مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

ISSN: 2855-9696
www. jonahs.ir

سال پنجم ،شماره  ،25شهریور 1041

سیر تحول دانش حقوق اساسی در دوره پس از انقالب اسالمی در ایران
علی رحیمی
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 7کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،گروه حقوقِ پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده
قانون اساسی ،نخستين و بر جسته ترین دست آورد جنبش هاي دستور گرایی است و از نظر سلسله مراتب در صدر همه قوانين و مقررات
قرار دارد .قانون اساسی ،مهمترین سند قانونی یک کشور است .پژوهش پيش رو در پی ترسيم این مهم است که از پدیداري و تدوین
نخستين گام هاي شکل گيري قانون اساسی تا تصویب مجلس خبرگان و تایيد همه پرسی آن ،احزاب ،جمعيت ها ،افراد و گروه هاي
مختلف سياسی و غيره ،چه در متن و چه در حاشيه ،چگونه و چه ميزان نقش آفرینی نمودند و سير تدوین و تحول دانش قانون اساسی به
چه صورت بوده است .این بازه ي زمانی سرانجام در وهله ي سوم ،یعنی مقطع بازنگري ،نشان آخر را بر تارك خویش اندود و متن فعلیِ
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران فرآیند این کشاکش ها و تصميم گيري هاست .همچنين با وقوع انقالب اسالمی ایران مردم به قانون
اساسی به جهت آزادي هاي بنيادینی که در آن در نظر گرفته شده بود ،راي مثبت دادند .از آن جائی که یکی از بخش هاي مهم قانون
اساسی هر کشوري ،بخش حقوق و آزادي هاي اساسی مردم است ،این بخش مهم ترین رکن هر قانون به شمار می آید .قانون اساسی
جمهوري اسالمی ایران نيز اصول متعدّدي را به حقوق وآزادي هاي فردي  ،اجتماعی ،قضایی و امنيتی مردم اختصاص داد .که تمام این
موارد در این پژوهش با روش تحليلی توصيفی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هرچند در متن
قانون اصالحات اساسی و بازنگري هاي خوبی صورت گرفته است ،اما در مواردي اصول این قوانين با هم تناقض دارند و به وسيله تبصره
هاي مختلف و منافع و موقعيت هاي مختلف اصل قانون مورد تحریف قرار گرفته است .همچنين جاي خالی مباحث قانون اساسی در
مقاطع تحصيلی کشور احساس می شود و همانطور که تقویت جسم در کالس هاي تربيت بدنی انجام می شود ،بهتر است که حقوق و
آزادي هاي فردي و جمعی نيز آموزش داده شود تا سطح آگاهی مردم افزایش یابد .در یک دید کلی ،می توان بيان نمود که قانون اساسی
جمهوري اسالمی نه به قبول آزادي مطلق دست زده تا به آنارشی منتهی شود و نه آن را کالً نفی کرده است که سرشت استبدادي به خود
بگيرد ،بلکه در چارچوبی غير مطلق به تضمين اصل آزادي ها اقدام کرده است.

واژههای كلیدی :قانون اساسی ،انقالب اسالمی ،سند قانونی ،حقوق و آزادي هاي فردي و جمعی ،حکومت.
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-1مقدمه
حقوق اساسی در چند سده اخير ،فراز و نشيب هاي بسياري را از سر گذرانده است .حقوق اساسی کالسيک که در دامان
اندیشه قرارداد اجتماعی و ایده قراردادي حکومت پرورش یافت و در آغاز دربردارنده تکنيک ها و آموزهایی در جهت مهار
قدرت نامحدود دولت بود ،در فراز و نشيب این سير ،گاه در محاق تماميت خواهی و خودکامگی در غلتيد و در شکل ساختاري
فاقد محتوا جلوه گر شد و گاه از پله هاي رهایی و استقالل یافتگی باال رفت و توانست طرحی نو در نظام هاي سياسی کشورها
باشد .آموزه هاي حقوق اساسی در دوران کنونی ساختارهاي کالن سياسی کشورها را عميقا تحت تاثير قرار داده است .قانون
اساسی به مثابه ،ميثاقی بنيادین ،بين دولت و ملت در کانون اندیشه دستورگرایی قرار دارد .امروزه عموما پذیرفته شده که
قانون اساسی ،چارچوب رسمی قوانين پایه است که فعاليت حکومت را تاسيس و تنظيم می کند.7
امروزه جز د ر موارد محدود و استثنایی ،همه کشورها واجد قانون اساسی مدون هستند که در ان اصول اساسی مربوط به
ساختار حکومت ،قواي تشکيل دهنده آن ،کارکردهاي این قوا و نيز راه هاي تعامل آنها با مردم و باالخره حقوق و آزادي هاي
عمومی آمده است.2
پس از پيروزي انقالب اسالمی و سرنگونی رژیم سلطنتی مشروطه در  22بهمن 7531در پی نهضت مردمی ،با انگيزه مذهبی و
استقرار حکومت جمهوري اسالمی در روز  72فروردین  ، 7531پس از همه پرسی دهم و یازدهم فرورودین ماه مزبور و نياز به
داشتن قانون اساسی جدید ،نخستين قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در  24آبان  7531به تصویب مجلس بررسی نهایی
قانون اساسی و در روزهاي یازدهم ودوزادهم آذر ماه  7531طی رفرندامی به تصویب اکثریت مردم ایران رسيد.5
حکومت ایران طبق قانون اساسی یک حکومت دینی است ،یعنی مبتنی بر زیر ساخت هاي اعتقادي ،مذهبی ،احکام و
دستورات اسالمی است و در عين حال به راي و نظر مردم نيز بستگی دارد و موجودیت و ادامه حيات خود را متکی به راي
مردم و مقبوليت آنها می داند .عنوان حکومت ،جمهوري اسالمی ایران است که به بهترین بيان و با ظرافت خاص دو وجه این
عنوان یعنی جمهوري بودن و اسالمی بودن در اصل اول قانون اساسی به این شرح بيان شده است :حکومت ایران جمهوري
اسالمی است که ملت ایران ،بر اساس عقيده دیرینه اش به حق حکومت حق و عدل قرآن ،در پی انقالب اسالمی پيروزمند خود
به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آیت اهلل العظمی امام خمينی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سيصد و
پنجاه و هشت هجري شمسی برابر اول و دوم جمادي االولی سال یکهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اکثریت 81/2
کليه کسانی که حق راي داشتند ،به آن راي مثبت داد.

4

مساله اصلی این تحقيق بررسی سير تحول دانش حقوق اساسی در دوره پس از انقالب اسالمی است و در این راه به مسيرهایی
که این مفهوم بنيادین در روابط اجتماعی ،طی کرده است و فلسفه هاي معرفتی که بر آنها تکيه کرده است ،خواهيم پرداخت.
Loughlin, Martin- walker, Neil (2006) The Paradox of Constitutionalism, Oxford university press, first
published,p188.
1 -

