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  * راحمد رضا بهنيار

 

 چكيده 

انسان به عنوان اشرف مخلورات و جانشيح خدا در زميح در ديح اسالم مقام  

رانون اساسي . ي برخوردار استو ارزش وااليي داشته و از كرامت و شراطت ذات

جمهور  اسالمي ايران نيزكه از شرع مقدس اسالم الهام گرطته با اشاره به كرامت و 

هدف . داندآرمان خود را سعادت انسان در كل جامعه بشر  مي، ارزش واال  انسان

ني را در جايگاه كرامت انسا، تحليلي-ا  توصيفيآن است كه با شيوه، اصلي مقاله

حاصله آن است كه علي رغم به رسميت شناخته  نتيجه. اساسي مشخص نمايد رانون

شدن اصل كرامت و شراطت انساني در رانون اساسي جمهور  اسالمي ايران و اعالميه 

جايگاه كرامت ، گرطتح رانون اساسي از ديح اسالم جهاني حقوق بشر به دليل الهام

فاوت بوده و پذيرش حق حاكميت انسان با آنچه كه در اسناد حقوق بشر آمده مت

ا  در خود ونيز اختصاص طصل جداگانه برا  انسان و نقش او در تعييح سرنوشت

 . مورد حقوق ملت به خاير اعتقاد به كرامت و شراطت ذاتي انسان است

رانون اساسي جمهور  اسالمي ، كرامت انساني، ديح اسالم :واژگان يليدو

 حقوق بشر، ايران
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 طرح مسئله

ها بوده تا آنجا كه نه تريح دغدغهبشر  از مهم انسان همواره در كانون انديشه

تريح ها  تمام اديان الهي پس از خداشننناسنني بيشتنها شننناخت انسننان در آموزه

اهميت را داشننته و يکي از اهداف اسنناسنني انبيا  توجه دادن انسننان به خويشننتح 

جهاني حقوق بشر و روانيح اساسي  بلکه حيثيت انساني در اعالميه ،شدمحسوب مي

 . كشورها نيز مورد توجه و عنايت ويژه ررار گرطته است

شرف مخلورات سان ا سالم ان ، موجود برگزيده از جانب خداوند، در ديح مبيح ا

ست كه  شراطت و كرامت ذاتي ا شيح او در زميح و به ويژه برخوردار از  خليفه و جان

از آنجا كه رانون اسنناسنني . يسننتگي مدير و مدبر بودن بر جهان يبيعت را داردشننا

جمهور  اسننالمي ايران مبنايي ديني و الهي داشننته و از ررآن و سنننت الهام گرطته 

مقام و ارزش وااليي برا  انسننان رائل شننده و نه تنها به كرامت و شننراطت او ، اسننت

ود مختار و آزاد دانسننته و حقوق اشنناره نموده بلکه و  را در تعييح سننرنوشننت خ

ستويژه ساني . ا  برا  و  در نظر گرطته ا صل كرامت ان بنابرايح با توجه به اينکه ا

ها  مهم آن شنننرز الزم برا  تکويح نظام جمهور  اسنننالمي ايران و يکي از پايه

سوب مي ضوع ا، شودمح سوب پرداختح به ايح مو سالمي مح ضروريات جامعه ا ز 

 . شودمي

ها  انجام شننده به جايگاه انسننان و كرامت انسنناني در قيقات و پژوهشتح در

ست شده ا سالمي كمتر توجه  سي جمهور  ا سا صلي . رانون ا از ايح جهت هدف ا

مقاله آن اسنت كه روشنح نمايد جايگاه انسنان و كرامت انسناني در رانون اسناسني 

سالمي چگونه تب سجمهور  ا سخ به ايح  ست؟ برا  پا شده ا ستفاده از  وال باييح  ا

صيفي و تحليلي به مفهومشيوه سي كرامت به ويژه از منظر ررآنا  تو ديدگاه ، شنا

اسالم در مورد انسان و جايگاه انسان در روانيح اساسي كشورها و جمهور  اسالمي 

ساني و  ضوع كرامت ان سي در مو سا صول رانون ا شده و در ادامه نيز ا ايران پرداخته 

 . و بررسي ررار گرطته است ارزش واال  او مورد بحث
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 مفهوم يرامت و انواع آن-1

كمال ، عزت، نفاست، شراطت، كرامت به صورت اسم مصدر در معاني سخاوت

ستو نيز پاك بودن از آلودگي شده ا معاني ديگر آن نيز عبارتند از: ٢. ها به كار برده 

، بزرگي و ارجمند ، گيردكه توسنننط اوليا  و صنننالحان انجام ميالعاده كار  خارق

بنابرايح كرامت انسنناني يعني اينکه انسننان  3. و داشننتح صننفات نيک بخشننندگي

مکان و چگونگي زندگي در بيح موجودات ، زمان، مذهب، رنگ، نظر از نژادصنننرف

ست و ارزش وااليي دارد سته ا شاي ضيح در ران. عالم كريم و  سي لذا برا  تو سا ون ا

 4.   كرامت ارزش واال  انسان آمده استجمهور  اسالمي ايران بعد از واژه

 ها دو نوع كرامت رائل شده است:ديح اسالم برا  انسان

 يرامت طبيعي و ذاتي. 1-1

ست سان دارا  كرامت بالذّات ا صورت بديح معني كه كرامت در آدمي به ، ان

شود و خداوند سبحان بني آدم را از   هر طرد محسوب ميصفت نيست بلکه جوهره

روز  ، ابتدا  خلقت مورد تکريم ررار داده و با در اختيار گذاشننتح خشننکي و دريا

ست سيار  از موجودات برتر  داده ا سيله آنان را بر ب شته و بديح و . پاكيزه مقرر دا

نا هم» نا بني آدم و حمل قد كرم بات و  و ل ناهم مح الطي طي البر و البحر و رزر

صيال صلناهم علي كثير ممح خلقنا تف شراطت . 5«ط سان از يک كرامت و  بنابرايح ان

ذاتي برخوردار اسننت كه بر اسنناس آن خداوند او را بر بسننيار  از مخلورات خويش 

 . برتر  داده است

ت انسنناني را از ايح جهت عالمه يبايبايي در تفسننير الميزان مقصننود از كرام

نظر از مراتب معنو  و روحي به و  اعطا دانند كه صنننرفبها  عقل ميگوهر گران

تواند حق را از بايل جدا نمايد و بر سنناير   ايح موهبت الهي ميشننده و در سننايه

دار  امانت بزرگ الهي و رسنننيدن به كمال موجودات مسنننلط گردد و برا  عهده

                                                                                                     
 1٠3، ص6، ج135٢، دارالکتب االسالميه، قاموس قرآنرريشي، سيدعلي اكبر، ٢

 1443، ص٢، ج13٨9، انتشارات اشجع، ررهنگ رارسيعميد، حسح،  3

، انتشارات امام شرح و تبيين قانون اساسي جمهورو اسالمي ايرانيزد ، محمد،  4

 44، ص13٨٢(، عصر)عج
 ٧٠اسرا  /  5
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  6. عبوديت آماده شود

