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 چكيده: 

شترك و  هر نظام ساير هاحوزهحقوري عالوه بر نکات م شابه با    هانظام  م

  متفاوت، سننناختارها و هنجارها  خاص خويش هانهيزم، هاارزشحقوري، دارا  

اجتماعي تکويح يک -  تاريخيهانهيزم، از جمله، ناشنني از توانديماسننت. ايح امر 

موردنظر باشنند. ايح جام ه سننياسنني يا برگرطته از اصننول اعتقاد  حاكم بر جام ه 

صر و  ست عنا سي نظام موردنظر و تمايز آن  هامؤلفهد سا شناخت دريق رواعد ا در 

ي به آنها رهزن است و منجر به توجهيبتأثير شاياني دارد و گاه  هانظامنظام از ساير 

. از ايح رو شننوديمطهم نادرسننت و يا تحليل و ارزيابي ناموجه از يک نظام حقوري 

روايت رانون »مسننئله محور  ايح نوشننتار ايح بوده اسننت كه به پرسننش اصننلي و 

سي سا صر كدام مؤلفه« ا سي جمهور « بنياديح»ها، عنا سا سالمي را ررم حقوق ا ا

 شود.زنند؛ به نحو  كه حذف هر يک، موجب دگرديسي ماهو  آن ميمي

گفتماني به صورت دروندر ايح مقاله به شيوه تحليلي و با نگاهي متفاوت و به

ويژه بر رانون اساسي نظر اطکنده و عناصر اسالمي و بهمنظومه حقوق اساسي جمهور 

گذار  عنصر ايمان و رهبر  ديني برا  تشکيل پايه»بنياديح آن استخراج شده است. 
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، «مت هد بودن نظام حقوق اساسي در برابر مکتب موردربول مردم« »جام ه سياسي

ها  انقالبي با وجود استقرار داوم اهداف و مسئوليتت»و « مردمي بودن حکومت»

اسالمي است كه در رانون اساسي و بخش نظام حقوق اساسي جمهور روام« نظام

  اسناد اساسي مرتبط بازتاب ياطته است.

 : يليد واژه

ي، مکتبي بودن، مردمي بودن، استمرار انقالب اسالمي، ملت اسالمجمهور  

 .مسلمان ايران
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 مقدمه

به يور «( ق.ا»اختصننار كه هر رانون اسنناسنني )از ايح پس به دينمايمبديهي 

سي به سا شده خاص و هر نظام حقوق ا صي بنا  شخ صورت كلي، بر بنياد طکر  م

  هر نظريه هامؤلفهباشد. پاسخ به سؤاالت بنياديح انديشه و طلسفه سياسي كه در 

نظر  نظام حقوق اساسي و مهمتريح سند دربردارنده  شالوده، ابدييمسياسي نمود 

شکل  سي، را  سا شديمرواعد آن، ي ني رانون ا سايي بخ شنا   ايح نظريه، هامؤلفه. 

تأثير بسننزايي در شننناخت نظام حقوق اسنناسنني دارد و گذرگاهي ضننرور  برا  

 ي و نقد منطقي آن است.شناسبيآس

اسنننالمي ايران با يکي از انواع اغلب تالش شنننده حقوق اسننناسننني جمهور 

سي موجود و از ايحهانظام سا سي   حقوق ا سا صول و مباني غيربوميِ حقوق ا رو با ا

يه شنننود. در برخي موارد، ايح  يت و  هاتالشتبييح و توج يان جمهور در نزاع م

نشان  3  كلي نظامهااستيسرخ نموده؛ گاه خود را در ماهيت و مبنا   ٢اسالميت

، سنن ي در تطبيق نوع نظام روه مجريه در ايران با يکي از هانمونهداده؛ و در ب ضنني 

ست شده ا سي 4الگوها  موجود  سا صل تفکيک روا در رانون ا ستح درج ا . الزامي دان

 5به مثابه يکي از اصول تغييرناپذير نيز، از ديگر مظاهر ايح نوع تلقي است.

اسننالمي و مبتني بر صننر بنياديح حقوق اسنناسنني جمهور عدم التفات به عنا

شه دينيِ زيربنا  آن،   چندان موجهي نهتو نظرا يي نامأنوسهاليتحل نقدها و بهاندي

ياطت نمود كه  توانيم  را انوشتهبايد اذعان كرد كه كمتر  6.انجامديكننده مرانعو 

                                                                                                    
 .٢1٨-٢٠4 صص ،13٨٧پنجم: چاپ ني، نشر تهران: ،واليي حكومت محسح، كديور، نک: ٢

ستيس حقوري جايگاه در كندوكاو » نک: 3  ،٢٠ شماره ،راهبرد ،«گفتگو() نظام كلي   هاا

 4٠5-3٧5 صص ،13٨٠ تابستان
 نهادهاو و حايميت) رانيا اسااالميجمهورو اساااسااي حقوق سننيدمحمد، هاشننمي، 4

 ٢66 ص :٢ ج ،13٨3هشتم: چاپ ميزان، تهران: ،سياسي(

 نظام(، يلي مباني و اصول) رانيا اسالميجمهورو اساسي حقوق سيدمحمد، هاشمي، 5

 6٧ ص :1 ج ،13٨1پنجم: چاپ ميزان، تهران:
 ،«ايران در حکومت و حاكميت خوب حکمراني» محمدحسنننيح، زارعي، نک: نمونه عنوانبه 6

 و ٢٠٢-1٨٢ صص ،13٨3 زمستان و پاييز ،4٠ شماره ،حقوقي تحقيقات
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اسننالمي را با وطادار  به بنيادها  جمهور مباني و سنناختار كالن حقوق اسنناسنني 

 ٧انديشه ديني تحليل نموده باشد.

اسننالمي، كه در پي پيروز  تاريخي انقالب اسننالمي حقوق اسنناسنني جمهور 

مايه گرطت، به عنوان نظامي مت هد در برابر  135٧بهمح  ٢٢مردم مسلمان ايران در 

خواست ملت مسلمان و انقالبي »مکتبِ مورد ربول اكثريت رايع جام ه و برآمده از 

صربه«ايران صر منح ست كه آن را از ديگر ، دارا  عنا كند. متمايز مي هانظامطرد  ا

  هنجار  ايح نظام در هايهمسننان  سنناختار  و يا هاشننباهتايح به م نا  نفي 

ساير  هاحوزهبرخي  ست كه ايح نظام،  هانظامبا  ست. ولي عميقاً بيانگر ايح مهم ا ني

شيانه و نارص از نظامارتب سي نا   هانظامها  موجود و يا التقايي ناهمگون از انواع ا

، بلکه برگرطته از انديشننه ناب مکتبي بوده اسننت كه برا  حوزه ٨سننياسنني نبوده

 سياست و مديريت اجتماع، هنجارها  مت دد  تبييح كرده است.

ضننا دارد. هر نظام مباني متفاوت، رواعد و سنناختارها  متفاوتي را ارت عالوهبه 

شترك و  ساير هاحوزهحقوري عالوه بر نکات م شابه با    حقوري، دارا  هانظام  م

  متفاوت، سننناختارها و هنجارها  خاص خويش اسنننت. ايح امر هانهيزم، هاارزش

اجتماعي تکويح جام ه سننياسنني يا -  تاريخيهانهيزم، از جمله ناشنني از توانديم

اكم بر جام ه موردنظر باشنند. ايح دسننت عناصننر در برگرطته از اصننول اعتقاد  ح

تأثير شنناياني دارد و گاه  هانظامشننناخت دريق نظام موردنظر و تمايز آن از سنناير 

                                                                                                     
Rasekh, mohammad, "The Iranian constitutional system in context", 

12 Y.B. Islamic&middle E.L. 2005-2006, pp 71-74. 
شاهده برا  ٧ سو  نک: هانمونه برخي م سالم در حايميت سيدمحمدمهد ، خلخالي، مو  يا ا

 حوزه مدرسيح جام ه به وابسته اسالمي انتشارات دطتر رم: الهاد ، ج فر مترجم، ،رقيه واليت

سي رقه عباسنن لي، عميدزنجاني، و ٧٧-69 صننص ،ق 14٢٢اول: چاپ رم، علميه  تهران: ،سيا

 36٢-٢9٢ صص :٢ ج ،ق 14٢1چهارم: چاپ اميركبير، انتشارات
نه، برخي، ٨ ندشنننده مدعي ناجوانمردا قايي كه ا ند و اسنننالمي امت مفهوم از الت   هاشنننهيا

 يرح برا  محملي روز، آن انقالبي طضننا  از تأثيرپذير  و انترناسننيوناليسننم انقالبي انهيگراچپ

 بود. آورده طراهم ق.ا كنندگانتدويح برخي برا  اسننالميجمهور  دولت طراملي  هاتيمسننئول

سه تهران: ،ايران در ديني حكومت و خبرگان مجلس محمدوحيد، رلفي، س شر و تنظيم مؤ  ن

 .553 ص ،13٨6دوم: چاپ عروج، نشر و چاپ سهموس خميني، امام آثار
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ي به آنها منجر به طهم نادرسنننت و يا ارزيابي ناموجه از يک نظام حقوري توجهيب

با تمسنننک به عناصنننر  غيربومي و « وارهنظام». چه، ارزيابي علمي يک شنننوديم

ناسازگار با بنيادها  نظر  آن، اگر ممکح باشد، رط اً مطلوب و مفيد نيست. بر ايح 

  اصلي نظام حقوق اساسي هاشاخصصورت توصيفي و تحليلي مبنا در ايح مقاله به

يي اسننت كه هاشنناخصمراد از عناصننر بنياديح، آن دسننت  .شننوديمكنوني تبييح 

سي را نمايش هاهيمابح سا صلي نظام حقوق ا ؛ به نحو  كه بدون طهم و دهنديم  ا

و هنجارها كه به  هاارزشاز آن نظام سخح گفت؛ آن دسته از  توانينمتوجه به آنها 

جا  منظومه حقوق اسنناسنني يرز وثيقي در تاروپود نظام ريشننه دوانده و در جا 

قوق اسنناسنني از آنها تغذيه يي كه سنناختار و اب اد حهامؤلفهمتبلور گشننته اسننت؛ 

 و بر مبنا  آنها استوار است. كنديم

سايي صحيح، مستند و جامع ايح  در گرو غور در منابع مت دد و  هامؤلفهشنا

ستا و به منظور پرهيز از نگاهي  ست. در ايح را سي كنوني ا سا صيل نظام حقوق ا ا

نقطه عزيمت، به ساير  ، عالوه بر مداره در اصول ق.ا به عنواننظرانهتنگ  يا ب دتک

گفتمان »، «نظرات مفسنننر رسنننمي ق.ا»، 9«مقدمه ق.ا»منابع و اسنننناد همچون 

ظام و مهمتريح رهبران طکر  آن گذار ن يان عه»، «بن ، «روانيح و مقررات موضنننو

سيهادگاهيد» سا سي ها رويه»و «   رانونگذار ا سا ست. لذا يي  1٠«ا شده ا توجه 

                                                                                                    
كم يکي از منابع حقوق اساسي آرماني نيست. دست ايمقدمه رانون اساسي متني صرطاً ش ار  و  9

اسننت و بيانگر زمينه و شننرايطي اسننت كه در آن طضننا بايد رانون اسنناسنني را طهميد. مقدمه رانون 

س سا ستر تکو يا س حيب سيآن نظام  س يا سا ست كه در رانون ا ست. دهيبه نظم كش يا رانون  شده ا

تحوالتي كه در مقدمه به آنها اشاره شده  اساسي، محصول و روبنا  تحوالت اجتماعي است؛ همان

ست سا  برا  استهيشا عرو منب حياز ا ا س ييشنا سا بوده و اطزون بر آن  ياهداف مدنظر رانونگذار ا

ر رانون اسنناسنن گر اري توانديم و  يبه برداشننت مطلوب از منظومه رانون اسنناسنن لين  برا يمفسننّ

شنگر كل حيهمچن س دواژگانيرو سا صول  يمندرج در رانون ا شد. به عالوه مقدمه به همراه متح ا با

مردم نهاده شد و مجموعه مقدمه و اصول به   در م رض رأ 1٢/9/5٨ يدر همه پرس ياساس نونرا

مورخ  1٠1٧٠شماره ي در روزنامه رسم تاًيو نها ديرس ينيمردم و سپس رهبر انقالب امام خم دييتأ

 منتشر شد. زين 1/11/5٨
سي كه ميها  رويه 1٠ سا سي و رواعد الزمتدريج به عرفتوانند بها سا االجرا در منظومه نظام ها  ا

از رهگذر اِعمال  ،ابنديرا ب يورود به متح مدون رانون اسنناسنن قيتوط يحت ايحقوري تبديل شننوند و 
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شننود. اسننالمي تبييح مياسنناسنني جمهور   نظام حقوق هااسننتوانهچهار مبحث 

ا ( به منابع حقوق ا  )و نه جزيرهنوآور  ويژه ايح نوشنننتار، عالوه بر نگاه منظومه

سيم  سوم( و بازتر صر بنياديح جديد )عناويح دوم و  سي، در مطرح كردن دو عن سا ا

 دو شاخصِ شناخته شده )عناويح اول و چهارم( است.

