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مانند حقوق بور و کرامت انسانی در بخش نخست به بررسی ابعکاد توجکه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به حقکوق بوکر و ماکادیآ ن مکی-
پردازد.

واژگان کلیدی
انقالب اسالمی ،حقوق بور ،کرامت انسانی ،قانون اساسی ،اسال .

مقدمه

از تنجایی س حقوو شر از هسائل اساسی و دیادین وده و ح،ایت از حقوو شره در چ ارچوب نظشام
حقوقی هر شور تحقق هییا و نیز ه مترین هدبع حقوو و اساس و دیس نظام حقوقی یش

ششور

قانون اساسی تن شور استه ای هیزان و نوع توجس س هقولس هز شور را در قشانون اساسشی تن ششور
هورد ه اقس و ررسی قرار داد (شعبانیه .)6 - 25 :1383پس از پیروزی انقشبب اسشبهی و سشقو
رژیم پ لویه یکی از ه مترین هسائل ت وین قانون اساسی ج شت ح،ایشت از ترهشانهشای انقشبب و
حفظ و حراست و ح،ایت از حقوو هلت ود .یتردی ه مترین و دیادیترین هبحث قشانون اساسشی
ج ،وری اسبهی ایرانه هر و س تزادیها و حقوو هردم (و در هعدای یداهتدیه حقشوو ششر) اسشت
س در قانون هز ور تصریح و حکوهت هلزم س رعایشته حفشظ حرهشت و حراسشت و نگاهبشانی از ایشن
حقوو است زیرا پشتوانس سر لد ی عظ،ت و عزت ی

هلت وده و حارس و ناظر ر راهت و شرافت

انسانی است.
س طور لی تجلی حقوو شر در قانون اساسی ج ،وری اسبهی ایران را هشیتشوان شس صشورت
چ ار دستس؛ حقوو ه نیه حقوو اقتصادی و اجت،اعیه حقوو سیاسیه و حقوو فرهدگیه تقسیم دش ی
ن،وده س هر ی

از اید ا حقوو هتع دی را شاهل هیشود.

قانون اساسی نشان کواه داد س چگونس ارگزاران انقشبب اسشبهی شس ازن،شایی و شازکوانیه
هویت ج ی دیدی  -هلی هیپردازن .
حقوو هلت یا حقوو هردم س ه،ان حقوو طبیعی انسشانهاسشته ریششس در ادیشان ال شی دارد و
ک اون س طور طبیعی تن ا را حق د گان کویو دانستس و س تن ا عطشا شرده اسشت و هشیر قش رتی
ن،یتوان این حقوو را از تن ا سلب د .
هرچد رای پیشیدس و ق هت حقوو شر ن،یتوان تغشازی قشرار داده هدت شا ان یششس حقشوو ششر
نخستین ار ج ت تبیین و تعیین حقوو و وظایف انسانها در حیطس حقوو طبیعی قرار گرفت س ا ت ا
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توسط فبسفس یونان استان (سقرا ه افبطونه ارسطو) طرح و توسط رواقیون نضش گرفشت و تفکشر
حا م ش  .تا رواج هسیحیت س حقوو ال ی جای حقوو طبیعی را گرفت و ر حقوو فطری وال ی س
عدوان هدشأ حقوو انسان تأ ی گشته و فبسفس هسیحی و ت اء لیساه فقط حقوو ال ی را هورد توجس
قرار دادن تا قرن  17و  18س ع اً فبسفس س حقوو طبیعی رجعت ن،ودن س پیشرفتهشای عل،شی
س کصوص علوم تجر یه هوجب توجس یشتر س این حقوو گشت .هدت ا در پرتو تحشوتت ج یش شس
کصوص نسبیت گرایی عل،ی و فرهدگی و ع م وجود هعیار و هیزان ثا ت در سدجو و ارزیا ی اهشوره
کأل ی

هعیار و ضا ط هشخص و استوار و هبتدی ر فطرت در شرایط حا ،یشت تییسشیتس احسشاس

هیش ه س تعالیم هذهبی هیتوانست چدین کبئی را پر د .
از تنجائی س ه ل قانون اساسی ج ،وری اسبهی ر پایس دین استوار ودهه شکل گیری هفاهیم
و پارادای،ی از حقوو شر را نشان هیده س هبدای تنه ارزشهای دیدشی شوده اسشت .ایشن تجر شس
عظیم هحقق حا ،یتی ر اساس الگوی ارزشهای اسبهی و ه عی حقوو عالی رای شر ر اسشاس
تهوزههای اسبهی است .ر ه،ین اساسه این هقالس ا طرح این سؤال س جایگاه و نوع تبیین حقشوو
هلت (حقوو شر) در قانون اساسی چگونس تبیین هیشود؟ هعتق است س قانون اساسی شا تأ یش شر
راهت شر و حقوو هلت س عدوان ی

واجب ال ی – انسشانی نویش خو الگشویی کاصشی از هدظشر

اسبم است .الگویی س عبوه ر جایگاه احکام اسشبهی هصشادیق حقشوو ششر را در ا عشاد هختلشف
سیاسیه اجت،اعی – اقتصادیه فرهدگی و ه نی در کود هتبلور ساکتس است .در ه،ین راستا این هقالس
ع از وا اوی هفاهیم اصلی هاند حقوو شر و راهت انسانی در خو نخست س ررسی ا عاد توجس
قانون اساسی ج ،وری اسبهی ایران س حقوو شر و هصادیق تن هیپردازد.
 .1مفاهیم
 .1 - 1مفهوم حقوق بشر

از حقوو شر تعاریف هتع د و هختلفی ارائس ش ه است .رای ن،ونسه حقوو شره حقوقی است شس هشر
انسانی س هوجب شخصیت و راهتو داراست .حقوو شر اساسیترین حقشوو انسشان اسشت شس شس
تعریف روا ط ین افراد و ساکتارهای ق رته س کصوص ا دولت هیپردازد .حقوو شر اهور دولشت و
ق رت را در هر زهان هح ود و تن را هلزم س انجام اق اهات هثبت ج ت ح،ایت و حفاظشت از هحشیط
زن گی رای لذت ردن هردم از حقوو انسانی کویو هی د  .حقوو شر رگرفتس از احکام نظامهشای
ارزشی اکبقی یا هذهبی است .از نقطس نظر قانونی نیز حقوو شر را هیتوان قس،تی از حقوو فردی
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و ج،عی و س رس،یت شداکتس ش ه توسط دول هستقل و هد رج در قانون اساسشی و در قشوانین شین-
ال،للی دانست (.)Manfred,2005:2
هحقق داهاد ()83 :1383ه حقوو شر هج،وعس هقرراتی هیدان س س تدظیم حقوو انسانها در
زهان صلح هیپردازد و تن را هر و س ت،ام هردم و در ت،ام زهانهشا دانسشتس و هعتقش اسشت از نظشر
تحلیل فلسفیه حقوو شر ناظر ر قوانین انسان گرایانس و س تعبیر دیگر انسان هحورانشس (اوهانیسشتی)
است .سی هح ،هاش،ی ()1384ه حقوو شر را این گونس تعریف هی د :
« مجموعه امتیازات متعلآ به افراد یک جامعه و مقرر در قواعکد موضکوعه اسکت
که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط تود با دیگر افراد جامعکه و بکا قکدرت
حاکم ،با تضمینات و حمایتهای الز  ،از ن برتوردار هستند».

در واقعه حقوو شر حقوقی است س شر س ها تو شر فارغ از هر رنگه هذهب و نشااد داراسشت.
این حق در ج ان هعاصره اصطبحی است س ه ف و عدایت تن تض،ین ح اقل حقشوو انسشانی شس
اکبو و وج ان شری رای انسان س ها هو انسان صشرف نظشر از ویاگشیهشای عرضشی و ظشاهری
شداکتس است .حقوو و تزادی های دیادین (حقوو شر) س گونسای هستد س انسانها س دلیل انسان
ودن از تن رکوردارن و دا راین هبک رکورداری و واح ودن ایشن حقشووه انسشان شودن انسشان
است.
 .2 - 1مفهوم کرامت انسانی

دوهین هف وم لی ی در هقالس حاضر هف وم راهت انسانی اسشت .ایشن نشوع از راهشت در اصشطبح
عبارت است از جایگاه و هدزلتی س انسان در نزد ه،دوعانو از تن رههد اسشت .راهشت و زرگشی
انسان را یا هیتوان ناشی از نع،تهای ک ادادی هاند عقل و ان یشسه فطشرت کش اجوه توانشائیهشای
روحی و جس،ی دانست یا از سعی و پشتکار کود انسان و اسشتفاده صشحیح از نع،شتهشای کش ادادی
(طاهریه  .)113 :1384از دی عبهس طباطبائی تکریم تن است س چیزی را هشورد عدایشت کشاص
قرار دهیم و او را س چیزی س هختص اوست و در دیگری یافت ن،یششوده ارج ن شیم (زارع و قاضشی
زادهه . )768 :1386
ون تردی راهت انسانه از ویاگیهای فطری ن فتس در اوست .شس یشانی دیگشره انگیشزههشای
غریزی هعطوف س شداکته ت ینه تکاهل و تخلق س اکبو فاضلسه نیز توان،د یهای عقلشی و ارادی
وی در تکوین راهت انسانی هؤثر هستد (تسخیریه  .)119 :1385ر ه،شین اسشاس نیشز دو نشوع

