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Abstract 
Popular sovereignty in western political thought, which manifests in a 

democratic system, begins by identifying the individual as an end. In this 

school of thought, on one hand, a person has a separate individuality from 

society and government and is able to provide his or her own definition 

about the relation between man and universe. Accordingly, the concept of 

popular sovereignty is intertwined with government representative and in a 

social contract, people establish the principles of constitution and legitimacy 

of laws and government are considered as the result of their will and 

consent. Thus, the most important function of government is to be bound to 

the representation and guarantee the people’s rights and liberties. A direct 

relationship can be observed between popular sovereignty and divine 

sovereignty in religious principles of Iran’s constitution. On one hand, divine 

sovereignty, is considered as vesting the self- determination right to people 

by God, as a divine right. On the other hand, people have defined their own 

destiny within Islamic religious principles, by freely acceptance of sacred 

principles. So, there is no confliction between religious principles and 

popular sovereignty, but disputes on sovereignty principles will arises from 

two different perspectives. 
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 نظام مبتنی رب شريعت مقدس»و « نظام دموكراتيك» حاكمّيت مردم رد انديشه سياسی رغب و اسالم؛     

 «رد اقنون اساسی اریان
  علیرضا دبیرنیا
 طیبه اسدآبادی

 

 چكيده 
 يابید   میي  تجلي دموكراتيك نظام يك در كه غرب سياسي انديشه در مردم حاكميّت

 هیوييي  فیرد   انديشیه  ايی   در. شیود  میي  آغیاز  غايت عنوان به فرد شناسايي قطري از
 هسيي جهان با انسان رابطه از خود تعريف تواناست و دارد دولت و جامعه از مسيقل

 تنيید   درهی   دولیت  نماينیديي  مفهوم با  مردم حاكميّت  اساس همي  بر. نمايد ارائهرا 
 اساسیي  قیانون  اصیو   و مبیاني  تأسیي   بیه   اجيمیاعي  قرارداد يك در مردم و است
 خییود رضییايت و اراد  از ناشییي را حكومییت و قییواني  مشییروعيت و پردازنیید مییي
 پايبنید  نماينیديي  بیه  كیه  اسیت  ايی   دولت یكارويژ  تري  مه  ترتيب بدي . پندارند مي

 ايران اساسي قانون دينيِ مباني در .نمايد تضمي  را مردم های آزادی و حقوق و باشد
  سیو  يیك  از. شود مي مشاهد  خداوند حاكميّت و مردم حاكميّت ميان مسيقيمي رابطه

 الهیي  حیق  يك عنوان به سرنوشت تعيي  حق كه شود مي تلقي معنا بدي  الهي حاكميّت
 یآزادانیه  پیذير   با مردم  ديگر سوی از. است شد  وايذار مردم به خداوند سوی از

 دينیي  مبیاني  چهیارچوب  در را يشخیو  سرنوشیت  بیر  حاكميّت مقدس  شريعت مباني
 میردم  حاكميّیت  حیق  و دينیي  مبیاني  ميیان  تنهانه  ترتيب بدي . اند كرد  تعريف اسالم

 مطیر   مخيلیف  ديیديا   دو از حاكميّت مباني در اخيالف بلكه نيست رميصوّ تعارضي
 .شود مي

 
 .ماسال مباني  ياساس قانون  يدموكراس حاكميّت  :یدیواژگان کل
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 مقدمه
 نیتهر  مههم اسهت و یيهی ا     غهر   سیاسهی  اندیشهه كهه متهر ر ا     «دموكراتیك نظام» رد
افهراد بنها    ی بهر اسهاا اراده   ؛اسهت كهه   ینظهام  رود، یمه  شهمار  بهه جهان مدرن  یها یژگیو
 ایهن  در. كنهد  یمه  نیرا تهرم  یمنافع عمهوم  و شود یم اداره هاآن یها خواسته بر مدار شود، یم

و شههروندان حه     كنهد  یمه  دیه تجد مداوم طور بهخود را  كیدموكرات منشرحيومت  نظام،
 یهك  در. دارنهد  اختیهار  درمشاركت  یموجب اصل آ اد خود را به  یاسیسرنوشت س نییتع
و  تیّه بليه قبول ح  حاكم شود ینمخالصه  انتخاباتدر  مردم حاكمیّت دموكراتیك، نظام
بهه حيومهت مهردم بهر     كهه ا  آن   است یراه آغا سرنوشت،  نییشناختن ح  تع تیبه رسم
 نظهام  فهر،،  ایهن در . شهود  یمه  ریه مهردم تعب  ی نهدگ  ی اداره یمردم و بهرا  ی لهیوس مردم به 
فهرد را بهه عنهوان یهك غایهت       وَفرد بهه مهاه    كه؛برخوردار است  تیمشروعا   آنگاهسیاسی 
سیاسهی ا  یهك    قهدرت سیاسی و فلسفی شناسهایی شهود،    یها حو هتيثر در  د،كنشناسایی 
حقهوق و   ،حسو  شودم اصل یكموكراتیك تولید و تو یع شود، حاكمیّت مردم فرآیند د
 حيومت ومستقر گردد  مبانیو  اصول شيل، در نمایندگی نظام شود، تو یع برابر ها یآ اد
 .بردارد گام مردم نیادیحقوق بن تضمین راستای در

ی جمههوری  آن در قهانون اساسه   یهها  مؤلفهه كه « مقدا شریعت بر مبتنی دینی نظام» در
و  اسهت  شهده  تنیهده  درههم  مهردم  تیّه بها حاكم  دینهی  مبهانی اسالمی ایران درج شده اسهت،  

به عنوان شيل نظام سیاسی ا  چنان جایگاهی برخوردار است كه بدون گهذر ا    تیجمهور
رابطهه   ،بهه عبهارت دیگهر   . وجهود نهدارد   امقهدّ  شهریعت  و دینهی  مبانی استقرار اميان آن،

مهردم و حاكمّیهت الههی در مبهانی دینهی قهانون اساسهی جمههوری         مستقیمی میان حاكمیّت 
كهه حه     شهود  یمحاكمیّت الهی بدین معنا تلقی  ،سو یك ا . شود یم مشاهدهاسالمی ایران 
ا  سوی خداوند به مردم واگذار شده است و هیچ  ،به عنوان یك ح  الهی ،تعیین سرنوشت
 اا  سهوی دیگهر مهردم به    . سهلب نماینهد  این حه  الههی را ا  مهردم     تواند ینمفرد یا گروهی 

 ههارچو  را در چ خهویش  سرنوشهت  بهر  حاكمیّهت  مقهدا،  شهریعت  مبانی آ ادانه پذیرش
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 تركید مورد اساسی قانون در مندرج دینی مبانی در كهاسالم تعریف كرده است  دینی مبانی
 كهه بهه مهردم واگهذار شهده      – خداونهد  حاكمیّهت  ح  میان فر،، این در. است گرفته قرار
بهه مبهانی    اخهتال  بليهه   ،دیه آ ینمه  پدیهد  تعهار،  ،مهردم  سرنوشهت  تعیهین  حه   و –است 

 توانهد  ینمه این تفهاوت   ،حال هر در. گردد یم با حاكمیّت در دو نظام فيری غر  و اسالم 
و اراده آ اد آنهان شهيل    باورهها بر اِعمال ح  تعیین سرنوشت مردم كه بر اسهاا   یا خدشه

ا پذیرش حاكمیّت خداوند توسط مردم، نگهرش و معنهویتی بهر    گرفته است وارد كند بليه ب
شهيل   مقهدا  شهریعت  اندیشهه پایهه  بهر   ،در نظهام جمههوری   ،مفهوم حه  حاكمیّهت مهردم   

 .ردیگ یم
 شهود؛ تحلیهل مهی   كیدموكرات نظاممردم در  حاكمیّت یها یژگیو ابتداژوهش   این پ در

 یجمههور  یاساس قانون دینی یانبر مب دیتركبا  مردم حاكمیّت هاییژگیو ،یدر بخش بعد
دو رویيهرد بهه ایهن     ،مبانی در بنیادین تال و با توجه به اخ گردد،می كنياش رانیا یاسالم

 قهانون  در مقهدا  شهریعت  بهر  مبتنهی  نظهام »و « دموكراتیهك  نظام»: سؤال پاسخ خواهیم داد
 مسهتقر  را مهردم  تدر عین وجود اخهتال  بنیهادین، حاكمیّه    توانند یمچگونه « ایران اساسی
 نمایند؟
 

 کيحاكميّت مردم در نظام دموكرات یها یژگیو .1

 رأااسهت كهه در    یاست و همان قوه برتهر  یحركت اجتماع ی دهندهجهت ت،یّحاكم
او در حهال   نیادیه بن یاسهتراتژ  یدر راسهتا  هها  ربخشیه   ی همهه قرار گرفتهه و   یهرم اجتماع
مهردم،   تیّه حاكم یدر معنها  توانهد یمه  یدموكراسه  امهرو ه (. 27:  39  ،یینهوا ) اندحركت

: 332  ،یمحمهد )رود  كهار  بهه مشاركت مهردم   یحيومت بر مبنا ایو  ندگانیحيومت نما
 ,Brennan) توسعه و گسهترش داد  شتر،یبتوان با مشاركتِ ب دیرا با كینظام دموكرات(. 47 

 و اقهو  كیه تفي آ اد، انتخابهات  تیّه حاكم اسهتواری  بهر  نهارر  یدموكراس مفهوم. (8 :2016
 مهدرن،  مفههوم  در یدموكراسه .  (Glasius & Others, 2005: 12) اسهت  قهانون  تیّه حاكم
 حقهوق  یمحتهوا  ا  كهه  اسهت  مهردم  آراء یمبنها  بهر  یاسه یس نظهام  كی ی اداره یبرا یروش
 نیادیه بن حقهوق  ی حهو ه  در یتیمحهدود  توانهد  ینمه  یته یاكثر چیه و است برخوردار یاساس
 در یاسه یس یسهاختارها  كهه  اسهت  شهمندانه یاند یِساالر مردم همان ی،دموكراس. كند جادیا

. دكننه  یمه  سیترسه  جامعهه  افهراد  یذاته  كرامهت  و شهرن  و یخودمختهار  ا  حفارهت  یراستا
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 - ردیه گ یمه  قهرار  یاسیس نظام یاصل ی هسته در كه - بشر نیادیبن حقوق نیتضم و ییشناسا
 كیه دموكرات نظهام » كیه  زیتمها  وجهه  نیتر مهم عنوان  به كه یعقالن ندیفرآ كی ا  درگذر
 ا  ایهن رو، . شهود  یمه  محقه   اسهت،  كیه دموكرات یها نظام ریسا ا  «نیادیبن حقوق بر یمبتن

