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 چکیده
مند بوده شود. افراد بماهو انسان، از حقوق بشر بهرهکرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب می

های ها و فرمانروایی هیأت حاکمه، مدعی حقید آمدن حکومتو در دوران پسااجتماع و پد
 ،مینأمنظور تبه»ساالر، در جهت اعمال قوۀ حاکمیت و بشری خود هستند. حکومت مردم
و برای مقتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومی  عمومیهای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی

-زند. در این علقۀ سیاسیهای افراد میق، ناچار دست به تقییدات و تحدید ح«و رفاه همگانی
حقوقی شهروندی، هر گونه تضییق و توسعه در مصادیق حقوق بشر به وضع حقوق شهروندی 

قید های بشری در فضای جامعۀ مطلق و بیفرض اینکه حقشود. نگارندگان با پیشمنجر می
قوق شهروندی هستند و عنوان مبنای حنیستند، در پی نشان دادن کرامت اکتسابی و ارزشی به

اینکه حکومت مشروع و حقانی باید بر این مبنا، به وضع حقوق شهروندی مبادرت ورزد و 
های مشترک حکومت دینی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. ضمن تأیید وجود ارزش

های مخصوصی وجود دارد. در نهایت سعی بر این ای، ارزشبشری، باید پذیرفت در هر جامعه
و چگونگی برخورداری از کرامت  است که در قانون اساسی، تفکیک و اسلوب مذکور استخراج 

 اکتسابی نشان داده شود.
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 مقدمه
ژاد، رنگ، نظر از دین، نها صرفهای اسالم، همۀ انساندر حقوق اساسی ایران تحت تأثیر آموزه

اکتساب  شایستۀند و در پس این کرامت، اصاحب نوعی کرامت ذاتی زبان، جنس و ملیت
تقوا و نقش افراد کرامت براساس  یرنوع اخ ین. اهستنددیگر با عنوان کرامت اکتسابی  کرامتی

ذاتی انسان مبنای حقوق پایۀ آدمی است و فراتر از رنگ و . کرامت شوددر جامعه ارزیابی می
ناظر  کرامت اکتسابی انساناما  .خاص، فرد برخوردار از آن است یاسیو س ینیمسلک د اد یانژ
فرد از  ،خاص یو فرهنگ ینید یا یاسیس ی،پوشش اجتماع یرشپذ ۀواسطهاست که ب یحقوق رب

 شود.میآنها برخوردار 
اقسام  ریحقوق بشر از سابین تبع آن بین کرامت ذاتی و اکتسابی و بهشفاف  یمرز نبود

غصب قدرت، هتک حرمت،  یهتوج یبرا یاسباب بهتر یچون حقوق شهروند یحقوق آدم
بر حاضر  ۀمقالادعای فراهم کرده است.  یجمله حقوق انسان ییعتض یجهکرامت و در نتتضییع 

مرز  قانون اساسیاست که  بشر و شهروندیحقوق  کرامت بادو پایۀ تناسب و تشابه این 
ین ا یسؤال اصل بنابرایندهد. می یلما را تشک یاصل یۀفرض یراخ ۀگزار آن دارد. یبرا یمشخص
 یکسان اغلباست که  کرامت در قانون اساسیدو گونه  ینمرز ا یکو تفک یفتوص نوشتار،
مرز کرامت ذاتی و  اثبات و ترسیمست تا با ا بر آن سعیدر این مقاله  ینبنابراشود. میانگاشته 

و آثار حقوقی تمایز و تفاوت انسان  شهروندیبه حقوق  اکتسابیامت کر ، نسبتاکتسابی انسان
دنبال این مرزبندی، بههمچنین  .شوداستخراج  بین دو نوع کرامت با نگاهی به قانون اساسی

در حیطۀ حقوق انسان  برانگیز و مرتبط در زمینۀ کرامت اکتسابیچالشمصادیق  مباحث و
 تحلیلی است.نوشتار  ینش در اپژوه روش .شوداساسی ایران بررسی می

حاضر در دو فصل تنظیم شده است که در فصل اول، پژوهش  با توجه به رسالت مذکور،
شناسی کرامت ذاتی و اکتسابی و تفکیک آن در حقوق اسالمی و حقوق بشر پس از مفهوم

موضوعه و حقوق قضایی کشورهای دیگر، در فصل دوم، آثار حقوقیِ تفکیک در حقوق اساسی 
 انسان کرامت اکتسابی ۀدر زمیناصول قانون اساسی برانگیز مصادیق چالشایران با تمرکز بر 
 شود.مطالعه و بررسی می

 

شناسی و مبانی کرامت انسانی در پرتو حقوق مفهوم -فصل اول
 اساسی

(. فرهنگ 900: 1998واژۀ کرامت نزد لغویون عبارت است از حیثیت، بزرگواری و عزت )عمید، 
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داشتن آن هستیم، ترجمه لیتره نیز در معنای چهارمش، آن را به حرمتی که ملزم به پاس لغت 
در یونانی و  dignitasهای های خارجی، واژه(. در زبانBeaujean, 1900 : 333است )کرده 

dignité  در فرانسه وdignity  است. این واژه در معنای کالسیک خود، در زبان انگلیسی آمده
 دوشجه ناظر بر معنای امروزین کرامت ذاتی انسانی نیست؛ بر عکس، در گذشته با بهوهیچبه

 2منصبمرتبط بود؛ معنایی که اآلن در واژۀ صاحب 1کشیدن مسئولیت و ایفای وظیفۀ عمومی
در سیر تاریخ فلسفه و حقوق غرب از کرامت اکتسابی و ارزشی به کرامت ذاتی  است.باقی مانده 

اصحاب قرارداد اجتماعی همچون هابز و منتسکیو از کرامت اکتسابی سخن  حرکت شده است.
داند که از سوی داند و تنها ارزش عمومی انسان میاند. هابز، کرامت را ارزش ذاتی نمیگفته

کرامت را در همین معنا  منتسکیو نیز .(Hobbes, 1998: 55,105) 9استدولت به وی عطا شده 
داند که در این صورت با مفهوم برابری وجه ممیزۀ طبقۀ آریستوکرات میبرد و آن را کار میبه

 آن به شرافت اصحّ است. نیست و ترجمۀ dignitéکرامت معادل دقیقی برای  تضاد آشکار دارد.
 

 الف( مفهوم و مبانی کرامت انسانی در اندیشۀ غربی
تاریخی تفکر غرب، چهار  برخی نویسندگان با مداقه در منابع، معتقدند مفهوم کرامت در سیر

(. برداشت اول، برداشت کالسیک و schulman, 2009: 7-10است )همراه داشته معنی با خود به
از دوران یونان به ارث مانده که به معنی شرافت و حیثیت است. در اندیشۀ رواقیون،  0باستانی

ی از قید فرزانگی و خرد اند و کرامت ذاتی، خالهمگان چه شهروندان و چه بردگان دارای کرامت
 است.

سبب همین دارای شرافت در معنی دوم )در کتاب مقدس( انسان، تصویری از خداست و به
شده است. برداشت سوم مربوط به کانت است که در فلسفۀ عملی، کرامت انسانی را و کرامت 

عنوان ران بههمیشه با دیگ»داند. جملۀ مشهور وی عنوان امر عقلی مفروض میبرای همگان به
وجوی مبنای کرامت، مردمان است. در جست« رفتار نما 0عنوان وسیله و ابزارغایت و نه به

مندند. سنت وی، بر مبنای قرارداد عقالنی و نه یک از آن بهره 1شاندلیل استقالل عقلیبه
ن مبنای عنواگر حقوق بشر است. در نهایت، بر مبنای کانتی، کرامت بهقرارداد حقیقی، توجیه

گر، تبیین خواهد ها در چارچوب قرارداد مبتنی بر انتخاب انسان عاقل گزینشحقوق و آزادی
 (.101: 1992شد )قاری، 

                                                           
1  . office public 

2  . dignitaire 

3  . The public worth of a man, which is the value set on him by the Commonwealth, is that 

which men commonly call dignity  

4. dignitas 

5  . “instrumentalization” of human subjects 

6. rational autonomy 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignitas_(homonymie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignitas_(homonymie)
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آخرین برداشت که در ادامۀ برداشت سوم است، معنایی از کرامت و شرافت است که 
حقوق بشری در اسناد « کرامت ثابت در تمام دوران زندگی»عنوان خصیصۀ جوهری زندگی و به

که در قرن بیستم متأثر از نظام  1از جمله اعالمیۀ جهانی )بند اول( و قوانین اساسی ملی
است. این برداشت از مفهوم کرامت با برداشت ، انعکاس یافته الملل حقوق بشر نگاشته شدهبین

گان سوم به معنی استقالل و خودمختاری وجود انسانی فردی تعارض دارد. تعارضی که نویسند
(. beyleveld, 1998: 661کنند )خوبی ترسیم میآمیز )اتانازی( بهدر مواردی مانند قتل ترحم

