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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. 
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 شهروندی حقوق مفهوم شدن نهادینه بر تحلیلی
  آن مؤثر تضمین و مشروطه انقالب در
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 چکیده
 گاار هب ک  بهد شهرون ی حقه   فهه، ش   نههدیم  در بزرگ انقیب   شلروط  انقیب

 کشللس   انحرافب  آ   تههین در  خهلفه  و  هافقه   سه  گرفت صللهر  ههیج ال از
 در شللهرون ی حقه  ههیچهلش ب  تهج  ضللمن ک  اسلل  این پرسللش رو ازاین شلل .

 به  قهل  این چسس   آنهه از رف برو  جه  اسی   انقیب تضمسن  شلروط   انقیب
 ز سم  رد اسی   انقیب و  شروط  انقیب دو  قهیسل  درصل د تطبسق   تحقسق روش
  بمه این بر اصللا  فرضللس  اسلل .  اکهر پرسللش ب  پهسللخ  مظهر ب  یشللهرون   حقه 
 مه  ع افههر انحراف و نخبگه   سه  اختیفه  بروز  شروط  عصر در ک  اس  اسلتهار

 تهج  ضمن اسهس  گاارقهنه  اسی   انقیب در و شل   شلهرون ی حقه  تههین  هنع
 اسللل . داد  قرار خهد نظر    را  فهه، این تههین و بسلللط ههیرا  فقه   قهاع  ب 

 بر عیو  نظری  حسث از  شللروط  عصللر در ک  اسلل  آ  از حهک  ههیهفت  ترین هم
 سزن اسللهسلل  قهنه   تمم شلل   عماسهت  کمس    و کسفس  حسث از  هجهد  اختیفه 
 جه  اسلی    انقیب از پس بمهبراین  رف .   شللمهرب  ج ی  هنع   طاق  سلاطم 

 ههیرا  از یه  عمها ب  اسللی    هازین و فق  ب  تهج  هه سللت که گهن این جبرا 
 نظر    آ   ههیچهلش از رف برو  و پسشللسن ههینظه، در شللهرون ی حقه  تضللمسن
   گرف . قرار اسی   جمههری اسهس  حقه 

    اسی انقیب تطبسق   روش  شروط   عصر شهرون ی  حقه  :یکلید واژگان
 اسی  . شریع 
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 مقدمه

 دمکراسی، همچون محورهایی بر نوینی مفاهیم همواره ،غرب در تودد دوران پیدایش بدو از
ک آنها همۀ که یاف  زایش افراد به بنیادین حقوق اعطا  راستا  در فردگرایی و آزاد   بر یدتأ
ــتند. گراییقانون و برابر  نظم، ــورت تحوالت داش  مدرنی مفاهیم ورود به منور گرفتهص

 مشروطی  انقالب از پیش ایران غرب تحوالت از ماندهعقب ۀجامع به فرد  حقوق همچون
 بیان، آزاد  فرد ، آزاد  همچون مدرنی مفاهیم ورود بحث گف  توانمی کهطور هب شد؛

 در ایرانی گرا مدرن اندیشمندان که گرف  قرار اصولی صـدر در برابر  و اجتماعات آزاد 
 از مدرن مفاهیم ورود ند.بود شــانتکوین و ایران حقوقی نظام به مدرن غرب از آنها ورود پی

 را ایرانیان فکر  ســامان که دکر ا گســترده تحوالت دچار را ایران حقوقی نظام قاجار ۀدور
 فقها انتقاد  مکتوبات و آثار در توانمی را هادرگیر  این ۀعمد کهچنان ساخ ؛ خود درگیر

 ۀجامع بدنۀ در که رخدادهایی طی رفتهرفته اما .کرد جووجس  مشروطی  عصر نخبگان و
 خصوصهب سـیاسی-حقوقی ها چالش برخی داد، رخ مسـتبد حاکمی  تأثیر تح  ایرانی
 اجهمو انحراف با را شهروندان حقوق با مرتبط اصول و مشروطی  اساسی قانون متمم اجرا 

 حاکمی  آن ۀســای تنهانه ،اســالمی انقالب پیروز  با اینکه توجه جالب ۀنکت اما .کرد
 در اسالمی شریع  از گیر بهره با بلکه شد، برداشـته ایران سـر از همیشـه برا  اسـتبداد 

  .شد توجه شهروندان به حقوق اعطا  به ،اساسی قانون نظیر آن اسناد ترینمهم
ــ  چه با و چگونه اســالمی انقالب اینکه د،شــومی متبادر ذهن به اینوا در که یپرســش
 ها چالش از رف برون و اسالمی ۀجامع در شهروند  حقوق تضـمین باعث سـازکارهایی

  اس ؟ شده آن
 در شهروندان به حقوق اعطا  بحث در شدهانوام ها پژوهش و تحقیق پیشینۀ بررسـی

 پرسش به پاسخ جه  مؤثر ابزار  عنوانبه تواندمی اسالمی انقالب و مشـروطه انقالب دو
ــرورت مذکور، ــکالت حل تحقیق، این انوام ض  تکمیل و نوآور  درنهای  و نظر  مش
ــدهمطر  مباحث ــد. حوزه این در ش ــی به ابتدا در نگارندگان رو،ازاین باش  برخی بررس
  .پرداخ  خواهند موضوع با مرتبط گرفتۀصورت ها پژوهش

 جمهور  اسـاسی قانون بر تأکید با شـهروند  حقوق» عنوان با ا مقاله در طباطبایی احمد
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 ابعاد به صرفاً  ،2477 سال در اسالمی انقالب هایرهیافت مولۀ در منتشرشده ،«ایران اسـالمی
 ظرمن از که آثار دیگر در اس . داشته توجه اسـاسی قانون در شـهروند  حقوق تضـمین مختل 

 اس ، شده اشـاره اسـالمی انقالب از پس شـهروند  حقوق تکوین مسـئلۀ به اسـالمی و فقهی
 ظرمن از شهروند  حقوق بررسـی» عنوان با علیزاده محسـن و طوالبی جهانگیر مقالۀ به توانمی

 بررســی به نویســندگان آن در که کرد اشــاره «ایران اســالمی جمهور  موضــوعۀ حقوق و فقهی
-فقهی ها جنبه دیگر بررسی در اند.کرده توجه قضایی و انتظامی مراجع در شهروند  وضعی 

 جمهور  نظام در اســالمی شــهروند  حقوق» عنوان تح  ا مقاله در نیز شــهروند  حقوق
 انقالب رهیافت فصلنامۀ در 2433 سال به منتشرشده ،«احسـان قاعدۀ بر تأکید با ایران اسـالمی
 حوزۀ در احسان قاعدۀ ها ظرفی  به همکاران( و آهنگران )محمدرسـول نویسـندگان ،اساالمی

   اند.کرده اشاره شهروندان اجتماعی-سیاسی زندگی حوزۀ و شهروند  حقوق
ــی بر عالوه ــاره توانمی نیز دیگر  آثار به ،مذکور فقهی ها بررس  منظر از که دکر اش

 حقوق ۀلئمس به آن منبع ترینمهم عنوانبه ،اسـاسـی قانون و اسـاسـی حقوق ادار ، حقوق
 بررسی با نگارندگان نیز خصـوص این در اند.داشـته توجه ایران حقوقی نظام در شـهروند 

ــوع با مرتبط مقاالت ــه» ۀمقال نظیر ،موض  حقوق ها چالش المللیبین و ملی ها ریش
 انتابست در ،سیاست ۀفصلنام در منتشـرشـده ،امیر  سـروش )نوشـتۀ «ایران در شـهروند 

ــی» (،2432 ــول بررس ــهروند  حقوق مبانی و اص ــتۀ «ایران ادار  نظام در ش  علی )نوش
 منشور جایگاه» و (2437 اسفند در ،ملل پژوهش المللیبین مولۀ در منتشـرشده سـلیمی،

گاه، وحید و پورافتخار  زهرا )نوشـتۀ «ایران حقوق منابع در شـهروند  حقوق  منتشرشده آ
 حقوق مفهوم شدن نهادینه مسئلۀ بررسی ضرورت (،2436 پاییز در ،سیاست سپهر مولۀ در

 بیان را مذکور آثار با آن تمایز و اســالمی انقالب و مشــروطه عصــر ایران در را شــهروند 
 قانون بر مبتنی هاییدیدگاه مذکور ها نوشــته اغلب در شــهروند  حقوق مقولۀ اند.داشــته

 در فقیهان اختالف و نظر  ها چالش به و اس ، اسـالمی انقالب از پس و پیش اسـاسـی
 از آن تضــمین نحوۀ و ایران در مفهوم این ســاز بومی بنا  ســنگ عنوانبه پیشــین ها نظام