قانون اساسی و حقوق بور در ناا حقوقی جمهوری اسالمی ایران



37

راهت ذاتی و ا تسا ی قا ل شداسایی است س هورد اول ناشی از فطشرت و طبیعشت ششر هشورد دوم
رته ه از عدایت ال ی است س البتس ا تدشای حقشوو ششر در اسشبم و شس تبشع تن در قشانون اساسشی
ج ،وری اسبهی ایران ر ه،ین هف وم است.
 .2مفهوم حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

قانون اساسی را هیتوان سد احیاگر اسبم سیاسی س عدوان گفت،انی شس ازتشاب دهدش ه ان یششس و
ع،ل هسل،ین نسبت س هسائل اجت،اعیه سیاسی و ینال،للی استه دانست .اسبم گرایی س ا ظ ور
و روز انقبب نوپای ایران تغاز ش ه ا استداد س ل،س ن شایی اسشبم و رجشوع شس قشانون اسشبمه شس
ازن،ایی هتفاوتی از پ ی هها و هسائل هیپردازد .چدانچس در هق هس ایشن قشانون تهش ه :قشانون اساسشی
ج ،وری اسبهی ایران هبین ن ادهای فرهدگیه اجت،اعیه سیاسی و اقتصادی جاهعس ایران ر اسشاس
اصول و ضوا ط اسبهی است س انعکاس کواست قلبی اهت اسبهی است .یا در اصل دومه س اصل
و هبانی عقی تی اسبهی را پایس و اساس نظام ج ،شوری اسشبهی قشرار داده اسشت .ه،چدشین اصشل
چ ارم قانون اساسی س لیس قشوانین و هقشررات هش نیه جزائشیه هشالیه اقتصشادیه اداریه فرهدگشیه
نظاهیه سیاسی و غیره را هبتدی ر هوازین اسبهی دانسشتسه ایشن اصشل را حشا م شر ه،شس قشوانین و
هقررات هیش،رد.
در قانون اساسیه اسبم ه،س چیز را تحت الشعاع قرار داده و اسبم هرجع ت،اهی قواع و اصشول
است .ین سان حکوهت ایرانه حکوهتی است هذهبی یعدی ر هبدای اعتقشاد شس کش ا و شر اسشاس
هبانی هذهب اسبم دیان گذاری ش ه است.
دا راین هف وم حقوو شر در قانون اساسی و گفت،ان اسشبم سیاسشی شر هحوریشت توحیش و در
را طس هتقا ل هسئولیت و تکالیف شر در قبال ک اون هورد پذیرش قرار هشیگیشرد .ایشن اهشر هرچدش
حقوو شر غر ی را در یشتر هوارد نفی هی د ه ولی این اهر شس هعدشای شیتفشاوتی و عش م اهت،شام
گفت،ان اسبم سیاسی نسبت س دال حقوو شر نیسته لکس اسبم سیاسی تبش هی دش تشا نششانس
حقوو شر را ر هحوریت دال هر زی اسشبم و اصشالت ک اونش ه توحیش هحشوری در هفصشل دش ی
گفت،انی کود وارد د  .رای این اره حث حقوو شر اسبهی در اد یشات سیاسشی اسشبم و اسشبم
گرایان وارد هیشود (دفتر ه،کاری حوزه و دانشگاهه  .)163 :1364نکتس دیگشر ایدکشس دال هر شزی
حقوو شر اسبهی راهت انسانی استه س ر اساس راهت و ارزشی س اسبم شرای انسشان قائشل
استه حقوو هتع دی را ج ت حفظ راهت وی شداسایی ن،وده است.
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قانون گذاری در نظام ج ،وری اسبهی ایرانه هقی س دو هیثاو شرع و قانون اساسشی اسشت .در
هیثاو شرعی ه ف اصلی سعادت ه،گان و رکورداری جاهعشسی ششری از عش الته اهدیشت و تزادی
انسان از غل و زنجیرهایی است س ر دست و پا و گردن انسان سدگیدی هی ددش ( .اصشول 4و )71
نظام ج ،وری اسبهی از نظر هحتوا هبتدی ر شریعته فقس و نظارت عل،ا و فق ا شر اهشور اسشت شس
رای نیل س هقصود اق ام س ن ادسازی در قالب وتیت فقیس و شورای نگ بان ن،وده اسشت .و از نظشر
شکلی هبتدی ر هردم و قانون عرفی و تزادی است س در این راستاه ن ادسازی در قالبهای هجلشس
شورای اسبهیه شوراهای اسبهی ش ر و روستاه ریاست ج ،وری و کبرگان رهبری را ایجاد ن،شوده
است .و ین ترتیب قانون اساسی درص د شکلدهی و تدسیق نظشاهی رتهش ه شس از نظشر هحتشوا و
هاهیت هبتدی ر تهوزههای اسبهی و از نظر شکلی و صوری ج ،شوری و هبتدشی شر رأی و کواسشتس
هردم است.
دا راین در فراید تثبیت نظام سیاسی – اجت،اعی پس از انقبب و ساکتار حقوقی ج ی ا قشانون
اساسی ت وین و تصویب ش هه در جای جای تن ارها ر هقررات اسبهی تأ ی ش ه اسشت و در یشان
هبانی ج ،وری اسبهی س عدوان نظام حکوهتی ج ی در ایشران نیشز اگرچشس راهشت و ارزش واتی
انسان س عدوان هبدای ششم در اصل دوم قانون اساسی ذ ر ش ه ه ولی در ه،ین د تزادی و راهت
واتی انسانی توأم ا هسئولیت او در را ر ک اون تعیین گردی ه اسشت (ضشیایی فشره - 206 :1384
.)7
در فصل سوم قانون اساسی نیز س طی اصول ( )42 - 19تحت عدوان «حقشوو هلشت» قواعش
هختلفی تعیین گردی هه در شو هورد قی هوازین اسبهی یا هبانی اسبهی ذ ر گردیش ه اسشت .پشس
رای ف م حقوو شر هوردنظر قانون گذار ای س تهوزههای اسبهی رجوع ن،ود.
 .3نگاه اسالم به حقوق بشر

حقوو اسبهیه یکی از نظامهای زرگ حقوقی دنیاست .هسل،انان ر هبدای قرتن و سدت شس تدظشیم
اجت،اع پرداکتس و نظم نویدی را هبدی ر ان درزهیدسهای سیاسیه اقتصادیه اجت،اعی و حقوقی ایجشاد
ن،وده است و هسائل حقوقی و احکام هعاهبت و تجارت و روا ط شخصی را ا توجس شس رهد،ودهشای
تاب و سدت رقرار ردن  .حقوو اسبهی رگرفتس از هدا ع اسبهی یعدی تابه سدت و سیرهه عقشل
و اج،اع وده و ج ت این حقوو در راستای اداره جاهعس اسبهی هبتدی ر ع ل وده است.
تزادی و را ری انسان در سایس اعتقاد س وح انیت و ق رت اهلسی ک اون تحقشق هشییا ش شس
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ضاهن اجرای اصول را ریه تزادی و رادری استه هخصوصشاً اذعشان شس عظ،شت و وحش انیت کش اه
اعتقادی در انسان س وجود هیتورد س عاهشل ازدارنش های در تسشلیم شس ردگشی و اسشارت و هوجش
هقاوهت انسان در را ر تجاوز و ست،گری است .اعتقاد س عظ،ت و ق رت ک اه فکر تسشاوی و تزادی
شر را در ذهن هر هسل،ان پ ی هیتورد و غریزه تجاوز و ره ششی از انسشان دیگشر را در وجشود او
سر وب هی د ه یشب س این کصوصیت یکی از اهتیشازات ع،ش هی دیشن اسشبم و اصشول یکشی از
تجلیات عالی ت ،ن شری است ( وازاره .)55 - 63 :1357
اصوتً توحی و اعتقاد س وح انیت پروردگار ا هرگونس تبعیض و ناادپرستی و ناسیونالیسم افراطشی
س هبارزه رکاستس است .ان یشس توحی ی هتض،ن نگرش را رطلبانس و ع الت هحورانس کواه شود .در
دین هبین اسبم و نیز تیات قرتن ریم س انسان اه،یت ویشاهای داده شش ه اسشت و او را هوجشودی
شریف و ن،ونس قشرار داده و دارای راهشت انسشانی دانسشتس اسشت( .اسشرا  )70 /و ش ین لحشاا او را
رکوردار از اهتیازاتی دانستس است س لذا هم تنان رکورداری از تزادی ارادهی توأم ا هسئولیت اسشت
س س هوجب تن هیتوان سرنوشت کویو را رقم زنش و نتیجشس شار کشوب و ش کشویو را بیدش .
(جاشیس  )15 /اساس هبارزه پیاهبران و زرگان دیدشی در طشول تشاریخ در ج شت در هشم شکسشتن و
اهتیازهای طبقاتی و هفاکرات و رتریجوئیهای ناشی از قوهیته نااد و ثروت و غیشره و ارزش دادن
س شخصیت ذاتی انسان و تزادی او وده استه عبارت هعروف علی ن ا ی طالب شس :دش ه دیگشری
هباش در حالی س ک ا تو را تزاد تفری ه استه تأ ی ر توجس دادن انسان س ارزش ذاتی کشود و نفشی
اسارت و ردگی او س هر شکل تن است (ه رپروره .)37 :1374
در فقس اسبهی دین و حقوو س هم تهیختسان و این سیستم قانونی ر اساس هعدوی پایس گشذاری
ش ه و قانون گذار نخسته پروردگار ج ان است س ا فرستادن تاب ریم و یا ا ز ان پیام تور کشود
تشریع و قانون گذاری رده است و از این ج ت قانون اسبم ا قشوانین غر شی و قشوانین ج یش شس
صرفاً ناشی از دولت است ج ایی پی ا هی د (هح،صانیه .)219 :1358
از دی گاه اسبم انسان راهت دارد و اوست کلیفس ک ا ر روی زهین  .این راهشت دارای ارزششی
است القوه س ا تبش و تکاپوی انسان در هسیر حیات هعقول کویو س فعلیت درتهش ه و هوجبشات
سعادت انسان را فراهم هیسازد.
اسبم ا پیون زهیدسهای گوناگون زن گی و س ویاه عبادت و حقووه شر تن اسشت شس شا ایجشاد
انسجام و سازگاری درونیه ا نظام حقوقی کود را پیراستس و استوار سازد .در ایدجا هیتوان هف شوم تن
روایت شکوه،د اهام صادق را ف ،ی س فرهود:
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«پروردگارا ،در همه رفتارها و حاالت یک انسان وظیفه شناس تجلکی مکیکنکد؛
انسانی که به حقوق دیگران احترا میگذارد» (جوادی ملی25 :1381 ،ا.

