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Abstract 
Modernization of governance and the attainment of collective enthusiasm 
and participation in political decision-making began since the fundamental 
shift of sovereignty from the Sultan to people. The modern state, as a 
descendant of ancient forms of governance, defines its sovereignty based on 
human wisdom rather than spiritual sources. As a claimant to the divine and 
popular sovereignty, the Islamic Republic of Iran (IRI)—within the 
Constitutional Law—has recognized its own political–legal framework 
based on revelation and jurisprudence. Yet as a political entity in 
international politics and relations, the IRI cannot remain indifferent to the 
necessities of the modern world, especially when it comes to political and 
legal systematization. As a result, the IRI has also used modern methods of 
governance to organize the country legally and politically as well as to 
manage public affairs. Since state and modernity are pluralistic phenomena 
in intellectual and political systems, there are differences in the way the 
components of the Modern are recognized. Taking this as its central topic, 
the present study used a descriptive–explanatory and prescriptive approach 
as well as the library data to analyze the constituting components of state. 
The main finding is the fact that the difference lies in the normative basis 

and genesis of the two legal systems. 
Keywords: Modern State, Modern Subjectivity, Separation of Powers, 
Sovereignty, Legitimacy 
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مدرن  یالگو یدولت؛ بررس یحقوق های بر مؤلفه یدرآمد
 رانیا یاسالم یو نظام جمهور یغرب

      افشار یقهرمان اسری
واحد تهران  یدانشگاه آزاد اسالم یحقوق عموم یدکتر یدانشجو
 رانیتهران، ا ،یمرکز

  

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یاستاد حقوق عموم    نیپرو راهللیخ
 

 چکیده
ای است که های سیاسی مسالهگیریحاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیمه تجدّد در عرص

شروع شد. دولت  2محوربه مردم 1محورقصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطان

منابع روحانی بلکه  حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه پیشه های کهنیند گونهابعنوان پس 3مدرن

ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و  اسالمی بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری
است؛  وحی و فقه بازشناسی کرده ر پایهحقوقی خود را بـ  مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی

تواند نسبت به اقتضائات دنیای المللی، نمیاما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بین
سامانی حقوقی و تفاوت باشد. در همین راستا برای بهسازی سیاسی و حقوقی بیمدرن باالخص در نظام

است؛ لکن از  از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی
هایی در های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوت آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده

این مقاله است. این مرقومه با رویکردی  های مدرن وجود دارد که موضوع مطالعهبازشناسی مؤلفه

  های برسازندهای، پس از بررسی مؤلفههای کتابخانهبا استفاده از داده 5تبیینی و تجویزیـ  4توصیفی

 بیند.دو نظام حقوقی می« مبنا و منشا هنجارساز»حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در  / دولت

 تیمشروع ت،یحاکمقوا،  کیتفک مدرن، یسوژگ مدرن، دولت: یواژگان کلید

                                                                                                                 
  (Yghafshar@hotmail.com) 

 سندهینو ( مسئولKhparvin@ut.ac.ir) 

1. Governor Oriented 

2. People Oriented 

3. Modern State 

4. Descriptive 

5. Perspective 
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 مقدمه
جهت از میان برداشتن  واقع در ها و دردولت در واکنش به قدرت مطلقه 1دولت مدرن

 2مطلقهاستبداد و خودکامگی پادشاهان شکل گرفت. دولت مدرن به مثابه گذر از شکل 
3پدر میراثی و

هایی همچون  قدرت است که با اصالت دادن به فرد و خِرد بشری، مؤلفه 
، حکومت کردن 6بودن قدرت، تفکیک قوا، غیرشخصی 5، حاکمیت قانون4داریمیدان

-، ملّی8، مشروعیت و اقتدار7خشونت قانونی بکارگیری ابزار طبق قانون اساسی، انحصار

و دادرسی  13، دادرسی اساسی12، استقالل11، نهادسازی10های شهروندی، حق9گرایی
ولت ها منتسب به داین مؤلفه البته همه اند.پیرامون هستار دولت شکل گرفته 14اداری

این  روی شاکلهاین شوند. ازها تلقی میمدرن نیستند و بعنوان ابزاری برای حکومت
همانی دولت و حکومت استوار نیست. تشکیل، حیات، افول و مرقومه بر بنیان این

ها در قالب عناصر زمان و مکان قابل بررسی است. دولت مدرن، اضمحالل دولت
 باشد. ای نیست که در خالء بوجود آمدهپدیده و محصول تحوالت در بستر تاریخ است

اشاره شود که بخش بزرگی از تاریخ، هستیِ فرمانروایی و حکومت را  باید به این نکته
به هرروی در درون نظریاتی که قدمت  آنکه نامی از دولت برده شود.، بیتجربه کرده

ص زمان دقیق پیدایش و دانند نیز اتفاق نظری در خصودولت را بیشتر از عصر مدرن می
ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که همه این وجود ندارد. نکته 15هااستقرار دولت

های پیشامدرن های مدرن و دولتها اذعان به اختالف و ناهمسانی میان دولتنظریه

                                                                                                                 
1. Modern State 
2. Absolute State 
3. Patrimonial 
4. Territoriality 
5. Rule of Law 
6. Separation of Powers 

7. Monopoly of the Legitimate Use of Physical Force 
8. Legitimacy and Authority 
9. Nationalism 
10. Citizens’ Rights 
11. Institutionalization 
12. Independency 
13. Constitutional Justice 
14. Administrative Justice 
15. State 
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کرد:  گونه شناساییها را اینتوان سیر تکاملی دولتدارند؛ بنابراین از نظرگاه تاریخی می
 -دولت»، «هافئودالیته»، «2های امپراطوری باستانیدولت»، «1شهرهای باستانیـ  دولت»

 .«3های ملی های مدرن یا دولت ملت
های مدرن ایران عالوه بر اینکه از الگو، ساختار و مؤلفه اسالمی نظام جمهوری 

است. شاید بنظر  مانده کرده، به مبانی دینی و مذهبی خود در قانون اساسی وفادار استفاده
کند. از  های دینی، یک دولت را از ساختار و محتوای مدرن دور میبرسد حضور مؤلفه

توان کشوری را که دارای دولت و قانون توان اینگونه نوشت که مگر میسو می دیگر
ورد عصر مدرن است. در تحقیقات آ اساسی است مدرن ندانست؟ چراکه دولت، ره

ها و دیدگاه فالسفه در خصوص ی دولت، علل پیدایش و افول حکومتهاپیشین مولفه
های حقوقی دولت مدرن و ای مستقل در خصوص مؤلفهدولت تبیین شده اما مطالعه

شناختی آنها که تفاوت حقوقی دو نظام ایران با نگاهی به مبانی معرفت جمهوری اسالمی
است. در این  صورت نگرفتهمدرن غربی و جمهوری اسالمی ایران را نمایان کند 

های حقوقی دولت بعنوان متغیر مستقل، مدرنیزاسیون دولت بعنوان متغیر پژوهش، مؤلفه
در نظر  ها و مبانی دینی بعنوان متغیر وابسته دوم )متغیر تعدیل کننده(وابسته و ارزش

-پیشسیاسی  -های دو نظام حقوقیعناصر و ویژگی کوشد این مقاله میاند. گرفته شده

 دبتوان تحلیل شوند تا با کسب شناخت مطلوب از آنها شناختیگفته در پرتو مبانی معرفت
های مدرن در نظام جمهوری اسالمی ایران وارد که به حضور مؤلفه نقدهای احتمالی به

های است که ماهیت دولت مدرن و مبانی مؤلفه این پرسش .دهد مناسبی پاسخ است
های دولت گیری نظام جمهوری اسالمی ایران نسبت به مؤلفهآن چیست؟ جهت برسازنده

های فراروی تشکیل یک دولت مدرن در ایران که به دنبال مدرن چگونه است؟ چالش
تحقیق آن است که به دلیل وجود  برقراری حق، عدالت و شفافیت است کدامند؟ فرضیه

سیاسی به تکامل  مدرنیته موانع ساختاری، هنجاری و حتی عرفی در جامعه ایرانی، فرآیند
 است.  نرسیده

                                                                                                                 
1. Ancient City-States 

2. Ancient Empire States 

3. Modern Nation-states or Nation-State 
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 های همگرامؤلفه
مشترک لفظی است و در عین حال ابهام معنایی و مصداقی دارد.  ،دولت در فارسی واژه

دولت در معانی مختلفی  در برخی اسناد معتبر همچون قانون اساسی مشروطه، واژه
)هیات وزیران( و مجریه  نی قوهاست. گاه به معنی کشور ایران، گاه به مع استفاده شده

اسالمی  است. در قانون اساسی جمهوری استفاده شده 1گاه به معنی سلطنت مشروطه
ایران نیز واژه نظام در معنی دولت و واژه حکومت در اصطالح حکومت نظامی مورد 

و در برخی دیگر به  2است. در برخی از اصول به معنای قوه مجریه استفاده واقع شده
است. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز واژه  بکار رفته 3معنای عمومی و ملی

اصل قانون اساسی بکار برده شده است. پیچیدگی مفهومی دولت  334بار در  33دولت 
 دیگر هایفرهنگ و هازبان هایی است که اصحاب لغت ازها و ترجمهبه دلیل اقتباس

-داشته مجزایی فرهنگی و بومی و قومی هایبستر که هاییفرهنگ و ها اند. زباندهارائه دا

جغرافیا و  سیاست، دارای که افتاده اتفاق مجزایی محیط در State واژه تکوین سیر و اند
شود که مسقر، پابرجا و است. این لفظ معموالً به چیزی اطالق می مستقل شناسیمعرفت

که در این مقاله  اما آن چیزی .(7: 1392 وینسنت،پایدار باشد )در وضع خاصی ثابت و 
مفهومی است که به مجموعه نهادهای سیاسی که به اعمال  شود میتشریح و تبیین 

های زیادی در فرسایی قلم ،پردازند اشاره دارد. برای ارائه تعریف از دولتحاکمیت می
است که هرکدام از آنها با توجه به  شناسی صورت گرفته محافل حقوقی، سیاسی و جامعه

توان این تعاریف را به اند. اما میشناسی مکتب خود به آن نگریستهبینی و انسانجهان
شده، بدون در نظر گرفتن منشا مشروعیت آن به این شکل بیان کرد: صورت تجمیع