كند كه كرامت و خويشنننتح وارعي خود را درك و احسننناس مي آدمي زماني

، هاشننراطت ذاتي خويش را درك نموده و آن را پرورش دهد و خود را برتر از پسننتي

  ٧. شمارده ها برانيها و شهوتاسارت، هادنائت

،   ارزشننمند خداوند با او اسننتمنشننا ايح كرامت ذاتي انسننان همان رابطه

آيد كه خدا  متعال با ايح تکريم با بر مي«  طيه مح روحيطنفختُ»چنانچه از آيه 

، از يرف ديگر ناشي از صفات٨. عظمت او را شايسته سجده طرشتگان طرموده است

ستعدادهايي است كه با به كار انداختح آن صانه در مسير نيروها و ا ها و تکاپو  مخل

امتياز  در وجود ، متدر نتيجه كرا9. گرددحيات معقول به جايگاهي واال متصف مي

موجب شکر ، انسان است كه در ديگران نيست و توجه انسان به مقام و كرامت خود

  1٠. گرددو دور  از كفران مي

سان حق حيات و  در ميان همه   جانداران از نتايج اجتماعي كرامت ذاتي ان

به عنوان  اطراد انساني به تساو  از ايح حق برخوردارند كه همه. باشدو همنوعان مي

  جهاني حقوق بشنننر نيز بر يک مفهوم جهاني نيز مورد توجه ررار گرطته و اعالميه

ست تمام اطراد »گويد: مي   يک ايح اعالميهبه يور  كه ماده 11. آن تأكيد نموده ا

مادامي كه  1٢. «آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرندبشنننر آزاد به دنيا مي

، ثيت را با خيانت به خويشننتح يا ديگران از خود سننلب نکندانسننان آن كرامت و حي

                                                                                                     
، ترجمه سيد محمد بارر موسو  همداني، تفسير المي انيبايبايي، سيد محمدحسيح،  6

 ٢6٢، ص13، ج1363بنيادعلمي و طکر  عالمه يبايبايي و مركز نشر طرهنگي رجا، 

 11، ص13٨6، انتشارات صدرا، انسان در قرآنمطهر ، مرتضي،  ٧

، انتشارات دطترخدمات بشر از ديدگاه اسالم و غرب حقوق جهانيجعفر ، محمدتقي،  ٨

 ٢٨1-٢٧٨، ص13٧٠حقوري بيح المللي جمهور  اسالمي ايران، 

تاملي در اصول يلي نظام، حقوق و آزادو هاو مردم در قانون توحيد ، احمدرضا،  9

 44، نشر معارف، صاساسي جمهورو اسالمي ايران

 95-94، ص13٨٠هايي از ررآن، س، مركز طرهنگي درتفسيرنورررائتي، محسح،  1٠
، 1، ج13٨4، نشرميزان، حقوق اساسي جمهورو اسالمي ايرانهاشمي، سيدمحمد،  11

 1٠1ص

 در اعالميه جهاني حقوق بشر از كرامت انساني به حيثيت انسان تعبير شده است.  1٢
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همان گونه كه به رعايت حق ، ديگران مکلف هسنننتند ايح حق را مراعات نمايند

 . حيات يکديگر نيز مکلف مي باشند

 يرامت ايتسابي. 1-2

توانند با به كار ند اما ميها دارا  شئون و حيثيت برابر هستهر چند كه انسان

انداختح اسنننتعدادها  خود مراتب كمال انسنننانيت را يي نمايند و به مدارج عالي 

ارتقا  يابند و بر پايه ايح كرامت اكتسابي و اختيار  است كه اطراد نسبت به يکديگر 

 . يابندبرتر  مي

ررآن  خداوند در. در وارع ارزش عالي انسننان به ايح نوع كرامت بسننتگي دارد

شعوباً و ربايل »طرمايد: مي يا ايها الذيح آمنوا انا خلقناكم مح ذكر و انثي و جعلناكم 

 13. «لتعارطوا ان اكرمکم عنداهلل اتقيکم

شراطت و ، عامل برتر ، خداوند در ايح آيه تقو  را به عنوان يک ارزش وارعي

مقام و ، مال، دنژا، رنگ، خون، نمايد و امور  چون ربيلهكرامت انسنننان معرطي مي

 . ها  كاذب ررار داده استثروت را در رديف ارزش

مردم ايران از هر »در رانون اساسي جمهور  اسالمي ايران نيز آمده است كه 

ساو  برخوردارند و رنگ شند از حقوق م ها زبان و مانند ايح، نژاد، روم و ربيله كه با

هد بود ياز نخوا بب امت به مف 14. سننن با توجه  مت در نتيجه  مت ذاتي و كرا هوم كرا

  ارزش و كرامت را در وجود انسنننان توان درياطت كه خداوند زمينهاكتسنننابي مي

نهاده اسنننت و در وارع اگر انسنننان در صننندد هواپرسنننتي و خودكامگي برآيد و 

كرامت ذاتي خويش را ، اسنننتعدادهايش را در جهت اهداف نفسننناني خود ررار دهد

، طداكار ، آزادگي، توانايي را در جهت نوع دوسننتياما اگر ايح ، پايمال كرده اسننت

 . گرددموجب تثبيت و ارتقا  ايح كرامت انساني مي، رحمت و مهرباني به كار بندد

  انسان از منظر اسالم-2

سالمي  سالمي ايران مبنايي ديني و ا سي جمهور  ا سا از آنجايي كه رانون ا

ابتدا بايد ديدگاه اسالم را در مورد انسان ، و از ررآن و سنت الهام گرطته استداشته 

                                                                                                     
 13حجرات /  13
 اصل نوزدهم 14
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 . بيان نمود و سپس به جايگاه انسان و كرامت انساني در رانون اساسي پرداخت

. ها بوده استتريح دغدغه  بشر  يکي از مهمانسان همواره در كانون انديشه

يکي از موجودات ايح عالم محسننوب  توجه به انسننان تنها به ايح علت نيسننت كه او

بلکه اهميت شننناخت او از ايح جهت ، شننود و بايد مورد شننناسننايي ررار گيردمي

 . باشد كه در وارع شناخت ماهيت و حقيقت انسان استمي

شتريح در آموزه سي بي شنا سان پس از خدا شناخت ان ها  تمام اديان الهي 

اسي انبيا  توجه دادن انسان به خويشتح تا آنجا كه يکي از اهداف اس، اهميت را دارد

. «مح عرف نفسننه طقد عرف ربّه»، باشنند  خداشننناسنني ميكه مقدمه، بوده اسننت

معادشننناسنني و ، بنابرايح از ديدگاه اسننالم بيح انسننان شننناسنني با خداشننناسنني

  15.   دو سويه وجود داردشناسي يک رابطهجهان

 :از نظر اسالم

و آطرينش او امر  هدطمند و  16  خدا بر زميح استانسان مخلوق و خليفه. 1

ا  شنننناسننني به گونهاز ايح رو انسنننان. اش دارا  جهتي خاص خواهد بودزندگي

 . مستقيم بر معنادار  زندگي تأثير دارد

  ررب انسان آطريده شده تا به سعادت و باالتريح حد كمال يعني به مرتبه. ٢

 1٧. «و ان الي ربک المنتهي». ست يابدالهي د

دار خدا بوده و آزاد و مختار اسننت و امانت، انسننان شننخصننيتي مسننتقل. 3

 1٨. مسئوليت دارد

. جسم و جان است، معني، ماده، انسان تركيبي از يبيعت و ماورا الطبيعت. 4
19 

 ٢٠. انسان كرامت و شراطت ذاتي دارد. 5

                                                                                                     
 ٢٢-٢1، نشرمعارف، صانسان در اسالمگرامي، غالمحسيح،  15

 . 165انعام /  16
 . 4٢نجم /  1٧
 . ٧٢احزاب /  1٨
 . 9-٧سجده /  19
 . ٧٠اسرا  /  ٢٠
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 ٢1. ستاو موجود  انتخاب شده و برگزيده ا. 6

