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 نكته اول
انسجام و ارتباط حقيقي بين ايمـان و ايـدئولوژي ، دو كـار اساسـي انجـام داده       اسالم براي ايجاد

. ابتــدا ارايــة انگــاره اي متعــادل از پديــده هــا و تعريــف آن و ســپس نشــان دادن جايگــاه آن : اســت
پژوهشگران اسالمي اين انسجام را به صورت روحي جاري ،  در عرصه هاي گونـاگون اسـالم مـي    

  :ا عبارتند ازكه اهم آنه. بينند 
 هماهنگي در انگاره اسالم از پديده ها  -
 هماهنگي در برخورد مسلمان با پديده ها  -
 هماهنگي در عرصه شريعت اسالمي  -
 

 انگارة اسالم از پديده ها
اسالم به همه ابعاد وجود انسان نگريسته ، و تالش ميكند تا با نشان دادن راه درسـت ، وي را بـه   

و نيز مي كوشد برپايـة انگـاره اي كـه بـرايش در كـل هسـتي       . ن رهنمون باشد بهترين صورت ممك
  .با امر پروردگارش هدايت گرددتعريف كرده است، وي را به عمل وادارد و بدين وسيله 

 )   22  -سوره ملك ( » أفمن يمشي مكباً علي وجهه أهدي أمن يمشي سوياً علي صراط مستقيم«
سرش راه ميرود هدايت يافتهتر است يا آنكه درسـت و ايسـتاده بـر راه     آيا او كه واژگون بر روي

 راه ميرود؟ مستقيم
هنگامي كه با انگاره اي كه اسالم از پديده ها ارايه كرده است ، روبرو ميشويم آنرا بـا هـدف كلـي    

 : در اين جا به برخي جوانب آن اشاره ميكنيم. خلقت همسو مي يابيم 
ترين و جالب ترين هماهنگي ها در جهـان هسـتي بـراي انسـان  مسـلمان      در متون اسالمي زيبا. 1

پس در مقابل مسلمان پديده هايي مرتبط و همسو قرار دارد كـه در آن نظـام ،   . عرضه گرديده است 
 .حتي افتادن يك برگ از درخت ارتباط علت و معلولي با ساير پديده ها دارد

 :ح كرده و تاكيد مينمايد قرآن كريم اين نحوه تفكر را به شكل كلي طر



 )   2آيه   -سوره فرقان   (» و لم يكن له شريك في الملك و خلق كل شئ فقدره تقديرا ً«              
عالوه بر مطلق بودن مشيت الهي كه از اهم امـوري اسـت كـه اسـالم  در مـورد آن ، انگـاره اي       . 2

 : ورةنحل ميفرمايدواقعي و قوانيني مستحكم ارائه كرده است ، قرآن در س
 )  40آيه   -سوره نحل  (»        انما قولنا لشي إذا أردناه أن نقول له كن فيكون « 

در اين صورت  انسـان  ! هرگز . اين بدان معنا نيست كه قوانين وسنن الهي پايدار نبوده و اجرا نگردد
گفـت كـه اطـالق در ايـن      بايـد . با وجود درستي مقدمات ، به نتيجه اي اطمينان بخش نخواهد رسـيد  

پس اراده الهي مطلق ، قصد تثبيـت  . مسئله، اطالق كمالي است كه به انسان از نتيجه ، اطمينان ميدهد 
 .قوانين را دارد

 )  40آيه  -سوره يس ( »  ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر و ال الليل سابق النهار « 
 .را سزاست كه پيش از روز درآيد نه خورشيد را سزاست كه ماه را دريابد و نه شب

 ) .   62آيه  -سوره احزاب (  »   سنه اهللا في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه اهللا تبديالً « 
         .                                                        . سنت الهي كه در پيشينيان نيز جاري گشته است و هرگز براي سنتالهي تبديل نمييـابي 

هچنين خداوند امور را با اسبابي مناسب  اجرا ميكند تا آن انگارة متـوازن بـين مطلـق بـودن مشـيت      
 .الهي و ثبات قوانين تكويني، تحقق يابد

با همين روش ها ، قرآن ، بين اراده مطلق الهي و اراده محـدود انسـاني همـاهنگي ايجـاد كـرده      . 3
نيست ، با لطف خود به انسان آزادي ، اراده و اختيار بخشـيده    اراده الهي مطلق كه آنرا حدي. است 

 . است و خدا با قدرت خود در هر لحظه ارادةانساني را استمرار مي دهد
سـوره شـمس   ( » و نفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها قداً فلح من زكاها و قدخاب من دساها«
 .  )  10-7آيات   -

در خلقت متكامل كرد پس به اين نفس بدي و خوبي را الهام كـرد هركـه    قسم به نفس و آنچه كه آنرا
 . نفس را تزكيه كند، رستگار شده است و هر كه آنرا تباه كند بيبهره شده است 

-سـوره االنسـان   (   » إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلي ربه سبيالًو مـا تشـاءون االّ أن يشـاء اهللا    » 
 ).29-30آيات 

است پس هر آنكه بخواهد به سوي پروردگارش راه جويد و شما نميخواهيد جز آنكـه  اين نكته تذكر 
 .خداوند بخواهد

متون اسالمي به نوعي ديگر از توازن و تعادل نيز اشاره دارند و آن توازن بين رحمـت واسـعه   . 4
كند و تصور رحمت واسعه الهي در انسان انگيزه براي تالش را ايجاد مي . الهي و عقوبت شديد است

بـدين  . يادآوري عقوبت شديد الهي آن انگيزه قوي را كنترل ميكند تا از مسير درست منحرف نگردد 
 . گونه ، نوعي تعادل متكامل و سازنده ايجاد ميگردد



 ) 98آيه  -سوره مائده ( »  اعملوا انّ اهللا شديد العقاب و أن اهللا غفور رحيم « 
 . و خداوند غفور و رحيم است آگاه باشيد كه عقاب خداوند  شديد است 

 )  49 -50آيات   -سوره حجر ( »  نبئ عبادي أني أنا الغفور و أن عذابي هو العذاب األليم« 
 . بندگانم را آگاهي ده كه من غفور هستم و عذابم نيز عذابي دردناك است 

نحصر به فردي اسالم تمايز م. هماهنگي بين دنيا و آخرت، نمونهي ديگري است از آنچه گذشت. 5 
را بين دنيا و آخرت ترسيم كرده است بطوريكه تا حد وحدت ارتباط دارند و تـا حـد تبـاين متفـاوت     

 .به هر حال نوعي از توازن مؤثر بر سلوك را بيان كرده است كه مانند آن بسيار نادر است. هستند 
د ، توازن بين راههـاي خيـر    از ديگر انواع توازن كه متون شريف اسالمي به تبيين آن پرداختهان. 6

 )شيخ صدوق» حضال«. ك.ر(. و  شرّ  مي باشد ، كه در مقابل انسان راه اختيار را  ميگشايد
اسالم در ذهن انسان مسلمان، توازن جالبي بين تواناييهاي وي و اهداف متعالي ، و آنچه برايش . 7

