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 چکیده
در این مقاله تالش می کنیم تا از امکان توجیه اخالقی حقوق اسااسی   گووگوی نن سنن گووییم  اخالق در مننا  قواد  گخخواسهه از  

شمولی است   گه لحاظ گظخ  می تواگ  توجیه مناسبی گخا  طخح   توسنه حقوق اساسی دارا  خصیصه اطالق   جهاندقل    ج ان است که 

سی تخ  تکیه خواه  کخد   توجیه قواد  اسام رن گه شمار ر د  گخ اساس این توجیه حقوق اساسی گه دنوان حقوق مادر   مبنایی، گخ اصول کلی

سایاسی خاصی اسهوار گنواه  ش   طخح گظخ  مبنا  اخالقی گخا  حقوق اساسی گخ اایه ر یکخد سیتهمی   صاخاا گخ تحوت  تارینی   اخهن  

 ها در این شاخه، قاگلیت طخح گظخیه ها  حقوق اساسیفخایی گیشهخ ملتگه مجموده دلوم اجهمادی می تواگ  ضامن ایجاد تواگایی فتهمان   هم 

    گخا  ارزیاگی قواد  حقوق اساسی گه دست ده  را گخا  اخهن  ها  منهلف گاتگخده   منیار

 

 اخالق، مباگی حقوق اساسی، حقوق اساسی جمهور  اسالمی ایخان  کلید واژگان:
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 مقدمه

ها در تحلیل قواد  حقوق اساااساای، گقش زیاد  در کم   کیف اسااهنها  نگها خواه    گوع گواه   ر یکخد حقوق ان

 فخایی سایاسای گیشهخ گخ مقوله ق ر  سیاسی   اخهیارا   هواداران دی فاه  اقعداشات  در تبیین   تحلیل حقوق اسااسای،    

گاشی از نن تاکی  دارگ    حقوق اساسی را گخ اساس گحوه کتب ق ر  سیاسی، حتظ   اگهقال ق ر    منااع نن توجیه   

شی را قنیا ، اخالق   اصول ارزفخایی قاگل طخح است که دال ه گخ توجه گه  اتتتیخ می گماین   در مقاگل، دی فاه نرمان

در راس حقوق اسااسای م  گظخ قخار می ده   این گوشاهار سنی در اخداخهن گه این سوال را دارد که نیا حقوق اساسی در    

متهوم م رن دارا  محهوا  اخالقی هتت یا گه؟ اساساً می توان از اخالق گه دنوان مبنا  گظخ  در حوزه سیاسی   حقوق 

 خد؟ اساسی اسهتاده ک

گه گظخ می رسا  منظور از جایواه اخالق در حقوق اسااسی تنها گه دنوان یکی از مناگع حقوق در کنار دیوخ مناگع نن   

گیتات، گلکه اخالق مبهنی گخ اصاول کلی گا ارزشی است که مبنا   شالوده قواد  حقوق اساسی را تشکیل می ده   این امخ   

ی، گلکه گه مننا  تق م اخالق گخ گظام سیاسی است  گا این توضیح می توان گه گه مننا  یکی داگتاهن اخالق   حقوق اسااس  

تخین مبنا  شااکل فیخ  حقوق اساااساای جمهور    این اخض را مورد کنکاش قخار داد که توجه گه اخالق اسااالمی مهم

 جا  اصول قاگون اساسی مورد توجه قخار فخاهه است اسالمی گوده   این مهم در جا 

ر راگطه گا ضاااخ ر  اخداخهن گه مباگی اخالقی حقوق اسااااسااای گای  گه این گکهه اشااااره کخد که گی قبل از هخ گیز د

گهخفی حقوق   گه  یژه حقوق اساسی از مباگی گظخ  محکم   اقناع کنن ه موجب ستهی   نسیب اذیخ  نن خواه  ش   

تخدی    اگکار گیتت اما مهم این است تخدی  اهمیت قواد  حقوق اسااسای گه دنوان گیاز   ضاخ ر  جامنه گشخ  مورد    گی

که ما گهواگیم گه لحاظ منخاهی توجیه مناسااابی گخا  نن ها اراده دهیم   گ ان مشاااخ دیت گنشااایم  ااز ن گخ این اراده توجیه 

حقوق  گاش   افخ تاگناناخالقی گخا  حقوق اسااسای صخااً متهله گظخ  گیتت   دارا  ایام ها  دملی   کارگخد  گیز می  

ی قواد   را دادتگه، منطقی   مبهنی گخ مباگی محکم اخالقی گ اگن  درجه  اادار  گه قواد    تبنیت از گظام سیاسی اسااس 

اازایش خواه  یاات  شاای  گههخین ضاامن اجخا گخا  قواد  نن اسات که تاگنان نن را دادتگه، اخالقی، اگتاگی   مبهنی گخ    

 ارزش ها  مورد گا ر خود گ اگن   

ن از گتابت   ارتبا  د  دلم متاهلزم این اسات که ضمن قبول هویت متهقل گخا  هخ یق گقا  تالقی      سانن فته 

حوزه ها  مشاااهخ    گحوه تا یخ فذار    تا یخاذیخ  نن د  مورد گخرسااای قخار فیخد  از این ر  اگه ا گه گخرسااای گقا   

 گتبت این د  را گخرسی می کنیم  اخدازیم   سپس راگطه  اشهخا    امهیاز گین حقوق اساسی   اخالق می

 

 ی و گسستگی اخالق و حقوق اساسیوستگی( پ1

گخ اسااس اصول منطقی هخ دلمی موضوع مشنصی دارد که از دوارض ااتی موضوع خود گح  می کن   این امخ گه  

کنن  قاگل گازفشاات می یژه در راگطه گا دلوم حقیقی مطخح اساات اما در دلوم ادهبار  گیز گه این لحاظ که گه دلوم حقیقی 

تتخ  است  از این منظخ قاد تاً هخ دلمی موضوع خاص   متادل مخگو  گه خود را خواه  داشت   از این ر  دلوم از گظخ 

موضاوع   متهله گمی تواگن  در هم ت اخل داشهه گاشن   گخ این اساس اخالق   حقوق اساسی گه دنوان د  دلم مجزا دارا   

 سازد هتهن  که نن ها را از سایخ دلوم مهمایز می موضوع   متادل خاص خود

 



 ی اخالق و حقوق اساسی گسستگ 1-(1

  اگ  که خود موی   است گخ این که این ددر این راگطه گخخی تمایزاتی گیز گین قواد  اخالقی   حقوقی مطخح کخده

اخالق تتکیق قادل شااا   لی گه تباین    دلم دارا  د  حوزه کامالً ج ا از هم می گاشااان   در  اقع می توان گین حقوق  

