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 دهیچک

ی علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله حقوق، ناگزیر بر دیدگاهی خاص از سرشت و هاشاخه
و این رویکردها در منابع حقوق جاری و ساری شده است. قانون اساسی  اندشدهماهیت انسان بنا 

ناظر بر سرشت شاخه حقوق )حقوق عمومی( حامل دیدگاهی  نیتریاسیسمنبع سترگ  مثابهبهنیز 
ی اصول آن به مدد مقدمه و مشروح مذاکرات الالبهآن را از  توانیمو ماهیت آدمی است که 

یاریگر محققان در درک بیش از پیش  تواندیماستنباط کرد. نتیجه چنین تالشی  مؤسسانمجلس 
در  شدهینیبشیپو نهادهای  زشدهیتجوسیاسی حاکم، فهم مبنای هنجارهای -نسبت به نظام حقوقی

تا به این پرسش بنیادین پاسخ  کوشدیمقانون اساسی باشد. این مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی 
در  هاانساندر منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از « سرشت انسان»دهد که 

و کیستی این قانون چه مختصاتی دارد و پاسخ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به چیستی 
که انسانِ قانون اساسی جمهوری اسالمی  دهدیمی این پژوهش نشان هاافتهانسان کدام است. ی

و تسلیم در برابر امر  داندیمایران، در جایگاه مخلوق خداوند، حاکمیت و تشریع را مختص او 
. انسانِ قانون کندیمتنظیم  اشیالهو طبیعت براساس وظیفه  هاانساناوست و رابطه خود را با دیگر 

اساسی ذاتاً شخصی در حال رشد، مختار، دارای کرامت ذاتی اعطایی و برابر با همنوعان خود است. 
 خود اجتماعی سرنوشت بر و شده متحد اعتقاد مدار بر ایران، سیاسی جامعه از منظر این قانون،

 ،است نیبخوش بشر طبیعت به اساسی قانون. است رشد حال در خود غایت یسوبه و حاکم
 در خود تشریعیشأن  بنابر است، اما نداشته دور نظر از را او خطا و جرم ارتکاب امکان اگرچه
 .کندینم یااشاره انسان قهقرایی حرکت امکان به رشد، زمینه آوردنفراهم  راستای
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 مقدمه
 تعریف ارائه به منوط علوم این تمامی در موضوعی اصل نی. تأماست انسانی علوم موضوع انسان

ی این علوم بر تعریفی از هاشاخههریک از  .(21: 1191آملی،  جوادی)است  «انسان» از صحیح
بدون داشتن  تواندینم کسچیه. دارندیمو گاه مفروض  کنندیمانسان استوارند که گاه آن را بیان 

ی آدمی هاتیفعالاز اینکه انسان چگونه موجودی است، درباره جوامع انسانی یا اعمال و  درکی
(. علوم سیاسی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. پس از آغاز 4: 1182کند )تریگ،  اظهارنظر

رواج یافت و انسان به فرد اصیلی تبدیل شد که محور علم « ییگراانسان»دوره نوزایی در غرب 
ایشان هابز برای نخستین بار فلسفه سیاسی خود را از  رأسگرفت. فالسفه سیاسی و در  قرار

تالش کرد سرشت بشر و مسئله شناخت را  لویاتان انسان آغاز کردند. هابز در اثر مشهور خود
ی جامعه سیاسی و دولت را ریگشکلتحلیل کند و مبتنی بر مدعیات خود در این زمینه نحوه 

(. فلسفه سیاسی هابز و روسو و دیگران دقیقاً بر معنای 89 -84: 1182ز، توضیح دهد )هاب
 .دشویمکه نقطه عزیمت آنان محسوب  شودیماز انسان شروع  فشانیتعر

نوزایی یعنی شک در مقدمات و شک در علوم نقلی رایج  آوردرهحرکت از این نقطه عزیمت با 
ء به کل، از تفکر در احواالت یک شخص تا ی دارد و حرکتی استقرایی از جزهمخواندر کلیسا 

، اما تعارضی با دین مبتنی بر عقالنیت نخواهد داشت، رودیمتجویز شیوه حکمرانی، به پیش 
لزوم تطابق نظام تشریع و تکوین امری عقالیی است. فالسفه سیاسی با مبتنی ساختن  چراکه

تا این نظرها  کوشندیمن در خصوص سرشت انسا دگاهشانیدنظرهای خود در علم سیاست بر 
ی اساسی میان فالسفه سیاسی در نظرهااختالفرا عقالنی جلوه دهند و مخاطب را مجاب کنند. 

 گرددیبازمایشان درباره چگونگی نگرش آنان به سرشت آدمی  نظراختالفبسیاری موارد به 
 (.192: 1111؛ آقابخشی و افشاری، 18: 1191)شهرآیینی و همکاران، 

باال و روشن کردن ارتباط فلسفه سیاست و سرشت انسان از نظر ارتباط تنگاتنگ  توضیحات
 شودیمجا روشن این رشته با حقوق است. ارتباط میان فلسفه سیاست و قانون اساسی در این

و از  رندیگیمی سیاسی موجود مبتنی بر فلسفه سیاسی خاص خود شکل هانظامکه از یک سو 
شی به سرشت انسان هستند و از سوی دیگر، علم حقوق در این نظر الجرم حاوی نگر

و ناگزیر  ردیگیمشاخه خود یعنی حقوق اساسی در مجاورت علوم سیاسی قرار  نیتریاسیس
و بایدها و  ازدییممبتنی بر یک فلسفه سیاسی به تنظیم حکومت و نهادهای سیاسی دست 

. با دقت در این مقدمات و با بذل کندیمنبایدهای حکومت را ضمن یک قانون اساسی تجویز 
یابیم که این قوانین الجرم بر نگرشی به میی یک قانون اساسی درریگشکلتوجه به چگونگی 

محققان را در فهم  تواندیم. کشف تصویر انسان در قوانین اساسی اندافتهسرشت انسان قوام ی
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ی رساند و توضیح اولیه سیاسی هر کشور یار-ی حقوقیهانظامتفاوت  ترقیعمو  ترقیدق
بسیاری از مسائل ثانویه را در این خصوص فراهم سازد. چنین تحلیلی البته معیاری دقیق و 

تا به نقد و تحلیل تمامی قوانین و مقررات موضوعه بپردازد و  دهدیمکارا به دست حقوقدان 
 آن بیازماید. تطابق قوانین را با قانون اساسی و نگرش فلسفی ورای  ترقیعمی اهیالاز 

، ابتدا باید درک ردیگیممحل توجه و دغدغه حقوق قرار « انسان»اگر تنظیم روابط اجتماعی 
ی حقوق واقعی کنندگمیتنظی از انسان پیدا کرد تا در پرتو این درک و فهم، استهیشادرست و 

ر و با طبیعت ی دیگهاانسانو کارامد باشد. نظم و نسق دادن به روابط انسان با خالق خود، با 
که تفاوت در این فهم، تفاوت در راهبردها و  ردیگیممبتنی بر فهمی از انسان شکل 

