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 چکیده
ی زندگی ها هیسو همهی اسالم را در ها آموزهگفتمان اسالم سیاسی، 

بر مبنای ساختار و نظام معنایی خووی    کوشد یمگشا دانسته و انسان راه

 هوا  دال به و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خوی ، مسائلبه 

ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در بوا   

خواهد داد که در گفتمان اسالم سیاسی، حقووق   نشان مفهوم حقوق بشر،

و  هوا  نشانهگرفته و سایر  ( شکلکرامت انسانی) یمرکزحور دال بشر بر م

آن  راموون ی( پی و مدنیفرهنگ اجتماعی،-یاقتصاد حقوق سیاسی،ها ) دال

دیگور هرچنود مفهووم حقووق بشور       ؛ به عبارتشوند یمدرک و دریافت 

مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیوات اسوالمی   

ث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصوی  مباح گردیده است اما

تعبیور   توان یمرا شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسالمی 

و  1گفتمان حقوق بشر اسالمی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی در کرد.

ی هوا  دالکلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان  ؛ ودر کانون توجه است

 .شوند یموم درک و دریافت شناور برگرد همین مفه
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 حقوق بشر ،بندی صورت ،یساختارشکن ،یگفتمان، هژمون  :یدیکل یها واژه

 مقدمه. 1

مفهوم حقوق بشر که در سالیان اخیر مورد توجه جدی روشنفکران، دانشـگاهیان و  

ی اسـت کـه بـا    ا گسـترده دولتمردان قرار گرفته است، دارای بار معنایی بسیار وسـی  و  

ی مختلف، همواره مورد مناقشـه و بثـو و اخـتنظ ن ـر     ها مسلککاتب و توجه به م

ـ نما یمـ ی است که تعریـف نن دشـوار   ا مقولهحقوق بشر  مفهوم بوده است. . تعریـف  دی

حقوق بشر در پیوستگی متقابل با متغیرهایی ن یر مذهب، سیاست، ایدئولوژی و ... قرار 

است و همـی  سـ ب تفاسـیر و تعـابیر      دارد و ارائه تعریفی واحد و جام  و مان  دشوار

 متعدد از مفهوم حقوق بشر گردیده است.

با پیروزی انقنب اسنمی، شاهد ظهور و بروز اسنم سیاسی یا اسنم م ارز هستیم 

ی مختلفی که مطرح گردیـده، بـه ویـژه گفتمـان  ـرب، درصـدد       ها گفتمانکه در برابر 

نی اسـنمی اسـت. در ایـ  راسـتا اسـنم      بازسازی ن می جدید، با تکیه بر تاریخ و م ـا 

 بخشد یمسیاسی مفاهیم و مسائل جدید مطروحه را بر مثوریت دال مرکزی اسنم معنا 

ـ نما یمـ ی کـه سـعی   ا گونه، به پردازد یمو به بازنمایی ای  امور از دریچه اسنم  ایـ    دی

ه و خروجـی  مفهومی و گفتمانی خویش توجیه و تفسیر نمود رهیدامفاهیم را با توجه به 

ی اسنمی است که خود را در تعـار   ها نموزهرا شکل دهد، رویکردی سیاسی به  نوی

گفتمـان هژمـونی  ـرب     برسـاخته با گفتمان  رب مطرح نمود. به نوعی اسنم سیاسی 

ی گونـاگونی را سـ ب   هـا  گفتمـان و  ها قرائتاست که در میان مسلمانان بازتاب ن ری، 

 .شده است

و بدیهی است که به ای  عنوان  اسنمی مفهومی است جدید حقوق بشر در اندیشه

در متون دینی اسنم بثثی و بابی گشوده نشده است اما در ابواب مختلف قرنن و سنت 

 هـا  ننو فقهـا نیـز بـر همـی  م نـا بـه شـرح و تف ـیل          شـود  یمدر کمال وضوح دیده 

دیگـر   و همچـون . به ع ارت دیگر مفهوم حقوق بشر مفهـومی مـدرن اسـت    اند پرداخته

مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسنمی گردیده است. م احو مطرح شده پیرامون نن، گفتمان 

 تـوان  یمـ مفهومی خاصی را شکل داده است که از نن به گفتمان حقـوق بشـر اسـنمی    
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و در  2گفتمان حقوق بشر اسـنمی، کرامـت انسـانی دال برتـر و مرکـزی      در تع یر کرد.

ی شـناور برگـرد   هـا  داله حقوق و امتیازات بشـری بـه عنـوان    کلی ؛ وکانون توجه است

 .شوند یمهمی  مفهوم درک و دریافت 

در بثو از حقوق بشر اسنمی، به دلیل استناد و رجـو  بـه قـانون اسـنم، شـاهد      

 و مسائل مرت ط با ای  حقوق هستیم. ها دهیپدبازنمایی متفاوتی از 

حقوقی یک کشور، حقـوق مختلفـه    قانون اساسی جمهوری اسنمی، به عنوان سند

که ای  قانون نیز بـا توجـه    ملت را به عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته است

به ماهیت اسنمی بودن انقنب، کلیه حقـوق ملـت را در پرتـو اسـنم متثقـا و قابـل       

. در ای  قانون، اسنم همه چیز را تثت الشـعا  قـرار داده و بازگشـت    داند یمشناسایی 

قواعد و اصول به احکام اسنم است. بسیاری از اصول نیات الهی را پشتوانه خـود   همه

 دارد.

گذشـته از اصـول و    –قانون اساسی به عنوان سند حاکمیت بر یک جامعه مسلمان 

بر اساس نص صریح قرنن خود را موظف بـه حمایـت از کرامـت      –ی انسانیها ارزش

 .ندیب یمانسانی افراد 

 مثابـه  بـه ی اسـنم سیاسـی هسـتیم کـه     ریگ شکل شاهد نب اسنمی،با پیروزی انق

که هـدظ نن احیـای هویـت اسـنمی اسـت در عرصـه عمـل         شود یمگفتمانی قلمداد 

، بثو حقوق بشـر یـا   گردد یمسیاسی. قانون اساسی که جلوه و نمود ای  گفتمان تلقی 

رابـر دو چـالش   . ای  گفتمـان کـه در ب  بخشد یمحقوق ملت را در ای  چهارچوب معنا 

اساسی )انثطاط درونی تمدن اسنمی و تهاجم جان ه مدرنیسم  رب به جهـان اسـنم    

یـا   شکل گرفت، راه حل خروج جوام  اسنمی از ای  بثران را پیروی از  ـرب مـدرن  

بازگشـت بـه سـنت و گذشـته      بازگشت به ع ر باستانی ق ل از اسنم، بلکه در احیـا و 

 است. دانسته یماسنمی 

اصلی در مقاله حاضر، چگونگی ت یی  مفهوم حقوق بشـر در قـانون اساسـی     لسؤا

: از ننجایی که قانون اساسی کـه  گردد یمای  فرضیه مطرح  سؤالاست؟ در پاسخ به ای  

در نتیجه انقنب اسنمی شکل گرفت، بازتاب اندیشـه اسـنم سیاسـی اسـت و اسـنم      

ـ نما یمـ می تفسیر و تثلیـل  ی اسنها نموزهرا از دریچه  مسائلسیاسی کلیه  . در بـاب  دی
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به مناب  اسـنمی، کرامـت انسـانی دال مرکـزی اسـت و کلیـه        حقوق بشر هم با عنایت

 .ابندی یمی شناوری هستند که حول مثور نن معنا و مفهوم ها دالحقوق انسانی 

 

 هوم گفتمانمف. 2

ی اسـت کـه از   ی زبانی و فـرا زبـان  ها نشانهو  ها عنمتگفتمان مجموعه معنادار از 

 .دهند یمبه هم پیوند خورده و یک ن ام معنایی را شکل  ها نشانهی ای  بند مف لطریا 

معنـا  همـی  فراینـد    جـه ینتو جهان اجتماعی در  دهند یمبه واقعیت معنا  ها گفتمان

ی منسـجم از  ا مجموعـه ی بنـد  مف ـل ، ها گفتمان. کند یمو تغییر  شود یمی ساخته بخش

اژگان هستند که حول یک دال برتر قرار گرفته، به زندگی انسـان معنـا   افراد، مفاهیم و و

شناخت انسان به سوی جهانند.  چهیدرتنها  ها گفتمانو از ن ر الکنو و موظ  بخشند یم

. مفهومی بخشد یمهر گفتمان به همه چیز در چهارچوبی از ن ام معانی، مفهومی خاص 

ممک  است یک فعل، سخ ، نمـاد یـا ...    که مختص همان ن ام معنایی است. از ای  رو

 در دو گفتمان متفاوت، معنایی متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر داشته باشند.

و اعمال گفتمانی هستند. به ع ارتی دیگر  ها دهیپد همهکه  ندیگو یمالکنو و موظ 

 هر چیز و هر فعالیتی برای معنادار شدن باید بخشی از گفتمان خاص باشـد. ایـ  بـدان   

من ور ایـ  اسـت کـه هـر     ]معنی نیست که هر چیزی باید گفتمانی یا زبانی باشد، بلکه 

 دینی به حساب تر  یوسبرای قابل فهم بودن، باید بخشی از چهارچوب معنایی  [کنشی

ی هـا  دالی معنـادار از  ا مجموعه . به ن ر الکنو و موظ گفتمان 062: 0977هوراث، )

ی مختلـف  زهـا یتمای گفتمانی و در بند صورترا از به هم مرت ط است که معنای خود 

زاده،  حسـی  هاسـت )  گفتمـان به دست نورده. فهم انسان از جهـان و عمـل او ناشـی از    

گفتمـان   شـود  یمی حاصل بند مف لی که از عمل ا شده . کلیت ساختاردهی 2: 0939

ی معنادار بـه  ا وهیشکه به  شوند یمی اصطنحات تشکیل ا مجموعهاز  ها گفتماننام دارد. 