گیری به مرگ شرافتمندانه )و توضیح اینکه در نظریۀ خودمختاری انسان، فرد قادر به تصمیم
که کرامتِ به مفهوم حیثیت انسانی ثابت، حق بر انتخاب وی است؛ درصورتی 2همراه با کرامت(
شود و فرد را مکلف به احترام به حق کند و مانع اعمال منافی کرامت وی میرا محدود می

 (.schulman, 2009: 10کند )حیات و ادامۀ معالجه می
های مذکور در سند را سیاق اسناد حقوق بشری بدین صورت است که حقوق و آزادی

قدمه یا مادۀ نخستین سند تصریح کنند که این مهم در ممبتنی بر پایۀ متقن کرامت انسانی می
توان به اسناد شود. این روش از اولین اسناد تا دوران حاضر ادامه دارد که از جملۀ آنها، میمی

نسل چهارم حقوق بشر اعالمیۀ جهانی دربارۀ ژنوم انسانی و حقوق بشر و اعالمیۀ جهانی اخالق 
 زیستی و حقوق بشر اشاره کرد. 
فرماید: کسی که برای است. امام علی )ع( میینی نیز پذیرفته شده این برداشت در ادبیات د

این مسئله نشان  9کند.خود کرامت قائل باشد، خود را با ارتکاب معصیت، خوار و حقیر نمی
 تواند آزادی عمل وی را محدود کند.دهد که کرامت انسان میمی

 

 ب( مفهوم و مبانی کرامت انسانی در مکتب اسالم 
خوریم که بسیاری بندی شایعی برمیجوی مفهوم کرامت در بین مسلمانان به تقسیمودر جست

ها ثابت شده اند؛ در دین اسالم، دو نوع کرامت برای انساناز اندیشمندان مسلمان اظهار کرده
 اند از:است که عبارت

 

 4ذاتی کرامت. 1

ند باری تعالی برای گذران ها از کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی برخوردارند و خداوهمۀ انسان

                                                           
 انستان  کرامتت و حیثیتت  »دارد: اساسی آلمان )قانون بنیادی( مقرر می طور مثال، بند اول اصل نخست قانونبه .1

 .«است حاکمه تأهی ۀبر عهد از آن و حمایت باشد رعایتمی از تعرض مصون

2  .  mourir dignement=die in dignity 

 (008حکمت  :البالغهیه )نهجمن کرمت علیه نفسه، لم یهن ها بالمعص .9
4. dignité inhérente 
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ها تکلیفی متقابلِ متسالم این نوع کرامت را در نهاد همۀ انسان-ها در فضای حقحیات انسان
نتیجۀ بشریت است و )...( هر انسان از آن رو که انسان است، »است. این کرامت قرار داده 

توان این نوع یدر یک کالم، م (.110: 1991)عمید زنجانی و توکلی، « صاحب کرامت است
ذلک، برخی نویسندگان بیان مع .(101: 1990علیخانی، )جهانی نامید کرامت را کرامت این

ها مادامی که با اختیار خود جهت ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دارند که انسانمی
: 1910 جعفری تبریزی،)دیگران آن را از خود سلب نکنند، از این صفت شریف برخوردارند 

11).  
در جواب این گروه از نویسندگان، باید گفت که همین انسان مجرم نیز دارای حقوق 

 حرمت نفس، قتل تحریم مثل اسالم در شرعی احکام و تکالیف از حقوق، جوهری است. بسیاری
 حفظ وجوب کردن، مثله حرمت جنین، قتل تحریم قتل، به اذن بودن حرام خودکشی، و انتحار
 1.اندشده وضع انسان بماهو انسان و لو اینکه مجرم باشد، کرامت حفظ برای فسن حرمت و جان

مجرم نیز دارای حق بر دادرسی عادالنه است و نباید شکنجه شود و به فرض محکومیت به 
که در گونهاعدام، نباید مثله شود؛ که این حقوق )دادرسی عادالنه و منع شکنجه( همان

بر کرامت ذاتی  ،2شکنجه ذکر شده منع یر در مقدمۀ کنوانسیونمستندات اسالمی و در عصر اخ
استوار است. در غیر این صورت به تناقض آشکاری خواهیم رسید، چراکه از سویی انسان 

شود و از سوی دیگر، اگر همین انسان علیه خود و دیگران برخوردار از کرامت ذاتی اعالم می
زاده و شود )حبیبقابل سلب تلقی میعنوان مجرم کرامتش جنایتی مرتکب شود، به

 (.00 :1991نژاد، رحیمی
بلکه به  ،بار ارزشی ندارد کرامت ذاتی هیچبرخی دیگر از اندیشمندان تصریح دارند که 

دسته  و آن آن کرامتی بار ارزشی و حقوقی دارد که همراه اختیار باشدو خداوند اختصاص دارد 
بیان نعم الهی عطاشده به انسان و تنها  انسان،« ىکرامت تکوین» رآیات قرآنى ناظر باز 
(. در ادامه نیز کرامتی را تحت عنوان کرامت 299: 1990)مصباح،  ، مدح فعل خداستشانهدف

اند. در صورت عدم استفاده از عقل، حیات انسانی به مرحلۀ حیوانی عقلی انسان مطرح کرده
کشد، دارای کرامت هی را به دوش مییابد. انسان بدین دلیل که مقام خالفت التنزل می

شود، فلذا انسانی که از قانون خداوندی تبعیت نکند، از کرامت برخوردار نخواهد بود می
نماید و ضروری است نقد میقابل(، ولی این دیدگاه 291و  291: 1990و  112: 1910)جوادی، 

 کرامت، توجه داشت.  بودنبه وصف ذاتی 

                                                           
و بترا  شتما در قصتاص، حیتات و زنتدگى       ﴾118البقرۀ: ﴿یَاْ أُولِیْ األَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ  فِی الْقِصَاصِ حَیَاۀٌ. وَلَکُمْ 1

وَبِیَتع    صَتوَامِعُ اسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ است، ا  صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید.: ...وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّ
 .﴾00الحج: ﴿زِیزٌ وَصَلَوَات  وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَ

2.  Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine 
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کند، عنوان خصیصۀ ویژۀ ابنای بشر اشاره میت در پرتو عقل بهعالمه طباطبایی به کرام
مقصود از تکریم اختصاص  .استقائل و تفضیل فرق  میان تکریم، 1ولی ذیل آیۀ شریفۀ کرامت

که شخص اینتفضیل  و دادن به عنایت و شرافت دادن به خصوصیتى است که در دیگران نباشد
 ،. بنابراینعطیه شرکت دارد که با دیگران در اصلىمورد تفضیل از دیگران برتر  یابد، درحال

و  یامتنانو این از خطاب است  و همگانی مراد از آیه، بیان حال جنس بشرافزاید که عالمه می
 (.101-108: 1982،شود )طباطباییمستفاد میآیه  یعتاب

سلب است. در قابلکرامت انسانی، این نوع کرامت غیر بودن با توجه به ذاتی و قائم بالذات
وانتقال و از نقلقابل کرامت از سویی جزء حقوق غیر ،اندههایی که فقها ترسیم کردمنظومۀ حق

که حتی ارادۀ  (8: 1010 )انصاری، سقوط خواهد بودقابل اسقاط و غیر قابلسوی دیگر غیر
ذاتی،  توان کرد؛ زیرا کرامتانسان در سلب کردن آن نافذ نیست و توافق بر سقوط نیز نمی

عتقاد ما بر این ا»...است؛ است. این مفهوم در اعالمیۀ استقالل آمریکا نیز آمده  2سلبقابلغیر
 یی راالیتجزاسلب و غیرقابلحقوق اساسی  ،وآفریدگارشان اند؛شده ها برابر آفریدهکه انسان…

 «. است به آنان اعطا کرده
تگی و ارتباط داشته و مانند آینه در برابر از منظر عرفان اسالمی، انسان با خدای خود پیوس

یابد و ای که صفت یا صفاتی از حق تعالی در وی تجلی میگونهصفات حضرت حق قرار دارد، به
عین »الحکم، دو مفهوم عربی در فصوص(. ابن102: 1980آید )فیض، شمار میمظهر حق به

 9داندنسانی را فطری و ذاتی میکند و کرامت ارا از هم تفکیک می« فعل انسان»و « انسان
 (.110-111: 1980)فیض، 

در فرایند تدوین اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، در منشأ این نوع کرامت اختالفی حاصل شد. 
در  را پیشنهاد دادند. 0و طبیعیون، عطای طبیعت 0االهیون بر عبارت کرامت اعطایی خداوند

وع کرامت تصریح شود و دیگر، به منشأ آن، در نهایت، نظر بر این شد که صرفاً بر وجود این ن
 (.10و 19: 1911 ،ای نشود )جانسونمتن اشاره

 

                                                           

رزقناهم من الطیّبات و فضّلنا هم على کثیر ممن خلقنا . و لقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و 1
 .(10)اسراء:  تفضیالً

2  . Inalianable 

عینته ...فالمتذموم اال متا ذمته     ... و مایذم االنسان لعینه و انما یذم الفعل منه، و فعله لیس عینه، و کالمنا فتی  . ».9
 .«الشرع..

