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 ين الملليمذهب در اَسناد ب يآزاد يل مفهوميتحل

 1رانيا يحقوق بشر و نظام حقوق

 ٭يانياَزَندَر ياکبر گرج يعل

 ٭٭رزاديد شيام

 ٭٭٭ييروشنا يمرتض

 دهيچک

ده و مذهبش از يعق يآزاد ين حقوقيو تضررم ييجهان معاصرررش اررناسررا   در 

ل يتحل يرود. نوا ار حاضر در پيبه امار م يپاسرداار م منتل  انسان   يهاهسر  يبا

ن ير درآمده و در ايتحر يآن به را ه يحقوق ينِ گس ره ييو تب ين آزاديا يمفهوم

ابراز  ير مذهبش آزاديير حقِّ بر ان خاب و تغيمذهبش نظ يآزاد يراسر اش ابعاد اسراس  

ه   بيرا با عنا يض مذهبيده و امعمال تبعير ل عقير  م تحمير و ممنوع ينيات دير تجل

 قرار داده يمورد بررس يحقوق بشرر و مناب  التام آور حقوق دالل  ين المللياَسرناد ب 

 يقوقح - ين در دس گاه فقهيشيپ يهاهاف  نوا ار آن اس  که اکثر مؤلفياس . ره

 ي ب  و سال ار مکيماه يبه اق ضا يرسندش من ه يبه نظر م يابيکشورمان قابل باز

بر  ين اسرر مي  موازيه و حاکميعه امامي  مذهب ارريرانش رسررميا ياسررينظام سرر

ن يتعارضرررات ب يش برليامور عموم يو اداره  يقانونگذارش هاياسررر گذاريسررر

ران وجود دارد که يا يو نظام حقوق يدر گف مان حقوق بشررر يمذهب يآزاد
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 م م فاوتم اس يفلسف - يکرد فکريو رو ينيدر جهان ب يسر  يل آن را بايدل

 کرد.   و غرب جس جو

 کليدي واژگان

 .يش قانون اساسين اس مش اسناد حقوق بشريمذهبش د يآزاد
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 مقدمه

 يات معنويبشررر و ماداقِ حده بودنش از اوصرا  بارز  يعق يدن و دارايشر ياند

 يلردان و انسانهايمش بيقرآن کر .ر جانداران اس ياز سا يو يتکنندهيم ما انسان و

ات يو در آ 2م مورد ع اب قرار دادهيرا درارررمارِ بها يدتيو عق يفکر يبدون دغدغه

ده ممکن يعق ي. آزاد3ده نموده اسررر ين عقيم عردددش دعوت به تفکرر و ان خاب به ر 

ه ع  انسان کيبه نظر رسدش لکن با توجه به طب يصررفا  فرد  ينگاه اول امر اسر  در 

ان شررار آن  يپ در لود يروابط اج ماع سرر  و دريمجرد ن يفکر يرندهيتنها در برگ

داا ن  با و بااد يت مين يبُعد اج ماع ياود که موضوع دارايت هس ش مشخص مين

 يو حقوق ياسرريد توجه نظام سررسرر  موريبايا سررازندهش ميمخررب  ياثرات اح مال

 يريبوده و س يطوالن يده و مذهبش واجد چالشيعق يرد. مسئله آزاديکشورها قرارگ

معابد  ر مذاهب ويکوروش در مواجهه با سا ياز آزاد منش يقيخش مااديدر تار ياجمال

 يد در اروپايش عقايتف  يدادگاهها يو برگتار يناگوار محاکمات مذهب يهاهتا تجرب

خش امروزه يکم تاريسررخ  و تار يمجار را به همراه دارد. پس ازگذر از يقرون وسرر 

 ش   انال نِ کراميو به رسم يم ال قيها و تعالتوده يانواع بشر از برک  راد فکر

 تيمسالم  آم يس يهمت يش براياتم جامعه انسانيبه عنوان اساسِ ح ي  و آزاديامن

نش به ين بيدر ا ينيات ديدهش مذهب و تجلير عق يآزاد کوارررنرد و  يآن م يو اع  

نِ يياز حق تع ياو جلوه ياسررراسررر يهاين حقوق و آزاديترياز م عال يکي يمنتله

 يطلبد و سعيا را ميقدرت در سراسر دن يم کانونهايسررنوار  افرادخ لضوع و تسل  

 يلود را در نظام حقوق عموم يش جاين الملليبا اتکاء و اسررر ناد به اسرررناد ب دارد

رد. نوا ار حاضر بر آن اس  تا با کاوش ين  بخش آن قرارگيکشرورها بازکرده و و ز 

 يش طيآور حقوق داللحقوق بشرررر و مناب  التام يالمللنيدر اسرررناد ب يحقوق يها

ل قرار يمذهب را مورد تحل يآزاد يمفهوم يو گس ره ييش چرايس يارش گف ارش چ 

ن باوران را در حد بضرراع  رواررن يو د اني  از حقوق اديگاه آن در حمايدهد و جا

                                                      
 (22. امنَّ الشرر الددواب عند اهلل الادم البکمِ الرذين اليعقلون ) انفال/2

 (11. فَبَشِّر عباد الرذين يس معون القول في بدعون احسنه . )زمر/ 3
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 سازد.  

 دهيل عقيو تحم ت اجباريحق بر انتخاب مذهب و ممنوع -1

کر و ذات و ياز پ يداردش جتئ يو لاوص يها و اع قادات تا چهره درونشره ياند 

 يتوان لرده گرف  که چرا قد ينم يسررار  انسران اسر . همان گونه که برکس    

د. شياند ين ميتوان بر او تال  که چرا چن يداردش نمند ينالوارا  ييمايا سر يکوتاه 

 يبرهم نخوردش ول يتواند اطاع  از قانون را از مردم بخواهد تا نظم اج ماع يدول  م

ار ديشگاه وجدانش من قِ زور لريل کردخ چرا که در پيتوان تحم ياع قاد را به زور نم

گام بردارند و مردم را  يعير طبين مسرريبرل   ا اندهکه لواسرر  ييندارد و دول ها

از  ي. حقر بران خاب مذهبش مظهر4اندهدر لور نداارر  يقياجبار به اع قاد کنندش توف

ن يثاق بي( و م1341حقوق بشر ) يه جهانين سرنوا  اس  و اع مييامعمال حق تع

هجده  ين باره صراح  دارندخ صدر ماده ي( درا1366)ياسيو س يحقوق مدن يالملل

فکرش وجدان و  يهرکس حق دارد که از آزاد»حقوق بشررر به اررر    يه جهانياع م

به  ياسرريسرر يثاق حقوق مدنيهجده م يماده کيو بند « مذهب بهره مند اررود......

داا ن  ين حق اامل آزاديفکرش وجدان و مذهب دارد. ا يهرکس حق آزاد»ارر   

انسررران در  يآزاد« باارررد...  يا اع قادات به ان خاب لود ميک مذهب ير ا قبول ير 

گرش حق بران خاب مذهبش يد يدارند. از سرررو يده و مذهب را مقررر مير رش عقيپرذ 

ن يسرررازد. در ا يرا به ذهن م بادر م يمذهب -يدتيل عقي  اجبرار و تحم ير ممنوع

د يج کس نبايه»به ار   ياسر يو سر  يثاق حقوق مدنيم 11 يموردش بند دوم ماده 

ا اع قادات به يک مذهب يا قبول يداا ن او در  يواق  اود که به آزاد يمورد اکراه

ده و اجبار در يل عقيناظر بر من  تحم يبه روارررن« ان خاب لودش ل مه وارد آورد

ثاقش يتحقرق هرچه به ر اهدا  م يرسد برايده و مذهب اسر . به نظر م يرش عقيپذ

 يروانار ش اجبيو ماد يکيتير اود که ع وه بر اجبار فيتفس يابه گونه يس ياجبار با

لودش ع وه بر  ين ماده يدر دهم يه حقوق بشررر اسرر ميت اررامل گردد. اع ميرا ن

ن ف رت اسرر  و به ياسرر م د»گردد: يت م ذکرر ميرا ن يو روان يمعنو ياکراهش عامل

                                                      
 444-441صص ش 1316ش تهرانش نشر ميتانش چاپ سومش مباني حقوق عمومي. کاتوزيانش ناصرش 4
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ر ييغت يا جهل او براياز فقر  يا بهره برداريکارگرف ن هرگونه اکراه نسرب  به انسان  

 « س .يت نيلحادش جاا به ايگر يد ينين به ديد

ده و مذهبش يرش عقيلتومِ تفکرر در پذ ين اسرر مش اصررل م رقرين مبياز نظر د 

نِ ان خاب اَحسرر يشرره برايبااررد. دعوت به تفکر و انديم تينه تنها آزادخ بلکه الزم ن

ب به ي  قري. اکثر1مؤکد قرار گرف ه اس  يهيم مورد توصياقوال و افکارش در قرآن کر

اررمارند و مع قدند  يت نمين را جايد در اصررول ديتش تقليد نيعظام تقل اتفاق مراج 

بااد  يل و آگاهيبر دل يسر  مب ن يبا يش ميمان و اع قاد قلبيا يياب دا يکه مرحله

چند از قرآن  ياتيش ااررراره به آيده مذهبيل عقي  تحمينه ممنوعيد. در زمينره تقل 

 6....«ين الرراد ممن الغين قد تبيالدديال اکراه ف»رسد:  يازل ف به نظر نم يم لاليکر

مَن فَ» ده اس .( ي  و ض ل  روان گرديق ا  راه هدايس ش حقين به اجبار ني) کار د

لواهد يمان آرد و هرکه ميلواهد اي)هرکره م  1«کفريؤمن و مَن اررراء فلياررراء فل

اده د ن قراريل ديغ و نه تحميامبر را تبليپ يکافراررود( لداوند م عالش رسررال  اصررل