قرتن هجی جاهعس سازهان یافتس انسانی را تحت عدوان «اهشت» یشاد هشی دش  .ک اونش در یشان
تأسیس جاهعس ن،ونس اسبهی هیفرهای « :ش،ا را اهشت هیانشس و هعتش لی شس دور از هرگونشس افشرا و
تفریط قرار دادیم تا ن،ونسای رای هردم اشی و پیاهبر هم فرد ن،ونسای شرای شش،ا اسشت» (هشود /
118ه قره 213 /ه قره .)143 /
پس انسان هوجودی است دارای تزادیه تعقل و هسئولیت در ت،ام شئون فشردی و اجت،شاعی و از
این روست س انسان هدزلت و شأنی رتر و ارفع از سایر هوجودات هییا .
و از این رو اسبم و نظام حقوقی تن دارای اهتیازاتی است ازج،لس:
 .1دعوت س توحی ه اسبم هب أ ت،ام هوجودات عالم را ک ا و ازگشت ه،س را نیز س سوی او هیدانش
(انا اهلل و انا الیه راجعون)
 .2پرهیزگاری (تقوا) هعیار و هیزان فضیلت است؛ س هدجر س نفی تبعیض هیگردد( .حجرات )13 /
 .3قائل ش ن احترام شایستس نسبت س عقله تا جایی س عقل یکی از هبانی دیدی و یکی از «ادلشسی
ار عس» سش،ار هیرود .اسبم عقل را هدا تکلیف و راه وصشول شس احکشام دیشن قشرار داده اسشت
(.ال،ل

)10 /

 .4هسئول ودن هر س در را ر اع،ال کویو( .نجم )40 /
 .5ج،ع ین دنیا و تکرت اسبم تدهی را هاند تییدس دورویی هیدان س ی

روی تن هظاهر زنش گی

هادی و نیازهد یهای این عالم را نشان هیده و روی دیگر تن احتیاجات هعدشوی و نیازهدش ی-
های اکروی را .اسبم س هیر وجسه تضادی ین تکرت و دنیا ن،شی یدش  .اسشبم عقیش ه دارد :شس
رقراری ی

زن گی س ت،ام هعدی صحیح و سعادت خوه جز در سایسی هوازنس ین دیشن و دنیشاه

رکوداری اهل و هشروع از هظاهر زن گی هادی اهکان پذیر نیست.
 .6دعوت س دانو و فرهدگه «طلب العلم فریضه علی کل مسلم»ه فراگرفتن دانشو شر هشر فشرد
هسل،انی کواه زنه کواه هرد تزم و واجب است« .اطلبو العلم من الهدنا النی ا نا»( .حش یث
نبوی).
 .7تأسیس هبادی دهو راسی؛ اسبم اساس حکوهت کود را شر هبدشای هششورته نصشیحته اهشر شس
هعروف و ن ی از هدکر هپایس ریزی رده است( .تل ع،ران 159 /ه شوری )38 /
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 .8لزوم رقراری ع الته اسبم علت ته ن پیشاهبران و فشرود تهش ن رناهشسهشای تسش،انی راه رقشرار
ساکتن ع الت و ریشس ن ردن دیاد ستم و ظلم هعرفی ن،وده است( .ح ی .)25 /
 .9داشتن سیستم اقتصادی اهل؛ اسبم در عین ایدکس هالکیت فردی را هحترم هیش،ارده راههشایی
نیز رای ع م ت،ر ز ثروت در دست افراد هع ودی ه قرار داده س چدانچس تن اصول رعایت گشردده
ع الت اجت،اعی رقرار کواه ش اکتبفات طبقاتی تا ح ود ه،کن از ین کواه رفت( .تلع،ران
)92 /ه (تو س )35 /ه (تو س ( )6 /قر انیه .)42 - 436 :1366
ا توجس س هزایای حقوو اسبهی س در ات ذ ر گردیش ه اصشول لشی و هبشانی را شس در هدشا ع
اسبهی ناظر س حقوو شر هستد را هیتوان در هوارد ذیل یان ن،ود.
 .1دو سرشتی ودن انسان ( شو س سوی نیکیها و پلی ها)  .2ا ی شودن انسشان  .3انسشان
هوجودی است اجت،اعی و چون هوجودی اجت،اعی است نیازهایو نیز در نظاهی ج،عی تشأهین هشی-
شودو قوانین و هقررات ای عبوه ر فردیت انسان ر نیازهای او ا توجس س اجت،شاع تعیشین ششود.4 .
انسان در هقا ل پروردگار و نع،تهای او هسئولیتهایی دارد .یکی از هبشانی حقشوو ششر در ان یششس
اسبهی پیون کاص انسان ا ج ان و وظیفسای است س او نسبت س نع،شتهشای پروردگشار در ایشن
ج ان دارد .5 .تقدین وحی و قرتن رای راهد،ایی انسان نازل ش ه است  .6اصل رکشورد انسشانی شا
هخالفان اعتقادی  .7ع م تبعیض در ش،ول قوانین اسشبهی  .8پیشاهی ج شانی .اسشبم شرای ه،شس
اعضای کانواده ج انی پیام دارد و تن ا را هخاطشب کشویو دانسشتسه هش عی ارائشس نظشاهی حقشوقی و
اعتقادی صالح رای ج انیان اسشت  .9اسشبم شر احتشرام شر ع ش و سشوگد ها پافششاری هشی دش
(شادانه.)3 - 51 :1385

 .4تبیین دیدگاه قانون اساسی

ح،ایت از حقوو شره در چ ارچوب نظام حقوقی هر شور تحقق هییا ه و از تنجائی س ه شمتشرین
هدشأ حقوقی هر شوره قانون اساسی تن شور استه هیزان توجس و اهت،ام س ایشن هقولشس را ایش در
قوانین اساسی شورها جستجو رد .قانون اساسی ج ،وری اسبهی ایران نیز ویاگی کاصشی دارد و
تن رویکرد دیدی – اسبهی این قانون است س حقوو هلته ا تفاسیر کاص کویو را ارائس هین،ای .
راهت انسانی س عدوان دال هر زی حقوو شر از هدظر اسبم ( س طور عام) و قانون اساسی ( سطشور
کاص) حقوو هختلف زیر را س عدوان دالهای شداور و در تض،ین راهت انسان هوجب هیگردد:
حقوو ه نیه س صور گوناگون تزادی فردی کواه هادیه کواه هعدوی رای انسان حفظ و تض،ین
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هی د  .این حقوو س انسان اهکان تحقق ه فهای کویو را هیه .
حقوو اقتصادی و اجت،اعیه س افرادی را س از لحاا اقتصشادی و اجت،شاعی ضشعیف هسشتد را
ح،ایت و از قی ق رتهایی س ر تن ا هسشلطانش رهانش و از سشوی دیگشر حش اقل هعیششت و رفشاه
اجت،اعی را رای افراد جاهعس فراهم ن،ای .
حقوو فرهدگیه س شاهل حقوو هختلفی از حق و تعلیم و تر یته حق دیدی جاهعس سیاسی و ...
هیشود.
حقوو سیاسیه س تزادی انسان را درنتیجسی هشار ت وی در اع،ال ق رت تض،ین هشین،ایش .
اینها حقوقی هستد س هر فرد انسانی س عدوان ش رون ه اعم از فعال یا غیرفعال ایش از تن هدتفشع
شون .
قانون اساسی ا توجس س رویکرد اسبهی کویو ت،اهی ایشن حقشوو را شرای ت،شام تحشاد انسشان
یکسان هیانگارد .و ر تن است س انسانها ذاتشاً دارای ششئون و حیثیشت را رنش (اسشراء  )70 /اهشا
هر س قادر استه ،ال انسانیت را طی د و س هراجع عالی ارتقاء یا (حجرات )13 /ه (حجرات /
)49ه و ایدکس در قرتن را ری در انسانیت و ع م تبعیض ین زن و هرد س رات تأ ی گردی ه اسشت.
(نساء 1 /ه نساء 124 /ه نساء 32 /ه نحل 97 /ه قره 282 /ه نساء 34 /ه نساء )11 /
دا راین در قانون اساسی ج ،وری اسبهی ( س عدوان سد گفت،ان اسبم سیاسی) و ا توجشس شس
صبغس دیدی تن شاه اهت،ام س حقوو شر (حقوو هلت) هستیمه س در ذیل شس ششاکصهشای ایشن
حقوو ا اکتصار و س صورت هص اقی اشاره هیگردد.
 .1 - 4حقوق مدنی