  اس . نشده توجه فعلی قانونی نظام در شرع و فقه موازین کارگیر به طریق
ــدد در پژوهش این پس، ــ  ص  و ا کتابخانه منابع از گیر بهره و تطبیقی روش با اس
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 رو،زاینا بپردازد. لهئمس بیان به ،اسـاسـی قانون نظیر مرتبطی منابع و اسـناد به توجه ضـمن
 مفهوم سیاسی-حقوقی ها چالش واکاو  محور ،کلی بخش سه قالب در موضوع بررسـی

ــهروند  حقوق ــر ایران در ش ــ  بخش در :گرف  هدخوا قرار معاص ــی به ،نخس  بررس
 ،دوم بخش در سپس ؛پرداخ  خواهیم شهروند  حقوق ۀمسـئل با مرتبط نظر  چهارچوب

 خواهد ارزیابی مشروطه عصر ایران در شهروند  حقوق شدن نهادینه ها جدال و هاچالش
 جمهور  اساسی حقوق نظام در شهروند  حقوق تضـمین ۀنحو نیز پایانی بخش در شـد؛

 اس . دهش ارائه ایران اسالمی

 نظری چهارچوب

 همۀ اســاســی حقوق در که اســ  مباحثی از مل -دول  یک شــهروندان به حقوق اعطا 
کید آن بر کشورها  شدن مدرن در باید را بحث این آغاز ،شد گفته که نهوگهمان اس . دهش تأ
ــ . غربی جوامع ــکل چگونگی رۀدربا د،کر خواهیم اشــاره ادامه در هکچنان دانس   گیرش
 و مشروطی  زمان به باید ،ایران اسـاسی حقوق نظام در شـهروندان به حقوق اعطا  مفهوم

  کرد. رجوع مل  به حقوق اعطا  با مرتبط مدرن مفاهیم ورود بنا  سنگ نخستین
 طی و غربی مدرن مفاهیم از گیر بهره با مشــروطهی اســاســ حقوق بارنخســتین برا 

 متمم در را شــهروندان به حقوق اعطا  ،فقها و اندیشــمندان میان گرفتهصــورت ها جدال
 رد اسالمی انقالب پیروز  از پس گرف . نظر در ایران مل  برا  مشـروطه یاسـاسـ قانون
ــال ــی حقوق نظام 2426 س ــاس ــالمی  جمهور اس  و افراط هرگونه از دور به نیز ایران اس

ــالمی، انقالب از پیش  هاحکوم  همانند نه تفریطی،  به حقوق اعطا  کلی طور هب اس
 اجتماع متن از را خداداد  حق این اینکه نه ،گیردمی نادیده عمل ۀعرصــ در را شــهروندان

 به نظام اســالمی، انقالب پیروز  از پس که دلیل بدان دیگر،بیـانبـه .دنـکمی حـذف
 یکی در ،داش  گرایش اساسی حقوق نظام مبانی و مفاهیم همۀ دنکر اسالمی وسو سم 

کید با مردم ربیشت حقوق به ،اساسی قانون تدوین یعنی هابرنامه تریناساسی از  ریع ش بر تأ
 اصول ایران، اسالمی جمهور  اساسی قانون در هکچنان ؛اس  شده خاصی توجه اسـالمی

 عالوهبه ؛اس  پرداخته شهروندان به حقوق اعطا  و بررسی و بیان به ودوم،چهل تا نوزدهم
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 اسالمی، انقالب و مشروطه حقوقی نظام دو در ،مل  برا  شدهدرنظرگرفته حقوق نوع اینکه
 در ها اقلی حقوق رۀدربا ،مثال برا  یاف . تفاوت ارزشی و کیفی نظر از چشمگیر  حد تا

 آمیزمسالم  یهمزیست ۀسابق دارا  جامعه اینکه بهباتوجه اسالمی، جمهور  اساسی قانون
 اساسی گذارقانون توجه مورد که اس  موضوعاتی ترینمهم از یکی ،اسـ  مختل  ادیان با

 آن اساسی قانون و مشروطی  اساسی حقوق نظام در که اس  حالی در این اس . گرفته قرار
 نیز حقوقی آنان برا  اینکه به رسد چه ؛اس  نیامده میانبه دینی ها اقلی  این از نامی حتی

 شود. گرفته نظر در
 اســالمی جمهور  و مشــروطه ســیاســی-حقوقی نظام دو هر متفاوت ها رویکرد بهباتوجه

 شــریع  و مدرن مفاهیم از را شــهروندان زیســ  اصــلی ها پایه و مفاهیم ترتیببه که ،ایران
ــالم ــی به مقاله این آتی ها بخش در کنند،می ذاختا یاس  حقوق نهادن بنا چگونگی بررس

ــر تحوالت در شــهروند  ــتی رفع آن، دنبال به و مشــروطی  عص  نظام در مفهوم این ها کاس
 نآ در که مهم این به دستیابی برا  اس  ضرور  پس پرداخ . خواهیم ایران اسـالمی جمهور 

 میتقسی اجتماع حقوق وی اسیس حقوق ،یمدن حقوق بخش سه به شـهروندان به حقوق اعطا 
ــ ، شــده ــوع بهتر هرچه تبیین در اس  به اجمالی نگاهی اصــلی، بحث به ورود از پیش و موض

 مفهوم ساز بومی مبنا  و معیار عنوانبه آنها از تا بیندازیم شهروند  حقوق مفهوم ها شاخص
 گیریم. بهره اسالمی انقالب در آن تضمین و مشروطه دورۀ در شهروند  حقوق

  شهروند حقوق ها شاخصه کلی طور هب ،شدهارائه ها تئور  برخی مطابق رو،ازاین
 :اس  شر  این به حقوق دسته سه ۀدربردارند
  آزاد شامل که  فرد  ها آزاد حفظ از اس  ارتعبی مدن حقوق :یمدن حقوق ال (

 اس ؛ و... دهیعق آزاد  ،شهیاند آزاد  ان،یب  آزاد ،یشخص
  شورا ،پارلمان ۀتوسع حق ۀدربردارند  نهادهای اسـیسـ حقوق :یاسـیسـ حقوق ب(

  دند؛ش لکیتش نوزدهم قرن در هک اس  و...ی محل وم کح
 تشکیل با خود مدرن لکشـ در و بیسـتم قرن دری اجتماع حقوق :یاجتماع حقوق (پ
 توسعهی اجتماع وی بهداشت خدمات ،یهمگان آموزشی مل نظام شامل رفاه دول   نهادها

 (.235 :2477 ،نش) اندتهافی
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 وی اسیس ،یمدن حقوق که بود خواهد نیا بری سع ادامه در ،شـدهگفته طالبم بهباتوجه
 ها شاخص ترینمهم عنوانبه ایران اسـالمی جمهور  و مشـروطه نظام در هک رای اجتماع
 هم با را نظام دو در شدهمطر  اصول درنهای  تا یمنک بررسی اس  آمده شـهروند  حقوق

 نظام دو هر افتراق وک اشــترا وجوه آنها مطابق و دهیم قرار هم نارک در و کنیم ســهیمقا
  د.شو مشخصک منف صورتبه

 مشروطه عصر ایران در شهروندی حقوق

 یرانیا اندیشمندان و نخبگان آشنایی طریق از ابتدا در شهروند  حقوق مفهوم اینکه بهباتوجه
 و نخبگان ها دیدگاه  اس الزم ،شده ایران اسـاسی حقوق نظام وارد مدرن غربی جوامع با

 و وارد ایران به را مدرن حقوقی تفکرات که اشخاصی یننخست عنوانبه را ایرانی اندیشـمندان
 سپس و مبررسی کردند اقتباس غرب ۀفلسـف و اندیشـه از را تفکراتشـان مرجع و اصـلی منبع
  یم.کن تشریح عصر این فقها  سو  از را آن کشیدن چالشبه ۀنحو

 عصممر ایران در شممهروندی حقوق مفهوم ورود بنای سممنگ اندیشمممندان  هایدیدگاه .1

  مشروطه

 میان تقابل محوری  با و خواهیمشروطه نهض  با ،معاصر قرن در شهروند  حقوق مفهوم
 توانمی کهچنان د.شــ وارد ایران اســاســی حقوق نظام به ،فقهی و مدرنیته فکر  جریان دو

 یاسیسـ-حقوقی نظام تحول جریان در متفاوت گرایش دو بزرگ انقالب این اثنا  در گف ،
ــکل ایران ــروطه دارانطرف و هتمدرنی گرایش یکی :گرف  ش  گرایش دیگر  و خواهیمش

 :2437 )مرادخانی، خواهیمشــروعه دارطرف و آن با مرتبط مفاهیم و مدرنیته مخال 
 :کرد تقسیم دسته چند به توانمی را هشدمطر  ها دیدگاه از هریک (.455

 ایران به مدرن مفاهیم ورود دربارۀ که بود اندیشمندانی نخستین از :مسهتشارالدوله الف(
 این در که اصلی نخسـتین نوشـ . را کلمه یک معروف رسـالۀ 2177 سـال در و کرد تأمل

 «قانون اجرا  در محاکمات در مساوات» ،دش بیان شهروندان به حق اعطا  رۀدربا و رساله
 مرافعات و محاکمات در مساوات» :کندمی تعری  چنین را اصل این مستشارالدوله اسـ .