-دولت، بزرگترین و اصلی ؛بودن و داشتن شخصیت حقوقی مستقل 5صرفنظر از آبستره

 یافته است که قدرت برترِ مشروعِ خود را در داخل چارچوبهترین نهاد سیاسی سازمان

                                                                                                                 
 مشروطه یمتمم قانون اساس 111، 111، 39، 19 اصول. 1

 رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون 35 اصل. 2

 129 اصل در یدولت یها نشان و 44 اصل در یدولت بخش .3

-31-79-53-52-49-44-43-42-41-31-31-29-23-21-14-11-9-)دومرتبه( 3-3 :از عبارتند اصول نیا .4

 171-155-151-147-)دومرتبه(141-133-131-135-)دومرتبه( 134-125-113-1112 (مرتبه)سه 32-35

 یالیخ ،ینظر لمس، قابل ریغ مجرد، ،یانتزاع. 5
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ملتفت، قطعاً متوجه این  است. خواننده نهادها و افراد گسترانیده سرزمینی بر سایه همه
های نگر نیست. شاهد مثال آنکه دولتمطلب هست که هر دولت مدرنی لزوماً دولت حق

اند ولی ئات عینی حقوقی در تشکیل دولت مدرن را رعایت کردهخواه، اقتضاتمامیت
های بنیادین همچون عدالت، آزادی و تعهدی به استلزامات دولتی که در پی تحقق حق

برابری باشد ندارند. باید اذعان کرد نظر به اینکه مفاهیمی همچون دولت، اسالم و مدرنیته 
اشت یکسان و مطلقی ارائه کرد. مفاهیم توان از آنها بردمفاهیمی متکثر هستند، نمی

آیند و می ها در جامعه بوجودهای انساناجتماعی از بطن کشمکشِ کنش برساخته
-تواند در ظرف زمان یا مکان دچار تغییراتی شود. بنابراین چنین مدلولمصادیق آنها می

اند. وتی یافتههای مختلف، مصادیق و معانی متفاای و بر اثر استعمالهایی، در هر دوره
دشمن و ـ  های دوستشود بیشتر بر دوگانهباری خوانشی که از دولت مدرن ارائه می

داللت بر وقوع جنگی محتمل و  1دشمن ـ رقیب استوار است. انگاره دوست ـ رفیق
های تواند محدودیتحاکم می ،پایه همین گیری وضعیتی اضطراری دارد. برشکل

یا تعلیق  بخشیدن به اوضاع جامعه، اقدام به تضییق وسامانضروری وضع کند و برای 
به دولت مدرن  یتیاشمو  یهابزورد باور اهای مردمان کند. این خوانش که دستحق

شود و است، معتقد است مجلس نمایندگان محدودکننده اتحاد تصمیم در حاکمیت می
 .(35-34: 1393 )اشمیت، 2دهد ی به عنصر فردیت در حاکمیت میاروی راین از

های کانت و الک از دولت است  رقیب از دولت مدرن نیز مرهون اندیشهـ  برداشت رفیق
تواند اصول اخالقی و حقوقی را استنتاج کرده و با بنیان آن، خِرد بشری می که بر

حقوقی و  خودساالری نسبت به وضع نظم سیاسی مشروع اقدام کند. در این حالت، امر
 حقوقی در نوایی کرده و امرشوند و حقوق با اخالق همسی آمیخته میسیا اخالقی با امر

گرایانه و طردانگارانه رو نگاهی اطالقآید. همچنین در تحقیق پیشپی نیل به اخالق برمی
های متفاوتی از اسالم ارائه رساند. خوانش مقصود نخواهد را به سرمنزل به اسالم نیز ما

شناسانه متفاوتی ارائه  معرفت شناسانه واز نظرگاه هستی است که هر کدام از آنها شده

                                                                                                                 
 به: دیندارد نگاه کن استیو س یدوست و دشمن در عرصه دولت به دوگانه یکه اعتقاد یدگاهید مطالعه یبرا. 1

Derrida, j, (2005), Politics of Friendship, Translated by: George Collins, New York: Verso. 
 مفهوم (،1393)کارل،  ت،یاشم :به دیکن رجوع تیحاکم درباره تیاشم نظرات خصوص در شتریب مطالعه یبرا .2

 .35و14-13صص، ققنوس نشر :تهران ،ینماز رسول و یرانیج اشاری ترجمه ،یاسیس امر
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های حقوقی نظام گرفته، مؤلفه باری آنچه در این تحقیق مطمح نظر قرار 1اند؛شده
جمهوری اسالمی ایران است که تبعا انشا شده از خوانش بنیانگذار نظام سیاسی ایران 

 است.
اساسی و بنیادین دولت پرداخته  هار مؤلفهچ به ارائه 2ویدئو مونته کنوانسیون اول ماده 

 ـ1 دارای که است شده قلمداد الملل بین حقوق در شخصیت یک دولت آنجا در است.
 های دولت با رابطه ایجاد پتانسیلـ 4 و حکومت ـ3 ،محصور قلمرو ـ2 ،دائمی جمعیت

که  شوندجمعیت، قلمرو و حاکمیت بعنوان عناصری تعریف می سه مؤلفه. دیگر است
 یافت.  هیچ دولتی با هیچ رویکردی بدون آنها امکان تکوین نخواهد

 3جمعیت یا نفوس
اولین رکن اساسی و الزم برای تشکیل دولت، جمعیت است. یعنی گروهی از مردم که 

اند و بدون وجود آنها دولتی برای همزیستی در قاب سرزمینی با یکدیگر توافق کرده

                                                                                                                 
 ،سروش: است گفته سخن شیاندتجربت و شیاندمعرفت ش،یاندشتیمع یدارنید از سروش میعبدالکر* .1

، گرانید و سروش میعبدالکر از ییگفتارها ،سمیسکوالر و سنت در ش،یاندشتیمع یدارنید(، 1392) م،یعبدالکر

 .صراط انتشارات :تهران

 د،یعبدالمج ،یالشرف: کندیم یبررس یفرد مانیا و یخیتار ،یقرآن سطح سه در را اسالم یالشرف دیعبدالمج*

 .انتشارات و چاپ سازمان انتشارات: تهران ،یزیمهر یمهد ترجمه ،تهیمدرن و اسالم (،1333)

 بر. است آمده قرآن در که است یزیچ آن اسالم از اول برداشت :دهدیم ارائه اسالم از دوبرداشت ارکون*محمد 

 در که داندیم ی. در برداشت دوم، او اسالم را نهادمیمواجه هست ریتغیال اسالمِ کی با فقط ما زمان طول در ه،یپا نیا

 (،1394) محمد، ارکون،؛ ابدی یم تکامل و شده فیبازتعر ،یاجتماع و یفرهنگ اتیمقتض به توجه با و یادوره هر

 .آفتاب نسل انتشارات :تهران چاپ اول ،یترجمه عبدالقادر سوار ،یانسان علوم یناببرم یقرائت ،یاسالم دانش

 یقدس ریغ یسنت یعنی ؛بوده است کیسنت در جهان اسالم، آنتروپولوژ که است معتقد یشبستر مجتهد *محمد

 است نداشته معنا مسلمانان عموم انیم در یقدس خیتار جهت نیبه خود گرفته است. به هم ینیبوده که رنگ د

 .(https://hawzah.net/fa/Article/View/ 91073: تیشده از سا یابی)باز
2
. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States-1993 

 یها دولت یالملل نیب کنفرانس نیهفتم در که( 1993) اروگوئه دئو،یو مونته ها، دولت فیوظا و حقوق ونیکنوانس

 .شد مطرح ییکایآمر

3. Population 
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است. در  دو تعریف برای ملت ارائه شده 1جیمبرکتشکیل نخواهد شد. در فرهنگ 
که گروه بزرگی از مردم در کند بویژه زمانیتعریف اول ملت را یک کشور قلمداد می

یک دولت با زبان، سنّت و دیگر عناصر مشترک  یک منطقه مشخص تحت سیطره
داند کنند. در تعریف دیگر ملت را گروه بزرگی از مردم با نژاد مشترک میزندگی می

که زبان، سنت و تاریخ مشترک دارند اما ممکن است همگی آنها در یک سرزمین 
های دیگر زندگی ساکن نباشند. در واقع این تعریف به تابعانی اشاره دارد که در سرزمین

شوند. طبق ماده اول  کنند اما بعنوان جمعیت دولت متبوع خویش شناخته میمی
الملل باید نوان یک شخصیت مستقل در حقوق بینکنوانسیون مونته ویدئو، دولت بع

دارای قلمرو  ـ ب ،دارای جمعیت دائمی باشدـ  الفدارای شرایط چهارگانه باشد: 
 سایر با ارتباط برقراری ظرفیت -تداشته باشد و  2یک نهاد اجرایی ـ پ ،مشخص باشد

ه در تشکیل دولت، آید که عامل اولیکشورها را داشته باشد. از این راهنما بخوبی بر می
مردمی هستند که خود را بر اساس مشترکاتی که با یکدیگر دارند متعلق به یک سرزمین 

دانند و در راستای حفاظت و تامین امنیت به دنبال تأسیس نهادی هستند که این وظیفه می
کند و آنها را به سوی هدف را بر عهده گیرد. آن چیزی که ملت را در یکجا جمع می

یک  بعنوانبستگی بخش و همبستگی نام دارد. هم کند، عامل وحدتهدایت میمشترک 
تواند بر اساس عوامل عینی مثل زبان، نژاد، دین و سرزمین عامل سیاسی و نه حقوقی، می

های صورت گیرد )دیدگاه آلمانی( و یا بر عوامل ذهنی مثل هنجارهای اجتماعی، آرمان
-24: 1331طباطبایی موتمنی،) نسوی( استوار باشدمشترک و فرهنگ و تمدن )دیدگاه فرا

که به این عوامل هیچکدام به تنهایی قادر به تشکیل ملت نخواهند بود. همه کسانی .(21
پوستان و یا همه مسیحیان، ملت مستقلی را  کنند یا همه سیاهزبان انگلیسی صحبت می

 ،هاجمعیت آنها را افرادی با دینهای زیادی را شاهد هستیم که اند اما ملتتشکیل نداده
اند. هرچند که هر کدام از عوامل عینی در های مختلف تشکیل دادهها و یا نژادزبان

رسد در دنیای مدرن امروزی با ملت نقش بسزایی دارند اما به نظر می ـ تکوین دولت
 هانگاریِ هم گسترش قوانین حقوق بشری و تشکیل نهادهای اجتماعیِ مدافع یکسان

تر از  ها پررنگ ملت -ها و افزایش دانش مردم، نقش عوامل ذهنی در تشکیل دولتانسان

                                                                                                                 
1. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nation 

2. Government 
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 است.  عوامل عینی شده
ای که باید به آن اشاره کرد تفاوت بین جمعیت یک کشور و ساکنان آن است. این نکته 

