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مقدمه
تابستان 3131

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

بر 7اساس جهان بینی اسالم ،اصالت فرد همانند اصالت جامعه محفوظ بوده واز اهمیت بر
اساس جهان بینی اسالم ،اصالت فرد همانند اصالت جامعه محفوظ بوده واز اهمیت خاصی
برخوردار است وهیچ دولت یا حکومتی نمی تواند به بهانه ادغام افراد در جامعه ،حقوق و
آزادی های شخصی و طبیعی آنان را نادیده بگیرد .بنابراین دولتی در عرصه حکومت داری
موفق خواهد بود که در کنارحفظ نظم و عدالت در جامعه ،ضامن تحقق آزادی هاو حقوق
عمومی افراد باشد .حضرت محمد(ص)به مسأله حقوق افراد و رعایت آن عنایت ویژه ای
داشته ،می فرمایند«:هرکس در ادای حق صاحب حق تعلل کند در حالی که توان ادای آن را
داشته باشد ،هر روز که می گذرد گناه باجگیری برایش نوشته می شود»(شیخ صدوق:3131،
.)33/1
باتوجه به آنکه قانون اساسی هر کشور متضمن قواعد و مقرراتی است که عالوه بربیان نوع
حکومت و تشکیالت اساسی آن ،به حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی افراد می پردازد
لذا هدف از نوشتار حاضر اینست تا با بررسی تطبیقی حقوق ملت درقانون اساسی کشور
ایران وپاکستان ،ضمن بیان نقاط اشتراک ،افتراق ،قوت و ضعف این دو قانون ،به سنجش
میزان تطابق حقوق ملت در این قوانین با احکام اسالمی و نیز ارائه راه حل هایی برای
خألهای احتمالی موجود در این زمینه پرداخته شود .
شيوه و سؤاالت تحقيق
شیوه پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-تطبیقی بوده و گردآوری اطالعات به روش کتابخانه
ای انجام شده است و از آنجا که هم آموزه های وحیانی و هم بنای عقالء در تقنین قوانین
اساسی و عادی دارای حجیت و اعتبار است ،حال در این تحقیق برآنیم تا بررسی کنیم که
کدامیک از دو قانون مورد بحث ،بیشتر به حقوق ملت پرداخته اند؟ و کدامیک در این زمینه
 ،تناسب و هماهنگی بیشتری با احکام و آموزه های دینی دارند؟
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پيشينه تحقيق
براساس بررسی های بعمل آمده اثری که اختصاصا به بررسی تطبیقی حقوق ملت در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران و پاکستان بپردازد یافت نشد .اما مواردی وجود دارد که
نویسندگان آنها رویکردی مشابه مطالعه حاضر اتخاذ نموده اند؛ پایان نامه خانم یزدانی
تحت عنوا ن بررسی تطبیقی ارث و حضانت زن در قوانین موضوعه ایران وپاکستان،که در
آذرماه 3133در دانشگاه سیستان وبلوچستان دفاع گردیده است.پایان نامه مذکور از حیث
تطبیقی بودن مطالعه بین قوانین ایران و پاکستان مشابه نوشتار حاضر است اما محدوده
مطالعات متفاوت است پایان نامه فوق الذکر به بررسی ارث وحضانت زن پرداخته اما مقاله
حاضر به بررسی حقوق ملت .پایان نامه مریم شمس الدینی تحت عنوان بررسی حقوق مالی
زن از دیدگاه امام خمینی(ره) و تطبیق آن با نظام حقوقی انگلیس ،که در زمستان  3131در
دانشگاه سیستان وبلوچستان دفاع گردیده است.پایان نامه مذکور به مطالعه تطبیقی حقوق
مالی زن از منظر امام(ره)و قانون انگلیس پرداخته است اما نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی
حقوق اساسی ملت در قوانین اساسی ایران و پاکستان می پردازد .محمد بجنوردی
وهمکاران درمقاله بررسی فقهی-حقوقی حقوق ملت درفصل سوم قانون اساسی ایران،که در
فصلنامه متین سال  3183به چاپ رسیده است،به بررسی حقوق ملت ،فقط در فصل سوم
قانون اساسی پرداخته و بیشتر به مبانی عقیدتی و فکری هر اصل توجه داشته اند .اما نوشتار
حاضر به بررسی حقوق ملت در همه فصول قانون اساسی پرداخته و البته بطور مقایسه ای
با قانون اساسی پاکستان می باشد .عباس نیکزاد در مقاله حقوق مردم در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران که درمجله رواق اندیشه سال  3181به چاپ رسیده است ابتدا،
انواع حقوق مردم در قانون اساسی را برشمرده و سپس حقوق بشر از دیدگاه اسالم را مورد
بحث قرارداده است و در نهایت به بررسی مبانی و ادله برخی از حقوق مردم در فصل سوم
قانون اساسی ،از نظر کتاب و سنت و عقل اشاره نموده است ،درحالی که مقاله حاضر به
بررسی تطبیقی حقوق ملت در دو قانون اساسی ایران و پاکستان پرداخته است.
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حقوق :حقوق در لغت جمع حق است و حق واژه ای عربی است که معادل فارسی
تعریفن 3131
تابستا
آن در زبان فارسی «هستی پایدار » است یعنی هر چیز که از ثبات و پایداری بهره مند باشد
7