 

 برابر مكتب مكتبي بودن؛ حكومت متعهد در -1

  گوناگون از هامناسنننبتمرور  گذرا بر ق.ا نشنننانگر آن اسنننت كه ق.ا به 

سالمي بودن نظام  ضميح ا صدد ت سالمي نام برده و به يرق مختلف در هنجارها  ا

ست. به ساختار  برآمده ا سالمي»عنوان نمونه تركيب در اب اد هنجار  و  « موازيح ا

مقدمه و اصول ق.ا به كار رطته است. در برخي بار در  14مجموعاً « موازيح اسالم»و 

، هنجار برتر  شننناخته شننده كه الزم اسننت 16٨و  1٠5، 94، 4اصننول همچون 

صول )مانند  ضي ا شد. در ب  ساس آنها با صميمات بر ا و  ٢1، ٢٠روانيح، مقررات و ت

ا  از حقوق شنننهروندان به مند  از پاره( برا  تبييح چارچوب و يا كيفيت بهره٢6

ست. رطته و يا به عنوان محدودكننده آن حقوق و ت ييح كار كننده رلمرو آنها آمده ا

(، به عنوان مالكي 110 اصاال 11 بند و 171،175 ،151 ،61 ا  موارد )ماننددر پاره

برتر برا  انجام برخي اردامات دولت )به غير از رانونگذار ( در نظر گرطته شننده كه 

موازيح » 11٢اصننل ن هنجار سنننجيده شننود. در تواند بر مبنا  آآن اردامات مي

سدار  از  11«شرع ست. پا شده ا شورا  نگهبان اعالم  سي طقها   حريم »مالك برر

ندگي « اسنننالم ماي ند ن گان مجلس در سنننوگ ند ماي ظايف ن به عنوان يکي از و

س سا ست )سازيا شده ا صل    صل (. بريبق 6٧ا مبنا  « موازيح طقهي»، 163ا

اصول »، ٨5و  ٧٢رايط و صفات رضات است. يبق اصول رانونگذار  برا  ت ييح ش

محدوده رانونگذار  مجلس و چارچوب صننالحيت « و احکام مذهب رسننمي كشننور

 ها ، مالکيت در بخش44اصل ها  دولتي است. دولت در تصويب اساسنامه سازمان
                                                                                                     

پديد مي مات مختلف حکومتي  قا ها و مراجع و م هاد ند. در حقصنننالحيت ن  رتداوم و تکرا قت،يآي

 .آورنديم ديرا پد ياساس  هاهيرو ،ياز رانون اساس يياجرا  ارهيتفس
 اساسي رانون 11٢ اصل از نگهبان شورا  ٢٠/4/13٧٢ مورخ 4٨٧٢ شماره تفسير  نظر نک: 11

HTTP://YON.IR/KRTK4 
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صاد جمهور  شرط عدم خروج از محدوده ارت سالمي را به  سالم»ا حمايت « روانيح ا

صل د. كنمي سالمي»از ت بير  1٧٠ا ضات دادگاه« مقررات ا ها برا  ت ييح تکليف ر

و  ٢4نسبت به مقررات دولتيِ خالف هنجارها  اسالمي بهره گرطته است. در اصول 

ها را محدود ريد مشننتركي كه آزاد  مطبوعات و آزاد  اجتماعات و راهپيمايي ٢٧

سالم»كند، اخالل به مي ست. در بند « مباني ا صل از  1٢ا سالمي»، 3ا «  ضوابط ا

از ايح اصل، دولت  16  بنيان ارتصاد جام ه ت ييح شده است. در بند زيريپمالك 

ست خارجي را بر مبنا   سيا شده  سالم»موظف   نک:سامان دهد )« م يارها  ا

صول  تواننديمنيز گسننتره مشنناغلي كه آحاد جام ه  ٢٨(. در اصننل 154 و 152 ا

نباشنند. « اسننالم»به آن شننده كه شننغل انتخابي برخالف  برا  خود برگزينند منوط

يي كه ممکح است هر يک از ايح اصطالحات و هايهمپوشانو  هاتفاوتاز  نظرصرف

با يکديگر داشننته باشننند، ايح تأكيد و تکرارها دغدغه رانونگذار اسنناسنني  هابيترك

 1٢ .كنديممبني بر صيانت از اسالمي بودن نظام در اب اد گوناگون را اثبات 

 ي و اعتقادوشناختانسانهاو اسالمي در مباني ظهور آموزه 1-1

ي ديني شناختانساناسالمي به انسان و جام ه برگرطته از مباني نگاه جمهور 

ست.شناختم رطتو  سالمي ا صل ) 13 ي ا صل مف صاص يک ا صل اخت صل ٢ا ( در ط

و زيربنا  سناير اصنول ق.ا  اندينمايماصنول كلي، كه نما  كلي حقوق اسناسني را 

دهنده آن اسننت كه طهم صننحيح ايح نظام در گرو التزام به پيامدها  اسننت، نشننان

 حقوري ايح اصول اعتقاد  است.

يل  قدمه ق.ا ذ لت ق.ا، «شنننيوه حکومت در اسنننالم»در م نار رسنننا ، در ك

كه در  استشرايطي ، به وجود آوردن نهضت «اعتقاد »ها  زمينهي به بخشتينيع

 از 1 بند نک:) ابديشننمول اسننالمي پرورش ها  واال و جهانبا ارزش «انسننان»آن 

                                                                                                    
برا  مالحظه انواع كاربردها  اصطالحات مرتبط با هنجارها  اسالمي در رانون اساسي و تفاوت   1٢

سح. آنها با  سماعيلي، مح سيح و ا س»هم نک: اميني، ح شنا سالم  از هنجارها يبرخ يم نا در  يا

، دانش حقوق عمومي، سال چهارم، بهار و تابستان «ياسالم حيمفهوم مواز تيبا محور يرانون اساس

 ٢4-1صص ، 11، شماره 139٧
 طرهنگي انقالب عالي شورا  ٢٠/5/13٧1 مصوب كشور طرهنگي سياست اصول نک: 13
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(. لذا هدف از حکومت و ق.ا مبنا  آن، منطبق با اهداف 154 اصاال و 3 اصاال

سان سالمي مشخص ميشناختان شه ا شاره بهشود. ذيل هميح عنوان، با ي در اندي  ا

سالمي هدف حکومت شه ا سو  نظام  ي ني ،در اندي سان در حركت به  شد دادن ان ر

تجلي اب اد  و   انسنننانيشنننکوطايي اسنننت دادها   برا سنننازنهيزم به منظور الهي

صل از 3 بند نک:) گونگي انسنناناخد در گرو  مطلوب ايح (، تصننريح شننده كه2 ا

ق.ا  رواسننت و از ايحجام ه  عناصننر اجتماع در روند تحول همهمشنناركت گسننترده 

ساز ها  سياسي و سرنوشتگير زمينه چنيح مشاركتي را در تمام مراحل تصميم

صول نک: نمونه عنوانبهسننازد )برا  همه اطراد طراهم مي  ،62 ،56 ،8 ،7 ،6 ا

 (.114 و 107

  آزادانه و آگاهانه يکايک اعضننا  جام ه در هاانتخابمشنناركت تأثيرگذار و 

س سانت ييح  شت جم ي، از بنيادها  ان شه ديني مايه رنو . رديگيمشناختي اندي

نظام ارتصنناد  نيز با هدف بريرف نمودن نيازها  انسننان در جريان رشنند و تکامل 

 و «هدف نه است وسيله اقتصاد» ذيل مقدمهشود )يم  و ساماندهي گذارهيپا

ويايي جام ه و بروز   ارتصنناد  برا  پهابرنامه(. لذا 43 اصاال 3 و 2 ،1 بندهاو

 .شونديماست دادها  انساني تنظيم 

نگاه مکتبي به انسننان، نقش خانواده در مناسننبات اجتماعي و كارويژه زن در 

اصننل ) خانواده واحد بنياديح جام ه. در ايح نگاه، كنديمخانواده را متفاوت تفسننير 

در  «تواطق عقيدتي و آرماني»و ت الي انسننان اسننت و  «رشنند»و كانون اصننلي  (1٠

شکيل خانواده صل ،ت سي  يا سا . نقش مادر  نيز در ايح رويکرد، در شوديمرلمداد ا

 ذيل مقدمهخورد )يمررم « مکتبي»  هاانسننان، پرورش هاتيمسننئولكنار سنناير 

 (.«اساسي قانون در زن»

  هاموهبتبه عنوان )  ادانسننان و آز  كرامت و ارزش واال ٢اصننل از  6بند 

مثابه يکي از اركان اعتقاد  نظام دانسته را به او در برابر خدا تيتوأم با مسئول الهي(

گانه، اهميت وااليي بدان داده اسننت. انسننان در پرتو و در رديف اصننول اعتقاد  پنج

آزاد  خداداد خود رادر اسننت كرامت اكتسننابي را به دسننت آورد. در ايح م نا طراتر 

مند    است كه به واسطه بهرهامسئوالنهرطتح از سطح كرامت ذاتي در گرو آزاد  
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حاصنننل  قل  مت ع کديگر از ديگر اب اد  هاانسنننانبرابر   14.شنننوديماز ن  با ي

اصل  14و بند  ٢٠، 19اسالمي است كه از جمله در اصول شناختي جمهور انسان

 تجلي ياطته است. 3

 عنوان نظام سياسيانعكاس مكتبي بودن در  1-2

سلمان ايران در اواخر دهه جمهور  سالمي مردم م صول انقالب ا سالمي مح ا

است. لذا يبي ي است كه خواست انقالبيون در درجه نخست در عنوان نظام  135٠

صله كمتر از  سيِ برآمده از ايح انقالب تجلي يابد. به طا روز از تاريخ پيروز   5٠سيا

سو  ر شد. طارغ از هاتودههبر انقالب و انقالب، نوع نظام از    مردم انتخاب و تأييد 

 15  بياني انقالبيون و بيانات صننريح رهبر انقالبهاجلوهشنن ارها و يومارها و سنناير 

ست مردمي از  شت،  هاماهكه همگي حکايت از ايح خوا سهمهپيش دا سي پر سا ي ا

سم 135٨كه در دهم و يازدهم طرورديح  ستيح تجلي ر شد، نخ پيوند »ي از برگزار 

سي جديد با مکتب مورد ربول مردم سيا سخهبود. در ميان انواع « نظام  يي كه هان

سو   سي از  سيا سي مطرح هاگروهبرا  نوع نظام  سيا همچون  شديم  مختلف 

«  اسالميجمهور »، 16جمهور  دموكراتيک اسالمي، جمهور  دموكراتيک و غير آن

سيد. ست كه خوبي در به 1٧به تأييد امام و امت ر مقيد « جمهور »ايح عنوان هويدا

 شده است.« اسالمي»به وصف 

اسننالمي، بُ د  جمهور   هايژگيو امام خميني در پاسننخ به پرسننشنني درباره

صوير كردند كه سالمي بودن را چنيح ت ست مهم آنچه ا ست ضوابطي ا  ايح در كه ا

                                                                                                    
سي حقوق هاشننمي، نک: 14 سا سالميجمهورو ا  ، زدي و 1٠4-9٧ صننص :٢ ج ،ايران ا

 مباني عباس، ي،ك ب و 51-45 صص ،13٧5 ر،يركبيام تهران: همه،  برا ياساس رانون محمد،

سالميجمهورو نظام تحليلي صول بر مبتني ايران؛ ا سي قانون ا سا شکده تهران: ،ا  پژوه

 114-1٠٨ صص ،1394اول: چاپ نگهبان،شورا 
 3٨5-413-4٠4-٨39-391-396 صص :5 ج پيشيح، ،امام صحيفه خميني،موسو  15

