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The Constitutional Revolution was a great revolution in the institutionalization of
the concept of civil rights; Which was diverted by passing through the disputes
between the proponents and the opponents in its formation. Hence, the question
is, given the challenges of civil rights in the Constitutional Revolution, what is the
guarantee of the Islamic Revolution to get out of them? This article seeks to
compare the two eras of the Constitution and the Islamic Revolution in the field
of civil rights in a comparative way in order to discover its challenges and seeks
to answer the above question. The main hypothesis is based on this: in the
constitutional era, the emergence of differences between the elites and the
deviation of public opinion hindered the development of civil rights and in the
Islamic Revolution, the constitutional legislature, considering the roots of this
concept in jurisprudential rules, considered ways to expand and develop this
concept. The most important findings indicate that in the constitutional era, in
addition to the existing differences, in terms of quality and quantity of
implementation of the constitutional amendment, absolute monarchy was
considered a serious obstacle. After the Islamic Revolution, to compensate for
such shortcomings, attention to Islamic jurisprudence and standards as one of the
ways to ensure and overcome the challenges of civil rights in the previous systems
was considered by the leaders of the revolution and most importantly the
constitution as a national covenant and legal document.
Keywords: Citizenship Rights, Constitutional Era, Pros and Cons, Islamic
Revolution, Islamic Sharia.
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چکیده
انقیب شلروط انقیب بزرگ در نههدیم ش فهه ،حقه شهرون ی بهد ک به گاار
از ج الههی صللهر گرفت سه هافقه و خهلفه در تههین آ ب انحراف کشللس
ش ل  .ازاینرو پرسللش این اس ل ک ضللمن تهج ب چهلشههی حقه شللهرون ی در
انقیب شلروط تضمسن انقیب اسی جه برو رف از آنهه چسس این قهل به
روش تحقسق تطبسق درصل د قهیسل دو انقیب شروط و انقیب اسی در ز سم
حقه شللهرون ی ب مظهر پهسللخ ب پرسللش اکهر اس ل  .فرضللس اصللا بر این بمه
اسلتهار اس ک در عصر شروط بروز اختیفه سه نخبگه و انحراف افههر عمه
هنع تههین حقه شلهرون ی شل و در انقیب اسی قهنه گاار اسهس ضمن تهج
ب قهاع فقه را ههی بسلللط و تههین این فهه ،را نظر خهد قرار داد اسللل .
همترین یهفت هه حهک از آ اسلل ک در عصللر شللروط از حسث نظری عیو بر
اختیفه هجهد از حسث کسفس و کمس عماسهت شلل تمم قهنه اسللهسلل نسز
سلاطم طاق هنع ج ی ب شللمهر رف  .بمهبراین پس از انقیب اسلی جه
جبرا این گهن کهسللت هه تهج ب فق و هازین اسللی ب عمها یه از را ههی
نظر
تضللمسن حقه شللهرون ی در نظه،ههی پسشللسن و برو رف از چهلشههی آ
حقه اسهس جمههری اسی قرار گرف .
واژگان کلیدی :حقه شهرون ی عصر شروط روش تطبسق انقیب اسی
شریع اسی .
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مقدمه

از بدو پیدایش دوران تودد در غرب ،همواره مفاهیم نوینی بر محورهایی همچون دمکراسی،
آزاد و فردگرایی در راستا اعطا حقوق بنیادین به افراد زایش یاف که همۀ آنها تأکید بر
نظم ،برابر و قانون گرایی داشــتند .تحوالت صــورت گرفته منور به ورود مفاهیم مدرنی
همچون حقوق فرد به جامعۀ عقبمانده از تحوالت غرب ایران پیش از انقالب مشروطی
شد؛ بهطور که میتوان گف بحث ورود مفاهیم مدرنی همچون آزاد فرد  ،آزاد بیان،
آزاد اجتماعات و برابر در صـدر اصولی قرار گرف که اندیشمندان مدرنگرا ایرانی در
پی ورود آنها از غرب مدرن به نظام حقوقی ایران و تکوینشــان بودند .ورود مفاهیم مدرن از
دورۀ قاجار نظام حقوقی ایران را دچار تحوالت گســتردها کرد که ســامان فکر ایرانیان را
درگیر خود ساخ ؛ چنانکه عمدۀ این درگیر ها را میتوان در آثار و مکتوبات انتقاد فقها
و نخبگان عصر مشروطی جس وجو کرد .اما رفتهرفته طی رخدادهایی که در بدنۀ جامعۀ
ایرانی تح تأثیر حاکمی مسـتبد رخ داد ،برخی چالشها حقوقی-سـیاسی بهخصوص
اجرا متمم قانون اساسی مشروطی و اصول مرتبط با حقوق شهروندان را با انحراف مواجه
کرد .اما نکتۀ جالب توجه اینکه با پیروز انقالب اســالمی ،نه تنها ســایۀ آن حاکمی
اسـتبداد برا همیشـه از سـر ایران برداشـته شد ،بلکه با بهرهگیر از شریع اسالمی در
مهمترین اسناد آن نظیر قانون اساسی ،به اعطا حقوق به شهروندان توجه شد.
پرســش ـی که در اینوا به ذهن متبادر می شــود ،اینکه انقالب اســالمی چگونه و با چه
سـازکارهایی باعث تضـمین حقوق شهروند در جامعۀ اسالمی و برونرف از چالشها
آن شده اس ؟
بررسـی پیشینۀ تحقیق و پژوهشها انوامشده در بحث اعطا حقوق به شهروندان در
دو انقالب مشـروطه و انقالب اسالمی میتواند بهعنوان ابزار مؤثر جه پاسخ به پرسش
مذکور ،ضــرورت انوام این تحقیق ،حل مشــکالت نظر و درنهای نوآور و تکمیل
مباحث مطر شــده در این حوزه باشــد .ازاین رو ،نگارندگان در ابتدا به بررســی برخی
پژوهشها صورتگرفتۀ مرتبط با موضوع خواهند پرداخ .
احمد طباطبایی در مقالها با عنوان «حقوق شـهروند با تأکید بر قانون اسـاسی جمهور
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ً
اسـالمی ایران» ،منتشرشده در مولۀ رهیافتهای انقالب اسالمی در سال  ،2477صرفا به ابعاد
مختل تضـمین حقوق شـهروند در قانون اسـاسی توجه داشته اس  .در دیگر آثار که از منظر
فقهی و اسـالمی به مسـئلۀ تکوین حقوق شـهروند پس از انقالب اسـالمی اشـاره شده اس ،
میتوان به مقالۀ جهانگیر طوالبی و محسـن علیزاده با عنوان «بررسـی حقوق شهروند از منظر
فقهی و حقوق موضــوعۀ جمهور اســالمی ایران» اشــاره کرد که در آن نویســندگان به بررســی
وضعی شهروند در مراجع انتظامی و قضایی توجه کردهاند .در بررسی دیگر جنبهها فقهی-
حقوق شــهروند نیز در مقالها تح عنوان «حقوق شــهروند اســالمی در نظام جمهور
اسـالمی ایران با تأکید بر قاعدۀ احسـان» ،منتشرشده به سال  2433در فصلنامۀ رهیافت انقالب
اساالمی ،نویسـندگان (محمدرسـول آهنگران و همکاران) به ظرفی ها قاعدۀ احسان در حوزۀ
حقوق شهروند و حوزۀ زندگی سیاسی-اجتماعی شهروندان اشاره کردهاند.
عالوه بر بررســی ها فقهی مذکور ،به آثار دیگر نیز می توان اشــاره کرد که از منظر
حقوق ادار  ،حقوق اسـاسـی و قانون اسـاسـی ،بهعنوان مهمترین منبع آن به مسئلۀ حقوق
شـهروند در نظام حقوقی ایران توجه داشـتهاند .در این خصـوص نیز نگارندگان با بررسی
مقاالت مرتبط با موضــوع ،نظیر مقالۀ «ریشــه ها ملی و بین المللی چالش ها حقوق
شـهروند در ایران» (نوشـتۀ سـروش امیر  ،منتشـرشـده در فصلنامۀ سیاست ،در تابستان
« ،)2432بررســی اصــول و مبانی حقوق شــهروند در نظام ادار ایران» (نوشــتۀ علی
سـلیمی ،منتشـرشده در مولۀ بینالمللی پژوهش ملل ،در اسفند  )2437و «جایگاه منشور
حقوق شـهروند در منابع حقوق ایران» (نوشـتۀ زهرا افتخار پور و وحید آگاه ،منتشرشده
در مولۀ سپهر سیاست ،در پاییز  ،)2436ضرورت بررسی مسئلۀ نهادینه شدن مفهوم حقوق
شــهروند را در ایران عصــر مشــروطه و انقالب اســالمی و تمایز آن با آثار مذکور را بیان
داشــتهاند .مقولۀ حقوق شــهروند در اغلب نوشــتهها مذکور دیدگاههایی مبتنی بر قانون
اسـاسـی پیش و پس از انقالب اسـالمی اس  ،و به چالشها نظر و اختالف فقیهان در
نظامها پیشــین بهعنوان ســنگ بنا بومیســاز این مفهوم در ایران و نحوۀ تضــمین آن از
طریق بهکارگیر موازین فقه و شرع در نظام قانونی فعلی توجه نشده اس .
پس ،این پژوهش در صــدد اســ با روش تطبیقی و بهره گیر از منابع کتابخانه ا و
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ضـمن توجه به اسـناد و منابع مرتبطی نظیر قانون اسـاسـی ،به بیان مسئله بپردازد .ازاینرو،
بررسـی موضوع در قالب سه بخش کلی ،محور واکاو چالشها حقوقی-سیاسی مفهوم
حقوق شــهروند در ایران معاصــر قرار خواهد گرف  :در بخش نخســ  ،به بررســی
چهارچوب نظر مرتبط با مسـئلۀ حقوق شهروند خواهیم پرداخ ؛ سپس در بخش دوم،
چالشها و جدالها نهادینه شدن حقوق شهروند در ایران عصر مشروطه ارزیابی خواهد
شـد؛ در بخش پایانی نیز نحوۀ تضـمین حقوق شهروند در نظام حقوق اساسی جمهور
اسالمی ایران ارائه شده اس .
چهارچوب نظری