 تناقض  در این جا گه  جوهی از این تتا   ها اشاره خواهیم کخد:

 

 الف: منشاء وضع

 حقوق از گیخ   سیاسی د لت سخگشمه می فیخد اما اخالق منشه در گی داشهه   مبهنی گخ دقل سلیم است 

 

 ب: قلمرو

مخگو  است اما متادل اخالقی مطلق ادمال اخهیار  اگتان   حهی متادل حقوقی گه حوزه ر اگط اجهمادی   دمومی 

 حات  قلبی گظیخ حت    گنل را گیز شامل می شود 

 

 ج: هدف

غایت   ه ف متایل حقوقی تنظیم ر اگط اجهمادی   تمشیت ر اگط اگتاگی است اما غایت   ه ف اخالق گخ اساس 

 ر گهایت قخب الهی است گینش اسالمی دسهیاگی گه تنالی مننو    ر حاگی   د

 

 د: ضمانت اجرا

خدد  فضماگت اجخا  قواد  حقوقی جنبه گیخ گی داشهه   مهکی گخ اقه ار سیاسی است که از طخف د لت تضمین می

 اما ضماگت اجخا  اخالق جنبه در گی داشهه   اگویزه مننو  ضامن اجخا  قواد  اخالقی است 

 

 ه: نوع ضوابط رفتاری

ادمالی را که اخد می تواگ  اگجام ده  گه    تحمیل می کن ، یننی صاخااً گا خود شنصی ارتبا    اخالق اگهناب گین

دارد  گاه تنبیخ دیوخ، دمل یق اخد را گا دمل دیوخ همین اخد مقاگله   مقایتاااه می کن   اما حقوق ادمال ااخاد منهلف را  

صور  گیز مطخح گمود که اخالق یق طخاه است یننی در مقاگل هم قخار می ده   این خصایصه ممیزه را می توان گه این  

تکالیتی را مقخر می کن  که هخ گن  ممکن اسات گخا  اشاناص دیوخ غیخ از مکلف ن ار  داشهه گاش  اما قاد ه ا  را گه   

نگان تحمیل گمی کن    حال نن که حقوق طخاینی اساات  در حقیقت، حقوق همیشاااه ح اقل د  گتخ را در مقاگل هم قخار  

ده    گخا  هخ د   نن ها قاد ه  ضع می کن ، گه این مننا که نگچه اگجامش گخا  یق طخف مجاز است گخا  طخف می 

دیوخ قاگل منع گیتاات  امکان حقوقی اگجام دادن یق دمل متااهلزم حق اددا یا مطالبه اساات  از یق طخف تنه  تحمیل   

البه از دیوخ  جوهخ منطقی حقوق را تشکیل می ده  که شا ه اسات   از طخف دیوخ اقه ار یا حق مطالبه  این قاگلیت مط  

در اخالق  جود گ ارد  گه این مننی حقوق همیشااه در ارتبا  گا دیوخ  اساات، زیخا ساانی دارد اشااناص منهلف را گه هم 

مخگو  ساازد   مخزها  راهار  نگان را مشانس سازد  از این ر ، گخخی حقوق را سلو  دینی   اخالق را سلو  اهنی   



 2ان می داگن  اگت

 

 ی اخالق و حقوق اساسیوستگیپ 2-(1

  اتمایز ضواگط راهار  گه مننا  د م راگطه میان نن ها گیتت  در فذشهه ارتبا  میان دلوم ارتبا  کلی   ای الجمله

گشخ   جامنه  گیشهخ میان فزاره ها  د  دلم تلقی می ش  اما افخ دلوم را گه دنوان مجموده منارای گ اگیم که در مجموع 

گنش  در این صور  گای  گخا  هماهنوی این دلوم در راسها  ه ف اجهمادی را گخا  رسی ن گه ه ف مشنس سامان می

مورد گظخ اکخ  کخد  شااخه ها  منهلف دلوم گه  یژه دلوم اگتااگی   اجهمادی می تواگن  گه صور  مجزا از هم   کامالً   

ا گا هدر این صور  ارتبا  دلوم گا هم گظیخ ارتبا  د  مجموده   ارتبا  کلی ج ا در ای اه اف مهتا   تنظیم فخدگ  که

هم خواه  گود  اما  قهی از یق جامنه اگتااگی سانن می فوییم   تامین خیخ   سناد  این جامنه را در گظخ داریم دلوم     

ت   ه ف  اح   را دگبال مناارف اگتااااگی گیز گاایا  گه صاااور  اجزایی از یق گظام  اح  در نین  که در مجموع غای    

کنن   گظام منارف در یق جامنه افخ گنواهن  در راسها  یق غایت حخکت کنن  گای  مکمل   هماهن  گاشن   یننی می

گه صاور  اجزا  یق سیتهم  اح  دمل کنن   گیز  که امخ زه گه دنوان  ح   ر یه در دلوم از نن گام گخده می شود   

دناصاخ یق سیتهم   اجزا  یق کل می شوگ  که حول محور  اح    در راسها  ه ف  در این صاور ، دلوم گه دنوان  

فیخگ   در این جا تتا   دلوم گا یک یوخ تتا   اجزا  منهلف یق مجموده یا دساااهواه خواه  گود که  اح   قخار می

ارتبا   با  دلوم گیز گهدر دین این که کارگخد مهتا   دارگ  هموی گخا  یق سیتهم   ه ف  اح   طخاحی ش ه اگ   ارت

امل اگ    گا هم تنمیان دناصاخ   اجزا  یق سایتاهم تب یل خواه  شا   در این صاور  اجزا  یق سایتهم گا هم مختبط      

 دارگ    هماهنوی نن ها گا هم در ه ف مالحظه می شود   

ت  گه این مننا که در این گواه که دلوم در دین تغایخ هماهن  هتاااهن  اخهالف   هماهنوی در کنار هم مطخح اسااا 

شااوگ   در این صااور  دیوخ گمی توان نن ها را از یک یوخ  فاهی اجزا گه صااور  اگناد منهلف گخا  یق گیز دی ه می

تتکیق کخد؛ مثل حجم    زن که هخ د  در اجتام  جود دارگ    گمی توان جتمی را گ  ن حجم یا  زن در گظخ فخات  

امالً همخاه   توام گا دلم دیوخ شاااود گه طور  که هخ کجا این دلم را مورد توجه این گوع ارتباا  گین دلوم یننی دلمی کا  

قخاردهیم توجه گه دلم دیوخ هم ضااخ ر  خواه  گود  اما ارتبا  ساایتااهمی دلوم گه این مننا گیتاات  گلکه دلوم از یک یوخ 