صر ايرانموسننسننه طرهنگي هنر  ردر واليت،   16 شنفكران در تاريخ معا ، تهران: ردر نقش رو

 ٢٠٠-199صص : 3ج ، 139٠واليت، چاپ دوم: 
ضي، مطهر ،  1٧ سالمي انقالب آينده مرت  ج ،13٨9 صدرا، تهران: ،آثارمجموعه در ايران ا

 ٢19-٢1٧ صص :٢4
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مسنننئوالن و  انتخابآن اسنننت كه در ها آن حيترمهم و باشننند حاكم بايد حکومت

 رواعد كليه اجتماعي، شئون ساير و ارتصاد  و سياسي مشيخط زمامداران و اتخاذ

 اصول را حکومت ايح اساسي رانون در اصلي خطوط. شود مراعات اسالمي موازيح و

 18.دهديم تشکيل شده، بيان سنت و ررآن در كه اسالم، مسلّم

سالمي» شکل آن، انتخاب حاكم از يرف عامه « جمهور  ا ي ني حکومتي كه 

مردم و نه گروه خاصننني اسنننت و برا  مدت مورت و نه به شنننکل موروثي ت ييح 

سالمي شوديم ساس م يارها و موازيح ا سالمي، ي ني بر ا ، و محتوا  آن حکومت، ا

چون اسننالم به  ، ي نيكنديممحتوا  ايح حکومت را بيان « اسننالمي»اسننت. كلمه 

شر، ايح حکومت با  شئون زندگي ب ست برا  همه  عنوان يک ديح و مکتب، يرحي ا

سالمي اداره  صول و مقررات ا سالمي حركت  شوديما صول ا  19.كنديمو در مدار ا

  نظر  گسنننترده ررار هانزاعالبته ايح پيوند ميان جمهوريت و اسنننالميت محل 

اصطالح، لزوم مکتبي بودن نظام سياسي  ردر مسلم و ارتضا  حدارلي ايح ٢٠گرطت.

 ٢1است.

 تجلي مكتبي بودن در مبناو حايميت و حكومت 1-3

يرح حکومت اسالمي بر كه  آمده است« حکومت اسالمي»در مقدمه ق.ا ذيل 

انگيزه مشخص و منسجم نويني  ،پايه واليت طقيه كه از سو  امام خميني ارائه شد

                                                                                                     
 391 ص :5 ج و 436 ص :5 ج پيشيح، ،امام صحيفه خميني،موسو  1٨
 33٠ ص همان، ،مرتضي مطهر ، 19
 و جمهوريت» محمدجواد، ارسننطا، و ٢1٨-٢٠4 صننص پيشننيح، كديور، نک: نمونه عنوانبه  ٢٠

سالميجمهورو نظام تحليلي مباني به نگاهي در «تواطق؟ اي تضنناد اسننالميت؛  رم: ،ايران ا

 499-4٧٨ صص ،13٨9دوم: چاپ كتاب، بوستان
 تسر  يرح خصوص در نگهبان شورا  14/٢/٨٨ مورخ 3٢4٠٠/3٠/٨٨ شماره اظهارنظر نک: ٢1

صوب تهران شهردار  م امالت نامهآييح  يک باال  شهرها  ها شهردار  به ٢5/1/1355 م

 در اسالمي. شورا  مجلس 19/1/13٨٨ مصوب استان مراكز و شهرهاكالن جم يت، نفر ميليون

ً مصوبه ايح  نگهبان،شورا  تحقيقات مركز بود. شده استفاده «ايران شاهنشاهي كشور» از مکررا

سي سي دادر سا سالميجمهورو در ا  م اونت تهران: زاده، موسنني ابراهيم تدويح: ،ايران ا

 .1 ص ،139٠ نخست: چاپ  ،جمهوراستير نهاد مقررات و روانيح انتشار و تنقيح و حتدوي
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. ايح ه اصننيل مبارزه مکتبي اسننالم را گشننودرا در مردم مسننلمان ايجاد نمود و را

شه  سي دارد كه مبارزات انقالبيون بر مبنا  يک اندي سا عبارات داللت بر ايح نکته ا

صننورت كلي، صننورت م يح، اگرچه بهسننياسنني مشننخص و توجه به آرماني ازپيش

واليت طقيه »گرطت و نه صنننرطاً بر مبنا  اعتراض به وضنننع موجود. ذيل عنوان مي

نظريه واليت  تحقق ساز  برا زمينهي عبارت از رانون اساس شأن و كارويژه ،«عادل

عنوان رهبر هالشنننرايطي كه از يرف مردم برهبر  طقيه جامع طقيه ي ني اسنننتقرار

 دانسته شده است. شودشناخته مي

سالم» عنوان ذيل سالمي و  «شيوه حکومت در ا ساخت كلي دولت ا در مورد 

آمده  زايينکات بصنننيرت و اهداف چنيح نظامي چنيح دولتيها  حاكم بر ارزش

ست: ست ا شروعيت ،نخ  عميقاً گروهي و طرد  سلطه و يبقاتي حکومت هرگونه م

ست. ق.ا و شده نفي ضميح نموده ا ستبداد طکر  و اجتماعي را ت لذا  نفي هرگونه ا

 ي در جام ه اسنالمي به رسنميت شنناخته شنده و لذا حق ت ييح سنرنوشنت جم

ستبداد و حکومت موروثي و تحميلي، مطلقاً بي ست.سلطنت، ا اطزون بر ايح،  اعتبار ا

 يک در وسنننتهيپهممؤمنانِ متشنننکل و به»خواسنننت آرمان و ان کاس  ،حکومت

 هدف كه شده ت ريف ،«مشترك منف ت دارا   گراهايمل» اجتماع نه و ،«سرزميح

انسننان در  «رشنند» و الهي اخالق به متخلق  هاانسننان «تربيت» چنيح حکومتي

. يجم  مناطع محور با جام ه «اداره» صننرطاً نه و اسننت؛ حركت به سننو  نظام الهي

 به مشروط و سرنوشت ت ييح حق براساس بلکه تحميلي، نه تکامل، و رشد ايح البته

ها  گير عناصننر اجتماع در تمام مراحل تصننميم همهمشنناركت ط ال و گسننترده 

شت سرنو سي و  ست )سيا صل  ٨نک: بند ساز برا  همه اطراد ا با . همچنيح (3از ا

  هاتيمسئول  دارعهده م يار، حکومت مبنا  عنوانبه اسالمي  هاآموزه اشاره به

سي و اجتماعي صول شود )يم حييت  «بودن صالح» سيا ، 1٠9، 91، 6٧، 5نک: ا

 آرمان اسننالمي، نهضننت طرامرز  و يمکتب ماهيت به اشنناره با زين نهايت در. (115

ضا  جام ه، . همه موارد كنديم يادآور  را «واحده امت» شده )پيوند ايماني اع ياد

نقش هدايتگر  و رسالت تربيتي حکومت، زمامدار  شايستگان و آرمان امت واحده 

برآمده از انديشه امامت در مکتب تشيع را ترسيم  سياسي مختصات نظام اسالمي(
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 .دينمايم

صدر  شت الهي حاكميت كه در  صل سر بازتابيده، برگرطته از اعتقاد ناب  56ا

اسننالمي نخسننتيح پايه ايماني جمهور  ٢توحيد  اسننت كه در بند نخسننت اصننل 

ست. ايح ديدگاه برآمده از آموزه ر شده ا رآنيِ حاكميت مطلق و ذاتي خدا بر م رطي 

صراحت هرگونه تناطي ميان به 56مفاد اصل برايح، است. اطزون هاانسانكل خلقت و 

حاكميت مردم بر سرنوشت ريشه . چه، كنديمحاكميت الهي و حاكميت ملي را رد 

تا بر  به مردم ايح حاكميت را در حدود م يني داده  در اراده الهي دارد؛ ي ني خدا 

را همان خدا ت ييح « حاكميت بر سرنوشت»نوشت خود حاكم باشند. لذا حدود سر

 كرده است.

بودن انديشنننه حکومت ديني و اتکا   زادرون، عالوه بر اثبات 1مفاد اصنننل 

ست. جمهور  سي بودن نوع حکومت ا سالمي به مبنا  ررآني، ناطي التقايي و ارتبا ا

اسالمي مبنا  تأسيس جمهور چ[ به تصريح نص اصل، حکومت حق و عدل ررآن 

اسنننت؛ چون ررآن مسنننلمانان را به تشنننکيل حکومت بر مبنا  حق و عدل طرا 

سته از انقالب كنديمو ضوابط حقانيت حکومت را تبييح  ٢٢خوانديم ، حکومت برخا

. لذا همان حکومت حق و عدلي كه شوديماسالمي نيز بر چنيح اساسي بنيادگذار  

يل حکومت در   آن در ررآن كريهاشننناخص نا  تشنننک م ترسنننيم شنننده، مب

 ٢3اسالمي است.جمهور 

  اسالمي، نقطه عزيمت و انگيزه ملت هاآموزهي و نيددرونكوتاه آنکه رويکرد 

اسنننالمي ايران بوده اسنننت و نه مسنننلمان ايران در پديد آوردن حکومت جمهور 

خواهانه غربي. البته ايح به م نا  تأثيرناپذير  مطلق انقالب ايران   آزاد هاشهياند

ي نيسننت؛ بلکه تأكيد بر خلوص و اصننالت اسننالمي المللحيب  و امنطقهاز حوادث 

 انقالب است.

 مكتبي بودن زمامداران و هنجارهاو حايم 1-4

در ايجاد نهادها و بنيادها  سننياسنني كه خود پايه تشننکيل جام ه اسننت بر »

                                                                                                     
 «مائده» 4٨-44 آيات و «ص» ٢6 هيآ و «نساء» 64 هيآ ،«حديد» ٢5 هيآ كريم: ررآن نک: ٢٢
 .45-4٠ صص پيشيح، ك بي، نک: ٢3
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سا صالحان عهدها گردند. )ان االرض دار حکومت و اداره مملکت ميس تلقي مکتبي، 

ضابطه صالحون( و رانونگذار  كه مبيح  ست يرثها عباد  ال ها  مديريت اجتماعي ا

يان مي نت، جر مدار ررآن و سننن يه بر  ناح جد  از  ظارت دريق و  نابرايح ن بد. ب يا

 عادل( امر  محتوم و ضرور  استا  ههد )طق شناسان عادل و پرهيزگار و متاسالم

لذا مهمتريح شننئون حاكميتي اعم از تقنيح )ماهيت و سنناختار( و يا تصنند  « ٢4...