 يولو ااء ربک لمآمن مَن ف» دارد: يمان آوردن باز ميرا از اجبار کفرار به ا ياس  و و

تو  ي)واگرلرردا«   1نيکونوا مؤمني يعررا  اَفرر َنرر  تکره النرراس ح ياالرض کلرهم جم

ا تو يآوردندش آيمان ميکسرررره اين همه يلواسررر ش اهل زمي[ مي  ازلير ]درمشررر

 يوما عل»؟! ( يک ا پرسررر  قرار دهيترا بره جبر و اکراه همه را مؤمن و    يلواهيم

نباره ممکن اس  يسر (. در ا ين يافهيغش وظيامبر جت تبلي)بر پ« 3الررسرول االر الب    

سررلب   يا به منتلهيم ر  اررود که ق ال با آنان آ اي هدر مورد جهاد با کفار ارربه

  ر ؟يا ليل اس م اس  يو تحم يمذهب يآزاد

لتومِ جهاد  ينهياود که آنچه در زميم مشرخص م يات قرآن کريبا ت مل در آ 

شر که مان  ن يبا کفار م ر  ادهش م ضمدنِ وجوب دفاع و مقابله با س مگران و کسان

                                                      
 ( 14. قل هل يس وي االعمي والباير اَفَ  ت فکررون ) انعام/1
 216. بقره/ 6
 23. کهف/1
 33. يونس/ 1
 33. مائده/3
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 ين را سلب و آنان را مورد آزار قرار ميموحدد يمذهب ياده وآزاد يديتوح يدهيعق

احقاق حقوق مشرررروع  يجهادش مقابله و ت ش برا يباارررد و هد  اصرررل يدهندش م

ه گوا يمم حنه به روان يات نهم و دهم سوره يده. آيل عقين اس ش نه تحميمسلم

نکرده و  ين ق ال و دامنيلداوند ارما را از آنان که با اما در د »ن ادعاسر :  يبر ا

عدال   د و بهيکن يکيکند که به آنان ن ينم يش نهاندهرون ننموديارتان بياما را از د

داردخ وتنها اما را  يار دوسر  م يدخ که لداوند مردم با عدل و داد را بسر ييرف ار نما

رون يرون کردند و بر بين با اما ق ال کرده و از وطن ان بيکه در د يکسان ياز دوس 

  يبسررط اسرر م و تثب  يدردوره « کند. يم يدندش نهيمان گرديراندن اررما هم پ

ژه پس از ف ح مکهش اسررر م طبعا  در برابر مخالفان و يه وب يقدرت حکوم  اسررر م

سرر اد و در برابر کفرارِ يلواسرر ند مان  نفوذ و گسرر رش آن بشرروند ا يکه م يکسرران

ات يبرآمده بودندش سررخ  موضرر  گرف خ و آ يمان اررکن که در مقام عهد اررکنيپ

 يجرنهم همان اکن در سال يان کارِ پين ليداللرحنِ سوره توبه ل اب به مشرکياد

خ خ اما در ينازل ارد و به آنها اع ن جن  داد و مسلمانان را به مبارزه با آنان برانگ 

لواهد به زور  يآمد که اسررر م م يبرنم يات قرآنيک از آيچ يهمران حال هم از ه 

رش اسرر م موجب يا نفسِ عدمِ پذين کند و يرف ن ديرا وادار به پذ يلواهد کسرريم

سررروره توبه ل اب به  1ه يبلکه در همان حال در آجنر  برا آنهرا ارررده بااررردش    

از مشرررکان به تو پناه آوردخ به او پناه ده تا ک م  يکيو اگر »د: يفرما يامبر)ص( ميپ

ن اس م يد تا ديگو يو نم« لدا را بشرنود و پس از آنش او را به محل امنش برسان... 

 .  14ش نکن يرا ان خاب نکرده رها

 

 يو انجام مراسم مذهب ينيات ديتجل يآزاد -2 

 يا آن را به باورهايشررره محارررور کرده يتوان در چارچوب انديمذهب را نم 

 ي ا  داراينها يشه و اع قاد مذهبيفروکاسر . اند  يدرون يهاهو تجرب يمحض اع قاد

                                                      
نشريه دانشکده حقوق و علوم مهرپورش حسرينش ديدگاه اسر م در مورد آزادي عقيده و بيانش   . 10

 66ش ص21امارهش 1314ش سياسي دانشگاه تهران
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 ين نمي(خ بنابرايندارين و ديد يرونيلواهد بود )وجهه ب ياژهيو يرف ار يهاهجنبر 

 تيرا ن يشرره مذهبيده و رف ار اررد. اندين دو حوزه عقيم لق بک يتفک يتوان مدع

 ين آزاديجه آنکه تضررميمنفک کرد. ن  يتوان به صررورت م لق از رف ار مذهب ينم

 11 ي. ماده 11رد يشررره و رف ار صرررورت پذياند يد توأمان در دو حوزهيبا يمذهب

 ياز آزاد يدبهره من يقِ اس حقاقِ بشر برايحقوق بشرر پس از تارد   يه جهانياع م

مات و يتعل يمان و آزاديده و اياظهار عق ين حق را ارررامل آزاديفکر و مرذهربش ا  

 يک ماده يل بند يدانس ه اس . ذ يا جمعي يبه صورت انفراد ينيمراسرم د  ياجرا

 ا را علن يمات مذهبيتش انجام عبادات و آداب و تعلين ياسيسر  يثاق حقوق مدنيم 11

ن يهم 4  ارنال ه اسر . ضمنا  بند   يش به رسرم يجمعا ي يا در لفا به طور فرديو 

ن و حسرررب مورد يوالد يکنرد که آزاد يثراق را م عهرد م  يطر  م يمرادهش دول هرا  

کودکان م ابق اع قادات  يو ال ق يکودکانش در آموزشِ مذهب يسرررپرسرر ان قانون 

 ماوب يمذهب ياَاکال نابردبار يامحاء تمام يهيلوداان را مح رم بشمارند. اع م

انجام  يشرر رين باره اب کارعمل بيدر ا 12سررازمان ملل م حد يمجم  عموم 1311

و انجام  ينيات ديتجل يقِ آزاديان ماررراديلودش با ب ين ماده يداده و در ارررشرررم

 ير ميو مذهب را اررامل موارد ز فکرش وجدان يآزاد يش تحقرق واقعيمناسررک مذهب

 داند:  

 يس و نگهداريده و ت سررريا عقين يا اج مراع در ارتبراب با د  ير الف ( عبرادت  

 ن اهدا   يا يبرا ييمکانها

 يمق ض يه و بشردوس انهيريمؤسسات ل يس و نگهداريب( ت س

ج( سرال نش به دس  آوردن و اس فاده از مقدار مناسب مواد و لوازم مربوب به  

   يمذهب يهانيآئ مراسم و

 ن مورد يات مناسب در ايد( نوا نش نشر و پخش نشر

                                                      
ش تهرانش ان شارات جنگلش چاپ در تکاپوي حقوق اساسيعلي اکبرش  . گرجي ازندريانيش11

 64ش ص1311دومش 
. اين سند بين المللي هش  ماده اي که به طور لاصش ناظر بر بردباري و آزادي عقيدتي 12

 و مذهبي اس ش در پايان نوا ار ضميمه گرديده اس  . 



 
 المللي حقوق بشر و نظام حقوقي ايرانتحليل مفهومي آزادي مذهب در اسناد بين

 

 

121 

 

 ن اهدا يا يمناسب برا يده در مکانهايا عقي نيم ديه( تعل

ر مشررارک ها توسط يداوطلبانه و سررا يمال ياف  کمک هايو( درلواسر  و در 

 افراد و مؤسسات

 هر فرد يدهياد و مراسم طبق عقيام اس راح ش بترگداا  اعيز( مراعات ا

 اين يگر درامور مربوب بره د يا جوام  دير و حفظ ارتبراب برا افراد    يب( برقرار

   يالمللنيو ب يده در س ح دالليعق

فات يش ع وه بر انجام مراسررم و تشررر يمراسررم و فرائض مذهب يدر واق  آزاد 

 يهامعابد و امکنه و محل يش نگاهداريل مجام  مذهبيتشررک يش اررامل آزاديمذهب

 يارتيز يهامسرررافرت يو آزاد يغات مذهبيمش ان شرررارات و تبليتعال يش آزاديمذهب

 . 13اس 

موسوم به  يو بر اساس قرارداد يم اس ميکه براساس تعال ييهايازجمله آزاد 

 قرار گرف ه ييمورد ارناسا  يو زرتشر   يحيش مسر يهودي يمذهب ي هاياقل يذمده برا

  کامل باررورت يبا امن يو انجام مراسررم مذهب ينيابراز اع قادات د ياسرر ش آزاد

 يد در صورتياسر . قرآن مج ش يدر معابد و اماکن مخاروص لو  يا جمعي يانفراد

کند که آنان ي  ميحما يمرانران اهل ک اب )اهل الذرمه( در جامعه اسررر م  يپاز هم

غ ي  سالمش دس  از هرگونه جن  و جدال و تبليک اقليم عهد اروند اوال  به عنوان  

م و لضوعش به دس  لود مبادرت به يا ش به نشانه تسليبرضرد مسرلمانان بردارند.و ثان  

ف يتکال ين صرررورتش جامعه اسررر ميند. درايات( بنمايه )لراج و ماليپردالر  جت 

ردخ از جمله آنکه: جانش مالش مسرررکنش يگيرا نسررربر  به آنان برعهده م  يم عردد 

ها آزاد اس  و  ين اقليا يد مذهبيفرزندان و ناموس آنان از تعررض ماون اس خ عقا

 ين حاليس ش الب ه در عين ين اکراهيرا در دياودش زياسر م به زور م عررض آنها نم 

 ش يد اهل ک اب مورد اح رام اسر ش مسلمانان موظرفند در مقام ارااد و هدا يکه عقا

اس م  يکوش به سرو يح  و بحث و مناظره نيآنان را تنها از راه برهان و موعظه و نار 

                                                      
ش تهرانش ان شرررارات دانشرررگاه ر، آزادي هاي عمومي و حقوق بش  طباطبايي مؤتمنيش منوچهر. 13

