/3/59
ی لطاض ضاًضا تِ يٌَاى یىی اظ ضطایف الظم تطای زضیافت پطٍاًِ تاوسی "تأّل"وِ ضطـ  4

زازُ تَز ضا هكاتك ضطو ايالم ًوَز، لاتل تَرِ است. آًچِ پطت ًهط ایي ًهط ضَضای ًگْثاى زض ایي هَضز ٍرَز زاضز، يفت 

ٍ اذالق حسٌِ است تِ ایي هًٌی وِ زض ایي هَضز ضَضای ًگْثاى تِ هٌهَض تأهیي اذالق حسٌِ ٍ يفت يوَهی تا  يوَهی

 ی ضغل ضا تا هحسٍزیت ضٍ تِ ضٍ ساذتِ است.( آظاز"تأّل"تًییي ضطایكی )اظ رولِ 

                                                           
1
 "يمَز ٍ لطاضزازّبیی وِ هرل ًهن يوَهی یب ثط ذالف اذالق حسٌِ است زض زازگبُ لبثل تطتیت اثط ًیست.": الیحِ لبًَى آ.ز.م 6هبزُ  . 

2
 .185سَضُ ثمطُ/ آیِ  

3
 .6. سَضُ هبئسُ/ آیِ  

4
 .23/8/1374هَضخ  14769ضسوی ضوبضُ  ضٍظًبهِ . 
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تٌاتطایي هوىي است وِ زض لاًَى اساسی یا لَاًیي يازی، اذالق حسٌِ رسای اظ هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی تِ يٌَاى ياهل 

 ضَز ایي است وِ اذالقٍ اظ ضٍیِ ضَضای ًگْثاى تطزاضت هی ّا زض ًهط گطفتِ ضسُ تاضس اها آًچِ هسلن استتحسیس آظازی

تَاًٌس زض لالة ياهل هحسٍزوٌٌسُ آظازی زض ًهط گطفتِ حسٌِ ٍ يفت يوَهی تِ يٌَاى لسوتی اظ اذالق حسٌِ، ظهاًی هی

ضًَس وِ زض چاضچَب هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی ٍ هٌكثك تا آى تاضٌس. تِ يثاضتی هػازیك اذالق حسٌِ وِ ذاضد اظ چاضچَب 

 ّای فطزی ٍ گطٍّی ضا هحسٍز ًوایس.تَاًس حمَق ٍ آظازیى ًویهَاظیي اسالهی تاضس، هكاتك ضٍیِ ضَضای ًگْثا

 

 ّاًسبت هباًی ٍ هَازیي اسالهی با حقَق ٍ آزادی -3

ای است وِ ّسفص ضّا ساذتي فطز اظ ّطگًَِ لیس ٍ تٌس، ارثاض ٍ آظازی ذَز ًَيی ضفتاض ٍ ضاُ ٍ ضٍش ٍ ًهن پصیطفتِ ضسُ

اگط آظازی  حال 1ًػة است تا همام ٍ وطاهت ٍ حیخیت اًساًی پاس زاضتِ ضًَس.يسالتی، نلن ٍ استثساز ٍ رْل ٍ تالتعام، تی

ضَز لصا ّا ٍاضز هیضَز ٍ آسیة رسی تط تسًِ ذَز آظازیتِ هًٌی هكلك زض ًهط گطفتِ ضَز، زض راهًِ ّطد ٍ هطد ایزاز هی

ّا تایس تِ هَرة لَاًیي همطض هحسٍزیتّا ٍرَز ًساضز. تِ هَرة اغل لاًًَیت ایي ای رع تًییي حسٍز هطظ تطای آظازیچاضُ

-لَاًیي يطفی ٍ زیٌی تِ تسضیذ ًْازیٌِ ضسُ ٍ تِ غَضت لَاًیي حمَلی زض هی ضَز. زض گصاض راهًِ سٌتی تِ راهًِ هسضى

 ّایّا ٍ هحسٍزیتّای حمَلی زض ّواٌّگی تا آظازیّا ٍ هحسٍزیتآیٌس. تِ يثاضتی ّوَاضُ ًیاظ تِ آى ٍرَز زاضز وِ آظازی

تا استفازُ اظ یه هىاًیعم زیٌاهیه تا یىسیگط  -وِ چٌساى لاتل تفىیه ًیستٌس –زیٌی ٍ اذاللی يول وٌٌس ٍ حَظُ آى زٍ 

-ّا تِ هَرة هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی، اهطی قثیًی تِ ًهط هیزض راهًِ زیٌی ایطاى، هحسٍز ضسى آظازی 2ضًَس.ساظگاض هی

ّا ضا فطاّن ًوَزُ است. تِ گًَِ ای ظهیٌِ ايوال هحسٍزیت تط زاهٌِ آظازی "َضیتروْ"زض وٌاض  "اسالهیت"ضسس. لطاضگطفتي 

اساسی روَْضی اسالهی ایطاى، زض اغَل هرتلف تط اّویت هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی تأویس  تِ ّویي هٌهَض است وِ لاًًَگصاض

ٍ هَاظیي اسالم ضا تِ يٌَاى هحسٍزیتی ًوَزُ ٍ تِ ٍیژُ زض فػل سَم لاًَى اساسی وِ هطتَـ تِ حمَق هلت است، هثاًی 

اغلی تط زاهاى آظازی همطض زاضتِ است. تِ زلیل حساسیت ّویي هَؾَو است وِ ذثطگاى لاًَى اساسی اغل چْاضم ضا تِ 

هٌهَض حفم هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی تط توام اغَل لاًَى اساسی ٍ ّوچٌیي تط لَاًیي يازی ٍ همطضات حاون زاًستِ است. ایي 

 یت زض لَاًیي يازی تِ ٍیژُ زض لَاًیي هكثَيات ًیع اًًىاس یافتِ است.هحسٍز

لصا زض روَْضی اسالهی ًیع تِ يٌَاى یه راهًِ زیٌی، اذالق ٍ زیي اسالم زض رَّطُ لَاًیي ًفَش ًوَزُ است. زض حمیمت 

ّای فطزی ٍ هَاضز، حمَق ٍ آظازیاًس. تِ ّویي زلیل زض تسیاضی اظ لَايس اذاللی ٍ اسالهی تِ غَضت لَاًیي حمَلی زض آهسُ

روًی وِ زض ًتیزِ وطاهت اًساًی تِ هطزم تًلك گطفتِ است تا اذالق ٍ هَاظیي ٍ هثاًی اسالهی هوىي است تًاضؼ پیسا 

وٌس. زض راهًِ زیٌی ٍ اسالهی ایطاى ّواًگًَِ وِ زض لاًَى اساسی اًًىاس یافتِ است، حفم هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی زض 

ّا است وِ تا هحسٍزیت ّا، آظازیویت لطاض گطفتِ است. ضٍضي است وِ زض تًاضؼ ایي هثاًی ٍ هَاظیي تا آظازیزضرِ اٍل اّ

 ضٍ ذَاّس ضس.تِضٍ

ّا ٍ يَاهل هحسٍزوٌٌسُ آظازی ضا وِ تِ ّا زض ًهطیاتص زاهٌِ آظازیضَضای ًگْثاى تِ يٌَاى زازضس اساسی ٍ هسافى آظازی

ساظز. ایي زض حالی است وِ اغل چْاضم لاًَى اساسی، فمْای ضَضای است ضا يولی هی هَرة لاًَى اساسی تًییي ضسُ

 ًگْثاى ضا هَنف تِ حفم هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی ًوَزُ است.