. هر جامعه سیاسی نیازمند شناسایی یا ایجاد درکی از دکنیمی را نیز ایجاب دهنظمراهکارهای 
آن جامعه سیاسی یعنی قانون  مؤسساست که نوعاً باید در سند « ما هو االنسان»پرسش به 

 اساسی نیز قابل کشف و رهگیری باشد.
ی اصول و الالبههدف مقاله پیش رو آن است که با پی گرفتن نوعی مهندسی معکوس از 

را به تصویر بکشد و به « انسان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران »مقدمه قانون اساسی، 
ه است و جامعه این پرسش بنیادین پاسخ دهد که سرشت انسان در منظر قانون اساسی چگون

در این قانون چه مختصاتی دارد. در این زمینه نخست به جایگاه  هاانسانسیاسی متشکل از 
تا روشن شود که انسان در ارتباط با  شودیمانسان در هستی از منظر قانون اساسی پرداخته 

و  شودیمی ذاتی انسان پرداخته هایژگیوخداوند، دیگران و طبیعت چگونه است. سپس به 
توضیح داده خواهد « کرامت ذاتی اعطایی»و « اختیار»، «در حال رشد بودن»سه خصوصیت 

ی هایژگیوی دارای هاانسانشد. در مرحله بعد باید معلوم شود که جامعه سیاسی متشکل از 
حاکم بودن بر »و « در حال رشد بودن»، «وحدت بر مدار اعتقاد»مذکور چه مختصاتی دارد. 

سه ویژگی جامعه سیاسی جمهوری اسالمی ایران است. در نهایت  «سرنوشت اجتماعی
 . دشویمی یا بدبینی قانون اساسی به بشر بررسی نیبخوش

 جایگاه انسان در هستی از منظر قانون اساسی .1
 هاآرمانقانون اساسی، بنیاد نظم حقوقی است و از این نظر بیش از قوانین عادی و مقررات با 

. برای کشف دکنیمحقوقی و سیاسی در ارتباط است و آن را منعکس و ایدئولوژی یک نظام 
و معتبرترین منبع حقوقی است. قانون  نیتریاصلی بنیادین هر نظامی قانون اساسی هاآرمان

مبین جایگاه انسان در هستی است.  2اصل  ژهیوبهاساسی جمهوری اسالمی در اصول متعدد 
یین شده است. در کنار بررسی این رابطه باید به رابطه در این اصل رابطه انسان با خداوند تب

 و طبیعت نیز پرداخت.  هاانسانانسان با دیگر 
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 رابطه انسان با خدا  .1-1
، دکنیمروابط انسان با خالق خود کارکردهای خود را تعریف  کنندهمیتنظ مثابهبه« دین»هرچند 

خدا را -سائل مربوط به رابطه انسانم نیتریادیبنولی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز 
قانونی متعهد به مکتب اسالم،  عنوانبهمطرح کرده است. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط »
ون اساسی(. اصول )مقدمه قان« باشدیماسالمی است که انعکاس خواست قلبی امت اسالمی 

ی نظام بازتاب داده شده است. اولین هاهیپا عنوانبهقانون اساسی  2بنیادین اسالم در اصل 
اصل در این میان اصل توحید است. جمهوری اسالمی ایران نظامی است بر پایه ایمان به 

ر امر او خدای یکتا )الاله اال اهلل( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در براب
اولین رکن نظام اسالم، چهار بعد توحید  عنوانبه(. این اصل ضمن بیان توحید 2اصل  1)بند 

یعنی توحید در خالقیت، توحید در حاکمیت، توحید در تشریع و توحید در اطاعت را با هم 
ر د را خاصی حقوقی اقرار به توحید در این چهار بعد لوازم (.8: 1194بیان کرده است )کعبی، 

 واقعیتی او امر برابر در تسلیم لزوم و یکتا خدای به تشریع و حاکمیت اختصاص. پی دارد
 و توحید به اعتقاد. ردیگیم قرار حقوقی نظام هنجارهای وها ارزش تمامی بنای سنگ که است

 و اساسی قانون اصول مطابقت لزوم بر 4 اصلجانبه همه و عام دقیق، دیتأک آبشخور ربوبیت
 یهاانسان را آن اکثریت که ایران ملت. است اسالمی موازین بر مقررات و وانینق تمامی

 استفاده با سویی از تا کوشندیم حقوقی نظام یک یزیریپ قالب در ،دهندیم تشکیل مسلمان
 امر و والیت سپردن قالب در را خداوند به حاکمیت اختصاص به اعتقادشان خود اختیار از

 هنجارها همه مطابقت با دیگر سوی از و بپوشانند عمل جامه طیالشرامعجا فقیه به امت امامت
 .  کنند رعایت را خداوند به تشریع اختصاص لوازم( اسالمی موازین) هنجار برتر بر

 رابطه انسان با دیگران .1-2
با  کوشدیمو  شودیمانسان با دیگری شناخته  روابط کنندهمیتنظ عنوانبهسنتی حقوق  طوربه

یی مشخص سازد تا هم نظم عمومی بر هاچارچوباین روابط را در  االجراالزمالزامی و قواعد 
 منظر در شود. از این منظر انسان نیتأمدر این تنظیم روابط  انسانهم نخورد و هم نیازهای 

 «خداگونه شدن»خود یعنی  غایت به رسیدن مسیر جمهوری اسالمی ایران در اساسی قانون
)صورت مشروح مذاکرات است  نیز سازیمحیط و دیگرسازی به موظف خودسازی برعالوه

 مسلمان انسان .(211: 1ج ،1114، رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس یینها یمجلس بررس
 مساعد محیط ایجاد وظیفه نیز حکومت اگرچه. است مسئول مسلمانان دیگر قبال در همواره

 به نسبتها انسان شرعی وظیفه تواندینم ماا دارد، عهده بر را اخالقی فضایل رشد برای
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 و معروف به امر و خیر به دعوت وظیفه دو صراحتبه اساسی قانون. کند نمایندگی را یکدیگر
 با و دارد تعلیمی ماهیتی خیر به دعوت (.8است )اصل  داده قرار مردم عهده بر را منکر از نهی

 ماهیتی دارای منکر از نهی و عروفم به امر کهیدرحال است؛ شده انگاشته یکی نصیحت
 این دینی مبنای به توبه سوره 11 آیه به اشاره با 8 اصل .(9: 1194 کعبی،)است  دستوری

 . کندیم اشاره وظیفه
 قانون اهداف وها آرمان راستای در است موظف عمومی حوزه در اساسی قانون منظر از انسان

 و ایمان اساس بر اخالقی فضایل رشد برای دمساع محیط» ی به رسیدنچراکه  بکوشد، اساسی
 ممکن تک افرادتک مشارکت بدون (1اصل  1)بند « تباهی و فساد مظاهر کلیه با مبارزه و تقوا

 درشده مطرح یهامؤلفه بر مبتنی انسان برای یافهیوظ چنین گرفتن نظر در. بود نخواهد
ی درستبهبرخی  .است اساسی نونقا ینیبجهان در شدهرفتهیپذ مقدمات و او چیستی خصوص

ی اجامعهموجودی در حال رشد حق دارد در  عنوانبه، انسان اندگفته 8در توضیح مبنای اصل 
زندگی کند که شرایط رشد در آن فراهم باشد و از آنجا که ایجاد این محیط منوط به مشارکت 