در ارتبا ا حقوو ه نی ش رون ان در قرتن س تیات هتع دی رهیکوریم س رعایت حقشوو هشردم را
واجب ال ی دانستس است .نظام حقوقی اسبم از حیث کصوصیات قانون گذاری و تششریع و ه،چدشین
اصول لی دارای هبکها و ضوا ط ویاه است س ازج،لس تن ا هیتوان س هوارد زیر اشاره رد.
هماهنگی حقوق اسالم با نیازهای بشری معاصر

دارا ودن قواع لی و فراگیر هاند تزادیه تزادگیه نفی ضشرره احتشرام شس افکشار و عقایش و راهشت
انسانیه حفظ و پاس اری از جان انسانهاه حفظ نظام اسبهیه تق م صلح و اکبو حسشدسه ع،شل شس
پی،انها و تع ات و اصولی چون اصل اقت ار اسبهیه اصل ع الت کواهی و غیشره (چوپشانی یزدلشیه
. )92 :1384
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در قرتنه در اب تزادی و هصادیق تن و هدع تح،یل س تیات هتع دی رهیکشوریم (زهشر 17 /و
18ه قره 256 /ه نحشل 124 /ه انسشان 4 /ه شف  .(28 /در نظشام ج ،شوری اسشبهی و قشانون
اساسی نیزه اصل تزادی س عدوان یکی از حقوو حقس هلت و از لوازم راهت انسانیه هشورد پشذیرش و
عدایت قرار گرفتس است .اهام خمینی در این زهیدس هیفرهاید « :تزادی هشال هشردم اسشته قشانون
تزادی دادهه ک ا تزادی داده س هردمه اسشبم تزادی دادهه قشانون اساسشی تزاد داده شس هشردم»( .اهشام
ک،یدیه 1372ه  .)122 :5ه،چدین ایشان در جای دیگری هیفرهاید « :در اسبم اکتدشاو نیسشته
در اسبهی تزادی است رای ه،س طبقاته رای زنه رای هرده رای سفی ه رای سیاه رای ه،شس ».
چوپانی یزدلیه .)92 :1384
قرتن هسئلس تزادی را در قالب توحی یان هی د و س تقی و تع ش و التشزام انسشان شس اطاعشت
فرهان ک ا و نفی هطلق اطاعت غیر ک ا  ...دعوت هین،ای ه ک اپرست واقعی یش

انسشان تزاد اسشت

س در را ر هیر ق رتی سر تعظیم فرود ن،یتورد (ع،ی زنجانیه .)241 :1362
تزادی دارای هصادیقی است وه اسبم قانون و اساسی هصادیق تزادی را نیز هورد عدایت و تأ یش
کود قرار دادهان  .ازج،لس تزادی سیاسیه تزادیهای فردیه تزادی عقیش ه و تزادی یشان و هطبوعشاته
تزادی هر و س اقوام و قبایل و اقلیتهای هذهبی و ...
.1 - 1 - 4تزادی فردی :قانون اساسی در اصل دومه یکشی از ار شان و پایشسهشای اصشلی نظشام
ج ،وری اسبهی ایران را ای،ان س ک ای یکتا و اعتقاد س شعائر اصشلی و اولشیتشرین سشخن اسشبم
یعدی تالساتاهلل و اکتصاص حا ،یت س او و تسلیم تد ا در را ر او را هتذ ر شش ه و شر اسشاس ایشن
اصله لیس انسانها در ایران اسبهیه تد ا و تد ا در را ر ک اون هتعال تسلیم وده و د گی و رنو
در را ر هر تنچس غیر ک ا است س لی ه،دوع و ناهشروع است .در اسبم تزادی ی

اهر قشراردادی و

جعلی نیست لکس اهری است فطری س ا کلقت هر انسانی در ن اد او س ودیعس گذاششتس هشیششود و
سی را حق سلب تن از دیگری نیست .اهام علی فرمود :ای ا الداس ان ادم لم یل سی اً و ت اهس و
ان الداس ل م احراره (ای هردم هیر ی

از تدهیان تقای دیگری و یا رده دیگری تفریش ه نشش هانش

لکس ت،اهی انسانها س طور یکسان تزاد س دنیا ته هان و سی را ر دیگری اهتیازی نیست).
.2 - 1 - 4تزادی عقی ه و یان :دین هبین اسبم دعوت و تبلیغ کویو را ر هبدشای حک،شت و
علم و تعقل و هبادلس عل،ی استوار ساکتس است( .نحل 124 /هزهر )18 /
اهام خمینی در اب تزادی یان و عقی ه هیفرهاید :
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«حقوق اولیه بور است که من میتواهم زاد باشم ،من میتکواهم حکرفم زاد
باشد ،من میتواهم مستق باشم( ».اما تمینی130 :1372 ،ا.

ایشان ه،چدین هیفرهاید :
«در جمهوری اسالمی هر فردی از حآ زادی عقیده و بیکان برتکوردار تواهکد
بود ،منتها این زادی را در مورد گروههای وابسته به قدرتهای تارجی استثناء
نموده است.

قانون اساسی نیز در اصول  34و 32تزادی یان و عقی ه را هورد تائی قرار هیده .
در اب تزادی عقی ه و یانه نکتسای س ای روشن شوده حث ارت اد است س ه،کن است چدشین
شب س شوده س اسبم ا این حکمه هخالف تزادی فکر و عقی ه و یان است .اهشا شوازار ()94 :1357
چدین تحلیل هی د  :هجازات ارت اد هرگ نیسته زیرا اسبم هرگز ن،یکواه عقیش های را شس اجبشار
تح،یل د ه ا اینه،سه در هورد هدافقاتی س ا دش،ن دار تید و نظم و اهدیت جاهعس هسل،ان را شر
هم زند ه هجازات اع ام پیو یدی ش ه است .س دستور پیاهبر صش افشراد از دیشن رگششتسای شس شا
هدافقان در هبارزه ا حکوهت اسبمه ه،کاری دد ای اع ام شون ».
 .3 - 1 - 4تزادی هطبوعات :هطبوعات س عدوان ر ن چ ارم هشردم سشاتری و طبیشسدار نقش
حکوهت و دولته و س هعدای دقیق ل،س نق ق رته ه،یشس طرف ار تزادی ودهانش  .تزادی هطبوعشات
هثل هواست رای انسانه ه،چدان س انسان ون هوا هیهیرده ون تزادی نیشز درکشت هطبوعشات

طراوت شادا ی و حتی جان کود را از دست هیده ( رام پوره  .)142 :1380اهام خمینیی در
این اره هیفرهاید  :هطبوعات ای هثل هعل،یدی اشد س ه،لکت را و جوانان را تر یشت هشی ددش و
ترهان هلت را هدعکس هی دد (اهام ک،یدیه .)191 :1372
.4 - 1 - 4تزادیهای هر و س اقوام و قبایل هختلف ایران و اقلیتهشا :ایشن هحشور در اصشول
هتع د (15ه 12ه 13ه  )16هورد تا ی قرار گرفتس است .چرا س اسبم س این اهر اهت،ام ویاه داشتس
و رتری را صرفاً در تقوا دانستس است نس در چیز دیگر و شر تن اسشت شس ه،شس انسشانهشا در اصشل
انسانیت را رن (حجرات .)23 /
 .2 - 4حقوق اقتصادی و اجتماعی

حقوو اجت،اعی ا حقوقی س فرد تن را س عدوان ایدکس عضو جاهعشس اسشت و شا فعالیشت شخصشی و
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حرفسای کود و یا ا س ارگیری دارایی کود در اجت،اع تأثیر هیگشذارده دارا اسشت .دولشت شر اسشاس
(لکل رزو) و حق حیاتی س ه،گان در نظام اسبهی دارن ه هوظف است شرای تشأهین زنش گی افشراد
ازنشستس؛ یکاره پیر و از ار افتادهه یسرپرسته در راه هان ه و نیز تأهین هزیدسهای فووالعاده افشراد
در را ر حوادث و سوانح و ه،چدین در هورد ک هات

اشتیه درهانی طبق قشوانینه اقش اهات تزم را

هع،ول و از هحل درته های حاصل از هشار ت هردمه هزیدسهای تن را تأهین ن،ای .
اسبم س عدوان ی

