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 2علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

 اُمید شیرزاد

 مرتضی روشنایی

 

 چکیده

ر پی نوشتار حاضر دتِ منزلت انسانی به شمار می رود . پاسداش درجهان معاصر ، شناسایی و تضمین حقوقیِ آزادی عقیده و مذهب ، از بایسته های

ر انتخاب و ب تحلیل مفهومیِ این آزادی و تبیینِ گستره ی حقوقی آن به رشته ی تحریر درآمده و در این راستا ، ابعاد اساسیِ آزادی مذهب ، نظیر حقِّ

منابع الزام آور  و مال تبعیض مذهبی را با عنایت به اَسناد بین المللی حقوق بشرتحمیل عقیده و اِع تِتغییر مذهب ، آزادی ابراز تجلیّات دینی و ممنوعیّ

ل بازیابی به کشورمان قاب حقوقیِ -فقهی رهیافت نوشتار آن است که اکثر مؤلفه های پیشین در دستگاه مورد بررسی قرار داده است . حقوق داخلی 

یاستگذاری موازین اسالمی بر س یِ نظام سیاسی ایران ، رسمیّت مذهب شیعه امامیّه و حاکمیّتنظر می رسند ، منتهی به اقتضای ماهیت و ساختار مکتب

برخی تعارضات بین آزادی مذهبی در گفتمان حقوق بشری و نظام حقوقی ایران وجود دارد که دلیل آن را ها ، قانونگذاری و اداره ی امور عمومی ، 

 اسالم و غرب جستجو کرد .  یِ متفاوتِفلسف -رویکرد فکری بایستی در جهان بینی و 

 قانون اساسیآزادی مذهب ، دین اسالم ، اسناد حقوق بشری ،  : کلید واژگان
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 مقدمه 

 سایر جانداران ی وی از متمایزکننده حیات معنوی انسان و مصداقِ و بشراوصاف بارز  ازبودن ، عقیده دارای  و اندیشیدن

آیات  در و 1عتاب قرار داده بهایم مورد انسانهای بدون دغدغه ی فکری و عقیدتی را درشمارِ بی خردان و،  . قرآن کریم است

 نظره فردی ب ممکن است درنگاه اول امری صرفاً ادی عقیدهآز .1و انتخاب بهترین عقیده نموده است ردعوت به تفکّد ، متعدّ

 پی انتشارآن نیز در روابط اجتماعی خود در مجرد نیست وی فکربرگیرنده ی  یعت انسان که تنها دررسد ، لکن با توجه به طب

بایست  می، ب یا سازنده مخرّ احتمالیِ داشتن اثرات با و باشد می عداجتماعی نیزکه موضوع دارای بُ شود ، مشخص می هست

ی اجمالی سیر و بوده، واجد چالشی طوالنی مذهب عقیده و زادی آ هلمسئقرارگیرد .  نظام سیاسی و حقوقی کشورهامورد توجه 

 محاکمات مذهبی و معابد تا تجربه های ناگوار مذاهب و مواجهه با سایر کوروش در منشیِ آزاد ازمصادیقی  ، درتاریخ

، تاریخ تاریکِ مجاری سخت و از پس ازگذر.  به همراه داردرا  ی قرون وسطیاروپا تفتیش عقاید درهای برگزاری دادگاه

 ان اساسِآزادی به عنو ت وکرامت ، امنیّ تعالیم اخالقی و به رسمیت شناختنِ از برکت رشد فکری توده ها و امروزه انواع بشر

راین بین د ات دینیآزادی عقیده، مذهب و تجلیّ می کوشند واعتالی آن  ، برای همزیستی مسالمت آمیز وجامعه انسانی  حیاتِ

لیم تس افراد ؛ خضوع و حق تعیینِ سرنوشت جلوه ای از   یکی از متعالی ترین حقوق و آزادی های اساسی و  نزله ی، به م

نظام حقوق  جای خود را در، استناد به اسناد بین المللی با اتکاء  و  سراسر دنیا را می طلبد و سعی دارد کانونهای قدرت در

ن المللیِ ی در اسناد بیبا کاوش های حقوقتا نوشتار حاضر برآن است  . قرارگیردعمومی کشورها بازکرده و و زینت بخش آن 

چیستی ، چرایی و گستره ی مفهومی آزادی مذهب را مورد طی شش گفتار ، ، و منابع الزام آور حقوق داخلی  حقوق بشر

 روشن سازد . در حد بضاعت آن در حمایت از حقوق ادیان و دین باوران را  جایگاهو تحلیل قرار دهد 

 تحمیل عقیده و ت اجبارممنوعیّ انتخاب مذهب و حق بر ( گفتار اول

تا چهره درونی و خصوصی دارد ، جزئی از پیکر و ذات و سرشت انسان است . همان گونه که  اندیشه ها و اعتقادات 

اندیشد  او تاخت که چرا چنین می د دارد ، نمی توان بربرکسی نمی توان خرده گرفت که چرا قدی کوتاه یا سیمایی ناخوشاین

. دولت می تواند اطاعت از قانون را از مردم بخواهد تا نظم اجتماعی برهم نخورد ، ولی اعتقاد را به زور نمی توان تحمیل کرد 

مردم  و ؛ چرا که در پیشگاه وجدان ، منطقِ زور خریدار ندارد و دولتهایی که خواسته اند برخالف این مسیر طبیعی گام بردارند
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 عمال حق تعیین سرنوشت است وبرانتخاب مذهب ، مظهری از اِ حقّ.  1را اجبار به اعتقاد کنند ، توفیقی در خور نداشته اند

؛ صدر ماده ی دراین باره صراحت دارند (1366)سیاسیو حقوق مدنی بین المللی میثاق  و( 1341) اعالمیه جهانی حقوق بشر

  بند یک و......« هرکس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود » حقوق بشر به شرح هجده اعالمیه جهانی 

 هرکس حق آزادی فکر ، وجدان و مذهب دارد . این حق شامل آزادیِ» مدنی سیاسی به شرح حقوق ماده ی هجده میثاق 

ارند د ر میدر پذیرش عقیده و مذهب را مقرّ انسانآزادی « باشد...  دات به انتخاب خود میاعتقاداشتن یا قبول یک مذهب یا 

ورد . دراین م سازد مذهبی را به ذهن متبادر می -و تحمیل عقیدتی   سوی دیگر ، حق برانتخاب مذهب ، ممنوعیت اجبار از .

هیج کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن » سی به شرح سیاو میثاق حقوق مدنی  11م ماده ی بند دو، 

منع تحمیل عقیده و اجبار در پذیرش  به روشنی ناظر بر« به انتخاب خودش لطمه وارد آورد دات اعتقایا قبول یک مذهب یا 

الوه بر به گونه ای تفسیر شود که عستی بایاجبار ، ق هرچه بهتر اهداف میثاق برای تحقّبه نظر می رسد .  استعقیده ومذهب 

،  ، عالوه بر اکراهدر دهمین ماده ی خود اجبار فیزیکی و مادی ، اجبار روانی را نیز شامل گردد . اعالمیه حقوق بشر اسالمی 

یا بهره  نسانابه کارگرفتن هرگونه اکراه نسبت به  اسالم دین فطرت است و» گردد :  ر میروانی را نیز متذکّ عاملی معنوی و

  « جایز نیست .، و برای تغییر دین به دینی دیگر یا به الحاد برداری از فقر یا جهل ا

دعوت اشد . ب می  مذهب ، نه تنها آزاد ؛ بلکه الزم نیز در پذیرش عقیده و رتفکّلزومِ مترقّیِ ، اصل اسالم مبین نظر دین از 

اکثریت قریب به .  1کد قرار گرفته استمورد توصیه ی مؤاقوال و افکار ، در قرآن کریم  حسنِبه تفکر و اندیشه برای انتخاب اَ

 بی ، میتقاد قلاع شمارند و معتقدند که مرحله ی ابتدایی ایمان و نمی جایز را ، تقلید در اصول دیننیز  تقلیدعظام اتفاق مراجع 

قرآن کریم  د ازنچبه آیاتی اشاره ، ممنوعیت تحمیل عقیده مذهبی زمینه  در هی باشد نه تقلید .آگا بایست مبتنی بر دلیل و