اعطا حقوق به شــهروندان یک دول -مل از مباحثی اسـ که در حقوق اســاســی همۀ
کشورها بر آن تأکید شده اس  .همانگونه که گفته شد ،آغاز این بحث را باید در مدرن شدن
جوامع غربی دانس ـ  .چنانکه در ادامه اشــاره خواهیم کرد ،دربارۀ چگونگی شــکل گیر
مفهوم اعطا حقوق به شـهروندان در نظام حقوق اسـاسی ایران ،باید به زمان مشروطی و
نخستین سنگ بنا ورود مفاهیم مدرن مرتبط با اعطا حقوق به مل رجوع کرد.
برا نخســتینبار حقوق اســاس ـی مشــروطه با بهرهگیر از مفاهیم مدرن غربی و طی
جدالها صــورتگرفته میان اندیشــمندان و فقها ،اعطا حقوق به شــهروندان را در متمم
قانون اسـاسـی مشـروطه برا مل ایران در نظر گرف  .پس از پیروز انقالب اسالمی در
ســال  2426نظام حقوق اســاســی جمهور اســالمی ایران نیز به دور از هرگونه افراط و
تفریطی ،نه همانند حکوم ها پیش از انقالب اســالمی ،به طور کلی اعطا حقوق به
شــهروندان را در عرص ـۀ عمل نادیده میگیرد ،نه اینکه این حق خداداد را از متن اجتماع
حـذف می کنـد .بـه بیـان دیگر ،بدان دلیل که پس از پیروز انقالب اســالمی ،نظام به
سم وسو اسالمی کردن همۀ مفاهیم و مبانی نظام حقوق اساسی گرایش داش  ،در یکی
از اساسیترین برنامهها یعنی تدوین قانون اساسی ،به حقوق بیشتر مردم با تأکید بر شریع
اسـالمی توجه خاصی شده اس ؛ چنانکه در قانون اساسی جمهور اسالمی ایران ،اصول
نوزدهم تا چهلودوم ،به بیان و بررسی و اعطا حقوق به شهروندان پرداخته اس ؛ بهعالوه
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اینکه نوع حقوق درنظرگرفتهشده برا مل  ،در دو نظام حقوقی مشروطه و انقالب اسالمی،
تا حد چشمگیر از نظر کیفی و ارزشی تفاوت یاف  .برا مثال ،دربارۀ حقوق اقلی ها در
قانون اساسی جمهور اسالمی ،باتوجهبه اینکه جامعه دارا سابقۀ همزیستی مسالم آمیز
با ادیان مختل اسـ  ،یکی از مهمترین موضوعاتی اس که مورد توجه قانونگذار اساسی
قرار گرفته اس  .این در حالی اس که در نظام حقوق اساسی مشروطی و قانون اساسی آن
حتی نامی از این اقلی ها دینی بهمیان نیامده اس ؛ چه رسد به اینکه برا آنان حقوقی نیز
در نظر گرفته شود.
باتوجهبه رویکردها متفاوت هر دو نظام حقوقی-ســیاســی مشــروطه و جمهور اســالمی
ایران ،که بهترتیب مفاهیم و پایهها اصــلی زیس ـ شــهروندان را از مفاهیم مدرن و شــریع
اســالمی اتخاذ می کنند ،در بخش ها آتی این مقاله به بررســی چگونگی بنا نهادن حقوق
شــهروند در تحوالت عصــر مشــروطی و به دنبال آن ،رفع کاســتیها این مفهوم در نظام
جمهور اسـالمی ایران خواهیم پرداخ  .پس ضرور اس برا دستیابی به این مهم که در آن
اعطا حقوق به شـهروندان به سه بخش حقوق مدنی ،حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی تقسیم
شــده اس ـ  ،در تبیین هرچه بهتر موضــوع و پیش از ورود به بحث اصــلی ،نگاهی اجمالی به
شاخصها مفهوم حقوق شهروند بیندازیم تا از آنها بهعنوان معیار و مبنا بومیساز مفهوم
حقوق شهروند در دورۀ مشروطه و تضمین آن در انقالب اسالمی بهره گیریم.
ازاینرو ،مطابق برخی تئور ها ارائهشده ،به طور کلی شاخصهها حقوق شهروند
دربردارندۀ سه دسته حقوق به این شر اس :
ال ) حقوق مدنی :حقوق مدنی عبارت اس از حفظ آزاد ها فرد که شامل آزاد
شخصی ،آزاد بیان ،آزاد اندیشه ،آزاد عقیده و ...اس ؛
ب) حقوق سـیاسـی :حقوق سـیاسـی نهادها دربردارندۀ حق توسعۀ پارلمان ،شورا
حکوم محلی و ...اس که در قرن نوزدهم تشکیل شدند؛
پ) حقوق اجتماعی :حقوق اجتماعی در قرن بیسـتم و در شـکل مدرن خود با تشکیل
نهادها دول رفاه شامل نظام ملی آموزش همگانی ،خدمات بهداشتی و اجتماعی توسعه
یافتهاند (نش.)235 :2477 ،
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باتوجهبه مطالب گفتهشـده ،در ادامه سعی بر این خواهد بود که حقوق مدنی ،سیاسی و
اجتماعی را که در نظام مشـروطه و جمهور اسـالمی ایران بهعنوان مهمترین شاخصها
حقوق شـهروند آمده اس بررسی کنیم تا درنهای اصول مطر شده در دو نظام را با هم
مقایســه کنیم و در کنار هم قرار دهیم و مطابق آنها وجوه اشــتراک و افتراق هر دو نظام
بهصورت منفک مشخص شود.
حقوق شهروندی در ایران عصر مشروطه