قت جويي انسان كـه در فطـرت وي   اينجا بحث مفصلي دربارة  حقي. خلق شده را ، برقراركرده است 
 . به وديعه سپرده شده و هماهنگي فطرت انساني با اهداف متعالي مورد نظر ، وجود دارد

البته انواع ديگري از تعادل و هماهنگي نيز وجود دارد ولي ما به ذكر همين مقدار بسـنده ميكنـيم و   
. است را در هـيچ مـذهبي نميتـوان يافـت    تأكيد مينماييم انگاره اي كه اسالم از پديده ها ترسيم كرده 
چرا كه اين مذاهب الحادي بـوده و دليـل   . حتي آن مرامها و مذهبهايي كه مدعي كشف رمز تاريخاند 

 .آنها پذيرفته نيست و وجدان سليم آنرا تكذيب ميكند
 

 هماهنگي در برخورد مسلمان با پديده ها 
رسيم كـرده اسـت، رويكردهـاي همـاهنگي بـه      درپرتو ديدگاه هماهنگي كه اسالم براي مسلمانان ت

 : اين رويكردها فراوانند و اينجا به ذكر موارد زير اكتفا ميكنيم. پديده ها نيز ديده ميشود
 رويكرد هماهنگ با هستي. 1
از آنجا كه انگاره مذكور ، انسان را به هماهنگي با هسـتي فراميخوانـد تـا هـدف خلقـت را محقـق        

شكر جنبه ارادي از سوي انسـان  . ين تسخير پديده ها و شكر پديدار ميگرددسازد ، رابطه اي جالب ب
 . دارد و تسخير جنبه تكويني از سوي پروردگار دارد 

 )36آيه  -سوره حج( »   سخرناها لكم لعلكم تشكرون«
 . آنهارا مسخر شما گردانيديم تا شكر گزاريد

 ) 37آيه   -سوره حج( «    محسنين كذلك سخرها لكم لتكبروا اهللا علي ما هداكم و بشر ال»
 ...چنين آنها را مسخر شما كرديم تا خداوند را برآنچه شما را هدايت كرده بزرگ يابيد و 



و سخرلكم اليل  والنهار و آتاكم من كل ماسأ لتمـوه و إن تعـدوا نعمـةاهللا التحصـوها إن االنسـان      »
 ) 34آيه   -سوره ابراهيم( «       لظلوم كفار
روز وشب را مسخرتان گردانيد و هر آنچه از او خواستيد به شما داد و اگر نعمتهاي الهـي  خداوند 

 ...را بشماريد نميتوانيد آنرا به شماره آوريد 
 ) 93آيه   –سوره مريم ( «     إن كل من في السموات و اراض اال آيتي الرحمن عبداً »

 . رحمن را بندهاي آينده باشدهر آنچه در آسمانها و زمين است براي آنست كه خداوند 
 ) 56آيه -سوره ذاريات ( »      ما خلقت الجن و االنس االليعبدون»

 .جن  وانس را جز براي عبوديت خلق نكردم
 

 رويكرد عبوديت مطلق و شكر خدا با اعتراف به فضل مخلوقات . 2
دعـوت   مـنعم تـام  ان اسالم با توجه به آنچه گذشت انسان را به شكرگزاري مطلق خداوند ، به عنو

زيـرا ارادة خيـر   . كرده است و التبه از دعوت به شكر و سـپاس مخلـوق نيـز كوتـاهي نكـرده اسـت       
 . مخلوقات سبب تحقق هدف خير گرديده است

و وصينا االنسان بوالديه حملته امه وهنا علي وهن و فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلـي  »
 )14/ لقمان (« المصير

درباره پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش او را با رنج بارداري كرد و دو سـال او را   انسان را
 .بازگشت به سوي من است. شكر من و والدينت را به جاآور .شير داد

 :د رحديث قدسي نيز وارد شده است 
 »إليه واني قد آليت علي نفسي أن الاقبل شكر عبدلنعمة انعمتها عليه حتي يشكر من ساقها من خلقي«
 )مادةالشكر –سفينة البحار ( 

برخود قـرار دادم كـه شـكر بنـده بـر نعمتـي كـه بـه او دادم را قبـول نكـنم تـا آن            ) پروردگار(من 
 . بنده،شكر مخلوقي را كه سوي او سوق داده است به جا آورد

 رويكرد اميد به خدا با اطمينان از بقاء و دوام سنن الهي . 3
 اعتماد به نفس رويكرد توكل به خدا و . 4
 رويكرد چيره شدن به مشكالت تاريخي با در نظرگرفتن نقش همه عوامل در اين چيرگي . 5
 رويكرد دقت در انتخاب راه خير با دوري از راههاي شر. 6

 رويكرد خوف و رجاء. 7
 

 هماهنگي در تشريع قوانين اسالمي 



اصول كلي هماهنگي در تشـريع   يكي بحث درمورد: در اين زمينه به دو صورت ميتوان بحث كرد 
 .و قانونگذاري ، و ديگري تمركز برپيكره نظام ، و يافتن نشانههاي آن اصول در شريعت

حال وقتي به طور عمومي به چگونگي تشريع مينگريم، ايـن مبـاني مالحظـه ميشـود كـه هـر يـك        
 . احتياج به بحث جداگانه اي دارد

 :به عنوان مثال  صورت اول
 :شريعت  و زمينههاي مناسب آن هماهنگي بين. 1

اين نشـانه از بزرگتـرين نشـانههاي همـاهنگي در شـريعت اسـالمي اسـت ، چـرا كـه اسـالم بـين            
، ) مقصـود زمينـه روحـي مناسـب اسـت     (و جنبه فلسفي ) مقصود نياز به قانون است(جنبهاجتماعي 

بوجـو آمـده، شـريعت    هماهنگي ايجاد كرده و براساس نوع عقايد ، مفاهيم ايجاد شـده و شـاخههاي   
 .منسجمي ايجاد ميكند 

 :وحدت و هماهنگي در مقايسه كليه نظامهاي اسالمي. 2
كل نظام هستي و آفرينش آن مرتبط با هم خلق شده اند پس بديهي است كه در عمل نيـز در اوج     

 . هماهنگي با يكديگر كار ميكنند
 تماعي هماهنگي بين التزام به شريعت و رضايتمندي فردي و اج. 3
 هماهنگي تبيين قوانين در عرصههاي متغير وثابت. 4
 :رويكردهماهنگ در آزادي انسان . 5
اسالم انسان را مطلقاً آزاد نگذاشته است بلكه اصول صـحيح زنـدگي را بـرايش مشـخص كـرده       

 .است
 صورت دوم

انههاي صورت ديگر بحث درباره هماهنگي در شريعت اين است كه نظام اسالمي را بنگريم و نشـ 
اين صورت بحـث، گسـتره وسـيعي دارد كـه ايـن مجـال بـراي آن كفايـت         . هماهنگي را در آن بيابيم

 .در اينجا فقط به ذكر نمونه هايي از نظام عبادي و اقتصادي  اشاره ميكنيم .      نميكند
وقتي در نظام عبـادات مـي نگـريم زيبـاترين جلوههـاي عبوديـت خـدا و آزادي انسـان نمـودار           -
 : مثالً. رددميگ