 -2پروین ،خيراله و احمدوند ،یاسر ،فن قدرت یا فن آزادي؟ ،گفتاري در کارکردشناسی حقوق اساسی ،فصلنامه حقوق ،مجله
دانشکده حقوق و علوم سياسی،دوره  ،58شماره ،7511 ،4صص.13-14،
 -5مهرپرور ،حسين ،مختصر حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ،انتشارات دادگستر ،7583.صص.21-21
 -4همان ،ص.55
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-5مفهوم و موضوع قانون اساسی
قانون اساسی ،عالی ترین مرجع قانونی هر کشور است و در نظام حقوقی کشورها باالترین درجه اعتبار قانونی را دارد .کليه
قوانين ،مقررات و مصوبات عادي و عرفی باید با اصول قانون اساسی هماهنگ و منطبق باشند و هيچ قانون یا مصوبه اي نباید
با اصول این قانون مخالفت کند .در غير این صورت از سوي مراجع نظارتی و کنترل کننده ي قانون اساسی در هر کشور ،مورد
ایراد واقع شده و ایراد عدم رعایت تشریفات الزم در تصویب آن ،از سوي این مراجع اعالم می شود.7
مفهوم قانون اساسی برگرفته از واژه فرانسوي «کُنستيتوسيون »2است و در دوران جنبش مشروطه با همين لفظ فرنگی اما به
معناي مشروطيت یعنی محدود شدن اختيارات پادشاه در یک چهارچوب معين (قانونی) بکار ميرفته است .امروزه واژه قانون
اساسی در فارسی براي اشاره به قانون اساسی دولت هاي حاکم (مثل ایران یا فرانسه) ،زیرمجموعه دولت ها (مانند ایالت هاي
آلمان ،آمریکا یا هند) یا ابردولت ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می رود ،در مورد نهادهاي دیگر مانند اتحادیه ها ،سازمان هاي
بين المللی و احزاب سياسی ،معموالً از واژه « اساسنامه» استفاده می شود.
قانون اساسی در مفهوم عام به کليه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده اي گفته می شود که مربوط به قدرت و اجراي
آن است .قانون اساسی تعریف کننده اصول سياسی ،ساختار ،سلسله مراتب ،جایگاه ،و حدود قدرت سياسی دولت یک کشور ،و
تعيين و تضمين کننده حقوق شهروندان کشور است که هيچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد .بنابراین اصول و
موازین حاکم بر روابط سياسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسی کشور و شيوه تنظيم آنها همچنين کيفيت توزیع
قدرت ميان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است .با این برداشت هيچ جامعه کشوري یا دولت-کشوري نمی
توان یافت که فاقد قانون اساسی باشد.
1-5ماهیت و محتوای قوانین اساسی تحت تاثیر چند عامل اصلی می باشد:
الف .قدرت تدوین کننده قانون اساسی :منظور از قد رت تدوین کننده ،قدرتی است که در هنگام تدوین و یا اصلح و بازنگري
قانون اساسی ،قدرت تهيه و تدوین و اصالح این سند قانونی را داشته باشد .به عبارت بهتر مرجعی است که براساس اراده و
انتخاب ملت وظيفه تدوین و بازنگري قانون اساسی را برعهده دارد و از سوي آنان به انجام این وظيفه می پردازد .در کشورهایی
که قانون اساسی از ارزش و اهميت زیادي برخوردار است ،مجلس موسسان کار تدوین و بازنگري را انجام می دهد .ولی در
برخی کشورها مانند هند و ترکيه ،احزاب حائز اکثریت در پارلمان عهده دار انجام این وظيفه هستند.
ب .شرایط زمانی و مکانی  :قانون اساسی بازتاب اوضاع و احوال زمانی و مکانی حاکم بر عصر تدوین خود می باشد و این شرایط
زمانی و مکانی عامل موثري در تدوین ماهيت قانون اساسی به شمار می روند .براي مثال قانون اساسی ایران در دوره مشروطه
که در سال  7213ه.ش تدوین شد ،برآمده از اندیشه ها و آرمان هایی بود که در یکصد سال پيش ،در جامعه ایران وجود داشت
و مورد مطالبه و خواست مردم بود.
ج .سنت هاي تغييرناپذیر جامعه :این سنت ها که در هر کشوري کمابيش حاکميت دارند ،عامل موثري در ماهيت قانون
اساسی هستند .براي نمونه در قوانين اساسی کشورهاي آفریقایی که توسط استعمارگران اروپایی تدوین شده است ،به سنت
هاي آن کشورها توجهی نشده و تا حد زیادي متن قانون اساسی با سنت هاي تغييرناپذیر جامعه متعارض است.
 -7پروین ،خيراهلل و اصالنی ،فيروز  ،اصول و مبانی حقوق اساسی .موسسه انتشارات دانشگاه تهران.چاپ اول7587 .ص .53
2 -Constitution
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با این حال حتی اگر قانون اساسی در کشوري به خوبی تدوین شده و از قواعد و مقررات پيشرفته اي نيز برخوردار باشد و
حقوق و آزادي هاي مردم را نيز به خوبی مد نظر قرار دهد ،این تضمينی براي اجراي مناسب آن نخواهد بود؛ زیرا ممکن است
متوليان حکومت این حق و حقوق را در عمل به رسميت نشناسند و قدرت را به طور کامل در انحصار خود گيرند .در این
صورت قانون اساسی جز نوشته اي بی ارزش نخواهد بو د که تنها در مقام رعایت تشریفات ،وضع شده است و فاقد ضمانت
اجراي حقوقی است .لذ ا صرف توجه به عوامل موثر در ماهيت قانون اساسی براي اجرایی شدن مناسب آن کافی نيست و این
قانون باید از مجریانی شایسته نيز برخوردار باشد .چرا که قانون مناسب توسط مجریان ناشایست ،بی اثر می شود و اجراي
قوانين ضعيف توسط مجریان شایسته به عدالت نزدیک تر است و به مثابه ابزاري است که در راستاي تامين مصالح مردم به کار
گرفته می شود.7
-3تحوالت حقوق اساسی مردم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در قانون اساسی جمهوري اسالمی ،بحث پيرامون حقوق ملت در فصل سوم آمده است .در این قسمت تمامی اصول از نوزدهم
لغایت چهل ودوم را به سه دسته تقسيم کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهيم؛
1-3حقوق مدنی
اصل نوزدهم « ،مردم ایران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد ،زبان و مانند این ها سبب
امتياز نخواهد بود».
برخی از محققان معتقدند ،که اصل فوق داراي ریشه هاي قرآنی می باشد .2آنان به آیه ، 75از سوره حجرات اشاره می کنند که
(هان اي مردم ،همانا ما شما را از یک مردو زن آفریدیم و شما را به هيأت اقوام و قبایلی در آوردیم تا با یکدیگر انس و آشنایی
بيابيد .بی گمان گرامی ترین شما در نزد خداوند پرهيزگارترین شماست ،که خداوند داناي مطلق است) از این رو از اصل فوق با
عناوینی چون تساوي حقوق مردم ،تساوي حقوق اقوام مختلف و  ...یاد می شود .کاتوزیان معتقد است «عبارت مندرج در این
اصل ،نه شعار و نه رسم القباله ،اصول هدایت کننده و خط مشی سياست هاي قضایی و اداري و اقتصادي دولت است ،اصولی
است ،که در سایه آنها بر سر تمام قواعد اساسی و قوانين عادي گسترده است و در پرتو آن باید سایر اصول معنا و تفسير
شود.»5
اصل بيستم« :همه افراد ملت اعم از زن و مرد ،یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سياسی ،اقتصادي،
اجتمایی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند».
اصل فوق که به برابري همه در برابر قانون معروف است ،در واقع در چارچوب بحث (عدالت) در تقسيم بندي مارشال قابل
جستجو است .از همين رواین اصل مترقی و پيشرفته منطبق بر موازین جهانی حقوق بشر می باشد .در دیباچه اعالميه جهانی
حقوق بشرآورده شده است «مردم ملل متحد ،ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوي حقوق
مرد و زن ،مجددأ در منشور اعالم کره اند و تصميم راسخ گرفتند ،که به پيشرفت اجتمایی کمک کنند و در محيط آزاد ،شرایط