ایت راه هد حقیقتاً ، دین به اجبار نیست ) کار 3....« ن الغیّشد مِن الرّتبیّ ین قدال اکراه فی الدّ»  خالی ازلطف به نظر نمی رسد : 

خواهد کافرشود(  خواهد ایمان آرد و هرکه می )هرکه می 4«فلیکفر ن شاءمَ من وؤن شاء فلیمَفَ» و ضاللت روشن گردیده است ( 

دارد  یار به ایمان آوردن باز مرسالت اصلی پیامبر را تبلیغ و نه تحمیل دین قرار داده است و وی را از اجبار کفّمتعال، خداوند 

) واگرخدای تو ]درمشیت ازلی    «  1منینؤیکونوا منت تکره الناس حتی أَفاَ هم جمیعاًن فی االرض کلّآمن مَربک لِ ولو شاء: » 

 رمن و یکتا پرست قراؤاکراه همه را م خواهی تا به جبر و اهل زمین همه یکسره ایمان می آوردند ، آیا تو می، [ می خواست 
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ار ممکن است درمورد جهاد با کف بارهدراین ر جز تبلیغ ، وظیفه ای نیست ( . پیامب )بر«  1البالغ  الّسول اوما علی الرّ» دهی ؟! ( 

 تحمیل اسالم است یا خیر ؟  شبهه ای مطرح شود که قتال با آنان آیا به منزله ی سلب آزادی مذهبی و

اع وجوب دف نِجهاد با کفار مطرح شده ، متضمّ زمینه ی لزومِ شود که آنچه در مشخص می کریم مل در آیات قرآنأبا ت

 دین را سلب و آنان را مورد آزار قرارموحّ آزادی مذهبیِشده وعقیده ی توحیدی  ه مانع نشرک مقابله با ستمگران و کسانی و

هم نمقابله و تالش برای احقاق حقوق مشروع مسلمین است نه تحمیل عقیده . آیات ،  جهادباشد و هدف اصلی  می دهند می

دین قتال و دشمنی نکرده و شما  از آنان که با شما درخداوند شما را : » نه به روشنی گواه بر این ادعاست سوره ی ممتحودهم 

دل و داد را که خداوند مردم با ع کنید و به عدالت رفتار نمایید نیکی ده اند ، نهی نمی کند که به آنانننمو را از دیارتان بیرون

رون راندن ن بیرون کردند و بر بیوطنتا دین با شما قتال کرده واز دارد ؛ وتنها شما را از دوستی کسانی که در بسیار دوست می

، ه به ویژه پس از فتح مکو تثبیت قدرت حکومت اسالمی دردوره ی بسط اسالم « کند .  شما هم پیمان گردیدند ، نهی می

پیمان شکن که در  رِابرابر کفّ درنفوذ و گسترش آن بشوند ایستاد و مخالفان وکسانی که می خواستند مانع  اسالم طبعاً در برابر

شکن  نسوره توبه خطاب به مشرکین خیانتکارِ پیما حنِمقام عهد شکنی برآمده بودند ، سخت موضع گرفت و آیات شدیداللّ

 در سال نهم هجری نازل شد و به آنها اعالن جنگ داد و مسلمانان را به مبارزه با آنان برانگیخت ؛ اما در همان حال هم از هیچ

 دمِع می خواهد کسی را وادار به پذیرفتن دین کند و یا نفسِ به زوری برنمی آمد که اسالم می خواهد یک از آیات قرآن

 و» پیامبر)ص( می فرماید : خطاب به سوره توبه  1در آیه پذیرش اسالم موجب جنگ با آنها شده باشد ، بلکه در همان حال 

و نمی  «برسان ...  شمحل امنپس از آن ، او را به  ه ده تا کالم خدا را بشنود واگر یکی از مشرکان به تو پناه آورد ؛ به او پنا

 . 1گوید تا دین اسالم را انتخاب نکرده رهایش نکن 

 

 مذهبی و انجام مراسم دینی تجلیّاتآزادی (  گفتار دوم

 . تجربه های درونی فروکاست مذهب را نمی توان در چارچوب اندیشه محصورکرده یا آن را به باورهای محض اعتقادی و

توان  بنابراین نمی؛  )وجهه بیرونی دین و دینداری( اندیشه واعتقاد مذهبی نهایتاً دارای جنبه های رفتاری ویژه ای خواهد بود

ذهبی منفک رفتار م نمی توان به صورت مطلق از  و رفتار شد . اندیشه مذهبی را نیزمدعی تفکیک مطلق بین دو حوزه عقیده 
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اعالمیه جهانی  11ماده ی . 1ان در دو حوزه اندیشه و رفتار صورت پذیرد متضمین آزادی مذهبی باید توأنتیجه آنکه کرد . 

، این حق را شامل آزادی اظهار عقیده وایمان  مذهب بشر برای بهره مندی از آزادی فکر و استحقاقِ تصدیقِ حقوق بشر پس از

میثاق حقوق مدنی  11ک ماده ی . ذیل بند ی دانسته استو اجرای مراسم دینی  به صورت انفرادی یا جمعی و آزادی تعلیمات 

 ت. ضمناًرسمیت شناخته اسه ب،  به طور فردی یا جمعی در خفایا و   علناًعبادات و آداب و تعلیمات مذهبی را انجام ، سی نیزسیا

 آموزشِ درورد سرپرستان قانونی کودکان کند که آزادی والدین و حسب م می، دولتهای طرف میثاق را متعهد همین ماده 4بند 

وب شکال نابردباری مذهبی مص. اعالمیه ی امحاء تمامی اَ محترم بشمارندرا  ادات خودشانعتقامذهبی و اخالقی کودکان مطابق 

 ماده ی خود ، با بیان مصادیقِششمین در  دراین باره ابتکارعمل بیشتری انجام داده و 1مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1311

  داند : زیر می مواردآزادی فکر ، وجدان  و مذهب را شامل  ق واقعیِتحقّو انجام مناسک مذهبی ،  تجلیّات دینی آزادیِ

 سیس و نگهداری مکانهایی برای این اهداف أارتباط با دین یا عقیده و ت الف ( عبادت یا اجتماع در

 سسات خیریه و بشردوستانه ی مقتضیؤم سیس ونگهداریأب( ت

 ین های مذهبی ئآ استفاده از مقدار مناسب مواد و لوازم مربوط به مراسم و دست آوردن وه ج( ساختن ، ب

 پخش نشریات مناسب دراین مورد  د( نوشتن ، نشر و

 مکانهای مناسب برای این اهداف ه( تعلیم دین یا عقیده در

 سساتؤسایر مشارکتها توسط افراد و م های مالی داوطلبانه ودریافت کمک  و( درخواست و

 ز( مراعات ایام استراحت ، بزرگداشت اعیاد و مراسم طبق عقیده ی هر فرد

  قیده در سطح داخلی و بین المللیط( برقراری و حفظ ارتباط با افراد یا جوامع دیگر درامور مربوط به دین یا ع

 ،شامل آزادی تشکیل مجامع مذهبی ،  ، عالوه بر انجام مراسم و تشریفات مذهبی مذهبیقع آزادی مراسم و فرائض در وا

 3دی مسافرت های زیارتی استاو آزالیم، انتشارات و تبلیغات مذهبی نگاهداری معابد و امکنه و محل های مذهبی، آزادی تع

 . 
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 36، ص 1314طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر ،  آزادی های عمومی و حقوق بشر ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ،  -3
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سیحی م ،یهودی تهای مذهبیِه برای اقلیّم به ذمّبر اساس قراردادی موسو زجمله آزادی هایی که براساس تعالیم اسالمی وا

نفرادی با امنیت کامل بصورت ا دات دینی و انجام مراسم مذهبیاآزادی ابراز اعتقو زرتشتی مورد شناسایی قرار گرفته است ، 

مه( در جامعه قرآن مجید در صورتی از هم پیمانان اهل کتاب)اهل الذّ.  و اماکن مخصوص خویش است یا جمعی در معابد

دست از هرگونه جنگ و جدال و تبلیغ برضد ، اسالمی حمایت می کند که آنان متعهد شوند اوالً به عنوان یک اقلیّت سالم 

راین دبه پرداخت جزیه )خراج و مالیات( بنمایند . به دست خود مبادرت ، مسلمانان بردارند و ثانیاً ، به نشانه تسلیم و خضوع 

 جان ، مال ، مسکن ، فرزندان ومی تکالیف متعددی را نسبت به آنان برعهده می گیرد ؛ از جمله آنکه : صورت ، جامعه اسال

ی شود ، زیرا در دین متعرّض آنها نمت ها آزاد است و اسالم به زور ض مصون است ؛ عقاید مذهبی این اقلیّناموس آنان از تعرّ

 فند در مقام ارشاد و هدایت ، آنان راکتاب مورد احترام است ، مسلمانان موظّ، البته در عین حالی که عقاید اهل اکراهی نیست

 أم با خشونت نسبت بهواز مجادله تو  1تنها از راه برهان و موعظه و نصیحت و بحث و مناظره نیکو ، به سوی اسالم دعوت کنند

ترام مسلمین است و قرآن مجید یکی از زمینه های سه ی اهل کتاب مورد احمقدّ معابد و اماکنبه عالوه ، آنان پرهیز نمایند . 