 ،حق است  ،به همین دلیل  ،قرآن پروردگار را حق نامیده است«ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ
مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ»...حج( 21/جوادی آملی .) 71 :3177،در کتاب لسان العرب در
بیان معنای واژه حق آمده است« :الحق  :من أسماء اهلل عزوجل و قیل من صفاته و الحق:
ضد الباطل»(ابن منظور .)31/31 :3131،در مورد معنای حق در الصحاح چنین آمده است که:
«الحق خالف الباطل و الحق  :واحد الحقوق ...و الحقه أیضاً  :حقیقه االمر »(جوهری:3131 ،
 .)3121/1واما در اصطالح تعاریف گوناگونی از حقوق صورت گرفته است مانند :حق ،
بهره و امتیازی است که برای شخص (له)بر چیزی یا بر دیگری (علیه)نسبت به چیزی
(متعلق حق) اعتبار می شود و دیگران موظف به ادای آن هستند (ورعی .)11 : 3183،برخی
دیگرنیز در تعریف حق گفته اند که « :حق ،مصلحت و نفعی است که ارزش مالی دارد و
قانون از آن حمایت می کند»(سمهوری  .)3/3 :3338 ،همچنین بیان شده«حقوق مجموعه
قواعد و نظامات و مقرراتی است که برای تنظیم روابط افراد و استقرار نظم در جامعه وضع
گردیده ودارای ضمانت اجرایی کافی و مؤثر باشد(».واحدی )31 : 3171،و اما تعریف ذیل
در بیان واژه حق به نظر گویاتر می باشد« :برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماع ،
حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد وتوان خاصی به او می بخشد .
این امتیاز و توانایی را«حق»می نامندکه جمع آن حقوق است( ».کاتوزیان ) 1: 3171 ،
تعریف ملت :واژه ملت نیز همانند واژه حقوق دارای تعاریف مختلف بوده ونظرات
گوناگونی پیرامون آن بیان شده است که به نظر می رسد این تعریف برای آن انسب باشد :
تمامی افرادی که در یک سرزمین زندگی می کنند و با هم پیوندهای مادی و معنوی دارند و
خود را متعلق به آن جامعه سیاسی می دانند و از لحاظ احساسات و عالیق و آمال و آرزو
مشترک هستند(.مدنی )21 : 3172،البته برخی از علما ،سکونت در یک محل وتابع یک
حکومت بودن را مالک برای یک ملت بیان می کنند واشتراک یا عدم اشتراک آنها در موارد
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خاصه مانند ا حساسات و عالیق را  ،دخیل در وصف ملت نمی دانند(.لنگرودی: 3188،
) 281
مفهوم جمهوری :این مفهوم در لسان العرب تحت عنوان(جل الناس)یعنی اکثریت مردم
آمده است (.ابن منظور )313/1: 3131،و در لغت نامه دهخدا به توده ،گروه و همه ی مردم
و نیز به طرز حکومتی اطالق می شود که رئیس آن (رئیس جمهور) از جانب مردم کشور
برای مدتی محدود انتخاب می شود (دهخدا .)7833: 3177،واژه جمهوری به معنای عمومی
یا همگانی نیز آمده است (مقیمی .)33: 3183،و اما در اصطالح دارای معانی بشرح ذیل
است :نظام جمهوری ،حکومتی است که تمامی اقتدارات خود را به طور مستقیم یا
غیرمستقیم از عامه مردم می گیرد و ازسوی اشخاصی اداره می شودکه مقام و قدرت خود را
از رضایت مردم ودر یک مدت محدود به دست می آورند(.کاشانی .)137 : 3177 ،شاید
بتوان با کمی تساهل ،مهمترین نقطه توافق و اشتراک مفاهیم گوناگونی را که برای جمهوری
بیان شده است «حاکمیت اراده همگانی» دانست یعنی حکمرانان باید در چارچوب مصلحت
عمومی و با رضایت آنان حکمرانی کنند(.مقیمی .)71: 3183،بنابراین جمهوریت یعنی
دموکراتیک بودن و توسط آراء عمومی تعیین شدن و اینکه اکثریت قاطبه افراد از سه جهت
در آن نقش داشته باشند-3:مشارکت درتعیین نظام ونمایندگان خود  -1رضایتمندی عمومی
از نظام  -1حق رقابت عموم افراد در کسب قدرت (حق رقابت در انتخابات)
قانون اساسی :براساس اصل اول قانون اساسی ایران وپاکستان ،نوع حکومت ،جمهوری
اسالمی معرفی گردیده است که ازطرفی به اسالمی بودن این دو نظام و ابتنای کلیه قوانین و
مقررات براساس موازین اسالمی اشاره دارد و از طرفی دیگر به جمهوریت ،که اتکاء بر آراء
عمومی است .واما تعاریفی برای قانون اساسی بشرح ذیل وجود دارد :قانون اساسی به
عنوان یک سند حقوقی حاکی از اراده عمومی ،در مورد شکل حکومت ،ساختار دولت
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وظایف ،اختیارات نهادهای حاکم وحقوق عمومی وآزادیهای ملت ،بحث می
،حدودن 3131
تابستا
کند(»....عمید زنجانی )13: 3187،قانون اساسی هر کشور ،بیانگر جهان بینی وایدیولوژی
7

