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 پژوهشگاهسخن 
 

ـ ر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان ـ و ضـبط و مهـار پد   یزی  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقـل و آمـوزه  یارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا در در  یانی
ـ  یهـا  داده نارك ـ و در نظـر گـرفتن واقع   یتجرب ـ یع یهـا  تی ل یاصـ  یهـا  فرهنـگ و ارزش  و ین

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یشرط اساس جوامع،

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

 نـه ی، زمیاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن ینیامام خم یاز سو یقت راهبردین حقیتوجه به ا
 ییسـاخت و بـا راهنمـا   فـراهم   1361حـوزه و دانشـگاه را در سـال      یاركـ دفتر هم یریگ لكش
موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كشـ  یعلمـ  ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یپژوهشـ  مؤسسه« به

  افت.ی ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خـود خـدمات فراوان

 یه علمـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست   نموده
  رد.ك  اشاره

  سه



  

ایـران كـه بـا     اسـالمی  جمهـوری  اساسـی  حاضر پژوهشی است بنیادی در حوزه حقوقكتاب 
را بررسی كرده است. ایـن اثـر    اساسی بر حقوق الهی رویكردی خاص، میزان تأثیرگذاری حاكمیت

تواند یكی  ، قابل استفاده است، میحقوقی  _  مندان به مباحث فقهی افزون بر اینكه برای عموم عالقه
  در مقطع تحصیالت تكمیلی به شمار آید. اساسی از منابع حقوق

شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     

  جامعه دانشگاهی یاری دهند.
از نویسـنده محتـرم دكتـر حسـین جـوان آراسـته و        داند در پایان پژوهشگاه بر خود الزم می

  ارزیابان این اثر، آقایان دكتر محمدجواد ارسطا و دكتر حسین مهرپور، تشكر و قدردانی نماید.
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  پیشگفتار
  

جان  1،های افرادی مانند توماس هابز در عصر نوزایش، با دیدگاه ملی اندیشۀ حاكمیت یكم.
عمومی همـراه شـد؛ همـین    ی با اقبالی ساالر تئوریزه و مردم 4،و ژان ژاك روسو 3منتسكیو 2،الك

اساسی آمریكا و فرانسه و سپس در دیگر كشورها یكـی پـس از دیگـری راه     ها در قوانین اندیشه
یافت و به عنوان گفتمانی مسلط، غرب تا شرق را در هم نوردید. قرن بیستم به پایان نرسیده بـود  

هـا   و اقبال مردمی، در آرمان ه در نوع رهبریكه انقالبی بزرگ در شرق به وقوع پیوست؛ انقالبی ك
های شناخته شـده   و در بسیاری از شاخص ها، متفاوت با انقالب و شعارها، در سرعت و قدرت

ایران، زادۀ همین انقالب بزرگ در آستانه هزاره سوم مـیالدی   اسالمی رسید. جمهوری به نظر می
ها در ابعـاد   سیاسی نوینی را متفاوت با گفتمان غالب در جهان ارائه كرد، این تفاوت بود كه نظام

، و نیـز در مبـانی   ، در شكل به جریان افتادن قـدرت گوناگون آشكار بود؛ در نوع نگاه به حاكمیت
توحید، وحی، معاد، «ی سیاس . تا این زمان سابقه نداشت كه یك نظاماهداف و ساختار حكومت

ا بـه عنـوان   ر» توأم با مسـئولیت انسـان   و نیز كرامت و آزادی ، امامتدر تكوین و تشریع عدالت
 اش معرفی كند. اساسی خود در دومین اصل قانون مبانی

بینی خاصی اسـت   تشریعی به خداوند در اصل دوم، مبتنی بر جهان اختصاص حاكمیت دوم.
مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را  حاكمیت«دارد:  صراحت اعالم می كه به

در  حاكمیـت این اصل دكترینـی جدیـد از    5.»بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است
ی هـا  های به رسمیت شناخته شده در دیگر، نظـام  دهد كه با حاكمیت سیاسی ارائه می یك نظام

                                                           
1. Thomas Hobbes (1588-1679)  2. John Locke (1632-1704)  

3. Charles de Montesquies (1689-1755)  4. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)  
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هـای مختلـف در    در عرصـه  بالمنـازع دیـن   نیز حاكمیت ی متفاوت است، در اصل چهارمسیاس
اصـل  به نظر نگارنده، افـزون بـر    1قرار گرفته است. استوارترین شكل خود مورد تأكید قانونگذار

امت و تجلی آن در فقیه عـادل   و امامت امر پنجاه و ششم، سه اصل دوم، چهارم و پنجم (والیت
در  الهـی  كشور، با صراحت تمام بیـانگر حاكمیـت   ترین سند سیاسی و حقوقی كاردان) در عالی

، محـدود بـه مـوارد    الهـی  های گوناگون جامعه است، هرچند كه اصول ناظر به حاكمیت عرصه
جلـس و اشـتراط فقاهـت    بـر مصـوبات م   فقهای شورای نگهبان تقنینی یادشده نیست؛ نظارت

، و نیز در نظر گرفتن برخی از مالحظـات شـرعی در تفكیـك قـدرت     نسبت به برخی از مناصب
 و دینـی بـر حقـوق    الهـی  ، همه و همه نشان از سیطره حاكمیتملت و حقوق ساختار حكومت

ای كه تمامی قوای اجرایی، تقنینـی و قضـایی از آن    ایران دارد، به گونه اسالمی جمهوری اساسی
  اند. تأثیر پذیرفته و در برابر آن خضوع كرده

را بـه   ملـی  ایران، حاكمیت اساسی بدین معنا نیست كه حقوق الهی تأكید بر حاكمیت سوم.
ه و درخـوری نـدارد، اصـول كلیـدی و     ی در آن جایگـاه شایسـت  سـاالر  رسمیت نشناخته و مردم

اختصـاص یافتـه اسـت؛ بیـان توأمـان       ملـی  بـه حاكمیـت   اساسی محوری فراوانی نیز در قانون
و اداره امـور كشـور بـا     و ملی در اصل پنجاه و ششم، تصریح به جمهوریت نظـام  الهی حاكمیت

گیری  اتكا به آرای عمومی در اصول یكم و ششم، تأكید بر جایگاه شوراها به عنوان اركان تصمیم
و اهتمـام بـه انتخابـات بـه عنـوان       اساسـی  و اداره امور كشور در اصل هفتم و فصل هفتم قانون

 ملـی  به حاكمیـت  هایی از اعتقاد ویژۀ قانونگذار ، نمونهملی ترین ابزار اعمال حق حاكمیت اصلی
  كند. و مجریه آن را پشتیبانی می است كه اصول فراوان دیگری در فصول مربوط به قوه مقننه

از همـین قلـم __ كـه    » 2ایـران  اسـالمی  جمهـوری  اساسی در قانون حاكمیت مبانی«چهارم. 
(اصول دوم،  دینی تفصیل، سه اصلِ محوری حاكمیت پیشتر به زیور طبع آراسته شده است __ به

ششـم و هفـتم) را در   (اصول پنجاه و ششـم،   ملی چهارم و پنجم) و سه اصل محوری حاكمیت
، تحلیل و در هر قسمت اصول مرتبط را نیـز بررسـی كـرده اسـت؛ كتـاب مـذكور       اساسی قانون
  مورد استفاده قرار گیرد. 3»ایران اسالمی جمهوری نظام تحلیل مبانی«تواند تا حدی در  می

                                                           
، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براسـاس  مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و مقررات كلیه قوانین. «1