4. By god 
5. By nature 
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 . کرامت ارزشی یا اکتسابی2 
انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر کار کرامت اکتسابی از به 

سانی مربوط به همین کرامت آید و ارزش نهایی و عالی انمیدست رشد و کمال و خیرات به
است؛ یعنی کرامت، دارای ارزشی بالقوه است که اگر با تالش در مسیر حیات معقول به فعلیت 

(. برخی این 218و  219: 1910شود )جعفری، می« مستند به ارادۀ آزاد»برسد، دارای ارزشی 
، جهاد و عمل صالح اند، مشروط به کسب ایمان، علم، تقوانوع کرامت را انتخابی معرفی کرده

( که مقصود از آن دستیابی به کماالتی است که جایگاه انسان را ترفیع 00: 1990)مظفری، 
کند که ارزش انسانیت انسان مدرج و کرامتش، مفهومی دهد. کرامت اکتسابی ایجاب میمی

 باشد. ولی، در هر حال، دارای کرامت ذاتی است.مشکک و دارای طیف 
اکتسابی در حوزۀ عمومی و اجتماعی، منفعل و منزوی نیست، بلکه در فرد دارای کرامت 

کند. شود و با خیررسانی به مردم، حقوق شهروندی تصاحب میصحنۀ روابط اجتماعی وارد می
بر ساحت معنوی به ست، این عالوهترین افراد نزد خداوند در قرآن باتقواترین آنهاباکرامت

ولی، باید منطق عقلی داشته باشد و عقل جمعی آن را بپذیرد.  دارد. ساحت اجتماعی نیز اشاره
در بیان فقهی، حقوق شهروندی مبتنی بر کرامت اکتسابی باید مستند به بنای عقال و سیرۀ 

آورد و فرد متقی که به عمل میطور مثال، دولت اسالمی از فرد خیّر حمایت بهمتشرعه باشد. به
کند، ممکن است از سوی حاکمیت این امتیاز را دریافت دارد میالمنفعه اقدام انجام خدمات عام

 (.111: 1991نیا، شود )سیدی که از پرداخت مالیات معاف
است و مبنای کرامت  شدهانسان در دین مسیحیت نیز بذاته، صاحب کرامت شناخته 

رامت دارد و کنند. در آیین کلیمی نیز انسان، کمستند می 1انسانی را به نظریۀ تصویر خدایی
 2«.صورت خود آفریدخدا انسان را به» ... دارد: از کتاب اول سفر پیدایش تورات مقرر می 21آیۀ 
دارد که این سن توماس داکن، متألۀ بزرگ مسیحی در توضیح آیۀ مذکور اظهار می 2«.آفرید

صورت از آن جهت است که انسان دارای روح مجرد و موهبت عقل و ارادۀ آزاد است که به او 
 (.121: 1990دهد )صادقی، مکان معرفت و عشق ورزیدن به خدا را میا

شناسان دربارۀ کرامت انسانی، نگارندگان، در صدد با عنایت به تفکیک مارّالذکر توسط اسالم
شدۀ آنها اساسی در منظومۀ حقوق بشر و شهروندی و مرزهای تفکیکبررسی اصول قانون 

 هستند.
 

                                                           
1. imago Dei 

آستمان و   ۀخداوند گفت: آدم را به شکل و شبیه خودمان )از نظر معنوی( درست کنیم تا بر ماهی دریا و بر پرند. 2
 .دجنبد، فرمانروایی کنای که بر روی زمین میبر چارپا و بر تمام زمین و بر هر جنبنده
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 ی حقوق بشر و حقوق شهروندیکرامت انسانی مبنا-فصل دوم
بر آنکه در مباحث مفهوم کرامت دارای ابعاد مختلف حقوقی، فلسفی، دینی و قضایی است. عالوه

مربوط به فلسفه و مبانی حقوق بشر، بررسی این مفهوم الزم است، دربارۀ هر یک از مصادیق 
تی، اضافه بر آنکه کرامت عبارحقوق بشر نیز باید با ابتنای بر این مفهوم به قضاوت نشست. به

های قانونی متعددی را ایجاد هاست، خود نیز محدودیتعنوان مفهومی که مبنای حقبه
و حقوق بشر نسل چهارم که به مقابله با خطرهای  1فناوریخصوص در زمینۀ زیستکند. بهمی

کار تر بهمشخصتر و روز گستردهاند؛ یعنی مفهوم کرامت در نظام حقوقی روزبهفناوری برخاسته
 است؛ طور مثال، برخی آرای قضایی با استناد به کرامت ذاتی صادر شدهرود. بهمی

و  9«پرتاب افراد کوتاه قد»فرانسه با استناد به کرامت انسانی از بازی عامیانۀ  2شورای دولتی
 با استناد به مادۀ )اصل( یک قانون 0از تفریح شهر فرنگ 0دیوان اداری فدرال آلمان

 مبنا و در نظامعمل آورد. بر همین جلوگیری به 1اساسی یعنی موضوع کرامت انسانی
 beyleveld,1998, p662 and)است گرفته شکل  1الملل حقوق بشر نیز، اخالق زیستیبین

Pele, 2010: 2.) 
 

 الف( کرامت ذاتی مبنای حقوق بشر 
، آنها را 9مثابۀ موجود زیستیو به بودنهایی هستند که انسان به صرف انسان حقوق بشر، حق

بین این حقوق و افراد ناشی از علل خارج از ارادۀ بشری است، و تمتع از  8داراست. رابطۀ تعلق
عنوان یک انسان این حقوق نه تنها در ذات بشر نهفته است، بلکه الزمۀ زیست طبیعی وی به

 (.90: 1999است )ساعد، 
ها مخالفت هوم کرامت برای محدود کردن حقوق و آزادیبرخی اندیشمندان با استناد به مف

 10گانه در تئوری اخالق حداقلیریزی اصول سهاند؛ روون اوژین، فیلسوف فرانسوی، با پیکرده
تواند حقوق و ارادۀ فرد را که به خود وی منسوب است، معتقد است که کرامت انسانی نمی

شویم که آنها دو معنی از نظران، متوجه میحبمحدود کند. با نگاه به تئوری این دسته از صا

                                                           
1. Biotechnology= Biotechnologie 

2  . Conseil d'Etat 

3. lancer de nain=dwarf throwing 

4. Federal Administrative Tribunal 

5  . peep-show 

6  . Die Würde des Menschen 

7. bioéthique 

8  . human being 

9. entitlement 
10. l'éthique minimale 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9thique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9thique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique_minimale
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اند: اولی، همان شرافتی که در وجود همگان است و دومی خودمختاری کرامت را منظور داشته
شود، زیرا در این مشاهده می 2جمعیافراد. بین این دو معنی، تضاد غیرقابل  1و استقالل ارادۀ

. با چنین (Ogien,2005: 33) کندینی میرویکرد کفۀ ترازو به نفع آزادی ارادۀ فرد سنگ
گاه برخوردار است که هیچ 9فرض مفهومی، ظاهراً هر فردی از حرمت غیرمشروطیپیش
 وسیلۀ قوانین محدود نخواهد شد.به

 

 ب( کرامت اکتسابی مبنای حقوق شهروندی
سی پایه و اساس حقوق شهروندی کرامت اکتسابی است و قوانین اساسی از جمله قانون اسا

دلیل دارند. اما این مالکات بهمندی از این حقوق بیان میایران معیارهایی را در جهت بهره
گاه ای، دلبخواهی و خارج از ضوابط نیست. هیچبودن و خصیصۀ ذاتیِ کلیت قانون سلیقهقانونی 

است ای به خالف برخی، نباید تصور کرد که درجات شهروندی از بین رفته و در هیچ دوره
( در سپهر حقوق شهروندی، از دایرۀ عقل فردی و استداللی و برهانی 11: 1999)بندرچی، 

اندیشی کلی شده و در تعیین مصادیق حقوق فراتر رفته و وارد حیطۀ عقل جمعی و مصلحت
 (. 92و 91: 1999رسیم )جاوید، می« های شهروندینسبیت حق»شهروندی به نظریۀ 

مدرن آن وجود دی در تفکر پیشامدرن، مدرن و پستهای شهروندرست است که نظریه
های مشترک مفهوم مزبور بر خالف حقوق بشر، از قدمت زمانی دارد، باید اذعان داشت که مؤلفه

(. با تشکیل 2: 1990است )منوچهری، بسیار طوالنی برخوردار است و پیوسته بازتولید شده 
شد و مدرنیته، حقوق جتماع کنار نهاده دولت مدرن و با عرفی شدن جوامع، دین از ساحت ا

رو ( ازاین0: 1991دینی را متأثر کرد و در نتیجه موجب پیدایش حقوق مدرن شد )راسخ، 
ای از دین مدنیِ جامعۀ مدرن در نظریۀ قرارداد اجتماعی روسو است. باز به شهروندی، جنبه

