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The national identity and its symbols such as the flag and the national anthem are inseparable 
parts of each country’s identity. Also, cohesion and national coalition of ethnic groups and 
religious sects are some of general issues of any country. This study aims to have a comparative 
investigation of the criminal law execution of values and national symbols of identity. The 
research method is descriptive-analytic. Besides analyzing in detail the offenses against the flag 
and the national symbols of different countries in terms of criminal acts against the flag and the 
national symbols, some criminological issues regarding the offensive behaviors against national 
identity and cohesion are investigated as well. Since there has been a long history of debates and 
conflicts among groups and sects in each country, and as the flag and symbols of each country 
show their identity and beliefs, the offensive actions against the flag and national symbols, such as 
the national anthem, could be suggested as a within group and an international phenomenon. This 
type of behavior can be shown by the domestic citizens and foreigners of other countries, each 
of which requires a detail analysis. However, it should be mentioned that the 2025 prospective 
document and the macro-policies of the government encourage cohesion and national coalition 
of identity on the one hand, and one needs to keep in mind that there is a minuscule difference 
between offense and criticism on the other; thus, offensive behaviors against the flag and the 
national anthem could encourage national partition, weaken national identity and self-esteem, 
increase radicalism, and establish hatred and aggression. in addition, such behaviors actually 
mean offense to national identity and people of that country which could result in more criminal 
and aggressive reactions, encourage separatism, and damage national cohesion and coalition. At 
the end of the study, some criminological suggestions regarding the offense to the flag and the 
national anthem, considering reform programs, are provided.
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ــر از هویــت هــر  هویــت ملــی و نمادهــای آن ماننــد پرچــم و ســرود ملــی عناصــری جدایی ناپذی
کشــور به شــمار می رونــد. همچنیــن هم بســتگی و وحــدت ملــی اقــوام، ادیــان و مذاهــب مختلــف 
ــة  ــن پژوهــش، مطالع ــدف از ای ــای اساســی اســت. ه در کشــورها جــزء مســائل کالن و راهبرده
تطبیقــی ضمانــت اجراهــای کیفــری حمایــت از ارزش هــا و نمادهــای هویــت ملــی اســت.  روش 
تحقیــق توصیفــیـ  تحلیلــی اســت. ضمــن بررســي تفصیلــی اهانــت علیــه پرچــم و نمادهــای ملی 
ــه پرچــم و نمادهــای ملــی، برخــي اصــول  ــت ب ــگاري اهان ــاب جرم ان در کشــورهای مختلــف، درب
جرم انــگاري کــه مي توانــد ضابطــة جــرم تلقــي کــردن رفتارهــای ناقــض هویــت و وحــدت ملــی 
باشــد، تحلیــل شــده اســت. بــا توجــه بــه ســابقة دیریــن منازعــات و اختالفــات در بیــن ملــل و نیــز 
گروه هــا و اقــوام در کشــورها، و داللــت پرچــم و نمــاد هــر کشــور و گــروه بــر هویــت و اعتقــادات 
آن هــا، مســئلة اهانــت بــه پرچــم و ســایر نمادهــای ملــی ماننــد ســرود ملــی هــم به عنــوان پدیــدة 
درون گروهــی و داخلــی و هــم به عنــوان مســئلة بین المللــی مطــرح اســت. ایــن رفتــار ممکــن اســت 
از اتبــاع داخلــی یــا اشــخاص بیگانــه در کشــوهای دیگــر ســر بزنــد کــه هرکــدام به صــورت مجــزا 
قابــل بررســی اســت. بــا توجــه بــه تأکیــد تقویــت هم بســتگی، وحــدت و هویــت ملــی در ســند 
چشــم انداز و سیاســت هاي کلــي نظــام در بخــش وحــدت و هم بســتگي ملــي از یــک ســو و توجــه 
بــه ظرافــت موجــود در مــرز بیــن انتقــاد و اهانــت از ســوی دیگــر، ارتــکاب رفتــار اهانت آمیــز بــه 
ــا ســرود ملــی چــه بســا زمینه ســاز گسســت ملــی و تضعیــف هویــت و اعتماد به نفــس  پرچــم ی
ملــی، افراط گرایــي، ایجــاد تنفــر و خشــونت باشــد. همچنیــن ایــن رفتــار درواقــع اهانــت بــه هویــت 
ملــی و آحــاد آن جامعــه محســوب می شــود کــه موجــب بــروز بســیاری از رفتارهــای مجرمانــه و 
خشــونت آمیز دیگــر، شــعله ور شــدن جریان هــای تجزیه طلــب، مخــدوش شــدن وحــدت ملــی و 
هم بســتگی ملــت شــود. در پایــان پیشــنهاد جرم انــگاری اهانــت بــه پرچــم و ســرود ملــی بــا تصریح 

و احصــای رفتارهــای مجرمانــة مرتبــط داده شــده اســت.
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مهدی چگنی و همکاران. حمایت از هویت ملی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکردی به ...

1. مقدمه
حفــظ و تقویــت ارزش هــای انســانی و ملــی در درجــة اول برعهــدة قانــون اســت و نقــض آن را می تــوان 
ــگاری کــرد. جــرم پدیــده ای انســانی و اجتماعــی اســت کــه برخــی از افــراد جامعــه  ــون جرم ان در قان
ــا ســلیقه ها و انگیزه هــای مختلــف، آن را مرتکــب می شــوند )حبیــب زاده، 1389(. توهیــن و لواحــق  ب
ــان، مقدســات، نمادهــای ملــی و مقامــات رســمی داخلــی و  ــه اشــخاص، ادی ــت ب آن کــه شــامل اهان
خارجــی می شــود، از جرایــم علیــه اشــخاص اســت کــه گاهــی ارتــکاب آن بــا انگیــزة متفــاوت صــورت 
می گیــرد. در یــک تقســیم بندی، اهانــت بــه توهیــن ســاده و مشــدد )موضــوع مــواد 608 و 609 ق.م.ا. 
بخــش تعزیــرات مصــوب 1375( تقســیم می شــود. همچنیــن بــه اعتبــار نــوع اهانــت و الفــاظ آن بــه 
جــرم مســتوجب حــد )قــذف/ مــادة 245 ق.م.ا. مصــوب 1392 ( و بــه اعتبــار شــخص یــا موضــوع مــورد 
ــوب  ــرات مص ــش تعزی ــواد 513 و 514 ق.م.ا. بخ ــات )م ــه مقدس ــن ب ــاب النبی و توهی ــه س ــت ب اهان
1375( و بــه اعتبــار تأثیــر در امنیــت داخلــی یــا خارجــی کشــور به عنــوان یکــی از جرایــم ضدامنیــت 
داخلــی و خارجــی کشــور، توهیــن بــه بنیان گــذار جمهــوری اســالمی ایــران و مقــام معظــم رهبــری 
)مــادة 514 قانــون تعزیــرات( و توهیــن بــه رؤســا و نماینــدگان کشــورهای خارجــی در داخــل ایــران 
ــران در  ــری ای ــذار کیف ــرد. قانون گ ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــرات 1375( م ــون تعزی ــادة 517 قان )م
مــادة 26 قانــون مطبوعــات، مــادة 513 بخــش تعزیــرات و مــادة 262 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب 
ــی و  ــرده اســت )عبداله ــن اســالم ک ــن مبی ــه مقدســات دی ــن ب ــگاری توهی ــه جرم ان ــدام ب 1392، اق
ــبب  ــکل س ــر ش ــه ه ــه ب ــاري ک ــا رفت ــار ی ــر گفت ــگاري ه ــوق، جرم ان ــی، 1395(. در حق ایمانی یامچ
ــی شــود، وجــود دارد.  ــت و هم بســتگی مل ــا نقــض هوی ــی ی ــه احساســات مل بي احترامــي و توهیــن ب
بــر همیــن اســاس، پیشــگیري از رفتارهــای محــِرک احساســات ملــی یــا گروهــی یــا نفــرت و تعصــب 

یکــی از عوامــل ضدهم بســتگی و انســجام ملــی مطــرح و قابــل بررســی اســت.

ایــن پژوهــش مطالعــة تطبیقــی جرایــم علیــه پرچــم و نمادهــای ملــی اســت. توهیــن بــه پرچــم 
ــی  ــم عموم ــّل نظ ــار مخ ــة رفت ــه به مثاب ــت ک ــده ای اس ــه هاي الزام کنن ــی داراي ریش ــای مل و نماده
ــادة 2  ــران و م ــالمی ای ــوری اس ــم انداز 1404 جمه ــند چش ــه س ــورد توج ــای م ــا ارزش ه ــر ب و مغای
ــي  ــدت مل ــاي وح ــم نماد ه ــي )تکری ــتگي مل ــدت و هم بس ــش وح ــام در بخ ــي نظ ــت هاي کل سیاس
به ویــژه پرچــم و ســرود ملــي( محســوب می شــود و بــا توجــه بــه قواعــد مــورد توجــه در جرم انــگاري، 
مثــل درنظــر گرفتــن مصالــح عمومــی و اصــل ضــرر، توســط قانون گــذار می تــوان آن را جــرم انگاشــت. 

