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 چکیده

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مانند هر قانون دیگري، باید بازتاب اصول یا 
اي بوده باشد که از آن اصول و مکتب  ي جامعه کننده مکتب اخالقی و در نهایت ترسیم

هاي اخالقی اصول قانون اساسی  شود. سوال اصلی مقاله حاضر این است که داللت ناشی می
کند؟ بر اساس چارچوب اخالقی متخذ از حکمت  را ترسیم میاي  چیست و چه جامعه

عنوان آداب و قالب عمل جامعه، متضمن  متعالیه، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به
ي اخالقی: اخالق دنیه، متعادله و متعالیه است. گرچه برخی اصول  اصولی از هرسه مرتبه

ق متعالیه را دارند، لکن نظم اخالقی بر اخال قانون اساسی ظرفیت خوانش و تفسیر مبتنی
کنندگان آن مستقیماً و با توجه به اخالق و مراتب آن  خاصی بر آن حاکم نیست و تدوین

ي اخالق  ي دنیه ي مرتبه کننده اند. ظاهر بسیاري از اصول، تأمین قانون را تدوین نکرده
له و متعالیه اخالق باشند، هستند و تنها به تبع معارف دینی، اصولی که ناظر به مراتب متعاد

ي فوق را در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون  اند. این نوشته مسأله تصویب شده
 گیري از روش تحلیل محتوا بررسی نموده است. اساسی، و با بهره
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 . مقدمه1
هاي برینی در جوامع هستند  اي است. ارزش یا ارزش معهاخالق، روح حاکم بر هر جا

شوند. بر همین اساس  که روح حاکم بر تمام افعال و قوانین جاري در آن محسوب می
اند: در اروپاي غربی ارزشِ برتر، علم است. در  بندي جوامع غربی گفته برخی در دسته

ي برتر بودن ارزش  که نشانهي ابزاري دارد  امریکا، پراگماتیسم حاکم است و علم، جنبه
 .)94: 1371(استیس.و.ت، ها نیز در پی افتخارند  هاست. انگلیسی ثروت نزد امریکائی

تواند از  کند و نمی ها را معین می قانون، حقوق و تکالیف فردي و اجتماعی انسان 
وضع و  . اساس)27: 1388(فرامرز قراملکی، بر جامعه فاصله داشته باشد  هاي برین حاکم ارزش

ها است. چگونگی رهیابی اخالق و اصول  بر باورها و فرهنگ ملت تدوین قانون، مبتنی
ي این  . همه)1391(شهابی، ترین وجه بارز مکاتب حقوقی است  اخالقی در نظم حقوقی مهم

دهند  شناسی خاص خود، نظامی اخالقی را نتیجه می شناسی و انسان ي جهان مکاتب بر پایه
هاست؛ بنابراین حقوق هر ملتی  ي حقوقی آن مبناي اصلی حقوق و نظریهحال  که در عین

باشد. اخالق، عامل اصلی حقوق است و مانند  ي مردم آن می ي مدنیت و اخالق ویژه نماینده
کند. اخالق در تدوین، اجرا و تفسیر قانون اثرگذار  خون در بدن، میان حقوق گردش می

ي  چندگانه حقوق، بلکه نیروي زنده و پرتوان سازنده هاي است؛ بنابراین نه یکی از بنیان
ي دیگر گفته شده است که حقوق، رسوب  . از زاویه)70 –63: 1366(کاتوزیان، حقوق است 

. قانون، آداب و صراط تجسم اخالق است. )60: 1378(کاتوزیان، تاریخی اخالق اجتماعی است 
تک مواد  هاست. تک نات درونی انسانبخشیدن ملکات و مکنو هاي عینیت قانون، قالب و راه

هاي  سوي ارزش یا ارزش کننده و راهبر به قانونی داللت اخالقی دارند و در نهایت ترسیم
برین جامعه هستند. این مقاله در صدد است این مسأله را بررسی کند که قانون اساسی 

برین جاري  هاي اي از اخالق است و ارزش جمهوري اسالمی ایران، تجسم بخش چه مرتبه
 در آن چیست؟

چارچوب نظري بحث حکمت متعالیه است. حکمت متعالیه، نظامی منسجم از حکمت 
هاي برین اخالقی  تواند مبناي نظري مناسبی براي تبیین ارزش نظري و عملی است که می

ي  اي است که بر پایه شناسی بینی و انسان بر قانون باشد. هر حکمتی، معرف جهان حاکم
شناسی، متضمن حکمت  بر جهان یابد. حکمت متعالیه مبتنی مت عملی شکل میها حک آن

توان  اند، ولی می تر به آن پرداخته اي است که مالصدرا و شارحین حکمت متعالیه کم عملی
شان استنباط کرد و مبنایی براي بررسی  را از خالل نظریات امتداد سیاسی و اجتماعی آن

 اد.ي اخالق و قانون قرار د رابطه
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 شناختی شناختی و انسان . مبانی هستی2
شناسی  ي جهان عنوان پایه به "وجود"هاي حکمت متعالیه بر محور مفهوم  تر یافته بیش

ها بر اساس مشکک  . تفاوت موجودات و سلسله مراتب آن)31–25:  1379(سجادي، آن است 
. قانون علیت و ضرورت نیاز معلول به علت )82–78: 1370(طباطبایی،شود  بودن وجود اثبات می

نیز از فروعات اصالت وجود است که امکان فقري معلول و نیاز آن به علت فاعلی و 
شود. امکان استعدادي و  دار بودن هستی و نیاز به علت غایی از آن استنباط می هدف

به اثبات  ي این اصول حرکت جوهري نیز از دیگر فروعات است. حکماي متعالیه بر پایه
. حکمت متعالیه تالش )237–183: 1386(عبودیت، اند  بر هستی پرداخته مبدأ و معاد و نظم حاکم

زاده آملی،  (حسنبر معارف دینی، قرآن و برهان و عرفان را پیوند دهد  کرده است با تکیه

1379(. 
(شیرازي، گري نفس انسان به مثال جهان عینی و عقلی است  هدف حکمت نظري صورت

ي سیر او را  . صورت انسانی، انتهاي افق حرکت جوهري ماده است که زمینه)21: 1، ج1368
از نظر وجودي، انسان ) 213: 1، ج1381(خمینی، کند  به عالم تجرد و فوق تجرد فراهم می

البقا است. تکوینش در این عالم مادي و جسمانی است و با  نیۀالحدوث و روحا نیۀجسما
ي  . چهار قوه)60–58(همان: رود  سوي تجرد می نیت خارج و بهحرکت جوهري از جسما

کنند. با کسب  شهوي، غضبی، وهمی و عقالنی نیروي حرکت او را در این سیر فراهم می
: 2(همان، جشود  فضایل در جریان سیر تجردي، سعادت؛ و با کسب رذایل، شقاوت حاصل می

. انسان با )202–200: 1360(شیرازي،ند ا . عقل نظري و عقل عملی، دو بال تحصیل سعادت)37
نماي هستی است. هرکدام از قواي او  ي تمام ي: مادي، برزخی و عقلی آینه داشتن سه مرتبه

ي  مظهري از این مراتب هستند؛ مظهر مرتبه حسی، قوه شهویه و غضبیه؛ مظهر مرتبه
عقل نظري و عقل ي عقالنی است. با مدد  ي عقلیه مظهر مرتبه برزخی، قوه وهمیه؛ و قوه

ي حیات نباتی، برزخی و عقلی را طی کند و استعدادهاي خود  گانه تواند مراتب سه عملی می
را فعلیت ببخشد. انبیا و اولیا به حکمت الهی، مأمور هدایت بشر و مددکار او در فعلیت 