 حس تدين و غريزة پرستش و چگونگي اشباع آن  -1
 . درك اينكه زندگي دنيوي تنها قسمتي از كل حيات است  -2 
 هماهنگي بين مصلحت فرد  و مصلحت اجتماعي   - 3
 هماهنگي  بين رويكردهاي عقلي محض و رويكردهاي حسي محض  - 4



از يـك سـو و چارهانديشـي درمصـالح     ) عـج (انهماهنگي بين انتظاردر عصر غيبت امـام  زمـ  – 5
 . مسلمين  از سوي ديگر

 اگر در نظام اقتصادي متمركز شويم در مييابيم كه -
 .اسالم بين مالكيت خصوصي و مالكيت عمومي هماهنگي  ايجاد كرده است ) الف  
اسالم بين آزادي اقتصادي فردي بـه صـورت مطلـق وآزادي اقتصـادي فـردي بـه صـورت        ) ب  
 .ود  ومقيد ، توازن برقرار ساخته استمحد
اسالم تأمين و رفاه اجتماعي را تا حدي كـه گسـتردگي ثـروت بـه عـدالت اجتمـاعي ضـرري        ) ج  

 . نرساند، روا دانسته است
 .متأسفانه نميتوانيم به طور مفصل هر يك از اين جوانب را مورد دقت قرار دهيم

 
 المي ايران مختصري از قانون اساسي جمهوري اس: نكته دوم

قبل از وارد شدن به موضوع مورد پژوهش، بهتر اسـت مختصـري از اصـول قـانون اساسـي را،      
 .بررسي كنيم

قانون اساسي جمهوري اسالمي با مقدمهاي آغـاز ميشـود كـه برمسـائل اساسـي جامعـة ايرانـي        
 .متمركز گرديده ودرباره معيارهاي اسالمي ساختار آن بحث ميكند

ز امتيازات انقالب اسالمي بر ساير انقالبهـاي جهـان و زمينههـاي وقـوع آن و     همچنين اين مقدمه ا
 . بهايي كه ملت در قبال آن پرداخته ،  سخن ميگويد 

. سپس از شيوه حكومت در اسالم كه بناي آن بر اساس شورا ميباشد ، مطـالبي راعنـوان ميكنـد    
ايجاد زمينة مناسب بـراي نهضـت   مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ، رسالت قانون اساسي را 

. اسالمي و تربيت انسان برمبناي ارزشها و استمرار روحيه مشاركت در مسير تمدنهاي جهان ميداند
ونيـز از منـابع   . هچنين از شيوه مشاركت مردم در مسير تمدنجهاني ، نيز سخن به ميـان مـي آورد   

نقشاقتصاد در جامعه ، حقـوق زنـان ،    قانونگزاري و اصول استنباط اجتهادي و مساله واليت فقيه و
هـم بحـث كـرده    ... ارتش مكتبي ، قضاوتاسالمي ، قوه مجريه ، وسايل ارتباط جمعي ، انتخابـات ، و  

 .است
 :فصل اول قانون اساسي، اصول كلي را به ترتيب زير مطرح مينمايد

 ضرورت ارتباط بين ايدهئولوژي و زندگي . الف
 ونگي دست يافتن به آن هدف كلي نظام اسالمي و چگ. ب
 اهداف مرحلهاي نظام . ج
 ويژگيهاي دولت اسالمي و اهداف آن . د



 حقوق كلي انسان .  ه
 . اسالميت نظام كه تمام اصول آن محكم  واستوار است. و
 ...صفاتي كه رهبر بايد واجد آن باشد از فقه و عدالت و توانايي مديريت و. ز
 نقش ملت در انتخابات . ح
 س شورامجال. ط
 امر به معروف و نهي از منكر . ي
 ارتباطبين استقالل و آزادي. ك
 نقش خانواده . ل
 وحدت امت اسالمي . م
 دين رسمي مملكت و مذهب آن. ن

 حقوق اقليتهاي مذهبي . ص
 . فصل دوم قانون اساسي از زبان و خط و پرچم رسمي كشور سخن ميگويد

 .ميورزدفصل سوم قانون اساسي بر حقوق ملت تأكيد 
 .فصل چهارم در ارتباط با اقتصاد و امور مالي كشور است

 . فصل پنجم از حاكميت مردم و قواي ناشي از آن صحبت ميكند  
 .در فصلهايي از قواي سهگانه بحث شده است  

 .فصل هشتم به رهبري و اختيارات آن ميپردازد
 فصل دهم از سياست خارجي بحث ميكند   

 پرداخته) صدا  وسيما(و تلويزيون  فصل دوازدهم به راديو
 . و قانون اساسي با فصلي دربارهشوراي عالي امنيت ملي پايان مييابد 
 

 :نكته سوم
همانگونه كه در عنوان مقاله نيز ذكر گرديد قصد بررسـي قـانون اساسـي را داريـم و ميخـواهيم      

ي را مالحظـه كـرده باشـند و    بگوييم كه قانون اساسي جز با اجتهاد عدهاي از علماء كه منابع اسالم
واقعيتهاي موجود را سنجيده باشند و بهترين گزينهها را از حاالت موجود انتخاب كرده باشند، شكل 

 .نميگرفت 
يعني هر گروه ديگري از علماء و دانشمندان بخواهند قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران را     

مي و فقهـي و واقعيتهـاي موجـود عبـور     مورد سنجش و بررسي قرار دهند و از مجراي منابع اسـال 
 . نكنند، دچار تضاد و تناقض خواهند شد



به هر روي، بررسي اجتهادي و عملي ، تجربهايگران بها است ، كه ميتواند توفيـق قـانون اساسـي    
 . جمهوري اسالمي را در زمينههاي مختلف اثبات كند

ي نشـانههاي همـاهنگي در قـانون    بعد از مالحظهمقدمات فوق انشـاء اهللا وارد اصـل موضـوع يعنـ    
 .اساسي جمهوري اسالمي ايران خواهيم شد 

ما ميتوانيم اهم نشانههاي هماهنگي در قانون اساسي جمهوري اسالمي را در موارد زير خالصـه  
 :كنيم

 : هماهنگي بين اشراف دين و اختيارات مردمي -1
نگي مبتني بر تئوري اسالمي جالبي اين هماه. ميشود» مردم ساالري ديني«كه از آن تعبير به       

است كه عبارتست از رفع نيازهاي ثابت انسان با راهكارهاي ثابت در طول قـرون متمـادي ماننـد    
و ايـن درحـالي اسـت كـه     . حرمت ربا ، شرب خمر ، زنا ، وجوب نماز ، حج ، زكات و نفقه وغيره 

راهكارهـاي منعطـف و متغير،رفـع     باب اجتهاد نيز باز است تا نيازهاي متغير زندگي بشري را بـا 
البته بسياري از اين حيطهها در تعامل . مانند بسياري از روابط اجتماعي و مديريتي و حقوقي. كند

 . شكل ميگيرد) احياناًبهرهبرداري زياد(با طبيعت و بهرهبرداري از طبيعت 
و اصـول تبـــيين   از ياد نبريم كه راهكارهاي منعطـف و متغيـر بـا مالحظـة چارچوبهـا ، اهـداف        

