
 
 
 

 
 

 

انگاریدرنظامحقوقهایجزمسنجیهحدودیتنسبت

کیفزیافغانستاىوایزاى
 

  1منیرکتض مهزی مؤ گاى:نگارنده

 2ٕجزالقزیض ؽضوؿ
 

چکیده
مها  ؽابؽاج جنابیی هاض کقارصم رص مقبث ا  ثاب         یانگبصی یکی اط اثظاصهاب  جضم

اؽاج کا  ا اض     رص جبمٖا  کابص ثؾاابص ریاقای     صفتبصانگبصی یک  جضم  .اؽج کبصی ثظه
رؽاج   مَ ارة ثا    ةن  تنهب نتاج ثضاؽبػ ؽابؽتی مٖقرل و منَقی مرصت نگاضرم

ایا     رص .هبی  ظافای ثاض جبمٖا  تل اال دراهاز ن ارر       هظین  مک  ثل ؛نذراهز آمز
ؽٖی فزه اؽاج ىا   تجااا      یی یی ثب صوؿ تل ا ی ا مقبیؾ   دبن  کتبة پغوهـِ
حقریی ایاضا    نگبصی رص رو نْبمِ ا هبی جضم فنبدتی و حقرییم ملزوریج جضم امرل 

یاک اط رو   نهبیج ث  ای  پضؽـ پبؽخ راره فرر کا  رص کازام   رص و کبص  و افغبنؾتب 
ٍارص واىاو و مقاذلم تجااا  فازه        انگبصی ث هبی جضم نْبم حقرییم ملزوریج

ٍضیق  هبی صفتبصی اط ایجبر ملزوریجک   رهنزم هبی پغوهـ نقب  می یبفت  ؟اؽج
 شاص رص  . یبنر ثبفز إ بل می ةانگبصیم امضی مغبیض ثب امل آطاری و اثبح ینز جضمافض

نقزه مبننز: ادالل رص نْ   نْبم حقریی ایضا   به ثب اؽتفبره اط تٖبثاض مجه  و تٖضیف
انگبصی جضم ةنجرر  ثب مراطی  اؽالمیم رایض ٕ رمیم دالف منبلو ٕ رمی و منَجق

کا  ثا  للابُ     - . رص نْبم حقریی کافاضی افغبنؾاتب    صا وؽأ رص نْض  ضفت  اؽج

رص مراصری  –بنی مؤدض ثض یبنر  اؽبؽی و یبنر  مجبطات اؽالمی رص ایضا  اؽج طم
هابی فاضری    هبیی ؽٖی ثض ىضوصت تجاا  ح بیاج اط حقارو و آطاری   فضه ثب پاـ

  فزه اؽج.

 ایضا . و حقرو کافضیم افغبنؾتب  انگبصیم ملزوریجم  جضم گاىِکلیدی:واژه

                                                             
 drmomeni.law@gmail.comتهراى  گبه پیبم نور دانش  حقوق ةکد علوی دانش ئتهی . عضو1

 qadeersoroosh@yahoo.com افغبنستبى. ةشعب ،گبه پیبم نور شنبسی دانش جزا و جرم فوق لیسبنس ةآهوخت . دانش 2
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 ناهة علوی ـ پژوهشی علوم اجتواعی پوهنتوى غالب()فصل لب غا
 خورشیدی 1398ششن. شوارة اول. بهار وسال هشتنِ نشراتی. سلسلة بیست

هقدهه
 صا إ ابلی  یرانا م تنریت ٍضیق اط  شاصیبنر  آ  اؽبػ ثض ک  اؽج فضآینزی  انگبصیجضم

 فضهنا   رص. ن بیاز   مای  ت قی جضم مٕ رمی نْ  و اجت بٕی اؽبؽی هبیاصطؿ حفِ منْرص ث 
 وماف  آ  اط یجال  کا   فارر می تٖجاض افٖبلی ن رر  مجضمبن  إال  ث  انگبصی جضم اط حقریی
 فٖلم تضک یب فٖل کضر  ت قی جضم یب انگبصیجضم فنبدتیم جضم ریز به اط. اؽج نزافت  مجضمبن 
 مقا رل  و تٖضیاف  یابنر   مرجات  ثا   جزیز مجضمبنة صفتبصهبی آ  وؽا ة ث  ک  اؽج فضاینزی
  . فرر می مجبطات و کافضی یبنر 

 مٖاابص  اولا . انز راره یضاص ترج  مرصر صا انگبصیجضم ثض حبک  امرل کافضی حقرو ةفالؽف
ٓ  یبثال  ةمضح ا  ؽا   رص صا انگبصیجضم صونز وی. کضر مَضح فنؾک جبنبتب  صا  و ت ؾا ران رفاب

 مضح   ؽ  ای  اط ثبیؾتی صفتبص آ  هؾتا م صفتبصی انگبصی جضم مزر رص ک  طمبنی: اؽج مٖتقز
. ن ارر  انگابصی جضم صا آ  ترا ن ی مضاحلم ای  اط  شاص رص مرفقاج ٕزم مرصت رص. کنز ٕجرص
 رالیال  کا   مارصتی  رص کنز می ثاب  مٖابص ای  وایٔ رص. اؽج «رالیل تراط »  مٖابص اولم مٖابص
 ثا   مترؽال  تارا  مای  ثبفازم  تاض مؾاتلک   آ  اط طرایای جاضم  ث  نؾجج صفتبصی انگبصی جضم
 مٖاابص  ثا   کا   راصر ترج  نگبصیجضم پی رص فهضونزا  واکنـ ث  رومم مٖابص. فز انگبصی جضم
 ثب یبنر  چنز هض نجبفزم نزافت  وجرر اجت بٕی مقجرلاج ا ض وایٔ رص. اؽج مٖضوف «مقجرلاج»

ٔ » مٖاابص  ؽرم مٖابص. ثرر نذراهز پبیزاصی یبنر ِ امب فرر؛می اجضا حبک اج یزصت  و ىاضص  منا
 .اؽج «دؾبصت

 نْض مرصر صفتبص ک  اؽج آ  صفتبص یک انگبصیجضم رص اول  بم ضرهمثُ نبم مٖابصهبی ثض افظو 
 کنز ثبثج ثبیؾتی رولج ثٖز  بم رص. ثبفز تٖبصه رص جبمٖ  آ  ادالیی مجبنی و امرل ثب نجبیز
 غااض  ایازامبت  ٍضیاق  اط ثتارا   کا   مارصتی  رص. اؽاج   ظینا   آداضی   مجبطات ث  ترؽل ک 

 انگابصی جضم ث  نابطی کضرم ملزور صا آ  ةرامن یب مفز صفتبص آ  اصتکبة مبنٔ ریگضم  ض ؽضکرة
 . فررمی یبر «ىضوصت» ٕنرا  تلج مرىرٓ ای  اط. ناؾج ٕ ل یب صفتبص آ 

 ثبفاز  می فنبؽب  جضم هبی تالؿ تضی  ام ی اط یکی واصه ه  صفتبصهبم انگبصی جضم ىضوصت
 مثاضٕکؼ  و رانؾج جضم حقریی نْبم یک رص ثبیز صا هبیی صفتبص چ  امرالً ک  ن بینز  اتجا تب

 مجابنی  اط آ ابهی  طیاضا  ؛یاضاصرار  کافاضی  حقارو  صو ی ا   اط دابص   ثبیؾج می صا صفتبصهبیی چ 
 و امارل  ثاب  مَبثقاج  رص حقاریی  نْبم یک رص فٖلم تضک و فٖل اط إ  مهب صفتبص انگبصی جضم
ٓ  ثزو  هبم آ  وجرری ةف ؾف ث  یبفت  رؽج غضه جظاییم ةفز پشیضفت  یرإز  مجابنی  اط اٍاال
 .ناؾج پشیض امکب   شاصم یبنر  نْض مرصر
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انگاری در نظام حقوق ... ( های جرمسنجی محدودیتنسبت) غا لب
 غالب وهشی علومِ اجتواعی پوهنتوىناهة علوی ـ پژفصل

 افغبنؾاتب    کافضی حقرو نْبم رص انگبصیجضم هبی ملزویج ؽنجی نؾجج تل ال و تجاا 
 حقرو نْبم رو رص آ  مبهاج تَجاقی واکبوی و هب فضه پاـ مجبنیم اج بلی ثضصؽی ثب ایضا  و

ـ  ایا   اهازاف   تاضی    مها  اط مرصری  رن   ث منْض مرصر کافضی    صوؿ ثا   کا   ماؽاج  پاغوه
ٌ  مٖتجض منبثٔ اط اؽتفبره ثب تَجاقیم کضر صوی ثب تل ا ی ا  ترمافی ٓ  ثا   ماضتج  مارصت  مرىار
 .اؽج  ضفت 
ـ  امب اؽج؛ جنبیی ثبٕ رم طار ه  ؽنتی تٖجاض ث  انگبصیجضم ک  آ  ثب  کا   یای  ٕ  ای  پاغوه