رنیته و مستلزم همۀ تحوالت های مدهمین علت، شهروندی با سابقۀ تاریخی خود یکی از مؤلفه
(. مفهوم شهروند با اجتماع سیاسی، دولت 100و  109: 1991سنت است )ترنر،  کنندۀتضعیف

است و از این نظر، ممکن است به اشتباه شهروندی را با  سرزمینی و حاکمیت پیوند خورده
)کلدی، که رابطۀ آنها عموم خصوص من وجه است ملّیت مساوی قلمداد کنند، درصورتی

1981 :90.) 
ای از حقوق عنوان مجموعهعنوان یک وضعیت و هم بهتوان هم بهمفهوم شهروندی را می

ها نیز ناشی از ها و وضعیت اتفاقی نیست. اهمیت سیاسی حقتعریف کرد. این پیوستگی حق
ای هها در قالبها و جایگاه(. این وضعیت190: 1999ماهیت اجتماعی وضعیت است )باربالت، 

                                                           
1. L’autonomie de la volonté 
2. antagonistes 
3. respect inconditionnel 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Respect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Respect
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کنند و قوانین اساسی آنها را متجلی کرده و در پی آن حقوقی که مستلزم حقوقی بروز پیدا می
گیرند، به حقوق شود. حقوقی که از طریق قانون شکل میهای مختلف است، ذکر میوضعیت

های فراقانونی اند؛ یعنی بر خالف معدود اندیشمندانی همچون بنتام، باید به حققانونی موسوم
اذعان داشت، البته علم و ابزار حقوق باید در پی حمایت از آنها باشد. از این منظر از دو  نیز

( و حقوق بشر در پی قانونی 10: 1991کنیم )راسخ، دسته حقوق اخالقی و قانونی بحث می
 کردن حقوق اخالقی است.

، صاحب حقوقی ها و کرامت، در رابطۀ سیاسی خودبا توجه به مارّالذکر، افراد با کسب ارزش
شوند که مصادیق و معیارهای کلی این حقوق، در منشور اساسی ملل یعنی قوانین اساسی می

کنندۀ دو رابطۀ ترتیب تداعیشود. در معنی نیز، واژگان مردم و شهروندان )ملت( بهمنعکس می
 اند.سیاسی( با حاکمیت-انسانی و شهروندی )حقوقی

 

 انون اساسیکرامت انسانی در اصول ق-فصل سوم
 پردازیم.در این فصل، به تجلی مفهوم کرامت در اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می

 

 نظام حاکمیت مبنای: انسانی کرامت الف( 

اساسی هم از حقوق بشر و است. قانون اساسی ایران ذکر شده واژۀ کرامت سه بار در متن قانون 
اصل ». شهروندان یک جامعۀ مدنی به میزان استگفته  هم از حقوق شهروندی، سخن

شرکت فعال و »با نهادهای حکومتی دولت مشروع و  9«رابطۀ استوار»و  2«علقه»، 1«وفاداری
 2003 :7)مند شوند توانند از حقوق شهروندی بهرهمی 0«پذیر در ادارۀ جامعهمسئولیت

،fragnière قانون  09از آن جمله، در اصل (. افراد در مقابل ایفای هر یک از این موارد که
است، شهروند تلقی شده و از حقوق و  آمده« وفاداری به قانون اساسی»اساسی ترکیه تعبیر 
 شوند.مند میامتیازات مربوط بهره

گرفتن اساسی بر اتکای نظام جمهوری اسالمی ایران بر کرامت انسانی و پایه قرار در قانون 
صراحت اساسی ایران در کنار اصول دین و مذهب، بهقانون است. اصل دوم آن تصریح شده 

او در برابر با مسئولیت توأم و آزادی  انسانواالی  و ارزشبه کرامت  ایمان»لفظی در بند ششم، 
کند. منشأ این حق در ادبیات دینی عبارت های نظام جمهوری اسالمی اعالم میرا از پایه« خدا

و نفخت فیه من »استخالفی خداوندی با انسان، براساس آیات شریفۀ است از رابطۀ با ارزش 

                                                           
1. Loyauté envers l’Etat  
2. Appartenance 
3. Relation 
4  . la participation active et responsable des individus à la « gouvernance » de la société 
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است  (90 :)بقره «و اذ قال ربک للمالئکه انی جاعل فی االرض خلیفه» و  ( 28حجر: )  «روحی
 (.19: 1910)جعفری، 

اساسی نسبت به انسان قانون  نهایی بر مبنای رویکرد حاکم بر مجلس خبرگان بررسی
منزلۀ حیوان ابزارساز نیست، بلکه انسان اشرف موجودات عالم م، انسان بههنگام تدوین اصل دو

کشاند و همین خصلت، وی را سوی تکامل میطبیعت است و گوهر الهی نهفته در او، وی را به
(. فقط 201-209: 1910است )مشروح مذاکرات قانون اساسی، مدیر و مدبر جهان قرار داده 
جمع است، اعتبار حق از ب الهی که با مکتب حقوق طبیعی قابل تفاوت در این است که در مکت

 های سکوالر از طبیعت. گیرد، ولی در برداشتخالق طبیعت نشأت می
 

 تقنین هدف: انسانی کرامت ب( 
های ضد اسالمی منع و آنها را به پیروی از های گروهی را از اشاعۀ خصلتاساسی رسانهقانون 

کند. ویژگی این قانون، این است که آزادی و کرامت ابنای بشر را اصول قانونی خود امر می
 است: سرلوحۀ اهداف خود قرار داده

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحۀ اهداف خود دانسته »
 « .گشاید بر عهدۀ همگان است و..و راه رشد و تکامل انسان را می

اساسی داشته باشیم، در این به این بخش از قانون  ب حقوق طبیعیکه نگاه مکتصورتیرد
است، همانا حمایت از آزادی و کرامت مقام، معیار و مالکی که برای تدوین قانون عرضه شده 

انسانی است. علمای حقوق طبیعی نیز در شعارهای خود، قانون عادالنه را قانون معتبر دانسته و 
 1دانند.ی اعتبار قانونی نمیقانون غیرعادالنه را دارا

 

ج( زنان: ارزش و کرامت واالتر همراه با مسئولیت خطیرتر: تناسب حقوق و 
 تکالیف

سبب ظلم و پذیر از یک سو و از سویی دیگر بهعنوان قشر آسیبانقالب اسالمی از زنان به
است و  آوردهعمل های ویژه بهداشتند، حمایتجفایی که در رژیم طاغوتی علیه آنها روا می

افزاید اساسی با تأکید بر این مطلب، در مورد زنان جامعۀ اسالمی در بخشی از مقدمه میقانون 
 که 
 آنان حقوق استیفای اندشده متحمل طاغوتی نظام از کنون تا که بیشتری ستم دلیلبه»
 توافق و است انانس تعالی و رشد اصلی کانون و جامعه بنیادین واحد خانواده. بود خواهد بیشتر

                                                           
1. Injustice law is not law 
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 و ... انسان رشدیابندۀ و تکاملی حرکت اصلی ساززمینه که خانواده تشکیل در آرمانی و عقیدتی
 واالتر کرامتی و ارزش از برخوردار اسالمی دیدگاه در و خطیرتر مسئولیتی پذیرای نتیجه در

 «.بود خواهد
بر شناسایی کرامت ذاتی زن به اساسی در مورد زن، عالوهالبته، فراز مزبور از مقدمۀ قانون 

های متناسب با پذیرش مسئولیت دارد. در مکتب اسالمی زنان کرامت اکتسابی وی نیز اشاره
 کنند.مختلف، کرامت و ارزش واالتری را کسب می

 

 حقوق شهروندی در پرتو اصول قانون اساسی  -فصل چهارم
های عنوان یکی از مبانی و پایهنی بهقانون اساسی ایران ضمن اعالم کرامت و ارزش واالی انسا

نظام جمهوری اسالمی )اصل دوم(، دولت را از جمله موظف کرده است که محیط مناسبی برای 
های عمومی را باال برد؛ زمینۀ هر گونه استبداد و رشد فضایل اخالقی ایجاد کند؛ سطح آگاهی

ت قضایی عادالنه برای همه، بستر خودکامگی را محو کند و با رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امنی
الزم برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را 
فراهم کند )اصل سوم(. با توجه به نقش دین در ادارۀ امور جامعه و مشروعیت حکومت در نظام 

مداری پیدا قی با دینساالر دینی، حقوق شهروندی بر پایۀ کرامت اکتسابی ارتباط وثیمردم
 کند.می
 

  الف( حقوق شهروندی مبتنی بر رابطۀ دینی و مذهبی
کرامت ذاتی انسانی که مبتنی بر اصول انسانیت، است، مستلزم یک سری حقوق مشترک 

برداری از منابع طبیعی؛ در باشد؛ مانند حق حیات، اندیشیدن و بهرهاجتماعی برای انسان می
منظور مسلمان وجود ندارد. پنج دسته روایات مختلف را بهمسلمان و غیر این زمینه تفاوتی بین