 ٢٢. ططرتي خدا آشنا داشته و به خدا  خود در عمق وجدانش آگاهي دارد. ٧

 ٢3.   حقايق آشنا شده استتمام اسما  به او آموخته شده و به همه. ٨

 ٢4. ها  زميح برا  انسان آطريده شده و آسمان و زميح مسخر اوستنعمت. 9

 ٢5.   انسان اياعت از اوامر الهي استوظيفه. 1٠

خليفه و ، انسنننان موجود  برگزيده از جانب خداوند، از نظر اسنننالم بنابرايح

، آزاد، دارا  ططرتي خدا آشننننا، نيمه ملکوتي و نيمه ماد ، جانشنننيح او در زميح

مسننلط بر يبيعت و زميح و ، مسننئول خويشننتح و جهان، دار خداامانت، مسننتقل

سمان شر، آ شده و، ملهم به خير و  ضعف و ناتواني آغاز  سو  روت و  وجودش از  به 

سير مي ظرطيت علمي و ، گيردجز در بارگاه الهي و جز با ياد او آرام نمي، كندكمال 

گير  حق بهره، از شننراطت و كرامت ذاتي برخوردار اسننت، اش نامحدود اسننتعملي

شروع از نعمت سئوليت م شده و در برابر خدا  خود وظيفه و م ها  الهي به او داده 

  ٢6. دارد

و يرامت انساني در قوانين اساسي يشورها و جمهورو حقوق بشر -3

 اسالمي ايران

ها  به بيان سنناده حقوق بشننر به رسننمت شننناختح برخي از حقوق و آزاد 

شتح به آن ساني و احترام گذا سي برا  اطراد ان سا سو  ردرت حاكم و دولتا ها ها از 

 . مذهبي و جنسيتي است، زباني، ا ربيله، رومي، صرف نظر از تعلقات نژاد 

ا  پيدا كرده بر ايح است كه انسان اساس حقوق بشر كه امروزه دامنه گسترده

سان سان، به عنوان ان ساني و دارا  ارزش و حيثيت بوده و برابر  ان ها در كرامت ان

ستز حقوق و آزاد برخوردار  ا ساني ا سب با يبيعت ان صلي كه متنا برا  ، ها  ا

                                                                                                     
 . 1٢٢يه /  ٢1
 . 1٧٢ن اعراف /  43روم /  ٢٢
 . 33-31بقره /  ٢3
 . 13جاثيه /  – ٢9بقره /  ٢4
 . 56ذاريات /  ٢5
 14مطهر ، مرتضي، پيشيح، ص ٢6
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 . همه به يور مساو  شناخته شود

ا  به ردمت تاريخ بشريت و تشکيل جوامع هر چند كه اساس ايح بحث سابقه

انساني است ولي مصطلح شدن ايح عنوان و گستردگي آن به ررن هجدهم ميالد  

اني دوم و تشکيل سازمان ملل متحد با تصويب گردد و بعد از پايان جنگ جهبر مي

 . تر  پيدا كردابعاد گسترده، المللي ديگراعالميه جهاني حقوق بشر و اسناد بيح

توان گفت عواملي چون اسننتبداد و خودسننر  حاكمان كه خود را در وارع مي

و  دار  و خريدبرده، دانسنننتند و برا  آنها حقي رائل نبودندمالک الرراب مردم مي

شي مملوك سان به عنوان يک  ضات نژاد ، طروش ان صبات كور مذهبي و ، تبعي تع

امتيازات يبقاتي ايح انديشه را پديد آورد كه بايد اساس احترام به انسانيت و محترم 

سئوليت هر طرد در  ساني و آزاد بودن او و نقش و م صيت و كرامت ان شخ شمردن 

وجب تدويح اصننول و مقررات مشننترك و به تدريج م، ا  كه به آن تعلق داردجامعه

سو  ملت شر ها و طرهنگدارا  ظرطيت پذيرش از  شد كه به حقوق ب ها  مختلف 

معروف گرديد و به تدريج در رانون اسناسني كشنورها كه منشنور حکومتي و ميثاق 

 ٢٧. متداول شد، بيح ملت و دولت است

شر ساس و پايه مورد نظر مي، در بحث حقوق ب شد آنچه به عنوان ا عبارت ، با

سان ستح ان سان و برابر دان سايي حيثيت يا كرامت ذاتي ان شنا ست از  ها در كرامت ا

نقش اطراد ، مذهبي و جنسي، تساو  در حقوق و ممنوعيت تبعيضات نژاد ، انساني

جامعه در اداره حکومت و يا منشنننا  ردرت بودن كه در كنار يک سنننلسنننله حقوق 

 . شودوند  يا حقوق ملت ناميده مييبيعي در يک جامعه مشخص حقوق شهر

ستقالل آمريکا كه در  دارد: ما منتشر شد اعالم مي 1٧٧6ژوئيه  4در اعالميه ا

ها مسنناو  خلق شننده و آطريدگار آنها برخي حقوق انکار   انسننانمعتقديم كه همه

سلب از جمله حق حيات شبختي به ، ناپذير و غير رابل  ستجو  خو آزاد  و حق ج

 . «كرده استها اعطا آن

سه كه در  شر طران ست:  1٧٨9اوت  ٢6در اعالميه حقوق ب شد آمده ا صادر 

                                                                                                     
، 13٨٧شر دادگستر، ، نمختصرحقوق اساسي جمهورو اسالمي ايرانمهرپور، حسيح،  ٢٧

 45ص
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ساد دولتتنها علت بدبختي» شي و يا تحقير حقوق ها  عمومي و ط ها انکار يا طرامو

 . «انساني مردم است

صوب  شر م سامبر  1٠اعالميه جهاني حقوق ب ميالد  مجمع عمومي  194٨د

تمام اطراد بشنننر آزاد به دنيا »دارد   يک مقرر ميهسنننازمان ملل متحد نيز در ماد

 . «آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرندمي

صول و مفاهيم  سيار  از كشورها با همه تنوعي كه دارند ا ساسي ب در روانيح ا

ساني آزاد  و حاكميت ، تساو ، حقوق بشر  مخصوصاً مفاهيم مربوز به كرامت ان

 . ملت تصريح شده است

ساسي سال    برابر  همه، جمهور »دارد كه: طرانسه مقرر مي 195٨رانون ا

نژاد يا مذهب ، بدون تبعيض از نظر اصننالت خانوادگي، شننهروندان را در مقابل رانون

  ٢٨. «شمارد  اعتقادات را محترم مينمايد و همهتضميح مي

منزلت تمام شننهروندان از ارزش و »   جنوبي آورده كه رانون اسنناسنني كره

  ٢9. «انساني برخوردار بوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختي باشند