 ینهدها یفرآ در افراد یبرابر اصل نیتضم و یهمگان تیعقالن ا  یانعياس ی،اسیس مشاركت
 كهه  شهود  یم دیترك یدموكراس ا  یمفهوم بر ،مدرن یها نظام در اصوالً. است یریگ میتصم
 اسهتقرار  بهه  ی،نهدگ ینما نظهام  كیه  در تها  اسهت  اقتهدار  به قدرت لیتبد همان دولت،  هد
 نیتههر برخههی ا  مهههم بههه  یههر، در(. 44 -43 : 393  ا،یههرنیدب) شههود منجههر مههردم تیّههحاكم
 .میپردا  یمحاكمیّت مردم در یك نظام دموكراتیك  یها یژگیو

 کيدموكرات یاساسقانون  .1-1

 یرسهم  نیتضهم  عنهوان  به را یِ مدوّناساس قانون ،یعموم افيار ،ساالرمردم یها نظام در
 ییطباطبها ) دانهد  یمحهدود سهاختن قهدرت مه     یبهرا  یا لهیوسه  و یفرد یها یآ اد و حقوق
 ریبهه بهاال تفسه    نییا  پها  دیبا یقانون اساس ك،ینظام دموكرات كی در(.  9 : 333  ،یمؤتمن

ا  نهه   ،ا  مهردم اسهت   یقهانون اساسه   تهاً عیطب است مردم ا  گرفته نشرت نظام نیاشود و چون 
معموالً  ،در تبیین قانون اساسی دموكراتیك(. 53 :  33  ،یزدلی یچوپان)حاكم و فرمانروا 

 در اصول نیا اگر كهاشاره می شود  یاساس قانون یابیار  اریمعبه عنوان  یاساس اصل سهبه 
 یاساسه  قانون و یدموكراس نایم یمنطق ی رابطه توان یم باشد، مستقر یكشور یاساس قانون
و  قهانون  تیّه حاكم اصهل  مهردم،  تیّه حاكم اصهل : ا  اند عبارت اصل سه این. كرد درک را

 نظهام  كهه  آنجها  ا (. 9 3: 333  ،یهاشهم ) مردم یها یآ اد و حقوق بودنِهیالرعاال ماصل 
 محهدود  و با بهات  یدستگاه یدارا دیبا شهروندان خواست آشياركردنِ یبرا كیدموكرات
 اسهت  ینهاد ،یاساس قانون اساا نیا بر. اندگرفته عهده بر را نقش نیا یاساس نیقوان باشد،
در یهك  (. 22 : 337  ا،یه نشههرام ) اسهت  مهردم  حقهوق  بهه  احتهرام  و یدموكراسه  ضامن كه

رویيرد مدرن، قانون اساسی منحصراً ابزاری برای انعياا اراده مردم است و شرنی بهیش ا   
 مبنها و بهر همهین    استاراده مردم  تبییناصلی قانون اساسی  یرا كارویژه ی ،یك ابزار ندارد

در ایهن فهر،، قهانون    . ا  جایگاهی فراتر ا  خالقان نظام حقوقی برخوردار گهردد  تواند ینم
قهانون   ،در جوامهع مهدرن  . كه اراده خالقان خود را منعيس كند دارداساسی تا  مانی اعتبار 

ماننهد   هها  روشا  سهایر   تواننهد  یمه اراده مهردم اسهت و مهردم     اساسی یيی ا  ابزارهای مبیّنِ
 .خود اقدام كنند ءنسبت به تبیین آرا ها رسانهاحزا ، جامعه مدنی و 
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 یخودگردان و یهمگان مشاركت حق شناسایی .1-2

 در شهدن كیه دموكرات و یاسیس ی توسعه عناصر نیتر عمده ا  یيی به یاسیس مشاركت
 جهاد یا گهرو  در یادیه   حهدود  تها  زیه ن یاسه یس یهها  نظام تیروعمش و شده لیتبد ینظام هر
 مختلف سطوح در فرد شدن ریدرگ یمعنا به مشاركت نیا. است یمشاركت یاسیس ینهادها
 در مههردمحضههور (.  2: 335  د،یپورسههع و ی نههداقیههغرا) اسههت یاسههیس نظههام در تیههفعال
 و حيومهت  یریگ شيل رد آنها یاسیس مشاركت ا  فراتر یامر جامعه، تیریمد یها عرصه
 ا  شیبه  ی،مهدن  مشهاركت  و یخهودگردان . اسهت  یحيومت ینهادها توسط تیّحاكم اعمال
 مهردم  كهه  اسهت  یمعنه  بدان و دارد یستیبرالیل خاستگاه باشد، یدموكراس ا  برخاسته كه آن
 دو بهه  جامعهه  تفيهر،  نیه ا اسهاا بهر  . انهد  كهرده  ضیتفو دولت به را تیّحاكم ا  یبخشتنها 
 حو ه دوم، بخش و دولت تیّحاكم قلمرو ،اول بخش ؛شود یم میتقس یمدن و یدولت بخش
 بهه  هها  تیریمهد  ا  یبخش یواگذار د،یجد یدموكراس آ ارا  . است مردم میمستق تیّحاكم
 ،ید نجانیعم) است دولت چهارچو  ا  خارج یمدن مسائل در آنها دادنِمشاركت و مردم
مردم به انتخابات و واگذار كهردن   ،ه دموكراتیكدر یك جامع نیبنابرا .(23 - 2 :  39 

بليهه همزمهان در اداره سرنوشهت خهویش در      ،كنند ینماختیارات خود به نمایندگان بسنده 
با شناسهایی دولهت در جایگهاه نماینهده،      سخن، دیگر به. مختلف مشاركت دارند یها قلمرو

نهها رفتهار حيومهت را رصهد     مردم به عنوان اصیل ا  نقشهی فعهال برخوردارنهد و دائمهاً نهه ت     
 .در جامعه مشاركت دارند مشخصی و قلمروهای هاموضوعدر  ماًیمستقبليه  ندكن یم
 به عنوان بنيان حكومت یندگینماشناسایی  .1-3

 چیهه  و اسهت  تیّحاكم منبع و موضوع همان ،ملت گفت دیبا یندگینما مفهوم نییتب در
 ،كیه دموكرات نظهام  كیه  در. شهود  لیتشهي  منبع نیا به توجه بدون تواند ینم یاسیس قدرت
 شیخهو  یاجتمهاع  و یفهرد  سرنوشهت  نیهی تع و كشهور  امور ی اداره در مردم مستمر حضور
 مهردم  آورَد كهه و ایهن بسهتر را فهراهم مهی     است ساالرمردم نظام كی هد  نیتر مهم همانا
 دهیدر هم تن یدگنیبا نما ینظام دموكراس ،منظور نیو به هم كنند دنبال را خود منافع بتوانند
در  ینهدگ یمستلزم استمرار نظهام نما  مردم تیّاستمرار ح  حاكم ،به عبارت دیگر. است شده

 یهها  یدموكراسه بر همین اساا، (. 23 -22 : 393  ا،یرنیدب) است يومتشئون مختلف ح
 عنهوان  بهه  نیمعه  مهدت  یبهرا  را یافهراد  مهردم  و دارد قهرار  ینهدگ ینما نظام ی هیپا بر مدرن
مهردم هسهتند    یجمعه  ی مظهر اراده افراد نیا نظر، مقام در و كنند یم انتخا  خود ی ندهینما
 سیاسهی  نظهام  یهك  بنیهان  و جوهر عنوان به نمایندگیدر این فر،، (.  5: 333  رشناا، )
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. باشهد  داشهته ههیچ ادعهایی غیهر ا  نماینهدگی مهردم       تواند ینم حيومت  یرا شود؛تلقی می
 یهها  حهو ه این است كهه اراده مهردم را در    دموكراتیك نظاماصلی  یكارویژه است بدیهی

حيومهت   رسها تهر،  عبهارت   بهه . بپهردا د  خهود  نماینهدگی  ورهایف  بهمختلف كشف كند و 
بليهه منهافع و مصهلحت را مهردم      ،مردم در نظر بگیرد ءهیچ مصلحتی را بدون آرا تواند ینم

 .آورد یدرمو حيومت آن را به مرحله اجرا  دهند یمتشخیص 
 عادالنه و آزاد انتخابات .1-4

 ی دهیههپد طههرح  مههان ا  ،انتخابههات قالههب در مههردم یههها مشههاركت یریههگ شههيل اوج
 یاساسه  نیقهوان  در مختلهف  یهها  شهيل  بهه  اكنهون  ههم  كهه  نحوی به ؛است بوده یدموكراس
 انتخابهات، نههاد  . شهود  یمه  محسهو   تیه جمهور یاساسه  اصول ا  و است افتهی راه كشورها
 مختلف یها گونه به كه است مردم دید ا  یاسیس نظام تیمقبول سنجش و حاكمان نشیگز
 مشهاركت  زانیه م و شهده  انتخها   مقامات انتخابات، تعداد ،یاسیس اتیادب در. شود یم یعمل
-ملهك ) است مردم شگاهیپ در یاسیس نظام تیمقبول ا  نشان یرأ یها صندوق یپا در مردم

 ا  مهردم  كه است نیا یدموكراسدر  یاساس اصل در این معنا،(. 53:  39  ،یاردكان یافضل
 را تیصهالح  نیه ا كهامالً  باشد ارشانیاخت در ال م اطالعات اگر برخوردارند؛ یاسیس حقوق
ا  خهالل   دهنهده  یرأ دهنهد؛  حيهم  دولهت،  توسط امورشان ی اداره نحوه مورد در كه دارند
 ا  ایهن رو، . انهدا د  یم صندوق داخل به را خود یاسیس حقوق و تیّحاكم ،ی خودرأ اعالم
-قلمهداد مهی   شهروندان یاسیس قدرت مؤ ر اِعمال یمعنا به یهنگام تنها انتخابات یبرگزار

 ی همهه  یعنه ی باشهد؛  آ اد یهی آرا اندا نهد،  یمه  یرأ یها صندوق به مردم كه ییآرا كهشود 
 كههه ییههها یآ اد نیههز و تشههيل ،ییگردهمهها مطبوعههات، شههه،یاند یآ اد ا  دهنههدگان یرأ
 برخهوردار  اسهت  انتخابهات  رونهد  در شههروندان  یواقعه  مشاركت یبرا ال م یها شرط شیپ

 حهه  ا  یبرخههوردار در شهههروندان نقههش نیتههرمهههم ،بنههابراین(. 53: 327  و،یَههبوب) باشههند
و  انتخابهات شهركت در  در قالهب   جامعهه  امهور  در آنهان  یاسه یس مشهاركت  ،یمله  تیّحاكم

عنهوان ميانیسهم مهؤ ر در    ه نحوی كه این نهاد بهه ب ؛است نظارت دقی  بر برگزاری انتخابات
اساسهی   قهانون انتخابهات هماننهد   . گردد یممردم تلقی  یها یآ ادتضمین و تو یع حقوق و 