اسالمي، مقيد به رعايت ضوابط مکتب اسالم است. با مناصب حکومتي در جمهور 

صول نک:ا )  ق.جا جاتوجه به ايح مبنا، در   و 157 ،115 ،109 ،91 ،67٢5 ،5 ا

شاهده مي( ايح دغدغه 162 ساس شم صب ح ود كه اطراد  در رأس امور و در منا

، «دانش و كارداني»سياسي، ررار گيرند كه م يارها  مکتبي در امر زمامدار  ي ني 

 ٢6را دارا باشند.« شايستگي اخالري»و « ت هد و التزام مکتبي»

به عنوان اصلي با محتوا  طرادستور  در ق.ا، مکتبي بودن حکومت  4٢٧اصل 

ايح اصننل،  ٢٨  كرده اسننت.سننازياسنناسننصننورت شننفاف، رانونگذار  را به در ب د

                                                                                                    
 96 و 91 ،٧٢ ،4 اصول نک: «اسالم در حکومت شيوه» ذيل مقدمه ٢4
اليحه »شورا  نگهبان در مورد  11/1/13٨٢مورخ  ٢٧1٢/3٠/٨٢ شمارهاز اظهارنظر  1٠بند در  ٢5

چنيح  مجلس شورا  اسالمي 141٢/13٨1مصوب « اصالح رانون انتخابات مجلس شورا  اسالمي

با توجه به اينکه يکي از روا  حاكم كه نقش مؤثر در شننئون مختلف حاكميت نظام »آمده اسننت: 

سالمي دارد مجلس ست، ا سالمي ا سالم و نظام مقدس جمهور   شورا  ا حذف التزام علمي به ا

( 3( و حذف وطادار  به اصننل مترري واليت مطلقه طقيه از بند )٢٨( ماده )1اسننالمي ايران از بند )

سالمي در بند ) شورا  ا سلمان بودن برا  نمايندگي مجلس  شرط م ( 1ايح ماده و ايالق اكتفا به 

كه عامل به احکام  شننودي( مسننتلزم تجويز ورود اطراد  به مجلس م11ه )( موضننوع ماد٢٨ماده )

اسننالم نيسننتند و التزام عملي به نظام مقدس جمهور  اسننالمي ايران ندارند و نيز وطادار به اصننل 

شنديمترري واليت مطلقه طقيه نم شرع و مغاير بند  با لذا بند اخيرالذكر از ايح جهت خالف موازيح 

 http://yon.ir/yZC8q رابل دسترسي در« رانون اساسي شناخته شد. 6٧و اصل  3اصل  1
شتي، حسيني نک: ٢6 سالميجمهورو حزب سيدمحمد، به  ،139٠اول: چاپ روزنه، تهران: ،ا

 5٠-49 صص
 ٨/٢/136٠ مورخ 19٨3 شماره نگهبانشورا  تفسير  نظر نک: ٢٧
رانون اساسي، موازيح  4منطوق اصل برا  مالحظه ديدگاهي كه، آشکارا و برخالف نص صريح و   ٢٨

اسالمي را منب ي طرعي در حقوق اساسي ايران رلمداد كرده و موازيح اسالمي را هنجار برتر نسبت 
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مراتب هنجارها ررار داده به نحو  كه هنجارها  اسننالمي را در رأس هرم سننلسننله

ساس ايح  ست كه بر ا صول ق.ا منوط به آن ا اعتبار همه روانيح و مقررات از جمله ا

، ايح اصل بر عموم و ايالق همه 4اصل مطابق طراز دوم  ٢9موازيح ايجاد شده باشند.

ست و با توجه به مفهوم راعده  صول ق.ا حاكم ا شح « حکومت»ا صول طقه، رو در ا

تفسننير   توانينمكاررطته كه از هيچ ايالق و عمومي كه در اصننول ق.ا به شننوديم

 3٠ارائه داد كه برخالف موازيح اسالمي باشد.

 ميرسميت دين اسالم و تغييرناپذيرو اصول اسال 1-5

ديح رسمي ايران را اسالم و مذهب رسمي را مذهب ج فر  دوازده  1٢اصل 

صل را به نحو   كنديمامامي اعالم  س، «غيررابل تغيير»و ايح ا سا . كنديم  سازيا

اسالمي نسبت ي حکومت جمهور يرطيباعالم رسميت ديح و مذهب به م ني نفي 

ضميني ب صل كه ت ست. تغييرناپذير  ايح ا سالمي به ديح ا ست از ا نياديح برا  حرا

ستا   صميم و اردام در را ست كه هرگونه ت ست، بدان م نا سي ا سيا ماندن نظام 

شخصي و يا هرگونه تبليغ  سو  هر نهاد و گروه و  سمي از  ض يف ديح و مذهب ر ت

 3٢و31بر ضد ايح دو، برخالف ق.ا است.

                                                                                                     
بررسي صالحيت نامزدها  »به روانيح عاد ، و نه حاكم بر رانون اساسي دانسته نک: ياور ، اسداهلل، 

، ٨٠شماره  1396، زمستان ٢٠ات حقوري، دوره تحقيق« انتخابات توسط شورا  نگهبان: تأملي ديگر

 ٢زيرنويس  ٢16ص 
صل ايح اب اد مورد در تفصيل برا  ٢9 صل» سيدمحمد،  اخامنه نک: ا ساسي رانون چهارم ا  ،«ا

 ابراهيم، ،زادهيموس و 4٢-٧ صص ،1369 وزمستان پاييز ،153 و 15٢ شماره وكال، كانون مجله

 ،13٨9تابسننتان ،٢شننماره ،حقوق ،«اسنناسنني رانون چهارم اصننل از شننناختي طرجام تحليل»

 .٢4٠-٢36صص
 ق.ا، مذاكرات مشروح صورت يدبهشتي،شه ؛٢14-٢13 صص :1 ج پيشيح، عميدزنجاني، نک: 3٠

 .345-346 صص :1 ج
 (،1٠4 و 1٧٠ ،91 ،٧٢ اصننول) تقنيني گوناگون اب اد در مذهب رسننميت آثار مالحظه برا  31

سي صول) سيا ضايي و (115 و 6٧ ،5 ا صول) ر شمي، نک: (16٧ و 163 ،61 ا سي حقوق ها سا  ا

 .169-165 صص :1 ج ايران، اسالميجمهور 
 هسننتند، شنني ه ايران مسننلمان مردم اكثريت چون كه بود آمده ق.ا نويسپيش 13 اصننل در 3٢

 ؛6 ص :4 ج ق.ا، مذاكرات مشننروح صننورت بود. خواهد كشننور رسننمي مذهب ج فر  مذهب

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/284/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/41969
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/41969
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صل ذيل  صول  محتوابر تغييرناپذير   1٧٧ا سالم بهمربوط  ا  نظام دنبوي ا

حتي از يريق طرايند بازنگر  و يا رطراندوم عمومي، تصننريح و راه غيرمکتبي شنندن 

اسنننالمي از يريق بازنگر  در ق.ا را مسننندود و مکتبي باري ماندن نظام جمهور 

 اسالمي را تضميح كرده است.جمهور 

 تعظيم شعائر ديني 1-6

سي سا صولي را ا ش ائر مذهبي ا شت  ساز  نموده كه بر پايه ق.ا برا  بزرگدا

ست. در  صول اعتقاد  رابل تبييح ا صل التزام به ا شور،  1٧ا سمي ك مبدأ تاريخ ر

سال  سازخيتارهجرت  سالم از مکه به مدينه در  شده و  13پيامبر ا ب ثت ررار داده 

 م تبر است. انداطتههر دو تاريخ شمسي و رمر  كه بر پايه ايح تاريخ سامان ي

ريخ هجرت پيامبر به عنوان مبدأ تاريخ كشور به م نا  توجه اعتباربخشي به تا

به اهميت ايح وار ه تاريخي در سننرنوشننت جام ه بشننر  و به ويژه امت اسننالمي 

است. ذكر هجرت پيامبر از مکه به مدينه و تشکيل دولت اسالمي در مدينه پس از 

انديشننه  هجرت در متح ق.ا، نشننانگر توجه رانونگذار اسنناسنني به پيشننينه تاريخي

ضمح اينکه  33سياسي اسالم و لزوم پاسدار  از آن در متح رسمي ميثاق ملي است.

با توجه به سنننابقه تاريخي تالش نظام پهلو  در حذف تاريخ هجر  و جايگزيني 

شاهي شاهن سلو به تبع آن جدا كردن  34تاريخ  سالمي از عقبه هان   آتي جام ه ا

مام خمي فت ا خال ردامتاريخي و طرهنگي خويش و م با آن ا گذار 35ني  رانون ردام  ، ا

 36.رسديم  ايح مطلب موجه به نظر سازياساساساسي در 

صل  سمي هفتگي در ذيل ا نيز در  1٧اعالم ت طيلي جم ه به عنوان ت طيل ر

شود. جم ه يکي از چهار عيد رسمي اسالم و مذهب ج فر  هميح راستا ارزيابي مي

                                                                                                    
 .36٧ ص :4 ج پيشيح، امام، صحيفه خميني،موسو  نک: همچنيح

 .٢4٧ ص :1 ج پيشيح، سياسي، طقه عميدزنجاني، نک: 33
 اسننناد روايت به شنناهنشنناهي به هجر  تقويم تغيير» سننميه، زيد ، و زهرا موسننيوند نک: 34

 .496-4٧1 صص ،6 شماره ،بهارستان پيام ،«سنا مجلس
 .1٧1 ص :3 ج پيشيح، خميني،موسو  نک: خميني امام موضع مشاهده برا  35
 .٢٠5-٢٠٠ صص پيشيح، يزد ، نک: 36
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م روز جم ه به عنوان ت طيل رسمي، ريشه اعال 3٨است. 3٧)رربان، ططر، غدير، جم ه(

در اهميت و طضنننيلت روز جم ه در تفکر اجتماعي اسنننالم و اهميت ويژه آن در 

سي اجتماعي نماز جم ه،  سيا سلمانان دارد. با توجه به كاركرد  ساز  م نو  م خود

. انتخاب جم ه به عنوان روز شنننوديمتر اهميت جم ه در ت اليم اسنننالمي روشنننح

سمي  سم  39هفتگيت طيل ر شركت آحاد امت در مرا شه مکتبي و لزوم  بر پايه اندي

هفتگي عباد  سياسي نماز جم ه و خودساز  م نو  و اجتماعي است. روز جم ه 

كار، طرصت و توان با طراغت از شغل و  بتواند هر طرديي است كه هامجاليکي از آن 

ساز  برا يكاط س م نو  خود سي،  شركت ط ال د يو اجتماع يا شور   ر رهبرو  ك

شته باشد ) كشور )اصل در پرچم رسمي « اكبراهلل»ريد ش ار  .(43از اصل  3بند دا

 گاه ان کاس ش ائر ديني در عناصر شکلي نظام است.( ديگر تجلي1٨

سي جمهور لذا  سا سالمي بهمطال ه اجزا  گوناگون حقوق ا صراحت گويا  ا

  اسالمي و اصول هاارزش ا پايبند به سلسلهجد خود را آن است كه ايح نظام، به

  كه اگونه؛ به كنديمو مشروعيت خود را در پيوند با آنها ت ريف  شناسديممکتبي 

 .كنديمكنار گذاشتح ايح مؤلفه، نظام سياسي را از محتوا تهي 

و عنصر ايمان براو تشكيل جامعه گذارهيپاملت مسلمان ايران؛   -2

 سياسي

صائص من صربهيکي از خ سي جمهور ح سا ست كه طرد حقوق ا سالمي آن ا ا

عنصنننر جم يتي ايح نظام سنننياسننني بر مدار ايمان مذهبي شنننکل گرطته اسنننت. 

ضيح صر جم يتي تو سي و عن سيا ساني جام ه    هادولتآنکه ملت، نمايانگر ب د ان

شناخت  ست و  سي ا سيا ساخته بر جام ه  سي بر سا ست. حقوق ا   هامؤلفهمدرن ا

گام محور  برا  شناسايي نظم حقوق اساسي است. عنصر جم يت  جام ه سياسي،

. رديگيمبر پايه مفهوم هويت ملي شنننکل  4٠  مليهادولتبه مثابه يکي از اركان 

                                                                                                     
 .٢64 ص :1 ج ،136٢ :اول چاپ ،مدرسيح جام ه :رم ،الخصال علي، بح محمد بابويه،ابح 3٧
 .٢4٨ ص :1 ج پيشيح، عميدزنجاني، 3٨
 6٠1 و 599 صص :1 ج ،ق.ا مذايرات مشروح صورت خزعلي، و منتظر  39
 59-56 صص پيشيح، ي،پناه تيشر راضي 4٠
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ضا  آن در اثر  ست كه اع ساني ا سي آن گروه ان سيا ملت، در رويکرد  حقوري و 

نسننبت به جماعت، عوامل پيونددهنده ماد  و م نو  به يکديگر وابسننته شننوند و 

 41احساس ت لق كنند و سرنوشت خود را با ساير اعضا يکي بدانند.