سي ايتاليا آمده  سا سان برخوردار »در رانون ا شأن اجتماعي يک آحاد ملت از 

، عقايد سننياسنني، مذهب، نژاد، گونه تبعيض از نظر جنسننيباشننند و بدون هيچمي

ساو  مي صي و اجتماعي در برابر رانون م شخ شندشرايط  سي 3٠« با سا در رانون ا

كشننورها   جمهور  اسننالمي ايران نيز كه از يک سننو تحت تأثير روانيح اسنناسنني

ضا  طرهنگي و آموزه سو  ديگر در ط سه و از  صاً طران شرطته مخصو سالمي پي ها  ا

تدويح و تصويب ، ها تصريح داردكه به كرامت انساني و آزاد  و تساو  اصلي انسان

توان به به عنوان نمونه مي. مورد توجه ررار گرطته اسننت شننده ايح مفاهيم اسنناسنني

 موارد زير اشاره نمود: 

 31« كرامت و ارزش واال  انسان و آزاد  توأم با مسئوليت او در برابر خدا»

ساو  برخوردارند و رنگ» شند از حقوق م ، مردم ايران از هر روم و ربيله كه با

                                                                                                     
 رانون اساسي طرانسه، اصل اول و دوم ٢٨
 رانون اساسي كره جنوبي، اصل دهم ٢9
 رانون اساسي ايتاليا، اصل سوم 3٠
 بند ششم اصل دوم 31
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 3٢« اهد بودها سبب امتياز نخوزبان و مانند ايح، نژاد

كح كردن طقر و محروميت و برا  تأميح اسننتقالل ارتصنناد  جامعه و ريشننه»

سالمي  سان در جريان رشد با حفظ آزادگي او ارتصاد جمهور  ا برآوردن نيازها  ان

 33« . . . شودساس ضوابط زير استوار ميايران بر ا

سرنوشت  حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر»

ست ساخته ا سان هيچ كس نمي. اجتماعي خويش حاكم  تواند ايح حق الهي را از ان

سلب كند يا در خدمت مناطع طرد يا گروهي خاص ررار دهد و ملت ايح حق خداداد 

 . 34«كندآيد اعمال مير اصول بعد ميرا از يرري كه د

سان در كل جامعه» سعادت ان سالمي ايران  شر  را آرجمهور  ا مان خود   ب

مهمي عدل را حق ه مت حق و  ند و اسنننتقالل و آزاد  و حکو هان دا   مردم ج

بنابرايح در عيح خوددار  كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي . شنننناسننندمي

   مستضعفيح در برابر مستکبريح در هر نقطهيلبانه  حقها  ديگر از مبارزهملت

 . 35«كنداز جهان حمايت مي

كنندگان رانون ها  تدويحبا توجه به مذاكرات و بحثسنننت هر چند ممکح ا

اساسي كرامت انساني مصرّح در آن دريقاً با مفهومي كه در اسناد حقوق بشر  آمده 

ست شد، و نتايجي كه بر آن مترتب ا سي . منطبق نبا سا چون توجه خبرگان رانون ا

سان به مع سالم و آزاد بودن ان سان از ديدگاه ا نا  جبر  نبودن و به كرامت ذاتي ان

تالشنني كه بايد در جهت احيا  و رشنند گوهر انسننانيت و جلوگير  از سننقوز او به 

انسنننان در برابر ،   حيوانيت به عمل آيد و نيز توجه به اينکه در عيح آزاد وريه

ها  الهي و انساني به خداوند مسئول است و بايد ايح آزاد  در يريق پرورش ارزش

س، كار بيندازد شر  ، ولي به هر حال. تبوده ا سناد حقوق ب شترك را با ا ايح وجه م

شناخته كه  سميت  سان به ر ساني را برا  مطلق ان شراطت ان صل كرامت و  دارد كه ا

 . پيامدها  خاص خود را به همراه دارد

                                                                                                     
 اصل نوزدهم 3٢
 اصل چهل وسوم 33
 اصل پنجاه ششم 34
 اصل يکصد و پنجاه و چهارم 35
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 و يرامت انسانياصل دوم قانون اساسي و طرح مسئله-4

اصننل دوم از جمله اصننول محور  رانون اسنناسنني جمهور  اسننالمي ايران 

ها و اهداف نظام جمهور  روش، اركان، هابه يور  كه پايه، شنننودمحسنننوب مي

 . اسالمي در آن به تصوير كشيده شده است

عدل و امامت( به ، معاد، نبوت، اصننول پنجگانه اعتقاد  )توحيد، در ايح اصننل

شگانه و بنيادهايي ض ش سان و جايگاه واال  او به عنوان اركان  صل كرامت ان ميمه ا

شده شکيل مياند كه مباني و پايهمعرطي  سالمي را ت  36. دهندها  نظام جمهور  ا

ست ِصرف ني ضع نظر   صول اعالم مو زيرا آنچه كه بيش از ، بدون ترديد بيان ايح ا

صول اعتقاد  و ايمان است و ررار دادن كند اهمه مسير زندگي انسان را تعييح مي

در كنار اصول پنجگانه اعتقاد  بيانگر اهميت و « كرامت و ارزش واال  انسان»اصل 

 . باشدواال  او در رانون اساسي جمهور  اسالمي مي جايگاه انسان وارزش

صل دوم در  شم ا ش سواس در تنظيم بند  سي با و سا تدويح كنندگان رانون ا

سان به عنوان يک حيوان ابزارساز صدد بودند تا ن شان دهند در جمهور  اسالمي ان

و ارزش 3٧. بلکه او خالصننه موجودات و موجود متکامل عالم يبيعت اسننت، نيسننت

باشنند و آن عبارت ارزش ماد  نيسننت بلکه ماهيت وجود  و  مدنظر مي، انسنناني

 3٨. و دميده شده استاست از روح الهي كه به ا

ست هاناز ايح جهت و برابر ج سالمي ا سالمي كه پايه بينش جمهور  ا بيني ا

او از نعمت آزاد  و اختيار ، اختيار نيسنننتمفلوك و بي، انسنننان يک موجود مجبور

ان اهلل ال ». تواند سننرنوشننت خويش را به دسننت خود بسننازدبرخوردار اسننت كه مي

سهم سان مکمل عالم يب39. «يغيرو ما يقومٍ حتي يغيروا ما بانف يعت بوده در نتيجه ان
                                                                                                     

، اسي جمهورو اسالمي ايرانمباني حايميت در قانون اسجوان آراسته، حسيح،  36

آشنايي با قانون اساسي و مجيد ، محمدرضا،  4٢، ص13٨3دبيرخانه مجلس خبرگان رهبر ، 

 ٨٢، نشرمعارف، صجمهورو اسالمي ايران

تهران، صورت مشروح مذايرات بررسي و تصويب نهايي قانون اساسي، بي نا،  3٧

 ٢٨٠، ص1، ج1364ورا  اسالمي، انتشارات اداره كل امور طرهنگي و روابط عمومي مجلس ش
 46يزد ، محمد، پيشيح، ص 3٨
، مباني رقهي يليات قانون اساسي جمهورو اسالمي ايرانعميدزنجاني، عباسعلي،  39

 111، ص136٢انتشارات بخش طرهنگي دطتر مركز  جهاد دانشگاهي، 
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كه  هايي داردكشنناند و ويژگيو صنناحب گوهر  اسننت كه او را به سننو  تکامل مي