محسهو   مختلهف   یهها  قلمهرو اراده مردم در  منظور با تا ی بهابزار مهم مثابهقادر است به 
 .شود



   
م؛

سال ب و ا
ی رغ

س سيا يشه  رد اند
دم 

مر ت 
كمّي حا

 «
ك

اتي كر مو م د
نظا

»و « 
ی رب

مبتن ظام 
ن

 
دس

مق ت 
يع شر

  
ان

ی اری
س اسا

» 

 

 

00 

 
 ییگرا كثرتو  برابری ،یآزاد .1-5

(. Vikram, 2009: & Mark (181اسهت   یآ اد ا  دفهاع  ،یكراسدمو مطلو  عمليرد
 لیه دل كهه  نیه ا مگهر  اسهت،  یفهرد  یهها  یآ اد بر تهرجی   اصل ك،یدموكرات نظام كی در
 توسهط  دیه با لیدل نیا و باشد ها یآ اد تیمحدود ی كننده هیتوج بتواند كه پدید آید یقاطع
 را یدموكراس تیغا ،یآ اد مفهومنا، همین مب بر(. 49: 339  تهام،یب) شود یبررس ها دادگاه
 یاسه یس صهرفاً  یتیمهاه  ،یبرابهر  مفههوم . كند یم مشروط و دیّمق است یبرابر اصل همان كه
نهادر اد،  ) است یبرابر به لین ك،یدموكرات نظام در یاسیس قدرت تصر  هد ِ رای  ؛دارد
 یبهرا  بهال   انشههروند  كه است آن مستلزم یاسیس یبرابر ،به عبارت دیگر(.  4- 4:  33 

 ی،برابهر  نیه ا. باشهند  برخهوردار  برابهر  فرصهت  ا  یاسه یس یریگ میتصم ندیفرآ در مشاركت
 بهال   شههروندان  ی همهه  برابرِ مشاركت یمعنا به ، امااست مردم تیّحاكم اصل اگرچه پیامد

: 324  ،یرنه ) است ها آن ی همه یبرا برابر قتاًیحق یها فرصت فهومم به بليه ستین عمل در
كهه   شهود  یمه یهاد   «یحقهوق  یبرابهر » عنوان تحت ،برابری ا  گاهی كه نحوی به( 42 -39 

توجهه   مهورد  را یاساس قانون در شده نیتضم حقوقِ یبرخ ا  شهروندان يسانِی یبرخوردار
بیشهتر معنها    تیه اقلمفهوم برابری در رابطه با رعایت حقوق (. 49: 327  و،یَبوب) دهد یمقرار 
 یمسهاو  طور به تیاكثر و تیاقل باشد، برقرار یقیحق یدموكراس  جاهركه  چنانآن ؛ابدی یم
 هم و تیاكثر ا  هم ك،یدموكرات نظام(. 4 :  35  ،یانصار) برخوردارند نظر ارهار ح  ا 
 ,Carl) كنهد  یم تیحما یآ اد ح  و یاساس  یها ح  انیم تناسب اصل  یطر ا  ،تیاقل ا 

Hans & Hermann, 1997: 138.) 
 تیه اكثر كهه  هرچهه  آن در كهه  ستین یآمار یِ صرفاًدموكراسیك  ،یواقع یدموكراس
 و اسهت  اجتمهاع  ،بليهه محهور آن   شود قلمداد مشروع ،تیاكثر وجود لیدل به تنها بخواهند
 یجامعهه  در ،تیه اكثر نیه ا كهه  شهود  یمه  شهناخته  مشهروع  یصهورت  در تنها تیاكثر میتصم
 دیه با فهرد  ههر  یاسیس و یمدن نیادیبن حقوق یعنی باشد؛ آمده دست به برابر افراد ا  متشيل
 (43، 339  تهام،یب) .باشد شده نیتضم
جسهتجو كهرد؛    یهی گرا كثهرت در  تهوان  یمه ا  مصهادی  آ ادی را   یيهی  ،سوی دیگر ا 
 تحمهل  و گهران ید بهه  نسهبت  تسام  ك،یدموكرات نظام تحق  یبرا یرفتار طیشرا نیتر مهم
 جها  یا یاسه یس ییِگرا چندگانه. است شهروندان دیعقا انتخا  یآ اد برابر در مردم متقابل
 اميانهات  انیه م ا  و ابدی تیعضو خود دلخواه مورد یها گروه در بتواند شهروند هر كند یم

: 333  ،«یپنهاه  عتیشهر » یقاضه ) دههد  یرأ و كنهد  انتخها   شیخو سبك با مطاب  ،متنوع
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 یاصهل  یهها  شاخصهه  ا  یيه ی وجود احزا  و فعالیت مناسهبِ آنهها،  بر همین اساا، (. 9  
بها حضهور    یو دموكراس شوند یمدرن محسو  م یها با دولت مردم یارتباط پل و حيومت

 تیه فعال ا  كه یجوامع در بنابراین(. 22 : 339  ،یساجد) ابدیدوام  تواند یمستمر احزا  م
 وجهوه  ا  یيه ی كهه  آنجها  ا  شهود،  یمه  دیتحد تشانیفعال ای شود یم ممانعت احزا  رقابت و
 تهوان  ینمه  ماند یم مسيوت قدرت، كسب یبرا سا نده و آ اد رقابت یعنی یموكراسد مهم
ترتیهب در یهك نظهام    بهدین  .(25 : 337  ا،یه نشههرام ) شهد  كیه دموكرات نظام وجود یمدع

 یقهدر  بهه است و این موضوع  ها یآ ادصیانت ا  حقوق و همانا دموكراتیك، غایتِ دولت 
؛ را محهدود نمایهد   ها یآ اد ت،یامنحفظ  نامهتی باست كه دولت قادر نیست ح تیاهمحائز 
آ ادی به عنوان اصل و جوهر است و مجموعه نظام به عنهوان ابهزار و فهرع در راسهتای      چه،

 ،اصهل  سهخن،  دیگهر  بهه . رود یمه  كهار  بهه  – به عنوان یك حقوق بنیهادین  –تضمین آ ادی 
یك نظام مبتنی بهر    هارچوكه در چ است استثنا یك تنها محدودیّت و است آ ادی وجود

 .استتبیین قابلحقوق بشر 
 ییپاسخگو و نظارت .1-6

 یاصهل  ی هسهته  كهه  اسهت  «یمردمه  نظارت» ،یدموكراس فیتعر در مهم عوامل ا  یيی
 ا  كیه دموكرات یهها  نظهام  سهنجش  در یاریه مع عنهوان   بهه  و دههد  یمه  شهيل  را یدموكراس
 مهورد  را اصهل  نیه ا كهه  ییهاكشهور . شهود  یمه  گرفتهه  كهار بهه  كیدموكرات ریغ یساختارها
 خواهنهد  برخهوردار  كیه دموكرات یژگه یو ا  ،زانیه م همان به ،دهند قرار نیتضم و ییشناسا
 ؛ بهاوری است یفرد یآ اد ی شهیاند ،یمردم نظارتنيته قابل توجه این است كه منشر . بود
 ،فهر،  نیا در. شودمحسو  می یذات ار ش كساالری، یدر نظام فيری و عملیِ مردم كه

 و اسهت  شههروندان  بهه  متعله   یاسه یس امور شود، یم نییتع شهروندان توسط یاسیس اهدا 
 یدموكراسه ا  ایهن رو،  . دارنهد  فعال نسبتاً مشاركت جامعه یها یریگ میتصم در افراد ی همه
 بههر ینهدگ ینما نظههام  یه طر ا  را مههردم ال م، یهها  چههارچو  و سهاختار  نیههیتع بها  توانههد یمه 

 ذات در مهردم  تیّه حاكم منظومهه فيهری، همینهین   در ایهن  . دینما حاكم شیخو سرنوشت
 دهنهدگان  یرأ همهه  ی اراده  یطر ا  یاسیس قدرت تیمشروع و دارد وجود یمردم نظارت
 و آ اد ،یا دوره انتخابهات  اصهول  یمبنا بر ،متنوع ینهادها استقرار با و یاسیس نظام كی در

 هر یصدا كه دارد وجود نانیاطم نیا ،كیدموكرات نظام یك در. گردد یم لیتشي منصفانه
 تحقه   یدموكراسه  یهنگهام  ،اسهاا  ایهن  بهر  .( 4  :393  ا،یه رنیدب) شهد  خواهد دهیشن فرد
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 اِعمهال  یریه گ میتصم ندهاییفرآ كلیه بر را خود نظارت بتوانند كنندگان انتخا  كه ابدی یم

 .كنند
انی اسههت ال مههه نظههارت مههردم بههر عمليههرد دولههت، وجههود سههاختارها و مبهه     بههدیهی

 در كهه  یاطالعهات  بهه  شههروندان  ی آ ادانه یِدسترسدموكراتیك است كه در این میان، ح  
ا   ی،دولته  یهها  تیه فعال بهر  نظارت و میتصم اتخاذ در یعموم مشاركت است، دولت اریاخت

پرواضه   . ( : 392  ،ینهادر )شروط ال م در تحق  اصل نظارت مردم بر كارگزاران اسهت  
 یهها  كُهنش  بهودنِ شهفا   چهون  یاركهان  نیادیه بن تحقه   در وانته  یمه  را یدسترسه  نیا است

(. 3 : 333  ،یتهرانه  دوسهت نمهك ) داد قرار توجه مورد تیّحاكم یریپذ پاسخ و حيومت
 ییپاسهخگو و لهزوم  ا  یهك سهو،   دولهت   ههای بنابراین ح  نظارت مهردم بهر كلیهه عمليرد   

بهه   هسهتند؛  مهردم  تیّه حاكم اصهل  تحقه   اصهلی  لهوا م  ا ا  دیگر سو، كارگزاران به مردم 
به نحو ابتيهاری و مهؤ ر    را آن بتوانند دیبا برخوردارند تیّحاكما  ح   مردمنحوی كه اگر 

 .كنند اِعمال
 

 قانون اساسی ایران دینیحاكميّت مردم در مبانی  یها یژگیو .2

 یسهاالر  مهردم  ،یسهاالر  مهردم  عنهاوین  ا  گاهی ،دموكراسی مفهوم ا  مختلف تعابیر در
 یههها نظههام ی شههاكلهنههه چنههدان دقیهه ،  یههك تعریههفِ در. شههود یمهه یههاد ینههیردیغ و ینههید

 عنهوان  تحهت  ،آن ا  گهاهی  و شهده اسهت   تعریهف  مهردم  شهترِ یب یرأ اساا بر كیدموكرات
و  یدموكراسه  جهاد یا همینهین  .(27: 394  ،یطالب) شودمی یاد ینیردیغ یا ینید دموكراسی
 ،یسهاالر  و مهردم  نیه د فیه تعر ری ا  جملهه ی، همانا بهه امهو  نینظام د كیدر  یساالر مردم