 .)358–346: 2، ج1381(خمینی، استعدادها هستند 

 . فعل اخالقی2,1
اي است که به  و خلق، ملکه )372: 1375(بستانی، باشد  ها می نی خويمع اخالق در لغت به

. انسان براي )114: 4، ج1368(شیرازي، شوند  مدد آن افعال به سهولت بدون نیاز به تفکر صادر می
دهد و  ي وجود، سه نوع فعل: نباتی، حیوانی و انسانی را انجام می گانه رسیدن به مراتب سه

 ،8(همان؛ جشود  ي بعدي می کماالت هر مرتبه، مهیاي ورود به مرتبهتنها پس از رسیدن به 

آورد و با تکرار افعال و حاالت، ملکات حاصل  . هر فعلی حالی را در نفس پدید می)137
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ها و فنون نیز همین است.  وجود آمدن تمام مهارت . طریق به)202: 1360(شیرازي،شوند  می
که در اثر تکرار از شدت وجودي برخوردار  اخالقیات و ملکات همان حاالتی هستند

، 1368(شیرازي، سازد  اي از مراتب انسان را می اند. بنابراین هر فعلی منشأ وجود بوده، مرتبه شده

جویی اولین صفات ظاهرشده در  گري و برتري طلبی و حیله طلبی و جنگ . شهوت)115، 4ج
. بنابراین )61، 7(همان، جي مادي اویند  تبهیافتن مر ي فعلیت انسان و مطابق طبع اولیه و وسیله

ي حسی، فعل اخالقی فعلی است که ناشی از صفات مذکور، موجب فعلیت  در مرتبه
ي  محور است. در مرتبه شود. اخالق، در این مرتبه سودگرا و قدرت ي دنی انسان می مرتبه

فعلیت استعدادهاي  شوند که یکی فداي دیگري و مانع اي ارضا می گونه برزخی همین قوا به
معنی هماهنگی بین قوا  به ـ "عدالت". در این مرتبه اصل اخالقی )126، 9(همان: جدیگر نشود 

اند دور  ها از افراط و تفریط که مانع تکامل حاکم است؛ انسان با گرایش به فضیلت ـ
ي همه فضایلی است که  شود. در این مرتبه سه فضیلت: عفت، شجاعت و حکمت ریشه می

دادن به  معنی نظام . بنابراین اخالق در این مرتبه، به)90(همان:رسانند  نسان را به تکامل میا
 (خمینی، همان،غرایز است و فعل اخالقی فعلی است که مصداق یکی از این فضایل باشد 

انسان به باالترین حد کمال خود  ـ ي عقالنی یعنی مرتبه ـي سوم  . در مرتبه)338–336
و اخالق این  )162: 1360(شیرازي،گردد  ي خالفت الهی می رسد؛ در این مرتبه، انسان شایسته می

 نشئه، اخالق مکرمتی است.
ي انسان است. اخالق  گانه توان گفت که اخالق، مقام فعلیت قواي سه بندي می در جمع

ی؛ و فعل اخالقی کاري است که موجب فعلیت ي شئون آدم گانه یعنی شدن، در مراتب سه
ها  ي وجودي، و متناسب با آن شود. انسان سه مرتبه استعدادهاي انسان در مراتب مختلف می

ي اخالقی دارد. اخالق در هر مرتبه، دو سر دارد: دانی و عالی. اخالق دنی، منشأ  سه مرتبه
 اعمال دنی و اخالق عالی، منشأ اعمال عالی است.

ي دنی، قدرت  گرایانه، باالترین حد کمال را دارد. کمال مرتبهبه در نگاهی تعالیهر مرت
ي عقلی، کرامت است. انسان در  ي برزخی، عدالت؛ و کمال مرتبه و منفعت؛ کمال مرتبه

آن  "ادب"گیرد و هر مقام نیز حد کمالی دارد که  موقعیت و مقامات گوناگون قرار می
گري، شکر است.  کمال انسان در مقام فقر، صبر؛ و در مقام توانشود. مثالً  مقام نامیده می
ي نفس، ادب  گانه اند ادب فقر، صبر و ادب غنا، شکر است. در مراتب سه لذا حکما گفته

توان به باالترین حد قدرت و منفعت  معنی تجربی آن می (با علم به "علم"قدرت و منفعت 
ي دیگر  است. نکته "فیض"امت نیز و ادب کر "حکمت و عفت"رسید)؛ ادب عدالت، 

الزم است که طریق رسیدن به ادب آن  "آدابی"این است که براي تحقق ادب هر مقامی، 
مقام است؛ مثالً براي رسیدن به علم، آدابی وجود دارد که قالب عمل و طریق وصول به 
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یز قایل باشد. بنابراین در این پژوهش بین اخالق و ادب و آداب تما ادب و کمال آن می
ي اخالق است و  گرایانه هستیم. ادب، باالترین حد تکامل هر مرتبه از اخالق و جنبه تعالی

آداب تنزل و تجسم ادب. بنابراین تحقق ادب، مقتضی وضع آدابی است که زیباترین شکل 
انجام فعل متناسب با آن باشد. آداب، تنزل و تجسم و نماد بیرونی اخالق است؛ اعم از 

گرایانه داشته باشد،  ي تعالی الق حسنه باشد یا سیئه؛ لکن اگر ادب تنها جنبهکه اخ این
جویی و احسان و  گرایی، حکمت و عفت هاي علم مربوط به اخالق حسنه است. ارزش

هاي برین اخالقی محسوب  ي انسان بوده و ارزش گانه مراتب سه ها و ادب فیض، ارزش
 شوند.  می

ها نظر  است که براي بررسی مواد قانونی به آن هایی موضوع دیگر، بررسی شاخص
ها را کاوش نمود و  هاي اخالقی آن توان داللت داریم. با تحلیل اصول قانون اساسی می

باشند.  اي از مراتب اخالق می ها به چه مرتبه ها راهبر انسان مشخص کرد که این داللت
حلیل محتواي کیفی، سازگارتر ها بر اساس نظم و ترتیب متن قانون اساسی، با ت بررسی آن

ي  است؛ زیرا ممکن است یک اصل چند جهت داشته باشد و نتوان آن را در یک مرتبه
جهت محدودیت ظرفیت مقاله، به بررسی فصل اول قانون اساسی اکتفا  اخالقی قرار داد. به

 خواهیم کرد. 
ن، اصل کلی است که بنابر تعریف نائب رئیس مجلس خبرگا 14فصل اول شامل 

(صورت مشروح مذاکرات مجلس شوند  عنوان مبنا براي اصول دیگر قانون اساسی شناخته می به

ترین وقت را از  . این فصل هنگام نگارش و تصویب، بیش)169: 1، ج1364خبرگان قانون اساسی، 
ي زندگی خواهد شد و مبناي  بنیاد و پایه«مجلس گرفت؛ زیرا در آن مطالبی آمده که 

رود در این فصل  . بنابراین انتظار می)271(همان: » ر و اعتقاد جامعه استاحساس و رفتا
ترین تجلی را داشته باشد. با  ي مواد قانونی است، بیش هاي برین اخالقی که پایه ارزش

گر ادب کدام مقام و آداب وصول به کدام  یابیم که قانون اساسی بیان ها درمی بررسی آن
بتدا به بررسی فرایند تصویب قانون و سپس اصول مرتبه از مراتب انسان است. ا

 پردازیم. ي فصل اول می گانه چهارده

 . فرایند تصویب قانون اساسی3
و با هر پیشنهاد ) 482: 7(خمینی، جحضرت امام بر تدوین سریع قانون اساسی اصرار داشت 