دیگـر حـاكم    و مقـررات  و قـوانین  اساسـی  باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اسالمی موازین
  ».است است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان

  منتشر شده است. رهبری . این كتاب توسط دبیرخانه مجلس خبرگان2
  عمومی. . عنوان درس اختصاصی مقطع دكتری حقوق3



 3      پیشگفتار

 جمهـوری  اساسی قانون فقهی و یا مبانی حاكمیت پژوهش حاضر در مقام تبیین مبانی پنجم.
ایـران نیسـت، بلكـه بـا      اسـالمی  جمهـوری  اساسـی  و یا بررسی تحلیلی حقـوق  1ایران اسالمی

 موجـود، صـرفاً میـزان تأثیرپـذیری حقـوق      اساسـی  های حقوق رویكردی نو و متفاوت از كتاب
را مورد توجه قرارداده و به تبیین و تحلیل مـوارد و مصـادیق آن   » الهی حاكمیت«ایران از  اساسی

شده است: اینكه در چه مـواردی  پرداخته است؛ با وجود این، از دو مسئله مهم دیگر نیز غفلت ن
ایـران صـورت گرفتـه كـه ظـاهراً       اساسی ، مالحظاتی در حقوقالهی به تصور اقتضای حاكمیت

تأثیر  الهی ایران از حاكمیت اساسی مبنایی نداشته است و در چه مواردی برخالف انتظار، حقوق
  نپذیرفته است. برای این نگاه انتقادی، دو نمونه زیر قابل توجه است:

مـذهبی و سیاسـی...    باید از میان رجال رئیس جمهور« اساسی قانون 115. به موجب اصل 1
 از رجـال  پرسش این است كه چه ضرورتی ایجاب كرده است كه رئیس جمهور». انتخاب گردد

اگر چنین  تردیدی وجود ندارد و مذهبی باشد؟ در ضرورت سیاستمدار بودن بودن رئیس جمهور
را نـدارد، امـا اگـر     ترین مقام سیاسی پس از رهبری قرار گرفتن در جایگاه عالی نباشد صالحیت
های شاخص مذهبی، نبود، فقدان چنین شـاخص و   ، یعنی از چهره»رجل مذهبی« رئیس جمهور

هـایش ایجـاد    در انجام وظایف و مأموریت ای رئیس جمهوره ای بر توانمندی ویژگی چه خدشه
امانـت  «در این رابطه ضرورت دارد، شرط  ایم كه آنچه برای رئیس جمهور كند؟ ما اثبات كرده می

است كه در اصـل  » رسمی كشور ایران و مذهب اسالمی جمهوری ، ایمان و اعتقاد به مبانیو تقوا
با این تصـور  » مذهبی رجال«رسد در نظر گرفتن شرط  به آنها تصریح شده است. به نظر می 115

  در نظر گرفته شده است. چنین اقتضایی دارد، از سوی قانونگذارو دینی  الهی كه حاكمیت
، یكی از شرایط خبرگـان  رهبری مجلس خبرگان انتخابات قانون 3ماده » ب«. براساس بند 2

را داشته باشد و بتوانـد   استنباط بعض مسائل فقهی در حدی كه قدرت اجتهاد« عبارت است از:
به فردی كه این حد از اجتهـاد، یعنـی اجتهـاد    ». را تشخیص دهد ولی فقیه واجد شرایط رهبری

گوینـد. بـه نظـر     مطلق مـی  متجزی در برابر مجتهد در عرف حوزویان، مجتهد، را دارا باشد نسبی
نـدارد؛ زیـرا    الهـی  آفرینـی حاكمیـت   گیرانه همسویی چندانی با نقـش  رسد این رویكرد سهل می

ـ  موضوع صالحیت  تشـخیص فقاهـت رهبـر    ان را نبایـد صـرفاً از دیـدگاه قـدرت    علمی خبرگ
كننـد.   امـت را انتخـاب مـی    و امامـت  امر ای هستند كه مقام والیت نگریست. خبرگان مجموعه

                                                           
  شده است. ای به مبانی . در فصل اول به صورت گذرا اشاره1
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از جایگـاه مناسـب و وجاهـت     خبرگـان تناسب حكم و موضوع اقتضا دارد كه اعضای مجلس 
مطلوب، مجلسی اسـت   های علمیه برخوردار باشند و مجلس خبرگان ای در حوزه علمی شایسته

  كه باالترین وزنۀ علمی، اخالقی و سیاسی را داشته باشد.
 دهی شده است: كتاب براساس فصول زیر سازمان ششم.

  اول. كلیات؛ فصل
  ؛بر نهاد رهبری الهی فصل دوم. تأثیر حاكمیت
  ؛بر قوه مقننه الهی فصل سوم. تأثیر حاكمیت

  ؛بر قوه مجریه الهی فصل چهارم. تأثیر حاكمیت
  ؛بر قوه قضاییه الهی فصل پنجم. تأثیر حاكمیت
  .ملت بر حقوق الهی فصل ششم. تأثیر حاكمیت

ترین موضوعات  كتاب حاضر گام كوچكی است در راستای شناخت بیشتر یكی از مهم هفتم.
االسـالم   قـدر حضـرت حجـت    دانـم كـه از اسـتادان گـران     ایران. بر خود الزم می اساسی حقوق

ی دكتر حسین مهرپور كه با بزرگواری ایـن  والمسلمین آقای دكتر محمدجواد ارسطا و جناب آقا
اثر را ارزیابی و با رهنمودهای خود اینجانب را یاری فرمودند، صمیمانه سپاسگزاری كـنم؛ امیـد   

اسـالمی و علـوم سیاسـی     عمومی، فقه و حقوق پژوهان حقوق است كه این مكتوب، برای دانش
سـازی كتـاب، همچنـان     ها و غنی ها، رفع نارسایی كه تكمیل كاستیسودمند باشد. بدیهی است 

  نظران ارجمند خواهد بود. والحمدهللا. های استادان و صاحب سنجی مرهون تذكرات و نكته
  

  حسین جوان آراسته
  1395بهمن 



  
  
  

  فصل اول
  

  كلیات

  گفتار اول: مفاهیم
  1الف) حاكمیت

_  در لغت به معنای سلطه، تفوق و برتری و در اصـطالح یكـی از چهـار ركـن دولـت      حاكمیت
برتر فرماندهی یا امكان اعمـال   قدرت«) به معنای و حكومت كشور (قلمرو، جمعیت، حاكمیت

حاكم است، بدین معنا است  شود: دولت های دیگر است. هنگامی كه گفته می ای فوق اراده اراده
 خیـزد و قـدرت   ی برنمیكه در حوزۀ اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش كه از نیروی دیگر

 كند وجود ندارد... هر گونه صالحیتی ناشی از اوسـت... حاكمیـت   دیگری كه بتواند با او برابری
عملكـرد یـا    های فرمان روا، صـالحیت  است كه همچون مركز تولید اقتدار به هر یك از دستگاه

ه و اعمال فرودین قوای عمومی به نـام او  گان بخشد و همه اعمال فرازین قوای سه مال اراده میاع
  2».شود انجام می

شود بـه   خارجی مربوط می حاكمیت«برند.  را با دو پسوند داخلی و خارجی به كار می حاكمیت
المللی و توانایی آن در عمل به عنوان یك موجـود مسـتقل و خودمختـار.     در نظم بین جایگاه دولت

گیـرد و   است كه تصـمیم مـی   یا اقتدار عالی در داخل دولت داخلی نیز وجود یك قدرت حاكمیت
در برابـر   دولـت  خارجی، اسـتقالل  خمیرمایۀ حاكمیت 3».االجراست ها برای تمام الزم این تصمیم

اش، خـود تصـمیم بگیـرد و     ای كه در مورد مسـائل داخلـی   سلطه كشورهای بیگانه است، به گونه
                                                           

1. sovereignty 

 .180، صو نهادهای سیاسی اساسی حقوقپناهی،  . قاضی شریعت2
  .47، صمفاهیم كلیدی در علم سیاست. هیوود، 3
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شود كـه   دار نشود؛ وقتی گفته می داخلی) توسط كشور دیگری خدشه اقتدارش در داخل (حاكمیت
  ناظر به عامل بیرونی است. كشوری نقض شده اشت، این نقض حاكمیت حاكمیت

  1ب) حكومت
 اسـت. حكومـت   ، حكومـت به معنای عام یكی دیگر از اركان چهارگانۀ دولت یكم. تعریف.