باتوجهبه اینکه مفهوم حقوق شهروند در ابتدا از طریق آشنایی نخبگان و اندیشمندان ایرانی
با جوامع غربی مدرن وارد نظام حقوق اسـاسی ایران شده ،الزم اس دیدگاهها نخبگان و
اندیشـمندان ایرانی را بهعنوان نخستین اشخاصی که تفکرات حقوقی مدرن را به ایران وارد و
منبع اصـلی و مرجع تفکراتشـان را از اندیشـه و فلسـفۀ غرب اقتباس کردند بررسیم و سپس
نحوۀ بهچالش کشیدن آن را از سو فقها این عصر تشریح کنیم.
 .1دیدگاههای اندیشمممندان سممنگ بنای ورود مفهوم حقوق شممهروندی در ایران عصممر
مشروطه

مفهوم حقوق شهروند در قرن معاصر ،با نهض مشروطهخواهی و با محوری تقابل میان
دو جریان فکر مدرنیته و فقهی ،به نظام حقوق اســاســی ایران وارد ش ـد .چنانکه میتوان
گف  ،در اثنا این انقالب بزرگ دو گرایش متفاوت در جریان تحول نظام حقوقی-سـیاسی
ایران شــکل گرف  :یکی گرایش مدرنیته و طرف داران مشــروطه خواهی و دیگر گرایش
مخال

مدرنیته و مفاهیم مرتبط با آن و طرف دار مشــروعه خواهی (مرادخانی:2437 ،

 .)455هریک از دیدگاهها مطر شده را میتوان به چند دسته تقسیم کرد:
الف) مسهتشارالدوله :از نخستین اندیشمندانی بود که دربارۀ ورود مفاهیم مدرن به ایران
تأمل کرد و در سـال  2177رسـالۀ معروف یک کلمه را نوشـ  .نخسـتین اصلی که در این
رساله و دربارۀ اعطا حق به شهروندان بیان شد« ،مساوات در محاکمات در اجرا قانون»
اسـ  .مستشارالدوله این اصل را چنین تعری میکند« :مساوات در محاکمات و مرافعات
در اجرا قانون یعنی اجرا شدن احکامی که در قانون نوشته شده و در حق اعال و ادنا و ضیع
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و شـری و قو و ضـعی  ،به طریق مساوات باشد» (مستشارالدوله .)7 :2434 ،عالوه بر
این ،مســتشــارالدوله در خصــوص مفهوم اعطا حق ها به شــهروندان ،به بحث «حری
شخصی افراد» اشاراتی داش و بر این باور بود که «حری شخصی یعنی هرکس حر و آزاد
اسـ و کسی را موال تعرض نیس » .او در تبیین این بند و از حیث اعتباربخشی به مسئلۀ
اعطا حقها به شهروندان بیان میدارد:
حری شخصیه اس یعنی بدن هر انسانی آزاد میباشد و هیچ احد نمیتواند سیلی و
مشـ به کس دیگر بزند و یا او را دشــنام و فحش بدهد .احد را درون خانۀ کســی حق
دخول و توسـس نیس و هیچکس را به گناه دیگر عقوب نمیتوان کرد و کسی را به ظن
مورد نمیتوان گرف و حبس نمود (همان.)45 :
مستشارالدوله در آن برهۀ زمانی به دلیل وجود شرایط حاکمی سلطن مطلقه بر جامعۀ
ایرانی ،در تعری خود از حقها شــهروندان ،ازیکطرف فرد و از طرف دیگر حاکمی را
مد نظر قرار میدهد تا از این طریق ،به ابعاد و زوایا مختل اعطا حقوق به شــهروندان
بپردازد (طباطبایی .)115 :2477 ،البته باید توجه کرد که مسـتشارالدوله تمام تالش خود را
بر این میگذارد که حقوقی را که از فرانسـه اقتباس کرده با حقوق اسالمی که بر جامعۀ ایران
حاکم بوده اس تطبیق دهد؛ اما در عمل به نوعی آشفتگی دچار شد ،که عل آن را میتوان
در بیتوجهی به تفاوتها مبنایی مفاهیم مدرن غربی با مفاهیم مندرج در فقه و شــریع
اسالمی و ساختار حاکمیتی جامعۀ ایرانی جس وجو کرد؛
ب) میرزاملک خان :از نخســتین تالشهایی که او در راســتا جریان تحولگرایی بهثمر
رسانده بود ،دفتر تنظیمات اس ؛ چنانکه به دنبال این مهم ،او با نگارش مقاالت فراوانی در
آشـنایی جامعۀ سنتی ایران با غرب مدرن ،تالشها فراوانی کرد (همان .)265 :ملکمخان
از روشـنفکرانی بهشمار میرف که همانند بیشتر متفکران قرن نوزدهم ،به حقوق طبیعی و
ً
اعطا آن به شـهروندان اعتقاد داشتند؛ چنانکه با اهمی دادن بدین موضوع ،مکررا در آثار
و تألیفات خود واژۀ اعطا حق به شــهروندان را بهکار برده اس ـ (همان .)222 :او اعطا
حق به اعضــا مل را با واژۀ آزاد بهکار برده و بر این باور اس ـ « :برا توضــیح معنا
آزاد  ،اول باید ابتدا این معنا را فهمید که در عالم هیچ حق و هیچ تکلیفی نیس ـ که حد
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معینی داشــته باشــد و حد آزاد این اس ـ که آزاد هیچکس به حق هیچکس خللی وارد
نیاورده اس » (همان.)232 :
بهعبارتی میتوان گف ملکمخان به حقوق آدمی که تعبیر دیگر از حقوق شهروندان
اس  ،بهکرار پرداخته اس ؛
پ) میرزافتحعلی آخوندزاده :آخوندزاده نســب به دیگر اندیشــمندان هم عصــر خود،
بهصورت جد به مفهوم حق و اعطا آن به شهروندان پرداخته ،اما گاهی مفهوم آزاد را به
جا اعطا دیگر عناصـر و مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندان بهکار برده اس ؛ چنانکه بر
این باور بود که «هر فرد آدمی که قدم به عالم هستی نهاد ،باید به حکم عقل سلیم از نعم
حری کامله بهرهمند شـود» .بنابراین ،تأکید و حری را شامل دو قسم میدانس « :یکی
حریـ روحـانیـه و دیگر حری جســمانیه» .از نظر او ،با تومیع حری

روحانی و

جســمانی ،حری کاملۀ انســانی بهدس ـ خواهد آمد؛ اما باید توجه کرد که هریک از آنها
فروع متنوعی دارد ،که در کتابها مبسـوطۀ فرنگستانیان مشرو اس  ،و مساوات عبارت
از وجود این دو ماده اســ (آخوندزاده .)324-321 :2462 ،باتوجه به تفکر و اندیشــۀ
آخوندزاده ،باید اذعان داش ـ که او باور داش ـ حری شــهروندان در جامعۀ ایران ،نهتنها
بهچشم نمی َ
خورد ،بلکه از لذت مساوات و نعم حقوق بشر نیز محروم ماندهاند؛
ت) میرزاآقاخان کرمانی :کرمانی از روشـنفکران و نظریهپردازانی بود که همسو با دیگر
روشـنفکران همعصـر خود دو رکن اصلی اعطا حقوق به شهروندان جامعۀ سنتی ایران را
آزاد و برابر می دانســ  .و بر این باور بود که «آزاد آن اســ که هیچ کس در هیچ
عالمی اعتراض بر دیگر نکرده ،کســی را با کســی کار نباشــد و هیچکس از دایرۀ حدود
شخصی خود تواوز ننماید .پس آزاد در معنا نبودن قید و شرط اس در اعمال آدمی».
از دیگر تأکیدات میرزاآقاخان بر مفاهیم مرتبط با اعطا حقوق به شــهروندان ،می توان به
توجه او به اصـل مساوات اشاره کرد ،که تأکید بر این اصل از سو او مبین التزامی اس که
به حقوق طبیعی انسانها داش (آدمی  .)224 :2427 ،نکتها که باید متذکر شویم اینکه
میرزاآقاخان در شر و تبیین مفهوم حق و چگونگی اعطا آن به شهروندان جامعۀ ایرانی که
تح سلطۀ حاکمی مستبد بودند ،تفکیک دقیقی ارائه نداده اس  .ازاینرو ،میتوان گف
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عدم شــناخ و تبیین ابعاد مختل حقها بشــر از یکدیگر ،یکی از ضــع ها بزرگ
ً
نظریات مدرن او بهشمار میآید؛ چنانکه بهنظر میرسد او مفهوم حق را صرفا به حق آزاد
فروکاسته اس ؛