  اجزا  یق ساایتااهم در گظخ  قاگل تتکیق هتااهن    ر ش ها   کارکخدها  مهتا تی دارگ  اما هماهن  گا هم گه صااور 

فخاهه می شاود که این سایتاهم در حال تغییخ   تکامل است   گتبت میان دلوم گیز در حال گهینه ش ن می گاش   طبینهاً در    

این ساایتااهم دلوم گای  گه یق مبنا گخفخدگ    همه اخ ع یق مبنا شااوگ   گه گیان دیوخ تزمه هماهنوی دلوم این اساات که  

م ر شن   منطقی  جود داشهه گاش  که گخ اایه نن تناریف   احکام   متادل دلوم گا هم هماهن  فخدد  مبنا   اح    گظا

گه طور مثال، افخ در اخالق گخ اایه اخالق م رن   غخگی تکیه کنیم   در حقوق گخ اایه گظام دینی   توحی     در اقهصااااد 

در جامنه دگار تنارض   گحخان خواهیم شااا    د م فخایی ماد  سااانن گووییم در این صاااور  مبهنی گخ توسااانه لذ 

 شود در گهایت ه ف کلی اجهماع   سناد  گشخ حاصل گوخدد هماهنوی دلوم گاد  می

در در ن گظام دلوم هم گتابت اجزا  یق مجموده گا هم گخاگخ گیتت   در دین این که اجزا دارا  ارتبا  ارفاگیق  
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اجزا گا هم یکتان گیتت  گه طور مثال، در ارفاگیزم اگتان همه اجزا گا هم یا دسات کم ارتبا  سایتاهماتیق هتاهن  گتابت      

اگ   لی گتابت مغز گا گتابت گقیه اجزا مهتا   می گاشا  یا گتبت مغز   قلب غیخ از گتبت مغز  کلیه   غیخ از گتبت    مختبط

در ن ساایتااهمی که در موارد  مغز   اسااکلت گ ن اساات   هخ ک ام ارتبا  خاصاای گا هم دارگ   گه دبارتی گودی ارتبا  

ایچی ه گیز هتات شاکل می فیخد  گخرسای این ارتبا    گوع گتبت میان د  دلم در این ر یکخد سیتهمی کار ساده   قاگل    

  گود ارزیاگی سخیع گنواه  

راگطه اخالق   حقوق اسااااسااای گیز از همین گوع اسااات  ممکن اسااات این ارتبا  گه دنوان د  دلم کلی   گا ارتبا   

مالی گه صااور  داد سااه  در فزاره ها تبیین شااود  اما در ر یکخد ساایتااهمی اخالق   حقوق اساااساای هخ د  از اجزا  اج

مجموداه دلوم   مناارف اجهمادی اسااات که گا  جود کارکخدها  خاص هخ یق گخ اایه مشاااهخکی قخار فخاهه اگ    در    

 خ دلوم قخار دارگ   جهت ه ف   غایت  اح   در ارتبا  گا یک یوخ   در ارتبا  گا سای

از نن جا که حقوق   اخالق هخ د  مهکتل تنیین قواد  راهار  اگتان هتهن ، لز ماً گای  مبنایی مشهخ  داشهه گاشن   

گه گظخ می رس   1گا توجه گه این که راهار ندمی یکی گیش گیتات، قواد  تنیین کنن ه نن گیز گای  رگط منطقی داشاهه گاشن    

تخ  تبیین فخدد گه تنامل   کارکخد گههخ حقوق   اخالق در جامنه کمق   گاه گحو دقیق   شاااتاف هخ گاه ارتباا  این د  

  خواه  کخد 

 

 ( گونه های تاثیر گذاری دو علم2

ها  تا یخفذار  موجود میان یکی از مباح  مهم در زمینه گتابت اخالق   حقوق اسااسای ر شن کخدن اگواع فوگه   

د  دلم می گاشا   در یق تقتیم گن   می توان اگوع تا یخفذار  را گه د  گنش تقتیم کخد: تا یخ فذار  منخات شناخهی  

  یشناخه  تا یخ فذار  ر ان 

شهه  شمن  گخ رمن    رمنظور از تا یخ منخات شاناخهی تا یخ یق رشهه دلمی یا نفاهی ها  منضبط گه صور  ضاگطه 

دلمی یا نفاهی ها  دیوخ اسااات  این گوع تا یخ منموتً نفاهاگه اسااات   می توان گخا  صاااحت یا ساااقم نن دلیل ن رد  

 م:ن ریها  منهلف مهصور است که در ایل گخخی از مهم تخین نن ها را میتا یخفذار  منخات شناخهی گه صور 

 

 گزاره های دیگری( تاثیر گزاره ای یک علم بر) یاتاثیر گذاری گزاره  1-(2

ها  اخالقی در اصول   قواد  حقوق اساسی تا یخفذار است، می توان فتت، در ااساخ گه این اخسش که نیا فزاره 

گخخی از اصاول حقوق اسااسای گخفخاهه از یق اصل کلی   گنیادین اخالقی است  گه طور گموگه، می توان از  جود فزاره    

سنن      ، تنا ن   ها  اخالقی گظیخ اماگت دار ،  اادار ، صا اقت، د الت، احهخام گه دیوخان، د م خودرایی، مشور 

فتت که هخ ک ام از نگها در ااره ا  از اصاول قاگون اساسی   سایخ مقخرا  مخگوطه مورد توجه قخار فخاهه اگ   مثالً اصل  

دساهخسای نزاد گه اطالدا    شاتاایت در امور دمومی گیان دیوخ  از اصال صا اقت   راسهوویی اخالقی است  این امخ      

ز قلمخ  اخالق گه گظام حقوقی است که گه رغم شباهت ظاهخ  دیوخ گمی توان ماهیهی گظیخ قبل گشاگوخ اگهقال هنجارهایی ا

از اگهقال گه دالم حقوق را گخا  نن تصاااور کخد  راز این دفخفوگی در گیتاااهی هنجارها  حقوقی    جوه تمایز نن ها از 
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ااه  زیخا  ها، سخیع تخ   محتوس تخ اتتاق می دیوخ هنجارها گهتهه اسات  تا یخفذار  فزاره ا  گتبت گه سایخ تا یخفزار 

  خواه  گود  راگهقال این فوگه هنجارها گه دالم حقوق هم مطلوگیت ااتی دارد   هم گا اسااهقبال گیشااهخ   هزینه کمهخ  ر گه

اساسی  قالبهه این تا یخفذار  گه صور  جزیی   مورد  قاگل مشاه ه است   تنها درگاره ارتبا  جزیی گین اخالق   حقو

سااانن می فوی   گخ مبنا  همین تا یخفذار  اسااات که گخخی راگطه اخالق   حقوق اسااااسااای را از گوع راگطه دموم     

