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 چکيده
 انسانی وحکومتی است که تضمین حقوق مهمترین معیار اعطای حقوق شهروندی اصل وفاداری به 

 در نظری شهروندی حقوق ،تحقق هدف از این تحقیق اصلی خود بداند. را وظیفة وندی شهرحقوق 

ول قانون اساسی دینه شدن اصنها بات در گفتمان ها وو ایجاد ث ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 خلط و تشکیک نفی با هک، اهمیت دارد این لحاظ این موضوع از .وندی می باشداز جمله حقوق شهر

بی  ایجاد که ،در گزاره های اندیشه هاتأخرها  همچون یک جانبه گرایی ها و تقدم و هایی مساعی

ر از طریق افکار عمومی همگرایی د و. یک الگوی ثابتی برای جامعه باشد ، تبیین کنندة شده ثباتی 

 شهروندی حقوق مدار برمذهبی –گفتمان سیاسی در آرای  ،اندیشه ورانهمه سطوح با هم اندیشی 

 در ار حاکمیتارادة  آنکهو دیگر  دننمای ایجاداندیشه سیایی  حوزه در ، نهادی و عمومی همبستگی و

 تدارک و تمهید، حقوقی رژیم در ای توسعه و املتکبتوانند، که  دنساز مندسامان و تجمیع ،بستر این

. د نمایتفهیم نجوامع تحول خواه اٌلگوپذیری ثابتی برای ساختاریک ة دنتبیین کنببیند و نهایتاً 

در گرو ثبات لگو پذیری سایر جوامع اٌ بخصوص اقتدار و  اٌسوه شدن وکه توسعه و امنیت همچنان

 ( حلیلیت –توصیفی تجربی ) –عقالنی تجریدی با روش ، عموضواین برای تبیین . و اندیشه ها است

 .گرفته استالکترونیکی مورد بررسی قراربخانای و کتا اده از منابع فبا است

 .تشکیک جریان شناسی، ،قانون اساسی ،عقالنیتشهروندی،  حقوق اژگان کليدي:و
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  نام نویسنده مسئول:
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 مقدمه
سرمایه به خوبی پاسداری  2و آموزه های دینی است بنابراین باید از این نظام جمهوری اسالمی ایران برآمده از اصولی چون رای مردم 

غبارها و زنگارهای طاغوتی، به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسالمی  جریان تکامل انقالبی خود و زدوده شدن از ملت ایران پس از  گردد.

آموزه های دینی در خصوص خدمت  .بنا کند جهت اٌسوه شدن ود راو اکنون برآن است که با موازین اسالمی، جامعه نمونه خ ،خود بازگشت

 -ایرانی الگوی جهان شمول آن انسان با ارزشهای واال و زمینةدر تا ، نشان از این دارد که باید در این عرصه به خوبی عمل شودبه مردم، 

 اشدبنفی هر گونه استبداد فکری، اجتماعی و اقتصادی می گرقانون اساسی تضمینکه اسالمی تحقق یابد، با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، 

 جدی و قیقد نظارت و تبیین و تدوین بنابراین، .یابد می جریان سنت و قرآن مدار بر ،است اجتماعی مدیریتی ضوابط بینمٌ که گذاریقانون و

گفتمانهای سیاست علوی که بدین سان  . است روریض و محتوم امری متعهد و پرهیزگار و عادل شناسان اسالم ناحیه از به حقوق شهروندی

عهده دار حکومت و اداره مملکت ، صالحان اسالمبراساس تلقی مکتب  گونه در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه 

استعدادها به منظور تجلی   کوفاییش و بروز که زمینه2چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است  1د.نباشمی

ل و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند اجز در گرو مشارکت فعَ هرچنداین روش شناختیو  3.دورآمی انسان فراهم  شناختیخود  ابعاد

 شهروندی حقوق و حضور حکومت مهم اصول و ؛  بود خواهد زمینه این در مستضعفین حکومت تحقق همان که ی تواند باشدتحول جامعه نم

ن و تعییاما  ؛ .گردد می مشخص دولت با افراد رابطه که است بخش این در زیرا ، آید می شمار به جامعه اساسی قانونی رکن ترین ومهم است

ی در ارائه و انجام اٌمور زندگی سعادت خواهی و تعالانسان تالش ، سوره کهف 110و101،101بنابه آیاتمولویت و آمریت حقوق شهروندی 

که در قانون اساسی جمهوری بیهوده و قاصر است. ))فحبطت(( حی،بخشی بجز استعانت و توفیق الهی هر چند پیامبر اسالم بدون اخذ و

ولت مشی دبرنامه و خط»منظور تدوین و بهنشأت گرفته از روش شناختی حوزه اسالمی است حقوق شهروندی  ءبا هدف استیفااسالمی ایران 

، ایران -اسالمیدر منابع نظام حقوقی  کهای از حقوق شهروندی است تنظیم شده و شامل مجموعه قانون اساسی 131، موضوع اصل « 

وقی ام حقهماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظهمگرایی و هم اندیشی برای د مختلف این منشور باید در رموا و .دانشدهشناسایی

دن نهادینه نشچالش های پیش روی در نظر گرفتن بنا به تحقیق  در اینبدین سان . یر و اجرا شودتفسجهت ثبات و نهادینه شدن موجود 

 هم در تشکیکبا در نظر گرفتن فرضیه  برای اجرای کامل قانون اساسی آنیم که براصول های قانون اساسی  همچون حقوق شهر وندی 

 هیمدبررسی قرار به طور موردی و اجمالی مورد شده استحقوق شهروندی تحقق هم گرایی درمنجر به نهادینه نشدن که گفتمان ها و  اندیشی

هادینه و نتوانیم انتظار داشته باشیم که حقوق شهروندی در رفتار شهروندان می ؛گفتمان تبدیل شد یک نوع  وقتی حقوق شهروندی بهزیرا 

شناختی و روش بدین سان  .گی و وفاق ملی اجتماعی را فراهم آورداجتماعی شده است تا زمینه همبستو ثبات نمود پیدا کرده و مبنای نظم 

ه است. صاحب نظران استناد شدو تجربی تجریدی ، تحلیلی و توصیفی به استناد عقالنیت ،تحقیق در این پژوهش ، نظری از نظر ماهیت روش 

 وردیاصل م پنج با ایران اسالمی جمهوری اساسی انونق در حقوق شهروندی اسالمیدر مورد سپس و  مفاهیم و متون نظریکه ابتدا با تبیین 

 انواعو اساسی قانون مورد در هایی گفتمان با نهایت در و ، خداوند برابر در او مسئولیت با توأم آزادی و انسان واالی ارزش و و دیگرکرامت

و بررسی مورد روش شناختی )تجریدی ،عقالنیت و تجربی( درط لخو هم اندیشی گفتمان ها  و اعتدال گونه و افراط و تفریط گرایان  تشکیک

 طالعاتم بصورت اطالعات گردآوری روش با ایرانی پیشرفت -در نهایت با جمع بندی و نتایج بدست آمدة از چالشهای پیش روی الگوی اسالمی

 مقاله را به پایان می رسانیم.  الکترونیکی سایت و ای کتابخانه

 

 وب نظريتبيين مفاهيم و چهارچ
اجتماعی عصر ماست که در طول تاریخ به اشکال گوناگون و با تعابیر مختلف  –شهروندی بعنوان یکی از مهمترین عرصه های سیاسی 

حقوقی،سیاسی و فلسفی رواج داشته است .صاحبنظرانی که چگونگی تحول مفهوم شهروندی را بررسی کرده اند در این نکته مشترکند که 