ی از کدها، اشـیا،، افـراد و   ا مجموعهی بند صورت، ها گفتمان. در واق  اند شدههم مرت ط 

... هستند که پیرامون یک دال کلیدی جایابی شده و هویت بخشی خـویش را در برابـر   

ت ور و فهم ما را از واقعیت جهان را  ها گفتمانبه دست نورند.  ها تیمزی از ا مجموعه
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  .033همان: هند )د یمشکل 

 امـا  کنـد  ینمـ  نفـی  را واقعیت وجود ن ریه ای  ال تههاست.  گفتمان مث ول جهان

 و فهـم  قابلیـت  گردیـده،  معنـادار  گفتمـان  طریا از تنها ها دهیپد و اشیا، که است معتقد

 .ابندی یم پیدا شناخت

  و هـا  ابـژه الکنو و موظ، معتقد به گفتمانی )استداللی  بـودن تمـام موضـوعات )   

قابـل فهـم باشـند، بایـد      هـا  تیفعالبه ع ارت دیگر، برای اینکه اشیا، و ؛ رفتارها هستند

: 0934مارش و اسـتوکر،  باشد )معانی وجود داشته  تر گستردهجزئی از یک چهارچوب 

210.  

 یچندگانگ فروکاست  راه از دقایا به عناصر ت دیل برای است تنشی گفتمان، یک

 از تا کنند یم تنشها  . گفتماناست شده تث یت موقت طور به که یمعنای بهها  نن معنایی

 خـاص  معنای یک در راها  دال شناور، یها دال متعدد معانی تقلیل و دقایا به عناصر راه

 ماهیـت  ولـی  سـازند،  برطرظ را معنایی ابهام ترتیب، ای به  و رسانیده موقت انجماد به

 یهـا  احتمال وجود زیرا ،شود یم معنا در صد صد و کامل تث یت از مان  گفتمان اقتضای

 . 210: 0933سجادی، کند ) یم تهدید را معنا ث ات همواره گفتمانی حوزه در معنایی

کسـرایی،  نامنـد )  یمـ « وقتـه » نـد ین یمـ  هـم  گـرد  مرکزی دال حول که را ییها دال

  .39: 00933شیرازی، 

تث یـت نشـده اسـت و    یی کـه معنـای نن   هـا  نشـانه و  هـا  دال ، elementsعناصر )

: 0939زاده، حسـی  هسـتند ) دارنـد   را هـا  ننی مختلف سعی در معنا دهی بـه  ها گفتمان

033.  

 دارد قـرار  گونگی گفتمانحوزه  در گفتمانی یبند مف ل به ورود از پیش وقته یک

 گفتمـان  یـک  ذیـل  هنـوز  که هستند شناوری یها دال عناصر،. شود یم نامیده« عن ر» و

 موقـت  شـدن  طـرد  ای اند. اگرچه  شده طرد ن ر مورد گفتمان از واق  در و نگرفته قرار

 تعریف گونه  یا توان یم موظ و الکنو ن ر از را گفتمان فوق، مطالب به توجه با. است

 چنـدگانگی  تقلیـل  طریا از هاو وقته عناصر ت دیل برای است تنشی گفتمان یک: »کرد

 «.شده تث یت کامنً معنای یک به شان ییمعنا

ی سیاست )در ها نشانهی رایج در سیاست جهانی، ها موضو و  ها مسئلهبا توجه به 
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معنای خاص خود ، دموکراسی، حقوق بشر، صلح و امنیت، اقت ـاد جهـانی، عـدالت و    

ی سـیال و شـناوری   هـا  مفهـوم ی فرهنگـی،  هـا  ارزشنزادی و باالخره روش زندگی و 

در حوزه گفتمـان   ها مفهوم. بودن ای  رندیگ یمهستند که در حوزه گفتمان گونگی قرار 

 هـا  مفهومبا قرار دادن ای   توانند یمی گوناگونی ها گفتمانگونگی به معنای نن است که 

  .33: 0933سجادی، ب خشند )ی خود، به نن استغنای معنایی بند مف لدر 

 گفتمـان  یـک  در معنـایی  دسـتی  یک ایجاد هدظ با گونگی گفتمانحوزه  به نشانه

 .شود یم نجاما

 معنـایی  و گردد یم خارج شناور حالت از ،شود یم ت دیل وقته به عن ر که هنگامی

 معنـای  تث یـت  همان به اشاره ، Ciosure) توقف یا انسداد مفهوم. ردیگ یم خود به ثابت

 .دارد یا نشانه

 بشر و قانون اساسی حقوق .9

ت دینـی اسـت و   با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسنمی ایـران یـک حکومـ   

و بازتاب اندیشه دینی بنیان گذاران ایـ  ن ـام اسـت،     متأثرقانون اساسی ای  کشور نیز 

نو  نگاه قانون اساسی جمهوری اسنمی به مقوله و دال حقوق بشر، یک رویکرد دینـی  

در فهم برداشت و نو  نگـاه قـانون اساسـی     ستیبا یمو اسنمی خواهد بود. از ای  رو 

ن ـام   مؤسسـان ایران به حقوق بشر، به اسنم و تفاسیری که از سوی  جمهوری اسنمی

اساسی، قانونی است که برتـر و   که قانون چرا جمهوری اسنمی ارائه شده، رجو  نمود.

ی هـا  ینزادحاکم بر سایر قوانی  و قواعدی است که صنحیت قوای مملکتی، حقوق و 

ـ بنفردی، اساس و  ینت اساسـی، حقـوق و   ی مملکتـی و شـکل حکومـت، تشـک    هـا  هی

 .دینما یمامتیازات و تکالیف و الزامات افراد نس ت به دولت و به عکس را تعیی  و بیان 

با توجه به جایگـاه و نقـش مـذهب شـیعه در پیـروزی انقـنب اسـنمی ایـران و         

و اهمیت نن در شکل دهی و  راتیتأثره ریت مرج  عالیقدر شیعه )امام خمینی  شاهد 

. نیروهای انقنبی که قـدرت را  میا بودههادها و جریانات پس از انقنب ماهیت دهی به ن

مذه ی خویش و اعتنا و عنایتی که بـه ره ریـت    ص غهدر دست گرفته بودند با توجه به 

 هـا  سنتدر ای  راستا از  ؛ وانقنب داشتند، درصدد برنمدند ن امی اسنمی مستقر نمایند

ی گـذار  قـانون دفی هم در امر نهادسازی و هـم  و م انی اسنمی در جهت تثقا چنی  ه
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 بهره گرفتند.

بـه عنـوان یـک دیـ  در عـی  حـال یـک مکتـب و یـک           اسنم در قانون اساسی،

جمهـوری   ؛ وابعـاد و شـئون نن   همـه ایدئولوژی و طرحی است برای زندگی بشـر در  

 بـر و مثتـوای نن   انـد  کـرده اسنمی یعنی حکومتی که شکل نن را عامه مـردم انتخـاب   

ی اساسی اسنم م تنـی شـده   ها هدظی کلی و ها طرحو  ها برنامهم انی عقیدتی و  اساس

 گرفتـه  قـرار  اسـنم  دیـ   اهتمام مورد ،شود یم خوانده بشر حقوق نام به؛ و ننچه است

 شود یم تلقی اسنمی مثتوا ن ر از که ایران اسنمی جمهوری اساسی قانون در که است

ی از دموکراسـی دینـی را نمـود    ا نمونـه ظ قـانون اساسـی   بدی  لثـا . است یافته بازتاب

 .بخشد یم

ـ  در دموکراسی دینی مشروعیت حکومت دوسـویه اسـت،    خداونـد  ی نن،سـو  کی

ی ره ری بـدان  ها تیصنحهستند که با انتخاب حاکم دارای  مردم ی دیگر،و سو متعال

خمینـی،   امـام  .کنـد  یمـ و به تع یر دقیـا مشـروعیت نن را کامـل     بخشد یممشروعیت 

ی به وجـود نورد  ا هین ری در هم نمیخت و از نن ساالر مردم ص غهمشروعیت الهی را با 

 ازاتیـ و امتهـا  ژهیکـارو  ی مردمـی، ها ن امی ها مؤلفهکه ضم  دارا بودن همه عناصر و 

  .247: 0973قاسمی، است )مث ت مشروعیت الهی را نیز در خود جای داده 

، معتقدنـد قـانون   کننـد  یمـ پارادایم فقهـی فکـر    بر اساسجریان علمای دی  چون 

همـان تفکـر،    بـر اسـاس  اساسی جمهوری اسنمی ایران ملهم از کتاب و سنت است و 

اصول دموکراتیک موجود در ای  قانون اساسی نیز برگرفته از کتاب و سـنت اسـت. در   

ی بـود،  تدوی  قانون اساسی در اوایل پیروزی انقنب اسنم پشتوانهواق  تفکری هم که 

یی چون امام خمینی و استاد مطهری به وجـود  ها تیشخ ی ها شهیاند. تفکر بودهمی  

 .کردند یم دیتأکعناصر دموکراتیک در اسنم 

ی شـ ینواندی وی را در راسـتای  ها تنش توان یمعنوان کسی که  به شهید مطهری،

، به مقتضیات تنش برای دفا  منطقی از دی  و کارکردهای نن ضم  دینی قلمداد نمود،

بـا نـوگرایی و    تـومم وی بـه دیـ     دگاهید ی دارد.ا ژهیوجدید جامعه خود نگاه و توجه 

در  ؛ کـه نقادی نس ت به اندیشه گذشته مسلمانان و توجه به مقتضیات زمان بـوده اسـت  

و ارت اط بی  اجتهاد و مقتضـیات زمـان را بـه     سازد یمای  راستا بثو اجتهاد را مطرح 
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اسـت  به ن ر م  یکی از معجـزات اسـنم خاصـیت اجتهـاد     »دیگو یم که داند یمحدی 