نی    حقوق اساااساای در خصااوص من  جه داگتااهه اگ  که در موضااودا  مشااهخ  اخالق گه کمق حقوق اساااساای می

 خ مت اخالق اجهمادی قخار می فیخد 

 ر یک علم بر اهداف علم دیگر(تاثی) یهدفگذاری  تاثیر 2-(2

گخا  هخ دلمی می توان غخض یا اغخاضی را در گظخ فخات  افخ این اه اف   اغخاض تحت تا یخ اغخاض دلم دیوخ 

قخار فخات   جهت نن را تغییخ داد، تا یخفذار  ه ای صور  اذیخاهه است  در زمینه غایت اخالق یننی اخالقی زیتهن 

  4از تخکیب نن ها می توان اقوال دیوخ  گه دست ن رد سه قول گتیط  جود دارد که 

قول ا ل: غایت اخالقی زیتهن این است که مناسبا  اجهمادی اگتان ها گه گههخین  جه تامین می شود  گه گیان دیوخ، 

 اه افخ اخالقی زگا فی گکنیم در جاامنه گظم، د الت، امنیت، رااه، نزاد    همه نرمان ها  اجهمادی امکان تحقق گنو  

 داشت  در این ر یکخد غایت اخالق   حقوق اساسی یکی است 

شناخهی اخالق تتتیخ می کن   یننی افخ زگ فی اجهمادی قول د م: غایت اخالقی زیتاهن را گا توجه گه اه اف ر ان 

شناخهی ر ان ها ها  اجهمادی ما از طخیقی غیخ از اخالق هم تهمین می شا ، گاز هم گخا  نرمان هم گمی داشاهیم یا نرمان 

نرامش، اگهها  در گی، رضاااایت گاطن   مننادار  زگ فی گای  زگ فی اخالقی داشاااهه گاشااایم  این ه ف مهتا      خیگظ

 گ  ن ارتبا  گا اه اف حقوق اساسی است 

گاخهی گظیخ نرامش   اگهها  ر حاگی اساات  صااخف اه اف ر اگش -قول سااوم: غایت اخالقی زیتااهن تحول مننو 

اسااات  در این غایت ه ف گهایی از اخالقی زیتاااهن تقخب  5کن  گلکه ه ف اخالق تحول ر حاگی   مننو کتایت گمی 

الی اهلل اساات هخ گن  اه اف ر ان شااناخهی   اجهمادی گیز در ای نن گه دساات خواه  نم  اما غایت گهایی گیتاات  این    

اه اف حقوق اسااسی است   همان فوگه که   ر یکخد که در اخالق دینی گیشاهخ مورد توجه اسات، اخاتخ   فتاهخده تخ از   

فتهه شا  غایت حقوق اسااسی گه دنوان یق ه ف میاگی می تواگ  در ایل نن محقق شود  از دی فاه گظام اسالمی ه ف   

هاساات که این ه ف خود  ساایله ا  گخا  گیل گه ه ف گهایی اخالق که  حقوق اساااساای تامین مصااالح اجهمادی اگتااان  

قخب گه درفاه الهی است می گاش   در گینش اسالمی از نن جا که حیا  اگتاگی مح  د گه زگ فی اسهکمال گتس اگتان   ت

کوتاه این جهان گیتاات، گظام حقوقی در دین گهبود گنشاای ن گه ا ضاااع   احوال زگ فی اجهمادی مخدم در خ مت ه ف 

  قواد  حقوقی اسااالم دال ه گخ این که گهایی حیا  اگتاااگی قخار می فیخد  از این ر  فتهه می شااود ردایت کامل احکام 

گههخین گظم   ساامان را گه زگ فی اگتاان می گنش ، افخ گه گیت گیل گه کمال   سناد  راسهین یننی تقخب گه خ ا صور    

 6اذیخد، در دین حال اطادت از تکالیف اخالقی گیز هتت 
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5. Speritual 

  43-46، ص1113، گوارش محم  شهخاگی، قم: موسته نموزشی   اژ هشی امام خمینی، 1،  حقوق و سیاست در قرآنتقی،    مصباح یزد ، محم 6



 تاثیر یک علم بر روش علم دیگر() یروشی گذارتاثیر 3-(2

گا مه لوژ  تحقیق در صاا ق   کذب م دیا  اخالقی گظخا  منهلتی مطخح شاا ه اساات  هماگطور که در در راگطه 

مباگی متهومی اشااره شا  حقوق اسااسای   اخالق هخ د  از دلوم ادهبار  هتهن  که ریشه در  اقنیت   گتس اتمخ دارگ       

ر د   منبع  حی گیز گه صور  تکمیلی دشاناخت احکام اخالقی گخ اایه دقل دملی   حتان   قبح دقلی صاور  می اذیخ   

ااره ا  از جزدیا  گه تکمیل گظام اخالق اسالمی می اخدازد  گخ این اساس اخالق گخ اایه اصول دقلی    ج اگی شکل می 

  4فیخد 

حقوق اسااسای گیز یق شااخه از دلوم هنجار    تجویز  اسات  گخ این اسااس گخ مبنا  ارزش ها  گنیادینی شکل      

که مبهنی گخ حتان   قبح دقلی   حکمت دملی اسات  از این ر  گا توجه گه ماهیت ادهبار    ارزشی د  دلم   فخاهه اسات  

می توان از تبنیت ر ش اخالقی در حقوق اسااسای سانن فتت   اصاول کلی حقوق اساسی را گخ اایه اسهنها  کلی دقل     

نلیت خارجی در ارتبا  کامل گا اانال   داگتاات  جا  تخدی  گیتاات که هم اخالق   هم حقوق اساااساای گخا  تحقق   ا  

 اقنیا  تجخگی قخار می فیخگ    در شناخت موضودا    مصادیق خود مهکی گخ تجخگیا    امور حتی هتهن   اما اصول 

   قواد  کلی   اصلی نن ها تجخگی   حتی گیتت   گا تحلیل   دتیل دقلی گه دست می نی  

 

 یک علم بر قلمرو علم دیگر(تاثیر قلمرو )گذاری بر  تاثیر 4-(2

هاست در صورتی که احکام اخالقی شامل همه احکام حقوق اسااسای اقط گاظخ گه راهار اجهمادی   سایاسای اگتاان     

راهارها  اخهیار  ندمی می شااود ادم از راهار اجهمادی، ساایاساای یا راهار اخد   گه تنبیخ  اخالق ارتبا  اگتااان گا خ ا،   

قخار می ده ، اما حقوق اسااسای تنها گخ ارتبا  اگتاان ها گا یک یوخ اشخاف دارد  هم گنین     خودش   دیوخان را مورد گظخ