. اسهت وابسهته   نیه د گرابهودنِ  گرا و بهرون  درون نیبه انسان و جامعه و همین ماهیت رویيرد
 اسهت،  یو اقتصهاد  یاسه یس التیو تمها  یگرا و فاقهد نظامهات اجتمهاع    كه صرفاً درون ینید
ال م  تیه گرا ا  ررف نبرو نیاما د ،ندارد را شیخو نییآ بر یمبتن یساالر مردم ایجاد تیررف
 ن،یپهرو ) .اسهت دوم ادیهان  دسته  در  مرهاسالم  .برخوردار است یساالر مردم لیتشي یبرا
 39  : 39- 42) 
 اسهالم  یاسه یس یهها  جنبهه  بهر  كهه  اسهت  اسهالم  ا  نینو یبرداشت ،یساالر مردم گونهنیا
 ینه ید ی جامعهه  یِاسه یس امهور  در مهردم  نقش بر و است پرداخته جامع و كامل ینید عنوان به
(.  9 : 392 ،یو مقهدم  رهبهر ) دارد اسهالم  یاجتماع و یاسیس تیمرجع بر داللت و ،دیترك
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 ،یكننهده آ اد نیاسهت كهه تضهم    یدر اسالم، نظام كیا  نظام دموكرات منظوراین میان،  در
 یاسه یس ی نهدگ  در عتیشهر  تیّحاكم رشیو پذ یاسیمشاركت س ،یمند تیرضااستقالل، 
اسهتوار   دیه توح ی هیه پابهر   اسهالم  در یدموكراسه  مفهوم نیبنابرا ؛(53: 392  ،یفاضل) است
راه،  نیه و ا  ا خهدا  ا  ریه غ قهدرت  هرگونهه  ی،اسه یس ب عهد در  ،در اسهالم  دیه اصل توح. است

 تیمسهئول  یِدموكراسه  ،یاسالم یدموكراس بیترت نیبد. كندیم یرا نف یيتاتوریهرگونه د
بها وقهوع انقهال      ،سو یك ا (. 55 : 323  ،یعزت) باشدمی یمعنو نیتضم یاست كه دارا
 دربهزر  و   یانتخابهات  یفرصت برگهزار  نیسان اولانتخابات مجلس مؤسّ ،اسالمی در ایران

را  هها  شهه یاندا   یاریمجلهس، ورود بسه   نیه ا نهدگان یشمار نما فراوانیِ آ اد بود كه حال نیع
سرشهت  یبهشت)نام گرفت مجلس خبرگان همانا  كه ،كرد فراهم یقانون اساس بیتصو یبرا

 نیو  قهوان  مهردم   انتخه ا ی، بر دو پایهه اسالم یجمهور نظام و( 42و32 -37: 394 و صابر، 
 ( 2 :  39  ،یافشان گل پوربابا) .شد ترسیساسالم 
 لیاصه  یمبهان  گسهترده،  طور به و است مذهب به یمتي یِاساس قانون نیبار تر ،قانون نیا
 دانسهته  مهردود  را اسهت  تضاد در یاسالم نیموا  با آنیه هر و شناخته االجرا ال م را یاسالم
قهوانین الههی در    بر معیاربودنِنیز   مائده  سوره 44  هیآ ؛ همینان كه(32 :332  ،یمدن) است

این . عینیّت یافته است یاساس قانون چهارم اصل در كه ای؛ آیهروابط میان مردم تركید دارد
 ی هیه كل» دارد یمه  انیه ب نظهام  اسهالمیّتِ وجهه   ا  صهیانت  و اسهتقرار بر  نظارت ثیا  ح ،اصل
 ریه غ و یاسه یس ،ینظهام  ،یفرهنگه  ،یادار ،یاقتصهاد  ،یمال ،ییجزا ،یمدن مقررات و نیقوان
 .«...باشد یاسالم نیموا  اساا بر دیبا نهایا

 یدارا رایه   ؛اسهت  كیدموكرات ینظام ران،یا در یاسالم یجمهور نظام ،سوی دیگر ا 
 اداره میرمسهتق یغ و میمسهتق  یبهه دو شهیوه   مهردم  یرأ اساا بر كه است یرجمهو ی شاكله
 منظهور . یرهاهر  ی جنبهه  و ییمحتوا ی جنبه است؛ ب عد دو یدارا یحيومت نظام نیا. شود یم
 نیه ا در یقهانون  اگهر  ،چههارم  اصهل  بها  مطهاب   كهه  – است ینید ی جنبه ،ییمحتوا ی جنبه ا 

                                 
 مِهن  اسهتُحفِظُوا  بِمَها  األحبَهار   وَ الرَبَنِیُهونَ  وَ هَاد وا لِلَذینَ أَسلَم وا الذِینَ النَبِیُونَ بِهَا یَحيُم  نُور  وَ دَیه  فِیهَا التَوریهَ اَنزَلنَا اِنّا».  

 ههدایت  آن در كهه  را وراتت ما همانا اليَفِرُونَ؛ ه م  فَاُولَئِكَ اهللُ أَنزَلَ بِمَا یَحيُم لَم مَن وَ...شُهَدَاءَ عَلَیهِ كَانُوا وَ اهللِ كِتَبِ
 داوری یهودیهان  بهرای  آن اسهاا  بهر  بودنهد  تهورات  تسهلیم [ عیسهی   مهان  تها ] كهه  پیهامبرانی . كردیم نا ل است نور و
 آنهان  ا  خهدا  كتها   حراسهت  و حفهظ  كهه  آن سهبب  بهه  یههود  عالمهان  و مسهلك  الههی  دانشهمندان [ نیهز ] و كردند می

 نها ل  خهدا  آنیهه  طب  بر كه كسانی و...نمودند می داوری آن ی وسیله به بودند گواه آن[ درستی] بر و بود شده خواسته
 .«كافرند مسلماً نينند، داوری كرده



   
م؛

سال ب و ا
ی رغ

س سيا يشه  رد اند
دم 

مر ت 
كمّي حا

 «
ك

اتي كر مو م د
نظا

»و « 
ی رب

مبتن ظام 
ن

 
دس

مق ت 
يع شر

  
ان

ی اری
س اسا

» 

 

 

02 

 
 یحيهومت  نظهام  یشهيل  و یرهاهر  جنبهه  ؛ – ندارد عتبارا باشد اسالم نیقوان با مخالف كشور
 مهردم  آرایمستلزم اداره كشور بر اساا  كه( 93: 394  ،یطالب) است «یجمهور» نیز رانیا

 .است
 ایران اساسی قانون در حاكميّت بر حق .2-1

 سهت یحه  ن  كیه تنها  شیخو یاجتماع و یفرد یمردم بر  ندگ تیّحاكم اسالم، نظر ا 
سهوره   5  هیمطاب  با آ آنهاست رامونیهست و همه نسبت به خود و آنیه پ زین فیبليه تيل
 یتلقه  مهردم  ميتب هیاول احيام جزء حيومت(.  2 : 322 فر، یبهشت)مسئول هستند   انفال
 نیه ا. كننهد  یمه  یاسه یملت آن را قبول دارند و خود را ملزم به مشاركت در امور س؛ شود یم
 نیتهر  بهزر   نشهانگر  نیهز  «تهِیراعٍ و كُلّيم مَسئولٌ عَن رَع مكُلّيُ»(: ص)اكرم  امبریپ شیفرما

 را ا  آنِ تیّه حاكم( ع) یعله  امهام (.   : 322  ،یخانیعل)مشاركت مردم در حيومت است 
و  مردم دانسهته  یبر خواست و تقاضا یخود را مبتن یحيومت ا  سو رشیمردم دانسته و پذ

 كهردن عتیب هخود خواستند و ب كه آنگر م نيردم آهنگ را مردم بر حيومت من»: فرمودند
بهه   ا یه حيومهت ن  كهمعتقد بودند ( ع) یامام عل. «...كردند عتیخود ب مردم تا دمیا ین دست

سهال بعهد ا     5 ا  صبر امام در مهدت  . خود، حاكم را انتخا  كنند دیحاكم دارد و مردم با
كهه ا    دیه آ یبرمه  نیچنه  ،به حيومهت  یابیدست ینيردن براو اقدام( ص)اكرم  امبریرحلت پ
 (99:  33  ا،یرنیبص) .مردم است یحاكم ا  سو رشیپذ ،یحيومت اسالم یاصول اصل
 آن بهه  رانیه ا یاسهالم  یجمههور  یاساسه  قهانون  در كهه  مردم یاسیس مشاركت ا  منظور
 كهرده  ضیتفهو  هها  انسهان  بهه  را یجمعه  سرنوشهت  نییتع خداوند كه است نیا شده،  یتصر
 سرنوشت نییتع ح  دارد، عتیشر و عقل فطرت، حيم به انسان كه هاییح  ا  یيی. است
 كنهد،  نیهی تع خهود  ی اراده بها  راش سرنوشهت  توانهد  یم كه نیا بر عالوه ،فرد هر. است یجمع
 مشهاركت  با كه است نیا آن و ،دارد هم یگرید یآ اد و مشاركت ح  انتخا ، ح  كی
 كیه  داشهتنِ  مسهتلزم  امهر  نیه ا ؛باشهد  داشهته  یجمع سرنوشت نییتع در ینقش بتواند گرانید

 انتخابهات (. 9 : 322  ،یخانیعل) است یمدن ی جامعه در یاجتماع ساتیترس و نهادها سلسله
 توانهد  یمه  باشهد  عادالنهه  و آ اد چهه چنهان  كیه تكارآمد در نظام دموكرا نهاد كیعنوان  به 

                                 
 بهه  تنهها  كهه  بپرهیزیهد  ای فتنهه  ا  و الْعِقها ِ؛  شَهدید   اللَههَ  أَنَ اعْلَم هوا  وَ خَاصَهةً  مِنْيُمْ رَلَم وا الَذینَ تُصیبَنَ ال فِتْنَةً اتَقُوا وَ».  