رص رو  آ  ثاض  حابک   هبی ملزوریج ؽنجی نؾجاج ویغه ث  وانگبصی جضم رص وی  مقبیؾ ة رن ث 
ثاب رصک  صؽازم  مالحْا  ن ای   مرصت  ضفت  ثبفزم ثا   ایضا  و افغبنؾتب  کافضی حقرو نْبم

مرصت  ضفتا    مرجرر یدال نؾجی هضچنز صفٔ مزر رص  تلقاقای   ک  اه اج مرىرٓ اؽج
 .اؽج

 

 گذارانگاریتوسطقانوىهایحاکنبزجزماصولوهحدودیت.1

 تفکاض اماضوطی    آ م فابیز  ِ ثارر   صییبنر  و یزصت اججب  تضی  وج  مقضوٕاج کننزه ترجا 
 بً؛ طیضا اناؾب  ساتا  اضر و ترافق درر مضرم ؽضچق   مای  اصارهای  ثبفزم ک  یبنر  اط مجتنی ثض
نرٕاب  دارر راصر و اط ه اب       ی مقتضک ثب ریگاض ها    هطنز  اؽج و ت بیل ث  اجت بٕی مرجرر
تب ثتراننز ثب م و و مفب   تقکال دبنرارهم یجا  م  ضوه و جبمٖ  ثرره  پی  ناظ رص  ییهبی اثتزا روصه

هب مقضصاتی حابک  رص ثا  آ  کننز؛    ی هتقبثل افضار صا حفِ کنزم طنزمنبفٔ م  ک  و تلج نْ ی
هاب  آ   و ثب دراؽج  رص ثضرافت   صا  منبفٔ ٕ رم  مقضوٕاج ای  مقضصات رص ای  اؽج ک  ثابفز.

 ؛وایٔ رص پی یک ترافق و یضاصرارم ای  الظام ثضیاضاص فازه اؽاج      فجم رص  ثترا   تنْا  فررم تب
راصر کا  یاب ثاا  مارصت       وىٔ یبنر م صیق  رص ترافق یضاصراری افاضار جبمٖا   چر   مثنبثضای 
مقاضوٕاج و   کا  رص نتاجا    فاررم  هب اثضاط می ب  منتذت آ  هن بینز  اط ٍضیق  و یب  ماؾتقا 
  (. 78 -77: 1372مهضپرص؛  ) فررمیترجا    ثض افضار یبثل  هبآ   تل ال

اؽج و اط   اؽج ک  ثض ؽضنرفج اجت بٕی درر حبک   م رص وایٔم ای  انؾب رص ای  نرٓ تفکُض
ثاض    ترانناز  و ادتاابصراص او ن ای   ٕنرا  ولی  ناؾج و ریاگضا  ثا  کؾی  والیج  تلج  ای  حاث
تٖاا  کننز و الظامبتی ثضیاضاص ن بینازم     اجت بٕی او حابک  ثارره ثضای او دٌ مقی  ؽاضنرفج

بثج اط ریگضا  اؽج ن  رهنز رص وایٔ ث  نا می  انجبم   طمان  ای   چ   ضوهی اط افضار جبمٖ  رصآ 
نارٕی ایا       ایضا  ناظ ثا   یابنر  اؽبؽی ج هرصی اؽالمی  صؽز نْض می  هبم ثآ   ضث  والیج ث

  حبک اج مَ اق   یبنر  اؽبؽی ایضا  پؼ اط آ  ک  56اؽج؛ طیضا رص امال   تفکض صا پشیاضفت 
و ها  او )دزاوناز(م انؾاب  صا ثاض      »... ریاز:   کنازم مای   ثض جهب  و انؾب  ثاب  مای   صا دزاونز 
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ؾاب   ای  حق الهای صا اط ان  ترانز  ین  کؼ اؽجم هاچ  ؽبدت   دریـ حبک   ؽضنرفج اجت بٕی
و م جم ای  حااق دازارار صا اط     رهز  یضاص  دبك  کنز یب رص دزمج منبفٔ فضر یب  ضوهی  ؽا ت
 (. 78 ه ب :« )کنز میآیزم إ بل  ک  رص امرل ثٖز می ٍضیی

فارصای   مج اؼ  اؽبؽایم  یبنر  71 امل رص ایضا  اؽالمی ج هرصی اؽبؽی  شاص یبنر 
ترجا  ثا     ن رره اؽجم ثب« اؽبؽی یبنر  رص مقضص حزور رص» شاصی  یبنر  ث  مک ف صا اؽالمی

ٔ  رص اؽاالمی  فارصای  مج اؼ  امل یبر فزه ادتابص  انگابصی جاضم  و کافاضی  مقاضصات  وىا

 و نجفی تراناب  ثبفز )می اؽبؽی یبنر  رص مقضص هبی ملزوریج تبثٔ ک  ثل  ؛ناؾج حنض و حز ثی
  (.156: 1392طاره؛  منَفی

کا    ثارره تضی   نهابر تقنانای و مْهاض اصاره ماضرم     فرصای م ی افغبنؾتب  ث  حاث ٕبلی
صی صا راصرم ثا   ایا    شا مالحاج یبنر   (ولؾی جض   و مقضانرجض  ) اط رو مج ؼ متقکل

(. ا ض چ  ه بننز یابنر  اؽبؽای ایاضا     81 ة: مبر1382یبنر  اؽبؽی؛  ) ترج  نن رره اؽج امض
 چنا  مضاحتی نزاصر.

ث  نابثج اط  مصواط ای  ؛کقرص اؽجای   راصی و مزیضیج مضرم رص طمبم ةمقنن  مْهض اصار ةیر
نْبصت صا هب و یرانا  مقتيیم رص جهج تإما  منبفٔ ٕ رمی و امل مضرم حق راصر تب ؽابؽج

  مقضص ن بیز.

ٍارص کا  رص    ه اب   ناظ رص ای  صاؽتب یکی اط وّبیف ام ی مج ؼ فرصای اؽالمی ایضا 
تابصیذی   ةترج  ث  ؽاجق  ترا   فج ثبمی اؽج و حتب راد ی مج ؼ سکض فزهم نْبصت ةنبم آیا 
 ةیار   شاصی رص صاؽتبی نْبصت ثض نهبرهبیی نْاضیبنر  ٕ الً انگ ؾتب  اضی پبصل ب  رص  فکل

 اضی و کبصکضر پبصل ب  ای  نْبصت اؽج ک   فکل ةترج  ث  ف ؾف  اضر و ثبمجضی  مرصت می
)صفااق؛   ن بیاز  ی و اؽتجزار ؽبیض نهبرهاب ج ار اضی مای     ثبفز و اط دررکبممقرم مج ؼ می

1392 :175.)  
  ایا   انگابصیم جاضم  اؽاالمی ایاضا  رص   فرصای هبی مج ؼ ملزوریج تض ث  فنبدج ثضای
رهاا .  مای  یاضاص  ثضصؽی مرصر جزا بن  ثَرص اؽبؽی یبنر  و فضٕی ٖزِثُ رو رص صا هب ملزوریج

فضٕی راصرم مقن  ایضانی مجنبی فضٕی صا ثاضای   ةک  ؽبثق صؽز رص دنرك جضای ی نْض می  ث
 مٖابصهبی تراط  رالیل و مقجرلاج ٕ رمی ترج  دبمی نازاصر. ث  انگبصی کبفی رانؾت  و  جضم

 رهز.تض ث  آ  ثهبء میاصی رص افغبنؾتب  ک ش ؽج ک  یره یبنر ای  رص حبلی
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انگاریهایدینیجزمهحدودیت.2
 اباحِ  اصل .1ـ2

کابصی و   ک  هاض  منزا اجت بٕی درر آطار  یِ هاؽج ک  افضار رص طنز آ  ممنْرص اط امل اثبح 
 کاؼ  اؽج و هاچ ثرر  مجبح و جبیظ ملشا امل رص انجبم کبصهب ؛ٕ  ی صا ک  دراؽتنز انجبم رهنز

ایا  امال ایا  اؽاج کا        ةنتاجا  مثنابثضای   ؛حق نزاصر مبنٔ ریگضا  رص انجبم ٕ  ای فارر  
راصر  کافضی ثاب  می امل ثضائجِ مثنبثضای  ؛ؽج ثض امل اثبح  و جراطا رار  جضم اؽتثنبیی انجبم