اخالق هم گه گح  از راهارها  اگتاااان می اخدازد   هم صاااتا    حات  گتتااااگی را مورد گح  قخار می ده   هخ گن   

فخاها خ دمله اگ    گخخی دیوخ گظیفخایان تنها گه صاتا    حات  گتتااگی توجه کخد  گخخی مکاتب اخالقی گظیخ اضایلت 

اگ ، اما قواد  اخالق اساااالمی هم صاااتا  ندمی   هم راهارها ادم از ظاهخ     اقط راهار را مورد گح  اخالقی داگتاااهه

گاطنی را مورد توجه قخار داده اسات  این در حالی اسات که صاتا  ر حی   گتتااگی گه طور کل از قلمخ  حقوق اساسی     

 خار  است   

این، قلمخ  اخالق دام تخ از قلمخ  حقوق   حقوق اساااساای گه طور خاص می گاشاا   گاتوجه گه قلمخ  این د  دلم گناگخ

می توان فتت اخالق   حقوق اسااسای گه لحاظ موضاوع راگطه دموم   خصاوص مطلق دارگ    قلمخ  حقوق اساسی در     

 ی گقطه تالقی   حوزه مشهخ  د  دلم است  مقایته گا اخالق گتیار مح  د   خاص است   راهارها  سیاسی، اجهماد

 

 تاثیر یک علم بر مبانی علم دیگر() یمبانتاثیر گذاری بر  5-(2

اصاول   قواد  اخالقی منیار دام   مال  فزینش در تمامی ادمال   راهار اگتاان از جمله راهار سیاسی   اجهمادی   

                                                           
  دینی ا  تزم گه اکخ اسات که گه ادهقاد گخخی ر ش متاهقل   اخهصااصی گخا  اخالق اسالمی ت  ین گش ه   طبنا همان مه   که در شناخت سایخفزاره ه   4

ناخت اخالق هم مورد اسهتاده است  از این ر  یکی از دللی که گخخی حوزه ها  دلوم اسالمی در مباحثی گظیخ اخالق رش    گالن فی اساهتاده می شاود در ش  

ا فتهوو گ ،تاثیر اخالق در اجتهادتزم را گ اشاهه اگ  این اسات که مه لوژ  درساهی گخا  نگها ساخهه   اخداخهه گش ه است  ر   گه: ادخاای، دلیخضا، در:    

  114-111، ص1111اساتی  حوزه   داگشواه، فخد ن ر  سنی  ضیایی اخ، قم: اژ هشواه دلوم   اخهن  اسالمی، 



ایخ   از د الت   گتی ظلم   سهم تنظیم ش ه   اگزار  ا  خواه  گود   حقوق اسااسای در اختو اصاول کلی اخالقی گظیخ    

گخا  دساهیاگی گه اه اف مهنالی اخالق است  از این منظخ حقوق اساسی در مبنا کامال  اگتهه گه اخالق است  گه لحاظ مبنا،  

خ  گظام یاصاول کلی اخالقی گظیخ د الت، احهخام گه حیثیت   منزلت اگتااگی، نزاد    ص اقت شالوده اصلی در شکل ف  

ها  گوین حقوق اسااسای در دگیا اسات  ارتبا  مبنایی اخالق   حقوق اساسی گیشهخین تا یخ   گتبت میان این د  حوزه را    

شاکل می ده   از نن جا که دگیا  حقوق دگیا  گای    گبای هاست توجه گه ارزش ها  گهتهه در گن این هنجارها   ر شنی  

م من  سااخهن ادداها  مخگو  گه نن گنش مهمی از مباح  گظخ  حقوق را تشااکیل  گنشای ن گه مننا  این ارزش ها   گظا 

 ر یکخد اخالقی گه حقوق اساسی در  اقع اراده مبنا  گظخ  گخا  تحلیل   تبیین اصول حقوق اساسی است  1می ده  

 

 تاثیر یک علم بر منابع علم دیگر(منابع )تاثیر گذاری بر  6-(2

از گظخ مناگع شاناخت هم اخالق می تواگ  گتابت گه حقوق اسااسی گقش تکمیلی داشهه گاش   همان طور که در گح     

مناگع حقوق اساسی اشاره ش ، اخالق در حقوق اساسی منبع متهقیم   گال اسطه گیتت   کمهخ در مناگع حقوقی گه اصول   

 ان اخاگتااو  تصااخیح کخده اساات حقوق مخدم هخ قوم گماین ه حقوقریپخ قواد  اخالقی اشاااره می شااود  اما نن فوگه که 

م گیت   اخالق  یژه مخدم نن اساات   هیق قاگوگوذار  گمی تواگ  گ  ن توجه گه این دوامل  ضااع قاگون کن   ا  در دین  

خالق احال که گه تمام گیخ ها  اقهصااد    سایاسی   نرمان ها  التتی در  ضع قاگون توجه دارد گقش گنتت را از نن   

حقوق اساسی گاشی از  ،گا این توضیح3ها  گ ن اسات  داگ   از گظخ ا  تا یخ اخالق در حقوق گظیخ فخدش خون در رگمی

ها  اخالقی رایج در دار  اساات که در ت  ین مقخرا  حقوقی گافزیخ از توجه گه ارزشاراده    ضااع مخاجع صااالحیت 

 جامنه می گاشن   

ا یخ  است که گه صور  قهخ    غیخنفاهاگه صور  می فیخد  گ ین مننا که نفاهی ها شناخهی تمخاد از تا یخ ر ان

  تنلق قاگوگوذار یا قضاا    در مجموع زمام اران گه اخالق خواه   گاخواه در اسهنبا  ها  حقوقی   قاگوگی نن ها تا یخ  

کی گا اخالق گ ارد مهمایز می کن   تا یخ می فذارد   تصامیما    احکام نن ها را از تصمیما  زمام اراگی که گنین گزدی 

ارزش ها، مباگی یا التته اخالق(   خصلت زمام اران )ر ان شاناخهی اخالق در حقوق اسااسی گاشی از منلوما  اخالقی   

ها   ر حیه اخالق فخایاگه نگان اساات که هم در  ضااع قواد    مقخرا    هم در اجخا   کارگتاات نن تا یخ زیاد  گه جا   

شاناخهی اخالق در حقوق اسااسی، گه دنوان یق گظار  در گی   خودکنهخلی   اشات  ااز ن گخ این، گقش ر ان خواه  فذ

 حقوقی اسالم است  -مورد توجه گظام سیاسی

 

 ( ارتباط نظام های حقوق اساسی با اخالق3

 11گیان کخد:در یق گواه توصیتی راگطه اخالق   حقوق اساسی را می توان در سه م ل رایج در گین د لت ها 
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 حقوق اساسی مقید به اخالق 1-(3