ث) عبدالرحی طالبوف :طالبوف نیز از دیگر اندیشمندان عصر مشروطی ایران اس که

به حقوق طبیعی افراد جامعه تأکید داش ؛ چنانکه به گفتۀ او ،این حقوق در بدو تولد آدمی،
به او تعلق خواهد گرف و اهمی آن تا بدانواس که هرگز نمیتوان به آن تواوز کرد.
همچنین دربارۀ اعطا حقوق به شهروندان ،اینچنین مینویسد:
حق یعنی حقیقت ،عبارت از آن قوۀ شااشاامی باطن انسااان اساات که برای او عضااو
م،صااوص چون سااایر قوا خلق نشااده و چون منتها و متکای هر چیز به حق اساات،
ازآن جهات قائم به ذات اسااات .حق از روز والدت تا هناام وفات با خود آدم تولید
میشااود و متدرجا تعلق او به حد تصااادف او با حق شاا،

ثانی در آیینۀ مرور ایام

مرئی میگردد (طالبوف.)84 :1396 ،

و سپس اشاره به حق آزاد میکند و بر این باور اس که «آزاد یعنی مختار بیقید و
حر مســاوات یعنی برابر  ،بیتفاوتی ،و اینها مظاهر ظاهر این الفاظ هســتند؛ ولی معنا
حقیقی آنها تعظیم شرف نفس ،و همانقدر از آن دیگران اس که آزاد و مساوات میگویند
و یکی بدون وجود دیگر معنا و مفهومی نخواهد داشـ » (همان .)31 :طالبوف در اینوا
از حق آزاد برا شهروندان سخن بهمیان میآورد .درواقع ،تأکید او بر حق آزاد  ،بهعنوان
امر اسـ که تحقق یافتن آن منوط به مسـاوات یا برابر اشـخاص در مقابل قانون اس ؛
چنانکه وجود یکی بدون دیگر میسر نخواهد بود (آدمی .)42 :2474 ،
توضــیح این مطلب الزم اس ـ که مباحثی که اندیشــمندان در زمینۀ مفهوم اعطا حقها به
شــهروندان در ابعاد مدنی ،ســیاســی و اجتماعی و ورود این مفهوم مدرن به نظام فقهی و حقوقی
ایران ارائه داده بودند ،پیشزمینه و باب فتحی بود که فقها در زمینۀ فقهی بدان وارد شــوند و دربارۀ
ً
آن اظهارنظر کنند؛ اظهارنظرهایی که بعضــا این دســ از مفاهیم مدرن را بهچالش کشــاند تا
درنهای منور به مدون شــدن و بومیســاز آن شــد .درواقع ،اگر نبود آن جدالها و مناقشــات،
شاید مفهوم بومیساز شدۀ حقوق شهروند به شکل امروزین نیز وجود نداش .
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در ادامه به شر این مخالف ها خواهیم پرداخ .
 .2نقش انتقادات ،جدال ها و دیدگاه های فقهای عصمممر مشمممروطه در به چالش کشمممیدن
مفهوم حقوق شهروندی و نهادینه شدن آن

چالشها و جدالها از جایی آغاز شــد که پس از ســفرها نخبگان جامعۀ ایرانی به جوامع
غربی و آشـنایی آنها با مفاهیم مدرنی همچون حقوق شهروند و نهادینه کردن آن از طریق
قانون اساسی و تشکیل مولس قانونگذار ،شیخفضلالله نور از قرائ ها فرنگرفتگانی
نظیر میرزایوسـ خان مســتشــارالدوله ،میرزاملکمخان و دیگر همفکران آنها دربارۀ مفاهیم
وارداتی مشــروطه و اعطا حق مســاوات و برابر به شــهروندان جه تحقق حقوق آنها
مطلع شــد و به تفاوت کامل این مفاهیم مدرن با شــریع اســالمی پی برد .ازاین رو،
شـیخفضـلالله نور با ورود مفاهیم مدرن به نظام حقوقی-سیاسی ایران و تحقق مشروطۀ
َ
مورد نظر این دسـ از نخبگان سـیاسی ،علم مخالف برافراش و آن را به جدال و چالش
کشید (نوفی .)155 :2467 ،ضمن اشکاالت فراوانی که شیخ به مشروطه و مفاهیم مرتبط
ً
با آن وارد میکند ،بعضـا بحث از حقها اعطایی به شـهروندان را نیز بهچالش میکشاند.
بهبیانی ،میتوان گف شـیخ تسـاو حقوق آحاد تشـکیلدهندۀ جامعه را بهعنوان یک اصل
کلی که مد نظر اندیشـمندان بهعنوان یک مفهوم وارداتی بود ،بهنقد میکشاند و به طور کلی
آن را خالف شریع اسالمی میدانس (آبادیان.)32 :2463 ،
از دیگر اصـول مدرن و وارداتی که مرحوم شـیخ از آن انتقاد کرد اصل آزاد بیان اس .
و در این زمینه بر این باور بود:
مادۀ دیار که در این ضاااللت نامه اساات آزادی قلم و آزادی مطبوعات اساات .بعد از
تغییرات و تبدیالت عین این عبارت اسات« :عامۀ مطبوعات غیر از کتب ضالل و مواد
مضاااره به دین مبین آزاد[ند] و ممیزی در آنها ممنوع اسااات» .به موجب این ماده،
بساایاری از محرمات ضااروریالحرمه تحلیل شااد؛ زیراکه مسااتثنا فقط دو امر شااد و
حالآنکه یکی از محرمات ضاروریۀ افتراست و یکی از محرمات مسلمۀ غیبت از مسلم
است و همچنین قذف مسلم و ایذا و سب و فحش و توهین و ت،ویف و تهدید و نحو آن
(زرگرینژاد.)162 :1374 ،
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اگرچه شـیخفضـلالله نور دیگر اصـول وارداتی و مدرن نظیر اصل مساوات را نیز نقد
کرد ،مرحوم نائینی بهرغم دیدگاههایی که مد نظر داشـ  ،ذیل بحث از اصل مساوات که آن
را «اشــرف قوانین مبارکۀ مأخوذه از ســیاســیات اســالمیه» میداند ،عناوینی از حقها را نام
میبرد که از منظر ایشـان عناوین اولیۀ مشـترک بین عموم مردم محسـوب میشود .امنی بر
نفس و عرض و مال و مسـکن ،عدم تعرض بدون سبب و توسس نکردن از خفایا ،حبس و
نفی نکردن بی موجب ،ممانع نداشــتن از اجتماعات مشــروعه ،به عنوان مثال از حقوقی
محسوب میشوند که تمام مردم بدون در نظر گرفتن صفتی عارضی ،از این حقوق برخوردار
هستند (نائینی.)251 :2477 ،
در مقابل طرز تفکرات نگاشتهشده ،واکنش برخی دیگر از علما معاصر شیخفضلالله
نور و مخالفان مفاهیم مدرن و وارداتی عصر مشروطی وجود داش که قائل به مشروطه
مشروعه بودند ،که در رأس آنها آخوند خراسانی و همفکرانش قرار گرفته بودند؛ تا جایی که
این دسـ از فقها در پاسخ به انتقادات شیخ ،حکم ارتداد و اعدام او را صادر کردند .در پی
این چالش ها و جدال ها فکر  ،جریان هایی همچون ســلطن طلبان ،روشــن فکران و
استعمارگران به دنبال موفق نشدن جریانها مذهبی و دخال در بومیساز و تحول نظام
حقوقی-ســیاســی ایران مطابق میل و اختیار خود بودند .هرچند در ظاهر ســلطن طلبان
وانمود به موافق با مشـروطه و نهادینه شدن مفاهیم مدرنی همچون اعطا حقوق به مل
میکردند ،دیر نپایید که پشـ پردۀ این ظاهرســاز ها نمایان شــد؛ چنانکه میتوان اقدام
محمدعلی شــاه قاجار در به توپ بســتن مولس را گواهی بر این مدعا دانس ـ (روحانی،
.)35 :2434
عالوه بر این ،روشنفکران نیز از بهقدرت رسیدن جریانها مذهبی ترس فراوانی داشتند
و از قرار گرفتن اختیارات امور به دسـ فقها هراسان بودند (هدای  .)23 :2474 ،پس ،در
این میان ،جریان اســتعمار فرص ـ پیشآمده را مغتنم شــمرد و با دخال ها خود ،به این
اختالفات جه دستیابی به منافع مدنظر خویش دامن زد (ملکزاده ،2462 ،ج .)255 :2
توضیح این مطلب الزم اس که دیر نپایید که آن جدالها اولیۀ فقها مشروطهخواه
به چیسـتی یا اظهارنظر در خصوص ورود مفاهیم مدرن غربی و اعطا حقها به عامۀ مل
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فروکش کرد؛ چنانکه پس از اعدام شـیخفضـلالله نور  ،برخی شـاگردان آخوند خراسانی
نظیر میرزا نائینی ،به طور کلی از همۀ فعالی ها مشــروطه خواهی خود کناره گرفتند
(حائر  .)225 :2473 ،بدین ترتیب ،برا مدت ها طوالنی فقیهان از همۀ عرصــه ها
حقوقی-سـیاسـی فاصله گرفتند و عکسالعمل درخورتوجهی بهجز آنچه سیدحسن مدرس
بعدها در مقابل انحرافات نظام سـلطنتی از مسیر مشروطهخواهی در زمان پهلو اول نشان
داد ،انوام نگرف (شیانی.)255 :2471 ،
 .3متمم قانون اساسی مشروطه و حقهای اعطایی به شهروندان