اسننالمي برا  اشنناره به عنصننر جم يت )ايرانيان(، اغلب از واژه ق.ا جمهور 

در حقوق اساسي، در  آشنانامبهره برده است. در كنار ايح واژگان « ملت»و « مردم»

صول ق.ا از  شده برا« امت» واژهدانشمقدمه و ا ستفاده  شاره به ييف جم يتي ا   ا

 43و4٢است.

ستفاده شده، غير از يک مورد كه « امت»در مقدمه ق.ا كه چنديح بار از واژه  ا

ستناد به  سلمانان در « امت»، 44سوره انبيا 9٢ هيآبا ا امت واحده جهان )بر جام ه م

ساير كاربردها،  ست، در  سالمي( منطبق ا سياسي اي»به م نا  « امت»ا «  رانجام ه 

اسننت كه ويژگي متمايزكننده ايح جام ه، « ملت مسننلمان ايران»و به ت بير ديگر 

اسنت. در حقيقت، اسنتفاده از « رهبر  ديني»و « مکتب اسنالم»تشنکل بر محور 

ملتي »يا « ملت مسلمان»، «امت اسالمي»، «مردم مسلمان ايران»ت ابير  همچون 

مان و انقالبي همگي دال بر ايح برا  اشننناره به ايرانيان مسنننل« كيش و همفکرهم

 45محور بنياديح است.

                                                                                                    
 1٨4 ص :3 ج پيشيح، عميدزنجاني، و 5٧ ص همان، 41
صيلي مالحظه برا  4٢ ستره و مفهوم تف سي حقوق در امت ييف گ سا سالميجمهور  ا  ايران ا

 اسننالميجمهور  اسنناسنني حقوق در امت مفهوم» حامد نيکونهاد، و محمدجواد ارسننطا، ر.ك:

 4٢-3٨ صص ،1393 زييپا ،9 شماره سوم. سال عمومي. حقوق دانش ،«ايران
 ندارد هم ضننرورتي و نباشنند م نا يک به كاربردها، همه در «امت» كه رسننديم نظر به البته 43

ستفاده الفاظ شند. م نا يک به موارد همه در واحد، متح در شدها  مانند واژگان برخي ق.ا در با

 نظر و 13٨ اصل از نگهبانشورا  15/6/13٧1 مورخ ٢1٠1 شماره تفسير  نظر نک:)«رانون»

ماره تفسنننير  لت» و (1٧٠ اصننننل از ٢1/1٠/13٨3 مورخ 93٨٧/3٠/٨3 شننن نک: «دو ( 

 حقوق ،«ايران اسننالميجمهور  اسنناسنني رانون در دولت مفهوم» كوروش، اسننتوارسنننگر ،

 اند.نرطته كار به م نا يک به موارد همه در (٨5-49 صص ،11 شماره 13٨٨ تابستان اساسي،
 «طاعبدونِ ربُّکم أنا و واحدة أمۀ أمتکم هذه إنَّ» 44
سي مجلس مذاكرات در 45 ضع در نيز نهايي برر ستفاده «امت» از گوناگون موا  ررينه كه شده ا

 م نا به «امت» پرشمار  موارد در است. ق.ا تصويب طضا  در آن م نا  ياطتح ا بر مناسبي
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كار رطته اسننت. با نيز به 1٧٧و  1٠9، 5٧، 11، 5در اصننول « امت»كليدواژه 

و با عنايت به اينکه امام امت،  5در اصنننل « اسنننالميدر جمهور »توجه به ررينه 

از سننو  خبرگان منتخب مردم ايران  1٠٧همان رهبر  اسننت كه به موجب اصننل 

سي و با توجه به اينکه ق.ا جمهور  شوديمتخاب ان سيا صوالً برا  جام ه  سالمي ا ا

در ايح اصننل همان « امت»ايران تدويح شننده و به تأييد ملت ايران رسننيده، مراد از 

روام « رهبر  مکتبي»و « اكثريت رايع مسلمان»است كه با دو مؤلفه « ملت ايران»

در « ملت»، بسننيار نزديک به مفهوم 1٧٧و  5٧، 5در اصننول « امت»لذا  46يابد.مي

؛ با ايح توضيح كه محور بنياديح وحدت در ايح اجتماع 4٧ادبيات حقوق اساسي است

است. اطراد جام ه « رهبر  مکتبي»و « ايمان مذهبي»، عنصر اطتهيسازمانسياسي 

اسننالمي با وجود سنناير پيوندها و عناصننر مشننترك يبي ي و تاريخي و غير آن، بر 

به  3. تکليف دولت در اصنننل اندآمدهيمان مذهبي و زعامت ديني گردهم مبنا  ا

ساعد » شد براايجاد محيط م ضا  ر ساسي بر اخالر ليط با  مبارزه  و تقوو  مانيا ا

 حيبي عموم ت اوني و اسالم  برادر ميتحکو  توس ه»و « مظاهر طساد و تباهي هيكل

ضا  جام ه «مردم همه ست. چه، تقويت برادر  ميان اع ستا ا شواهد  در ايح را  ،

ضا  شده و پيوند اع سجام و يگانگي بر محور ايمان مذهبي  سالمي، موجب ارتقا  ان ا

 وحدت(.كند )مي ترمستحکمرا 

بنابرايح محور بنياديح اتحاد و احسننناس ت لق آحاد جام ه و مؤلفه اصنننلي 

تاريخ »و يا « يالمللحيبمرز جغراطيايي »، «مناطع ملي»ان زيربنا  جام ه سياسي اير

سي، عامل « مشترك سا  بخشوحدتو غير اينها نيست؛ بلکه مطابق موازيح حقوق ا

                                                                                                     
 آمده «اندبوده خميني امام ي ني ديني رهبر  پيرو و مسلمان آنها رايع اكثريت كه ايران ملت»

 :٢ ج و 555-5٠9-3٧٠-369-36٢-٨٠-54 صننص :1 ج ق.ا، مذاكرات مشننروح صننورت اسننت:

-1٧٢6-1691-15٢9-114٧ صننص :3 ج و 11٨3-114٧-11٢3-11٢٢-1٠٨6-٨3٧ صننص

1٨19 
 نيکونهاد، و ارسطا نک: «مسلمان غالباً ملت» م نا  به امت بر دال ديگر شواهد مالحظه برا  46

 ٢5 سشيرنويز 45 و 4٢ صص پيشيح
 نژاد، ارامت، محل از نظرصننرف جهان مسننلمانان همه بر مشننتمل 1٠9 و 11 اصننول در امت 4٧

 است. عوارض ساير و روميت زبان،
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دو عامل اعتقاد اسالمي  سازديماساسي ايح جام ه، كه آن را از ساير جوامع متمايز 

نفي تأثير عوامل و رهبر  ديني )امامت سننياسنني( اسننت. البته ايح امر به م نا  

ياشننده و يا وجود عناصننر  ديگر مانند زبان و خط رسننمي و مشننترك در تحکيم 

ايح م ناست كه بدون آن دو عامل اساسي،  بخشالهامجد وحدت ملي نيست. اما به

  4٨نيست. ريپذروامملت ايران در پهنه حقوق اساسي ايران 

  ريگشننکلرا  ب« علقه ميان آحاد مردم»اگرچه در جام ه سننياسنني وجود 

صالت ايراني  ست، ولي ايح پيوند لزوماً از يريق تاب يت يا ا ضرور  ا سي  سيا رابطه 

 ايجاد يک ملتِ  اندكردهدرسننتي اسننتدالل به 49. همانطور كه برخيشننودينمتأميح 

شکل و پايدار و مت اون، جز از راه وحدت عقيده و آرمان، امکان ست. تنها مت پذير ني

اطراد آن با آزاد  كامل،  ٔ  شمرد كه همه «ملت واحد»وهي را توان گردر صورتي مي

شركا سم زندگي و يکزندگي اجتماعي را انتخاب نموده و   خود  ديگر را در راه و ر

 نظم اجتماعي و عقيده مواطق بيابند.

و طراتر  يمتفاوت حکمران  ما را به الگو ران،يامت ا هيمابه درون  توجه جد

 هينظر  هاو مؤلفه يكه با مبان سنننازدياز دولت رهنمون م  دياز آن، سننناخت جد

( اسنننتيحوزه اخالق از سننن کيو تفک حينهاد دولت از نهاد د ييدولت مدرن )جدا

ساستيسازگار و هماهنگ ن شنا س مقوله حيا يي. ازجمله آثار  سيدر نظم   يكنون يا

ست: نف حيچن سبت به د ييرطيب يا  ياخالر فيتکال ينيبشيو اخالق؛ پ حيدولت ن

دولت؛ لزوم وجود منصننب امامت در سنناختار   برا ينيطراسننرزم  هاتيو مسننئول

 ي.و مصالح امت بزرگ اسالم يمناطع مل انيت ارض م )و نه رطع( دطع ؛ياسيس

                                                                                                    
سالمي،جمهور  ق.ا ديدگاه از ملي هويت تحليل در اندگفته برخي كه همانطور 4٨  به بايد هم ا

سان وجود  ت ريف سان كرامت همانا كه الهي ديدگاه از ان  و داشت توجه ملتي و روم هر از هاان

شتراكات به هم شي طرهنگي ا ست از نا ضايي كرد. عنايت تاريخي زي شيح،پ جوكار، و ر  صص ي

 63 و 61
 طرهنگي و علمي مؤسسه رم: الهامي، داود ترجمه ،اسالمي حكومت مباني ج فر، سبحاني، 49

 حكومت رقهي مباني حسنننين لي، آباد ،نجف منتظر  و 3٧5 ص ،13٧٠ سنننيدالشنننهدا،

 ،ق 14٠9اول: چاپ كيهان، مؤسسه رم: شکور ، ابوالفضل و صلواتي محمود مترجم: ،اسالمي

 1٨٧-1٨5 صص :3 ج پيشيح، ،سياسي رقه عميدزنجاني، و 5٢5 ص :5 ج
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 استمرار انقالب اسالمي با وجود استقرار نظام -3

سي جمهور  سا ست كه ديگر ويژگي زيربنايي و مغفول حقوق ا سالمي آن ا ا

سالميهاارزشانقالبي مردمي بر پايه »ايح نظام برآمده از  ست. مقدمه ق.ا به «   ا ا

سي، به سا سند متقح تاريخ حقوق ا صريح بر مثابه يک  سالمي انقالب»ت « ماهيت ا

بند به مکتب اسنننالم، كه مطلوب و تأكيد ورزيده و ق.ا برآمده از ايح انقالب را پاي

ست. ق.ا وجه مميّزه انقالب ملت ايران را  شمرده ا سلمان ايران بوده،  مقبول ملت م

ساير  سبت به  شد، ن سي نو  سيا شاهنشاهي و بنا  نظم  شي نظام  كه منجر به طروپا

صر  هانهضت سالمدر تاريخ ايران عن سي، ي ميخواها سا  انقالبخواند. از نظر رانون ا

به ثمر نشست و ايح « آزاد ، حکومت اسالمي استقالل،» در ميان طريادها  مياسال

نهضنننت عظيم با تکيه بر ايمان و وحدت و راي يت رهبر  در مراحل حسننناس و 

 ملت يه بهايي» مقدمه) ديآميز نهضت و نيز طداكار  ملت به پيروز  رسهيجان

سالمي و با امامت د(. «پرداخت ضت به رهبر  زعيم ا شد. امامت ايح نه يني آغاز 

آن ديني كه سننياسننت آن عيح ديانت اسننت و برخاسننته از ايمان و وجدان الهي 

سالمي،  5٠  مردم.هاتوده ستقرار نظام ا مهم آنکه ماهيت انقالبي حکومت، با وجود ا

تداوم ياطته و با اسننتقرار نظام اسننالمي و نهادها  گوناگون آن، انقالب اسننالمي و 

  هاآرماناسنننالمي موظف به پيگير  نيسنننت. بلکه جمهور  اطتهيانيپااهداف آن 

ست. از هميح سطح داخلي و خارجي ا سايل ارتباط جم ي رو مردم انقالبي در  در و

اسالمي بايد در جهت روند تکاملي انقالب اسالمي در خدمت اشاعه طرهنگ جمهور 

 51اسالمي ررار گيرد.