جهاد علیه اشرار را حفظ همه اماکنی می داند که پیروان ادیان توحیدی به عبادت می پردازند و نام مبارک خداوند را بر زبان 

مسیحیان سرزمین  برای یکه پیامبراسالم )ص( درسال دو هجراز عهد نامه ی در خورتوجهی  ، قسمتی در ادامه . 1می آورند 

 ن عهد میم» .... شویم :  همزیستی مسالمت آمیز مسلمین با آن مردمان است را متذکر می نِو به روشنی متضمّنوشته اند سینا 

سفر باز ندارم ، معابد و خانه های  مسافر را از تارک دنیا را ازصومعه نرانم و کنم کشیش و راهب آن را تغییر ندهم و اشخاصِ

هر کس از مسلمانان چنین کند پیمان خدا را  اب نکنم و چیزی از کلیساهای آنان ، برای ساختمان مساجد نیاورم وآنها را خر

اشند ب مدارا با آنان رفتار شود و آزاری به آنها نرسد و هرجا ازآنان نباید زور گفته شود و بایستی باشکسته است ؛ به هیچ یک 

 «3 .. محترم خواهند بود

 عدم تبعیض مذهبی برابری و  گفتارسوم(

م اعال ضمنِ ،حقوق بین الملل بشر را به خود اختصاص داده است . منشورملل متحد نظامِ زیربنای،  4اصل ممنوعیت تبعیض

احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی  پیشبرد و تشویقِ»ماده ی  یک ،  3بند  به موجبخود به حقوق اساسی بشر ،  ایمانِ

                                                           
 (111اُدع الی سبیل ربّک بالحکمه و المؤعظه الحسنه و جادلهم بالّتی هی احسن ... )نحل/ - 1
 113-114، صص1311هاشمی ، سید محمد ،  ، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ، تهران ، نشرمیزان ، چاپ هفتم، جلد اول )اصول و مبانی کلی نظام( ،   -1

برای اطالع بیشتر در این زمینه رک به                         ( 44وامع و بِیَع و صلوات و مساجد یُذکر فیها اسم اللّه) حج/ت صَمَعض لَهُدِبَعضهم بِاس بَال دَفعُ اهلل النّ لو و.... 

 ولفرهنگ اسالمی ، چاپ ا ، حقوق اقلیتها براساس قرارداد ذمّه ، تهران ، انتشارات دفتر نشر 1361: عمید زنجانی ، عباسعلی ، 
 114، ص1341، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دوم،  علی جواهرکالم ،، ترجمه ی  تاریخ تمدن اسالم،  زیدان، جرجی - 3
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است . اعالمیه  برشمرده اهداف سازمان ملل متحد  از جملهرا « ، جنس ، زبان یا مذهب  مبتنی بر نژاد برای همه بدون تمایزِ

ر نص اصل برابری و عدم تبعیض را د، ات و بالذّ اوالً، نظام ملل متحد  جهانی حقوق بشر نیز به مثابه اولین سند حقوق بشریِ

از  اً، مخصوص تواند بدون هیچ گونه تمایز هرکس می» جایگاهی مستحکم عطا نموده است : دومین ماده ی خود ، بدین شرح 

دت ، وال ت ، وضع اجتماعی، ثروتجنس، زبان ، مذهب ، عقیده ی سیاسی یا هرعقیده ی دیگر و نیز ملیّ حیث نژاد ، رنگ ،

قوق حدرگفتمان  «آزادی هایی که در اعالمیه ی حاضر ذکر شده است ؛ بهره مند گردد .  ، از تمام حقوق وقعیت دیگریا هر مو

بهره مندی از حقوق و آزادی های اساسی و از سوی دیگر ناقض  منع تبعیض در بشر ، تبعیض مذهبی ازیک سو ناقض اصل عامِ

و  تحقوق بشری ، مذهب درکنار موضوعاتی دیگرنظیر نژاد ، رنگ ، ملیّ باشد . دراکثر اسناد خاص می طورآزادی مذهب به 

د قرار گرفته أکی، مورد ت عنوان یکی ازمواردی که نمی تواند منشاء تفاوت و تبعیض دربهره مندی ازحقوق انسانی باشده .... ب

ت به اعمال خشونت وحتی مجازات نسب تواند بین اقدامات مستقیم نظیر مصادیق گوناگونی دارد و میمذهبی تبعیض  است .

درنظرکمیته ه ک می و فرهنگی ، سیر داشته باشد . گفتنی استپیروان مذاهب خاص تا اقدامات غیرمستقیم درزمینه های استخدا

جتناب ا عنوان یک واقعیتِه بذهب خاص به عنوان دین رسمی کشور ش بینی یک یا چند میپ، سازمان ملل متحد حقوق بشر 

آزادی های    ق و به نقض حقو ؛ اما کمیته تاکید دارد که این واقعیت نباید به هیچ وجه منجره نوعی پذیرفته شده است بناپذیر 

  . 1مذاهب گردد  سایر پیروانِ

و شناساییِ حقوق برابر برای انسان به صِرف  برابری و عدم تبعیض مذهبیمؤید آن است که  سیری اجمالی در احکام اسالم 

. بنیانِ گفتمان حقوق بشر در جهان معاصر ، 1، اساساً مورد پذیرش قرار نگرفته است غ از عقیده و مذهب ویرانسانیّت و فا

ست ؛ او مذهبو ، زبان  نژاد ، رنگ ،جنسنظر از   انسان صرفی اساسیِ ها ، تضمین و احترام به حقوق  وآزادی شناسایی

آحاد بشر از حیث  ونه صِرف انسانیّت انسان   است 3حال آنکه در گفتمان اسالمی ، این ایمان و اسالم است که منشأء حقوق

برابری و عدم تبعیض مذهبی چه به عنوان  لذا می توان اذعان داشت که. 4رند ، از حقوق متفاوت برخوردارنداینکه چه دینی دا

یک مفهوم کلیدی در حقوق بشر و چه به طور خاص ، به عنوان یکی از بایسته هایِ مفهومیِ آزادی مذهبی ، با احکام اسالم 

 در تعارض است . 

                                                           
1 - 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 
نشأء متفاوتهای دینی و مذهبی  آنها ، از جمله می توان به احکام مربوط به نکاح ، ارث ، قصاص نفس یا عضو ، مقدار دیه ، حد قذف و ... اشاره داشت که در -1

 .  می گیردتبعیض های حقوقی 
3 -Rights 
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 مذهب تغییرحقِّ بر  گفتار چهارم(

. بند یک ماده هجده اعالمیه ی  به شمار می رود سائلترین م ازحساس مذهب تغییرحقِّ بر دربحث پیرامون آزادی مذهب ، 

که  هرکس حق دارد » داند : دین می حق تغییر مستلزم داشتنِ را عقیده و مذهبآزادی ، داشتن حقوق بشر به صراحت جهانی 

اظهارعقیده همچنین آزادی  آزادی تغییرمذهب یا عقیده  و ستلزماین حق م . از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود

ه ای به گونامحاء نابردباری مذهبی اعالمیه ی  سیاسی وو میثاق حقوق مدنی  مشابه در این ، مقرراتِ وجود با« باشد....  می

یجاد کرده ا فحوای صریح آن تردید در روبرو ساخته ورا با ابهام  المیه جهانی حقوق بشرروشن اع تدوین یافته اند که عبارتِ

. این  مذهب دارد هرکس حق آزادی فکر ، وجدان و» :  دارد بندیک ماده ی هجده میثاق حقوق مدنی سیاسی اشعارمی اند .