صد و  ه، یککرد. در سه ماه مذاکرات فشرد کرد، مخالفت می که در این امر وقفه ایجاد می
پرسی  در همه) 102: 11(همان، جهفتاد اصل در دوازده فصل تصویب شد که با تأیید ایشان 

. فرایند تصویب )103(همان: با رأي اکثریت مردم مورد تأیید قرار گرفت  1358آذرماه سال 
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ن توا هاي اخالقی آن را چنین می که داللت )1385(معین راد، قانون اساسی مراحلی را طی کرد 
 برشمرد:

 . تدوین قانون اساسی3,1
هاي برین مراتب انسان را اعمال کرد؛ زیرا  توان ارزش در امر تدوین قانون اساسی می

داري  ي امور، عملی عالمانه در امر حکومت اوالً تدوین سندي باالدستی و مرجع جهت اداره
شده است که براي  است. نمایندگان نیز توجه داشتند که بشر به تجربه به این نکته واقف

. هر عمل عالمانه )380-374(صورت مشروح مذاکرات: ي بهتر کشور به قانونی مرجع نیاز دارد  اداره
توان به مردم مراجعه کرد؛  ي دنیه است. ثانیاً براي تدوین قانون می نیز مطابق ادب مرتبه

عمال قدرت از در ا -مطابق با ادب عفت -ها در این امر، نوعی زهد دادن آن زیرا دخالت
اي عمل کرد  گونه دادن مردم به توان در حین مشارکت سوي دارندگان قدرت است. ثالثاً می

ها باشد؛ زیرا در تضارب آرا، عقول آنان  ساز ارتقاي فکري و حرکت تکاملی آن که زمینه
ها و  یابند. رشددادن عقل مردم، احسان به آن هاي عقول آنان فعلیت می رشد کرده و دفینه

 ي متعالیه است. عملی محسنانه و مطابق ادب مرتبه

 . روند تصویب قانون اساسی3,2
در روند تصویب قانون اساسی جمهوري اسالمی چند اقدام صورت گرفت که مطابق 

 ي اخالق بود. ادب هر سه مرتبه
نویس قانون، عملی حکیمانه بود؛ زیرا وجود متنی براي مطالعه و  . تهیه و انتشار پیش1 
 کرد. ي آنان را فراهم می ي مشارکت آگاهانه یه و تحلیل زمینهتجز

. تعیین وکال از سوي مردم، هم عملی عالمانه و هم حکیمانه بود. از این جهت عالمانه 2
ي بشر به انتخاب نماینده رسیده  بود که در شرایط عدم امکان مشارکت مستقیم، تجربه

کنند  ، در تصویب حقایقی مشارکت میدیگر چون مردم در تصویب قانون  است. از سوي
کند که به خبرگان مراجعه کنند  ها آشنا نیستند، حکمت اقتضا می ي جزئیات آن که به همه

گیري از صدق صدیقین و خبرگان حقایق، عملی حکیمانه است. اما نامزدشدن براي  و بهره
دانایی در دانایی  کردن فاقدان نمایندگی مجلس خبرگان، اگر از سوي دانایان و براي سهیم

باشد، عملی محسنانه و احسان در حق مردم و زکات علم است؛ لذا امام از عالمان بالد 
توانند نامزد شوند، تالش کنند مردم را  خواستند که خود را کنار نکشند و اگر خود نمی می

یز کسانی که واجد شرایط هستند، آگاهی پیدا کنند و از دانایان ن راهنمایی کرده تا به
 بخواهند تا نامزد نمایندگی خبرگان شوند.
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ي بررسی  نویس که زمینه . تشکیل مجلس با اختیارات کامل و محدود نشدن به پیش3
کرد؛ این عمل در راستاي رعایت غبن و  هزاران پیشنهاد و اعمال نظرات اصالحی را باز می

حقیقت، عملی مصلحت موکالن براي درج نظرات اصالحی آنان در جهت وصول بهتر به 
 حکیمانه بود.

گیري مستمر  هاي ارتباط جمعی و نیز بهره . پخش مذاکرات نمایندگان در رسانه4
دانان و غیره، همگی  ها از متخصصان امور مانند: نیروهاي نظامی و قضات و حقوق کمیسیون

در راستاي وصول بهتر به حق و صدق بودند؛ چون متن نهایی به آراي عمومی گذاشته 
شدند، رأي نهایی آنان بدون آگاهی یا با  د، اگر مردم از روند مذاکرات آگاه نمیش می

 شد. دور از حکمت می شد و به آگاهی کم محسوب می
پرسی براي تأیید متن نهایی، رعایت احترام و کرامت مردم بود؛ زیرا  . برگزاري همه5

معنی وصول به حق و صدق  به -پرسی بود و نه مقتضاي حکمت  نه از نظر علمی نیاز به همه
کرد. این امر رعایت عزت و کرامت مردم بود؛ زیرا  چنین چیزي را ایجاب می -

ها به دانستن و توانستن است و در هرکدام از  نظرخواهی از مردم راهی براي ترغیب آن
شود. از جانب رهبر نیز  سوي فعلیت و شدن ابعاد وجودي برداشته می ها قدمی به این

گیرد و مقتضاي  ن مردم در امور، زهدي است که در اعمال قدرت انجام میداد مشارکت
 عفت است.

توان نتیجه گرفت که فرایند تصویب قانون اساسی بر اساس تعالیم اسالم،  در مجموع می
ي اخالق انجام گرفت؛ یعنی هم علم، هم عفت و هم حکمت و هم  مرتبه مطابق با ادب سه 

 مورد توجه بوده است.کرامت انسان در این فرایند 

 . فصل اول قانون اساسی4
اي در مخالفت با  نمایندگان در چند مورد محدود بحث اخالق را طرح کردند. نماینده

گویند آن است  شنویم که می ما در تعریف اخالق می«... هاي اخالقی گفت:  طرح بحث
تر است، اما اثر عملی ندارد. ما در  که ضمانت اجرا ندارد و درج آن در قانون بسیار مشعشع

(صورت مشروح » که باید آن را هم بگنجانیم ایم؛ گو این ق اسالمی نیامدهجا براي بیان اخال این

اثر دانستن درج اخالق در متن قانون نشان از  . تصریح وي در شعاري و بی)282مذاکرات: 
که در نقض سخنان او اظهارنظري نشده،  اعتقاد به جداانگاري این دو است. با توجه به این

اند؛ لذا مطلب زیادي از متن  دگان دیگر، مخالف وي نبودهتوان نتیجه گرفت که نماین می
مذاکرات در ارتباط و نقش اخالق در تصویب قانون اساسی، قابل استنباط نیست. بناچار 

 باید به تحلیل محتواي قانون بسنده کرد.
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 . اصل اول4,1
 پرسی جمهوري اسالمی و رهبري امام خمینی در انقالب و اصل اول به دو واقعیت همه

کدام داللت اخالقی ندارند.  اعتقاد ملت به حکومت حق و عدل قرآن اشاره دارد که هیچ
اي تفسیري است  ي دوم جمله اي خبري و اشاره به واقعیتی تاریخی، و نکته ي اول جمله نکته

 .)205-192(صورت مشروح مذاکرات: کند  و جمهوري اسالمی را تفسیر می

 . اصل دوم4,2
شناسی  شناختی و انسان ي مبانی و مبادي هستی کننده ي تشریح پایه اصل دوم حاوي شش

ي اول همان اصول مذهب تشیع است و  شناسی جمهوري اسالمی است. پنج پایه و معرفت
ي اول، جمهوري اسالمی نظامی  بر پایه شناختی و اخالقی است. مبتنی ي ششم، انسان پایه

