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حفظ حقوق در برابر اقتدار

حقوق شهروندی ثمره نهضت قانونخواهی ایرانیان
دکتر علی اکبر گرجی
استاد دانشگاه شهید بهشتی

حقوق بشــر در معنای نوین ،ریشــهای عمیق در وجدان
اخالقیبشروتجلیآندراندیشهحقوقطبیعیدارد.ازاین
رو ،ســنت حقوق طبیعی که به شیوههای گوناگون در اعصار
مختلف بیان شــده اســت از منظر تاریخی آغازگاه و در زمره
بنیانهای فلســفی حقوق بشــر معاصر به حســاب میآید.
حقوق طبیعی هم در پیرابند اندیشــه و گفتمان دینی و هم
فشده
درگسترهنگرشهایمبتنیبرعقلخودبنیانتعری 
است.براساسیکتعریف«،حقوقبشرحقوقیهستندکه
افراد از جهت انســان بودن خود مستحق بهرهمندی از آنها
هســتند ،این حقوق برداشــتی نوین و غیرمذهبــی از حقوق
طبیعــی قلمــداد میشــود» .بــر این اســاس ،حقوق بشــر،
جهانی بنیادین و مطلق انگاشــته شــده میشــود .در ســویه
جهانی،جهانیبودنحقوقبشرمتضمناینمعناستکه
صرفنظر از تابعیت ،ریش ه قومی ،نژادی ،مبنای اجتماعی
و ...همه آدمیان در هرکجای عالم واجد آن هستند .در جنبه
بنیادین بودن ،حقهای بشــر فاقد امکان سلباند .به دیگر
ســخن ،اگرچه ممکن اســت حقوق بشــر نادیده گرفتهشده
یا نقض شوند اما اســتحقاق انسان در بهرهمندی از آن زائل
شــدنی نیســت .در جنبــه اطالق ،مشــرو 
ط ســازی حقهای
بشــری ناشــدنی اســت ،چراکــه ایــن گونــه حقها بــ ه مثابه
گرانیــگاه ،الزم ه بنــا نهادن حیات شایســت ه و درشــأن آدمی
تلقی میگردند .با وجود این ،اندیشه حقوق بشرگرا مصون
از انتقــاد نبوده اســت .از یک منظر ،نقدهــای وارده به آموزه
حقوق بشــری بر گستره ایرادات فلســفی و به تعداد متعدد
شــکل گرفتهاند .از این دســت میتوان به برخی ایرادات که
حقوق بشــر را نگرشــی صرفاًبر پایه تصریح اخالقی و عاری
ی میانگارند اشــاره نمــود .در مثال
از هرگونــه توجیــه تجرب 
انتقادمحورانــه دیگر ،برخی بر آنند که به دشــواری میتوان
به حقوق بشــر بــه دید ه اطالق نگریســت چرا کــه حقهایی
همچون حق حیات و حق دفاع مشروع اغلب ارزشی برابر و
همسنگبایکدیگردارند.
با وجود همه ســازهای ناکوک نظــری و بادهای مخالف
عملی ،اندیشــه حقوق بشــرگرایی در دوران کنونی به سکه
رایج تبدیل شــده اســت .بویــژه آنکــه نظریه غالــب در آثار
دکترین حقوقی و سیاسی معاصر ،حقوق بشر معطوف به
گفتمان حق محور است .چنین انگاری ،در ماهیت ،رویکرد
به حقهــای بشــری را با تجلــی مطالبهای شــکل میدهد.
بــر این اســاس ،حقــوق بشــر بویژه حقــوق مدنی سیاســی
و همچنیــن حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی در
موقعیتیواجددوجنبههمحقافرادوهمتکلیفدولتبه
حساب میآیند .به تعبیر برخی ،اساساًزبان گفتمان مزبور
ایجاد مصونیت برای آزادیهای فرد و اقتضائات حداقلی
عدالت اســت که در قالب تکلیف دولت به احترام ،تأمین و

تســهیل آنها تبلور مییابد .به مانند غرب ،اندیشــه احترام
بــه حقهای آدمیــان در ایران نیــز مورد توجه قــرار گرفت و
با وجــود آنکه هــر از گاهی بــا ســربرآوردن حکمرانی عادل
اهتمام به برخی ســویههای آن مطمح نظر قرار میگرفت
امــا عمــل ســاختاریافته در ایــن راســتا تــا دوران معاصر به
تعویــق افتــاد .در ایــن ایام نیز شــکلگیری مفهــوم حقوق
شهروندی ســپهر جامعه ایرانی فرآیند تاریخی بلندمدت
و پرفــراز و نشــیبی را پیمــود .پیوســت ناگسســتنی جنبــش
قانونمــداری با رویکرد حقوق انســان و دفــاع از آزادیهای
وی در تاریــخ معاصــر ایــران از مهمتریــن خصایــص ایــن
دوران اســت .حکومــت مطلقــه قاجــاری نشــان از تــداوم
ســنت خودکامگی سیاســی برآمــده از خدایگان ســاالری و
یکهساالری در تقابل با نظام قانونی بود .در چنین اوضاعی
ســخن از قانون جرم و به نوشت ه یکی از روشنفکران آن زمان