کنند و همین کرامت ذاتی مستلزم حقوق فطری و مشترک است اثبات این نوع کرامت ذکر می
 (.11: 1991؛ منتظری، 99-91: 1990)منتظری، 

د و دین شوساالر دینی محسوب میاز آنجا که نظام جمهوری اسالمی ایران، نظام مردم
)اسالم( و مذهب رسمی کشور )مذهب تشیع( نقش مهمی در ادارۀ امور و تحکیم روابط افراد با 

اجتماعی که در اجرای دین و -حاکمیت دارد، افراد متدین و دیندار و مقید به مناسبات دینی
ار کنند، باید از حقوق شهروندی مضاعفی برخورداحکام آن در عرصۀ اجتماعی، نظام را یاری می

باشند، زیرا این افراد، در سودرسانی به عموم جامعه و تأمین منافع و مصالح عامه، سهم بیشتر و 
 تری دارند. نقش برجسته

تکالیف باید بیان کرد،  –دلیل دومی که در چارچوب پارادایم )منظومه( رابطۀ تقابلی حقوق 
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چه از نوع حکم بر دوش  ها و وظایف مختلفی چه از نوع تکلیف واین است که چون مسئولیت
اند، باید در مقابل تکالیف، از حقوق شهروندی ها و تکالیف متضایفاست و حقآنها نهاده شده 

بودن در آن بر حقوقی که همگان به صرف انسان خاصی نیز برخوردار باشند. یعنی عالوه
ای را در قالب حقوق ها و امتیازهای ویژهاند که همانا حقوق بشر باشد، این افراد، حقمشترک

)یا ایها الناس( و به  کنند. در قرآن نیز این دوگانگی، در خطاب به انسانشهروندی تصاحب می
 شود. مؤمنان )یا ایها الذین آمنوا( دیده می

آنهایی که در خلقت »شوند: در سیرۀ حکومتی علی )ع(، شهروندان به دو دسته تقسیم می
امام سجاد «. انداند که همانا مؤمناننهایی که در دین با تو مشترکاند و آبا تو برابرند و انسان

و حقوق  (هحتق اهل ملتک عام) طور عموممسلمانان به وقحق)ع( نیز در رسالۀ حقوق بین 
ساز در بحث شود. ولی، مسئلۀ مشکله( تفکیک قائل میحق اهل الذمغیرمسلمانان ذمّی )

های سیاسی )مشارکتی( و اجتماعی مله چالشها که از جحقوق شهروندی در همۀ نظام
شود، یکی نداشتن حس تعلق یکسان به اجتماع سیاسی واحد که در )یکپارچگی( محسوب می

شود و دومی چالش جهانی ساالری دینی و مذهبی مانند نظام ایران مشاهده مینظام مردم
مشی تعیین برای وی خطانگارد و ها را نادیده میشدن است که جامعۀ جهانی مرزهای حکومت

 (.92: 1981کند )کلدی، می
 

 . حقوق بشری شهروندان غیرمسلمان1 
 شود:این حقوق در محورهای زیر تحلیل می

 
: حق بر انتخاب، حق بر انجام شعائر دینی و مذهبی، برابری 1. آزادی مذهب یا عقیده1. 1

 مذهبی و دینی
عشری ترتیب اسالم و شیعۀ اثنیر را به، دین و مذهب رسمی کشو122اساسی در اصل  قانون

معرفی کرده است. این حق از نمودهای حق تعیین سرنوشت است. حق آزادی مذهبی در 
ادبیات حقوق بشر، دارای سه بعد: حق انتخاب مذهب و عقیده، منع تبعیض مذهبی و آزادی 

                                                           
1. freedom of religion or Freedom of belief 

و متذاهب   تغییر استت االبد غیرقابلالی اصل و این  استعشری اثنی جعفری و مذهب،، اسالم ایرانرسمی دین . »2
متذاهب   اینباشند و پیروان می کاملترام اح دارایو زیدی ، حنبلی ، مالکی، شافعیاز حنفیاعم دیگر اسالمی 

، ، طتالق )ازدواج شخصیه و احوال دینی و تربیتآزادند و در تعلیم خودشان فقه ، طبق مذهبیمراسم در انجام 
ایتن   از هتر یتک  پیروان که  ایدارند و در هر منطقه ها رسمیتدر دادگاه آنمربوط به ( و دعاوی و وصیّت ارث

خواهد بود، با حفظ  مذهبآن شوراها بر طبق  در حدود اختیاراتمحلی  باشند، مقرراتداشته  اکثریت مذاهب
 .«سایر مذاهبپیروان  حقوق

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion
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غیر از تغییر ه(. البته، هر یک از این حقوق ب110 :1998انجام مناسک مذهبی است )قاری، 
های حقوق بشری متسالم در حکومت اسالمی شود. موضعی تواند موجب محدودیتمذهب می

بودند و حق تغییر مذهب را که دولت عربستان و پاکستان در تدوین اعالمیۀ جهانی اتخاذ کرده 
ات انگاری آن تحت عنوان ارتداد مجازای که جرمدانستند؛ مسئلهخالف موازین شرع انور می

نماید )جاوید، اعدام را در پی دارد، نیز در نهایت در قالب نسبیت حقوق شهروندی موجه می
 28تواند به استناد هر یک از موارد مندرج در مادۀ ساالر دینی می(. دولت مردم190: 1999

های قانون برای اقلیتهایی را براساس ویژه نظم عمومی، محدودیتاعالمیۀ جهانی حقوق بشر به
مذهبی وضع کند. البته تنها، ارتداد علنی، موجب اعدام است، چراکه آرامش دینی جامعه را 

شود که اسالم زند و اخالل در ثبات عقیدتی مردم را در پی دارد. از اینجا مشخص میبرهم می
ست )دشتی، دست حاکم اسالمی ابه بعد سیاسی و اجتماعی قضیه تأکید دارد و حکم آن به

المللی است که حق تغییر مذهب را بیان (. اعالمیۀ جهانی حقوق بشر تنها سند بین18: 1980
توان آوری نیست، از سکوت سایر اسناد میاست، در نتیجه، از آنجا که اعالمیه سند الزام داشته

 استنباط کرد که دول مکلف به تضمین این حق نیستند. 
هایی های مذکور، محدودیتاساسی باید گفت که با وجود آزادیقانون  12اما در مورد اصل 

های رسند؛ اقلیتنظر میاستخراج است که با توجه به مطالب مذکور موجه بهنیز از آن قابل 
مذهبی فقط در فقه عبادی، در تعلیم و تربیت، احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاه 

قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه است، تبعیت کنند. حق  آزادند و در بقیۀ موارد باید از
است؛ رهبر و اساسی و قوانین از آنها سلب شده ها و مشاغل در قانون تصدی برخی از سمت

شهروندانی که در طور کلی، جمهور و رئیس قوۀ قضاییه باید از بین شیعیان باشند. بهرئیس
ترند و در دولت اسالمی هدایت جامعه با این ، مقدمنددارایمان و سعادت جمعی نقش بیشتری 

و حقوق  هامندی از امتیازن، دارای اولویت و حق تقدم در بهرهامنؤاست. بنابراین، م طبقه
ها و تکالیفشان را در نیل اجتماع به سعادت دنیوی و ند، تا بدین وسیله مسئولیتااجتماعی
که رسانی، درصورتیاضح است که در مسیر خدمت. و(90 :1981)جاوید،  جا آورندهاخروی ب

تفاوت و افراد غیرمسلمان در جمهوری اسالمی پیشی بگیرند، از خیل شهروندان مسلمان بی
 گیرند.حب حقوق شهروندی، سبقت میدر تصا 1منفعل
 

 عنوان حق بشری مطلقبه 2. آزادی وجدان و فکر2. 1

دنبال دارد. سیاسی زیادی را به –ار حقوقی رسمیت شناختن دین اسالم و مذهب تشیع، آثبه 
های مذهبی و آید که افراد متعلق به اقلیتعمل میاین برداشت به 19و  12مستفاد از اصول 

                                                           
1  . passive citizen 

2. the freedom of conscience or ideas or Freedom of thought  
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اند، تنها در حدود اصول مزبور باید به اعمال حقوق شدهشناخته رسمیت دینی دیگر که به
توضیح داد که غیر از موارد مذکور در  توانقضایی خود بپردازند. این امر را بدین صورت می

باشد ، سایر موضوعات به حیطۀ مدنیت احکام دین و شئون اجتماعی مربوط می19و  12اصول 
های دینی و مذهبی در موارد خارج از اصول مزبور، برای استواری علقۀ و الزم است اقلیت

هب رسمی در آن جای سیاسی شهروندی، از نظم عمومی و اخالق حسنه که احکام دینی و مذ
 گیرد، تبعیت کنند.می
 رسمیتبه و مسیحی را ، کلیمی دینی زرتشتی هایتنها اقلیتقانون اساسی،  19اصل  

و شخصیه خود آزادند و در احوال دینی مراسم در انجام در حدود قانون است که شناخته 
ر مورد سایر ادیان و مذاهب سکوت کرده و کنند و دمیخود عمل آیین براساس دینی تعلیمات 

است، با این توضیح که قانونگذار جمهوری اسالمی ایران غیر از این سکوت در مقام بیان بوده 
صورت شناسد. تنها حق آزادی وجدان و عقیده بهرسمیت نمیرا به  19ادیان مذکور در اصل 

است. تکلیفی که دولت شده اخته شنمطلق در نظام حقوق بشر برای دگراندیشان به رسمیت 
قانونی دارد، این است که عبارتی غیرشده یا بهشناختههای غیردر خصوص افراد متعلق به اقلیت

تبع آن، حق تفتیش عقاید آنها را آزادی وجدان را در خصوص آنها به رسمیت بشناسد که به
 ندارد.
 