ي  ي دوم، ایمان به وحی؛ پایه اي یکتا و حاکمیت اوست. پایهبراساس ایمان و باور به خد
ي پنجم،  ي چهارم، ایمان به عدل تکوینی و تشریعی خداوند؛ و پایه سوم، اعتقاد به معاد؛ پایه

ایمان به امامت و رهبري مستمر است. برخی نمایندگان به امتداد سیاسی اجتماعی اعتقاد به 
د که نفی طاغوت، حق تشریع قانون و مسئولیت انسان در کنن توحید، وحی و معاد اشاره می

. جا )208(صورت مشروح مذاکرات: هاست  ترین کارکرد اخالقی آن برابر اعمال خویش، مهم
شد مثالً مفاد اصل  شد؛ چراکه باعث می ها بیش از این توجه می داشت به داللت اخالقی آن

و آن همه بحث و جنجال سیاسی رخ  تر شوند پذیرش پنجم و برخی دیگر مانند آن، قابل
هایی که باعث شد امام صراحتاً اعالم نمایند مالحظات بسیاري در مفاد این اصل  ندهد. بحث

 .)465-464: 11(صحیفه امام، جصورت گرفته است 
ي ششم حاوي کرامت و ارزش واالي انسان و حق پرورش گوهرِ الهیِ نهفته در  پایه

. )208(صورت مشروح مذاکرات: ي سوم انسان متعالیه است  تبهاوست که مطابق ارزش برین مر
ي دیگر ذکرشده در این پایه است.  فقره» آزادي توأم با مسئولیت انسان در برابر خداوند«

بر دید  آیا منظور از آزادي همان اختیار تکوینی براي انسان است؟ در تفسیري مبتنی
هاي نمایندگان قابل برداشت است، انسان  نطق گرایانه و متعالی از آزادي که از برخی تکامل

. این دید مطابق ادب )218-213(همان: باشد  سازي و دگرسازي می مسئول خودسازي، محیط
 فیض قابل توجیه است.

جانبه و همبستگی ملی نیز ذکر  در پایان این اصل، سه هدف قسط و عدل، استقالل همه
الشرایط بر اساس کتاب و سنت، استفاده  جامعشده است که از سه راه اجتهاد مستمر فقهاي 

آیند. هر سه هدف،  دست می کشی به گري و ستم از علوم و فنون بشري و نفی هرگونه ستم
ي  ها و منافع معنی کنیم، منطبق با اخالق مرتبه ي بهره اگر قسط و عدل را تقسیم عادالنه

ها مانند  اجتماعی این پایه دنیه خواهند بود. برخی نمایندگان توجه به امتداد سیاسی و
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دلیل تعجیل و ضیق وقت آن را بسط  که بار اخالقی دارد، داشتند که به "مسئولیت انسان"
 .)250-235(همان: دهند  نمی

 . اصل سوم4,3
ها را وظایف دولت جمهوري اسالمی  بند دارد که برخی نمایندگان آن 16این اصل 

. در بند )285(صورت مشروح مذاکرات: اند  دانسته -عنوان مفهومی اخالقی به -براي تحقق عدل 
اول، دولت موظف به ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوي 

ي مظاهر فساد و تباهی است. این بند مستقیماً به اخالق اشاره کرده  و مبارزه علیه کلیه
رود در  مبهم است و انتظار میاست، اما نوع فضایل و رذایل و چگونگی مبارزه در آن 

چنان باقی است. این بند  فصول بعد این اجمال برطرف شود؛ لکن چنین نشده و ابهام هم
قابل توجیه است و نشان  -گرا  گرا و وظیفه در مقابل نتیجه -گرا  ي فضیلت بر نظریه مبتنی

 اند. نوعی تفکیک بین اخالق و قانون قائل بوده گذاران به دهد قانون می
ها،  هاي عمومی توسط رسانه ي دولت در باالبردن سطح آگاهی بند دوم با موضوع وظیفه

و بند سوم در آموزش و پرورش رایگان و تسهیل آموزش عالی، و بند چهارم در تقویت 
ها از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان،  روح ابتکار و تحقیق در تمام زمینه

ها را شاید بتوان انعکاسی از شرایط زمانه و تأثیر  کیدبر اینهمه در یک راستا هستند. تأ
تر بشر بر طبیعت  ي بیش باوري موجبات سلطه بر جوامع غربی دانست. علم هاي حاکم ارزش

رسانی موجب   ها و دیگر ابزار اطالع و بسط قدرت و منفعت را فراهم کرده است. رسانه
شود؛ بنابراین هر سه بند،  ي مادي میها خوردن خویش در زمینه آگاهی مردم از غوطه
باشند. بند  می ـیعنی جلب قدرت و منفعت از طریق دانش  ـي دنی  متناسب با ادب مرتبه

پنجم در طرد کامل استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب؛ و بند ششم در محو هرگونه استبداد 
فرهنگی در حدود هاي سیاسی و اجتماعی و  و خودکامگی؛ و بند هفتم در تأمین آزادي

قانون، اگر براي جلب حداکثر منفعت براي حداکثر افراد باشد که ظاهر عبارات نیز چنین 
ي  ي زمینه کننده ي دنی است. بند ششم و هفتم تا حدودي فراهم است، مطابق ادب مرتبه

گونه که برخی مبلغین  و همان )42: 1378(بهشتی، باشند  مشارکت و توزیع قدرت می
بهترین راه مصونیت در برابر فساد، ایجاد و تکامل فرهنگ «اذعان دارند: دموکراسی 

» باشد تر می طلبی هرچه بیش مآبانه نفع ي بازاري دور از فلسفه خدمت خالصانه به مردم به
ي بناشده  اند. جامعه ها خود متهم اصلی استبداد و خودکامگی . حکومت)104: 1376(بیتهام و بویل، 
 تواند باشد؟ طلبی می چگونه مانع بروز خودکامگی و استبداد و انحصارطلبی  براساس نفع

تواند تواند ناشی از باور به تقسیم قدرت و منفعت و میمحو استبداد و انحصارطلبی، می
ناشی از اصل عفت و نگاه زاهدانه به قدرت باشد. در باور اول جامعه بر اساس تضاد منافع 
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توان شود که بیش از توازن قوا، انتظاري از آن نمیستیفا میبنا شده و منافع نیز با قدرت ا
گیرند که زاهدانه به کسب و داشت. اما در نگاه دوم، کسانی در مصدر حکومت قرار می

نگرند و حداقل قدرت براي خود و حداکثر قدرت را براي عموم خواهانند. اعمال قدرت می
کنند. بنابراین محو استبداد و عمل می گیري از منافع نیز عفیفانه و زاهدانهدر بهره

توان انتظار داشت. در مذاکرات داللت روشنی بر هیچ طرف وجود انحصارطلبی را می
ندارد. شاید بتوان از نظرات نمایندگان در توجیه و دفاع از والیت فقیه و اصل مشورت و 

 اتکا به آراي عمومی گرایش به نظر دوم را تقویت نمود.
ي مشارکت مردم در تعیین سرنوشت  کردن زمینه لت موظف به فراهمدربند هشتم دو

ها مجازند هر سرنوشتی براي خود  . آیا انسان)287-270(صورت مشروح مذکرات: شود  خویش می
ي گزینش هر سرنوشتی را فراهم کند؟ اطالق عبارت  رقم بزنند و دولت موظف است زمینه

رد؛ اول تولید قدرت و منفعت، دوم توزیع و مذاکرات چنین است: مشارکت دو کارکرد دا
بر تضاد منافع است و گاهی  ها. این نوع مشارکت براي کسب قدرت و منفعت و مبتنی آن

ها  گاه منافع انسان ها را محو کند؛ زیرا هیچ تواند نزاع شود و نمی منجر به استبداد اکثریت می
شود که مشارکت از سطح  می سنگ نخواهند شد. تنها در صورتی نزاع کم دیگر هم با یک

منافع عبور کرده و عفیفانه و حکیمانه، برادرانه و عادالنه باشد، نه رقیبانه و حریصانه. اگر از 
ها کریمانه و محسنانه خواهند  ي اعلی برسد، مشارکت این سطح هم فراتر رود و به مرتبه

ت؛ و در صورت اول، خواست و میل است و در صورت دوم، فضیل شد. مشارکت در 
هاي  صورت سوم احسان و لطف. بنابراین نسبت این بند با هرکدام از مراتب انسان و ارزش

هیچ طرف قابل استنباط نیست و الجرم  ها متفاوت است. در مذاکرات گرایش به برین آن
 فصول آتی باید آن را تفسیر کنند.