نخستین قانون اساسی تاریخ ایران با
تبیین بخشی از حقوق شهروندی ،گرچه
نه تحت این عنوان ،امکان آشتی اقتدار
حکومتی و حقوق و آزادیهای فردی را
فراهم آورده بود .نمایندگان مجلس اول
شورای ملی ایران با تهیه متن و متمم
قانون اساسی درواقع مهمترین سند
حقوق اساسی کشور را فراهم کردند
واژهقانونوحشتآفرینومعادلباکفربود.ایننامدارایی
با قانونگرایی به ابهام مفهومی نیز انجامیده بود به نحوی
که تــا پیش از بنیــان یافتن نخســتین مجلس شــورای ملی
مفهومقانونکماکاندرهالهایازابهامبود.باوجوداین،به
برکت حرکت ملی ایرانیان بویژه روحانیون و روشــنفکران،
محدود ساختن قدرت دولت به قانون بهعنوان مهمترین
سد در برابر ســتم و خودکامگی حکومت قاجار مطرح شد.
بدین ترتیب ،خواســت عمومی که به شــکل جنبش قانون
خواهی بروز و ظهور یافته بود میکوشــید تا عدالتخواهی
و قانونگرایــی معطوف به احترام به شــهروندان را بر صدر
اریکه قدرت بنشاند .چنین انگاری در تفاوت با روزگار پیش
از خــود بود .در ســامان سیاســی عصر پیشامشــروطه ایران
مردمان،آنچنانکهنامیدهمیشدندرعایاوفاقدجایگاهدر
پیرابنــد نظام قدرت بودند و از ایــن رو ،فاقد حقوق در معنا
مألوف تلقی میشــدند .بر همین اســاس اســت کــه بیراه
نیســت اگر گفته شود ،یکی از پر نمودترین ثمرات برآمده از

نهضت قانونخواهی ایرانیان ،شناسایی مردمان بهعنوان
صاحبانحقبود.نهضتقانونطلبیایرانکهسربرآورده
از مطالبه عدالت خانه بود و افت و خیز آن تا توشیح فرمان
مشــروطیت و تأســیس مجلس اول شــورای ملی اســتمرار
یافــت .با بنیــان یافتــن مجلس شــورای ملــی ،نمایندگان
مــردم بــا تدویــن و تصویــب قانــون اساســی و متعاقب آن
متمم قانون اساســی مشروطه نخستین سند حقوقی اداره
قانونمنــد کشــور را پایه گذاردند .نخســتین قانون اساســی
تاریخ ایران با تبیین بخشــی از حقوق شــهروندی ،گرچه نه
تحــت این عنوان ،امکان آشــتی اقتــدار حکومتی و حقوق و
آزادیهــای فردی را فراهــم آورده بود .نمایندگان مجلس
اول شــورای ملی ایــران با تهیه متن و متمم قانون اساســی
درواقــع مهمتریــن ســند حقــوق اساســی کشــور را فراهــم
کردند که از یک سو ،به تبیین منشأ قدرت و حدود حاکمیت
سیاســی پرداختــ ه بود و هــم از ســوی دیگر تشــریح حقوق
ملــت را مطمــح نظر قــرار داده بود .افــزون بر ایــن ،کارکرد
دیگر این ســند در کوشــش بر ایــن بود تا با محدود ســاختن
و مشــروط نمودن قــدرت حکومــت ،از حقــوق ایرانیان در
برابر اقتدار حکومت پاســداری گردد .به تبع تغییر در نظام
حقوقــی ،نظام مطالعاتی حقوق نیز بر راه تشــریح و تبیین
حقوق شــهروندان گام برداشــت .از همین رو ،در نخستین
اثــر مکتوبی که درباره حقوق اساســی در ایران تألیف شــده
بــ ه حق مردم هم توجه شــده بــود .ذکاءالملــک فروغی در
کتاب خود ،از آزادیهای فردی و حقوق اجتماعی بهعنوان
جلوههایــی از حقوق شــهروندی مورد تأکید قــرار داده بود.
بویژه آنکه مؤلــف ،خود بهعنوان عضــو دبیرخانه مجلس
اول شــورای ملی ایران در تدوین قانون اساســی و متمم آن
مشارکتفعالداشت.
در ایــن دوره عمده تجلــی حقوق شــهروندان در متمم
قانوناساسیتجلییافت.متممقانوناساسیمشروطیت
در  107اصــل  ،حجمــی تقریباًبیــش از دو برابر خــود قانون
اساســی تدوین یافتــه بود کــه در آن چارچوببندی حقوقی
پدیدههــای سیاســی و تدوین تعامــل و تدقیق تــوازن میان
حقوق شــهروندان و قدرت دولت از خالل قانون مورد توجه
قرار گرفت .بازتکرار بیش از هفتاد باره واژه قانون نشان از آن
دارد کــه مقــرر بود تا از ایــن رهگذر همه امور کشــور ،از حدود
اختیارات شــاه تا گســتره وظایف قوا ،از آزادیهــای فردی تا
جری امــور مالی و نظامیبر منهج تعیینــی قانون معمول
گــردد .بدین ســان ،پس از افــت و خیز و جدال نیم ســدهای،
بــا تعریف جایــگاه قانون ،نظام حقوق اساســی و بخشــی از
حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار گرفت .با وجود این ،به
عللگوناگوننظامحقیقیهمراستابانظامحقوقیبرمدار
شــهروندگرایی حرکت نکــرد .با پیــروزی انقالب اســامی،
قانون اساسی جمهوری اســامی ایران ،با اختصاص فصل
ســوم به حقوق ملت و همچنین در اصــول مختلفحقوق
شهروندان را با نگاهی هم ه جانبه به مفهوم و عناصر مقوم
حقوق شهروندی مورد توجه قرار داد.
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