 

 هباًی ٍ هَازیي اسالهی در رٍیِ شَرای ًگْباى -4

                                                           
1
 .213ظ ، 1387 ًطط لكطُ، تْطاى، چبح اٍل، ،خط قرمس آزادی اودیشٍ ي بیان، حد ي مرزَای آن، جوًی اظ ًَیسٌسگبى، ًبغط ٍ فىَّی . 

2
 .13-12 ظ، َمان . 
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ٌس وِ زض لاًَى اساسی ٍ لَاًیي ّایی ّستٍ هَاظیي اسالهی اظ رولِ هحسٍزیت ّواًگًَِ وِ هَضز اضاضُ لطاض گطفت، هثاًی

يازی روَْضی اسالهی اًًىاس یافتِ است. ایي اهط ًتیزِ آهیرتي روَْضیت ٍ اسالهیت ٍ لطاض گطفتي ایي زٍ وٌاض ّن هی 

هَضز تَرِ لطاض گیطز. تِ هَرة ایي اغل، ولیِ  1لاًَى اساسی 4ضَز وِ اغل تاضس. اّویت ایي هَؾَو ٍلتی آضىاض هی

ت اظ ّط ًَيی وِ تاضٌس تایس تا هَاظیي اسالهی هٌكثك تاضس. ایي اغل تط اقالق ٍ يوَم توام اغَل لاًَى لَاًیي ٍ همطضا

، ایي اغل تِ اغلی ولی تثسیل ضسُ وِ ًِ تٌْا توام لَاًیي يازی تلىِ اساسی حاون است. زض حمیمت تِ ذاقط اّویت هَؾَو

ّای هلت( تایس تا هَاظیي اسالهی اساسی زض هَضز حمَق ٍ آظازیتوام اغَل لاًَى اساسی )اظ رولِ اغَل فػل سَم لاًَى 

هٌكثك تاضس. زض حمیمت اّویت ایي هَؾَو تا رایی است وِ ضایس تتَاى گفت وِ هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی هْوتطیي ياهل 

 ضَز.ضٍیِ ضَضای ًگْثاى هحسَب هی ّا زضهحسٍزوٌٌسُ آظازی

ّا ضا ًساضتِ است تلىِ زض تسیاضی اظ هَاضز گْثاى ّویطِ ًمص تحسیسوٌٌسُ آظازیهثاًی ٍ هَاظیي اسالهی زض ضٍیِ ضَضای ً

ٍ زض اوخط هَاضز آًچِ تطای  ّا ًپصیطفتِتِ ٍیژُ زض تطضسی هػَتات هزلس، ایي ضَضا، ًهط هزلس ضا تطای هحسٍز وطزى آظازی

َاظیي اسالهی تَزُ است. زض ایي ظهیٌِ ًهط ّا هَضز استٌاز ضَضا لطاض گطفتِ است، هثاًی ٍ هيسم پصیطش هحسٍزیت آظازی

قطح یه فَضیتی اغالح لاًَى تًاًٍی ًوَزى تَلیس ٍ یىپاضچِ ضسى اضاؾی زض حَظُ "زض هَضز  18/6/82ضَضای ًگْثاى هَضخ 

لاتل تأهل است. یىی اظ اسثاب ٍ العاهات آظازی هالىیت، آظازی ّط ًَو تػطف زض هال  "يول ضطوت ّای تًاًٍی ضٍستایی

 ایي قطح ّطگًَِ تفىیه ٍ افطاظ ٍ تمسین 7ضز هالىیت ٍ آظازی فطٍش توام یا لسوتی اظ آى است. حال تِ هَرة هازُ هَ

 اضاؾی ايؿای ضطوت تًاًٍی تَلیس چِ تِ غَضت لْطی ٍ چِ اضازی تِ همساض ووتط اظ حسًػاب تًییي ضسُ هوٌَو ضس.

اها ضَضای ًگْثاى زض ایي هَضز ًهط هزلس زض ظهیٌِ  ؛ًوایسهیایي قطح، آظازی هالىیت ضا هحسٍز  7ضٍضي است وِ هازُ 

)الحالی( اظ ایي ًهط وِ  7هازُ "هحسٍز ًوَزى آظازی هالىیت ضا تطذالف هَاظیي ضطيی زاًست ٍ ایٌگًَِ ايالم ًهط وطز: 

ط یه اظ سْام ووتط اظ ّا ٍ زض هَضز سایط وطاٍضظاى زض غَضتی وِ ّتفىیه ٍ افطاظ هالىیي هطاو ضا زض هَضز ايؿای تًاًٍی

 "ًػاب همطض تاضس هٌى وطزُ است، ذالف ضطو ضٌاذتِ ضس.

، 13/3/602هػَتات هَضخ "هَضزی زیگط ضَضای ًگْثاى زض پاسد تِ استًالم زیَاى يسالت زض هَضز هكاتك ضطو تَزى  یا زض

الم ًوَز. تِ هَرة ایي هػَتات ایي هػَتات ضا ذالف ضطو اي "ًهاضت تط گستطش ضْط تْطاى ضَضای 16/9/634 ٍ 5/12/603

                                                           
1
ثبیس ثط اسبس هَاظیي اسالهی  ًی، جعایی، هبلی، التػبزی، ازاضی، فطٌّگی، ًهبهی، سیبسی ٍ غیط ایٌْبولیِ لَاًیي ٍ همطضات هس"چْبض لبًَى اسبسی:  اغل . 

 ست.س. ایي اغل ثط اقالق یب يوَم ّوِ اغَل لبًَى اسبسی ٍ لَاًیي ٍ همطضات زیگط حبون است ٍ تطریع ایي اهط ثط يْسُ فمْبی ضَضای ًگْجبى اثبض
2
 ضَضای ًهبضت ثط گستطش ضْط تْطاى: 13/3/1360غَضتجلسِ هَضخ  7 ثٌس . 

 .ذف ووطثٌس سجع جسیس تػَیت ضس ٍ همطض ضس ظیط ًهط ضْطزاضی ضْط تْطاى ٍ ثب ّوىبضی ٍظاضت ًیطٍ ٍ ٍظاضت وطبٍضظی السام ثِ اجطای آى گطزز
3
 ضَضای ًهبضت ثط گستطش ضْط تْطاى: 2/12/1360غَضتجلسِ هَضخ  1 ثٌس . 

ضَضای ًهبضت ثط گستطش ضْط تْطاى، هَؾَو ذف ووطثٌس جٌَة ضْط تْطاى ٍ تغییط ذف  13/3/1360جلسِ هَضخ غَضت 7پیطٍ تػوین هترصُ زض ثٌس 

هجسزا هَضز هَافمت اغَلی لطاض گطفت ٍ همطض ضس ضْطزاضی  30000/1سبلِ ٍ هٌبقك آظاز ضسُ هكطح ضس. ولیبت قطح ثِ ضطح هٌسضج زض ًمطِ  25هحسٍزُ 

ٍ ثِ  سبلِ ضا ضٍی ًمطِ هًٌىس ٍ هرتػبت ٍ يَاضؼ قجیًی ٍ زاذل آى ضا هطرع ًوبیس 25سجع ٍ ذف هحسٍزُ  تْطاى نطف هست سِ هبُ ذف ووطثٌس

ّب ٍ ولیِ هستحسثبتی وِ زض زاذل قطح ثب هجَظ لبًًَی احساث ضسُ اًس، هطوَل ایي قطح ًجَزُ ٍ ؾَاثف ٍ همطضات حطین زض يالٍُ هحسٍزُ زّبت ٍ آثبزی

 هَضز آًْب لبثل اجطا است.
4
 ضَضای ًهبضت ثط گستطش ضْط تْطاى: 16/9/1363غَضتجلسِ هَضخ  11 ثٌس . 