ماننـد حقـوق   ) یدیـ جد مسائلاز طریا همی  اجتهاد است که  . 27: 0933درخشه، )

ی در م احـو و  ا سـابقه در گفتمان اسنمی بثو و بابی گشوده نشده اسـت و     کهبشر

پاسـخ گفتـه شـده و     هـا  ننرجو  به اصول، قواعد و متون دینی به  با مت  فقهی نداشته،

 .گردد یمتعیی  تکلیف 

ی مـدرن  هـا  یدموکراسگفتمان امام خمینی نشکارا اسنم شیعه را با مفاهیم اساسی 

ی هـا  هیتوصی چنان مثکم و استوار است که عنوه بر نینش هم  یا کرده است.  ینش هم

ایران نیز عنوان سند حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسنمی  به شفاهی و مکتوب او،

اساسـی جمهـوری    قـانون  .شـود  یمـ ، مثسـوب  ریرناپذییتغث ت شده است و از اصول 

ی مـردم را از  رماتکـای بـه    -2و ابتنای بر قواعد و مـوازی  اسـنمی    -0اسنمی ایران؛

: 0934فیرحـی،  اسـت ) ای  نو  از حکومت اسـنمی معرفـی کـرده     ریرناپذییتغاصول 

ای اسـت کـه   جمهوریت و اسـنمیت بـه گونـه   رک  ساختاری    دو077اصل  . )034

و از سوی دیگر مفهـومی اسـنمی از    دینما یم ارائهتفسیری دموکراتیک در اسنم شیعی 

نهادهایی است بـرای   ظهور ی اسنمیت و جمهوریت،جوار همای   جهینت که جمهوریت

 تضمی  ابعاد دوگانه ن ام یعنی اسنمی بودن و دموکراسی بودن است.

 جدیـد  ن ـام : »دیـ گو یمـ  ی درباره ماهیت ن ام جمهوری اسنمی چنی شهید بهشت

 و اختیـار  و انتخـاب  بـا  مـردم  کـه  است ن امی ولی اسنمی است ن امی ایران اجتماعی

 تع یـر  بـه  یا، مردم به خدمت راه در است ن امی، کردند انتخاب را نن خودشان گزینش

 اسـت  ن ـامی  مـا  نـده ین اجتمـاعی  امن  بنابرای ؛ اسنم هیپا بر مردمی است ن امی دیگر

 و مردمـی  اسـت  ن ـامی  و؛ اسنم برابر در متعهد ایدئولوژی فاقد ن امی نه ایدئولوژیک

 انسـان  نه و دوست انسان که اسنمی اومانیسم هم نن، ناسیونالیست و ملی نه اومانیستی

  «.42: 0931حسینی بهشتی، پرست )

باید اختیار دسـت  » :دانند ی  م)عقنییی عقلی ا مسئلهتعیی  سرنوشت را  حا امام،

مردم باشد، ای  یک مسئله عقلی است هر عاقلی ای  مطلب را ق ـول دارد کـه مقـدرات    

 :ندیفرما یمخمینی همچنی   امام« هر کسی باید دست خودش باشد.

حقـوق بشـر    از خود را تعیی  کنـد،  سرنوشت ای  ملت، یعنی هر ملتی حا دارد،»
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ق بشر هر کسی، هر ملتـی، خـودش بایـد سرنوشـت خـودش را      حقو هیاعنم در است،

کننـد  سرنوشـت خودشـان را تعیـی      خواهند یم، اند ستادهیا هم اآلنتعیی  کند، ملت ما 

  .«233همان: )

 هـم  قوانی  اسنمی من عو از اسنم، واسطه به« جمهوری اسنمی» در اندیشه امام،

  .063: 0973یمی، مق) یقانونوهم مشروعیت  ابدی یممشروعیت شرعی 

، ای  اسـت کـه هـم شـرایط     مییگو یم« ممهوری اسنمی»اینکه ما » :دیفرما یمامام 

بـر اسـنم متکـی اسـت، لـیک        ها  یا، شود یممنتخب وهم احکامی که در ایران جاری 

هسـت  انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری اسـت کـه همـه جـا     

  .«043همان: )

و  هـا  نوشـته ت جمهوری اسنمی به مثابه یک ن ام سیاسـی در  به طورکلی، مخت ا

 به شرح ذیل برشمرد: توان یم نثار امام را

 جمهوری اسنمی، حکومتی متکی بر قانون و ضوابط اسنم است.-0

 متکی به نرای عمومی است.-2

 «همان جمهوری است که همه جاست.»است شکل حکومت جمهوری -9

 به شرق و  رب نیست. حکومت مستقل است و وابسته-4

 حکومت م تنی بر عدالت اجتماعی است.-3

و دیکتاتوری در نن وجـود   است داد نزادند، احزاب ن امی م تنی بر نزادی است،-6

 ندارد.

  .073: 0932شکوری، صالثی، است )وظیفه علما ن ارت بر قوانی  -7

 اسـی اسـت،  ی گفتمـان اسـنم سی  ها لیتثلو  ها برداشتای  ساختار سیاسی نتیجه 

و  ی اسنمی با بیشتری  تضـمی  ها نرمانو  ها ارزشکه  ی تع یه گردیدها گونهکه به  چرا

از نن روسـت   یسـاختاربند به بهتری  نثو اجرا و صیانت گردد و اهمیت توجه به ایـ   

 ی ن ام جمهوری اسنمی پی برد.ها نرمانبه اهداظ و  توان یمکه از طریا نن 

ی ن ـام سیاسـی، اقت ـادی و    زیـ ر یپـ یت قانون اساسی در بنابرای  با توجه به اهم

اجتماعی، هر جامعه بررسی و تثلیل گفتمانی ای  مـت ، مهـم و سـازنده خواهـد بـود.      

قانون اساسی نشان خواهد داد که چگونـه کـارگزاران انقـنب اسـنمی بـه بازنمـایی و       
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 .پردازند یمملی  –بازخوانی، هویت جدید دینی 

اسی جمهـوری اسـنمی ایـران را بایـد م نـا و اسـاس گفتمـان        از ای  رو قانون اس

 دینی جمهوری اسنمی ایران تلقی کرد. –سیاسی 

در قانون اساسی جمهوری اسنمی ایران اسنم دال مرکزی گفتمان انقنب اسنمی 

 ی و کلیه حقوقی که برای افـراد شـناخته شـده اسـت،    دموکراس ی نزادی،ها دالاست و 

 پـس  .ابـد ی یمـ  انیـ   جراسـنم ) یمرکـز تند که بر مثوریـت دال  ی شناوری هسها دال

 دهنـده احیاگر اسنم سیاسی به عنوان گفتمـانی کـه بازتـاب     توان یمانقنب اسنمی را 

ی اسـت دانسـت.   المللـ   یباندیشه و عمل مسلمی  نس ت به مسائل اجتماعی، سیاسی و 

نهـایی   کلمهگردید، با استناد به  یی که با ظهور و بروز انقنب نوپای ایران ن ازگرا اسنم

ـ پداسنم و رجو  به قانون اسنم، به بازنمایی متفاوتی از  . پـردازد  یمـ و مسـائل   هـا  دهی

اسنم سیاسی که شاهد ظهور نن در پی انقنب ایران هستیم، از نو  سنتی نن اسـت کـه   

ز دریچـه  در پی ارائه و اجرای تمام و کمال اصول اسنم بوده و نگاهشـان بـه مسـائل ا   

یی را بـا  ها یناسازگاراسنم ناب و تام بوده است که چنی  نگرشی همواره تعارضات و 

  ربی در باب مقوله حقوق بشر موجب گردیده است. شهیاند

ابتدائاً با ن ر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسنمی ایران نتیجه پیـروزی انقـنب   

م و خواسـت اکثریـت مـردم در    دینـی گـروه حـاک    –اسنمی و پیامد ن رات فرهنگـی  

نخست به سراغ نگاه اسنم )ال ته من ور فهم اسـنمی   وهلهاسنمی کردن است، باید در 

ـ تأحقوق بشر رفت کـه در   مقولهفقها و علما و بانیان انقنب اسنمی است  به  ایـ    دیی

ن به سراغ مقدمه و اصول قانون اساسی رفت. چنانچه در مقدمه ای  قـانو  توان یممطلب 

نمده: قانون اساسی جمهوری اسنمی ایران م ی  نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و  

اصول و ضوابط اسنمی است که انعکاس خواست قل ی  بر اساساقت ادی جامعه ایران 

. یا در اصل دوم که اصل و م انی عقیـدتی اسـنمی را پایـه و اسـاس     استامت اسنمی 

ت. همچنی  اصل چهـارم قـانون اساسـی کـه کلیـه      ن ام جمهوری اسنمی قرار داده اس

قوانی  و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقت ادی، اداری، فرهنگی، ن امی، سیاسی و  یره 

قـوانی  و مقـررات    همـه را م تنی بر موازی  اسنمی دانسته و ایـ  اصـل را حـاکم بـر     

 .شمرد یم
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دوم قـانون   کـه اصـل   هاسـت  رسـاخت یزقانون اساسی م تنی بر یکسری م ـانی و  

: جمهوری اسنمی ایران ن امی اسـت بـر   دارد یمو مقرر  پردازد یم ها نناساسی به بیان 

 ایمان به: هیپا

خدای یکتا )ال اله اال اهلل  و اخت اص حاکمیت و تشری  به او و لـزوم تسـلیم    -0

 در برابر او.