ؽاتنبر رالیال و   مگاض ثا  ا   ه  و مجضم ناؾاج؛ متکؼ مْنر م  ک  امل ثضای  اؽج ک  هاچ
ثارر  جاضم و    امل اثبح  رص حقرو کافاضی رص یبلات امال یابنرنی     مثنبثضای ؛ یبنرنیمزاصک 
 ٕ ل آمزه اؽاج:   یبنر  اؽبؽی ج هرصی اؽالمی ایضا  چنا  تنضیو ث 37رص امل  مجبطات

کا    مگاض ایا    فرر؛ کؼ اط نْض یبنر  مجضم فنبدت  ن ی : امل ثضائج اؽج و هاچ37امل »
 «.جضم او رص رار به مبلو ثبثج  ضرر

چبص تضریز فری  ثب صجرٓ ث  امل ثضائاج و  ثرر  یب نجرر  ٕ  ی رُ هض به رص جضم مرص نتاج 
 رها . نجرر  ٕ ل یضاص می امل صا ثض جضم مامل اثبح 

ـ   ج هرصی اؽالمی چنب  امل ثضائج رص یبنر  اؽبؽی ه  ثانای فازه    افغبنؾتب  نااظ پاا
  .اؽج ثضائج سم  حبلج ام یا  :اؽج
ک  یجل اط اصتکبة آ  نبفش  ضریزه  مگض ث  حک  یبنرنی ؛فرر هاچ ٕ  ی جضم ف ضره ن یا 
  ؛ثبفز
 ؛مگض ثض ٍجق احکبم یبنر  ؛ترا  تٖقاتم  ضفتبص و یب تریاف ن رر هاچ فذل صا ن ی ا
مالحاج و مَابثق ثا     مگض ث  حک  ملک ة ثب ؛ترا  مجبطات ن رر هاچ فذل صا ن ی ا

 ة: مبر1382یبنر  اؽبؽی؛  ) ک  یجل اط اصتکبة فٖل مرصر اتهبم نبفش  ضریزه ثبفز احکبم یبنرنی
27 ).  

یبنر  اجضاآت جظایای   5 ةرص مبر شاص ٕبری یبنر  شاص اؽبؽی اؽج ک  ثب تجٖاج اط یبنر  
مظثرص ترجا  اثهبم رص یابنر  ثا  ىاضص     ةمبر 2و رص فقضه  وصرهناظ ث  امل ثضائج تإکاز ثٖ ل آ

 حااث  ثا   صا یياا   رص ماجه   رالیل تراننز ن ی یبىی و صنرالؽب»اؽج:  ن رره منٔ صا مته 
یبنر  ) «ن بینز تٖجاض آنهب ىضص ث  صا رصیبنر  اثهبم ویب ترجا  ومته  مْنر  ٕ ا  اثجبت رالیل

  .( 5: مبرة 1393اجضاآت جظایی؛ 

ک  یبنر  تنضیو  مگض رص مراصری ؛اؽج اط تٖضه منر رص نتاج  صفتبصم  فتبصم پنزاصم افضار 
ک  ث  حک  ٕقل و ث  اؽتنبر امل اثبح  هااچ ٕ  ای م نارٓ و یبثال تٖقاات      ال ؛کضره ثبفز
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فابم ر؛    شاص انجبم آ  ٕ ل منأ فازه ثبفاز )    حک  مضیو یبنر  ةوؽا  ک  ث  مگض آ  ؛ناؾج
 . ( 270 ة: مبر1390

 

 ٍاليت عذم اصل. 2ـ2
اؽج ک  ثب ؽ َ  و ردبلج رص امرص ریگضا  « حق ؽضپضؽتی» مٖنبی ث  والیج جبم ای  رص

ک  رلال یَٖی ثاض آ   مگض ای  ؛کؼ ثض ریگضی والیج نزاصر اؽج ک  هاچ ترؤم اؽج. امل آ 
  (.138: 1388مرمنی؛  و مؾجز ؽضاثی رافت  ثبفا  )

اؽاج. ثاض اؽابػ ایا  مجنابم چار         ثض آطاری ثقض مجتنییکی اط مجبنی امل ٕزم والیجم 
 رنا    هاض  مصو ایا   راصرم اط رؽاج  ثا   صا درر ؽضنرفج کؼ هض انز و هب آطار آفضیزه فزهانؾب 
  (.27: 1408حؾانٖ ی؛  اؽج ) آنب  حق رص تٖزی و ّ   ریگضا م ثض ؽ َ 

ثا    افاضار  ایازام  و انگابصی جاضم  جاراط  ٕزم ریگضیم ثض کؾی والیج ٕزم امل مقتيبی
نتاجا    رص و ریگاضا   ثاض  مجابطات  إ بل مؾت ظم انگبصیجضم ک  چضا اؽج؛ ریگضا  مجبطات
مجابطات   إ بل و انگبصیجضم مصو ای  اط ثبفز؛ می آنب  فئر  رص والیج و تنضف نرٕی إ بل

 (.158: 192طاره؛  منَفی و نجفی ترانب راصر ) نابط مجرط و ترجا  ث 

رصر ترجا  یاضاص راره   ما   شاص ای  اماض صا اؽبؽی افغبنؾتب  ناظ یبنر  رص ای  صاؽتب رص یبنر 
 اؽج:
آطاری حق ٍجاٖی انؾب  اؽج. ای  حق جظ آطاری ریگضا  و منبلو ٕبما  کا  ترؽاٌ     -

  ضررم حزوری نزاصر. یبنر  تنْا  می
رولج ث  احتضام و ح بیج آطاری و کضاماج   مر  اؽجآطاری و کضامج انؾب  اط تٖضه من

  (.24: 1382یبنر  اؽبؽی؛  ثبفز ) انؾب  مک ف می
اؽج. تٖقات و تریاف مته  و تَجااق جاظا ثاض او ثا  فاذل       جضم یک ٕ ل فذنی -

  (.26: 1382یبنر  اؽبؽی؛  کنز ) ریگضی ؽضایج ن ی

ثا  فذنای ثارر  مؾائرلاج      ناظ 1392یبنر  مجبطات اؽالمی ایضا  منرة  141 ةمبر
 ثٖ ل آوصره اؽج.تنضیو کافضی 
 

انگاریهایقانونیبزجزمهحدودیت.3
رص  ایاضا   اؽالمی فرصای مج ؼ ک  مالشکض فرو فضٕی هبی ملزوریج و امرل ثض ٕالوه

أ  اؽبؽاا  یابنر   ؽارم  فنل رص ناظ اؽبؽی ایضا   شاصیبنر  اؽجم مراج  هبآ  ثب انگبصی جضم
و یابنر  اؽبؽای افغبنؾاتب  رص فنال روم تلاج ٕنارا        « حقرو م ج»ٕنرا   تلج کقرص
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ٔ  صا امرلی ن رره و ترج  فضری هبی آطاری و حقرو ث « حقرو اؽبؽی و وجبیت اتجبٓ»  وىا

 ةوؽاا   ثا   امارل  آ  ثاض  ملازویج  إ ابل  رص م رو کقارص   شاصییبنر  مجبلؼ ک  مانز کضره
 ن بینز. اثجبت صا امرل آ  ثض اؽتثنب و ملزوریج ىضوصت وجرر ثبیؾج می انگبصیم جضم

 

 اصل هصًَیت فزدی. 1ـ3
 1994امنااج انؾابنی رص  اظاصؿ ؽابل      ة بنا  امناج فضری ثب تإکاز ثض یکی اط اثٖبر هفج

هاب و  متلزم صیق  رصحق حابتم کضامج ساتی انؾاب   ؽبطمب  م ل ةترؽٖ ةانؾبنی ثضنبم ةترؽٖ
ثقاضی راصر.   ةهب و إيابی جبمٖا  انؾب  ت بمیحق ثض امناج و حق ثض تإما   رو حق ثقضی

حقارو   ماراصر  تاضی   مه  ٕنرا  یکی اط اه اج ای  حقرو انؾبنی مرجت آ  فزه اؽج ک  ث 
کقرصهب ث  درر  ال   ی حقرو ثقضی و  یرانا  اؽبؽی رص اؽنبر مه  ثا  یی  به ویغه ثقضم جبی

 . (158: 1393)صهبمی؛  انز ادتنبك راره

هبی فاضری و مقاضوٓ    آطاری میبنر  اؽبؽی ج هرصی اؽالمی ایضا  9و  22مَبثق امل 
 ٕنرا  یبثل ؽ ت ناؾج.  فضر ث  هاچ

 ه  آمزه اؽج: رص امل نُ
رص ج هرصی اؽالمی ایضا  آطاری و اؽتقالل و وحزت و ت بماج اصىی کقرص »
. هااچ فاضر    رولج و آحبر م ج اؽج  ةهب وّاف نبپشیضنز و حفِ آ   ریگض تفکاک اط یک