 36ش ص1314تهرانش چاپ دومش 
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ند. به ع وهش يت نمايو از مجادله توأم با لشررون  نسرررب  به آنان پره  14دعوت کنند

 از يکيد ين اس  و قرآن مجياهل ک اب مورد اح رام مسلم يو اماکن مقددسه معابد

 يديان توحيروان اديداند که پيم يه اارررار را حفظ همه اماکنيجهاد عل يهاهنيزم

 ي. در ادامهش قسرررم 11آورند يپردازند و نام مبارک لداوند را بر زبان ميبه عبادت م

ان يحيمس يبرا يامبراس م )ص( درسال دو هجريکه پ يدر لورتوجه ياز عهد نامه

ن با يت مسلميمسالم  آم يس يم ضمدنِ همت يو به روان اندهنا نوار  ين سر يسررزم 

ش و راهب آن را يکنم کش يمن عهد م».... م: يارو  يآن مردمان اسر  را م ذکر م 

ابد ش معا را ازصومعه نرانم و مسافر را از سفر باز ندارمير ندهم و ااخاصِ تارک دنييتغ

سررال مان مساجد  يآنانش برا يسراها ياز کل يتيآنها را لراب نکنم و چ يهاهو لان

 کيچ يمان لدا را اررکس ه اس خ به هين کند پياورم و هر کس از مسرلمانان چن ين

رسد به آنها ن يبا مدارا با آنان رف ار اود و آزار يس يد زور گف ه ارود و با يازآنان نبا

 «16و هرجا بااند مح رم لواهند بود.. 

 

 يض مذهبيو عدم تبع يبرابر -3

الملل بشرررر را به لود نينظامِ حقوق ب يربنايش ز11ضي  تبعير اصرررل ممنوع 

 يمانِ لود به حقوق اساسيال اراص داده اسر . منشرور ملل م حدش ضمنِ اع م ا   

قِ اح رام به حقوق بشررر و يشرربرد و تشررو يپ»کش ي يماده 3بشرررش به موجب بند 

                                                      
. اُدع الي سبيل ربدک بالحکمه و المؤعظه الحسنه و جادلهم بالر ي هي احسن ... 14

 (121)نحل/
ش تهرانش نشرميتانش چاپ حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران. هااميش سيد محمدش 11

 113-114صصش 1311هف مش جلد اول )اصول و مباني کلي نظام(ش 

.... و لو ال دَف ُ اهلل النراس بَعضرهم بِبَعض لَهُدممَ  صَوام  و بِيَ  و صلوات و مساجد يُذکر فيها  

ش 1362( براي اط ع بيش ر در اين زمينه رک به: عميد زنجانيش عباسعليش 44اسم اللره) حج/

 س ميش چاپ اولحقوق اقلي ها براساس قرارداد ذمدهش تهرانش ان شارات دف ر نشر فرهن  ا
ش تهرانش ان شارات اميرکبيرش چاپ علي جواهرک مشش ترجمه ي تاريخ تمدن اسالمش زيدانش جرجي. 16

 124ش ص1341دومش 
11. Non discrimination principle 



 
 المللي حقوق بشر و نظام حقوقي ايرانتحليل مفهومي آزادي مذهب در اسناد بين

 

 

134 

 

را از « ا مذهبيبر نژادش جنسش زبان  يتِ مب نيهمه بدون تما يبرا ياساس يهايآزاد

ت به يحقوق بشر ن يه جهانيجمله اهدا  سرازمان ملل م حد برارمرده اسر . اع م   

دم و ع ينظام ملل م حدش اوال  و بالذراتش اصل برابر ين سرند حقوق بشر ياول يمثابه

مسررر حکم ع ا نموده  يگاهين اررر  جا يلودش بد ين مادهيدر نص دوم ض رايتبع

ث نژادش رن ش جنسش يتش مخاوصا  از حيچ گونه تمايتواند بدون هيهرکس م»اسر :  

ش ي ش وضرر  اج ماعيت مليگر و نيد يدهيا هرعقي ياسرريسرر يدهيزبانش مذهبش عق

 يه يکه در اع م ييهرا يگرش از تمرام حقوق و آزاد ي  دير ا هر موقعير ثروتش والدت 

 از يض مذهبيدرگف مان حقوق بشرش تبع .«حاضرر ذکر ارده اسر خ بهره مند گردد   

و  ياساس يهاياز حقوق و آزاد يض در بهره منديک سرو ناقض اصل عامِ من  تبع ي

باارررد. دراکثر اسرررناد حقوق  يمذهب به طور لاص م يگر ناقض آزاديد ياز سررو 

 يکي  و.... به عنوان ير نژادش رن ش مليظگر نيد يش مذهب در کنار موضرروعاتيبشررر

دش باا يازحقوق انسران  يض دربهره منديتواند منشراء تفاوت و تبع يکه نم يازموارد

ن ياند بتو يدارد و م يق گوناگونيمااد يض مذهبيد قرار گرف ه اس . تبعيمورد ت ک

 روان مذاهب لاصيمجازات نسب  به پ ير اعمال لشون  وح يم نظياقدامات مس ق

 ينر داا ه بااد. گف يش سيو فرهنگ ياس خدام يهاهنيم در زميرمس قيتا اقدامات غ

ذهب ا چند ميک يبيني پيش ه حقوق بشر سازمان ملل م حدش ياس  که در نظر کم

 يرش به نوعي م اج ناب ناپذيک واقعيکشرررور به عنوان  ين رسرررميلاص به عنوان د

جر به چ وجه منيد به هي  نباين واقعيا د دارد کهي ه تاکيرف ه اده اس خ اما کميپذ

   .11ر مذاهب گردديروانِ سايپ يهاينقض حقوق و آزاد

ض يو عدم تبع يد آن اسررر  که برابريمؤ در احکام اسررر م ياجمال يريسررر

 ده وي  و فار  از عقيانسرران به صررمر  انسرران يحقوق برابر برا ييو اررناسررا يمذهب

انِ گف مان حقوق بشر در ي. بن13اسر   رش قرار نگرف هيش اسراسرا  مورد پذ  يمذهب و

                                                      
11 . General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, 

Conscience or Religion) Adopted at the Forty-eighth Session of the 
Human Rights Committee on 30 July 1993 

توان به احکام مربوب به نکا ش ارثش قارراص نفس يا عضرروش مقدار ديهش حد  . از جمله مي13
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انسان صر   ياساس يهايوآزاد ن و اح رام به حقوقيش تضمييجهان معاصرش اناسا

ن يش ايزبان و مذهب اوسرر خ حال آنکه در گف مان اسرر م  شنژادش رن شجنس نظر از

  انسان و آحاد بشر از ياس  نه صمر  انسان 24مان و اسر م اس  که منش ء حقوق يا

توان اذعان  ي. لذا م21دارنردش از حقوق م فراوت برلوردارند   ينيه چره د نکر يث اير ح

در حقوق  يديک مفهوم کليچه به عنوان  يض مذهبيو عدم تبع يداارر  که برابر

ش با يمذهب يآزاد يمفهوم يهاهسررر ياز با يکيبشرررر و چه به طور لاصش به عنوان 

 احکام اس م در تعارض اس . 