 وحی الهی و نقش بنیادی نن در بیان قوانی . -2

 نن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا سازندهمعاد و نقش  -9

 عدل خدا در خلقت و تشری  -4

 امامت و ره ری مستمر و نقش اساسی نن در تداوم انقنب اسنمی -3

 با مسئولیت او در برابر خدا. توممو نزادی  کرامت و ارزش واالی انسان -6

گر ماهیـت  دی  و مـذهب و بیـان   گانه پنجکه بندهای اول تا پنجم بیان کننده اصول 

 ی مذه ی است.ها ن رگاهدینی و مکت ی ن ام جمهوری اسنمی و نفوذ 

اجتماعی پس از انقنب و ساختار حقـوقی   –بنابرای  در فرایند تث یت ن ام سیاسی 

ی نن بارهـا بـر مقـررات    جـا  یجـا جدید با قانون اساسی تدوی  و ت ویب شده که در 

ری اسـنمی بـه عنـوان ن ـام حکـومتی      شده است و در بیان م انی جمهو دیتأکاسنمی 

کرامت و ارزش واالی انسان به عنوان م نـای ششـم در اصـل     اگرچهجدید در ایران نیز 

بـا   تـومم دوم قانون اساسی ذکر شده، ولی در همی  بند نزادی و کرامـت واالی انسـانی   

مشـخص  نن را   یتأممسئولیت او در برابر خداوند تعیی  گردیده و در ادامه نیز راههای 

بر اساس کتاب و سنت مع ومی   طیالشرا جام کرده که اولی  نن، اجتهاد مستمر فقهای 

)س  است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشـرفته بشـری و نفـی هرگونـه     

: 0934فـر،  ضـیایی است )ی، سلطه گری و سلطه پذیری ذکر گردیده کش ستمستمگری، 

تثت عنوان ف ـل   42-03نیز که طی اصول   . در ف ل سوم قانون اساسی216-217

قید مـوازی  اسـنمی    صراحتاًحقوق ملت، قواعد مختلفی تعیی  گردیده، در شش مورد 

 یا م انی اسنمی ت ریح و یا ذکر گردیده است.

قانون اساسی مزبور، اسنم همه چیز را تثت الشعا  قرار داده و اسنم  در ، یبنابرا

سان حکومت ایـران، حکـومتی اسـت مـذه ی       یبد .ستامرج  تمامی قواعد و اصول 
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ی شـده اسـت. از   گذار انیبنم انی مذهب اسنم  بر اساسیعنی بر م نای اعتقاد به خدا و 

ای  رو در ن ام جمهوری اسنمی قانون من عو از اراده و خواسـت مـردم نیسـت بلکـه     

و قادر مطلا  ام یعلنن دستورات و احکام صادره از جانب خالا متعال و حکیم و  منشأ

است و توسط کتاب و سنت با عنایت به فهم و تفسیر فقها و خ رگان در دیـ  تن ـیم و   

 تنسیا گردیده است.

حضرت امام در پیام خود در مورد قانون اساسی خطاب به مجلس بررسـی نهـایی   

 :دارند یمقانون اساسی جمهوری اسنمی ایران بیان 

سنمی ایـران اطـن  دارنـد پوشـیده نیسـت کـه       از انقنب ا ننان کهاز  کی چیهبر »

ای  انقنب و رمز پیروزی نن اسنم بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکـز تـا    زهیانگ

جمهوری اسـنمی   «اهلل اک ر»شهرها، قرا، و ق  ات با اهدا خون و فریاد   یتر افتادهدور 

ثریت قریـب بـه اتفـاق بـه     و اعجاب نور با اک سابقه یب رفراندومو در  را خواستار شدند

 یینهـا  یبررسـ  مجلـس  مـذاکرات  مشروح صورت)ی دادند و ...رم «جمهوری اسنمی»

 « 5: 4631، یاساس قانون

 ی است اسـنمی دولت نتیجه اینکه، بر اساس قانون اساسی دولت جمهوری اسنمی،

و و دولت اسنمی، دولت مکت ی است یعنی: بر اساس راه حل معینی برای مسائل فقهی 

ـ یب جهـان ی  و ارت اط همه قـوانی  نن بـا ایـ     نیب جهانبینش کلی از هستی و جامعه ) ی ن

 . 34: 0933تسـخیری،  اسـت ) بنابرای  توحیـد اسـاس جامعـه اسـنمی     ؛ استوار است

ویژگی بنیادی انقنب اسنمی، مکت ی و اسنمی بودن نن است و اسنم بـه طـور کامـل    

دیـ  فطـرت یعنـی دیـ       اصـوالً انسان، هماهنگ و  با فطرت به عنوان امتیاز اول و نخر

و موضـوعات بایسـتی از دریچـه اسـنم و تفکـر       مسائلانسانیت است. از ای  رو کلیه 

 توحیدی نن تجزیه و تثلیل گردد.

 

 بشر و حقوق. گفتمان اسالم سیاسی 4

،  یر قابل اث ـات  ها دورهو تمام  ها تمدنوجود عقننیت جهان شمول مشترک تمام 

ـ  کند یمی مردم شناسان چنی  چیزی را نفی ها یبررس است. عقننیتـی خـنظ     یو چن
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 ی حقوقی در جوام  مختلف است.ها ن امی تدوی  ها منطاگوناگونی 

حسب اینکه حقوق مستقیماً در کنار مذهب گام بردارد یا از نن فاصله بگیـرد و بـه   

ی  یـر  ها تشکلقل یا اعت ار مذهب مربوط، حسب اینکه مسئله مربوط به کشورهای مست

  .042-04: 0932مونیک شمیلیه، کند ) یممستقل باشد، تفاوت پیدا 

تکامل حقوق بشر در حقیقت مرهون و مدیون ادیان بزرگ الهی است که در طـول  

. اکنون تردیـدی نیسـت کـه    اند داشته ها انسانرا بر حقوق مساوی  دیتأکتاریخ بیشتری  

ـ پا توان یمق بشر بر جای گذاشته و حتی عمیقی در تکمیل حقو راتیتأثمذهب  و  هـا  هی

 . در ن ام حقوق 97-93ی ناب حقوق بشر را در مذاهب جستجو کرد. )همان، ها شهیر

و با توجه بـه قاعـده    بشر اسنمی به دلیل ابتنا، قواعد و مقررات حقوقی بر فطرت بشر

یـت اصـل بنیـادی     و نیـز رعا  الزام به همان معتقدات و اصول پذیرفته شده ادیان دیگـر 

 .داند یماساس ای  نگرش امری جهان شمول  عدالت، حقوق بشر را بر

در حقیقـت  « فرهنگ جهان شـمول »منتها  رب با اعطای فرهنگی به خود به عنوان 

همـواره سـعی    ؛ و 446همان: است )نموده « فرهنگ خود»اقدام به جهان شمول کردن 

کرده است. ایـ  مهـم در بـاب مفهـوم      ی خویشها شهیانددر هژمونی نمودن فرهنگ و 

 حقوق بشر نیز صادق است.

ی مختلف در جهـان  ها فرهنگو  ها ینیب جهانیکی از معضنت اعنمیه حقوق بشر 

یک بیانیه یا اعنمیه را جهان شمول تلقی و به عنـوان میـراث    توان یماست و به سختی 

ی اعنمیه حقـوق بشـر   ولشم جهاناز  میتوان یمحقوق بشر معرفی و عرضه نمود. زمانی 

ی مختلف را اد ام و تلفیا نماید و ایـ   ها فرهنگو  ها ینیب جهانصث ت کنیم که بتواند 

و یعنی اصول انسانی مورد پذیرش در کلیه جوام   ها حداقلممک  نیست، مگر اینکه بر 

و  نس ت به اصـول  توان ینمنماید، ال ته از ای  حقیقت نیز ن اید گذشت که  دیتأکرا  ملل

بـود و از نن   تفـاوت  یبی مختلف، ها ینیب جهانو  ها فرهنگ بهانهبشری، به  حقهحقوق 

ی نامشرو  و متجـاوز و متثجـران   ها حکومتو  ها دولتدر ای  صورت  ؛ کهگذر نمود

هـا و  به ای  بهانه و منطا به توجیه تجاوزات و زورگـویی  ابندی یمو زورگویان، فرصت 

 د.و ... خود بپردازن ها ضیت ع

و هژمونیک نمودن فرهنگ و باورهای  شمول جهان در جهتدر مقابل تنش  رب 
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یی چـون حقـوق بشـر کـه ابتنـای نن بـر       هـا  نـه یزمبه ویژه در مختلف )خود در ابواب 

یی که شر  را در تمام امور مدخل گرا اسنم شمندانیاند اومانیسم و سکوالریسم است ،

 و معنـا  ث ات بردن میان از به من ور وضوعاتو مساختارشکنی مفاهیم  درصدد ،دانند یم

ی شـناور برگـرد   هـا  و دالبازتعریف مفاهیم  و رقیب از یکسو گفتمان هژمونی شکست 

 توحید  از سوی دیگر هستند.) یاسنمی ها شهیانددال مرکزی 

 انیگرا اسنمدر ای  دوران، مدرنیسم  رب به عنوان  یر و به مثابه عامل برانگیزنده 

ی شـیعه مـدرن داخلـی در    هـا  دولتنن در برابر مدرنیسم  ربی  جهینته و در عمل نمود

  .046: 0933بهروز لک، بودند )جهان اسنم، خواهان احیای دولت اسنمی 

در ای  راستا، دال و نشانه حقوق بشر در حوزه گفتمان از معنای پیشی  خود تهـی  

اسـنم و  ) بیـ رقگفتمـان  و هـر دو   ردیـ گ یمـ گردیده و در حوزه گفتمان گونگی قرار 

هستند تا ای  نشانه )حقوق بشر  را بر مثور دال مرکـزی خـویش معنـا       درصدد رب

 بخشند.