امحاء  ماده ی اعالمیه ینخستین یک  بند« .... باشد دات به انتخاب خود میاعتقاحق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا 

. این حق شامل آزادی داشتن  دین دارد هرکس حق آزادی فکر ، وجدان و» دارد :  می این زمینه مقرر در نابردباری مذهبی نیز

ه نظر ببا مُداقه بر روند مذاکراتِ بین المللیِ مربوط به تصویب این اسناد ،  « باشد . دین یا هرعقیده ای به انتخاب خودش می

سسات ؤسوی برخی م سوءاستفاده هایی که ممکن است از         به منظورجلوگیری از ، الحق براعالمیه مقرراتِ می رسد که

احتیاج  تفاده ازبا اس ، متبوع دولت اسالمی افرادِ مذهبِ درکشورهای اسالمی برای تغییر دین و و میسیونرها استعماری تبلیغی و

اشد داللت داشته ب عقیده به گونه ای است که هم برآزادی مذهب و هاو اضطرار آنها صورت گیرد ، تصویب شده و عبارات آن

راین باور است ب سازمان ملل متحد شربکمیته حقوق البته  . مسدود نماید شانناروا به افراد برای تغییر دین را برای اجبار هو هم را

انتخاب  حق پیش بینیِ صرفِ نتیجه ی ضروریِ ی اند وسکه ی آزادی مذهب هرکدام رویی از، تغییر مذهب  حق انتخاب وکه 

قیده است ع مذهب و تغییر بر سیاسی پیش بینی شده ، حقِّ ن المللی حقوق مدنی ویدلخواه که درماده ی هجده میثاق ب مذهبِ

 در ادامه به بررسی دیدگاه اسالم در این زمینه خواهیم پرداخت .  .

بتنی م . دین اسالم موضوع پذیرش دین را است معنای رجوع به کفر هنظرفقهی ب نظر لغوی به معنای بازگشت واز از، ارتداد  

پذیرش دین آزاد هستند که ایمان بیاورند یا  ، مردم در و راه حقیقی سعادت بیان حق پس ازو معتقد است  1داند بر بیان حق می

 منؤم وی را ،نیز  روی اجبار ایمان از سازد ، اظهار کافرنمی شخص را، اکراه  به دلیل. همانطور که اظهار کفر 1ورزند انکار

ین ، د همانگونه که درابتدای پذیرشِمی توان بیان داشت     مذهبیمیانِ منع ارتداد و آزادی  در تحلیل نسبتِ. نخواهدساخت 

ایمان  رارِاستم و اءبق در ، اجباردانسته می شود اجبار واکراه خارج  دسترسِ ایمان حقیقی از و استاصل ممنوعیت اجبار مطرح 

اجبارسودی  ، رابطه ی قلبی اش با خداوند باشد محدود به ایمان معنوی فرد و، تا جایی که ارتداد  نیز ممکن وکارساز نیست و

                                                           
 (111)نحل/ الحکمه والموعظه الحسنهک بِدع الی سبیل ربّاُ - 1
  ( 3) انسان/ ا کفوراامّ ا شاکرا وبیل امّا هدیناه السّنّاِ  - 1
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مجازات  یزقرآن کریم نشقاوت یکی را برگزیند .  میان سعادت و به نوعی فرد را باید به حال خود گذاشت تا از نخواهد داشت و

قلمرو ایمان قلبی و  زانانچه ارتداد در مقابل ، چ. 1است بیان نداشتهمجازات دنیوی سخنی  از سته ونداکیفر اخروی  مرتدان را

اه برآن رف عنوان گنمنجرگردد ، دیگرصِاسالمی دولت  به زیان جامعه وبه اقداماتی  شود و رابطه ی فرد با پروردگارش خارج

ه کفر دو تبدیل ایمان ب، به دیگر سخن شود و قابل مجازات است .  که به جرم تبدیل میبلکه گناهی است ؛ کند  صدق نمی

م یا به انکار خدا و آخرت و نفی اسالعلمی و تحقیقی و لو به غلط ، فرد  گونه می تواند باشد :  اول به واسطه  مباحث نظری ،

نی و طا، تسویالت شی حراف سیاسیواسطه شهوت عملی ، ان اسالم برسد ) ارتداد نظری و عقیدتی ( ، دوم به شک در حقانیّتِ

، آنرا زیر پا بگذارد و تغییر دین بدهد ، یعنی ارتداد به واسطه منافع مادی باشد نه از  قدنیا پرستی که فرد در عین شناختِ ح

 .  (1شبهات علمی )ارتداد عملی و سیاسی 

منصرف به کسانی است که به اقدامات عملی علیه را قتل دانسته ،  که مجازات مرتد 3روایاتی آن دسته از به نظرمی رسدلذا 

 دو نوع ارتدادِ روایات درمورد هر اطالقِ معلوم بودنِبا توجه به نا و 4زنند اسالمی دست می حکومت ت عمومیِنظم و امنیّ

تا  یمحد ارتداد ندان عقیدتی را مشمولِنظری و  مرتد،  " 1رء بالشبهاتتد الحدود " دهاخیرالذکر، شایسته است با استناد به قاع

  . شاید با روشهای ارشادی به آغوش اسالم باز گردد

 محدودیتهای حقوق و آزادی های مذهبی گفتار پنجم (

. اندیشمندان  نیست       عقاید موجود درجامعه مطلق نسبت به تمامیِ تسامحِ هرگز به معنای تساهل و، بردباری مذهبی  گفتمانِ

، عقاید فتنه انگیز  آزادی های اساسی بشر مطرح کرده اند و آزادی مذهب را بعنوان یکی از حقوقو آزادی خواهانی هم که 

ت وظیفه ی دول،  ازسوی دیگربرنمی تابند .  است را عمومینظم  و ارکانِلوازم  که از جامعه و مغایر با اصول کلی اخالقیِ

                                                           
و هرکس که از شما »  (111)بقره/ ارهم فیها خالدوناولئک اصحاب النّ خره ونیا واالفاولئک حبطت اعمالهم فی الد کافر هو نکم عن دینه فیمت ون یرتدد مِمَ و -1

 «از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد ، اعمالش در دنیا و  آخرت باطل گردیده است و اینان دوزخی اند و جاودانه در آنند . 

 144کدیور ، همان ، ص -1 
هر مسلمانی بین مسلمانان که از اسالم خارج » شنیدم که فرمود : از امام صادق)ع(  یعه ، معتبره ی عمار ساباطی است :مجازات مرتد در فقه ش از جمله مستنداتِ -3

و او را تکذیب کند ، خونش برای هرکس که از او شنیده باشد ، مباح است و همسرش از روز ارتداد از او جدا می شود و شود و نبوّت محمد)ص( را انکار کند 

، حدیث  111، ص 1الکافی ، ج« می گیرد و بر امام الزم است که او را بکشد و استتابه نیز نکند .          مالش میان ورثه اش تقسیم می شود و همسرش عده وفات 

 333، حدیث  31، ص 3مَن ال یحضره الفقیه ، ج  و  11
 331-331، صص 1314هاشمی ، سید محمد ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، تهران ، نشر میزان، چاپ اول ،   -4
هرگاه وقوع جرم » : 1/1/31مصوب قانون مجازات اسالمی  114اده ی جمله اسباب سقوط مجازات در نظام حقوق کیفری ایران است و مطابق مقاعده ی درأ از  -1

ور ثابت رط مذکیا شیا برخی شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیّت کیفری ، مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود ، حسب مورد جرم 

 « نمی شود . 
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 ند وموازنه ایجاد کصالح عمومی م شایسته ای بین منافع فرد ونحو    ه است که ب آنمین حقوق و آزادی های اساسی أبرای ت

ه منتهی بایستی توج.  اقتضائات جامعه تعدیل نماید آزادی های فردی را با توجه به آزادی های دیگران و، درصورت لزوم 

بتوانیم  ،است نه اینکه بهانه ای باشد تا با استناد به آن  دیگر مرزبندی میان یک حق با حق برای ، محدودیتایجاد  داشت که

به دیگرسخن ، نقضِ حقوق مدنی و سیاسی ، همانا مداخله تحدیدی دولت ها در حوزه آزادی ها  . نادیده بگیریمحق را  اصلِ