 خداونهد  كهه  بدانید و( كردند اختیار سيوت دیگران كه چرا گرفت خواهد فرا را همه بليه) رسد نمی شما انستميار
 .«است كیفر سخت
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 دگاهیه د ا . (2 : 332  ،یخسهرو ) باشهد  جامعه در كیدموكرات یها ر شا ی كننده نیتضم
  ینه یه به نحو وجو  ع  طیواجدان شرا ی همهبوده و بر « حيم»انتخابات  تیماه ی،اسیفقه س

وجهو   : عبارت است ا  یحيم شرع نیا یمبان نیتر مهم. شركت در انتخابات واجب است
 اهتمهام  لزوم ، تقوا و برّ بر اعانه وجو  منير، ا  ینه و معرو  به امر عمومات ، حفظ نظام

 (33:  39  ،یاردكان یملك افضل) .عقل لیو دل 3نیمسلم مورا به
 موضوعات و مسهائل  یبرا یمستقل نقش شانیا، (ره) ینیخم امام یفير یمبان به توجه با
: دانسهت  یمه  كننهده  نیهی تع یِعمهوم  قهدرت  را مردم قدرت و بودند قائل مردم یاساس حقوق
مطلهب را قبهول    نیه ا یست، هر عهاقل ا یعقل یمسرله كی نیا باشد، مردم دست اریاخت دیبا»

 و مهردم  یعمهوم  قدرت مورد در شانیا. «دست خودش باشد دیرات هركس بادارد كه مقدّ
 نجها یا كنهد،  یمه  حيومهت  ملهت  یآرا نجها یا در»: اند كرده انیب مردم انتخا  ا  تخلف عدم
 فتخله  و است كرده نییتع ملت را ها ارگان نیا و دارد دست در را حيومت كه است ملت
 ا بنهابراین  (. 23 -22 : 333 پهورفرد،  ) «سهت ین زیا  مها جها   كیه  چیهه  یبرا ملت حيم ا 
 یعمهوم  آراء بهه  اتيها  بها  كشهور  امهور  یاداره ی،اسهالم  یجمههور  نظام یاساس یها یژگیو

 ابهزار  نیتهر  مهم عنوان  بهتوجه به آراء مردم  ران،یا یاسالم یجمهور یقانون اساس در. است
 دهیه د تهدارک  مشاركت، یها نهی م قانون، نیا در. است دهیگرد انیدم بمر تیّحاكم عمالاِ

 یهها  گروه یاسیس مشاركت یحت است؛ یاسیس اتیح در فعاالنه شركت یمعنا به كه ،شده
ههای  تضهمین حه  مشهاركت سیاسهی گهروه      شهیوه  نیتر مهم .است شده نیتضم هم مخالف
 مهثالً  دارنهد؛  یطیشهرا  یاسه یس احهزا   البته. است یاسیس احزا تشيیل و تقویت  مخالف،
 .كنند نقض را یاسالم یجمهور اساا و یاسالم نیموا  دینبا ششم و ستیب اصل با مطاب 
 در مهردم  ی سها نده  نقهش  ا  اصهل  نیچنهد  در رانیه ا یاسهالم  یجمههور  یاساسه  قانون
 در شههروندان  مشهاركت  بهه  ،اصهول  نیه ا در. است آورده انیم به سخن جامعه امور ی اداره
 نیه ا یجملهه  ا  .اسهت  شهده  اشاره مختلف یها عرصه در سرنوشت نییتع و ها یریگ میتصم

                                 
 بایهد  نظهام  كهه  اسهت  عقلیهه  و شهرعیه  واجبهات  ا  یيهی  نظهام  حفظ...»: اند فرموده خصوص این در "ره" خمینی امام.  

 .«باشد محفوظ

 بها  پرهیزگارى و نیيى راه در( همواره) و...  ؛...التَقْوى وَ الْبِرِ عَلَى تَعاوَنُوا...»: دارد اللتد امر این بر مائده سوره   آیه.  
 .«...كنید تعاون هم
 مسهلمان  ندههد،  اهمیهت  مسلمانان به مربوط امر به كه حالی در كند صب  هركس»: فرمایند می حدیثی در اكرم پیامبر. 3

 .«نیست
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 در شههروندان  مشهاركت  ضرورت و مردم تیّحاكم كه برد نام را ششم اصل توانیم اصول
آن است كهه انسهان    یایاصل پنجاه و ششم نیز گو. است شده دیترك جامعه یاسیس تیریمد

 تیّه اما خاسهتگاه حاكم  ،دارد داللت «مردم تیّحاكم» برمسلط است و  شیبر سرنوشت خو
 واصهل كرامهت   » در ،ملهت  تیّه حاكم حه  . اسهت  یاله یخاستگاه ،یملت در حقوق اساس

 جامعهه  مههم  یهها  نقهش  گهرفتن  عهده بر یبرا اراده و عقل یدارا كه - «انسان یذات شرافت
 .ال استعماِ قابل میرمستقیمستقیم و غ ی وهیش دو به ح  نیا. دارد شهیر  – است

 در قانون اساسی ایران یآزاد .2-2

ملهت ا    شهدنِ مند بهره یاميانات ال م برا بودنِفراهم یبه معنا یاسالم ریدر تفس یآ اد
  سوره 57  ی هیآ یشوند؛ معنا مند بهرهبتوانند ا  آن ح   كیهر تاخود است  ی حقّهحقوق 
بها اشهاره بهه     یمطههر  دیشهه . (  : 339  ،یو رهبرقاض یسرمدیعباس)است  نیهم زین  بقره

درجهه   ایبها خهوارج در منتهه    (ع) نیرالمهؤمن یام»: نوشهته اسهت  ( ع) یحيومت حضرت عله 
بهه   یآ اد(. 9 : 395  ،یخضرسور و یعبدال: به نقل ا )« ...رفتار كرد یو دموكراس یآ اد
 اسهتقالل، » شهمار  در ههد   نیه ا است، بوده یاسالم انقال  یاصل یمحورها ا  یيیعنوان 
 در. افههتی یتجلهه یاساسهه قههانون در انقههال  یرو یههپ ا  پههس «یاسههالم یجمهههور ،یادآ 

 یفيهر  اسهتبداد  هرگونه ینف گرنیتضم یاساس قانون» كه است آمده یاساس قانون ی مقدمه
 سهپردن  و یاسهتبداد  سهتم یس ا  گسسهتن  خهط  در و باشهد  یم یاقتصاد انحصار و یاجتماع و

 یاساس قانون كه افتیدر توان یم نیبنابرا ؛«كند یم تالش خودشان دست به مردم سرنوشت
 علهت  نیهمه  بهه  و كهرده  توجه مردم یاساس یها یآ اد و حقوق به رانیا یاسالم یجمهور
: 394  ،یمهراد ) .اسهت شده  داده اختصاص ملّت حقوق به قانون نیا ا  فصل كی كه است
  2) 
 رود یم شمار به بشر یعیطب حقوق و هیاول اصول ا  ی،آ اد ،(ره) ینیخم امام ی دهیعق به
 یانسان هست، آ اد یكه برا یزیاول چ»: مربوط است هاانسان یآ اد به ی ندگ ار ش كه
 ،ح  اسهت ( ره) ینیامام خم ی شهیدر اند یآ اد. «سرنوشت است نییدر تع یو آ اد انیدر ب

 انسهان  كهه آ ادبهودنِ   یآن است كه نظر به آ ار مطلهوب  یآ اد بودنِیار ش یمعنا. نه ار ش
 نیقهوان  نیرا مشهروط بهه تهرم    یامام، آ اد(. 33 : 333 پورفرد، )ا  آن دفاع كرد  دیبا دارد

                                 
 .«نیست اجباری و اكراه هیچ دین، در ینِ؛الدِّ فِی إكرَاهَ لَا».  
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 هها  یآ اد»: شد یم رآن را متذكّ یالزام اجرا  یطر نیو ا  ا دانست یم یاسالم و قانون اساس
 : 39  ،یعله شهاه )« شود نیوجه ترم نیبه بهتر یاساسمقدا اسالم و قانون  نیدر حدود قوان

 یجهه ینت میكهر  قهرآن  یهرا   ؛آ ادی در قانون اساسهی مطله  نیسهت    ،و به همین جهت( 5  
 یآ اد ا  اسهتفاده  ،بر همین اسهاا   .داندیم یتبهيار و فساد انتشار را حدوحصریب یآ اد
 ی اسهتفاده  یبهرا  را راه و نشهود  مخدوش جامعه یمتعال یها ار ش و هنجارها كه یحدود و
 اسهت  رانیه ا یاسهالم  یجمهور یاساس قانون دیترك مورد نيند دودمس حقوقشان ا  گرانید
. كندیمورد صدق م نیدر ا زیالضرر ن ی قاعدهدر تریید این مطلب، (. 44: 392  ،یمیابراه)

 ییآن را در كتب روا زیعامه ن یاست و علما ابت قاعده  نیا تیبر حج هیامام یاجماع فقها
 ( 4: 322 فر، یبهشت) .اندكردهمعتبر خود درج 

 كهس  چیهه » اسهت؛  شهده  تركیهد چهلهم   اصلاصول متعددی ا  قانون اساسی ا  جمله  در
« .قهرار دههد   یتجهاو  بهه منهافع عمهوم     ای ریاضرار به غ لهیرا وس شیاعمال ح  خو تواند ینم

 قهانون . گرفهت  نظهر  در آن بهودن مطله   یمعنها به  دیرا نبا ها یحقوق و آ اد نیبنابراین تضم
آحهاد ملهت را    یحقوق مسلّم و ضرور ،ینیاساا منابع د بر رانیا یسالما یجمهور یاساس
 یحقهوق ملهت و آ اد   سهوم،  فصهل . كرده اسهت   یآن تصر فاءیشناخته و بر است تیبه رسم

. نباشهد، گسهترش داده اسهت    انبهار ی  گهران ید یها یحقوق و آ اد یافراد را تا آنجا كه برا
 یشهده  رفتهه یپذ اصهول  ا  رانیا یاسالم یهورجم نظام در یاسیو س یمدن یها یآ اد نیترم
 نیچنه  اصهول  ا  یرویه پ» اسهت  شده تركید یاساس قانون ی مقدمه در. است مردم و نظام نیا

 مقهننِ  ،واقهع  در. «دانسهتند  خهود  اههدا   سهرلوحه  را بشهر  یابنا كرامت و یآ اد كه یقانون
 نیتضهم  راسهتای  درو  تهدانس یو كرامت انسان یآ اد نیقانون را ترم نیاساسی هد  ا  تدو

 مهؤمن  و كاردان مسئوالن انتخا  با مسلمان امت كه است ال م» است كرده تصری  یآ اد
 بهه . «نهد یجو مشهاركت  یاسالم جامعه ساختن در فعاالنه طور به آنان كار بر مستمر نظارت و

 یبهرا  یراهه  و مهردم  ی فهیور راهم انتخا  مسئوالن و هم نظارت بر كار آنها  ،دیگر سخن
 .داند یم ها یآ اد تحق 

                                 
 فَهرَكْثَرُوا  ﴾  ﴿ الْهباِلدِ  فِهی  طَغَوْا الَذِینَ ﴾2 ﴿ األوْتَادِ ذِی وَفِرْعَوْنَ»: كندمی داللت امر این بر فجر سوره    تا 2  آیات.  