م  م فضهنگای  اؽتفبره اط آطاری ث  اؽاتقالل ؽابؽای   یب  ضوه یب مقبمی حق نزاصر ث  نبم 
واصر کنز و هااچ مقابمی    یی تضی  دزف  م نْبمی و ت بماج اصىی ایضا  ک  ایتنبری

نز صام هض چ هبی مقضوٓ  نزاصر ث  نبم حفِ اؽتقالل و ت بماج اصىی کقرص آطاری حق
  .«م ؽ ت کنز ثب وىٔ یرانا  و مقضصات

افاذبك اط تٖاضه     م حقروم مؾک  و فغل م مبل م جب  حاثاج: « مقضص فزه 22رص امل  

 لاشا (؛ 222 – 196: 1382)هبفا ی؛  « ک  یبنر  تجاریظ کناز   مگض رص مراصری ؛ر  اؽجئمن

 اط ملازوریج  ىاضوصت  اثجبت نابطمنز انگبصیجضم ٍضیق اط یبرفزه امل ثض إ بل ملزوریج

 حقرو ةحرط رص انگبصیجضم ک   فج ترا می مای  ثنبثض ثبفز؛ می اؽالمی فرصای ٍضف مج ؼ

 مغابیض  ملازوریجم  إ ابل  ىاضوصت  اثجبت ثزو  ٕبری  شاصیبنر  ترؽٌ فضری هبی و آطاری

  ه اب :  اضر ) یضاص نگهجب  فرصای ایضار مرصر ثبیؾجمی و ثرره فضری( اجمنرن امل یبرفزه )
158.)  

 اؽج: رص یبنر  اؽبؽی افغبنؾتب  ناظ ث  ای  امض افبصه فزه
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اؽاتفبره اط حقارو و    ترانز ثب ؽارء هاچ فذل ن ی»نه  مقضص فزه اؽج:  و پنجبه ةرص مبر
هبی منزص  ای  یبنر  اؽبؽیم ثض ىز اؽتقاللم ت بماج اصىیم حبک اج و وحزت م ی  آطاری

 «.ٕ ل کنز
اؽاج. هااچ فاذل      ی مرهجج الهی و حق ٍجاٖی انؾب  هطنز»:  ؽرم و ثاؾج ةٍجق مبر

 «. ضرر ثزو  مجرط یبنرنی اط ای  حق ملضوم ن ی
آطاری حق ٍجاٖی انؾب  اؽج. ای  حاق  »ثاؾج و چهبصم افبصه فزه اؽج ک :  ةو رص مبر

  ضررم حزوری نزاصر. جظ آطاری ریگضا  و منبلو ٕبم  ک  ترؽٌ یبنر  تنْا  می
رولج ث  احتضام و ح بیج آطاری و کضاماج   ؛اؽج منر اط تٖضه آطاری و کضامج انؾب  

 «.ثبفز انؾب  مک ف می
 هاب  ٕنرا  نهبری جهج حفِ و حضاؽج اط انؾب  هب ک  اط اثتزا ث  رولجترا   فج  پؼ می

ثاضای   یای  ال   یم تٖهازات  ؾاتضره   آوص م ی و ثا  ای  اؽنبر الظام ةپزیز آمزه ثررنزم رص  ؾتض
ترا  ؽاذ  اط   ال   ی میانز. رص پضتر ای  متر  ثا  راص فزه هب ٕهزه انؾب  فضری تإما  امناج

هاب کا  رص    طیاضا رولاج   ؛هب صانز هب رص دنرك امناج فضری انؾب  رولج ةتلرل ثنابری  وّاف
انازم رص ایا     فضری فهضونزا  دریـ تٖهزاتی ثض ٕهزه رافت  ت قی ؽنتیم رص دنرك امناج
ماب  حقارو    چناا  ثاب ّهارص  فاج     ال   ای و ها    ثا  تٖهزاتت قی نری  ثب تلرل مفبها  و 

ام ای ثا  حفاِ امنااج ت ابمی       فاض  ال   ی ثقض و الگری امناج انؾبنیم تٖهزی انؾابنی و  ثا 
هب مک ف  رولج هبم رصنتاج م ث  للبُ اصتجبً حابتی امناج فضری ثضای انؾب  ؛انز هب یبفت  انؾب 

ُ     و م ظم ث  حفِ آ  ثضای ت بمی افضار إ  ا  ط تبثٖب  دریـ و ریگاض افاضار انؾابنی ثا  للاب
اج منارن  مامب ٕالوه ثض منبریق ماشکرص ؛ هب هؾتنز  به انؾبنی و کضامج ساتی انؾبنی آ  جبی

یکی تلج ٕنر  امل منأ   :ترا  ث  رو امل ریگض ه  رص سیل ای  ثنز افبصه ن ررفضری می
مذتناض مارصر ثضصؽای یاضاص      اضی و ریگضی منٔ تجٖاز اؽج ک  رص ارام  ثا  مارصت    رؽج
 ر. اض می

 
 گیزی اصل هٌع دست :الف

 مگاض ثا  حکا  و    ؛ اضکاضر  تارا  رؽاج   کؼ صا ن ی یبنر  اؽبؽی ایضا  مقضص رافت : هاچ
ثبیز ثب سکض رالیل ثالفبم    م مرىرٓ اتهبم  کنز. رص مرصت ثبطرافج تضتاجی ک  یبنر  مٖا  می

مقزمبتی ث   ةچهبص ؽبٕج پضونز و ث  مته  اثالٗ و تفها  فرر و حزاکثض ّضف مزت ثاؾج بًکتج
 ضرر. متذ اف اط ایا      م رص اؽضٓ ویج فضاه  ی اصؽبل و مقزمبت ملبک  ییيب ةمبلل مضاجٔ 
  (.32: امل 1382یبنر  اؽبؽی؛  فرر ) ٍجق یبنر  مجبطات می مامل
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 اؽج:رص یبنر  اؽبؽی افغبنؾتب  ناظ آمزه 
اؽج. ای  حق جظ آطاری ریگضا  و منبلو ٕبما  کا  ترؽاٌ     آطاری حق ٍجاٖی انؾب  -

رولج ثا    ماؽج منر  ضررم حزوری نزاصر. آطاری و کضامج انؾب  اط تٖضه  یبنر  تنْا  می
  (.24: 1382یبنر  اؽبؽی؛  ثبفز ) احتضام و ح بیج آطاری و کضامج انؾب  مک ف می

مگض ث  حک  یابنرنی کا  یجال اط اصتکابة آ  نبفاش       ؛فرر هاچ ٕ  ی جضم ف ضره ن ی -
  ضریزه ثبفز.

 مگض ثض ٍجق احکبم یبنر . ؛فتبص و یب تریاف ن رر ترا  تٖقاتم  ض هاچ فذل صا ن ی
ماالحاج و مَابثق ثا      مگض ث  حک  ملک ة ثاب  ؛ترا  مجبطات ن رر هاچ فذل صا ن ی

: 1382یابنر  اؽبؽای؛    نبفش  ضریزه ثبفاز ) احکبم یبنرنی ک  یجل اط اص تکبة فٖل مرصر اتهبم 
  (.27مبره 

 
 

 اصل هٌع تبعیذ :ب

ترا  اط کؼ صا ن ی هاچ»مَبثق امل ؽی و ؽرم یبنر  اؽبؽی ج هرصی اؽالمی ایضا : 
اؿ م نارٓ و یاب ثا  ایبماج رص      ملل ایبمج درر تجٖاز کضر یب اط ایبمج رص ملل مرصر ٕالیا  

 «.راصر یبنر  مقضص می ک  مگض رص مراصری ؛مل ی مججرص ؽبدج
 به افضار صا ملتضم فانبدت  و    ض ای  مَ ت اؽج ک  یبنر  اؽبؽی ایبمج ای  امل صوف 
تجٖاز یب منٔ اط ایبمج یب اججبص ث  ایبمجم مضاحج حکا  یابنر  صا مارصر     ةث  دنرك رص طمان

ل ای  مراصر  شاصا  یبنر  اؽبؽی ای  نجرره ک  إ ب ترج  یضاص راره و ث  هاچ وج  ینز یبنر 
هبی تت ا ی یبنر  مجابطات اؽاالمیم    ک  رص مجبطات حبلی رص ؛ادتابصی و ث  مال یبىی ثبفز

اؿ م نرٓ و یب ث  ایبماج   یبىی حق راصر ث  مال درر فضری صا اط ایبمج رص ملل مرصر ٕالی 
م ک  اؽج رص پبؽخ ث  ای  ایضار  فت  فارر کا  یابنر  داررم چناا         رص مل ی مججرص کنز.