2. مفهوم شناسی
قبل از ورود به بحث مفاهیم، به این نکته اشاره می کنیم که در قوانین کیفری اکثر کشورها ذیل عناوین 
اهانت به نمادهای ملی به پرچم ملی و سرود ملی اشاره شده است. در این مقاله نیز، منظور از نمادهای 

ملی، هر دو موضوع است. 
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1ـ1. اهانت 
توهیــن مصــدر از »وهــن یهــن اهانــه« در لغــت به معنــای »ضعــف و سســتی« اســت. در قــرآن کریــم 
هــم در چنــد آیــه بــه همیــن  معنــا بــه کار رفتــه اســت: َرِبّ إِنـِّـي َوَهــَن الَْعْظــُم )مریــم/ 4( )»]حضــرت 
زکریــا می گویــد[ خدایــا اســتخوانم ضعیــف شــده اســت«(. خطــاب بــه مؤمنیــن می فرمایــد: َواَل تَِهُنــوا 
ــْوَن )آل عمــران/ 139( )»سســت نشــوید، غمگیــن نگردیــد، شــما برتریــد اگــر  ــُم الْْعلَ َواَل تَْحَزنُــوا َوأَنُْت
ــان/ 14(  ــٍن )لقم ــیٰ َوْه ــا َعلَ ــُه َوْهًن ــُه أُُمّ ــد: َحَملَْت ــر می فرمای ــای دیگ ــید«(. در ج ــته باش ــان داش ایم

)»مــادرش در زمــان بــارداری جنیــن خــود را بــا ضعــف مضاعــف حمــل می کنــد«(. 

ــُم  ــَن الَْعْظ ِّــي َوَه ــاَل َربِّ إِن ــی: ق ــال تعال ــق. ق ــق، أو الخل ــث الخل ــن حی ــف م ــُن: ضع الَوْه
ِمنِّــي  ]مریــم/ 4[، َفمــا َوَهُنــوا لِمــا أَصابَُهــمْ  ]آل عمــران/ 146[، َوْهنــاً َعلــی  َوْهــنٍ  ]لقمــان/ 
14[ أي: کلّمــا عظــم فــي بطنهــا: زادهــا ضعفــا علــی ضعــف: َو ال تَِهُنــوا فِــي ابِْتغــاِء الَْقــْومِ  
ــِد  ــُن َکْی َ ُموِه ــْم َو أَنَّ اهللَّ ــران/ 139[، ذلُِک ــوا ]آل عم ــوا َو ال تَْحَزنُ ــاء/ 104[، َو ال تَِهُن ]النس
ــی، 1374،  ج. 1،  ــب  اصفهان ــرآن )راغ ــب الق ــی غری ــردات ف ــال/ 18[. المف ــنَ  ]النف الْکافِِری

ص. 887(. 

گاهــی توهیــن به معنــای ناسزاســت، مثــل ســب نبــی، و گاهــی حتــی پیــروان مذهــب ابــراز اشــتباه 
و خطــای مقــام مذهبــی را توهیــن تلقــی می کننــد. تعبیــر افــراد از توهیــن هــم متفــاوت اســت. 

1ـ2. نماد ملی  
نمادهــای هــر جامعــه بیانگــر ارزش هــای آن ملــت اســت و هــر ملتــی می کوشــد تــا نمادهایــی بــرای 
ــی،  ــور و امان ــد )براتعلی پ ــق کنــد و حافظــة جمعــی را مســلح و محقــق کن هویــت جمعــی خــود خل
1396(. ایســمن )1998( معتقــد اســت هویت هــای قومــی مبنایــی بــرای بســیج سیاســی و تعارضــات 
سیاســی هســتند )بــه نقــل از بهرامی پــاوه، 1397(. ســاختارهای هویتــی ایــران از یــک ســو ویژگی هــای 
خــاص تاریخــی و فرهنگــی ملیــت ایرانــی را در ایــن نقطــة ویــژة جغرافیایــی بازنمایــی می کننــد و از 
ــور،  ــد )براتعلی پ ــان می دهن ــر را نش ــای دیگ ــری از فرهنگ ه ــا اثرپذی ــه ی ــاب آگاهان ــو انتخ ــر س دیگ
ــه ابعــاد گوناگــون نمادهــای ملــی مشــخص می شــود کــه ابعــاد شــاخصة هویــت  1393(. از توجــه ب

ملــی به صــورت متــوازن مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت )آقامحمــدی و اســدی، 1398(. 

ــن اســت  ــا آن شــناخته می شــود و ممک ــی ب ــا ملت ــه ی ــر جامع ــه ه ــی نشــانی اســت ک ــاد مل نم
به شــکل بصــری، گفتــاری یــا تمثالــی باشــد. نمــاد/ مظهــر/ ســمبل بیانگــر اندیشــه، شــیء، مفهــوم و 
ــه نبــوده، بلکــه در دل ناخــودآگاه تولیــد  چگونگــی اســت. شــکل گیری نمادهــا گاهــی رونــدی آگاهان
شــده اســت؛ ماننــد نمــاد برخــی قبایــل و طوایــف. نمــاد گاه به شــکل پرچــم اســت کــه عقایــد، هویــت، 
ســابقة تاریخــی یــا ایدئولوژیــک ملــت را بیــان می کنــد. منظــور از نمــاد ملــی در ایــن مقالــه، پرچــم 
ــذار  ــری قانون گ ــت کیف ــورد حمای ــری برخــی کشــورها، م ــن کیف ــه در قوانی ــی اســت ک ــرود مل و س
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ــران، در اســناد باالدســتی )سیاســت های کلــی نظــام  ــرار گرفتــه و در کشــور جمهــوری اســالمی ای ق
ــتیبانی  ــه و پش ــورد توج ــی م ــدت مل ــتگی و وح ــل هم بس ــوان عام ــران( به عن ــالمی ای ــوری اس جمه

واقــع شــده اســت.  

1ـ3. پرچم
پرچــم 1 نمــاد گــروه، قبیلــه، جمعیــت متحــد یــا کشــور اســت کــه از نقش هــا یــا تصاویــری رنگــی بــر 
ــرد  ــا کاغــذ تشــکیل شــده اســت. در گذشــته، پرچــم به عنــوان نمــاد در جنگ هــا کارب روی پارچــه ی
داشــته اســت )هادی منــش، 1383(. پرچــم هــر کشــوری نمــاد افتخــار و هویــت ملــی، نشــانه ای بــرای 
ــور  ــردم کش ــتگی م ــان دادن هم بس ــرای نش ــزاری ب ــی و اب ــای بین الملل ــور در عرصه ه ــناخت کش ش

اســت. 

ــب  ــر 1359 تصوی ــران را در 15 تی ــی جمهــوری اســالمی ای شــورای انقــالب اســالمی پرچــم فعل
ــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، رنــگ و شــکل پرچــم  و تعییــن کــرد.2 در اصــل هجدهــم قان
مشــخص شــده اســت. در آخریــن بازنگــری اســتاندارد پرچــم ایــران تأکیــد شــده اســت کــه رنگ هــا، 
ــم  ــة پرچ ــر دو روی پارچ ــد در ه ــخصات آن بای ــام مش ــا تم ــر ب ــعار اهلل اکب ــوص و ش ــت مخص عالم
ــر  ــودن نوشــته ها در طــرف دیگ ــودن پرچــم، برعکــس ب ــه ب ــی درصــورت یک الی مشــخص شــود؛ ول

ــدارد. آن مانعــی ن

ــام کاوة  ــتان قی ــاًل در داس ــت؛ مث ــده اس ــرده ش ــام ب ــیار ن ــم بس ــز، از پرچ ــی نی ــات فارس در ادبی
ــام »درفــش کاویانــی« اســتفاده  ــم وقــت )ضحــاک(، از پرچــم معروفــی به ن آهنگــر علیــه پادشــاه ظال

ــده است. ش

3. بررسی ماهیت جرم اهانت به پرچم و نمادهای ملی
توهیــن به منزلــة رفتــاری مجرمانــه غالبــاً در دســتة جرایــم علیــه تمامیــت معنــوی اشــخاص مطــرح 
ــاده و مشــّدد تقســیم  ــه دو دســتة س ــکاب، ب ــف و نحــوة ارت ــای مختل ــه معیاره ــه ب ــا توج اســت و ب
ــرم  ــرای ج ــر، ب ــای دیگ ــه مالک ه ــه ب ــا توج ــت، 1392(. ب ــي، 1392؛ زراع ــود )میرمحمدصادق می ش
توهیــن دســته بندی های دیگــری نیــز متصــور اســت؛ مثــاًل برمبنــای ِســمت و جایــگاه سیاســی، ملــی 
یــا معنــوی شــخص مــورد اهانــت بــه حــّدی، تعزیــری، قابــل گذشــت یــا غیرقابــل گذشــت تقســیم و 
ذیــل جرایــم علیــه امنیــت داخلــی یــا خارجــی مطــرح می شــود. توهیــن بــه پرچــم و ســایر نمادهــای 
ــا خارجــی و جرایــم ضدیک پارچگــی ملــت  ــم علیــه امنیــت داخلــی ی ــاً ذیــل فصــول جرای ملــی غالب

قــرار دارد. 