عالوه بر چالشها و جدالهایی که بر ســر نهادینه شــدن مفهوم حقوق شــهروند صــورت
پذیرف  ،نکتۀ دیگر که باید بدان توجه کرد اینکه به دنبال آن جدالها درنهای متمم قانون
اسـاسـی مشـروطی بهصـورت رسـمی به حقوق شـهروندان هرچند در ظاهر ،تأکید کرد؛
چنانکه در این قانون ،قانونگذار بهعنوان میثاقی میان نظام ســلطنتی و مل  ،اقدام به ایواد
محدودی هایی در قدرت پادشاه کرد.
گفتنی اس در متمم قانون اساسی مشروطی مصوب  ،2412قانونگذار در فصلی تح
عنوان حقوق مل  ،به بیان مؤلفهها مهم حقوق شهروند طی هوده اصل 1پرداخ .
بنابراین ،اصول هودهگانۀ مندرج در متمم قانون اساسی مشروطی را میتوان از اصول مهم
مترقی در زمانۀ خود بهعنوان مدافع حقوق شهروندان در طول یک قرن پیش در نظام حقوقی
ایران بهشمار آورد؛ چراکه اصول مذکور همواره و بهصورت ویژه تأکید فراوان بر برخوردار
همۀ شهروندان جامعۀ ایرانی از حق و حقوق و همچنین اعطا امتیازات شهروند داشته
اس  .نکتۀ دیگر که دربارۀ این قانون باید بدان توجه کرد ،جامعی نسبی آن اس ؛ چراکه
در اصول هودهگانۀ مرتبط با حقوق اعطایی به شهروندان ایرانی ،از حقوق مهمی که
قانونگذار به آنها توجه کرده اس  ،میتوان به برخی حقوق و آزاد ها مدنی و سیاسی نظیر
تشکیل انومنها و اجتماعات اشاره کرد .البته باید اذعان کرد که با پیروز انقالب
مشروطی و حتی تدوین متمم قانون اساسی ،به طور جد نمیتوان قائل به این نظر شد که
 .1اصول هشتم تا بیس وششم متمم قانون اساسی مشروطی .
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حقوق شهروندان در آن برهۀ زمانی بدون کم و کاس برا شهروندان ایرانی تضمین میشد؛
چراکه در آن دوران نظامها سلطنتی مطلقۀ حاکم بر جامعۀ ایرانی نهتنها به احقاق حقوق
شهروندان توجهی نداشتند ،بلکه گاهی اقدام به نقض یا نادیده گرفتن آنها میکردند (جعفر ،
)35 :2465؛ چنانکه حتی در نظامها سلطنتی بعد نظیر سالها حاکمی خاندان
پهلو نیز نهتنها به این مهم توجه نشد ،بلکه این اصل بیشازپیش انکار شد .برا مثال،
تأسیس شکنوهگاهها مخوف و تشکیل دادگاهها بدون عدال قضایی و خاطرات مبارزان
پیش از پیروز انقالب اسالمی گواه این مطلب اس (سلیمانی.)225 :2433 ،
حقوق شهروندی پس از انقالب جمهوری اسالمی

پس از ناکام ماندن انقالب مشروطی و انحراف از مسیر تعالی حقوق شهروندان ،قیام امام
خمینی در ســال  2431و روشــنگر ها متفکران دین دار حوزه و دانشــگاه ،زمینهســاز
جنبشـی همگانی بود که درنهای در سـال  2426ظهور انقالب اسالمی را بهدنبال داش .
ً
طبیعتا پس از هر انقالبی ،نخسـتین گام ساختاربند حقوق اساسی و تدوین مهمترین منبع
آن یعنی قانون اسـاسـی ،از سـو انقالبیان اس  .ازاینرو ،بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی،
امام خمینی ،طی پیامی به مولس خبرگان با تأکید بسـیار بر صـبغۀ اسالمی ،لزوم تدوین
متن قانون اسـاسـی را مشـروط به رعای خصوصیاتی همچون حفظ حقوق و مصالح تمام
قشــرهـا ملـ و حمای از آن ،دور از تبعیض ها ناروا و پیش بینی همۀ نیازها
شهروندان بر مبنا شریع مقدس اسالمی کردند (موسو خمینی ،2467 ،ج .)13 :3
تح تأثیر رهنمودها امام راحل ،سه مؤلفه و حق «مدنی»« ،سیاسی» و «اجتماعی»
بهعنوان مهمترین حقوق بنیادین شــهروند به مل ایران اعطا شــد ،که در ادامه به بررســی
شاخصها و تضمینات مهم آن در حقوق اساسی جمهور اسالمی ایران خواهیم پرداخ .
 .1اصمل مساوات در شریعت اسالمی مبنای تحول و تضمین حقوق شهروندی در انقالب
اسالمی