 . ميشوند تا تبديل به رأي شخصي و اجتهاد به رأي نگردد
 : با اينكه بيش از اين مجال تفصيل بيشتر نيست ولي به دو نكته ديگر اشاره ميكنيم

، ميتواند به تغيير موقت   در شريعت و اختيارات ولي امر مسلمين درآن منطقه اباحهوجود  -الف
م ، بنا به اقتضاي مصلحت رأي دهد و امت اسالمي نيز بايد از آن بنا به احكام از قبيل وجوب و تحري

 . تبعيت كنند »اهللا و أطيعوا الرسول و اولي االمرمنكم أطيعوا«آيه 
 . وجود عنصر مشورت و شورا ، فرصت مناسبي براي ورود رأي اكثريت در مسائل است -ب

 : واجد اين اصول است) نشانهي اول(قانون اساسي در مورد هماهنگي در مردم ساالري ديني 
كليه قوانين و مقررات مدني ، جزايـي ، مـالي ، اقتصـادي ،    «: اصل چهارم قانون اساسي ميگويد. 1

و همةاصـول  » اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غيراينهـا بايـد براسـاس مـوازين اسـالمي باشـد      
 . قانون اساسي بنا بر اين اصل تهيه شده است 

 . ده است كه همةاصول قانون اساسي بايد با شريعت اسالمي همسويي داشته باشندتأكيد ش. 2
گستردگي زمينهانتخابـات مردمـي از قبيـل انتخـاب رهبـر و رئـيس جمهـور و اعضـاء مجلـس          . 3

 شوراي اسالمي و اعضاء شوراها و نيز اعطاء حق همه پرسي به مردم در موارد ضروري



مجريـه،  (م كه داراي قدرت ايجاد هماهنگي بـين قـواي سـهگانه    ايمان به واليت فقيه منتخب مرد. 4
واشـراف بـه حسـن اجـراي سياسـتهاي كـالن نظـام اسـالمي اسـت، ضـامن بقـاي            )  مقننه، قضائيه

 .ويژگيهاي معيني است كه قانونگذار پيشبيني كرده است
ي كه به بررسـي قـوانين مصـوب مجلـس شـوراي اسـالم      » شوراي نگهبان«تشكيل نهادي بنام . 5

ميپردازد و به هماهنگي اين مصوبات با قـوانين اسـالم و اصـول قـانون اساسـي رأي ميدهـد، و در       
 . صورت عدم هماهنگي امكان اجراء آن مصوبات منتفي است و بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد

 مسأله انتخابات مردمي در چارچوب تعليمات ديني .   6
غربي كامالً متفاوت است همچنين با خودكـامگي بـه نـام    انتخاب در اسالم با دموكراسي به شيوة 

 . دين و مقدس مآبي ديني فرق دارد
در اينجا ميبينيم كه انقالب اسالمي پس از پيروزيبه تطبيق اين مباني پرداخته و دو ماه از پيروزي 

 ملـت بـا  . آن نگذشته بود كه آن همه پرسي تاريخي را براي تصويب اصل نظام اسـالمي اجـراء كـرد   
سپس انتخاب خبرگان ملت اجـراء شـده و   . به نظام جمهوري اسالمي رأي دادند% 2/98اكثريت قاطع 

امر تدوين و تهيه قانون اساسي به ايشان واگذارگرديد پس اين قانون اساسي، نوشتهي خبرگان ملت 
 . ستاست كه در آن مجتهدان  ودانشمندان بزرگي نقش داشتند و مورد تأييد  ملت نيزقرارگرفته ا

 استقالل قواي سه گانه و هماهنگي در ارتباط با يكديگر  -2
قانون اساسي، قواي سهگانه كشور را به صورت قوه مقننه ، مجريه و قضائيه مقرر كرده است و 
تأكيد كرده است كه هر يك از قوا در مسئوليتهاي واگذر شده استقالل دارند تا وظايفشان با يكـديگر  

 . تداخل پيدا نكند 
چـرا كـه در اينصـورت اسـتقالل قـوا      . ين تفكيكي، مشكل ارتباط و هماهنگي قوا را ايجاد ميكند چن

سبب ميشود نظام مديريتي كشور برعهده همهقوا باشد و طبيعتاً كشور در نظـام اداري خـود دچـار    
 .پراكندگي و تشطط مي گردد 

استقالل تـام  « را برنظرية» واتفكيك نسبي ق«در اين ارتباط دو نظريه وجود دارد كه عدهاي نظريه 
 ) مطرح كرده بود» مونتسكيو«نظرية تفكيك نسبي قوا را سابقاً . (ترجيح داده ند» قوا

 : حل اين مشكل پس از تأكيد بر استقالل تام قوا ، در ضمن امور زير انجام گرفت
 – 110صـل  ا(تنظيم روابط قواي سهگانه و حل اختالفات بين آنها به عهده رهبـري ميباشـد    -الف

 )بند هفتم
رهبر مي تواند در صورت صالحديد واليي، معضـالت نظـام  كـه ا زطريـق عـادي قابـل حـل         -ب

در اين . از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام حل كند) بعد از بررسي مشكل و مشورت(نيستند را 



تم  بند هشـ  -110اصل (قوه و جمعي ديگر از خبرگان و متخصصان عضويت دارند  3مجمع رؤساي 
 )كه مختص به مجمع تشخيص مصلحت نظام است 112واصل 

نيروهـايي  : رهبر مستقيماً برخي سازمانها و نهاد هاي حياتي و حساس را مديريت ميكند مانند -ج
 مسلح و صدا و سيما 

و اين بـه  . نظارت بر قوا به صورتي كه در نشانه سوم هماهنگي  در قانون اساسي خواهد آمد  -د
 . ضوع استخاطر اهميت مو

حضـور وزيـر   : مثـال . ايجاد نقاط اتصال بين قوا كه از حاالت عدم هماهنگي بين قوا ميكاهـد  -هـ 
دفاع و وزير دادگستري با وظايف و صـالحيتهاي تعريـف شـده در تركيـب هيئـت دولـت و تشـكيل        
 كميتهاي مركب از نمايندگان قواي سهگانه براي مشـاوره بـا سـازمان صـدا  وسـيما و اشـراف بـر       
سياستهاي كلّي آن و اقدام قوه قضائيه به معرفي تعدادي حقوقدان كه بـا مشـورت يكـديگر اعضـاي     

 .حقوقدان شوراي نگهبان را تعيين كنند و غيره 
از اينجا ميتوان گفت كه بين قواي سهگانه از جهت حفظ استقاللشان در زمينههاي مختلف و التزام 

 . ه منتخب ، هماهنگي معقولي ديده ميشود آنها به هماهنگي از طريق نظارت  ولي فقي
قانون اساسي جمهوري اسالمي در اين زمينه به قانون اساسي فرانسه در جمهوري پـنجم كـه در   

قانون  16، 12، 11، 10، 8، 5ك، اصول .ر. (صادر شده است بسيار شباهت  دارد 1958اكتبر  5تاريخ 
 )اساسي فرانسه

