
قانون اساسی وايمان مسيحی

ارزش ها و قانون های زندگی گروهی در حکومت توسط فهم ودرک از انسان
(تصوير انسان مشخص ميشود)

بشر کيست ؟ آيا يک پستاندار تکامل يافته و اتفاقی است ، که در اونقاط قوت همانند يک حيوان شکاری
تکامل يافته است ؟ و يا اينکه آفريده خداست ؟ آيا انسان  خوب ، بد  و يا پليد است ؟

آيا تکليف و يا وظيفه ای دارد؟ اين تکليف و وظيفه از کجا می آيد ؟
وجدان انسان از کجا نشأت می گيرد ؟ چه ارزش های  برای انسان و زندگی انسانی وجود دارد ؟

آيا انسان هايی متفاوت با ارزش های متفاوت وجود دارند ؟
در پاسخ به اين سواالت تصويری از انسان مشخص ميشود . از آنجايی که به اين سوال ها پاسخهای

متفاوتی داده می شود، به همين دليل  تعدادی از تصويرهای  متفاوت از انسان به  وجود می آيد .
پاسخ ها به اين سواالت همچنين به اين وابسته است که آيا من به خدا ايمان دارم ؟

خداوند چيست .من درمورد  چه انتظاری خداوند از من دارد و نظر
اينها تصورات ذهنی از خداونداست . خداوند تصوير واقعی خودش را در عيسی مسيح به ما نشان داده

است ! و همچنين تصويری از خداوند نقش ميزند تصويری از انسان را !
 خداوند بخشنده و انسان دوست می خواهد که ما هم انسان دوست و بخشنده و مهربان باشيم .

افراط : تصويری گروهی از حرف شنوی مطلق انسان    
( کمونيست ،ملی گرايـی ، فاشيسم و اسالم گرايی )

انسان بايد  حاکميت (صاحب قدرت ) و اجتماع را به طور مشترک با حرف شنوی بدون چون و چرا
خدمت کند . اينها ارزش های او را مشخص می کند و قانون ها را تعيين ميکند .

هر جز به تنهايی چيزی نيست بلکه جامعه و حکومت همه چيز است ، همانند سرزمين مورچه ها .
که زندگی هر يک به تنهايی چندان ارزشی ندارد .چنين برداشتی تحقير انسان است.

وجدان تحت فشار قرار ميگيرد. دراين باره ميتوان از بررسی های منتقدانه فلسفه حکومتی کارل پوپر
)1945 :" اجتماع باز و دشمناش "1994-1902(

(بدون تعلقات مذهبی )عصری جديد تصويری انسان مدار از بشر 

صحت وتندرستی انسان تنها و آخرين هدف است . انسان احساس وظيفه ای به هيچ قدرت برتری ( خدا )
ندارد .در آزادی کامل  او خودش ارزش ها و قاعده ها و قانون ها را مشخص می کند .

معيار و آخرين مرجع قانونگذاراو ،  منطق ،علم و طبيعت است .
اينها جايگاه خداوند را برای او پر می کند و يا اينکه جايگاه خداوند را در نزد او می گيرد .

انسان به خودی خود خوب است او تنها توسط محيط  بد (سيستم و جامعه ) به سمت زشتی و پليدی کشيده
ميشود . اين از وجود خودش نيست . با وجود عدم اعتقاد به خداوند ، وجدان و حجم عظيمی از مسئوليت

باقی ميماند که اينها  انسان را به سمت اخالق انسان دوستی سوق ميدهد .
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تصويری از انسان ازديدگاه مسيحيت 

 انسان توسط پروردگار آفريده شده است .
به همين دليل او شآن  و مسئوليت خودش را در برابر خداوند و انسان های ديگر دارد.

 اين ها ارزش ها و قانون ها را مشخص می کنند.
 ) زشتی گناه را در خودش هم حمل می کند ، کامالً واضح است که در مقابله البته که انسان بذر (نطف

رفتارهای زشت او حکومت بايد دفاع  و جريمه کند .
کليسا می بايست او را به توبه درونی ،  به ايمان و زندگی خداپسندانه سوق دهد.

 ١٩۴٩قانون اساسی آلمان سال 

 :مقدمه 

"در حين وجود آگاهی نسبت به وظيفه خود در برابر خداوند و انسانها ، ملت آلمان  ، قانون اساسی را
 ارائه داده است  ."

تاريخ نشان می دهد که حق و قانون حکومتی می تواند بسيار از نظر اخالقی ناحق و جفا کارانه باشد .
به همين دليل ملت و حکومت تحت مسئوليت دقيق در پيشگاه خداوند قرار دارند.