 4٠. ساير موجودات طارد آن هستند

و توأم با مسئوليت در برابر  41نيز آزاد  تکويني است نه تشريعي آزاد  انسان

 . مسئوليتي كه در دنيا و آخرت بايد نسبت به رطتار خود پاسخگو باشد، خدا است

جايگاه ديني ، رف ديگر ررار گرطتح پنج اصل ديني در كنار كرامت انسانياز ي

شر  را به عنوان پايه سالمي و حقوق ب ها  اعتقاد  نظام حکومت ديني جمهور  ا

 4٢. روانيح و مقررات نيز بر هميح مبنا باشد ، دارد كه بايستي ساختارهابيان مي

د توجه ررار گرطته آن در نتيجه آن چه كه در اصننل دوم رانون اسنناسنني مور

متعهد و مقيد به رعايت اصول ديح ، است كه جمهور  اسالمي خود را همانند مردم

صول ررار و مذهب و تحقق عيني آن مي شروعيت خود را در تبعيت از ايح ا داند و م

  امور بندگان خدا اداره، دهد و با پذيرش حاكميت الهي در خلقت و رانونمند مي

 . گيردل مردم مؤمح و متعهد به مکتب به عهده ميرا با رأ  و ربو

به هميح دليل در بند ششم اصل دوم به كرامت و ارزش واال  انسان و آزاد  

ستقالل سياسي، پردازد و تحقق رسط و عدلتوأم با مسئوليت او در برابر خدا مي ، ا

ر طقها  طرهنگي و همبستگي ملي را با استفاده از اجتهاد مستم، اجتماعي، ارتصاد 

ستفاده از  سالم و ا صوميح عليهم ال سنت مع ساس كتاب خدا و  شرايط بر ا جامع ال

علوم و طنون و تجارب پيشرطته بشر  و تالش در جهت پيشبرد آنها و نفي هر گونه 

 . داندپذير  ميگر  و سلطهستم گر  و ستم كشي و سلطه

 حق حايميت انسان در اصل پنجاه و ششم-5

آيد آن اسننت كه واگذار  حق حاكميت به آنچه كه از ديدگاه اسننالمي بر مي

اللهي مقام خليفه، انسان از جانب خداوند متعال به خاير كرامت و ارزش واال  انسان

رانون  و  و آزاد  او در حق تعييح سننرنوشننت اسننت كه در اصننل پنجاه و شننشننم

                                                                                                     
، حقوق اساسي و نهادو سياسي جمهورو اسالمي ايرانمدني، سيدجالل الديح،  4٠

 146، ص13٨٧ارات پايدار، انتش
 ٢1٢، ص1جصورت مشروح مذايرات بررسي و تصويب نهايي قانون اساسي، بي نا،  41

، آشنايي با قانون اساسي جمهورو اسالمي ايرانزاده، حميدرضا، زراعت، عباس و حاجي 4٢

  4٨، ص13٨٨پذير، موسسه طرهنگي هنر  دانش
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 دارد:بيان مي ايح اصل. هور  اسالمي ايران تبلور ياطته استاساسي جم

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت »

ست ساخته ا سان هيچ كس نمي. اجتماعي خويش حاكم  تواند ايح حق الهي را از ان

حق خداداد سلب كند يا در خدمت مناطع طرد يا گروهي خاص ررار دهد و ملت ايح 

 . «كندآيد اعمال ميرا از يرري كه در اصول بعد مي

 در اصل طوق به دو نوع حاكميت اشاره شده است:

 . حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان

 . حاكميت انسان بر سرنوشت خويش

،   منطقي داليل متقح توحيدنتيجه، حاكميت مطلق خدا بر جهان آطرينش

زيرا معني توحيد تنها خالق بودن خداوند . م اسننتنخسننتيح اصننل اعتقاد  اسننال

وابسنننتگي كل نظام آطرينش به مبدا  حکيم و ، بلکه هدطدار بودن جهان، نيسنننت

ست سته ا شاي شده به سمت كماالت  بنابرايح منظور از  43. حركت موزون و حساب 

 حاكميت الهي عبارت است از: 

جمله انسنننان در  حيات و وجود همه چيز از، حاكميت تکويني: يعني خلقت

 . دست خداست

سان را آزاد آطريده شريعي: بديح معني كه خداوند ان لذا حاكميت ، حاكميت ت

 44. خود بر اعمال او را از يريق ديح و شريعت اعمال نموده است

ست كه:  صل آمده ا سان در ايح ا صوص حاكميت ان و هم او )خدا( . . . »در خ

و ملت ايح حق . . . سنناخته اسننت انسننان را بر سننرنوشننت اجتماعي خويش حاكم 

ايح دو عبارت بيانگر . «كندآيد اعمال ميخداداد را از يرري كه در اصنننول بعد مي

 . پذيرش حاكميت مردمي و ملي به عنوان دو وجه حاكميت انساني است

شاره مي ستقيم ا چون ، شوددر نخستيح عبارت به حاكميت مردمي به يور م

نوشت طرد  و اجتماعي خود را تعييح كنند و عبارت   اطراد بشر حق دارند سرهمه

                                                                                                     
، مجمع علمي و ورو اسالمي ايرانيليات حقوق اساسي جمهعميدزنجاني، عباسعلي،  43

 ٢6٢-٢5٨، صص 1، ج136٨، اميركبير، رقه سياسيو نيز همو،  9٠، ص13٨٧طرهنگي مجد، 
، انتشارات حقوق اساسي جمهورو اساسي ايراناسفاد، مرتضي و محسني، طريد، نجفي 44

 11٠-1٠9المللي الهد ، صصبيح
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مردم از يريق نمايندگي  شنناره دارد كه همان ردرت يکپارچهدوم به حاكميت ملي ا

 . يا حکومت غير مستقيم است

منطقي اصننل  نتيجه، از يرف ديگر حاكميت انسننان بر سننرنوشننت خويش

، مختار، آزاد، الهياسننت كه به حکم مشننيت « هاآزاد  و اختيار انسننان»اعتقاد  

شراطت و كرامت ذاتي و  شده و به او  شت خويش آطريده  سرنو سئول و حاكم بر  م

به يور  كه بايد در عمل ايح شايستگي و ، شايستگي خالطت الهي داده شده است

 .   خود را بنا كند  نمونه  ظهور و بروز برساند و جامعهاستعداد را به منصه

خويشتح را در برابر ردرت اليزال الهي مسئول ، به خدابنابرايح انسان با ايمان 

  خويش بيند و برا  ايمينان از خشنننود  خدا و رسننيدن به كمال شننايسننتهمي

در اينجا دو . كندنسننبت به اياعت از وحي و طرمان الهي احسنناس مسننئوليت مي

شته سد و در اراده  حاكميت به هم مير سبت بهر سان ن  اياعت از وحي   آزاد ان

در . گرددهم حاكميت خدا و هم حاكميت انسنننان بر سنننرنوشنننت خود متجلي مي

سان در يول حاكميت ، نتيجه سي حاكميت ان سا شم رانون ا ش صل پنجاه و  بنا به ا

سي  45. گيردخداوند ررار مي ست و در يول آن ك صل حاكميت از آن خدا زيرا در ا

تعالي ا  كه بار دهكه خداوند به او اجازه حاكميت داده در همان سنننطح و محدو

 هيچ انسننناني حق، برا  او معيح كرده حق حاكميت دارد و اگر خداوند اجازه ندهد

 46حاكميت بر ديگر  را نخواهد داشت. 