1. در انگلیسی flag و در فرانسوی drapeaux گفته می شود.
2. مصوب 6930 شورای انقالب.
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3ـ1. عنصر قانونی 
ــواع  ــواع توهیــن، مــواد مختلفــی در قانــون مجــازات اســالمی عنصــر قانونــی ان ــا توجــه بــه تنــوع ان ب
مختلــف توهیــن اســت؛ بــرای نمونــه مــادة 245 قانــون مجــازات اســالمی 1392 عنصــر قانونــی قــذف، 
ــر  ــون عنص ــان قان ــادة 609 هم ــاده، م ــن س ــی توهی ــر قانون ــرات 1375 عنص ــون تعزی ــادة 608 قان م
قانونــی اهانــت بــه کارکنــان دولــت، مــادة 517 عنصــر قانونــی توهیــن بــه رئیــس کشــور خارجــی یــا 
ــان، و مــادة 513  ــه زن نماینــدة سیاســی خارجــی، مــادة 619 همــان قانــون عنصــر قانونــی توهیــن ب
ــه امــور مقــدس اســالمی ماننــد پیامبــران  ــت ب ــرای اهان ــون مجــازات اســالمی ب ــرات قان بخــش تعزی
الهــی، ائمــة اطهــار یــا حضــرت فاطمــه زهــرا ســالم اهلل علیهم کــه اگــر مصــداق ســب ّ نبــی باشــد، اعــدام 
ــا 5 ســال حبــس درنظــر گرفتــه شــده اســت )قدســی و  و اگــر مصــداق ســّب پیامبــر نباشــد، از 1 ت
ــی  ــه عنصــر قانون ــا نمادهــای ملــی هیچ گون ــه پرچــم ی ــی درخصــوص توهیــن ب کوهیــان، 1388(. ول
ــگارش و بررســی موضــوع به صــورت تطبیقــی  ــن مســئله موجــب ن ــه همی ــدارد ک ــران وجــود ن در ای

شــده اســت. 

3ـ2. عنصر مادی
ــه شــرط  ــب ب ــار مرتک ــامل رفت ــا ش ــام آن ه ــن به صــورت مشــترک در تم ــم توهی ــادی جرای ــن م رک
مشــخص بــودن طــرف و موهــن بــودن رفتــار توهین آمیــز و مطلــق بــودن آن اســت. شــرایط تحقــق 
عنصــر مــادي جــرم توهیــن بــه ایــن شــرح اســت: اول، انجــام عمــل مــادی توهین آمیــز اســت کــه در 
عمــوم یــا عــرف خاصــی از مــردم ایــن عمــل اهانــت محســوب شــود )شــامبیاتی، 1397(. دوم، معّیــن 
و مشــخص بــودن شــخصی اســت کــه مــورد اهانــت واقــع می شــود؛ در غیــر ایــن صــورت، نمی تــوان 

جــرم توهیــن را محقــق دانســت )ســاریخانی و چگنــی، 1390(.

3ـ2ـ1. رفتار فیزیکی توهین به پرچم
رفتار فیزیکی بی احترامی به پرچم ملی شامل موارد ذیل است: 

خم کردن پرچم به نشانة تعظیم یا سالم دربرابر هر شخص یا هر چیز؛. 1

اســتفاده از پرچــم ملــی به  جــای بخشــی از لبــاس یــا لــوازم جانبــی هــر پوششــی کــه زیــر کمــر . 2
هــر شــخص اســتفاده می شــود ماننــد دامــن یــا شــلوار یــا گلــدوزی و چــاپ آن بــر روی بالشــتک ها، 
ــم  ــتفاده از پرچ ــا اس ــم ی ــر پرچ ــه ب ــوع کتیب ــر ن ــرار دادن ه ــا ق ــر ی ــاس زی ــه و لب ــتمال، حول دس
به عنــوان یــک ظــرف بــرای دریافــت )در برخــی از کشــورها مثــل هندوســتان ایــن مــورد اســتثناهایی 
ــم  ــت پرچ ــل از برافراش ــه قب ــای گل ک ــز گلبرگ ه ــزی به ج ــل هرچی ــا حم ــل ی ــه تحوی دارد، ازجمل
ــا روز  ــوری و ی ــه روز جمه ــاص ازجمل ــوارد خ ــژه در م ــم وی ــی از مراس ــوان بخش ــد به عن ــی هن مل

ــود(؛ ــتفاده می ش ــتقالل اس اس
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استفاده از پرچم به عنوان پوشش برای مجسمه، بنای یادبود، میز یا سکوی سخنران؛. 3

ــا به طــور عمــدی قــرار دادن . 4 ــا کــف را لمــس کنــد ی ــه ای کــه زمیــن ی قــرار دادن پرچــم به گون
آن در آب. 

پرچم را روی هود، باال و عقب وسیلة نقلیه، قطار، قایق هواپیما یا هر شیء دیگر قرار دادن.. 5

استفاده از پرچم به جای پوشش ساختمان.. 6

به طور عمدی رنگ های پرچم را جابه جا کردن.. 7

ــا اســتفادة  ــه پرچــم )ماننــد ســوزاندن در عمــوم( ی برخــی از کشــورها در قوانیــن خــود اهانــت ب
خــاص از آن )ماننــد اهــداف تجــاری( را ممنــوع و جــرم اعــالم کرده انــد. چنیــن قوانینــی ممکــن اســت 
بیــن اهانــت بــه پرچــم ملــی خــود و پرچــم کشــورهای دیگــر متفــاوت باشــد. ایــن اقدامــات مصــداق 
ــردن آن با شــعار، گام  ــوع روی آن، مخــدوش ک ــا مدف ــه پرچــم اســت: ســوزاندن آن، ادرار ی ــت ب اهان
ــردن  ــاره ک ــا پ ــرش دادن آن ی ــلحه، ب ــنگ و اس ــا س ــه آن ب ــاندن ب ــیب رس ــتن روی آن، آس برداش
 Gillingham, Weidenfeld & Nicolson,( آن، توهیــن شــفاهی بــه آن یــا کشــیدن آن بــر روی زمیــن
ــم  ــه پرچ ــت ب ــد. اهان ــف باش ــل مختل ــه دالی ــت ب ــن اس ــم ممک ــه پرچ ــت ب ــت اهان 1978(. ممنوعی
ــد؛  ــان باش ــدرت دولتش ــت ق ــا ماهی ــود ی ــور خ ــت خارجی کش ــراض علیه سیاس ــت اعت ــن اس ممک
ــت های  ــه سیاس ــراض ب ــرای اعت ــنجیده ب ــن و س ــل نمادی ــان عم ــا بی ــی ی ــه ملی گرای ــراض علی اعت
ــه ممنــوع کــردن قوانیــن احــکام  حاکمیــت کشــور تلقــی شــود؛ همچنیــن ممکــن اســت اعتــراض ب
مربــوط بــه پرچــم باشــد. ســوزاندن یــا تخریــب پرچــم در بعضــی کشــورها جــرم اســت و مجــازات دارد. 
ــگاری نشــده، ممکــن اســت ایــن رفتــار  ــا تخریــب آن جرم ان ــه پرچــم ی ــت ب در کشــورهایی کــه اهان
ــة  ــورد مالکیــت شــخصی باشــد، به  منزل ــا اگــر درم در زمرة رفتارهــای ناســازگار و آشــوبگرانه باشــد ی
یکــی از مصادیــق جرایــم علیــه امــوال و مالکیــت ماننــد تخریــب تحــت تعقیــب قــرار گیــرد. اســتفادة 
ــود  ــه می ش ــر گرفت ــت درنظ ــک حرم ــردن آن هت ــون ک ــا واژگ ــه ی ــد وارون ــم، مانن ــارف از پرچ نامتع
ــه  ــی ب ــق بی احترام ــته از مصادی ــم نیمه افراش ــرواز پرچ ــعودی، پ ــتان س )Charney, 2009(. در عربس
آن اســت )Goldstein, 2006(. در برخــی از کشــورها، پــرواز یک پارچــة پرچــم یــک پروتــکل معمولــی 
ــی از  ــن برخ ــر ای ــت. عاله ب ــی اس ــت جنگ ــان دادن وضعی ــا نش ــراری ی ــت اضط ــالم وضعی ــرای اع ب
ــی، یکســان  ــارن عمــودی و افق ــل تق ــردن، به دلی ــه ک ــگام وارون ــش( هن ــد پرچــم اتری ــا )مانن پرچم ه
ــر آن  ــت، دســتمال کاغذی، دستمال ســفره و نظای به نظــر می رســد. بعضــی کشــورها ســاخت کاغذتوال
ــد.  ــود یــا خیــس گــردد اهانــت می پندارن از پرچــم را به طــوری کــه تصویــر پرچــم در ایــن مــوارد ناب
ــا  ــارة اینکــه آی ــا تصاویــر پرچــم وجــود دارد و درب ــا ایــن حــال، در برخــی از کشــورها لباس هایــی ب ب
ایــن عمــل اهانــت و لطمــه بــه غــرور ملــی محســوب می شــود یــا خیــر،  دیدگاه هــای متفاوتــی هســت.