حاکم برآن کشور است و به تعبیر دیگر ،مبین نهادهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی جامعه است(.تسخیری  .) 31 :3183 ،این حقوق متضمن قواعد و مقرراتی است که
نوع حکومت و تشکیالت اساسی کشور و حدود اختیارات قوای سه گانه را مشخص و
معلوم می دارد و همچنین حقوق و آزادی های افراد کشور را بیان می کند (واحدی:3171،
13و هاشمی،ج18 ،3و لطفی )18 :بنابراین قانون اساسی هر کشوری پس از بیان نوع،
ساختار و وظایف حکومت ،منشوری کامل از حقوق ملت متبوع خود خواهد بود .
حقوق مشترک در قانون اساسی ایران وپاکستان :در این بخش به بیان اصولی از قانون
اساسی ایران و پاکستان پرداخته می شود که به طور مشترک  ،حقوق ملت را بیان می کنند:
بيان دین ملت در قانون :از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران و پاکستانمسلمانند و اعمال حاکیت در این دو کشور از طُرق دینی و مذهبی می باشد بنابراین در
قانون اساسی آن ها به دین رسمی ملت به عنوان یکی از حقوق اساسی اشاره شده که البته
در این زمینه حق آزادی فعالیت های مذهبی دیگر مذاهب و ادیان ،مادام که منافی قانون
نباشد مجاز شمرده شده است .اصل دوازدهم قانون اساسی ایران صریحا دین رسمی ایران
را اسالم و مذهب اثنی عشری بیان می کند و البته برای دیگر مذاهب احترام کامل قایل
است و به آنان حق داده تا در چهار بخش از فعالیت های خود آزاد باشند :الف) انجام
مراسم دینی و مذهبی طبق فقه خودشان ،ب) آزادی در تعلیم و تربیت دینی ،ج) آزادی در
احوال شخصیه ،د) حق داشتن مقررات محلی در حدود اختیارات شوراهادر هر منطقه ای
که پیروان هر یک از مذاهب ،اکثریت داشته باشند ،البته با حفظ حقوق پیروان سایر
مذاهب(.قانون اساسی ایران،اصل )31نکته ی حایز اهمیت اینکه قانونگذار در اصول دیگر
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قانون اساسی مانند اصل چهارم ،هفتاد و دوم و یکصد و هفتادم ،دین غالب مردم را مورد
توجه قرار داده و در تصویب قوانین دیگر آنرا مدنظر داشته است ،و خالصه آنکه در قانون
اساسی ایران ابتدا به حقوق غالب افراد در زمینه دین احترام گذاشته شده و سپس به دیگر
حقوق پرداخته است .قانون اساسی پاکستان نیز به این مهم اشاره نموده ودین رسمی ملت
را اسالم معرفی نموده است .اصل دوم این قانون به صراحت دین رسمی را اسالم معرفی
می نماید و در اصول دیگر(مانند اصل بیستم ،بیست و یکم)به نوعی اشاره به این موضوع
دارد که می توان خالصه آن ها را اینگونه بیان نمود «:دین رسمی پاکستان اسالم است و
هرگونه فعالیت برای مذاهب اسالمی آزاد است البته در محدوده قانون»(قانون اساسی
پاکستان،اصل11و )13باتوجه به اصول فوق الذکر ،قانون اساسی ایران وپاکستان در زمینه ی
دین بعنوان یکی از مهمترین حقوق ملت ،دارای مشترکاتی به شرح ذیل می باشند :
الف-به رسمیت شناختن دین اسالم بعنوان دین غالب ملت
ب-مصونیت و آزادی در انجام مراسم دینی برای همگان در محدوده قانون
ج-عدم تصویب و اجرای هر قانونی که مغایر با دین رسمی باشد
آزادی :کلمه آزادی دارای معانی مختلف و وسیعی است به گونه ای که گاهی به کمالاراده و گاهی به عدم المانع تفسیر شده است واما تعریفی که در بیان ماهیت آزادی گویاتر
به نظر می رسد اینکه« :آزادی عبارت است از اینکه شخصی اختیار انجام دادن هر کاری را
داشته باشدبه شرط آنکه ضرر آن کار به دیگری نرسد .این شرط،آزادی هرکس را در مقابل
دیگری محدود می نماید و رعایت این شرط ،تکلیف هر فرد و هر شخص در مقابل دیگری
است(.مدنی ) 382 :3172،قانون اساسی ایران و پاکستان در مقوله ی بیان آزادی ملت نقاط
اشتراکی دارند که در ذیل تحت عناوین مختلف(به اختصار)به آنها پرداخته می شود :
الف -آزادی عقيده  ،بيان  ،قلم و مطبوعات :آزادی بیان و عقیده از ویژگی های جوامع
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3131و از صدر اسالم نیز وجود داشته است چرا که حضرت محمد(ص) با آراء و
اسالمیست
تابستان
عقاید مختلف و متفاوت ،با سعه ی صدر برخورد می نمودند و همین امر باعث می گردید
7

تا افراد ،نظرات خود را بدون ترس و واهمه بیان نمایند ،به همین دلیل خداوند متعال در
مورد آن حضرت می فرماید« :پس به[برکت]رحمت الهى با آنان نرمخو[و پرمهر]شدى و
اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده مىشدند(»...آل عمران .)333/قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل بیست و سوم تصریح می کند«:تفتیش عقاید ممنوع
است وهیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد».
(قانون اساسی ایران،اصل )11و همچنین در اصل بیست و چهارم به آزادی نشریات و
مطبوعات در بیان مطالب البته در محدوده ی قانون اشاره دارد .قانون اساسی پاکستان نیز به
این مهم ،اشاره کرده در اصل نوزدهم بیان می کند«:هر شهروند حق برخورداری از آزادی
بیان و گفتار را خواهدداشت ،با رعایت محدودیت های متعارفی که قانون...وضع
مینماید،مطبوعات نیز آزاد خواهند بود(».قانون اساسی پاکستان ،اصل.)33
ب -آزادی تشکل ها  ،انجمن ها  ،احزاب و اجتماعات :اصل بیست و ششم قانون
اساسی ایران به آزادی احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای
اسالمی مشروط به عدم نقض اصول اساسی اسالم ونظام جمهوری اسالمی ایران اشاره
نموده و در اصل بیست و هفتم بیان شده« :تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ،بدون حمل
سالح  ،به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد ،آزاد است»(قانون اساسی ایران،اصل.)17
اصل هفدهم قانون اساسی پاکستان به آزادی تشکل ها ،اتحادیه ها و احزاب اشاره نموده
ودر اصل شانزدهم در مورد آزادی اجتماعات بیان می شود« :بارعایت محدودیتهای
متعارفی که قانون با توجه به منافع عموم وضع میکند،هر شهروند حق تشکیل اجتماعات
آرام وغیر مسلحانه راخواهد داشت»(قانون اساسی پاکستان ،اصل.)32

فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستان و بلوچستان زمستان 3131

