
 آطيایی ةا خلُق طَرهىدی

 ٍا جهػیت ه اخزاب آزادی فردی، ٍای نػُىیت نعتُغات، ه ةیان آزادی شرىُطت، تػییو خق غلیدً، آزادی

 .اشت طَرهىدی خلُق اشاشی نتاخث جهلٌ از كضایی انيیت ةُدن دارا ه نالکیت خق ةٌ اخترام ٍهچيیو ه

 پراکيدً كُاغد نجهُغٌ ةٌ غهل انا اشت، ىُیيی كُاىیو هضع ه تدهیو ىیازنيد اگرچٌ طَرهىدی خلُق تدلق

 انرهز کٌ آرزهیی ةپُطاىد، غهل جانٌ را غهُنی ٍای آزادی ه خلُق هاكػی تدلق آرزهی تُاىد نی ىیز نُجُد

 ةٌ خػُغی خلُق ةر غهُنی خلُق اشتیالی ٍهچيیو ه اجتهاغی ٍای تػارض ه تضاد پرتُ در نا نردم اکحر

 .گردىد نی آن دىتال

 یا ه خیحیت نػُىیت اشت، «طَرهىدی خلُق» تدلق اشاشی غياغر جهلٌ از کٌ دیریو آرزهٍای از یکی

 فرد نػيُی خیات تجلی ةاطد، نی اجتهاغی طأن ه اغتتار آةره، آن نترادف کٌ خیحیت. اشت خیحیتی انيیت

 نتجلی اش نػيُی خیات در را اىصان هجُدی طخػیت خلیلت در خیحیت. طُد نی تللی اىصاىی رهاةط در

 .دٍد نی كرار کانل تأجیر تدت را اه نادی خیات اجتهاغی ه فردی زىدگی در ه کيد نی

 خیات نُارد ةرخی در آن از غیاىت ةرای کٌ کُطاشت خد آن تا خُد نػيُی خیات ةرای خردنيد اىصان 

 نلدم را خیحیت نػُىیت اشاشی كاىُن دهم ه ةیصت اغل جَت ٍهیو ةٌ. اىدازد نی نخاظرً ةٌ را خُد نادی

 .اشت دادً كرار نُضُغات شایر ةر

 رهىق جانػٌ اجتهاغی شیاشی، گفتهان در اخیراو کٌ اشت خلُكی نفاٍیم جهلٌ از «طَرهىدی خلُق» نفَُم

 تریو اشاشی درةرگیرىدً ه ةُدً جانػٌ غهُنی ه اشاشی ٍای آزادی ه خلُق ترجهان کٌ نفَُنی. اشت گرفتٌ

 طغل ه نصکو خلُق، نال، جان، خیحیت،: »اشت آندً ٍم اشاشی كاىُن در.ٍاشت نلت غهُنی ىیازٍای

 .«کيد تجُیز كاىُن کٌ نُاردی در نگر. اشت نػُن تػرض از اطخاص

 از ىگراىی انا. اشت افراد اجتهاغی طأن ه خیحیت خفغ ةر اغل اجتهاغی شالم رهاةط در جَان ىلاط تهام در 

 نخدهش افراد خیحیت ىتیجٌ در ه کيد پیدا رهاج جانػٌ در نيفی ٍای ارزش از ای پارً کٌ طُد نی آغاز زناىی



 ه كضایی نراجع تجَیز ه جزایی كُاىیو تػُیب ظریق از خاکم ٍای ىظام افراد، خیحیت خفغ ةرای. طُد

 جانػٌ از را خیحیت ٍتک نُارد ه کردً نتارزً نلانی ه جایگاً ٍر در خیحیت کييدً ىفی غُانل ةا اىتظانی

 .زدایيد نی

 انيیت ةر كضایی دشتگاً کارکيان ه كضات ارطد، ندیران ةٌ خعاب رٍتری نػظم نلام کٌ رهشت ایو از

 نُرد ٍای آرنان از کٌ طَرهىدی خلُق تدلق ارکان از یکی غيُان ةٌ آن ةر ه ىهایيد نی پافظاری خیحیتی

 .هرزىد نی تأکید اشت، كضایی دشتگاً ىظر

 خیحیت ىتاید: »کردىد تأکید ه داىصتٌ نَم جانػٌ فرٍيگی ه اخالكی انيیت کيار در را خیحیتی انيیت ایظان 

 شازی طایػٌ آىَا درةارً ه گیرىد كرار شؤال نُرد افراد دلیل، ةدهن ه گیرد كرار ةازیچٌ جانػٌ، در افراد آةرهی ه

 کٌ نُاردی از ای پارً كصهت ایو در.«اشت اشالنی اخکام ه طرع ةرخالف ایو زیرا طُد، زدً تَهت آىَا ةٌ ه

 :طُد نی ةیان خالغٌ ظُر ةٌ اىدازىد، نی نخاظرً ةٌ را افراد خیحیت

 ىاشزاگُیی ه دطيام نيع 

 ةردن ةاال اطخاص، شُی از آن اىجام اىگیزً. اشت ةظری جُانع ٍهیظگی شُء ٍای جریان از فداطی ه دطيام

 فدض. اشت ركیب کردن خرد ظریق از نيزلت ه نلام ةٌ رشیدن ه دیگران تدلیر ظریق از خُد طخػیت

 :فرناید نی اىػام شُرً از 801 آیٌ در کریم كرآن. اشت طدً ىَی غریداو اشالم دیو در( شب)

 دطيام را خداهىد جَالت ه دطهيی رهی از آىان کٌ زیرا ىدٍید دطيام خُاىيد نی را خدا غیر کٌ کصاىی ةٌ ه»