بايد به ايح نکته نيز اذعان نمود كه حق حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي 

رانون  كند و  آنان را ايجاب ميو سننياسنني خويش مشنناركت عملي و همه جانبه

بيني سنياسني و اجتماعي را پيش، ها  مختلفي از مشناركت حقورياسناسني جلوه

 نموده است:

ها  سننياسنني و صنننفي و انجمح، هاجمعيت، احزاب»از نظر سننياسنني: . 1

صول ، ها  ديني شناخته شده آزادندها  اسالمي و ارليتانجمح مشروز به اينکه ا

                                                                                                     
و موسو   ٢91-٢٨٧، صص1، ج136٨، اميركبير، رقه سياسيعميدزنجاني، عباسعلي،  45

 ٢٢، ص13٧٧، دطترتبليغات اسالمي، شريعت و حكومتخلخالي، سيدمحمدمهد ، 
، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام نظام سياسي اسالمنوروز ، محمدجواد،  46

 11٢، ص13٨٢خميني، 
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و اسنناس جمهور  اسننالمي را نقض  موازن اسننالمي، وحدت ملي، آزاد ، اسننتقالل

  سننياسنني امکان نزديکي آنان به اِعمال ايح حضننور مردم در صننحنه 4٧. «نکنند

 . كندها  حزبي را طراهم ميحاكميت از يريق ررابت

 48، است ور  اسالمي با رأ  ملت ايجاد شدهاز نظر حقوري: حکومت جمه. ٢

  49. عمومي است  امور كشور به اتکا  آرا  و در ايح نظام اداره

ماعي: . 3 به خير»از نظر اجت فه، دعوت  به معروف و نهي از منکر وظي ا  امر 

ست همگاني و متقابل بر عهده سبت به يکديگرا سبت به مردم و ،   مردم ن دولت ن

سبت به دولت سهمي  5٠. «مردم ن شاد  مردم رادر خواهند بود  شاركت ار در ايح م

 51. ساز  جامعه بر عهده داشته باشندلماساسي در نظارت بر اعمال دولت و سا

سان از ، در نتيجه شم و واگذار  حق حاكميت به ان ش صل پنجاه و  آنچه از ا

 گردد آن است كه: جانب خداوند و آزاد  و  در تعييح سرنوشت خود مستفاد مي

 . حاكميت انسان حقي الهي است و از او رابل سلب نيست

داوند به دليل كرامت انسنننان و مقام واگذار  ايح حق به انسنننان از جانب خ

 . اللهي اوستخليفه

ساني شت ، كرامت ان سرنو سان در تعييح  سئوليت ان ضي آزاد  توأم با م مقت

 . خود و پاسخگويي او در برابر خداوند است

هاو رردو در قانون يرامت انساااني مبناو حقوق عمومي و آزادو-6

 اساسي

شده سان كه در ررآن بر آن تأكيد  صلي حقوق و آزاد ، كرامت ان ها  مبنا  ا

انسان . گرددباز مي، دهدبشر  است كه به نوع شناختي كه اسالم از انسان ارائه مي

ه پيوسنننته باشننند كها  طراوان و بالقوه ميها و تواناييموجود  مسنننتعد با رابليت

                                                                                                     
 اصل بيست و ششم 4٧
 اصل اول 4٨
 اصل ششم 49
 اصل هشتم 5٠

، ٢، ج13٨4، نشر ميزان، سي جمهورو اسالمي ايرانحقوق اساهاشمي، سيدمحمد،  51

 5ص
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از ايح رو در ايح طرآيند به . اسننتعدادهايش در حال حركت و شننکوطا شنندن اسننت

ها ها نياز حياتي و ططر  دارد و بخش عظيمي از ايح حقوق و آزاد حقوق و آزاد 

 . شودذاتي انسان محسوب مي

حقوري و اخالري ، يکي از اهداف انقالب اسننالمي كه بر اسنناس مباني طلسننفي

سالم شکل گرط شر بايد آن را احيا  حقوق عمومي و آزاد ، تها ست كه اطراد ب هايي ا

ا  حقوق بشننر مانند كرامت بنابرايح به غير از مفاهيم اسنناسنني و پايه. دارا باشننند

سان سيار  از ، ان سالمي ايران مانند ب سي جمهور  ا سا ساو  و آزاد  كه رانون ا ت

ديق متعدد  از حقوق و مفاهيم و مصننا، روانيح اسنناسنني كشننورها به آن پرداخته

اجرا و تقويت آن ، ها  شناخته شده برا  شهروندان كه دولت متعهد به حفظآزاد 

 . است را تحت عنوان حقوق ملت مورد بررسي ررار داده است

ايح حقوق به يور كلي در اصننول دوم و سننوم و برخي اصننول ديگر و به يور 

سي سا سوم رانون ا صل  ش 5٢خاص در ط شاره وارع  سته رابل مورد ا سه د ده كه در 

 باشد:بيان مي

 حقوق مدني و سياسي شامل:. 6-1

  53. ن تساو  و برابر  آحاد مردم

يا حق حياتنننننن آزاد : كه مي به آزاد  تح  يان و  54، توان آن را  آزاد  ب

آزاد  حق  5٧، اجتماعاتآزاد  احزاب و  56، آزاد  انديشنننه و عقيده55، مطبوعات

 . تقسيم نمود 59، و آزاد  حق حريم خصوصي 5٨، تابعيت

 شامل:، اجتماعي و ررهنگي، حقوق اقتصادو. 6-2

 . ن حق و آزاد  انتخاب شغل )اصل بيست و هشتم(

                                                                                                     
 اصول نوزدهم تا چهل و دوم 5٢
 اصول نوزدهم و بيستم 53
 اصل بيست و دوم 54
 اصل بيست و چهارم 55
 اصل بيست و سوم 56
 اصل بيست و ششم 5٧
 اصل چهل و يکم 5٨
 اصل بيست و پنجم 59
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  6٠. متناسبن حق برخوردار  از تأميح اجتماعي و مسکح 

 61. ن آموزش و پرورش رايگان و همگاني

  6٢. ن آزاد  و حق برخوردار  از كسب و كار و مالکيت مشروع

 هاو قضايي و امنيتي شامل:حقوق و آزادو. 6-3

 63. ن حق دادخواهي

 64. ن حق انتخاب و دسترسي به وكيل

  65. اصل برائتن 

  66. ن اصل رانوني بودن جرم و مجازات

  6٧. ن ممنوعيت شکنجه

 6٨. ن مصونيت از تعرض

  69. ن ممنوعيت هتک حرمت

  ٧٠. ن اصل ممنوعيت توريف

  با موارد مذكور در رانون اسننناسننني مورد تأكيد ررار آنچه كه بايد در رابطه

زيرا هر ، سننالمي اسننتهااگيرد آن اسننت كه ماهيت و محتوا  ايح حقوق و آزاد 

بيني را پيش سيستم سياسي متناسببا نظام ارزشي و بينشي خود حقوق و آزاد  ها

 . كندمي

ها  اسنننالم با اعتقاد به وحدانيت الهي و اصنننول از يرف ديگر اسننناس آموزه

باشد و حقوق وآزاد  مورد مي، اخالري و طضائلي كه از اعتقاد به توحيد نشأت گرطته

                                                                                                     
 اصل بيست و نهم و سي و يکم 6٠
 اصل سي ام 61
 اصل چهل و ششم 6٢
 اصل سي و چهارم 63
 اصل سي و پنجم 64
 اصل سي و هفتم 65
 اصل سي و ششم 66
 اصل سي و هشتم 6٧
 اصل بيست و دوم 6٨
 اصل سي و نهم 69
 اصل سي و دوم ٧٠
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است كه با مفهوم  ٧1«آزاد  از ريد بندگي غير خدا»، گام اول اعتقاد  نياز انسان در