دال و  رابطـه مفهوم حقوق بشر در مکتب اسنم سیاسی با توجه به انعطاظ پذیری 

 .ابدی یمهای نن معنایی مشخص مدلول و ارت اط با عناصر و وقته

ن دال شـناوری اسـت کـه گفتمـان اسـنم سیاسـی       بشر به عنـوا  حقوق سان،بدی 

 اسنم سیاسی بر م نای ساختار و ن ـام معنـایی خـود،    گفتمان به نن معنا دهد. کوشد یم

ی سازگار با ن ام معنایی خویش را برجسـته سـاخته و مـابقی را بـه     ها مدلول کوشد یم

زش یکسـان  از ار هـا  گفتمـان ی شـده در درون  بنـد  مف ـل ی هـا  نشانه  یا حاشیه براند.

گفتمان اسـنم سیاسـی در    در دال مرکزی است. ها نشانهای    یتر مهم برخوردار نیستند.

حـول نن انسـجام    هـا  نشـانه مرکزی کرامت انسانی است و سـایر   دال باب حقوق بشر،

هـر   و که هر نشانه ممک  است چندی  معنا داشته باشـد  چرا ،کند یمو معنا پیدا  ابدی یم

معانی را بر حسب همخوانی با ن ام معنایی خود تث یـت و مـابقی را   گفتمان یکی از نن 

 .دینما یمطرد 

 هـا  دالبا تکیه بر تفکر توحیدی خـویش، بـه    دینما یمگفتمان اسنم سیاسی سعی 

عنـوان   به ی و فرهنگی،مدن اجتماعی،-ث ات معنا بخشد. حقوق متعدد سیاسی، اقت ادی

گفتمان توحیدی اسنم سیاسی بـر گـرد دال    یبند مف لی شناوری هستند که در ها دال
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و در راسـتای   رسـند  یمـ تث یت معنایی  و بهوقته بدل گشته  به کرامت انسانی ،) یمرکز

 از حقوق بشر اسنمی صث ت کرد. توان یمی بند صورتای  

 کلمـه  مثوریـت  بر راها  نشانه وها  دال مجدد بازنمایی و ها یبازخوان سیاسی اسنم

 داند یمسیاسی  ذاتاًکه اسنم را  است گفتمانی سیاسی. اسنم دینما یم حطر اسنم نهایی

 .کند یم اذعان سیاست امر در اسنم گیری جهت به و

سرنوشـت   دربـاره کسانی هستند کـه بـرای تفکـر     انیگرا اسنمبه گفته بابی سعید، 

. در ننـد یب یمخود را در اسنم  ندهینو  کنند یمسیاسی خود از تع یرهای اسنمی استفاده 

. اسـنم در گفتمـان اسـنم    شـود  یمگفتمان اسنم سیاسی، اسنم به یک دال برتر ت دیل 

سیاسی یک نیی  معنوی اخروی نیست، بلکه نگرشی فراگیر و چند بعـدی از اسـنم را   

 ردیــگ یمــی زنــدگی انســان را در بــر هــا هیســو همــهبــا نگرشــی کــه  کنــد یمــبیــان 

  .091-023: 0933سجادی،)

 متفـاوتی  یهـا  برداشـت  و تفسـیرها  بـا  خـود  درون در سیاسی اسنم کنن گفتمان

. انجامـد  یمـ  سیاسی اسنم یها گفتمان خرده گیری شکل بهها  برداشت ای . است همراه

 روشـنفکری  و بنیـادگرایی  گفتمان حدیو، اهل و گری سلفی گفتمان ن یر ییها گفتمان

 و سـنتی  برائتـی،  و احتیـاطی  اصـولی،  و گـری  اخ ـاری  گفتمـان  و سنت اهل در دینی

 برداشـت  بـا  کـه  اسـت  سیاسـی  اسـنم  یهـا  گفتمان خرده ها  ی. اتشی  در روشنفکری

 سـازی  هویـت  و یبنـد  مف ل به سیاست حوزه در دی  دخالت از حداکثری و حداقلی

 نشـده  تث یتکامنً  گفتمانی یها تیهو الکنو گفته به که ننجا از ولی. پردازد یم خویش

 میهسـت  روبـرو هـا   گفتمـان  بـازخوانی  و بازسـازی  احتمـال  با هموارهاند  مثتمل ورام و

 در که سازد یم فراهم را امکان ای  الکنو و موظ همچنی  هژمونی مفهوم . 63همان: )

 خـود  کـه  معنـا  تولیـد  و بازنمـایی  فرایندهای گیری شکل سیاسی، اسنم گفتمان بثو

 اکتسـابی  امر ها تیهوگردد، چرا که  بررسی ،است خاصی یها تیهو و کردارها سازنده

نسـ تاً   معنـایی  خلا و تولید. شود یم حفظ یا ایجادها  گفتمان لهیوس به و است موقتی و

. انجامد یم هویت استثاله یا جدید هویت تولید باز به گفتمان یک درون در شده تث یت

 گفتمـانی  دئولوژیکای یبند صورت یک سلطه اثر در گفتمانی ن م یک فرکنظ، گفته به

 گفتمـان  یـک  اعمـال  و معـانی    ی ـت ) شـدن  ط یعـی  بـه  دیگـر  یهـا  یبندصورت بر
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 برابـر  درانـد  نمـوده  یابیـ  تیموقع را خود دیگر گفتمان درون در که فاعننی. انجامد یم

 .کرد خواهند مقاومت مزبور گفتمانسلطه 

 بـر  تنها که است مراهه درونی تنو  با دارد، وجود اسنم از که مختلفی یها گفتمان

 مشخ ـی  و شـده  تث یـت  مدلول اسنم، دال یا نشانه. دارند توافا اسنم مرکزی دال سر

 نن بیـانگر  کـه  است مضمون و معنا از تهی  سنت و قرنن) مت  از خارج و جدا و ندارد

هـا   فـر   پیشا و افراد تفکرات سطح و ها تیموقع و شرایط به بسته اسنم دال که است

اسنم نیز بثو حقوق ملـت   . درشود یم شامل راها  مدلول از یا مجموعه ،ها همف پیشا و

و اسـاس   منشـأ انسانی  و کرامتو بشر را بر مثوریت بثو کرامت استوار نموده است 

 حقوق انسانی بر شمرده شده است. همه

 چهـارچوب  در ایـران  در اسـنمی  انقـنب  وقـو   پی در سیاسی اسنم گونه بدی 

 و مسـلط  گفتمـان  یهـا  دال نفـی  من ـور  به و جهت در گردید بازنمایی مقاومت هویت

 .خاص تع یر و تفسیر با اسنمی گفتمان دادن قرار دسترس در و یاعت ار ده

 گفتمـان  زیـرا  اسـت،  سازنده و مهم یا نشانه ییگرا اسنم گفتمان در الهی حاکمیت

 و اجتمـاعی  حیـات  از یا ژهیـ و یبند صورت به الهی حاکمیت به اعتقاد با سیاسی اسنم

 بـه  او ناحیـه  از و اسـت  خداونـد  نن از تنهـا  قـدرت  و حاکمیت. رسد یم قدرت روابط

 ... شود یم واگذار زمی  در خدا جانشی  عنوان به انسان،

هرچند  است، بوده حقوق ای  مث ت و دیمؤ حا دی  عنوان به اسنم راستا، ای  در

 مـداف   همواره اسنم گفتمان. دارد را خویش خاص ن ر و ایده گزاره، ای  به نس ت که

 ایـ  ؛ کـه  یتعال یبار رضایت جهت و راستا در منتها است بوده بشر یها ینزاد و حقوق

 از متمـایز  و متفـاوت  کـه  نورد خواهـد  خـویش  دن ـال  به را نتایجی و نثار نخر قسمت

. است نن یلی رالیست و اومانیستی مفهوم در بشر حقوق بثو خواستگاه یا  رب، گفتمان

 یبنـد  مف ـل  بـه اند  نموده سعی همواره یکدیگر با تعار  و رقابت در گفتمان، دو ای 

 از برتـر  و متمـایز  هـویتی  و پرداختـه  خویش خاص گفتمان ارائه و بیان جهتها  گزاره

 نمایند. ارائه خود از را رقیب گفتمان

هستی تنها بـه   عوالم همهدر ای  نگرش، انسان تنها موجود برگزیده خداوند است، 

 گفتمـان  من ـر  . ازانـد  دهیـ گردخاطره او و برای رساندن به کمال و سعادت وی ایجـاد  
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 ایـ  فرماسـت.   حکم نن بر ن می و دارد پی در هدفی نشده، خلا بیهوده جهان اسنمی،

 جزئی نیز انسان. است ناقص دیگری بدون یکی که دارد ساختاری واجزا،  ن ام، و ن م

 همـه . است عادالنه و درست راستا ای  در چیز همه. است من م وعهمجم و ن م ای  از

. است سلوک در ط یعی ن م و پویاست جهاناند.  حرکت در خویش هدظ پی در ذرات

 ط یعـت ) ط یعـت  ایـ   بـا  ننچه هر. اند یعیط  ن م ای  از بخشی نیز وی حقوق و انسان

 ط یعـی  عدالت برابری، دی،نزا. است ن م ای  با منط ا است، همگون و سازگار  انسان

 نزادیذاتـاً   انسان که چرا ،اند ن م ای  از بخشی ،رندیگ یم سرچشمه اشیا، ط یعت از که

 .است خواه عدالت و طلب

 و مسـئولیت  بدون نزادی و گردند یم جم  هم با تکلیف و حا اسنمی گفتمان در

 حقوق یعنی؛ دیگرندیک ملزوم و الزم دو ای  و ندارد وجود تکلیف و الزام بدون حقوق

 از بعـد  تنهـا  بشر، حقوق اسنمی تفکرات از دسته ای . است تکلیفمان انجام پرتو در ما

 حتـی  دسـته  ای . کند یم پیدا ذاتی یا ط یعی حقوق انسان که است الهی تکالیف پذیرش

 .دانند یم ها تیمسئول و تکالیف درک و پذیرش گرو در را ذاتی حقوق

معنی ای  است کـه ایـ  حقـوق     به ،کنند یمصث ت  سنموقتی از حقوق بشر در ا

حقوقی که دیگـران اعطـا    در .گذار قانونتوسط پادشاه یا  نه توسط خدا اعطا شده است،

در  ؛ امـا اعطای فرمان دیگری نن را نقـض کننـد   با اند لیماهر زمان که  توانند یم کنند یم

هیچ کس حـا نـدارد نن   اسنم حقوق بشر حقی است که توسط خدا اعطا شده است و 

  .060سوایایا : کند )را لغو یا نقض 

ی هـا  نمـوزه متفکران اسنمی، اصول حقوق بشر به طور کامل با   یتر مهمبه اعتقاد 

که برای مسلمانان حقـوق بشـر از کلیـه     کند یم دیتأکقطب  دیس مذه ی هماهنگ است.