: هَؾَو پیگیطی قطح ووطثٌس سجع جٌَة تْطاى هكطح ضس وِ ؾوي گعاضش پیططفت وبض اظ سَی ضْطزاضی زض ایي اضتجبـ زضذَاست ضسُ وِ يجبضتٌس اظ

ح ط، اضاؾی وطبٍضظی ٍ هستحسثبت زاذل قطح هطوَل همطضات قی ًهبضتوویٌِ ّوبٌّگی ضَضا 28/2/63هَضخ  23قجك پیطٌْبز غَضتجلسِ ضوبضُ -1
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تِ زًثال ايوال قطح ذف ووطتٌس سثع رٌَب تْطاى اظ تثسیل هستحسحات تِ هػاضف زیگط رلَگیطی ٍ غسٍض پطٍاًِ هسىًَی 

 ًسثت تِ آى اهالن ٍ یا اًتمال هالىیت آًْا تِ تًساز تیص اظ هالىاى فًلی هوٌَو ضسُ تَز.

لت هَضز تطضسی لطاض گطفت ٍ زیَاى يسالت تِ هٌهَض هكاتك ضطو تَزى یا ًثَزى ایي هػَتات تا ايتطاؼ ضرػی زض زیَاى يسا

ایي هػَتات اظ ضَضای ًگْثاى استًالم ًهط وطز. هسيی زض زفايیات ذَز تیاى وطزُ تَز وِ ایي هػَتات تِ ًَيی هحػَض 

الٌاس هسلكَى يلی "ف ّای ارتوايی هطزم است ٍ هرالف اغل تسلیف ٍ حسیج ًثَی ضطیًوَزى ٍ سلة حمَق ٍ آظازی

ٍ حطهت ايوال تًسی تط حمَق ٍ هالىیت هططٍو ٍ هىتسة هسلویي ٍ هستلعم ایطاز ؾطضٍت ذساضت غیط لاتل  "اهَالْن

زض ایي هَضز ایٌگًَِ ايالم ًهط وطز:  2/10/80رثطاى ٍ ذالف لايسُ الؾطض ٍ الؾطاض فی االسالم است. ضَضای ًگْثاى زض تاضید 

وِ تثسیل هستحسحات زاذل قطح ضا تِ  16/9/63ضَضای ًهاضت تط گستطش ضْط تْطاى، هَضخ  9ُ غَضتزلسِ ضواض 1تٌس "

 "هػاضف زیگط هوٌَو ًوَزُ است، ذالف ضطو ضٌاذتِ ضس.

-ًگْثاى تِ چطن هی زض تسیاضی اظ هػازیك زیگط آضا ٍ ًهطیات ضَضای 1الثتِ تَسًِ آظازی هالىیت تا تىیِ تِ هَاظیي ضطيی

ّا، ضَز ایي است وِ چطا ضَضای ًگْثاى زض تواهی هَاضز زض تًاضؼ هػالح يوَهی تا آظازیلی وِ ایزاز هیحال سَا 2ذَضز.

ّا ضا هحسٍز ًوَزُ است هگط زض هَضز آظازی هالىیت وِ زض تًاضؼ آى تا ًهن يوَهی، هػالح يوَهی ضا تطریح زازُ ٍ آظازی

ایي ضٍیِ ضا تِ ًفى هػالح  70اظ اٍایل زِّ  یح زازُ ٍ ایٌىِ چطاتط هػالح يوَهی تطر 70آظازی هالىیت ضا تا اٍایل زِّ 

ضسس وِ تاویس ضَضای تگْثاى تِ زفاو اظ هالىیت ذػَغی ٍ آظازی هالىیت، تِ ذاقط يوَهی تغییط زازُ است؟ تِ ًهط هی

ًگْثاى تِ لَايس فمْی احازیج ٍ ضٍایات تسیاضی تَز وِ زض حوایت اظ ایي آظازی ٍ حطین ذػَغی ٍرَز زاضت. تاویس ضَضای 

ٍ تطریح ًهن يوَهی  70اها زض هَضز تغییط ضٍیِ ضَضا اظ اٍایل زِّ  ؛اظ رولِ لايسُ یس ٍ تسلیف هْط تاییسی تط ایي ازيا زاضز

تِ  1367ضسس وِ ایي تغییط ضٍیِ تط اساس ًاهِ اهام ذویٌی )ضُ( زض سال تط هالىیت ذػَغی ٍ آظازی هالىیت، تِ ًهط هی

تطریع هػلحت ًهام تَز وِ زض آى اظ ايؿای ضَضای ًگْثاى ذَاست تا زض آضا ٍ ًهطیات ذَز، هػلحت ًهام ايؿای هزوى 

 3ضا زض ًهط تگیطًس.

                                                                                                                                                                                     
ّب هحسَة فت سبذتوبًی ٍ سٌتی زّبت ٍ آثبزیجلَگیطی گطزز ٍ هحسٍزُ زّبت ٍ آثبزی ّب غطفب ثب ووطثٌس سجع ضسُ تب زض تجسیل آًبى ثِ هػبضف زیگط

 ضَز.هی

 اض گیطز.ايتجبض الظم جْت اجطای قطح زض اذتیبض ضْطزاضی تْطاى لط -2

1
یژُ ًهن يوَهی ضْطسبظی( ایجبة ثبیس تَجِ زاضت وِ ایي ضٍیِ ضَضای ًگْجبى ثًسّب تًسیل یبفت ٍ زض هَاضز ؾطٍضی ثسیبضی وِ ًهن يوَهی)ثِ ٍ الجتِ . 

 ًوًَِ ثبضظ ایي تًسیل ضٍیِ:زاز. يبزلِ ثِ هبلىیي ذػَغی  ْبزّبی زٍلتی ثِ ضطـ پطزاذت ثْبیوطز ضَضای ًگْجبى اجبظُ تػطف ٍ هبلىیت لْطی ضا ثِ ًهی

 .است "ٍظیط هسىي ٍ ضْط سبظی 8/8/67هَضخ  7391/1-6033/8زستَضالًول ضوبضُ " ًهط ضَضای ًگْجبى زض هَضز
2
 ست اظ:. اظ جولِ آضا ٍ ًهطیبت زیگطی وِ ضَضای ًگْجبى ثِ هَجت هَاظیي اسالهی، ًهط هجلس ضا ثطای هحسٍز ًوَزى آظازی هبلىیت ًپصیطفت يجبضت ا 

لبًَى ظهیي ضْطی ٍ هبزُ  14ٍظیط هسىي ٍ ضْطسبظی هَؾَو هَاز  8/8/68هَضخ  7391/1-6033/8زستَضالًول ضوبضُ  8 ثٌسًهط ضَضای ًگْجبى زض هَضز 

ًگْجبى،  (هطوع تحمیمبت ضَضای83-61آییي ًبهِ اجطایی آى. ض.ن: هجوَيِ ًهطیبت فمْی ضَضای ًگْجبى زض پبسد ثِ استًالهبت زیَاى يسالت ازاضی ) 63

 .176 ظ ًطط زازگستط،

ٍ تحَیل آى ثِ سبظهبى هیطاث فطٌّگی وطَض. ض.ن: هجوَيِ  ًهط ضَضای ًگْجبى زض هَضز قطح آظاز سبظی يطغِ للًِ تبضیری فله االفالن ضْط ذطم آثبز