کاز کضره اؽجم إصا راره و امل ؽی و ؽرم یبنر  اؽبؽی ناظ مراصر مقضص رص یبنر  صا ت یی طهاجب
مبنز؟ رص پبؽخ ثبیز  فج هض چنز ک  امل ؽای و ؽارم    پؼ آیب ریگض جبی افکبلی ثبیی ن ی

امب ای  ماراصر ثبیاز ترؽاٌ     ؛«راصر ک  یبنر  مقضص می مگض رص مراصری»کنز ک :  درر ٕنرا  می
مقذلم مٖا  و ریاق ثبفز و ن  رص ادتابص یبىی ک  ثترانز ث  مال درر ایزامبت  یبنر  ٕبری

  . یبر فزه صا انجبم رهزم چضا ک  ملت ل اؽج ک  رص مراصری غضایظ ثضٕقل غ ج  کنز

امض مرصر ترج  مقان  یاضاص  ضفتا      ای  رص یبنر  اؽبؽی ج هرصی اؽالمی افغبنؾتب  ناظ
 اؽج:
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مگض  ؛فرر افغبنؾتب  ث  ٕ ج اتهبم ث  جضمم ث  رولج دبصجی ؽپضره ن ییک اط اتجبٓ  هاچ»
 الزول ک  افغبنؾتب  ث  آ  پارؽت  ثبفز. هبی ثا  ثض اؽبػ مٖبم ة ثبل ثل و پا ب 

  «فارر  هاچ افغب  ث  ؽ ت تبثٖاج و یب تجٖاز رص رادل یب دابص  افغبنؾاتب  ملکارم ن ای    
  (.28 ة: مبر1382یبنر  اؽبؽی؛  )

 
 اصل هٌع تفتیش عمايذ .2ـ3

ل ثانزیقز و مرانأم  ترانز رص مؾبئ ک  می ماؽج آطاری تفکض نبفی اط ه ب  اؽتٖزار انؾبنی
پاقضفج و تکبمل ثقض رص  ضو ای  آطاری  بًفنل کنز. اؽبؽ و مقکالت و مجهرالت درر صا حل

زوریتی ثانزیقزم یٖنی نترانز آطاران  و ثزو  هاچ مل ض انؾب  رص انزیقاز  آطار نجبفزم اؽج. ا
ک  ریگاض انتْابص اکتقابفبت و ادتضإابت و      ثل ؛صور ن  تنهب کضامج و اصطؿ ساتی او اط ثا  می

یٖنای فابصٗ اط    انزیـ ثبفاز؛  هرره دراهز ثرر. انؾب  ثبیز آطار وصرهبی  رنب ر  اط او ثیآ رؽج
مارصر انارآ     رن  ججض و فقبص مبری یب مٖنری و ثزو  ردبلج هض ناضوی دبصجی ثتراناز رص  هض

مَ اق اؽاج و هااچ     مرىرٕبت ثانزیقز و مبنٖی ثض ؽاض صاه دارر نجاناز. ایا  آطاری یَٖابً     
تضافی ثضای ای  اؽتٖزار ساتای ثقاض ثاب نفای آ  هااچ       پشیضر. مبنٔ ملزوریج و مبنٖی صا ن ی

کضر  فضر  اؽج و ملضوم مَبثق فَضت و کضامج انؾب  بًنزاصر. آطاری ای  اؽتٖزار ریاق تفبوتی
ٕنرا  ن رن  رص  ث  ؛(8: 1395اثضاها ی؛  ن رر  حزورِ آ م نقو انؾبناج اؽج )  آ  یب ملزور اط

کؼ صا نجبیز ثا    هاچ »فضانؾ  آمزه اؽج ک :  جهبنی حقرو ثقض و فهضونزی ةإالما 10 ةمبر
جهبنی  ةإالما 14و  13؛ افظو  ثض ای م مرار «اؿ نگضا  کضر یمشهج م حتبؽجت افکبص و ٕقبیز

: 13 ةامرل مه ی صا ثض ف ضره اؽاج. ثاض اؽابػ مابر     محقرو ثقض رص دنرك آطاری ٕقازه
چبص تقاریـ  کؼ نجبیز ث  ؽججج ام اجم افکبص یب ثبوصهبی مشهجیم ف ؾفی یب ؽابؽی رُ هاچ»

«. ترا  مججرص کضر ک  ٕقبیز درر صا ّبهض کناز  کؼ صا ن ی هاچ » 14 ةو ث  مرجت مبر«. فرر
کؼ حق آطاری ٕقازه و ثااب  راصر و حاق    هض»  :کاز آمزه اؽجإتک ال و تجهج  9ة و رص مبر

 «.مظثرص فبمل آ  اؽج ک  اط رافت  ٕقبیز درر ثا  و اىَضاثی نزافت  ثبفز...
تفتااـ ٕقبیاز م نارٓ    »ؽرم یبنر  اؽبؽی ج هرصی اؽالمی ایاضا :   و ٍجق امل ثاؾج

ایا   «. ر تٖضه و مؤادشه یضاص رارمرص یی ترا  ث  مضف رافت  ٕقازهکؼ صا ن ی هاچ اؽج و
تي ا  حقرو فهضونزا  اؽج. ؽؤال  ةتضی  امرل یبنر  اؽبؽی رص طمان امل یکی اط ثنابری

فک  انز؟ ثزو    رن  ح بیج کضره  اؽبؽی ای  اؽج ک  یرانا  جظاییم تٖضه ث  انزیق  صا چ
ٌ   اصفبری نزاصر و امرل آ  ثبیز ث  ةجنج بًاؽبؽی مضفرانا  ی یارانا  جظایای    دنارك ترؽا

تاارا  یبفااج و متٖضىااب  و  مااابنج فاارر. پبؽااذی رص ایاا  ماارصر رص یاارانا  جظایاای ن اای
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آ  درفبینز ناؾج. هاض چناز    ةک  نتاج مترا  مجبطات کضر هب صا ن ی  ب  انزیق  هکننز ادشهؤم
کا  افاضار م اج صا اط     م«مقبمبت و ماإمرصا  رولتای  » بًیبنر  مجبطات اؽالمیم مضف 570ة مبر

اماب ایا  مابره ثاضای      ؛راناز  کننزم یبثل مجبطات مای  قضص رص یبنر  اؽبؽی ملضوم میحقرو م
ک  متٖضه  کنز و ثبیز مجبطات ث  ت بمی افضاری مابنج اط ای  امل یبنر  اؽبؽی کفبیج ن ی

 . فرنزم تٖ ا  پازا کنز انزیق  می
رص مقابم   23امال   فرر ای  اؽج ک ک  ثض ای  امل واصر می اط ٍضف ریگض ایضار ریگضی

 ض آ  اؽج ک  ٕقبیز نجبیاز مارصر    ثاب  حق ثضدرصراصی اط آطاری ٕقازه ناؾجم ای  امل ثاب 
نجبیز مرصر تٖضه یضاص  اضناز؛   یی ک  افضار ث  مضف رافت  ٕقازهتفتاـ یضاص  اضنز و ناظ ای 

 13لاک  یبنر  اؽبؽی ت بمی ٕقبیز صا ث  صؽ اج نقنبدت  اؽج. منزاو ثبصط ای  امض امال  
ج هبی رینی صا ث  صؽا ا  ک  تنهب ثضدی اط ای اج میبنر  اؽبؽی ج هرصی اؽالمی ایضا  اؽج

مشکرص رص اؽنبر حقارو ثقاضی رص تٖابصه     ةثب آطاری ٕقاز بًفنبدت  اؽجم ک  ای  امض مضاحت
فارر و   طیضا اط منْض اؽنبر حقرو ثقضیم آطاری ٕقاازه فابمل آطاری ماشهت نااظ مای      ؛اؽج

 . آیزحؾبة می ث مشهت ناظ نرٕی ٕقازه 
رص ؛ اماب رص ای  مرصر ث  مضاحج ثاب  نقزه اؽاج  حک ِ رص یبنر  اؽبؽی افغبنؾتب  ا ض چ 
ترا   فاج رص   ک  ٕالوه ثض ای  می منز مقضص فزه اؽج ٕره یک مبره ثؾابص متضیی و اصطؿ

ث  نلری نترانؾت  اؽج جبی دابلی   ؛اؽج یبنر  اؽبؽی ایضا  جبی ای  چنا  منزایی دبلی
 .ض ن بیزچنا  مراصری صا ث  صاحتی پُ

 