. ابـواالعلی  شـود  یمـ  مشـتا  ،ی مستند پیـام ر ها و نموزهق یل قرنن  از مناب  نشکار الهی،

مودودی، اظهار داشت که اسـنم بهتـری  بنیادهـا را بـرای حکومـت دمـوکرات فـراهم        

کـه   گونـه  همـان قرار دهنـد.   مدن رتنها خدا را  خواهد یمکه اسنم از مردم  چرا ،کند یم

 خلیفه خـدا در  ها انساناسنم نیز هر کدام از  در افراد در دموکراسی خود خلیفه هستند،

  .9:  2113نیرن اوه، هستند )زمی  

شاهد شـکل گیـری گفتمـان اسـنمی بـا رویکـرد        با پیروزی انقنب اسنمی ایران
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 هـا  دالخاص خویش هستیم. دال مرکزی گفتمان اسنمی مزبور توحیـد اسـت و سـایر    

ی است که از بـار  هیبد ؛ وی گردند و انسجام پیدا کنندبند صورت باید برگرد ای  مفهوم،

 ی مفـاهیم حقـوق بشـر ماننـد نزادی،    برخـ  یی متفاوتی نیز برخوردار خواهند شـد. معنا

 قـانون  .کننـد  یمـ معنای خاصی داللت  بر درون گفتمان اسنمی، ... درو عدالت ی،برابر

 فیـ و تعرعنایت بـه گفتمـان اسـنمی بـه شناسـایی       با اساسی جمهوری اسنمی ایران،

ـ اوامتعددی که در  ریو تعاباز تفاسیر  ؛ و جداپردازد یمحقوق مذبور  انقـنب مطـرح    لی

...  ی وبرابـر  ،عدالت ی دیگر، )مفاهیمی مثل نزادی،ها دالانسجام معنایی  با بوده است،

توحید  و با اتکا به همی  اصل، توانست یک ن ام معنـایی را ترسـیم   ) یمرکزدال  حول

ـ     و منسجم ده و بـه گفتمـان   نماید که مق ول عموم افتد و در اذهـان عمـوم تث یـت گردی

ی اقدامات صـورت گرفتـه در ایـ     در راستا ژمونیک در درون جامعه ایران بدل گردد.  ه

در ق ـل از   و مـردم ی امام ها نرمانبه مفهوم ساختار شکنی اشاره نمود که  توان یمزمینه 

 ،برنمـد  درصـدد  با هدظ از میان بردن ث ات معنایی و هژمـونی گفتمـان حـاکم،    انقنب

نمایـد و در جهـت رسـیدن بـه ایـ        تیو تث   یگزیو جادی را شکل داده جدی گفتمان

ادامـه ایـ     در پوشیده شـود.  ها ننبازتعریف و معنای جدیدی بر  ها دالی ستیبا مق ود،

تث یت  میو مفاهبرنمدند معانی  درصدد ها و ایدئولوژی انقنب،روند و با توجه به نرمان

اسـتفاده از   و بـا  مرزهای ایـران منتقـل نماینـد    خارج از و بهشده خود را جهانی نموده 

جهت  و درخویش را در جهان خارج تث یت نماید  گفتمان ی خود،ها ارزش و ها تیقابل

 گفتمان مقابل بپردازد. و طردمقابل به تضعیف 

ی از قـوانینی اسـت   ا مجموعـه بشر اسنمی  حقوق خنصه مطالب گفته شده اینکه؛

. ایـ  قـوانی  از اصـالت و واقعیـت برخوردارنـد و تنهـا       ندا ینیتکوی ها شهیرکه دارای 

زاییده انتزا  در یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی نیستند. هر چیز که خود، تکـوینی  

باشد یا ریشه در تکوی  جهان واقعیت داشته باشد، برهان پذیر اسـت. در ن ـام حقـوق    

ار و علت  ایی نن نیز لقای فاعلی ای  ن ام، پروردگ م دمبشر اسنمی، تدوینگر اصلی و 

ی است. خداوند متعال م دی است که هیچ فاعلی پیش از او ن وده و پـس از او  تعال یبار

ی بالعر  ها فاعلگونه که نخواهد بود. نیز هیچ کس جز او  ایت با لذات نیست. همان

ات ی بالعر  نیز باید به همان  ایـت بـا لـذ   ها تی اباید به فاعل بالذات منتهی شوند، 
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تـا نشـانه    کند یم  و اینکه اسنم سیاسی تنش 3و  3: 0930جوادی نملی، ) انتها یابند.

حقوق بشر را بر مثوریت دال مرکـزی اسـنم و اصـالت خداونـد توحیـد مثـوری در       

ی گفتمانی خود وارد کند. برای ای  کـار، سـخ  از حقـوق بشـر اسـنمی در      بند مف ل

درصـدد بـر    انیـ گرا اسـنم بـه ایـ  من ـور     ؛ وشود یموارد  انیگرا اسنمادبیات سیاسی 

ی دینی ها نموزه چهارچوبتا مستندهای دینی ناظر به حقوق بشر اسنمی را در  ندین یم

از مناب  اسنمی استخراج و تن یم نمایند. ت یی  حا زندگی و کرامت، حا نزادی بیان و 

 انیـ گرا اسـنم . ردیگ یماندیشه در چهارچوب شریعت اسنمی برای ای  من ور صورت 

ی اسنمی ناظر به حقوق و کرامت انسـانی و  ها نموزهتا با استناد به برخی  کند یمتنش 

ت یی  حا حیات، نزادی بیان و اندیشه، توجه و اهتمام گفتمان اسنمی به مسئله حقـوق  

ی کند. بـرای ایـ  کـار،    بند صورتبشر را بر مثور دال مرکزی اسنم و توحید مثوری 

ی هـا  دالی سـاز  برجسـته بـه   سو کای  گفتمان که یک رفتار دوسویه، از ی پردازان هین ر

و از سوی  نورند یمناظر به حقوق انسانی و حقوق شهروندی در متون و مناب  دینی رو 

سـجادی،  کننـد )  یمـ ی ن ری حقوق بشر  ربـی را دن ـال   ها یکاستی ساز برجستهدیگر 

0933 :062-069.  

شر در قانون اساسی و گفتمان اسنم سیاسـی بـر مثوریـت    بنابرای  مفهوم حقوق ب

متقابل مسئولیت و تکالیف بشر در ق ال خداوند مورد پـذیرش قـرار    رابطهتوحید و در 

، ولی ایـ  امـر   کند یم. ای  امر هر چند حقوق بشر  ربی را در بیشتر موارد نفی ردیگ یم

نسـ ت بـه دال حقـوق بشـر     ی و عدم اهتمام گفتمـان اسـنم سیاسـی    تفاوت یببه معنای 

تا نشانه حقوق بشر را بر مثوریت دال مرکزی  کند یمنیست، بلکه اسنم سیاسی تنش 

ی گفتمانی خود وارد کنـد. بـرای   بند مف لمثوری در  دیتوح اسنم و اصالت خداوند،

شـود   یموارد  انیگرا اسنمای  کار، بثو حقوق بشر اسنمی در ادبیات سیاسی اسنم و 

  .069: 0964بر حقوق اساسی،  درنمدی)

. حقـوق  شود یمدر گفتمان اسنم سیاسی، اسنم و کرامت انسان به دال برتر ت دیل 

و بـا   دهـد  یمبشر اسنمی، گفتمانی است که کرامت انسان را در کانون توجه خود قرار 

 . در ایـ  گفتمـان دیـ  صـرفاً    پـردازد  یمـ ای  مفهوم به مقابله با مفهوم مشابه  یر  ربی 

ی حیـات ندمـی را در   ها عرصهاعتقاد نیست بلکه دارای ابعاد فراگیرتری است و تمامی 
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  .031همان: ) ردیگ یمبر 

گفتمان اسنم م ارز بـا مثوریـت ضـرورت تثقـا حکومـت اسـنمی م تنـی بـر         

بازشناسی است. وجه تسمیه ای  گفتمان بر ای  م نـا صـورت پذیرفتـه     قابل ،هیفق تیوال

ی علمیـه از الک انفعـال حـاکم بـر     هـا  حوزهچنی  گفتمانی، از سویی که با شکل گیری 

کـه   خویش خارج شدند و از سوی دیگر مدلی بدیل برای حاکمیت سلطنت ارائه شـده 

در سایه نن اس اب بسیج مردم و به چـالش کشـیدن ن ـام پادشـاهی فـراهم گردیـد. در       

ادی و ... مـورد عنایـت   ی مختلف چون عـدالت، نز ها نرمانگفتمان اسنم م ارز، اگرچه 

قرار گرفته است، اما نرمان اصلی مورد ن ر صاحب گفتمـان، متوجـه حکـومتی اسـت،     

ی انسان مسلمان باشد و از سوی دیگر عملـی  ازهایناسنمی از سویی پاسخ گوی جمله 

 در سایه خود تعهد نماید. و مط وعات ملت را ها نرمانشدن سایر 

بینش توحیدی، جهان را مرکز از دو ساحت مـاده  امام خمینی در حالی که م تنی بر 

یی چـون  هـا  یژگـ یوکـه از   شناسـد  یمـ ، انسان را موجود و شـأنی  کند یمو معنا معرفی 

