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 ایزاى اسالهی جوَْری هشزٍعیت هباًی
 

 جلیلی هصیزی هحوذی حسیي

 یعز زاًكگاُ ،ؾیاؾی ػلَم اضقس واضقٌاؼ
 

 چکیذُ

تحج هكطٍػیت حىَهت ٍ هثاًی آى ّویكِ ٍ اظ زیطتاظ تَجِ فالؾفِ ٍ زاًكوٌساى ػلَم ؾیاؾیی ضا تیِ ذیَز هؼغیَش زاقیتِ ٍ      

یاؾی زض زایطُ تحمیمات ٍ تتثؼات ػلوی لطاض گطفتِ اؾیت  ریطا ویِ تمیا ٍ     تؼٌَاى یىی اظ انَلی تطیي هؿائل حىَهت ٍ فلؿفِ ؾ

زٍام حىَهت ٍ ًظام ؾیاؾی تؿتگی تام تِ هیعاى هكطٍػیت آى ًظام زاقتِ ٍ ذَاّس زاقت  زض ایي همالِ ضیوي تَجیِ ٍ زلیت    

ي ًتیجِ هی ضؾین ویِ حیك حاووییت    زض هؼاًی لغَی ٍ انغالحی هكطٍػیت ٍ اضائِ تؼاضیفی وِ اظ ایي ٍاغُ اضائِ وطزین لصا تِ ای

اها هكطٍػیت جوَْضی اؾالهی زض اییطاى ضیوي زاضا   ؛ فطهاًطٍایاى نحیح تطیي ٍ هٌاؾة تطیي ٍاغُ تطای تؼطیف ایي ٍاغُ هی تاقس

 تٌیاتطایي ؛ ّا ٍ اهتیاظات حثت هكطٍػیت الْی ضا زض ذَز جیای زازُ اؾیت   ّای ًظام زهَوطاؾی، واضٍیػُ تَزى غالة ػٌانط ٍ هؤلفِ

ًظاهی تا ایي ًَع هكطٍػیت اٍالً اظ ًیاظّای عثیؼی اًؿاى اهطٍظی ٍ هتٌاؾة تا قطایظ فىطی ػهط حاضیط اؾیت ویِ آضار هطزهیی     

یىی اظ قاذهِ ّای انلی آى هی تاقس  حاًیاً زض ایي ًظام هكطٍػیت اؾاؾاً ٍ تغَض ولی هتعلعل ٍ هَضز ذسقیِ ٍالیغ ًویی قیَز     

ّای هكطٍػیت هطزهی یا الْی وِ زض لاًَى اؾاؾی ّن شوط قسُ تَاؾغِ یىسیگط جثیطاى ٍ   رطا وِ ّط یه اظ ًاضؾائیْا ٍ واؾتی

هطتفغ هی قًَس  حالخاً حىَهتی وِ اظ هكطٍػیت زٍ جاًثِ تطذَضزاض تاقس، ضوي تماتل تیا حاووییت هیطزم اظ زٍام ٍ لیَام تؿییاض      

 ٍػیت هَاجِ ًرَاّس قس تاالیی تطذَضزاض ذَاّس تَز ٍ زض ازاهِ تا تمَیت ایي زٍ تا تحطاى هكط

 

  ایطاى اؾالهی جوَْضی هطزم، حىَهت، هكطٍػیت،ّای كلیذی:  ٍاژُ
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 هقذهِ

هؿألِ تؼییي هثٌای هكطٍػیت اظ زیطتاظ هَضزتَجِ اًسیكوٌساى ٍ هتفىطاى تَزُ اؾت ٍ تاضید ٍ حیاتی تِ زضاظای ظًسگی ؾیاؾیی  

ض گطٍُ تَضیح ٌّجاضی آهطییت ٍ اعاػیت ؾیاؾیی اؾیت اظ اییي ضٍ      ٍ اجتواػی اًؿاى زاضز  رَى تساٍهي ٍ حثات ًظن اجتواػی ز

ّوِ ًظام ّای ؾیاؾی، ػلی ضغن؛ قىل، هاّیت، ًَع ضغین ٍ هثاًی ٍ هٌكأ حاوویت ًیاظ تِ هكطٍػیت، زاضًس  تا آًجا ویِ تطذیی   

تثیییي هؿیائل    ضا اٍلییي ؾیؤال زض  « رطا هطزم تایس اظ فیطز حیاون اعاػیت وٌٌیس؟    »یا « رِ وؿی حىَهت حىَهت وٌس؟»ؾؤال 