فراد را برای برخورداری از حقوق به رسمیت می شناسد و هم مسئولیت جمعی شهروندان را که اداره با ثبات امور بر آنها شهروندی هم حق ا

صل سوم قانون اساسی به صراحت به حقوق ملت اشاره دارد و در این راستا باید اهتمام ویژه ای برای نهادینه ا  (.1:1311مبتنی است)شیانی ،

فصل هشتم قانون اساسی، بر لزوم تابعیت محض از والیت فقیه تاکید همچنین   .ط همه دستگاه ها صورت پذیردشدن حقوق شهروندی توس

بحث رهبری و والیت فقیه عمود خیمه نظام جمهوری اسالمی است و فصل الخطاب تمامی مسایل داخلی و خارجی و پیرامونی  و  کرد

 بازتاب و مُتّأثر نیز کشور این اساسی قانون و است دینی حکومت یک ایران اسالمی یجمهور حکومت اینکه به باتوجه. کشورمان رهبری است

                                                           
 (101ان االرض یرثها عبادی الصالحون)انبیا،آیه 1 

 (11والی اهلل المصیر)فاطر،2 

 ( 121: 11بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج با خالق اهلل )تخلقوا 3 
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تی و با روش شناخ شهروندی حقوق بر دال ، مقولهاین  به اسالمی جمهوری اساسی قانون نگاه نوع است، نظام این گذاران بنیان دینی اندیشة

ه عمل آمده سی های بربنا به بر ،بدین سانمی باشد .  ، عاری از افرا ط و تفریطگونه  علویگفتمان اندیشه سیاسی با  اسالمی و دینی رویکرد

، حق رعیت ... در تحت عنوان حق الناس ج از کشور چه درکشور ایران و چه خارهرچند تحقیقات متعددی در خصوص حقوق شهر وندی ، 

و ایدوئولک پردازانی همچون امام خمینی از دیدگاه صاحب نظران زمینه های مختلف )آزادی ،حقوق مدنی ،قضایی ، عدالت ، سبک زندگی و... (

ن در نظر گرفتوندی و حقوق شهرنهادینه نشدن ی علوی گونه با دغدغه خاطر اه که با گفتمانهم این صورت  مشابه ویاو ،صورت گرفته)ر،ه( 

 یو سایر اصول قانون اساسنةجریانهای سیاسی و تفکیک افراط گو در تقدم و تأخر در شاخصه های حقوق شهروندی یمساعفرضیه تشکیک 

که با تعدد و تکثر بخشنامه و مصوبات محافل و تشکیک مساعی دولت مردان در اجرای جامع  جامعهاین اما بنا به ضرورت .شده است  انجام 

در  ملهاز ج همگرایی اندیشه ایبه یک  قانون اساسی بویژه حقوق شهروندی که به تشدد در روش شناختی اندیشه های نظری گراییده است  

در همه سطوح جامعه ، و مستمر همه جانبه تعدٌد گفتارتاکید و تأیید و تبیین و الزم به ایجاد یک افکار عمومی از طریق ،حقوق شهروندی 

ر چند در  پدیده های سایر پدیده های علوم انسانی الزم به سوق دادن افکار عمومی می باشد . ه. زیرا ارائه نظر در ابداع و ترمیم می باشد

  ایجاد افکار همه جانبه مطلوب است .، علوم هم 

 

 مفهوم تبيين
 محمد ای تو بر وما 1«لِلمُسلِمین بُشری و رحمة و هٌدیَ و ء شی لِکل ّ تِبیاناَ الکتاب علیک ونزّلنا»  فرماید می کریم قرآن که همچنان

 بشارت و رحمت و هدایت مسلمین برای و بنماید باطل راههای از را دین راه و کند روشن را چیز هر حقیقت تا فرستادیم را عظیم قرآن این

 ابب از و آفریده را ،دین تدوین باب از است الهی علم ازخواستگاه است شده تکوین و تدوین جهت دو در که هستی جهان راستا این در. باشد

 سوی هب دو هر.  هستند تجربی و تجریدی علوم پژوهندگان اندیشند می فوق وزهح دو در کسانیکه. است کرده خلق را آفرینش ،جهان تکوین

 .(1. 1313. آملی جوادی) شناسند می الهی علم نهایت در و الهی اراده

 دهش تعیین بشر رستگاری و هدایت برای خداوند ناحیه از که است حقوقی و فقهی قوانین اخالق، عقاید، از ایمجموعه دین بنابراین

 ایمان و نتدیَ اما .است خداوند کار دین تدوین و جعل که است عملی و اخالقی اعتقادی، احکام ایجاب ومنبع دین جعل أمبد خداوند است

 بلکه تنیس ادراک و علم سنخ از عملی ایمان اامَ افتد، می اتفاق مطلب فهم برای مطلبی بر برهان سپس .هستند جدا هم از و متمایز کامال نیز

 داستج کامال عملی عقل شان از نظری عقل بنابراین است فاصله اراده عنصر آدمی، نفس و فعل میان و است قلب فعل چون و ستا نفس کار
جوادی ) باشد شده حاصل تجریدی و تجربی از تلفیقی یا صرف تجریدی یا محض تجربی برهان از که است عملی نینهأطم یا علم همانا عقل1

 .( 21 :1313،آملی

 

 م عقالنيتمفهو
عقالنیت به این معناست که همه ی افراد و تصمیم سازان باید در جستجوی یک رویکرد منسجم و سازگار برای حل مسائل جهان و 

ی ستاد شهید مطهرجامعه ی خود باشند و توسعه تکنولوژی و علم را در مسیر دستیابی به این راه حل ها و رفع مشکالت موجود قرار میدهند. 

راه سعادت  تنهاییاین دو حجت )عقل و وحی( مکمل یکدیگرند؛ یعنی اگر عقل باشد و پیامبران نباشند، بشر به»ر بیان این رابطه معتقدند: د

هند. دپیماید. عقل و نبی هر دو یک کار را انجام میتواند طی کند و اگر انبیا باشند و عقل نباشد، باز انسان راه سعادت خود را نمیخود را نمی

تنها  گونه استدالل کرد که میان عقل و دین در نگاه اسالمی، نهتوان ایندر واقع می 1«شود سخن گفت.دیگر از این باالتر در حمایت عقل نمی

 تعارضی وجود ندارد، بلکه در راستای یکدیگر بوده و هریک مکمل هم هستند، ضمن آنکه دین پاسخی برای مسائل فراعقلی است.

ا ی شرعی ندارد. لذاهلل است و هیچ فرقی با دیگر ادلهعقل ناب، همتای نقل معتبر، حجه»جوادی آملی در باب عقل معتقدند:  اهللآیت 

رو، اجتهاد و مسائل مربوط به احکام اولیه، از این «شود که عقل مقابل دین و یا جدای از آن نیست، بلکه عقل در برابر نقل است.معلوم می

یابند. بر همین اساس، بعضی از متفکران شیعی از نقش ای میی، عرف و بنای عقال و مصلحت، در مبحث عقل جایگاه برجستهثانویه و حکومت

ای مواقع، مفتاح یا کلید شناخت و اند و عقل را گاه معیار و میزان و زمانی مصباح و چراغ راه و در پارهعقل در سه سطح مختلف سخن گفته

 ترین نشان عقالنیت اسالمی است.عنوان معیار و میزان احکام، روشنمعرفی عقل، خصوصاً به اند.ات دانستهارزیابی احکام و مقرر

 

 

                                                           
 11 آیه نحل سوره1 

  (102سوره اسرا،ایه «)بصایر االرض و السموات الالرب هؤاالء انزل ما علمت لقد» .5 
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 شهروندي
در تعریف خود ناظر بر حقوق فردی و رابطه فرد با دولت و نیز حقوق و رابطه او با دیگر شهروندان است و شامل حقوق « شهروندی

اگر چه شهروندی تنها شامل حقوق نیست و با مجموعه ای از تعهدات در قبال آن  نگی و جنسیتی می شود.،مدنی،اجتماعی ،فره سیاسی

[ منزلتی 1شهروندی]متوازن می شود اما این آگاهی از حقوق شهروندی است که شهروندان را نسبت به وظایف خود آگاه و متعهد می کند 

به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطه  حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود.که از نظر ،است برای فرد در ارتباط با یک دولت 

ها شمرده می شود که تن «شهروند »اساساً کسی »ی شهروندی گویند.که چگونگی آن را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می کند. 

رخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. منزلت شهروندی ار دولت نباشد ، بلکه ازحقوق فطری و طبیعی نیز بذگ فرمان

شهروندی یک کشور از راه ازدواج و  مادر و ت پدرودیگری ملیَ را قوانین هر دولتی تعیین می کند و معموالً تابع دو سنجه است: یکی زادگاه،

مشاغل دولتی (را با خود شهروندی معموالً همه حقوق شهروندی )از جمله کسب  شهروند آن کشور نیز بدست می آید. اما اینگونهبا زن و مرد 

 .[1«]نمی آورد

 

 حقوق شهروندي
شهروندی یک مفهوم متکثر و چند چهره است که ابعاد مختلفی همچون مسئولیت پذیری وحدت و تفاهم ملی ، بردباری ، قانون گرایی، 

، صلح جویی، وفاق و همدلی ، درک و فهم سیاسی ، مهارت زندگی ،برابری و تنوع را شامل درک و فهم اجتماعی مشارکت سیاسی و اجتماعی 

 عالم مواهب خلقت برحسب که است شده مکررتصریح بطور روم سوره30 آیه و اعراف مبارک سوره 1 مانندآیه آیاتی کریم قرآن در می شود.

یق، عم حقوق اساسی، حق استخدام مانند یسسات عمومور در رابطه با مؤشهروندان یک کش حقوقی است برای. است شده آفریده انسان برای

گواهی دادن در مراجع رسمی،حق داور و مصدق شدن، بنابراین واژه ی مذکور اعم از حقوق سیاسی  کردن و انتخاب شدن، حق حق انتخاب

 (1330و هم غیر سیاسی است)جعفری لنگرودی،

 ظریهن. نمود تقسیم انواعی و اقسام به گردد،می لحاظ شهروندان برای که امتیازاتی نوع و یتماه به باتوجه توانمی را شهروندی حقوق

 . اجتماعی حقوق. 3 سیاسی، حقوق. 2 مدنی، حقوق. 1: دانندمی شهروندی حقوق مهمترین از را هاحق از دسته سه شهروندی حقوق پردازان

 نظر از. است شده شمرده مدنی حقوق جمله از مذهب آزادی و بیان زادیآ تعرض، از مصونیت آزادی، حق:6 شهروندي مدنیِ حقوق

 . (32-11:1316یزدی، فانی) آن مانند و مذهبی آزادی مالکیت، آزادی بیان، آزادی از است عبارت مدنی حقوق مارشال مثل پردازانی نظریه

 سیاسی فعال مشارکت که شودمی خالصه نشد انتخاب کردن انتخاب عمده حق دو در هم سیاسی حقوق3:شهروندي سياسی حقوق

 .دهدمی نتیجه را حاکمیت در

 تأمین از برخورداری شخصی، و شغلی های فرصت در برابری کارکردن، حق مالکیت، حق1: شهروندي اجتماعی - اقتصادي حقوق

 .شودمی یاد آن از رفاهی و اقتصادی حقوق عنوان به نوعاً که است مواردی از اجتماعی
 

 اسالمی هرونديش حقوق
 آن زا سیاسی حاکمیت یک به وابستگی و تبعیت واسطه به فرد که است بشر حقوق همان شهروندی حقوق شد، بیان که گونه همان

 وجود به را شهروندی حقوق مسئولیت و حقوق مجموع که است مسئولیت عنصر شود،می افزوده بدان که عنصری تنها و است برخوردار

 از جدای که باشدمی توجه مورد آن مبانی به توجه با غیراسالمی شهروندی حقوق با اسالمی شهروندی حقوق مقایسه رو،این از آورد؛می

 ثیتحی آن از است عبارت ذاتی کرامت: »فرمایدمی اکتسابی و ذاتی کرامت باب در( ره)جعفری باشد. عالمه نیز هاییفرق دارای آن، مشترکات

 آن زا نکنند، سلب خود از را آن دیگران و برخویشتن جنایت و خیانت به ارتکاب جهت به خود اختیار با که دامیما هاانسان همه که طبیعی

 مالک و رشد مسیر در تکاپو و آدمی وجود در مثبت نیروی و استعدادها انداختن کار به با که است ارزشی کرامت دیگر، کرامت و برخوردارند

 «است کرامت همین به انسان غایی و نهایی ارزش و است اختیاری و اکتسابی کرامت امتکر این که. شودمی ناشی خیرات و

 (.231:1330جعفری)

 به لهیا وجهه و اختیار و اراده آزادی، تفکر، تعقل، توانایی داشتن دلیل به هاانسان تمامی که است شرافتی نوع آن انسانی کرامت پس

 صفات زیرا ؛(2-123:1310نژاد، رحیمی) گرددنمی لزائ کرامت این هاانسان از برخی فسق و کفر با و برخوردارند آن از یکسان و فطری طور

 او علم و ذات همین اساس بر را انسان خداوند استخالف و کندنمی لزائ را هاانسان نوع ذاتی کرامت آنان؛ بد رفتار و هاانسان از برخی عارضی

                                                           
6 Civil Rights of Citizenship Rights 
7 Rights of Citizenship Rights Political   
8 Economical and Social Rights of Citizenship Rights 
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 خداوند ؤالس و تذکر با ولی نداشتند باور را انسان جانشینی تعجب مقام در و کرده توجه هاانسان از خیبر افعال به نیز مالئکه و. است اسماء به

 سُقَدِّوَنُ ب حَمْدِکَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاء وَیَسْفِکُ فِیهَا یُفْسِدُ مَن فِیهَا أَتَجْعَلُ قَالُواْ: آوردند جهل به عذر خداوند پیشگاه در و آگاه خویش ضعف به

 1.  الْحَکِیمُ الْعَلِیمُ أَنتَ إ نَّکَ عَلَّمْتَنَا مَا إ الَّ لَنَا عِلْمَ الَ سُبْحَانَکَ قَالُواْ تَعْلَمُونَ، الَ مَا أَعْلَمُ إ نِّی قَالَ لَکَ
 

 تشکيک
 ممفهو آن که اموری ولکن باشد واحدی مفهوم دارای لفظ یک که است معنی این به و است تردید و شک معنی به لغت تشکیک در

 به آن یقمصاد و افراد که صورتی در گویند می مشکک را کلی بالجمله و خرأت و تقدیم ودیگر اینکه به باشند می متفاوت میشود، آن شامل

 یگرد دیفر بر آن اطالق تا باشد داشته تاولویَ جهات از یکی به فرد هر بر آن اطالق که نحوی به باشند مختلف یکدیگر با جهات از یکی

 آب بر آن اطالق تا ، است مقدم دریا، آب بر ، آب اطالق و ضعیف نور بر آن اطالق تا است مقدم شدید، و قوی نور بر نور مفهوم اطالق چنانکه