https://en.wikipedia.org/wiki/Slogan
https://en.wikipedia.org/wiki/Slogan
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_policy
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_policy
https://en.wikipedia.org/wiki/Disorderly_conduct
https://en.wikipedia.org/wiki/Disorderly_conduct
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3ـ2ـ2. شرایط و اوضاع و احوال
شــرایط و اوضــاع و احــوال در جــرم اهانــت بــه پرچــم یــا نمادهــای ملــی ایــن اســت کــه رفتــار فیزیکــی 
بایــد در مــأ عــام و قابــل مشــاهده بــرای عمــوم مــردم ارتــکاب یابــد. البتــه انتقادهــای قانونــی جهــت 
اصــالح قانــون اساســی، ســرود ملــی یــا پرچــم ملــی از شــمول ایــن اطــالق خــارج بــوده و جــرم نیســت. 

3ـ3. عنصر روانی
ــن عنصــر  ــم عمــدي اســت؛ بنابرای ــه جرای ــی ازجمل ــا ســایر نمادهــای مل ــه پرچــم ی ــن ب جــرم توهی
ــایر  ــا س ــم ی ــه پرچ ــود ب ــار خ ــودن رفت ــز ب ــه اهانت آمی ــب ب ــی دارد: 1. مرتک ــوي آن دو ویژگ معن
نمادهــای ملــی بایــد عالـِـم باشــد. 2. مرتکــب بــا ایــن رفتــار قصــد توهیــن بــه پرچــم یــا ســایر نمادهای 

ملــی را داشــته باشــد.

3ـ4. منبع الزام در جرم انگاري توهین به نمادها در مذاهب دینی
ــه  ــن ب ــت و توهی ــی آن هاس ــات دین ــاب مقدس ــم بازت ــی و پرچ ــای مل ــورها،  نماده ــی از کش در برخ
ــه مقدســات  ــع بی احترامــی ب ــت ملی شــان باشــد، درواق ــه هوی ــت ب پرچــم آن هــا قبــل از اینکــه اهان
ــورد تقدیــس  ــا و نمادهــاي م ــم، نهاده ــراد، اشــخاص، مفاهی ــان اســت. مقدســات دینــي شــامل اف آن
پیــروان ادیــان اســت کــه اهانــت بــه آن هــا موجــب تحریــک پیــروان آن شــده و ممکــن اســت آغازگــر 
ــی و  ــی، آقابابای ــی شــود )توکل ــه ای و فرامل ــی، منطق ــای خشــن و افراطــی در ســطح مل ــروز رفتاره ب

 .)1394 شــاه ملک پور، 

3ـ4ـ1. اهانت به پرچم و سایر نمادهای ملی در کشورهای دیگر
در ایــن بخــش بــا نگاهــی اجمالــی بــه قوانیــن برخــی کشــورها، به ویــژه کشــورهایی ماننــد ایــران کــه 
ســند چشــم انداز دارنــد، و متناســب بــا هــدف پژوهــش عناصــر ریشــه ای و بنیــادی حاکــم بــر اهانــت 
ــورد  ــت موضــوع م ــظ جامعی ــن حف ــده و ضم ــان ش ــی کشــورها بی ــای مل ــر نماده ــم و دیگ ــه پرچ ب

بررســی، قوانیــن حاکــم بــر ایــن موضــوع مقایســه شــده اســت. 

ـ فرانسه
مطابــق مــادة 1-5-433 )الحاقــی 18 مــارس 2003( بــه قانــون مجــازات فرانســه )در مبحــث 
ــه مدیریــت عمومــی توســط  ــا عنــوان تعــرض ب ــل فصــل ســوم ب چهــارم، تحــت عنــوان توهیــن3 ذی
اشــخاص خــاص(، درخصــوص اهانــت بــه پرچــم و ســرود ملــی این گونــه آمــده اســت: هرگونــه اقــدام 
توهین آمیــز توســط مقامــات عمومــی، در یــک راهپیمایــی ســازمان یافته یــا منظــم، بــه ســرود ملــی 

3. outrage
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ــورو جــزای نقــدی می شــود.  ــه پرداخــت 7500 ی ــا پرچــم ســه رنگ فرانســه، موجــب محکومیــت ب ی
چنانچــه جــرم مذکــور در گردهمایی هــا و تجمعــات ارتــکاب یابــد، مســتلزم 10 ســال حبــس و 7500 

یــورو جــزای نقــدی اســت. 

از مــادة 13-413 تــا 21-431 بــه جنبش هــا و احــزاب منحلــه4 و غیرقانونــی و ســتیزه جو5 
ــدی و  ــزای نق ــس، ج ــد حب ــی مانن ــر مجازات های ــر ذک ــف عالوه ب ــواد مختل ــه در م ــه شــده ک پرداخت
ــم،  ــه مصــادرة عالئ ــان خارجــی(، ب ــرای مجرم اخــراج از کشــور و ممنوعیــت از حضــور در فرانســه )ب
پرچم هــا، یونیفرم هــا و اســلحة آ ن هــا نیــز اشــاره شــده اســت. هــدف ایــن قانــون بیشــتر پیشــگیری و 
 Loi pour la sécurité( مقابلــه بــا رفتــار خشــونت آمیز در مراســم عمومــی و رویدادهــای ورزشــی اســت

 .)intérieure De l’outrage, 2003 

در مــادة 87 بخــش هفتــم از فصــل دوم )جرایــم علیــه شــرف و وظیفــه( قانــون مجــازات جرایــم 
نیروهــای مســلح فرانســه مصــوب 2000 بــا عنــوان اهانــت بــه پرچــم یــا ارتــش، درخصــوص توهیــن به 
پرچــم این چنیــن آمــده اســت: چنانچــه هــر نظامــی یــا شــبه نظامی اقــدام بــه پــاره کــردن، ســوزاندن 
و تخریــب پرچــم یــا ســایر نمادهــای ملــی نمایــد یــا از ادای احتــرام بــه آن هــا خــودداری کنــد، بــه 
حبــس از 6 مــاه تــا 5 ســال محکــوم می شــود. همچنیــن اگــر شــخصی بــه نیروهــای مســلح توهیــن 
نمایــد، بــه مجــازات بــاال محکــوم می شــود، اعــم از اینکــه ایــن اهانــت بــه افســر ارشــد، افســر جــزء یــا 
ســایر کارکنــان نظامــی باشــد. اگــر توهین کننــده خــود افســر نظامــی باشــد، عالوه بــر مجــازات مذکــور 
ــوق،  ــای ف ــر مجازات ه ــد عالوه ب ــی می توان ــود. قاض ــوم می ش ــز محک ــراج نی ــا اخ ــه ی ــزل درج ــه تن ب
ــوان  ــز به عن ــون مجــازات نیروهــای مســلح نی ــوق اجتماعــی تصریح شــده در قان ــه محرومیــت از حق ب

.)le code penal militaire francais, 2000( مجــازات تکمیلــی حکــم دهــد

ـ آلمان 
براســاس بنــد 1 و 2 مــادة 86 الــف قانــون مجــازات آلمــان، تولیــد، وارد و صــادر کــردن، ذخیــره و 
پخــش کــردن و اســتفادة علنــی از عالمــت، نشــان، پرچــم یــا شــعار ســازمان ها و احــزاب سیاســی 
ــا رأی قطعــی دادگاه فــدرال آلمــان غیرقانونــی اعــالم شــده اســت  منحل شــده و غیرقانونــی کــه ب
ــن  ــا ای ــود ی ــخیص داده ش ــا تش ــین آن ه ــاد جانش ــوان نه ــی دادگاه به عن ــاس رأی قطع ــا براس ی
ــود  ــرده ش ــه کار ب ــی ب ــع عموم ــدال( در مجام ــرم و م ــم، یونیف ــکل پرچ ــان ها )به ش ــم و نش عالئ
ــف  ــِی مخال ــازمان های غیرقانون ــا س ــزاب ی ــم اح ــا درج پرچ ــا ی ــی آن ه ــار کتب ــه انتش ــدام ب ــا اق ی
ــا  ــس ی ــال حب ــر 3 س ــه حداکث ــود، ب ــروف( ش ــا ظ ــه ی ــد البس ــیا )مانن ــر روی اش ــی ب ــت مل امنی

ــود.  ــوم می ش ــدی محک ــزای نق ج

4. des mouvments dissous
5. des groups de combat
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• بند 2 مادة 90 الف: قانون مجازات آلمان	

• مادة 90 الف: اهانت به کشور و نمادهای رسمی آن:	

ــق انتشــار کتبــی مرتکــب  ــا از طری 1. هــر شــخصی به صــورت علنــی در یــک مجمــع عمومــی ی
یکــی از رفتارهــای ذیــل شــود، بــه حداکثــر 3 ســال حبــس یــا جــزای نقــدی محکــوم خواهــد شــد:

ــی از  ــا یک ــان ی ــدرال آلم ــوری ف ــه جمه ــوء نیت ب ــا س ــراه ب ــی هم ــا بی حرمت ــت ی ــف. اهان ال
ایالت هــای آن یــا نظــم قانونــی آن؛

ب. اهانــت بــه نشــان های رســمی، پرچــم، آرم یــا ســرود ملــی جمهــوری فــدرال آلمــان یــا یکــی 
از ایالت هــای آن.