تیین جاهعس س عدایت ه،س جانبس س نیازهای هادی و هعدوی دارده ح،ایت از

هحروهان را س نحو ج ی دنبال هی د و ا اکتبف طبقاتی س هبارزه رهیکیزد .حکوهشت اسشبهیه
یتال،ال هسل،ین را تأسیس هی د ه هدا ع تن را از طریق اکذ هالیشاتهشای گونشاگون و ثشروتهشا و
ذکایر هشترک جاهعس تأهین هین،ای و تنگاه وجوه تن را ر اساس ضوا ط و قواع هشخص در ج ت
تأهین هصالح و هدافع ع،وهی س هصرف هیرسان .
عالیترین ه ف اقتصادی در نظام حقوو اسبهی رتوردن نیازهای هادی انسان در جریشان رشش
است .ریشس ن ردن فقر و هحروهیته س وسیلس هبارزه ه اوم ا عواهل فقرزا و هحروهیشت تفشرین از
اه اف اقتصاد اسبهی ه است پیاهبر ا رم فرهود« :کادالفقر ان یکون کفراً» (ع،ی زنجشانیه :1368
.)253
 .1 - 2 - 4تأهین اجت،اعی :ازج،لس حقشوو اقتصشادی و اجت،شاعیه حشق رکشورداری از تشأهین
اجت،اعی است .طبیعت انسان تن چدان نیست س از ق رت ار و کبقیت در ه،سی ششرایط و شرای
ه،یشس در طول حیات کویو رکوردار اش  .در دوران کبفت علی هنگامیکه حضشرته پیرهشرد
از ارافتاده نا یدایی را هی دی س از هردم تقاضای ،

هی د و از حالو جویا هیشود هشیگویدش :

نصرانی است ؟ تثار کشم ر چ رهاش تشکار هیشود ه فریاد رهیتورد« :او تا جشوان شود شس شارش
شی ی ه ا دون س پیرهرد ش ه و ناتوان گشتس وی را س حال کود رها ن،ودهای و از احسان و ،ش
هحروم هین،ایی تنگاه این دستور را صادر هیفرهای  :انفقوا علیس هن یتال،شال ( شرای وی از یشت-
ال،ال هست،ری قرار دهی (ع،ی زنجانیه .)248 :1368
 .2 - 2 - 4حق شغل و تزادی انتخاب شغل :در زهیدس تزادی انتخشاب ششغل شا ایدکشسه اسشبم
شیوههای تح،یل و اجبار و یگاری را هحکوم و رضایت وی را تزم هیدان  .چدانکشس رسشول کش ا در
ناهس س عب اهلل ن حجو تأ ی ن،ودن س سشی را شا ا شراهه وادار شس شار هکشن (ع،یش زنجشانیه
 .)25 :1368ار و اشتغال در تأهین سبهت اقتصادی جایگاه ویاه دارد و قانون اساسشی ج ،شوری
اسبهی ا عدوان حق انتخاب شغل رای ه،س افراده اجرای سیاستهای هتدشوع اششتغال را شس دولشت
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تکلیف رده است( .اصول  28و  )43در اصول  28و 43نفی ره شی در شار و تشأهین ششرایط و
اهکانات ار رای ه،س هورد توجس قرار گرفتس و تأ ی ش ه است.
 .3 - 2 - 4هالکیت کصوصی :در اب هالکیت کصوصی هم اسبم هر شس را هالش

سشب

و ار کویو هیدان و هر فرد هیتوان دارای اهبک و دارائی اش  .این حق ر اسشاس قاعش ه فق شی
الداس هسلطون علی اهوال م است هگر هضر س حال ع،وم هسل،ین اش .
ضوا ط ح،ایتی و نیز هح ود دد ه حا م ر خو کصوصی نیز در قشانون اساسشی هطشرح شش ه
است .در دار س رس،یت شداکتن هالکیت نسبت س سب و ار و هحتشرم شش،ردن هالکیشت هششروع
(اصول  46و  )47هح ودیتهایی نیز ر هالکیت کصوصی وجود دارد.
 4 - 2 - 4اهدیت اقتصادی :اهدیت اقتصادی عبارت است از هیزان حفظ و ارتقای شیوه زنش گی
هردم ی

جاهعس از تأهین اتها و ک هات و هم از هجرای ع،لکرد داکلی و هم حضور در ازارهشای

ینال،للی .در ه،ین راستا قانون اساسی ج ،وری اسبهی ایرانه دولت را س پیریزی اقتصاد صشحیح
و عادتنس ر طبق ضوا ط اسبهی ج ت ایجاد رفاه و رفع فقر و رطرف ساکتنه هر نشوع هحروهیشت
در زهیدسهای تغذیسه هسکنه اره

اشته تع،یم ی،سه تأهین کود فایی در علوم و فدون و صشدعت و

شاورزی هوظف رده است (اکوان اظ،یه .)8 - 36 :1385
دیباچس قانون اساسیه اصل را ر رفع نیازهای انسانی در طی رش و تکاهل کویو گذاششتس و شا
تکیس ر وسیلس نس ه ف ودن اقتصشاده زهیدشس سشازی شرای شروز کبقیشتهشای هتفشاوت انسشانی را
سرلوحسی رناهس اقتصاد اسبهی قل ،اد هی د  .س ه،ین ج ته تأهین اهکانشات هشالی و ایجشاد شار
رای ه،س افراد و رفع نیازهای ضروری س هدظور ایجاد ح اقل را ری اقتصشادیه شسعدشوان پششتوانس
اصلی حفظ تزادی انسانه ت ،ی اتی در قانون اساسی ج ،وری اسبهی ان یشی ه ش ه است (ششفیعیه
.)44 :1386
.5 - 2 - 4اهدیت قضایی :اهدیت قضائی س هعدی هصونیت جانه ناهوسه حیثیته شرف و تزادی
و هال افراد از هرگونس تع ی و تجاوز است (طباطبایی هوت،دیه  .)50 :1370قشرتن یکشی از اهش اف
استقرار حا ،یت ک ا و استخبف صالحان و طرح لی اهاهت را تحقق اهدیت هعرفی رده است( .نور
 )55 /تیات اتهی ا تا ی ر اصل راهت و ارزش واتی انسان ر حفظ حرهشت و حشریم و اهدیشت
فردی و اجت،اعی افراد در حوزههای فردی و اجت،اعی و هخالفت ا هرگونس تع ی س او پای فششرده-
ان  .این هعدا س ویاه از هقام عالیسای س ک اونش شرای انسشان قائشل اسشت تشر ف ،یش ه هشیششود
(طباطبایی هوت،دیه .)190 :1380

قانون اساسی و حقوق بور در ناا حقوقی جمهوری اسالمی ایران

در اب اهدیت حقوقی یا قضاییه هبک و هبدای اصلی ای،دی و اهدیشت قضشایی در یش
ع الت ورزی تن است .ی
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جاهعشسه

نظام قضائی ای ع الت پذیره ع التگسشتر و در حقیقشت عش الت هحشور

اش تا توان ای،دی واقعی قضایی یا حقوقی تحاد جاهعس را فراهم د .یکشی از سشازو ارهای تشأهین
اهدیت قضایی در روایاته رعایت ع الت و تساوی افراد در را ر قانون است شس از پایشسهشای اساسشی
قضاوت هحسوب هیشود .اهام صادق میفرماید « هر س گرفتار قضاوت ش ه ایش در اششاره و
نگاه ردن و هحل نشستن تساوی را رعایت د  » .تأ یش اسشبم شر ششرایط قضشات و ارگشذاران
قضایی و ضرورت اتصاف تن ا ر ع الته علمه حک،ته تجر س و رعایت دقیق ضشوا ط توسشط ایششان
نشاندهد ه ع،ق و اه،یت این وظیفس سدگین اسشت .از دیگشر حقشوو اقتصشادی  -اجت،شاعیه دیگشر
هصادیق اهدیته هثل اهدیت جانیه هالیه ت روییه اقاهته هسکن و کلوت است س در قشرتن در هشورد
تائی و تأ ی قرار گرفتس س س ترتیب در تیسهای ذیل اششاره گردیش ه اسشت( :اسشراء )23 /ه ( قشره /
)188ه (حجرات )11 /ه (انفال )85 /ه (نشور )28 /ه (حجشرات  .)12 /در قشانون اساسشی ج ،شوری
اسبهی ایران نیز شاه عدایت س هصادیق هتع د حقوو اقتصادی و اجت،اعی هستیم.
در اب حقوو قضائی نیز قانون اساسی اهت،ام ویشاهای دارد و حقشوو هتعش دی را از ج،لشس حشق
داشتن و یل (اصل  )35حق دادکواهیه تعقیب قانونیه (اصول 32ه 34ه )171اصشل رائشت (اصشل
 )37حق تج ی نظره اصل قانونی ودن جرم و هجشازات (اصشول  36و  )169حشق رکشورداری لشذا
دادرسی عادتنس (اصل  )151هدع شکدجس و حقوو هتع د درگیری را س هدظور ایجاد اهدیت قضشائی
و رعایت ع الت ه نظر داشتس استه س در اصول هتع د تصریحاً و یا تلویحاً ذ ر گردی ه است .شرای
هثال در اب هدع شکدجس اصل ( )38هقرر هیدارد« :هرگونس ششکدجس شرای گشرفتن اقشرار و سشب
اطبع ه،دوع است .اجبار شخص س ش ادت یا اقرار یا سوگد هجاز نیست و چدین شش ادت و اقشرار و
سوگد ی فاق ارزش و اعتبار استه هتخلف از این اصله طبق قانون هجازات هیشود .ایشن هسشئلس در
زهان ت وین قانون اساسی نیز هطرح نظر وده است .هیتشوان توجشس شس ایشن هسشئلس را در هشذا رات
هجلس ررسی ن ایی قانون اساسی هبحظس ن،ود .تیت اهلل هکارم شیرازی در ه،شین هجلشس چدشین
هیگوید :
«در تما دنیا شلنجه ممنوب است ،در اسال هم ما جایی در تاریخ نکداریم ککه
کسی را برای اقرار گرفتن شلنجه کنند .پس از نار اسالمی و هم از ناکر دیگکر
این کار ممنوب است .سابقاً که تود ما محلو بودیم ،شلنجه را منع میککردیم
ولی حال که حلومت به دست ما افتاده چرا شلنجه را منع نلنیم .اگر این ککار
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را نلنیم تیلی اثر سوء میگکذارد» (موکروح مکذاکرات مجلکس بررسکی نهکایی
قانون اساسی779 :1364 ،ا.