یکی از اصــول بنیاد نظامها مبتنی بر شــریع اســالمی ،اصــل «مســاوات» و «برابر »
اســ ؛ چنان که می توان دراین باره برخالف دیگر مکاتب فلســفی ،برا برابر ارزش ها
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سـیاسـی ،فرهنگی و اجتماعی انسانها میزان تفاوتی را دید که انقالب اسالمی برا اهمی
به ارزشها واال بشر برشمرده اس (عمید زنوانی.)455 :2466 ،
شاخصها مهم آن عبارتاند از:
الف) مسههاوات در قومیت و نژاد :شــریع اســالمی برخالف همۀ نظام ها و مکاتب
موجود در دنیا ،همواره بر این باور بوده اسـ که از دیدگاه خداوند متعال ،تمام موجودات و
افراد و جوامع بشـر یکساناند ،و غیر از او ،آفریدگار برا آنها وجود ندارد؛ چنانکه در
آیۀ  274سـورۀ بقره بهصـراح به این موضوع اشاره شده اس  1.با استناد به این آیه ،دیدگاه
رایج در شــریع اســالمی را میتوان اینگونه اســتنباط کرد که تفاوتها ظاهر به هیچ
عنوان موجب نمی شــود که در حقیق ذات انســان ها تفاوتی به وجود آید (محقق داماد،
 .)23 :2475بر این مبنا ،در نظام حقوقی جمهور اســالمی ایران که برگرفته از شــریع
اسـالمی اس  ،قانونگذار نیز ضمن توجه به این موضوع و اصول متعدد از قانون اساسی،
همۀ حقوق فرد و اجتماعی آنها را با هم برابر شمرده اس ؛ چنانکه در اصل نوزدهم قانون
اساسی جمهور اسالمی ایران ،دربارۀ نبود تبعیض در میان مل ایران گفته اس « :مردم از
هر قوم و قبیلها که باشند ،از حق و حقوق مساو برخوردار میگردند .بنابراین ،رنگ ،نژاد
و ...موجب امتیاز نخواهد شد» (هاشمی ،2477 ،ج )75 :2؛
ب) مسههاوات در حقوق و اجرای قوانین :در هر جامعۀ انســانی ،افراد از منظر حاالت و
اسـتعدادها مختل با هم وجوه متمایز دارند؛ امر که به نوبۀ خود منور شده برخی از آنان
مزی ها بیشــتر برا بهرهمند از حقوق اجتماعی داشــته باشــند (جاوید.)25 :2477 ،
ً
درعینحال ،باید توجه داش که اصل اساسی بر آن اس که وجود اینچنین تفاوتهایی ،ماهیتا
بههیچوجه موجب نمیشــود که برخی افراد در یک جامعۀ دمکراتیک در حقوق شــهروند و
ً
بعضــا شــمولی اجرا قوانین از امتیازات بیشــتر نســب به همنوعان خود بهره مند شــوند
(هاشمی .)75 :2473 ،ازاینرو ،در شریع اسالمی بهعنوان اکمل ادیان پیش از خود برا تمام
افراد جامعۀ اسـالمی حق و حقوقی یکسـان در نظر گرفته شـده اسـ ؛ چنانکه این موضوع در
الر ْح َمن َّ
 .1خداوند در آیۀ  274ســورۀ نورانی بقره میفرمایدَ « :و إ َلهک ْم إ َلهم َواح ٌد َّال إ َل إ َّال هو َّ
الرحیم؛ خدا
شما خدا یکتاس ».
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ســیرۀ ائمۀ اطهار نیز مشــهود اس ـ (قاضــی .)75 :2434 ،نمونۀ بارز آن را میتوان در اعمال
حاکمیتی جامعۀ اسـالمی شـیعی دید .برا مثال ،حضـرت علی در زمان خالفتشان دراینباره به
مالک اشــتر نخعی وقتی که او را والی مصــر و اطراف آن منصــوب نمود ،چنین فرمان میدهند:
«مالکا ،رحم و محب و لط بر مردم جامعه را به قلب بفهمان( ،بطور که آن را دریاف
کند ،نه اینکه در حد یک تصور ذهنی بماند) و برا آنان درنده ا خونخوار مباش که خوردن آنان
را غنیم بشـمار ؛ زیرا مردم بر دو صفند ،یا برادر دینی تو هستند یا نظیر تو در خلق همنوع و
برابر با تو می باشــند»(نهج البالغه نامه شــماره  24فرمان مبارک امیرالمومنین به مالک اشــتر
نخعی) .الزم به ذکر اس ـ  ،که در این چنین منابع تاریخ حکوم شــیعی میتوان به رفتارها
منصـفانه و عادالنه پیشـوایان و متقیان با گروهها مختل مردم اشـاره داشـ  ،که بررسـی سیره
علو بخوبی مبین این اســ که یکی از مهمترین عوامل جذب حتی ادیان توحید دیگر به
اسالم در سیره و اخالق و رفتارها منصفانه ائمه و پیشوایان الهی نهفته اس .
بنا بر تأکید ائمه و بر مبنا شریع و موازین اسالمی ،نظام تقنینی جمهور اسالمی
ایران نیز در برخی اصــول خود ،ضــمن برشــمردن حق مســاوات در اجرا عموم قوانین بر
شـهروندان در اصـل بیستم ،اذعان میدارد« :تمامی افراد مل اعم از زن و مرد یکسان در
حمای قانون قرار دارند و از تمامی حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصاد  ،اجتماعی و فرهنگی
با رعای موازین اسالم برخوردارند»؛
پ) مساوات در نوع جنسیت :در ساختار و ماهی نظام جمهور اسالمی ایران ،تح
تأثیر توجه به مقام و منزل زن در شـریع اسـالمی ،بهصورت ویژه به رعای تمام و کمال
حقوق این قشـر توجه شده اس (طباطبایی)75 :2477 ،؛ چنانکه در نظام حقوق اساسی
انقالب اسالمی ،به نقش زنان در نهاد خانواده بهعنوان یکی از بنیانها اصلی جامعه توجه
شــده اس ـ  .در چنین دیدگاهی ،زن به عنوان بنیان اصــلی خانواده ،ارزش و اعتبار نظیر
پرورش انسانها مکتبی دارد (جعفر لنگرود .)73 :2461 ،
در اصـل بیسـ ویکم قانون اسـاسـی جمهور اسـالمی ایران ،به طور ویژه در راستا
حمای از ارزش واال زن در جامعه ،دول موظ شــده حقوق زن را در تمام جهات با
رعای موازین اسالمی تضمین کند.
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همانگونه که مشـهود اسـ  ،در نظام حقوقی ایران ،در تسـاو برخوردار زن و مرد از
حقوق انســانی ،جـا هیچ گونـه شــبهه و تردید وجود ندارد .پس ،نادیده انگاشــتن
اختالفها موجود میان زنان و مردان در تنظیم حقوق و مسـئولی هایشـان ،خسـارتها
جبران ناپذیر به بار می آورد؛ که در شــریع اســالمی به خوبی پیش بینی ها الزم در
خصوص آن صورت گرفته اس (شعبانی.)37 :2464 ،
 .2اصل امنیت در شریعت اسالمی مبنای تحول و تضمین حقوق شهروندی در انقالب اسالمی