در فلسـفه سیاسـی    ننچـه . بر ایـ  م نـا   مند است بهرهاختیار، نزادی، عقننیت و تکلیف 

ه به ای  دو بعد و ، اوالً توجدینما یمتوجه و اهتمام جدی  ستهیشاایشان در باب انسان، 

  .43-44افروغ، صالثی: است ) توممانثانیاً تنش در جهت به کمال رساندن 

س  انسـان دارای کرامـت نفـس    ) ینیخمقرننی و عرفانی حضرت امام  شهیانددر 

که بر خواسته از سـاختار معرفتـی انسـان، جلـوه رحمـت الهـی و خلیفـه الهـی،          است

ی انسـان، عـدالت   نزادل ی انسان، اختیار و خ ی ه حقیقت جوئی و کمال و سعادت ط

ی وگـو  گفتخواهی، تربیت پذیری و تهذیب نفس، اخوت و همزیستی مسالمت نمیز و 

  .096: 0936، است )مؤدب ها انساناحس  میان 

و بـر پایـه تفکـر قرننـی و      داند یمرا دوست یکدیگر  ها انسانحضرت امام تمامی 

اسنم را بشـر دوسـت و بـا توجـه بـه ضـرورت        رسیدن به کرامت انسان، پیام ر گرامی

 .ندیفرما یم ها انساناحترام متقابل بی  همه 

ما، بشر دوسـت بـود و بـرای     الشأن میع ما بشر دوست هستیم، پیغم ر ما، پیغم ر »

و با همـه اقشـار    میکن یمو تثمل شاق کرد و هم به پیروی از نن دستور  ها زحمتبشر 

، روابط حسنه داریم، به شرط اینکه روابط متقابل و احتـرام  بشر، با تمام مستضعفان عالم
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 «متقابل باشد.

 شـمارد  یمـ : اسنم هم حقوق بشـر را مثتـرم   دیفرما یمایشان در باب حقوق بشر 

. ردیـ گ ینمـ نزادی را از هیچ کس  حا ،ردیگ ینم، حقی را از هیچ کس کند یموهم عمل 

 هـا  ننکه حا نزادی را به اسم نزادی، از  که کسانی بر او سلطه پیدا کنند دهد ینماجازه 

 سلب کند.

 توانـد  یمـ ی کنونی، تنها ن ام الهی است که ها ن اممنتها ایشان معتقدند که در میان 

ی ذاتی و رو به کمـال او  ها قوهکمال و کرامت انسانی را مثقا کند و زمینه ساز فعلیت 

 :دیفرما یمباشد و 

بـرای شـما، بـرای رشـد و تکامـل شـما بـرای        ای مسلمانان جهان ... نن ن ام که »

ی بپا شده، ن ام الهـی اسـت کـه    خوار خونسعادت دنیا و نخرت شما، برای رف  ظلم و 

  .34همان: است )باالتری  نن ن ام اسنمی 

نن از  که حقـوق بشـر از دیـدگاه اسـنم و بـه ت ـ        شود یمپس ای  نتیجه حاصل 

 کرامـت  رفاً تط یقی نیست. اصـولی چـون:  دیدگاه قانون اساسی، یک بثو انفعالی و ص

اجتمـاعی، تعلـیم و     یتـأم انسان، نزادی، مساوات، برخورداری از امنیت، دفا  مشـرو   

تربیت و نفی اکراه و اج ار و حمایت از حقوق زن و کودک و مثرمات جامعه و احترام 

و  مفـاهیم  از ی انسـان، قـرارداد به مالکیت و دیگر مفـاهیم حقـوق ط یعـی و فطـری و     

 .استی حقوقی و سیاسی، نشنا در فقه و تاریخ اسنمی ها مقوله

ی گوناگون زندگی و به ویژه ع ادت و حقوق، بـر نن اسـت   ها نهیزماسنم با پیوند 

که با ایجاد انسجام و سازگاری درونی، با ن ام حقوقی خود را پیراسته و اسـتوار سـازد.   

م صـادق )   را فهمیـد کـه فرمـود:     مفهوم نن روایـت شـکوهمند امـا    توان یمدر اینجا 

؛ انسانی کـه  کند یمپروردگارا، در همه رفتارها و حاالت یک انسان وظیفه شناس تجلی »

  .23: 0930)جوادی نملی، «. گذارد یمبه حقوق دیگران احترام 

ی داده شده اسـت  ا ژهیودر دی  م ی  اسنم و نیز نیات قرنن کریم به انسان اهمیت 

ریف و نمونــه قــرار داده و دارای کرامــت انســانی دانســته اســت. و او را موجــودی شــ

  و بدی  لثاظ او را برخوردار از امتیازاتی دانسـته اسـت کـه لـذا هـم ننـان       71)اسرا،/

سرنوشت  تواند یمبا مسئولیت است که به موجب نن  تومم اراده «نزادی»از برخورداری 
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  .03 یند. )جاشیه/کار خوب و بد خویش را ب جهینتخویش را رقم بزند و 

م ارزه پیام ران و بزرگان دینی در طول تاریخ در جهـت در هـم شکسـت  و     اساساً

های ناشی از قومیت، نژاد و ثروت و  یـره  امتیازهای ط قاتی و تفاخرات و برتری جوئی

و ارزش دادن به شخ یت ذاتی انسان و نزادی او بوده است، ع ارت معروظ علـی بـ    

ـ تأک، «ه دیگری م اش در حالی که خدا تو را نزاد نفریده اسـت بند»ابی طالب که:  بـر   دی

اسـت  توجه دادن انسان به ارزش ذاتی خود و نفی اسارت و بردگی او به هر شـکل نن  

  .97: 0934مهرپور، )

و ایـ  سیسـتم قـانونی بـر اسـاس       انـد  ختهینمدر فقه اسنمی دی  و حقوق به هم 

نخست، پروردگار جهـان اسـت کـه بـا فرسـتادن       گذار قانونمعنوی پایه گذاری شده و 

ی کرده است و از ایـ  جهـت   گذار قانونخود تشری  و  نور امیپکتاب کریم و یا با زبان 

جـدایی پیـدا    استناشی از دولت  صرفاًقانون اسنم با قوانی   ربی و قوانی  جدید که 

  .203: 0933مثم انی، کند ) یم

ی روحـی،  هـا  جن ـه انسـان را در همـه   موضو  حقوق انسان اسـت، حقـوق بایـد    

جسمی، فردی، اجتماعی، معنوی و ... مورد مطالعه و مشاهده قرار دهد. هر چند انسـان  

 از نن جهت که از پیچیدگی خاصی برخوردار است، هنوز برای خودش ناشناخته است.

اما از نن روی که واض  حقوق اسنم خداست و اوست که بر همه چیز نگاه است 

و  ایت و هدظ خلقت رسـیدن بـه حقیقـت     شناسد یمگوناگون وجود ندمی را  و ابعاد

است، باید خدا را شناخت و بر ط ا نن شناخت حرکت نمود و مسیر تکامل انسان جـز  

ذهنی و بیرونی، فـردی و   –خدا نیست و ای  امر مستلزم انط اق اعمال درونی و بیرونی 

 ی است.تعال یبارات اجتماعی و ... انسان بر اساس اوامر و دستور

عدالت و حقوق ذاتـی   شهیاندشهید مطهری ایمان به خدا را از یک طرظ زیربنای 

وجود حقوق ذاتـی و   توان یمکه تنها با اصل ق ول وجود خداوند است که  داند یممردم 

و قراردادها پذیرفت و از طـرظ   ها هیفرضمستقل از  «حقیقت»عدالت واقعی را به عنوان 

  .024: 0934مطهری، شمرد ) یم ها ننی  ضام  اجرای دیگر نن بهتر

ی مهـم و سـازنده   ا نشـانه یـی  گرا اسنمالهی در گفتمان  تیحاکم چنانچه گفته شد،

ی از ا ژهیـ وی بنـد  صورتاست، زیرا گفتمان اسنم سیاسی با اعتقاد به حاکمیت الهی به 
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خداوند اسـت و   . حاکمیت و قدرت تنها از ننرسد یمحیات اجتماعی و روابط قدرت 

 ... شود یماز ناحیه او به انسان، به عنوان جانشی  خدا در زمی  واگذار 

ی هـا  نموزهاسنم برخنظ مسیثیت در عی  ننکه رستگاری معنوی انسان را  ایت 

  .034همان: است )خود قرار داده، از رفاه مادی او نیز  افل نشده 

 دهـد  یموند، مورد توجه قرار اسنم حقوق فردی و شهروندی را بر مثوریت خدا

یی را بـر  گرا جم . اسنم دهند یمو انسان را در چنی  رویکردی بی  حا و تکلیف قرار 

. در ای  نگرش شمرد یمو یک فرد متمدن را یک فرد اجتماعی  دارد یمفرد گرایی مقدم 

 گفت تکلیف گرایی مقدم بر انسان مثوری و حقوق فردی است. توان یم

 رابطـه بشر در گفتمان اسـنم سیاسـی بـر مثوریـت توحیـد و در       بنابرای  حقوق

. ای  امر هـر  ردیگ یممتقابل مسئولیت و تکالیف بشر در ق ال خداوند مورد پذیرش قرار 

ی و تفاوت یب، ولی ای  امر به معنای کند یمچند حقوق بشر  ربی را در بیشتر موارد نفی 

حقوق بشر نیست، بلکه اسـنم سیاسـی   عدم اهتمام گفتمان اسنم سیاسی نس ت به دال 

تا نشانه حقوق بشر را بر مثوریت دال مرکزی اسنم و اصـالت خداونـد    کند یمتنش 

ی گفتمانی خود وارد کند. برای ای  کار، سـخ  از حقـوق   بند مف لتوحید مثوری در 

  .069همان: شود ) یموارد  انیگرا اسنمبشر اسنمی در ادبیات سیاسی اسنم و 

ی از لثـاظ موقعیـت انسـانی بـر اسـاس ایمـان و عقیـده        گذار ارزشاز دهی و امتی