. داندب را علوم از هئلمس یک که کسی بر آن اطالق تا دارد تقدم و تاولویَ باشد علوم جامع که شخصی بر ، عالم واطالق کوچک ظرف در موجود

 و تشدَ لحاظ از اند که گرفته قرار خاصی مرتبت در یک هر و باشند نمی یکسان وجودی مراتب لحاظ از موجودات تمام طریق مینه به و

 موجودات تمام حال هر در. متفاوتند وغیره کیفی و کمی لحاظ از طور همین و موخر بعضی و مقدم وجودی لحاظ از بعضی. متفاوتند ضعف

 زا فردی هر و.  است تشکیک موجب صنفی و نوعی افراد، و انواع در که است االمتیاز مابه همان و امتیازی وجوه و دارند مشترکی هوجو ، عالم

 رد  اتفاقی تشکیک اصطالح مالصدرا. شود می گفته اعتبار همین به تشکیک و. میدهد نشان خود همنوع افراد سایر از جدا موجود را نوعی

 امیع تشکیک قبیل از نه که.  است قائل وجوه در که است خاص تشکیک  نحوه تشکیک نوع این از او مُراد ظاهراُ و است هبرد بکار مواردی

 میکند نقص و کمال به نوع در اتحاد عین در و مشککند مراتب در یکسانند نوعیه حقیقت در آنکه با وجود که باشد این او نظر شاید و. است

 .باشند می مشکک ، نوع در اتفاق عین در بنابراین و هستند عدمی امور هم مراتب آن و.  ستا مراتب در آنها تشکیک و

 یکتشک.  ذات بر زائده امور به نه باشد االتحاد مابه عین آن در االختالف مابه که گویند خاص موردی در را تشکیک : خاص تشکیک

 از اشدب ذات بر  زائده امور به تشکیک حقیقت در و. باشد االتحاد مابه غیر آن رد االختالف مابه که گویند میم عا موردی در را تشکیک :  عام

 (162 –161 :1361 ،سجادی) . عوارض قبیل
 

 نظري در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران حقوق شهرونديتبيين 
ت حکوم می باشد که تشریح می نمایداسالمی اساسی جمهور های نظری و اعتقادی  قانون اصولی ترین اصلقانون اساسی  دوم  اصل

 حکومت ه قانون اساسی بنا ب در .او  امر برابر درتسلیم لزوم و او به تشریع و حاکمیت اختصاص و یکتا به خدای ایمان پایه بر :است نظامیالهی، 

 نشود عمل او دستور به اگر ،که نظری حکمت یعنی،  ها مالک به جانبه همه آگاهی و مطلق علم از گذشته که است آن واقعی حاکم الهی

 نحُس به حکم و ست آنها مذمت و تقبیح عاصیان حاکم درباره کار تنها ، آید نمی حیطه حاکمیت انسان بر از امر این و کند عقاب و عتاب

که مفهوم والیت  دارد همچنانن والیتی و یتآمر گونه هیچ و درک امور حاکم صرفا کار است تشریعی و مولوی حکم از غیر ظلم قبه و عدل

راه رونده طولی  احکام و  فقیه اصلی  است که حاکم درک احکام و حقوق شهروندی الهی می بایست برخوردار باشد حاکم کشف کننده و

 ارد.ددرک حکمت نظری معنی نودراینجا انتخاب و انتصاب حاکمان بدون شایستگی  الهی .نه خلق کننده و سیرموازی گونه ، ت حقوق اس

قوانین : حقوق شهروندی اعم از حقوق مدنی اجتماعی و قضایی قانون اساسی در بر  بیان در آن بنیادی نقش و الهی وحی :اصل دوم 2بند

 گرفته از کتاب و سنت اولیاءالهی می باشد که مبنای مصوبات طرح و لوایح نیاز مندیهای جامعه در صورت عدم صریح وحی در آن راستا تبیین

: 3بند. شدمیبا اسالمی حکومت موظف به نظارت در این امور حقوق شهروندیبنا به موازین اسالمی ، همچنانکه شورای نگهبان  .و تشریح گردد

 و جسم از مرکب زیرا بعدی؛ دو و ساحتی دو است موجودی انسان قرآن منظر خدا : از سوی به انسان تکاملی سیر در آن سازنده نقش و معاد

 است، انسان یافتن کمال راستای در که مراحلی طی از پسدیگر  طرف از و10 داندمی طین از را انسان خلقت شروع طرفی از قرآن. است روح

انسان تا حدودی وجه صفات با خداوند پیدا می و در نفس انسان دمیده  خویش روح از سبحان خداوند که رسدمی ایمرحله به انسان که

 رامتداددولت اسالمی د دوم  مرحله ای از فنا ناپذیری که تبیین کننده زندگی معاد گونه آن است در این راستا بر اساس اصل یکی از آن کند و

 و خلقت در خدا عدل : 4بند  هیا سازد.موظف می باشد زمینه انجام امورات زندگی اخروی را هم مَرفاهی و امنیتی ، خدمات دهی از قبیل 

دربُعد فلسفی، کالمی، حقوقی، اجتماعی،  یشهروندی درقانون اساسی جمهوری اسالمی عدالت است که در موارد تشریع :مبنای حقوق

 خانوادگی و ... قرآن کریم مطالب متعددی مطرح نموده است:

                                                           
 32-31بقره ،آیه 9 

 (3سجده،آیه «)طِینٍ مِن إ نسَان الْ خَلْقَ وَبَدَأ10َ 
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 .11خداوند به عنوان یگانه وجود برپا کننده این عالم عادل است-1

 12ه عاقبتی درد ناک انذار می دهدخداوند هر ظلمی رامذموم دانسته و ظالمین را ب-2

 13حکم و کالم خداوند بر مبنای عل شکل گرفته است  -3

 11یکی از مهمترین اهداف ارسال رسل و وظایف پیامبران برقراری عدالت مبان انسانهاست -1

ن کشت که به جنگ با توا عدالت می باشد  تنها کسانی را می اسالم در موارد جنگ و جهاد صرفاً جهت تامین صلح و برقراری  -1

 11. مسلمانان برخاسته اند و مسلمانان نیز در مقام دفاع از خود مجبور به جنگ و کشتن افراد شده اند

 16.مردم را کشته است شخصی رااز بین ببرد مانند آن است که همهون دلیل موجه دب اگر کسی بی جا  -6

 مکتب ترینوکامل آخرین عنوان مکتب اسالم به اسالمی انقالب تداوم در آن اساسی نقش و مستمر رهبری و امامتاصل دوم: 5بند 

 قات،مخلو سایر همانند مخلوق یک عنوان به تنها نه را انسان خداوند قرآن در که ایگونه به است؛ شده انسان قائل برای ایویژه اهمیت،  الهی

 استخالف به قائل که خَلِیفَةً األَرْض  فِی جَاعِلٌ إ نِّی لِلْمَالَئِکَة  رَبُّکَ قَالَ وَإ ذْ است نموده مطرح و تعیین خود جانشین و خلیفه عنوان به بلکه

 نظر انسان نوعی جانشینی بر استخالف، و جانشینی مبحث در . (111: 1111 نیشابوری، واحدی ؛10:1110 الجزائری،) باشندمی شخصی

 .(111:1316) مرادخانی) دارند

دیگر اینکه مت بر عهده فقیه. . . است. یبت حضرت ولی عصر)عج( در جمهوری اسالمی ایران، والیت امر و امامت اٌدر زمان غ :: 6بند 

همه مسلمانان یک « انّ هذه امّتکم امّة واحدة و انا ربکم فاعبدون»اصل یازدهم: به حکم آیه کریمه برای برتری نجستن افراد و گروه ها ، 

هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر والیت اصل پنجاه و 17 «.امتند. . . 

ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم: محتوای اصول مربوط به اسالمی بودن نظام. . . والیت امر و   مطلقه امر و امامت امت. . . اعمال می گردند.

طلح را با همان معنای مص« والیت و امامت»بررسی اصول یاد شده تردیدی باقی نمی گذارد که قانونگذار، نظام  است.امامت امت. . . تغییرناپذیر 

در رأس هرم قدرت قرار می گیرد و منشأ مشروعیت آن به حساب می « امام»در کالم و حقوق اسالم مورد توجه قرار داده است. در این نظام 

 .آید

 و هللا خلیفة عنوان به انسان دراسالماست زیرا خداوند  برابر در او مسئولیت با توام آزادی و انسان واالی شارز و کرامتبدین ترتیب ،

 هرچند است؛ زمین روی در انسان شدن خلیفه و مدیریت در انسان ظرفیت و شأنیت از حاکی این که باشدمی نظر مورد خداوند جانشین

 وینح به است شده انسان کرامت و شرافت باعث اسماء به علم و استعداد لکن باشدنمی سبحان خداوند حتمی و اکمل مصداق کامل انسان

 بلکه است، حقوقی دارای تنها نه قرآن منظر از انسان لذا ؛11 اندنموده اعتراف خویش عجز به و اندبوده عاجز مقام این درک از مالئکه که

 مبنای و بوده محدود تعریف یک غربی بشر حقوق تعریف رو، این از است؛ برده پیش اللهی خلیفة رزم تا را او که است امتیازاتی وی امتیازات

 .تاس شده وی تکالیف و حقوق انسان، مورد در اشتباه پردازی نظریه موجب اشتباه برداشت این و است انسان به الئیکی و مادی نگاه آن

 

 اسالمی ريجمهو اساسی قانون در ها گفتمان هم اندیشی تشکيک
انون اساسی جمهوری اسالمی ایران که در برگرفته از دین اسالم است و دین اسالم نشأت گرفته از وحی ،نقل و عقل با توجه به مبانی ق

می باشد که نکته پایه ای کلیدی بحث تفکیک وحی از نقل و عقل است که می بایست در وحی چنان پنداشت که هیچ افزایش یا کاهش در 

.  از آیات قرآن با پیامبر و معصومان قابل مقایسه نپداشتو فیلسوف  دیگر فهم مفسر،فقیه، متکلم اظ وحی راه نیافته در نظر گرفت ومتن الف

م حکو عقل آدمی فاقد شأن  .فقط اراده و علم ازلی الهی است ،همچنان که تفکیک عقل و وحی در این است که منبع هستی شناختی دین

 (فتمانهاتشکیک در گ) شده گرفته نظر در بنا به فرضیه  به نظر می رسد  اینجا . که درمی باشداحکام و دستورهای الهی  کردن و ادراک کنندة

  قوقح بخصوص اساسی نقل و سیاست اسالمی و بسط افراط و تفریط ، باعث چالش در نهادینه شدن حقوق اعتدال از بین عقل وبا تعدیل 

از نگاه افراطی به عقل ارائه ناصواب از خاتمیت پیامبر است ؛ که بر اساس مفرطانه از ارزش عقل دیگر  .هچنانکه یکیوندی شده است شهر

                                                           
 ( 10 )نساء،آیه« ان اهلل الیظلم مثقال ذرة »11 

 (.223شعراء،آیه«)و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون »12 

 (.111)انعام ،آیه « وتمت کلمت ربک صدقاً و عدال»13

 .(11)شورای ،آیه« واُمرت العدل بینکم »14 

 (111-110ونکم و التعدوا ان اهلل الیحب المعتدین )بقره،آیه وقاتلوا فی سبیل اهلل الذین یقاتل15 

 (.32من قتل نفساً بغیر نفس اوفساد فی اللرض فکانما قتل الناس جمیعاً )مائده ،آیه16 

 12انبیا،آیه 17 

 32 بقره،آیه18 
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ید آن با ،ر مقابل نگرش باطل تفریطیون ،که عقل را صرفاً مفتاح شریعت ، همچنانکه پس از گشودن در گنجینة دین د نیازی به وحی نیست .

دراین مقاله در صدد این هستیم که بادر (. 1311)جوادی آملی .دین و تبیین راکدانه در نظر گرفته شود جرانه از حرا کنار بگذاریم و متکلید ، 

ان کیک افراط گونة جری،کلی وجزئی و تشکیک در عام و خاص و ایجاد تفتأخر  نظر گرفتن اعتدال عقل واعتدال مبانی تشکیک در تقدم و

دی منجر به افراط و تفریط در محتوای حقوقی نشود زیرا در این چند دهه با تشکیک های سیاسی از طریق تشکیک در مسائل حقوق شهرون

 هک چالشهای ثبات و نهادینه نشدن حقوق شهروندی شده است . باعث، در مبانی نظری قانون  در ابتدای تدوین و تا بحال ، و افراط و تفریط

 پوزیسیون اندیشه هایاٌ و فراکسیون حیطه در موردی نفر و افراطی چنداعتدالی  گفتمانهای موردی بررسی به فوق مطالب به بنا همینک

 یا و ییگرا جانبه یک تشکیک به خالصه طور به اندیشه های خارج از روش شناختی قانون اساسی ، اٌپوزیسیون به دادن سوق سپس و داخلی

 پردازیم .  می اساسی قانون امیاحک و فقهی و درمبانی آنهاافراط و تفریط  گفتمانهایو نهایتاً  تأخر و تقدم

 

 حقوق شهروندي در تدوین قانون اساسیهاي نظري  تشکيک گفتمان
وط احتمال سق هفکر تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی قبل ازانقالب وبه هنگام اقامت آیت اهلل خمینی در فرانسه ودر شرایطی ک

براین اساس آیت اهلل خمینی در دیماه .  (1:،1311،مد)فوزیآده بود بوجودکر شدت پیدا، وجود آمدن ساختاری نوین ب و، حکومت پهلوی 

 (12: 1316،برای نخستین بار به صراحت از تدوین قانون اساسی جدید سخنی به میان آورد)امام خمینی1313

ز ورودش به ایران سسان می دانست وی درسخنرانی مشهور خود دررووظیفه مجلس مؤ قانون اساسی را رهبرانقالب درابتدا تدوین 

(ودر حکم 13: 1316، هماندولت دائمی اشاره نمود. ) رای مردم واستقراربه تشکیل مجلس موسسان به واسطه آ1313بهمن 12درتاریخ 

ت دولت در ان از منتخبین مردم جهت تصویب هیأسسزیری مهندس بازرگان نیز یکی از مأموریت های دولت راتشکیل مجلس مؤنخست و

آن  موجب ماده دو هاساسنامه ای ک .ن به تصویب رسیدآاساسنامه  وی انقالب طرح های  تأسیس انقالب شورای عال1311ین فرورد1تاریخ 

 (1:  1331تعیین گردیده بود)هاشمی «تهیه طرح قانون اساسی برمبنای ضوابط اسالمی و اصول آزادی»انقالب ی یکی از وظایف شورا

هبرانقالب رازجانب  در فرانسه  موریتی کهحسن حبیبی براساس مأ ی قانون اساسی تهیه شده بود.پیش نویس هایی برا، این  از پیش اما

گروهی از حقوقدانان مخالف حکومت . (61: 1313اساسی جمع آوری نمود)رحیمی.  قالب پیش نویس قانون یافته بود.نخستین یادداشت هارادر