 در معنا و مفهوم باالی از اولويت های اخالقی١٩۴٩ اين موضوع را انسان دوست ها همچنين در سال 
تاييد کرده اند.

 اصل يک ، بند يک 

 انسان مصون از تعرض ميباشد . رعايت و حمايت از آن برعهده ی  هيئت حاکم است .حيثيت و شان 
اين قانون مطابق تصوری از انسان از ديدگاه مسيحيت می باشد:  وظيفه و حيثيت  انسان که آن را به

عنوان تصوری از خداوند دارد .هرکس  انسان ديگری را آسيب برساند چه جانی و چه روحی به طور
غير مستقيم به خداوند تعدی  می کند." بنابراين ممنوع است ، شکنجه، تنبيه بدنی و خدشه دار کردن آبرو"

 انسان دوست ها گرچه ارتباط اين موضوع را با خداوند تاييد نمی کنند اما درک موضوعی  از آبروی
انسان را تاييد می کند.

اصل يک ، بند دو 
بنابراين  ملت آلمان مصونيت از تجاوز و غيرقابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنياد هر جامعه بشری و

عدالت در جهان می شناسد . درک و فهم وشان انسانيت و حقوق انسانی ترکيبی ازتصويرانسان دربعد
مسيحيت و انسان دوستی است .
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اينها به هر انسانی از طرف خدا و به عبارت ديگر  بصورت طبيعی داده شده است .
 اين نيست که از طرف دولت ها از ابتدا داده شده باشد . حکومت وظيفه دارد اينها را احترام بگذارد و

 با انقالب فرانسه توضيح و اعالم١٧٨٩تضمين کند . برای اولين بار به عنوان مسئوليت دولتی در سال 
 به عنوان مکمل قانون در تصويب قانون اساسی آمريکا  گنجانده١٧٩١شده است و در پی آن در سال 

 نوشته شده است.١٩۴٨شده است  .توضيح و اعالم حقوق بشر در منشور سازمان ملل در سال 
 اعضای سازمان ملل موظف به پايبندی به حقوق بشری هستند .

حکومتهای اسالمی اما در اين زمينه اعالم کردند که حقوق بشر را در صورتی رعايت می کنند که
مطابق و هماهنگ با شريعت باشد و يا به عبارت ديگر با تفاسير اسالمی مطابقت داشته باشد.

 در نتيجه بررسی شد، آيا بايد واقعا به چنين حکومتهايی که برای حقوق بشرقيد و شرط دارند  ، حق
عضويت در سازمان ملل داده شود. اما آنها به داليل سياستهای واقع گرايانه  جذب سازمان ملل شده اند .

 سازمان کنفرانس اسالمی برای خودش "اعالميه ی حقوق بشر قاهره"  را برپايه و1990در سال 
اساس شريعت تصويب کرد .

 قانون اساسی 1-6حقوق انسانی در آرتيکل 

 1کرامت انسان ، اصل
هر فردی حق تکامل آزادانه شخصيت خود را دارد وهر فردی دارای حق حيات و حق مصونيت

2بدنی  است . آزادی فرد از تعرض مصون است . اصل 
 3همه افراد  از نظر قانون با هم برابرند . اصل 

    هيچ کس نبايد به دليل جنسيت ، نسب  ،نژاد  ، زبان ، تبار و زادگاه  مورد تبعيض قرار بگيرد .
 4آزادی ايمان،  وجدان ، و جهان بينی مصون از تعرض است .اصل 
 5آزادی بيان عقيده، آزادی مطبوعات ،آزادی نشر اخبار ، آزادی هنر و علم اصل 

     اين حقوق برای هر انسانی از بدو تولد وجود دارد. و دولت بايد به آنها احترام بگذارد و آنها را
    تضمين کند.

 6ازدواج و خانواده تحت حمايت ويژه قوانين دولت قرار دارند . اصل 
انسان دوست ها می گويند: که اين حقوق طبيعی ، در واقع مطابق با طبيعت است .

) فرمان10که اين حقوق را محافظت کند .  (يند : خداوند خواسته مسيحی ها می گو
 در نزد خداوند همه انسان ها به يک اندازه ارزشمند هستند آنها بايد درعدالت زندگی کنند و به

يکديگر خدمت کنندو همچنين پبه هم نوع عشق بورزند . (جهانی :همبستگی ). 
ارزش های اساسی و اصلی که حفاظت از آن تکليف و وظيفه دولت است ، نشات گرفته از مذهب

است و يا جهان بينی (انسان گرايانه) که بر مبنای درستی آن به دولت اشاره شده است .
 )E.W.Böckenförde 1930-2019 قاضی قانون اساسی آلمان( 

 به همين دليل دولت و يا حکومت از اين ارزش های اساسی محافظت ميکنند  .
 بنا به اقتضاء خود قانون های دولت همچنين بر مبنای اين ارزشها تشکيل شده اند .