 اصل آسادی بیاى ًشزيات ٍ هطبَعات .3ـ3
 لاا رل  . اماضوطه نا  تنهاب ثا     اؽاج  یمزن یهب یآطار  و  حقرو  قیاط منبر  یکی  ب اث یآطار
مارصر   یجرامأ ثقاض    و ترؽاٖة  یفضر یو اؽتٖزارهب  جافذن  صفز  ک  ثل قج؛احق  ییفنبؽب
و    فات   ه اب  ؽاذ    ب اا ث یکا  آطار  صؽاز  ینْض م نگبه نذؾج ث   . رصضر ا ییضاص م زات ج

ٔ  ی ا اد یج اره اط آطار   یا مفهرم ا؛ اماب ررفا  ینگبفت  صا فابمل ما   تاض اط آ  اؽاج.    مرؽا
 ب اا اط ث یگضیر یهب ج ره ظان یقاو مرؽ کبترصیکبص ـمین ب   مارص یبلت ف یهنض یهب فضآوصره

ٕ  یحابو  ظاا ن ظاا آم ک  تج ٖبت مؾبل ج نزا مزٕی رانب  حقرو ثضدی چنب  . ه ثبفنز یم  ینار
 فرر. یفبمل م ظاحق صا ن  یا ب ماث یآطار رلف  ضةیاؽج و را گضا یانتقبل نگضؿ ث  ر

ث  ؛ امبفزه اؽجهبی مجه  و ک ی ای  آطاری مؾتثنب  رص یبنر  اؽبؽی ایضا  ا ض چ  ثب واعه
نقاضیبت و  » اشاص یاضاص  ضفتا  اؽاج:      ث  نلری ای  نرٓ آطاری مرصر ترجا  یابنر    مهض حبل
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ک  مذل ث  مجبنی اؽالم یب حقرو ٕ ارمی ثبفاز.    مگض آ  ؛نزا مَجرٕبت رص ثاب  مَبلت آطار
  «.کنز تفنال آ  صا یبنر  مٖا  می

قضی و ای  رص حبلی اؽج ک  رص یبنر  اؽبؽی افغبنؾتب  ای  نرٓ آطاری ثب نگضؿ حقرو ث
یبنر  اؽبؽی افغبنؾتب  چناا  تناضیو    34 ةرص مبر ک   تضی مراج  اؽج؛ چنب  ملزوریج ک 

 ٕ ل آمزه اؽج:  ث
وؽاا ة  فتابصم    آطاری ثاب  اط تٖضه منر  اؽج. هض افغب  حق راصر فکاض دارر صا ثا    » 

  صٕبیج احکبم منزص  ای  یبنر  اؽبؽی اّهبص ن بیز. نرفت م تنریض و یب وؽبیل ریگضم ثب
یج ای آ  ثا     ر م ث  ٍجٔ و نقضمَبلتم ثزو  اصائةهض افغب  حق راصر مَبثق ث  احکبم یبن

 مقبمبت رولتیم ثپضراطر.
احکبم مضثرً ث  مَبثٔم صاریر و ت ریظیر م نقض مَجرٕبت و ؽبیض وؽابیل اصتجابً ج ٖای    

 «. ضرر ترؽٌ یبنر  تنْا  می
تارا      اؽبؽی افغبنؾتب  و ایاضا  مای  آطاری ثاب  و نقضیبت رص یرانا ةرص نتاج  ثب مقبیؾ

تنبؽت یبنر  اؽبؽی ایضا م    فج ک  یبنر  اؽبؽی افغبنؾتب  ملزوره آطاری ثاب  و ی   صا ث
تااض  شافاات  اؽااج کاا  فاابیز ایاا  تفاابوت رص یاابنر  اؽبؽاای افغبنؾااتب  نبفاای اط       ثاابط

ـ   اط حاث تبصیذی و تإثاضآ  ثرر   مؤدضالتنریت ال   ای ثبفاز؛    تاض اط اؽانبر ثاا     پاشیضی ثاا
ـ       ثضٕکؼ ؽجقج رص تنریت ث  تاضی    للبُ تبصیذی و حفاِ نْابم ج هارصی اؽاالمیم ثاا

 فرر. شاص ایضا  رانؾت  می یبنر  ةرغزغ
 

 اصل هٌع تجسس . 4ـ3

هبی مذت ف حقرییم ؽابؽیم   ی افضار اط ریز به هتجؾؼ رص طنز منٔ  رص دنرك مرىرٓ
ٔ  اماب رص مرىرٓ یبٕزه ؛اؽجهبی اناجبم فزه  تبصیذی و حازیثی ناگبصؿ  تجؾاؼم   ثرر  منا

وجارر  یای    هااچ افابصه   مهبی فقهی و حقریی مٖبمض فقهی و چ  رص نگبصؿ هبی بةکت  رص  چ 
ؽابطی آ  فاضاه      تجؾؼم طمان  صا ثضای یبٕزه  منٔ  و آثابص  صو م یا   ک  اها اجحبلی رص ؛نزاصر
 .کنز می

یاضاص   ا  شاص نْضا  و یبنر  ترج  و اهت بم مبحت  مارصر  ترانز می  تجؾؼ اط رو جهج  منٔ
مرصت مَ ق اؽااج و فاابمل     ث   افضار  جهج اول اصتجبً ای  یبٕزه ثب حضی  دنرمی : اضر

هاا      ؽاذ    فرر. ث  ریگاض  حاضی  دنرمی منبطل و امبک م جؾ بنیم مٖنری افذبك می
حجاضات   ةؽارص   12  ةآی  نز رصرهز ک  دزاو  ی انؾب  صا تلج فٖبٓ درر یضاص می هجارانت طنز

  هاب  ثز  بنی   ی دانرمی ریاگضا  پضرادات  اؽج و افضار صا اط ثضدی هتجؾؼ رص طنز  ث  منٔ
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ً   جهاج روم   ؛فررم نااهی کااضره اؽااج     ی ریگضا  می هک  منجض ث  تجؾؼ رص طنز   اصتجاب
ماقزػ اؽاالم ث  چضایی ای  یبٕزه ثب نْ  ٕ رمی و امناج جبمٖ  اؽج و فاضیٖج و  چر  ثی
فاب  اصطؿ و اه ااج      ی و امرص راد ای  هو امناج مضرم رص فئر  طنز  آصامـ  احؾبػ ةلإمؾ

راصی اؽضاص آنب  واجات فا ضره و    صاؽتب حفِ حضی  مضرم و نگ   ها ا   رص.  ثؾابص یبئل اؽاج
  .اؽج هصا تلضی  ن رر  آنب   پناهبنی   بنی و صفاتبص هتجؾؼ اط مؾبئل رصونی طناز

هابم   ثبطصؽای و نضؽابنز  نبما    : « رص یبنر  اؽبؽی ج هرصی اؽالمی ایضا  آمزه اؽج ک 
مذابثضه    م ؽبنؾرصم ٕزم م افقبی مذبثضات ت گضافی و ت کؼ مکبل بت ت فنی کضر   ىجٌ و فبؿ
 . «مگض ث  حک  یبنر   ؛هبم اؽتضاو ؽ ٔ و هض رن  تجؾؼ م نرٓ اؽج و نضؽبنز  آ 

هاابی  حقاارو و آطاری« کننازه  تياا ا »یابنر  آیااا  رارصؽای کافااضی کاا  ثا  یاابنر     
ثاضای ح بیاج اط حاق حاضی  دنرمای        ٕ  ی  مؤثضتضی  وؽا   ممرؽرم اؽج« فزه تٖاا »

حکرماج و ماإمرصا  رولاج صا رص     ةیزصت مزاد   یرانا   ؽبیض  لشا ای  یبنر  ثااـ اط ؛ثبفز می
یابنر  هضچا  ادتاابص ماإمرصا        ای   . رص کنز ملزور می هبی فضری و اجت بٕی حقرو و آطاری

ٔ   حکرمجم مٖا  و مٖ رم ثبفز و هضچ  إ بل ای  ادتابص ىاراثٌ و فااضایٌ مااقذنی      تابث
  .هبی مضرم مٖزور و ملزور دراهز فز حکرمج رص حقرو و آطاری ةثبفز مزاد 

:  راصر رص ای  دنارك مقاضص مای    1392آیا  رارصؽی کافضی منرة ؽبل  یبنر  4 ةمبر
دنرمای    حاضی    ثا    آطاری و وصور  م ؽابلت م ثضائج اؽج. هض رن  ایزام مالزورکننزه امل»

مقضصات و تلج نْبصت مقبم یيبیی مجبط ناؾاج و    صٕبیج  حک  یبنر  و ثب افذبك جاظ ثا 
حاثااج افاذبك   و   إ بل فارر کا  ثا  کضاماج     یی  رن  ث   نجبیز  رص هض مرصت ای  ایزامبت