 

 ر مذهبييحقِّ بر تغ -4

ن مسررائل يترر مذهب از حسرراسييمذهبش حقِّ بر تغ يرامون آزاديبحث پدر  

حقوق بشررر به صررراح ش   يجهان يهيهجده اع م يک مادهيبند رود. يبه اررمار م

هرکس »داند: ين مير دييده و مذهب را مسر لتم داا نِ حق تغ يعق يداار ن آزاد 

 ين حق مس لتم آزاديفکرش وجدان و مذهب بهره مند ارود. ا  يحق دارد که از آزاد

نش يبا وجود ا« باارررد.... يده مياظهارعق ين آزاديو همچن دهيا عقير مرذهرب   ييتغ

 يمذهب يامحاء نابردبار يهيو اع م ياسيو س يثاق حقوق مدنيمقرراتم مشرابه در م 

حقوق بشرررر را با ابهام  يه جهانياند که عبارتم روارررن اع ماف هين يتدو يابه گونه

هجده  يک مادهياند. بند جاد کردهيد ايح آن ترديصرررر يدر فحواروبرو سرررال ه و 

فکرش وجدان و  يهرکس حق آزاد»دارد:  يااررعار م  ياسرر يسرر  يثاق حقوق مدنيم

ا اع قادات به ان خاب يک مذهب يا قبول يداا ن  ين حق اامل آزاديمذهب دارد. ا

ر ت دين يمذهب يامحاء نابردبار يهياع م ين مادهيک نخس يبند « باارد.... يلود م

ن حق ين دارد. ايفکرش وجرردان و د يهرکس حق آزاد»دارد: ينرره مقرر مين زميا

                                                      
قذ  و ... اااره داا  که در آنهاش تفاوتهاي ديني و مذهبي منش ء تبعيض هاي حقوقي مي 

 گيرد .  
24. Rights 

 33شص1311ش تهرانش نشر کويرش چاپ چهارمش حقّ النّاس )اسالم و حقوق بشر(سنش کديورش مح. 21
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با مُداقه بر « بااد.  يبه ان خاب لودش ماي هديا هر عقين يداا ن د يارامل آزاد 

 رسررد که مقرراتمين اسررنادش به نظر ميب ايمربوب به تاررو يالمللنيروند مذاکراتم ب

 يکه ممکن اسرر  از سررو ييهاهاز سرروءاسرر فاد يريهش به منظورجلوگيراع مالحق ب

ر ييغت يبرا ياس م يونرها در کشورهايسيو م يو اس عمار يغيمؤسرسات تبل  يبرل

اج و اض رار آنها صورت يش با اس فاده از اح ين و مذهبِ افرادم م بوع دول  اسر م يد

ده يمذهب و عق ياس  که هم برآزاد ياب ارده و عبارات آنها به گونه يردش تارو يگ

 نشان مسدودير دييتغ ياجبار ناروا به افراد برا يدالل  داار ه باارد و هم راه را برا  

ن باور اس  که حق ان خاب و ي ه حقوق بشرر سازمان ملل م حد برا يد. الب ه کمينما

صررر م  يضرررور يجهياند و ن  مذهب يآزاد ياز سررکه يير مذهبش هرکدام روييتغ

حقوق  يالمللنيثاق بيهجده م يحق ان خراب مرذهربِ دلخواه که درماده   بيني يشپ

ده اسرر . در ادامه به ير مذهب و عقييارردهش حقِّ بر تغبيني پيش ياسرريو سرر يمدن

 م پردال .ينه لواهين زميدگاه اس م در ايد يبررس

 رجوع به کفر يبه معنا ياز نظرفقه بازگشرر  و يبه معنا يارتدادش از نظر لغو 

و مع قد اس   22دانديان حق ميبر ب ين را مب نيرش دين اس م موضوع پذياس . د

مان ين آزاد هس ند که ايرش ديسرعادتش مردم در پذ  يقيان حق و راه حقيپس از ب

 يل اکراهش ارررخص را کافرنمي. همان ور که اظهار کفر به دل23ا انکار ورزندياورند ير ب

ل نسب م يرا مؤمن نخواهد سال . در تحل يتش وياجبار ن يمان از رويسرازدش اظهار ا 

 يان دااررر  همانگونه که در اب دايتوان ب يم شيمرذهب  يانِ من  ارترداد و آزاد ير م

از دس رسِ اجبار و  يقيمان حقي  اجبار م ر  اس  و اينش اصرل ممنوع يرشِ ديپذ

س  يمکن و کارساز نت ميمان نياودش اجبار در بقاء و اس مرارِ اياکراه لارج دانس ه م

اش با لداوند باادش يقلب يفرد و راب ه يمان معنويکه ارتدادش محدود به ا ييو تا جا

ان يد به حال لود گذاارر  تا از ميفرد را با ينخواهد داارر  و به نوع ياجبار سررود

 يفر الرويت مجازات مرتدان را کيم نيند. قرآن کريرا برگت يکيسررعادت و اررقاوت  

                                                      
 (121. اُدع الي سبيل ربدک بِالحکمه والموعظه الحسنه )نحل/22
 ( 3. امنرا هديناه السدبيل امدا ااکرا و امدا کفورا ) انسان/23
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. در مقابلش چنانچه ارتداد از 24ان نداا ه اس يب يسخن يويدانسر ه و از مجازات دن 

 انيبه ز يفرد با پروردگارش لارج ارررود و به اقدامات يو راب ره  يمران قلب يقلمرو ا

کندخ  يگر صررمر  عنوان گناه برآن صرردق نميمنجرگرددش د يجامعه و دول  اسرر م

ش گر سخنيد و قابل مجازات اسر . به د ارو يل مياسر  که به جرم تبد  يبلکه گناه

و  يش علميمباحث نظر ياول به واس ه تواند باارد: يمان به کفر دو گونه ميل ايتبد

  ميا ارررک در حقانياسررر م  يولو به غلطش فرد به انکار لدا و آلرت و نف يقيتحق

ش انحرا  ياررهوت عمل ي(ش دوم به واسرر هيدتيو عق ياسرر م برسررد )ارتداد نظر 

ر پا ين انال م حقش آنرا زيکه فرد در ع يا پرس يو دن ي اني ت ايتسرو  شياسر يسر 

باارد نه از ابهات   يمناف  ماد يارتداد به واسر ه  يعنين بدهدش ير دييبگذارد و تغ

 .  21(ياسيو س ي)ارتداد عمل يعلم

که مجازات مرتد را ق ل دانسرر هش  26ياتيرسررد آن دسرر ه از روايلذا به نظر م 

حکوم   ي  عموميه نظم و امنيعل ياسرر  که به اقدامات عمل يمناررر  به کسرران

ات در مورد هر دو نوع يو با توجه به نامعلوم بودنِ اط قِ روا 21زننديدس  م ياس م

ش " 21الحدود تدرء بالشبهات "سر ه اسر  با اسر ناد به قاعده    يرالذکرش ارا يارتدادم ال

                                                      
 الدنيا وااللره و . و مَن يرتدد ممنکم عن دينه فيم  و هو کافر فاولئک حب   اعمالهم في24

و هرکس که از اما از دينش برگردد و ( » 211)بقره/ اولئک اصرحاب النرارهم فيها لالدون 

در حرال کفر بميردش اعمرالش در دنيرا و آلرت باطل گرديده اسررر  و اينان دوزلي اند و    

 «جاودانه در آنند . 

 244. کديورش محسنش همانش ص21 
فقه ارريعهش مع بره ي عمار سرراباطي اسرر : از امام  . از جمله مسر نداتم مجازات مرتد در 26

هر مسلماني بين مسلمانان که از اس م لارج اود و نبودت » صرادق)ع( ارنيدم که فرمود:   

محمد)ص( را انکار کند و او را تکذيب کندش لونش براي هرکس که از او انيده باادش مبا  

اود و يان ورثه اش تقسيم ميارود و مالش م اسر  و همسررش از روز ارتداد از او جدا مي  

« همسرررش عده وفات مي گيرد و بر امام الزم اسرر  که او را بکشررد و اسرر  ابه نيت نکند .  

 333ش حديث 31ش ص3و مَن ال يحضره الفقيهش ج  11ش حديث 211ش ص1الکافيش ج
ش 1314ش تهرانش نشر ميتانش چاپ اولش هاي اساسيحقوق بشر و آزاديهاارميش سريد محمدش   . 27

 331-332صص
. قاعده ي درأ از جمله اسباب سقوب مجازات در نظام حقوق کيفري ايران اس  و م ابق 21
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 به يارااد يد با رواهاياررا مش تايرا مشرمولِ حد ارتداد ندان  يدتيو عق يمرتد نظر

 آغوش اس م باز گردد.  

 

 يمذهب يهايحقوق و آزاد يهاتيمحدود -5

تسرراهل و تسررامحِ م لق نسررب  به  يش هرگت به معنايمذهب يگف مانِ بردبار 

 يهم که آزاد يلواهان يشمندان و آزاديسر . اند ين د موجود در جامعهيعقا يتمام

د ف نه ياندش عقابشر م ر  کرده ياسراس  يهاياز حقوق و آزاد يکيمذهب را بعنوان 

اسرر  را  يجامعه که از لوازم و ارکانِ نظم عموم يال ق ير با اصررول کليت و مغايانگ

آن  ياساس يهاين حقوق و آزاديت م يدول  برا يفهيگرش وظيد يتابند. ازسويبرنم

جاد کند و يموازنه ا يمومن مناف  فرد و ماررالح عيب ياسرر هياسرر  که به نحو اررا

گران و اق ضائات جامعه يد يهايرا با توجه به آزاد يفرد يهايدرصرورت لتومش آزاد 

ان يم يمرزبند ي ش برايجاد محدوديتوجه داا  که ا يسر  يبا يمن هد. يل نمايتعد

م اصررلِ يب وان باارد تا با اسرر ناد به آنش  يانکه بهانهيگر اسر  نه ا يک حق با حق دي