 .«﴾  ﴿ الْفَسَادَ فِیهَا
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 یبرابر. 2-3

 صهورت  بهه  نیكهه افهراد در مقابهل قهانون برابهر باشهند و قهوان        كند یاقتضا م یبرابر اصل
 جامعهه  یاعضها  بهه  قهانون  يسهان ی یرو تسّه  تیه حما. آنها اجرا شود ی در مورد همه يسانی

-یتقه ) است نونقا مقابل در یبرابر اصل یمبنا آنها یاسیس و یاجتماع تیموقع لحاظ بدون
 ا  اعهم  مهردم  ی همهه  اسهالم،  یاسه یس نظهام  نظر ا ( 34:  39  آباد،فیشر  ادهمیكر و  اده
 برابهر  در... و دیه بع و بیقر د،یوسف اهیس عجم، و عر  فرمانبردار، و فرمانروا ف،یضع و یقو
 ی النهه عاد یاجهرا  یمعنها  بهه  قرآن اتیآ یبرخ در «النّاا» ی واژه كاربردنبه. برابرند قانون
 كرده تصری  حجرات سوره 3  هیآ(.  3 : 339  ،یاخالق) است مردم ی همه نیب در قانون
 تها  میقهرارداد  هها  لهه یقب و هها  ملهت  و میدیه آفر  ن و مهرد  كیه  ا  را شما ما! مردم یا»: است
آشهيار    .«...شماست نیزكارتریپره خدا نزد شما نیتر یگرام دیترد یب. دیبشناس را گریيدی

اسهت و ا  نظهر    آنهها  یقیقدر جامع مشترک حق ها انسان یيتب اسالم، منشر برابرم در است
 (35: 322  فر،یبهشت) .دارند یهمسان تیماه و بوده یواحد نوع ا  بشر آحاداسالم، 
افهراد ملهت اعهم ا   ن و مهرد      یتمهام » داشته اسهت   یتصر نیز یقانون اساس ستمیب اصل

و  یاجتمهاع  ،یاقتصهاد  ،یاسیس ،یا  همه حقوق انسان قانون قرار دارند و تیدر حما يسانی
رهبهر  »و هفهتم   يصدیمطاب  با اصل  نیهمین. «اسالم برخوردارند نیموا  تیبا رعا یفرهنگ
 .«است یمساو كشور افراد ریسا با نیقوان برابر در نیز

 یاسيس یچندگانگ و ییگرا كثرت .2-4

اسالم باشهند   یا هیتوصو  یفیتوص یاه آمو ه یرایپذ اسالم، یاسیس نظام در احزا  اگر
كنند با اسالم تعار، ندارند  یزیر برنامه نیتحق  اهدا  و مصال  اسالم و مسلم صددو در
اسههاا  یو همههدل یيپههارچگیاسههالم ضههمن دعههوت بههه اتحههاد، (. 99 : 332 خسههروپناه، )

 یيهار بهه هم  ،كرده اسهت كهه در آن   یزیر یپ یو تعاون اجتماع یهميار یرا برا یمحيم
جامعهه،   یاعضها  یاسهاا هميهار    مائهده  سهوره  ( ) یهیه آ طبه  . اسهت  شده توجه یجمع
 یاله یتقوا ریبر غ ییهر بنا ،ا  نظر اسالم. است یاله یهمانا تقوا... و  ها هیاتحادو  ها انجمن
 .داشته باشد یدر پ یا سا نده جیتان تواند ینمنهاده شود  انیبن

                                 
 .«...أتقَئيُم عِنداهللِ أكرَمَيُم إنَ لِتَعَارَفُوا قَبَآئِلَ وَ شُع وبًا جَعَلنَيُم وَ یثَوَاُن ذَكَرٍ مِّن خَلَقنَيُم إنَا النَاا  هَایُرایَ»  

 ههم  بها  پرهیزگهارى  و نیيهى  راه در( همهواره ) و ؛...الْع هدْوانِ  وَ الْهِِ ْمِ  عَلَهى  تَعاوَنُوا ال وَ التَقْوى وَ الْبِرِ عَلَى تَعاوَنُوا وَ... ».  

 .«...ننمائید هميارى تعدّى و گناه راه در( هرگز) و كنید تعاون
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 در را ی مامهدار  یهها  وهیشه  ا  یانبهوه  گون،گونها  تفيهرات  بها  یاسه یس احزا  شیدایپ
 ی نحهوه   یتشهر  یابتهدا  در یاساسه  قهانون  ی مقدمهه . اسهت  داده قهرار  همگهان  دیه د معر،
. اسهت  ادكردهیه  هها  نهضهت  نقهش  ا  رانیه ا یاسهالم  یو جمههور  یاساسه  قانون یریگ شيل
 «یو اسهالم  یميتبه  لینهضت اصه »با  نفت صنعت شدنیمل و مشروطه یِضداستبداد نهضت

: 339  ال،یت)را محق  ساخت  رانیا یاسالم قال خورد و ان وندیپ( ره) ینیحضرت امام خم
 یاسه یاست، رقابت احهزا  س  یاسالم یجمهورا  نوع كشور،  یاسیآنجا كه نظام س ا (. 99
هماهنهگ باشهند؛    یاسهالم  طیشرا ونظام  تیبا موجود دیاست كه با یطیشرا ی محدودهدر 
 یهیِ گرا كثهرت و با  رسد یمو محدود به نظر  دیمق ییگرا كثرت نرایدر كشور ا بیترت نیبد
 اصهل (. 323:  ج،  33 ،یهاشهم )دارد  یآ اد تفهاوت اصهول   یهها  یدموكراس پذیرشمورد
 یهها  انجمهن  ها، تیجمع احزا ،»: داردیم انیب خصوص نیا در یاساس قانون ششم و ستیب
 نیا به مشروط آ ادند، شده شناخته ینید یها تیاقل ای یاسالم یها انجمن و یصنف و یاسیس
 را یاسهالم  یجمههور  اسهاا  و یاسهالم  نیمهوا   ،یمله  وحدت ،یآ اد استقالل، اصول كه
 .«...نينند نقض

 قدرت عیو توز قوا کيتفك .2-5

 یهی روش موف  عقال كیقوا به عنوان  كیتفي ی،نید ساالر مردمنظام  یها مؤلفها   یيی
(. 53: 392  ،یفاضهل )اسهت   دهیبه ا بات رس یابل قبولدر حد ق ایآن در دن تیاست كه موفق

 در كهه  یكسه  دسهت  در قهدرت  تمركهز  بليهه  ،نهدارد  مخالفت قدرت تمركز عدم با ،اسالم
 .داند یم عقل برخال را  است اشتباه و خطا معر،

امها در   اسهت  رفتهه یپذقوا را  كینظام تفي ران،یا یاسالم یجمهور یقانون اساس هرچند
 یمهافوق قهوا   یقهوا، قهدرت   كیه تفي كیدر نظام كالسه  ؛هود استر  مشتفاوت با كی ،آن
 لیتعهد  سوءاسهتفاده  ا  یریرا جههت جلهوگ   گریيهد یگانه وجهود نهدارد و قهوا، قهدرت      سه
 امامهت  و امهر  ی مطلقهه  تیه وال نظهر  ریه  » قوا نیا هفتم، واما به موجب اصل پنجاه  كنند یم
 بهه ( عهج ) عصر یول بتیغ  مان در هیفق تیوال ا  یناش نظارت نیا. «گردند یم اِعمال... امت
ا   تیّه حاكم امهت،  امامت و امر تیوال ا  منظور. باشد یم نظام یادیبن اصول ا  یيی عنوان 
 اسهت،  شهده  قدرت تمركز موجب یرهبر عیوس اقتدار امر، راهر دراست كه  یرهبر  یطر

 در و ،اسهتبداد  محو دمور در سوم اصل (7) بند در یاساس قانون یریگموضع حال نیاما درع
 قهانون  هفهتم  و يصهد ی اصهل  لیه ذ مهدلول  و دوم و چههل  و يصدی ا دهم،ی و يصدی اصول
 نظهارتی  نيهات  یمقرر شهده، حهاو   یكه بر مقام رهبر ینظارت یهاوهیش مورد در كه یاساس
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 مهورد  -مهردم   یها یآ اد نیمحو استبداد و تضم یعنی -قوا  كیتفي یاست كه هد  اصل

 (.3-2:  ، ج 337  ،یهاشم) است تهگرف قرار توجه
 ا  یيه ی كهه  مشهاغل  بهودنِ یادوار و یتصهد  مدّت تیمحدودخصوص  در ،سوكی ا 
موارد مشخص شهده اسهت؛    یبرخاست، در  قدرت یخردمندانه عیتو  هایبایسته نیتر مهم
 و شصهت  اصهل  و یجمههور  اسهت یر یدوره تیو چهاردهم در مورد محدود يصدیاصل 
و  يصهد یمطهاب  بها اصهل     یرهبهر  بهه  راجعاما  ؛است یاسالم یشورا لسمج مورد در سوم
و  طیشرا ،یخود بر اساا اصول قانون اساس فیكه در انجام ورا یرهبر در صورت ا دهم،ی

 ،گهر ید یسهو  ا . توسط مجلس خبرگهان قابهل عهزل اسهت     بدهد دست ا  را یصفات رهبر
 افتهه ی اختصهاص « آن ا  یناش یقوا و ملّت تیّحاكم ح »عنوان  به یاساس قانون پنجم فصل

عبهارت   بهه  ابهد؛ ی یم تیّنیعمردم در سه قوه  تِیّحاكم ،یاساس گذارقانون  یاست و به تصر
اسهت و ا   ختهشهنا رسهمیت بهه  مردم تِیّحاكم یتجلّ یتنها سه قوه را برا یقانون اساس ،گرید

 نظهر  بهه  ،اسهاا  نیبهر همه  . اسهت  اوردهیه ن انیه م بهه  یسخن یگرینهاد د چیه ایقوه چهارم و 
اصهل   لیشده است و عبارت ذ نییتبسه قوه  هارچو مردم منحصراً در چ تِیّحاكم رسد یم

 نیا .استمقرر شده رهبر بر قوا  یمنحصراً ا  جهت نظارت شرع یپنجاه و هفتم قانون اساس
 .است رانیا یاسالم یجمهور یمندرج در قانون اساس ینید یا  مبان برآمده ی،ژگیو
 تياقل حقوق به احترام و تیاكثر متحكو .2-6

ا  اشهخاص متعله  بهه     تیه حما ست؛ چه،ها حيومت توجه مورد ها تیاقل حقوق امرو ه
 لیه دال ا  یيی(. 4  :  39  ان،یمیابراه) است تیاكثر گروه نفع به اساساً ت،یاقل یها گروه
اگهر در فههم و   گونه كه نیبد ؛است یاسالم فقه در تیاكثر ار ش اسالم، در تیاكثر اعتبار