یفه دارد در ایجاد چنین افراد جامعه است و از آنجا که انسان، مختاری مسئول است، خود وظ
باشد )اصالنی و  تفاوتیبخود  همنوعانبه رفتار  تواندینممحیطی تالش کند، بنابراین 

 (.41: 1194طالبکی، 

 رابطه انسان با طبیعت .1-3
نقشی « مادر» مثابهبهو طبیعت  ردیمیمو  ندکیم، زندگی شودیمانسان در بستر طبیعت زاییده 

بود. قانون اساسی  توجهیببه آن  توانینمرو ی دارد، ازایناساسی در تکوین و رشد انسان
 40توجه داشته است و در اصل  02جمهوری اسالمی ایران به رابطه انسان با طبیعت در اصل 

نیز در خصوص مالکیت، شیوه اداره و استفاده برخی از مصادیق محیط زیست که عنوان انفال 
ست. رشد و تکامل انسان و جامعه انسانی که در ادامه ی ملی را دارند، معین داشته اهاثروتو 

قانون اساسی علت ضرورت حفاظت از محیط زیست  02به آن پرداخته خواهد شد، در اصل 
. حیات اجتماعی رو به رشد جامعه انسانی در گرو حفاظت از محیط زیست است و به است

ا که هدف از اقتصاد، رفع (. ازآنج02)اصل  دشویمهمین سبب این امر وظیفه عمومی تلقی 
یی، اقتصاد نباید سودجونیاز انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه تمرکز و تکاثر ثروت و 

فعالیت اقتصادی و غیر آن که با »عامل فساد و تباهی شود )مقدمه قانون اساسی(، بنابراین 
 (.02)اصل « ستآلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع ا

که مطابق با موازین  شوندیمرابطه انسان با طبیعت یا همان محیط زیست تحت قوانینی تنظیم 
( مطابق قوانینی که وحی الهی 2اصل  1اسالمی است. انسان تسلیم در برابر امر خداوند )بند 
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د را از و خو شودیم(، با طبیعت مواجه 2اصل  1ی آن دارد )بند ریگشکلنقشی بنیادین در 
امانت در  عنوانبه. در دیدگاه اسالم طبیعت داردیماسراف و تبذیر و افساد در زمین برحذر 

)فهیمی،  رندیگیمقرار  سؤالدر این خصوص مورد  هاانسانقرار گرفته است و  انساناختیار 
1194 :140.) 

 ی ذاتی انسان هایژگیو  .2
اساساً یک طبیعت  هاانسانکه  رداردبسخن گفتن از سرشت انسان این مفروض مهم را در 

ی ذاتی نوع انسان است که در همه هایژگیومشترک دارند. منظور از این طبیعت مشترک همان 
از منظر قانون  هایژگیو. در این قسمت تالش شده است که این شودیمابنای بشر یافت 

 اساسی معرفی شود.

 . در حال رشد بودن2-1
نون اساسی موجودی در حال شدن است نه موجودی شده. به انسان در نگرش اسالم و قا

و بر این اساس  کندیمباشد، بلکه به سمت غایت حرکت  نفسهیفغایت  تواندینمهمین سبب 
حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان و رشد و تکامل انسان راهبرد حیاتی در قانون اساسی 

انسان در  2(. به تصریح اصل 11: 1198نژاد، )حبیب شودیمجمهوری اسالمی ایران محسوب 
ی خداگونه سوبهی خداوند قرار دارد. حرکت در سیر تکاملی و پیشروی سوبهسیری تکاملی 

 اسالم اندیشه در قانون اساسی است. انسان مدنظری در فهم انسان دیکل اریبسی انکتهشدن 
 دارای بلکه جسم دارایتنها نه و دارد وجود دنیا از بعد و قبل در بلکه دنیا، نشئه درفقط نه

 انسان سرشت به گستره نگاه همین بستر در رشد . بنابراین(12: 1191 طباطبایی،)است  روح
 «خدا یسوبه انسان سیر تکاملی» و «معاد» میان رابطه همین بر دقیقاً 2 اصل 2 بند. دهدیم معنا

ملت ایران در گرو مشارکت  در زندگی اجتماعی و در قالب هاانسانتحقق رشد . کندیم اشاره
مشارکت عامه مردم در تعیین »فعال و گسترده اعضای جامعه است و ایجاد زمینه تحقق 

وظیفه دولت جمهوری اسالمی « سرنوشت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش
 ی عقلیهااستداللقانون اساسی بر لزوم رشد بر مبنای  دیتأک(. 1اصل  1بند دانسته شده است )

الوجود است، بنابراین صفات او و نقلی استوار است. بر مبنای استدالل عقلی خداوند واجب
و برترین صفات است. از سوی دیگر، کمال، مطلوب هر انسانی است  نیترکاملعین ذات او 

شکی نیست، صفات الهی است. بنابراین مطلوب آن است که  هاآنو صفاتی که در کمال بودن 
: 1194، نژادبیحبکمال خود برای تحصیل صفات الهی بکوشد )ارسطا و انسان در مسیر 

در  ستیبایمدارند که انسان  دیتأک(. در کنار استدالل عقلی برخی روایات بر این مسئله 111
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است و قانون اساسی  مؤثرعوامل مختلفی بر این سیر تکاملی  1پی تحصیل صفات الهی باشد.
که انسان به باالترین تکامل دست یابد. نگاه قانون اساسی به شرایطی را فراهم آورد  کوشدیم

و از همین روست که  ردیگیممسائلی مانند حکومت و اقتصاد بر پایه انسان در حال شدن نضج 
نژاد، )حبیب« هدف از برنامه اقتصادی قانون اساسی تعالی بخشی به شخصیت انسان است»

در تحکیم بنیادهای اقتصادی : » داردیماسی اعالم (. در مورد اخیر مقدمه قانون اس29: 1198
ی اقتصادی هانظاماصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر 

تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و 
ولی در اسالم اقتصاد  شودیمدر مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی  جهتنیبد

این «. داشت توانینموسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف 
و سخنان اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز قابل مشاهده است. برای  هاشنهادیپدیدگاه در 

، پیشنهادی 2بندهای اصل  یکی از« مسئولیت انسان و جهاد او در راه تکامل خود و دیگران»مثال 
گروه دوم، بود که در توضیح آن به این نکته اشاره شد که انسان مسئول ساختن خویش است و 

دارد  کنندهنییتع، اثر شودیمی قانونی که بر پایه قانون اساسی ساخته هانظاماین باور در همه 
 (.211: 1ج ،1114)اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 

ی خداوند به عالم آخرت و حیات پس از مرگ نظر دارد سوبهانسان در جریان رشد و تکامل 
. این ندیبینم(. انسان موجودی است که حیات خود را محصور در دنیای مادی 2اصل  1)بند 

تعریف مبسوط از سرشت انسان در قانون اساسی به این معناست که در تعیین نهادها و 
قانون اساسی به تحقق کمال و موفقیت انسان در آخرت نظر دارد و در پی  هایآزاد حمایت از