ٔ     اشاص  یبنر   ماؽاج  ٍرص ماقذل مشکرص ه ب  ةرص مبر«.  کانز  آؽاات واصر   امال صا ثاض منا
تجؾاؼ و وصور ثا      و هض رن   تجؾؼ و ٕزم نقو حضی  دنرمی افذبك یضاص راره اؽج

چار  امال     مه ی  امل  شاص یبنر . رص وایٔ  اؽج  م نرٓ إالم کضره  صا  افضار  حضی  دنرمی
کاؼ   هاچ مثضائج اؽج  م ثض راصر ک  امل تجؾؼ پارنز طره و مقضص می  مانٔ ةج صا ثب یابٕزثضائ

کا  اط ؽاری مضاجأ     طمبنی  فرر یب تب ملؾرة ن ی  جضم  ک   صفتبص و ٕ  ی  دبٍض  ترا  ث  صا ن ی
کا  منجاض ثا       ایازامی   ٍارص ک ی هض رن   یيبیی ملکرم نقزه مرصر تافتاـم تاجؾؼ و ث

انگابصی   ٕ ال صا جااضم    آ    اشاص  ک  یبنر  مگض ای   ؛رارم یضاصفرر می  او  دنرمینقو حضی  
 .ملکرم فزه ثبفز مث  حک  آ و کضره ثبفز 
اا   مراصر م نرٕاج تجؾؼ رص منابثٔ اؽاالمی    اط  یاکی م افابصه کاضری  یجالًٍرصک   ه ب 

لاشا یابنر  آیاا      ؛اؽجٕفج ثرره   رص جضای  منبفی  و تفتاـ  تجؾؼ  منٔ  دنرك  رص  فقهی
انجابم  »راصر:  مقاضص مای   102 ةای  نکت  مه  صا للبُ کضره و رص مابر  92کاافضی    رارصؽای 
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ٕفج م نرٓ اؽج و پضؽـ اط هاچ فضری رص ای    رص جاضای  مانبفی   رن  تٖقات و تالقاق هض
اصای مگض رص مراصری ک  جضم رص مضئی و مانْض ٕبم وایأ فازه و یاب ر    ؛دنرك مجبط ناؾج

یبفتا  ثبفاز کا  رص ایاا  مارصتم تٖقاات و تلقااق فااقٌ رص          یب ؽبطمب   ٕنف  فبکی یب ث 
 «.فرر مالزوره فکبیج و یب اوىبٓ و احرال مقهرر ترؽٌ مقبم یيبیی انجبم می

جاضای  منابفی ٕفاج صا ثا        رص«  تلقااق »ٍرص ک  مقذل اؽج مقن  م نرٕاج  ه ب 
 ای کا  رص جاضای  ماشکرص رارؽاتب  هاا  امارالً        رنا   ثا  ناظ ؽضایج راره اؽج و « تٖقات»

هابی   پضتار آمارطه    رص  ث  جضیب  انزاطر. ایا  م نرٕااج    مته   ترانز تٖقات کافضی صا ٕ ا  ن ی
  اشاص  یبنر  .ثضیضاص فزه اؽج فلقب ةپرفی و منٔ افبٕ حقرو کافضی اؽالم مجنی ثض لظوم ثظه

رص جضم طناب و  »چنا  آوصره اؽج:   مشکرص  مبره 1ضه پرفی رص تجن و ثاظه  ؽاتض  رص صاؽتبی امل
لراً و ؽبیض جضای  منبفی ٕفج هض به فبکی وجرر نزافت  ثبفز و مته  ثزواً ینز ایضاص رافت  

 «.کنز مای  ایضاص  ثبفزم یبىی وی صا ترما  ث  پرفبنز  جضم و ٕزم

مَ ق نپشیضفتا    ق صا ث  مرصتا شاص م نرٕاج تٖقات و تلق فابیب  سکض اؽج ک  یبنر 
  یٖنی ث  جراط تٖقات و تلقاق رص ؛اؽج و مراصری صا اط ای  م نرٕاج فروم اؽتثنب کضره اؽج

یبفتا م وجارر فابکی     ویرٓ جاضم رص ماضئی و منْض ٕبمم ث  ٕنفم ؽبطمب   مرصرم اطج     چهبص
 .پضرادت  اؽج

 بیج مقان  یاضاص   رص یبنر  اؽبؽی افغبنؾتب  ای  یبٕزه و امل ثزو  ملزوریج مرصر ح 
ملضماج مکبل بتم مضاؽالت و مذبثضات ثا  مته  و وکال آ م اط هض نارٓ  » ضفت  اؽج ک  

 «.ثبفز تٖضه منر  می
 

 ّای گزٍّی )اجتواعات دايوی ٍ هَلت( اصل آسادی. 5ـ3
مرصت  ضوهی و ج ٖی مٖناب پاازا    هبی  ضوهی ث  إتجبص حيرص افضار رص اجت بٓ ث   آطاری

حبلاج   رصیبثاز کا  افاضار ثترانناز رص کنابص ها  ج أ فارنز و          هنگبمی تلقق میکنز و  می
مَ ارة  اضناز و ثاضای     ةهبی درر صا اثضاط و اط افکبص و ٕقبیاز ها  ثهاض    آماظ ریز به مؾبل ج

 هب ؽز و مبنٖی نجبفز.اجت بٕبت آ 
ج ٖیم تلقاق نابطهاب و منابفٔ     هبی ج ٖی تقریج و انؾجبم طیؾجِ اط آطاری ههزف ٕ ز

 ج.اؽ مقتضک اجت بٕیم ایجبر م و و ثجبت اجت بٕی
کا  رص یابنر  اؽبؽای     مفارنز  یج تقؾا  مای ؤرای ی و م ةهبی  ضوهی ث  رو رؽت آطاری

هابی   هابم انج ا    م ج ٖااج  احظاة»ج هرصی اؽالمی ایضا  ناظ مرصر ترج  یضاص  ضفت  اؽج: 

  نزم مقاضوً ثا   ا هبی رینی فنبدت  فزه آطار یب ای اجهبی اؽالمی  ؽابؽی و منفی و انج  
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م مراطی  اؽالمی و اؽابػ ج هارصی اؽاالمی صا     م وحزت م ی م آطاری ک  امرل اؽتقالل ای 
 نقو نکننز. 

هاب مججارص    هب منٔ کضر یب ث  فضکج رص یکای اط آ   ترا  اط فضکج رص آ  کؼ صا ن ی هاچ

ک  مذل ث  مجبنی  م ث  فضً آ  ؽالح  هبم ثزو  ح ل پا بیی تقکال اجت بٕبت و صاه » . «ؽبدج

  . «اؽالم نجبفز آطار اؽج

 یضاص  ضفت  اؽج:   شاص ؾتب  ناظ ای  امرص مرصر ترج  یبنر رص یبنر  اؽبؽی افغبن
منْرص تإما  مقبمز مابری و یاب مٖناریم     اتجبٓ افغبنؾتب  حق راصنز ث »پنج :  و ؽی ةمبر

 هب تإؽاؼ ن بینز. مَبثق ث  احکبم یبنر م ج ٖاج
اتجبٓ افغبنؾتب  حق راصنزم مَبثق ث  احکبم یبنر م احظاة ؽابؽی تقکال رهنزم مقاضوً  

 ک :  ثض ای 
هبی  حظةم منبیو احکبم ری  مقزػ اؽالم و ننرك و اصطؿ ةنبم نبم  و اؽبػ مضام .1

 منزص  ای  یبنر  اؽبؽی نجبفز؛
 تقکاالت و منبثٔ مبلی حظة ٕ نی ثبفز؛ .2
 نْبمی نزافت  ثبفز؛ اف و تقکاالت نْبمی و فج اهز .3
 واثؾت  ث  حظة ؽابؽی و یب ریگض منبثٔ دبصجی نجبفز؛ .4

 تإؽاؼ و فٖبلاج حظة ثض مجنبی یرماجم ؽ جم طثب  و مشهت فقهی جراط نزاصر. 
فررم ثزو  مرججبت یبنرنی و حک   ک  مَبثق ث  احکبم یبنر  تقکال می ج ٖاج و حظثی

 «.فرر ج منلل ن یمالحا ثب ةملک 
آمااظم ثازو  ح ال     اتجبٓ افغبنؾتب  حق راصنز ثضای تإما  مقبمز جبیظ و ما و »چنا   ه 

ثانای و   ضچ  ای  امل رص یبنر  اؽبؽی پاـ  «.ؽالحم ٍجق یبنر  اجت بٓ و تْبهضات ن بینز
فارنز کا  رص مقابم     تنْا  مای  یی  رن  یرانا  ٕبری ث رص ثضدی مراصر ؛ امبح بیج فزه اؽج