سـي جمهـوري اسـالمي  ايـران منجـر بـه حـذف منصـب         شايان ذكر است كـه تعـديل قـانون اسا   
نخستوزيري و سپردن مسئوليتهاي وي به رئيس جمهور شده است و اين مسئله هماهنگي و انسجام 

 . بيشتري را در عملكرد حكومت ايجاد ميكند
 هماهنگي در نظارت بر دستگاههاي اجرايي حاكم -3

 :اين مسأله نيز جاي بحث مفصل دارد و ما به ذكر همين مقداري كه در پي مي آيد، بسنده مي كنيم 
همانگونه كه مي دانيم برخـورداري از امكانـات فـراوان احيانـاً باعـث غـرور ، انحـراف ، اسـراف             

داري بـه  لذا بايد تدبيري انديشيده شود كه از يـك سـو اهـداف نظـام ا    . وقدرت بيش از حد مي گردد 
سرعت محقق شود واز سوي ديگر درتطبيق قانون و عدم انحراف از قانون نيز دقت الزم به عمل آيد 

در اين ارتباط اصل سوم بند دهم از قانون اساسي بر ايجاد نظام اداري صحيح و حـذف تشـكيالت   . 
 .غير ضروري تأكيد كرده است 

ان هـاي محاسـبه  و مراقبـت ضـروري مـي      براي نظارت دقيق بر دستگاه هاي حاكم ، وجود سازم  
 حال،. نمايد 

 .نمايي از نظام نظارتي پيش بيني شده در قانون اساسي را بررسي مي كنيم 



 نظارت رهبري   –الف 
رهبر به واسطه مسئوليتي كه بر عهده دارد پيوسته بايد به فعاليـت هـا وعملكـرد دولـت نظـارت            

 داشته باشد و
 .كه در قرآن كريم وارد شده است ، نزديك باشد « شهادت » ي به معناي بعيد نيست چنين نظارت

انا انزلنا التوراه فيها هدي و نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا و الربانيون و األحبـار  »   
  )44آيه  –سوره مائده ( «  بما استحفظوا من كتاب اهللا و كانوا عليه شهداء 

قانون اساسي قواي مقننه و مجريه و قضائيه را تحت نظـر واليـت فقيـه مـؤمن ،      اصل پنجاه وهفتم  
بنا بر اين از يك طرف ايـن قـوا بايـد    . مدير،و عالم به مقتضيات زمانه ،شجاع و عادل قرار داده است 

وظايف محوله را به دقت انجام دهند و از سوي ديگر رهبر كه واجد شرايط فوق است به آنها نظارت 
 .مي كند

 
 نظارت قوه مقننه –ب 
در هرسال دولت اليحة بودجه كشور را به مجلـس شـوراي اسـالمي تسـليم     : ديوان محاسبات . 1    

 .مي كند 
مجلس شوراي اسالمي نيز آنرا بررسي و تعديل كرده ، با ساير درآمدها و هزينـه هـا هماهنـگ مـي     

 كند و پس
ديـوان محاسـبات مجلـس، پـس از     . جرا مي شود از تصويب اليحة بودجه ، آن اليحه قانوني الزم اال

ابالغ اليحة بودجه بـه بخـش هـاي مختلـف دولـت بـه كيفيـت اجـراي آن قـانون نظـارت مـي كنـد و             
 درصورت مشاهده

 . تخلف ، آنرا به قوه قضائيه ارجاع مي كند 
 ) 88اصل ( سئوال از وزيران كابينه و رئيس جمهور . 2     
 )  1، بند  89اصل (  استيضاح . 3     

 ) 2، بند  89اصل ( در خواست عزل رئيس جمهور با شرايط معين . 4    
حضور نمايندگاني از مجلس شوراي اسالمي در برخي مجـامع و شـوراها كـه قانونـاً الزامـي      . 5     

 .است 
 

 نظارت قوه قضائيه  -ج 



افراد نيز مـي تواننـد   )  156اصل ( ازوظايف قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراي امور است             
عليه هر فرد از اعضاي حكومت به قوه قضائيه شكايت كنند وقـوه قضـائيه نيـز بايـد در مـورد آنهـا       

 . تحقيقات الزم را بعمل آورد 
 : نظارت قوه قضائيه به صورت زير است 

ور دوائـر  قانون اساسي ، ديوان عـدالت اداري بـه امـ    173به موجب اصل : ديوان عدالت اداري  -1   
 حكومتي

و آييـن نامه ها  ودسـتورات آنها رســيدگي مي كند و اگر مردم از هر دســتگاه حــكومتي شـكايت    
 داشتند ،      

 . مي توانند به اطن ديوان تسليم كنند
اين سازمان زير نظر مستقيم رئيس قـوه قضـائيه كـار مـي كنـد      : سازمان بازرسي كل كشور  -2   

 . يان امور و اجراي صحيح قانون در دستگاه هاي اداري نظارت دارد ومستقيماًبر حسن جر
قانون اساسـي ، قــوه قضـائيه مسـئول رسـيدگي بـه امـوال و دارايـي هـاي           142بنا بر اصل   -3   

 مسئولين رده باالي 
 . كشور از رهبر تا رده هاي پايين تر است 

نون در محـاكم و ايجـاد وحـدت رويـة     وظيفة نظارت بر اجراي صـحيح قـا  : ديوان عالي كشور  -4   
 قضايي و

رسيدگي به برخي احكام صادر شده ودستور تجديـد نظر در برخي قضايا  وحتـي محاكمـه قضـات    
 وجـبران

 .خسارات وارده را بر عهده دارد 
 

 نظارت قوه مجريه  –د 
است و  قانون اساسي ، رئيس خمهور پس از رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور 113طبق اصل    

 .مسئوليت اجراي قانون اساسي را جز در مواردي كه مرتبط با رهبري است ، به عهده دارد 
       

 نظارت شوراي نگهبان بر رويه قانونگزاري –ه 
هر قانوني كه از سوي مجلس شوراي اسالمي صادر شود وجهة قانوني و اجرايي پيـدا نخواهـد     

شوراي نگهبان در مورد مصـوبات مجلـس   . قرار گيرد  كرد مگر اينكه مورد تصويب شوراي نگهبان
يكي تطابق با موازين شريعت و ديگري تطابق بـا قـانون   : شوراي اسالمي دو امر را بررسي مي كند 

 .اساسي 



وجود چنين مجلسي در كشور هايي مانند فرانسه كه مدعي دموكراسي هستند ،امري معمول است 
كـه اعضـاي آنـرا رئـيس جمهـور      » مجلس قانون اساسـي  « دراين كشور مجلسي وجود دارد بنام . 