ش همانا مدالله ياسرريو سرر يگرسررخنش نقضِ حقوق مدنيبه د م.يريده بگينادحق را 

هاش محدود کردنِ ن حقيا ياسررر ش لذا الزمه هايدر حوزه آزاد ها دول يدير تحرد 

 يهاش به معنايآزاد يرش حدود و قلمرو برايپذ .23ها اس قدرت مدالله ناموجه دول 

                                                      
هرگاه وقوع جرم يا برلي ارايط آن : »1/2/32قانون مجازات اس مي ماوب  124ماده ي 

و يا هريک از اررايط مسرئوليد  کيفريش مورد ابهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن   

 « اودش حسب مورد جرم يا ارب مذکور ثاب  نميياف  نشود
ش تهرانش مؤسررسرره م العات و حقوق بش  ر در جهان معا   رقاري سرريد فاطميش سرريد محمدش . 29

 61-62صصش 1334پژوهشهاي حقوقي اهر دانشش چاپ سومش دف ر يکمش

امروزه سخن از نسل هاي سه گانه حقوق بشري اس  . منظور از نسل اولِ حقوق بشرش همانا 

سرياسي اس  . حق هايي از قبيل آزادي هاي مذهبيش آزادي   -حق ها و آزادي هاي مدني 

بيانش ماررونيد  از بازداارر  لودسرررانه و بدون دليلش حق رأيشآزادي ترددد و ان خاب محل 

اقام  به اين نسررل از حقوق بشررر تعلرق دارد . حق هاي اق ارراديش اج ماعي و فرهنگي در 

سرل دومِ حقوق بشر طبقه بندي مي اوند . حق هايي از قبيل  ارمار حق هاي م علرق به ن 

هاي مناسبش مراقب → ←حق بهره مندي از آموزش و پرورشش حق بهره مندي از مسکن
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ن کارها يترفيش ظريو عموم يحقوق اساس يسر . در عرصره  ين ياصرل آزاد  يامحا

نه وجود دارد که حق ها ين زميدر ا ين اصرول و اس ثناهاس . ظاهرا  اجماع يجم  ب

ن يو چگونه ا ين اس  که چه موارديله ا ر هسر ند. اما مسر  ي  پذينسرب  هايو آزاد

  يصرر ح ينکهش چه کسررانيگر ايکنند و ديو محدود م يها را نسرربو حق هايآزاد

   .34را دارند ها يدن محدوياعمال ا

 يها يمحدود يس  و نهش باورت کليب يحقوق بشر در بند دو ماده يه جهانياع م 

 يهرکس دراجرا»  کند:يان مين ار  بيرا بد ياساس يهايآزاد حقوق و يمجاز برا

 يلهياسر  که به وس  ييها يلودش تنها تاب  محدود يهايحقوق و اسر فاده از آزاد 

  يرعا يگران و برايد يهاي  حقوق و آزاديو رعا ييارناسا  يقانون و منحاررا  برا 

 کيدموکرات يک جامعهيدر  يو رفاه همگان يش نظم عموميات ال قيحِ مق ضيصرح 

 يکل يک مادهيوضرر   يبه جا ياسرريو سرر يثاق حقوق مدنيم« وضرر  اررده اسرر .

ن يش گرف ه اس . ايلاص را در پ ي هايوض  محدود يوهي هاش ار يمحدود يدرباره

ن يثاق بديهجده م يمذهبش در بند سوم ماده يلاص نسرب  به آزاد  ي هايمحدود

توان تاب  يا اع قرادات را نم ير ابراز مرذهرب    يآزاد»ده اسررر : ير ان گردير ارررر  ب

 يارررده و برابيني پيشنمودش مگر آنچه منحاررررا  به موجب قانون  ييها يمحدود

 ياسرراسرر  يهايا حقوق و آزادي يا ال ق عمومي ش نظمش سرر م  ي  از امنيحما

 يمقررر در بند سرروم ماده يها يدر درکم محدود« گران ضرررورت داارر ه بااررد.يد

مذهب توجه  يآزاد " 32يعموم"و  " 31يلاروص  "به ابعادم  يسر  يثاقش بايجده ميه

                                                      
بهداارر يش حق بر کارش حق بهره مندي از حداقل امکانات معيشرر يش مثالهاي اين نسررل از  

له دول  و ديگر افراد ت کيد حقوق بشرر هسر ند . در حالي که نسل اولش نوعا  بر عدم مدال  

ها اس . نسل سوم حقوق بشرش داردش حق هاي نسرل دومش مسر لتم مدالله و حماي  دول   

ماهي ي جم  گرايانه دارد و حق هايي همچون حق برمحيط زيس  سالمش حق بر صلح و يا 

 حق بر توسعه را در برمي گيرند . 
ش لبرگتاري عاررر ايرانش « ن اس  ت آزادي بيا "تمس  خر عقيده "آيا » گرجيش علي اکبرش  .30

 232111ش کد لبر: 1331مهر
31. private 
32. public 

https://xe-mg42.mail.yahoo.com/fa/news/232158/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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رش يبُعد ال ا مذهب ويده يک عقي " 33رشِيا پذيداا ن "بُعد نخس ش ناظر بر داار . 

ات يو نظر يا مذهب اسرر . آنچه از اسررناد حقوق بشررر  يده يعق " 34ابراز "ناظر بر 

 م م لقِ يحقوق بشررر ملل م حد قابل برداارر  اسرر ش ممنوع   ي هيکم يريتفسرر

مذهب توسط دول  و نظام  يآزاد يو لاروصر   ي  بر بُعد ارخار  يل محدوديتحم

ت ين ياسيو سر  يثاق حقوق مدنيهجده م ين نک ه در بند دوم مادهياسر . ا  يحقوق

 يرد که به آزاديقرار گ يد تح  اجباريچ کس نباياف ه و مقرر اررده که هيانعکاس 

. 31وارد آورد ياا مذهب به ان خاب لودشش ل مهيده يک عقيرشِ يا پذياو در داا ن 

 يثاق حقوق مدني  در ميمواردم مجازِ اعمال محدود يبرل ياجمال يم عاقبا  به بررس

اد جين مؤلفهش امکان ايدم ضرورتم وض  قانونش ايم. در راب ه با قيپردازيم ياسر يو سر 

 کيد دموکراتيبرد و قين مياز ب ياديرا تا حد زاي هقيلودسررانه و سل  ي هايمحدو

ن وض  اده در مجالس يقوان ياع بار يبه ب يش ااراره ضرمن  يگذاربودنِ نظام قانون

ق و مشررخص از يف دقيتعر ک دارد.يردموکراتيغ ياسرريسرر ينظامها يقانون گذار

همواره مورد ال    بودهش امرا آنچره کره عموما  مورد اتفاق نظرِ     يمفهوم نظم عموم

اررامل قواعد  يش نظم عموميشررمندان حقوق بوده آن اسرر  که در حقوق داللياند

 يانِ امورعمومين حسرررن جريو ت م ياسررر  که هد  آنها حفظ مناف  عموم يامر

 توسررعه و نيازِپيش نظم عموميشد. يتواند آنها را نقض نما يفرد نم ياسرر  که اراده

برلورداري از بسياري مااديق حقوق اهروندي  توانمندي يک جامعه و اررب الزمِ 

ارزاي و هنجارهاي مقبول اج ماعي نسب ي  يبا سرامانه ن مفهوم يبه ع وه ا اسر خ 

در تعارض  ن جمعي جامعهتوانرد با وجدا نمي القراعرده   يو عل پرايردار و محکم دارد  

 يساسا يهايناروا به حقوق و آزاد ضِتعرر بااد. الب ه اين م لوبي  نبايد مس مسکم

                                                      
33. have or adopt 
34. manifest 
31. G. Danchin , Peter , “ Freedom of religion and the conflict of 

rights in International law” , University of Maryland, school of law, 
legal studies research paper, volume 49, number 2, summer 2008, 
p260 
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ش ال ق يمذهب يهرا ي  بر آزادير امعمرال محردود   يگر مواردم موجرده برا يگردد. از د

توانند  يم ها دول اس . ال ق حسنهش محاول فرهن  جامعه اس  و طبعا  يعموم

 يريجلوگ يو برا ياسيس يثاق حقوق مدنيم 11 يبا اس فاده از مجوزِ بند سومِ ماده

مذهب دراسناد  يح آزاديق صريکه به نقضِ مااد ييش تا جاينيد ياز بروز چالش ها

ررر ک مقين دموکراتيرا در چارچوب قوان يي هايدش محدودير اير وارد ن يللل يالمللنيب

 يهياندش بدثاق قرار گرف هيکه مدد نظر م يسرر م  عموم دارند. در مورد بهداارر  و

ن به آن يک مذهب هرچند هم درنظر مع قدين ها و مناسرررک ياسررر  چنرانچه آئ 

بااررندش دول  در مقام حفظ  يبهداارر  عموم يد کنندهياررودش تهد يمقدس تلق

 يهاي  اسررر . حقوق و آزاديموظرف بره دلرالر  و امعمال محدود    يمنراف  عموم 

  بر ي  از آنش امعمال محدوديحما يثراق برا ياسررر  کره م  ين مورديآلرگرانش يد

چ يش هيک اصل محکم و مفروض حقوقيمذهب را مجاز ارمرده اسر . بنا بر    يآزاد

 رد و در جه يده بگيگران را ناديشش حقوق ديتواند با اسررر ناد به حق لو يکس نم

ال در قب يمناف  عموم نش حافظين بين اقدام کند و دول  در ايرياضررار به مناف  سا 

بشر همانگونه  ياساس يهايکه حقوق و آزاد ين نگراني. ا36باارد يم يتجاوزات فرد

ل مايت پايهمنوعش ن يکه ممکن اسر  توسط دول ها نقض گرددش ممکن اس  ازسو 

 ثاق قرار گرف ه اس . يکنندگان مميمد نظر تنظ ياودخ به لوب

 

 ياس  الم يجمهور يآن در نظام حقوق مذهب وگس  تره يبرآزاد ينگاه -6

 رانيا

 دهيل عقيت اجبار و تحميدر حق بر انتخاب مذهب و ممنوع -6-1

دارد: يس  و سوم مقرر ميران در اصل بيا ياسر م  يجمهور يقانون اسراسر   

ورد م يادهيتوان به صمر  داا ن عقيچ کس را نميد ممنوع اس  و هيش عقايتف »

تواند هر يهرکس م ياس م ين اصلش در نظام جمهوريا حيبه تار« تعررض قرار داد.