انتخابات  گیري و شیوه و روش مشارکت چگونه است؟ آیا مشارکت منحصر در رأي
هاي بزرگ،  کردن شرکت هاي مختلف و انحصاري گري دولت در بخش است؟ تصدي

بیمه، تجارت خارجی، آموزش و پرورش و تکالیفی که در اصول گذشته و آینده بر دوش 
دولت گذاشته شده، با اصل مشارکت چگونه سازگار است؟ دولت حداکثري یا حداقلی؟ 

صل دارند؟ سؤاالت بسیاري باید پاسخ داده شوند. یک نسبت بهتري با مفاد این ا کدام
تر از اهمیت مشارکت  چنین اهمیت مشارکت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي اگر بیش هم

 که ظاهر این اصل در مورد مشارکت سیاسی است. سیاسی نباشد، کمتر نیست؛ در حالی
در  -النه براي همه بند نهم، دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عاد

شکل مطلق آمده است.  کند. عبارت رفع تبعیض ناروا به می -هاي مادي و معنوي  تمام زمینه
بري از  راستی تبعیض در چه صورت نارواست؟ مسابقه براي تولید قدرت و ثروت و بهره به
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بر قدرت و لذت است. نظام عرضه و تقاضا و روایی  ي مبتنی ي جامعه منافع، الزمه
ها، مقتضاي حاکمیت سودگرایی است و  ي زمینه نامرئی بازار و رقابت آزاد در همه تدس

مثابه کاالست؛ حتی دین و  چیز به هاست. در این جامعه همه ارزش آزادي باالترین ارزش
رسند.  تعیین قیمت شده و به فروش می -در نظام عرضه و تقاضا  -فرهنگ و عدالت 

ا، مخالف رقابت آزاد است؛ بنابراین ایجاد امکانات بردن در نظام عرضه و تقاض دست
کردن روایی نظم بازار و عدم دخالت باشد. آیا رفع تبعیض و  معنی فراهم تواند به عادالنه می

همین معنا است؟  بر حکمت و عفت و کرامت نیز به ایجاد امکانات عادالنه در جامعه مبتنی
هاي معنوي که مقتضاي  انات عادالنه در زمینهرسد چنین نباشد. مثالً ایجاد امک به نظر می

هاي معنوي است. اقبال  کردن محرومان در نعمت اصل کرامت و احسان است، موجب سهیم
مردمان را بر  -بودند  "دوار بطبه"که  -به معنویات کم است و حاکمان باید مانند پیامبر 

مل چنین رنجی جز از ي معنویات دعوت کنند. این دعوت همراه با رنج بوده، تح سفره
کنندگان قانون کدام معنا بوده  انسان صاحب کرم و احسان ساخته نیست. منظور تدوین

 .)295(صورت مشروح مذاکرات: دست نمی آید  است؟ از ظاهر مذاکرات چیزي به
که در مورد ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیالت غیرضروري صحبت  بند دهم

ت که تفسیر نظم صحیح و تشکیالت غیرضرور، بستگی تام به حاوي این پیام اس کند، می
موضع اخالقی جامعه دارد. در نظم سودگرا، نظم صحیح آن نظمی است که سود را حداکثر 

گرایی دو نظر متفاوت در مورد حداکثر شدن منفعت دارند؛ لکن  کند. فردگرایی و جمع
ترین دخالت در امور  ارات و کمپیرایگی اد تشکیالت اداري زاهدانه، مستلزم سادگی و بی

ي نظام اداري  ي عزیزانه زندگی مردم است. بر اساس اصل کرامت و عزت نیز رابطه
ترین زحمت را براي مردم  کند که کم عنوان ابزار ارتباطی حاکمان و مردمان اقتضا می به

 داشته باشد و به ضروریات اکتفا کند.
ي دفاعی از طریق آموزش نظامی عمومی  در بند یازدهم، دولت موظف به تقویت بنیه

اي حق دارد از موجودیت  بر اصل منفعت و قدرت است. هر جامعه شده است. این بند مبتنی
که حفظ استقالل و  جایی خویش دفاع کند و اصل دفاع از حیات، اصلی طبیعی است. از آن
 ي دنیه است. با مرتبه  تمامیت ارضی، هدف دفاع است، اهداف مادي و جسمی نیز مرتبط

ریزي اقتصاد صحیح و عادالنه طبق ضوابط اسالمی جهت  بند دوازدهم در رابطه با پی
کند  کند. این بند تصریح می هاي مختلف صحبت می ایجاد رفاه و رفع محرومیت در زمینه

 اش تأمین حداکثر منافع براي حداکثر مردم است. که هدف
م و فنون و صنعت و غیره است. این بند موضوع بند سیزدهم، تأمین خودکفایی در علو

دو وجه دارد: یکی تأمین نیازهاي دفاعی که مربوط به اصل سودگرایی است و دیگري 
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استقالل کشور که ناظر به شرایط ایران و مناسبات جهانی و استعمار مستقیم و غیرمستقیم 
کرامت باشد.  تواند ناظر به اصل عزت و هاي استعماري است که می مسلمانان توسط قدرت

سوي دشمنان دراز نکند و مایحتاجش را  اي است که دست نیاز به ي کریم جامعه جامعه
(صورت مشروح مذاکرات: ها عزتش را از دست بدهد  تأمین کند تا ناچار نباشد براي تأمین آن

296(. 
جانبه و ایجاد امنیت قضایی و  محتواي بند چهاردهم، در رابطه با تأمین حقوق همه

اي بشري و برخاسته از  وي عموم در برابر قانون است. تساوي در برابر قانون، تجربهتسا
ي وضع طبیعی و مقتضاي اصل سودگرایی است. این نوع عدالت یکی از اقسام  نظریه

ي ماهوي باید مد نظر قرار گیرد.  ي شکلی و هم از جنبه عدالت است. عدالت هم از جنبه
ي ماهوي مقتضاي اصل کرامت و  رت و منفعت، و جنبهي شکلی آن مقتضاي اصل قد جنبه

تساوي عموم در "در این بند مبهم است و تعبیر  "جانبه حقوق همه"احسان است. تعبیر 
ي قدرت و منفعت نگریسته  تفسیر امنیت قضایی است. این بند اگر از زاویه "برابر قانون

ي حکمت و کرامت نگریسته  یهکند و اگر از زاو شود، به عدالت شکلی و حداقلی اکتفا می
 رسد که عدالت حداکثري است. شود به عدالت ماهوي می

ي مردم سخن  بند پانزدهم از توسعه و تحکیم برادري اسالمی و تعاون عمومی بین همه
تواند ناشی از اصل منفعت و قدرت باشد؛ به این معنی که به  گفته است. تعاون عمومی می

معنی اخوت قرآنی  دیگر همکاري کنند؛ اما اگر به ی، با یکجاي جدای نفع همه است که به
 باشد، اصلی فراتر از همکاري براي جلب منفعت بوده و متناسب با کرامت است.