به اين نفـرات دو رئـيس   ) هر يك سه نفر را انتخاب ميكنند . ( ورئيس  مجلس سـِـنا انتخاب مي كنند 
 .جمهور سابق نيز اضافه ميشود

اگر مصوبه مجلس شوراي اسالمي مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت وجهة قانوني مـي يابـد   
اگرآن مصوبه اصالح نشد به . ن صورت مجدداً به مجلس شوراي اسالمي ارسال مي شود در غير اي

 . مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع ميشود تا اأي ديگري صادر كند 
 98تفسير قانون اساسي به موجب اصل  -2
 99نظارت بر انتخابات به موجب اصل  -3
 گان و مجلس شوراي اسالميبررسي صالحيت كانديداهاي رياست جمهوري ، مجلس خبر -4

 . به نحوي با شوراي نگهبان در ارتباط است  141، 177، 111،  68،  69غير از اين موارد ، اصول 
 

 نظارت مجلس خبرگان رهبري  –و 
اين مجلس عهده دار تحقيق در مورد استمرا صفات رهبري در شخص رهبر است و اگر رهبر      

 فاقد 
ين مجلس مي تواند او را عزل و شخص ديگري را به جـاي او انتخـاب   يكي از اين صفات گرديد ، ا

 .كند
  

  –ز 
طبيعت نظارت اسالمي به ملت اين طور حكم ميكند كه مرتقب حركات دستگاه هاي اجرايـي و        

قضايي و مقننه باشند و رضايت و عدم رضايت خود را از آن دستگاه ها از طريق امـر بـه معـروف    
گاه سازي ، وسايل ارتباط جمعي و، تشكالت سياسي ، مجـالس محلّـي و تظـاهرات    ونهي از منكر ، آ

 .اعالم دارند.... و
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قـانون اساسـي در   . اين نوع از هماهنگي در قانون اساسي جمهوري اسالمي كامالً آشكار اسـت    
 : اصل سوم خود مي گويد 

ايران براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، موظف است همه امكانات دولت جمهوري اسالمي 
 :خود را براي امور زير بكار برد 



ايجاد محيطي مناسب براي رشد فضايل اخالقي بر اساس ايمـان و تقـوا و مبـارزه بـا همـه       .1
 .مظاهر فساد و تباهي 

از مطبوعـات و  باال بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همـه زمينـه هـا بـا اسـتفاده صـحيح        .2
 .رسانه هاي گروهي ومانند آن 

آموزش و پرورش و تربيت بـدني رايگـان بـراي همـه در تمـام سـطوح و تسـهيل و تعمـيم          .3
 آموزش عالي

تقويت روح پژوهش و تحقيق و نوآوري در تمام زمينه هاي علمي وتكنولـوژي و فرهنگـي و    .4
 .اسالمي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان 

 امل استعمار و جلو گيري از نفوذ اجانب طرد ك .5

 .محو مظاهر خود كامگي واستبداد و ديكتاتوري و انحصار طلبي  .6
 .تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون  .7
 .مشاركت همه مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش  .8
سـب بـراي همـه در تمـام زمينـه هـاي مـادي        رفع تبعيض هاي نـاروا و ايجـاد امكانـات منا    .9

 .ومعنوي
 .ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غير ضروري  .10
تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقالل و يكپـارچگي   .11

 .ارضي ونظام اسالمي كشور 
رفـاه و رفـع فقـر و بـر     ايجاد اقتصادي سالم وعادالنه بر مبناي قوانين اسالمي جهت تأمين  .12

 طرف ساختن محروميت در زمينه هاي تغذيه ، مسكن، كار ، بهداشت و تعميم بيمه

 .خود كفايي در علوم وفنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند آن  .13
تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه و مساوات آنها در   .14

 .برابر قانون 
 .توسعه و تقويت برادري اسالمي و تعاون عمومي بين همه مردم  .15
تنظيم سياست خارجي كشور بـر اسـاس مـوازين اسـالمي و تعهـد برادرانـه در قبـال همـه          .16

 .مسلمانان و حمايت بي دريغ از مسلمانان جهان 
ر گرفتـه  اصل دوم قانون اساسي دو عنصر بنيادي و مهم را براي تحقق اين اهـداف در نظـ              

ضـامن  ( و ديگري استفاده از تجارب انساني قرون متمادي ) ضامن اصالت فرد ( است ، يكي اجتهاد 
همچنين اصل چهل و سوم قانون اساسي نيز بر تضمين  اقتصاد سالم تاكيد كرده ) .  اصالت جامعه 

 .است 



، » منطقه اباحـه «شان  در حقيقت آن است كه  صرف اعتماد به رهبري مجتهدان و اختيارات اي          
چنينـين  . سبب تامين مصلحت و انتخاب بهترين راه براي امت در جهت نيل به اهداف عاليه مي شـود  

هايي راه جمود عدم انعطاف را از يك سو و آزادي هاي بي حد و مـرز را از ديگـر سـوي     -هماهنگي
 .مي بندد 
ر نظـر گرفتـه شـده اسـت ، تشـكيل مجمـع       از جمله مسايلي كه در اصـالح قـانون اساسـي د             

مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام در مشـورت دادن بـه رهبـري        . تشخيص مصلحت نظام مي باشـد  
و نيز به حل اختالفات بـين شـوراي نگهبـان    . درسياست هاي كالن كشور نقش مهمي را ايفا مي كند 

 .قانون اساسي و مجلس شوراي اسالمي  ، ميپردازد 
راه كار جديدي در فقه سياسي » مجمع تشخيص مصلحت نظام « ) نويسنده مقاله ( به نظر بنده        

اگـر بخـواهيم بـه طـور     . اعتقـاد نـدارد   »   مصـالح مرسـله  « فقهي كه به  . اماميه محسوب مي شود 
  منطقه الفراغ« حق اعمال نظر در  ) ولي فقيه ( خالصه مسئله را مطرح كنيم ، بايد بگوييم كه ولي امر 

نون گزاري را ،                      دارد البته اين اعمال نظر مبتني بر اصول شرعي مطـرح شـده در   قا» 
 .صدر اسالم مي باشد 

كتـاب   . ك . ر . ( برخي ار اين متون شريف را پيش از اين ارائه كـرده ام  ) نويسنده مقاله ( بنده        
 ) 139-135درباره قانون اساسي ، اثر مولف مقاله ، صص « 
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وقتي  به ليست حقوقي كه قانون اساسي  در نظر گرفته است  مي نگريم اين نـوع از همـاهنگي           
 .به خوبي آشكار مي گردد 

 : اين حقوق در قانون اساسي جمهوري اسالمي  به شرح زير مي باشد 
      :            اصل سوم  

 حقوق اخالقي  - 1 
 حق برخورداري از آگاهي عمومي  - 2
 حق برخورداري از آموزش و پرورش و تربيت بدني  - 3
 آزادي پژوهش و تحقيق  - 4
 طرد استعمار  - 5
 محو استبداد و خود كامگي  - 6
 آزادي هاي سياسي و اجتماعي- 7
 حق تعيين سرنوشت - 8



 برابري - 9
 حقوق اداري - 10    

 دفاع ملي - 11
 حق رفاه و جلو گيري از محروميت - 12
 خود كفايي – 13
 تامين حقوق قضايي براي زنتن و مردان – 14
 برادري اسالمي – 15
 حمايت از مسلمين و مستضعفين – 16

 حق شركت در انتخابات:  اصل ششم 
 ......تشكيل مجالس شوراي محلي ، شهري ، استاني ، :  اصل هفتم