ــا یکــی از ایالت هــای  ــدرال آلمــان ی ــا ســوء نیت پرچــم برافراشــتة جمهــوری ف 2. هــر شــخصی ب
آن را کــه به صــورت علنــی برافراشــته شــده اســت یــا یکــی از نمادهــای ملــی را کــه توســط یکــی از 
مقامــات دولــت فــدرال یــا ایالتــی در مکانــی نصــب شــده باشــد  بــردارد، تخریــب کنــد، آســیب بزنــد، 
غیرقابــل اســتفاده یــا مخــدوش کنــد، بــه مجــازات مشــابهی محکــوم می شــود. هــر نــوع اقــدام در ایــن 

مــورد نیــز قابــل مجــازات اســت.

ــت  ــتمرار موجودی ــه اس ــات علی ــه از اقدام ــت عالمان ــه حمای ــود ب ــار خ ــا رفت ــب ب ــر مرتک 3. اگ
جمهــوری فــدرال آلمــان یــا علیــه اصــول قانــون اساســی کشــور بپــردازد، بــه حداکثــر 5 ســال حبــس 

ــود. ــوم می ش ــدی محک ــزای نق ــا ج ی

ـ مصر  
در ســال 2014، قانــون لــزوم احتــرام بــه پرچــم و ســرود ملــی مصــر در 13 مــاده بــه تصویــب پارلمــان 
ــه  ــی و ابعــاد و رنگ هــای آن را مشــخص کــرده، ســپس ب ــون ابتــدا پرچــم مل ــن قان مصــر رســید. ای
ــاره  ــم اش ــن آوردن پرچــم در مراس ــا پایی ــردن ی ــاال ب ــن ب ــی در حی ــرام خــاص نظام ــزوم ادای احت ل
ــی داخــل و خــارج از کشــور،  ــزوم برافراشــتن پرچــم در تمــام اماکــن دولت ــر ل ــن ب ــد. همچنی می کن
ــم و  ــب پرچ ــزوم نص ــه ل ــادة 5، ب ــد. در م ــد می کن ــی، تأکی ــای بین الملل ــت عرف ه ــا رعای ــه ب البت
اجــرای مراســم پرچــم در آموزشــگاه های تحــت حاکمیــت مصــر از ابتــدا تــا قبــل از مقاطــع دانشــگاه 
ــتعمل،  ــای مس ــتفاده از پرچم ه ــت اس ــادة 6، از ممنوعی ــت. در م ــده اس ــاره ش ــه اش ــورت روزان به ص
منــدرس، رنگ پریــده و دارای هــر نــوع نقــص دیگــر کــه موجــب وهــن آن شــود، ســخن گفتــه شــده 
و بــر ممنــوع بــودن اضافــه کــردن هــر نــوع نوشــته، شــعار یــا تصویــر روی آن یــا اســتفاده از پرچــم 
ــوع  ــر ن ــتن ه ــت. برافراش ــده اس ــد ش ــاری تأکی ــت تج ــی از عالم ــا جزئ ــاری ی ــت تج ــوان عالم به عن
ــن صــورت،  ــه در ای ــی ک ــرف بین الملل ــوع اســت، مگــر در حــدود ع ــی ممن ــر از پرچــم مل پرچــم غی
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در کنــار پرچــم کشــور بیگانــه، پرچــم مصــر نیــز بایــد بــه اهتــزاز درآیــد و چنانچــه پرچــم مصــر در 
کنــار پرچــم دیگــری قــرار داشــته باشــد، بایــد پرچــم مصــر بلندتــر از آن باشــد. در ایــن مــوارد قانونــی، 
امــکان قــرار گرفتــن پرچــم مصــر و ســایر کشــورها در یــک پایــه وجــود نــدارد. براســاس مــادة 8 ایــن 
قانــون، فقــط در حالــت عــزای عمومــی پرچــم به صــورت نیمه افراشــته درمی آیــد و مــدت آن توســط 
رئیس جمهــور تعییــن می شــود. در ســایر مراســم عمومــی، اســتفاده از پرچمــی غیــر از پرچــم رســمی 
ملــی ممنــوع اســت. در مــادة 9، ســرود ملــی عامــل وحــدت و یک پارچگــی ملــت ذکــر شــده اســت. 
هنــگام نواختــن یــا ســرودن ســرود ملــی همــه بایــد بــه حالــت ایســتاده باشــند و نظامیــان نیــز بایــد 
ــا احتــرام نظامــی کــه قوانیــن نظامــی مشــخص می کنــد ســرود ملــی را ارج نهنــد. نظــام آمــوزش  ب
قبــل از دانشــگاه مکلــف بــه آمــوزش و ترویــج ســرود ملــی و نحــوة احتــرام بــه آن اســت. در مــادة 11، 
مجــازات بی احترامــی بــه پرچــم یــا ســرود ملــی یــا رعایــت نکــردن مــادة 9 )تــرک ایســتادن هنــگام 
ــا از طریــق یکــی از وســایل ارتباط جمعــِی قابــل  پخــش ســرود ملــی( کــه در یــک مــکان عمومــی ی
مشــاهده بــرای عمــوم ارتــکاب یابــد، بــه 1 ســال حبــس یــا 30.000 جنیــه جــزای نقــدی و یــا یکــی 

از آ ن هــا محکــوم خواهــد شــد.

ـ امریکا
پرچــم امریــکا پرچــم رســمی فــدرال ایــاالت متحــدة امریکاســت. ایــن پرچــم از زمــان طــرح آن بــرای 
اولیــن بــار در ســال 1775م تاکنــون، 26 مرتبــه تغییــر و تحــول پیــدا کــرده تــا بــه شــکل فعلــی اش 
ــناد  ــدارک و اس ــا آن م ــه ب ــت ک ــانی اس ــکا6 نش ــدة امری ــاالت متح ــزرگ ای ــان ب ــت. نش ــیده  اس رس
ــر روی  ــت. ب ــه کار رف ــار در ســال 1782م ب ــن نشــان اول ب ــد. ای ــن کشــور رســمیت می یاب رســمی ای
ــده می شــود کــه در چنگال هــای ســمت چــپ خــود ســیزده تیــر  ایــن نشــان عقــاب سرســفیدی دی
ــا  ــگاه داشــته اســت. معنــای نشــان ب و در چنگال هــای ســمت راســت خــود یــک شــاخة زیتــون را ن
ایــن عبــارت بیــان شــده اســت: »قویـّـاً خواهــان صلــح، امــا همــواره آمــادة جنــگ«.7 در ایــاالت متحــدة 
ــا واکنــش سیاســت مداران همــراه اســت. براســاس قوانیــن  امریــکا نیــز، توهیــن بــه نمادهــای ملــی ب
ــتند  ــد بایس ــر بای ــراد حاض ــی، اف ــرود مل ــدن س ــه ش ــگام نواخت ــور، هن ــن کش ــم ای ــه پرچ ــوط ب مرب
ــت را  ــت راس ــز دس ــهروندان نی ــد و ش ــی دهن ــالم نظام ــد س ــان بای ــد. نظامی ــگاه کنن ــم ن ــه پرچ و ب
ــه  ــا توجــه ب ــاالت متحــده در تگــزاس در ســال 1989م ب ــی ای ــوان عال ــد. دی ــب خــود بگذارن روی قل
ــه  ــاالت متحــده، ممنوعیــت علیــه برهــم زدن نظــم عمومــی و اهانــت ب ــون اساســی ای متمــم اول قان
پرچــم را اعــالم کــرد. تعــدادی از اصالحیه هــای مربوط به نقض قانــون اساســی ایــاالت متحــده 
ــه  ــت ب ــرای ممنوعیــت اهان ــه کنگــره اجــازه می دهــد قوانینــی را ب ــن زمینــه وجــود دارد کــه ب در ای
ــی تبدیــل شــده  ــه مســئله ای جنجال ــکا ب ــه پرچــم در امری پرچــم تصویــب کنــد.8 موضــوع احتــرام ب