توحیدی و تقوی و پست نگری افراد  یر متعهد و ناصالح نیز در نیـات قرننـی مشـهور    

 ی که در مقابل بیان:ا گونهاست به 

  و معیـار کرامـت را تقـوا قـرار دادن، عـدم      2ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم )حجرات/

ی ها انسان یر اسنمی و زیانکار بودن  یر معتقدان و تع یر به تنزیل مقام پذیرش اعتقاد 

 ... شود یممعاند و  یر معتقد به دی  حا، در حد حیوانات در قرنن مشاهده 

ضم  اینکه بدیهی بودن ای  امر را که از دیدگاه اسنم و قرنن، نژاد و رنگ و زبان 

ی یـا  منـد  بهرهی انسانی و یا گذار ارزشر و قومیت و موق  اجتماعی و امثال نن نقشی د

کـه از   میکنـ  یمـ ، اشـاره  میدهـ  یمقرار  دیتأکمثرومیت از حقوق اجتماعی ندارد، مورد 

دیدگاه برخی صاحب ن ران اجـرای مقـررات اجتمـاعی و حقـوق مـدنی و سیاسـی و       

اقت ادی، اجتماعی و فرهنگی و به هر حال ننچه مربوط به وض  زنـدگی ایـ  جهـانی    
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، همان گونه که باید فارغ از ت عیضـات م تنـی بـر    شود یمن و سامان بخشیدن به نن انسا

فارغ از ت عیضـات مـذه ی و جنسـیتی نیـز      تواند یمنژاد و رنگ و زبان و قومیت باشد، 

  .91: 0933مهرپور، گردد )تن یم و اجرا 

ی و تشری  و همچنـی  اصـول   گذار قانونن ام حقوقی اسنم از حیو خ وصیات 

به مـوارد زیـر اشـاره     توان یم ها ننو ضوابط ویژه است که از جمله  ها منکی دارای کل

 کرد.

 هماهنگی حقوق اسنم با نیازهای بشری معاصر-0

دارا بودن قواعد کلی و فراگیر مانند نزادی، نزادگی، نفی ضرر، احترام به افکـار  -2

حفظ ن ـام اسـنمی، تقـدم    ، ها انسانو عقاید و کرامت انسانی، حفظ و پاسدای از جان 

و تعهدات و اصولی چون اصل اقتـدار اسـنمی،    ها مانیپصلح و اخنق حسنه، عمل به 

  .32-93: 0934چوپانی یزددلی، ) رهی اصل عدالت خواهی و 

 بشر و کرامت انسانی حقوق .4

اسنم مفهوم حقوق بشر حول مفهوم کرامت انسانی به  در همان گونه که گفته شد،

و کلیه حقـوق و امتیـازات بشـری     ردیگ یمل مرکزی حقوق بشر اسنمی شکل عنوان دا

ــوان   ــه عنـــ ــا دالبـــ ــت   هـــ ــرد نن درک و دریافـــ ــز برگـــ ــناور نیـــ  ی شـــ

 .شوند یم

بر حقوق بشر و حقوق ملت به عنوان یـک واجـب    دیتأکدر اندیشه اسنمی ضم  

سـایی  انسانی و یک ضرورت دینی، ای  حقوق را در چهارچوب کرامت ذاتـی شنا -الهی

نموده و بثو توحید و تقوا را عنوه بر نتایج اخروی نن، ضام  تثقا بهتر ای  حقـوق  

 شمرده است.

از دیدگاه اسنم انسان کرامت دارد و اوست خلیفه خدا بر روی زمی . ای  کرامـت  

دارای ارزشی است بالقوه که با تنش و تکاپوی انسان در مسیر حیات معقـول خـویش   

 .سازد یمو موج ات سعادت انسان را فراهم به فعلیت در نمده 

سـخ  گفـت: یکـی دربـاره      شـود  یمـ در مورد کرامت خـود انسـان از دو جهـت    

شخ یت و مقام و کرامتی که در انسان گذاشته شده است و دیگری از جهـت افعـال و   

و خـود را   شـود  یمـ ی اخنقی ها ارزش. کسی که مت ف به دهد یمرفتارهایی که انجام 
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. تنها با شناخت حقیقت وجودی و یافت  استعدادها شود یم، موجود کریم ندک یمتربیت 

و بـا   رسـد  یمـ سلوک بـه ایـ  مرت ـه     و ریسبه نراستگی و تهذیب نفس و  ها یتوانائو 

ی ها نموزه. در فرهنگ رسد یمی واال ها کرامتی به عیفرا ط اعتنی روحی و ارجمندی 

جهت اخنقی است. در ای  الگو، کرامـت،   کرامت، ناظر به ای  از م احوقرنن، بخشی 

و انسـان در صـورتی انسـان     استبه معنای اصالت، شرافت، بزرگواری و بزرگ منشی 

است که پستی و فرومایگی نداشته باشد، وصف باید و ن اید اخنقـی اسـت کـه انسـان     

د، خود را نراسته بـه نن کنـد و تـا وقتـی زمینـه و اسـتعداد نن را نداشـته باشـ         تواند یم

  09)حجرات /  چنی  وصفی پیدا کند. )ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم تواند ینم

فعلـی یـا اکتسـابی کـه م تنـی بـر تربیـت         -0پس کرامت دو جهـت گیـری دارد   

ذاتی کـه نـاظر بـه سـاختار هسـتی شناسـانه        -2مراتب کمال است  و تثقای خودساز

. )انسان از نن جهت کـه  دده یمانسان است که جایگاه و ارزش وجودی انسان را نشان 

هیچ مکت ی مانند اسنم و هیچ کتابی مانند قرنن در ای  باب سخ  نگفته و   انسان است

  .03-09: 0933 . )ایازی، 71د د ه ای  امر را نداشته است. )اسرا، /
 

 یریگ جهینت. 5

با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسنمی ایران یک حکومت دینـی اسـت و   -0

 نـو   ی دینی بنیـان گـذاران نن اسـت،   ها شهیاند و بازتاب متأثری ای  کشور قانون اساس

 نگاه قانون اساسی به موضوعات و مسائل یک رویکرد دینی و اسنمی است.

که با تکیه بـر تفکـر توحیـدی     قانون اساسی بیانگر گفتمان اسنم سیاسی است-2

ایـ  گفتمـان    در .ردازدپـ  یمـ ی گفتمـانی  بند صورت و بهمعنا بخشیده  ها دالخویش به 

 حقـوق مـدنی،  ها ) دالحقوق بشر بر اساس دال مرکزی حقوق بشر شکل گرفته و سایر 

 .ابندی یمگرد نن معنا    براجتماعی و فرهنگی-یاقت اد ی،اسیس

انسـان بـا    رابطهدارای کرامت ذاتی است که از  انسان در گفتمان اسنم سیاسی،-9

. منتها در ای  تفکـر  شود یم  ناشی 71اسرا، «)حیو نفخت فیه م  رو»خداوند ط ا نیه 

ی است و بیـانگر  تعال حاانسان دارای کرامت اکتسابی است که هدظ اصلی نن رضایت 

توجه خاص به شخ یت انسـانی اسـت، امـا ایـ  کمـال شخ ـیت و کرامـت انسـانی         
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تفکـر  نقض کننده و یا تثدید کننده اصل کرامت ذاتی باشد. بلکه با توجه بـه   تواند ینم

ی بـه واقعیـت انسـان و    تـوجه  یبـ ی بـه کرامـت انسـانی،    توجه یباسنمی، عامل اصلی 

 .استمعنویت در کنار نیازهای مادی 

انسـانی اسـت و   -در ای  اندیشه، حقوق بشر یا حقوق ملت یک واجـب الهـی   -4

که ای  حقوق را در چهـارچوب کرامـت ذاتـی شناسـایی نمـوده و       یک ضرورت دینی

نن شمرده  تر کاملا را عنوه بر نتایج اخروی نن، ضام  تثقا بهتر و بثو توحید و تقو

منادی نوعی زندگی در دنیاست که صنح دنیا را همراه بـا   اسنم ،گفتماناست. در ای  

و دارای راه ـرد عملـی و    کنـد  یمکمال اخروی و زندگی جاویدان نزد خداوند تضمی  

 یوی و اخروی است.نیازهای ننی و نتی بشر در امور دن ورندهنبر

با مثور قرار دادن کرامت انسان میان دو گفتمان اسنم سیاسی و گفتمان  ربـی  -3

و  منـاف   موارد اختنفی به خاطر تفاوت در اهـداظ،  ؛ وشود یممشترکات بسیاری دیده 

 مناب  هر یک از ای  دو گفتمان در باب حقوق بشر است.

فـردی و شـهروندی بـر مثوریـت      حقـوق  اسنمی، در گفتماندر نهایت اینکه -6

امـا  ؛ است فیو تکلو انسان در ای  رویکرد مابی  حا  گردد یمتفکر توحیدی شناسایی 

ی به مقوله حقوق بشر نیسـت بلکـه حقـوق بشـر بـا نگـاه و       توجه یبای  امر به معنای 

 .کند یمتفاسیر خاص خویش را با عنایت به ساختار و ن ام معنایی خویش بیان 
 

ها نوشت یپ
 
1

ی دیگر در سایه آن نظم ها نشانهکلیدی و هویت بخش در هر گفتمان است که  دال مرکزی، نقطه.  

 .شوند یمو باهم مفصل بندی  کند یمپیدا 
2

ی دیگر در سایه آن نظم ها نشانه. دال مرکزی، نقطه کلیدی و هویت بخش در هر گفتمان است که  

 .شوند یمو باهم مفصل بندی  کند یمپیدا 
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