 -7پروین ،خيراهلل ،اصالنی ،فيروز ،اصول و مبانی حقوق اساسی .موسسه انتشارات دانشگاه تهران.چاپ اول،7587 .ص .51
 -2بهروزي ،ابوذر ،مطلبی مقدم ،آفرین،قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  ،ناشر :نوآور،7518 ،.ص.53
 -5کاتوزیان ،ناصر ،مبانی حقوق عمومی ،دادگستر ،تهران ،چاپ اول ،7511،ص.411
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بهتري براي زندگی بوجود آوردند.7
اصل بيست و یکم« :دولت موظف است ،حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمين و امور زیر را انجام دهد.
 -7ایجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
 -2حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست .
 -5ایجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده.
 -4ایجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
 -3اعطاي قيوميت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی»..
اما بحث زنان و مشک الت آنان اگرچه به صد یا دویست سال پيش باز ميگردد ،اما ریشه آنرا باید در قرون باستان جستجو کرد،
زیرا از آن زمان تا به حال یک (ظلم تاریخی) و یک (بی عدالتی عمومی) نسبت به زنان روا داشته شده است ،در طول تاریخ به
جز موارد استثناء و نادر زن در حکم برده و اسباب خ انه بوده است و اگر وارد اجتماع می شده است ،فقط براي آرایش و جلوه
گري بوده است .ظن و اندیشه نابرابري مرد و زن نه تنها در بين مردم کوچه وبازار ،بلکه در بين فيلسوفان و اندیشمندان و
برخی از مذاهب نيز رایج بوده است ،در واقع هر چقدر زنان در جامعه مورد ظلم وفشار واقع می شدند ،فيلسوفان نيز این بی
عدالتی ها را تئوریزه کرده و آنها را جنبه علمی می دادند
« ارسطو که با تعصبات روزگار خود بيشتر سازگار بود ،زن را ناقص می دانست ،به عقيده او ،طبيعت آنجا که از آفریدن مرد
ناتوان است ،زن را می آفریند زنان و بندگان از روي طبيعت م حکوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شرکت در کارهاي
عمومی نيستند .عقيده یهود نيز چنين بود ،او در آخرین بند از فرمانهاي دهگانه اش ،که به قول مشهور به موسی فرستاد ،زنان
را در ردیف چارپایان و اموال غير منقول ذکر کرد .یهوه خود آفریده تصور قوم یهود بود و این قوم نيز مانند همه اقوام جنگجو
زن را مایه مصيبت و بدبختی می دانستند ،وجود او فقط از آن رو قابل تحمل بود که یگانه منبع توليد سرباز بود ،یهودیان قدیم
به هنگام تولد دختر شمع روشن نمی کردند ،مادري که دختر می زاد ،بایستی دوباره غسل کند .اما پسر که به عهد خود با
یهوه می باليد ،هميشه در نماز خود تکرار می کرد« :خدایا تورا سپاسگذارم که مرا کافر و زن نيافریدي» ولی یهود در این
عقيده تنها نبودند ،آن ها فقط در بيشتر قوانين اخالقی روزگار خود پيشرو دیگران بودند ،در سرتاسر شرق ،زنان تا پسري نزاده
بودند منفور بودند واگر پسري می زادند ،تا در ميدان جنگ کشته نمی شد ،مورد احترام واقع نمی شدند .حتی افالطون که
طرفدار زنان بود خدا را شکر می کرد که مرد آفریده شده است.»2
این (بد رفتاري عينی) و (بد پنداري ذهنی) تا دوران معاصر نيز ادامه داشت .در قرن نوزدهم در آفریقا زنان هنوز برده بودند و
آنان مانند کاال خرید و فروش می شدند .در (تاهيتی) و (نيو برتين) زنان مجبور بودند که خوکان را از پستان خود شير
بدهند .5در دوران معاصر نيز اندیشمندان جمالتی را گفته اند که از دید منفی آنان نسبت به زنان نشأت می گيرد (شوپنهاور)

 -7ساعد وکيل ،امير ؛ عسگري ،پوریا  ،قانون اساسی در نظم کنونی ،مجد،تهران .چاپ چهارم،7587،ص.713
 -2دورانت ،ویل ،لذات فلسفه ،ترجمه زریاب,عباس ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ هشتم ،تهران،7515 ،ص -741
.748
 -5همان ،ص .713
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در مقاله اي در باره زنان می گوید (این زن ناقص الخلقه تنگ شانه پهن کفل کوتاه پا) و (نيچه) به صورت اندرزوار می گوید
(پيش زنان می روي ،تازیانه را به یاد داشته باش).
اما در یکی از دو قرن اخير اوضاع تا حد زیادي دگرگون شد و زنان چه به لحاظ ذهنی در دید اندیشمندان و فيلسوفان و چه به
لحاظ عينی در دنياي خارج و بيرون از خانه داراي ارج و منزلت نسبی شدند( .ویل دورانت) این تحول و دگردیسی را محصول
یک تحول بيرونی می داند ،وي معتقد است که پدیده (انقالب صنعتی) بود که زنان را از (خانه) به (کارخانه) کشاند و هنگامی
که آنان دوش به دوش مردان مشغول به کار شدند ،خودبخودبر اثر مشارکت در امور ،با حقوق خود آشنا شده و مطالبات خود را
طلب کردند .نخستين قدم براي (رهایی زنان) در سال  7112ميالدي برداشته شد به موجب این قانون ،زنان بریتانياي کبير از
امتياز بی سابقه اي برخوردار شدند .و آن هم این بود که دستمزد و پول خود را می توانستند در نزد خود نگه دارند ،زیرا تا قبل
از این زنان باید تمامی اندوخته هاي خویش را به شوهرانشان می دادند .اگرچه وضع این قانون از طرف کارخانه داران مجلس
عوام با حسن نيات همراه نبود و در واقع آنان می خواستند با تصویب این قانون زنان را به کارخانه ها بکشانند ولی با وجود این،
تصویب این قانون گامی مهم و بلند در جهت رهایی زنان در آن زمان تصور می شد.
از سال  7112تا به امروز رفته رفته و آرام آرام زنان خود را و حقوق خود را شناختند و توانستند به مهارت ها و توانمندي هاي
خود آگاه شوند ،جنبش زنان و ظهور فمينيسم بين دهه  7831و  7811به یکباره به مطالبات زنان شتاب فوق العاده اي
بخشيد .مهمترین و اصلی ترین بحثی که فمينيست ها وارد مباحثات عمومی جامعه کردند این بود که «هر چيزشخصی
سياسی نيز هست».7
جا انداختن این مطلب در اذهان به این معنا بود که دیگر مردان نمی توانستند بعد از آزار و اذیت همسران خود این کار را
شخصی جلوه دهند .در واقع «مشکالتی که قبال زنان آنها را شخصی تصور می کردند ،به شکل مشکالتی در آمد که براي جنس
زن عموميت داشت و منبعث از طبيعت آنان نبود ،بلکه منبعث از نظام سياسی جنسيت بود ،که در آن زنان توسط مردان مورد
ظلم قرار می گرفتند.»2
تالش هاي شبانه روزي فمينيست ها و جنبش هاي زنان در سراسر اروپا و آمریکا عليرغم مانع تراشی ها و سختی ها توانست،
گام هاي مؤثري بردارد ،مهم ترین و شاید محوري ترین نکته اي که نتيجه و محصول پنجاه سال مبارزه زنان و طرفداران حقوق
آنان بود ،این بود که «اختالف هاي ذهنی ميان مرد و زن بيشتر از همه وابسته به محيط و مشاغل است نه به فرقه اي طبيعی
و ثابت» 5به عبارت دیگر در طول قرون متمادي و در زمان سپري شده بسيار ،زنان همواره در حصر و قيد و بندهایی بوده اند و
این قيود آنان را ناتوان کرده بود ،این ناتوانی تحت شرایط اجتماعی و در بستر مناسبات آن دوره خاص به زنان تحميل شده
بود ،در نتيجه این ناتوانی ذات جوهري زنان نبوده و نيست و اکنون که بسياري از این قيود از روي دوش زنان برداشته شده
است ،اثبات شده که آنان می تواننددر تمامی عرصه هاي اجتماعی ،سياسی ،اقتصادي و  ...همگام با مردان حرکت کنند ،قانون