 امر به معروف و نهي از منكر به عنوان مسئوليتي اجتماعي:  اصل هشتم
 استقالل ، آزادي و تماميت ارضي كشور:  اصل نهم
 خانواده واحد اساسي جامعه است و قوانين بايد تشكيل اين بنيان را تسهيل كنند:  اصل دهم

 مسلمين امت واحد حستند و وحدت اسالمي هدف است:  اصل يازدهم
 مذهبي  آزادي:  اصل دازدهم

 آزادي اقليت هاي ديني:  اصل سيزدهم
 تعمل و برخورد نيكو با غير مسلمانان:  اصل چهاردهم
 عدم وجود تبعيض نژادي:   اصل نوزدهم
 حمايت يكسان قانوني:  اصل بيستم

حمايت  –تشكيل دادگاه خانواده  –حمايت همه جانبه از زنان در تمام مراحل : اصل بيست و يكم 
 اعطاي حق قيمومت فرزندان به مادران شايسته –و سالخورده و ناتوان از زنان بيوه 

 حمايت معنوي از اشخاص:  اصل بيست و دوم
 حمايت از آزادي عقيده:  اصل بيست و سوم

 حمايت از مطبوعات:  اصل بيست و چهارم
 حمايت ارتباطات و مخابرات:  اصل بيست و پنجم
 ماعي حمايت از تشكل هاي اجت:  اصل بيست و ششم
 حق تشكيل اجتماعات و راهپيمايي:  اصل بيست و هفتم
 حق برخورداري شغلي :  اصل بيست وهشتم

 حق تأمين اجتماعي :  اصل بيست ونهم



 حق مسكن :اصل سي ام 
 رعايت حقوق انساني در صورت دستگيري يا باز داشت:  اصل سي ودوم

 تبـــعيد          "      "          "        "        ":   اصل سي و سوم 
 حق داد خواهي:  اصل سي و چهارم

 حق خمايت قضايي :  اصل سي وپنجم
حكم به مجازات و اجراء آن جز از طريق قـانون و دادگـاه صـالح نمـي توانـد      :  اصل سي وششم

 .باشد 
 اصالت برائت:  اصل سي وهفتم

 منع شكنجه :  اصل سي و هشتم
 انيحمايت از كرامت انس:   اصل سي ونهم

 حمايت از مصالح جمعي:  اصل چهلم
 حق ملّيت و تابعيت براي هر فرد ايراني:  اصل چهل ويكم

 حق پذيرش تابعيت و مليت ايراني براي هر اتباع خارجي :  اصل چهل و دوم
 حقــوق اقتصادي:  اصل چهل و سوم

 تأمين نيازهاي اساسي  .1
 تأمين شرايط و امكانات براي كار  .2

 در چترچوب قانون برنامه هاي اقتصادي .3

 آزادي در انتخاب ِ نوع شغل  .4

 منع ضرر رساندن به ديگران .5

 منع اسراف  .6

 استفاده از علوم مختلف براي پيشبرد اهداف اقتصادي .7

 منع تسلط اقتصادي اجانب  .8

 اقزايش توليدات  .9
 حمايت از تملكات بخش خصوصي و تعاوني و اجتماعي:  اصل  چهل و چهارم

 ثروت هاي عمومي و انفال حمايت از:  اصل چهل وپنجم
 حق تملك بر درآمد هاي مشروع:  اصل چهل وششم
 احترام بر مالكيت شخصي :  اصل چهل و هفتم
 برابري در بهره برداري از منابع ثروت:  اصل چهل وهشتم

 ...نفي ربا ورشوه وغصب و :  اصل چهل ونهم



 حمايت از محيط زيست:  اصل پنجاهم
 ات جز در چارچوب قانوني نفي مالي:  اصل پنجاه و يكم

 حق اطالع مردم از عملكرد نمايندگان:  اصل شصت و نهم
 حق مجلس براي تفحص و تحقيق در همه امور:  اصل هفتادو ششم

 منع حكومت نظامي مگر رد موارد ضروري:  اصل هفتاد ونهم
 حق نمايندگان در ابراز نظريات :  اصل هشتاد وچهارم
حق استيضـاح  :  اصل هشتاد و نهم           "     "     "            "        ":     اصل هشتاد وششم

 نمايندگان 
 حق مجلس براي استماع شكايات شهر وندان:   اصل نودم

 تشكيل مجالس شوراي شهر واستان:  اصل نود ويكم
 برابري رهبر با ساير افراد جامعه در برابر قانون:  اصل صد وهفتم 

تأكيـد برسـعادت واسـتقالل و آزادي انسـان  يـاري رسـاندن بـه        :  اصل صـدو پنجـاه وچهـارم   
 مستضعفان

 .اعطاي حق پناهندگي به كسانيكه خواهان آن باشند :  اصل صد وپنجاه وپنجم
 حضور هيئت منصفه در جلسات محاكمه مسئولين مطبوعات:  اصل صد وشصت وهشت

 جبران ضرر وارد شده در اثر محاكمات:  اصل صدو هفتاد ويكم
 آزادي بيان و نشر افكار در رسانه هاي گروهي:  اصل صد وهفتاد و پنجم

از اين اصول در مي يابيم كه قانونگزار ضمن توجه كامل به حقوق فردي اعضـاي جامعـه ،           
قانونگزار به اين مسـئله امعـان نظـر داشـته كـه آزادي      . از حقوق اجتماعي افراد نيز باز نمانده است 

ي نرسد كه منجر به استفاده هـاي انحصـاري و اخـتالل در نظـم اجتمـاعي گـردد      هاي فردي به حد .
 .همچنين آزادي هاي فردي موجب استثمـار سرمايه هاي انساني و طبيعي نگردد 

همچنين قانونگزار تأكيد كرده است كه ضرر رساندن به محيط زيست ، ضرر رساندن به حقوق   
 ) 40اصل . ( به ديگران هم ممنوع است  و ضرر رساندن)    50اصل(اجتماعي است 

قانون اساسي، افراد جامعـه بايـد خواسـتار تـأمين وسـايل آمـوزش وپـرورش         30طبق اصل      
گزار معتقد است افراد جامعه بايد خواستار تأمين فرصت هاي شـغلي مناسـب    -قانون.رايگان باشند

 .باشند 
و )  24اصـل  ( جتماع آسيبي نرسـانند آزادنـد   مطبوعات تا حدي كه به قوانين اسالمي و حقوق ا   

 .تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها ماداميكه به مباني اسالم ضرر نرساند آزاد است 



انفال و ثروت هاي عمومي مسـتقيماً زيـر نظـر دولـت انـدتاطبق مصـالح عمـومي ازآنهااسـتفاده          
 .لت افراد خصوصي در آن حق تصرف ندارند مگر با اذن دو)45اصل .(كند

حكومت مسئول بازگرداندن ثروت هاي تاشي از ربا و غصب و رشوه خواري و قمار و مانند       
 آن به صاحبانش

 .است
( هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به استقالل كشور ضرر برساند يا آزادي كسي را سلب كند 

 ) .  9اصل 
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بحكـم آيـه   « : قانون اساسي به وضـوح تأكيـد شـده اسـت      11ن شكل از هماهنگي در اصل اي     