 آنها با مسلمان شهروندان لتعام نحوۀ و غیرمسلمانان قبال در دولت تکلیف. 2 
قانون اساسی در مورد تکلیف دولت در قبال غیرمسلمانان و نحوۀ تعامل شهروندان  10اصل 

 با غیرمسلمان افراد به نسبت اندموظّف مسلمانان و دولت دارد کهمسلمان با آنها مقرر می
کنند. به استناد  رعایت را انآن انسانی حقوق و کرده عمل اسالمی عدل و قسط و حسنه اخالق

عنوان مکلف حقوق بشر، تنها وظیفه دارد حقوق انسانی غیرمسلمانان را این اصل، دولت به
مراعات کند؛ یعنی تکلیف اولیۀ مراعات حقوق انسانی بر دوش آن است. حقوق انسانی، شامل 

شوند که از آن جمله مند های بشری هستند که همگان باید بدون تبعیض دینی از آن بهرهحق
کند حق بر عدالت است. آیۀ صدر اصل نیز خطاب به همۀ مسلمانان جهان این تکلیف را بار می

که حقوق انسانی از جمله عدالت و قسط را در حق همگان محترم بشمارند. عدالت از جمله 
 حقوق بشر ذاتی است. 

می موظف به برآورده کردن بر خالف لزوم رعایت حقوق بشر برای غیرمسلمانان، دولت اسال
حق بر انصاف که در ادبیات حقوق بشر و شهروندی، از جملۀ حقوق شهروندی محسوب 

ای مبنی بر اعطای حق بر انصاف برای عبارتی حاکمیت الزام و تکلیف اولیهشود، نیست. بهمی
وندانی که همگان و از جمله غیرمسلمانان و حتی مسلمانان ندارد و بلکه آن را تنها برای شهر

علقۀ سیاسی محکمی با حاکمیت مشروع دارند و وجودشان برای خیررسانی و منفعت به عموم 
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های بتوانند پلهدهد. اما، ممکن است برخی شهروندان غیرمسلمان مفید است، اختصاص می
های شوند و مسئولیت های مهمی در عالم سیاست نایلتر طی کنند و به جایگاهترقی را سریع

های شهروندی به آنها هایشان، حقی را تصدی کنند. در این صورت به نسبت مسئولیتمهم
 گیرد. تعلق می

عنوان برخی مقامات شایان ذکر است که حق بر تصدی برخی مشاغل و انتخاب شدن به
جمهور، عنوان رهبر، رئیسسیاسی برای آنها در جامعۀ مسلمان ایران امکان ندارد. انتصاب به

وقدانان شورای نگهبان، نیروهای مسلح ارتش و سپاه و موارد دیگر، منطقاً ایجاب قاضی، حق
جمهور باید از میان ، رئیس110 کند که فقط برای مسلمانان اختصاص یابد. براساس اصلمی

و ایران اسالمی  جمهوری مبانیو معتقد به ، مؤمن و سیاسی باشد و دارای تقوامذهبی رجال 
داند. بودن حقوقدانان شورای نگهبان را شرط می، مسلمان 81کشور باشد. اصل  میرسمذهب 

، الزامی است ریاست نظام قضا و شخص قضات، مسلمان و 119 و  109، 101براساس اصول 
 اسالمیباید ارتش ایران اسالمی جمهوری دارد که ارتش ، نیز بیان می100عادل باشند. اصل 

شود فرد مورد نظر کرامت اکتسابی و چینی علیه دین اسالم و نظام موجب میباشد. توطئه
گاه سخن از آن نیست که کرامت ذاتی دهد. در اینجا هیچ حقوق شهروندی خود را از دست

شود، بلکه افراد با ارتکاب جرایم علیه مذهب و امنیت کشور، کرامت چنین افرادی سلب می
ند. این بدان معناست که حقوق شهروندی آنها به نسبت جرم دهمیاکتسابی خود را از دست 

 شود.یافته، محدودتر میارتکاب
 

 های جنسیتیب( حقوق شهروندی مبتنی بر تفاوت
کند که همۀ ژان بدن، با تصریح بر عدم مشمولیت همگانی و برابر در شأن شهروندی، ادعا می

عنوان شهروند، فقط در مقابل قانون آیند و بهحساب نمیاعضای جامعۀ سیاسی، شهروند به
مساویند، ولی میزان حقوق و تعهداتشان در قبال حکومت و اجتماع یکسان نیست و به این 

رسد که باید در مورد حقوق شهروندی زنان و مردان و طبقۀ نجبا و سایرین و وظایف نتیجه می
 .(Miglietti, 2010, P6) صورت جداگانه بحث کردآنها به

های نابرابری های حقوق فردی و معرفترین مؤلفهعنوان یکی از مهمروندی بهحقوق شه
حقوقی سهم بسزایی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعۀ سیاسی دارد. با ادامۀ روند، 

خواهد شد و در غیر این صورت و در صورت  ارکان اصلی توسعۀ پایدار در نظام دولت رفاه کامل
: 1980هروندی زنان به آنها، توسعۀ رو به جلویی نخواهیم داشت )نوروزی، عدم اعطای حقوق ش

(. توسعۀ پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیطی برای 111
اساسی قواعدی را در این قانون  110و  21، 20تأمین حداکثری رفاه شهروندان است. اصول 

 است. خصوص وضع کرده 
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ها و تکالیف نقش مهمی دارد؛ زنان و مردان در سیتی در پذیرش برخی مسئولیتتفاوت جن
جای یکدیگر به ایفای وظایف بپردازند. در غیر این توانند بهها نمیبسیاری مشاغل و جایگاه

است. در کالم امیرالمومنین )ع( زن، صورت، صفات و استعدادهای هر کدام نادیده انگاشته شده 
نماید. چرایی و چگونگی انگاری، غیرمنطقی مییکسان 1نه قهرمانی زورمند.گلی خوشبوست و 

نسبیت در حقوق شهروندی در آن است که شهروندی و حقوق و تعهدات مالزم با سرمایۀ 
است و این در هر  2های مدنی و جمعی در تعامل متعاکس اجتماعیاجتماعی و کنش و واکنش

گیرد. این نسبیت در بسط زمانی و مکانی موجود می های آن شکلای متناسب با ارزشجامعه
 است.

گوید. در ادامه، اصل قانون سخن میاز حق بشری عدالت و برابری در مقابل  20صدر اصل 
و ، اجتماعی ، اقتصادی، سیاسیانسانیحقوق دارد که همۀ افراد ملت از همۀه مقرر می 20

یک از دارند. در توجیه قسمت اخیر باید گفت که هیچبرخوراسالم  موازینبا رعایت فرهنگی 
 9شوند.های قانونی مقید میعبارتی آنها با قید و محدودیتموارد حقوق بشر، مطلق نیست، به

شود.  دادهبشر، در چارچوب حقوق شهروندی باید موجه نشان ها و تضییقات حقوق توسعه
ه و تضییقات حقوق بشری که به فرض اصلی، مشروعیت حاکمیت است تا در توسعپیش

 نکند. شود، بدون منطق عقل جمعی یا دلبخواهی عملشناسایی حقوق شهروندی منجر می
های و از نرم 0مدارمدار در چارچوب تئوری دولت قانونشهروندیدر وضع قوانین حقوق 

کند. اجرا می اخالقی و حقوقی برتر پیروی کرده و در اعمال این قوانین، اصل حاکمیت قانون را
در فرانسه، از جمله اصول حاکم در احراز مالکات این است که قوانین عادی نباید 

اساسی ذکر ها فقط در قانون هایی را برای حقوق شهروندی بیفزاید، بلکه محدودیتمحدودیت
مدار و با لحاظ اصل شود و اصل بر این است که حقوق شهروندی در الگوی دولت قانونمی

 (.012-019: 1980شود )ویژه،ها و منافع عمومی اعمال میمحدودیتتناسب 
ها از جنس زن تا جنس مرد نسبی و متفاوت از آنجا که نوع خدمات و ایفای مسئولیت

تبع، نسبیت در حقوق شهروندی را در پی خواهد داشت. به همین دلیل، در مقدمۀ است، به
 و عمده های انقالب و سهمصحنه تمامی در تردهگس و فعال سبب حضوراساسی از زنان بهقانون 
است. در قسمت مربوط به زنان نیز، مقرر عمل آمده ای بهتقدیر ویژه مبارزه در کنندهتعیین
اند، فلذا ضروری است از خاطر آنکه در رژیم سابق، ظلم بیشتری را متحمل شدهاست بهداشته 

                                                           
 .ریحانه و لیست بقهرمانه . المراه1

2  .  Corrélation sociale 

 منتع شتکنجه و   داری ومنتع بترده   الملل حقوق بشتر، تنهتا سته حتق بشتری آزادی وجتدان،      نظام بین ۀروی . در 9
 دند. ولتی نبایت  شتو  اعالمیته متی تواننتد محتدود     28 ۀچوب مادرحقوق در چا ۀند. بقیارفتارهای ترزیلی مطلق

 تضییق به سرحد نقض برسد.