 -7مارش ،دیوید ،استوکر ،جري،روش و نظریه در علوم سياسی ،ترجمه حاجی یوسفی ،امير محمد ،پژوهشکده و مطالعات
راهبردي ،چاپ پنجم،7511 ،ص .738
 -2همان ،ص .733
 -5دورانت ،ویل،لذات فلسفه ،ترجمه زریاب،عباس ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ هشتم ،تهران،7515 ،ص .733
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اساسی جمهوري اسالمی نيز ،چون در فضاي فرهنگی_ سياسی (برابري زنان و مردان) سير می کرد ،گام هاي مؤثري در این
زمينه برداشت .و براي تحقق این ایده در راستاي اصل بيست و یکم ،قوانين فراوانی را تصویب کرد ،مثأل در جلسه مصوب 343
مورخه  7515/3/57شوراي عالی انقالب فرهنگی ،منشور حقوق و مسؤليت هاي زنان در جمهوري اسالمی ایران تهيه و تدوین
شد .منشور فوق بسيار مفصل و منظم نگاشته شده است که شامل یک مقدمه و ماده واحده ،نکاتی چند در خصوص منشور،
اصول و مبانی و سه بخش می باشد ،بخش اول راجع ب ه حقوق و مسؤليت هاي فردي زنان است ،که شامل  75بند است مثال
در بند دهم آمده است :آزادي زنان ایرانی در استفاده از پوشش ها و گویش هاي بومی و اجراي آداب و سنت هاي محلی در
صورت عدم مغایرت با اخالق حسنه ،بخش دوم منشور داراي  5فصل می باشد .در بخش دوم مسؤليت هاي خانوادگی زنان
مورد بحث واقع شده است .که در فصل اول آن بند 74تا 21را در بر می گيرد به حقوق و مسؤليت هاي دختران در خانواده
اشاره شده است .در بند  71این فصل بر عدالت جنسيتی تأکيد شده است و آمده که :حق برخورداري از امکانات خانواده بدون
تبعيض ميان دختر و پسر ،و اما فصل دوم از بخش دوم مربوط به حقوق و مسؤليت هاي زنان در تشکيل خانواده می باشد که
از بند  27تا  58را شامل می شود .فصل سوم از بخش دوم مربوط به حقوق و مسؤليت هاي زنان در صورت انحالل خانواده می
باشد که شامل هفت بند می باشد ،که از بند  41تا 43در آن جا می گيرد .اما بخش سوم مربوط به حقوق و مسؤليت هاي
اجتماعی زنان می باشد ،که خود داراي چهار فصل است .فصل اول مربوط به حقوق و مسؤليت هاي سالمت جسمی و روانی
زنان می باشد ،که از بند  41شروع و با بند  38پایان می پذیرد .فصل دوم نيز از بند  31تا  11ادامه می یابد که مربوط به
حقوق و مسؤليت هاي فرهنگی و معنوي زنان است ،که شامل سه قسمت فرهنگ عمومی ،آموزش و پرورش می باشد .فصل
سوم از بخش سوم مربوط به حقوق و مسؤليت هاي اقتصادي زنان می باشد که شامل دو قسمت حقوق و مسؤليت هاي مادي
در خانواده و حقوق و مسؤليت هاي اشتغال و مشارکت اقتصادي زنان می باشد .که از بند  18شروع و با بند  777به پایان می
رسد .اما فصل چهارم از بخش سوم مربوط به حقوق و مسؤليت هاي سياسی زنان است که از بند  772شروع و با بند 741به
اتمام می رسد ،که با پایان بند 741در واقع منشور نيز به پایان می رسد .این منشور توسط ریيس جمهور وقت (سيد محمد
خاتمی) که ریاست شوراي عالی انقالب فرهنگی را نيز عهده دار بود ،امضا و به دستگاه هاي مربوطه ابالغ شد .7منشور فوق از
این جهت آورده شده تا گفته شود که اراده الزم نيز در هيأت حاکمه سياسی براي کابردي کردن و عملياتی شدن اصل بيست و
یکم (حقوق زنان) وجود داشته است ولی با وجود این برخی معتقدند ،که در قوانين شرعی و فقهی مواردي وجود دارد که نمی
توان مرد و زن را مساوي پنداشت زیرا اوأل حق االرث زن نصف مرد است ،ثانيأ زنان نمی توانند قاضی شوند ،ثالثأ دیه زن نسبت
به مرد متفاوت است .البته بحث پيرامون ریشه هاي فقهی این تفاوتها نه در حوصله این پایان نامه است و نه تخصص نگارنده
اجازه می دهد ،وارد این حوزه شود .بلکه این سه تفاوت از آن جهت آورده شد ،که دیدگاه انتقادي نسبت به تساوي مرد و زن
نيز قابل شناسایی باشد .البته در تعامل با دیدگاه انتقادي ،دیدگاه هاي دیگري نيز وجود دارد که به طور مثال یکی از آن ها
توسط آقاي (حسين مهر پور) در کتاب حقوق بشر در اسناد بين الملل و موضوع جمهوري اسالمی ایران ،بسط داده شده است.
اصل بيست و دوم « :حيثيت ،جان ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ،مگر در مواردي که قانون تجویز کند»
این اصل به اصل (مصونيت اشخاص) معروف است و نقطه مشترك در تمامی قوانين اساسی در دنيا می باشد .در واقع اصل
بيست و دوم فارغ از هرگونه ایدئولوژي و مرامی می باشد .منظور این است که در نحله هاي فکري متفاوت و مکتب هاي
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متعارض عقيدتی چپ ،راست ،ميانه و  ...تمامی انسان ها جدا از اینکه چه جنسيتی دارند ،چه آیينی دارند ،چگونه فکر می
کنند ،چقدر درآمد دارند و  ...مصون از هر گونه تعرض هستند.
اصل بيست و سوم « :تفتيش عقاید ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار
داد»
کاتوزیان در تشریح این اصل بر این باور است که «اعتقادات تا چهره درونی و خصوصی دارند جزیی از پيکر و سرنوشت انسان
است و نمی توان بر کسی خرده گرفت ،که چرا چنين می اندیشد ،دولت می تواند ،اطاعت از قانون را از مردم بخواهد تا نظم
اجتماعی بر هم نخورد ولی اعتقاد را نمی توان به زور تحميل کرد».7
اصل بيست و چهارم « :نشریات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ،مگر آنکه مخل مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشند .تفصيل
آنرا قانون معين می کند» بحث آزادي مطبوعات یکی از بدیهی ترین اصول دموکراسی در رژیم هاي مردم ساالر می باشد ،در
واقع یکی از معيارها وشاخص هاي سنجش ميزان دمکراتيک بودن یک رژیم (گردش آزاد اطالعات) می باشد ،که جزء حقوق
اساسی و بنيادین ملت محسوب می شود .البته آزادي مطبوعات هيچ گاه و در هيچ رژیمی به صورت نامحدود و مطلق نمی
باشد و هميشه محدودیت هایی براي این اصل وجود دارد و همواره جرایمی را می توان از طریق مطبوعات متصور شد که در
آن افراد یا اشخاص به دروغ به نشر اخباري پرداخته و آبرو و حيثيت اشخاص حقيقی و حقوقی را خدشه دار کند ،براي همين
و با هدف شناخت آسيب هاي مطبوعاتی ،قانونی به نام (قانون مطبوعات) تدوین شده ،که در آن به صورت کامل تمامی آسيب
ها را مورد شناسایی قرار داده است .مثأل در ماده یک قانون مطبوعات ،موارد تحدید آزادي مطبوعات مورد شناسایی واقع شده
است.
اصل بسيت و پنجم« :بازرسی ونرساندن نامه ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشاي مخابرات تلگرافی و تلکس ،سانسور،
عدم مخابره ،و نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است».
به نظر می رسد ،این اصل هم ریشه هاي قرآنی و هم زمينه هاي حقوق بشري بين المللی دارد .در آیه  75از سوره حجرات
آمده است « اي مومنان از گمان ها پرهيز کنيد ،چرا که بعضی از گمان ها گناه است و {در کار دیگران} تجسس نکنيد و
بعضی از شما از بعضی دیگر غيبت نکند ،آیا هيچ کدام از شما خوش دارد ،که گوشت برادر مرده اش را بخورد ،که از آن تنفر
دارید و از خداوند پروا کنيد ،که خداوند توبه پذیر مهربان است» هم چنين در ماده  72اعالميه جهانی حقوق بشر به صراحت
به مصونيت مکاتبات ،مکالمات تلفنی،مخابرات تلگرافی و تلکس و به طور کلی اسرار شخصی را مورد توجه قرار داده است.2
اصل سی و دوم « :هيچ کس را نمی توان دستگير کرد ،مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند ،در صورت بازداشت،
موضوع اتهام با ذکر دالیل بالفاصله کتبأ به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بسيت و چهار ساعت پرونده مقدماتی
به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت فراهم گردد ،متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می
شود».
این اصل که به اصل (امنيت فردي) مشهور است ،براي نخستين بار در ماده  78اعالميه جهانی حقوق بشر تدوین شد و منظور
از آن ،ذکر این مطلب بود که به هيچ عنوان ،نمی توان به بازداشتهاي خودسرانه ،غير قانونی و نا محدود دست زد ،بعدها این
-7کاتوزیان ،ناصر ،مبانی حقوق عمومی ،7517 ،ص.458
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اصل در ماده  8ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و هم چنين ماده  21اعالميه حقوق بشر اسالمی تکرار شد.
اصل سی و چهارم« :دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه هاي صالح رجوع
نماید .همه افراد ملت حق دارند ،اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمی توان از دادگاهی که به
موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
اصل سی و پنجم« :در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند ،براي خود وکيل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب وکيل را
نداشته باشند ،براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد» مبحث حق انتخاب وکيل جزء بدیهی ترین حقوق متهمان می
باشد .این اصل به قدري واضح و روشن است ،که در برخی از کشورهاي دموکراتيک متهم تا قبل از اینکه با وکيل خود دیدار
نداشته باشد ،اصوال هيچ حرفی نمی زند.
اصل سی و ششم « :حکم به مجازات واجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» در اهميت این اصل
فقط می توان گفت ،آیات  73سوره نساء  1از سره طالق 773 ،از سوره توبه و  38از سوره قصص هر کدام مشابهت هاي با این
اصل دارند .هم چنين مواد 2و  77قانون مجازات اسالمی نيز در همين راستا قابل فهم است ،به لحاظ بين المللی اصل قانونی
بودن جرائم و مجازاتها ،اولين باردر ماده 3اعالميه حقوق بشر و شهروند  7118فرانسه مطرح شد و سپس ماده  77اعالميه