و  تراست. اصطالح ساکنان، معنایی گسترده حقوقی صورت گرفته دیدگاهبندی از تقسیم
کنند را دارد که عالوه بر تابعان، حداکثری از افرادی که در آن جامعه زندگی می

یکی از عناصر  بعنوانگیرد. در حالیکه منظور از جمعیت بیگانگان مقیم را نیز در بر می
 صرفا تابعان دولت است. البته باید اذعان کرد که در ،قدیمی و کهن در تشکیل دولت

چون تابعان از حقوق مشخصی جز در موارد استثنایی )همچون بیگانگان هم ،عصر حاضر
رکن تشکیل  بعنوانتوان از آنها مقامات عالیرتبه( برخوردارند و عمال می بعنوانانتخاب 

 دهنده دولت نام برد.
موضوع تابعیت را به رسمیت  (41قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل ) 

الگوی خاک  1313 از جمله در قانون تابعیت مصوبشناخته و در مجموعه قوانین عادی 
کشور   است. بر این اساس تابعیت شاخص اخد تابعیت مدنظر قرار گرفته بعنوانو خون را 

است و هر کسی که ساکن ایران باشد ایرانی شناخته   هر فرد ایرانی  مسلم  حق  ایران
رسد در پیدایش جمعیت به نظر می 1.شود مگر اینکه تابعیت خارجی او مسلم باشد می

ایرانی عوامل ذهنی و عینی مشترکاً نقش دارند. ایرانیان هم تاریخ، سرنوشت، فرهنگ، 
جمعی داوطلبانه و نظام ارزشی  زبان، دین و سرزمین مشترک دارند و هم از اراده

در  ،مفهوم مدرن ملتیابد. امّت تبلور می مشترک برخوردارند که این مفهوم در نظریه
ملت »رحله از مفهوم اجتماع دینی و مذهبی )ملت( ریشه گرفت؛ نخست تعبیر دو م

« ملت مسلمان»ایران به تعبیر سنتی اجتماع مذهبی مسلمان  با افزودن کلمه« مسلمان ایران
اندکی    ساخته شد تا ترکیب ایرانی اجتماع مذهبی )یعنی ملت مسلمان ایران( را برساند و

 .(193: 1391 اشرف،) تبدیل شد« ملت ایران»ترکیب صرفاً به مذهبی آن،  بعد با نشانه

های ملی برای ناشی از خوانش مدرنی است که توسط اندیشه ،دگردیسی مفهومی ملت
های سیاسی صورت گرفت.  گیریجذب مشارکت سیاسی مردم و حضور آنها در تصمیم

اجتماعی، سیاسی و های دینی، زبانی، قومی، بدین ترتیب بدون در نظر گرفتن وابستگی
اقتصادی همه کسانی که در ایران متولد شده باشند یا پدر آنها ایرانی باشد یا بعداً تابعیت 

                                                                                                                 
 1313 ماه وریشهر 11مصوب  تیتابع قانون 1 ماده 1بند. 1
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 آیند.ایران را اخذ کرده باشند ایرانی و جزء جمعیت ایران به حساب می

  1داری یا سرزمینی بودن  اصل میدان
سرزمینی خود  است. یعنی دولت در چارچوبه 2داردولت مدرن، نهاد سیاسی حاکم میدان

ای که ها و اتباع خود است. به گونهواجد اقتدار عالیه بر دیگر سازمان ،و نه فراتر از آن
 سرزمین محدوده» .باشد اقتداردار میدانتازِ یکتا و یکّه سرزمین، تواند در محدوده می

 :Elden, 2013) «شود مال میحاکمیت است. پس حاکمیت بر فراز سرزمین اع 3فضاییِ

است، در  دولت که از آن با عنوان سرزمینی بودن هم نام برده شده این شناسه .(329
ها به حساب های برسازنده دولتکرده و یکی از مؤلفه تعاریف اندیشمندان جاخشک

گوید: نظام سیاسی متشکل از ساکنان یک سرزمین  در تعریف سرزمین می دال آید.می
هیوود معتقد است که دولت سازمان سیاسی است که اقتدار  .(49: 1333 عالم،) است
در تعریف دیگر  .(49: 1392هیوود،) است ای را در داخل سرزمین خود ایجاد کردهعالیه

 Flintباشد )خوانیم: دولت تبلور حکومت بر یک قطعه سرزمین و مردم آن می چنین می

& Taylor, 2007: 107 شده به السکی دولت را اجتماعی سرزمینی، تقسیم(. هارولد
 .(137 :1333 عالم،کند )آنها را قدرت برتر تنظیم می داند که رابطهفرمانروا و فرمانبر می

شناسد که ماکس وبر هم دولت را یک سازمان سیاسی اجباری و دارای نهاد مرکزی می
داخل یک قلمرو مشخص سعی در برقراری انحصاری قدرت قانونگذاری برای خود در 

 و خـودی مـرز تعیـین در سـرزمینى قلمرو .(Greth & Mills, 1970: 78) دارد
 از ملت تعریف و ملى هویت به بخشىشکل و تابعان و شـهروندان قلمـرو غیـرخـودی،

 کنـد مـی ایفـا اساسـى نقـش ملـى زیـان و سود محاسباتى منطق و دیگری و خود
و نه بیشتر از آن، افراد  4آن میدان یعنی در درون محدوده فضایی .(93: 1393 عبدخدایی،)

به مثابه تابعان اقتدار حاکم بر آن میدان و دولت به مثابه فرمانروای آن میدان و افراد 
ها احترام گذاشته شود به حاکمیت دولتشود. یکی از عواملی که باعث میشناخته می

 ,Giddens) المللی استح نظام بینشود داشتن سرحدات و قلمرو مشخص در سط

                                                                                                                 
1. Territoriality 

2. Territorial Sovereign Political Organization  

3. Spatial Extent 

 یرخشکیز و هوا ،یخشک ا،یدر شامل. 4
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سه نوع نظریه وجود دارد که دو  ،در خصوص نقش و ماهیت سرزمین .(58 :1985
در نظریه اول برداشت سنّتی از سرزمین و نظریه سوم برداشت نوین از آن است: 

سرزمین  ،د. طبق نظریه اولشتلقی می ملک دولت بعنوانسنتی، سرزمین  های برداشت
بخشی از  بعنوانکشور  -موضوع سلطه دولت شناخته شده است و طبق نظریه دوم دولت

کند. اما در برداشت نوین  پیوند مستحکمی با  مفهوم محدوده و مرز پیدا می ،کره خاکی
ای مطرح شده است، سرزمین به مثابه محدوده یدوگ لئونکه در آغاز سده بیستم توسط 

شود. طبق های دولت شناخته میچارچوب اجرای صالحیت وانبعنشود که  شناخته می
 این نظریه، دولت در داخل سرزمین حق اعمال حاکمیت دارد و نه حق مالکیت. 

 ( و9گیری نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص سرزمین در مقدمه و اصول )موضع
سپاه پاسداران با ارتش و  ،( قانون اساسی متبلور شده است. طبق مقدمه قانون اساسی73)

دار هستند و یکی جهاد در راه خدا وظیفه گسترش حاکمیت قانون خدا را در جهان عهده
اگر  1دریغ از مستضعفین جهان است.از اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران، حمایت بی

در حکمرانی اسالمی وجود نداشتند، قطعا سرزمین سیاسی « غنیمت»و « جهاد»های انگاره
ماند. حکمرانی اسالمی با اعتقاد به  جزیره حجاز باقی میحصور و محدود به شبهم ،اسالم
تواند حصار سرزمینی خود را محدود به قلمرو مرزی خاصی گفته، نمیهای پیشارزش

روی برای تحقق آرمان حکومت جهانی اسالمی از هیچ تالشی فروگذار نیا نماید و از
های ارزشی نظام جمهوری بینش مکتبی و آرمانرسد بر اساس نخواهد کرد. به نظر می

 2ملک خدا که ارث بندگان صالح است بعنوانهای عالم اسالمی ایران، کل سرزمین
شوند و باید برای برقرای حاکمیت قوانین و مقررات خدا در آنجا پیشقدم شد. شناخته می

ری و سازمانی های اداهر چند نظام جمهوری اسالمی ایران طبق قانون اساسی، صالحیت
توان آرمان جهاد است اما نمی خود را در چارچوب قلمرو سرزمینی خود تعریف کرده

و همچنین برقراری حاکمیت  نمونه اسالمی )اسوه( جامعهدر راه خدا، تبدیل شدن به 
 را نادیده گرفت.  3قانون خدا در جهان

                                                                                                                 
 3 اصل 11 . بند1

 115: ایانبأَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ/ . 2

  یقانون اساس مقدمه. 3
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 های واگرامؤلفه
-سامانی نظم اجتماعی، از عناصر و مؤلفههمدرن غربی برای تمشیتِ امور سیاسی و ب دول

اند که ریشه در ساختار فکری و تاریخی آنان دارد. نظام جمهوری هایی استفاده کرده
سازی های شایسته حکمرانی، نظر به حقوقیگیری از مؤلفهاسالمی ایران نیز با بهره

ن قسمت از است. در ای دستگاه سیاست خود در پرتو دین و مذهب رسمی کشور داشته
 اند.  ها شده که موجب ایجاد تفاوت شود میهای حقوقی دو نظام اشاره مقاله به مؤلفه

 حاکمیت 

ای و اساسی، ارتباط تنگاتنگی با سرشت، ماهیت و  مفهوم پایه بعنوان 1تیحاکم» 
مفهوم حاکمیت ریشه در  .(Biersteker, 2013: 245-272 ) «تاریخچه دولت دارد

مفهومی حقوقی  بعنوانفرهنگ، اندیشه و مذهب مردمان باستان دارد و پیشتر از آنکه 
بررسی گردد صبغه متافیزیکی داشته است. در واقع جوهره دینی و سیاسی مفهوم 
حاکمیت بر جنبه حقوقی آن غلبه داشته و حاکمیت در گذر زمان به مفهومی حقوقی 

ترین یکی از برجسته بعنوانمولفه حاکمیت به مثابه محور امر سیاسی  تحول یافته است.
شود. خاستگاه و تاریخ  ترین شناسه آن شناخته میهای دولت مدرن و حتی مهمشناسه

 حرکت کرده است شانهبهپیدایش دولت مدرن با پیدایش و تکوین مفهوم حاکمیت، شانه
ز دولت مدرن در آغاز دوران مدرن از خالل این ویژگی ممتاز و متمای .(121: 1394 هلد،)