شريفه ان هذه امتكم امه واحده وأنا ربكم فا عبدون ، مسلمانان امت واحد هستند و جمهوري اسالمي 
موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اسالمي قرار دهد و سـعي وداوم بعمـل   

 »   . ا وحدت سياسي و اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم محقق شود آورد ت
 : از اين اصل نكات زير نيز روشن مي گردد 

 . مصلحت امت اسالمي فوق مصالح منطقه اي است  .1
قانون اساسي، دولت را موظف كرده است كه كليه سياست گزاري هايش بر مبناي تأمين مصالح  .2

 .اسالم باشد 
 .راتژيك است كه در همه زمينه ها تالش براي تحقق آن الزم است وحدت اسالمي امري است .3

نيز مقرر كرده است كه سياست خارجي مي بايد مبتنـي بـر بنيادهـايي چـون دفـاع از       152اصل      
 .حقوق همه مسلمانان باشد 
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. ي ، بسيار حائز اهميت بوده ونقطه عطفي در دموكراسي بشمار مـي آيـد   اين شكل از هماهنگ          
قانون اساسي براي اين مؤسسات ، حقوق و امكاناتي را مد نظر قرار داده اسـت تـا بتوانـد بـين ايـن      

منظـور قـانونگزار از   . ( نهادهاي مدني ودولـت همـاهنگي كـه خـود منتخـب مـردم اسـت ،ايجادكنـد         
،آن دسته ازسازمان هايي هستند كه مردم تشـكيل داده انـد وملـزوم بـه      مؤسسات ونهاد هاي مدني
 . )پيروي از حكومت نيستند 

 :از جمله نشانه هاي اين نوع از توازن عبارتست از       



قانون اساسي ، دعوت به امر به معروف كرده است و آنرا مسئوليت همه اقشار و گـروه   8اصل  .1
هم مردم در برابر دولت وظايفي را بـر عهـده دارنـد وهـم      هاي مردم دانسته است و معتقد است

 . دولت در قبال مردم ، مسئول است 
قانون اساسي در بارة آزادي نشريات ومطبوعات ماداميكه در قـوانين اسـالمي اخـالل     24اصل  .2

 .نكنند ، سخن گفته است 
ه هاي صـنفي و  قانون اساسي در مورد احزاب ،جمعيت ها ، گروه هاي سياسي ، اتحادي 26اصل  .3

انجمنهاي اسالمي و اقليت هاي مذهبي تأكيد كرده است تا جايي كـه فعاليـت آنهـا موجـب نقـضِ      
 .مباني جمهوري اسالمي نشود ، آزادند 

قانون اساسي تعيين كرده اسـت كـه از جملـه بخـش هـايي كـه اقتصـاد داخلـي مبتنـي           44اصل  .4
خود مشتمل بر شركت هـا و مؤسسـاتي   اين بخش نيز به نوبه . است  »تعاوني«برآنست ، بخش 

 .براي توليد و توزيع مي باشد 
براي مشاركت مردم در پيشبرد موفق و سـريع  : قانون اساسي پيش بيني كرده است  100اصل  .5

برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي و عمراني و بهداشتي و فرهنگـي و آموزشـي و سـاير خـدمات     
 اجتماعي ،با مالحـظه تمام  

ي ، اداره امور هر روستا يا ناحيه يا شهر يا شهرستان يـا اسـتان بـا نظـارت شـوراي      مقتضيات محل
 .محل كه اعضاي آنرا ساكنين همان محل انتخاب مي كنند ، صورت گيرد 

قانون اساسي تشكيل شوراي عالي استانها را براي همتهنگي و نظـارت بـر شـورا هـا      101اصل  .6
 .پيش بيني كرده است 

ي بـراي تحقـق عـدالت اسـالمي و مشـاركت در برنامـه ريـزي و ايجـاد         قانون اساسـ  104اصل  .7
هماهنگي و پيشرفت امـور ، بـا تشـكيل شـوراهايي مركـب از نماينـدگان دهقانـان و كـارگران و         

نظارت علماء و حوزه هاي عليه بر عملكـرد دولـت نيـز بـر همـة ايـن       . مديران موافقت كرده است
 .موارد افزوده ميشود 
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 : اين نوع از هماهنگي برپايه امور زير است       
 . احكام اسالمي در تعامل با مسلمانان و غير مسلمانان   .1
خصوصاً براي كسانيكه در سـايه حكومـت   . اسالم حقوق انساني را براي همه تأمين كرده است  .2

 .اسالمي زندگي ميكنند 



ترين  وظايف دولت و شهروندان آنست كه دربارة تغييرات زمان ومكـان ، اقتضـائات    از ابتدايي .3
مصالح فردي وجمعي و مسايل مستحدثه، بـا هميـاري يكـديگر بـه چـاره انديشـي دربـاره آنهـا         

 .بپردازند 
 :بر اساس امور فوق ، قانونگزار اصول زير را مقرر كرده است 

مراسم ديني خود را بجاآورند وقواعـد آن مـذهب    مسلمانان در هر مذهبي كه هستند آزادند .4
همچنـين  . را در امور شخصي و مسايل تربيتي و آموزشي و قضايي ومانند آن اجـرا كننـد   

پيروان اهل كتاب و حتي زرتشتيان در انجام مراسـم دينـي و تطبيـق اصـول مذهبشـان در      
 ) 12,13اصل . ( امور شخصي و تعاليم ديني آزادند 

نان خواسته شده كه مراعات احوال غير مسلمانان را كرده و بـا آنهـا بـه    ازحكومت ومسلما .5
 ) 14اصل . ( نيكي رفتار كنند 

 )  19اصل . ( مردم از حقوق مساوي برخوردارند   .6

حمايت قانون شامل تمام افراد ملت ميشود وملـت از حقـوق انسـاني ، سياسـي ، اقتصـادي       .7
 .برخوردارند  ،اجتماعي و فرهنگي در چارچوب موازين اسالمي

تعداد برخي اقليت هاي مذهبي اندك است و احتمال دارد با توجه به اين مسئله نتوانند حـايز   .8
لذا با عنايت به ايـن مشـكل ، قـانونگزار    . كرسي پارلماني در مجلس شوراي اسالمي گردند 

ي پيش بيني كرده است ، زرتشتيان وكليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشوري وكلدان
. مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني در شمال و جنوب هر كدام يك نماينده انتخاب كنند 

 . چنين راه كاري براي آن دسته از اقليت ها امتياز محسوب مي شود )  64اصل ( 

در برخي منصب هاي كليدي با توجه به قوانين اسالمي ، شرط مسلمان بـودن وضـع شـده     .9
 .ز اين منصب ها شرط مسلمات بودن وضع نگرديده است است اما دربسياري ديگر ا

 
 

مي نمايد كه آنچه در ايـن مقالـه ذكـر شـد ، تنهـا برخـي از        در پايان تذكر اين نكته ضروري    
 .نشانه هاي هماهنگي در قانون اساسي بوده است و اين مهم احتياج به بررسي بيشتري دارد 

  
 