رطا وِ تسٍى ٍجَز حاوویتی وِ تِ تٌظین ٍ هسیطیت آى اضتثاعات تپطزاظز، هیؿط ًویی تاقیس  حتیی تطذیی      ؛اجتواػی هی زاًٌس

اها ایٌىیِ ریِ   ؛ لعٍم تكىیل حىَهت ضا اظ تسیْیات قوطزُ اًس؛ تِ گًَِ ای وِ اهطٍظُ ّیچ هتفىطی زض تكىیل آى قه ًوی وٌس

حاوویت ذَاّس قس ذَز، هؿألِ ای اؾت وِ هىاتة ٍ اییسئَلَغی ّیای هرتلیف زضتیاضُ آى ؾیري       ذهَنیاتی تاػج ایجاز حك

گفتِ اًس ٍ ّط یه هثٌایی ذال ضا تطای هكطٍػیت حاوواى اذص ویطزُ اًیس  هْوتیطیي ًَیؿیٌسُ ای ویِ هكیطٍػیت ؾیاؾیی ضا        

ذیی اظ ؾیالَاالت اٍ ػثاضتٌیس اظ: انیَل     هغالؼِ وطزُ هاوؽ ٍتط اؾت، ٍتیط هجوَػیِ ای اظ ؾیالَاالت تٌییازی هغیط  ویطز ویِ تط       

هكطٍػیت هتَجِ رِ وؿاًی اؾت: ػوَم هطزم یا زؾتگاُ اجطایی؟ تیي هثاًی هكطٍػیت ٍ ؾاظهاى ًظام ّای لیسضت ریِ ضاتغیِ    

 ای ٍجَز زاضز؟

 

 ّذف پژٍّش

ی حثیات ٍ تمیا ٍ زٍام   هكطٍػیت تِ ػٌَاى تَجیِ ػمالًی فطهاًطٍایی حاوواى ٍ فطهاًثطزاضی قْطًٍساى هْوتطیي ػاهل قىل گییط 

ًظاهْای ؾیاؾی هرتلف اؾت  زض اًسیكِ ؾیاؾی قیؼِ، حاوویت هكطٍع اظ ظهاى حضَض ائوِ هؼهَهیي تٌْا حیك آًیاى تیَزُ ٍ    

زض ظهاى غیثت، اگطرِ ػلوای قیؼِ زض هَضز ضطٍضت تكىیل حىَهت اتفاق ًظط زاضًس ٍلی ًظطییات هرتلفیی ضاجیغ تیِ هٌكیأ ٍ      

وطزًس  ٍلی ایي تكتت آضا ًِ تٌْا تِ ػطنِ اًسیكِ ٍ تفىط هحسٍز ًوی قیَز تلىیِ احیطات ًظیطی ٍ      هٌثغ هكطٍػیت حىَهت اضائِ

ػولی تؿیاض هْوی تط آى هتطتة اؾت  زض ًتیجِ پطزاذتي تِ هثحج هكطٍػیت ًظیام ؾیاؾیی ٍ هثیاًی آى تیِ نیَضت ػلویی ٍ       

اؾتمطاض، اؾیتوطاض ٍ حثیات حىَهیت قییؼی وویه       زؾتِ تٌسی هٌظن ًظطیات هی تَاًس ًمف هْوی ضا زض فْن تْتط هَضَع ٍ ًیع

تٌاتطایي اّساش ایي همالِ قٌاؾایی ٍ تثییي هثاًی ٍ هٌاتغ هكطٍػیت حىَهت زض ًظام جوَْضی اؾالهی هی تاقیس  هیا زض   ؛ ًوایس

اؾیتَاض  ایي همالِ ؾؼی ذَاّین وطز تا پاؾری تط ایي تیاتین وِ هكطٍػیت حىَهت ًظام جوَْضی اؾالهی ایطاى تیط ریِ هثٌیایی    

 اؾت؟

 

 سؤاالت اساسی تحقیق

قَز؟ آیا ذساًٍس ؾثحاى، هٌثغ هكطٍػیت حىَهت ٍ ٍالییت اؾیت؟    هكطٍػیت حىَهت جوَْضی اؾالهی ایطاى اظ وجا ًاقی هی

یا تطآهسُ اظ ضٍقْای زیگطی ّن رَى اًتراب هطزم، اؾتیال ٍ تغلة ٍ ٍضاحت اؾت؟ ٍ حاون تطاؾاؼ رِ هالوْا ٍ هؼیاضّایی ٍ تیا  