 باشهد،  يسهان ی نیطهرف  یادلهه  و دیآ شیپ ینظر اختال  ،یما  احيام اسال یاستنباط حيم
 ،اصهطالح  بهه و  ،شهود یم داده طر  آن به  یترج باشد، یطرف به علما اكثر قول كه آنجا در
اسهت   تیه بهر اقل  تیه كهه همهان تقهدم اكثر    دارنهد  یمه م مشهور مقهدّ  ریمشهور را بر غ یفتوا
 اسهت؛  معتبهر  و محتهرم  تیه اكثر یرأ شهيل  دو به یاسالم نظام در(.  7: 333 ، آ ادبخت)
 ییتوانها  خهود  كهه  یكسان. یاله قانون صیتشخ مقام در یگرید و عمل و اجرا مقام در یيی

 نیه ا بها  مطاب . كنند یم نییتع تیاكثر یرأ با را شناسانقانون ندارند، را یاله قانون صیتشخ
 حه   یمجر نییتع و ح  صیتشخ مقام در دولت، با آنان ی ابطهر در مردم گاهیجا برداشت،
(. 37:  39  ،یو عبهداله  یمحسهن ) اسهت  شهروندان یفير رشد و یآگاه به منوط كه است
و  صیتشهخ » یدر نظهام اسهالم   تیه اكثر یرأ ی ژهیه وكاربسهت   شهمندان، یاند یبرخ انیب در
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 یفهراوان شهرع   ی ادلهه بر  كهن امر عالوه بر آ نیا. «ح  دیو تول تیتثب»است، نه « كشف ح 
واقهع   رشیپذ مورد زین یاسالم یجمهور یاساس قانوندر  ،است یمبتن دیا  جمله اصل توح

نظهام   در(. 35:  39  ،یاردكهان  یملهك افضهل  )امر اسهت   نیا یایگو 52اصل  وشده است 
 دگاهشهان ید رنهد، یگ قهرار  هحقّ معار  میتعل تحت مردم آنگاه كه ،رانیا یاسالم یجمهور
 نظهام  یهها  یژگه یو ا  یيه ی كه تیاكثر نظر ا  ،صورت نیا در و گردد یم همراه قتیحق با

 (35 : 392  ا،ینشبان) .شد خواهد تیتبع است كیدموكرات
امها ا    اسهت،  نشهده  انیه ب میمسهتق  طهور  بهه  تیه اكثر یرأ اعتبار یمسرله م،یكر قرآن در
به  توان یم  مائده سوره ( ) ی هیآو   عمران آل سوره (59 ) ی هیآمانند  اتیآ یبرخ میمفاه

 .برد یپ تیاكثر یار ش رأ
 ییپاسخگو و نظارت .2-7

در تمهام   جالهب آن كهه،  . است گرفته نظر در را مرحله چهار نظارت یبرا ینینائ مرحوم
 :مراحل، مردم ح  نظارت دارند نیا

 عنصهر  بها  یدرونه  نظهارت .  قابل تحق  اسهت؛  ( ع)معصوم  ی ائمهكه در  عصمت . 
 نظهر  در اسهالمی  حهاكم  امهر  بهه  را عادل فقیه یا معصوم نظارت، مرتبه در. 3  تقوا؛ و عدالت
 و نماینهدگان  نظهارت . 4 اسهت؛  حيومهت  ا  آنان بودن بركنار فر، این البته كه اند؛ گرفته
 (.5  -4  : 392  فاضلی،) دولت بر ملت منتخبان

 شهده  تعبیهر  منيهر  ا  نههی  و و معر به امر به آن ا  اسالمی آ ار در كه همگانی نظارت
 در كهه  انهدا ه  همان به(.  3-32: 333  نراقی، حیدری) است ممتا ی موقعیت دارای است،
 ا ( ع) صادق امام و دارد  یادی اهمیت منير ا  نهی و معرو  به امر ی فریضه اسالم، منط 
ها و ویژگی دیگر به نسبت ویژگی این است، نموده تعبیر «الفرائض تقام بهما» یجمله به آن

 كنتهرل  اههرم  نیرومنهدترین  اسهالمی،  نظهام  در. بیشهتری دارد  اهمیهت  اسالمی مختصّات نظام
 اصهل  ایهن  كه( 33  و 3  : 335  عمید نجانی،) است عمومی نظارت نظام، حفظ و قدرت
 و مهردم  ههای  آگهاهی  سهط   مهداوم،  صهورت  بهه  كه بخشد می توانایی نظام، آن به اسالمی،
 پهاک  دامهن ) نشهود  كشهیده  فسهاد  بهه  قهدرتی  كهه  حدی تا ببرد، باال را خلیدا كنترل قدرت
 كهه  نظهارت  ابزارههای  ا  یيهی  مهورد  در عمران آل سوره (24 ) یآیه(. 53 : 323  جامی،
 كهه  باشند گروهی شما ا  باید و»: فرماید می است، منير ا  نهی و معرو  به امر اصل همان

                                 
 .«...الْرَمْرِ فِی وَشَاوِرْه مْ...».  

 .«...بِالْع قُودِ أَوْفُوا...».  
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 ناپسهند  كهار  ا  و وادارنهد  شایسهته  كهار  بهه  و ماینهد ن دعهوت  خیهر  سهوی  به[ را مردم ی همه]

 همگهانی  و عمهومی  حه   را نظهارت  نیهز ( ره) خمینهی  امهام   .«رستگارند اینان یقیناً با دارند؛
 مهن  اگهر  كنند، نظارت امور این بر كنند، نظارت كه هستند مورف ملت ی همه»: دانست می
 را خهودت  گذاشهتی،  كهج  ار پایهت  بگویند كه است مورف ملت گذاشتم كج را پایم یك
 حه   ملت افراد ا  فردی هر»: فرمودند ایشان نیز پاسخگویی اصل خصوص در. «...كن حفظ
 او و نمایهد  انتقاد او ا  و كند استیضاح را مسلمین  مامدار سایرین، برابر در مستقیماً كه دارد
 (.92 -39  ،333  پورفرد،)« ... دهد ای كننده قانع جوا  باید

را مقهرر داشهته اسهت كهه       هشهتم  اصل ،یهمگان نظارت نهاد سیترس یبرا یاساس قانون
 یدر رابطهه  اصهل  نیه ا. دانهد  یمه  زیه ن فیه تيل بليه داند ینم شهروندان ح  صرفاً را تنظار
 نظهارت  ییشناسها  بهه  یهی اجرا مقامهات  اعمهال  بهر  شههروندان  نظهارت  قبول با مردم و دولت
 یقانونگهذار در مقهام   یاسالم یمجلس شورا ،ینظارت ینهادها مورد در. پردا د یم یهمگان

 نیینه هم. و تفحهص در تمهام امهور كشهور را دارد      یه مطاب  اصل هفتاد و ششهم، حه  تحق  
در  ایه  ،سهؤال كننهد   جمههور  سیرئه  ایه ا  و را  تواننهد  یمه  یدر هر مهورد  مجلس ندگانینما

ا   یو حته  نمهوده،  ضهاح یآنهان را است  نبودنِ بسهندگی بهه طهرح سهؤال،    و كافی صورت لزوم
 نیهمین .ندینما یمعرف یعزل به رهبر یبرا جمهور سیو در مورد رئنمایند ت خود عزل مَسِ

مطاب  اصل شصهت و   و است مسئول ملت تمام برابر در ندهینما هر ،در اصل هشتاد و چهارم
یِ نهدگ ینما یدوره تِیدر مقابهل ملّهت، محهدود    نهدگان ینما تِیمسئول یاجرا ضمانتسوم، 

 در زیه ن جمههور  سیرئو دوم،  ستیب يصدویاصل  مطاب وانگهی، . است ینی شدهبآنان پیش
مسئول  یاسالم یدر برابر ملت، رهبر و مجلس شورا خود یقانون اراتیاخت و فیورا حدود
را بها در نظهر    جمههور  سیرئه  توانهد  یرهبر م دهم، يصدوی اصل اساا بر ؛ همینان كهاست

 ایه و  ی،قهانون  فیا  ورا یكشور به تخلف و یلعا وانیگرفتن مصال  كشور پس ا  حيم د
 استیدوره ر تیمحدود نیهمین. عزل كند یو تیكفا به عدم یاسالم یمجلس شورا یرأ

كهارگزاران در مقابهل    تیمسهئول  یینارر بر شناسها  زیچهاردهم ن يصدویدر اصل  یجمهور
 شیخهو خاص  فیا  و را مسئول ورا كی هرو هفتم  یو س يصدیاصل  مطاب . ملّت است

                                 
 .«الم فلِح ونَ ه م  اُولَئِكَ وَ الم نيَرِ عَنِ یَنهَونَ وَ بِالمَعرُو ِ یَرم رُونَ وَ الخَیرِ إلَی یَدع ونَُ  اُمَه  مِّنيُم وَلتَيُن».  
 اسهت  ای وریفهه  منيهر  ا  نهی و معرو   به امر خیر، به دعوت ایران، اسالمی جمهوری در» كه دارد می بیان اصل این . 

 حهدود  و شهرایط . دولهت  بهه  نسبت مردم و مردم به نسبت دولت یيدیگر، به نسبت مردم ی عهده بر متقابل و همگانی
 عهن  ینههون  و بهالمعرو   یهرمرون  بعهض  اولیهاء  بعضههم  المؤمنهات  و والمؤمنهون ". كنهد  مهی  معین قانون را آن كیفیت
 .«"المنير
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 رسهد،  یمه  رانیه و  رتیه ه بیكه به تصهو  یو مجلس است و در امور جمهور سیدر برابر رئ
 یاسهالم  یمجلهس شهورا   نههم،  و هشهتاد  اصهل  مطهاب  . باشهد  یمه  زیه ن گرانیمسئول اعمال د

. عدم اعتماد داده و آنهان را ا  كهار بركنهار كنهد     یو را به آنها رأ ضاحیپس ا  است تواند یم
آنههان  ییكههارگزاران در مقابههل ملّههت و اصههل پاسههخگو   یتمههام یههها تیمسههئول نیبنههابرا

منهدرج در قهانون    ینه ید یبهه مبهان  نیز منشر آن  ؛قرار گرفته است یقانون اساس ییِموردشناسا
 .گردد یبا م یاساس
 

  جهينت
 تیّه حاكمنخسهت،   يهرد ی؛ در روو تحلیهل شهد   یعمده بررس يردینوشتار دو رو نیا در
مهردم مسهتلزم    تِیّه حاكم ،اسهاا  نیهمه  برو  گرفت قرار ياشكن مورد یبر دموكراس یمبتن
 كیه  عنهوان  بهه  ینهدگ ینما ییشناسا  یطراست كه ا   كیدموكرات یمبان و ساختارها وجود
 یهها  یژگه یو ا  ،در ایهن رویيهرد   ،مردم حاكمیّت. ابدی یمو روش اداره كشور تحق   انیب ن