دارند . جداگانه ای  بخش های و تکاليف و مسئوليت مذهب و دولت اما 
، حکومت برای مذهب برعکس همچنين و نگيرد تصميم مذهب برای بايست می حکومت 

 حکومت استبدادی  است .اينصورت غير در کند، تجاوز انسانی روحبه   حکومت نبايد 
دين (مذهب ) نبابد  به اقتدار حکومت تجاوز نکند در غير اين صورت يک" حکومت خدايی "
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تشکيل می شود .چيزی که انجيل و انسان گرايی را نقض  می کند .

جدايی دولت و دين 

وظايف دينی  (رسالت دينی )

ابالغ پيام خداوند برای نجات روح، راهنمای ايمان و 
زندگی خداپسندانه،اقتدار حکومتـی ويا خارج از حکومتی

 مقدساتآيين را به کار نميبندد . تنها از  کالم خداوند و
استفاده ميکند .دين  اختياری است،که  از هيچ اجبار

                      .بيرونی استفاده نميکند

وظايف دولتی

حمايت و ارتقای زندگی جسمانی ، ازدواج،  
خانواده،  و به رسميت شناختن دارايی وبه روح

انسانی تعرض نميکنـد .(بدون ادعای تماميت
خواهانه، بدون دين دولتیـ، بدون جايگزينی سکوالر

برای دين)
بر اساس قوانين حکومت ميکند  که ملزم به اطاعت 
و خدمت است.در صورت لزوم با  اجبار و مجازات

. توسط پليس، قوه قضائيه و نظامی

حقوق شهروندی آلمانی ها

8حق و آزادی تشکيل اجتماعات = تظاهرات  اصل  

21حقوق و آزادی تشکيل انجمن و کانون= باشگاه ها ،اتحاديه ها ،اجتماعات اصل  

11حقوق و آزادی انتخاب محل سکونت اصل  

12آزادی انتخاب شغل در آلمان  اصل 

16مصونيت سلب تابعيت و اخراج يک آلمانی به خارج از کشور اصل  

  38 حق رآی اصل  

حقوـق شهروندی برای همـه افراد

10محرمانه بودن مکاتبات ، مراسالت پستی و مخابرات و شبکه های اجتماعی اصل  

13 اصل حفظ حريم مسکن از تجاوز 

14حق مالکيت و حق بر ارث تضمين می شود اصل  

16حق پناهندگی اصل  
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 نمايندگان مردم ارائهويا هر کس حق دارد درخواست و يا شکـايات خود را به مقامـات مســئول 
17دهد.اصل 

2/19طلب استمداد از دادگاه اصل 
 تصويب شده محدود کرد، به عنوان مثال3/2حقوق اساسی را فقط می توان با قانونی که با اکثريت 

برای تعقيب کيفری يا حمايت از عموم مردم.  آنها فقط به صورت جزئی ونه  محوری ونه اساسی
.  قابل استيناف است19محدود شوند  دادگاه قانون اساسی فدرال برای بررسی، ماده 

 
تنش در حين تعبير و تفسير و همچنين قانون گذاری 

از آنجايی که ارزش های بنيادی از تصوری از انسان چه از ديد  مسيحی و چه از ديد انسان دوستی
جاری می شود .هنگام تفسير و تعبير و قانون گذاری و تعيين حقوق اختالفات به وجود می آيد .

در واقع خودش را در جهت تصوری مسيحی از1968 تا 1949زمانی که انسان در ابتدای سال های  
انسان تطبيق می داد ،  امروزه در جهت تصوری انسان گرا ، و انسان محور خود را تطبيق می دهد .

 درصد از مردم به کليسا تعلق دارند )بدون ارتباط با خداوند و انجيل ، آدم می تواند از ديدگاه۵٠(حدود 
انسان گرايی توسط قانون های به عنوان مثال : سقط جنين ، داروهای کمک به مرگ خود خواسته ،

ازدواج همجنس بازها ،تغيير جنسيت ، بد گويی به خدا ، فيلم های مستهجن روسپی گری را به عنوان
شغل های به رسميت شناخته شده و متون درسی که در مدرسه مخالف با ايمان مسيحی هستند را مجاز

قلمداد شود .( به عنوان مثال ديد يکطرفه برای شناخت جنسی )  بر خالف اين ها بر اساس درک مسيحی
از ارزش های اساسی همه اينها به اين صورت امکان پذير نيست . مسيحيان اين آزادی اساسی را دارند

که در اين رابطه ها همراهی و همکاری نکند .

    Übersetzung: Stefan Goudarnam      
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