56

ج -آزادی انتخاب شغل ،کسب و تجارت :از آنجا که طلب رزق و روزی حالل در اسالم
واجب گردیده است .فلذا افراد باید در انتخاب شغل و راه کسب حالل آزاد باشند تا بتوانند
به نحو احسن به این فریضه الهی عمل نمایند .قانون اساسی ایران حق انتخاب شغل دلخواه
را برای افراد به رسمیت شناخته ،در اصل بیست و هشتم بیان می دارد«:هر کس حق دارد
شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست
برگزیند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ،برای همه افراد
امکان اشتغال به کار وشرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»(قانون اساسی ایران،
اصل .)18هرچند قوانین اساسی مذکور ،به حق برخورداری از کار و شغل مناسب پرداخته
اند اما به نظر می رسد ضروریست به دو مورد دیگر در این زمینه اشاره شود:
الف-حق دریافت اجرت مساوی در مقابل کار مساوی.
ب-داشتن حق استراحت ،فراغت و تفریح و نیز برخورداری معقول و محدود از ساعات
کاری و مرخصی ها ،با اخذ حقوق.
د-آزادی در انتخاب محل سکونت و اقامت اصل سی و سوم قانون اساسی ایران به این
حق اشاره کرده ،تصریح می دارد«:هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از
اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ،مگر در مواردی
که قانون مقرر می دارد(».قانون اساسی ایران،اصل .)11قانون اساسی پاکستان در اصل
پانزدهم خود ،حق ورود آزادانه ،سفر و سکونت و اقامت در هر بخشی از پاکستان را برای
همه ی شهروندان خود ،به رسمیت شناخته است .نکته مهم اینکه هرچند آزادی یکی از
حقوق فطری و طبیعی بشر است به گونه ای که در سایه ی این حق ،افراد به حقوق کامل
خود می رسند اما آزادی بی حد و مرز مساویست با هرج و مرج در جامعه .بنابراین شایسته
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3131رسد قوانین اساسی ایران وپاکستان به این مهم توجه نموده و اصلی را به این امر
تابستانمی
به نظر
اختصاص دهندو بعنوان مثال ،مرز این آزادی ها را«قوانین و احکام شرعی»اعالم نمایند.
7

حق برابری و عدم امتياز و تبعيض :براساس جهان بینی اسالم ،انسان ها همه با هم برابربوده وهمگان از نفسی واحد آفریده شده اند ،خداوند متعال می فرماید«:یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ
رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ»(نساء .)3 /بنابراین برقراری عدالت و برابری میان انسان
ها ومخالفت با تبعیضات ناروا ،از مهمترین آرمان های این دین مبین است .حضرت
ج

محمد(ص)درخطبه ی مشهورحجه الوداع می فرمایند«:اِنَّ رَبَّکُمْ و'احِدٌ وَ اِنَّ اَباکُم واحِدٌ ،و
ا'دَمُ مِنْ تُرابٍ ،لیس لِعَرَبّیٍ عَلی عَجَمِیٍّ فضلٌ اِالّ بَالتَّقْوی»(معتزلی .) 312/3 :3111،همچنین
شهید مرتضی مطهری(ره) یکی از معانی عدل را تساوی و نفی هرگونه تبعیض بیان می
کنند و برای اجرای صحیح عدالت در جامعه ،رعایت استحقاق افراد را الزم می دانند
(مطهری .)32 :3171،قانون اساسی ایران نیز در اصل نوزدهم به این مهم اشاره نموده
تصریح می کند« :مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و
رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد»(قانون اساسی ایران،اصل .)33همچنین
در بند نهم از اصل سوم یکی از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران را «رفع تبعیضات
ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه ،در تمام زمینههای مادی و معنوی»دانسته شده
است .قانون اساسی پاکستان در دواصل پیاپی بیست و پنجم ،و بیست و ششم به این مورد
اشاره کرده است .در اصل بیست وپنجم بیان می دارد-3 «:همه شهروندان از نظر قانون
برابر و از حمایت یکسانقانون برخوردار میباشند-1 .هیچ گونه تبعیضی به علت جنسیت
وجود نخواهد داشت-1 .مفاد این اصل مانع از آن نمیشود که دولت تمهیدات ویژهای برای
حمایت اززنان و کودکان قائل شود» (قانون اساسی پاکستان،اصل .)13اصل بیست وششم«:
-3برای استفاده از محلهایسرگرمی وتفریحگاههایی که فقط جنبه مذهبی نداشته باشند.
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برای هیچ شهروندی از لحاظ نژاد ،مذهب ،طبقه اجتماعی ،جنسیت ،محل سکونت و یا
زادگاه تبعیض وجود نخواهد داشت»(قانون اساسی پاکستان،اصل.)12
نکته حائز اهمیت اینکه منظور از تساوی افراد ،از حیث کمیت نیست بلکه در اغلب موارد،
رعایت تساوی بدون در نظر گرفتن صالحیت و استحقاق ها ،نه تنها عدالت نیست بلکه
عین ظلم خواهد بود .اصل تساوی و برابری که یکی از حقوق ویژه و بنیادین ملت است در
حوزه حقوق عمومی دارای جنبه های مختلف می باشد اما قانون اساسی ایران وپاکستان
فقط به بخشی از این جوانب اشاره نموده اند که شایسته به نظر می رسد در آنها به موارد
ذیل هم توجه گردد :الف-تساوی در پرداخت مالیات /ب-تساوی در برخورداری از مشاغل
دولتی /ج-تساوی در خدمت نظام وظیفه
حق آموزش و پرورش :طلب علم و دانش آموزی در دین مبین اسالم مورد تأکید مؤکداست تا آنجا که حضرت محمد(ص) می فرمایند«:طَلَبُ العِلمِ فَریضَهٌ عَلى کُلِّ مُسلِمٍ أَال إِنَّ
اللّه یُحِبُّ بُغاةَ العِلمِ »(حر عاملی .)12/17 :3113،طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است،
خداوند جویندگان دانش را دوست دارد .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،در بند سوم
از اصل سوم ،یکی از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران را این چنین بیان می دارد:
«آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه  ،در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم
آموزش عالی»(قانون اساسی ایران،اصل.)1همچنین اصل سی ام قانون مذکور تصریح می
دارد که«:دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان رابرای همه ی ملت تا پایان
دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی راتا سرحد خود کفایی کشور به طور
رایگان گسترش دهد» (قانون اساسی ایران،اصل .)11قانون اساسی پاکستان نیز در همین
راستا در بند«ب»از اصل بیست و دوم بیان می دارد«:ب)هیچ شهروندی صرفاً به دلیل نژاد،
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3131اجتماعی یا محل تولد ،از ورود به مؤسسات آموزشی که از بودجه دولت کمک
طبقه
دین،
تابستان
دریافت مینمایند  ،محروم نخواهد شد»(قانون اساسی پاکستان،اصل.)11
7