ازهمان  ه شد.یستور امام خمینی این متن با پیش نویس حبیبی تلفیق ومتن ترکیبی تهتهیه کرده بودندکه به د پهلوی نیز در تهران طرحی را

 اداره کشور با قوای زیادی به این مسئله ورود نمودند . در ابتدا با وجود جریان های گوناگون دخیل در انقالب برای داشتن نقش وسیع بیشتر

اختالف نظر برسر چگونگی تصویب قانون  ن گفتمان های موثر آن زمان گردید .بر همین اساس رویارویی های مختلفی پس از انقالب در میا

بحث برسرچگونگی حضور آن در قانون اساسی  سسان منازعات گفتمان حول محور والیت فقیه وجلس مؤبودن یانبودن م اساسی توسط مردم و

امثال : احزاب ملی گرای ریان های سیاسی ج ان مغلوبمی گفتباالخره درخواست انحالل مجلس بررسی قانون اساسی از سو و

خلق و...(و دیگر افراد اٌپوزیسیون داخلی رویاروی )سازمان مجاهدین  وناسیونالیسم،احزاب مارکسیم و سوسیالیسم و دیگر جریان های سیاسی

ه تصویب رسید. و یک دهه پس یید اکثریت قاطع مردم بتأ با در نهایت قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و. صورت گرفت ی جدَ های

در حال حاضر قانون ه ک ن انجام دادند.روی آ بر منصوب شدند واصالحاتی را از انقالب که به فرمان امام خمینی افرادی برای بازنگری درآن

ص مصلحت و در صورت لزوم مسائل و مشکالت زمانی در مجمع تشخیاساسی از چهارده فصل ویکصدوهفتادوهفت اصل برخوردارمی باشد.

مردم  .الیحه حقوق شهروندی به نوعی توجیه واضحات از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و شغلی مردم است نظام انعطاف پذیر می باشد .

 ها و مأموران اجرایی درنظری برخی دستگاهگذاری آزاد هستند چه بسا در مواردی تنگدر انتخاب مسائل شغلی، اقتصادی، سیاسی و سرمایه

ها و روشن سازی ابهامات موجود در جامعه زمان نظریمطرح ساختن طرح حقوق شهروندی برای جلوگیری از تنگ .ای وجود داردشاخههر 

 . رویارویی با حقوق مردم است

 

 طالقانیآیت اهلل  هاي  گفتمانتشکيک 
سراسر جهان  مراتب اراده خداوند قراردارد که بردر اسالم چهار سطح ازمالکیت مشروع دیده میشود دراین سلسه  طالقانیاز منظر 

نظاماتی که اداره کننده  بصورت قانون و را خود مرتبه دوم حاکمیت انعکاس دهنده اراده دنیوی خداونداست که خداوند حکومت می کند.

امامانی  پیامبران و م حاکمیت برمرتبه سو در تشکیل دهنده کل جهان می باشد ظهور و بروز می کند. اجزا جهان مادی به مثابه جزیی از

سطح زمینی حاکمت بدست علما عادل  مرتبه چهارم از قوای درونی آنان یکسره تسلیم این قوانین الهی است .در و فکر که اراده و تعلق دارد

کند که اینجا نوبت به انتخاب  این مرتبه وی تاکید می با علما قرار می دهند در هم ارز اینجا وی عدول مومنین را عدول مومنین است که در و

 (111: 1310،طالقانی) تعیین مردم میرسد سبب اوصافی که بیان شد. و
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خواهران پای صندوق های  برادران و از دیدگاه وی تنها حکومت  قانون حکومتی است که مطابق با دین تعریف شده باشد .))امروز شما

ا که به ایمان ومسئولیت اجتماعی مربوط می شود اقدامی در راستای تسبیح وشکر گذاری رای رفتید این عمل انسانی واین اقدام الهی تا انج

 (11: 1361 ،طالقانیاست چراکه این امر به معنای رای دادن به امین ترین ،آگاهترین ووظیفه شناس ترین مردم می باشد )

 در نظر میگیرد،لبی به شرح ذیل مطاروش ممکن برای اعمال حاکمیت واقتدار دینی  طالقانی سهبنا براین آقای 

 از نه شاهدی وهیچ انجامد می عالم از تقلید را وجو ب روش ایشان در این .تمرکز اقتداردینی در یک یاچند مجتهد طراز اول-الف

ارد ین حوزه رو مبنای ضرورت فقه  واجتهاد را بیان می نماید و به صراحت تمرکز قدرت در اکند، می رد یافت توان نمی وعقلی شرعی نصوص

 می کند .

 در کافی اجماع هیچ صورت این در چراکه ، کند می رد رانیز مرکزی سازمان هرگونه . فقدانفقدان هرگونه تمرکز وسازمان بندی -ب

 یردمیگ نتیجه ایشان پس.. شود می راباعث مومنان گمی سردر نتیجه نخواهدآمدودر پدید رایج هاومشکالت پرسش به راجع مجتهدین بین

 وهیگر براجماع شوراومبتنی راازراه شیعی جامعه امور مجتهدیکه مرکزی کمیته یعنی است سوم ،روش شارع منظور تشخیص ترین صحیح

 (.123: 1313بخش، جهان)کند می ورهبری

که داردطالقانی در خصوص حقوق شهروندی اقتصادی بیان می ره می شود .تمرکز قدرت دینی در کمیته ای که به روش شورایی ادا-ج

ایجادیک جامعه عادل همراه با حقوق  ،ی باشد که با ماهیت وطبیعت انساناقتصاداسالمی در رابطه با ثروت اجتماعی وفردی مادی شرایطی م

به همان اندازه نیز باحق انحصاری علمابه  وی سلطه اقتصادی هرطبقه وسلطه سیاسی هرمستبدی راطرد می کرد، عمومی هماهنگی دارد.

طبقه دینی مخالفت می کرد))درقوانین اسالمی هیچ دستور کل ویاخاص رانمی توان درجهت منافع افرادیا طبقات خاص یافت که منزله یک 

 (132: 1313 جهانبخش) زیان بخش به حال دیگران باشددر نیجه شورا مالک عمل ایشان است.

 

 مهدي بازرگانهاي گفتمان تشکيک 
مسلمان ایرانی معاصر که از نقطه نظر هایش در قانون اساسی به چشم می خورد مهدی بازرگان ازبین گفتمان هایی دیگراندیشمندان 

 و رئیس دولت موقت جمهوری اسالمی است بازرگان در دوران تحصیالتتش در فرانسه از پیشرفت جوامع اروپایی بسیار تاثیر پذیرفته بود.

اصلی پیشرفت  نظر وی عامل یعنی آنچه راکه در نگرشی نوین را تکنولوژی بلکه نگاه و تصمیم گرفته بود که دربازگشت به ایران نه تنها دانش و

رقی ت نظر ایشان اسالم با .....گرایی و از به کشف عوامل غیرمادی  تمدن وپیشرفت عالقمند  بود. اروپاییان بود به ارمغان بیاورد وی بیشتر

بازرگان به دعوت آیت اهلل طالقانی به کانون اسالم پیوست که هدف اصلی  جود ندارد.و بین این دو هیچ لزومی برای نزاع وتضاد سازگاراست و

یشان دنبال ا ن وکارمندان وکارکنان نظامی تشکیل می دادند.ین مخاطبانی بود که بیشتر دانشجویاآن تعلیم وگسترش حقیقت دینی در ب

این تصور که تحقق قانون اساسی مشروعیت  نهضت آزادی ایران با بود. اثبات علوم تزاحم بین علوم نوین واصول اعتقادات دینی ناسازگاری

نهضت آزادی ایران افزون براین که محرک اصلی برای فعالیت سیاسی بود اسالمیت ایشان در  مادی با دموکراسی ومطابق با اصل اسالم است.