ظی حك حىَهت تط هطزم ضا زض حىَهت جوَْضی اؾالهی ا ضا زاضز؟ ٍ ػوسُ تطیي ػاهلی وِ التیساض ؾیاؾیی ضا زض وكیَض    رِ هجَ

 هَجِ ٍ تطحك هی ؾاظز ریؿت؟

 

 اّویت ٍ فایذُ بحث هشزٍعیت

ن هَجیة  اّویت ٍ فَایس تحج هكطٍػیت اظ رٌس ًمغِ ًظط لاتل تَجِ اؾت وِ شیالً هَضز اقیاضُ لیطاض هیی گییطز  هكیطٍػیت ّی      

افعایف لسضت تهوین گیطی هؿالَلیي اجطایی حىَهت هی قَز  تِ ػلت اػتثاض ٍ التساضی وِ وؿة هی وٌٌیس ٍ ّین اییي لیسضت     

ضا تحسیس ٍ واّف هی زّس  زض ٍالغ حاون تطاؾاؼ ًَع هكطٍػیتی وِ وؿة وطزُ اؾیت هحیسٍز ٍ هحهیَض تیط ّویاى انیل ٍ       

یع اؾیط ٍیػگی ّای ایي ًیَع ضّثیطی اؾیت ٍ اگیط ضٍظی فالیس ذهَنییات       هٌاتغ هكطٍػیت هی قَز حتی ضّثطی واضیعهاتیه ً

 واضیعهائی قَز زراض تحطاى هكطٍػیت هی گطزز 
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هكطٍػیت ًِ تٌْا پایِ لَام ٍ زٍام حىَهتْا ٍ ًظاهْای ؾیاؾی اؾت، تلىِ تغییط ٍ تحَالت الظم تِ ٍییػُ تیطای فؼالیتْیای نیلح     

ظز  اػغای هكیطٍػیت اظ ؾیَی هیطزم تیِ حىَهیت ازییسگاُ هثتٌیی تیط هكیطٍػیت          آهیع ضا ًیع تا ّعیٌِ تؿیاض ون هوىي هی ؾا

َ   هطزهی( آظازی ػول هطزم ضا زض راضرَب ًَع هكطٍػیت هَضزًظط هحسٍز ٍ هكطٍط تِ هتی لاًَى اؾاؾی هی ًوایس  ّطریِ حىی

هیی قیًَس  ًیَع هكیطٍػیت زض     اظ هكطٍػیت تیكتطی تطذَضزاض تاقس حاوواى تطای اػوال لسضت ووتط تِ لَُ لْطیِ ٍ ظٍض هتَؾل 

قىل حىَهت ٍ ًحَُ اًتراب ٍ تؼییي حاون هؤحط اؾیت ّونٌییي حیسٍز اذتییاضات ٍ ٍ یایف حیاون تؿیتگی تیام تیط هثٌیای           

 هكطٍػیت زاضز 

اظ آًجا وِ تِ هَجة قطع همسؼ اؾالم، اًؿاى ّا زاضای یه ضقتِ تىالیف فطزی ٍ اجتواػی ّؿیتٌس ٍ اظ جولیِ هْوتیطیي اییي     

تٌاتطایي ضیطٍضت هیی ًواییس ویِ ّیط فیطز هتؼْیسی تیِ زًثیال          ؛ قطػی اٍ زض لثال ًظام ؾیاؾی ٍ حىَهتی اؾت ٍ ایف تىلیف

قٌاذت حىَهت هثتٌی تط قطع اؾالم تاقس تا تتَاًس تا تَجِ تِ هثاًی هكطٍع حىَهت اظ آى پكتیثاًی ٍ حواییت ًواییس ٍ ییا زض    

ت ٍ هَضیؼگیطی ًواییس  لیصا آقیٌایی ٍ قیٌاذت زلییك هثیاًی        نَضت هكطٍع ًثَزى ٍ غهثی تَزى حىَهت زض هماتل آى هماٍه

: 1384هكطٍػیت اظ زیسگاُ قیؼِ تطای قیؼیاى ٍ پیطٍاى حضطت ػلی اع( اهطی ضطٍضی ٍ اجتٌاب ًاپیصیط هیی تاقیس  احیاتوی،     

25-26) 

 

 هفاّین

ف ٍ هؼطفیت زض ػلیَم   ًمف هفاّین زض تطضؾی ّای ػلوی تِ اًیساظُ ای اؾیت ویِ تؼضیی اظ اًسیكیوٌساى هؼتمسًیس اؾیاؼ زاًی        