ي تنظیم سیاست خارجی براساس معیارهاي اسالمی و تعهد  بند شانزدهم نیز درباره
زند. این  جهان حرف می دریغ از مستضعفان ي مسلمانان و حمایت بی برادرانه نسبت به همه

بر اصول کرامت انسانی و گسترش لطف ایمانی است. این  بند فراتر از منافع ملی و مبتنی
(صورت مشروح مذاکرات: تعهدات برخاسته از اخالق محسنین و ناشی از کرامت و احسان است 

300(. 

 . اصل چهارم4,4
کردند در  کنندگان قانون اساسی حراست از اسالم بود و تالش می ي تدوین دغدغه

هاي  . در هر اصلی بحث)69: 1386(عمید زنجانی، تک اصول این نکته را از نظر دور ندارند  تک
گرفت که آیا با موازین اسالم سازگار است یا نه؟ چون اصول کلی بسیار  فراوانی در می

شد.  ها قید عدم مخالفت با موازین اسالمی مطرح می ي آن ت در همهبایس تفسیرپذیرند، می
اما براي پرهیز از تکرار این قید، تصمیم گرفته شد که در اصلی جداگانه، حاکمیت موازین 

ي قوانین تصویب شود تا از تکرار جلوگیري و اگر احیاناً اصلی مخالف  اسالم بر کلیه
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از  )320-314(صورت مشروح مذاکرات: تبار ساقط شود. ي اع موازین اسالم تصویب شد، از درجه
که قوانین مصوب نباید با موازین اسالمی  توان داشت: یکی این این اصل دو استنباط می

(عمید زنجانی، که عدم مخالفت کافی نیست و موافقت نیز الزم است  مخالف باشند؛ دوم این

ها با شرع  شود و عدم مخالفت آن می . براساس برداشت اول، حقوق عرفی پذیرفته)85تا:  بی
هاي فراوانی  شده نیست. بحث کافی است؛ اما براساس برداشت دوم، حقوق عرفی پذیرفته

 .)1378(صالح پور، در این زمینه وجود دارند 
شود؟ عالمه طباطبایی  که آیا موازین تنها شامل واجبات و محرمات می ي دیگر این نکته

ت که نباید به واجبات اکتفا کرد و حکومت موظف است مردم را در المیزان براین باور اس
ي توبه نتیجه  سوره 35ي  ها وادار نماید. ایشان با ذکر روایتی از ابوذر ذیل آیه به معروف

توان زندگی را تنها  کند. نمی هاي مستحب چرخ زندگی را فلج می گیرد که ترك انفاق می
ي بذل معروف را فراهم کند و  ی وظیفه دارد زمینهبا واجبات اداره کرد؛ لذا حکومت اسالم

. با بذل معروف و )353- 347، 9(طباطبایی، جتنها به ایجاد امنیت و بذل واجبات قناعت نکند 
ها به حداکثر رشد و تعالی  گسترش خیرات، رأفت و رحمت در جامعه جاري شده و انسان

و دانی از عدل و انصاف عالی  ي دانی منشأ خیرات شود وسیله رسند. عالی به ممکن می
ي متعالیه است. ادب فیض،  هاي برین مرتبه ي معروف از ارزش برخوردار گردد. اقامه

به  -که ادب عدالت است  -احسان است و احسان این است که فرد فراتر از اداي حق 
ر ت صورت تبرعی و بدون چشم داشت، خیر دیگران را با خیر بیش ها نیکی کند؛ یعنی به آن

 تر تالفی کند. تالفی کرده و از شر آنان گذشت نماید و یا با شر کم
ي  توان استنباط کرد که دغدغه منظور این اصل کدام معنی بوده است؟ از مذاکرات می

. سخن امام )92: 1365(مدنی، اصلی آن بوده است که قانونی مخالف احکام اسالم وضع نشود 
کنندگان قانون اساسی  دهد که تصویب ان میخمینی در حدود اختیارات فقیه نیز نش

ي روشنفکران، اختیارات  مالحظه الید نبودند. ایشان تصریح کردند که خبرگان به مبسوط
ي  . بنابراین تالش اولیه)465-464، 11(خمینی، جاند  فقیه در نظر گرفته محدودتري براي ولی

جا  ر موارد موافقت، تا آننمایندگان جلوگیري از تصویب قوانین مخالف اسالم است و د
گرا درگیر نشده و به جدال و نزاع کشیده نشود.  رفتند که با دیگر نیروهاي عرفی پیش می

ي موارد نتوانسته موازین اسالم را در  بنابراین قانون اساسی، مخالف اسالم نیست ولی در همه
 مراتب باالتر بازتاب دهد.

 . اصل پنجم4,5
امت امت و والیت فقیه عادلِ باتقوا و آگاه و شجاع و محتواي این اصل در مورد ام

بودن و  مدیر و مدبر است. مخالفین این اصل، آن را مخالف دموکراسی دانسته و به طبقاتی
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کردند که چون حکومت، جمهوري اسالمی  کردند؛ موافقین نیز استدالل می استبداد متهم می
مقید به قیود خاصی است و مردم  است و محتواي آن از اسالم است، پس حکومت از اول

. )380-370(صورت مشروح مذاکرات: توانند هرچیزي را انتخاب کنند  آزاد مطلق نیستند و نمی
بودن و استبداد) تا حدودي بار اخالقی دارد.  بودن، انحصاري هاي مخالفین (طبقاتی تعریض

ز متوالی در کمیسیون فرایند تصویب این اصل، ویژه بود. ابتدا به شکل سمینار در چند رو
ي افراد بتوانند اظهارنظر کنند، سپس در صحن علنی طرح و به  مربوطه طرح شد تا همه

ترین اصل قانون اساسی همین اصل  . پر چالش)382(صورت مشروح مذاکرات: تصویب رسید 
تا زمان طرح آن در صحن علنی  )93-54(همان: هاي پیش از دستور  است که از ابتدا در نطق

 شد. تا اواخر کار مجلس در مورد آن بحث میو 
انسانی داراي خصوصیات متعالی با  1ي لطف، مبناي اخالقی اثبات والیت است. قاعده

کند و فیضی که با تقرب  ها را در کماالت خویش شریک می پذیرش والیت امت، آن
ت الهیه به ي والی نهد؛ بنابراین عرضه اهللا کسب کرده است را به مشارکت دیگران می الی

رسول و نایبان خاص و عام ایشان، لطفی است که خداوند در حق مردم روا داشته است. اما 
چنین پذیرش فردي  پذیرش و تولی چنین والیتی، شکري است از جانب مردمان. هم

پویی با  جویی و راست یافته و راه بلد، مقتضاي اصل حکمت و صدق است. راست کمال
شود. از جانب دیگر، مقیدبودن اعمال والیت به پذیرش  کن میپذیرش والیت صالحان مم

قدرت،  که ولی عفیف و غیرحریص به معنی و تولی مردم، مقتضاي اصل عفت است. به این
داند و این همان  به رضایت مردمان توجه کرده و آن را الزمه اعمال والیت و قدرت می

مردم در اعمال والیت، مصلحت و  نگاه زاهدانه به قدرت است. مضافاً بر شرطیت رضایت
غبن مردم باید رعایت شود. این ولی در زندگی خصوصی و عمومی خویش نیز باید از 

دور باشد که همان شرط عدالت ناشی از حکمت و عفت است. تشکیل چنین نظامی  گناه به
ي کند و طبعاً قدرت و منفعت فراوان ماد از امت و امامت، کثرات را به وحدت تبدیل می