4. Etat de droit 
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اساسی   قانون 21در اصل  وضوحمطلب به مند باشند. اهتمام به اینحقوق بیشتری بهره
 رعایت با جهات تمام در را زن حقوق است موظف شود. براساس این اصل، دولتمشاهده می

 معنوی و مادی حقوق احیای و زن شخصیت مربوط به رشد امور و کند تضمین اسالمی موازین
  انجام دهد. را آنها و تحکیم خانواده

اساسی رجولیت را در تصدی مقررات حمایتی ویژه از زنان، اصولی از قانون  در کنار این
بودن داند. در قسمت مربوط به زنان در بخش مقدمه، مرد ها شرط میبرخی مسئولیت

است. شرط مرد  رزمندگان مفروض شده  و تکلیف جهاد بر دوش مردان مسلمان نهاده شده
بودن وی برای زعامت  الشرایط، جامع0فقیه و اصل  بودن برای مقام رهبری در قسمت والیت

، شرط رجولیت 110است. اصل مردم مسلمان که از آن جمله رجولیت وی است، تصریح شده 
ی قضاییه، رئیس قوه، باید از میان مردان و از جمهور و با توجه به فصل مربوط به قوهرئیس

، از آنجا که 119 مدبر باشد. مستند به اصل و مدیر وامور قضایی  به و آگاه مجتهدان عادل
، قاضی نیز باید از «شودمیمعین قانون  وسیلۀبه فقهیموازین طبق و شرایط قاضی  صفات»

مربوط  18میان مردان باشد. شایان ذکر است که اصل برابری حقوق شهروندان مذکور در اصل 
های مردان و شده، تمام تفاوتنای ارائهبه حقوق بشر و نه حقوق شهروندی است. براساس مب

نماید و اگر، جز این بود، غیرمنطقی و غیرعقالنی زنان در نظام حقوقی ایران و اسالم موجه می
ها مورد، براساس نظریۀ نسبیت در های حقوقی در حیطۀ مدنی و کیفری در دهنمود. تفاوتمی

مرد در حیثیت اجتماعی و کرامت گاه اشتراک زن و شود. هیچمی حقوق شهروندی توجیه
انسانی، یکسانی و تشابه آنها در حقوق شهروندی را در پی ندارد. در ضمن، رویکرد اساسی 

محوری گرایی در حقوق و تکالیف است و نه کمیتحاکمیت اسالمی در حقوق شهروندی، کیفی
 (.108و  109 :1999 )جاوید،

 

 نتیجه
رامت انسانی، مبنای حقوق انسانی است. حتی فراتر از حقوقدانان در عصر حاضر معتقدند که ک

این، کرامت انسانی بستر اولیه و پایۀ نخستین هر نوع حق و تکلیف است. از این منظر ذاتی یا 
افزار حقوق بشری و شهروندی بر آن افزاری است که نرممثابۀ سختاکتسابی بودن کرامت، به

اساسی صورت ابتدایی و بسیط مدنظر مقنن شوند. این تمایز و تفکیک و لو بهنصب می
های دموکراتیک، در جهت اعمال قوۀ جمهوری اسالمی هم بود. در روابط اجتماعی نیز حکومت

و برای مقتضیات  عمومیهای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی ،مینأمنظور تبه»حاکمیت و 
های بشری ییدات و تحدید حق، ناچار دست به تق«صحیح اخالقی و نظم عمومی و رفاه همگانی

حقوقی شهروندی، هر گونه تضییق و توسعه در مصادیق -زنند. در این علقۀ سیاسیافراد می
عبارتی دیگر، حقوق شهروندی همانا شود. بهحقوق بشر به وضع حقوق شهروندی منجر می
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این ترین معیار اعطای حقوق شهروندی در اعمال حقوق بشر در یک جامعۀ خاص است. مهم
است که تضمین حقوق پایۀ انسانی و حقوق بشر را وظیفۀ  1مقام، اصل وفاداری به حکومتی

سعادت »شمار صحیحی که در راستای اصلی خود بداند. در کنار این معیار اصلی، معیارهای بی
است، وجود دارد. حاکمیت مشروع، براساس این معیارها، به تخصیص حقوق بشر « جمعی

ها و این تخصیص بر مبنایی واحد استوار است که در پژوهش مۀ این معیارکند. همبادرت می
 تر کرامت ارزشی معرفی شد.حاضر تحت عنوان کرامت اکتسابی و عنوان عام

های مشترک حکومت دینی ایران نیز از قاعدۀ مزبور مستثنا نیست. ضمن تأیید وجود ارزش
های مخصوصی ی ایران اسالمی، ارزشهای از جمله جامعبشری، باید پذیرفت در هر جامعه

منظور نشان دادن تفکیک و اسلوب مذکور وجود دارد. سعی بر این شد که در قانون اساسی، به
ها بررسی شود. نشان اند، اصول مربوط به آنبر دو معیار جنسیت و مذهب که مسائل چالشی

 مشخص قانون اساسی در خوبیبه شهروندان ایراناکتسابی  ذاتی و کرامت ینب داده شد که مرز
کرامت  دارای یآن همگ یراعم از اهل کتاب، مسلمان و غ ایرانی اسالم ۀجامع شهروندان. است
قانون اساسی ایران، . ای برخوردارندو پایه طبیعیحقوق  از ذاتی، کرامت این تبعبه و اندذاتی

، و مستضعفان جهان انمحروماز  را از جمله در قالب حمایتها انسان ۀکرامت ذاتی برای هم
 بر ارزش ه است. قانون اساسی ایران همچون سایر قوانین اساسی کشورهامفروض قلمداد کرد

ایرانی از جمله اسالم، ایمان، انقالبی، -شهروندان با توجه به معیارهای سعادت جمعی اسالمی
 تأکید کرده است.  عالم، مدیر، مدبر، عادل و غیر آنها

 حقوق در یتنسب نظریۀبراساس  ولی است. یناشدنحل هاچالش ینا یاریبس یبرا
 یمعنو هایبرتریچراکه  ،شودخصوص مالحظه نمی در این یتعارض و تناقض هیچ ی،شهروند

 اجتماعی و مدنی وضع بر ناظر افراد بین حاکم هایتفاوت و است یمعطوف به سعادت اخرو
 شهروندان، سایر عمومی منافع و مومیع حقوق راستای در افراد سلوک نوع پس است. آنان
. در شودمی ی ایراناسالم ۀدر جامع یو بعد حقوق قرب یجه،و در نت اکتسابی کرامت یمبنا

پایان باید گفت که در کشور ما، در مجموع، آگاهی شهروندان به حقوق و تکالیف شهروندی کم 
شود، در شهروندی منجر می های مدنی که به تغییر و اصالح حقوقو میزان مشارکت و درگیری

است،  9های اعتراضیو درگیری 2سطح پایین و در قالب مشارکت برخوردی و ارتباطی
شود که در اساسی سنخیت ندارد. بنابراین پیشنهاد میکه این واقعیت با اصول قانون درصورتی

لحاظ قانون راستای فعال کردن سازوکارهای حقوق شهروندی و ارج نهادن به شهروندانی که از 
اجرایی شود.  9اساسی باید مورد احترام و ارج مضاعفی قرار گیرند، اصول آن از جمله اصل 

                                                           
1. Loyauté envers l’Etat 
2. contact 
3. protest 
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کند که از بینی می، قانون ارگانیک امر به معروف و نهی از منکر را پیش9اساسی در اصل قانون
محسنات خاصۀ حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران است که به شناسایی شهروندان فعال 
منجر خواهد شد و جامعۀ پویای اسالمی را شاهد خواهیم بود که متأسفانه جزو اصول معطله 

 ای تبیین شود.کردن این اصل باید در پژوهش جداگانهاست. چگونگی اجرایی 
 
 منابع
 قرآن کریم .1

 البالغه هجن .2
 سجاد)ع(حقوق امام ۀ رسال .9

 اساسی جمهوری اسالمی ایرانقانون  .0

 . 1198شهروندی اعالمیۀ حقوق بشر و  .0
 (، حقوق شهروندی انتشارات سورۀ مهر تهران.1991افروغ، عماد ) .1
 . چ اول سوم، ج کنگره، نشر المکاسب المحرمه، ،ق(1010) مرتضی انصاری، .1
، 2(، ترجمۀ جواد کارگزاری، نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، ش 1999باربالت، جک ) .9