قلمرو برای آزادیها، به پذیرش حدود و  . 1قدرت مداخله ناموجه دولت ها استمحدود کردنِ ، است ، لذا الزمه این حق ها 

. ظاهراً  . در عرصه حقوق اساسی و عمومی، ظریف ترین کارها جمع بین اصول و استثناهاست معنای امحای اصل آزادی نیست

له این است که چه مواردی و چگونه این أاجماعی در این زمینه وجود دارد که حق ها و آزادی ها نسبیت پذیر هستند. اما مس

.1ها را نسبی و محدود می کنند و دیگر اینکه، چه کسانی صالحیت اعمال این محدودیت ها را دارندآزادی ها و حق 

   
ی آزادی های اساس  برای حقوق و  بند دو ماده ی بیست و نه ، بصورت کلی محدودیت های مجاز اعالمیه جهانی حقوق بشر در

وسیله  هادی های خود ، تنها تابع محدودیتهایی است که بزآ ازاستفاده  هرکس دراجرای حقوق و » کند : را بدین شرح بیان می

مومی ع ات اخالقی ، نظممقتضیّ برای رعایت صحیحِ رعایت حقوق و آزادی های دیگران و وبرای شناسایی  منحصراً ی قانون و

لی یک ماده ی کسیاسی به جای وضع و میثاق حقوق مدنی  « .ی دموکراتیک وضع شده استیک جامعه  و رفاه همگانی در

 نسبت به آزادی درباره ی محدودیتها ، شیوه ی وضع محدودیتهای خاص را درپیش گرفته است . این محدودیتهای خاص

توان تابع  دات را نمیاعتقامذهب یا  آزادی ابراز»  : بیان گردیده استجده میثاق بدین شرح ماده هدربند سوم ، مذهب 

ت ، نظم ، سالمت یا اخالق امنیّ پیش بینی شده و برای حمایت از به موجب قانون منحصراًمگر آنچه  ، محدودیتهایی نمود

در درکِ محدودیت های مقرّر در بند سوم ماده هیجده  « عمومی یا حقوق وآزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

                                                           
،  1334قاری سید فاطمی ، سید محمد ، حقوق بشر در جهان معاصر ، تهران ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ سوم ، دفتر یکم ،  -1 

 61-61صص

حق هایی از قبیل آزادی سیاسی است .  -حق ها و آزادی های مدنی ، همانا حقوق بشر  نسل های سه گانه حقوق بشری است . منظور از نسل اولِ امروزه سخن از 

بشر تعلّق دارد . حق های مذهبی ، آزادی بیان ، مصونیّت از بازداشت خودسرانه و بدون دلیل ، حق رأی ،آزادی تردّد و انتخاب محل اقامت به این نسل از حقوق 

حق هایی از قبیل حق بهره مندی از آموزش و پرورش ، حقوق بشر طبقه بندی می شوند .  به نسل دومِ های متعلّق ی ، اجتماعی و فرهنگی در شمار حقهای اقتصاد

. در  ، مثالهای این نسل از حقوق بشر هستند ره مندی از حداقل امکانات معیشتیمناسب ، مراقبت های بهداشتی ، حق بر کار ، حق به→ ←حق بهره مندی از مسکن

یتی سوم حقوق بشر ، ماه حالی که نسل اول ، نوعاً بر عدم مداخله دولت و دیگر افراد تأکید دارد ، حق های نسل دوم ، مستلزم مداخله و حمایت دولت ها است . نسل

 و یا حق بر توسعه را در برمی گیرند . حق هایی همچون حق برمحیط زیست سالم ، حق بر صلح  جمع گرایانه دارد و 

 131111خبر :  ، کد 1331ایران ، مهر ، خبرگزاری عصر«  آزادی بیان است؟ "تمسخر عقیده "آیا » گرجی ، علی اکبر ،  - 1 

 

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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 " 3داشتن یا پذیرشِ "بُعد نخست ، ناظر بر آزادی مذهب توجه داشت .  " 1عمومیِ"و  " 1خصوصی "میثاق، بایستی به ابعادِ 

عقیده یا مذهب است . آنچه از اسناد حقوق بشری و نظریات تفسیریِ کمیته  " 4ابراز " ه یا مذهب و بُعد اخیر ، ناظر بریک عقید

ط شخصی و خصوصیِ آزادی مذهب توسحقوق بشر ملل متحد قابل برداشت است ، ممنوعیتِ مطلقِ تحمیل محدودیت بر بُعد 

دولت و نظام حقوقی است . این نکته در بنددوم ماده ی هجده میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز انعکاس یافته و مقرر شده که 

طمه نتخاب خودش ، لهیچ کس نباید تحت اجباری قرار گیرد که به آزادی او در داشتن یا پذیرشِ یک عقیده یا مذهب به ا

 می           سیاسی و اعمال محدودیت درمیثاق حقوق مدنی  مجازِ به بررسی اجمالی برخی مواردِ متعاقباً.  1وردای وارد آ

 ادی ازتا حد زی سلیقه ای را محدویتهای خودسرانه و امکان ایجاد این مؤلفه ، وضع قانون ، ضرورتِ دررابطه با قیدِ . پردازیم

گذاریِ  نین وضع شده درمجالس قانونقوا گذاری ، اشاره ضمنی به بی اعتباریِنظام قانون قید دموکراتیک بودنِ و بین می برد

ه که اما آنچ همواره مورد اختالف بوده ، تعریف دقیق و مشخص از مفهوم نظم عمومی سیاسی غیردموکراتیک دارد . هاینظام

شامل قواعد امری است که هدف  نظم عمومی ، درحقوق داخلیاست که  آنبوده  اندیشمندان حقوق مورد اتفاق نظرِ عموماً

 ،نظم عمومی .  تواند آنها را نقض نماید امورعمومی است که اراده ی فرد نمی یانِمین حسن جرأت آنها حفظ منافع عمومی و

ن ؛ به عالوه ایبرخورداری از بسیاری مصادیق حقوق شهروندی است  توسعه و توانمندی یک جامعه و شرط الزمِ نیازِپیش

 امعهتواند با وجدان جمعی جنمی و علی القاعده با سامانه ارزشی و هنجارهای مقبول اجتماعی نسبتی پایدار و محکم داردمفهوم 

ه موجّ واردِدیگر ماز  .ناروا به حقوق و آزادی های اساسی گردد  ضِتعرّ . البته این مطلوبیت نباید مستمسکِدر تعارض باشد 

دولت   طبعاً اخالق حسنه محصول فرهنگ جامعه است و است . عمومیعمال محدودیت بر آزادی های مذهبی ، اخالق برای اِ

بروز چالش های دینی ، تا  برای جلوگیری از میثاق حقوق مدنی سیاسی و 11ماده  سومِ بند مجوزِ توانند با استفاده از ها می

نین چوب قواراوارد نیاید ، محدودیتهایی را درچناد بین المللی خللی مصادیق صریح آزادی مذهب دراس جایی که به نقضِ

 ین ها وئبدیهی است چنانچه آ، اند میثاق قرار گرفته  نظر سالمت عمومی که مدّ درمورد بهداشت و.  دارند ردموکراتیک مقرّ

درمقام  دولت، ؛ تهدید کننده ی بهداشت عمومی باشند شود قی مقدس تلمعتقدین به آن  هم درنظر مناسک یک مذهب هرچند

که میثاق است  ، آخرین موردیحقوق وآزادی های دیگران  . است محدودیتعمال اِ ف به دخالت وحفظ منافع عمومی موظّ

 هیچمفروض حقوقی ،  عمال محدودیت بر آزادی مذهب را مجاز شمرده است . بنا بر یک اصل محکم و، اِبرای حمایت از آن

                                                           
1 - private 

1 - public 

3 - have or adopt 

4 - manifest 

1  - 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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ولت به منافع سایرین اقدام کند و د درجهت اضرار نادیده بگیرد و تواند با استناد به حق خویش ، حقوق دیگران را کس نمی

همانگونه  بشر  . این نگرانی که حقوق و آزادی های اساسی1باشد حافظ منافع عمومی درقبال تجاوزات فردی می،  بیناین  در

نندگان م کی، ممکن است ازسوی همنوعش نیز پایمال شود؛ به خوبی مد نظر تنظ گرددکه ممکن است توسط دولتها نقض 