یشان اسالم به واسطه حکم قرآنی شورا وسنت وسیره نبوی ا به منزله عضوی ضروری وحیاتی برای هویت اجتماعی ایرانی نیز جذابیت داشت.

نه از  از حقوق می شمارد.واز آیات نتیجه می گیرد که مشورت دهندگان )مشاوران( افرادی معمول وعادی هستند به آن رسمیت داده است،

به  به همان سان که درصدراسالمبه اصول اجماع وبیعت (113،صفحه 1313)جهانبخش، .لزوما نخبگان که برخی مضرین حراج کرده اند

آزادی  روی زمین به او آزادآفریده است ودر ازدیدگاه بازرگان آزادی سرمنش ا الهی دارد وخداوند انسان را .دهدمیارجاع  اشته می شداجراگذ

پیشرفت وترقی درجوامع از دالیل عمده  عطا نموده است آزادی باعث می شود که درمیان اعضای جامعه مسئولیت پذیری پدیدآید واین امر

 .(130: 1313دموکراتیک است)جهانبخش 

صومین به آیات قرآنی و اقوال ائمه مع دیگر نوگرایان مسلماناست ایشان بااستناد دیدگاه بازرگان راجع به برابری کم وبیش ،همان دیدگاه ،

 جنس یا طبقه ازحقوق برابری درمسائل اجتماعی ، با نژاد،در اسالم هیچ تبعیض نمیبیند ودرایدئولوژی اسمی همه شهروندان در رابطه 

از  موضوع به  وضوح ماهیتی دفاعی دارد این که در اسالم پرداختن به جنگ وخشونت اساساً دارد سیاسی،وقضایی برخوردارند.اواظهارمی

جنگ ند تبازرگان به مخالفت باسیاست های  که طبق آن درجنگ ایران نیروهای عراقی بازپس بگیرند اهمیت خاص برای بازرگان برخورداربود

 انزن حقوق با رابطه در دیگر ومورد دانست وی هرگونه تداوم جنگ راازلحاظ دینی غیرموجه فرهنگی به حال ملت، آیت اهلل خمینی ادامه داد

هد.)حجرات خطاب قرارمی د برای مورد فرمان وبطور متعددی از قرآن مردان وزنان را بطورهم آیات داردکه می اظهار هایش نوشته در ،بازرگان

از منابع اسالمی وتاریخ اسالم  مچون دیگر مسائل ،حقوق مردم راجع به حکومت منتخب آزادی وبرابری درمقابل قانون را(وی سعی که ه13

 که هنگامی 1313 داسفن های نیمه در نانوشته اساسی قانون در بازرگان مساعی تشکیک . نخستین(133: 1313،جهان بخشبه دست آورد. )

 جمهوری بریک مبنی سومی گزینة خواست می بازرگان ابراز نمود.  شد می آماده اسالمی جمهوری به خیر یا آری پرسی همه برای کشور

اما آیت اهلل خمینی با این دیدگاه مخافت کرد ))آنچه ملت بدان نیاز دارد یک جمهوری  .کند دارد پرسی همه در نیز دومکراتیک اسالمی
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اسالمی است نه یک جمهوری دموکراتیک یا یک جمهوری دمکراتیک اسالمی.از کلمه غربی استفاده نکنید. کسانی که خوهان چنین چیزی 

حقوق سه بازرگان ن(.سپس بانگره والیت فقیه با دیدگاه جمهوری پنجم فرا1313اسفند 11، هستند از اسالم چیزی نمی فهمند.(()اطالعات

روحانی و حاکمیت مردمی قانون اساسی از بین صدای خداوند و صدای مردم و بین اقتدار تئوکراسی و دموکراسی ، الهی و حقوق بشر بین 

  (.211_210: 1311اصل تشکیل شد ویک دهه بعد اصالحیه هایی برآن افزوده شد )آبرهایمان، 131

 

 دیورگفتمانه هاي اصالح طلبانه گري روحانيونی چون محمد شبستري و محسن کتشکيک 
مردم باید به طور کامل از قرآن و سنت سازگارشوند و هم از کسانی که هر گونه سازگاری  شبستری جزء کسانی است که می گویند که

 از این نوع رد می کنند متمایز می سازد تنها ارزش های عام حکومت و جامعه باید با دین سازگار باشند. برخالف آیت اهلل خمینی و بسیاری

شبستری با ظرافت به قانون گذاری انسانی گریز  اسالم گرایان که معتقد ند آنچه از تصویب مجلس می گذرد مصداق احکام اسالمی است . از

مناسبات  اری را در خصوص خانواده،س نیستند. او در عمل راه قانون گذحال آنکه قوانین مقد می زند . خدای سرچشمه اصول اخالقی است ،

دولت،نظام قضایی و مجازات ها به روی انسانها باز می گذارد. می گوید منتقدان بیرونی دین نظیر مارکس و فوئرباخ می   ت،سیاس اجتماعی،

در مورد آزادی می گوید باید ضمانت های نهادینه شده وجود داشته باشد و  توانند به مؤمنان کمک کنند که مفاهیم خود را تعالی بخشند.

شدة  یه فرد ندارد و این با تضمین نهادمی گوید اسالم یک شکل حکومتی منحصر ب .والیت فقیه به نظر می رسد درآن انتقاد پوشیده از

 و نظام قضایی و اقتصاد خوب و ایمان در کشورها شکوفا می شود نظارت و تعادل و راه انتقال مسالمت آمیز قدرت و با وجود مجلس ، ،آزادی

 (.123 _122: 1311د والیت فقیه را مستقیماَ مورد انتقاد قرار نمی دهد)کدی،و دینی نیستننهادهای سیاسی مدنی 

دالئل خود را از تفسیرهای مبتکران شیعی و به ویژه . در میان دیگر نویسندگان روحانی محسن کدیور که از منقدان والیت فقه است

رد که شبستری نتیجه  می گیچون او نیز  . ته بودند کسب می کندکسانی که به شرح اعتقادات معتزله یا فیلسوفانی چون مالصدرا پرداخ

مور عملی بیشتر در حوزه تجربه انسانی است . ایشان در سخنرانی هایش انسانها ممکن است اصول و ارزش ها ی عام را از دین اخذ کنند اما اٌ

ها پس از تحلیل منابع اسالمی نتیجه می گیرد هرچند به موضوع های دیگری که در دموکراسی نقش محوری دارد می پردازد در یکی از آن

ا تفسیر دیگری از اسالم که براصول اساسی اسالم مبتنی است امَ. تفسیر رایج از اسالم از بسیاری از جهات آزادی دین و عقیده حکایت ندارد 

(. کدیور عقیده دارد دموکراسی و والیت 121: 1311بر آزادی دین و عقیده که در اعالمیه جهانی حقوق بشر ذکر شده سازگار است )کدی،

یا باید یک قضیه منصوب از طرف خداوند وجود داشته باشد یا یک رهبرانتخابی، به نظر او خداوند اداره امور سیاسی را به . فقیه ناسازگارند 

اشند. او از تفکر افرادی همچون منتظری مایه مردم واگذار کرده است و آنها باید رهبران خود انتخاب کنند ویک قانون سازگار با دین داشته ب

 می گیرد که به طور فزاینده ای حکومت کردن فقیه را مورد انتقاد قرار داده است و اظهار می دارد که امروزه حکومت باید مبتنی برانتخاب