_  ه مقننه، مجریه و قضـاییه و برخـی از نهادهـای خـاص در هـر دولـت      گان دربرگیرندۀ قوای سه
عبارت است از: مجموعه نهادهای فرمـانروا، وظـایف و    حكومت«كشوری است. به تعبیر دیگر، 

كاركردهـای   2».هـای حكـومتی موجـود اسـت     هر كدام از آنها و روابطی كه میان اندام اختیارات
(قضـاوت)؛ در برخـی از    ونو تفسیر قـان  ، اجرای قانوناند از: وضع قانون عبارت اصلی حكومت

هـای ریاسـت    در نظـام » دولـت «داننـد كـه معـادل     می» حكومت«تنهایی  را به موارد، قوه مجریه
همـان   توان گفت كـه حاكمیـت   می و حكومت در یك مقایسه میان حاكمیت 3است. جمهوری
و  در حكومـت  است و یا به تعبیر دیگـر، تجلـی حاكمیـت    ابزار اعمال قدرت و حكومت قدرت

  خواهد بود.ه آن گان قوای سه
اش، تجلـی و مظهـر    گانـه  بـا قـوای سـه    4حكومـت  .و حكومت دوم. سنخیت میان حاكمیت

است. به دیگر سخن، قوای مقننه، مجریه و قضـاییه و دیگـر    و یا ابزار اعمال حاكمیت حاكمیت
برتـر   (قـدرت  دهند تـا حاكمیـت   دست به دست هم می نهادهای تعریف شده در یك حكومت
گونـه كـه پیشـتر اشـاره شـد،       درستی اعمال شـود. همـان   فرماندهی) به رسمیت شناخته شده به

خـاص و   باشند، هر حاكمیتی حكومـت  _ كشور می دو ركن از اركان دولت و حكومت میتحاك
را تحقق بخشـد.   ها و اهداف حاكمیت كند؛ حكومتی كه بتواند آرمان متناسب با خود را طلب می

برآمده از چنین حاكمیتی متفاوت از حكومتی  ، حاكمیتی صرفاً ملی باشد، حكومتاگر حاكمیت
مردمی است. همیشه باید بـه یـاد داشـته باشـیم كـه       _ آن، الهی یا الهی خواهد بود كه حاكمیت

هـای موجـود در    ت. این امـر، كلیـد فهـم بسـیاری از تفـاوت     اس در خدمت حاكمیت حكومت
توان تحلیل درستی از اختالفات را ارائه داد. بـرای نمونـه،    ها است و با عنایت به آن می حكومت

                                                           
1. Government 

  .422، صو نهادهای سیاسی اساسی حقوقپناهی،  . قاضی شریعت2
  .22، صمفاهیم كلیدی در علم سیاست. هیوود، 3

4. government 
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فقیه وجود دارد، ریشۀ آن را  ایران، نهادی به نام والیت اسالمی اگر در سیستم حكومتی جمهوری
 جستجو كرد. نهادهایی همچون شـورای نگهبـان   پذیرفته شده در این نظام باید در نوع حاكمیت

باشند. این همان نكتۀ كلیدی است كـه از   با كاركرد خاص آن نیز در همین راستا قابل تحلیل می
  كنیم. یاد می و حكومت عنوان ضرورت سنخیت میان حاكمیت آن به

  امر / والیتج) والیت
كنـد و   داللت بر قرب و نزدیكی می» و ل ی«اند كه سه حرف  شناسان گفته لغت .یكم. والیت

الْوَلَـاُء و «نویسـد:   شـناس قرآنـی، مـی    راغب اصفهانی، لغت 1یعنی قرب و نزدیك شدن.» الولْی«
ای قرار گیرند كه غیر آنها میانشان فاصـله نینـدازد و از ایـن     ، یعنی دو یا چند چیز به گونه»التَّوَالِی

شـود.   ، صداقت، نصرت و اعتقاد استعاره گرفتـه مـی  عنا برای قرب از حیث مكان، نسبت، دینم
(به فـتح   طریحی نیز والیت 2به معنای تصدی امر است. الْوِلَایُةبه معنای نصرت و یاری و الْوَلَایُة 

 3دانسـته اسـت.   یب به معنای نصـرت، امـارت و حكومـت   (به كسر واو) را به ترت واو) و والیت
ای بـا هـم    برخی از محققان معتقدند كه اصل در این ماده این است كـه دو شـیئی كـه بـه گونـه     

اند، به دنبال هم واقع شوند، به همین جهت معانی قرب و دوستی و نصـرت و متابعـت از    مرتبط
گیرد و رابطـه میـان آنـان تـدبیر امورشـان       قرار می» متولی علیه«آثار آن است. ولی و متولی، ورای 

كه در معنای اصلی خـود بـر نزدیكـی (قـرب)     » والیت«بدین ترتیب، تعبیر نكتۀ واژه  4باشد. می
داللت دارد و با حیثیت قرب معنوی در معانی دیگری چون دوستی، محبت و نصرت نیز به كـار  

ه اسـت، در ایـن   نیـز آمـد   رفته است، از حیث دیگری به معنای سرپرستی، سلطنت و حكومـت 
هم به معنای یاور و هم به معنای سرپرست و حاكم خواهد بود؛ برخی از مشتقات » ولی«صورت 

  است، صرفاً به معنای سرپرست و حاكم است.» واله«كه جمع آن » والی«این لغت، مانند 
  اند از: نیز در معانی متعددی به كار رفته است. دو معنای رایج آن عبارت» امر«واژه  دوم. امر.

  است؛» امور«به معنی شأن، شیء و كار كه جمع آن » امر. «1
  ، یعنی فرمان داد.»اَمرَ«است. فعل » اوامر«به معنی فرمان دادن، فرمان و حكم كه جمع آن » امر. «2

به معنی شخص متصدی شؤون دیگران یا صـاحب  » ولی اَمر«بدین ترتیب، اصطالح تركیبیِ 
                                                           

   ، واژه ولی.مفردات الفاظ القرآن. 2   ، واژه ولی.معجم مقاییس اللغه. 1
   ، واژه ولی.التحقیق فی كلمات القرآن. 4   ، واژه ولی.البحرینمجمع . 3
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ی  «دیگر سخن، به زمامدار و كسی كه صاحب سلطه و اقتـدار اسـت،    حكم و فرمان است؛ به لـو
  1شود. گفته می» اَمر

رود، گـاه افـراد    به مفهوم سرپرستی و تصدی امور به كار می ، آنجا كه والیتدر ادبیات فقهی
اند و گاه همه مـردم و جامعـه مـورد نظـر      (مولی علیهم) مشخص، محدود و معلوم تحت والیت