 ضیع و اادن و اعال حق در و شده نوشته قانون در که احکامی شدن اجرا یعنی قانون اجرا  در
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 بر عالوه (.7 :2434 )مستشارالدوله، «باشد مساوات طریق به ضـعی ، و قو  و شـری  و
ــارالدوله ،این ــتش ــوص در مس ــهروندان به هاحق اعطا  مفهوم خص  حری » بحث به ،ش

 آزاد و حر هرکس یعنی شخصی حری » که بود باور این بر و داش  اتیاشار «افراد شخصی
 ۀمسئل هب اعتباربخشی حیث از و بند این تبیین در او «.نیس  تعرض موال را کسی و اسـ 
 دارد:می بیان شهروندان به هاحق اعطا 

 و سیلی تواندنمی احد  هیچ و باشدمی آزاد انسانی هر بدن یعنی اس  شخصیه حری 
 حق کســی ۀخان درون را احد  .بدهد فحش و دشــنام را او یا و بزند دیگر  کس به مشــ 
 ظن به را کسی و کرد تواننمی عقوب  دیگر  گناه به را کسهیچ و نیس  توسـس و دخول
  (.45 :همان) نمود حبس و گرف  تواننمی مورد

 امعۀج بر مطلقه سلطن  ی حاکم شرایط وجود دلیل به زمانی ۀبره آن در مستشارالدوله
 را حاکمی  دیگر طرف از و فرد طرفازیک ،شــهروندان ها حق از خود تعری  در ،یایران
 شــهروندان به وقحق اعطا  مختل  زوایا  و ابعاد به ،طریق این از تا دهدمی قرار نظر مد

 را دخو تالش تمام مسـتشارالدوله که کرد توجه باید البته (.115 :2477 )طباطبایی، بپردازد
 یرانا ۀجامع بر که میالاس حقوق با کرده اقتباس فرانسـه از که را یحقوق که گذاردمی این بر

 توانمی را آن عل  که شد، دچار آشفتگی نوعی به عمل در اما دهد؛ تطبیق اس  بوده حاکم
 شــریع  و فقه در مندرج مفاهیم با غربی مدرن مفاهیم مبنایی ها تفاوت به توجهیبی در

 کرد؛ وجوجس  ایرانی جامعۀ حاکمیتی ساختار و اسالمی
 ثمربه گراییتحول جریان راســتا  در او که هاییتالش نخســتین از خان:میرزاملک  ب(
 در فراوانی مقاالت نگارش با او ،مهم این دنبال هب هکچنان اس ؛ تنظیمات دفتر بود، رسانده

 خانملکم .(265 :همان) کرد فراوانی ها تالش ،مدرن غرب با ایران سنتی ۀجامع آشـنایی
 و طبیعی حقوق به ،نوزدهم قرن متفکران بیشتر ماننده که رف می شمارهب فکرانیروشـن از

 آثار در مکرراً  ،موضوع بدین دادن اهمی  با هکچنان ند؛داشت اعتقاد شـهروندان به آن اعطا 
 اعطا  او (.222 :همان) اســ  برده کارهب را شــهروندان به حق اعطا  ۀواژ خود تألیفات و

  امعن توضــیح برا » اســ : باور این بر و برده کارهب آزاد  ۀواژ با را مل  اعضــا  به حق
 دح که نیســ  تکلیفی هیچ و حق هیچ عالم در که فهمید را امعن این ابتدا باید اول آزاد ،
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 وارد خللی کسهیچ حق به کسهیچ آزاد  که اســ  این آزاد  حد و باشــد داشــته نیمعی  
  (.232 :همان) «اس  هدنیاور

 شهروندان حقوق از دیگر  تعبیر که آدمی  حقوق به خانملکم گف  توانمی عبارتیبه
 ؛اس  پرداخته کراربه ،اس 

ــب  آخوندزاده :آخوندزاده میرزافتحعلی پ( ــمندان دیگر به نس ــرهم اندیش  خود، عص
 هب را آزاد  مفهوم یگاه اما ،پرداخته شهروندان به آن اعطا  و حق مفهوم به جد  صورتبه

 بر هکچنان ؛اس  برده کارهب شهروندان حقوق با مرتبط مفاهیم و عناصـر دیگر اعطا  جا 
 عم ن از سلیم عقل حکم به باید ،نهاد هستی عالم به قدم که آدمی فرد هر» که بود باور این

کید ،بنابراین .«شـود مندبهره کامله حری   یکی» :دانس می قسم دو شامل را حری  و  تأ
 و روحانی حری  عیومت با ،او نظر از .«جســمانیه حری  دیگر  و روحـانیـه حریـ 

 آنها از کیهر که کرد توجه باید اما ؛آمد خواهد دســ هب انســانی ۀکامل حری  جســمانی،
 عبارت مساوات و ،اس  مشرو  فرنگستانیان ۀمبسـوط ها باکت در که ،دارد یمتنوع فروع

ــ  ماده دو این وجود از ــ و تفکر بهباتوجه (.324-321 :2462 ،آخوندزاده) اس  ۀاندیش
 تنهانه ،ایران ۀجامع در شــهروندان حری  داشــ  باور او که داشــ  اذعان باید ،آخوندزاده

 ؛اندمانده محروم نیز بشر حقوق نعم  و مساوات لذت از بلکه ،دخوَر نمی چشمبه
 دیگر با همسو که بود پردازانینظریه و فکرانروشـن از کرمانی کرمانی: میرزاآقاخان ت(
 را ایران سنتی ۀجامع شهروندان به قحقو اعطا  اصلی رکن دو خود عصـرهم فکرانروشـن

ــ .می برابر  و آزاد  ــ  آن آزاد » که بود باور این بر  و دانس  هیچ در کسهیچ که اس
 حدود ۀدایر از کسهیچ و نباشــد کار  کســی با را کســی نکرده، دیگر  بر اعتراض عالمی

 «.آدمی اعمال در اس  شرط و قید نبودن معنا  در آزاد  پس ننماید. تواوز خود شخصی
کید دیگر از ــهروندان به حقوق اعطا  با مرتبط مفاهیم بر میرزاآقاخان اتتأ  به توانمی ،ش

کید که د،کر اشاره مساوات اصـل به او توجه  که  اس یالتزام نمبی   او سو  از اصل این بر تأ
 اینکه شویم متذکر باید که ا نکته (.224 :2427 ،آدمی ) ش دا هاانسان طبیعی حقوق به

 هک ایرانی ۀجامع شهروندان به آن اعطا  چگونگی و حق مفهوم تبیین و شر  در میرزاآقاخان
 گف  توانمی رو،ازاین اس . نداده ارائه دقیقی تفکیک بودند، مستبد حاکمی  ۀسلط تح 
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 بزرگ ها ضــع  از یکی یکدیگر، از  بشــر ها حق مختل  ابعاد تبیین و شــناخ  عدم
 آزاد  حق به صرفاً  را حق مفهوم او رسدمی نظرهب هکچنان ؛آیدمی شمارهب او مدرن نظریات

 ؛اس  فروکاسته
 که س ا ایران مشروطی  عصر اندیشمندان دیگر از نیز طالبوف طالبوف: عبدالرحی  ث(

کید جامعه افراد طبیعی وقحق به  آدمی، تولد بدو در حقوق این او، گفتۀ به کهچنان داش ؛ تأ
 کرد. تواوز آن به تواننمی هرگز که بدانواس  تا آن اهمی  و گرف  خواهد تعلق او به

  نویسد:می چنیناین شهروندان، به حقوق اعطا  دربارۀ همچنین
 عضااو او برای که اساات انسااان باطن شااشاامی ۀقو آن از عبارت حقیقت، یعنی حق

 اساات، حق به چیز هر متکای و منتها چون و نشااده خلق قوا سااایر چون م،صااوص

 تولید آدم خود با وفات هناام تا الدتو  روز از حق اسااات. ذات به مئقا جهاتازآن

  و شااودمی
 
 ایام مرور ۀآیین در ثانی شاا،  حق با او تصااادف حد به او تعلق متدرجا

 (.84 :1396 )طالبوف، گرددمی مرئی

 و قیدبی مختار یعنی آزاد » که اس  باور این بر و دنکمی آزاد  حق به اشاره سپس و 
  امعن ولی ؛هســتند الفاظ این ظاهر  مظاهر اینها و ،تفاوتیبی برابر ، یعنی مســاوات حر

 گویندمی مساوات و آزاد  که اس  دیگران آن   از قدرهمان و ،نفس شرف تعظیم آنها حقیقی
 اینوا در طالبوف (.31 :همان) «داشــ  نخواهد مفهومی و معنا دیگر  وجود دونب یکی و