داگن ، گظیخ حکومت ها  دینی یا د لت ها  ااره ا  از د لت ها گظام سایاسی خود را مقی    تاگع اخالق خاصی می 

مقی  گه حقوق طبینی یا گظام ها  کموگیتاهی  درجه  اگتاهوی این د لت ها گه اخالق گیز مهتا   است  فاه د لهی مهنه    

ه گخ خالف قواگین   اصااول اخالقی قاگون  ضااع گکن    فاه گنا دارد همه سااازمان ها   گهادها  ساایاساای ادم از   اساات ک

 اجخایی   تقنینی را مبهنی گخ اصول اخالقی   مذهبی گنا گه   

 

  حقوق اساسی در کنار اخالق  2-(3

مخدم ج است   تنها گه شکل منین   گا ردایت در این الوو د لت از هخ جخیان التاتی   ادهقاد    ارزشی شایع در میان   

اخدازد  د لت گتاابت گه هخ فوگه جهت قواد   یژه گه کارکخد  یژه خود یننی اداره سااازمان ها  ساایاساای   قضااایی می 

طخف اسات   اخالق گه دنوان گهاد  در کنار د لت گهخه خصاوصی   شنصی دارد  البهه گه   فیخ  اخالقی   ارزشای گی 

گظخان، از نگجا که اخالق یکی از گیخ ها  سازگ ه حقوق   گازدارگ ه ق ر    حاکمیت د لت است احبادهقاد گخخی صا 

اس گای  گه درجه  اگتااهوی د لت   اخالق اگ یشاای  گه ج ایی نن ها گخاکه ج ایی اخالق از د لت گه طور کامل امکان  

 11گ ارد   گا  اقنیت ها  ر اگی   اجهمادی سازفار گیتت 

 

 اساسی حاکم بر اخالق حقوق 3-(3

در این الوو د لت تنیین کنن ه همه گیز حهی اخالق اسااات   هخ گه اراده کن  اخالقی   گیق اسااات  ماگن  متهوم  

کن  که شاانس از قاگون د لت در گظخ هول، ااشاایتاام   سااوساایالیتاام ملی در نلمان گاز   از گظخ هول اخالق حکم می

جاامناه ا  کاه در نن زگ فی می کن   اادار گماگ   اخالق گهخه د لهی      ایخ   کنا ، د لات را مقا س شاااماارد   گاه      

اجهمادی دارد   اخد ایشااخات   تکامل خود را م یون د لت اساات   در سااایه گظم   اراده د لت اساات که متهوم حق    

ی   می   گظخیه اخالقی د لت که از ساو  هول مطخح ش  گا  جود نن که صتت اخالقی را  12تکلیف گه  جود می نی 

کشاا  گه ساانهی در قالب دسااهواه اخالقی   ارزشاای ما جا  خواه  فخات  در اگ یشااه هول  جود د لت اخاین  تارینی 

دراز م تی اسات که از خالل رشا  اخهن  گشخ  ا ی  نم ه است  ا  گه سه متهوم د لت گیخ گی، د لت سیاسی   د لت   

قنی همین شااکل اخالقی   در گی نن اساات که از همان الوو  اخالقی منهق  اساات که د لت کامل یا د لت گه مننا   ا

کن  خاگواده اگه ایی که مهضامن ارزش ها، هنجارها   خواست ها  فخ هی است   جوهخ خودنفاهی اخد  را ایجاد می 

ایخ   می گمای   البهه اخالق   ارزش ها  مورد گظخ هول مهتا   از گظخ مهنارف اسااات   تنها در د لت ملی شاااکل می 

 11فیخد 

 

 ( پیوند اخالق و حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران2
گا توجه گه نگچه فتهه شا  گه گظخ می رسا  گتابت اخالق   حقوق اسااسای در گظام جمهور  اسالمی ایخان گه اسهناد      
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واگن  تاصول قاگون اساسی گخ اایه ایخ   حقوق اساسی از اخالق   تق م اخالق گخ حقوق اساسی است  اخالق   قاگون می 

د لت گای  گنیاد »  گه فتهه کاگت 14گاه دنوان د  محور گنیاادین م یخیت اجهمادی گه کار ر گ    گه تکمیل یک یوخ گپخدازگ   

اخالقی داشااهه گاشاا    این گنیاد همان اصاال د الت اساات  لذا گای  در د لت جمهور گکوشاایم که در نن کخامت یکایق  

 15«اگتان ها اذیخاهه شود   محتوظ گاش  

ساایاساای اخالق محور را می توان در مناگع اسااالمی گه  یژه اگ یشااه ها  گلن  گهج    -هم گنین اایه ها  گظام حقوقی

البالغه جتاهجو کخد  گامه منخ ف امام دلی )ع( خطاب گه مالق اشاهخ اخماگ ار مصاخ سخاسخ ستارشا  اخالقی در دخصه    

ه ساان اماگهی داگتاهه ش ه که گای  گه اهلش سپخده شود    حکمخاگی اسات  موخ گه این اسات که در گوخش دینی حاکمیت گ  

 16 د ل اساس حکومت داگتهه ش ه   ظلم   جور حاکمان گه ش   مورد گکوهش قخار فخاهه است 

گظام حقوقی   سیاسی جمهور  اسالمی ایخان گظامی است دینی که گخ اایه اصول   ارزش ها  اخالقی شکل فخاهه 

حکومت از دی فاه اسالم گخخاسهه از موضع طبقاتی   »جمهور  اسالمی ایخان نم ه است: اسات  در مق مه قاگون اساسی  

ه  تا دسالطه فخ  اخد  یا فخ هی گیتت گلکه تبلور نرمان سیاسی ملهی هم کیش   همتکخ است که گه خود سازمان می 

جمهور  اسااالمی «  شااای    حخکت گه سااو  اهلل( گو) ییگهادر ر گ  تحول اکخ    دقی تی راه خود را گه سااو  ه ف 

(، 2اصاال گن  شااش اساات )ایخان گظامی گخ اایه کخامت   ارزش  ات  اگتااان   نزاد  توام گا متاائولیت ا  در گخاگخ خ ا  

(، محو هخفوگه اسااهب اد   2اصاال گن   )  هیفخدهخفوگه سااهموخ    سااهم کشاای   ساالطه اذیخ    ساالطه فخ  گتی    

(، 1اصل گن  هتت قاگون )(، تامین نزاد  ها  سیاسی   اجهمادی در ح  د 1 اصلگن شش ) یطلبخودکاموی   اگحصاار  