انتخابهات آ اد و   ،یهمگهان  حه  مشهاركت   ك،یه دموكرات یقهانون اساسه   وجودمتعدد مانند 
 و نظهارت  ابزارههای  وجهود  ،یهی گرا كثهرت اصهل،   كیه به عنهوان   یآ اد ییشناساعادالنه، 
نخسهت،   يردیرو در. است برخوردار تیاقل حقوق تیرعا و تیاكثر حيومت ،ییپاسخگو
 فهه یور نیتهر  مههم و  ردیه گ یمه قهرار   دیه مهورد ترك  نفسهه  یفه  تِیه عنوان غافرد به وَفرد به ماه 
 نیبهاالتر  در مهردم  یاراده يهرد، یرو نیه ا در. اسهت  سهان ان نیادیحقوق بن نیمت، تضمحيو

 یبخشه تیمشهروع در  یمردم به عنوان منبع انحصهار  یو آرا ردیقرار گ یاسیرأا قدرت س
 .گردد یم یتلق نیو قوان یاسیبه نظام س
در ب، در گفتمهان ایهن ميته    .میمواجهه هسهت   ینیه دیاسینظام س یبا نوع ،دوم يردیرو در

 ،دارنهد  اریمنتخبان خودشان در اخت ی لهیوس بهكشور را  ی ادارهمردم سرنوشت  ،ینظام اسالم
 تیّه حاكم كهه  نحهوی  بهه  ؛اسهت  یو اصول اسهالم  نیموا  ی هیساانتخا  و اراده در  نیاما ا

 یبهرا  یتهوجه  قابهل  یهها  تیه ررف. خته شده اسهت شنا رسمیتبه یمردم-یاله یمردم با مبان
 تیّه حاكم ییشناسها » تهرینِ آنهها  ا  جمله مهماست كه  شده بینیپیش مردم یّتِحاكم عمالاِ

 یاسه یس قهدرت  دیه تول سهم یبه عنوان تنها ميان ششمنهاد انتخابات در اصل  ییشناسا» ،«مردم
 مهردم،  یتمهام  یبرابهر » ،«مهردم  تِیّه حاكم یِبهه عنهوان تجلّه    گانهه  سه یقوا ییشناسا» ،«معتبر

 ییشناسها »و « یینظهارت و پاسهخگو   ابزارههای وجهود  »، «ل قانونو رهبر در مقاب كارگزاران
برخهوردار   ییهها  یژگیومردم ا   تِیّحاكم بنابراین. است« ا  منير ینهاد امر به معرو  و نه

 بهه  اسهت  تهوأم  ینه ید یهها  آمهو ه و  یمبان با نمایندگی و دارد ینید یدر مبان شهیاست كه ر
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. اسهت  شهده  یزیه ر یپ یاسالم یها ار ش و اصول چهارچو كه مشاركت مردم در  ینحو
 .مقدّا اسالم است نید یها آمو هو  یبرگرفته ا  منشر وح تیّحاكم ا  مفهوم نیا

ا  سهاختار نماینهدگی    یمنهد  بهرهو  ینیب جهان ،فرهنگی، اعتقادی یها یژگیوتوجه به  با
 یهها  یژگیو بليهمردم در هر دو رویيرد قابل تحق  است  حاكمیّتتنها  نه ،در هر دو نظام

بدیهی است دلیلی وجود نهدارد  . مشاهده استهر دو نظام قابل انیم یفراوان مشترکِ یِشيل
را سهعادت   توانهد  یمه آ اد خهود   یبليه هر ملّتی بها اراده  باشدالگو ، تا اندیشه سیاسی غر 

 چههارچو   درحاكمیّت واقعی مردم  بخشیدنِقابلیت تحق  ایران اساسی قانون. تعریف كند
 .را داراست مقدا یعتشر
 

 منابع
 میكر قرآن* 

 نامهه  انیه پا ت،یه ا  منظر قهرآن و روا  تیو اقل تیش، اكثر333  فاطمه، آ ادبخت، - 
 اتیه اله دانشيده ،یقرآن علوم رشته مؤد ، درضایسراهنمای  بهارشد،  یكارشناس

 .قم دانشگاه معار  و
-بهی  ران،یه ا یالماسه  یجمهور یدرسنامه قانون اساس ش،392  رضا،یعل ،یمیابراه - 

 .احمد نییآ ،قم ،چا

 یاسه یس نظهام  در ینه ید یهها  تیه اقل خهاص  حقوق ش، 39 اهلل،  حجت ان،یمیابراه -3
 .9 ش ،یاسالم انقال  مطالعاتفصلنامه  ،یاساس قانون بر دیترك با رانیا

 یاسه یس نظهام  در عهدالت  تحقه   موانهع  و راهيارها ش،339  سرور،غالم ،یاخالق -4
 .3 ش معار ، كو ر فصلنامه اسالم،

 ران،یه و مسهائل آن در ا  ایه در دن یدموكراس یخیتار ریس ش، 35  ران،یا ،یانصار -5
 یدانشيده حقوق دانشگاه مل ،یصانع زیپروراهنمایی بهارشد،  یكارشناس نامه انیپا
 .رانیا

 یجمههور  یاساسه  قهانون  یكالم یمبان ش، 39  ،یمحمدمهد ،یافشان گل باباپور -7
 . 3ش ،یاسالم انقال  طالعاتمفصلنامه  ران،یا یاسالم

 ن،یههد) یاسههیس یهههاو ميتههب ینسههبت دموكراسهه ش، 33  غالمرضهها، ا،یرنیبصهه -2
 .معار  قم،،  چ، (سمیفاش سم،یآنارش سم،یالی، سوسسمیبرالیل

 ، چ ترجمههه بابههك گلسههتان، ،یو دموكراسهه سههمیبرالیش، ل327  نوربرتههو، و،یّههبوب -3
 .چشمه ،تهران
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 یاساسه  قهانون  نیتهدو  خیهه یتار ش،394  ن،یسرشت، محمد؛ صهابر، حسه  یبهشت -9
 .3و ش ژرفاپژوه، فصلنامه ران،یا یاسالم یجمهور

 ،(ملهت  حقهوق ) یاساسه  قهانون  سهوم  فصهل  یفقهه  یمبان ش،322  ،یعل فر،یبهشت -2 
 حقهوق  یمبهان  و فقهه  رشهته  ،یهه یفق ینقیعلراهنمایی به ارشد،یكارشناس نامه انیپا

 .مق دانشگاه یانسان علوم دانشيده ،یاسالم

ی و مختهار  یمههد  ترجمهه نوآمهو ،   یراهنما یدموكراس ش،339  د،یوید تهام،یب -  
 .مجد تهران،،  چ ،همياران

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  ،قم، 3چ ،ینید یساالر مردم ش،333 پورفرد، مسعود،  -  
 .یاسالم

و نظهارت   یبرابهر  اصهل  ش، 39  بهه، یط آبهاد،  فی اده شهر می اده، جواد؛ كریتق -3 
دانشهگاه   یمطالعهات حقهوق  فصهلنامه   ،یاسه یس یانتخابات نهادهها  یبر اجرا یقانون
 . ش را ،یش

متقابهل دولهت و    تیمسهئول ) مسهئول شهروند، ملت و دولت  ش،339  پروانه، ال،یت -4 
 .یخرسند تهران،،  چ، (یملت در اصل هشتم قانون اساس

 هیبا تي یفردحقوق  یلیو تحل ینظر یبررس ش، 33  محمدرضا، ،یزدلی یچوپان -5 
 .ش، بی2 ا رت،یبصفصلنامه  ران،یا یاسالم یجمهور یاساس قانون بر

 قهم،  ، چ منيهر،  ا  ینهه  و معهرو   بهه  امهر  ش،333  محمهد، یعله  ،ینراقیدریح -7 
 .ینراق یمهد

 یالگهو  و یمبهان اصهول،  ) كیحقوق انتخابات دموكرات ش،332 حسن،  ،یخسرو -2 
 .مجد ،تهران،  چ، (مطلو  نظام انتخابات پارلمان

 ،یدموكراسه  و اسهالم  بها   در پرسهش  دوا ده ش،332  ن،یعبدالحسه  خسهروپناه،  -3 
 .  -2 ش نقد، كتا فصلنامه 

 نامههه انیههپا قههرآن، دگاهیههد ا  یآ اد ش، 323 روح الههه،  ،یجههام پههاکدامههن -9 
 ث،یحهد  و قهرآن  علهوم  رشهته  شهاكر،  محمهدكارم راهنمهایی  بهه  ارشد، یكارشناس
 .قم دانشگاه یانسان علوم دانشيده

مهدرن،   یحقوق اساس یدر مبان یقدرت مؤسس؛ كاوش ش،393  رضا،یعل ا،یرنیدب -2 
 .شهر دانش ،تهران،  چ
سها گار،   یالترجمهه له   اسهت، یبها علهم س   ییآشنا: حيومت ش،324  ن،یآست ،یرن -  

 .یمركز نشر دانشگاه ،تهران،  چ

در  ینید یساالر مردم یحقوق یها انیبن ش،392 مهرداد، ،یمقدم ؛یعباسعل رهبر، -  
 .5 ش ،یمطالعات انقال  اسالمفصلنامه  ران،یا یاسالم یجمهور یقانون اساس
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 یسهاالر  مهردم  شهه یو اند یدموكراسه  یبحهران جههان   ش،333  ار،ی رشناا، شهر -3 

 .رانیا یاسالم یارتش جمهور یاسیس یدتیسا مان عق ،تهران،  چ، رانیدر ا ینید

مطالعهات   فصلنامه انه،یخاورم در یدموكراس توسعه موانع ش،339  ر،یام ،یساجد -4 
 .3ش ،یاسیس
 دیه بها ترك  رانیه ا یاسالم یجمهور و یاسیس یآ اد ش، 39 احمدرضا،  ،یعلشاه -5 

 .35ش ،یمطالعات انقال  اسالمفصلنامه  ،یبر قانون اساس

 حيومهت  سهاختار  در بشهر  حقهوق  ا  تیه حما یبسهترها  ش،392  قاسهم،  ا،ینشبان -7 
 . ش ،یحقوق معرفتفصلنامه  ،یاسالم

،  چ ران،یههدر ا یو دموكراسهه شههدن یجهههان ش،337  مسههعود،ریامدیس ا،یههنشهههرام -2 
 .رانتشارات نگاه معاص ،تهران

 یسهاالر  مهردم  و یدموكراسه  ت،یّه حاكم ح  رابطه ش،394  ن،یمحمدحس ،یطالب -3 
 . ش ،یاسالم حيومت ،ینید

 ،و حقهوق بشهر، تههران    یعمهوم  یها یآ اد ش،322  منوچهر، ،یمؤتمن ییطباطبا -9 
 . چ انتشارات دانشگاه تهران،

 یشهناخت  جامعهه  یبررس ش،339 محمودرضا،  ،یرهبرقاض ؛یمهد ،یسرمدیعباس -32
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