 .  میثاق قرار گرفته است

 جمهوری اسالمی ایرانحقوقی  در نظامآن  وگستره ی آزادی مذهبنگاهی بر (ششم  گفتار

 تحمیل عقیده و ت اجبارممنوعیّ انتخاب مذهب و در حق بر الف(

 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی» دارد :  اسالمی ایران در اصل بیست و سوم مقرر میقانون اساسی جمهوری 

 تواند این اصل ، درنظام جمهوری اسالمی هرکس می به تصریح«  . ض قرار دادرف داشتن عقیده ای مورد تعرّتوان به صِ

کسی  این جهت از باشد و دارارا ی غیراسالمی و الحادی ااندیشه هرعقیده ، خواه مبتنی بر اندیشه ی اسالمی وخواه مبتنی بر 

همانطور که پیداست ، این اصل همانند اسناد حقوق بشری که قبالً مورد استناد . قرار دهد  ایذاء ض وحق ندارد او را مورد تعرّ

شمارده  محترمست را یرش و داشتنِ هرعقیده ای ابُعد خصوصی و شخصیِ آزادی مذهب که ناظر بر پذو بررسی قرار گرفت ، 

کریم  قرآنرا مقرّر داشته است . آزادی مذهب توسط دولت و نظام حقوقی  این جنبه ازتِ مطلقِ تحمیل محدودیت بر ممنوعیّو 

بسیار پندارها درحق یکدیگر اجتناب کنید که برخی  ای اهل ایمان؛ از» فرماید : سوره ی حجرات در این باره می 11در آیه نیز 

ی حق عقیده ا داشتن هر فکر و ،درنظام اسالمی «س مکنید....وپندارها معصیت است و نیز هرگز )از حال  درونی هم ( تجسّّ ظنّ

 نداشته باشد ؛ وجهی زاحمیظواهر اسالمی ت و که با حق اجتماع و حکومت و شعائر مادام شود و طبیعی شخص محسوب می

 وجود نخواهد داشت . ییر یا کنار گذاشتن آن عقیده تغعمال اکراه و اجبار برای اِ ض وبرای تعرّ

  دینی و انجام مناسک مذهبی تجلیّاتآزادی در  (ب

 جوامع دارایِوجود دارد و در  دین باورانعادت بین همه ی  و مراسم مذهبی به صورت عرفانجام نیایش جمعی و 

. با وجود  ندک بین گروههای مختلف ، ایجاد رقابت و حتی دشمنی می اختالفات فرقه ای و مذهبی ، انجام اینگونه مراسم ، طبعاً

ت دین اسالم و و رسمی1ّجامعه ت قوانین اسالمی بر تمام امور و  شئونخصیصه ی مکتبی حاکم بر جامعه ی ایران و حاکمیّ

                                                           
 دهد منافع عمومی قرار عمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز بهکس نمی تواند اِ هیچ» اصل چهل قانون اساسی کشورمان در این باره مقرر می دارد :  - 1 

. » 
رات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین کلیه قوانین و مقرّ» مقرر می دارد :  اصل چهارم قانون اساسی -1

 «  . دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات  اسالمی باشد
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، قانون اساسی در اصل دوازدهم ، ضمن احصاء سایر مذاهب اسالمی شامل حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و 1مذهب تشیع

اند . در د آزاد میت دینی طبق فقه خودشان یم و تربیّانجام مراسم مذهبی و تعل، پیروان این مذاهب را در زیدی ، به صراحت 

ت محسوب ، از اعضای مل در کشور وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران ت های غیر مسلمان نیزکنار اکثریت مسلمانان، اقلیّ

حقوق  انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی  با و بیستم قانون اساسی ، از همه  شوند و بر اساس اصول نوزدهم می

لیمی و ک،زرتشتی ناسایی ایرانیانِگذار اساسی در اصل سیزدهم ، ضمن ش. قانون شندبرخوردار می بایت موازین اسالم رعا

که  این آزادی باید. دانسته است آزاد  ت ها را در حدود قانونت های دینی ، انجام مراسم دینی اقلیّمسیحی به عنوان تنها اقلیّ

ه داشتدر حدود قوانین اسالمیِ حاکم برجامعه باشد ؛ چرا که ممکن است به همراه برخی اَعمال عبادی آنان ، مراسمی وجود 

ی انجام مراسم دین در باشد که انجام علنی آن در جامعه مسلمین ، حرام و خالف قانون محسوب شود . شایان ذکر است که اذن

الی در باب حقوق ؤدر پاسخ به س)ره( امام خمینی . 1، اذن در تأمین لوازم آن از جمله تأسیس و برپایی معابد رسمی نیز می باشد 

تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود : » ... گویند  ومت اسالمی میحکاقلیت های مذهبی در 

 مسلمانان ایرانی داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر آزادند و حکومت اسالمی خود را موظف می

 تو استنباط از دیگر اصول قانون اساسی مشاهده می کنیم غیرمسلمانانی که رسمیّ 4با نگرش بر اصل چهاردهم «3محترم هستند . 

ندارند ، حق برخورداری از اخالق حسنه و قسط و عدل و برخورد منصفانه را در معاشرت های متداول خود دارا می باشند و 

گونه تبعیضی مقرّر  ن بدون هیچوندااز حقوق انسانی همچون حق حیات ، امرار معاش ، تحصیل و کار که برای همه ی شهر

ه در ابراز تا زمانی ک، ، بهره مند می باشند . بنابراین نظام اسالمی نباید به خاطر عقیده غیراسالمی و باطل و منحرف آنان 1است

ه امامی شیعیانِ غیرعنایت قانون اساسی به حقوق  رغمِ علیباید افزود  . 6آن مرتکب فساد نشده اند ، آنان را در مضیقه قرار دهد

ت فقه و آداب آیینی آنان در تعلیم و تربیت دینی و و رسمیّبه آنان احترام  لزومِ مانندِتصریح مواردی  اقلیت های دینی وو 

                                                           
 قانون اساسی ماصل دوازده -1

 144ص ، 1311وکیل ، امیرساعد ، عسگری ، پوریا ، قانون اساسی درنظم حقوقی کنونی ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ سوم،  - 1 

 146راه از کالم امام )ره( ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول ، ص ، در جستجوی 1361موسوی الخمینی ، روح اهلل ،  - 3 
تقسطوا  ن دیارکم ان تبروهم وین و لم یخرجوکم مِین لم یقاتلوکم فی الدّذالینهاکم اهلل عن الّ»به حکم آیه شریفه : » بیان می دارد اصل چهاردهم قانون اساسی  -4

دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق « المقسطین الیهم ان اهلل یحبّ

 « . . این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام نکنند انسانی آنان را رعایت کنند
 ستنبط از اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسیم - 1

 331-331صصهاشمی ، همان ،  -6 
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بر عقیده جمهوری اسالمی حقوقی  -ابتنای نظام سیاسی و .... ؛  1و نمایندگی مجلس 1بل و تحزّو حق تشکّ شان احوال شخصیه

کند که  اقتضاء می ، طبعاً 3و مذهب شیعه ی اثنی عشری به عنوان دین رسمی کشور اعالنِ دین اسالمو  و مسلک مشخص

حاکم باشد و اقلیت های دینی  امور عمومیسیاستگذاری ها ، قانونگذاری و اداره ی در  ع عمالًموازین دین اسالم و مذهب تشیّ

رای گروهی از را باز آیین خویش باشند . این امر برخی محدودیت ها  و انصراف از قسمتیت ت از این رسمیّنیز ناگزیر به تبعیّ

ر عدم د حکومتاختیار  به عالوه . ت می اندازدبرابر اهالی را از عمومیّ حقوقِ آورد و اصل پرصالبتِ مردم کشور به دنبال می

 ادیان آن برایرسمی  اقلیت های دینیِ شدهشناخته آزادی های    حقوق و  بِعدم ترتّو در نتیجه  شناسایی برخی ادیان و باورها

بصورت ، عقیده و مذهب در آنها  اسناد حقوق بشری است که عنوانِ روشنِ ، مورد مناقشه ی جدی و خالف نصوصِ و باورها

معاصر،  مذهب درگفتمانِ حقوق بشری به عبارت دیگر، بیان گردیده است . مطلق و بدون ذکر منشاء توحیدی یا غیر توحیدی