جهانی حقوق بشر به صورت ضمنی و ماده  74ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بطور صریح و آشکار به این اصل
پرداخته شده است.7
اصل سی و هفتم « :اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت
گردد»
معنا و مفهوم مرکزي (برائت) در واقع (بی گناهی) است ،به عبارت دیگر هيچ کس گناهکار نيست ،مگر اینکه خالف آن ثابت
شود ،گناهکاري شخص نيز فقط در دادگاه صالح با تشریفات حقوقی (تفهيم اتهام ،هيأت منصفه ،داشتن وکيل و )...قابل اثبات
است.
اصل سی و هشتم« :هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند،
مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود»
واژه (شکنجه) در طول تاریخ واژه اي مناقشه برانگيز بوده است و هر چقدر این واژه از مفهوم به سوي مصداق حرکت کرده،
دشواري کار بيشترشده است .کنوانسيون منع شکنجه مصوب  7814مجمع عمومی ملل متحد عنوان می کند« :شکنجه به هر
عمل عمدي که براثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی عليه شخصی به منظور کسب اطالعات یا گرفتن اقراري از اویا
شخص ثالث اعمال شود ،اطالق می گردد ،ذیل بند یک آمده است ،رنج و دردي که به طور ذاتی یا تبعی الزمه مجازات هاي
قانونی است،شکنجه محسوب نمی شود».
اصل سی و نهم« :هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستيگر ،باز داشت ،زندانی یا تبعيد شده ،به هر صورت که
باشد ،ممنوع و موجب مجازات است».
قوه قضایيه جمهوري اسالمی براي کاربردي کردن این اصل در ماده  713آیين نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و
اقدامات تأمينی و تربيتی کشور که در تاریخ  7512/7/1به امضاي ریاست قوه قضائيه رسيده است این چنين می گوید« :تند
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خویی ،دشنام ،اداي الفاظ رکيک یا تنبيه بدنی زندانی و اعمال تنبيهات خشن و مشقت بار و موهن در زندانها به کلی ممنوع
است».
اصل چهلم« :هيچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسيله اضرار به غير یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
پيامبر اکرم در واقعه اي حکم فرمودند که :در اسالم و مقررات آن ،چيزي که به زیان مردم باشد ،و یا اینکه راه ضرر و زیان
رساندن به دیگران را باز گذارد وجود ندارد .7در واقع اصل (منع اضرار به غير) یک پيشگيري (جرم شناسانه) در علم جرم
شناسی از شاخه هاي حقوق می باشد ،که از درگيري و نزاع بين انسانها جلوگيري به عمل می آورد .در واقع طبق این اصل
هيچ کس نمی تواند به دیگري ضرر و زیانی وارد کند.
اصل چهل و یکم « :تابعيت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند ،از هيچ ایرانی سلب تابعيت کند مگر
به درخواست خود و یا در صورتی که به تابعيت کشور دیگري در آید».
تابعيت در واقع یک رابطه دو طرفه و دو سویه بين شخص و دولت می باشد این رابطه هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه
سياسی ،در ضمن چون تابعيت به بحث (هویت)نيز ربط پيدا می کند ،بنابراین رابطه اي معنوي و فرهنگی نيز بين شخص و
دولت ایجاد می شود ،بنابراین تابعيت به این مفهو م است ،که شخص در هر کجا که باشد ،چه در سرزمين مادري خویش و چه
در اقصی نقاط دیگر،یک سري حقوق دارد ،که دولت متبوع وي موظف است ،از آن پاسداري کند .در ضمن شخص نيز باید به
تعهدات خویش در این زمينه پایبند و متعهد باشد .در گذشته دولتها براي تنبيه یا مجازات افراد خاطی آنها را سلب تابعيت می
کردند ،اما طبق اصول حقوق بين المللی معاصر این کار امکان پذیر نيست.
5-3حقوق سیاسی
اصل بيست وششم « :احزاب ،جمعيت ها ،انجمن هاي سياسی و صنفی و انجمنهاي اسالمی یا اقليت هاي دینی شناخته شده
آزادند ،مشروط به اینکه اصول استقالل ،آزادي ،وحدت ملی ،به موازین اسالمی و اساس جمهوري اسالمی را نقص نکنند هيچ
کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد ،یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» اصطالح (جامعه مدنی) که امروزه در
ادبيات سياسی بسيار کاربرد دارد ،در تعریفی بسيار ساده و تقليلگرایانه می توان گفت ،جامعه مدنی بين حکومت کنندگان و
حکومت شوندگان قرار دارد ،در واقع خواست ها و مطالبات حکومت شوندگان را به گوش حکومت کنندگان می رساند ،پایه و
اساس جامعه مدنی را احزاب تشکيل می دهند .به عبارتی دیگر هر چقدر احزاب فراگيرتر و با نشاط تر باشند ،به همان ميزان
جامعه مدنی مستحکم تر و با قوت تر است و در نتيجه دمکراسی و مردم ساالري نيز در آن جامعه داراي استمرار بوده و تثبيت
خواهد شد .پر واضح است که تشکيل احزاب ،جمعيت ها ،سازمان هاي سياسی و غيره داراي قوانين وضوابط خاص خویش
است ،باید احزاب نخست اساسنامه خویش را تهيه کرده و سپس آن را به وزارت کشور فرستاده تا مجوز بگيرند.
اصل بست و هفتم « :تشکيل اجتماعات و راهپيمایی ها ،بدون حمل سالح به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد ،آزاد
است» .در اکثر کشورهاي دموکراتيک ،تشکيل اجتماعات و راهپيمایی هاي مسالمت آميز ،آزاد اعالن شده است .اما با نگاه
آسيب شناسانه به نظم عمومی می توان دریافت ،که ریشه و علت هر راهپيمایی و تظاهرات یک مشکل یا بحران اجتماعی
است ،که در دل خود می تواند ،باعث حوادث و بی نظمی هایی در جامعه شود ،بنابراین براي جلوگيري از بروز هر گونه حوادث
غير قابل پيش بينی ،الزم است،کليه تد ابير سنجيده شود ،سنجش امور براي راهپيمایی توسط وزارت کشور انجام می پذیرد و
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صدور مجوز براي تظاهرات ،از سوي این نهاد صادر می شود.
اصل پنجاه و هشتم« :اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراي اسالمی است که از نمایندگان منتخب ومحترم تشکيل می شود
و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید ،براي اجراء به قوه مجریه و قضائيه ابالغ می گردد» اصل پنجاه و
هشتم که در فصل پنجم تحت عنوان حق حاکميت ملت و قواي ناشی از آن آمده است ،یکی از مهمترین اصولی است که
تضمين کننده حقوق ملت است ،به عبارتی دیگر ملت از طریق مجلس حاکميت و نظارت و اقتدار خویش را بر دولت تعيين می
کند .به نظر می رسد از چهارراه و روش حاکميت ملت بر دولت اعمال می شود .اول تمامی وزراء و کل هيأت وزیران طبق اصل
 11قانون اساسی باید از مجلس رأي اعتماد بگيرند ،هم چنين مجلس می تواند ،هر زمان که صالح دید وزراء را استيضاح کند.
طبق اصول  ،722،754،751،11کل اعضاي قوه مجریه از ریيس جمهور گرفته تا معاونانش و وزراء در مقابل مجلس مسووليت
سياسی دارند .طبق اصول  11،15،32،34،33مجلس بر کارهاي دولت نظارت استصوابی و نظارت مالی دارد .در نهایت مجلس
در واقع طبق اصول  755و 751با تعيين حدود اختيارات وزراء در قانون اقتدار کلی خویش را بر قوه مجریه اعمال می کند.7
اصل پنچاه و نهم« :در مسایل بسيار مهم اقتصادي ،سياسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است ،اعمال قوه مقننه از راه همه
پرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.درخواست مراجعه آراء عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس
برسد» مراجعه مستقيم به رأي مردم و همه پرسی ،یکی از روش هاي دمکراتيک در نظام هاي مردم ساالر است که در مقاطع
حساس تاریخی – سياسی انجام می پذیرد .اما نکته قابل تأمل اینجاست که در تاریخ همه پرسی در جمهوري اسالمی از زمان
تشکيل تا به امروز ،حکایت از همه پرسی تقنينی ندارد .منظور این است ،که مردم نمی توانند ،مستقيم و بدون واسطه خود
قانون وضع کنند ،بلکه صرفأ با پيشنهاد ریيس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس ،قانونی را تأیيد یا ابطال می کنند ،در
واقع طبق قانون همه پرسی مصوب  7531نظر مردم در آراء عمومی به صورت (آري) یا (نه) محدود شده است.
اصل هفتادو ششم « :مجلس شوراي اسالمی حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» .چهار نکته مهم و اساسی از این
اصل می توان دریافت ،نکته اول اینکه عبارت (تمام امور) در واقع به لحاظ مادي شامل مسائل داخلی و بين المللی می باشد
ولی به لحاظ سازمانی می توان تمامی سازمانها و مقامات را در این حيطه گنجاند .نکته دوم که در ادامه نکته اول است ،ذکراین
مطلب است که بعدها مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق ماده  781داخلی خود ،دستگاه هاي زیر نظر مستقيم مقام رهبري را
(مانند مجلس خبرگان رهبري ،شوراي نگهبان و )...از این امر مستثنی کرد .نکته سوم در واقع یک نکته فنی است و آن هم این
است که نمایندگان بطور انفرادي حق تحقيق و تفحص ندارند ،بلکه تحقيق و تفحص از حقوق خاصه مجلس می باشد و نکته
چهارم و آخر این می باشد ،که نباید انتظار داشت،هر تحقيق و تفحص بالفاصله آثار خود را نمایان سازد ،به عبارت دیگر نباید
به دنبال اثرات حقوقی فوري و آنی از تحقيق و تفحص بود ،بلکه جنبه اطالع رسانی و آگاهی بخشی تحقيق و تفحص بر جنبه
هاي حقوقی و قضایی آن رجحان و برتري دارد.
اصل یکصدو چهارم« :به منظور تأمين قسط اسالمی و همکاري در تهيه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پيشرفت امور در واحد
هاي توليدي ،صنعتی و کشاورزي  ،شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران در واحدهاي
آموزشی ،اداري ،خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکيل می شود .چگونگی تشکيل این
شوراها و حدود و وظایف و اختيارات آنها را قانون تعيين می کند» .درواقع تشکيل این گونه شوراها می تواند مجراي مناسبی به