حق امنيت و مصونيت :امنیت یکی از اساسی ترین نیازها و حقوق افراد است ،امام صادق(ع) در این مورد می فرمایند«:ثَالثَةُ اَشْیاءَ یَحْتاجُ النّاسُ طُرّا اِلَیْها :اَالَمْنُ و َالْعَدْلُ و
َالْخِصْبُ)(حرانی )133 :3111،سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند :امنیّت ،عدالت
و آسایش.قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تأمین امنیت وحمایت از همه افراد ملّت را
امری ضروری دانسته و در اصل بیستم بیان می دارد« :همه ی افراد ملت  ،اعم از زن ومرد
یکسان در حمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی  ،سیاسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی
و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند» (قانون اساسی ایران،اصل .)11همچنین در
اصل بیست ودوم تصریح شده« :حیثیت ،جان ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض
مصون است ،مگر در مواردی که قانون تجویز کند»(قانون اساسی ایران،اصل.)11و نیز در
اصل بیست و پنجم به مصون بودن حریم شخصی افراد از تعرض دیگران اشاره دارد:
«بازرسی و نرساندن نامه ها  ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی  ،افشای مخابرات تلگرافی
و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است
مگر به حکم قانون»(قانون اساسی ایران،اصل .)13قانون اساسی پاکستان نیز این حق را برای
شهروندان پاکستانی قایل شده ،در اصل نهم بیان می دارد:
«هیچکس از زندگی و آزادی محروم نخواهد شد مگر به موجب قانون» (قانون اساسی
پاکستان،اصل .)3قانون اساسی ایران در زمینه بیان حق امنیت ومصونیت ،با توجه به
اختصاص سه اصل به این امر و بیان مصادیق مختلف ازمصونیت ها مانند مصون بودن
حیثیت ،جان ،حقوق ،مسکن ،شغل وحریم خصوصی افراد از تعرض ،نسبت به قانون
اساسی پاکستان گویاتر و جامع تر است.
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 حق برخورداری از تأمين اجتماعی :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصلبیست و نهم تأمین اجتماعی را حق همگان می داند و تصریح می کند«:برخورداری ازتأمین
اجتماعی از نظر بازنشستگی ،پیری،از کار افتادگی،بی سرپرستی ،در راه ماندگی،حوادث و
سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره
حقی است همگانی .دولت مکلف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای
حاصل از مشارکت مردم،خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افرادکشور
تأمین می کند» (قانون اساسی ایران،اصل .)13همین طور اصل سی و هشتم قانون اساسی
پاکستان در این زمینه بیان می نماید که  « :دولت امور ذیل را انجام خواهد داد:
الف -بدون توجه به جنس ،طبقه اجتماعی ،عقیده یا نژاد ،با باال بردن سطحزندگی مردم،
جلوگیری از انباشتن ثروت و ابزار تولید در دست اقلیت ،به طوری که مغایر با منافع عامه
باشد و با تضمین تنظیم عادالنه حقوق متقابل کارفرمایان ،کارگران  ،و موجران و مستأجران،
،

رفاه مردم را تأمینخواهد نمود .ب-براساس میزان منابع موجود کشور ،برای تمام شهروندان
تسهیالت کار ومعاش کافی ،استراحت و تفریح متعارف فراهم خواهد آورد .ج-برای همه
افرادی که در دستگاههای دولتی پاکستان و غیره شاغل میباشند،تأمین اجتماعی را از طریق
بیمه اجتماعی اجباری و دیگر راهها فراهممیسازد( .د) بدون توجه به جنس ،طبقه اجتماعی،
عقیده یا نژاد ،برای همه شهروندانیکه برای همیشه یا مدتی قادر به تأمین معاش خود بر اثر
ناتوانی ،بیماری یابیکاری نباشند ،نیازهای اولیه زندگی از قبیل غذا ،پوشاک ،مسکن ،آموزش
و درمان را فراهم خواهد نمود(.ه) اختالف سطح درآمد و عایدی افراد را از جمله اشخاصی
که در بخشهایمختلف دستگاه دولتی پاکستان اشتغال دارند ،کاهش خواهد داد( .و) ربا را
در اسرع وقت از بین میبرد»(قانون اساسی پاکستان،اصل .)18مبارزه بافقر از اهداف بسیار
مهم اسالم می باشدبه گونه ای حضرت محمد(ص)می فرمایند «:کادَ الفَقرُ أن یَکونَ کُفرا
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 .)117/1 :3117نزدیک است که فقر ،به کفر انجامد  .همچنین فرمودند «:الفَقرُ أشَدُّ
کلینی3131 ،
»( تابستان
مِن القَتلِ »( مجلسی .)17/23 :3131،فقر بدتر و سختتر از کشته شدن است  .بنایراین یکی
7