6. Great Seal of the United States
7. a strong desire for peace, but will always be ready for war.
8. Amending America

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_Desecration_Amendment
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_Desecration_Amendment
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_Desecration_Amendment
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_United_States
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اســت. برخــی نیــز تــالش می کننــد تــا بــرای بی احترامــی بــه نمــاد ملــی مجــازات و جریمــه تعییــن 
کننــد. متمــم اول قانــون اساســی ایــاالت متحــدة امریــکا بــه کنگــره اجــازه نمی دهــد در ایــن مــوارد 
ــکیل دهندة  ــم تش ــی از ده متم ــوان یک ــامبر 1791 به عن ــم در 15 دس ــن متم ــد. ای ــع کن ــون وض قان
منشــور حقــوق ایــاالت متحــدة امریــکا گنجانــده شــد. طبــق ایــن ســند، »کنگــره درخصــوص رســمیت 
بخشــیدن بــه یــک دیــن یــا منــع پیــروی آزادانــه از آن یــا محــدود کــردن آزادی بیــان یــا مطبوعــات 
یــا حــق مــردم بــرای برپایــی اجتماعــات آرام و دادخواهــی از حکومــت بــرای جبــران خســارت، هیــچ 
قانونــی را وضــع نمی کنــد«. آخریــن بــاری کــه ســنای امریــکا قانــون مجــازات بــرای بی احترامــی بــه 
ــا  ــان ب ــداران مجــازات در آن زم ــه ســال 2006 بازمی گــردد. طرف ــه رأی گذاشــت، ب ــی را ب پرچــم مل
ــه 67 رأی در ســنا نیــاز داشــت؛ درحالــی  ــرای اجرایــی شــدن ب ســرخوردگی مواجــه شــدند. طــرح ب
کــه فقــط 66 نفــر بــه آن رأی مثبــت داده بودنــد. درپــی اعتراض هــای گســتردة شــهروندان امریکایــی 
ــتفاده از  ــا اس ــور ب ــکا، رئیس جمه ــی امری ــخصیت های سیاس ــمه های ش ــا و مجس ــب نماده و تخری
ــن 2020  ــربازان، در 23 ژوئ ــود کهنه س ــت از یادب ــون حفاظ ــتناد قان ــه اس ــی و ب ــای قانون ظرفیت ه

ــت. ــی 10 ســال حبــس درنظــر گرف ــای مل ــدگان نماده ــرای تخریب کنن ب

ـ الجزایر
ــر، جــزای  ــون مجــازات الجزای ــه مــادة   160قان ــه پرچــم جــرم اســت. باتوجــه ب ــت ب ــر، اهان در الجزای
ــا 10 ســال حبــس  ــه آن 5 ت ــردن و بی احترامــی ب بریــدن عمــدی و عمومــی پرچــم ملــی و ازبیــن ب
اســت. در ســال 2010، دادگاهــی در الجزایــر، 17 نفــر از کســانی را کــه در اعتراضــات مشــاغل و مســکن 
متهــم بــه اهانــت بــه پرچــم شــدن، بــه 6 ســال حبــس و پرداخــت 10.000 دالر جریمــه محکــوم کــرد.

ـ استرالیا 
اهانــت بــه پرچــم به خودی خــود در اســترالیا غیرقانونــی نیســت. بــا ایــن حــال، ایــن عمــل بــا قوانیــن 
دیگــر ســازگاری نــدارد. بــرای مثــال ســوزاندن پرچــم نــه به دلیــل اهانــت بــه پرچــم، بلکــه به ســبب 
ــة 2018،  ــاه م ــرس و خشــم در محیــط عمومــی، جــرم محســوب می شــود.  در م ــی و ت ایجــاد نگران
آخریــن الیحــه ای کــه ســعی در ممنوعیــت ســوزاندن پرچــم داشــت )Howard, 2007(، الیحــة 2016 
ــرفتی  ــد و پیش ــی ش ــی  معرف ــزب مل ــط پارلمان ح ــه توس ــترالیا بود ک ــای اس ــت از پرچم ه حفاظ
ــام وی  ــه ن ــترالیایی ک ــی اس ــی لبنان ــال 2005، جوان ــوال10 در س ــورش های کرون ــت.9 در طی ش نداش
به دالیــل امنیتــی مخفــی اســت، بــا بــاال رفتــن از ســاختمان اتحادیــه و آتــش زدن پرچــم بــه 12 مــاه 
زنــدان، به دلیــل تخریــب امــوال ســاختمان اتحادیــه، محکــوم شــد و ایــن مجــازات ارتباطــی بــا اهانــت 

ــت.11 ــه نداش صورت گرفت

9. Australians vote to choose leader-BBC News
10. Cronulla
11. The Sydney Morning Herald

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Christensen_(politician)
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Christensen_(politician)
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Party_of_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Party_of_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/2005_Cronulla_riots
https://en.wikipedia.org/wiki/2005_Cronulla_riots
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ـ کانادا  

کانــادا قوانینــی را کــه اهانــت بــه پرچــم را ممنــوع اعــالم کنــد، نــدارد. این گونــه اعمــال شــکل هایی 
ــال  ــود. در س ــوب می ش ــادا محس ــای کان ــوق و آزادی ه ــور حق ــیلة منش ــان به وس ــت در بی از مصونی
ــودن ازدواج  ــی ب ــه قانون ــراض ب ــده در اعت ــاالت متح ــت ای ــتبرو باپتیس ــای وس ــای کلیس 1999، اعض
همجنس گرایــان کــه در دادگاه کانــادا بــه آن رســیدگی شــده بــود، اقــدام بــه ســوزاندن پرچــم کانــادا 
در خــارج از دیــوان عالــی کانــادا کردنــد، درحالــی کــه هیچ گونــه تعقیــب قضایــی و کیفــری به دنبــال 

نداشــت. 

ـ هند
قانــون پیشــگیری از اهانــت بــه ارزش هــا و افتخــارات ملــی مصــوب 23 دســامبر 1971 و اصالحــی 
2005 مصــوب پارلمــان هنــد، هــر نــوع بی حرمتــی یــا توهیــن بــه نمادهــای ملــی کشــور، ازجملــه 
پرچــم ملــی، قانــون اساســی، ســرود ملــی و نقشــة هنــد را ممنــوع و جــرم اعــالم کــرده اســت. مــادة 
ــا هــر دو را درنظــر  ــا 3 ســال حبــس، جــزای نقــدی و ی ــرای مرتکبیــن مجــازات ت ــون ب ــن قان 2 ای

گرفتــه اســت.

4. دالیل جرم انگاري توهین به پرچم و نمادهای ملی از منظر حقوق موضوعه
مــوارد زیــر دربرگیرنــدة مفــادی اســت کــه لــزوم جرم انــگاری توهیــن بــه پرچــم و نمادهــای ملــی را 
ــت از آن را  ــی و صیان ــس مل ــدت و اعتماد به نف ــتگی و وح ــوارد هم بس ــن م ــود؛ ای ــان می ش خاطرنش
ارزش تلقــی می کنــد )تأکیــد بنــد 2 سیاســت هاي کلــي نظــام در بخــش وحــدت و هم بســتگي ملــي 
مصــوب 1384/11/15، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام کــه تکریــم نماد هــاي وحــدت ملــي به ویــژه 
پرچــم، ســرود ملــي و تاریــخ رســمي )هجــری( را صراحتــاً اعــالم می کنــد( و همچنیــن پیشــگیری از 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــی را ک ــی و چالش های ــی و قومیت گرای ــي، تجزیه طلب ــر، افراط گرای ــیوع تنف ــاد و ش ایج

ــد:  ــود، رد می کن ــه می ش پرداخت

الــف. در برخــی از کشــورها، جرم انــگاری توهیــن به صــورت عــام و جــرم اهانــت بــه پرچــم و ســایر 
ــای  ــه به ج ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــبت می دهن ــاد نس ــده و اعتق ــک عقی ــة ی ــه غلب ــی را ب ــای مل نماده
ــت و  ــتگی مل ــت و هم بس ــی و کلی ــم عموم ــتر از نظ ــاص، بیش ــی خ ــاد مل ــا نم ــم ی ــت از پرچ حمای
ــا از شــخص یــا موضــوع خاصــی مثــل پرچــم )آقابابایــي، 1389، ص. 221(.  کشــور دفــاع می شــود ت
ــه  ــت ک ــی اس ــل چشم پوش ــم و غیرقاب ــی عظی ــور مصلحت ــتگی کش ــی و هم بس ــجاما مل ــئلة انس مس
بایــد قانون گــذار بــه آن توجــه ویــژه مبــذول کنــد و رفتارهــای ناقــض یــا تضعیف کننــدة آن را حتمــاً 
جرم انــگاری نمایــد. به نظــر نگارنــدگان، توهیــن بــه پرچــم ملــی ایــران ضمــن اینکــه اهانــت بــه الفــاظ 
ــه هم بســتگی و وحــدت و هویــت ملــی شــهروندان ایــن  مقــدس حک شــده روی آن اســت، توهیــن ب
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ســرزمین نیــز هســت. 