 .6 - 2 - 4جلوگیری از ثروت های ناهشروع :اصل چ ل و ن م قانون اساسی س هدظور تحقشق
خشی ن س ع الت اجت،اعی و دا ر وظیفس اهر س هعروف و ن ی از هدکر و ایجاد اهدیشت اقتصشادی و
تشویق س سرهایس گذاری در عرصسهای هشروع تولیش و توزیشع و سشتن راههشای فسشاد و اسشراف و
اشرافیت و طاغوت زدایی و نیز س کاطر ریشس ن ن،ودن عواهل فساد و اکتبس و ایجاد جو سشالم در
دوایر دولتیه دولت را هوظف رده است س جلوی ثروتهای ناشی از فعالیتهای شاذب و ناهششروع
س س جز فساد اقتصادیه هانع از رش جاهعس است گرفتس و س صاحبان اصلی تن شا هسشترد دش و در
صورت نبودن تن ا س یتال،ال هسترد ن،ای (ع،ی زنجانیه .)374 :1368
قاع ه نفی اضرار و ضرر س غیر وتضر و ت ضشرار فشی اتسشبم و حرهشت انحصشار و احتکشار و
ه،چدین ر اکواری و دیگر هعاهبت اطل و ناهشروع ه،گی درج ت ح،ایشت از حقشوو اقتصشادی و
اجت،اعی هلت است.
س ار ان اکتن انفال و ثروتهای ع،وهی از سوی دولت از ج ت رفشع فقشر و هحروهیشت (اصشل
 )45و استرداد ثروتهای ناهشروع (اصل )49در قانون اساسی پیو یدی ش ه است.
 .7 - 2 - 4حقوو اقلیتها :اسبم س تزادیهای شخصی یگانگانه اقلیشتهشای دیدشی در حش
حقوقی س ی

هسل،ان داشتسه احترام هیگذاشتس است .هخصوصاً در قراردادهایی س ا این گشروههشا

اهضا رده تزادی فکر و عبادته تزادیهای سیاسی و اقتصادی را در را طس ا هالکیته ازرگانی و اره
رای تنان تأهین رده است ( .وازاره .)117 :1357
س طور لی اقلیتهای دیدی را هیشود س سس دستس تقسیم رد .1 .پیروان اسبم غیر از هشذهب
جعفری اثدی عشری  .2اهل تاب و اهل ذهس زردشتیانه ی ودیانه هسیحیانه  .3اقلیتهائی شس نشس
س اسبم ای،ان توردهان نس ادیان ال ی دیگره چس کود را پیرو تئین کاصی اند یشا شس هشیر هشذهبی
اعتقادی ن اشتس اشد .
دستس اول هش،ول (اصل  )12قانون اساسی هستد س تصریح هین،ای ه علیرغم ایدکشس هشذهب
رس،ی شیعس اثدی عشری استه اهل تسدن اقلیت س حساب ن،ی-تید س این دستس را شاهل پیشروان
هذاهبه اعم از حدفیه شافعیه حدبلیه هالکی وزی ی هیدان ».
دستس دوم هش،ول (اصل  )13قانون اساسی هستد ه س س عقی ه هارسل وازاره حقوو ایدشان شس
کاطر انتساب س پیاهبران تس،انی و تب س،اوی است .س ع،ی زنجانی حقوو ذیل را رای تنشان از
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هدظر اسبم هقرر هیدان :
هصونیت هطلق و ه،سجانبسه تزادی هذهبیه تزادی هسکنه استقبل قضائیه تزادیهای حقشوقیه
تزادیهای اقتصادی و روا ط ازرگانیه حق اجرا و رس،یت حقوو ه نی اقلیشتهشاه روا شط اکبقشی و
اجت،اعی هعین ا اقلیتهاه تزادی اقلیتها در فعالیتهای اجت،اعی.
دستس سوم هش،ول (اصل  )14قانون اساسی هستد س طبق تیس  8سوره ه،تحدس شا تن شا رفتشار
کواه ش  « .الیندکم اهلل ع الذی لم یقاتلوکم فی الای و لم یخرجوکم م دیارکم ان تبنرومم
و تقسطو الیدم ان اهلل یحب الهقسطی ».
 .8 - 2 - 4حقوو زن و را ری زن و هرد :از دیگر حقوو اجت،اعی و اقتصادی س تزم س ذ شر
است حقوو زن و را ری زن و هرد اسشت .اولشین اصشل عش الته از هدظشر رسیو اهلل برابیر و
یکسانی انسانها در کلقت و جود است .دین هبین اسبمه در ت،اهی هشواردی شس شخصشیت انسشانی
هبک قانون گذاری استه حقوو اهبً یکسانی رای زن و هرد وضع رده اسشته ه،چشون تزادیه
ای،انه ثواب و عقابه تعلیم و تر یته شغله ازدواج و یگانس هشبک رتشری در ایشن ششریعته راهتشی
است س ا تقوی س دست هیتی ه نس ا اهوال و دارایی.
ا عدایت س وظایف اقتصادی و اجت،اعی هرده س عبوه هزیدسهشای نفقشس کشانوادهه سشفر و سشایر
احکاهی س ار هالی را س ع هی هردم ن اده استه ین ترتیب چون فشار هالی یشتری شر ع ش ه
هرد است و از سوی دیگر نبود هرد فشار اقتصادی یشتری را ر کانواده وارد هین،ای ه اسشبم چدشین
تفاوتهای را قائل ش ه است .س البتس تر است گفتس شود اسبم چدین تداسبی را قائل شش ه اسشت.
قانون اساسی ج ،وری اسبهی ایرانه ا عدایت س هقام و هدزلشت زن در تفکشر اسشبهیه عشبوه شر
اکتصاص چد ین اصل س حقوو زن س نحو سیار هطلو ی در هق هس تن جایگاه و ارزش زن را ترسیم
ن،وده و س طور کاص س رعایت حقوو این قشر توجس داده است.
در هق هس قانون اساسیه پس از یان این نکتس س کانوادهه واح دیادین جاهعشس و شانون اصشلی
رش و تعالی انسان استه هیافزای  :کانواده واح دیادین جاهعس و انون اصلی رشش و تعشالی انسشان
استه و توافق عقی تی و ترهانی در تشکیل کانواده س زهیدسساز اصلی حر ت تکاهلی و رشش یا دش ه
انسان استه اصل اساسی وده و فراهم ردن اهکانات ج ت نیل س این هقصود از وظشایف حکوهشت
اسبهی است .زن در چدین رداشتی از واح کانوادهه از حالت شی ودن و یا ا زار ار ودن در ک هت
اشاعس هصرف زدگی و استث،اره کارج ش ه و ض،ن ازیافتن وظیفس کطیر و پر ارج هادری در پشرورش

50



فالنامه علمی ک پژوهوی انقالب اسالمی ،س  ،6بهار  ،96ش 20

انسانهای هکتبیه پیشاهدگ و کود همرزم هردان در هی انهای فعال حیات است .ه،چدین در ( دش
 4اصل  )3ازج،لس وظایف دولت را تأهین حقوو ه،س جانبس افراد از زن و هرد ایجشاد اهدیشت قضشایی
عادتنس رای ه،س و تساوی ع،وم در را ر قانون هیدان س ا توجس شس هفشاد ایشن اصشل هشیتشوان
نظرگاه تن را هبتدی ر تساوی زن و هرد دریافت .ه،چدین اصول (20و  )21شر تسشاوی زن و هشرد
تأ ی دارد.
در قرتن تیسهای هتع دی دظرگاه ک اون ی را پشت س تساوی زن و هرد هشاه ه هین،اییم شس
از تن ج،لس هیتوان س این هوارد اششاره ن،شود( :نسشاء  32 /و)1254ه (نحشل  ( )97 /قشره )282 /
(هائ ه ( )32 /انعام .)98 /
در تیس ( 32هائ ه) شتن ی

نفر را س ناحق را ر ا شتن ه،س انسانها هشیدانش « .من اجنل

ذالک کتبنا علی بی اسرائیل انه م نفساً بغیر نفس اوفساد فی االرض فکا نها الننا
م ا یاما فکانها ا یا النا