 حقوق شهروندی.
، 09کارگزاری، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال دوم، ش  (، ترجمۀ جواد1991برایان ترنر ) .8

 مفهوم شهروندی.
، نشریۀ دادرسی، «حقوق شهروندی در حقوق اساسی ایران»(، 1999بندرچی، محمدرضا ) .10

 .01سال هشتم ش 
، ترجمۀ تورات در سایت انجمن کلیمیان ایران به پور، ماشاءاهلل ،حاخام مشه زرگریرحمان .11

 http://www.iranjewish.com/Torah/F1_Bereshit.htmآدرس: 
، مرز نظری حقوق بشر و حقوق شهروندی در قرآن کریم، (1981) جاوید، محمدجواد .12

المللی حقوق عمومی در قرآن کریم، معاونت حقوقی ریاست چکیده مقاالت همایش بین
  .جمهوری

حقوق شهروندی؛ تحلیلی مبتنی بر اطالق در  نسبیت در ۀ، نظری(1999) محمدجوادجاوید،  .19
 دانشگاه تهران، چ اول. حقوق و علوم سیاسی ۀدانشکدحقوق طبیعی، 

، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی «حق کرامت انسانی»(، 1910جعفری تبریزی ) .10
 . 21تهران، ش 

 .المللی، چ اولخدمات حقوقی بین فتر، حقوق جهانی بشر، د(1910) جعفری، محمدتقی .10
 (، فلسفۀ حقوق بشر، مرکز نشر اسرا، چ اول.1910جوادی، عبداهلل ) .11
 (، حق و تکلیف در اسالم، مرکز نشر اسرا، چ اول.1990جوادی، عبداهلل ) .11

http://www.iranjewish.com/Torah/F1_Bereshit.htm
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اساسی کرامت انسانی در قانون »(، 1991نژاد )زاده، محمدجعفر و اسمعیل رحیمیحبیب .19
 . 0ش  11فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ،  ،«رانجمهوری اسالمی ای

(، حقوق بشر در ترازو؛ بررسی تطبیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون 1980دشتی، تقی ) .18
 اساسی جمهوری اسالمی ایران، انتشارات کانون اندیشۀ جوان.

(، حق و مصلحت: مقاالتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ 1991راسخ، محمد ) .20
 .چ اولزش، نشر طرح نو، ار
 .2، ش 9حقوقی، ج  ، نامۀ«مدرنیته و حقوق دینی»(، 1991راسخ، محمد ) .21
تأملی بر ساختار قانونی حقوق بنیادین شهروندی با تأکید بر وجاهت »(، 1999ساعد، نادر ) .22

 .8و اسفند، ش حقوقی بهمن رسانی اطالعآن در قانون اساسی، نشریۀ 
 .28(، کرامت انسانی و اقتصاد، مجلۀ اقتصاد اسالمی، ش 1991سیدی نیا، سید اکبر ) .29
(، کرامت انسانی مبنای منع همانندسازی انسان در اسناد 1990صادقی، محمود ) .20

 .9و   2المللی، پژوهشنامۀ حقوق و علوم سیاسی، سال اول، ش بین
اساسی جمهوری اسالمی ایران ت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون صور .20
 (، ج اول، ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی، چ اول.1910)
مؤسسۀ  ،الجلد الثالث عشر ،المیزان فی تفسیر القرآن ،(1982محمدحسین ) ،الطباطبایی .21

 مطبوعاتی اسماعیلیان.
(، کرامت انسانی و خشونت در اسالم، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، 1990بر )اکعلیخانی، علی .21

 .9ش 
(، انتشارات راه رشد، فرهنگ فارسی عمید ویراستار: عزیزاهلل علیزاده، چ 1998عمید، حسن ) .29

 اول.

حقوق بشر اسالمی و کرامت ذاتی »(، 1991و محمدمهدی توکلی ) عباسعلیعمید زنجانی،  .28
 . 0حقوق، ش  ، فصلنامۀ«انسان در اسالم

زیستی،  اخالق ، فصلنامۀ«کرامت ذاتی انسان در عرفان ابن عربی»(، 1980فیض سید رضا ) .90
 .1ش 

 از تحلیلی جستارهایی :معاصر بشر در جهان (، حقوق1998فاطمی، محمد )قاری سید  .91
 ها، دفتر دوم، چ دوم، شهر دانش. آزادی و هاحق

 نظری بر مباحث درآمدی :معاصر بشر در جهان (، حقوق1992قاری سید فاطمی، محمد ) .92
 منابع، دفتراول، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی. و مفاهیم، مبانی، قلمرو

(، بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت 1981علیرضا و پوردهناد، نگار ) کلدی، .99
 .0شهری، سال دوم، ش  به حقوق شهروندی در تهران، مطالعات

آن، ترجمۀ محمدجعفر  تاریخچۀ و بشر حقوق جهانی اعالمیۀ ،(1911گلن جانسون ) .90

http://www.ensani.ir/fa/32122/magazine.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDQQFjAG&url=http%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C_%25D8%25B9%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C&ei=2cocU4-VOMrDtAaO54DgCQ&usg=AFQjCNG06n0ngA96boPMsrcVcG4lDHlpZQ&bvm=bv.62578216,d.Yms&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDQQFjAG&url=http%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C_%25D8%25B9%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C&ei=2cocU4-VOMrDtAaO54DgCQ&usg=AFQjCNG06n0ngA96boPMsrcVcG4lDHlpZQ&bvm=bv.62578216,d.Yms&cad=rja


 1931 بهار، 1، شمارۀ 64فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    194

 پوینده، نشر نی، چ اول. 
 انتشارات مؤسسۀ امام خمینی، چ دوم. ،اسالم نظریۀ حقوقی ،(1990مصباح، محمدتقی ) .90
 .8، فصلنامۀ حصون، ش «پیامبر اکرم )ص( و کرامت انسان»(، 1990مظفری، آیت ) .91
 حقوق و اسالمی یهاهایی پیرامون مجازات(، پاسخ به پرسش1991منتظری، حسینعلی ) .91

 بشر، ارغوان دانش، چ اول.
 ت سرایی، چ چهارم.(، رسالۀ حقوق، انتشارا1999منتظری، حسینعلی ) .99
، 28(، نامۀ علوم اجتماعی، ش 1990منوچهری، عباس و سید محمود نجاتی حسینی ) .98

 وگویی در فلسفۀ سیاسی هابرماس.درآمدی بر نظریۀ شهروندی گفت
(، بررسی میزان احساس برخورداری زنان از حقوق 1980پرور، منا )اهلل و گلنوروزی، فیض .00

 .08فصلنامۀ راهبرد، سال بیستم، ش شهروندی و عوامل مؤثر بر آن، 
 (، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی انتشارات جنگل، چ اول.1980ویژه، محمدرضا ) .01

42. Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949 
43. Beaujean, É , Dictionnaire de la langue française, Abrégé du Dictionnaire de É. 

Littré De L'académie Française, Éditions Universitaires ,1900, Belgique 
44. Beyleveld, Deryck and Brownsword, Roger, Human Dignity, Human Rights, and 

Human Genetics, The Modern Law Review, Vol. 16, No5, 6991 in www 
,jstor.org 

45. Convention contre la torture et autres peines ou traitements Cruels, Inhumains ou 
Dégradants 1987 

46. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being 
with regard to the Application of Biology and Medicine Convention on Human 
Rights and Biomedicine 

47. Fragnière، Gabriel، Citoyenneté, Nationalité, Identité، Centre des Jeunes 
Dirigeants d’Entreprise Futurouest،2003 

48. John Rawls-A Theory of Justice_ Revised Edition-Belknap Press,Harvard 
University Press, cambridge,Massachusetts (1999) 

49. Le site du CONSEIL D'ÉTAT ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE: 
http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation desgrands arrets/27-octobre-1995-
commune de morsang sur orge.html 

50. Miglietti,Sara, Amitié, harmonie et paix politique chez Aristote et Jean Bodin, 
Astérion, La première Théorie critique, no 7, juin 2010 P6 

51. Ogien, Ruwen, Traducción de Manel Maní Viudes, Pensar la pornografía, 
Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona (2005) 

52. Pele, Antonio, “Understanding Human Dignity”, Consolider-Ingenio, El Tiempo 
de los Derechos, Número: 20, 2010 

53. Schulman, adam, Bioethics and the Question of human rights University of 
Notre Dame Press, 2009 

54. Thomas Hobbes, Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth 
Ecclesiasticall and Civill ,Oxford World's Classics, London (1998) 

55. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1982 
56. United States Declaration of Independence 1776 
57. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights2005 

http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/


 191 ...کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و

58. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights11 November 
1997 

59. WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI, Ethical 
Principles for Medical Research Involving Human Subjects 2013 