 پدر و جد پدری بر اوالد صغیر، والیـت  گویند، مانند والیت خاصه می است. مورد اول را والیت
گوینـد؛   عامـه مـی   مورد دوم را والیت 2در موقوفات. وارثان مقتول و والیت اولیای میت، والیت

و زعامت سیاسی و اجتماعی اسـت و از   زیرا ناظر به همه افراد جامعه است و به معنای حكومت
خاصه، اهمیت بسیار بیشتری دارند و بـه همـین دلیـل، اطـالق      این جهت، در مقایسه با والیت

، یكـی  و سیاست در حوزه حكومت» امر والیت« 3عامه است. بیشتر در مورد والیت» امر والیت«
 ترین آنهاست. پردازد، مهم دهی امور جامعه می شرعیه است و از آنجا كه به سامان از اقسام والیت

 اساسی د) حقوق

  یكم. تعریف حقوق
  اند از: ترین آنها عبارت معانی متعددی دارند كه مهم واژه حقوق

هـا   یعنی توانایی از این دیدگاه، حقوق (جمع حق) به معنای امتیاز، سلطه، بهره و مال. . حقوق1
و امتیازاتی كه یك شخص نسبت به چیزی یا در مقابل دیگران در زندگی اجتمـاعی دارد و از آن  

(امكـان   ، حق آمـوزش و پـرورش، حـق رأی   ، حق امنیتتواند استفاده كند، مانند حق حیات می
(توانـایی شـخص در    های مختلف تقنینی، اجرایی و سیاسی)، حـق مالكیـت   در حوزه مشاركت

رود یـا ایجـاد    از بـین مـی   تصرف در ملك خود)، حق رجوع (كه به موجب آن یك اثر حقـوقی 
تواند به مال رجوع كند و بخشش را بر هم زنـد، یـا مـردی كـه      كننده در مواردی می شود. هبه می

                                                           
  .55، ص1، جدراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیه. منتظری، 1
  .91، صاسالمی حكومت مبانی. جهت اطالع بیشتر ر.ك: جوان آراسته، 2
عامه و خاصه تقسیم شده است. در ایـن   (مولّی علیهم) نیز به والیت نسبت به شؤون افراد تحت والیت . والیت3

ـ   همه امور افراد تحت والیت اصطالح، اگر والیت ه است و اگر مختص به شـأن خاصی باشـد  را دربر گیرد عام
پدر یـا   شده از پدر، خاصه، اما والیت های فوت تر در انجام نمازها و روزه پسر بزرگ خاصه، برای نمونه، والیت

از هر دو جهت عامـه اسـت؛ هـم از     و امام معصوم پیامبر جد پدری بر فرزندان صغیر عامه است. والیت
گیـرد.   شود و هم از جهت شؤون آنان كه همه امور را دربر می كه همه مردم را شامل می جهت افراد تحت والیت
  ).93، صاسالمی حكومت مبانینامند (جوان آراسته،  نیز می مطلقه این قسم اخیر را والیت
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تواند رجوع كند) و حق مطالبه (مطالبه خسارت یا مطالبه مـالی   همسرش را طالق داده است، می
  است. Rights، معادل كه به امانت داده شده است) این معنای حقوق

كـه   الزامی حاكم بر جامعه و روابـط اشـخاص   و مقررات (اسم جمع) مجموعه قوانین . حقوق2
و ایجاد نظم وضـع شـده اسـت. وقتـی      با هدف استقرار عدالت توسط مقامات دارای صالحیت

در معنـای   مورد نظر است. حقـوق  همین معنا از حقوق» فرانسه ایران یا حقوق حقوق«گوییم  می
 lawدر این معنا  انگلیسی حقوقجستجو كرد؛ معادل  الی این مجموعه قوانین اول را باید در البه

  باشد. می» و شریعت شرع«و معادل اسالمی آن 
) كه شناسی و اقتصاد ، جامعهای از علوم اجتماعی (مانند سیاست شاخه (مفرد) . علم حقوق3

یـا   حاكم بر جامعه و روابط اشخاص در یك یا چند دولـت  و مقررات به بررسی و تحلیل قوانین
ها  پردازد (تاریخچه، سیر تحول، چگونگی وضع و تدوین، اجرا، نظریه المللی می های بین سازمان

نقش بسیار  در تدوین قواعد حقوقی 2و نظم عمومی 1ها و...). مفاهیمی همچون عدالت و دكترین
مقصـود مـا   » و دانشـجوی حقـوق   ، استاد حقـوق دانشكده حقوق«گوییم  زیادی دارند. وقتی می

و در  lawبه ایـن معنـا معـادل     شود. حقوق در آن فراگرفته می ای است كه دانش حقوق دانشكده
  گویند. دان یا فقیه می نظران این رشته را حقوق است. صاحب» فقه«ادبیات اسالمی معادل 

  اساسی دوم. تعریف حقوق
عمـومی   ای از حقـوق  شـاخه «ارائه شده است. به عقیده برخـی   اساسی تعاریف گوناگونی از حقوق

، تقسیم ، نهادها و قوای دولتپردازد: سازمان و چهارچوب حكومت داخلی است كه به مسائل زیر می
را تنظیم كند و بـه   و دولت روابط حكومتو اعمال سیاسی و دولتی، اصول اساسی كه باید  اختیارات

در این تعریـف، هماننـد بسـیاری از     3».ای كه برابر آن كشور باید اداره شود ای كلی طرح و شیوه گونه
» اساسـی  حقـوق «بگوییم  تر آن است كه نشده است؛ مناسب ملت ای به حقوق تعاریف دیگر، اشاره

نهادهـای اصـلی    ،دولـت  ، ساختمان حقوقیحاكمیت مجموعه قواعدی است كه بیانگر مشروعیت
و  هر یك از نهادها و مقامات عالی دولت ، صالحیتتوزیع قدرتگیری قوا و  چگونگی شكل، قدرت

و هدف اصلی  عمومی پایه و اساس حقوق اساسی حقوق است. های بنیادین ملت و آزادی نیز حقوق
  است. ملت و تضمین حقوق های سیاسی، تحدید قدرت مند كردن صالحیت آن ضابطه

                                                           
1. Justice  2. public order  

 .237_235، صشناسی حقوق. ساكت، 3
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  ) ملته
شـود.   و آیـین و راه و روش اطـالق مـی    ای عربی است، در معنای اصلی خود به دین كه واژه» ملت«

(چـه كسـی    1»وَمَن یرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِالَّ مَن سَفِهَ نَفْسَُه«گونه كه در این آیه قرآن آمده است:  همان
رویگردان خواهد شد). ایـن واژه   اند از آیین پاك ابراهیم را به سفاهت افكنده جز افرادی كه خود

اش جدا و تغییر معنا داده است. به لحاظ اصـطالحی   زبانان از مفهوم اولیه بنا به دالیلی در میان فارسی
و یا به تعبیر  دهنده دولت عناصر تشكیلی رایج، های سیاس گونه كه پیشتر اشاره شد، در نظام نیز همان

» ملت«. كاربرد و حكومت ) حاكمیتجمعیت (ملت 2اند از: قلمرو، _ كشور عبارت دیگر اركان دولت
شود. این مالحظـه مربـوط بـه رابطـه      ی اطالق میها با مالحظه خاص امروزه بر طیف جمعیتی دولت

شود. بدین ترتیب، كسانی  یاد می معین است كه از آن به تابعیت و سیاسی اشخاص با دولت حقوقی
بـه جامعـه انسـانی كـه در      آن را داشته باشند. ملت آیند كه تابعیت به شمار می یك دولت جزء ملت

های مادی  شود، مردم این جامعه به وسیلۀ همبستگی زید گفته می سیاسی می قلمرو معینی با حاكمیت
» مـردم «گـاهی از مفهـوم   » ملـت «مفهـوم   3و معنوی به هم مربوط و از دیگر جوامع انسانی متمایزند.