 -7ساعد وکيل ،امير ؛ عسگري ،پوریا  ،قانون اساسی در نظم کنونی ،مجد،تهران .چاپ چهارم،7587 ،ص.211
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منظور ارتباط نقطه نظرات نقش آفرینان قوه مجریه و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون باشد .اما معادل این اصل در اعالميه
جهانی حقوق بشر در ماده  25آمده است .دربند  4ماده  25و همچنين بند  7ماده  22از ميثاق بين المللی حقوق مدنی و
سياسی یاد می شود که از آن تحت عنوان (آزادي صنفی) یا (سندیکایی) یاد می شود.
3-3حقوق اجتماعی
اصل بيست و هشتم« :هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نيست،
برگزیند .دولت موظف است با رعایت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوي را
براي احراز مشاغل ایجاد نماید».
بسياري از جامعه شناسان هنگامی که به بحث مهم و زیربنایی(همبستگی اجتماعی) و عوامل شاخص هاي آن می رسند ،از
مفهوم (نقش) یاد کرده و این عامل را جزء مهمترین  ،علل همبستگی اجتماعی می دانند .نقش در جامعه شناسی در واقع
همان (شغل) در حقوق است که شخص را عهده دار وظيفه خاصی می کند .7هرچقدر نقش شخص مفرح تر و آزادتر احساس
شود ،شخص نقش خو د را بهتر ایفا کرده و موجب می شود ارتباط وي با دیگران در یک بستر سالم و منطقی سير شود .و در
نتيجه (همبستگی اجتماعی) نيز تقویت شود .نقش (شغل) به قدري اهميت دارد که مثال در کشوري مثل ژاپن یک کارگر
شرکت (هوندا) با افتخار خود را منتسب به این شرکت کرده و (هویت صنفی) خویش را نخست معرفی کرده و بعد از هویتهاي
دیگر مانند هویت و اصالت خانوادگی و یا هویت منطقه اي (اهل کدام کشور بودن) خود سخن می گوید .اصل بيست و نهم
«برخورداري از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بيکاري ،پيري ،ازکارافتادگی ،بی سرپرستی ،درراه ماندگی ،حوادث و سوانح
و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت هاي پزشکی به صورت بيمه و غيره حقی است همگانی ،دولت مکلف است طبق
قوانين از محل درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و حمایت هاي ملی فوق را براي یک یک افراد
کشور تامين کند».
بحث تامين اجتما عی براي نخستين مرتبه در تاریخ معاصر جهان در زمان انقالب صنعتی مطرح شد .کار و فعاليت مستمر و
بدون وقفه کارگران در اروپا و تلفات ناشی از کار طاقت فرسا ،باعث شد اتحادیه کارگري درخواست حقوق مربوط به کار را از
کارفرمایان طلب کرده و درخواست هایی از قبيل ساعات کا ر محدود ،تعطيلی کار در هفته ،بازنشستگی و  ...را مطالبه کند .که
در پی آن در اثر تعامل کارفرمایان ،دولتمردان و نمایندگان کارگران ،قانون تامين اجتماعی به تصویب رسيد .نظام تامين
اجتماعی در ایران طی مصوبه هایی در مورخه  7534/4/5و  7531/4/21تدوین شد .بعد از انقالب مصوبه هاي تکميلی نيز به
آن اضافه شد که براي نمونه می توان از مصوبه بيمه بيکاري در تاریخ  7538/3/23یاد کرد .اما نکته مهم و اساسی که از این
اصل نتيجه می شود ،این است که طبق حقوق اساسی ایران ،تأمين اجتماعی یک حق مسلم و همگانی و نه به عنوان یک حق
ناشی از قر ارداد ،می باشد و طبق این اصل دولت موظف و مکلف است که در حدود قوانين ،خدمات و حمایت هاي مالی را براي
تمام افراد کشور تأمين کند.
اصل سی ام« :دولت موظف است ،وسایل آموزش و پرورش رایگان را براي همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل
تحصيالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
بحث رایگان بودن آموزش و پرورش توسط دولت ،در واقع حمایت دولت را از اقشار تهی دست و پایين جامعه به تصویرمی