تحقق این امر بسیار مهم نیز است. باور به ضرورت رشد انسان سبب شده است تا مقنن 
 1ی کند. در همین زمینه اصل نیبشیپاساسی در اصول مختلف شرایط تحقق این دغدغه واال را 

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی »ی اسالمی ایران را اولین وظیفه دولت جمهور
بر این بند، . عالوهداردیماعالم « براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

هستند یا مقدمه آن. « رشد»این اصل نیز اغلب یا مستقیماً نتیجه  گانهشانزدهدیگر بندهای 
 هرگونهی عمومی، محو هایآگاهسطح  باال بردنرایگان،  آموزش و پروش، تربیت بدنی

برای همه  عادالنهاستبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات 
ی اقتصاد صحیح و عادالنه زیریپی مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح، هانهیزمدر تمام 

فاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در منظور ایجاد ربراساس ضوابط اسالمی به
 ی گوناگون خود مقدمه رشد اعضای جامعه است. هانهیزم
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قانون اساسی از اهمیت رشد اعضای جامعه در حین تبیین اصول اقتصادی نیز غافل نیست. 
ی منظور در اولین اصل از فصل اقتصاد و امور مالی، یکی از اهداف نهایی ضوابط اقتصادبدین

. در شماردیبرم« برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او »مقرر در این اصل را 
صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد تنظیم برنامه اقتصادی کشور به»همین زمینه 

بر تالش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی که هر فرد عالوه
( همین 41اصل  1)بند « و ابتکار داشته باشد مهارتو شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش 

در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف، تبیین شده است.  لیتفصبهنکته 
 . همه افراد بایدکندیمی است که نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل را مرتفع الهیوساقتصاد 

ی متفاوت انسانی را بیابند و هاتیخالقدر برنامه اقتصاد اسالمی زمینه مناسب برای بروز 
امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع  نیتأم دارعهدهحکومت اسالمی 

 نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی ایشان است )مقدمه قانون اساسی(. 

 . اختیار2-2
 را عملی تواندیم انسان. است اراده دارای که معنا این به است، شده آفریده آزاد و مختار انسان

 و کند ترک یشیاندمصلحت بر مبتنی است، موافق او حیوانی و طبیعی غریزه با کامالً که
مطهری، )دهد  انجام خود خرد نیروی به اتکا با تنها را خود طبیعت مخالف عمل تواندیم

ی انسان است. در هایژگیودر قانون اساسی جمهوری اسالمی اختیار از  .(194 :1، ج1112
تبیین نسبت اختیار و آزادی باید گفت که آزادی در منظومه قانون اساسی یک حق برای انسان 

عبارت دیگر، انسان ذاتاً مختار است و این اختیار تکویناً قابل نه یک ویژگی. به شودیمتلقی 
 9ی از حقوق انسان است که قابلیت سلب شدن دارد. برای مثال اصل سلب نیست، اما آزاد

هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی »قانون اساسی مقرر داشته است که 
ی هایآزاد نیتأم»یا « ی مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کندهایآزادکشور 

وظیفه دولت جمهوری اسالمی طرح شده است  عنوانبه 1اصل  1در بند « سیاسی و اجتماعی
 .استکه روی دیگر سکه تکلیف حق  میدانیمو 

خصوصیت انسان استفاده نشده است،  عنوانبهدر هیچ کجای متن قانون اساسی از کلمه اختیار 
قابل استنباط است. هر شش  1اما این مفهوم از ششمین پایه نظام جمهوری اسالمی در اصل 

یی هاهست؛ کنندیمرا مطرح  هاهستی نظام اموری از جنس هاهیپاین اصل در پی تبیین بند ا
که قرار است بایدها و نهادهای مندرج در قانون اساسی بر بنای استوار آن قرار گیرد. توحید، 

که  دهدیمنبوت، معاد، عدل و امامت مبانی ایدئولوژیک قانون اساسی است. این قرینه نشان 
سی در این اصل در مقام تجویز قرار ندارد، بلکه در مقام توصیف است؛ بنابراین مقنن اسا
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است « اجبار»در برابر « اختیار»همان « با مسئولیت انسان در برابر خداوند توأمآزادی »منظور از 
در این بند قرینه دیگری « آزادی»با « مسئولیت»تقارن واژه «. محدودیت»در برابر « آزادی»نه 

ی از حق است که اگونهآزادی  -ی هوفلد حقبندمیتقسمثبت این ادعاست. مطابق است که 
 -فرد دارای آن هیچ تعهدی در اعمال یا عدم اعمال آن ندارد. بنابراین در قلمرو حق

او را در این رابطه  توانندینمعمل کند و دیگران  خواهدیمکه  گونهآن تواندیمهایش آزادی
آزادی -با حق تواندینمبا مسئولیت  توأم(. بنابراین آزادی 28-21: 1192سرزنش کنند )جونز، 

آزادی تکوینی یعنی اختیار است که در مرحله تشریع محدود  2مترادف باشد. آزادی در اصل 
 . استرو اعمال خالف قانون شخص مختار قابل سرزنش و ازاین شودیمبه قانون الهی 

که اعضای این مجلس بر  دهدیمسی نهایی نشان همچنین بررسی مشروح مذاکرات مجلس برر
این نکته اصرار داشتند که آزادی باید در چارچوب قوانین الهی تعریف و آزادی مطلق، مشروع 
 نبوده و نباید تجویز شود )اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی،

سخنگوی گروه  عنوانبهشتی (. شهید دکتر به210-214، 219، 211، 212-211: 1، ج1114
، در توضیح فراز پیشنهادی گروه )آزادی و اختیار انسان در سرنوشت 2اصل  شنهاددهندهیپ

و آزادی در این فراز را به معنای آزادی تکوینی  کندیمخویش( به مسئله جبر و اختیار اشاره 
اجتماعی اقتصادی انسان از منظر برخی مکاتب مجبور در یک جبر مادی  چراکه، ندکیمتلقی 

یا هر نوع جبر دیگری است، اما در مکتب ما انسان مجبور نیست، بلکه آزاد )مختار( است. 
. آزادی ستینالبته آزادی در حیطه تشریع محدود به حدود شرعی است؛ بنابراین مطلق 

 تکوینی نیز در طول اراده خداوند است نه در عرض اراده او )اداره کل امور فرهنگی و روابط
با مسئولیت در برابر خداوند  توأم(. آزادی 212: 1، ج 1114 عمومی مجلس شورای اسالمی،

مسئولیت خود در برابر  واسطهبهبا مسئله معاد ارتباط وثیق دارد. پاسخگویی کامل انسان 
ی در سیر اسازندهخداوند در آخرت انجام خواهد گرفت. چنین توصیفی از انسان نقش 

 (.2اصل  1شت )بند تکاملی او خواهد دا

 . کرامت ذاتی اعطایی2-3
قانون اساسی پس از بیان پنج پایه از نظام جمهوری اسالمی ایران که مطابق با اصول  2اصل 

با مسئولیت او  توأمدین و مذهب نظام اسالمی است، به کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی 
کرامت انسانی در منظر قانون اساسی با  .ندکیمششمین پایه اشاره  عنوانبهدر برابر خداوند 