می گیرد و به تصریح کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ، مذهب هم شامل اعتقاد به آموزه های مذهبی  المذهبی را نیز دربر

 .4 باشدت آنها می و هم شامل عدم اعتقاد به حقانیّ

  نتیجه گیری

ب در نظام بین المللی حقوق بشر را از حیث مفهومی مورد در نوشتار حاضر ، سعی برآن داشتیم تا جایگاه آزادی مذه

های  با بررسیروشن سازیم . را آموزه های شرع اَنور و منابع الزام آور حقوق داخلی  باتحلیل قرار دهیم و تفاهم یا تباینِ آن 

 یک فرد یا گروهآزادی حق و  شناسایی و تضمینِ قانونیِ شاملِرا آزادی و بردباری مذهبی می توانیم مُراد از  به عمل آمده

هیچ  و پیروی نکردن از دینتغییر  حقِ برآموزه ها و باورهای دینی در خلوت یا در سطح اجتماع و  ابرازِرعایت و  اعتقاد، برای

یاسی و ساعم از اعالمیه جهانی ، میثاق حقوق مدنی و بین المللی حقوق بشر      قابل استنباط از اسناد  جنبه های . بدانیمآیینی 

انتخاب بر حقّ ؤلفه یچهار مدر  زمینه ی آزادی مذهب را می توان درسازمان ملل متحد ظریه های تفسیریِ کمیته حقوق بشرن

                                                           
 احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند : »اصل بیست و ششم قانون اساسی اشعار می دارد  -1

ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع  ، مشروط به این که اصول استقالل، آزادی، وحدت

 « کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
د و ال یکهزار و سیصعده نمایندگان مجلس شورای اسالمی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی س» اصل شصت و چهارم قانون اساسی : به موجب  - 1

 اند اضافه شود.وشصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می ت

ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان 

 « حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معیّن می کند.        محدوده  کنند.
 ..... «  است دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی االبد غیر قابل تغییر» اصل دوازدهم قانون اساسی مقرر می دارد :  -3

4 - 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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عدم  برابری وو مذهبی ، حقّ بر تغییر عقیده و مذهب دینی و انجام مراسم  تجلیّاتمذهب و ممنوعیتِ تحمیل عقیده ؛ آزادی 

خاب مذهب و حق برانتاثبات نمودیم که در رابطه با مقوله ی نخست ، در پرتو آیات شریفه قرآنی  برشمرد .تبعیض مذهبی 

فکر در پذیرش تلزومِ از نظر دین مبین اسالم ، اصل مترقّیِ از بایسته های ایمانِ حقیقیِ مسلمانان است و  ممنوعیتِ تحمیل عقیده

 دینیر منابع دجهاد با کفار  زمینه ی لزومِ آنچه در به عالوه بیان داشتیم اشد .مذهب ، نه تنها آزاد ؛ بلکه الزم نیز می ب عقیده و

دین وحّآزادی مذهبیِ مشده وعقیده ی توحیدی  دفاع و مقابله با ستمگران و کسانی که مانع نشر مطرح شده ، متضمّنِ وجوبِ

، مقابله و تالش برای احقاق حقوق مشروع  جهادمی باشد و هدف اصلی ، می دهند آنان را مورد آزار قرار  کرده را سلب و

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز صراحتاً تفتیش عقاید را ممنوع اعالم مضاف بر آنکه  مسلمین است نه تحمیل عقیده .

 کرده است .

مت آمیز کتاب ، زمینه زندگی مسالدین اسالم با تجویزِ انعقاد قرارداد ذمّه بین مسلمین و اهل ، دینی  تجلیّاتآزادی با رابطه  در

و اماکن مخصوص را برای ت کامل بصورت انفرادی یا جمعی در معابد انجام مراسم مذهبی با امنیّآنان را فراهم آورده و بین 

اً بایستی اذنِ منطقاصل سیزده قانون اساسی نیز این حق را مورد شناسایی قرار داده و اقلیّت های دینی به رسمیت شناخته است . 

ی یعن، قانون اساسی در انجام آزادانه مراسم مذهبی در حدود قوانین اسالمیِ حاکم برجامعه را ، مستلزم اذن در لوازمِ این حق 

  تأسیس و نگهداریِ معابد و اماکنِ عبادیِ اهل کتاب دانست . 

ه و عقیدآزادی  داشتنِ، حقوق بشر به صراحت جهانی بند یک ماده هجده اعالمیه ی بر تغییر مذهب ،  در رابطه با حقِّ

غییر مذهب ت براین باور است که حق انتخاب و و کمیته حقوق بشر ملل متحد نیز داند دین می حق تغییر وجودِمستلزم  را مذهب

دلخواه درماده ی  حق انتخاب مذهبِ پیش بینیِ    صرفِ نتیجه ی ضروریِ ی اند وسکه ی آزادی مذهب هرکدام رویی از، 

اب رجوع به کفر و ارتداد میانِ در تحلیل نسبتِمذهب است .  سیاسی ، حق تغییر ن المللی حقوق مدنی ویهجده میثاق ب

همانگونه که درابتدای پذیرش دین ، اصل ممنوعیت اجبار مطرح آزادی مذهب ، رهیافت اصلیِ نوشتار آن است که  

 و استمرار ایمان نیز ممکن وکارساز نیست بقاء و ، اجباردردانسته می شود اجبار واکراه خارج  دسترسِ و ایمان حقیقی از است

، اجبارسودی نخواهد داشت و به نوعی  رابطه ی قلبی اش با خداوند باشد محدود به ایمان معنوی فرد و، تا جایی که ارتداد 

قلبی و  د از قلمرو ایماننانچه ارتدادر مقابل ، چی را برگزیند . شقاوت یک میان سعادت و فرد را باید به حال خود گذاشت تا از

رآن رف عنوان گناه بمنجرگردد ، دیگرصِاسالمی دولت  به اقداماتی به زیان جامعه و فرد با پروردگارش خارج شود ورابطه 

 .  و قابل مجازات است شدهکند ؛ بلکه گناهی است که به جرم تبدیل  صدق نمی

ساسی و آزادی های ا      بهره مندی از حقوق و  منع تبعیض در اصل عامِ ناقضِ ازسوییبشر ، تبعیض مذهبی حقوق درگفتمان 

ظیر ن باشد . دراکثر اسناد حقوق بشری ، مذهب درکنار موضوعاتی دیگر خاص میطورناقض آزادی مذهب به ، از سوی دیگر 



16 

 

انی بهره مندی ازحقوق انس ازمواردی که نمی تواند منشاء تفاوت و تبعیض درعنوان یکی ه ت و .... بنژاد ، رنگ ، ملیّزبان ، 

 واجدِ ، آزادی مذهب ، یعنی برابری و عدم تبعیض مذهبی. از این حیث ، آخرین مؤلفه  أکید قرار گرفته است، مورد ت باشد

وانین و قام حقوقی ایران به نظر می رسد ؛ چرا که سیری اجمالی در احکام اسالم بیشترین چالش با آموزه های اسالمی و نظ

مؤید آن است که شناساییِ حقوق برابر برای داخلیِ ناظر بر نکاح ، ارث ، قصاص نفس یا عضو ، مقدار دیه ، حد قذف و ...  