کند؛ زیرا به تجربه ثابت شده  تري را تولید می نیز عاید جامعه کرده، قدرت و سود بیش
تر گردد، جامعه  پارچه ها یک ها و رأي تر باشد و دل است که هرچه تفرق و اختالف کم

تر و برخوردارتر خواهد شد. به این نکته اخیر نمایندگان خبرگان نیز توجه داشتند  قوي
. بنابراین در اصل والیت فقیه چند اصل اخالقی در مراتب )343رات: (صورت مشروح مذاک

                                                      
ها غفلت نکرده  گودي کف پا و رویاندن ابرو بر پلک . خداوند که از ریزترین مصلت مردمان مانند مصلحت1

را براي تصدي والیت برگزیده که در عصر  اي هاي شایسته کند و انسان از مصلحت عظیم والیت غفلت نمی
 ي فقیه عادل با تقوا و مدیر و شجاع نهاده شده است.  غیبت بر عهده
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ي متعالی، اصل حکمت و عفت و  مختلف مالحظه شده است. اصل احسان و شکر در مرتبه
 ي متوسط و اصل قدرت و منفعت در مرتبه دنی. عدالت در مرتبه

 . اصل ششم و هفتم4,6
هاي  ي امور کشور به اتکاي آراي عمومی با برگزاري انتخابات در این دو اصل، به اداره

پردازد. در این اصل مبناي قدرت  ي امور کشور می گوناگون و اصل مشورت در اداره
ي امور کشور، آراي عمومی است؛ نه  سازي و اداره گیري و تصمیم معنی تصمیم سیاسی به

ساالري حاکم است؛  نشأ قدرت و مشروعیت، مردم هستند. مردمزور و غلبه و چیز دیگر. م
: 1365(مدنی، یعنی پذیرش ولی تعبیر شده است  "تولی"که در لسان شرع و متشرعه به  همان

گیرد.  ي کشور نیز با شور و مشورت مردم صورت می . تولی، حق مردم است و اداره)61
عیین نمایندگانی در رأس نهادهایی مانند هاي اخذ شور مردم، مشارکت آنان در ت یکی از راه

ریاست جمهوري و مجلس شوراي اسالمی است. بنابراین تولی مردم تنها در انتخاب و 
در  -ي کشور  توسط انتخاب مسئوالن اداره -نظر  پذیرش ولی نیست، بلکه با شورا و اعالم

خبرگان به  کنند. در توجیه این اصل، برخی نمایندگان ي آن نیز مشارکت می اداره
ي مردمی اشاره داشتند و  هاي غیرمردمی و غیرمتکی به پشتوانه ناکارآمدبودن حکومت

بر کاهش  شوند به زور سرنیزه خود را سر پا نگهدارند؛ در نتیجه عالوه که ناچار می این
توان نتیجه گرفت  . از این استدالل می)331(صورت مشروح مذاکرات: شوند  کارایی، ظالم هم می

تري تولید و  توجه به مشارکت مردم دو نتیجه اخالقی دارد: هم قدرت و منفعت بیشکه 
کند و هم مطابق عدالت است و با اصل عفت و جلوگیري از ظلم در اعمال  توزیع می

توان به آن توجه کرد و آن  ي دیگري نیز می باشد. البته از زاویه قدرت سازگارتر می
بر توزیع قدرت و جلب مشارکت مردم، موجب  تسهیل گردش نخبگان است که عالوه

هاي نو فرصت بروز و  شود؛ افکار و اندیشه تضارب آرا و ارتقاي فکري و عقلی جامعه می
ها  گردد و جامعه از وجود آن مندي افراد بسیاري شناخته می کنند و توان ظهور پیدا می

ت و صدق است. گردند که مقتضاي اصل حکم ها شکوفا می شود؛ خالقیت مند می بهره
 تواند باشد. بنابراین، انتخابات آدابی براي حصول چند اصل اخالقی می

 . اصل هشتم4,7
بودن این  موضوع اصل هشتم، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و همگانی

بر دو اصل اخالقی است: یکی حکمت و صدق و دیگري  وظیفه است. دعوت به خیر مبتنی
جویی و  شوند. راست ها منتشر و فضایل تقویت می دعوت به خیر، خوبی لطف و احسان. با

نبودن به صدق و راستی در جامعه است که با دعوت به خیر  تفاوت پویی مستلزم بی راست
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فروغی و نهایتاً  توجهی به انتشار خیرات موجب کم توجهی و کم شود. بی حاصل می
یر، عمل صدیقین است. از جانب دیگر، شود؛ بنابراین دعوت به خ ها می خاموشی راستی

ها و خیرات شریک کنند.  کند که محسنین دیگران را نیز در نیکی اصل احسان اقتضا می
کند به دیگران نیز  اش اقتضا می کسی که به خیري رسید و به حقیقتی دست یافت، کرامت
کردن  معروف، سهیمشود. امر به  برساند و انفاق نماید. انفاق حقیقت با انتشار آن حاصل می

هاست و نهی از منکر، جلوگیري از سقوط و تباهی و نجات فرد و  محرومان در خوبی
طلبی نیز بنگریم، به سود جامعه است که از  ي نفع جامعه از شقاوت است. اگر از زاویه

صورت جامعه از  خیرات مادي محافظت و از منکرات مادي دوري شود؛ زیرا در غیر این
هد شد. بنابراین محافظت از خیرات، اصلی حتمی و ضروري براي هر جامعه هم گسسته خوا

که  -ي دعوت را  هاي محافظت ممکن است متفاوت باشد. اسالم شیوه است؛ گرچه شیوه
برگزیده و همگان را ملزم به  -تر است  در این اصل ذکر شده و به اخالق کریمانه نزدیک

 انفاق معروف و لطف کرده است.

 نهم. اصل 4,8
ناپذیري استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور و آزادي براي آحاد جامعه،  تفکیک

پردازد. در جریان تصویب این اصل چنین بیان شده  موضوعی است که اصل نهم به آن می
 است: 

هاي مشروع سلب  ي استقالل کشور، آزادي در گذشته منافقانه به بهانه«
ارضی و استقالل مورد تعرض قرار ي آزادي، تمامیت  شد و به بهانه می
کردند  گرفت. مستبدین حتی در قالب قانون و دموکراسی، سلب آزادي می می

کردند. با این  و مزدوران استعمار در قالب آزادي، استقالل جامعه را حراج می
(صورت » شود اصل جلوي ریا و نفاق مستبدین و مزدوران استعمار گرفته می

 .)432-420مشروح مذاکرات:
 بنابراین، این اصل درصدد جلوگیري از دروغ و ریا و ناظر به صدق است.