مفهوم کرامت ذاتی انسانی مطرح در حقوق بشر متفاوت است. این کرامت مبتنی بر تلقی دینی، 
در واقع نه یک کرامت ذاتی، بلکه کرامت ذاتی اعطایی از سوی خداست. مقنن اساسی ابتدا در 

، ایدئولوژی حاکم بر قانون رودیمشمار ی اهداف کلی نظام نیز بهنوعبهقالب شش پایه که 
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، بنابراین تمامی مفاهیمی که در ادامه این اصل یا اصول دیگر آمده کندیماساسی را طرح 
قابل درک و تفسیر است. البته در موارد متعددی در متن  هاهیپااست، در چارچوب این 

پیوند کرامت ی مجلس بررسی نهایی و مشروح مذاکرات به نحوه هاگروهپیشنهادی از سوی 
انسانی با اصل توحید پرداخته شده است. برای مثال در متن پیشنهادی از سوی گروه دوم 

ی نظام عنوان شده بود هاهیپااز « کرامت و ارزش واالی انسان و پرورش گوهر الهی نهفته او»
ه کل صراحت روشنگر پیوند وثیق کرامت انسانی با گوهر الهی نهفته در انسان بود )ادارکه به

(. نایب مجلس بررسی 228: 1، ج1114 امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی،
ی هاهیپای نظام را تبیین کرده است که از نیبجهانکه این اصل  داردیمنهایی نیز عنوان 

در پیکر مادی انسان نفخه روح الهی دمیده  نکهیا. استکرامت و ارزش انسان  مسئلهی نیبجهان
بهنحوی تنظیم شود که به  هانظامدر وجود او گوهر الهی نهفته است و باید همه است و 

پرورش این گوهر الهی کمک کند )اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای 
 (. 212: 1ج ،1114اسالمی، 

کرامت و ارزش واالی انسان در دیدگاه قانون اساسی مبتنی بر تکریم الهی است )ولقد کرمنا 
بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا 

و امتیازات  هانعمت(. در دیدگاه اسالم کرامت ذاتی انسان بر پایه 12تفضیالً( )اسرا: 
ی است که خداوند به او ارزانی داشته است. خداوند انسان را در بهترین و نیکوترین االعادهفوق

(. از روح خود در او دمیده است و او را مسجود فرشتگان قرار 4ختار آفریده است )تین: سا
(. خداوند اراده 29داده است )وفاذا سویته و نفتخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین( )حجر: 

( و بار امانت بس عظیمی را 12کرد که انسان را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار دهد )بقره:
(، 12از قبول آن امتناع کردند، بر دوش او نهاده است )احزاب:  هاکوهو زمین و  هانآسماکه 

یی است که انسان باید از عهده آن هاتیمسئولمحتوای این امانت تمامی تکالیف و  کهیدرحال
( و او را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری داده است. این موارد 111: 1192برآید )برنجکار، 

. سوگند نمایندگان ردیگیممت و ارزش واالی انسان است که البته از اراده الهی نشأت علل کرا
خود، در حقیقت سوگند به همین ودیعه الهی است که در ذات انسان « شرف انسانی»مجلس به 

نهادینه شده است و در این زمینه تفاوتی میان نماینده اقلیت و نماینده مسلمان وجود ندارد، 
 (.11)اصل  خورندیمامی منتخبین به این ارزش واال قسم بنابراین تم

لوازم کرامت ذاتی اعطایی در عالم حقوق با لوازم کرامت ذاتی حقوق بشری متفاوت است. 
روابط انسانی آن انسانی را در جامعه تنظیم کند که از سوی خداوند به  کوشدیمقانون اساسی 

بدون قید و شرط از لوازم کرامت ذاتی حقوق او کرامت اعطا شده است. خودآیینی و آزادی 
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الزمه کرامت ذاتی اعطایی پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و  کهیدرحالبشری است، 
قانون اساسی(، اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر  01انسان )اصل 
در قانون اساسی در چارچوب فرضی انسان قانون اساسی(. با چنین پیش 2اصل  1اوست )بند 

. با توجه به همین نکته است که کندیمی خود را تعریف گذارقانونحاکمیت الهی آزادی و 
 دیتأکقانون اساسی بر دیگر اصول و بر کل نظام حقوقی قابل درک خواهد بود.  4سیطره اصل 

ل نیز ریشه در در بسیاری از اصو هایآزادبر لزوم مراعات مبانی اسالم در تعریف و تحقق 
همین امر دارد. حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در منظومه قانون اساسی مانند 

 (.01کرامت او امری اعطایی است )اصل 
اصول دین قرار داده شده است و نه  عرضهمکرامت  2نکته شایان توجه آن است که در اصل 

و  هایریگمیتصمه کرامت انسانی در تمام بیانگر اهمیت لزوم توجه ب تواندیمدر طول آنها که 
 ی حکومتی باشد.هایگذاراستیس

 . برابری2-4
. استگرفته از برابری ایشان در کرامت اعطایی از سوی خداوند نشأت هاانسانبرابری 

و عدم اختصاص کرامت و ارزش واال به قشری از  2اصل  1اطالق واژه انسان در بند 
ری ایشان در برخورداری از گوهر انسانیت است. نتیجه این برابری اقشار انسانی بیانگر براب

ی هانهیزمدر گوهر انسانی برابری در برخورداری از امکانات عادالنه برای همه در تمام 
بر حقوق افراد را  جانبههمه نیتأم( و دولت اسالمی 1اصل  9مادی و معنوی است )بند 

مرتفع کند. بنابراین تبعیض در محتوای قانون  دارد و موظف است تبعیضات ناروا را عهده
نیز ممنوع است، البته حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت 

تبعیض »و آنچه در قانون اساسی منع شده است،  ردیگیمموازین اسالم به افراد تعلق 
ت قانون، نتیجه دوم (. برابری در برخورداری از حمای1است نه تبعیض روا )اصل « ناروا

( و دایره شمول 22اصل برابری است که در قانون اساسی به آن تصریح شده است )اصل 
(. سومین 142و  141گیرد )اصول این اصل باالترین مقامات سیاسی نظام را نیز در برمی

اصل  14در قانون اساسی امنیت قضایی عادالنه برای همه است )بند  هاانساننتیجه برابری 
ی صالح رجوع کنند هادادگاهبه  توانندیم(. دادخواهی حق مسلم همه افراد است و همه 1

را  کسچیهرا در دسترس داشته باشند و  هادادگاه گونهنیاو همه افراد ملت حق دارند 
(. با 14از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد )اصل  توانینم
نمود آن  نیتریرونیبرحله است که اعتقاد قانون اساسی به برابری افراد تا ی این منیبشیپ

 .شودیمدنبال 
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 مختصات جامعه سیاسی  .3
در تبیین سرشت انسان  هاانسانتحلیل چگونگی تشکیل جامعه سیاسی و مختصات اجتماع 

عناوین گامی مهم و اساسی است. نگاه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به این اجتماع در 
 .دشویمذیل بررسی 

 اعتقاد مدار بر وحدت. 3-1
. این گروه انسانی که استکشور -ی دولتریگشکلعامل انسانی یکی از سه عنصر اصلی 