از دیگر شـاخصها تضمین حقوق شهروندان که پس از انقالب اسالمی به آن توجه شد،
بحث «امنی » شـهروندان اسـ  .گفتنی اس در انقالب اسالمی تأمین و تضمین این حق
بهعنوان یکی از وظای اصـلی دول شـمرده شـده اس ؛ بهگونها که قانونگذار بر مبنا
مفاهیم اسالمی ،از جنبهها مختلفی از آن در اصول تقنینی که مربوط به حقوق شهروندان
اس  ،حمای و آنها را تضمین کرده اس (همان .)72 :مهمترین آنها بدین شر اند:
الف) امنیت حیثیت :در راستا پاسدار از حفظ حیثی شهروندان یک جامعه ،رهبران
آن رســالتی خطیر دارند تا از طرق گوناگون و با وضــع قوانین مورد نیاز و همچنین گســترش
حیطۀ اختیارات مراجع قضــایی در احقاق حقوق شــهروندان ،موارد را که موجب نقض
حیثی شــهروندان در جامعه میشــوند پیشبینی کنند (مدنی .)75 :2477 ،دراینباره ،در
برخی اصـول قانونی ،نظیر اصـل بیسـ ودوم قانون اسـاسـی ،تضمین حیثی و آبرو افراد
جامعۀ اسالمی مد نظر بوده اس ؛
ب) امنیت جان :مصـونی جانی انسـانها در مقابله با تعرضـات ناروایی که ممکن اس
دربارۀ آنها صـورت گیرد نیز یکی دیگر از حقوق بنیاد شــهروندان در جوامع بشــر بهشــمار
میرود که بهعنوان یکی از وظای اصـلی نظامها سیاسی در نظر گرفته شده اس  .ازاینرو،
در انقالب اسـالمی ،عالوه بر وضـع اصول مرتبط با تضمین امنی جانی شهروندان در قانون
اساسی ،با تصویب قوانین کیفر نیز مانع اعمال خودسرانه و بدون مووز شرعی و قانونی شده
اس (محمود  .)235 :2434 ،قانونگذار اساسی نیز در اصول متعدد از این قانون به حق
حیات و امنی جان شـهروندان اشـاره و آن را تأیید کرده اس ؛ چنانکه به موجب بند ششم از
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اصــل دوم این قانون ،حفظ کرام و ارزش واال انســانی از پایهها ایمانی این نظام قلمداد
شـده اسـ ؛ کرامتی که از طریق احترام به حیات بشـر و به قصد ایواد یک زندگی سالم برا
عموم افراد جامعه حاصـل میشـود (ساعد وکیل و عسگر  .)255 :2477 ،عالوه بر این ،در
اصـل بیسـ ودوم نیز بهصـراح اعالم شده که جان اشخاص در برابر هرگونه تعرض مصون
بوده اس ؛ مگر اینکه این امر به حکم صریح قانون صورت پذیرد .همانطور که از ظاهر اصل
مذکور پیداس  ،ازآنواکه تعرض به حیات آدمی در شریع و آموزهها اسالمی شیعه نفی و
ســلب حیات آدمی نیز ممنوع اعالم شــده ،برا زندگی افراد جامعۀ اســالمی حرم و ارزش
خاصی قائل شده اس (محقق داماد)73 :2475 ،؛
پ) امنیت مال :در شــریع اســالمی ،مالکی یکی از اجزا اصــلی فطرت و غریزۀ
انســانی به شــمار می رود .دراینخصــوص ،پیامبر اکرم نیز در روایتی فرمودهاند« :الناسَ

مس لطونَعلیَاموالدم» .باتوجهبه این روای  ،فقها اســالم قاعدها فقهی با عنوان قاعدۀ
سـلطن تأسـیس کردهانی که به موجب آ  ،هر شخصی مالک و صاحباختیار مال خویش
اس ـ و مواز اســ در چهارچوب و موازین احکام اســالمی ،هرگونه که بخواهد از آنها
بهرهمند شود .بر اساس این قاعدۀ فقهی ،حق مالکی افراد در جوامع اسالمی ،جنبۀ شرعی
به خود گرفته و از این طریق بهرســمی شــناخته شــده اسـ (مولســی2354 ،ق ،ج :33
 .)175گفتنی اسـ هرچند در شــریع اســالمی از مالکی شــخصــی افراد حمای ها
ویژها شـده اسـ و مردم در تحصـیل اموال مشـروع خویش آزاد گذاشته شدهاند ،این امر
بدان معنا نیس که هر شخصی از هر طریقی بتواند مالی را بهدس آورد ،بلکه تحصیل مال
از منظر موازین اسالمی ،تنها از طرق حالل و مبا صورت میپذیرد که بهجز رعای چنین
شرایطی ،تسلط و مالکیتی را برا اشخاص بهدنبال نخواهد داش  .بر همین مبناس که در
انقالب اسـالمی ایران ،اصـل چهلم قانون اسـاسی بیان میکند« :هیچکس نمیتواند اعمال
حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تواوز به منافع عمومی قرار دهد»؛
ت) امنیت مسکن :امنی اشخاص نهتنها شامل جان ،مال و حیثی افراد میشود ،بلکه
شـامل محل سـکون او نیز هسـ  .در دین مبین اسـالم ،بر موضـوع امنی مسکن و عدم
تواوز به منزل شـخصـی افراد ،تأکید شده اس (قاضی .)232 :2434 ،دراینباره ،خداوند
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متعال در آیۀ  17سورۀ نور چنین میفرماید« :ا کسانی که ایمان آوردهاید ،به خانها غیر از
خانهها خودتان وارد نشوید ،مگر آنکه اجازه بگیرید».
به پشـتوانۀ این طرز تلقی در انقالب اسالمی نیز حق امنی مسکن افراد بهعنوان یکی از
حقوق مهم شـهروند بهرسـمی شــناخته شـده اسـ  ،که به موجب آن ،نهتنها اشــخاص
خصـوصـی حق تعرض به مسکن کسی را ندارند ،بلکه اشخاص عمومی نیز از این کار منع
شدهاند (ساعد وکیل و عسگر .)215 :2477 ،
 .3اصممل آزادی در شممریعت اسممالمی مبنای تحول و تضمممین حقوق شممهروندی در انقالب
اسالمی

همانگونه که پیشتر نیز اشـاره شد ،گفتمانها صورتگرفته در بدو ورود مفاهیم مدرن به
نظام حقوقی-سیاسی عصر مشروطه سم وسویی مدرن به مفهوم «آزاد » بهعنوان یکی از
شاخصها مهم حقوق شهروند داشته اس  .این در حالی اس که در انقالب اسالمی،
به طور مسـتقیم و غیرمستقیم با الهام از شریع اسالمی ،به مفهوم «آزاد » و شاخصها
آن توجه شده اس  .ارزیابی هریک از آنها اینگونه اس :
الف) آزادی در اشهتاال :شریع اسالمی در زمان ظهور خود با قاطعی تمام به مقابله
با ســلب آزاد ها و رفع بیگار از انســانها برخاس ـ (ورعی .)225 :2472 ،در انقالب
اســالمی نیز تح تأثیر این آموزه ها و بیانات بنیان گذار کبیر انقالب ،امام خمینی ،با
نگاهی دینی ،یکی از مبانی اصــلی و اســاســی آزاد رهایی از قیدوبند اســتبداد به هر نحو
ممکن اس ـ ؛ چنان که به باور امام خمینی« ،تمامی انســان ها به حســب فطرت خویش
خواسـتار حری و آزاد میباشـند» .پس ،طر سطو آزاد دربرگیرندۀ تمام امور زیس
شهروندان خواهد بود (موسو خمینی.)255 :2474،
بدینترتیب ،با الهام از تعالیم اسالمی و نظریات و توصیهها فقهی ارائهشده ،قانونگذار
اســاســی به آزاد شــهروندان در انتخاب نوع شــغل و کیفی آن توجه ویژها کرده اسـ ؛
چنانکه مطابق با اصـل بیسـ وهشـتم قانون اسـاسی جمهور اسالمی ایران ،هر شخصی
شـغلی را که خود بدان مایل اسـ میتواند انتخاب کند ،ولی انتخاب نوع شغل مشروط به
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این اس که هیچگونه مغایرتی با موازین و شریع اسالمی نداشته باشد؛
ب) آزادی تعلی و تربیت :رشـد و تعالی اخالقی و معنو از وظایفی اس که حکوم
تحقق آن را در جامعۀ اسالمی برعهده دارد .درنتیوه ،ایواد شرایط برابر و یکسان در راستا
نیل به چنین حقی ،از وظای حکوم اســالمی اسـ (ســاعد وکیل و عســگر :2477 ،
 .)255در راســتا تحقق این امر مهم و خطیر در انقالب اســالمی ،قانون گذار در اصــل
سـیام ،که از اصـول مربوط به حقوق شـهروندان اسـ  ،دول را موظ کرده اس از این
طریق ،وسـایل آموزش را برا همۀ اعضــا جامعۀ اسـالمی فراهم آورد و همگان بتوانند به
نحو برابر از آنها استفاده کنند؛
پ) آزادی عقیده و بیان :از منظر شــریع اســالمی ،از اهداف اصــلی اعطا اینچنین
آزاد هایی ،نوات یافتن انســان ها از بندگی همنوعان خویش و پذیرش بندگی خداوند به
جا آن اسـ  .اهمی این موضـوع در اسـالم تا جایی اس که خداوند متعال در آیۀ هفده