ای از  مجموعـه » مـردم فـارس  «گـوییم   تر است. برای نمونه، وقتـی مـی   تر و زمانی از آن تنگ گسترده
ایم،  ایرانند در نظر گرفته» ملت«كنند و جزئی از  های ایران زندگی می هایی را كه در یكی از استان انسان

  4ایم. نظر داشته» ملت«به واقعیتی متشكل از چند  »مردم آسیا«گوییم  ولی زمانی كه می

  ) امتو
معانی مختلفی در كتب لغت بیـان شـده اسـت كـه     » امت«برای  یكم. امت در كاربرد مفهومی.

اَم به معنای قَصد است. اُم، معانی دیگـری نیـز   «توان به یك معنای اصلی برگرداند.  همگی را می
واژه "ام" «گوینـد   شناسـان مـی   برخـی از لغـت   5».ای از زمان ی از مردم، محدودها دارد، مانند دوره

. این چهار معنا به اند از: ریشه و بنیان، مرجع، گروه و دین اصلی است برای چهار معنا كه عبارت
                                                           

الـدِّیِن مِـْن حَـرَجٍ وَجَاهِدُوا فِی اللَِّه حَقَّ جِهَادِِه هُوَ اجْتَبَاکْم وَمَا جَعََل عَلَیکْم فِـی «دیگری مانند:  ؛ و آیات130. بقره، 1
كار سـنگین و   و شما را برگزید و در دین؛ و در راه خدا جهاد كنید و حق جهادش را ادا نمایید امِّلََّة أَبِیکْم إِبْرَاهِیَم

  ).78(حج، » شاقی بر شما نگذارد این همان آیین پدر شما ابراهیم است
سیاسی اسالم در بحـث قلمـرو،    شود. در نظام . قلمرو یا سرزمین شامل مرزهای زمینی، هوایی و دریایی كشور می2

  و دارالكفر مطرح است. تقسیم سرزمین به داراالسالم
    .113. بنگرید به: همان، ص4   .111، صعلم سیاست مبانی. ابوالحمد، 3
  ، واژه ام.لسان العرب. 5
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و قصـد و  ای از زمـان   اند و پس از این معانی سه معنای اصلی دارد: پیكر و اندام، دوره هم نزدیك
بـه معنـای   » أم«شناس معروف قرآنی، راغـب اصـفهانی،    به اعتقاد لغت 1».آهنگ چیزی را كردن

یـا زمـان یـا مكـان آنهـا را       قصد و عزم پایدار است. امت هر جماعتی است كه چیزی مانند دین
  2جمع كند. فرقی ندارد كه عامل تجمع، اختیاری یا غیر اختیاری باشد.

اسـت. و اگـر در معـانی    » بنیان و اصل هر چیـز «ترین معنای این واژه  بتوان گفت كه اصلیشاید 
ای اصـل و   خاطر است كه هر جامعه  رود، بدین و یا قصد به كار می دیگری مانند جامعه و گروه، دین

شود كـه او را قصـد    یز سبب میهم دارای اصل و بنیانی است، ضمناً اصالت یك چ بنیانی دارد؛ دین
شود هم به این جهت كه اصل است و فرزند  اطالق می» ام«كنیم. به عنوان مثال، در زبان عربی به مادر 

كنـد.   و هم به این جهت كه او مقصد است و كودك برای رفع نیازهای خود مادر را قصـد مـی  » فرع«
  كند. مقصد امت است و امت او را قصد میرود، امام،  هم با همین مالحظه به كار می» امام«واژه 
شود كه دارای مقصد واحدند. منظور  ها اطالق می ای از انسان در اصطالح به مجموعه» امت«

از امت اسالم، همۀ افرادی هستند كه در سه محور توحید، نبوت پیـامبر و اعتقـاد بـه معـاد هـم      
شـوند، مـرز میـان     غرافیایی از یكدیگر بازشناخته میها براساس مرزهای ج »ملت«اند. اگر  عقیده
های جغرافیـایی اصـالت قائـل نیسـت. در      ها، عقیدتی و فكری است. اسالم برای مرزبندی امت

سیاسی اسالم، آنچه اوالً و بالذات در رابطه با ركن جمعیت مورد توجه قـرار   نظامو  ادبیات دینی
بـه  » و امـت  ملـت «همین امر سبب شده است كه هر دو اصـطالح  باشد.  می» امت«گرفته است 

خـوبی نشـانگر تأثیرپـذیری     بـه » امت«كاربرد متعدد اصطالح  ایران راه پیدا كنند. اساسی حقوق
  است. دینی ایران از حاكمیت اساسی حقوق

آمده است كـه در راسـتای گسـترش روابـط      اساسی در مقدمه قانون .اساسی دوم. امت در قانون
كوشد تا راه تشكیل امت واحـد   می« اساسی های اسالمی و مردمی، قانون المللی با دیگر جنبش بین

و بـرای  » امـت  امامـت «در تركیـب   177و  57، 5در اصول » امت«واژه  دانش». جهانی را هموار كند
، یكـی از  109، در بند دوم اصـل  قانونگذار 3آمده است؛ اسالمی در جمهوری اشاره به جایگاه رهبر

دانسـته اسـت.   » امـت اسـالم  « بـرای رهبـری  » و تقـوای الزم  عـدالت «را  شرایط و صـفات رهبـر  
                                                           

    ، واژه ام.مفردات ألفاظ القرآن. 2    ، واژه ام.معجم مقاییس اللغهفارس،  . ابن1
... امت" بـر عهـده فقیـه عـادل و بـا تقـوا       "امامت و امر زمان غیبت حضرت ولی عصر... والیتدر : «. اصل پنجم3

بر  امر و امامت امت مطلقه ایران... زیر نظر والیت اسالمی قوای حاكم در جمهوری«اصل پنجاه و هفتم: ». است
  ».گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند اعمال می طبق اصول آینده این قانون
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به حكم آیـه كریمـه   « گوید: است كه می اساسی ترین اصل در این رابطه، اصل یازدهم قانون صریح
 انـد و دولـت   امـت  ه مسـلمانان یـك  " همـ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَـا رَبُّکـمْ فَاعْبُـدُوِنتغییر نكند "
كلی خود را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قـرار   ایران موظف است سیاست اسالمی جمهوری

  ».و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد سیاسی، اقتصادی دهد و كوشش به عمل آورد تا وحدت
تـرین   ایران چندان دور از انتظار نبوده است؛ زیرا در اصـیل  اساسی واژه در قانون كاربرد این دانش

ای ایـن   معصوم، به صورت گسـترده ، یعنی قرآن كریم و نیز در احادیث، نقل شده از امامان منبع دین
  واژه برای اشاره به مسلمانان به كار رفته و در اندیشه سیاسی اسالم جای خویش را باز كرده است.