 .64 ظ ، ًطط زازگستط،(هطوع تحمیمبت ضَضای ًگْجبى83-61ًهطیبت فمْی ضَضای ًگْجبى زض پبسد ثِ استًالهبت زیَاى يسالت ازاضی )
ّب، هػلحت ًهبم ضا زض ًهط ثگیطًس، چطا وِ یىى اظ هسبئل ثسیبض هْن زض  زّن وِ ذَزضبى لجل اظ ایي گیط  تصوطى پسضاًِ ثِ ايؿبى يعیع ضَضاى ًگْجبى هى".3

ثب ضطن ٍ وفط ٍ هًؿالت زاذلى ٍ ذبضجى  ّب است. حىَهتْ فلسفِ يولىِ ثطذَضز زًیبى پطآضَة وًٌَى ًمص ظهبى ٍ هىبى زض اجتْبز ٍ ًَو تػوین گیطی

وطبًس وِ هٌجط ثِ ًمؽ   وِ هب ضا ثِ ثي ثستْبیى هى وِ زض چْبضچَة تئَضیْبست، ًِ تٌْب لبثل حل ًیست ایي ثحثْبى قلجگى هساضس ؛ ٍوٌس  ضا تًییي هى
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ّا تا تىیِ تط هَاظیي اسالهی زض ًهطیات هتًسز زیگطی اظ ضَضای ًگْثاى تِ ٍیژُ زض پاسد تِ استًالهات زیَاى تَسیى آظازی

ظ رولِ ایي ًهطیات، ًهط ضَضای ًگْثاى زض پاسد تِ استًالم زیَاى يسالت ازاضی زض هَضز يسالت ازاضی اًًىاس یافتِ است. ا

است وِ تا استفازُ اظ هَاظیي اسالهی، هحسٍزیت  "(16/2/69آییي ًاهِ تطىیل ضطوت تًاًٍی هسافطتطی )هػَب  1هازُ "

آییي ًاهِ تطىیل ضطوت ّای  2 ٍ 1هَضز هَاز  . یا ًهط زیگط ایي ضَضا زض1آظازی ضغل ضا ًپصیطفتِ ٍ آى ضا تَسیى زازُ است

ضَضای اًمالب اسالهی )هػَب  9/2/59ّای هسافطتطی هػَب تًاًٍی هسافطتطی هَؾَو ارطای لاًَى احساث تطهیٌال

ضْطزاضی تْطاى( وِ زض آى ضَضای ًگْثاى تِ آظازی هطاغل تاویس وطزُ ٍ هحسٍزیت آى ضا ذالف هَاظیي اسالهی  16/2/59

 .2زاًستِ است

تٌاتطایي تا تَرِ تِ ایي ًهطات ضَضای ًگْثاى هطرع است وِ هَاظیي اسالهی فمف ًمص هحسٍزوٌٌسُ آظازی ضا ًساضز ٍ زض 

ّای فطزی ٍ گطٍّی تا استٌاز تِ هثاًی ٍ هَاظیي تسیاضی اظ هَاضز ضَضای ًگْثاى تِ يٌَاى زازضس اساسی ٍ حافم آظازی

ّا ضا فطاّن اٍیي هرتلف ایستازگی ًوَزُ ٍ تسیي تطتیة ظهیٌِ تَسیى زاهٌِ آظازیّا تا يٌاسالهی زض هماتل هحسٍزیت آظازی

 ًوَزُ است.

تٌسّای  ّای هرتلف زضّا زض هَضز آظازیضٍیِ ایي ضَضا زض هَضز هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی تِ يٌَاى ياهل هحسٍزوٌٌسُ آظازی

 گیطز.ظیط هَضز هكالًِ لطاض هی

 

 ي اسالهیآزادی بیاى ٍ هباًی ٍ هَازی -4-1

ّای هْن ٍ تػطیح ضسُ زض لَاًیي اساسی ٍ يازی تط آظازی تیاى زض ایطاى تحج زیي اسالم ٍ هثاًی ٍ اظ رولِ اٍلیي هحسٍزیت

هَاظیي آى است. تِ زلیل اّویت اضتثاـ تیي آظازی تیاى ٍ هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی است وِ لاًًَگصاض اساسی ًیع تِ غَضت 

ًططیات ٍ هكثَيات زض تیاى "، هحسٍزُ آظازی تیاى ضا تِ ایي غَضت تطسین ًوَزُ است: لاًَى اساسی 24ذاظ زض اغل 

 "وٌس.هكالة آظازًس هگط آًىِ هرل تِ هثاًی اسالم یا حمَق يوَهی تاضس. تفػیل آى ضا لاًَى هًیي هی

ياهِ "گطفتِ است:  تِ زلیل اّویت ایي هَؾَو، هحسٍزیت آظازی تیاى زض لاًَى اساسی هططٍقِ ًیع هَضز اضاضُ لطاض

هرالف لاًَى  هكثَيات غیط اظ وتة ؾالل ٍ هَاز هؿط تِ زیي هثیي آظازی ٍ هویعی زض آى هوٌَو است ٍلی ّطگاُ چیعی

آظازی تیاى فمف ضاهل  3."ضَز ... هكثَيات زض آى هطاّسُ ضَز، ًطط زٌّسُ یا ًَیسٌسُ تط قثك لاًَى هكثَيات هزاظات هی

 ضَز.هػازیك هرتلفی اظ رولِ ًَضتي، تطسین وطزى، سطٍزى ٍ ... هیضَز تلىِ ضاهل تیاى ًوی

                                                                                                                                                                                     
ثبیس توبم  -ٍ ذسا آى ضٍظ ضا ًیبٍضز -ذالف ضطيى غَضت ًگیطز گطزز. ضوب زض يیي ایٌىِ ثبیس توبم تَاى ذَزتبى ضا ثگصاضیس وِ  نبّطى لبًَى اسبسى هى

 ".سًى ذَزتبى ضا ثٌوبییس وِ ذساى ًبوطزُ اسالم زض پیچ ٍ ذوْبى التػبزى، ًهبهى، اجتوبيى ٍ سیبسى، هتْن ثِ يسم لسضت ازاضُ جْبى ًگطزز

 ، پیبم ثِ ايؿبی هجلس تطریع هػلحت ًهبم8/10/67

 .218ٍ  217، ظ21ج ،1378، ایطاى –تْطاى ، هَسسِ تٌهین ٍ ًطط آثبض اهبم ذویٌی )س(، غحیفِ اهبمذویٌی، ضٍح اهلل، 

 

1
بی هٌبست زیگط اظ ایي آییي ًبهِ ّبی هَضز سَال استهْبض هی هسبفطثطی اظ ازاهِ ضغل زض هحل ّ اظ ایي لحبل وِ هحطٍهیت غٌف" ضَضای ًگْجبى: ًهط . 

 "ي غٌف ضَز ثب هَاظیي ضطيی هغبیط است.ٍ ًیع اتربش تػویوبتی وِ هَجت سلت حك ای ضَز
2
وت ّبی تًبًٍی هسبفطثطی ٍ آییي ًبهِ وِ اضتغبل ثِ ضغل هسبفطثطی ضا هٌحػطا اظ قطیك تطىیل ضط 2ٍ  1حػط هستفبز اظ هَاز "ضَضای ًگْجبى:  ًهط . 