و نسبت به  ندشویممادی و معنوی به یکدیگر وابسته  ونددهندهیپاعضای آن در اثر عوامل 
، دانندیمسایر اعضا یکی  و سرنوشت خود را با سرنوشت کنندیمجماعت احساس تعلق 
)قاضی  شودیمیاد « ملت» عنوانبهکه در گفتمان غالب از آن  گردندیمعامل تشکیل این عنصر 

در « ملت»(. قانون اساسی متمایز از این گفتمان غالب در کنار واژه 01: 1194پناهی، شریعت
 هاانسانی از امجموعهاستفاده کرده است. در نگاه دینی امت به « امت»برخی اصول از واژه 

که هدف و مقصد واحدی ایشان را گرد هم جمع کرده باشد. در این نگاه مرز  دشویماطالق 
(. در اندیشه اسالمی محور 111: 1119مرز عقیدتی است )جوان آراسته،  هاامتتفکیک 
ی امت اسالمی نگرش توحیدی است. قبول اصل توحید لوازمی همچون ریگشکلنخست 
همراه دارد. تمامی معتقدان به این نگرش در ه نبوت پیامبر خاتم و جهان آخرت را بهاعتقاد ب

ضمن بیان این  11(. قانون اساسی در اصل 02: مؤمنون) شوندیمشمار امت اسالمی محسوب 
که دولت جمهوری اسالمی  کندیممسئله ائتالف و اتحاد ملل اسالمی را آرمانی واال معرفی 

ق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم کوششِ پیگیر کند. موظف است برای تحق
که در  دشویممفهوم مضیق آن از قانون اساسی برداشت « امت»در کنار این مفهوم موسع از 

و  شیکهمملتی »و « ملت مسلمان»، «امت اسالمی»، «مردم مسلمان ایران»قالب عباراتی همچون 
قانون 1شده است که به مردم ایران اشاره دارد. اصل  در مقدمه قانون اساسی بیان« همفکر

بخش آن به اراده ملت ایران در اساسی در مقام معرفی نوع حکومت و تبیین عنصر مشروعیت
که حول  کندیمبه حکومت حق و عدل قرآن اشاره  اشنهیریدایجاد این نظام بر پایه اعتقاد 

جمهوری اسالمی منجر شده است.  سیستأمحور رهبری و زعامت دینی امام خمینی)ره( به 
محور وحدت در جامعه سیاسی ایران است و دیگر  نیتریاصل« رهبری دینی»و « مکتب»عنصر 

 توانیمساز همچون زبان مشترک، تاریخ مشترک، منافع ملی و مرز جغرافیایی را عناصر ملت
وحدت ملت ایران  در« اسالم»ی این ملت شناسایی کرد. محوریت ابیتیهوعوامل ثانوی در 

 4امری آنچنان هویدا و روشن است که برای مثال نماینده کلیمیان در جایگاه موافق، از اصل 
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در مجلس بررسی نهایی دفاع و اذعان کرد که هدف از انقالب، تحقق قوانین اسالمی است و 
همان ملت مسلمان برای آزادی خود براساس اسالم قیام کرده است و منافع یهودیان ایرانی 

 منافع اکثریت مسلمان است )اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی،
، تعیین هایآزادی، تعیین حدود و ثغور گذارقانون(. محوریت اسالم در 111: 1، ج1114

 نیتریاصلمقامات، حاکی از آن است که عنصر ایمان و اعتقاد مذهبی  نیترحساسشرایط 
کار گرفتن منظور تبیین همین موضوع است که برخی اساساً به. بهاستایران عامل پیوند ملت 

 دانندیم ترحیصحرا برای اشاره به عامل انسانی دولت جمهوری اسالمی « امت ایران»واژه 
 (.112: 1191)نیکونهاد، 

 جامعه بودن رشد حال در. 3-2
ی بعدی سخن به هانسلوز و نسل امر« حیات رو به رشد»از  صراحتبهقانون اساسی  02اصل 

طور مشخص در خصوص محیط زیست و اهمیت حفظ آن تصویب میان آورده است. این اصل به
حفظ محیط زیست اشاره دارد، در این ظرف مکانی  ضرورتشده است که در بطن خود به مبنای 

رود، این در آن حیات رو به رشد داشته باشد و اگر این ظرف از بین ب تواندیماست که جامعه 
 منظوربهبروز و شکوفایی استعدادها ». رشد در مقدمه قانون اساسی شودیمگرفته  هانسلامکان از 

شامل  تنهانهاست. در حال رشد بودن « ی نظام الهیسوبهحرکت »و « تجلی ابعاد خداگونگی انسان
رکت فعال و گسترده در گرو مشا»و اساساً رشد افراد  دشویمافراد انسانی، بلکه شامل کل جامعه 

 است )مقدمه قانون اساسی(.« تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه

 حاکم بودن بر سرنوشت اجتماعی. 3-3
کرده  دیتأک اشیاجتماعصراحت بر حاکمیت انسان بر سرنوشت قانون اساسی به 01اصل 

همین مضمون آغاز ی با اهیآبر صراحت اصل مذکور مقدمه قانون اساسی نیز با است. عالوه
«. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»شده است: 

همراه ایشان کتاب و میزان را نازل کردیم فرستادیم و به هانشانهما رسوالن خود را با  شکیب
ت اجتماعی خویش (. حکومت انسان بر سرنوش20تا مردم به برپایی قسط قیام کنند )حدید: 

حق ندارد این حق خداداد را از  کسچیه»در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و 
(. حق تعیین سرنوشت اجتماعی 01)اصل « انسان سلب و در خدمت گروه یا فردی قرار دهد

 01. اصل ابدییماز لوازم مهم اختیار انسان است. این حق در قالب حق حاکمیت بروز و ظهور 
نون اساسی ضمن اذعان به تعلق حق حاکمیت به انسان و جهان به خداوند مدعی است که قا

که  شودیمحاکم ساخته است. در ادامه اصل روشن  اشیاجتماعاو انسان را بر سرنوشت 
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منظور از حق حاکمیت بر سرنوشت همان حق حاکمیت ملی است که ملت در قالب نهادهای 
سبب نویسندگان حکومت بر سرنوشت اجتماعی را از  . به همینکندیمحکومتی اعمال 

نه خصوصیت ذاتی انسان. در خصوص تعلق چنین حقی  انددانستهخصوصیات جامعه سیاسی 
وجود داشت. از  نظراختالفبه انسان و در نهایت به ملت میان اعضای مجلس بررسی نهایی 

 یمذاکرات مجلس بررس صورت مشروحنظر برخی چنین حاکمیتی به انسان اعطا نشده است )
ناشی  آنجا، صافی(. اختالف از 011: 1، ج1114 ،رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس یینها

که مطابق نظریه نصب، حاکمیت الهی در قالب انتصاب افراد به والیت از باال به پایین  شودیم
ری پارادوکسیکال ام ظاهراًجریان دارد. اعتقاد به حاکمیت ملی در کنار اعتقاد به نصب الهی 

است. به همین سبب برخی از ایشان حاکم دانستن انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را 
 دانستندیم هیفقیولحق حاکمیت را متعلق به  شدهمطرحو در تعارض  دانستندیمخالف شرع 