ها و ستیزهای بین ارباب کلیسا و صاحبان قدرت و رقبای داخلی یعنی صاحبان  کشمکش
مکاتب کالسیک، حاکمیت را  .(Runciman, 2003: 28) برآورد فئودال ها سر

اشمیتی از دولت  -کرد اما برداشت هابزی موهبتی از سوی خدا و طبیعت قلمداد می
)سیاسی یا حزب یا طبقه و...(  مدرن، حاکمیت را در اقدامات و افعال انشایی حاکم

های وجودی کند. در بافت ماقبل مدرن، سنت دارای نقش اساسی در کنشجستجو می
 -)الهی شکنی سنت که واسازی و نفی حاکمیت سنتی بود اما در عصر مدرن با ساخت

های معنابخشی به الق، مذهب و اسلوبطبیعی( را در پی داشت، تمام مسلّمات، اخ
گرفتند و به طور عینی بعد از انقالب فرانسه که حامل  ای از انزوا قرارزندگی در هاله

                                                                                                                 
1. Sovereignty 
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 حصر»شد و با نوعی  های سنتی فروریختهپیکره نهادها و انگاره تفکر ضدسنتی بود،
 ,Bockock & Thompson) ، عناصر دنیای سنت به عقب رانده شدند«گفتمانی

شمارد. ، نخستین کسی است که اوصاف حاکمیت را بر می1بُدن ژان .(325-329 :1992
قدرت مطلق و مستمر حکومت یک »حاکمیت را « شش کتاب جمهوری»وی در 

اقتداری برتر، مطلق و همیشگی بر شهروندان و اتباع در »و یا  (15: 1353 جونز،) «اجتماع
روی طلیعه پیدایش مفهوم این گرفت و از( در نظر 441: 1393)اسکینر، « 2لتیک دو

 مردم بر دولت مطلق سلطه را حاکمیت خود، تعریف ن دردُمدرن حاکمیت هویدا شد. بُ

 آن ساختن محدود به قادر پروردگار اراده جز قدرتی هیچ داند کهمی شهروندان و

است به  خوانشی که بُدن از حاکمیت ارائه داده .(124: 1391پروین و اصالنی، نیست )
گیرد. نقطه قرار می« حاکمیت محدود»شود که در برابر  تعبیر می« حاکمیت مطلق»

یک از آنها  شود که هیچهای آزاد و برابر تشکیل میآغازین حاکمیت محدود، از انسان
های اصلی دولت مشروطه ادعای تفوق بر دیگری را ندارد و این موضوع یکی از فرضیه

گراست. این نوع خوانش از  خواه، فئودال، پدرمیراث و مطلقتمامیتهای در برابر دولت
است باور دارد که مردم بر اساس قرارداد  3الکهای  حاکمیت که مرهون اندیشه

سپارند تا از آنها نگاهبانی های خود را به حاکمان میهای الزم از آزادیاجتماعی حداقل
ماند و اختیارات برای مردم باقی می هاروی بیشترین آزادی و حراست شود و از این

بنیان، اختیارات  بر این .(113: 1391شود )قاری سیدفاطمی، محدودی به حاکمان داده می
غایی این اصل تکوین قوانین  شود. نتیجه تعیین می «عدم والیت»حاکمان بر اساس اصل 

های و آزادیها بنیان آن، حدود اختیارات حاکمان در تحدید حق اساسی است که بر
)مرادی برلیان،  هایشان خواهد بودپوشی افراد از آزادی افراد، محدود به میزان چشم

سپارند تا از آنها  های خود را به حکومت می در این حالت مردم دارایی .(234: 1399
طرف برای حفظ آزادی و امنیت مردم  پاسداری کند و حکومت نیز به مثابه یک داور بی

رو آن بُدن از .(131: 1331 )قاری سید فاطمی، کند ارضات اقدام میو حل و فصل تع

                                                                                                                 
1. Jean Bodin (1530-1596) 
2. Common Wealth 

 فرشاد ترجمه ،حکومت رساله دو (،1392) به: جان الک، دینگاه کن موضوع نیا درباره شتریب مطالعه یبرا .3

 .معاصر نشرنگاه :تهران، عتیشر
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کند که اگر برای مدت معینی به حاکم شناسه دائمی را بودن بر حاکمیت حمل می
چنین قدرتی را در مدت  کهتوان آن را قدرت حاکمه دانست و کسیتفویض شود، نمی

ین یا حافظ آن قدرت شناخته بود و صرفا ام معین اختیار کند، شهریار حاکم نخواهد
دارد که فقط مردم یا می شد. او در ایضاح مطلق بودن حاکمیت و قدرت نیز اشعار خواهد

که بخواهند  توانند قدرت حاکم و دائم را به هر کسینجبا در یک اجتماع سیاسی می
زیرا تفویض کنند تا شهریار بتواند هرچه اراده کند به صورت کامل و مطلق انجام دهد؛ 

هایی تفویض شود نه قدرت مطلقه است و نه حقیقتا قدرت اگر قدرت با محدودیت
 .(11: 1353 )جونز، حاکمه

های اصلی دولت مدرن غربی، سکوالریسم یا جدایی دین از حکومت یکی از مؤلفه
-است؛ که ریشه در عصر نوزایش اروپا دارد. زمینی انگاشتن خاستگاه حاکمیت، کاسته

امور کشور و  فراتر از آن، حذف شدن نقش نهادهای مذهبی در ادارهشدن و حتی 
های بخش به قدرت، از پایه یگانه منبع مشروعیت بعنوانهمچنین شناسایی خِرد بشری 

های مدرن است. حاکمیت در الگوی مدرن غربی پس از عصر مقوّم حاکمیت در دولت
گرفته است؛ هرچند که نوزایش، از دو مرحله حاکمیت ملت و حاکمیت ملی شکل 

گرا و توان در یونان باستان دید. دولت مدرن با رویکرد عینیهای مرحله اول را میریشه
دادن به انسان و عقل خودبنیاد بشری، منشا حاکمیت را  در قالب گرا با اصالتتجربه

ر و ها اقتداکند و معتقد است که حکومتتبیین می «انسان اراده»و  «یاجتماع قرارداد»
آورند. در مشروعیت سیاسی خود را از منبعی غیر از خواست و رضایت مردم بدست نمی

دولت مدرن بجای ارج نهادن به شخص حاکم و توجه به اینکه چه کسی باید حکومت 
آید. کند، از نحوه زمامداری و ضوابط ناظر بر اعمال قدرت سیاسی سخن به میان می

ر قالب برساخت آنها، کلیه امور به شخصیت و های پیشین دولت که دبرخالف گونه
دولت در  نگر، تکیههای مدرنِ حقدر دولت ؛ذوق و استمزاج از حاکم بستگی داشت

حقوقی را  جهت، عنصر بنیادین مدرنیته عمومی بر خِرد جمعی استوار است. بدین عرصه
: 1391شوالیه، ) نددهد که طبق آن افراد در برابر قدرت واجد حق هستای تشکیل میایده

 ناشی از عموماً  های مدرندر نظام حاکمیتتوان نتیجه گرفت که رو می از این .(111
ها بویژه حق مالکیت )الک(  )هابز( دفاع از آزادی قرارداد اجتماعی بر مبنای صیانت نفس

و اراده عمومی )روسو( است که نتیجتاً نقش مردم در تصاحب قدرت و اعمال حاکمیت 
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ای که به تایید مردم نامه رضایت مردم و میثاق شود و دولت مدرن در سایهمی برجسته
 کند. رسد، اقدام به اعمال حاکمیت میمی

مبنای حاکمیت به دنبال پاسخ به این پرسش است که حق حاکمیت از آنِ کیست و چرا 
سیاسی مختلف های قدرت تحمیل اراده و خواست خود را بر دیگران دارند؟ نظام ،برخی

شوند. برخی از آنها  در دنیا بر اساس مبانی حاکمیتی خود به انواع مختلفی تقسیم می
و برخی دیگر تلفیقی از این دو را  2انسانی و ماوراءالطبیعهبرخی مبنای فرا 1،مبنای انسانی

ی هااند. مبنای دموکراتیک یا انسانی حاکمیت باور دارد که نظامدر ساختار خود گنجانده
ی و نظر مردم را مبنای اعمال اریزی قوانین، ر سیاسی و حقوقی باید برای مشروعیت و پی

ی اهای اجرایی و قضایی و تقنینی با ردهند و تمامی نهادها و دستگاه حاکمیت قرار
هایی که از مستقیم یا غیرمستقیم افراد آن جامعه تکوین یابند. در مقابل، حاکمان نظام

خدایی( یا  -)حکومت انسان کنند، ادعای خدایی دارند بعیت میحاکمیت تئوکراسی ت
)مقام الهی( و یا معتقدند  پندارند خود را فرستاده خداوند و شریک او در فرمانروایی می

)حکومت بر اساس مشیت الهی یا حکومت  که باید بر اساس مشیت الهی حکمرانی کرد
دسته سومی نیز وجود دارد که تلفیق  بندی دیگر( در تقسیم147: 1394عباسی، ) الهی( حق

مشی  داند ولی بر اساس خطاست و اعمال حاکمت را توسط مردم می گفته دو روش پیش
ی مردم بیشتر و اتعیین شده توسط احکام و موازین الهی. یعنی در این قالب حاکمیتی، ر

 فراتر از دستورات و مسلّمات دین اثر ندارد. 
هم  ،یابیم که اصول آناساسی جمهوری اسالمی ایران در میبا وارسی در اصول قانون 

اسالمی است و هم برخی از آنها حاکمیت ملّی را به رسمیت  -معرّف حاکمیت الهی
انقالب نسبت به  نیا یادیبن یژگیوخوانیم شناسد. در مقدمه قانون اساسی ایران می می

. بسیاری از حقوق، آن است بودنی و اسالم یمکتب ریدر سده اخ رانیا یها نهضت گرید
است.  ها و حتی شرایط و صفات صاحبان قدرت به قیود دینی و مذهبی مقید شدهآزادی

های سیاسی از گیری هر چند که اصولی از قانون اساسی به حق مشارکت مردم در تصمیم
پرسی و تعیین نمایندگان مجلس و شوراها اشاره دارد. لکن تغلّب و راه انتخابات و همه

استیال در قانون اساسی با اصول مربوط به حاکمیت الهی است. چرا که حاکمیت به گواه 

                                                                                                                 
1. Democracy and Republic 
2. Theocracy 
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)دولت(  (، با برداشتی بُدُنی، مطلقاً در اختیار خداوند است. در حکمرانی51اصل )
شود شریعت نام  اسالمی، مبنای حاکمیت الهی است، حاکم خداست و قانونی که اجرا می