کید ،درواقع .آوردمی میانبه سخن شهروندان برا  آزاد  حق از  عنوانبه ،آزاد  حق بر او تأ
 ؛ اس قانون مقابل در اشـخاص برابر  یا مسـاوات به منوط آن یافتن تحقق که اسـ  امر 
 (.42 :2474 ،آدمی ) بود نخواهد میسر دیگر  دونب یکی وجود هکچنان

 به هاحق اعطا  مفهوم زمینۀ در اندیشــمندان که مباحثی که اســ  الزم مطلب این توضــیح
 حقوقی و فقهی نظام به مدرن مفهوم این ورود و اجتماعی و ســیاســی مدنی، ابعاد در شــهروندان

 ارۀدرب و شــوند وارد بدان فقهی زمینۀ در فقها که بود فتحی باب و زمینهپیش بودند، داده ارائه ایران
ــاً  که اظهارنظرهایی کنند؛ اظهارنظر آن ــ  این بعض ــاند چالشبه را مدرن مفاهیم از دس  تا کش

 مناقشــات، و هاجدال آن نبود اگر درواقع، شــد. آن ســاز بومی و شــدن مدون به منور درنهای 
   نداش . وجود نیز امروزین شکل به شهروند  حقوق شدۀساز بومی مفهوم شاید
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  پرداخ . خواهیم هامخالف  این شر  به ادامه در

 کشمممیدن چالشبه در مشمممروطه عصمممر فقهای هایدیدگاه و هاجدال انتقادات، نقش .2

  آن شدن نهادینه و شهروندی حقوق مفهوم

 جوامع به ایرانی ۀجامع نخبگان ســفرها  از پس که شــد آغاز جایی از هاجدال و هاچالش
 طریق از آن کردن نهادینه و شهروند  حقوق همچون مدرنی مفاهیم با آنها آشـنایی و غربی
 رفتگانیفرنگ ها قرائ  از نور  اللهفضلشیخ ،گذارقانون مولس تشکیل و اساسی قانون
 مفاهیم ۀدربار آنها همفکران دیگر و خانمیرزاملکم مســتشــارالدوله، خانمیرزایوســ  نظیر

ــروطه وارداتی ــهروندان به برابر  و مســاوات حق اعطا  و مش  آنها حقوق تحقق جه  ش
 رو،ازاین برد. پی اســالمی شــریع  با مدرن مفاهیم این کامل تفاوت به و شــد مطلع
 ۀمشروط تحقق و ایران سیاسی-حقوقی نظام به مدرن مفاهیم ورود با نور  اللهفضـلشـیخ
 چالش و جدال به را آن و برافراش  مخالف  َعلم ،سـیاسی نخبگان از دسـ  این نظر مورد

 مرتبط مفاهیم و مشروطه به شیخ که فراوانی اشکاالت ضمن (.155 :2467 )نوفی، کشید
 .کشاندمی چالشبه نیز را شـهروندان به اعطایی ها حق از بحث بعضـاً  ،دنکمی وارد آن با
 اصل یک عنوانبه را جامعه ۀدهندتشـکیل آحاد حقوق تسـاو  شـیخ گف  توانمی ،بیانیبه

 کلی طور هب و کشاندمی نقدبه ،بود وارداتی مفهوم یک عنوانبه اندیشـمندان نظر مد که کلی
  (.32 :2463 )آبادیان، دانس می اسالمی شریع  خالف را آن

 .اس  بیان آزاد  اصل کرد انتقاد آن از شـیخ مرحوم که وارداتی و مدرن اصـول دیگر از
  :بود باور این بر زمینه این در و 

 از بعد .اساات مطبوعات آزادی و قلم آزادی اساات نامهضاااللت این در که دیار مادۀ

 وادم و ضالل کتب از غیر مطبوعات عامۀ» :اسات عبارت این عین تبدیالت و تغییرات

 ماده، این موجب به .«اسااات ممنوع آنها در ممیزی و آزاد]ند[ مبین دین به مضاااره

 و شااد امر دو فقط مسااتثنا زیراکه شااد؛ تحلیل الحرمهضااروری محرمات از بساایاری

 ممسل از غیبت مسلمۀ محرمات از یکی و افتراست ضاروریۀ محرمات از یکی آنکهحال

 آن نحو و تهدید و ت،ویف و توهین و فحش و سب و ایذا و مسلم قذف همچنین و است

 (.162 :1374 نژاد،زرگری)
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 نقد نیز را مساوات اصل نظیر مدرن و وارداتی اصـول دیگر نور  اللهفضـلشـیخ اگرچه
 آن که مساوات اصل از بحث ذیل داشـ ، نظر مد که هاییدیدگاه رغمبه نائینی مرحوم کرد،

 نام را هاحق از عناوینی داند،می «اســالمیه ســیاســیات از مأخوذه ۀمبارک قوانین اشــرف» را
 بر امنی  .دشومی محسـوب مردم عموم بین مشـترک ۀاولی عناوین ایشـان منظر از که بردمی

 و حبس خفایا، از نکردن توسس و سبب بدون تعرض عدم مسـکن، و مال و عرض و نفس
ــتن ممانع  موجب،بی نکردن نفی ــروعه، اجتماعات از نداش  حقوقی از مثال عنوانبه مش

 رداربرخو حقوق این از ،عارضی صفتی گرفتن نظر در بدون مردم تمام که شوندمی محسوب
  .(251 :2477 نائینی،) هستند
 اللهفضلشیخ معاصر   علما  از دیگر برخی واکنش شده،نگاشته تفکرات طرز مقابل در
 مشروطه به قائل که داش  وجود مشروطی  عصر وارداتی و مدرن مفاهیم نامخالف و نور 

 هک جایی تا ند؛بود گرفته قرار همفکرانش و خراسانی آخوند آنها رأس در که ،ندبود مشروعه
 یپ در کردند. صادر را او اعدام و ارتداد حکم ،شیخ انتقادات به پاسخ در فقها از دسـ  این
ــلطن  همچون ییاهجریان ،فکر  ها جدال و هاچالش این ــن طلبان،س  و فکرانروش

 نظام تحول و ساز بومی در دخال  و مذهبی ها جریان نشدن موفق دنبال هب استعمارگران
ــی-حقوقی ــیاس ــلطن  ظاهر در هرچند بودند. خود اختیار و میل مطابق ایران س  طلبانس
 مل  به حقوق اعطا  همچون مدرنی مفاهیم شدن نهادینه و مشـروطه با موافق  به وانمود

 اقدام توانمی هکچنان شــد؛ نمایان هاظاهرســاز  این پردۀ پشــ  که نپایید دیر  ،کردندمی
ــ  مدعا این بر گواهی را مولس بســتن توپ به در قاجار شــاهمحمدعلی  )روحانی، دانس

2434: 35.)  
 داشتند فراوانی ترس مذهبی  اهجریان رسیدن قدرتبه از نیز فکرانروشن این، بر عالوه

 در پس، (.23 :2474 )هدای ، بودند هراسان فقها دسـ  به امور اختیارات گرفتن قرار از و
 این به ،خود ها دخال  با و ردشــم مغتنم را آمدهپیش فرصــ  اســتعمار جریان ،میان این

 (.255 :2 ج ،2462 زاده،)ملک زد دامن خویش مدنظر منافع به دستیابی جه  اختالفات
 خواهمشروطه فقها  اولیۀ ها جدال آن که نپایید دیر  که اس  الزم مطلب این توضیح

 مل  عامۀ به هاحق اعطا  و غربی مدرن مفاهیم ورود خصوص در اظهارنظر یا چیسـتی به
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 خراسانی آخوند شـاگردان برخی ،نور  اللهفضـلشـیخ اعدام از پس هکچنان ؛کرد فروکش
ــروطه ها فعالی  همۀ از کلی طور هب ،ینیئنا میرزا  نظیر  گرفتند کناره خود خواهیمش

ــه همۀ از فقیهان طوالنی ها مدت برا  ترتیب،بدین (.225 :2473 )حائر ،  ها عرص
 مدرس سیدحسن آنچه جزهب توجهیدرخور العملعکس و ندگرفت فاصله سـیاسـی-حقوقی
 نشان اول پهلو  زمان در خواهیمشروطه مسیر از سـلطنتی نظام انحرافات مقابل در بعدها

 (.255 :2471 )شیانی، نگرف  انوام داد،

  شهروندان به اعطایی هایحق و مشروطه اساسی قانون متمم .3

 صــورت شــهروند  حقوق مفهوم شــدن نهادینه ســر بر که هاییجدال و هاچالش بر عالوه
 قانون متمم درنهای  هاجدال آن دنبال هب اینکه دکر توجه بدان باید که دیگر  ۀنکت پذیرف ،
کید ،ظاهر در هرچند شـهروندان حقوق به رسـمی صـورتهب مشـروطی  اسـاسـی  ؛دکر تأ