(. برخی 011: 1، ج1114)اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 
اعضا در تالش برآمدند تا عدم تعارض میان این دو حق را توضیح دهند. در این میان  دیگر از

قبول دین اسالم محدود به چارچوب دین کردند و برخی این  واسطهبهبرخی حق حاکمیت را 
ی مثبت به جمهوری اسالمی محدود به چارچوب نظام دانستند. رأ واسطهبهحق را 

)اداره کل  اندرفتهیپذه حدودی است که خود مردم آن را واسطه، حق حاکمیت محدود ببدین
، 018-011، 011، 012: 1ج ،1114امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 

در حد کشف و  هیفقیولی خودخواسته، حاکمیت ملی در تعیین هاتیمحدود(. مطابق این 012
ت و نه وکالت از جانب خدا، بلکه . این حق کشف نیز نه تقنین اسشودیمشناخت ولی تبیین 

را به رهبری بشناسند )اداره کل  هیفقیولحق حاکمیت ملی اجازه داشتند تا  واسطهبهاکثریت 
(. با وجود 011، 021: 1ج ،1114امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، 

ی ممتنع تصویب أری مخالف و نه رأی موافق و تنها شش رأ کیوپنجاهبا  01اصل  هامخالفت
ی مختلف از جایگاه هابرداشتکه با وجود  دهدیمی باال نشان رأشد. تصویب این اصل با 

حق تعیین سرنوشت اجتماعی و حق حاکمیت ملی مقنن اساسی چنین حقی برای ملت 
 . داندیممفروض 

ن مانند آزادی، او پیوند ناگسستنی دارد. امتیازات انسا مبدأی انسان در قانون اساسی با هایژگیو
. چنین اندشدهکرامت، حق تعیین سرنوشت اموری هستند که از سوی خداوند به او اعطا 

که به معنای لزوم اطاعت او از  شودیمی مسئولیت انسان در قبال خالق ریگشکلبینشی سبب 
آن به ذات انسان از  هایژگیوی که در قوانین اساسی سکوالر با انتساب االزمهخداوند است. 

موجودی دارای کرامت ذاتی اعطایی و موجودی آزاد  عنوانبه. تعریف انسان شودیماحتراز 
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مسئول و دارای حق تعیین سرنوشت اجتماعی و حاکمیت ملی ما را به سمت غایت انسان 
این صفات از لوازم نیل انسان به غایت خود  چراکه، کندیمرهنمون « خداگونه شدن»یعنی 
من بیان وظایف دولت و همچنین در طراحی انواع نهادها و حتی در . مقنن اساسی ضاست

ی بازنگری قانون اساسی کوشیده است تا این مهم را جامه عمل بپوشاند و تعیین هاتیمحدود
مندرج در فصل اول قانون  1خود مردم بسپارد. در اصل  به دستسرنوشت اجتماعی را 

جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکای در »که  داردیماساسی یعنی اصول کلی اعالم 
، نمایندگان مجلس شورای جمهورسیرئآرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخابات 

ی در مواردی که در اصول دیگر این پرسهمهیا از راه  هانیااسالمی، اعضای شورها و نظایر 
مستقیماً یا با واسطه منتخب مردم  تمامی مقامات جمهوری اسالمی«. گرددیمقانون معین 

بر . عالوهاست شانیاجتماعهستند و این امر الزمه تحقق حکومت مردم بر سرنوشت 
همکاری مردم با توجه به »مشارکت مردم در انتخاب مقامات در سطح ملی قانون اساسی امکان 

امکان امر به (. 121را در قالب شوراهای محلی فراهم آورده است )اصل « مقتضیات محلی
معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دیگر ظرفیت و 

ی جامعه و هایکژبر مبنای آن در اصالح  توانندیمابزار مهمی در دست مردم است که 
 را بسازند. شانیاجتماعحکومت خود بکوشند و سرنوشت 

 اساسیی و بدبینی به سرشت بشر در قانون نیبخوش .4
 هانکوهشو  هامذمتاز یک سو و  هامدحو  هاشیستاانسان در نگاه اسالم و قرآن کریم مورد 

از سوی دیگر قرار گرفته است. انسان در آیات قرآن گاه خلیفه خدا و مسجود فرشتگان است 
ین به اسفل سافل تواندیم( و گاه 12جهان را مسخر خود کند )اسرا:  تواندیم( و 14و12)بقره: 

انسان در  همزمان(. ستایش و نکوهش 119باشد )اعراف:  ترپستسقوط کند و از چهارپایان 
دلیل دوسرشتی بودن او نیست، بلکه به این دلیل است که انسان همه کماالت را بالقوه قرآن به

 شودیمدارد و باید آنها را به فعلیت برساند. این مهم تنها با ایمان، تقوا و عمل صالح محقق 
 (.214: 2، ج1112)مطهری، 

(، 2اصل  1که دارای ارزشی واالست )بند  داندیمقانون اساسی انسان را مخلوق مکرم الهی 
ی شده است. ممنوعیت نیبشیپمبتنی بر این اعتقاد اصول متعددی برای حفظ کرامت انسانی 

غل (، ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و ش21تفتیش عقاید )اصل 
ممنوعیت هتک حرمت شخص بازداشت یا تبعیدشده یا  22 اصلاشخاص بدون تجویز قانون )

(، ممنوعیت هرگونه شکنجه، اجبار شخص به شهادت اقرار یا 19اشخاص زندانی )اصل 
یا افشای مکالمات تلفنی یا  هانامه(، ممنوعیت هرگونه تجسس، نرساندن 18سوگند )اصل 



 

 
 10/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

67 

یی از اهتمام قانون اساسی بر هامثال( و... همگی 20ن )اصل مخابرات تلگرافی و سانسور آ
 حفظ کرامت انسانی است. 
، از منظر این قانون سرشت بشر به دهدیمقانون اساسی نشان  11اعالم اصل برائت در اصل 

که جرم او در دادگاه صالح ثابت تا زمانی شودینممجرم شناخته  کسچیهنیکی تمایل دارد و 
مکان تخطی از قانون و تعرض به حقوق دیگران همواره وجود دارد. به همین سبب شود. البته ا

دعاوی حفظ  وفصلحلی شده است و وظیفه نیبشیپاست که امکان دادخواهی برای همگان 
قوه قضائیه قرار گرفته  بر عهدهحقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی 

وانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن، قانون اساسی (. در کنار وجود ق11است )اصل 
از جایگاه و اختیارات خود است.  منصبانصاحبمقامات و  سوءاستفادهامکان  منددغدغه

ممنوعیت برقراری حکومت نظامی، اصل علنی بودن جلسات مجلس و وضع شرایط 
و قراردادهای  نامهمقاوله ،هاعهدنامهبرای برگزاری جلسه غیرعلنی، لزوم تصویب  رانهیگسخت

، وزرا، نمایندگان مجلس و جمهورسیرئ(، امکان محاکمه 111ی در مجلس )اصل المللنیب
(، اصل علنی بودن محاکمات 142دیگر مقامات در دادگاه در زمان تصدی پست )اصل 