رویکردی تا حدی شریعت را بکار بسته و از این طریق  دارد. هر دولت اسالمی با هر
 .(31: 1397 العروی،) حفظ کرده است)ص(  معینی را هرچند باریک با میراث محمد رابطه

شوند و نظارت بر آنها نیز  های حاکمیتی از شریعت ناشی میدر نظام اسالمی کلیه دستگاه
عنوان این بنیان، فقیه به پذیرد. برکند صورت میضوابطی که شریعت معین می بواسطه

 دارد و توجیه مشارکت مردم در انتخاب فقیه بررا حاکم صالح، حق حکومت بر مردم 
بنابراین دو تفاوت اساسی از نظر تئوریک در است.   پذیر صورت« اصل شورا»مبنای 

 ،اول :وجود دارد غربیهای  بینی اسالمی و دموکراسی میان جهان مفهوم حاکمیت ملی
: 1333)جوان آراسته،  تفاوت در محدوده حاکمیت ،و دوم  حاکمیت اتفاوت در منش

، لزوم پیروی کلیه قوانین و مقررات از 1وحی و نقش بنیادی آن در تشریع قوانین .(73
 موید همین معناست.  3و زعامت و رهبری جامعه توسط ولی فقیه 2اسالم پایهاساس و 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبانی مشروعیت و اقتدار
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 (یداخل
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-دولتی نمیکنند اما هیچ ها برای اعمال حاکمیت خود از زور و اجبار استفاده میدولت

ها نیاز دارند که تواند برای همیشه و در همه موارد متوسل به زور شود. بنابراین دولت
اقداماتشان مقبول واقع شود تا از این جهت هم اعمالشان مشروعیت پیدا کند و هم 

 به بلکه حقوقی نظر از دولت قانونیت به صرفاً نه حکومت کردن آسان شود. مشروعیت
 ترقدیمی مبحث به مشروعیت مبحث .شودمی مربوط مردم جانب از آن اجتماعی پذیرش

 از تبعیت در اتباع سیاسی تکلیف یا تعهد و وفاداری و التزام مبحث یعنی سیاسی فلسفه در
 تعهد و التزام احساس به دیدگاه، این از سیاسی های نظام مشروعیت .گرددبازمی حکومت

بر همین اساس است که  .(151: 1397 )بشیریه، دارد بستگی آنها از اطاعت به نسبت افراد
ماکس وبر  .(13: 1334)وبر،  کند یاد می« باور به حق فرمانروایی»وبر از مشروعیت به 

تعبیر مشهوری از سلطه و مشروعیت ارائه داده است که سه صورت نوعی از مشروعیت را 
ی گذشته که بر اساس ها )تقدیس سنت مشروعیت سنتی :تمیز داده است که عبارتند از

)فرمانبرداری از  اند(، مشروعیت کاریزماتیک ها افرادی حق فرمانروایی داشته آن سنت
)اعتقاد به  های برجسته شخصیتی وی( و مشروعیت قانونی یک شخص به دلیل ویژگی

 شناسد( وی را حاکم می ،قانونی بودن مقررات و حق فرمانروایی کسی که مقررات
این سه نوع مشروعیت صرفاً انواع آرمانی هستند و در عالم  .(731-731: 1333)بشیریه، 

شود که از شود. نظام سیاسی زمانی مشروع شناخته می ترکیبی از آنها یافت می ،واقعیت
واقع، اعتقاد مردم به درستیِ افعال نظام  طرف مردم مشروع و مقبول شناخته شود. در
 های حاکمیتی، نشان دهندهدهای دستگاهسیاسی و همراهی آنها با تصمیمات و عملکر

عمومی  واقع مشروعیت یک نظام سیاسی مبین اراده مشروعیت نظام سیاسی است. در
های دولت پیرایی، پایه از آنجایی که بعد از نهضت دین .(113: 1377)موسوی،  است

مدرن خارج از فضای دینی شکل گرفت، کلیسا و پاپ با از دست دادن قدرت، صرفاً 
رسید. از این « نهاد»به « شخص»متولی امور دینی شدند و به دنبال این تغییرات، قدرت از 

جایگزین فرد متعالی، شایسته، « نهاد»ای که روی قدرت حکومت تابو نیست، به گونه
 شود. حکیم، خردمند و ... که مشروعیت اِعمال قدرت و آمریت یافته است، می

(  قانون اساسی، 51بنای حاکمیت به صراحت اصل )اسالمی ایران م در نظام جمهوری
افزاید که خداوند مردم را حاکم بر سرنوشت خویش  است و در ادامه می« خدا»مختص 

است. الگویی که قانون اساسی از مبنای مشروعیت حاکمیت ارائه داده، باعث  قرار داده
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- وری اسالمی شدهسازمانیِ جمهپردازانِ درون ایجاد دو خوانش رسمی از سوی نظریه
-های علمیه دارد، مالک مشروعیتاست. خوانش گفتمان سنتی دینی که ریشه در حوزه

-فقیه جستجو می بخشی به حکومت را نه در انتخاب و آرای مردم بلکه در نهاد والیت

ی اکثریت مردم در انتخابات هیچ اواقع طرفداران این نظریه معتقدند که ر کند. در
کنند یعنی رجوع می نهی خود، به بیّادهد؛ مردم تنها با رت نمیمشروعیتی به حکوم

حجت شرعی اعتبار  بعنوانگزینند تا سخن آنان  کارشناسان دینی )خبرگان( را برمی
خوانش دوم، برداشت دموکراتیکِ گفتمان مدرن دینی  .(25: 1377 )مصباح، داشته باشد

داند و ران، انتخاب مردم را مشروع میاست که بنا به نظرات بنیانگذار جمهوری اسالمی ای
بخشی به حکومت  مردم را دارای حق مشارکت و مشروعیت 59و  51 ،1 بنا به اصول
تواند صرفاً بر ایران، نمی کند و معتقد است که مشروعیت جمهوری اسالمیقلمداد می

 .(14: 1373)کواکبیان،  های دینی و مذهبی استوار باشدپایه

 
فرد با حکومت بر بنیان  فضای سیاسی امت، رابطه اسالمی و در چارچوبهدر حکمرانی 
-شود. بیعت یعنی اینکه بیعت کننده متعهد میتعیین و تعریف می« بیعت»تأسیس فقهی 

 -شودکه امام، رهبر، مرشد و ... نامیده می -ی و تمنیات بیعت شوندهاشود طبق نظر و ر
و راهبری جامعه با ولی فقیه است و خبرگان عمل کند. در عصر غیبت معصوم، امامت 

این راستا، نقش  کنند. دربین فقهای صاحب شرایط، مصداقاً امام را کشف و تعیین می
گیرد، در دلگرمی بخشیدن و صورت می« اصل شورا»مردم و مشارکت آنان که بر بنیان 



 719 |   افشار یقهرمان اسری

« انتخابات»حقوقی است که طبق تأسیس  شود. این ضابطه در حالیدادن امام معنا مییاری
دهنده عمل کند و به خواست رأی شود که بناگیرنده متعهد میهای مدرن، رأیدر نظام

تمنیات او را پیگیری کرده و به نتیجه برساند. در تأسیس حقوقی انتخابات، امکان عزل و 
 برکناری انتخاب شونده، برخالف بیعت گیرنده وجود دارد.

یک )ره(  امام خمینی مفهوم جمهوری اسالمی در اندیشهنگارندگان، بازتاب  به عقیده
ترکیب انضمامی و یا تلفیقی نیست بلکه ترکیب اتحادی است. به بیان دیگر، جمهوریت 

از اسالمیت است. مبرهن )ره(  شدن حق مشارکت برای مردم، برآمده از تفسیر امامو قائل
که مردم تعیین آن چیزیاست اگر منظور از جمهوریت و دموکراسی این باشد که هر

االتباع باشد، این نظر از دیدگاه االجرا و الزمقانون نوشتند باید الزم بعنوانرا  کردند و آن
که در مخالفت با موازین اسالم  اسالم اصالً قابل پذیرش نیست و اسالم به هر آن چیزی

که در جمهوری  ردک خیزد. باید اشارهدهد و به مقابله با آن برمیباشد واکنش نشان می
اسالمی، خواست و اراده مردم تا جایی نفوذ دارد که بر خالف خواست و دستور الهی 
نباشد. در این میان تشخیص و تفسیر خواست خداوند نیز بر مبنای تفسیر فقهی فقهای 

به بیان دیگر ممکن است خواست و نظر  1.گیردشورای نگهبان قانون اساسی شکل می
سیطره و تحت نظر عالیه نهادهایی مثل شورای نگهبان با عنوان حراست از ملت در  قاطبه

ی و اجتهاد شخصی یا تحمیل نظر ااحکام و موازین شرع قرار گیرد. استفاده و استناد به ر
تفسیری زمامداران و کنشگران سیاسی بر خواست و نظر قانونگذار در حال تبدیل شدن به 

الگوی  نیان در حکمرانی اسالمی، شریعت به مثابهب این بر 2منبع حقوق اساسی است.
شایسته است به این مطلب هم  شود.قانون می پارادایمیک، جایگزین آرمان حاکمیت

 اصل 3و2و1بندهای  اساسی همچون تعیین گستره اشاره شود که تفسیر اصول قانون
موازین شرع، ( از حیث اطالق و عموم اختیارات رهبر و همچنین تشخیص مصادیق 111)

توجه  پذیرد. حال باهای کلی نظام و معضالت نظام و... توسط فقها صورت میسیاست

                                                                                                                 
  نیمواز با  نیقوان انطباق ای  رتیمغا  صیشخت» :11/11/1313  خیتار 2437نگهبان به شماره  یشورا یریتفس هینظر .1

 ». است  نگهبان  یشورا  یفقها با  یفتوائ نظر طور  به  یاسالم

 انتخابات قانون 21 ماده 1 تبصره خالف)بر  زدی شهر یشورا در یزرتشت عضو حضور امکان عدم به استناد .2

 .است یشخص یرأ به یعاد و یاساس قانونگذار اراده ریتفس از یا نمونه( شوراها
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، این وضعیت ممکن 1مقام رهبری است عهده اینکه انتخاب فقهای شورای نگهبان بر به
که تکلیف  کرد توان ادعارا به ذهن متبادر کند؛ اما در پاسخ می« فلسفی دور»است 