های  به مناسبت اساسی قانون اعضای مجلس خبرگان اساسی. سوم. امت در اندیشه قانونگذار
 مردم یـا ملـت  » امت«اند. هرچند در برخی از موارد مراد آنان از  گوناگون از این واژه استفاده كرده

ایران بوده است، ولی در مواردی كه این اصطالح با عنایت خاص برده شده است عموماً همـان  
گیرد، یعنی همه مسلمانان قطع نظـر از   اده قرار میمعنایی اراده شده كه در ادبیات دینی مورد استف

امت  در مقام تبیین نظام اساسی قانون یكی از نمایندگان مجلس خبرگان 1منطقه جغرافیایی آنان.
ای اسـت كـه خـودش یـك       دهد یك جامعه امت همین حقیقت را نشان می«گوید:  می و امامت

ها رهنمونش  راهی را انتخاب كرده حركت كرده و در آن راه تالش هم دارد و امام در این حركت
شـهید بهشـتی كـه     2كند و همه در این حركت و مسیر همگامی دارنـد.  شود و راهنماییش می می

داشـته اسـت جایگـاه امـت را در      اساسی قانون یر را در مجلس خبرگانبدون تردید بیشترین تأث
سیاسـی اسـالم چـه عنـوان      تشیع راستین برای نظام«كند  گونه مطرح می سیاسی اسالم این نظام

 نظام اسالمی سیاسی اجتماعی جمهوری ، نظامامت و امامت ت؟ نظامگویایی را انتخاب كرده اس
 هـای حقـوق   یك از ایـن عنـاوینی كـه در كتـاب     است و حق این است كه با هیچ امت و امامت

  3».آمده قابل تطبیق نیست اساسی یا حقوق سیاسی
 اسـالمی  جمهوری كنندۀ مواضع دولت ، توجیهاساسی و امت در حقوق رویكرد توأمان به ملت

هـا   ها در تعامل با دولت طور معمول، دولت های اسالمی است. به ایران نسبت به مسلمانان و دولت
د را براساس منافع ملـی خـود،   های مادی و معنوی یا مالی و سیاسی خو های دیگر، حمایت و ملت

                                                           
، 2؛ ج556و  362، 90، 78، 76، 50، ص1، جاساسـی  ایی قـانون مجلس بررسی نه صورت مشروح مذاكرات. ر.ك: 1

 اساسـی  قـانون  152و  11و نیز مذاكرات پیرامون اصل  1431و  1403، ص3؛ ج1375و  1222، 1127، 1068ص
    .362، ص1همان، ج. 2    .1438_1431، ص3؛ ج454_449، ص1ج

  .57و  56، صاساسی نظری قانون مبانی. حسینی بهشتی، 3
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های خاص در مواقع اضطراری، مانند وقوع زلزله و سیل، كه بگـذریم، اگـر    كنند. از كمك تنظیم می
هـا بـا محاسـبه هزینـه _ فایـده ملـی انجـام         كند، این كمك دولتی به مردم كشور دیگری كمك می

باشـند. حـال اگـر دولتـی ماننـد       می شود. البته منافع ملی گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم مورد نظر می
گیرد، بخواهد بـه مفـاد    كه افزون بر منافع ملی، منافع امت اسالم را نیز در نظر می اسالمی جمهوری

تنها منافع ملی لزوماً مـالك عمـل قـرار     خود ملتزم باشد، در حمایت از امت اسالم نه اساسی قانون
ها درظاهر به ضرر منـافع ملـی باشـد. اینكـه چـرا ایـران بـه         بسا این حمایت گیرد بلكه گاه چه نمی

ب، اسرائیل را به رسمیت نشناخته خود از ابتدای انقال خارجی كند و در سیاست فلسطین كمك می
ایـران در   اسالمی گیری كرده است و این امر مشكالت زیادی را برای جمهوری و در برابر آن موضع

و امت  المللی به وجود آورده است، همه و همه به خاطر همین رویكرد توأمان به ملت مناسبات بین
از  ایـران بـر دفـاع    اسـالمی  جمهـوری  خارجی ، سیاستاساسی قانون 152است. به موجب اصل 

، بیرون آمـدن از  همه مسلمانان استوار است؛ بدیهی است كه یكی از اقتضائات این سیاست حقوق
  دایرۀ تنگ ملیت و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت امت اسالم در جامعه جهانی است.

  گفتار دوم: مبانی
  حاكمیت الف) مبانی

  الهی یكم. حاكمیت
است؛ به دیگر سخن، گرچه  و حاكمیت پرسش اساسی در فلسفه سیاسی، پرسش از منشأ قدرت

برتـر از كجـا ناشـی     قدرتو قدرتی است، ولی باید دید، خود این  منشأ هر صالحیت حاكمیت
بینی اسالمی به دلیل انحصار خالقیت، مالكیـت، ربوبیـت و حقّانیـت در     شود. براساس جهان می

  نیز مختص اوست. خداوند، حاكمیت
بگو خالق همـه چیـز خداسـت و او     1؛قُِل اللّهُ خَالُِق کّلِ شَیٍء وَهَُو الْوَاحِدُ الْقَهَّاُر« . خالقیت:1

  ».یگانه و مقتدر است
هـا و زمـین و    خداوند، مالك آسـمان  2؛وَلِلّهِ مُلْک السَّمَاوَاتِ وَاالَٔرْضِ وَمَا بَینَهُمَا« . مالكیت:2

  3».باشد آنچه در بین آن دو است، می
                                                           

    .17. مائده، 2   .16. رعد، 1
كـه بخواهـد     ؛ و اوست كه آن را بـه هـر  وَلَم یکن لَّهُ شَرِیک فِی الْمُْلـک«. در این قلمرو برای او شریكی متصور نیست: 3

  ).26عمران،  (آل» قُِل اللَّهُمَّ مَالِک الْمُلْک تُؤْتِی الْمُلْک مَن تَشَآُء وَتَنزُِع الْمُلْک مِمَّن تَشَاء): «111(اسراء، » كند عطا می
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این است خدا، پروردگـار شـما    1؛ذَلِکمُ اللَّهُ رَبُّکمْ خَالِقُ کلِّ شَیٍء« . ربوبیت به همراه خالقیت:3
  2».ده هر چیزی است[كه] آفرینن

 3؛ذَلِک بِأَنَّ اللَّهَ هَُو الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُـوَ الْعَلِـی الْکبِیـرُ« . حقانیت:4
خواننـد باطـل اسـت و     اینها همه دلیل بر آن است كه خداوند حق اسـت و آنچـه غیـر از او مـی    

 4».خداوند بلندمقام و بزرگ مرتبه است

به صورت مطلق از آن خداوند است و بـه همـین    هاست كه حاكمیت با توجه به این ویژگی
الَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِیـاُه«جهت، فرمانی جز فرمان او وجود ندارد؛  چـه   حاكمیت 5».إِنِ الْحُکمُ إِالَّ لِلّهِ أَمَرَ أَ

هـا و   ، اختصاص به خداوند دارد؛ خداوند منشأ همۀ قدرتتشریع و چه در نظام تكوین در نظام
نیـز  » والیـت «خداونـد بـه    ، از حاكمیتاست، در فرهنگ اسالمی اسالم تنها مصدر قانونگذاری

نیـز منحصـراً در    مطلق از آنِ خداونـد اسـت، والیـت    گونه كه حاكمیت تعبیر شده است و همان
  به دو صورت است: الهی اختیار اوست؛ تجلی حاكمیت

رسـمی   دیـن «به موجب اصل دوازدهم  .و مقررات بر قوانین اسالم و مبانی موازین . حاكمیت1
بـه   6؛»االبد غیر قابل تغییراست... عشری است و این اصل الی جعفری اثنی ایران، اسالم و مذهب

                                                           
  .127. غافر، 1
ی، آنچـه را الزمـه   ؛ پروردگار ما همان كسی اسـت كـه بـه هـر موجـود     رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَی کلَّ شَیءٍ خَلْقَُه ثُمَّ هَدَی. «2