                                                      
عمال حق کس نمي تواند ام هيچ» اصرل چهل قانون اسراسي کشورمان در اين باره مقرر مي دارد:    .36

 « . لويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به مناف  عمومي قرار دهد
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و  يراس ميغ ياشره يبر اند يو لواه مب ن ياسر م  يشره يبر اند يدهش لواه مب نيعق

ذاء قرار يحق ندارد او را مورد تعررض و ا ين جه  کسررريرا دارا باارررد و از ا يالحاد

ه قب   مورد ک ين اصررل همانند اسررناد حقوق بشررر يداسرر ش ايدهد. همان ور که پ

مذهب که ناظر بر  يآزاد يو اررخارر يقرار گرف ش بُعد لارروصرر ياسرر ناد و بررسرر

ل ي م م لقِ تحمياسرر  را مح رم اررمارده و ممنوع اي هديرش و داارر نِ هرعقيپذ

را مقررر داا ه  يمذهب توسرط دول  و نظام حقوق  ين جنبه از آزادي  بر ايمحدود

اهل  يا»د: يفرماين باره ميحجرات در ا يسرروره 12ه يت در آيم نياسرر . قرآن کر

ظنر وپندارها  يد که برليگر اج ناب کنيکرد يار پنردارهرا در حق   ير مرانخ از بسررر يا

ش يدرنظام اس م« د....يهم ( تجسدرس مکن يدرون ت هرگت )از حالي  اسر  و ن يمعار 

و مادام که با حق  اودميارخص محسوب   يعيحق طباي هديداار ن هر فکر و عق 

 يبرا ينداارر ه باارردخ وجه  يتتاحم يحکوم  و اررعائر و ظواهر اسرر م  اج ماع و

ده وجود نخواهد يا کنار گذااررر ن آن عقير ييتغ يتعررض و امعمرال اکراه و اجبار برا 

 داا . 

 

  يو انجام مناسک مذهب ينيات ديتجل يدر آزاد -6-2

ن يد ين همهيبه صورت عر  و عادت ب يو انجام مراسم مذهب يش جمعياين 

نگونرره يش انجرام ا يو مرذهب  ياال  فررات فرقره  يبراوران وجود دارد و در جوام  دارا 

کند. با وجود يم يداررمن يجاد رقاب  و ح يمخ لفش ا ين گروههايمراسررمش طبعا  ب

 و بر تمام امور ين اس مي  قوانيران و حاکميا يحاکم بر جامعه يمک ب ياه يلا

در اصررل  يش قانون اسرراسرر31 يتشررن اسرر م و مذهب ي  ديو رسررم31اررئون جامعه

و  يش حنبليش مالکيش اافعياامل حنف ير مذاهب اس ميدوازدهمش ضرمن احااء سا 

                                                      
رات مدنيش جتاييش ماليش اق ااديش قوانين و مقررکليه » اصرل چهارم قانون اساسي مقرر مي دارد:  . 37

 . اين اصل بر اط ق اداريش فرهنگيش نظاميش سرياسري و غير اينها بايد بر اساس موازين اس مي بااد  

يا عموم همه اصرول قانون اسراسري و قوانين و مقررات ديگر حاکم اسر  و تشخيص اين امر بر عهده     

 «  . فقهاي اوراي نگهبان اس 
 دوازدهم قانون اساسياصل  .38
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  يم و تربيو تعل ين مذاهب را در انجام مراسررم مذهبيروان ايش به صررراح ش پيديز

ر يغ يها ي  مسررلمانانش اقليداند. در کنار اکثر يطبق فقه لودارران آزاد م ينيد

مل   يرانش از اعضررراي  ايکشرررور وجود دارند که با دااررر ن تابعت در يمسرررلمان ن

 ش از همه حقوقيس م قانون اساسياروند و بر اساس اصول نوزدهم و ب  يمحسروب م 

ن اس م برلوردار ي  موازيبا رعا يو فرهنگ يش اج ماعيش اق اراد ياسر يش سر يانسران 

انِ يرانيا ييتدهمش ضررمن اررناسررا  يدر اصررل سرر  يبااررند. قانونگذار اسرراسرر  يم

 ينيش انجام مراسرررم دينيد يها يبه عنوان تنها اقل يحيو مسررر يميشکليزرتشررر 

ن يد که در حدود قوانيبا ين آزاديرا در حدود قانون آزاد دانسرر ه اسرر . ا   ها ياقل

آنانش  ياَعمال عباد يحاکم برجامعه باادخ چرا که ممکن اس  به همراه برل ياس م

نش حرام و ل   يآن در جامعه مسلم يلنوجود داار ه باارد که انجام ع   يمراسرم 

ن يش اذن در ت مينيان ذکر اس  که اذن در انجام مراسم ديقانون محسروب اود. اا 

)ره(  يني. امام لم33بااد  يت مين يمعابد رسرم  ييس و برپايلوازم آن از جمله ت سر 

: نديگويم يدر حکوم  اس م يمذهب يها يدر باب حقوق اقل يدر پاسرخ به سؤال 

لود آزادند و  يو اج ماع ينيآداب د ياجرا يران برايدر ا يمذهب ي هايتمام اقل»... 

  آنان دفاع کند و آنان يداند تا از حقوق و امنيلود را موظف م يحکوم  اسررر م

و  41با نگرش بر اصل چهاردهم« 44مح رم هس ند.  يرانير مسرلمانان ا يهم مثل سرا 

که  يرمسررلمانانيم که غيکن ياهده ممشرر يگر اصررول قانون اسرراسررياسرر نباب از د

از ال ق حسرنه و قسط و عدل و برلورد منافانه   ي  ندارندش حق برلورداريرسرم 

                                                      
ش تهرانش قانون اس  اس  ي درنظم حقوقي کنوني. وکيلش اميرسرراعدش عسررگريش پورياش  33

 144ش ص1311ان شارات مجدش چاپ سومش 
ش تهرانش ان شررارات اميرکبيرش در جس  تجوي راه از کالم امام )ره(موسرروي الخمينيش رو  اهللش . 40

 246ش ص1361چاپ اولش
ين لم ذالينهاکم اهلل عن الر»به حکم آيه اررريفه » . اصررل چهاردهم قانون اسرراسرري بيان مي دارد: 41

« ينالمقسرر  ن ديارکم ان تبروهم و تقسرر وا اليهم ان اهلل يحبدين و لم يخرجوکم مميقاتلوکم في الدد

سررنه و دول  جمهوري اسرر مي ايران و مسررلمانان موظفند نسررب  به افراد غير مسررلمان با ال ق ح

. اين اصررل در حق کسرراني  قسررط و عدل اسرر مي عمل نمايند و حقوق انسرراني آنان را رعاي  کنند

 « . اع بار دارد که بر ضد اس م و جمهوري اس مي ايران توطئه و اقدام نکنند
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اتش يهمچون حق ح يبااند و از حقوق انسانيم داول لود دارا م يهاترا در معاار

ررر مق يضيچ گونه تبعياهروندان بدون ه يهمه يل و کار که برايامرار معاشش تحا

 ي مراسيده غيد به لاطر عقينبا ين نظام اس ميبااند. بنابرا يبهره مند مش 42اسر  

ش آنان را در اندهکه در ابراز آن مرتکب فسررراد نشرررد يو باطل و منحر  آنانش تا زمان

نِ ايعير ايبه حقوق غ ي  قانون اساسيرغمِ عنا يد افتود علي. با43قه قرار دهديمضر 

ه   فقيمانندم لتومِ اح رام به آنان و رسم ياردح مويو تارر  ينيد يها يه و اقليامام

ه اران و حق تشکرل و  يو احوال ارخار   يني  ديم و تربيآنان در تعل ينييو آداب آ

 ياس م يجمهور يحقوق - ياسينظام س يو....خ اب نا 41مجلس يندگيو نما 44تحترب

به  يعشر ياثن يعه ين اسر م و مذهب ا يده و مسرلک مشرخص و اع نِ د  يبر عق

ن اس م و مذهب ين ديکند که مواز يش طبعا  اق ضراء م 46کشرور  ين رسرم يعنوان د

حاکم بااررد و  يامور عموم يو اداره يش قانونگذارهاياسرر گذاري  عم   در سرريتشرر

ن يياز آ ي  و انارررا  از قسررم ين رسررمي  از اير به تبعيت ناگتين ينيد يها ياقل

از مردم کشررور به دنبال  يگروه يرا براها  يمحدود ين امر برليش بااررند. ايلو

 ارياندازد. به ع وه ال ي  ميرا از عموم يآورد و اصرل پرص ب م حقوقِ برابر اهال يم

                                                      
 . مس نبط از اصول نوزدهم و بيس م قانون اساسي42
 331-331. هااميش همانش صص43
هاش انجمن هاي سياسي و احتابش جمعي » اساسي ااعار مي دارد:  . اصرل بيسر  و ارشرم قانون    44