از حقوق مردم بر دولت ،تأمین معاش و ارائه خدمات مالی به آنان است که به حد بی نیازی
و غنای مذکور در اسالم برسند (حر عاملی 133/2 :3113،و سرخسی.)38/1 :3112،
حق برخورداری از مسکن مناسب :یکی از ویژگی های سعادت افراد در اسالم ،برخورداری از مسکن مناسب است  ،حضرت محمد (ص) می فرمایند«:مِنْ سَعَادَه المُسْلِمِ
سَعَهُ المَسکَنِ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرکَبُ الهَنِیءُ» (شیخ صدوق.)381/3 :3111،از سعادت
مسلمان ،خانه وسیع ،همسایه شایسته و مرکب خوب است .قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران در اصل بیست ودوم  ،مسکن اشخاص را از تعرض مصون دانسته و در اصل سی و
یکم تصریح می دارد« :داشتن مسکن متناسب با نیاز  ،حق هر فرد ایرانی و خانواده ایرانی
است»(قانون اساسی ایران،اصل .)13قانون اساسی پاکستان نیز این حق رابه رسمیت شناخته
ودر بند 1ه از اصل 11یکی از وظایف دولت را تهیه مسکن برای مردم معرفی می نماید .
حق مالکيت :حق مالکیت به عنوان یکی از ابتدائی ترین واساسی ترین حقوق ملتمحسوب می شود چراکه در سایه ی بهره منندی از این حق ویژه است که افراد می توانند
نیازهای مادی و معنوی خود را برطرف کنند (حیاتی.)311 :3183 ،این حق کاملترین نوع
حق عینی است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا
می کند و آنگونه رابطه ای بین شیئ و فرد ایجاد می کند که هنگام انتقال حق مالکیت گفته
می شود«:مال انتقال یافت»در حالی که حق مالکیت بر مال انتقال یافته است (کاتوزیان ،
اموال و مالکیت .)31 :3181 ،قانون اساسی ایران در اصل بیست ودوم خود ،مال افراد را از
هرگونه تعرض مصون اعالم کرده و در اصل چهل و ششم هر فرد رامالک کسب و کار و
درآمد مشروع خود دانسته البته مشروط برآن که مانع کسب دیگران نباشد ونهایتا در اصل
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چهل و هفتم به صراحت حق مالکیت را برای اشخاص محترم شمرده است .قانون اساسی
پاکستان نیز در اصل بیست و سوم،ذیل عنوان مقررات مربوط به اموال،حق بدست آوردن
،نگهداری و واگذاری اموال در محدوده ی قانون را برای هر شهروند پاکستانی به رسمیت
شناخته و در اصل بیست و چهارم بیان می کند)3(«:هیچ کس را نمی توان به زور از مال
خود محروم کرد مگر به حکم قانون ( )1هیچ مالی با توسل به زور تصرف یا مصادره
نخواهد شد مگر اینکه برای یک منظور عام المنفعه و توسط یک دستگاه قانونی
باشد(»...قانون اساسی پاکستان،اصل.)11
حقوق زن :قانون اساسی ایران در اصل بیست و یکم تصریح می کند که« :دولت موظفاست حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را
انجام دهد - 3 :ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی
ومعنوی او - 1 .حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ،و حمایت
از کودکان بی سرپرست -1.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده -1ایجاد
بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست -3.اعطای قیمومت فرزندان به مادران
شایسته در جهت غبطه آنها درصورت نبودن ولی شرعی» (قانون اساسی ایران،اصل.)13
قانون اساسی پاکستان نیز در اصول متعددی به این حقوق پرداخته است ،در اصل سی و
چهارم بیان می کند«:کوشش خواهد شدتا حضورکامل زنان درکلیه جوانب زندگی ملّی
تضمین گردد(».قانون اساسی پاکستان،اصل )11همچنین در اصل سی و پنجم در زمینه ی
حمایت ازخانواده تصریح می کند «:دولت از ازدواج ،خانواده ،مادر و فرزند حمایت
مینماید(».قانون اساسی پاکستان،اصل)13
حقوق قضایی :الف-منع بازداشت خودسرانه :اصل سی و دوم قانون اساسی ایرانتصریح می کند«:هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین
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3131قانون اساسی ایران،اصل .)11قانون اساسی پاکستان دراصل دهم اشاره می کند
کندن(»...
میتابستا
به اینکه«کسی کهدستگیر میشود،نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی
7

اطالعداده شود ،بازداشت ،و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی بهانتخاب
خودش محروم گردد(».قانون اساسی پاکستان،اصل)31و در اصل نهم تصریح می کند:
«هیچکس از زندگی و آزادی محروم نخواهد شد مگر به موجبقانون(».قانون اساسی
پاکستان،اصل.)3ب -ممنوع بودن اجبار و شکنجه برای گرفتن اعتراف :اصل سی و
هشتم قانون اساسی ایران گرفتن اقرار از روی شکنجه راممنوع اعالم کرده و اجبار
اشخاص به شهادت و اقرار و سوگند را مجاز ندانسته و متخلف از این اصل را مستحق
مجازات می داند .همچنین بند(ب) اصل سیزدهم قانون اساسی پاکستان می گوید« :هر گاه
کسی به جرمی متهم شود ،علیه خود به اعتراف مجبور نخواهد شد» (قانون اساسی
پاکستان،اصل.)31همچنین بند(ب) اصل چهاردهم بیان می دارد که«:هیچکس برای ادای
شهادت مجبور یا شکنجه نخواهد شد»(قانون اساسی پاکستان،اصل .)31ج-حق گرفتن
وکيل :قانون اساسی ایران در اصل سی و پنجم تصریح می کند« :در همه دادگاهها طرفین
دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته
باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد »(قانون اساسی ایران،اصل.)13
قسمت اول از اصل دهم قانون اساسی پاکستان نیز به این حق اشاره نموده بیان می کند:
«کسی که دستگیر میشود ،نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطالعداده
شود ،بازداشت ،و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی بهانتخاب خودش
محروم گردد»(قانون اساسی پاکستان،اصل.)31
حقوق سياسی :یکی از حقوق سیاسی ملت که در قوانین اساسی ایران و پاکستان بداناشاره شده حق مشارکت آنان در حاکمیت و قانون گذاری است به گونه ای که تعیین
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نمایندگان مجلس توسط رأی مستقیم  ،مخفی و آزاد واجدین شرایط می باشد.اصل شصت
و دوم قانون اساسی ایران واصل پنجاه و یکم قانون اساسی پاکستان به تفصیل به بیان این
حق پرداخته اند  .حقوق مذکور در یکی از دو قانون اساسی ایران و پاکستان :هر نوع
قاعده ای که در متن قانون اساسی نیامده ،هر چند که به لحاظ حقوق اساسی و یا دکترین
حقوق مقب ول باشد،فاقد اعتبارخواهد بود،حتی سکوت قانون اساسی دریک مورد ،به معنی
نفی آن تفسیر می شود وبه معنی اطالق وبالمانع بودن نیست (.زنجانی )3187:12،همچنین
براساس قواعد و مباحث اصولی درموارد مشکوک ،اصل بر عدم است ،یعنی اگراصلی
درقانون اساسی بیان نشده باشدطبق استصحاب عدمی ،اصل برعدم اعتبار آنست.بنابراین
عدم وجود یک اصل در یکی از دو قانون اساسی محل بحث ،نوعی ضعف وخالء برای آن
قانون محسوب می گردد .در ادامه به بررسی اصولی پرداخته می شود که دریک قانون ،از
قوانین اساسی محل بحث وجود دارد اما در دیگری بحثی از آن به میان نیامده است:
الف -حقوق مذکور در قانون اساسی ایران -1:حق دادخواهی و تساوی افراد در مقابل دادگاه
ها :اصل سی وچهارم قانون اساسی ایران درزمینه دادخواهی وتساوی افراد درمقابل دادگاه
ها بیان می دارد که «:دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور
دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید .همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه هارا
در دسترس داشته باشند وهیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه
به آن را دارد منع کرد»(قانون اساسی ایران ،اصل .)11دین مبین اسالم قضاوت وگرفتن حق
مظلومان را یکی از راه های ریشه کن شدن ظلم و انحراف می داند به گونه ای که رسول
خدا (ص)می فرمایند«:لن تقدس أمه الیؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر
متعتع»(مجلسی-2 .) 218/11 :3131،اصل برائت :اصل سی و هفتم قانون اساسی ایران بیان
می کند« :اصل ،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود ،مگر اینکه جرم
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دادگاه صالح اثبات گردد» (قانون اساسی ایران،اصل .)17بنابراین ،اصل بر بی گناهی
او در
تابستان 3131
افراد است و مجرم بودن اشخاص باید با سند و مدرک در مراجع قضایی ثابت شود-1.
7