بنابرايح با وجود چنيح . شننودها  معقول ديگر ميبسننيار وسننيع خود شننامل آزاد 

 . شودشرايطي كرامت انساني به معنا  وارعي حفظ مي

 يرامت انساني و نقش آن در تعيين ضوابط اقتصادو-7

  رانون اساسي جمهور  اسالمي ايران آمده است همان يور  كه در مقدمه

ارتصنناد وسننيله اسننت نه هدف و در تحکيم بنيادها  ارتصنناد  اصننل رطع نيازها  

 . نه تمركز و تکاثر ثروت و سودجويي، انسان در جريان رشد و تکامل اوست

  مناسب برا  بروز   ارتصاد اسالمي طراهم كردن زمينهامهبا ايح ديدگاه برن

ها  متفاوت انساني است و بديح جهت تأميح امکانات مساو  و متناسب و خالريت

  ٧٢. باشد  حکومت اسالمي ميرطع نيازها  ضرور  همگان بر عهده

صاد  يکي از اهداف عاليه ستقرار عدالت اجتماعي و ارت   زمامدار  بنابرايح ا

ست و دولت سالم ا سر لوحهدر ا ستها بايد نيل به عدالت و محو طقر را  سيا ها    

 . اجرايي خود ررار دهند

از اينرو رانون اساسي جمهور  اسالمي ايران در اصل چهل و سوم چنيح بيان 

كح كردن طقر و محروميت و برا  تأميح استقالل ارتصاد  جامعه و ريشه»دارد: مي

ارتصاد جمهور  اسالمي ، با حفظ آزادگي او، نسان در جريان رشدبرآوردن نيازها  ا

 شود:ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي

آموزش ، درمان، بهداشت، پوشاك، خوراك، تأميح نيازها  اساسي: مسکح. 1

 . و پرورش و امکانات الزم جهت تشکيل خانواده برا  همه

نظور رسيدن به اشتغال كامل و تأميح شرايط و امکانات كار برا  همه به م. ٢

سايل كار  ستند ولي و ساني كه رادر به كار ه سايل كار در اختيار تمام ك ررار دادن و

شکل تعاوني، ندارند شروع ديگر كه نه به تمركز ، در  از راه وام بدون بهره يا هر راه م

 ها  خاصي منتهي شود و نه دولت را به صورتو تداول ثروت در دست اطراد و گروه

                                                                                                     
 . 15٧، اعراف / «ال تکح عبد غيرك و رد جعلک اهلل حُرّاً » ٧1
مجمع ، تهران، قانون اساسي در نظم حقوقي ينونيوكيل، اميرساعد، عسکر ، پوريا،  ٧٢

 141، ص13٨٧علمي و طرهنگي مجد، 
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ما  بزرگ مطلق درآورد كارطر يت ضنننرورت. يک  عا با ر ردام  حاكم بر ايح ا ها  

 . ريز  عمومي ارتصاد كشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيردبرنامه

ساعات كار  تنظيم برنامه. 3 شکل و محتوا و  صورتي كه  شور به  صاد  ك ارت

شد كه هر طرد عالوه شغليچنان با صت و توان كاطي ب، بر تالش  ساز  را  خطر ود

اجتماعي و شركت طعال در رهبر  كشور و اطزايش مهارت و ابتکار ، سياسي، معنو 

 . داشته باشد

شغل و عدم اجبار اطراد به كار  معيح و جلوگير  از . 4 رعايت آزاد  انتخاب 

 . كشي از كار ديگر بهره

 . حرام منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معامالت بايل و. 5

، اعم از مصننرف،   شننئون مربوز به ارتصننادمنع اسننراف و تبذير در همه. 6

 . توزيع و خدمات، توليد، گذار سرمايه

استفاده از علوم و طنون و تربيت اطراد ماهر به نسبت احتياج برا  توسعه و . ٧

 . پيشرطت ارتصاد كشور

 .   ارتصاد  بيگانه بر ارتصاد كشورجلوگير  از سلطه. ٨

صنننعتي كه نيازها  عمومي را ، دامي، تأكيد بر اطزايش توليدات كشنناورز . 9

 . «  خودكفايي برساند و از وابستگي برهاندتأميح كند و كشور را به مرحله

سه هدف را  سالمي ايران تأميح  صاد جمهور  ا صل ارت در نتيجه مطابق ايح ا

 كند:دنبال مي

 . استقالل ارتصاد . 1

 . طقر و محروميتكح كردن ريشه. ٢

برآوردن و تأميح نيازها  انسننان در جريان رشنند و تکامل ماد  و معنو  . 3

 . ضمح حفظ آزاد  او

  با كرامت و ارزش واال  آنچه كه از اصل چهل و سوم رانون اساسي در رابطه

 عبارت است از:، گرددانسان مستفاد مي

  يبقاتي و ردن طاصلهها و از بيح بكح كردن طقر و محروميت انسانريشه ااا

، خمس، در نتيجه ايجاد عدالت ارتصننناد  از يريق اجرا  رواعد مربوز به زكات
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تا از ايح ، انفال و دستورات اخالري نظير انفاق كه همواره مد نظر شريعت اسالم بوده

 . يريق زمينه برا  پيشرطت و تعالي انسان طراهم گردد

و حضرت علي)ع( طقر « ان يکون كفرا كاد الفقر»طرمايد: پيامبر اسالم)ص( مي

 ٧3. نامند؛ )الفقر الموت االكبر(را مرگ بزرگ مي

 . برآوردن نيازها  انسان در جريان رشد ا

صر به خوراك سان تنها منح ست، نيازها  ان سکح ني شاك و م بلکه چون ، پو

ها در جهان ماد  و معنو  عامل رطع ايح نيازها در جريان و مسننير رشنند انسننان

ا  تأميح كند كه هيچ خللي در ايح ارتصنناد نيز بايد نيازها را به گونه، اسننت مؤثر 

ها با خيالي آسوده به يرف رشد معنو  و انساني خود مسير به وجود نيايد و انسان

  ٧4. پيش روند

 . حفظ آزادگي انسان ا

بيني اسنننالمي رشننند و توسنننعه در نظام خاص ارزشننني از يريق در جهان

بهتر و بيشننتر از مواهب يبيعي و به كار انداختح نيرو  انسننان  بردار  هر چهبهره

از ايح جهت در جمهور  اسننالمي ايران نيز رشنند و . مورد توجه ررار گرطته اسننت

  ارتصنناد  همراه با در نظر گرطتح عدالت اجتماعي مورد انتظار اسننت تا توسننعه

قاتي از بيح برود يک طضنننا  زيرا در غير ايح صنننورت آزادگي . اختالطات يب در 

 . گيردنامتعادل ارتصاد  در معرض خطر ررار مي

ها و راهبر آزاد  و مسننئوليت اسنناس حركت انسننان، در نظام اسننالمي كرامت

زندگي طرد  و اجتماعي اسننت و در جمهور  اسننالمي نيز ايمان به اصننل كرامت و 

ه اهداف ارزش واال  انسننان و آزاد  توأم با مسننئوليت او در برابر خدا تأميح كنند

سط و عدل سي، متعالي ر سيا ستقالل  صاد  اجتماعي، ا ستگي ، ارت طرهنگي و همب

 . ملي است

از دو « برآوردن نيازها  انسان در جريان رشد با حفظ آزاد  او»اصل اساسي 

 جهت رابل توجه است:
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ها خود باعث آزاد  و آزادگي انسان،   ارتصاد   رشد و توسعهدر برنامه. 1