 از انقالب ايرانذكر شننده كه  «حکومت در اسننالم وهيشنن» ليذ ق.ادر مقدمه 

سالمي ض ف برخوردار و محتوا  ا ست ستکبراحركتي برا  پيروز  تمام م ن ان بر م

                                                                                                     
سي سننيدمحمد، بهشننتي، حسننيني 5٠ سم عدالت، جهاد، از تحليلي برر  امامت، و ليبرالي

 ٨1 ص ،1361 ياسالمجمهور  حزب مركز  دطتر تهران:
سايل» مقدمه 51 شروح صورت منتظر ، نک: همچنيح ؛«جم ي ارتباط و  :1 ج ق.ا، مذاكرات م

 اسالمي جمهور  صداوسيما  سازمان ها برنامه اصول و كلي مشيخط رانون مقدمه ؛45٠ ص

 رانون همان از 46 و 39 مواد و 1٧/4/1361 مصوب ايران
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كشنننور طراهم  از و خارج يداخل اب اد را در «تداوم ايح انقالب»زمينه اسنننت و ق.ا 

در گسترش  اسالمي. بر اساس ايح انديشه انقالبي و در ب د طراملي، جمهور كندمي

سالمي و مردمي ميلي با ديگر جنبشللماروابط بيح شکيل امت ها  ا شد تا راه ت كو

ستم و هموار كند واحد جهاني را ستمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت  و نه  ا

در هميح راسنننتا سنننياسنننت خارجي  در تمام جهان روام يابد. طقط مسنننلمانان،

برا   هادولتتانه با اسالمي تنها منحصر در برررار  روابط ديپلماتيک دوسجمهور 

نيست،  5٢جهان ت هد برادرانه نسبت به همه مسلمانانحفظ صلح و آشتي و يا حتي 

سياست خارجي انقالبي  ريناپذييجداجزء  از مستض فان جهان غيدريب تيحما بلکه

صل از 16 بنداسننت. ) ( برگرطته از چنيح انديشننه انقالبي با محتوا  اسننالمي 3 ا

ست سالم  جمهوركه  53ا شر ،ايران يا سان در كل جام ه ب  ، و نه طقط س ادت ان

و   و استقالل و آزاد دانديرا آرمان خود م ،«شي يان»يا « مسلمانان»يا « ايرانيان»

نان،حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ما يا مسنننل يان  نه طقط ايران  ، و 

ن در هر ارابر مستکبريلبانه مستض فان در باز مبارزه حقو بديح منظور  شناسديم

 54.(154كند )اصل يم تينقطه از جهان حما

با توجه به تداوم ماهيت انقالبي حکومت در ب د داخلي نيز ارتضنننائاتي دارد. 

و با عنايت به سننابقه حکومت اسننتبداد  در ايح نهضننت  اسننالمي و مردمي ماهيت

ضميحايران صاد   كننده، ق.ا ت صار ارت ستبداد طکر  و اجتماعي و انح نفي هرگونه ا

گسستح از سيستم استبداد ، و سپردن سرنوشت مردم به دست  مسيرو در  است

شان تالش مي صل كندخود شده كه با به 3. از ايح رو دولت در ا صورت دائم مکلف 

صننورت را به اسننت مارموانع بيروني حاكميت مردم بر مقدرات خويش مقابله كند و 

 دينما جلوگير   گوناگون مملکتي هاساحتبيگانگان در و از نفوذ  كامل يرد نمايد

                                                                                                    
 19/٢/1369 مصوب طلسطيح مردم اسالمي انقالب از حمايت رانون ٨-1 مواد نک: 5٢
 جلسه، در حاضر نهايي ررسيب مجلس نمايندگان   «آرا اتفاق» به 154 اصل تصويب از پس 53

 جهاني به نيز و ماسننت انقالب اصننالت بر شنناهد و دليل آرا اتفاق ايح» گفت: چنيح سيرئنائب

 مرزها داخل در نيسنننت ررار نديگويم هايب ضننن كه هم يورآن انقالب كهحيا و انقالب بودن

 .15٢٠-15٢1 صص :3 ج ق.ا، مذاكرات مشروح صورت ...« بماند، محصور
 ٢٠/1/1364 مصوب خارجه امور وزارت وظايف رانون 4 ماده نک: 54
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صل 5 بند) صل مفاد و 3 ا صل 8 و 4 بندهاو و 9 ا صل و 43 ا (. اطزون 153 ا

ستبداد و خودكامگ هرگونهبر ايح، دولت بايد  را در داخل از  و انحصاريلبي يمظهر ا

 (.43 اصل 5 بند و 3 اصل 6ببرد )بند بيح 

خاصننني  هادها   به ت ريف ن ردام  هداف انقالبي، ا ظام حقوري برا  تحقق ا ن

)نهادها  انقالبي( برا  پيگير  و تضنننميح اهداف انقالبي نموده اسنننت. نهادها  

منظور تحقق اهداف انقالب و انقالبي، مؤسساتي هستند كه پس از پيروز  انقالب به

ي از مسننائل مهم جام ه تشننکيل شنندند. ي به برختوجهيبپاسنندار  از آن و ترميم 

ياغوت»يي چون هاضنننرورت ها  ادار  و حکومتي رژيم  هاد ، «تحول كيفي در ن

سالمي و انقالبي» سو  نهادها  ا شدن »و « تغيير ماهيت آنها به  شي  جبران متال

صيات ايح نهادها كه «برخي نهادها صو شد. از خ شکيل ايح نهادها    هانام، باعث ت

، 55بنياد، هيأت، كميته، دطتر، سازمان، مجمع، ستاد و شورا ياطتند گوناگوني همچون

عملکرد سنننريع و »، «طقدان تشنننريفات ادار  م مول در ادارات دولتي»به  توانيم

حضننور عناصننر دلسننوز و مت هد به انقالب و پرورش »، «انقالبي در خدمت به مردم

 ررمان به بناها اغلب ايح نهاد 56اشنناره نمود.« نيروها  مت هد به انقالب اسننالمي

يور د و سنننپس بهشنننصنننورت خودجوش ايجاد و يا به ابتکار مردم به رهبر انقالب

 رسيد. مجلس اسالمي يا تأييد رهبر ، شورا  انقالب بهمستقيم و غيرمستقيم 

اصل  5بند   تداوم انقالب اسالمي، تداوم رهبر  در ق.ا است. هانشانهاز ديگر 

اسننالمي اشنناره دارد، بر يکي از مباني اعتقاد  جمهور  عنوانبه« امامت»كه به  ٢

انقالب »از  ٢اصنننل . البته در ورزديمنقش رهبر  در تداوم انقالب اسنننالم تأكيد 

چه، انقالب اسننالمي ايران برگرطته از «. انقالب اسننالمي»سننخح رطته و نه « اسننالم

يامبراكرم كه سنننردمدار آن پ تداد انقالبي بود  قادات ديني و در ام يهاهللصنننلياعت لهعل  وآ

شاره به نهاد رهبر  عالوه بر  5٧بودند. صطالحدر ق.ا برا  ا امر،   امام امت و وليهاا

                                                                                                     
شاهده برا  55 ستي م سناد مركز نک: نهادها ايح از طهر سالمي، انقالب ا  نهادهاو ررهنگنامه ا

 .1٠-٧ صص ،13٨٧اول: چاپ اسالمي، انقالب اداسن مركز تهران: ،اسالمي انقالب
 .1٢-11 صص همان، 56
 ٢59 ص :1 ج ،ق.ا مذايرات مشروح صورت شهيدبهشتي، 5٧
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شاره به امام خميني، از ت بير  1٠٧انقالب استفاده شده و در اصل « رهبر»از  برا  ا

؛ كه عالوه بر نمايش ب د طرامرز  انقالب، حاكي «رهبر كبير انقالب جهاني اسننالم»

 از آن است كه رسالت انقالب اسالمي خاتمه نياطته است.

از  در ق.ا و برخي از روانيح و مقررات، برا  تضنننميح اهداف انقالب نهادسننن

، يکي از اهداف و مباني تشکيل شورا  عالي امنيت 1٧6اصل شده است. به تصريح 

برايح، يکي از مفاد سننوگندنامه اسننت. اطزون« پاسنندار  از انقالب اسننالمي»ملي، 

صل نمايندگان  ست كه 6٧مجلس )ا ستاوردها»نگاهبان ( آن ا سالمي  د  «انقالب ا

به جا  ادغام ، يپاسداران انقالب اسالمسپاه ، 15٠اصل باشند. بر اساس  ملت ايران

از انقالب و  يادامنه نقش خود در نگهبنان  براو ينا جنايگزيني آن،  5٨در ارتش

پابرجا  عنوان يک نيرو  انقالبي مردمي با بار ايماني و ارزشنيبه 59آن  دسنتاوردها

ياطته واضنننح اسنننت كه سنننخح از پاسننندار د نگاهبان برا  انقالبِ خاتمه 6٠ماند.

 ناست.م بي

در طضننا  حقوق اسنناسنني نيز  آشننناناماما روح مکتبي و انقالبي در نهادها  

ست. بديح ترتيب كه  ست. مقدمه ق.ا از ارتش مکتبي سخح گفته ا شده ا در دميده 

، «ايمان و مکتب»تشننکيل و تجهيز نيروها  دطاعي كشننور توجه بر آن اسننت كه 

شد ضابطه با ساس و  سالمي .ا هدف  ايح در انطباق با بديح جهت ارتش جمهور  ا

تنها حراست از مرزها بلکه رسالت مکتبي ي ني جهاد در راه خدا د و نهگيرشکل مي

 61.دار خواهد بودو مبارزه در راه گسننترش حاكميت رانون خدا در جهان را نيز عهده

سالمي در داخل كشور ب د طرهنگي انقالب ا بخشاز ديگر نهادها  انقالبي كه تداوم

شورا به دستور امام خميني در  ست. ايح  شورا  عالي انقالب طرهنگي ا ست،   خيتارا
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شته  زيربرنامهبا اهداطي خاص همچون  ٢3/3/13596٢ شگاهي و هار   مختلف دان