 ایواد به اقدام مل ، و ســلطنتی نظام میان میثاقی عنوانبه گذارقانون ن،قانو این در هکچنان
  .دکر پادشاه قدرت در هاییمحدودی 
 تح  فصلی در گذارقانون ،2412 مصوب ی مشروط اساسی قانون متمم در اس  گفتنی

 .پرداخ  1اصل هوده طی شهروند  حقوق مهم ها مؤلفه بیان به ،مل  حقوق عنوان
 مهم اصول از توانمی را ی مشروط اساسی قانون متمم در مندرج ۀگانهوده اصول بنابراین،

 حقوقی نظام در پیش قرن یک طول در انشهروند حقوق فعادم عنوانبه خود زمانۀ در مترقی
کید ویژه صورتبه و همواره مذکور اصول چراکه آورد؛ شماربه ایران  برخوردار  بر فراوان تأ
 داشته شهروند  امتیازات اعطا  همچنین و حقوق و حق از ایرانی جامعۀ شهروندان همۀ

 چراکه ؛اس  آن نسبی جامعی  ،کرد توجه بدان باید قانون این بارۀدر که دیگر  نکتۀ .اس 
 که مهمی حقوق از ،ایرانی شهروندان به اعطایی حقوق اب تبطمر ۀگانهوده اصول در

 نظیر سیاسی و مدنی ها آزاد  و حقوق برخی به توانمی ،اس  کرده توجه آنها به گذارقانون
 انقالب پیروز  با که کرد اذعان باید البته کرد. اشاره اجتماعات و هاانومن تشکیل

 که شد نظر این به قائل تواننمی جد  طور به اساسی، قانون متمم تدوین حتی و مشروطی 
                                                           

 وششم متمم قانون اساسی مشروطی .. اصول هشتم تا بیس 1
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 شد؛می تضمین ایرانی شهروندان برا  کاس  و کم بدون زمانی برهۀ آن در شهروندان حقوق
 حقوق احقاق به تنهانه ایرانی جامعۀ بر حاکم مطلقۀ سلطنتی ها نظام دوران آن در چراکه

 )جعفر ، کردندمی آنها گرفتن نادیده یا نقض به اقدام گاهی بلکه نداشتند، توجهی شهروندان
 خاندان حاکمی  ها سال نظیر بعد  سلطنتی ها نظام در حتی کهچنان (؛35 :2465
 مثال، برا  شد. انکار ازپیشبیش اصل این بلکه نشد، توجه مهم این به تنهانه نیز پهلو 

 مبارزان خاطرات و قضایی عدال  بدون ها دادگاه تشکیل و مخوف ها گاهشکنوه تأسیس
  (.225 :2433 )سلیمانی، اس  مطلب این گواه اسالمی انقالب پیروز  از پیش

  اسالمی جمهوری انقالب از پس شهروندی وقحق

 ماما قیام شهروندان، حقوق تعالی مسیر از انحراف و مشروطی  انقالب ماندن ناکام از پس
ــنگر  و 2431 ســال در خمینی ــگاه، و حوزه داردین متفکران ها روش ــاززمینه دانش  س

 داش . دنبالبه را اسالمی انقالب ظهور 2426 سـال در درنهای  که بود همگانی جنبشـی
 منبع ترینمهم تدوین و اساسی حقوق ساختاربند  گام نخسـتین انقالبی، هر از پس طبیعتاً 

 اسالمی، انقالب کبیر گذاربنیان رو،ازاین اس . انقالبیان سـو  از اسـاسـی، قانون یعنی آن
کید با خبرگان مولس به پیامی طی ،خمینی امام  دوینت لزوم اسالمی، صـبغۀ بر بسـیار تأ
 تمام مصالح و حقوق حفظ همچون خصوصیاتی رعای  به مشـروط را اسـاسـی قانون متن

 نیازها  همۀ بینیپیش و ناروا  هاتبعیض از دور  ،آن از حمای  و ملـ   قشــرهـا
  (.13 :3 ج ،2467 خمینی، موسو ) نددکر اسالمی مقدس شریع  مبنا  بر شهروندان
 «اجتماعی» و «سیاسی» ،«مدنی» حق و مؤلفه سه ،راحل امام رهنمودها  یرثتأ تح 

 بررســی به ادامه در که شــد، اعطا ایران مل  به شــهروند  بنیادین حقوق ترینمهم عنوانبه
 پرداخ . خواهیم ایران اسالمی جمهور  اساسی حقوق در آن مهم تضمینات و هاشاخص

 انقالب در شهروندی حقوق تضمین و تحول مبنای  اسالمی شریعت در مساوات اصمل .1

 اسالمی

 «برابر » و «مســاوات» اصــل اســالمی، شــریع  بر مبتنی ها نظام بنیاد  اصــول از یکی
ــ  ــفی مکاتب دیگر برخالف بارهدراین توانمی هکچنان ؛اس  ها ارزش برابر  برا  ،فلس
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 اهمی  برا  یاسالم انقالب که دید را تفاوتی میزان هاانسان اجتماعی و فرهنگی سـیاسـی،
  (.455 :2466 زنوانی، )عمید اس  برشمرده بشر  واال  ها ارزش به

 از: اندعبارت آن مهم ها شاخص
ــریع  نژاد: و قومیت در مسههاوات الف( ــالمی ش  مکاتب و هانظام همۀ برخالف اس

 و موجودات تمام متعال، خداوند دیدگاه از که اســ  بوده باور این بر همواره دنیا، در موجود
 در کهچنان ندارد؛ وجود آنها برا  آفریدگار  او، از غیر و اند،سانیک بشـر  جوامع و افراد

 دیدگاه آیه، این به استناد با 1اس . شده اشاره موضوع این به صـراح به بقره سـورۀ 274 آیۀ
 هیچ به ظاهر  ها تفاوت که کرد اســتنباط گونهاین توانمی را اســالمی شــریع  در رایج

ــودنمی موجب عنوان ــان ذات حقیق  در که ش  داماد، )محقق آید وجودبه تفاوتی هاانس
ــریع  از برگرفته که ایران اســالمی جمهور  حقوقی نظام در مبنا، این بر (.23 :2475  ش

 اساسی، قانون از متعدد  اصول و موضوع این به توجه ضمن نیز گذارقانون اس ، اسـالمی
 قانون نوزدهم اصل در کهچنان اس ؛ شمرده برابر هم با را آنها اجتماعی و فرد  حقوق همۀ

 از ردمم» :اس  گفته ایران مل  میان در تبعیض نبود دربارۀ ایران، اسالمی جمهور  اساسی
 ادنژ رنگ، بنابراین، .گردندمی برخوردار مساو  حقوق و حق از باشند، که ا قبیله و قوم هر

 ؛(75 :2 ج ،2477 )هاشمی، «شد نخواهد امتیاز موجب و...
ــانی، جامعۀ هر در قوانین: اجرای و حقوق در مسههاوات ب(  و حاالت منظر از افراد انس

 آنان از برخی شده منور خود نوبۀ به که امر  دارند؛ متمایز  وجوه هم با مختل  اسـتعدادها 
ــتر  ها مزی  ــته اجتماعی حقوق از مند بهره برا  بیش ــند داش  (.25 :2477 )جاوید، باش
 ماهیتاً  هایی،تفاوت چنیناین وجود که اس  آن بر اساسی اصل که داش  توجه باید حال،درعین

ــودنمی موجب وجههیچبه ــهروند  حقوق در دمکراتیک جامعۀ یک در افراد برخی که ش  و ش
ــاً  ــمولی  بعض ــتر  امتیازات از قوانین اجرا  ش ــب  بیش ــوند مندبهره خود همنوعان به نس  ش

 تمام برا  خود از پیش ادیان اکمل عنوانبه اسالمی شریع  در رو،ازاین (.75 :2473 )هاشمی،
 در موضوع این کهچنان اسـ ؛ شـده گرفته نظر در سـانیک حقوقی و حق اسـالمی جامعۀ افراد

                                                           

َله»فرماید: ســورۀ نورانی بقره می 274. خداوند در آیۀ 1 إ  لَ  ْم کَو ٌد  مهإ  الَّ  الَّ  َواح  َل إ  ْحَمن   هو إ  یم   الرَّ ح  ؛ خدا  الرَّ
 «.شما خدا  یکتاس 
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ــهود نیز اطهار ائمۀ ســیرۀ ــی، اســ  مش  اعمال در توانمی را آن بارز نمونۀ (.75 :2434 )قاض
 به بارهدراین خالفتشان زمان در علی حضـرت مثال، برا  دید. شـیعی اسـالمی جامعۀ حاکمیتی

 دهند:می فرمان چنین نمود، منصــوب آن اطراف و مصــر والی را او که وقتی نخعی اشــتر مالک
 دریاف  را آن که )بطور  بفهمان، قلب  به را جامعه مردم بر لط  و محب  و رحم  مالکا،»