مشررروب به اين که اصررول  شهاي ديني اررنال ه اررده آزادندصررنفي و انجمن هاي اسرر مي يا اقلي 

اسر ق لش آزاديش وحدت مليش موازين اسر مي و اساس جمهوري اس مي را نقض نکنند. هيچکس را   

 « د يا به ارک  در يکي از آنها مجبور سال .نمي توان از ارک  در آنها من  کر
عده نمايندگان مجلس اوراي اس مي دويس  و » . به موجب اصرل اا  و چهارم قانون اساسي:  45

هف اد نفر اسر  و از تاريخ همه پرسري سال يکهتار و سياد و اا  و هش  هجري امسي پس از   

جغرافيايي و نظاير آنها حداکثر بيسرر  نفر هر ده سررالش با در نظر گرف ن عوامل انسررانيش سررياسرريش  

زرتشرر يان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسرريحيان آارروري و   نماينده مي تواند اضررافه اررود.

کلداني مجموعا  يک نماينده و مسررريحيان ارمني جنوب و ارررمال هر کدام يک نماينده ان خاب مي 

 « ا قانون معيدن مي کند.هاي ان خابيه و تعداد نمايندگان رحوزه محدوده کنند.
دين رسمي ايرانش اس م و مذهب جعفري » اصل دوازدهم قانون اساسي مقرر مي دارد:  .46

 ..... «  اثني عشري اس  و اين اصل الي االبد غير قابل تغيير اس 



 
 المللي حقوق بشر و نظام حقوقي ايرانتحليل مفهومي آزادي مذهب در اسناد بين

 

 

141 

 

جه عدم ترتربِ حقوق و يان و باورها و در ن ياد يبرل ييحکوم  در عدم ارررناسرررا

 ان و باورهاش مورديآن اد يبرا يرسرررم ينيد يها يارررنال ه ارررده اقل يهايآزاد

ده و ياس  که عنوانِ عق يو ل   ناوصِ روانِ اسناد حقوق بشر يجد يمناقشه

ان يب يدير توحيا غي يديمذهب در آنهاش بارررورت م لق و بدون ذکر منشررراء توح

 را يمعاصرش المذهب يگرش مذهب در گف مانِ حقوق بشرر يده اسر . به عبارت د يگرد

حقوق بشرر سازمان ملل م حدش مذهب هم   ي هيح کميرد و به تارر يگيت در بر مين

بااد ي  آنها ميو هم ارامل عدم اع قاد به حقان  يمذهب يهاهارامل اع قاد به آموز 
41. 

  

                                                      
47. General Comment No. 22 :Article 18 (Freedom of Thought, Conscience 

or Religion) Adopted at the Forty-eighth Session of the Human Rights 

Committee on 30 July 1993. 
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   يريگجهينت

مذهب در نظام  يگاه آزاديم تا جايبر آن داارر   يدر نوارر ار حاضرررش سررع   

نِ يا تبايم و تفاهم يل قرار دهيمورد تحل يث مفهوميحقوق بشرررر را از ح يالمللنيب

م. با يرا روارررن سررراز يآور حقوق داللاررررع اَنور و مناب  التام يهرا هآن برا آموز 

را اررراملِ  يمذهب يو بردبار يم مُراد از آزاديتوانيبره عمرل آمده م   يهرا يبررسررر

رازِ   و ابياع قادش رعا يا گروه برايک فرد ي يآزادحق و  ينِ قانونيو تضم ييارناسا 

 يرويو پ نيدر ييا در س ح اج ماع و حقِ بر تغيدر للوت  ينيد يو باورها هاهآموز

قوق بشر ح يالمللنيقابل اس نباب از اسناد ب يهاهم. جنبيبدان ينييچ آينکردن از ه

 ه يکم يريتفس يهاهيو نظر ياسيو سر  يثاق حقوق مدنيش ميجهان يهياعم از اع م

 يتوان در چهار مؤلفه يمذهب را م يآزاد ينهيحقوق بشرسازمان ملل م حد در زم

و انجام  ينيات ديتجل يآزاد دهخيل عقير  م تحمير حقر بر ان خراب مرذهرب و ممنوع   

 يض مذهبيو عردم تبع  يده و مرذهرب و برابر  ير ر عقييش حقر بر تغيمراسرررم مرذهب 

م که ياثبات نمود يقرآن يفهيات ارينخس ش در پرتو آ يبرامرد. در راب ه با مقوله

 يقيمانِ حقيا يهاسررر هيده از بايل عقي م تحمير نوعحق بر ان خراب مرذهرب و مم   

ده يرش عقيلتومِ تفکر در پذ ين اس مش اصل م رقرين مبيمسرلمانان اس  و از نظر د 

م آنچه در يان دااررر يباارررد. به ع وه ب يت ميو مرذهربش نره تنها آزادخ بلکه الزم ن   

م ر  ادهش م ضمدنِ وجوبِ دفاع و مقابله  ينيلتومِ جهاد با کفار در مناب  د ينهيزم

ن يموحدد يمذهب ياده و آزاد يديتوح يدهيکه مان  نشر عق يبا س مگران و کسان

جهادش مقابله و  يبااد و هد  اصليدهندش ميرا سلب کردهش آنان را مورد آزار قرار م

 ده. مضا  بر آنکهيل عقين اسر  نه تحم ياحقاق حقوق مشرروع مسرلم   يت ش برا

د را ممنوع اع م کرده يش عقايت صراح ا  تف يران نيا ياس م يجمهور يقانون اساس

 اس .

ن يتِ انعقاد قرارداد ذمده بين اسرر م با تجويش دينيات ديتجل يدر راب ه با آزاد 

ن آنان را فراهم آورده و يت بيمسرررالم  آم يزندگ ينهين و اهل ک ابش زميمسرررلم

در معابد و اماکن  يا جمعي يکامل بارررورت انفراد  يبا امن يانجام مراسرررم مذهب

تده قانون ي  ارنال ه اسر . اصرل س   يبه رسرم  ينيد يها ياقل يمخاروص را برا 
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 ياذنِ قانون اساس يس يقرار داده و من قا  با يين حق را مورد اناسايت اين ياسراسر  

 حاکم بر جامعه راش ين اسررر ميدر حدود قوان يمراسرررم مذهب يدر انجرام آزادانره  

 اهل يمعابد و اماکنِ عباد يس و نگهداريت س يعنين حقش يمسر لتم اذن در لوازمِ ا 

  ک اب دانس .

 يجهان يهيهجده اع م يک مادهير مرذهربش بنرد    ييدر راب ره برا حقِر بر تغ   

ر ييده و مذهب را مس لتم وجودم حق تغيعق يحقوق بشرر به صرراح ش داار نِ آزاد   

ن باور اس  که حق ان خاب يت بر ايحقوق بشرر ملل م حد ن  ي هيداند و کمين ميد

صر م  يضررور  يجهياند و ن يمذهب يآزاد ياز سرکه  يير مذهبش هرکدام روييو تغ

 يحقوق مدن يالمللنيثاق بيهجده م يحق ان خاب مذهبِ دلخواه درمادهبيني پيش

ا ر و ارتداد بانِ رجوع به کفيل نسب م مير مذهب اس . در تحلييش حق تغياسر يو سر 

رش يپذ ينوارر ار آن اسرر  که همانگونه که در اب دا ياف  اصررليمذهبش ره يآزاد

از دسرر رسِ اجبار و اکراه  يقيمان حقي  اجبار م ر  اسرر  و اينش اصررل ممنوعيد

ا س  و تيت ممکن و کارساز نيمان نياودش اجبار در بقاء و اس مرار ايلارج دانس ه م

اش با لداوند بااررردش يقلب يفرد و راب ه يمان معنويکه ارتدادش محدود به ا ييجرا 

ان يد به حال لود گذاارر  تا از ميفرد را با ينخواهد داارر  و به نوع ياجبار سررود

و  يمان قلبيند. در مقابلش چنانچه ارتداد از قلمرو ايرا برگت يکيسررعادت و اررقاوت 

 يان جامعه و دول  اسرر ميبه ز ياقدامات راب ه فرد با پروردگارش لارج اررود و به

 اسرر  که به يکندخ بلکه گناه يگرصررمر  عنوان گناه برآن صرردق نميمنجرگرددش د

 ل اده و قابل مجازات اس . يجرم تبد

ض يناقضِ اصل عامِ من  تبع يياز سو يض مذهبيدرگف مان حقوق بشررش تبع  

مذهب به  يگرش ناقض آزاديد يو از سو ياسراس  يهايآزاد از حقوق و يمنددر بهره

گر يد يش مذهب در کنار موضرروعاتيبااررد. در اکثر اسررناد حقوق بشررريطورلاص م

 تواند منشاء تفاوت يکه نم يازموارد يکي  و.... به عنوان ير زبانش نژادش رن ش ملينظ

ن ياسرر . از اد قرار گرف هيباارردش مورد ت ک يازحقوق انسرران يمندض در بهرهيو تبع

ش واجرردم يض مرذهب يو عردم تبع  يبرابر يعنيمرذهربش    يمؤلفره آزاد  نيثش آلرير ح

رسدخ چرا که يران به نظر ميا يو نظام حقوق ياسر م  يهاهن چالش با آموزيشر ر يب
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ا يناظر بر نکا ش ارثش قااص نفس  ين دالليدر احکام اسر م و قوان  ياجمال يريسر 