اصل ممنوعيت تجسس :در امان بودن نامه ها ،مکالمات تلفنی و  ،...از ضبط و فاش شدن
از حقوق مهم و اساسی افراد است ،اصل بیست و پنجم قانون اساسی ایران بیان می کند:
«بازرسی و نرساندن نامه ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و
تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است
مگر به حکم قانون»(قانون اساسی ایران،اصل .)13طبق این اصل هرکس در روابط خصوصی
خود با دیگران از مصونیت و امنیت برخوردار بوده و هیچ کس حق تعرض به این حق و یا
محدود نمودن آنرا نخواهد داشت مگر به حکم قانون .عدم اضرار به غير قانون اساسی
ایران ،آزادی افرا د را در استیفاء از حقوق خویش ،محدود به عدم اضرار به دیگران کرده
است و در اصل چهلم تصریح می کند« :هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله
اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»(قانون اساسی ایران،اصل .)11مطابق اصل
مذکور،قاعده فقهی الضرر بر ادله احکام حاکم است و هرکجا اعمال حقی موجب اضرار به
دیگران و یا تضییع حقی گردد از لحاظ قانون و شرع ممنوع می باشد-4 .حق تابعيت:
قانون اساسی ایران دراصل چهل و یک و اصل چهل و دوم ،حق داشتن تابعیت ایران را
برای هر ایرانی وهمچنین اتباع خارجه که تابعیت ایران را کسب نموده اند به رسمیت
شناخته وبه هیچ کس حتی دولت اجازه سلب این حق را نداده است مگر به درخواست
خود فرد .نهاد تابعیت در حقوق به نوعی معادل نهاد استیمان درفقه اسالمی است .نکته مهم
وقابل توجه اینکه در بررسی تطبیقی حقوق ملت در دو قانون اساسی محل بحث،مشخص
می شود که حقوق فوق الذکر که برگرفته ا ز تعالیم روح بخش دین اسالم است ،به طور
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انحصاری در قانون اساسی ایران لحاظ گردیده ،که از این جهت نقطه قوت آن بوده وعدم
ذکر آنها در قانون اساسی پاکستان ضعف آن قانون محسوب می گردد.
ب-حقوق مذکور در قانون اساسی پاکستان -1:عدم اجبار افراد به امری :یکی از حقوق
ملت در ارتباط با اصل آزادی ،عدم اجبار افراد به فعل یا ترک فعلی است که به موجب
قانون مکلف به آن نیستند ،قانون اساسی پاکستان در بند ب و ج اصل چهارم به این امر
اشاره نمودهاست:
«ب-هیچ کس از انجام آنچه که به موجب قانون ممنوع نشده ،منع یا بازداشته نخواهد
شد.ج -هیچ کس مجبور به انجام آنچه که قانون وی را ملزم به انجام آن نمیکند،نخواهد
شد» (قانون اساسی پاکستان،اصل.)1
براساس اصل مذکور افراد در قبال انجام هرکار اجباری و به دور از توان ،از حمایت قانون
برخوردار خواهند بود مگر مواردی که بنابر ضرورت قانون تعیین نماید مانند خدمت وظیفه
سربازی.
-2عدم به کارگيری کودکان :یکی از دغدغه های بشر در طول تاریخ ،نگاه ابزاری جامعه
به کودکان و به بیگاری کشیدن آنان بوده است به گونه ای که پیمان نامه هایی مانند
پیماننامه حقوق کودک مشتمل بر  31ماده ،در زمینه حقوق کودک در سطح جهانی وضع
گردیده است .قانون اساسی پاکستان در بند  1اصل یازدهم در بیان این موضوع ،تصریح می
کند«:کودکان کمتر از 31سال نباید درکارخانجات ،معادن یا در هر شغل مخاطرهآمیز دیگر
به کار گماشته شوند» (قانون اساسی پاکستان،اصل -3 .)33عدم بردگی و ممنوعيت خرید
و فروش انسان :قانون اساسی پاکستان در بند  3و  1اصل یازدهم بیان می کند -3« :بردگی
موجودیت ندارد و ممنوع میباشد و هیچ قانونی نمیتواند برقراری بردگی را در پاکستان
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تسهیل نماید -1.خرید و فروش انسان ها ممنوع میباشد» (قانون اساسی
مجاز
تابستانیا3131
پاکستان،اصل.)33
7