ٍ ًمل ٍ حفم ًفَس ٍ اهَال ٍ هسیطیت ٍ ًهبضت ثط تطهیٌبل  ى ٍسبیل ٍ وبضوٌبى ضا )وِ ثب ضيبیت وبهل ؾَاثف ضْطزاضی زض اضتجبـ ثب ًهن اهَض حولزاضًسگب

 ست.ّب ٍ جلَگیطی اظ تطافیه ظایس ثط هتًبضف ٍ اهَض زیگط( حبؾط ثِ اضتغبل ثِ ضغل هسبفطثطی ّستٌس هحطٍم هی ًوبیس ثب هَاظیي ضطيی هغبیط ا
3
 هتون لبًَى اسبسی هططٍقِ. 20 اغل . 
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تِ زلیل حساسیت ّویي هَؾَو است وِ زض تواهی لَاًیي هكثَيات پس اظ تأسیس لاًَى اساسی هططٍقِ، آظازی تیاى تا 

لاًَى اساسی  ضٍ ضسُ است. تیي تواهی لَاًیي هكثَيات پس اظ تأسیستِهحسٍزیت زیي اسالم ٍ هثاًی ٍ هَاظیي آى ضٍ

تِ زلیل ایٌىِ زاهٌِ ایي هحسٍزیت ضا يالٍُ تط زیي اسالم تط سایط هصاّة ضسوی  25/5/58هططٍقِ، لاًَى هكثَيات هػَب 

 1وطَض تَسًِ زازُ است اظ اّویت ذاغی تطذَضزاض است.

اسالم زض لاًَى هكثَيات  تِ هثاًی "احىام اسالم"ًىتِ زیگطی وِ زض تاب لاًَى هكثَيات لاتل تأهل است، اؾافِ ضسى لیس 

ًططیات رع زض هَاضز اذالل تِ هثاًی ٍ احىام "همطض هی زاضز:  79است. لاًَى هكثَيات سال  79ٍ ّوچٌیي سال  64سال 

تِ ایي لاًَى زض ًتیزِ  "احىام اسالم"اؾافِ ضسى لیس  2."ضًَس آظازًس...اسالم ٍ حمَق يوَهی وِ زض ایي فػل هطرع هی

لاًَى اساسی روَْضی اسالهی ایطاى ٍ تفسیط هؤسى آى است. تایس تَرِ زاضت وِ ضَضای  24زض اغل  "مهثاًی اسال"اتْام 

ضَز، تا ًگْثاى تا تأییس ایي لَاًیي، آظازی تیاى ضا تِ هٌهَض حفم هَاظیي ٍ هثاًی اسالهی وِ زاهٌِ تسیاض ٍسیًی ضا ضاهل هی

 ضٍ ساذتِ است.تِتحسیسی تسیاض پطزاهٌِ ضٍ

اًگاضاًِ ضا ْثاى زض ظهیٌِ حفم ٍ زفاو اظ هَاظیي ٍ هثاًی اسالهی زض تطاتط آظازی تیاى ٍ هػازیك آى، ضٍیىطزی هكلكضَضای ًگ

زض پیص گطفتِ است ٍ زض ایي ظهیٌِ ووتطیي اًًكافی اظ ذَز ًطاى ًسازُ است ٍ تا رایی وِ حفم هثاًی ٍ هَاظیي اسالم 

 ضٍ ساذتِ است.تِّایی ضٍایزاب وطزُ است، آظازی تیاى ضا تا هحسٍزیت

الیحِ اراظُ الحاق "زض هَضز  72/ /4/11ًوًَِ تاضظ ٍاضز ًوَزى ایي هحسٍزیت اظ سَی ضَضای ًگْثاى، ًهط ایي ضَضا هَضخ 

است. تِ هَرة ایي وٌَاًسیَى وَزوی وِ لازض تِ ضىل زازى  "زٍلت روَْضی اسالهی ایطاى تِ وٌَاًسیَى حمَق وَزن

اظ آظازی يمیسُ ٍ تیاى زض تواهی هػازیك آظازی تیاى تطذَضزاض ذَاّس تَز. وطَضّا فمف تِ هٌهَض حفم تاضس، يمایس ذَز هی

اذاللی حك ٍاضز ًوَزى هحسٍزیت تط آظازی تیاى وَزواى ضا ذَاٌّس  ، ًهن يوَهی، سالهت ّوگاًی ٍ هسائلاهٌیت هلی

 زاضت.

وَزن تَز ضا هغایط ضطو ايالم وطز ٍ زض ًتیزِ، ایي الیحِ زٍتاضُ تِ ضَضای ًگْثاى تواهی هَاضزی ضا وِ هطتَـ تِ آظازی تیاى 

اگط وٌَاًسیَى زض تًاضؼ تا لَاًیي زاذلی ٍ هَاظیي اسالهی  "هزلس تاظگطت ٍ زض هتي اغالحیِ، ایي لیس اؾافِ ضس وِ:

هتي اغالحی ضا هغایط ضطو ٍ  . ضَضای ًگْثاى"ًثاضس. الطيایِتاضس یا لطاض گیطز اظ سَی زٍلت روَْضی اسالهی ایطاى الظم

 لاًَى اساسی ًساًست ٍ تأییس ًوَز.

ًىتِ لاتل تَرِ زض ایي هَضز ایي است وِ تاظ ّن ضَضای ًگْثاى تِ غَضت ؾوٌی ايالم وطز وِ اذاللیات تا هَاظیي اسالهی 

ظیطا وِ ضَضای  ؛اٌّس زاضتّا ضا ذَهتفاٍت است ٍ تٌْا اذاللیاتی وِ زاذل زض هَاظیي اسالهی تاضٌس لاتلیت تحسیس آظازی

ًگْثاى هتي اٍلیِ ضا وِ زض آى اذالق حسٌِ تِ يٌَاى ياهل هحسٍزوٌٌسُ آٍضزُ ضسُ تَز ٍلی هَاظیي اسالهی آٍضزُ ًطسُ تَز 

 ضا ضز ًوَز.

لی اظ وِ هػسا ضَضای ًگْثاى زض ًهطیِ ای زیگط تِ زًثال ضٍیِ هكلك حفم ٍ زفاو اظ هَاظیي ٍ هثاًی اسالهی، آظازی ٌّط ضا

 200الیحِ استرسام "ضٍ ساذت. ضَضای ًگْثاى زض تِضَز ضا تا هحسٍزیت هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی ضٍآظازی تیاى هحسَب هی

                                                           
1
سبل  2هبُ تب  6س ثِ ٍسیلِ هكجَيبت ثِ زیي اسالم ٍ همسسبت آى یب سبیط هصاّت ضسوی وطَض اّبًت وٌس ثِ ّط و": 58لبًَى هكجَيبت سبل  20 هبزُ . 

 "حجس جٌحِ ای هحىَم هی ضَز.
2
 .79هػَة سبل  لبًَى هكجَيبت 6 هبزُ . 
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اظ ایي ًهط وِ يوَم ٌّطّای سٌتی  1غسض هازُ ٍاحسُ"ايالم ًوَز:  11/3/73زض تاضید  "ًفط زض ساظهاى هیطاث فطٌّگی وطَض

 ."ضَز، هغایط هَاظیي ضطو ضٌاذتِ ضسًیع هیضاهل ٌّطّایی وِ ذالف ضطو تاضس 

ی ًگْثاى زض ظهیٌِ هحسٍزیت آظازی تیاى تِ هَرة هَاظیي اسالهی اظ تأسیس ضَضا تاوٌَى ازاهِ یافتِ ایي ضٍیِ هكلك ضَضا

است. ًهط زیگطی اظ ضَضا وِ تیاًگط ازاهِ ایي ضٍیِ هكلك است، ًهط ایي ضَضا زض پاسد تِ استًالم زیَاى يسالت ازاضی زض 

تاضس. زض ایي ًهطیِ ضَضای ًگْثاى هػازیك هی "فطٌّگیضَضای يالی اًمالب  480ٍ  478هػَتات رلسات  5تٌس  "هَضز

تیاى ضا هحسٍز  آظازی ،هرتلف آظازی تیاى ضا غطیحاً زض تًاضؼ تا هَاظیي اسالهی زاًست ٍ تا ذالف ضطو ايالم ًوَزى آى

 2ًوَز.