و دموکراسی رویکردی با کم ترین ، می کند شرایط یا واجبات را متزلزل ن عمومی باشد و در رَد والیت فقیه به هیچ وجه هیچ یک از تعالیم ،

دموکراسی محصول عقل است و این واقعیت که نخست در غرب به کار گرفته شده مانع سودمندی . اشتباه به سیاست در جهان امروز است 

 (.126: 1311عقل فراتر از  مرزهای جغرافیایی گسترش می یابد)کدی،.آن در سایر فرهنگ ها نمی شود 

 

 طباطبایی حسين محمد سيد مهعال گفتمان
ده پوزیسیون خارجی سوق داده شاز اٌپوزیسیون داخلی به اٌ افراد فوق که نهایتاًتوضیح اجمالی و موردی گفتمانهای تشکیک آمیز پس از 

ی اشخاصمعاصر ایرانی نمسلما علمای مقابل درجریان طباطبایی آقای همچون گفتمانهایی فقهی و...  ثبات احکاماز طرف دیگر برای  ،اند 

 تفسیرو فلسفه تدریس راه از( عقلی علوم) اسالمی تعالیم وعقالنیت ابعاد احیای در وی تالش. کند می نمایندگی را وبازرگان طالقانیامثال 

 حکومتی نظام کی به آن اعضای رفاه تامیین منظور به آموزش هدایت و اداره برای اسالمی جامعه کرد می استدالل و نمود می دنبال قرآن

 های عهجام به(متغییره ومقررات هستند بنیادی وقوانین احکام شامل که تابعه قوانینی) مقررات قسم دو داشتن در اسالمی جامعه و دارد نیاز

 سایر تابث مقررات درحالی ، خداوند قوانینی واضح اسالم ثابت درمقررات چنانکه است بنیادی شان تفاوت ضمنا. نیست شباهت بی دمکراسی

 .هستند ملت شده وضع جماعت افکار مولود ، اجتماعی های روش

 دولتمردان حکومت اسالمیانتخاب و انتصاب  تبییندگی اجتماعی و سیاسی در ر زنوی در اٌملعلوم دینی وعقهمینک پس از تبیین 

 تایفقیه؟درراس به متعلق ویا مسلمین عدول یا است نمسلمی همه ازآن والیت آیا که کند می رامطرح پرسش این وی،  (عج) زمان امام درغیبت

 آزادی ممفهو و کند حکومت چگونه فرد آن که این نه کند حکومت کسی چه که است این دغدغه کهتشریح می نماید، فارابی سنتی فلسفه

 احساس یک از برخواسته آن وطلب هیال موهبتی آزادی واژه این ، نوین درمفهوم سیاسی آزادی نه خورده گره معنوی آزادی ایشان نظر مورد

 .(110 ،صفحه1313جهانبخش،)خدااست بغیراز وهرچیزی کسی هر نوع و سلطه از رهایی برای انسان در وفطری طبیعی
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 گيرينتيجه
 جامعه و خود سرنوشت در تا دهدیم اجازه حقوق صاحب فرد به که گرددبازمی یافتهسامان جامعه هر اصلی هایپویایی به شهروندی

 تاس متفاوت دیگر جامعه به ایجامعه از زیادی حد تا هاپویایی این دامنه و ماهیت. گذارد تاثیر جامعه امور گردش بر و داشته آگاهانه دخالت

 نقالبا تا کشور تاریخ در که است آن از حاکی ایران جامعه تحوالت به مربوط هایبررسی. شود تحلیل و درک جامعه همان بستر در بایستی و

 و طرح گراییقانون و آزادی گفتمان آن از پس اما. است نشده مطرح اساسی طور به شهروندی بحث بسیار هاینوسان وجود با مشروطیت

 به وجهت در عطفی نقطه باید را اساسی قانون آن تبع به و اسالمی انقالب. است گرفته قرار توجه مورد ضمنی طور به شهروندی و ملت حقوق

 سرنوشت در مردم آحاد مشارکت قالب در را شهروندی،  جامعه در  آمده، پدید هایدگرگونی و آن از ناشی تحوالت که چرا دانست، شهروندی

 ایگاهجاخذ می شود از منظر وحی و نقل که مبنای نظر حقوق در برگرفته توجه  به تبیین جایگاه عقالنیت دینی  اما با .ساخت ضروری خود

 اسالمی ( – )اندیشه و گفتمان های سیاسینظری عقل کار و مبنای روش شناختی حقوق شهروندی در قانون اساسی است .. نداردآمریت 

 گاهین پندارند می شریعت و دین میزان را آن که کسانی و شریعت مصباح عقلی علوم.  ندارد والیتی و یتآمر و مولویت هیچ و ادراک صرفا

 می دین عرصه به بشر ورود کلید و یا شریعت مفتاح صرفا را عقل که تفریطیون دیگر و دارندو سیاست  دین قلمرو در عقل نشأ به افراطی

 اندیشه های سیاسی پوزیسیون داخلیدردائره نظام و حکومت و افرادی در اٌاجمالی نگرش های چند نفر  بنا به بررسیبدین سان شمارند . 

در تقدم و تأخر عقالنیت و تشکیک در اظهارنظر عقالنی درکلی در جرگه منتقدان بیرونی با ایجاد تشکیک که افرادی  اظهار نظر دارند ،ودیگر

نگرش های شدن اصول از جمله حقوق شهر وندی شده اند و این نعدم تثبیت و نهادینه  نظری ،منجر به در مبانیو جزئی و عام و خاص  

سالمی و ا–سازی ، ایرانی لگو اٌ برای روانی و در نهایت و ثبات شغلی وسرمایه ای و روحی وثبات قوانین چالشهایی برای افراطی گونه منجربه 

 ل خواه گردیده است.پذیری سایر جوامع تحوٌلگواٌ

 هم اندشی و همگرایی در اندیشه های سیاسی بهدر بحث شهروندی و بنیاد اصلی آن ـ حقوق و وظایف ـ این است که هر قدر نتیجتاً 

تدار اق  بسط و تشدید ،و در قبال آناعمال شود و اعتدال گونه  جامعدور از تشکیک ها و اِنشقاق جریان های سیاسی افراط گونه ، اٌمور حقوقی 

قانون  به همان اندازه افراد خود را متعهد و در برابر و می شودآن ضمانت اجرایی و دارای اعتبار  برخوردار از سریع و صحیح واجرای در قانون 

ر ؛ دیگیشود مهمدلی و هم زبانی بین ملت و دولت مردان  در امور مختلف با تالش شناسند و در انجام وظایف و مشارکت و جامعه مسئول می

ه لکب ی نهادی برای حفظ و اجرای آنهاست ؛تدابیر و ابزارهاو  استشهروندی نه تنها شامل حقوق و وظایف افراد نیازمندحقوق دراحیای اینکه 

گفتمانها و رفتارها و عدم ثبات و تشکیک هایی که منجر به خلط در بایستی به جامعه و نهادهای موجود در آن رجوع کرد و عوامل بازدارنده، 

را نگی ، آموزش و خانواده (اثر نامطلوب می گذارد هقانون اساسی و نهایتاَ با بی هنجاری در نهادهای اجتماعی  )سیاسی ، اقتصادی ، فر

لگوی اٌ شدن وبخصوص نهادینه شدن حقوق شهر وندی جمهوری اسالمی برای اٌسوة  ، که بتوان با ثبات و قانونسایی و در رفع آن کوشید.شنا

 پذیری سایر جوامع تعالی وآزادی خواه تحقق یابد.
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