(، تامین حقوق همه جاگبه ااخاد از زن   مخد   ایجاد 1اصاال گن  گه همه )راع تبنیضااا  گار ا   ایجاد امکاگا  دادتگه گخا  

  توسنه   تحکیم گخادر  اسالمی    (1اصال  گن گهارده قاگون )امنیت قضاایی دادتگه گخا  همه   تتاا   دموم در گخاگخ   

(  ظیته د لت شااناخهه شاا ه اساات  گیز د لت موظف اساات همه امکاگا  خود را 1اصاال گن  ااگزده مخدم )تنا ن گین همه 

محیط متااد  گخا  رشا  اضاایل اخالقی گخ اساس ایمان   تقوا   مبارزه گا کلیه مظاهخ اتاد   تباهی گه کار     «جادیا»جهت 

ا  همواگی   مهقاگل گخ ده ه مخدم گتاابت گه (  ددو  گه خیخ، امخ گه منخ ف   گهی از منکخ  ظیته1اصاال ق گن  ی  )گن د

( ،هیق مقامی حق گ ارد گه گام حتظ اسهقالل   1ش ه )اصل یک یوخ، د لت گتابت گه مخدم   مخدم گتبت گه د لت داگتهه  

(، د لت   متلماگان 3کن  )اصل ین   مقخرا  سالب  تمامیت ارضای کشاور نزاد  ها  مشاخ ع را هخ گن  گا  ضاع قواگ    

موظتن  گتابت گه ااخاد غیخ متالمان گا اخالق حتنه   قتط   د ل اسالمی دمل گماین    حقوق اگتاگی نگان را مادامی که   

(  تتهیش دقای  ممنوع اساات   هیق کس را 14)اصاال  گخ ضاا  اسااالم   جمهور  اسااالمی ایخان توطئه گکنن  ردایت کنن 

(، تشکیل اجهمادا    راهپیمایی ها گ  ن 21داد )اصل ی توان گه صخف داشهن دقی ه ا  مورد ادهخاض   مواخذه قخار گم

(، هخفوگه شااکنجه گخا  فخاهن اقخار   یا 24اساات )اصاال حمل سااالح گه شااخ  نن که منل گه مباگی اسااالم گباشاا  نزاد 
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وفن  مجاز گیتت   گنین شهاد    اقخار   سوفن   ااق  کتاب اطالع ممنوع است   اجبار شنس گه شهاد ، اقخار   س 

(  حاکمیت مطلق گخ جهان   اگتاان از نن خ اسات   هم ا  اگتاان را گخ سخگوشت خویش    11)اصال   ارزش   ادهبار اسات 

حاکم سااخهه اسات، هیق کس گمی تواگ  این حق الهی را از اگتان سلب کن  یا در خ مت منااع اخد یا فخ ه خاصی قخار   

 ( 56)اصل  ده

این اصااول   گتاایار  از اصااول دیوخ قاگون اساااساای فویا  این  اقنیت اگ  که گظام جمهور  اسااالمی ایخان در     

یاگی گه نرمان ها  اخالقی شاکل فخاهه است   سناد  اگتان در کل جامنه گشخ  را نرمان خود می داگ   راساها  دسات  

واره در تمامی دخصاه ها  حقوقی، سیاسی   اجهمادی مورد  (   حخکت در راساها  این غایت می گایتات هم  154اصال  )

قخار گویخد  گا توجه گه این امخ راگطه مهقاگل اخالق   حقوق اسااسی در تمامی گنش ها  نن گای  گه فوگه ا   اکا   شود  

 که گظخیه حقوق اساسی در گظام سیاسی جمهور  اسالمی گظخیه ا  گخفخاهه از نموزه ها  اخالقی گاش   



 گیرییجهنت

اخ  اضح است که شکل فیخ  هنجارها  حقوقی در ایوگ  تنواتنوی گا هنجارها   گا رها  ارزشی هخ جامنه است  

گتایار  از اصاول   قواد  حقوق اسااسای در  اقع گخفخاهه از اصاول   قضاا   ها  اخالقی هتاهن   هخ اگتاگی گه لحاظ        

ع شکنجه، توقیف خودسخاگه، تجتس   اسهخاق سمع      اگتاان گودن از ارزش   کخامت  ات  اگتااگی گخخوردار است  من  

 که در قاگون اساسی مطخح ش ه است، فزاره ها  اخالقی اگ  که دمل گه شیوه خاص راهار  گا اگتان را امخ می کنن    

یخ غفخا گای  گه کلیت   اطالق هنجارها  اخالقی قادل گاشیم  در ااز ن گخ این، گخا  دسهیاگی گه حقوق اساسی اخالق

ا    هخ زماگی اخالق خاصی را اقهضا می کن  که گخ مبنا  نن حقوق اساسی گیز توجیه اخالقی ای ا این صور  هخ جامنه

 کشاای   یا شااکنجه را گه این دلیل که در یق گظام ادهقاد دار ، گتاالخواه  کخد  درگهیجه گای  اجایع اگتاااگی گظیخ گخده

در حقوق اسااااسااای گپذیخیم   نن را موجه تلقی کنیم  اس اراده ر یکخد  شاااودخاص گه لحاظ اخالقی موجه شااامخده می

اخالقی در حقوق اساسی  اگتهه گه این امخ است که اطالق   جهاگشمولی اخالق اذیخاهه شود  گخ این اساس اصول اخالقی 

گخا  همه  ح ظلممبهنی گخ قواد  کلی هتااهن  که گه طور  ج اگی قاگل در    تصاا یق می گاشاا   گ اهت حتاان د ل   قب

فخایی گقش گیشهخ  در سازفار  قواد  اخالقی کلی از این ر ، گظخیه  ظیته ااخاد در هخ زمان   مکاگی قاگل در  اسات  

فخا گه دلت اتکا گه ایآم ها  دمل، گیخ ن از حوزه ارزش   دقالگی گا اصاول حقوق اسااسی خواه  داشت  گظخیا  گهیجه  

ی اخالقی منجخ خواهنا  شااا   از ساااو  دیوخ گظخیا  ساااوداگواراگه که جزیی از   فخایهاا  اخالقی گاه گودی گتااابیات   

ر گ  ا خا  گامطلوگی در حقوق اسااااسااای گه جا خواهن  فذاشااات  اتکا گه این گوع دا ر  ها  فخایی گه شااامار میگهیجه

اخد  گه شاامار نی    اخالقی می تواگ  مجوز  گخا  اایمال کخدن حقوق اقلیت یا اق اما  منالف گا حقوق   نزاد  ها 