(، 118و  110ی )اصول و مطبوعاتسیاسی  جرائممحاکمات مربوط به رسیدگی به  خصوصبه
عیت جمع مشاغل دولتی و ممنوعیت جمع مشاغل دولتی با برخی مشاغل خصوصی ممنو

فرزندان آنان قبل و  همسر و، وزیران و جمهورسیرئ(، رسیدگی به دارایی رهبر، 141)اصل 
ی متعددی از تدابیر هامثال(، 142حق افزایش نیافته باشد )اصل  برخالفبعد از خدمت که 

احتمالی مقامات از اختیارات و نفوذ خویش است.  سوءاستفادهقانون اساسی برای جلوگیری از 
و بر امکان رشد او و   دیتأکی ذاتی انسان هایژگیوبنابر توضیحات، قانون اساسی بر 

؛ اما در مقابل به امکان حرکت قهقرایی انسان در جریان کندیمی بالقوه وی اشاره هالتیفض
تشکیل دولت در اسالم، فراهم آوردن امکان  رشد اشاره مستقیمی ندارد؛ چه آنکه هدف از

یا ممکن است  اندآنیی که برخی اکنون گرفتار هابیآسرشد برای انسان است نه پرداختن به 
 به آن دچار شوند. رویکرد قانون اساسی در این زمینه با شأن تشریعی آن مناسبت دارد.

حساس با اختیارات باال قرار قانون اساسی شیوه مهار درونی قدرت را برای برخی مشاغل   
داده است تا میزان بیشتری از اطمینان را در خصوص عملکرد صحیح ایشان حاصل کند. 
مقصود از مهار درونی این است که از راه وجود صفاتی همچون عدالت و تقوا، قدرت یک 

وه (، ریاست ق121و  0از جمله شرایط تصدی مقام رهبری )اصول « عدالت»مقام کنترل شود. 
(، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان 191(، اعضای شورای نگهبان )اصل 101قضائیه )اصل 

در موضع خودش بوده و در نقطه  زیهر چ. عدالت به معنای قرار دادن است( 112کل )اصل 
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مقابل ظلم و ستم است. مقصود از انسان عادل کسی است که دارای حالتی نفسانی باشد که او 
. بنابراین صفت عدالت انسان را از ظلم و سایر گناهان مانند دروغ، بازداردناه را از ارتکاب گ

(. روشن است که این صفت از 104: 1191)ارسطا،  کندیمحیله و مکر و بدخواهی منع 
بسزای ملکه عدالت در انسان در منع  ریتأثی ذاتی انسان نیست، بلکه اکتسابی است. هایژگیو

از رفتار قانونی شخص متصف به این صفت  توانیمحدی است که ی بهشکنقانوناو از گناه یا 
اطمینان حاصل کرد. به همین سبب قانون اساسی اختیارات مهم کلیدی نظام سیاسی را به 

(. 112صفت او عدالت است )ر.ک: اصل  نیترمهمی داده است که طیالشراجامع هیفقیولدست 
برای تصدی مقام رهبری در شخص عادل نباشد، دیگر صفات الزم  کهیدرصورتتوضیح آنکه 

 گرددیممقتضی  هیفقیولوجود صفت تقوا در  نیهمچن. کندیم نظرصرفخود از قبول سمت 
که او در تمامی امور از استبداد به رأی و انجام هر کاری که به ضرر جامعه اسالمی و مردم 

مسلمانان را رعایت کند، مسلمان باشد، خودداری ورزد و در همه حال مصلحت اسالم و 
نفس او با متصف شدن به صفت تقوا اقتضای رعایت مصالح جامعه را یافته و اقتضای  چراکه

است.  نیبخوشی در او از بین رفته است. قانون اساسی به چنین شخصی بسیار رأاستبداد به 
تصدی مقام  امکان سلب این صفات در حین دهندهنشانی کنترل بیرونی رهبر هاراهی نیبشیپ

رهبری است. همچنین ممکن است بعداً معلوم شود که رهبر از ابتدا فاقد صفات الزمه بوده یا 
توانایی انجام وظایف قانونی خود را از دست داده است. بنابراین کنترل بیرونی رهبر از طریق 

(، 111)اصل  دگیریمی الزم برای رهبر انجام هایژگیونظارت خبرگان بر تداوم صفات و 
که رهبری از انجام وظایف خود ناتوان شود یا یکی از درصورتی 111بنابراین مطابق اصل 

را از دست بدهد یا معلوم شود که از ابتدا فاقد یکی از این  180صفات مندرج در اصول 
که این و درصورتی شودیمصفات بوده است، توسط مجلس خبرگان از مقام خود برکنار 

 دلیل دیگری نخواهد داشت.اشد، مجلس خبرگان حق برکناری رهبر را بهصفات تداوم داشته ب
 

 گیرینتیجه
انسان اصل موضوعی و محور علوم انسانی و اجتماعی است. تمامی این علوم الجرم بر 

آن قانون نیز ناگزیر حامل دیدگاهی در  تبعبه. علم حقوق و اندشدهتعریفی از سرشت انسان بنا 
ن اساسی در مرز میان سیاست و حقوق بیش از هر سند حقوقی این خصوص است. قانو

است و بنیادهای مکتبی و ایدئولوژیک  مؤسسی قوه هاخواستهو  هاآرماندیگری برآمده از 
. در این مقاله کوشش شد تا از میان اصول قانون دهدیمنظام سیاسی و حقوقی را بازتاب 

بنیادین در خصوص سرشت انسان استنباط و  اساسی جمهوری اسالمی ایران دیدگاه این قانون
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جایگاه انسان در هستی از منظر قانون اساسی معلوم  ستیبایمدر اولین گام  استنتاج شود.
مخلوق خداوند مقرّ به اختصاص حاکمیت و تشریع  عنوانبهشود. مبتنی بر اصل توحید انسان 

. او رابطه خود با است بندیپاتوحید  به اوست، بنابراین در برابر امرش تسلیم و به تمامی لوازم
. انسان قانون اساسی ذاتاً در حال کندیمتنظیم  اشینیدو طبیعت را بنابر وظیفه  هاانساندیگر 

. جامعه سیاسی قانون استرشد است، دارای اختیار و کرامت است و با همنوعان خود برابر 
ی سوبهون اعضای خود اساسی بر مدار اعتقاد )مکتب( به وحدت رسیده است و همچ

خداگونه شدن در حال رشد است و بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم است. در نهایت باید 
و بیش  داندیمالخطا است، هرچند او را ممکن نیبخوشگفت که قانون اساسی به طبیعت بشر 

رو تدابیری را برای جلوگیری از . ازایناستخطای مقامات و مسئوالن  نگراندلاز همه 
ی کرده است. عدم اشاره قانون اساسی به امکان حرکت نیبشیپاحتمالی ایشان  سوءاستفاده

قهقرایی انسان در جریان رشد معلول شأن تشریعی قانون اساسی است. هدف قانون اساسی 
 ی سازوکار الزم برای فراهم ساختن شرایط رشد است که با این رویکرد سازگار است.نیبشیپ
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 یادداشت
 (.129: 0،ق ج1421)مجلسی، وا بِاَخْالقِ اهللخَلَّق
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