نگهبان به تفسیر اصول  نگهبان و تکلیف فقهای شورای قهای شورایرهبری به تعیین ف
« دور»جمله الزامات قانونی آنان است و نه تکلیف شرعی که متضمن  قانون اساسی، از

 باشد. 
های متفاوت و قائل شدن برخی از اندیشمندان به مبنای دوگانه برای وجود برداشت

 :توان بهآنها می است. از جمله های عملی شدهباعث ایجاد چالش ،مشروعیت

در نظر گرفتن قدرت و صالحیت باالتر برای نهادهای غیررسمی در برابر نهادهای  -
  ؛رسمی

تعدّد نهادهای قانونگذاری مثل شوراهای عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه  -
 ؛قضائیه که موجب ایجاد ابهام در حاکمیت شکلی قانون شده است

شورای نگهبان و اعتراضات صورت گرفته به نحوه نظارت در جریان  نظارت شیوه -
 ؛انتخابات که ناشی از تعدّد تفسیرها و تشتّت آرا در نظارت است

های گسترده و عدم معرفی رد صالحیت برگزاری انتخابات غیرانتخاباتی که در نتیجه-
دوره پنجم مجلس خبرگان )انتخابات  برابر انتخاب شوندگان نامزدها به میزان حداقل دو

  .(39: 1397 رهبری در استان بوشهر، خراسان شمالی و یزد( اشاره کرد )ملکی،

 تفکیک قوا 
یک ابزار مدرن  بعنوانتفکیک قوا در بسیاری از کشورهای دنیا حاکمیت دارد و  اصل

برای تقسیم وظایف بین نهادهای حاکمیتی از یک سو و سرشکن کردن قدرت و نظارت 
از سوی دیگر، کارکرد با اهمیتی دارد. اصل تفکیک قوا برای اولین بار به منظور  بر آن

تبیین قدرت و تعیین وظایف دولت در قالب سه قوه اصلی توسط ارسطو ارائه شد. بعدها 
( از حکومت قوه مجریه 1391 عضدانلو،)« حکومت درباره ای رساله» کتاب در الک جان

یکدیگر سخن گفت و در نهایت منتسکیو در اثر مشهور  و قوه مقننه و استقالل آنها از
با تعریف قوه سومی به نام قوه قضاییه و تبیین ( 1391منتسکیو، ) "روح القوانین" خود

                                                                                                                 
 کمینودو اصل 1 بند. 1
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بنیانگذار اصل تفکیک قوا شناخته شد. دغدغه اصلی  بعنواننسبت آن با دو قوه دیگر 
ت در دست فرد یا گروه های سیاسی و جلوگیری از انباشت قدر منتسکیو تضمین آزادی

رو راهبردی که وی برای حل دغدغه خود در نظر گرفت وضع قانون  خاص است. از این
 شود و سرشکن کردن قدرت قوا بود. بنابراین از اندیشه منتسکیو دو اصل ذیل استنتاج می

های شهروندی در  لزوم وجود قانون اساسی: بر این بنیاد حق، اول .(43: 1394 زارعی،)
شود  شوند و هم محدوده قدرت زمامداران تعیین مین اساسی شناسایی و تضمین میقانو

کند چون دو غرض  که در این حالت به ایده دولت مشروطه و محدود ارتباط پیدا می
 گفته است. اصلی حقوق اساسی تحقق دو هدف پیش

قانون اصل تفکیک قوا: تمرکز قدرت در دست فرد یا گروه خاص با ایده حاکمیت ، دوم
سازگار نیست. منطق تقسیم قوا کثرت و تنوع بخشیدن در دو جهت طولی و عرضی 
است. قدرت سیاسی به صورت عرضی بین قوای مجریه، قضاییه و مقننه تقسیم و به 

شود تا مردم در اعمال ها و شوراها تقسیم میها، سازمانصورت طولی بین مراکز، استان
اشند و از تمرکز و گندیدگی قدرت در دستان یک ه بتآفرینی بیشتری داش قدرت نقش

بردن انحصار قدرت است و فرد یا گروه جلوگیری شود. اصل تفکیک قوا به دنبال از بین
برای تحقق آن باید توزیع قدرت به صورت نهادینه و سازمانی انجام شود. با توجه به 

یات با یکدیگر ارتباط گانه هم در حین تکوین و هم در حین حهای پیشین، قوای سهگفته
های دیگر در زمان تشکیل و همچنین وجود  کاملی دارند. لزوم اخذ تنفیذ و تایید از قوه

-نوعی نظارت که امکان تغییر در سکانداران دیگر قوا یا حتی انحالل آنها را فراهم می

ره های مدرن غربی که از اصل تفکیک قوا برای ادا کند، اشاره به همین امر دارد. دولت
اند، در لزوم وجود سه قوه و تعداد قوا با هم اختالفی ندارند. لکن امور کشور بهره گرفته

گیری از اصل تفکیک قوا مربوط به تعیین میزان تداخل های سیاسی در بهرهاختالف نظام
های قوا است. تفکیک قوا به صورت افقی یا سیستم جدایی قوا )یادگار صالحیت

الک( بیانگر تفکیک مطلق قوا از یکدیگر است. کشورهای  های منتسکیو و اندیشه
ایاالت متحده آمریکا، اروگوئه، ونزوئال، برزیل و آرژانتین از این دست هستند. در این 

شوند و برای تعیین دولت و تعیین پارلمان دو انتخابات  حالت قوا از یکدیگر ناشی نمی
 های یکدیگر بسیار کم است.  الحیتشود. در این شق میزان دخالت قوا در ص برگزار می

در تفکیک قوا به صورت عمودی یا سیستم مشارکت قوا )یادگار اندیشه ژان ژاک 
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باشد، مردم با برگزاری یک انتخاب  روسو( که بیانگر تفکیک نسبی قوا از یکدیگر می
ای، هم پارلمان و هم به طور غیرمستقیم نخست وزیر و هیات دولت را انتخاب  دودرجه

توان از کشورهای آلمان، شود. میهای پارلمانی میکنند. این سبک باعث ایجاد رژیممی
های این سبک نام برد. نوع دیگری از این نمونه بعنواناتریش، بلژیک، ایتالیا، ایرلند 

گفته است. در این حالت مردم هم بندی وجود دارد که تلفیقی از دو شق پیشتقسیم
ای، دست به انتخاب نمایندگان کنند و طی انتخابات جداگانهرییس جمهور را انتخاب می

های یکدیگر کمتر از نظام زنند. با این حال، میزان دخالت قوا در صالحیت پارلمان می
پارلمانی و بیشتر از نظام ریاستی است. کشورهای فرانسه، مصر، تونس، گرجستان در این 

 گیرند.  تقسیم بندی جای می
( 57ایران مبحث تفکیک قوا تحت عنوان استقالل قوا در اصل ) در جمهوری اسالمی

گانه زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت به قوای سه ،مطرح شد. بر اساس این اصل
که عبارت تفکیک قوا ممکن است ورزند. از آنجاییانجام وظایف خویش مبادرت می

یل، عبارت استقالل قوا که معنای به این دل ؛گسیختگی ارتباط قوا را به ذهن متبادر کند
 همکاری و تعامل را در بطن خود دارد در زمان بازنگری قانون اساسی مرجح دانسته شد

ای که اما تفاوت عمده .(977: 1314صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی، )
تفکیک قوا در جمهوری اسالمی ایران با الگوی مدرن غربی آن دارد مربوط به وجود 

گر است که البته با در نظر گرفتن ناظر و هدایت بعنوانگانه نهادی باالتر از قوای سه
 مفاهیم اسالمی و نص صریح قانون اساسی نقش امام جامعه و امت اسالمی را نیز دارد.

 کند. طبق اصلاین موضوع وجود قوه چهارمی در کنار قوای دیگر را به ذهن متبادر می
حاکمیت صرفا ناشی از اراده مردم نیست. در واقع مبنای  قانون اساسی ایران، 51

ناظر بر  بعنواننماینده شرع و  بعنوانمشروعیت حاکمیت، الهی و مردمی است و رهبری 
کند. در واقع بر  مطابقت رفتار و هنجار جامعه با موازین شرع و قانون، اعمال حاکمیت می

اجرایی و تقنینی است و نظارت وی  ،شأن رهبری باالتر از شئون قضایی ،57مبنای اصل 
جانبه و مطلق است. هر چند که رهبری به لحاظ عملکرد اجرایی در قالب قوه مجریه  همه

شود اما شأن نظارتی وی که ناشی از امامت جامعه اسالمی است ناظر به کلیه  مطرح می
معتقدند  با این وجود برخی نویسندگان نهادها و ساختارها و حتی هنجارهای کشور است.

توان نهاد رهبری را داخل در قوه مجریه دانست  که با توجه به وظایف رهبری نمی
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قانون اساسی اعمال حق  59و  51 ،1از سوی دیگر طبق اصول  .(72-73: 1373ناصحی، )
حاکمیت توسط مردم را به رسمیت شناخته است و مردم برای اعمال حق حاکمیتی خود 

کنند. با توجه به شکل جویی می یمات سیاسی مشارکتو تعیین سرنوشت خویش در تصم
توان ساخت قدرت در می ،های یکدیگرتفکیک قوا و میزان دخالت قوا در صالحیت

ریاستی قلمداد کرد. نکته  های نیمهبه نظام «کینزد و هیشب»اسالمی ایران را  جمهوری
باالدستی مجلس شورای گذار و  دیگر که باید بدان اشاره شود تعدد نهادهای مقررات

اسالمی است که ابهام در اصل تفکیک قوا را بیشتر کرده است. حق وضع مقرره برای 
شوراهای عالی امنیت ملی و انقالب فرهنگی و همچنین صالحیت تصویب یا رد مصوبه 
مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این موارد هستند. بنابراین حتی اگر 

پذیری اصل تفکیک قوا از نمونه غربی در قالب شکل رعایت شده است بپذیریم که الگو
 توان برداشت مدرنی از تفکیک قوا در ایران داشت. اما از نظر محتوا و کارکرد نمی

 های شهروندی سوژگی مدرن و تضمین حق
های بنیادین ها و آزادیهای دستورگرایی و تأسیس قوانین اساسی، حقبعد از جنبش

ل موضوعی یافت و گام مستحکمی در راستای شناسایی آنها برداشته شد. افراد، شک
مندی وی از مواهب، حقوق و  شهروندی اشاره به جایگاه فرد در جامعه و میزان بهره

امتیازات قانونی دارد. شهروند کسی است که به واسطه تولد یا اعطای قانون شهروندی به 
ستحق برخورداری از تمام حقوق و عضو یک کشور یا جامعه سیاسی است و م ،وی