با اشتراك مساعي طکر  و ماد  خود راه را ،   اطرادشود و همهي ميرشد و شکوطاي

 . گشايندمي بر رو  پيشرطت و توسعه

  سالمي با اجرا  روانيح اسالمي كه ناظر به عدالت است و خواهان جامعه. ٢

گر  تالش و طعاليت ارتصاد  محدود به حدود  است كه اطراد را از سلطه، باشدمي

توان به در ايح محيط سالم مي. باز دارد، كه مضر به حال جامعه باشدو انجام امور  

سان ضميح آزاد  و آزادگي ان بنابرايح برا  حفظ كرامت و ارزش  ٧5. ها اميدوار بودت

چون اسننالم ،   ديگران نباشنندواال  انسننان ضننرورت دارد كه انسننان تحت سننلطه

 . ها از يکديگر استكشي انسانمخالف بهره

    نيازها  انسان در سايهاسالم با تأكيد بر عدالت و رطع منصفانهدر نتيجه 

 . داردجهت حفظ كرامت ذاتي انسان گام بر مي، يلبي اوكمال

و سااياساات خارجي ها و سااعادت بشاار پايهحفظ يرامت انسااان-8

 جمهورو اسالمي ايران

سعادت  سالمي ايران تأميح  ست خارجي جمهور  ا سيا يکي از اهداف مهم 

شريت ميهمه شراطت ذاتي و ارزش   ب ساس ايح هدف اعتقاد به كرامت و  شد و ا با

 . هاستواال  انسان

صد و پنجاه و چهارم بيان مي صل يک سالمي »دارد: در ايح رابطه ا جمهور  ا

داند و استقالل و آزاد    بشر  را آرمان خود ميانسان در كل جامعهايران سعادت 

نابرايح در عيح . شنننناسننند  مردم جهان ميو حکومت حق و عدل را حق همه ب

لت لت در امور داخلي م خا نه د بارزه حقخوددار  از هر گو نه ها  ديگر از م با يل

 . «كندمستضعفيح در برابر مستکبريح در هر نقطه از جهان حمايت مي

بنابرايح اصننل مذكور تأميح و حفظ مصننالح و مناطع كشننور در ارتباز با ديگر 

  بشننر  را در يک واحد كشننورها را از جايگاه انسنناني اسننالمي نگريسننته و جامعه

بلکه آن ، خواهدشناسد و سعادت را تنها برا  ملت ايران نميصاحب حق مي، بزرگ
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دوسنننتي و حمايت از اصنننول و انسنننانزيرا  ٧6، كندرا برا  كل بشنننريت آرزو مي

ها  مشترك بشر  و سرانجام حمايت ها  انساني و تالش در راه تحقق آرمانارزش

در  ٧٧، ها  بديهي اسننالم اسننتصننلح و امنيت از آموزه، اسننتقالل، آزاد ، از عدالت

ستا خداوند پيامبر)ص( را  سيار  از معرطي مي ٧٨«رحمة للعالميح»هميح را كند و ب

 . يا ايها الناس( آمده است، آدمها  ررآن به صورت عام )يا بنيو دعوتها خطاب

ضعفان و محرومان  ست صد و پنجاه و چهارم نيز حمايت از م صل يک در پايان ا

جهان را به صننورت خاص يک اصننل حاكم در سننياسننت خارجي جمهور  اسننالمي 

تحد است معرطي كرده و جمهور  اسالمي ايران از آن جهت كه عضو سازمان ملل م

سته از حقوق و تکاليف حمايتي ررار مي دهد كه ايفا  ايح تعهد را در محدوده آن د

تأكيد ررار داده حقوق بيح الملل در حدود اهداف منشنننور ملل متحد آن را مورد 

ست شرز بايد مورد . ا ستکبران دو  ضعفان در مقابل م ست در نتيجه در حمايت از م

 نظر ررار گيرد:

داخلي كشورها كه در اصل مذكور مورد عنايت وارع شده  عدم دخالت در امور

 . است

يت موازيح حقوق بيح عا حت عنوان ر فان ت يت از مسنننتضنننع لل در حما الم

 ٧9. داندكه جمهور  اسالمي خود را به آن پايبند مي« بخشها  آزاد نهضت»
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 نتيجه

سان كرامت و عزت مقدس ي عطا طرموده كه به خاير آن او خداوند متعال به ان

را جانشننيح خود در زميح ررار داده و طرشننتگان الهي و  را مسننجود خويش ررار 

 . اندداده

اعطا  كرامت به انسان از جانب خداوند و تبلور آن در ررآن حکايت از شأن و 

از ايح جهت رانون اساسي جمهور  اسالمي . منزلت بلند انسان در ديح اسالم دارد

سنت مياير سان و آزاد  توأم ان كه منبعث از ررآن و  شد كرامت و ارزش واال  ان با

ها  نظام دانسننته و آن را شننرز الزم برا  با مسننئوليت او در برابر خداوند را از پايه

 . كند  حيات جمهور  اسالمي ايران معرطي ميادامه

انسان و احيا   كرامت انساني مصرّح در رانون اساسي ناشي از ديدگاه اسالم به

شر  آمده ايح وجه  سناد حقوق ب ست و با مفهومي كه در ا سانيت او شد گوهر ان و ر

سميت  سان به ر ساني را برا  مطلق ان شراطت ان صل كرامت و  شتراك را دارد كه ا ا

 . شناخته است

در رانون اسنناسنني جمهور  اسننالمي ايران كرامت و ارزش واال  انسننان يک 

باشنند و آن بلکه ماهيت وجود  و  مورد نظر مي، شننودارزش ماد  محسننوب نمي

 . الهي كه به انسان دميده شده است عبارت است از روح

كرامت انسنناني در رانون اسنناسنني جمهور  اسننالمي مقتضنني آزاد  توأم با 

 . مسئوليت انسان در برابر خداست نه آزاد  به سبک غربي

سي از چنان جايگاهي برخ سا ساني در رانون ا ست كه مبنا  كرامت ان وردار ا

تعييح ضوابط ارتصاد  و هدف سياست خارجي ، ها  طرد حقوق عمومي و آزاد 

 . باشددر جمهور  اسالمي ايران مي
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Iran Constitutional law 
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Abstract  

Human being as the Ashraf of creation and the 

successor to God on earth in the religion of Islam has a high 

value and has the inherent dignity and dignity. The 

constitution of the Islamic Republic of Iran, also inspired 

by the holy Islam of Islam, pointing to the dignity and high 

value of man, considers his ideal of human prosperity in 

the entire human society. The main purpose of the article 

is to use the descriptive-analytical method of human 

dignity in Specify the constitution. The result of this is that 

despite the recognition of the principle of dignity and 

human dignity in the constitution of the Islamic Republic 

of Iran and the Universal Declaration of Human Rights due 

to the inspiration of the constitution of Islam, the status of 

human dignity is different from that in the human rights 

documents And the acceptance of the sovereignty of man 

and his role in determining his own destiny, and the 

separate chapter on the rights of the nation for the belief in 

the dignity and inherent dignity of man.  
Key words: Islamic religion, human dignity, Islamic 

Republic of Iran constitution, human rights.  

 

  