  ).50(طه، » آفرینش او بوده داده سپس هدایت كرده است
  .30. لقمان، 3
مَاوَاِت وَالْـأَرَْض لَیقُـولُنَّ اللَّـهُ قُـلِ «. به این شش آیه در سوره مباركه لقمان دقت كنید: 4 ْن خَلَـقَ السـَّ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مـَّ

کثَرُهُْم لَا   یعْلَمُوَن ٭ لِلَِّه مَا فِی السَّمَاوَاِت وَالْأَرِْض إِنَّ اللََّه هُوَ الْغَنِی الْحَمِیـُد ٭ وَلَـوْ أَنَّمَـا فِـی الْـأَرِْضالْحَمُْد لِلَِّه بَْل أَ
کیٌم ٭ مَّـا خَلْقُکـمْ وَلَـا بَعْـثُکْم ٌز َحمِن شَجَرَةٍ أَقْلَاٌم وَالْبَحُْر یمُدُُّه مِن بَعْدِِه سَبْعَُة أَبْحٍُر مَّا نَفِدَْت کلِمَاُت اللَِّه إِنَّ اللََّه عَزِی

أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه یولُِج اللَّیَل فِی النَّهَاِر وَیـولُِج النَّهَـاَر فِـی اللَّیـِل وَسَـخَّرَ الشَّـمْسَ  إِلَّا کنَفٍْس وَاحِدٍَة إِنَّ اللََّه سَمِیٌع بَصِیٌر ٭
نَّ اللََّه بِمَا تَعْمَلُـوَن خَبِیـٌر ٭ ذَلِـک بِـأَنَّ اللَّـهَ هُـوَ الْحَـقُّ وَأَنَّ مَـا یـدْعُونَ مِـن دُونِـِه وَالْقَمََر کلٌّ یجْرِی إِلَی أَجٍَل مُّسَمًّی وَأَ

، در آیـه  »مالكیت«ر آیه دوم از ، د»خالقیت«). در آیه نخست، از 30_25(لقمان، » الْبَاطُِل وَأَنَّ اللََّه هُوَ الْعَلِی الْکبِیُر
گیرد  گوید و در آخرین آیه نتیجه می خداوند سخن می» نامتناهی قدرت«و در آیه چهارم و پنجم از » علم«سوم از 

  دوامند. است و غیر از او همه باطل و بی» حق«كسی كه این صفات را دارد 
  .40. یوسف، 5
مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیـدی دارای  «چنین آمده است:  12. در ادامه اصل 6

باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبـق فقـه خودشـان آزادنـد و در تعلـیم و       احترام كامل می
ها رسمیت دارند  ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه(ازدواج، طالق، ارث و وصیت تربیت دینی و احوال شخصیه

 محلـی در حـدود اختیـارات    داشته باشند، مقـررات  یك از این مذاهب اكثریت ای كه پیروان هر و در هر منطقه
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در اصـل   تشیع در ایران، سبب شده اسـت تـا قانونگـذار    رسمیت شناخته شدن اسالم و مذهب
__ كه از جهتی باید آن را اصل مادر و فرادستوری در مقایسه با دیگر اصـول   اساسی قانون چهارم
 و مقررات كلیه قوانین«نظیری اعالم كند:  اصراحت و قاطعیت كم__ ببه شمار آورد  اساسی قانون

 ، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس مـوازین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی
دیگـر   و مقـررات  و قـوانین  اساسـی  باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اسالمی

ایـن اصـل، شـامل كلیـه     ». است حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان
  1است. های الزامی كلی و جزئی فقهی احكام و گزاره
، جای این سند عالیِ حقـوقی  تنها به اصل فوق اكتفا نكرده، بلكه در جای اساسی  قانونقانونگذارِ

شرعی با تعابیر مختلف تأكید ورزیده اسـت. مـوارد زیـر گویـای همـین       بر ضرورت رعایت موازین
به كار رفته است  اساسی بار در اصول متعدد قانون ده» اسالمی موازین«واقعیت است: تركیب وصفی 

 در» اسـالم  مـوازین «). همچنین تعـابیر  177و  175، 171، 168، 151، 110، 61، 26، 21، 4(اصول 
 2،اساسـی  قـانون  163در اصـل  » فقهی موازین«، 112در اصل » شرع موازین«، 105و  94، 20اصول 

اصـول و احكـام   «، عـدم مغـایرت بـا    96در اصل » احكام اسالم«، 27و  24در اصول » اسالم مبانی«
در اصـل  » اسـالمی  مقررات«، 44در اصل » اسالم قوانین«،  85و  72در اصول » رسمی كشور مذهب

  .اساسی قانون 3اصل  16در بند » معیارهای اسالم «و  3اصل  12در بند » ضوابط اسالمی«، 170
، ملت ، در حقوقو مقررات ، در تدوین قوانیناسالمی و موازین دین در این اصول، حاكمیت

ها مورد عنایـت   گیری مقامات و در تصمیم ها و نیز در گزینش در به رسمیت شناختن انواع آزادی
  قرار گرفته است.

 امامت و رهبری«در بند پنجمِ اصل دوم  3امت. و امامت امر والیت . به رسمیت شناختن نظام2
معرفی  اسالمی جمهوری های نظام یكی از پایه» مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم

در  سیاسی اسالم اسـت. قانونگـذار   شده است. این امر بیانگر جایگاه بسیار ویژۀ امامت در نظام
                                                                                                                                              

گویـد:   در اصل سیزدهم می اساسی ی نیز قانونهای مذهب در زمینه اقلیت». خواهد بود شوراها بر طبق آن مذهب
در انجـام مراسـم    شوند كه در حدود قـانون  ی شناخته میهای دین ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت«

در این زمینه در بحـث  ». كنند دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می
  ی در فصل ششم سخن خواهیم گفت.های مذهب اقلیت از حقوق

  .23و  5، ص32، شبیت فقه اهل، مجله »بیت اهل مكتب فقهی«. هاشمی شاهرودی، 1
  شود. معین می به وسیله قانون فقهی . اصل یكصد و شصت و سوم: صفات و شرایط قاضی طبق موازین2
  ).57ه (اصل گان بر قوای سه و اشراف عالیه رهبر . و نظارت3
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در زمـان غیبـت   «دارد:  اعالم می مستمر سخن گفته و در اصل پنجم این اصل از امامت و رهبری
بر عهده فقیه عادل و  و امامت امت امر ایران، والیت اسالمی در جمهوری حضرت ولی عصر

 اساسـی   قـانون ترتیب، مقصود قانونگذارِ بدین». ، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر استبا تقوا
امامت است و این امامت از زمان رسول خدا و پس  سیاسی اسالم، نظام این است كه چون نظام

ها استمرار داشته است و اكنـون در عصـر غیبـت، بـر      از ایشان در عهد جانشینانش در همه زمان
در گـرو دو   الهـی  ترتیب، تحقق حاكمیت گیرد. بدین دوش فقیه عادل و با تقوای كاردان قرار می

 امـر) و هـر دو در قـانون    (ولـی  اسالمی و تأیید حاكم و مجری قـانون  چیز است: پذیرش قوانین
  اند. عادی مورد توجه قرار گرفته ایران و قوانین اساسی

  بر سرنوشت) (حاكمیت ملی حاكمیتدوم. 
مطلق بر جهان و انسان از آن  حاكمیت«مطابق اصل پنجاه و ششم،  .. مبنای كالمی و حقوقی1

كـس   خداست و هم او، انسان را بر سرنوشـت اجتمـاعی خـویش حـاكم سـاخته اسـت. هـیچ       
تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهـد   نمی