گفتمان  در به عبارت دیگر ،.  رار نگرفته استانسان به صِرف انسانیّت و فارغ از عقیده و مذهب وی ، اساساً مورد پذیرش ق

اسالمی ، این ایمان و اسالم است که منشأء حقوق است  نه صِرف انسانیّت انسان و آحاد بشر از حیث اینکه چه دینی دارند ، از 

ه هایِ مفهومیِ ستبرابری و عدم تبعیض مذهبی به عنوان یکی از بایتنها اذعان داشت که باید . لذا  حقوق متفاوت برخوردارند

که در نظام  یر مؤلفه هایِ حیاتیِ آزادی مذهبو سادر تعارض است و محتوایِ قوانینِ داخلی   اسالم، با احکام  دی مذهبآزا

 د . نبین المللی حقوق بشر به رسمیّت شناخته شده ، در دستگاه فقهی و حقوقی کشورمان قابل بازیابی به نظر می رس
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  منابعفهرست 

 1341، دومچاپ ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ،  علی جواهرکالم ،، ترجمه ی  تاریخ تمدن اسالم،  زیدان، جرجی  (1

 1314،  طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم  (1

معاصر ، تهران ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر قاری سید فاطمی ، سید محمد ، حقوق بشر در جهان   (3

 1334،  ، دفتر یکم دانش ، چاپ سوم

 1316،  کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سوم  (4

 1311،  کدیور ، محسن ، حقّ النّاس )اسالم و حقوق بشر( ، تهران ، نشر کویر ، چاپ چهارم  (1

 1311،  ر، در تکاپوی حقوق اساسی ، تهران ، انتشارات جنگل ، چاپ دومگرجی ، علی اکب  (6

نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مهرپور ، حسین ، دیدگاه اسالم در مورد آزادی عقیده و بیان ،   (1

 1314،  11شماره، 

 1361، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول موسوی الخمینی ، روح اهلل ، در جستجوی راه از کالم امام )ره( ، تهران ،  (1

 1314،  ، تهران ، نشر میزان، چاپ اول حقوق بشر و آزادی های اساسی،  هاشمی ، سید محمد  (3

جلد اول )اصول و ، ، تهران ، نشرمیزان ، چاپ هفتم حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانهاشمی ، سید محمد ،   (14

 1311،  مبانی کلی نظام(

 1311 ، ، عسگری ، پوریا ، قانون اساسی درنظم حقوقی کنونی ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ سوموکیل ، امیرساعد   (11

12)  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 

13)  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 
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 «ضمیمه»

 ب مجمعمصوّشکال نابردباری وتبعیض مذهبی اعالمیه امحاء تمامی اَ» 

 « 1891نوامبر  52عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 
 نماید : میدین یا عقیده اعالن  مبتنی بر شکال تبعیض و نابردباریِاین اعالمیه را در مورد تمامی اَ ، مجمع عمومی

  ماده ی یک(

آزادی  نیزو  ودداشتن دین یا عقیده ای به انتخاب خ شامل آزادیِ، این حق  . دین دارد وجدان و هرکس حق آزادی فکر، -1

 شدهبی می بامذ اجرای تعالیم دینی یا دین یا عقیده به صورت فردی یا دسته جمعی و بطور خصوصی یا علنی درعبادت و ابراز

 رد.مه ای وارد آوهیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن دین یا عقیده ای به انتخاب خودش لط -1 .

 اًرفبینی شده باشد وص یشموجب قانون پ ، جزآنچه به توان تابع محدودیتهایی قرار داد راز دین یا عقیده را نمیبآزادی ا-3

 . ضرورت داشته باشدنه یا حقوق و آزادی های دیگران اخالق حس ، نظم، بهداشت عمومی یا مین آرامشأبرای ت

  ماده ی دو(

نظراعالمیه  از -1 گیرد . نمیعقیده تحت تبعیض قرار در زمینه ی دین یاسسه ، فرد یا گروه ، ؤهیچ دولت ، م هیچ کس توسط -1

راساس دین یا بهر گونه تمایز، محدودیت یا ترجیح عقیده به معنای  تبعیض و نابردباری مبتنی بر دین یااصطالح ی حاضر، 

اوی سی را برمبنای تساسااجرای حقوق و آزادی های  ایی ، برخورداری یاشناس که اثر داشتن این هدف یا باشد و با عقیده می

 بدان لطمه وارد آورد .  منتفی سازد و

  ماده ی سه (

ه عنوان نقض ب حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است و بی بشر براساس دین یا عقیده ، تبعیض بین افراد

ه عنوان ب که به تفصیل در میثاقهای حقوق بشر بیان شده وجهانی حقوق بشر اعالن شده دراعالمیه حقوق و آزادی های اساسیِ

 . گردد صلح آمیز ملل، محکوم می طمانعی برای دوستی و رواب

 ماده ی چهار(
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 یی ، اجرا واسای دین یا عقیده و درجهت شن ری را به منظور امحاء و پیشگیری از تبعیض دربارهؤثتمامی دولتها اقدامات م -1 

و  قتصادی، سیاسی ، اجتماعی ادر تمامی زمینه های زندگی اعم از مدنی،  اساسی آزادی های بهره مندی از حقوق بشر و

 ، به منظور لغو قوانین تمامی دولتها کلیه ی مساعی خود را در صورت لزوم برای وضع یا -1 .  فرهنگی انجام خواهند داد

ات مقتضی را تمامی اقدام برای مبارزه با نابردباری در باب دین یا عقیده ، کاربرده و به لقبی اینممنوعیت هرگونه تبعیض از 

 . صورت خواهند داد

 ماده ی پنج (

سرپرستان قانونی کودک حق دارند که زندگی را در داخل خانواده بر اساس دین یا عقیده ی خود  والدین یاحسب مورد -1 

هرکودکی  -1یا عقیده ای که آنها عقیده دارند ، تحت آموزش اخالقی قرارگیرد .  به دین توجه اک بایستی بدسامان دهند و کو

 ار میست قانونی اش برخوردرحسب مورد سرپ اآموزش در باب دین یا عقیده بر طبق تمایالت والدینش ی ازحق دسترسی به

ت تمایالت والدین یا سرپرس هایی قرار گیرد که بازمینه ی دین یا عقیده ، تحت آموزش  بود که در باشد و مجبور نخواهد

 -3 مد نظرقرار خواهد گرفت .یک اصل راهگشا  دراین زمینه به عنوان کودک مصلحت . بهترین قانونی اش ، مغایراست

ان می . او بایستی درپرتو روح تفاهم ، بردباری ، دوستی کودک بایستی ازهرگونه تبعیض دزمینه ی دین و عقیده مصون باشد

 اینکه توان واستعدادش می با آگاهی کامل به احترام به آزادی مذهب یا عقیده ی دیگران و ملل، صلح و برادری جهانی ،

درصورتی که کودک تحت مراقبت والدین یا سرپرستان قانونی  -4 . تربیت شودبایست وقف خدمت به همنوعش گردد ، 

لحاظ اینکه  با یگری که نشانگر تمایل آنان درموضوع دین یاعقیده باشد وهرگونه اماره ی د نباشد ، تمایالت صریح آنان یا

برنامه های دینی که   عمال و اَ -1 گیرد.  مد نظرقرارمی ، عنوان اصل راهگشایی دراین موضوع استه بهترین مصالح طفل ب

یانبار باشد زجسمی یا روانی یا رشد کامل وی  شود نبایستی به گونه ای باشد که برای سالمت برای کودک در نظر گرفته می

 گیرد. ماده ی یک اعالمیه ی حاضر مد نظر قرار می 3بدین منظور، بند  و

  ماده ی شش ( 

ماده ی یک ، حق آزادی فکر، وجدان، دین یا عقیده از جمله آزادی  3طبق ماده یک اعالمیه ی حاضر و به موجب مقررات بند 

  شد :های زیر را شامل خواهد 

 سیس و نگهداری مکانهایی برای این اهداف أالف ( عبادت یا اجتماع درارتباط با دین یا عقیده و ت

 سسات خیریه و بشردوستانه ی مقتضیؤنگهداری م سیس وأب( ت
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 ج( ساختن ، بدست آوردن واستفاده از مقدار مناسب مواد و لوازم مربوط به مراسم وآیین های مذهبی 

 پخش نشریات مناسب دراین مورد  د( نوشتن ، نشر و

 ه( تعلیم دین یا عقیده درمکانهای مناسب برای این اهداف

 سساتؤسایر مشارکتها توسط افراد و م دریافت کمک های مالی داوطلبانه و و( درخواست و

 ز( مراعات ایام استراحت ، بزرگداشت اعیاد و مراسم طبق عقیده ی هر فرد

 عقیده در سطح داخلی و بین المللیامور مربوط به دین یا  افراد یا جوامع دیگر درط( برقراری و حفظ ارتباط با 

  ماده ی هفت (

 داخلی وارد شوند که هر فردی تدوین شده است ، بایستی به گونه ای در قوانین حقوق و آزادی هایی که دراعالمیه ی حاضر

 باشد به آنها دسترسی داشته باشد . در عمل قادر

  ماده ی هشت (

ر و اعالمیه ی جهانی حقوق بش ای تفسیر شود که حقوقِ شناسایی شده درگونه  به دی حاضر نبای اعالمیه ضوابط مندرج در

 ماید .، محدود یا ملغی ن رامیثاقهای بین المللی حقوق بشر 

 