 گناگخاین هخ گظخیه اخالقی قاگلیت اراده توجیه مناسب گخا  حقوق اساسی را گنواه  داشت  

از سااو  دیوخ گیاز حقوق   اخالق گه ارتبا  گا یک یوخ، گخا  کارکخد صااحیح جایواه ها   تحقق اه اف هخیق از 

گااذیخ    گ  ن همخاهی اخالق، قاگون گا اگنطاف نن هاا یق گیاز اساااهخاتژیق خواه  گود  در غیخ این صاااور  حخکت  

خف ها  صاااا  را گخا  تبنیت مخدم از نن گخگمی اگویزاگ   هم گنان که توصااایهحخکهی گی ه ف خواه  شااا  که اگویزه

ز ا اخالقی گیز گه تنهایی   گ  ن الزاما  قاگوگی گمی تواگ  همه شاهخ گ ان را گه کخگش در گخاگخ حقوق دیوخان  ادار سازد  

 14ها  اساسی حقوق راگطه دمیقی گا این رشهه دارد این ر ، اخالق گه دنوان یکی از اایه

ارتبا  میان اخالق   حقوق اساااساای مهه خ از تحوت  اخهنوی   رشاا    گلوع جوامع اگتاااگی اساات  گتوا اخالق در 

توجه جوامع قخار می فیخد  فیخ  د لت ها هخ ر ز گا اهمیت گیش تخ  مورد مبااگی حقوق اسااااسااای   اسااااس شاااکال    

دموکخاساای، قخارداد اجهمادی، قاگوگوخایی، کخامت   ارزش اگتاااگی، مشااارکت همواگی   گتاایار  از اصااول دیوخ  که 

 هخ گن  از ارتبا   مورد توجه حقوق اسااسای م رن اسات، گیان دیوخ  از تحقق اخالق اجهمادی در دخصاه سیاسی است    

ها  زیاد  راهه است اما تنها حقوق اساسی است که گا احکام کلی ه سیاسی، سنناخالق   سایاسات در طول تاریخ التت  

 ن ر خود می تواگ  تحقق این ای ه ها را در دخصه دمل گه طور ج   دگبال گمای    الزام

ارتبا  این د  حوزه در فخ  رشاا  اکخ    گلوع اجهمادی اساات که در طول تاریخ   گه ت ریج شاااه  نن هتااهیم    

ق از گظام ها  غیخموضوده   دخای گه گظام ها  قخارداد    قاگوگی   از گظام ها  اخد    فخ هی گه گظام ها  فذر حقو
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مخدمی گیز  جز تبیین این  اقنیات مهم گیتااات کاه حقوق در حخکات تاارینی خود گاه نرماان هاا  اخالقی   د الت        

ه منیارها   قواد  مشااهخ  دقلی    ج اگی، گزدیق می شااود  یواگوی اساااس طبینت اگتااان اقهضااا دارد که گا تمتااق گ

گزدیکی گیشاهخ  میان حقوق ملل منهلف   گتاط نن ها گه ساو  یق ه ف مشاهخ  صور  فیخد  همان فوگه که سایه     

ه فیخ  حقوق گین الملل   ارتبا  صلح نمیز د لت ها گخ اایکمخگوی از این گزدیکی   ارتبا  اگتااگی را می توان در شکل 

مشاه ه گمود  از این ر ست که تخسیم حقوق اساسی مبهنی گخ مباگی اخالقی رمز ماگ فار ،  با    گزدیکی  احهخام مهقاگل

 گیشهخ گظام ها  حقوق اساسی خواه  گود 

در خاتمه گای  اشااره کخد که راگطه اخالق   حقوق از متاادل مهم   مطخح در التاته حقوق است  اما این امخ گیشهخ    

ه ها  حقوق گظیخ حقوق کیتخ  یا حقوق م گی یا خاگواده مورد توجه قخار فخاهه است  تا جایی که در راگطه گا ساایخ رشه 

گه گظخ می رسا  درحقوق اسااسای گیاز گن اگی گه طخح این مباح  گیتات یا این که  یژفی سیاسی گودن این رشهه گا گواه     

تخین سااطح هنجارها  حقوقی در کشااور در لیاخالقی سااننیهی گ ارد  گوارگ فان منهق  اگ  حقوق اساااساای گه دنوان دا 

گهارگوب اه اف   نرمان ها  اخالقی شاااکل فخاهه   تکامل می یاگ   گتی ظلم   خودکاموی، حتظ کخامت   ارزش 

د الت،  اا  گه ده    گظم      هموی اصول اخالقی هتهن   ،اگتاگی، احهخام گه حقوق گنیادین همه ااخاد، گخاگخ    گخادر 

ب حقوق اساااساای م رن گهخه قاگوگی گه خود فخاهه اگ    حکایت از این مهم دارد که گقش اخالق در تخ یج    که در قال

تحکیم حقوق اساااساای گقشاای گی گ یل   در دین حال مغتول اساات  در گظام ها  غخگی توجه گیش از اگ ازه گه محوریت  

 ه را در اهن ایجاد می کن  که اخالق در این حوزه قااگون   حقوق اخد    در گظام اساااالمی اکهتا گه قواد  اقهی این ای 

حضاور اخرگوی گ ارد  این در حالی اسات که اخالق گه همان اگ ازه که گخا  اصاالح   ساناد  اخد گیاز است در اصالح     

 اجهماع گیز ضخ ر  است   

جود دارد اساااساای   این گوشااهار تالشاای اگ کی اساات گخا  تبیین این مهم که امکان اراده توجیه اخالقی گخا  حقوق

 فتهمان اخالقی تا یخ زیاد  در گهادینه شاا ن اصااول   قواد  حقوق اساااساای خواه  داشاات  اراده توجیه اخالقی گخا     

حقوق اساسی می تواگ  گا طخح مبنا   ه ف مشهخ  اخالقی، در گزدیکی فتهمان حقوق اساسی ملت ها مو خ گاش   متلماً 

ه ها   اصول ساخهار  حقوق اساسی   ر یکخد مناسب اخالقی در حقوق اساسی   گخرسای گووگوی راگطه اخالق گا مولت 

 گتیار  از مباح  دیوخ که در این زمینه قاگل طخح است در ایل این گظخیه قاگل گح    فتهوو  گیشهخ خواه  گود 
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Abstract 

In this essay is made an effort to explain of possibility of ethical justification of 

constitutional law and its quality. Ethics, in the sense of rational rules that involve attributing 

feature, is appropriate justification to plan and develop modern constitutional law.  

 Therefore constitutional law as basic principle establish on the more general principle and 

it doesn’t based only on the traditions and political culture. Explaining ethical theory for 

constitutional law by the systematic approach to the collection of social science can to make 

more dialogue and solidarity among nations and different societies and is criterion for 

evaluation of constitutional laws. 
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