 انآن خوردن که مباش خونخوار ا  درنده آنان برا  و بماند( ذهنی تصور یک حد در اینکه نه کند،
 و همنوع خلق  در تو نظیر یا هستند تو دینی برادر یا صفند، دو بر مردم زیرا بشـمار ؛ غنیم  را

ــندمی تو با برابر ــماره نامه البالغهنهج«)باش ــتر مالک به امیرالمومنین مبارک فرمان 24 ش  اش
ــ ، ذکر به الزم نخعی(. ــیعی حکوم  تاریخ منابع چنین این در که اس  رفتارها  به توانمی ش

 سیره بررسـی که داشـ ، اشـاره مردم مختل  ها گروه با متقیان و پیشـوایان عادالنه و منصـفانه
ــ  این مبین بخوبی علو   هب دیگر توحید  ادیان حتی جذب عوامل مهمترین از یکی که اس
 اس . نهفته الهی پیشوایان و ائمه منصفانه رفتارها  و اخالق و سیره در اسالم
کید بر بنا  اسالمی جمهور  تقنینی نظام اسالمی، موازین و شریع  مبنا  بر و ائمه تأ

 بر قوانین عموم اجرا  در مســاوات حق برشــمردن ضــمن ،خود اصــول برخی در نیز ایران
 در سانیک مرد و زن از اعم مل  افراد تمامی» دارد:می اذعان ،بیستم اصـل در شـهروندان

 یفرهنگ و اجتماعی اقتصاد ، سیاسی، انسانی، حقوق تمامی از و دارند قرار قانون حمای 
 ؛«برخوردارند اسالم موازین رعای  با

 تح  ایران، اسالمی جمهور  نظام ماهی  و ساختار در جنسیت: نوع در مساوات پ(
 کمال و تمام رعای  به ویژه صورتهب ،اسـالمی شـریع  در زن منزل  و مقام به توجه تأثیر

 اساسی حقوق نظام در هکچنان ؛(75 :2477 )طباطبایی، اس  دهش توجه قشـر این حقوق
 توجه جامعه اصلی ها بنیان از یکی عنوانبه خانواده نهاد در زنان نقش به ،اسالمی انقالب

ــده ــ . ش ــلی بنیان عنوانبه زن ،دیدگاهی چنین در اس  نظیر اعتبار  و ارزش خانواده، اص
  (.73 :2461 لنگرود ، )جعفر  دارد مکتبی ها انسان پرورش
 راستا  در ویژه طور هب ،ایران اسـالمی جمهور  اسـاسـی قانون ویکمبیسـ  اصـل در

ــده موظ  دول  ،جامعه در زن واال  ارزش از حمای   با جهات تمام در را زن حقوق ش
  د.نک تضمین اسالمی موازین رعای 
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 از مرد و زن برخوردار  تسـاو  در ایران، حقوقی نظام در اسـ ، مشـهود که گونههمان
 انگاشــتن نادیده پس، ندارد. وجود تردید  و شــبهه گونـههیچ جـا  ،انســانی حقوق

 ها خسـارت ،هایشـانمسـئولی  و حقوق تنظیم در مردان و زنان میان موجود ها اختالف
 در الزم ها بینیپیش خوبیبه اســالمی شــریع  در که آورد؛می باربه ناپذیر جبران

  (.37 :2464 )شعبانی، اس  گرفته صورت آن خصوص

 اسالمی انقالب در شهروندی حقوق تضمین و تحول مبنای اسالمی  شریعت در امنیت اصل .2

 شد، توجه آن به اسالمی انقالب از پس که شهروندان حقوق تضمین ها شـاخص دیگر از
 قح این تضمین و تأمین اسالمی انقالب در اس  گفتنی .اسـ  شـهروندان «امنی » بحث

 مبنا  بر گذارقانون کها گونهبه اس ؛ شـده شـمرده دول  اصـلی وظای  از یکی عنوانبه
 شهروندان حقوق به مربوط که تقنینی اصول در آن از ختلفیم ها جنبه از اسالمی، مفاهیم
 اند:شر  بدین آنها ترینمهم .(72 )همان: اس  کرده تضمین را آنها و حمای  اس ،

 برانره جامعه، یک شهروندان حیثی  حفظ از پاسدار  راستا  در حیثیت: امنیت الف(
 شگســتر همچنین و نیاز مورد قوانین وضــع با و گوناگون طرق از تا دارند خطیر رســالتی آن

ــایی مراجع اختیارات حیطۀ ــهروندان، حقوق احقاق در قض  نقض موجب که را موارد  ش
 در باره،دراین (.75 :2477 )مدنی، کنند بینیپیش شــوندمی جامعه در شــهروندان حیثی 
 افراد آبرو  و حیثی  تضمین اسـاسـی، قانون ودومبیسـ  اصـل نظیر قانونی، اصـول برخی
 اس ؛ بوده نظر مد اسالمی جامعۀ

 اس  ممکن که ناروایی تعرضـات با مقابله در هاانسـان جانی مصـونی  جان: امنیت ب(
 شــماربه بشــر  جوامع در شــهروندان بنیاد  حقوق از دیگر یکی نیز گیرد صـورت آنها دربارۀ

 رو،ازاین اس . شده گرفته نظر در سیاسی ها نظام اصـلی وظای  از یکی عنوانبه که رودمی
 ونقان در شهروندان جانی امنی  تضمین با مرتبط اصول وضـع بر عالوه اسـالمی، انقالب در

 شده یقانون و شرعی مووز بدون و خودسرانه اعمال مانع نیز کیفر  قوانین تصویب با اساسی،
 حق به قانون این از متعدد  اصول در نیز اساسی گذارقانون (.235 :2434 )محمود ، اس 

 از ششم بند موجب به کهچنان اس ؛ کرده تأیید را آن و اشـاره شـهروندان جان امنی  و حیات



 1411بهار و تابستان / نوزدهم/ شمارۀ  نهمهای سیاست اسالمی / سال پژوهش / 351

 قلمداد نظام این ایمانی ها پایه از انســانی واال  ارزش و کرام  حفظ قانون، این دوم اصــل
 را ب سالم زندگی یک ایواد قصد به و بشـر حیات به احترام طریق از که کرامتی اسـ ؛ شـده
 در این، بر عالوه (.255 :2477 عسگر ، و وکیل )ساعد شـودمی حاصـل جامعه افراد عموم
 مصون تعرض هرگونه برابر در اشخاص جان که شده اعالم صـراح به نیز ودومبیسـ  اصـل

 اصل ظاهر از که طورهمان پذیرد. صورت قانون صریح حکم به امر این اینکه مگر اس ؛ بوده
 و نفی شیعه اسالمی ها آموزه و شریع  در آدمی حیات به تعرض ازآنواکه پیداس ، مذکور
 ارزش و حرم  اســالمی جامعۀ افراد زندگی برا  شــده، اعالم ممنوع نیز آدمی حیات ســلب
 (؛73 :2475 داماد، )محقق اس  شده قائل خاصی

 غریزۀ و فطرت اصــلی اجزا  از یکی مالکی  اســالمی، شــریع  در مال: امنیت پ(
َالناس» اند:فرموده روایتی در نیز اکرم پیامبر خصــوص،دراین رود.می شــماربه انســانی

 قاعدۀ عنوان با فقهی ا قاعده اســالم فقها  روای ، این بهباتوجه «.اموالدمَعلیَمس  لطون
 خویش مال اختیارصاحب و مالک شخصی هر آ ، موجب به که انیکرده تأسـیس سـلطن 

ــ  ــ  مواز و اس ــالمی، احکام موازین و چهارچوب در اس  آنها از بخواهد که هرگونه اس
 شرعی جنبۀ اسالمی، جوامع در افراد مالکی  حق فقهی، قاعدۀ این اساس بر شود. مندبهره

 :33 ج ق،2354 )مولســی، اســ  شــده شــناخته رســمی به طریق این از و گرفته خود به
 ها حمای  افراد شــخصــی مالکی  از اســالمی شــریع  در هرچند اســ  گفتنی (.175
 امر این اند،شده گذاشته آزاد خویش مشـروع اموال تحصـیل در مردم و اسـ  شـده ا ویژه
 مال تحصیل بلکه آورد، دس به را مالی بتواند طریقی هر از شخصی هر که نیس  معنا بدان

 چنین رعای  جزبه که پذیردمی صورت مبا  و حالل طرق از تنها اسالمی، موازین منظر از
 در که مبناس  همین بر داش . نخواهد دنبالبه اشخاص برا  را مالکیتی و تسلط شرایطی،

 اعمال تواندنمی کسهیچ» کند:می بیان اسـاسی قانون چهلم اصـل ایران، اسـالمی انقالب
 ؛«دهد قرار عمومی منافع به تواوز یا غیر به اضرار وسیلۀ را خویش حق