ــا  ــان ب ــی، تعــارض آزادی بی ــه پرچــم و نمادهــای مل ــت ب ــگاری اهان ب. یکــی از مشــکالت جرم ان
ــه  ــن ب ــه جــرم انگاشــتن توهی ــه ذهــن برســد ک ــر ممکــن اســت ب ــادی ام ــن مســئله اســت. در ب ای
پرچــم بــا ایــن حــق تعــارض دارد؛ امــا هیــچ عقــل ســلیمی نمی پذیــرد کــه بــه اســم آزادی بیــان، بــه 
ــوان ایــن نظــر برخــی  اعتقــادات و مقدســات ملــی و مذهبــی جامعــه ای اهانــت شــود؛ بنابرایــن مي ت
ــراي  ــزا ب ــوق ج ــدن حق ــي ش ــه جهان ــرد ک ــد ک ــي را تأیی ــزا و جرم شناس ــوق ج ــمندان حق از اندیش
ــوق بشــر در چارچــوب  ــی حق ــی نظــام فرامل ــل مبان ــات حداق ــراد و مراع ــوق اف ــن آزادی و حق تضمی
جهانــي شــدن، الزامــی گریزناپذیــر اســت )پــرادل، 1383، ص. 1؛ نجفــي  ابرندآبــادي، 1391، ص. 57(.

گفتنــی اســت کــه حمایــت از آزادی بیــان به معنــای لجام گســیختگی و هرج ومــرج و سوء اســتفاده 
از ایــن حــق نیســت. در بســیاری از مــوارد کــه حفــظ نظــام بشــری و منافــع و مصالــح عمــوم اقتضــا 
کنــد، تضمیــن خــود آزادی بیــان در گــرو حفــظ و تقویــت ارزشــی باالتــر و مهم تــر ماننــد هم بســتگی 
و وحــدت ملــی بــوده کــه در ایــن مــوارد به دلیــل رعایــت ارزش واالتــر، آزادی بیــان محــدود می گــردد 

تــا ارزش هــم حفــظ شــود. 

ــد 2  ــس از اینکــه در بن ــد 19 خــود، پ ــادة 3 بن ــي سیاســي در م ــوق مدن ــي حق ــاق بین الملل میث
ــال  ــد: »اعم ــان می کن ــه را بی ــن نکت ــد، ای ــان را حــق مســلّم بشــر می دان ــه آزادی بی ــاده ک ــان م هم
ــه  ــژه اســت ک ــوق و مســئولیت هاي وی ــت حق ــتلزم رعای ــاده مس ــن م ــد 2 ای ــده در بن ــوق ذکرش حق
ــودن و  ــروري ب ــودن، ض ــي ب ــه قانون ــود...« ک ــژه ای ش ــاص و وی ــاي خ ــع محدودیت ه ــد تاب می توان
درجهــت احتــرام بــه حقــوق یــا شــرافت دیگــران و حفــظ اخــالق حســنه و ســالمت یــا امنیــت ملــي، 

ــد. ــرار گرفته ان ــح ق ــورد تصری م

آزادي بیــان یــک ارزش غیرقابــل تخصیــص و مجــوز توهیــن بــه دیگــران یــا نمادهــای ملــی ماننــد 
پرچــم یــا ســرود ملــی نیســت و چنانچــه هــر رفتــاری به علــت توهیــن بــه پرچــم یــا نمادهــای ملــی 
ــه  ــود ک ــد ب ــردد، مصــداق ضــرري خواه ــاد گ ــدگان آن نم ــا دارن ــروان ی ــر پی ــی خاط موجــب آزردگ
ــح عامــه  ــه اصــول رعایــت مصال ــا اســتناد ب ــد ب ــد کــه می توان اطــالق آزادی بیــان را تخصیــص می زن
ــع  ــواره مناف ــان هم ــود. انس ــع ش ــگاری واق ــورد جرم ان ــگاری، م ــول جرم ان ــن اص ــرر، از مهم تری و ض
مشــترکی دارد بیــن مســائل شــخصی اش و اجتماعــی کــه در آن زندگــی می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل 
هــر رفتــاری کــه امنیــت و نظــم عمومــی را برهــم بزنــد، درواقــع منافــع تک تــک شــهروندان را هــم 

می انــدازد.12  به خطــر 

ج. جــرم تلقــی کــردن توهیــن بــه پرچــم یــا نمادهــای ملــی، ماننــد ســرود ملــی، نقــش بازدارنده ای 

12. اعالمیة جهانی حقوق بشر )14 دسامبر 2014(.
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در گســترش اقدامــات تجزیه طلبانــه، و تضعیــف اعتماد به نفــس ملــی، هم بســتگی و غــرور ملــی دارد.  

ــع  ــر مناب ــی از نظ ــای مل ــم و نماده ــه پرچ ــن ب ــگاری توهی ــی جرم ان ــل و مبان 4ـ1. دالی
ــنت  ــالمی و س اس

ــد  ــون اساســی بای ــق اصــل 4 قان ــران طب ــن ای ــوده و قوانی ــع اســتنباط احــکام ب ســنت یکــی از مناب
ــر  ــالب تحــت تأثی ــد از انق ــران بع ــی ای ــن جزای ــه قوانی ــم اســالم باشــد. از آنجــا ک ــا تعالی ــق ب منطب
بســیاری از احــکام و تعالیــم دیــن مبیــن اســالم بــوده، الزم اســت در ایــن موضــوع نیــز ماننــد ســایر 
قضایــای حقوقــی، موضــع ســنت پیامبــر )ص( و اهل بیــت )ع( تبییــن شــود. عــدم جــواز توهیــن بــه 
دشــمنان و مخالفــان در ســنت قطعــی پیامبــر اعظــم )ص(  و اهل بیــت عصمــت و طهــارت )ع( یکــی از 
ــرای قانون گــذار  ــه ایــن ســنت، چــه ب اصــول غیر قابــل خدشــة ســنت اســت کــه تبعیــت و اقتــدای ب

ــرای شــهروندان، ضــرورت دارد.  و چــه ب

از ویژگی هــا و صفــات پیامبــر گرامــی اســالم )ص( عــدم فحاشــی و ناســزاگویی بــوده اســت. ایشــان 
ــی   ــزاگویی حت ــی از ناس ــور کل ــت« و به ط ــاه اس ــق و گن ــن فس ــه مؤم ــزاگویی ب ــد: »ناس می فرماین
ــش را از دشــنام  ــه پیروان ــی ک ــد. بدیهــی اســت دین ــع کرده ان ــردگان و... من ــه جمــاد، طبیعــت و م ب
ــن  ــر و توهی ــه یکدیگ ــنام دادن ب ــا را از دش ــی آن ه ــق اول ــه طری ــد، ب ــی می کن ــت نه ــه طبیع دادن ب
ــورة  ــة 108س ــد در آی ــامردی، 1397(. خداون ــد )ش ــز می ده ــز پرهی ــران نی ــدس دیگ ــور مق ــه ام ب
ــدل، 1397، ص. 259(.  ــد )خرم  ــی می کن ــرکین نه ــود مش ــه معب ــن ب ــلمانان را از توهی ــام، مس انع
ــه همیــن دلیــل اگــر مســلمانان از روی تعصــب  دفــاع از مقدســات امــری غریــزی و درونــی اســت؛ ب
دینــی بــه خداونــد یــا پیامبــر )ص(، بــه مقدســات کافــران و مشــرکان اهانــت کننــد، درواقــع بــا ایــن 
ــد؛  ــک کرده ان ــات، تحری ــد و مقدس ــه خداون ــت ب ــی اهان ــل یعن ــه مقابله به مث ــرکان را ب ــان مش کارش
ازهمین روســت کــه خداونــد در آیــة مذکــور مســلمانان را از اهانــت بــه معبــود مشــرکان نهــی کــرده 

ــی، 1389، ج. 7، ص. 332(. ــت )طباطبای اس

در ســیرة پیامبــر اکــرم )ص( و ائمــة اطهــار )ع( نه تنهــا اهانــت بــه دیگــران، بلکــه هتــک حرمــت 
دشــمنان نیــز نهــی شــده اســت؛ حتــی بی احترامــی بــه دشــمن غیرمســلمان هــم پرهیــز داده شــده 
اســت. پیامبــر اســالم )ص( می فرماینــد: »مــن مبعــوث شــده ام بــرای اتمــام و تکمیــل مــکارم اخــالق« 
ــر  ــای دیگ ــدم«. در ج ــوث ش ــت مبع ــرای رحم ــه ب ــدم، بلک ــوث نش ــده مبع ــز لعن کنن ــن هرگ و »م
می فرماینــد: »از بدتریــن بنــدگان خــدا کســی اســت کــه دیگــران به دلیــل فحاشــی او، از هم نشــینی 
بــا او بپرهیزنــد « )کلینــی، 1362، ج. 2، ص. 325(. البتــه درمقابــل ســیرة پیامبــر اکــرم )ص(، 
اشــخاصی ماننــد معاویــه بــا اَعمالــی همچــون تحریــک بــزرگان مهاجــر ماننــد ســعدبن أبــی وقــاص، 
از او می خواهــد تــا علــی )ع( را ناســزا و دشــنام دهــد؛ لیکــن ســعد از ارتــکاب ایــن عمــل خــودداری 