 .«داد خُاٍيد

 نُجب ةٌ. اشت طدً گرفتٌ ىظر در نجازات آن ةرای ه طدً طياختٌ جرم فداطی ایران کیفری كُاىیو در 

 نُجب چياىچٌ رکیک الفاظ اشتػهال ه فداطی كتیل از افراد ةٌ تٍُیو: »اشالنی نجازات كاىُن 801 نادً

 خُاٍد ندکُم ىلدی جزای ریال نیلیُن یک تا ٍزار00 یا ه ضرةٌ 47 تا طالق نجازات ةٌ ىتاطد، كذف خد

 .«ةُد



 خلُق 

 اٍاىت ه ٍجُ نيع

 پیانتر. طُد نی ندصُب اخالق خالف غهلی اشالم ىظر از ه ةُدً خیحیت ٍتک نُارد از اٍاىت ه ٍجُ 

 :اىد فرنُدً زنیيٌ ایو در( ص)اکرم

 «لهدارةتی ارغد فلد هلیا لی اٍان نو: تػالی ه تتارک اللٌ كال» 

 کردً اكدام نو ةا جيگ ةٌ ٍهاىا پس کيد، اٍاىت نو از دهشت یک ةٌ ٍرکس: اشت فرنُدً تػالی خداهىد» 

 .«اشت

 400 نادً نُجب ةٌ. اشت نجازات نصتُجب ه طدً ندصُب جرم اٍاىت ه ٍجُ اشالنی نجازات كاىُن در

 را ٍجُیٌ یا ه کيد ٍجُ را کصی طفاٍی یا کتتی غُرت ةٌ یا ىحر یا ىظم ةٌ کس ٍر: »نذکُر كاىُن

 .«طُد نی ندکُم ناً طض تا یک از ختس ةٌ نيتظرکيد،

 نجازات ةٌ نرتکب طخع ه طدً ندصُب جرم افراد ةٌ اٍاىت طدً یاد كاىُن 801 نادً ةراشاس ٍهچيیو

 .طد خُاٍد ندکُم ىلدی جزای یا ه طالق

 افتراء ه تَهت نيع 

 ایو در( ع)غادق انام. اشت ىظدً نرتکب را آن کٌ کصی ةٌ خالف ه جرم دادن ىصتت از اشت غتارت تَهت 

 :اىد فرنُدً خػُص

 «الهاء فی الهلح یيهاث کها كلتٌ نو االیهان اىهاث اخاً الهؤنو اتَم اذا»

 .«طُد نی زدهدً آب در ىهک چُن دلض، از ایهان زىد نی تَهت خُد( دیيی) ةرادر ةٌ نؤنو کٌ ٍيگانی»

 در درج هشیلٌ ةٌ یا خعی یا چاپی اهراق هشیلٌ ةٌ ٍرکس» اشالنی نجازات كاىُن 894 نادً ةراشاس 

 نيتظر را آىَا یا دٍد ىصتت غریداو را انری کصی ةٌ دیگر هشیلٌ ٍر ةٌ یا نجانع در ىعق یا جراید ه رهزىانٌ



 نُاردی در جز ىهاید، جاةت را اشياد آن غدت ىتُاىد ه طُد نی ندصُب جرم انر آن كاىُن نعاةق کٌ ىهاید

 ندکُم نُرد خصب آىَا از یکی یا طالق ضرةٌ 47 تا ه ختس شال یک تا ناً یک ةٌ اشت خد نُجب کٌ

 .«طد خُاٍد

 اشت، گرفتٌ كرار تأکید نُرد اشالنی جهَُری ىظام جاری كُاىیو در آىکٌ ةر غالهً خیحیت نػُىیت نتدث

 اطارً نُرد شیاشی ه ندىی خلُق الهللی ةیو نیحاق ه ةظر خلُق جَاىی اغالنیٌ كالب در الهللی ةیو اشياد در

 .اشت ةُدً

 رهشت ایو از. گیرد كرار دیگران تکریم ه اخترام نُرد ةایصت نی ٍهُارً اجتهاغی طأن ه خیحیت خال ٍر در

 در اخترام ایو تجلی. اشت دیگران خػُغی خریم ةٌ اخترام طَرهىدی خلُق نتاخث تریو غهدً از یکی کٌ

 ةدهن تَهت ایراد یا ه تػرض ىُع ٍر کٌ اشت طخػی ٍای آزادی شایر ه ةیان ه غلیدً آزادی ةٌ اىصان ىیاز

 ىیز ه 89 ه 80 ،34 ،38 ،30 ،37 ،32 اغُل. اشت طدً هاكع نذنُم دیگران تفکرات ه غلاید ةٌ دلیل

 .اشت طدً نلرر ىیازٍا از دشتٌ ایو تأنیو نيظُر ةٌ اشاشی كاىُن 72 اغل 7 ةيد ه شُم اغل 1 ه 4 ةيدٍای

 ندیران تُشط ةاید دارد، فرٍيگی خرکت یک ةٌ ىیاز آىکٌ ةر غالهً انرهز طَرهىدی خلُق رغایت ه خفغ 

 غهُنی شازی اغتهاد رهىد آىکٌ ضهو. ىظُد اکتفا کلی نتاخث ظرح ه ةیان ةٌ تيَا ه ةُدً ةاهرپذیر ىظام ارطد

 دٍد ىظان دهلت خاکهیت ةٌ نردم ىگرش در را خُد آجار ةایصت نی طَرهىدی خلُق خفغ غهلی تدلق ةٌ