َّ
َّ
َّ
ینَاجتنبواَالطاغوتََأ َنَیعباوهاَوََأنابواَ ِإلیَالل َِهَلدمََالبش ریَفبَشرََ
سـورۀ زمر میفرماید« :وََال ِذ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
1
ولئکَهمََأولواَالباب».
بادَال ِذینََیست ِمع َ
ِع َِ
ولئکَال ِذینََهااه َمَالل َهَوََأ ِ
ونَالقولََفیت ِبعونََأحسنهََأ ِ

مطابق این آیه و بر اســاس رو توحید که در نگرش اســالمی از جایگاه و اهمی ویژها

برخوردار اسـ  ،انسـان تنها میباید عبد خداوند متعال باشـد؛ و این بندگی چنان باشد که
انســان ارادۀ خو یش را به طور کلی تابع مشــی الهی قرار دهد و آزاد تکوینی خو یش را
محدود و مقید به خواس خداوند کند .دراینصورت اس که به زندگی باسعادت در دنیا و
آخرت دسـ مییابد .برایناساس ،پس از پیروز انقالب اسالمی ،باتوجهبه ماهی نظام،
قانونگذار از جنبه ها گوناگون از مفهوم آزاد عقیده و بیان بعنوان دیگر مؤلفه ها تحقق
حقوق شهروند حمای کرده اس ؛ بهگونها که برا مثال ،در اصل بیس وسوم به آزاد
عقیده ،در اصل بیس وچهارم به آزاد مطبوعات و در اصول بیس وششم و بیس وهفتم به
آزاد بیان بهصورت دستهجمعی اشاره شده اس .
« .1و آنان که خود را به دور از طاغوت می دارند تا مبادا آن را پرســتش نمایند و به ســو خدا بازگشــته اند ،پس
بشــارت ده به آن بندگان من که به ســخن گوش فرامیدهند و بهترین آن را پیرو میکنند ،اینان هســتند که از
خردمندان میباشند».
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نکتۀ پایانی که باید بدان توجه کرد اینکه باتوجهبه مبانی و قواعد فقهی که بر نظام قانون
اسـاسـی جمهور اسالمی ایران حاکم اس  ،میتوان دریاف که اعطا حقوق شهروند
در نظام جمهور اســالمی به شــهروندان ،همواره بر دو رکن پذیرش اســالم و پیمانپذیر
محقق می شــود .ازاین جهـ در جدولی ،به یافته ها پژوهش حاضــر در قالب موارد
چالش برانگیز عدم تضــمین حقوق شــهروند در انقالب مشــروطه و موارد که انقالب
اسالمی از طریق آنها تضمینات مفهوم حقوق شهروند را فراهم کرده اشاره شده اس :
جدول :1مقایسۀ عوامل ایجاد چالش تضمین حقوق شهروندی در عصر مشروطه و
تضمین مؤثر آن در انقالب اسالمی

موارد چالش برانگیز در عدم تضــمین حقوق
شهروند در عصر مشروطه
غربی و وارداتی بودن مفهوم حقوق شهروند
ایواد فضا دوقطبی موافقان و مخالفان
شدت گرفتن اختالفات در بومیساز مفهوم
حقوق شهروند
انحراف از مسیر مشروطهخواهی
ســیطرۀ نظام ســلطنتی؛ مانعی جه تحقق
اجرا حقوق شهروند مدنظر قانون اساسی

موارد رفع کاســتیها و چالشها تضــمین حقوق
شهروند در انقالب اسالمی
برداشتی اسالمی از مفهوم حقوق شهروند
وحدت نخبگان ســیاســی و دینی با مرجعی امام
خمینی
پاســخ به اختالفات و جریان ها مخال با طر
مفاهیمی همچون حقوق مل
عدم تحری در اهداف انقالب اسالمی
سـیطرۀ نظام اسـالمی و مشارک شهروندان جه
تحقق حقوق شهروند مدنظر قانون اساسی

(منبع :یافتههای پژوهش)

نتیجهگیری

در این پژوهش ،ســعی نگارندگان بر آن بود که در پاســخ به پرســش اصــلی و دربارۀ نحوۀ
تضــمین حقوق شــهروند در انقالب اســالمی باتوجهبه چالشها و کاســتیها نظامها
پیشین ،این فرضیه بررسی شود که تا چه میزان میتوان از سن ها و شریع اسالمی بهعنوان
یکی از ابزارها بنیاد تضمین حقوق شهروند در انقالب اسالمی جه رفع کاستیها
نظامها پیشــین در منظومۀ حقوق اســاســی و مهمترین منبع آن یعنی قانون اســاســی بهره
جس .
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به طور کلی ،مفهوم حقوق شهروند از مفاهیم مدرنی اس که در عصر مشروطه و در
ادبیات حقوقی-ســیاســی ایران مطر شــد .بطور کلی در نظام حاکمیتی ایران با تمام
فرازونشـیبهایی که در طول ادوار مختل تاریخی داشته اس  ،برا نخستینبار از طریق
اندیشهها اندیشمندان و مدرنگرایان توددخواه ،زمینهها نهادینه کردن حقوق و امتیازات
شـهروندان فراهم نموده و بدین ترتیب نظام حاکمیتی خودکامۀ وق را به حکوم مشروطه
و قانونی تبدیل نمود .هرچند انقالب مشـروطه طی فرازونشـیبها فراوان توانسـ اصول
مربوط به حقوق شـهروند را در متمم قانون اساسی مشروطی مدونساز کند ،متأسفانه
در عرصــۀ عمل به دلیل فراهم نشــدن زیرســاخ ها الزم جه تحدید قدرت حاکمی
مطلق ،به رســمی نشــناختن حقوق و امتیازات شــهروند و توجه نکردن بدانها را به دنبال
داش  .تح تأثیر انحراف انقالب مشروطی در اساسیساز حقوق شهروندان در مقابل
حاکمی مستبد ،انقالب دوم یعنی انقالب اسالمی ایران ،این بار با نهادینه کردن صبغهها
ارزشـی اسـالمی سـعی بر آن داشـ تا با مدونساز حقوق اساسی خود و منابع مهم آن،
نظیر قانون اساسی ،ضمن بهرهگیر از آموزهها و شریع اسالمی ،روابط متقابل میان دول
و احقاق حقوق شــهروندان و همچنین حدود و اختیارات قوا حاکمیتی را مشــخص کند؛
چنان که احقاق این حقوق در فصــل جداگانه ا تح عنوان حقوق مل با تأثیرپذیر از
آموزهها اسـالمی ،امتیازاتی را به شـهروندان اعطا کرد .البته باید این نکته را نیز متذکر شد
که باتوجهبه رو اسـالمی حاکم بر اصـول قانون اساسی جه احقاق حقوق شهروندان،
سایر قوانین موضوعه نیز جه صیان از حقوق مزبور تدوین و نهادینه شدند.
پیشنهادها

عالوه بر ابعاد حقوقی-سـیاسـی نظریات نخبگان و فقها عصـر مشروطی  ،الزم اس در
دیگر حوزهها ازجمله تاریخ ،افکار و اندیشـهها مشـروطهخواهان در شر و بسط مفاهیم
مدرنی همچون حقوق شــهروند بررســی دقیق و بیطرفانه شــوند تا از این طریق در کنار
ً
موضـعگیر ها حقوقی و بعضـا سـیاسـی بنیانگذاران این دس از مفاهیم مدرن در نظام
حقوق اساسی ایران ،بتوان از سیر تحول سرنوش تاریخی آنها نیز بهره جس .
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در کنار مفهوم حقوق شهروند نظام حقوق اساسی زایشیافته از انقالب مشروطی بر
پایۀ کارکرد بسـیار مفاهیم مدرن نظیر قانون ،مولس ،نمایندگی ،و تفکیک قوا شکل گرفته
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