 از آنجا كه حاكمیـت ». كند میآید اعمال  این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می و ملت
، اختصـاص بـه   اساسـی  كالمی و هم به موجـب اصـل دوم قـانون    تشریعی، هم براساس مبانی

از سـوی   1تكـوینی اسـت.   بر سرنوشت، حاكمیـت  خداوند دارد، در این اصل، مراد از حاكمیت
كـه در   نسبی مردم اسـت؛ حاكمیـت   مطلق خداوند و حاكمیت دیگر، این اصل بیانگر حاكمیت

 قرار گیرد. الهی تواند در عرض حاكمیت خداوند است و نمی طول حاكمیت

از به شمار آورد.  ملی توان مبنای به رسمیت شناخته شدن حاكمیت اصل پنجاه و ششم را می
 جمهـوری «سیاسی، منبعث از رأی مردم است؛ در ایران، عنوان  گیری هر نظام ، شكلنظر حقوقی

بـه   معناست كه حكومت از دو عنصر جمهوریت و اسالمیت تشكیل شده است، بدین» اسالمی
باشد. تجلی  و به لحاظ شكل و قالب، متكی بر آرای مردم می اسالم لحاظ محتوا متكی بر موازین

سیاسـی، یعنـی    توان هم در انتخاب نوع نظام ی در چنین حكومتی را میساالر جمهوریت و مردم
دانست. این امـر در نخسـتین    گیری اولیه آن، و هم در استقرار و استمرار نهادهای حكومت شكل

 ایـران جمهـوری   حكومـت «صورت، مورد تأكید قـرار گرفتـه اسـت:     ، بدیناساسی اصل قانون
                                                           

 جمهوری اساسی در قانون حاكمیت مبانی. جهت اطالع بیشتر از تحلیل اصل پنجاه و ششم، ر.ك: جوان آراسته، 1
  .77_75، صایران اسالمی
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حـق و عـدل قـرآن، در پـی      اش به حكومت ایران، براساس اعتقاد دیرینه است كه ملت اسالمی
العظمی امـام خمینـی، در    اهللا  قدر تقلید آیت مرجع عالی انقالب اسالمی پیروزمند خود به رهبری

پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابـر بـا    همه
درصـد   2/98 االولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت اول و دوم جمادی

هرچند بر یك امر  اساسی اصل اول قانون». داشتند، به آن رأی مثبت داد كلیه كسانی كه حق رأی
گونـه كـه    به این نكته اكتفا نكرده است و مبنـای آن را همـان   تاریخی داللت دارد، ولی قانونگذار

بیـان  » ت و قـوای ناشـی از آن  ملّ حق حاكمیت«با عنوان  اساسی فصل پنجم قانوناشاره شد در 
. این فصل دربرگیرندۀ اصولی است كـه هـم   در ابتدای این فصل قرار دارد) 56(اصل كرده است 

به صورت  ه از طریق اعمال این حاكمیتگان گیری قوای سه و هم بر شكل ملی بر اصل حاكمیت
  مستقیم یا غیر مستقیم صراحت دارد.

 ملی در اصل ششم، درصدد شمارش مصادیق حاكمیت قانونگذار. ملی های حاكمیت . جلوه2
توانیم در اصل ششم مشاهده كنیم. ایـن اصـل    را می ملی است و به سخن دیگر، تجلی حاكمیت

اسـت و   ملی است، مولود و معلول به رسمیت شناختن حاكمیت بودن نظام كه معرف جمهوری
ایران امور كشور بایـد بـه اتكـای آرای عمـومی اداره      اسالمی در جمهوری«به موجب این اصل، 

، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شـوراها و  انتخاب رئیس جمهورشود، از راه انتخابات، 
مفاد همین ». گردد معین می در مواردی كه در اصول دیگر این قانون پرسی نظایر اینها، یا از راه همه

تالش در جهت  اصل در بند هشت اصل سوم نیز مورد توجه قرار گرفته و یكی از وظایف دولت
دانسته » ، اجتماعی و فرهنگی خویشعامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی مشاركت«

گیـری در كشـور در    به رسمیت شناخته شدن شوراها به عنوان یكی از اركان تصـمیم  شده است.
ترین مقام كشور  عالی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. اساسی قانون اصل هفتم و فصل هفتم

انـد،   ، كـه منتخـب مـردم   شود، اعضای مجلس خبرگان نیز با یك واسطه توسط مردم انتخاب می
و  امر ، والیتمنتخب خبرگان رهبر اساسی قانون 107كنند و به موجب اصل  را انتخاب می رهبر

  های ناشی از آن را بر عهده دارد. همه مسئولیت
را به رسـمیت  » الهی حاكمیت«ایران، هرچند  اسالمی جمهوری اساسی ترتیب، حقوق بدین

صورت گرفته  ملی و با اعمال حاكمیت شناخته، ولی در گام نخست، این شناسایی از سوی ملت
تـرین منبـع اسـت؛     بهترین و مطمـئن » وحی«یابیم كه  گونه كه ما به حكم عقل درمی است. همان

  ترتیب، اعتقاد به وحی از كانال عقل صورت گرفته است.  بدین
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های اعمال  شاصول پنجاه و هشتم تا شصت و یكم بیانگر رو. ملی های اعمال حاكمیت . راه3
  اند: ملی حاكمیت

از طریـق مجلـس شـورای اسـالمی اسـت كـه از        اعمال قوه مقننـه  یك. اصل پنجاه و هشتم.
شود و مصوبات آن پس از طی مراحلـی كـه در اصـول بعـد      نمایندگان منتخب مردم تشكیل می

  گردد. و قضاییه ابالغ می آید، برای اجرا به قوه مجریه می
، سیاسی، اجتمـاعی و فرهنگـی ممكـن    در مسائل بسیار مهم اقتصادی دو. اصل پنجاه و نهم.

پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواسـت   از راه همه است اعمال قوه مقننه
 باید به تصویب دوسومِ مجموع نمایندگان مجلس برسد.مراجعه به آرای عمومی 

 مستقیماً بر عهـده رهبـری   جز در اموری كه در این قانون . اعمال قوه مجریهسه. اصل شصتم
  و وزرا است. گذارده شده، از طریق رئیس جمهور

های دادگستری است كـه بایـد    به وسیله دادگاه اعمال قوه قضاییه صت و یكم.چهار. اصل ش
عمـومی و گسـترش و    تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق اسالمی طبق موازین

  و اقامه حدود الهی بپردازد. اجرای عدالت
ایران را بـه   اسالمی جمهوری اساسی در قانون توان موارد اعمال حاكمیت از منظری دیگر می

  صورت زیر فهرست كرد:
  )؛59پرسی (اصل  . رفراندوم و همه1
  )؛107و ولی فقیه (اصل  . انتخاب رهبر2
 )؛117و  114(اصل  . انتخاب رئیس جمهور3

 )؛62و  58. انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی (اصل 4

 )؛100و  7. انتخاب اعضای شوراهای محلی (اصل 5

 )؛108(اصل  رهبری . انتخاب اعضای مجلس خبرگان6

 ).177(اصل  اساسی . تأیید یا عدم تأیید مصوبات شورای بازنگری قانون7

 دینی و حاكمیت ملی سوم. نسبت میان حاكمیت

توان به عنوان موفقیتی بزرگ در  را می اساسی در قانون ملی و حاكمیت دینی پیوند میان حاكمیت
و به رسمیت شناختن محتوای اصول  ایران به شمار آورد. با انتخاب نوع حكومت اساسی حقوق

اعمـال   دینی ارچوب حاكمیتدر چ ملی ، از این پس حاكمیتاساسی دوم، چهارم و پنجم قانون