شگاهي مشخطت ييح  ساتيد آگاه و مت هّد و  هادان سالمي، تربيت ا ساس موازيح ا بر ا

شد. جلوگير  راي انه از  شکيل  شگاه ت صر منحرف به محيط دان شورا  ورود عنا

طرهنگ و سننازماندهي امور طرهنگي برا  حفظ   عالي با مأموريت تصننحيح و ارتقا

ستقالل و ت ميق طرهنگ د سالمي ط اليت   باورحيا و در جهت تحقق تمدن نويح ا

شکيل دينمايم سالمي. ت صدور انقسازمان طرهنگ و ارتبايات ا الب ، نمود دغدغه 

ست.به سالمي نيز از نهادهايي  63ويژه در ب د طرهنگي ا شورا  هماهنگي تبليغات ا

اسننت كه تثبيت و تحکيم شنن ائر انقالب اسننالمي را بر عهده دارد تا از ايح رهگذر 

 64 تضميح شود.« امت اسالمي»تداوم روحيه انقالبي در 

اگون نظام اسنننالمي در منابع گونكوتاه آنکه، رسنننالت انقالبي نظام جمهور 

  هاارزشحقوري تجلي ياطته و نهادها  متولي مشنننخصننني برا  تضنننميح تداوم 

ست. ايح  شده ا سيس  شور تأ سالمي در داخل و خارج از ك ، نه هاسازمانانقالب ا

مؤسساتي مقط ي، بلکه در شمار نهادها  اساسي هستند و استمرار انقالب با وجود 

 .دهنديماستقرار نظام را نشان 

 مردمي بودن نظام سياسي -4

سي جمهور  سا ست كه حکومت، مورد ربول مداوم ديگر مؤلفه ا سالمي آن ا ا

سط مردم و هم به  سي تو سيا ست؛ هم به جهت انتخاب مکتبّ مبنا  نظم  مردم ا

صورت مستمر. رسميت ديح جهت ايفا  نقش مردم در اداره امور جام ه سياسي به

ا  نقش پررنگ عنصننر مذهب در انتخاب عشننر ، گوياسننالم و مذهب ج فر  اثني

سو  مردم به عنوان  سالم حاكي از انتخاب مکتب از  سميت ديح ا ست. ر مردمي ا

مبنا  مناسننبات سننياسنني و اجتماعي آنها اسننت. مردم مسننلمان ايران بر اسنناس 

  اسنناس نوِ مناسننبات زيريپاعتقادات ديني خود و آزادانه، مبنا  اسننالمي را برا  

 .اندرطتهيپذرالب رانون اساسي انتخاب كرده و  سياسي جام ه در
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 كنندهاثباتي ت ييح نوع نظام سياسي كه پرسهمهرأ  تاريخي ملت ايران در 

تصميم نهايي و رايع مردم در ايجاد جمهور  اسالمي بود و در پاسخ به ندا  رهبر 

   متقح از پيوند اسنننتوار ميان مردم و حکومت بر اسننناساجلوهديني عيان شننند، 

روشني پيوند ميان مردم و نظام سياسي بر بنياد انديشه به 1اصل رويکرد ديني بود. 

صل، اعتقاد ديرينه ملت ايران به حکومت حق و  ست. در ايح ا مکتبي را طرارو نهاده ا

اسالمي اعالم شده است؛ از آنجا عدل ررآن، به عنوان شالوده رأ  مردم به جمهور 

سا سلمان ايران بر ا   ديني، به چنيح حکومتي م تقد بودند، هاآموزهس كه مردم م

و « جمهور  بودن»پيوند هنرمندانه ميان  65اسننالمي رأ  مثبت دادند.به جمهور 

نظام سننياسنني، بيان ديگر  از پيوند يادشننده اسننت. مردم ايران، « اسننالمي بودن»

 مکتب اسنننالم را به عنوان مبنا  زندگي مشنننترك و جم ي« آگاهانه»و « آزادانه»

خويش برگزيده و پذيرطتند. بنابرايح موازيح اسنننالم، حاكم بر رانون اسننناسننني و 

است و چون « اسالمي»  مردم و تصميمات حاكمان است. لذا حکومت، هاانتخاب

 است.« جمهور »، اندخواستهمردم آن را 

هدف از »ب د ديگر پيوند وثيق ميان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق 

نهفته اسنننت. هدف از تشنننکيل حکومت در انديشنننه زيربنا  « تشنننکيل حکومت

ست )و إليجمهور  سو  نظام الهي ا سان در حركت به  شد دادن ان سالمي، ر اهلل ا

ساني به منظور تجلي اب اد  ست دادها  ان المصير( تا از ايح رهگذر، زمينه شکوطايي ا

سان طراهم آيد. نکته  س جدبهخداگونگي ان ت دادها و حركت بنياديح آنکه شکوطايي ا

در جهت خدايي شدن، جز در گرو مشاركت ط ال و گسترده تمام عناصر اجتماع در 

سالم در حكومت شيوه» ذيل مقدمه) ستين ريپذامکانروند تحول جام ه    (.«ا

در حقيقت نيل به اهداف مقدس حکومت مکتبي، نه با تحميل و يا سنننوق دادن 

به سنننو  آرمان مطلوب، بلکه با مشننناركت م نادار و تأثيرگذار مردم،  كوركورانه

حق ) انسننناناسنننت. نيل به كمال مطلوب از مجرا  اختيار « مطلوب»و « ممکح»

سر  شاركت عمومي مي ساحت اجتماع از يريق م شت( و تبلور آن در  سرنو ت ييح 
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 66.شوديم

ض، و ايح خود اسالمي مفروبنابرايح مشاركت مردم در تحقق اهداف جمهور 

برايح، مبنا  داسننتاني گريزناپذير مردم و مکتب و حکومت اسننت. اطزوننمايانگر هم

صل « اداره»پيوند ميان مردم و حکومت در ب د  ست كه  6جام ه، در ا شده ا تبييح 

سازوكار  صول مت دد   ست و در ا شور با اتکا به آرا  عمومي، الزامي ا اداره امور ك

 نک: نمونه عنوانبه) استبيني شده رنوشت خود پيشمشاركت ملت در ت ييح س

  مشننناركت مردم در ب د هاجلوه(. 107 و 114 ،100 ،62 ،56 ،8 ،7 ،6 اصااول

  امر به سازياساسو  ٨اصل است. با تأسيس  زارتيبصها، بسيار تکاليف و مسئوليت

مي و   اسالهاارزشم روف و نهي از منکر، حساسيت عمومي نسبت به زنده ماندن 

و نظارت مسنننتمر و همگاني بر رطتار و عملکرد اجزا  گوناگون  هاضننندارزشمحو 

حکومت و جام ه تثبيت شننده اسننت. اسننتقالل و هويت جم ي جام ه اسننالمي و 

صل  ستبداد و خودكامگي از يريق ا شگير  از هرگونه ا شده؛ آنجا كه  9پي ضميح  ت

ناپذير  آنها را بر و انفکاك صيانت از وحدت، استقالل، آزاد  و تماميت ارضي كشور

سدهد. با مردم ررار مي کيکدوش ي سا   تکليف عمومي حفاظت از محيط سازيا

 (، سالمت محيط رشد جام ه اسالمي تضميح شده است.5٠)اصل  ستيز

، 3اصل از  ٨بند و  56اصل ت مقرر در ساز  توأمان حق ت ييح سرنوشاساسي

صل از  1بند نارض  ست. با درت در مفاد  ٢ا صاص حاكميت به خدا ني مبني بر اخت

صل  شح  56ا صل به شوديمرو خوبي ميان ايح دو، پيوند  عقالني برررار كه ايح ا

ست و حاكميت بالذات مي سان ا كند؛ همان خداوند  كه حاكم مطلق بر جهان و ان

سان سر هاو باالصاله به او اختصاص دارد، چنيح اراده كرده كه ان نوشت اجتماعي بر 

نه  ند و خود، آزادا باشننن ند.ريگميتصنننمخويش حاكم  ماي جا كه ايح حق    ن از آن

اسنت، هيچ طرد، گروه يا ييفي حق ندارد انسنان « خداداد»حاكميت بر سنرنوشنت 

امکان  عدم، 56(. مفاد ذيل اصننل 9اصننل ذيل كند )مسننلمان را از ايح حق محروم 
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اسنننت و ايح خود، بيانگر حاكميت  تحميل حاكميت گروهي خاص بر مقدرات مردم

 مردم بر سرنوشت خويش است.

از حنناكميننت مردم  تواننندينمكننه هيچ گروهي  كنننديمورتي ق.ا مقرر  

صول ق.ا محقق و اعمال  ستفاده كند و ملت ايح حق حاكميت را در چارچوب ا سوءا

شت خويش كنديم سرنو ست كه ملت حاكم بر  ست. ، داللت التزامي به ايح نکته ا ا

حق حاكميت انسنان بر »كس حق ندارد كه هيچ 56درج ايح نکته كليد  در اصنل 

را سلب كند، به م نا  پذيرش حاكميت تشري ي ملت بر « سرنوشت اجتماعي خود

بخش ي ني سننرنوشننت خويش و البته در حدود م يني اسننت كه مرجع حاكميت

ست )خداوند مت ال ت ييح كرده  صل امامت(. چه آا ساً حاكميت از جمله ا سا نکه، ا

سلب سرنوشت، امکان  صرف در امور تکويني بر  شدن ندارد و چنيح امر  مستلزم ت

گونه تصنننرف از حدود اختيار دولت، رانونگذار و آحاد جام ه تکويني اسنننت و ايح

سان به واسطه خواست خداوند، بر مقدرات طرد  و اجتماعي خارج است. بنابرايح ان

ايح حق، حدود و چارچوب ايح حق در  اعطاكنندهع خود حاكم اسنننت و همان مرج

چارچوبي كه خود نيز با پذيرش اصننل مکتب از  كند.عرصننه اجتماعي را ت ييح مي

 سو  مردم، مقبول مردم است.
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 برآيند

سي جمهور  سا سالمي به عنوان نظامي مت هد در برابر مکتبِ مورد حقوق ا ا

ست  سلمان و انقالبي ايران، دارا  ربول اكثريت رايع جام ه و برآمده از خوا ملت م

صربه صر منح ست كه آن را از ديگر عنا . ايح نکته، به سازدمتمايز مي هانظامطرد  ا

  هنجار  ايح نظام در برخي هايهمسننان  سنناختار  و يا هاشننباهتم نا  نفي 

ساير  هاحوزه ست كه ايح هانظامبا  ست. بلکه بيانگر ايح مهم ا سي ني سا   حقوق ا

  هانظامها و يا التقايي ناهمگون از ، ارتباسننني ناشنننيانه و نارص از ديگر نظامنظام

شه ناب آن مکتبي بوده كه برا   ست؛ بلکه برگرطته از اندي سي موجود نبوده ا سيا

 عالوهبهحوزه سننياسننت و مديريت اجتماع، هنجارها  مت دد  تبييح كرده اسننت. 

ضا دارد. مباني متفاوت ايح نظام، بالطبع و بالتبع رو ساختارها  متفاوتي را ارت اعد و 

اسالمي در گرو   حقوق اساسي جمهور هامؤلفهشناسايي صحيح، مستند و جامع 

غور در منابع مت دد و اصننيل نظام حقوق اسنناسنني كنوني بود و لذا برا  پرهيز از 

 ، عالوه بر درت در متح ق.ا، به سننناير منابع همچون مقدمه ق.ا، ب دتکنگاهي 

  رانونگذار اسناسني هادگاهيدمفسنر ق.ا، گفتمان رهبران انقالب اسنالمي و  نظرات

 مراج ه شد.

سالم، در ق.ا جمهور  شري ت ا ضوابط  ساس  سالمي بر ا   گوناگون هاعرصها

حيات جم ي نهادسننناز  كرده اسنننت. مطال ه اجزا  گوناگون حقوق اسننناسننني 

سي، بهجمهور  سيا ست كه ايح نظام  سالمي گويا  آن ا جد خود را پايبند به يک ا

و مشروعيت خود را در پيوند با آنها ت ريف  شناسديمو اصول مکتبي  هاارزشرشته 

سي را از محتوا تهي اگونهبه كنديم سيا . ق.ا به كنديم  كه حذف ايح مؤلفه، نظام 

يرق مختلف درصنندد صننيانت از اسننالمي ماندن نظام در اب اد مختلف هنجار  و 

مبنا  حکومت و »، «يشننناختانسننانمباني م رطتي و »ه اسننت. سنناختار  برآمد

سي»، «حاكميت سيا سئول  دارعهدهمالك »، «عنوان نظام  نقطه »و نهايتاً « هاتيم

ستقيم از آموزهبه« عزيمت و مناط اعتبار هنجارها  گوناگون سالمي صورت م ها  ا

 .اندگرطتهمايه 

ه و مؤلفه اصلي زيربنا  جام ه محور بنياديح اتحاد و احساس ت لق آحاد جام 
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ساسي كه ايح جام ه را از ساير جوامع سياسي  بخشوحدتسياسي ايران و عامل  ا

اسننت. مردم ايران بر اسنناس « رهبر  ديني»و « اعتقاد مذهبي»، سننازديممتمايز 

-روابط سياسي اندگرطتهايمان به مکتب اسالم و به زعامت پيشوا  شي ي، تصميم 

در عرصنننه داخلي و خارجي در چارچوب مکتب پذيرطته خويش اجتماعي خود را 

 سامان دهند.