-7کاتوزیان ،ناصر ،مبانی حقوق عمومی ،دادگستر ،تهران ،چاپ اول ،7511 .ص.451-451
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کشد ،که اگر این اقشار به علت مشکالت مالی نتوانستند از عهده هزینه هاي آموزشی فرزندانشان برآیند ،دولت موظف است،
آنها را تحت حمایت خویش قرار دهد .حق تحصيل براي تمام اقشار مختلف مردم در اعالميه جهانی حقوق بشر در ماده،23
همچنين ماده  75ميثاق بين المللی حقوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی و ماده یک مقاوله نامه مبارزه با تبعيض در امر
آموزش مصوب ،7831آمده است .طبق این اصول سن ،جنس و عقيده سياسی یا مذهبی نمی تواند مانعی براي بهره مندي از
حق تحصيالت عالی قلمداد شود.
اصل سی و یکم  « :داشتن مسکن متناسب با نياز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است ،دولت موظف است با رعایت اولویت براي
آنها که نيازمندترند ،به خصوص روستا نشينان و کارگران زمينه اجراي این اصل را فراهم کند» شاید یکی از ملموس ترین و
محسوس ترین نيازهاي انسان در دوران معاصر داشتن مسکن مناسب با شأن وي باشد .نياز به مسکن آنفدر بدیهی و مسلم
است که در ماده  75اعالميه جهانی حقوق بشر نيز آزادي حق اختيار مسکن براي افراد شناخته شده است.
اصل سی و سوم« :هيچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعيد کرد یا از اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع یا به اقامت
در محلی مجبور ساخت مگر در مواردي که قانون مقرر می دارد».
این اصل مشابه اصلی از قانون اساسی مشروطه بود ،که در واقع از (کوچ اجباري) افراد جلوگيري می کرد .به عبارتی دیگراین
کوچ اجباري ،ابزاري بود در دست حکومت ،اصل سی و سوم در واقع معروف به اصل (منع تبعيد افراد) می باشد .البته آزادي
اقامت در محل مورد عالقه افراد به صورت مطلق و نامحدود وجود ندارد ،بلکه محدودیت ها و قيودي را می توان بر آن تصور
کرد .مواد 7113الی  7111از قانون مدنی و ماده  78قانون مجازات اسالمی این قيود را مشخص کرده است.
روند تغيير و تحول قانون اساسی را باید فراتر از نام افرادو شخصيت ها ارزیابی کرد .براي چگونگی فهم ارتباط بين متن پيش
نویس قانون اساسی با قانون اساسی جمهوري اسالمی مصوبه سال ،31باید به شناخت جریانات داخل (مجلس خبرگان قانون
اساسی) نگاهی افکند ،همانطور که در سطور قبل توضيح داده شد ،دو جریان در مجلس خبرگان قانون اساسی در برابر هم قرار
داشتند ،جریان اول بر این باور بود که متن پيش نویس را باید بدون هيچ گونه دخل و تصرف ،تصویب کرد .اما جریان دوم،
معتقد بود ،که باید به متن پيش نویس اصولی را اضافه کرد .اما جریان دوم که در واقع (جریان غالب) مجلس خبرگان رهبري
می باشد را چگونه باید فهميد به عبارتی دیگر این جریان چرا و به چه علت متن پيش نویس را تغيير داد؟ شاید علت این
باشد ،که جریان فوق بر اساس مفهوم (مشروعيت) تحول فوق را هدایت کرد .بدین معنا که این جریان احساس می کرد ،قانون
اساسی که در آن مبانی و مبادي مشروعيت به درستی مشخص نشده باشد ،فاقد اعتبار است .مثال بحث تصویب نهایی شوراي
نگهبان راجع به قوانين مجلس شوراي ملی و اینکه این قوانين فقط هنگامی (مشروعيت) دارد ،که شوراي نگهبان آن را تأیيد
کند ،در این راستا قابل فهم می باشد ،زیرا بحث تصویب نهایی شوراي نگهبان از اصولی بود که توسط مجلس خبرگان رهبري
به پيش نویس افزوده شد و یا اینکه نمایندگان احساس می کردند در یک حکومت دینی باید (فقيه) و (مرجعی) باشد ،که در
رأس امور قرار داشته و قواي مختلف را هدایت کند .بنابراین (اصل والیت فقيه) را به متن پيش نویس اضافه کردند.
خالصه اینکه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ،ثمره ي اصلی انقالب اسالمی مردم ایران است و کارکردهاي قانونی کردن
نظام تازه تأسيس جمهوري اس المی ،مشروعيت بخشيدن به آن ،نهادینه کردن ساختارها و کارگزاري هاي این نظام ،تبيين
حقوق مردم و حاکميت و به عبارتی ایجاد فرهنگ سياسی مکتبی در ایران را عملياتی کرد .در فرآیند موجودیت یافتن آن ،می
توان چهارده مرحله را ذکر کرد :تدوین پيش نویس قانون اساسی ،عرضه به افکار عمومی ،بررسی نظرات مراجع حوزه ي علميه
ي قم و سایر پيشنهادات ،بررسی تذکرات رهبر انقالب اسالمی ،بررسی نظرات جامعه ي مدرسان حوزه ي علميه ي قم ،بررسی
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پيش نویس در شوراي انقالب ،بررسی و تنظيم پيش نویس قانون اساسی به عنوان الیحه در کابينه ي دولت موقت ،تشکيل
مجلس بررسی نهایی پيش نویس قانون اساسی ،تشکيل دبير خانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،ایجاد کميسيون هاي
تخصصی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،تشکيل جلسه هاي عمومی بررسی نهایی قانون اساسی ،بررسی مجدد و
بازبينی مصوبات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،بررسی نهایی در مجلس خبرگان ،همه پرسی و تصویب نهایی.
 1-3-3زمینه های اصل تضمین حقوق و آزادی های فردی
در صورت عدم توسعه سياسی و ستم پذیري مردم حقوق و آزادي هاي فردي نوعاً قربانی حکمرانی حاکمان خواهد شد .از این
رو باید ستمگري حکومت ها را ناشی از عدم توسعه سياسی و ستم پذیري مردم دانست و باید مکانيسمی براي تحقق عملی و
حفظ اصلی حقوق و آزادي هاي فردي اندیشيده شود که این مهم ،موکول به التزام عملی دولت و اعتقاد عمومی ملت و دولت،
نسبت به تضمين حقوق و آزادي هاي فردي است.7
 5-3-3التزام عملی دولت در تضمین حقوق و آزادی فردی
قدرت حکومت و حقوق و آزادي هاي ملت عناصر مالزم و در عين حال در ستيزي هستند که نظام هاي گوناگون سياسی از آن
منتج می شوند .بدین ترتيب که حکومت هاي استبدادي از ميل فزاینده حکومت به قدرت ناشی شده و به حقوق و آزادي ها
توجه اي ندارند .اما حکومت هاي مردم ساالر هدف اصلی خود را در تضمين حقوق و آزادي ملت می دانند .از این رو است که
در اصل نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی مقرر شده است:
« هيچ مقامی حق ندارد با نام حفظ استقالل و تماميت ارضی کشور آزادي هاي مشروع را ،هر چند با وضع قوانين و مقررات
سلب کند» .بنابراین اصل ،تکليف التزام عملی (قانونی) دولت ،تأمين آزادي هاي سياسی و اجتماعی در حدود قانون ،محو
استبداد 2و انحصارطلبی و التزام عملی در مقابل «تأمين حقوق و آزادي هاي سياسی و اجتماعی در حدود قانون »5است .این
بدان معناست دولت در اعمال حاکميت خود ،آن چنان باید رفتار کند که به حقوق و آزادي مردم کمترین خدشه و آسيبی وارد
شود .4براساس این تکليف:
هيچ مقام دولتی و ...حق ندارد براي چاپ مطالب یا مقاله اي در مورد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت نماید.
 دولت حق مهار و کنترل آزادي احزاب و اجتماعات و حق شرکت در آن ها را ندارد .چرا که آزادي احزاب را قانون اساسیرسماً به رسميت شناخته و این آزادي و حق غيرقابل سلب است.
-حقوق و آزادي هاي افراد بر اساس قانون مورد حمایت قوه قضایيه قرار دارد .تا دولت در مقام حفظ اقتدار خود ،قادر به