آنچه مسلم است اینکه برده و برده داری درعصر کنونی مصداق خارجی ندارد و مختص
زمان حضور امام(ع) می باشد بنابراین طبق اصل مذکور ،هرگونه برده داری و یا خرید و
فروش انسان به هرنحوی که باشد جرم بوده ومشمول مجازات های قانونی است-4 .
معافيت از پرداخت ماليات های اختصاصی :قانون اساسی پاکستان در اصل بیست و یکم
تصریح می کند« :هیچکس مجبور به پرداخت هیچ نوع مالیات خاصی که حاصل آن برای
ترویج و تبلیغ و اداره مذهبی غیر از مذهب وی صرف شود ،نخواهد بود» (قانون اساسی
پاکستان،اصل.)13
با توجه به اصل مذکور ،پیروان هیچ مذهبی ولو از نظر جمعیت اقلیت شناخته شوند ملزم به
پرداخت هیچ نوع مالیاتی که برای ترویج دین ومذهب اکثریت استفاده گردد ،نخواهند
بود .بلکه افراد در پرداخت مالیات های عمومی برابرند و تبلیغ هر مذهب ،برعهده پیروان
همان مذهب خواهدبود-5.حق مشارکت افراد در نيروهای مسلح :اصل سی ونهم قانون
اساسی پاکستان به این حق اشاره نموده بیان می کند«:دولت امکان شرکت مردم تمام
بخشهایپاکستان در نیروهای مسلح کشور را فراهم خواهدساخت»(قانون اساسی پاکستان،
اصل.)13
نکته قابل توجه اینکه اصول مذکور فقط درقانون اساسی پاکستان بیان گردیده اندو فقدان
آنها در قانون اساسی ایران مشهود است واین امر ،به نوعی ضعف قانون اساسی ایران
محسوب می گردد ،زیرا همانطور که جلوتر گفته شد فقدان یک اصل و قا عده اساسی در
قانون اساسی به منزله عدم اعتبار آن خواهد بود هرچند از لحاظ دکترین حقوق مورد قبول
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باشد ،بنابراین شایسته بنظر می رسد این اصول هرچند به صورت مختصر در قانون اساسی
ایران هم وارد شوند.
نتيجه
یکی از ویژگی های مشترک قوانین اساسی ایران وپاکستان ،که الزمه ی دینی بودن آنهاست،
مکتوب و مدوّن بودن است ،که این خود مزیتی نسبت به قوانین غیرمدّون ،در بیان حقوق
ملت می باشد .با توجه به قید جمهوریت ،مشارکت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی
ایشان ازدیگر حقوق مسلم ملت می باشد.بنابراین شرایط خاصی که برای برخی از مناصب
حکومتی لحاظ شده ،به نظرتا حدودی محدود کننده این حق می باشد ،از باب نمونه ،اصل
یکصد و پانزدهم قانون اساسی ایران ،یکی از شرایط ریاست جمهوری را مرد بودن معرفی
می نماید که با وجود چنین شرطی ،بخش عظیمی از جامعه که بالغ بر  %31جمعیت کشور
را تشکیل می دهند از شرکت در این رقابت محروم می مانند .در حالی که قانون اساسی
پاکستان در اصل چهل و یکم ،فقط مسلمان بودن را از شرایط ریاست جمهوری بیان نموده
و برای زنان ،حق کاندیدا شدن در این منصب را به رسمیت شناخته است .قانون اساسی
ایران و پاکستان ،در برخی موارد به قید کلیت و عمومیت قوانین اساسی ،که شرط بقاء
وثبات آنست ،توجه ننموده وبجای کلی گویی وعام گویی ،به ذکر مصادیق پرداخته اند  ،از
باب نمونه ،بند (پ)اصل سی ویکم قانون اساسی پاکستان ،یکی از وظائف دولت را تضمین
سازماندهی مناسب زکات  ،اوقاف و مساجد اعالم می کند .در حالی که شایسته بود به جای
ذکر چند مصداق ،وظیفه دولت را تسهیل در اجرای کلیه احکام اسالم بیان می نمود که
مواردی همچون خمس ،امر به معروف ونهی از منکر و  ...را هم شامل گردد .همچنین
قانون اساسی ایران در اصل بیست و یکم درزمینه بیان حقوق زن ،به بیان موارد حمایت
دولت از زنان پرداخته است که شایسته بود از ذکر مصادیق خودداری نموده و بیان آن را به
قوانین عادی محول نماید .ازآنجا که قانون اساسی هرکشور به عنوان عالی ترین سند
حقوقی آن کشور و تضمین کننده حقوق و آزادی های ملت محسوب می شود لذا می
بایست از یک چینش وطبقه بندی مناسب ،اصولی و مفید برخوردار باشد تا مراجعه افراد به
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مختلف آن راحت تر وآسان گردد فلذا قانون اساسی ایران فصل سوم خود را
اصول
تابستان 3131
بطوراختصاصی به بیان حقوق ملت اختصاص داده است اما در قانون اساسی پاکستان،

7
حقوق ملت بطور پراکنده وغیرمتمرکز در فصول مختلف بیان گردیده است،که این شیوه

بیان ،دسترسی افراد ،مخصوصا افراد غیرمتخصص را به این حقوق مهم و اساسی،کمی
دشوار می نماید.
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Abstract
Freedom and equality of rights are desired of all nations . bill
of human rights and pact of the league of nations and also the mist
of governments allocate the sections of their laws concerning the
nation rights constitutional law of Iran and Pakistan which have
Islamic Republic have allocated the parts of their laws regarding of
nation rights. The both government have the deficiency. We want in
this paper to explain about the nation rights in comparative .
the both government have been used from Islam teachings and
the way of wises we want to explain that which of two
governments more observe the nation rights. Our hypothesis is
that Iran constitutional law more observe the nation rights. We
belive that Iran constitutional law is more agreeable to the Islamic
government to Islamic republic. This research has been done in
comparative way.
Kay words:
Constitutional law, Islamic republic of Iran and Pakistan ,
Strengths , Weaknesses , Deficits