جهیعناً و

جهیعاً ولقا جاء رسلنا بالبینات ثم ان کثیراً مندم بعنا ذالنک فنی

االرض لهسرفون».
یا تیس ( 98انعام) س زن و هرد را از نفس واح ی هشیشش،ارد« .و هشو لشذی انششا م هشن نفشس
واح ».
اهام ک،یدی در هورد هقام و هوقعیت زن هیفرهای :
«زن مساوی مرد است ،زن مانند مرد زاد است که سرنوشت و فعالیتهای تود
را انتخاب کند .ایوان همچنین بیان میدارند :اسال زنها را قدرت داده اسکت،
اسال زنها را در مقاب مردها قرار داده ،نسبت به نها تساوی دارند .زن و مکرد
هم زادند در اینله دانوگاه بروند ،زادند در اینله رأی بدهند ،رأی بگیرنکد .مکا
میتواهیم زن د باشد مث سایر د ها ،انسان باشد مث سایر انسکانهکا ،زاد
باشد مث سایر زادها( ».اما تمینی217 :1372 ،ا
 .3 - 4حقوق فرهنگی

از ج،لس حقوو فرهدگی س در قرتن ان اشاره گردی ه استه حق تهوزش و پرورش و لشزوم اهشر شس
هعروف و ن ی از هدکر است س این دو هطلب در تیات هتع دی هورد تأ ی قرار گرفتس است .از ج،لس
(تلع،ران ( )104 /تلع،ران ( )164 /ج،عس .)2 /
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 :1 - 3 – 4تهوزش و پرورش :تعلیم و تر یت از اه اف عالیس انبیاء و وسیلس هش ایت ا دشاء ششر
وده است.
اهام خمینی که حکوهت اسبهی را ت اوم حکوهت انبیاء هیدان ه از سانی است س حکوهشت
را هسئول تر یت جاهعس هیشداس :
«اگر برای هر دولتی برنامهای است ،برنامه رسکول اککر  را مکیشکود گفکت،
همان سورهای که در اول وارد شده است ،ن برنامه رسول تداسکت أقکرأ باسکم
ربک الذی تلآ علم االنسان مالعم یعلم تما انبیکاء موضکوب بحثوکان ،موضکوب
تربیتوان ،موضکوب علموکان انسکان اسکت .مکدهانکد انسکان را تربیکت کننکد».
(سجادی186 :1378 ،ا.

 .2 - 3 - 4اهر س هعروف و ن ی از هدکر :اهر س هعروف و ن ی از هدکر از اصول و تهشوزههشای
ه م اسبم است و توصیس اهر س هعروف یا کیرکواهیه از اصول هسلم قرتن است این تاب تسش،انی
در هوارد سیاره اهر س هعروف را س هسل،انان یادتور هیشود .ای ش،ا گروهی اشی شس هشردم را شس
نیکو اری خواند ه س ار نی

رانگیزن و از ار ناپسد ازدارن (تلع،شران  )104 /پویشایی اسشبم

هرهون اهر س هعروف و ن ی از هدکر استه و سیاری از اصول ه م دیگر از این اصل سرچش،س گفتس
استه س ضرورت دارد س هشار ت و تعاونه اشاره دیمه تعشاون و هششار ت تد شا دششی عشاطفی و
هبتدی ر غیر کواهی نیسته رفتاری ناشی از کردهد ی است و هصشلحت جاهعشس را در شر دارد .قشوام
جاهعسی هسل،ان ر هیزان تعاون و هشار ت هردمه ستگی دارد و این تعاون است شس شس هسشئولیت
فرد در پیشبرد ه فهای اجت،اعی اسبمه اه،یت فووالعاده هیده ( شوازاره  .)79 - 80 :1357شا
توجس س هاهیت دیدی – اسبهی قانون اساسیه اه،یت و لزوم این ه م هورد توجس قرار گرفتس است و
در اصول هتع دی درراستای تحقق ایشن حشق هصشادیق هتعش دی را پشیو یدشی شرده اسشت :حشق
رکودرای از تهوزش و پرروش (اصول  30و د  3اصل )3ه حق تر یت نی رایگشان ( دش  3اصشل
)3ه اهر س هعروف و ن ی از هدکر و نظارت و هسئولیت ه،گانی (اصل .)8
 .4 - 4حقوق سیاسی

حقوو سیاسی یا حقوو ش رون یه حقوقی هستد س ر اساس تن افراد تواند در اداره سیاسی شور
س یم اشد و اراده کود را اع،ال ن،اید  .نگاهی س هاهیت هذهب شیعسه این نکتس را هشیرسشان شس
هذهب شیعس اهاهت هحور است و اهت در ت،اهی جوانشب اهشور سیاسشی و اجت،شاعیه حشق و تکلیشف

52



فالنامه علمی ک پژوهوی انقالب اسالمی ،س  ،6بهار  ،96ش 20

هشار ت دارد و دا راین ارزشهای هردم ساترانس در چ شارچوب ج ،شوری در هشتن و طشن اسشبم
شیعی وجود دارده ارزشهایی س از این هذهبه حشالتی ج انشش نی دارنش (کواجشس سشرویه :1382
.)190
در اسبم حکوهت فردی و استب ادی هردود ش،رده ش ه استه چرا س اسشبم حکوهشت هشردم و
قانون است .در اسبم حکوهت ه ف نیسته لکس وسیلسای در ج ت تحقق خشی ن شس هش فهشای
عالی استه و این حکوهت نس تد ا هتعلق س هردم استه لکس هقبولیت کود را نیز از هشردم هشیگیشرد.
چرا س ون هردم و نقو تنان حکوهت هوضوعیت پی ا ن،ی دش و تششکیل ن،شیگشردد (داسشتانی و
پروینه .)86 :1385
تزادی سیاسی نیز س عدوان ی

حق هورد پذیرش اسبم استه چرا س از اسباب و لوازم پرهیشز از

استب اد و حکوهت فردی است .تزادی سیاسی از نظر اسبم هششار ت در سرنوششت سیاسشی جاهعشسه
تشکیل احزاب و ج،عیتها و گروههای سیاسی تزاد و هجاز اسشت .شس ه،شین سشبب در اصشول (26
و )27قانون اساسیه تشکیل احزابه ج،عیتهاه انج،نهای سیاسشی و هدفشی اسشبهی و حتشی غیشر
اسبهیه تزاد است لذا اقلیتهای هذهبی تزاد قل ،اد گردی هان  .هرچد س تن ا را هقیش شس اصشول و
ضوا ط هشخصی ج ت اصبح جاهعس و رش صحیح افکار ع،وهی ن،وده است.
تجر س دهو راسی در ایران و س طور لی نوگرایی دیدی – سیاسی در ج ان اسبم ا هف وم شورا
شروع ش ه و ا تن پیون دارده رکبف دهو راسی غر ی س ا فردگرایی و حقوو طبیعشی تغشاز شش ه
است .تجر س دهو راسی در هذهب شیعسه س ویاه ا هفاهیم زرگی چون اهاهته غیبشت و وتیشت شس
هم تدی ه و درهم افتس ش ه است .هدا ع فق ی – بهی شیعس اهاهت را ریاست عاهس در اهور دیشن و
دنیا تعریف ردهان (فیرحیه .)135 :1384
در تجر س ج ،وری اسبهی در هف وم ج ،وری شاه ن ادهایی هاند ریاست ج ،وریه هجلشسه
شورا و ه،س پرسی هستیم و در هف وم اسبهی شاه ن ادهایی چون وتیت فقیشسه ششورای نگ بشانه
هج،ع تشخیص هصلحت نظام .گرچس هردم نبای و ن،شیتوانش هدششأ اعتبشار و هششروعیت حکوهشت
اسبهی اشد و اساساً حکوهت اسبهی تبلور حا ،یت ال ی استه س در هشروعیت کشویو نیازهدش
ان یشس و رأی انسان نیسته لکس هشروعیت تن ا اصل تن تهیختس استه ولی جریان و عیدیت یشافتن
حکوهت اسبهی جز ا رأی هوافق و هم سوی هردم اهکان ن ارد (رهد،اییه .)43 :1380
حضرت اهام رای هردم جایگاه و نقو لیش ی در حکوهشت اعشم از ششکل گیشریه ادارهه ج شت
گیریه اصبحات و تغییرات حکوهت قائل استه س نحوی س حکوهت س ت،اهس از تن هشردم اسشت و
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نقو هردم در حکوهت صوری و اعتباری نیسته لکس ه،س جانبس و ت،ام عیشار اسشت و حشق ایجشاد و
القاء و اصبح حکوهت رای هردم ثا ت است و هردم هیزان اهور و شاکص اصلی حکوهشت شسشش،ار
هیتید (داستانی و پروینه .)76 :1385
حکوهت از دی گاه اهامه ه،چون ژانوس دوگانس است س ر دو پایسه دیان گذاری هیششوده یکشی
ج ،وریت و دیگری اسبهیت .یعدی شکل حکوهته سشاکتار سیاسشی و نحشوه ترایشو ن ادهشای تنه
هطا ق ا تکرین دستاوردهای شریه یعدی ج ،وری است و لذا اهام ارهشا در تفسشیر واژه ج ،شوری
فرهودن س هدظور ها ه،ان ج ،وری هت اول است .ولی هحتوای تنه ر اسشاس ارزشهشای ا ثریشت
هردم ایران اسبهی است (هقی،یه  .)3 - 182 :1378ر اساس اصل پدجاه و ششم قانون اساسشی
ج ،وری اسبهی ایرانه د تشرین حا ،یشت در نظشام حقشوقی ج ،شوری اسشبهیه روایتشی ج یش از
حا ،یتی ال ی و هردهی است س ون تردی وجس ه،یزه این قانون اساس نسشبت شس سشایر قشوانین
اساسی است (طباطباییه  .)76 :1380گفت،ان اهام ک،یدی تشکارا اسبم شیعس را ا هفشاهیم اساسشی
دهو راسیهای ه رن همنشین رده است .این همنشیدی چدان هحکم و استوار است شس عشبوه شر
توصیسهای شفاهی و هکتوب اوه س عدوان سد حقوقی در قانون اساسی ج ،وری اسبهی ایشران نیشز
ثبت ش ه است و از اصول تغییر ناپذیره هحسوب هیشود .قانون اساسی ج ،شوری اسشبهی ایشران؛.1
ا تدای ر قواع و هوازین اسبهی و .2اتکای س رأی هردم را از اصول تغییرناپذیر این نوع از حکوهت
اسبهی هعرفی رده است( .اصل  )177دو ر ن ساکتاری ج ،وریت و اسبهیت شس گونشسای اسشت
س تفسیری دهو راتی