می کنــد )ترمــذی، 1403، ص. 301(. 
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روشــن اســت کــه اســالم نــاب هرگــز توهیــن بــه دیگــران، چــه بــه خــود ایــن اشــخاص و چــه بــه 
مقدســات ایشــان، را تأییــد نمی کنــد و اهانــت بدعتــی اســت کــه به شــهادت تاریــخ، مدعیــان غیرواقعی 
اســالم آن را ترویــج کرده انــد: »عــده ای از بنی امیــه بــه معاویــه گفتنــد: هرچــه می خواســتی به دســت 
آوردی! بنابرایــن چــه اتفاقــی می افتــد اگــر از ســّب و لعــن بــر ایــن مــرد ]علــی )ع([ خــودداری کنــی!؟ 
معاویــه گفــت: بــه خــدا قســم هرگــز از ایــن کار دســت نمی کشــم، تــا آنکــه کــودکان بــر ایــن روش 
ــر شــواهد تاریخــی، ســّب و  ــزرگان پیــر شــوند« )حق پرســت، 1388، ص. 208(. بناب ــزرگ شــده و ب ب
ــیعه از آن  ــای ش ــی از گروه ه ــه برخ ــت ک ــوده اس ــل ب ــی مقابله به مث ــه نوع ــان بنی امی ــن حاکم لع
ــی )ع(  ــام عل ــع ام ــئله از موض ــن مس ــی، 1379، ص. 230( و در ای ــد )یعقوب ــی کرده ان ــتفادة  دفاع اس
ــه  ــد؛ ب ــروی نمی کردن ــد، پی ــالم کردن ــری، 1403ق، ص. 391( اع ــن )منق ــه در جنــگ صفی ــه ک آن گون
همیــن دلیــل، مــورد طــرد و ســرزنش گروه هــا و دانشــمندان شــیعه واقــع شــدند. در زمــان حیــات 
رســول اهلل )ص(، عایشــه در حضــور خــود پیامبــر )ص( بــه برخــی از یهودیــان کــه پیامبــر را آزار داده 
ــد13  ــل بازمی دارن ــن عم ــان را از ای ــالم )ص( ایش ــرم اس ــول مک ــی رس ــد، ول ــن می کن ــد، توهی بوده ان

ــذی، 1403ق، ج. 5، ص. 60(.  )ترم

بــر اســاس مــادة 9 میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی، چهــار اصــل اساســی لــزوم رعایــت کرامــت 
ــر  ــوق بش ــة حق ــول پای ــان  اص ــن آن ــرادری بی ــهروندان و ب ــری ش ــن آزادی، براب ــان، تأمی ــی انس ذات
معرفــی شــده کــه دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بایــد بــه آن هــا پایبنــد باشــد و در ادارة شــهر و 
روســتا مــورد توجهــش قــرار دهــد )حبیــب زاده، 1398(. حضــرت علــی )ع( بــه یارانــش کــه در واقعــة 
ــدارم کــه شــما ناســزاگو  ــد: »مــن دوســت ن ــد، فرمودن ــل فحاشــی کــرده بودن ــه ســپاه مقاب صفیــن ب
باشــید. اگــر به جــای دشــنام، کارهــای آن هــا را برشــمرید و حــاالت آن هــا را متذکــر شــوید، بــه حــق و 
راســتی نزدیک تــر و بــرای اتمــام حجــت بهتــر اســت« )نهج البالغــه، خطبــة 206(. برخــی از مفســران 
اعتقــادات انســان را ناشــی از محیــط و اجتماعــی کــه در آن زندگــی کــرده اســت، می داننــد. انســان 
ــه از مقدســاتش  ــه داشــته ها و اعتقــادات خــود عشــق مــی ورزد و به طــور غریــزی ب به طــور طبیعــی ب
ــد؛  ــل می کن ــود، مقابله به مث ــه ش ــاتش مواج ــه مقدس ــن ب ــا توهی ــه ب ــی ک ــردازد و هنگام ــاع می پ دف
ــان دیگــر به شــدت  ــه مقدســات ادی ازهمین روســت کــه به کــرات در کالم معصومیــن )ع( از توهیــن ب
نهــی شــده اســت )ســیدقطب، 1429ق، ج. 2، ص. 1169(. از ایــن نــکات می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
اهانــت بــه گــروه، کشــور یــا اقلیــت و یــا اهانــت بــه پرچــم و ســایر نمادهــای آن هــا، ولــو اینکــه دشــمن 
باشــد و حتــی اگــر ریختــن خون هــا شــرعاً مجــاز باشــد، مطابــق ســیرة اهل بیــت )ع( ممنــوع اســت.

5. نتیجه گیری 
ــه نمادهــای ملــی و پرچــم در دیگــر  ــا پدیــدة توهیــن ب ــواع کیفــر در مواجهــه ب در ایــن پژوهــش، ان
ــام  ــي نظ ــت هاي کل ــد 2 سیاس ــح بن ــه تصری ــه ب ــا توج ــد. ب ــي ش ــی بررس ــورت تفصیل ــع به ص جوام

13. این مطلب در چندین منبع شیعه ازجمله کافی از محمدبن  یعقوب کلینی )ج. 4، ص. 5( آمده است.
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ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــوب 1384/11/15: مجم ــي مص ــتگي مل ــدت و هم بس ــش وح در بخ
ــمي  ــخ رس ــي، تاری ــرود مل ــم، س ــژه پرچ ــي به وی ــدت مل ــاي وح ــم نماد ه ــزوم »تکری ــوص ل درخص
)هجــری(« و صیانــت از ایــن ارزش و همچنیــن بــا عنایــت بــه عرفــي بــودن مصــداق و مــورد توهیــن 
و نیــز اینکــه اهانــت بــه نمادهــای ملــی موجــب تضعیــف هم بســتگی ملــی و برهــم خــوردن وحــدت 
ــع  ــه و به تب ــای افراط گرایان ــروز رفتاره ــی و ب ــی و تجزیه طلب ــک قومیت گرای ــه تحری ــی و درنتیج مل
آن برهــم خــوردن نظــم عمومــی و امنیــت ملــی می شــود )زمانــی، 1394(؛ بنابرایــن اهانــت بــه پرچــم 
ــه مصلحــت عمومــی  ــارز تعــرض ب ــا نقشــة کشــور مصــداق ب و نمادهــای ملــی ماننــد ســرود ملــی ی
ــایر  ــی و س ــس مل ــی، اعتماد به نف ــه یک پارچگ ــلّم ب ــرِر مس ــار ض ــن رفت ــوده و ای ــی ب ــع مل و مناف
ارزش هــای مــورد نظــر اســناد باالدســتی ماننــد اصــل هجدهــم قانــون اساســی و سیاســت های کلــی 
ــد  ــی مانن ــی و ســایر نمادهــای مل ــه پرچــم مل ــت ب ــگاری اهان ــن دلیــل جرم ان ــه همی نظــام اســت. ب
ــت از  ــن کشــور و حمای ــای بنیادی ــت و حفاظــت از ارزش ه ــری ضــروری جهــت تقوی ــی ام ســرود مل

ــرد.  ــرار گی ــژة قانون گــذار ق ــوری و وی ــورد توجــه ف ــد م ــی اســت کــه بای ــت مل هوی

مالحظات اخالقی

حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.

منابع 
قرآن کریم

ــجاعي. در  ــي ش ــة عل ــگاري«. ترجم ــان در جرم ان ــل زی ــدودة اص ــش )1391(. »مح ــتوارت، هیمی اس
ــزان.  ــر می ــران: نش ــادي. ته ــي ابرندآب ــین نجف ــر علي حس ــر نظ ــي. زی ــوم جنای ــارف عل دایرةالمع

1263ـ1287.



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

333

تابستان 1399. دورۀ 8. شمارۀ 2

مهدی چگنی و همکاران. حمایت از هویت ملی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکردی به ...

آقابابایــي، حســین )1389(. قلمــرو امنیــت در حقــوق کیفــري. تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ 
و اندیشــة اســالمي.

ــط  ـــــــــــــــــ )1390(. »نســبي گرایي حقــوق بشــر و افراط گرایــي مذهبــي«. پژوهش هــاي رواب
بین الملــل، 1)1(، 183ـ206. 

ــی  ــت مل ــاخصة هوی ــای ش ــاد و مؤلفه ه ــودابه )1398(. »واکاوی ابع ــدی، س ــواد و اس ــدی، ج آقامحم
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