باشد. شهروندی از جمله مفاهیم مدرنی است که عموما بعد از های قانونی میحمایت
های های دستورگرایی وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورها شد. مفهوم حقجنبش

گیرد که شهروندی به دلیل عضویت افراد در یک واحد سیاسی به نام دولت شکل می
دولت  .(145: 1392)رستمی،  دارد« ملیت ابوین»و  «زادگاه»نگاتنگی با مقوله ارتباط ت

 مدرن مستمرا در پی ایجاد تبعیت برای اتباع نسبت به اقتدار حاکمیتی خویش است.
-شاید مهم« تبعیت از دولت»به « 1تبعیت از خانواده یا رییس قبیله»سیر تاریخی گذار از 

                                                                                                                 
، دولت و تیعصب :خلدونابن شهیاند (،1393) ،لجابری، محمد عابدا: به دیکن نگاه باره نیا در شتریب مطالعه یبرا .1

 .یفرهنگ و یعلم انتشارات :تهران ،یاهواز یفراد احمد ترجمه
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شهروندی( باشد. تعالی نقش فرد از مایملک و ) شناخت سوژگی مدرن ترین مرحله
است، باعث ایجاد  داده شاه به شهروند دولت که در بستر درازآهنگ تاریخ رخ سرسپرده

ترین اقناع ذهنی در افراد شد که باید منافع دولت را مقدم شمارند و برای تحفیظ عالی
د از جان خویش مایه مدهای دولت است بایاخیر اجتماعی که همانا نگاهبانی از دست

سوژگی »یا « 2منش سیاسی در اتباع ایجاد»گیری دولت مدرن،  در فرآیند شکل 1.گذارند
نماید و مردمان را به امری در راستای پیوند میان دولت و فرد جلوه می به مثابه« 3مدرن

 De) کند که سرسپرده دولت هستندگروه واحد و همگنی از اتباع سیاسی تبدیل می

Carvalho, 2003: 58). سازد که با ها را قادر میسوژگی مدرن، افراد و گروه
های خود جامه عمل بپوشانند که و بدون دخالت خارجی به خواسته 4خودساالری

-Kevin, 2008: 40مشارکت سیاسی در قالب وظیفه مدنی یکی از این موارد است )

خواستار وفاداری و سرسپردگی  که همواره بوده اتباعی آفرینشگر دولت مدرن، .(53
دیگرسوی، افراد در  از .(Morris, 1998: 45) آنان به اقتدار حاکمیتی خویش است

هایی هستند که ها و آزادیگیرند، دارای حقبرابر تکالیفی که نسبت به جامعه بر عهده می
-توان حقوق شهروندی را از دسته حقشود و میاز طرف دولت به رسمیت شناخته می

پیرسون، شهروندی  به گفته اختیارات دولت هستند شناخت. بنا هایی که محدودکننده
های افراد در برابر دولت یک رابطه دوسویه است. در اصل باعث گسترش و تضمین حق

 کند شود اما از دیگر سوی بر اقتدار دولت و لزوم اطاعت از قدرت وی داللت میمی
(Pierson, 2011: 24).  

شناختی و سیاسی نیز های روانشهروندی مفهومی چندالیه است که دارای جنبهواقع  در
تواند خارج از مفهوم که در اینجا مفهوم سیاسی آن مدنظر است. هیچکس نمی هست

ها وجود ندارد و هیچ فردی طرفی بین دولتشهروندی زندگی کند چراکه فضای بی
یافته موجودی هویت بعنوانان تواند بدون وابستگی به یک دولت در عرصه جهنمی

به همدیگر وابسته هستند،  «مرغ مرغ و تخم»شناخته شود. بنابراین همانگونه که دو مفهوم 

                                                                                                                 
1. Bend over Backwards/ Do their Best 
2. Politicization of Subjects 

3. Subjectification (Subjectivization)  

4. Self-Government 
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است  بهتر 1ها نیز وابسته و متصلّب به شهروندانشان هستند.شهروند نیازمند دولت و دولت
ها به تبگوییم شهروندان موجب قوام موجودیت دولت هستند و از سوی مقابل، دول

تواند خود را در قالب بخشند. بر این اساس شهروند میشهروندانشان اعتبار هویتی می
برساخت بزرگی تحت عنوان ملت معرفی کند و این احساس تعلّق به یک ملت با خروش 

-در راه ملت و آرمان« فدایی شدن»تواند رهاوردی همچون احساسات ناسیونالیستی می

خود را با متولد  یافتهد به ارمغان آورد. شهروندی معنای تکاملهای دولت را برای شهرون
آورد، بلکه ها بدست نمیای خاص و یا کارت اقامت گرفتن از دولتشدن در خطه

آمادگی شخص برای گذشتن از جان و مال خود در راه دولت است که شهروندی را به 
شهروندان خود دارند. از  ها نیز این انتظار را ازرساند؛ کمااینکه دولتکمال می

راند سخن می« سرباز -شهروند»یا « دهندهمالیات -شهروند»روست که پوجی از  همین
(Poggi, 2003: 40-42).  

دو نظام  3شناختیو معرفت 2شناسانهها و نگاه هستیاز آنجایی که تفاوت مبانی، ارزش
 سیاسی غربی مدرن و جمهوری اسالمی ایران نسبت به انسان، خدا و طبیعت در دو مقوله

های شهروندی و در نظر گرفتن محدودیت برای برخورداری از آنها بیشتر تضمین حق
های شهروندی در پرتو مبانی بنابراین در این بحث از مقاله حق ؛کندنمود پیدا می

درک مناسبی از مبانی و منشا دو نظام بتوان به تا  شود داخته میپرشناختی آنها  معرفت
. در خصوص مبنا و منشاء حق های شهروندی نظرات مختلفی ارائه دست یافتسیاسی 

مقصود از شده است. مکتب حقوق طبیعی معتقد است که منشا حق در طبیعت است و 
کند و یوارد نم یاها خدشههستند که عنصر زمان بر اعتبار آن یآن دسته از قواعد ،حقوق

تواند رنگ تغییر به قواعد بزند بلکه باید آنها را محترم شمارد. نه تنها نمی یحکومت چیه
داند که توسط دولت شناسایی و  ای از قواعد میمکتب تحققی دولتی، حقوق را مجوعه

دولت  حقوق ناشی از دولت و» نویسد: کلسن در این زمینه میشود.  اجرای آن تضمین می
حتی اگر شرایط ( 134: 1331)پژوهشکده حوزه و دانشگاه،  «تای از حقوق اس مجموعه

                                                                                                                 
 وجود مثال در ییهااختالف دیشا که آگاهند کین نگارندگان. است شده آورده ذهن به بیتقر یبرا مثال نیا .1

 را؟ شهروندان دولت، ای اندجودآوردهوب را دولت شهروندان، که کرد نییتع توانیم واقعا ایآ اما باشد داشته

2. Ontological 

3. Epistemological 
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ماهوی و شکلی قانون شایسته در آن رعایت نشده باشد. مثال عادالنه نباشد یا شخصی 
شود بلکه های مبتنی بر اقتدار دولت محدود به مکتب تحققی دولتی نمیباشد. اندیشه
-)که مکتب تحققی و حقوق امری از این دسته ی و پراگماتیستیهای رئالیست کلیه اندیشه

)که مکتب حقوق موضوعه در این قالب قرار  گرا های پوزیتویستی یا اثباتاند( و اندیشه
-کنند و معتقدند که مبنای حقگیرد( همگی منابع از پیش موجودِ حقوقی را نفی میمی

شود. در واقع ام حقوقی ساخته میهای شهروندی از زمان اراده و خواست دولت در نظ
ریزی نظام حقوقی خارج از واقعیات تجربی گرایی هرگونه تالش برای پایهاندیشه اثبات

کشفی و دینی که جنبه قدسی و  ،روی، در این مکتب امور شهودی کند؛ از اینرا نفی می
تیقّن دیدگاه مکاتب ماوراءالطبیعه هم داشته باشند اصوال قابل اعتنا نیستند. بنابراین قدر م

غربی این است که انسان خارج از بُعد جسمانی وجه دیگری ندارد و انسان بعد از مرگ 
مدرن در  گردد. آنچه از اندیشه شود و جسم وی نیز دچار اضمحالل می نیست و نابود می

شناسی ماتریالیستی و تجرّد جسم آید در واقع نوعی هستیخصوص تعریف انسان بر می
-)دهقان کنداست و هرگونه هستی بعد از مرگ یا آگاهی مجزا از بدن را انکار میانسان 

بر اساس فرایافت اندیشه مدرن، انسان نه تنها عاری از  .(119: 1393زاده و احمدیان، 
نفس است بلکه شدیداً تحت تاثیر غرایز و تابع قوانین عالم ماده و طبیعت است. از 

همه افراد بشر آزاد »دارد:  میه جهانی حقوق بشر اذعان میرو است که ماده اول اعال همین
 چون به بُعد روحانی انسان و موجودی« شوندو با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می

)خالق( باالتر و قدرتمندتر از انسان که در خلق یا ادامه حیات وی نقش داشته باشد 
ه وظایفی مانند تأمین امنیت و ها نظر باعتقادی ندارد. همچنین حکومت هم در این دولت

 این گنجد دارد. بررفاه و به طور کلی هرآنچه که در مجموعه نیازهای مادی انسان می
های شهروندی و حقوق بشر مدرن را سه ضلع مثلث حق فلسفه ، منشور اولیهاساس

به دهند که بعدا لیبرالیسم حقوقی نیز  اومانیسم، پوزیتویسم و حقوق موضوعه تشکیل می
توان نقش مکاتب اصالت فایده، قراردادگرایی و نظریه خورد. هر چند نمیآنها پیوند می

 های بنیادین را در تکوین حقوق شهروندی مدرن انکار کرد. حق
حقوق بشر چه در طبیعت انسان وجود داشته باشد و انسان از طریق کشف و شهود به آن 

شناخته و ابداع شده باشد و یا حتی طبق دست یافته باشد یا این که توسط نوع انسان 
در اندیشه   ؛دیدگاه رپیر، موسس مکتب روانشناسی حقوق، رسوبات تاریخی اخالق باشد
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در اسالم  .(99: 1395)پروین و تجلی،  و باور اسالمی دارای منشا و غایتی ذاتاً الهی است
ی و غیر مادی انسان تمایز دقیقی بین روح و جسم وجود دارد که اشاره به بعد غیرجسمان