در اسبم شیعی ارائس هین،ای و از سوی دیگر هف وهی اسبهی از ج ،وریت

س نتیجس این همجواری اسبهیت و ج ،وریته ظ ور ن ادهایی است شرای تضش،ین ا عشاد دوگانشس
نظام یعدی اسبهی ودن و دهو راسی ودن است.
در قانون اساسیه اسبم س عدوان ی

دین در عین حال ی

هکتب و ی

ایش ئولوژی و طرحشی

است رای زن گی شر در ه،س ا عاد و شئون تن .و ج ،وری اسبهی یعدی حکوهتی س ششکل تن را
عاهس هردم انتخاب ردهان و هحتوای تن ر اساس هبانی عقی تی و رناهشسهشا و طشرحهشای لشی و
ه فهای اساسی اسبم هبتدی ش ه است .و تنچس س نام حقوو شر کوان ه هیشوده هورد اهت،ام دین
اسبم قرار گرفتس است س در قانون اساسی ج ،وری اسبهی ایران س از نظر هحتوا اسشبهی تلقشی
هیشود ازتاب یافتس است .ین لحاا قانون اساسی ن،ونسای از دهو راسی دیدی را ن،ود هی خش .
در دهو راسی دیدی هشروعیت حکوهت دوسویس اسشتهی

سشوی تنه ک اونش هتعشاله و سشوی

دیگره هردم هستد س ا انتخاب حا م دارای صبحیتهای رهبری ان هشروعیت هی خشش و شس
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تعبیر دقیق هشروعیت تن را اهل هی د  .اهام ک،یدیه هشروعیت ال ی را ا صبغسی هشردم سشاتری
در هم تهیخت و از تن نظریسای س وجود تورد س ض،ن دارا ودن ه،س عداصر و هؤلفسهای نظامهای
هردهیه ار ویاهها واهتیازات هثبت هشروعیت ال ی را نیز در کود جای داده است (قاسش،یه :1378
.)247
اهامه حق تعیین سرنوشت را هسئلسای عقلی (عقبیی) هیداند :
«باید اتتیار دست مرد باشد ،این یک مسئله عقلی است هر عاقلی این مطلک
را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست تودش باشد».

اهام ک،یدی ه،چدین هیفرهاید :
«این ملت ،یعنی هر ملتی حآ دارد ،سرنوشت تود را تعیین کند ،از حقوق بور
است ،در اعالمیه حقوق بور هر کسی ،هر ملتی ،تودش باید سرنوشت تکودش
را تعیین کند ،ملت ما هم ،اآلن ایستادهاند ،مکیتواهنکد سرنوشکت تودشکان را
تعیین کنند( ».قاسمی255 : 1378،ا.

در ان یشس اهامه «ج ،وری اسبهی» س واسطس قوانین اسبهی هدبعث از اسبمه هشم هششروعیت
شرعی هییا و هم هشروعیت قانونی» (هقی،یه  .)169 :1378اهام هیفرهای :
«اینله ما «جمهوری اسالمی» میگوییم ،این است که هم شرایط منتخ و هم
احلامی که در ایران جاری میشود ،اینها بر اسال متلی است ،لیلن انتخاب بکا
ملت است و طرز جمهوری هم همکان جمهکوری اسکت ککه همکه جکا هسکت».
(مقیمی145 :1378 ،ا.

س طور لیه هختصات ج ،وری اسبهی س هثا س ی

نظام سیاسی در نوششتسهشا و تثشار اهشام را

هیتوان س شرح ذیل رش،رد:
ج ،وری اسبهیه حکوهتی هتکی ر قانون و ضوا ط اسبم است.
هتکی س ترای ع،وهی است.
شکل حکوهت ج ،وری است «ه،ان ج ،وری است س ه،س جاست».
حکوهت هستقل است و وا ستس س شرو و غرب نیست.
حکوهت هبتدی ر ع الت اجت،اعی است.
نظاهی هبتدی ر تزادی استه احزاب تزادن ه استب اد و دیکتاتوری در تن وجود ن ارد.
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وظیفس عل،ا نظارت ر قوانین است (شکوری و صالحیه .)179 :1382
قانون اساسی در اصول هتع دی حقوو هختلشف سیاسشی را شس رسش،یت ششداکتس اسشت :حقشوو
ش رون ی اصول (7ه 6ه 87ه 88ه 86ه 100ه )111ه حق حا ،یشت هلشت (اصشول  6و) 56ه حشق
سیاسی هلت (اصول  2و)3ه اتکا س ترا ع،وهی در اداره شور (اصول )12

شکل  .1حقوو شر در نظام حقوقی ج ،وری اسبهی ایران
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نتیجه گیری

دین اسبم هدادی نوعی زن گی در دنیاست س صبح دنیا را ه،راه ا ،ال اکروی و زن گی جاوی ان
نزد ک اون تض،ین هی د و دارای راهبرد ع،لی و رتورن ه نیازهای تنی و تتی شر در اهور دنیشوی و
اکروی است .ر ه،ین اساسه نظام ج ،وری اسبهی ی

نظام دیدی اسشت شس هبتدشی شر قشوانین

اسبم پی ریزی گردی ه س این ه م در قانون اساسی هتجلی است .در ان یششس اسشبهی نیشز انسشان
دارای راهت ذاتی است و رای انسان ت،اهی حقوقی را س انسان س هوجشب انسشانیت کشویو تزم
دارد س رس،یت هیشداس ه هرچد ارزش واقعی انسان را در تقوا هیدان شس تن را در هقولشس راهشت
ا تسا ی یان هیدارد .ارتبا هتقا ل و وثیق هیان احکام اسبهی و نظام دولت ه اری در ایران س در
قالب نظام سیاسی ج ،وری اسبهی تبلور یافتس از ه،ان تغاز تأسیس س حشق ششر و هلشت تشوج ی
کاص داشتس است .حقوو هختلف هلت س شاکص ه م ارته ی نظام اسبهی استه در سیره نبویه
علوی و هبانی ج ،وری اسبهی ایران هورد تائی و تأ ی قرار گرفتس است.
گفت،ان اسبم سیاسی س ع از انقبب اسبهی شکل گرفشت و هضشاهین تن در قشانون اساسشی
ج ،وری اسبهی ایران ازتاب یافته هف وم حقوو شر را ر دو ه ار اسبم و راهت انسانی پذیرفتس
و هورد عدایت قرار داده است هعتق است هسیر و راه و رس،ی س عیان هین،ای نستد شا حقشوو حقشس
انسانیه لکس سعادت انسانی را تر تأهین هین،ای چرا س هف شوم توحیش شس عدشوان اولشین اصشل
اعتقادی اسبمه تض،ین دد ه و هدادی اصول حقوو شری است و این اصل ا تأ یش شر حا ،یشت
ک اه تزادیه را ریه رادریه نفی تع ی و تجاوز س حقوو دیگران را در پی کود دارد .افزون شر ایشنه
اهلل کالق انسان و انسان کلیفس وی ر زهین است و جز او هیر س حقشی و اهتیشازی شر وی نش ارد.
اوست س یهدت هی خش و س انسان راهت هیده  .پس این اعتقاد اعث حشقکشواهی انسشان و
ضاهن شخصیت و حقوو وی است.
ا توجس س این هبانی و ا دقت و ت ر در اصول قانون اساسی هیتوان س این نتیجس ن ایی رسشی
س حقوو هلت و رعایت راهت انسانی ی

ضرورت است س نس تد ا ا دیش گاه فقشس ششیعس هدافشاتی

ن ارد لکس هورد تأ ی صریح و ع،لی تن استه اها حقوو شر س هثا س ی
اوهانیستی تن ن،یتوان هورد تائی اش  .و حقوو شر را ی

ج ان یدشی و در هف شوم

حقوو ال ی و نس زهیدی دانستس س حفظ

و حراست از حقوو واقعی هلتها را تد ا در هف وم دیدی تن ه،کن هیدان  .و در این راستا هشیتشوان
حقوو هلت را در هصادیق حقوو ه نیه اقتصادی و اجت،اعیه فرهدگی و سیاسی در قشرتن و سشدت و
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سیره نبوی و علوی و در اصول هتع د قانون اساسی هشاه ه ن،ود.
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