 -7هاشمی ،سيد محمد ،حقوق بشر وآزادي هاي اساسی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات ميزان ،ص.273
 -2بند  5اصل سوم قانون اساسی.
 -5بند 1اصل سوم قانون اساسی.
4

Article 5: The right to respect for private and family life, home and correspondence, 28 At:
www.equalityhumanrights.com/, (Accessed Human Rights Review, 2012, p. 292.March 2014).
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تعرض و خدشه نسبت به آن ها نباشد.7
 3-3-3اعتقاد عمومی به اصل حقوق و آزادی های فردی
پر واضح آشکار است که حقوق و آزادي ها با رشد فکري مردم رابطه مستقيم داشته و دوران طوالنی استبداد و اختناق ،ملت ها
را از درك منزلت ذاتی خود دور می سازد و ایمان و اعتقاد مردم را نسبت این ارزش ها که آزادي از جمله مهمترین آن هاست
از آن ها می گيرد .در چنين جوامعی فرهنگ حقوق و آزادي هاي فردي رخت برمی بندد ،استبداد در کُنه وجودي جامعه جاي
گرفته و رشد فکري از دست می رود .هر چند در قوانين اساسی جوامع مذکور ،نوعاً حقوق و آزادي هاي ملت و اجراي آن در
اصول منقّح و زیبا بيان می شود؛ اما با این وجود به خاطر عدم درك مراتب آزادي ،یعنی سطح آگاهی پایين مردم ،این اصول
عمالً بدون اجرا مانده و راه را براي خودکامگی حکام باز می گذارد .انحطاط فکري و بحران آزادي ،بعضاً تا آن حد پيش می رود
که افراد روشنفکر عناصر نامطلوب قلمداد می شوند و حتی به عنوان خيانتکار مورد اتهام و تعقيب قرار می گيرند.
بالشک،کاستی و بحران در حقوق و آزادي ها از جمله حقوق و آزادي هاي فردي ،بحران در دموکراسی را نيز در پی خواهد
داشت .چرا که حکام اینگونه جوامع ،با ایجاد نهادهاي ظاهراً دموکراتيک و تشکيل احزاب وابسته ،آراءِ مردم را در مجاري کنترل
شده قرار می دهند و راه بر شيوه هاي آزادي خواهانه می بندند و بدین رو اعتقاد مردم را نسبت به اصل حقوق و آزادي ها
پایين می آورند .از این رو است که قانون اساسی جمهوري اسالمی براي ارتقاي رشد فکري مردم یعنی همان اعتقاد به اصل
حقوق و آزادي ها در بند  2اصل سوم مقرر نموده است« :باال بردن سطح آگاهی هاي عمومی در همه زمينه ها با استفاده
صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهی و وسایل دیگر» یکی از الزامات دولت است که در صورت اجرا ،می توان به رشد فکري
و تقویت حس آزادي خواهی دست یافت.
 0 -3 -3تضمینات عام قانون اساسی برای تضمین حقوق و آزادی های فردی
هر چند قانون اساسی به اعالم و در واقع شناسایی حقوق و آزادي هاي فردي اکتفا کرده است ،ولی در عمل نفس وجود قانون
اساسی (چون قانون اساسی جز قواعد حقوقی داراي ضمانت اجراست ،به این عنوان ،حقوق و آزادي ها تضمين پيدا می کنند 2و
دیگر تردیدي درباره الزم االجرا بودن اصول و احکام مندرج در آن باقی نمی ماند) .اصل تفکيک قوا ،اصل محدودیت تجدیدنظر
در برخی از موضوعات قانون اساسی و ...متضمن تضمينات حقوق و آزادي هاي فردي نيز هستند.

 -7ها شمی ،سيد محمد ،حقوق اساسی جمهوري ا سالمی ایران (ا صول و مبانی کلی نظام) ،جلد یک ،چاپ هشتم ،تهران:
انتشارات ميزان،7511،ص.224-225
 -2هریسی نژاد ،کمال الدین  ،تضمينات حقوقی حقوق بشر ،مجله مقاالت حقوقی (کانون وکالي استان آذربایجان شرقی)،
مجموعه دوم ،7512ص.713

737

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،25شهریور1041

نتیجه گیری
هدف این پژوهش ،بررسی سير تحول دانش حقوق اساسی در دوره پس از انقالب اسالمی ایران بود .نتایج تحقيق نشان داد
قانون اساسی بيان کننده ي حقوق ملت می باشد و آزادي هاي فردي و جمعی اعم از حق مالکيت ،ازدواج ،مسکن ،آزادي بيان،
عقيده  ،شغل ،تحصيالت و ...را تشریح می کند .اما قوانين عادي هر کدام به نحوي این آزادي ها را محدود نموده اند .در این
تحقيق حقوق ملت از جنبه هاي مختلف در دوره مشروطه با دوره ي بعد از انقالب اسالمی مقایسه گردید .هرچند در متن
قانون اصالحات اساسی و بازنگري هاي خوبی صورت گرفته اما در مواردي اصول این قوانين با هم تناقض دارند و به وسيله
تبصره هاي مختلف و منافع و م وقعيت هاي مختلف اصل قانون مورد تحریف قرار گرفته به عنوان مثال مصونيت از شکنجه که
در اصل  51مطرح شده و هرگونه شکنجه براي گرفتن اعتراف را منع کرده اما در قوانين عادي کشور رعایت نشده و شواهد و
قراین نشان دهنده زیر پا گذاشتن این اصل است .همچنين به موجب اصل آزادي مذهب ،هر فرد حق دارد که در امور مذهبی،
داراي عقيده یا فاقد عقيده باشد و عقيده خود را فاش کرده و تعليم بدهد و به طور علنی ،فکر مطابق عقيده خود را به معرض
عمل درآورد اما طبق بند مربوط به آزادي اندیشه و بيان خروج مسلمانان از دین خود در کشور ما ارتداد محسوب می شود و
همرا با مجازات خواهد بود که این نشان دهنده تناقض دو اصل است .همچنين با وجود بازنگري هاي اخير در اصول قانون
اساسی هنوز بعضی از اصول به طور کامل تشریح نشده است مثال مجازات ارتداد هنوز مورد بحث است .همچنين بيان عقيده و
تجمعات مسالمت آميز در قانون اس اسی جزو حقوق ملت است که امروز رعایت نمی شود و به شدت با آن برخورد می شود .در
واقع مصالح عمومی بر حقوق عمومی پيشی گرفته است .مثال بهره بردن از آزادي بيان و آزادي انتخاب شغل باید به گونه اي
باشد که رعایت مصالح عمومی نسبت به حقوق عمومی در اولویت باشد.
در کليت امر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نسبت به دوره ي مشروطيت جامع تر بوده و داراي اصول بيشتري است
مثال؛ انحالل قوا (همان گونه که از نام آن پيدا است) به معناي به تعطيلی کشاندن هر کدام از قواي سه گانه می باشد که در هر
سيستم و واحد سياسی ممکن است متفاوت باشد به این که در برخی از این نظام ها پيش بينی و در برخی دیگر چنين نشده
باشد و در بخش اول ممکن است به دست رئيس کشور و ممکن است به شوراهاي قانون اساسی واگذرا شده باشد .در قانون
اساسی جمهوري اسالمی ایران چنين حقی براي هيچ کدام از مقامات پيش بينی نشده است ولی در قانون مشروطه انحالل
مجالس ملی و سنا بر عهده پادشاه نهاده شده و در صدر اصل چهل و هشتم چنين آمده است «:اعليحضرت همایون شاهنشاهی
می تواند هریک از مجلس شوراي ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد منحل نماید» .همچنين در
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مجلس شوراي اسالمی بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد
تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان اما باید گفت در قانون مشروطه چنين شورایی
با این همه اعتبار طراحی نشده است هر چند در اصل دوم متمم این قانون(که به اصل تراز مشهور است)هيئتی پنج نفره از
مجتهدین تراز اول جهت بررسی مصوبات مجلس پيش بينی شده است اما این اصل بدرستی اجرا نشد و آنچه نباید،در آن
دوران انجام می شد ،انجام پذیرفته است  .اما در مواردي که وارد مرحله عمل به قانون می شویم الزم است تبصره هایی جامع
صورت گيرد و مجریان قانون بيشتر اصل قانون اساسی را مورد توجه قرار دهند و همان طور که در اصل  711قانون اساسی
آمده هرجا که الزم شد بازنگري در این قانون باید صورت گيرد .مبناي قوانين در قانون مشروطيت اسالم نبود اما در قانون
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اساسی بعد از انقالب ،اسالم مبناي همه چيز قرار گرفت بنابراین الزم است که به اصول این قوانين به درسی پرداخته شود تا
زیر پا گذاشتن حقوق ملت به بدنه اسالم خدشه وارد نکند.
در جامعه ي ما جز در محافل دانشگاهی و آن هم در رشته هاي مربوطه قوانين اساسی به عموم مردم آموزش داده نمی شود و
جاي خالی مباحث قانون اساسی در مقاطع تحصيلی کشور احساس می شود و همانطور که تقویت جسم در کالس هاي تربيت
بدنی انجام می شود بهتر بود که حقوق و آزادي هاي فردي و جمعی نيز آموزش داده شود تا سطح آگاهی مردم افزایش یابد.
در یک دید کلی می توان بيان نمود که قانون اساسی جمهوري اسالمی نه به قبول آزادي مطلق دست زده تا به آنارشی منتهی
شود و نه آن را کالً نفی کرده است که سرشت استبدادي به خود بگيرد ،بلکه در چارچوبی غير مطلق به تضمين اصل آزادي ها
اقدام کرده  ،اما براي حفظ نظم عمومی که موجب حفظ عناصر اخالق عمومی جامعه (اسالم و موازین آن) ،امنيت و منفعت
عمومی و بهداشت عمومی می شود ،در شرایطی آن ها را دچار محدودیت نموده است .اما نکته مهم آن است که قانون اساسی
براي جلوگيري از سوء استفاده اعمال این محدودیت را به دست قوه مجریه و مقامات اداري نسپرده است ،بلکه هرجا که از
تعيين محدوده و حدود مرز آزادي ها بحث کرده آن را منوط به تصویب قانون از سوي نمایندگان مردم نموده است.
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