حیات آدمی از دمیده « 1نفخت فیه من روحی»است. ایضاح مطلب آنکه در آیه شریفه 
ای از ذات  شود و انسان تبدیل به آیینه شدن قسمتی از روح پروردگار در او آغاز می

اشاره به خلقت  2شود. قرآن کریم در آیات متعدّدی اقدس پروردگار بر روی زمین می
در واقع  3.ادامه حیات دارد دا و وابستگی انسان به خداوند در آفرینش وانسان توسط خ

اعتقاد به اینکه خداوند خالق انسان است و تربیت، پرورش و تدبیر امور انسان نیز برعهده 
شود که هدایت و قانونگذاری را مختص خدا بدانیم. از آنجایی که باعث می ،خداست

 اش خداست، ماهیت به سوی اویی نیز دارد دا فاعلیانسان ماهیت خداگونه دارد یعنی مب
پس باید در  4یعنی غایت انسان نیز بازگشت به سوی خداست. .(11: 1372)مطهری، 

فلسفه خلقت  ،رو در قرآن کریم از اینمسیری گام بردارد که منتهی به این نتیجه شود. 
را مطرح کرد  پرسشتوان این حال می 5ت.و پرستش حق تعالی ذکر شده اس« عبادت»

های شهروندی است یا باید به حق که آیا در جمهوری اسالمی ایران، دولت تعیین کننده
ها و تکالیف انسان را بازشناخت. با توجه به آفرین مراجعه شود تا حقخالق هستی و انسان

گفته، واضح است که آبشخور فکری و عقیدتی در اسالم، دستوراتی است مراتب پیش
منشا  ،اند. یکی از اندیشمندان اسالمیارع مقدّس در قرآن و سنّت بیان شدهکه توسط ش

 داند؛ یعنی حق بریک امر اعتباری و انتزاعی( را در مفهوم سلطه می بعنوان) اعتبار حق
شود و هرجا که تسلط و قاهریت وجود داشته تکوینی ساخته و درک می اساس سلطه

تر، ای قوی اعتبار کرد. پس در عالم هستی چه سلطهای حق را توان به گونهباشد، می
: 1333 یزدی،مصباح) توان سراغ گرفت تر و نافذتر از قدرت و قهاریت خداوند میاصلی

                                                                                                                 
 .72 صفَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ/  . 1

/واقعه: الْخَالِقُونَ نَحْنُ أَمْ تَخْلُقُونَهُ أَأَنتُمْ تُمْنُونَ مَّا تُمیْأَفَرَأَ"  و " 35: طور/ الْخَالِقُونَ هُمُ أَمْ ءٍیْشَ رِیْأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَ" .2 

53-59". 

 .51:طه/ هَدَى ثُمَّ خَلْقَهُ ءٍیْأَعْطَى کُلَّ شَ یرَبُّنَا الَّذِ .3

 .23-27، فجر/ "همَرْضِیَ رَبِّکِ راضِیَةً  إِلى رْجِعِیاأَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ " و 151، /بقره"رَاجِعونَ هِیْإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَ" .4

 آل/ "مٌیرَبُّکُمْ  فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِ وَ یإِنَّ اهللَ رَبِّ"و   51:اتی/ ذار"عْبُدُونِیوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِ" .5

 .51، عمران



 3111 پائیز|  72شماره |  ششمسال |  یاسیدانشکده حقوق و علوم س مجله | یپژوه دولتفصلنامه  | 731

توان چنین نتیجه گرفت در تفکر اسالمی که خبرگان قانون اساسی نیز از بنابراین می( 13
های شهروندی در  اند، حق کردهاین مبانی و معرفت در تنظیم اصول قانون اساسی پیروی 

شناساگر این حقوق تبیین  بعنوانگیرند و نقش دولت صرفاً  خداوند قرار می طول سلطه
دولت اسالمی است که  فراتر از تامین رفاه و امنیت، بستری برای مردم  شود و وظیفهمی

-نیاد میبن ای فراهم کند که به سعادت معنوی بشر و تعالی نفس وی توجه داشته باشد. بر

 حاکمیت دارد. در های شهروندی/بشر ارتباط مستقیمی با انگارهتوان ادعا کرد که حق
مالک »این وجود از  دهد اما باخبر می« های متعالیارزش»واقع حقوق بشر با اینکه از 

طبق اصول حاکم بر جمهوری اسالمی ایران،  .(25: 1395 )فلسفی، کندتبعیت می« سیاسی
الهی و دستورات وی حقی را برای ابنای بشر در نظر گرفت یا  خارج از ارادهتوان  نمی

های شناخته شده را به نوعی موسّع کرد که خالف مشیّت و خواست الهی قرار حق دایره
های شهروندی در قانون اساسی هایی که برای حقمحدودیت نتیجه، دایره گیرد. در

های های وارده بر حقبسیار بیشتر از محدودیت اندجمهوری اسالمی ایران شناخته شده
های ناصواب از قانون، شهروندی مدرن غربی است که این مسائل عالوه بر ایجاد برداشت

 های عملی نیز در جامعه ایران شده است. موجب بوجودآمدن چالش

 پیشنهادات

دولت/حکومت مدرن و برای پیکربندی نظام جمهوری اسالمی ایران همگام با اقتضائات 
نگر پیشنهادات به شرح ذیل  در راستای نیل به یک دولت اسالمی مدرن با رویکرد حق

 :شود ارائه می
به گفتگو برای اجماع نظر در خصوص مسائل حاکمیتی بویژه در میزان گستره و نحوه ـ 

 ؛ی مردم بپردازدانفوذپذیری ر
از شوراهای علمی و تخصصی نسبت به  گیری از تجارب سایر کشورها و استفادهبا بهرهـ 

 ؛روزآمدسازی برخی اصول قانون اساسی اقدام شود
)مثل  اختیارات نهادهای موازی مجلس شورای اسالمی و باالدستی قانونگذاریـ 

-شوراهای عالی امنیت ملی، انقالب فرهنگی، فضای مجازی( که اقدام به وضع مقرره می

 ؛شودکنند به مجلس شورای اسالمی واگذار 
ها در چارچوب استقالل قوا تبیین جایگاه شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استانـ 

 ؛شود
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نویسی با اراده مردم و  همراهی برخی نهادهای سیاسی در مسیر قانونگذاری و مقرراتـ 
 مصالح عمومی صورت گیرد 

 ؛(1که شاه از رعیت بود تاجدار/ویش محتاج دارررو پاس د)
 ؛همت شود« قدرت و قانون»و « حق و تکلیف»ازن میان به ایجاد توـ 
ای فراهم شود که بتوانند بدون فضای فعالیت برای اصحاب رسانه و مطبوعات به گونهـ 

سازی عملکرد مسئوالن و الزام آنان به پاسخگویی گام بردارند.  دغدغه نسبت به شفاف
های سیاسی و  پروندههای رسیدگی به همچنین استفاده از هیأت منصفه در دادگاه

 ؛تواند تا حدود زیادی به اقناع و همراهی افکار عمومی کمک کند مطبوعاتی می
های مهم حتی در رده معاونان و مدیران کل تبیین و نهادینه شود  سازوکار تصدی سمتـ 

 ساالری سوق پیداکند. تا فرهنگ اداری به سمت شایسته
توان به بروکراسی و مدرن میهای های حقوقی دولت/حکومت از دیگر مؤلفه

دیوانساالری، کنترل ابزار خشونت، مالیاتستانی، حاکمیت قانون، دادرسی اداری و اساسی 
 .های متعالی همچون عدالت، آزادی، برابری و... نیز اشاره کردو حتی ارزش

 گیرینتیجه
حقوقی مدرن غربی و  -های دو نظام سیاسیدر این جستار، همگرایی و واگرایی

جمهوری اسالمی ایران بررسی شدند. هر دو الگوی مطرح شده با استفاده از اقتدار عالیه، 
-اند. بر اساس یافتهقدرت حاکمیتی خود قرار داده نهادهای حکومتی و اتباع را در سیطره

ی دولت مدرن غربی و نظام دهندههای حقوقیِ مدرنِ سازمانهای پژوهش، عموم مؤلفه
گیرند. ران از آبشخورهای معرفتی و متافیزیک متفاوتی سرچشمه میاسالمی ای جمهوری

های مطروحه با های برسازنده دولت مدرن نشان داد که هریک از مؤلفهتبیین مؤلفه
گیری از های متکثر و پلورالیسم مفهومی مواجه هستند. الگوی غربی با بهرهبرداشت

-منش حاکمیت قانون و ایجاد های حقوقی همچون تفکیک قوا، مردم ساالری،مؤلفه

به « شخص»های شهروندی تالش کرده تا با گذار از سیاسی در شهروندان و تضمین حق
عمومی را در جامعه نهادینه کند. در دولت  و با تکیه بر خِرد جمعی، خیر و نظم« نهاد»

                                                                                                                 
 یرأ و ریتدب و عدل در اول باب ،یسعد بوستان. 1
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ح و هایی از تساماخالقی، حداقل نگر، به دلیل تفوق امر سیاسی بر امرمدرن غربیِ حق
گرفته که نتیجتاً با غلبه و برتری عقالنیت و راززدایی از ساحت مُدارا در جامعه شکل

بستگی نهادمند رسیده و مشروعیت حکومت نیز باالتر از اجتماعی، جامعه به مرحله هم
 گیرد. مشروعیت سنتی و کاریزماتیک در سطح مشروعیت قانونی قرار می

خوانش اتحادی و تلفیقی عنوان شد و معتقدیم که اسالمی ایران در قالب دو  جمهوری
های عملی شده و روند های دوگانه از مبانی حاکمیتی باعث ایجاد چالشبرداشت

مدرنیزاسیون حقوقی دولت در جامعه ایرانی را نیز کُند کرده است. در نظام سیاسی ایران، 
« بیعت»در قالب مشی بنیانگذار جمهوری اسالمی، رابطه فرد با حکومت پایه خط بر

پایه، جنس رابطه، مبتنی بر تبعیت و تمکین و رابطه حکومت با  این بر .شودتعریف می
-روی در حکمرانی اسالمی و فاداری به آرماناین فرمانبر است. از -رابطه فرمانده مردم،

یافت. همچنین در  گرایی نیز جایگاه چندانی نخواهدهای سیاسی جمعی و تحزب
الگوی پارادایمیک، درپی تثبیت تفوّق  ی اسالمی ایران، شریعت به مثابهبرساخت جمهور

 شود. خود بر قوانین است. بعبارت دیگر حاکمیت قانون مقیّد به شرعی بودن می
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