 

 آزادی شغل ٍ هباًی ٍ هَازیي اسالهی -4-2

حمَق ّوچَى حك تط تْساضت، حك تط ضفاُ ٍ آسایص ٍ ... ای تطای سایط ّایی است وِ همسهِآظازی ضغل اظ رولِ آظازی

 –غَضت غطیح ایي آظازی ضا هَضز حوایت لطاض زازُ است. ایي حك اظ رولِ حك  تِ 3لاًَى اساسی 28ضَز. اغل هحسَب هی

ای تِ فطاّن ًوَزى اهىاى اضتغال تط "هَنف"زٍلت ضا  28ازياّا هحسَب هی ضَز، تِ ّویي زلیل است وِ تٌس آذط اغل 

اها اظ آًزا وِ اگط آظازی ضغل تِ غَضت هكلك پٌساضتِ ضَز هوىي است هٌزط تِ ًمؽ هَاظیي اسالهی ٍ یا  ؛ّوِ ًوَزُ است

سایط هػازیك هػلحت يوَهی ضَز، ًَیسٌسگاى لاًَى اساسی روَْضی اسالهی ایطاى تِ ایي هْن تَرِ ًوَزُ ٍ زض تٌس زٍم 

 ًوَزُ است. "اسالم، هػالح يوَهی ٍ حمَق زیگطاى"تِ لیس لاًَى اساسی، آظازی ضغل ضا همیس  28اغل 

 "اسالم"زض ایٌزا تِ غَضت تسیاض ولی ٍ هثْن تِ واض تطزُ ضسُ است. تفسیط هؤسى اظ  "اسالم"تایس تَرِ زاضت وِ لیس 

است وِ تحج ّا گطزز. اظ ّویي ضٍ ّا هیزّس وِ هَرة هحسٍزیت حساوخطی آظازیهفَْهی تسیاض ٍسیى ضا اظ اسالم اضائِ هی

لاًَى اساسی زض هَضز آظازی تیاى ٍ  275 ٍ 244وِ زض اغَل  "هثاًی اسالهی"ٍ اذتالف ًهطّای تسیاضی زض هَضز زاهٌِ 

زض  "اسالم"ّا تِ واض گطفتِ ضسُ است غَضت گطفتِ است. حال تا آهسى لیس ولی هكثَيات ٍ آظازی ارتوايات ٍ ضاّپیوایی

اًس، ضا زض هًٌای ٍسیى زض ًهط گطفتِ ""هثاًی اسالم" ذثطگاى لاًَى اساسی، ًهط آى گطٍُ وٍِ تا تطضسی هثاحخات  28اغل 

 ضسس.همثَل تِ ًهط هی

ضٍیِ ضَضای ًگْثاى ًیع زال تط تأییس ًهط ّویي گطٍُ زاضز. تِ يٌَاى هخال ضَضای ًگْثاى زض پاسد تِ استًالم زیَاى يسالت 

ِ ارطایی لاًَى الحاق یه تثػطُ تِ هازُ ٍاحسُ لاًَى زض ذػَظ توطوع اهَض هطتَـ آییي ًاه 6تٌس ث هازُ "ازاضی زض هَضز 

ایي آییي ًاهِ ضا وِ  6، هازُ "ضَضای اًمالب اسالهی( 28/3/59تْطاى )هػَب  ضاًی ضْط تْطاى ظیط ًهط ضْطزاضیتِ تاوسی

ضسس آًچِ ضَضای ًگْثاى ضا ساًست. تِ ًهط هیضا تطای گطفتي پطٍاًِ تاوسیطاًی همطض ًوَزُ تَز ضا ذالف ضطو ً "تأّل"ضطـ 

                                                           
1
گی وطَض، ثِ سبظهبى هصوَض اجبظُ زازُ هی ضَز سبظهبى هیطاث فطٌّ ثِ هٌهَض حفم ٍ احیبی ٌّطّبی سٌتی ٍ ایفبی ضسبلت ٌّطی ٍ فطٌّگی"ٍاحسُ:  هبزُ . 

 "ٌّط آهَظ وِ ضطایف آًْب ثِ تبییس سبظهبى اهَض ازاضی ٍ استرساهی وطَض ذَاّس ضسیس، السام ًوبیس ... . ًفط 200ًسجت ثِ جصة ٍ تطثیت  1373تب زض سبل 

2
، هطوع تحمیمبت ضَضای ًگْجبى، ًطط زازگستط، غع 83-61ت ازاضی، : هجوَيِ ًهطیب ت فمْی ضَضای ًگْجبى زض پبسد ثِ استًالهبت زیَاى يسال.نض . 

583-585 
3
ّط وس حك زاضز ضغلی ضا وِ ثساى هبیل است ٍ هربلف هَاظیي اسالم ٍ هػبلح يوَهی ٍ حمَق زیگطاى ًیست ثطگعیٌس. زٍلت "لبًَى اسبسی:  28 اغل . 

 "طاز اهىبى اضتغبل ثِ وبض ٍ ضطایف هسبٍی ضا ثطای احطاظ هطبغل ایجبز ًوبیس.هَنف است ثب ضيبیت ًیبظ جبهًِ ثِ هطبغل گًَبگَى، ثطای ّوِ اف
4
 "ًططیبت ٍ هكجَيبت آظازًس هگط آًىِ هرل ثِ هجبًی اسالم یب حمَق يوَهی ثبضس. تفػیل آى ضا لبًَى هًیي هی وٌس."لبًَى اسبسی:  24 اغل . 

5
 "، ثِ ضطـ آًىِ هرل ثِ هجبًی اسالم ًجبضس، آظاز است.سٍى حول سالحتطىیل اجتوبيبت ٍ ضاّپیوبیی ّب، ث"لبًَى اسبسی:  27 اغل . 
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تطای پصیطش ایي هحسٍزیت تط آظازی ضغل هزاب ًوَزُ است، حفم ٍ تاهیي يفت ٍ اذالق حسٌِ زض چاضچَب هَاظیي 

اسالهی تَزُ است. ضٍضي است وِ زض ایي ًهط، ضَضای ًگْثاى اذالق حسٌِ ضا تِ يٌَاى لسوتی اظ هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی زض 

 ساذتِ است. ضٍتِطفتِ ٍ آظازی ضغل ضا تِ هٌهَض تأهیي يفت يوَهی تا هحسٍزیت ضًٍهط گ

ضا تِ يٌَاى ضطـ  "پایثٌسی تِ اسالم )هثاًی، هَاظیي ٍ اذالق اسالهی("ّوچٌیي ضَضای ًگْثاى زض تواهی هَاضزی وِ ضطـ 

ضا تا ّسف تأهیي ٍ حفم اسالم )هثاًی، هَاظیي الظم استرسام افطاز زض هطاغل گًَاگَى لطاض زازُ است، زض حمیمت آظازی ضغل 

 1هحسٍز ًوَزُ است. ٍ اذالق اسالهی(

 

 آزادی هالکیت ٍ هباًی ٍ هَازیي اسالهی -4-3

ّای تططی است تِ ایي هًٌی وِ ّط وس تطیي آظازیّواًگًَِ وِ زض هثاحج پیطیي اضاضُ ضس آظازی هالىیت یىی اظ تٌیازی

ف ًوایس. زاهٌِ ایي آظازی تسیاض ٍسیى است ٍ تا آظازی لطاضزازی ًیع تا حسٍز تسیاضی حك زاضز آظازاًِ زض اهَال ذَز تػط

لاًَى اساسی  22گیطز. اغل ًوایس. تزلی واهل تؿویي ٍ حوایت اظ حك هالىیت زض لَاًیي اساسی غَضت هیاضتثاـ پیسا هی

ست. تِ زلیل زاهٌِ گستطزُ آظازی هالىیت، زض رٌثِ سلثی آظازی هالىیت ضا هَضز اضاضُ لطاض زازُ ا 2روَْضی اسالهی ایطاى

 غَضت هكلك پٌساضتي ایي آظازی، تًاضؼ آى تا هػازیك هػلحت يوَهی ضٍضي است.