 بلکه د،شومی افراد حیثی  و مال جان، شامل تنهانه اشخاص امنی  مسکن: امنیت ت(
 عدم و مسکن امنی  موضـوع بر ،اسـالم مبین دین در .هسـ  نیز او سـکون  محل شـامل
کید افراد، شـخصـی منزل به تواوز  خداوند باره،دراین (.232 :2434 )قاضی، اس  شده تأ
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 از غیر ا خانه به اید،آورده ایمان که کسانی ا » :فرمایدمی چنین نور ۀسور 17 ۀآی در متعال
  «.بگیرید هزاجا آنکه مگر ،نشوید وارد خودتان ها خانه

 از یکی عنوانبه افراد مسکن امنی  حق نیز اسالمی انقالب در تلقی طرز این ۀپشـتوان به
 اشــخاص تنهانه ،آن موجب به که اســ ، شـده شــناخته رسـمی به شـهروند  مهم حقوق

 عمن کار این از نیز عمومی اشخاص بلکه ندارند، را کسی مسکن به تعرض حق خصـوصـی
 (.215 :2477 عسگر ، و وکیل )ساعد اندشده

 انقالب در شممهروندی حقوق تضمممین و تحول مبنای  اسممالمی شممریعت در آزادی اصممل .3

 اسالمی

 به مدرن مفاهیم ورود بدو در گرفتهصورت ها گفتمان د،ش اشـاره نیز ترپیش که نهوگهمان
 از یکی عنوانبه «آزاد » مفهوم به مدرن وسوییسم  مشروطه عصر سیاسی-حقوقی نظام

 ،اسالمی انقالب در که اس  حالی در این اس . داشته شهروند  حقوق مهم ها شاخص
 ها شاخص و «آزاد » مفهوم به ،اسالمی شریع  از الهام اب غیرمستقیم و مسـتقیم طور هب

  اس : گونهاین آنها از هریک ارزیابی اس . شده توجه آن
 مقابله به تمام قاطعی  با خود ظهور زمان در اسالمی شریع  اشهتاال: در آزادی الف(

 انقالب در (.225 :2472 )ورعی، برخاســ  هاانســان از بیگار  رفع و هاآزاد  ســلب با
 با ،خمینی امام انقالب، کبیر گذاربنیان بیانات و هاآموزه این تأثیر تح  نیز اســالمی

 ونح هر به اســتبداد قیدوبند از رهایی آزاد  اســاســی و اصــلی مبانی از یکی دینی، نگاهی
ــ ؛ ممکن ــان تمامی» ،خمینی امام باور به کهچنان اس ــب به هاانس  خویش فطرت حس

 زیس  امور تمام دربرگیرندۀ آزاد  سطو  طر  پس، .«باشـندمی آزاد  و حری  خواسـتار
  .(255 :2474خمینی، موسو ) بود خواهد شهروندان

 گذارقانون شده،ارائه فقهی ها توصیه و نظریات و اسالمی تعالیم از الهام با ترتیب،بدین
 اســ ؛ کرده ا ویژه توجه آن کیفی  و شــغل نوع انتخاب در شــهروندان آزاد  به اســاســی

 شخصی هر ،ایران اسالمی جمهور  اسـاسی قانون وهشـتمبیسـ  اصـل با مطابق کهچنان
 به مشروط شغل نوع انتخاب ولی ،دنک انتخاب تواندمی اسـ  مایل بدان خود که را شـغلی
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 ؛باشد نداشته اسالمی شریع  و موازین با مغایرتی گونههیچ که اس  این
  حکوم که اس  وظایفی از معنو  و اخالقی تعالی و رشـد تربیت: و تعلی  آزادی ب(

 راستا  در سانیک و برابر شرایط ایواد درنتیوه، دارد. برعهده اسالمی جامعۀ در را آن تحقق
 :2477 عســگر ، و وکیل )ســاعد اســ  اســالمی حکوم  وظای  از حقی، چنین به نیل

ــتا  در (.255 ــالمی، انقالب در خطیر و مهم امر این تحقق راس ــل در گذارقانون اس  اص
 این از اس  کرده موظ  را دول  اسـ ، شـهروندان حقوق به مربوط اصـول از که ام،سـی

 به بتوانند همگان و آورد فراهم اسـالمی جامعۀ اعضــا  همۀ برا  را آموزش وسـایل طریق،
 کنند؛ استفاده آنها از برابر نحو

 چنیناین اعطا  اصــلی اهداف از اســالمی، شــریع  منظر از بیان: و عقیده آزادی پ(
ــان یافتن نوات ،هاییآزاد   به وندخدا بندگی شپذیر و خویش همنوعان بندگی از هاانس
 هفده آیۀ در متعال خداوند که اس  جایی تا اسـالم در موضـوع این اهمی  اسـ . آن جا 

َ» فرماید:می زمر سـورۀ ََو  ِذین  واَالَّ ب  ن  ت  ََاج  وت  اغ  ََالطَّ ن 
 
وهاَأ ا  ب  ََیع  واَو  ناب 

 
یَأ ِهََِإل  م ََاللَّ د  ریَل  ش   ب  ب ََال  ر َف  َش 

ََِعبادَِ ِذین  ََالَّ ون  ِمع  ت  ََیس  ل  و  ق  ََال  ون  ِبع  یتَّ ه ََف  ن  س  ح 
 
ولِئکَأ

 
ََأ ِذین  ََالَّ م  ااه  ه ََه  ََاللَّ ولِئکَو 

 
م ََأ واَه  ول 

 
 1«.البابَأ

 ا ویژه اهمی  و جایگاه از اســالمی نگرش در که توحید  رو  اســاس بر و آیه این مطابق
 که باشد انچن بندگی این و باشـد؛ متعال خداوند عبد بایدمی تنها انسـان ،اسـ  برخوردار

ــی  تابع کلی طور به را یشخو ۀاراد انســان  را یشخو تکوینی آزاد  و دهد قرار الهی مش
 و دنیا در باسعادت زندگی به که اس  صورتدراین کند. خداوند خواس  به مقید و محدود
 ،نظام ماهی  بهباتوجه ،اسالمی انقالب پیروز  از پس اساس،براین یابد.می دسـ  آخرت
 تحقق ها مؤلفه دیگر بعنوان بیان و عقیده آزاد  مفهوم از گوناگون ها جنبه از گذارقانون

 آزاد  به وسومبیس  اصل در مثال، برا  که انهوگهب ؛اس  کرده حمای  شهروند  حقوق
 به وهفتمبیس  و وششمبیس  اصول در و مطبوعات آزاد  به وچهارمبیس  اصل در عقیده،
 .اس  دهش اشاره جمعیدسته صورتهب بیان آزاد 

                                                           

ــتش نمایند  تا مبادا دارندمیطاغوت دور از بهکه خود را آنان و. »1 ــتهو بهآن را پرس ــو  خدا بازگش پس  اند،س
از که  هســتند اینان ،کننددهند و بهترین آن را پیرو  میبشــارت ده به آن بندگان من که به ســخن گوش فرامی

 «.باشندمی خردمندان
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 قانون نظام بر که فقهی قواعد و ینمبا بهباتوجه اینکه کرد توجه بدان باید که پایانی نکتۀ
 شهروند  حقوق اعطا  که دریاف  توانمی اس ، حاکم ایران اسالمی جمهور  اسـاسـی

 پذیر پیمان و اســالم پذیرش رکن دو بر همواره ،شــهروندان به اســالمی جمهور  نظام در
 موارد قالب در حاضــر پژوهش ها یافته به جدولی، در جهـ ازاین .دشــومی حققم

ــمین عدم برانگیزچالش ــه حقوق تض ــروطه انقالب در ند ورش  انقالب که موارد  و مش
 اس : شده اشاره کرده فراهم را شهروند  حقوق مفهوم اتمینضت آنها طریق از اسالمی

 و مشروطه عصر در شهروندی حقوق تضمین چالش ایجاد عوامل ۀمقایس :1جدول

 اسالمی انقالب در آن مؤثر تضمین
ــمین عدم در برانگیزچالش موارد  حقوق تض

 مشروطه عصر در شهروند 
 حقوق تضــمین ها چالش و هاکاســتی رفع موارد

 اسالمی انقالب در شهروند 
  شهروند  حقوق مفهوم از اسالمی برداشتی  شهروند  حقوق مفهوم بودن وارداتی و غربی

ــی نخبگان وحدت  مخالفان و موافقان دوقطبی فضا  ایواد ــیاس  امام مرجعی  با دینی و س
 خمینی

 مفهوم ساز بومی در اختالفات گرفتن شدت
 شهروند  حقوق

ــخ  طر  با مخال  ها جریان و اختالفات به پاس
  مل  حقوق همچون مفاهیمی

 اسالمی انقالب اهداف در تحری  عدم خواهیمشروطه مسیر از انحراف
ــیطرۀ ــلطنتی؛ نظام س  تحقق جه  مانعی س

 اساسی قانون مدنظر شهروند  حقوق اجرا 
 جه  شهروندان مشارک  و اسـالمی نظام سـیطرۀ

 اساسی قانون مدنظر شهروند  حقوق تحقق

 پژوهش( هاییافته )منبع:

 گیریهنتیج

 ۀنحو بارۀدر و اصــلی پرســش به پاســخ در که بود آن بر نگارندگان ســعی ،پژوهش این در
 ها نظام ها کاســتی و هاچالش بهباتوجه اســالمی انقالب در شــهروند  حقوق تضــمین

 عنوانبه اسالمی شریع  و هاسن  از توانمی میزان چه تا که شود بررسی فرضیه این پیشین،
 ها کاستی رفع جه  اسالمی انقالب در شهروند  حقوق تضمین بنیاد  ابزارها  از یکی
 بهره اســاســی قانون یعنی آن منبع ترینمهم و اســاســی حقوق منظومۀ در پیشــین ها نظام

 جس .
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 در و مشروطه عصر در که اس  مدرنی مفاهیم از شهروند  حقوق مفهوم کلی، طور به
ــی-حقوقی ادبیات ــیاس ــد. مطر  ایران س  متما با ایران حاکمیتی نظام در کلی بطور  ش

 طریق از بارنخستین برا   ،اس  داشته تاریخی مختل  ادوار طول در که هاییفرازونشـیب
 امتیازات و حقوق کردن نهادینه ها زمینه توددخواه، گرایانمدرن و اندیشمندان ها اندیشه

 طهمشرو حکوم  به را وق  خودکامۀ حاکمیتی نظام ترتیب بدین و نموده فراهم شـهروندان
 اصول توانسـ  فراوان ها فرازونشـیب طی مشـروطه انقالب هرچند نمود. تبدیل قانونی و

 متأسفانه کند، ساز مدون مشروطی  اساسی قانون متمم در را شـهروند  حقوق به مربوط
 حاکمی  قدرت تحدید جه  الزم ها زیرســاخ  نشــدن فراهم دلیل به عمل عرصــۀ در

 دنبالبه را بدانها نکردن توجه و شــهروند  امتیازات و حقوق نشــناختن رســمی به مطلق،
 مقابل در شهروندان حقوق ساز اساسی در مشروطی  انقالب انحراف تأثیر تح  داش .

 ها بغهص کردن نهادینه با بار این ایران، اسالمی انقالب یعنی دوم انقالب مستبد، حاکمی 
 آن، مهم منابع و خود اساسی حقوق ساز مدون با تا داشـ  آن بر سـعی اسـالمی ارزشـی

 دول  میان متقابل روابط اسالمی، شریع  و هاآموزه از گیر بهره ضمن اساسی، قانون نظیر
 کند؛ مشــخص را حاکمیتی قوا  اختیارات و حدود همچنین و شــهروندان حقوق احقاق و

ــل در حقوق این احقاق کهچنان  از تأثیرپذیر  با مل  حقوق عنوان تح  ا جداگانه فص
 شد کرمتذ نیز را نکته این باید البته کرد. اعطا شـهروندان به را امتیازاتی اسـالمی، ها آموزه

 شهروندان، حقوق احقاق جه  اساسی قانون اصـول بر حاکم اسـالمی  رو  بهباتوجه که
 شدند. نهادینه و تدوین مزبور حقوق از صیان  جه  نیز موضوعه قوانین سایر

 اهپیشنهاد

 رد اس  الزم ،مشروطی  عصـر فقها  و نخبگان نظریات سـیاسـی-حقوقی ابعاد بر عالوه
 مفاهیم بسط و شر  در خواهانمشـروطه ها اندیشـه و افکار تاریخ، ازجمله هاحوزه دیگر

 کنار در طریق این از تا ندشــو طرفانهبی و دقیق بررســی شــهروند  حقوق همچون مدرنی
 نظام در مدرن مفاهیم از دس  این گذارانبنیان سـیاسـی بعضـاً  و حقوقی ها گیر موضـع
 جس . بهره نیز آنها تاریخی سرنوش  تحول سیر از بتوان ایران، اساسی حقوق
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 بر مشروطی  انقالب از یافتهزایش اساسی حقوق نظام شهروند  حقوق مفهوم کنار در
 گرفته کلش قوا تفکیک و نمایندگی، مولس، قانون، نظیر مدرن مفاهیم بسـیار  کارکرد ۀپای

 و هادیدگاه و اساسی حقوق اصول دیگر به باید نیز مفاهیم از دس  این فهم در پس، اسـ .
 انقالب در تحولشــان آن دنبال هب و مشــروطی  ۀدور در اندیشــمندان و دینی فقیهان  اهنظر

 د.کر توجه اسالمی

 کتابنامه
 نی. نشر تهران، ،مشروعه و مشروطه حکومت نظری مبانی (.1374) حسین آبادیان،

 دماوند. تهران، ،تبریزی طالبو  هایاندیشه (.1363) فریدون آدمیت،

 .امیپ تهران، ،رانیا مشروطۀ نهضت در اجتماعی راسیکدمو  رکف (.1356) ااااااااااااااا

 حقوق در اطالق بر تحلیلی شییهروندی: حقوق در نسییبیت نظریۀ (.1388) محمدجواد جاوید،

 تهران. دانشااه انتشارات تهران، ،طبیعی

 دانش. گنج تهران، ،حقوق ترمینولوژی (.1372) محمدجعفر لنارودی، جعفری

 حقوق خدمات دفتر تهران، ،بشر حقوق جهانی نظام دو در تحقیق (.1371) محمدتقی جعفری،

 الملل.بین

 تهران، ،عراق مقیم ایرانیان نقش و ایران در مشییروطیت و تشیییع (.1364) عبدالهادی حائری،

 امیرکبیر.

 انقالب فرهنگ مدارک مرکز تهران، ،نور صیییحیفۀ (.1363) اللهسااایادروح خمینی، موساااوی

 .9 ج اسالمی،

 ،یاران شاهد ماهنامۀ ،«شهید شی  آرمان و ایده در جساتارهایی» (.1393) سایدحمید روحانی،

 .113 و 111 ش

 از قبل ساایاساای زندانیان )خاطرات پهلوی عصییر در شییکنجه (.1394) اصااغرعلی ساالیمانی،

 والتین. انتشارات تهران، انقالب(،

 اطالعات. تهران، ،اسالمی جمهوری حکومت ساختار و اساسی حقوق (.1373) قاسم شعبانی،

 دکتری نامۀپایان ،ایران در آن تحقق موانع و شیییهروندی وضیییعیت (.1382) ملیحه شااایانی،

 طباطبایی. عالمه دانشااه تهران، شناسی،جامعه

 فردا. امید تهران، ،سیاست و آزادی (.1396) عبدالرحیم طالبوف،

 ستوده. تهران، ،ایران در قانون حکومت مبانی (.1386) سیدجواد طباطبایی،
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 تهران. دانشااه انتشارات تهران، ،بشر حقوق و عمومی هایآزادی (.1388) منوچهر طباطبایی،

 .3 ج امیرکبیر، تهران، ،سیاسی فقه (.1377) عباسعلی زنجانی، عمید

 .11 ج میزان، نشر تهران، ،سیاسی نهادهای و اساسی حقوق (.1383) ابوالفضل قاضی،

 میزان. نشر تهران، ،اساسی حقوق هایبایسته (.1393) اااااااااااااااا

 کویر. انتشارات تهران، افروز،دل محمدتقی ترجمۀ ،معاصر سیاسی شناسیجامعه (.1394) کیت نش،

 .49 ج العربی، التراث احیاء دار بیروت، ،النوار بحار ق(.1413) باقر محمد مجلسی،

 اکبرعلی نظر زیر ،علی امام دانشنامۀ در: ،«بشر حقوق» (.1381) سیدمصطفی داماد، محقق

 اسالمی. اندیشۀ و فرهنگ پژوهشااه آثار نشر مرکز تهران، رشاد،

 پایدار. انتشارات تهران، ،اساسی حقوق کلیات (.1386) الدینسیدجالل مدنی،

 نهادهای و مفاهیم )تاری  ایران مشییروطۀ انقالب از حقوقی خوانش (.1396) فردین مرادخانی،

  میزان. نشر تهران، ایران(، در عمومی حقوق

 نساا،ۀ جودکی، آرش کوشااش به ،کلمه یک رسییالۀ (.1393) خانمیرزایوسااف مسااتشااارالدوله،

 دوال. کتاب،انۀ دیجیتال،

 علمی. تهران، ،ایران مشروطۀ انقالب تاریخ (.1371) مهدی زاده،ملک

 ان،تهر  تجدد(، دین، )دولت، ایران سیاسی تحولت تاریخ تحلیلی مقدمۀ (.1378) موسی نجفی،

 منیر.

 میزان. نشر تهران، ،اساسی هایآزادی و بشر حقوق (.1384) سیدمحمد هاشمی،

 .1 ج میزان، نشر تهران، ،ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق (.1386) اااااااااااااااااا

جم. تهران، ،مشروطیت طلوع (.1363) خانقلی مهدی هدایت،
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