ه انسان ب يحقوق برابر برا ييد آن اس  که اناسايمؤ هش حد قذ  و...يعضوش مقدار د

رش قرار نگرف ه اس . يش اساسا  مورد پذيده و مذهب وي  و فار  از عقيصرمر  انسان 

مان و اس م اس  که منش ء حقوق اس  ين ايش ايگرش در گف مان اسر م يبه عبارت د

دارندش از حقوق م فاوت  ينينکه چه ديث اي  انسان و آحاد بشر از حينه صمر  انسان

به عنوان  يض مذهبيو عدم تبع يد اذعان دااررر  که تنها برابريارنرد. لذا با برلورد

 ينِ دالليقوان يمذهبش با احکام اس م و مح وا يآزاد يمفهوم يهاسر ه ياز با يکي

 حقوق يالمللنيمذهب که در نظام ب يآزاد ياتيح يهاهر مؤلفيدر تعارض اس  و سا

به  يابيکشورمان قابل باز يو حقوق ي  انال ه ادهش در دس گاه فقهيبشرر به رسم 

 رسند.  ينظر م
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 پيوست

مارررودب مجم   يض مذهبيوتبع ياَارررکال نابردبار يه امحاء تمامير اع م» 

 « 1311نوامبر  21خ يسازمان ملل م حد به تار يعموم

 يض و نابردبارياَارررکرال تبع  يه را در مورد تمرام ير ن اع ميش ايمجم  عموم

 د:ينما يم ده اع نيا عقين يبر د يمب ن

 ک( ي يماده 

داا ن  ين حقش اامل آزادين دارد. ايفکرش وجدان و د يهرکس حق آزاد -1

ا ي يده به صررورت فرديا عقين يابراز د يت آزادينبه ان خاب لود و  يادهيا عقين يد

 يا مذهبي ينيم ديتعال يدر عبادت و اجرا يا علني يو ب ور لاروصر   يدسر ه جمع 

ن ياو در داا ن د يواق  اود که به آزاد يد مورد اکراهيچ کس نبايه -2باارد.  يم

ده را يعقا ين يابراز د يآزاد-3وارد آورد.  يابره ان خراب لودش ل مه   يادهير ا عقير 

ااد اده ببيني پيشقرار دادش جت آنچه به موجب قانون  يي هايتوان تاب  محدودينم

ا حقوق و يا ال ق حسرررنه ي ين آرامشش نظمش بهدااررر  عموميت م يو صررررفا  برا

 گران ضرورت داا ه بااد.يد يهايآزاد

 دو(   يماده 

ا ين يد ينهيا گروهش در زميچ دول ش مؤسررسررهش فرد  يچ کس توسررط هيه -1

ض و يحاضرررش اصرر    تبع  يه ياز نظراع م -2 رد.يگيض قرارنميده تح  تبعيعق

ح بر يا ترجي  يتش محدوديهر گونه تما يده به معنايا عقين يبر د يمب ن ينرابردبرار  

 يش برلوردارييا اثر که اناساين هد  يباارد و با داا ن ا يده ميا عقين ياسراس د 

سازد و بدان ل مه  يمن ف يتساو يرا بر مبنا ياسر اسر  يهايحقوق و آزاد يا اجراي

 وارد آورد. 

 سه (  يماده 

و  ينسان  ايثيبه ح يحرم يدهش بيا عقين ين افراد بشرر بر اساس د يض بيتبع

 ياسرراس يهايانکار اصرول منشرور ملل م حد اسر  و به عنوان نقض حقوق و آزاد   

ان يحقوق بشر ب يثاقهايم ل دريحقوق بشرکه به تفا يه جهانياع ن اده در اع م

 گردد. يت مللش محکوم ميو روابط صلح آم يدوس  يبرا ياده و به عنوان مانع
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 چهار( يماده 

ض ياز تبع يريشرررگيرا به منظور امحاء و پ يدول ها اقدامات مؤثر يتمام -1 

از حقوق بشرررر و  يمندش اجرا و بهرهييده و در جه  ارررناسرررايا عقين يد يدرباره

ش ياسرريش سرريش اق اررادياعم از مدن يزندگ يهانهيزم يدر تمام ياسرراسرر يهايآزاد

لود را در  يمسرراع يهيدول ها کل يتمام -2 انجام لواهند داد. يو فرهنگ ياج ماع

ن يض از اي  هرگونه تبعينش به منظور ممنوعيا لغو قوانيوضررر   يصرررورت لتوم برا

ات اقدام يدهش تماميا عقين يددر باب  يمبرارزه با نابردبار  يل بره کراربرده و برا  ير قب

 را صورت لواهند داد. يمق ض

 پنج ( يماده 

 را يکودک حق دارند که زندگ يحسرب مورد سررپرس ان قانون   اين يوالد -1 

با  يسرر يلود سررامان دهند و کودک با يده يا عقين يدر دالل لانواده بر اسرراس د

 -2رد. يقرارگ يآموزش ال قده دارندش تح  يکه آنها عقاي هديا عقين يتوجره بره د  

 ت يده بر طبق تمايا عقير ن يبره آموزش در براب د   يازحق دسررر رسررر يهرکودک

بااد و مجبور نخواهد بود ياش برلوردار م يا حسب مورد سرپرس  قانونينش يوالد

ا ي ني ت والديرد که با تمايقرار گ ييهادهش تح  آموزشيا عقين يد ينهيکه در زم

نه به عنوان ين زمين ماررلح  کودک در اير اسر . به ر ياشش مغايسررپرسرر  قانون 

ض ياز هرگونه تبع يس يکودک با -3ک اصرل راهگشرا مد نظر قرار لواهد گرف .   ي

ش يدرپرتو رو  تفاهمش بردبار يسررر يده مارررون باارررد. او باين و عقيد ينهيزم در

 يدهيقا عيمذهب  يش اح رام به آزاديجهان يان ملرلش صرررلح و برادر ير م يدوسررر 

سررر  وقف لدم  به يبا ينکه توان و اسررر عدادش ميکامل به ا يگران و با آگاهيد

ا ين يکه کودک تح  مراقب  والد يدرصرررورت -4  ارررود. ير همنوعش گرددش ترب

انگر که نش يگريد يا هرگونه امارهيح آنان ي ت صرينباادش تما يسررپرسر ان قانون  

ه ن ماررالح طفل بينکه به ريلحاظ ا ده بااررد و باياعقين يل آنان در موضرروع ديتما

اَعمال و  -1 رد.يگ ين موضرروع اسرر ش مد نظرقرارم يدر ا ييعنوان اصررل راهگشررا 

ااد که ب يابه گونه يس ياود نبايکودک در نظر گرف ه م يکه برا ينيد يهاهبرنام

 3ن منظورش بند يانبار بااد و بديز يا راد کامل وي يا رواني يسر م  جسرم   يبرا
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 رد.يگيحاضر مد نظر قرار م يهيک اع مي يماده 

 اش (  يماده  

کش حق ي يماده  3حاضر و به موجب مقررات بند  يهيک اع مي يطبق ماده

 ر را اامل لواهد اد:  يز يهايده از جمله آزاديا عقين يفکرش وجدانش د يآزاد

 يس و نگهداريده و ت سررريا عقين يا اج مراع در ارتبراب با د  ير الف ( عبرادت  

 ن اهدا   يا يبرا ييمکانها

 يمق ض يه و بشردوس انه يريمؤسسات ل يس و نگهداريب( ت س

ج( سرال نش بدسر  آوردن و اس فاده از مقدار مناسب مواد و لوازم مربوب به   

   يمذهب يهانييمراسم وآ

 ن مورد يات مناسب در ايد( نوا نش نشر و پخش نشر

 ن اهدا يا يمناسب برا يده در مکانهايا عقين يم ديه( تعل

ر مشررارک ها توسط يداوطلبانه و سررا يمال ياف  کمک هايو( درلواسر  و در 

 افراد و مؤسسات

 هر فرد يدهياد و مراسم طبق عقيام اس راح ش بترگداا  اعيز( مراعات ا

ا ين يگر در امور مربوب به ديا جوام  دير و حفظ ارتبراب برا افراد    يب( برقرار

 يالمللنيو ب يده در س ح دالليعق

 هف (   يماده

به  يسرر ين اررده اسرر ش با يحاضررر تدو ييکه در اع م ييهايحقوق و آزاد

در عمرل قادر باارررد به آنها   يوارد ارررونرد کره هر فرد   ين دالليدر قوان ياگونره 

 داا ه بااد. يدس رس

 هش  (   يماده 

حقوقِ ر اررود که يتفسرر ياد به گونهيحاضررر نبا يهيضرروابط مندرج در اع م

ر حقوق بش يالمللنيب يثاقهايحقوق بشر و م يجهان يه ياده در اع م ييارناسرا  

 د.ينما يا ملغيراش محدود 
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