 کنز.  شاص اؽبؽی صا نقو می و یيبوتم غضه یبنر  ءاجضا
 

 آسادی شغل . 6ـ3

هابی نؾال روم رص    اؽج ک  رص یبلات حاق   هبی ثقضی تضی  حق حق افتغبل یکی اط مه 
نزم فاضایَی صا  ا هب مک ف مرجت ای  حقم رولج ث  ماؽنبر  رنب ر  مرصر ترج  یضاص  ضفت  اؽج

اط منْض هنجبصهبی  .صػ ثبفز کبصم فضمج افتغبل رص رؽجپزیز آوصنز ک  ثضای هض فضر جریبی
هب و ٕنبمضی چنز ثبفز. یکی اط ای  ٕنبمضم آطاری رص   ی هال   ی ای  فغل ثبیز واجز ویغ ثا 
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ترا  مزٕی  ن ی مچ  فضر مججرص ث  انجبم فغ ی  ضرر ث  ای  مٖنب ک  چنب  انتذبة فغل اؽج؛
  .فز ک  حق وی ثض افتغبل إ بل فزه اؽج

هبی جهبنی حقرو ثقض ناظ حق افتغبل و انتذبة فضایٌ کبص مرصر ترجا  یاضاص    رص إالما 
کؼ حق راصر کبص  هض»کاز فزه: إجهبنی حقرو ثقض ت ةإالما 23 ةج    رص مبر اط ماؽج  ضفت 

ثضای کبص دراؽتبص ثبفاز   ثذقی کنزم کبص درر صا آطاران  انتذبة کنزم فضایٌ مننفبن  و صىبیج
ال   ای حقارو    ماثابو ثاا    6 ةمابر  مَ جاق «. کبصی مرصر ح بیج یاضاص  ااضر   مقبثل ثیو رص 

 اجت بٕی و فضهنگی:  ایتنبری
  اؽاج   هاضکؼ   حاق   فبمل  صا ک   کبصکضر   حق  ماثبو  ای   ٍضف  کقرصهبی»

  کنزم مٖابؿ  می  یب یجرل  انتذبة  آطاران   ک   و کبصی  وؽا   ث  میبثز  فضمج  ک  ای   ث 
ِ   صا ثاضای   مقتيای   فنبؽنز و ایزامبت می  صؽ اج  کنزم ث   صا تإما  درر   ایا    حفا
   . «دراهنز رافج  مٖ رل  حق

 اؽج:  آمزهای  ماثبو  6 ةمبر ةرص ارام
  ایا    کبمال   إ بل  منْرص تإما   ث   ماثبو  ای   ٍضف  کقرصهبی  ک   ایزامبتی

  و ٍاضح   یای  و حضفا    فنی  و تضثاج  بیین  صاه  دراهنز آوصرم ثبیز فبمل  ٕ ل  ث   حق
  ایتنبری  مزاوم  ترؽٖ   تإما   اط لراطم  ثبفز ک   هب و تزاثاض فنی مقی  دٌ هب و ثضنبم 

  هابی  آطاری  کا    فاضایَی   تلاج   و مرلز اؽج  تبم  و افتغبل  و فضهنگی ا اجت بٕی
 . کنز  افضار حفِ  صا ثضای  و ایتنبری  ؽابؽی  اؽبؽی

کؼ حق راصر فغ ی صا ک   هض»یبنر  اؽبؽی ج هرصی اؽالمی ایضا  مقضص فزه اؽج: رص 
ثزا  مبیل اؽج و مذبلف اؽالم و منبلو ٕ رمی و حقرو ریگضا  ناؾاجم ثض ظیناز. رولاج    

ه   افضار امکب  افتغبل ث  کابص و    ّف اؽج ثب صٕبیج نابط جبمٖ  ث  مقبغل  رنب ر  ثضایؤم
 «.ط مقبغل ایجبر ن بیزفضایٌ مؾبوی صا ثضای احضا

رص ای  دنرك ناظ رص یبنر  اؽبؽای ج هارصی اؽاالمی افغبنؾاتب  رایاضه و فا رلاج       
 اشاص یاضاص  ضفتا      م کررکب  ه  مرصر ترج  یبنر تضاؽجهب ى   آ  ک  وؽأ تي ا  آطاری
کبص حق هض افغب  اؽج. تٖاا  ؽبٕبت کبصم صدناتی  »هقت  آمزه اؽج:  و چهل ةاؽج؛ رص مبر

 اضرر. انتذابة    م حقرو کبص و کبص ض و ؽبیض امرص مضثرً ث  آ  ترؽٌ یبنر  تنْا  مای ثب مظر
 «.ثبفز فغل و حضف م رص حزور احکبم یبنر م آطار می

ٓ    »اؽاج؛   کااز فازه  إنها  ت  و چهل ةچنا  رص مبر ه   اؽاج.   تل اال کابص اججابصی م نار
ٕبم  صا تهزیز کنزم  ک  حابت و آؽبیـ  اضی فٖبل رص حبلج جن م آفبت و ؽبیض حبالتی ؽه 
رص یابنر  کابص ایاضا     «. ثبفز. تل ال کبص ثض اٍفابل جاراط نازاصر    جبیت م ی هض افغب  می اط و

کبص و ایضار مزم  ث   ةکبص اضی کررکب م اؽتذزام اتجبٓ ثاگبن  ثزو  پضوان  چر  ث ایزامبتی ه 
 اؽج.  ای مزنیانگبصی فزه و ایزامبتی ناظ راصای ى بنج اجض کبص ض حا  انجبم کبص جضم
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گیزینتیجه
انگبصیم امضی مغابیض ثاب امال آطاری و     ینز جضماٍضیق فض هبی صفتبصی اط ایجبر ملزوریج

 .ث  مراصر مه  و حابتی ثؾانزه کاضر   رص ای  دنرك ثبیز تنهب مصو اطای  ؛ثبفز إ بل می ةاثبح
تهزیاز جازی     ض یک انگبصی یک صفتبصم ىضوصت دراهز رافج ک  آ  صفتبص ن بیب  طمبنی جضم

آوص ثبفز و ثب اثظاصهبی اجت بٕی یاب   ٍرص ثبلفٖل یب ثبلقرهم ثضای ریگضا  طیب   اجت بٕی ثرره و ث
انگابصی و ایجابر     ای صوناز جاضم      رن  یبنرنی ریگض نترا  ثب آ  ثضدرصر کضر. ا ض کافاج و چ

رص ترؽاٖ  و  ترانز ث  ٕبم ی مها    هبم تبثٔ ؽابؽتی مٖقرل و منَقی نجبفزم درر می م نرٕاج
ثبیز  نب ظیض شاص  ثنبثضای م ایزام یبنر  ؛  اط مجبطات مجزل  ضرربمجضم کبصی و فضاص  جَافظایـ تَ

. رص نْبم   کافضی ثبفزانْض و هرفابصی رص تقن مجتنی ثض مٖابصهبی مقذل و ثضاؽبػ ریجِ
رص  اؽاالمی  فارصای  مج اؼ  کا   فاضٕی  هابی  ملازوریج  و امرل ثض حقریی ایضا  ٕالوه

« حقرو م اج »ٕنرا   تلج ؽرم فنل رص ناظ اؽبؽی یبنر  اؽجم مراج  هب آ  ثب انگبصی جضم
ٓ   »و یبنر  اؽبؽی افغبنؾتب  رص فنل روم تلج ٕنرا    ثا  « حقرو اؽبؽای و وجبیات اتجاب

اؽاالمی   مج ؼ فارصای  ک  مکضرنز وىٔ صا امرلی ن رره و ترج  فضری هبی آطاری و حقرو
  ةوؽاا   ثا   امارل  آ  ثاض  ملازویج  إ ابل  رص رص افغبنؾتب چنا  فرصای م ی  ه و رص ایضا  

ن بیاز. رص   اثجابت  صا امارل  آ  ثاض   اؽاتثنب  و ملزوریج ىضوصت وجرر ثبیؾج می انگبصیم جضم
رص نْبم  شاص یبنر  ک :  ک  رص ای  پغوهـ مرصت  ضفج مقذل  ضریز یی ثضصؽی و مقبیؾ 

نقازه   ثب اؽتفبره اط تٖابثاض ماجه  و تٖضیاف   ویغه رص جضای  امناتی  ایضا   به و ث  حقرو کافضی
 ةرایاض  منجرر  ثب مراطی  اؽالمی ادالل رص نْ  ٕ رمیم دالف منبلو ٕ رمی و منَجق ِ مبننز
ایا   رص نْابم حقارو کافاضی افغبنؾاتب       اماب  ؛انگابصی صا وؽاأ رص نْاض  ضفتا  اؽاج     جضم

 صؽز.مالحْ  می   تض ث ک   هب ملزوریج
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