ازياّا تا هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی است.  –آًچِ زض ایي هثحج هَضز تَرِ است، تًاضؼ آظازی هالىیت تِ يٌَاى یىی اظ حك 

ضىل  هالىیت ذػَغی ضا هحتطم ضوطزُ ٍ زض حوایت اظ ایي هالىیت، لايسُ تسلیفزیي اسالم زض آیات ٍ ضٍایات هرتلفی، 

 گطفتِ است.

ضَضای ًگْثاى زض ضاستای هَاظیي ضطيی ٍ اسالهی تِ زفًات حوایت لاقى ذَز ضا اظ هالىیت ذػَغی زض ًهطات ٍ آضاء 

یي اسالهی زض رْت تَسیى زاهٌِ آظازی هرتلف حاتت ًوَزُ است. تِ يثاضتی ایي ضَضا زض ًهطات هرتلف اظ هثاًی ٍ هَاظ

هالىیت گام تطزاضتِ است. اظ رولِ آضا ضَضای ًگْثاى وِ هؤیس ایي ضٍیِ است، پاسد ضَضای ًگْثاى تِ استًالم زیَاى يسالت 

لاًَى  14ٍظیط هسىي ٍ ضْطساظی هَؾَو هَاز  8/8/68هَضخ  7391/1-6033/8زستَضالًول ضواضُ  8تٌس "ازاضی زض هَضز 

است. ایي تٌس ّط گًَِ تفىیه اضاؾی وطاٍضظی ٍ  "(15/4/67آییي ًاهِ ارطایی آى لاًَى )هػَب  63ضْطی ٍ هازُ ظهیي 

ایي زستَضالًول  8، هازُ 27/9/70تاغات ضا هوٌَو ايالم ًوَز. ضَضای ًگْثاى ًیع زض پاسد تِ استًالم زیَاى يسالت زض تاضید 

ضسس ضَضای ًگْثاى زض ایي هَضز هاًٌس زٍضاى هَاضز هطاتِ، لايسُ تسلیف ضا وِ هی ضا ذالف هَاظیي اسالهی ايالم ًوَز. تِ ًهط

 3هسيی ًیع زض زفايیات ذَز تِ آى اضاضُ ًوَز ضا هس ًهط زاضتِ است.

 اها ایي ضٍیِ ضَضای ًگْثاى زض حوایت ٍ تَسیى آظازی هالىیت تِ هَرة هَاظیي ضطيی تا رایی است وِ آظازی هالىیت زض

هَاظیي ضطيی ٍ اذالق اسالهی تِ يٌَاى لسوتی اظ آى، لطاض ًگیطز. زض غَضت تًاضؼ تیي آظازی هالىیت ٍ هَاظیي تًاضؼ تا 

-ضَز. تِ يثاضتی زضست است وِ هَاظیي اسالهی اظ آظازی هالىیت حوایت هیضٍ هیتِاسالهی، آظازی هالىیت تا هحسٍزیت ضٍ

تًاضؼ تا اسالم )ضاهل هثاًی، هَاظیي، احىام ٍ اذالق اسالهی( لطاض  وٌس ٍلی ایي حوایت تا رایی است وِ ایي آظازی زض

                                                           
1
 ثِ تبییس ضَضای ًگْجبى ضسیس. 22/6/74وِ زض تبضید  "لبًَى گعیٌص هًلوبى ٍ وبضوٌبى آهَظش ٍ پطٍضش"يٌَاى هثبل:  ثِ . 

2
 "ض هَاضزی وِ لبًَى تجَیع وٌس.حیثیت، جبى، حمَق، هسىي ٍ ضغل اضربظ اظ تًطؼ هػَى است هگط ز"لبًَى اسبسی:  22 اغل . 

3
ط ٍ تَسیى آظازی هبلىیت ثب ًهط ثِ هَاظیي اسالهی است: ًه ذػَغی . اظ جولِ ًهطات زیگط ضَضای ًگْجبى وِ هَیس ضٍیِ ایي ضَضا زض حوبیت اظ هبلىیت 

ضَضای ًهبضت ثط گستطش  16/9/63، 5/12/60، 13/3/60زض هَضز هػَثبت هَضخ  بسد ثِ استًالم زیَاى يسالت ازاضیزض پ 2/10/80ضَضای ًگْجبى هَضخ 

قطح یه فَضیتی اغالح لبًَى تًبًٍی ًوَزى تَلیس ٍ یىپبضچِ ضسى اضاؾی زض حَظُ يول ضطوت "زض هَضز  18/6/82ضْط تْطاى، ًهط ضَضای ًگْجبى هَضخ 

 ."تًبًٍی ضٍستبیی
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ضَز. هْوتطیي ضأی ضَضای ًگیطز، زض غَضت تحمك ایي تًاضؼ، آظازی هالىیت تِ هٌهَض حفم هَاظیي اسالهی هحسٍز هی

 1تٌس "ازاضی زض هَضز  زض پاسد تِ استًالم زیَاى يسالت 10/8/75ًگْثاى وِ هؤیس ایي ضٍیِ است، ًهط ضَضای ًگْثاى هَضخ 

. زض ایي پطًٍسُ، هسيی، تِ لَايس فمْی ّوچَى لايسُ 1ضْطزاضی تثطیع است 17/6/66هَضخ  57/23352ضواضُ  ترطٌاهِ

الؾطض ٍ الحطد ٍ تسلیف استٌاز ًوَز. ضْطزاضی تثطیع ًیع زض زفايیات ذَز تیاى ًوَز وِ ّسف اظ ایي هحسٍزیت، حفم ٍ 

تاهیي آسایص ٍ آضاهص هطزم تَزُ است. زض ًتیزِ ضَضای ًگْثاى ًیع ایي تٌس ضا هغایط تا ضطو  تأهیي اغَل يفت ٍ يػوت ٍ

ضسس ضَضای ًگْثاى زفايیات ضْطزاضی تثطیع ضا هَضز لثَل لطاض زازُ ٍ تا ّسف حفم اذالق ٍ هَاظیي ًساًست. تِ ًهط هی

 ضٍ ساذتِ است.تِاسالهی، آظازی هالىیت ضا تا هحسٍزیت ضٍ

 

 ًتیجِ

ّا تِ ضسویت آًچِ هسلن است ایي است وِ اسٌاز تیي الوللی ًِ تٌْا هَاظیي زیٌی ضا تِ يٌَاى ياهل هططٍو وٌٌسُ آظازی

ّا الوللی حمَق هسًی ٍ سیاسی، ايوال هَاظیي زیٌی تِ يٌَاى ياهل هحسٍزوٌٌسُ آظازیهیخاق تیي 20اًس تلىِ هازُ ًطٌاذتِ

 ضا هوٌَو زاًستِ است.