  هاارزشاسننالمي، برآمده از انقالبي مردمي بر پايه حقوق اسنناسنني جمهور 

اسالمي است و با اعتقاد به پايايي انقالب و باوجود استقرار نهادها  حکومتي و برا  

هادها  خاصي برا  پيشبرد ها  داخلي و خارجي، نتحقق اهداف انقالبي، در ساحت

 و تضميح اهداف انقالبي ت ريف نموده است.

ديگر مؤلفه اساسي آن است كه نظام سياسي مورد پذيرش مستمر مردم است؛ 

هم به جهت انتخاب مکتبّ زيربنا توسننط مردم و هم به جهت ايفا  نقش مردم در 

 در اداره امور جام ه به صورت مستمر. تأسيس نظام سياسي و

كه با ظراطت تمام در اصننل نخسننت رانون اسنناسنني گرد هم  ادشنندهير عناصنن

منزله نارص به کياند و حذف هر خوردهبه هم گره  و م نادار قيبه نحو وث اند،آمده

 انيدر جر رانياسننت. مردم مسننلمان ا رانيدر ا ياسننالم  شنندن سننازواره جمهور

ضت سالم ينه سيس حيانقالب كرده و نظم نو ،ينيد يمرج   به رهبر ي وا  ديپد يا

مت ارب  ياسننالم  اسننت. نظام جمهور يان انقالبيجر کيكه خود  ياند. مکتبآورده

آحاد مردم   برا نيزمستقر شده است. مکتب اسالم  يو اسالم يانقالب مردم حيچن

 رائل شده است. يسرنوشت اجتماع حييمشاركت م نادار در ت 

سا صر مؤلفه و بنيادها  م رطتي و كالمي تأثيرپذير  نظام حقوق ا سي از عنا

اسالمي ايران را انديشه بومي و مکتبي امامت، خودبسندگي حقوق اساسي جمهور 

باني و الگو  كالن حکومتي نمودار  به م نا  نفي كنديمدر م ته،  . ايح مطلب، الب

سي تطبيق سا سي از الگوها  موجود در حقوق ا سا ي و تأثيرپذير  ايح نظام حقوق ا

يا ان کاس برخي از عناصر شکلي حقوق اساسي مانند پذيرش استقالل روا در طضا  

شده ايح نکته را  سندگي نظر  ياد ست. با ايح وجود، خودب سي ني سا كنوني حقوق ا

كه  فهارتضنننا دارد  با عبور از هامؤل ظام،  يه در ايح ن   وارداتي پيش از درج و ت ب
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 تطبيق دهند. هاستهيبا  ارزشي آن، خود را با ايح هايصاط
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 :منابعرهرست 

 يريم قرآن

 رارسي الف:

 نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت انتشارات، و تبليغات اداره -

 روابط و طرهنگي امور كل اداره ايران، اسالميجمهور  اساسيرانون

 .1364اول: چاپ اسالمي، شورا  مجلس عمومي

 ليبراليسم عدالت، جهاد، از تحليلي بررسي سيدمحمد، بهشتي، حسيني -

 .1361اسالمي،جمهور  حزب مركز  دطتر تهران: امامت، و

 چاپ روزنه، تهران: اسالمي،جمهور  حزب سيدمحمد، بهشتي، حسيني -

 .139٠اول:

 مؤسسه رم: الهامي، داود ترجمه ي،اسالم حکومت يمبان ج فر، سبحاني، -

 .13٧٠ سيدالشهدا، طرهنگي و علمي

 چاپ اميركبير، انتشارات تهران: سياسي، طقه عباس لي، عميدزنجاني، -

 .٢ ج ،ق 14٢1چهارم:

 تهران: ي،اساس حقوق  هاستهيبا سيدابوالفضل، ي،پناه تيشر يراض -

 .13٨3پانزدهم: چاپ ميزان،

 تهران: ايران، در ديني حکومت و خبرگان مجلس محمدوحيد، رلفي، -

 چاپ عروج، نشر و چاپ موسسه ني،خمي امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه

 .13٨6دوم:

 .13٨٧پنجم: چاپ ني، نشر تهران: واليي، حکومت محسح، كديور، -

 بر مبتني ايران؛ اسالميجمهور  نظام تحليلي مباني عباس، ي،ك ب -

 .1394اول: چاپ نگهبان، شورا  پژوهشکده تهران: اساسي، رانون اصول

کران در تاريخ م اصر ايران، موسسه طرهنگي هنر  ردر واليت، نقش روشنف -

 .3ج ، 139٠تهران: ردر واليت، چاپ دوم: 

 تهران: اسالمي، انقالب نهادها  طرهنگنامه اسالمي، انقالب اسناد مركز -

 .13٨٧اول: چاپ اسالمي، انقالب اسناد مركز

 اسالميجمهور  در اساسي دادرسي نگهبان، شورا  تحقيقات مركز -

 ابراهيم تدويح: نگهبان، شورا  نظرات رتوپ در اساسي رانون اصول ايران،
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 مقررات و روانيح انتشار و تنقيح و تدويح م اونت تهران: زاده، موسي

 .139٠نخست: چاپ  ،جمهوراستير نهاد

 مورد در نگهبان شورا  نظرات مجموعه نگهبان، شورا  تحقيقات مركز -

 تدويح م اونت تهران: دوم(، )دوره اسالمي شورا  مجلس مصوبات

 .13٨9 جمهور ، رياست مقررات و روانيح انتشار و تنقيح

 نگهبان شورا  نظريات مجموعه نگهبان، شورا  تحقيقات مركز -

 محمدرضا تدويح اساسي، رانون اصول خصوص در مشورتي و تفسير 

 .13٨1اول: چاپ مؤذنيان،

 ،صدرا تهران: ،آثارمجموعه در ايران اسالمي انقالب آينده مطهر ، -

 .٢4 ج ،13٨9

 مترجم: اسالمي، حکومت طقهي مباني حسين لي، آباد ،نجف منتظر  -

 14٠9اول: چاپ كيهان، مؤسسه رم: شکور ، ابوالفضل و صلواتي محمود

 .ق

 طقيه، واليت يا اسالم در حاكميت سيدمحمدمهد ، خلخالي، موسو  -

 جام ه به وابسته اسالمي انتشارات دطتر رم: الهاد ، ج فر مترجم،

 .ق 14٢٢اول: چاپ رم، علميه حوزه مدرسيح

 نشر و تنظيم مؤسسه تهران: ،طقيه واليت ه،اللّسيدروح خميني، موسو  -

 .ق 14٢3:دوازدهم چاپ ،خميني امام آثار

 نشر و تنظيم مؤسسه تهران: ،امام فهيصح اهلل،سيدروح ،خميني  موسو -

 .13٨9پنجم: چاپ خميني، امام آثار

 تهران: ايران، اسالميجمهور  اساسي حقوق مختصر حسيح، مهرپور، -

 .13٨9دوم: چاپ ،دادگستر

 و اصول) رانيا اسالميجمهور  اساسي حقوق سيدمحمد، هاشمي، -

 .13٨1پنجم: چاپ ،زانيم تهران: نظام(، كلي مباني

 و حاكميت) رانيا اسالميجمهور  اساسي سيدمحمد،حقوق هاشمي، -

 .13٨3هشتم: چاپ ،زانيم تهران: سياسي(، نهادها 

 .13٧5 ر،يركبيام تهران: همه،  برا ياساس رانون محمد، ، زدي -

 نگاهي در «تواطق؟ يا تضاد اسالميت؛ و جمهوريت» محمدجواد، ارسطا، -

 چاپ كتاب، بوستان رم: ايران، اسالميجمهور  نظام تحليلي مباني به

 .499-4٧٨ صص ،13٨9دوم:
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مت در حقوق اساسي مفهوم ا»ارسطا، محمدجواد و نيکونهاد، حامد  -

 زييپا، 9شماره دانش حقوق عمومي. سال سوم. « اسالمي ايرانجمهور 

 .5٠-٢٧صص . 1393

 اساسي رانون در دولت مفهوم» كوروش، استوارسنگر ، -

 ،11 شماره 13٨٨ تابستان اساسي، حقوق ،«ايران اسالميجمهور 

 .٨5-49 صص

  از هنجارها يبرخ يم ناشناس»اميني، حسيح و اسماعيلي، محسح.  -

، دانش حقوق «ياسالم حيمفهوم مواز تيبا محور يدر رانون اساس ياسالم

 .٢4-1صص ، 11، شماره 139٧ار و تابستان عمومي، سال چهارم، به

 وكال، كانون مجله ،«اساسي رانون چهارم اصل» سيدمحمد،  اخامنه -

 .4٢-٧ صص ،1369 وزمستان پاييز ،153 و 15٢ شماره

 در ملي هويت بازشناسي» محمدصادق، جوكار، و سيدمحمد رضايي، -

 ،4٠ شماره ملي، مطال ات ،«ايران اسالميجمهور  اساسي رانون

 .٨٨-53 صص ،13٨٨

 ،«ايران در حکومت و حاكميت خوب حکمراني» محمدحسيح، زارعي، -

 .٢٠٢-1٨٢ صص ،13٨3 زمستان و پاييز ،4٠ شماره حقوري، تحقيقات

 ،«گفتگو() نظام كلي  هااستيس حقوري جايگاه در كندوكاو » -

 .4٠5-3٧5 صص ،13٨٠ تابستان ،٢٠ شماره راهبرد،

 رانون چهارم اصل از شناختي طرجام تحليل» ابراهيم، ،زادهيموس -

 .344-3٢5 صص ،13٨9 تابستان ،٢ شماره ،حقوق ،«اساسي

 به شاهنشاهي به هجر  تقويم تغيير» سميه، زيد ، و زهرا ندموسيو -

 .496-4٧1 صص ،6 شماره بهارستان، پيام ،«سنا مجلس اسناد روايت

بررسي صالحيت نامزدها  انتخابات توسط شورا  »ياور ، اسداهلل،  -

شماره  1396، زمستان ٢٠تحقيقات حقوري، دوره « نگهبان: تأملي ديگر

 .٢3٧-٢13 صص ،٨٠

 عربي ب:

 چاپ ،مدرسيح جام ه :رم ،الخصال علي، بح محمد بابويه،ابح -

 .1 ج ،136٢:اول
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The basic components of the Islamic Republic 

of Iran's constitutional law in the logic and letter 

of the constitution 
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Abstract 

Each legal system, in addition to common points and similar 

areas with other legal systems, has its own values, different 

backgrounds, specific structures and norms. This could, 

among other things, arise from the historical-social context of 

the emergence of a political community or based on the 

ideological principles governing the society in question. Such 

elements have a significant impact on the accurate 

understanding of the basic rules of the system and its 

differentiation from other systems that sometimes disregarding 

them is misleading and leads to inaccurate understanding or an 

unjustified analysis and evaluation of a legal system. 

Therefore, the main question and central issue of this article is 

that the in "narrative of the constitution" which elements 

constitute the "fundamental" elements of the constitutional law 

of the Islamic Republic, in such a way that the removal of each 

one causes its substantive transformation. 

In this article, we examined the constitutional law of the 

Islamic Republic, especially the constitution through an 

analytical method with a different look and through an interior 

discourse approach and extracted its fundamental elements. 

"Establishing the element of faith and religious leadership for 

the formation of a political community," "The commitment of 

the constitutional system to the "ideology accepted by the 

people" the popularity of the government," and "the 

continuation of revolutionary goals and responsibilities, 
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despite the establishment of the system," consolidate the 

Islamic Republic's constitutional law that are reflected in the 

Constitution and related fundamental documents. 

Keywords: 

 Islamic Republic, to be bound to Islamic ideology, popularity 

of the government, continuity of the Islamic revolution, 

Iranian Muslim nation 

  

 
 
 
 

  