 . اصل دهم4,9
بودن آن در نظام اسالمی صحبت  اصل دهم در مورد خانواده و تقدس آن و پایه و اصل

ي جنسی  کند. در این اصل، خانواده یک روش بلکه بهترین روش حفظ عفت در زمینه می
بخشد.خانواده،  دي بین دو جنس رنگ تقدس و تعالی میشود و به روابط ما معرفی می

پذیري،  روشی براي تحقق اهدافی مانند: لذت جنسی، تداوم نسل، تولید ثروت و جامعه
ي جسمانی؛ و اهدافی مانند: تأمین عفت، تعاون و همبستگی، آرامش روحی  مربوط به مرتبه
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افی مانند: تأمین کرامت و عزت ي برزخی؛ و اهد و تأمین سالمت روانی که مربوط به مرتبه
توانند باشند.  ي متعالی می انسان، تربیت نسل و پاسداري از فضایل انسانی مربوط به مرتبه

تواند  کنندگان قانون توجه داشتند که خانواده براساس دو بعد مادي و معنوي می تدوین
کند تا  کردند دولت باید در جهت حفظ قداست آن تالش شکل بگیرد؛ لذا تأکید می

. در این اصل بر حقوق و )445-432(صورت مشروح مذاکرات: ها باشد  ساز رشد و تعالی انسان زمینه
ي دنی و متوسط و متعالی  اخالق اسالمی تأکید شده است. اسالم به خانواده در هر سه مرتبه

شد. با توجه دارد و هدف از تأسیس خانواده، تأمین ادب هر سه مرتبه از مراتب انسانی می
ي  گذارد. خانواده جا می ي جامعه، خانواده است و تحوالت آن نقش مهمی به ي اولیه هسته

ي  ي مدینه ها نیز سازنده هاي متعالی است و آن ي انسان دهنده مقدس و متعالی، پرورش
 متعالیه خواهند بود.

 . اصل یازدهم4,10
ت تالش براي امت واحد بودن مسلمانان و تکلیف دولت جمهوري اسالمی در جه

تحقق وحدت جهان اسالم، موضوعی است که اصل یازدهم بدان پرداخته است. وحدت، 
ویژه اکنون که از هر نقطه و  ي فراوان است؛ به نیازمند گذشت و فداکاري و صبر و حوصله

همین  گرایی غالب گشته و به گرایی و فرقه افکنانه بلند است و ملی به هر بهانه نداهاي تفرقه
هاي فراوانی میان مسلمانان در گرفته است. تأکید کشورها بر ملیت و منافع ملی،  زاعسبب ن

ي رایج است. غلبه و عبور از این شرایط و تالش در جهت ایجاد وحدت جز در  سکه
تواند باشد. مفاد این  پذیر نمی ي گذشت از منافع ملی و جز با منشی کریمانه امکان سایه

ي اخالق  ه و نوعی زهد و احسان مطابق مراتب متعادله و متعالیهي دنی اصل فراتر از مرتبه
 است و جز از این رهگذر توجیهی ندارد.

 . اصل دوازهم و سیزدهم4,11
هاي توحیدي و  هاي مذهبی، دین در این دو اصل از دین رسمی و مذاهب و اقلیت

بر  شود. مبتنی ها سخن گفته می ي آن سنت در احوال شخصیه جاري بودن فقه مذاهب اهل
ي  اي از حقیقت داشته باشد، محترم است و چون مذاهب اربعه چه بهره اصل حکمت، هر آن

ه در ادیان ابراهیمی دارند در بسیاري از معارف مانند هاي دینی که ریش سنت و اقلیت اهل
ي  ها نیز نشانی از حقیقت با خود دارند و شایسته مذهب حقه هستند، پس معتقدان به آن

تر بوده و فضاي  تر باشد، محترم باشند. هرچه مذهب و دین به حقیقت نزدیک احترام می
لحاظ باورها و  ظ ذات و هم بهلحا ها، هم به بازتري براي حضور خواهد داشت. انسان

اند و هرچه باورها و  داراي احترام -ي کماالت هستند  که سازنده -اخالقیات و رفتارها 
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تري دارند. تنها با این تفسیر و  تر باشند، احترام بیش خلقیات و رفتارها به کمال نزدیک
 طرف کرد.توان تناقض این اصل را با اصل حق تعیین سرنوشت و آزادي بر توجیه می

 . اصل چهاردهم4,12
ها، محور اصل  روابط حسنه و اخالقی با غیرمسلمانان و رعایت حقوق انسانی آن

اند  ي ممتحنه در این اصل تمسک کرده سوره 8ي  کنندگان به آیه باشد. تدوین چهاردهم می
نموده و کند با غیرمسلمانان کریمانه رفتار کنند و به آنان نیکی  که به مسلمانان توصیه می

 با عدالت برخورد نمایند. این اصل مطابق اخالق کریمانه است.

 گیري نتیجه
اخالق بر اساس حکمت متعالیه، مقام فعلیت سه بعد: مادي، برزخی و عقالنی انسان 

ها نیازمند آدابی هستیم که  است. هرکدام از ابعاد مراتبی دارند که براي رسیدن به آن
قانون، آداب و مسیرهاي وصول به ادب مراتب انسان است. چارچوب عمل و رفتار باشند. 

ي دنیه و در برخی  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در برخی اصول ناظر به ادب مرتبه
ي متعالیه است. در بررسی اصول  ي متعادله و در برخی ناظر به ادب مرتبه ناظر به ادب مرتبه

ها  یم که از نظر اخالقی، نظم خاصی بر آني فصل اول به این نتیجه رسید گانه  چهارده
ها توجه  هاي اخالقی آن گانه و داللت کنندگان مستقیماً به مراتب سه حاکم نیست و تدوین

اند. اصل اول، داللت اخالقی خاصی ندارد. اصل دوم داراي چند بند داللت اخالقی  نداشته
ها  اخالقی و سیاسی برخی از آن اند که نمایندگان به امتداد است که همان اصول عقاید شیعه

هاي اخالقی متفاوتی دارند و اکثر  اند. اصل سوم نیز شانزده بند دارد که داللت توجه داشته
اند؛ گرچه  ي دنیه انسان بوده و در راستاي ادب قدرت و منفعت ها ناظر به ادب مرتبه آن

را نیز دارا هستند. برخی ي متعادله و متعالیه  هاي برین مرتبه ظرفیت خوانش بر اساس ارزش
ي متعالیه انسان است.  مانند بند شانزدهم برگرفته از متون دینی است که ناظر به ادب مرتبه

ي دینی حداقلی قناعت شده است. اصل ششم و  مطابق اصل چهارم و پنجم، به تأسیس جامعه
بر ادب  ي انسان است. اصل هشتم جز مبتنی ي دنیه و متعادله هفتم مقتضاي ادب مرتبه

ي دنیه و متعادله قابل تطبیق بوده و اصل  کرامت، قابل توجیه نیست. اصل دهم بر مرتبه
بر ادب کرامت است. اصول دیگر نیز (تا اصل سیزده) تفاسیر مادي و متعالی  یازدهم مبتنی

 توانند داشته باشند.  می
عادله و متعالیه اند، مطابق ادب مراتب مت در مجموع، اصولی که برگرفته از متون دینی

انسانند؛ مانند اصل چهاردهم که برگرفته از متون دینی است. بنابراین قانون اساسی با 
ي اخالق و انسان، به مراتب  ي دینی حداقلی بیش از توجه به مراتب متعالیه تأسیس جامعه
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ي  ي نظریه متدانیه توجه کرده است. مطابق بند اول اصل سوم، اخالق در محدوده
باشد. در  رایانه فهم شده است که مستلزم نگاهی دو انگارانه به اخالق و حقوق میگ فضیلت

که محصول اخالق  شوند؛ نه این این نگاه، حقوق و سیاست موظف به رعایت اخالق می
اند. هر  ي اخالق که در حکمت متعالیه، حقوق و سیاست محصول و عصاره باشند. در حالی

ي  ي متعالیه حاوي همه سیاست خاصی است. البته مرتبهمرتبه از اخالق مستلزم حقوق و 
ي قانون اساسی را روح حاکم بر آن  تر است. البته اگر محتواي مقدمه محسنات مراتب پایین

صورت باید اصل چهارم و پنجم را روح حاکم بر قانون اساسی قلمداد کرد و  بدانیم، در این
ها، اخالق متعالیه بر تمام  که مطابق آناصول دیگر را بر اساس آن خواند و تفسیر نمود 

 اصول باید حاکم باشد.
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