تِ هفَْم ّط چیعی است وِ ٍرَز اسالم تستِ تِ ٍرَز آًْا است ٍ چٌاًچِ ّط وسام تطزاضتِ ضَز اسالم زض هثاًی اسالهی 

تَاى گفت هثاًی اسالم ضاهل اغَل زیي است. ٍلی هثاًی اسالم زض لاًَى اساسی ناّط زض ضیعز. لصا هیًهط هسلویي فطٍ هی

ت، يسل، اهاهت( زاضز. هَاظیي اسالهی ًیع تِ هًٌای همطضاتی است اغَل زیي اسالم تِ ضٍایت هصّة ضیًِ )تَحیس، هًاز، ًثَ

 4شیل همسهِ اغل  58ضَز. تا تَرِ تِ هططٍح هصاوطات هزلس تػَیة لاًَى اساسی سال وِ هستمیوا اظ ضطو استٌثاـ هی

سالهی ًیع هی ضَز. ضسین وِ هَاظیي اسالهی هفَْهی يام تط اظ هثاًی اسالهی زاضز ٍ ضاهل هثاًی اق.ا تِ ایي ًتیزِ هی

ضَضای ًگْثاى زض تفاسیط ذَز اظ هفَْم هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی، هفَْهی حساوخطی اظ آى ضا زض ًهط گطفتِ است. ایي ضٍیِ 

تِ يٌَاى ياهل  "هثاًی اسالهی"زض وٌاض  "احىام اسالهی"وِ زض آى  79ضَضای ًگْثاى زض تػَیة لاًَى هكثَيات سال 

هَاظیي ٍ هثاًی "هط گطفتِ ضسُ تَز واهال هحسَس است. لصا زض ًهط ضَضای ًگْثاى ًِ تٌْا ّا زض ًهحسٍزوٌٌسُ آظازی

 ّا ضا زاضًس.ًیع ًمص تحسیسوٌٌسُ آظازی "احىام اسالهی"تلىِ  "اسالهی

آضاء  اها ضَضای ًگْثاى زض ؛ّا ًگاضتِ ضسُ استزض لاًَى اساسی د.ا.ا، اذالق يوَهی تِ يٌَاى ياهلی هستمل زض تحسیس آظازی

تاویس وطز وِ  "ّای يوَهی ٍ اًمالب زض اهَض هسًیالیحِ آییي زازضسی زازگاُ"هرتلف تِ ٍیژُ زض ضای هًطٍفص زض هَضز 

ّا ايوال ضَز وِ زض چاضچَب هَاظیي اسالهی تاضس. تِ تَاًس تِ يٌَاى ياهل هحسٍزوٌٌسُ آظازیاذالق يوَهی فمف ظهاًی هی

زاًس ٍ تٌْا آى لسوت اظ الق يوَهی ٍ هَاظیي اسالهی ضا يوَم ٍ ذػَظ هي ٍرِ هیيثاضتی ضَضای ًگْثاى ًسثت تیي اذ

 زّس.اذالق يوَهی وِ زض چاضچَب هَاظیي اسالهی تاضس ضا تِ يٌَاى ياهل تحسیس وٌٌسُ آظازی هَضز پصیطش لطاض هی

ضز هثاًی ٍ هَاظیي اسالهی زض لثاس ّا ضا ًساضز. زض تسیاضی اظ هَاهثاًی ٍ هَاظیي اسالهی ّویطِ ًمص تحسیس وٌٌسُ آظازی

تَاى زیس. ضَضای ّا زض تطاتط التساض زٍلت تَزُ است. ًوًَِ تاضظ آى ضا زض لايسُ تسلیف هیلَايس اسالهی، پطتیثاى آظازی

فطزی ّای ًگْثاى ًیع زض تسیاضی اظ هَاضز تِ ٍیژُ زض پاسد تِ استًالهات زیَاى يسالت، تسیاضی اظ هػَتات زٍلت ضا وِ آظازی

ّا ساذت، ذالف ضطو ايالم ًوَزُ ٍ تا تىیِ تط لَايس اسالهی تِ پطتیثاًی ٍ حفانت اظ آظازیضٍ هیضا تا هحسٍزیت ضٍتِ

 پطزاذتِ است.

                                                           
1
هتطی تًجیِ ذَاّس  1/8هتط، پٌجطُ زض اضتفبو  8هتط ٍ ووتط اظ  8ب يطؼ ثزض گصض ّبی "ضْطزاضی تجطیع:  17/6/66هَضخ  57/23352ثرطٌبهِ ضوبضُ  1 ثٌس . 

 "ضس.
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ّا زض تًاضؼ تا هَاظیي ضَز. زض تسیاضی اظ هَاضز ّن، آظازیّا ناّط ًویاها هَاظیي اسالهی ّویطِ زض لثاس هسافى آظازی

ّا زض تطاتط هػالح يوَهی )ًهن يوَهی، تْساضت يوَهی، اهٌیت یطز. ضٍیِ ضَضا ًگْثاى زض زفاو اظ آظازیگاسالهی لطاض هی

ّا تَزُ تاضس ٍ زض چاضچَب لَايس وٌس وِ هَاظیي اسالهی پطتیثاى آظازیيوَهی، آسایص يوَهی( تا رایی ازاهِ پیسا هی

ّا زض تطاتط هَاظیي اسالهی لطاض گیطز، ضَضای ًگْثاى زض آضاء آظازی ّا، هَضز حوایت تَزُ تاضس. ٍلی زض رایی وِاسالهی آظازی

ّا ضا هحىَم تِ تحسیس ًوَزُ است. تِ يثاضتی ضَضای ذَز تِ وطات ًطاى زازُ وِ اظ هَاظیي اسالهی وَتاُ ًیاهسُ ٍ آظازی

-عم تِ پاسساضی اظ هَاظیي اسالهی هیًوایس( ذَز ضا هللاًَى اساسی )وِ اغلی فطا لاًَى اساسی هی 4 اغلتا تىیِ تط  ًگْثاى

ّای هًاضؼ تا هَاظیي اسالهی زاًس ٍ زض ایي ضاُ تا اضایِ یه تفسیط هَسى اظ هَاظیي اسالهی زض رْت تحسیس حساوخطی آظازی

ّا تط آهسُ است. ایي زض حالی است وِ یه اظ رولِ ٍنایف هْن ضَضای ًگْثاى زض همام زازضس اساسی د.ا.ا، زفاو اظ آظازی

ّا ٍ ايوال حساوخطی آى، ضٍیِ ذَضز ضا اغالح ًوَزُ ٍ تا زض آیس وِ ضَضای ًگْثاى تِ هٌهَض تاهیي آظازیاست. تِ ًهط الظم هی

ّا، هَاظیي اسالهی ضا تِ غَضت هؿیك تفسیط ًوایس تا تًازل هٌاسة تیي پاسساضی اظ آظازی ًهط گطفتي هفَْم حساوخطی آظازی

 وایس.ٍ هَاظیي اسالهی ضا تطلطاض ً
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Abstract 

Islamic principles and standards as well as public interest, are major limiting factors of freedoms in the 

constitution. Although public morality as an independent factor in the constitution and international documents 

are taken into consideration, but the Guardian Council practice has shown that only the ethics of the public that 

within the framework of Islamic criteria has a role of limiting freedoms and outside of the Islamic criteria, public 

morality is not restrictive. In many cases, Islam standards support freedoms and the Guardian Council in many 

cases relying on Islamic rules prevent the restriction of freedoms by the public interest. But if the freedoms 

aren’t against Islamic standards, this precedent will follow. In fact, wherever freedoms were conflict with 

Islamic standards, the Guardian Council with extensive interpretation of Islamic standards constraints freedoms 

hardly. This practice of the Guardian Council as Constitutional court given that to protect individual and group 

freedoms, criticism seems. This means that the Council with minimal and restricted interpretation of Islamic 

principles can reduce the scope of freedoms constraints and thus protect the freedoms maximally. So the balance 

between freedom and Islamic standards are met. 
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