اجتواػی ٍ ػلَم زیگط ضا هجوَػِ ای اظ هفاّین تكىیل هی زٌّس وِ تا تغییط ٍ تحَل آًْا رِ تؿا زاًف ًیع زراض زگطگًَی هیی  

قَز  یىی اظ هْوتطیي هكىالت ػلوی زض حَظُ اجتواػی اتْام ٍ ػیسم زلیت هفیاّین تٌییازی ٍ ػیسم تَافیك فطاگییط زض تؼطییف         

ام زض عط  ایي پػٍّف تثییي ٍ تؼطیف هفاّین ٍ انغالحاتی اؾت وِ تحمیك تطاؾاؼ آًْا پایِ ضییعی قیسُ   آًْاؾت  لصا اٍلیي گ

ایي پػٍّف تٌا تِ هاّیت هَضَع اظ انغالحات ٍ هفاّیوی اؾتفازُ قسُ اؾت وِ تِ عیَض اذتهیال تَضییح زازُ هیی      زض اؾت 

 قَز 

ای  ٍاغُ»غ هی تاقس  زّریسا زض تؼطییف هثیاًی هیی ًَیؿیس:      هثاًی: هثاًی جوغ هثٌا اؾت وِ زض لغت تِ هؼٌی ضیكِ ٍ هٌث -1

ّا ٍ اؾاؼ اؾت  پؽ هثاًی ّط ضقتِ ٍ ییا ّیط رییعی     ػطتی ٍ جوغ هثٌی هی تاقس  ایي ولوِ تِ هؼٌای ػواضت ّا، تٌاّا ٍ تٌیاى

ى انیَل ولیی ّؿیتٌس ویِ     ػثاضت اؾت اظ پایِ ّایی وِ آى ریع تط آًْا تٌا گطزیسُ ٍ اؾتمطاض یافتِ اؾت ٍ تِ ؾري زیگط هثاًی آ

ییه   ّواى انَل ٍ هثٌاّایی ّؿیتٌس ویِ هكیطٍػیت   « هثاًی هكطٍػیت»هؿائل ّط ضقتِ تط آًْا تٌا زازُ هی قَز  تسیي تطتیة 

ًظام ؾیاؾی تط آًْا اؾتَاض گطزیسُ اؾت ٍ لصا زض ایٌجا هٌظَض اظ هثاًی هكطٍػیت زض حمیمت ّویاى هٌیاتغ ٍ هٌكیأّای ػملیی ٍ     

 «ؾتقطػی حك حاوویت ا

ٍاتؿیتِ ٍ  »ّای زضٍى زیٌی تیِ هؼٌیای    گطفتِ قسُ ٍ زض تطذی هَاضز ٍ زض اؾتؼوال« قطع»اظ  هكطٍػیت  ٍاغُ»هكطٍػیت:  -2

 (17ٍ  16: 1384احاتوی، «  اؾت« هیطاث»، «لاًًَی»، «تمٌیي»اؾت ٍ زض لغت ّن ضیكِ ولوات « هؿتٌس تِ قطع ٍ قاضع

یىی ٍ یگاًِ تَزى رگًَگی تِ لسضت ضؾیسى ضّثیطاى ٍ ظهاهیساضاى جاهؼیِ تیا     » اتَالحوس ًیع هی گَیس: هكطٍػیت ػثاضت اؾت اظ

ًظطیِ ٍ تاٍضّای ّوگاى تا اوخطیت هطزم جاهؼِ زض یه ظهاى ٍ هىاى هؼیي وِ ًتیجِ ایي تاٍض، پیصیطـ حیك فطهیاى زازى تیطای     

 (245: 1353ااتَالحوس، « ضّثطاى ٍ ٍ یفِ فطهاى تطزى تطای اػضا جاهؼِ یا قْطًٍساى هی تاقس

تٌاتطایي هكطٍػیت اؾاؼ ٍ پایِ حىَهت ذَاّس تَز وِ ّوعهاى تِ زٍ هَضَع هتماتل اقاضُ زاضز: یىی ایجاز حك حىَهیت تیطای   

 حاوواى ٍ زیگطی قٌاؾایی ٍ پصیطـ ایي حك اظ ؾَی حىَهت قًَسگاى 

آى تىاض تطزُ هی قیَز: زضؾیتی، تطحیك    اؾتفازُ هی قَز وِ هؼاًی ظیط تطای  legitimacyزض اًگلیؿی: تطای ایي هفَْم اظ لغت 

 تَزى، حماًیت، لاًًَی تَزى، ضٍایی، حاللیت، حالل ظازگی، هكطٍػیت 
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ی هكطٍػیت آهسُ اؾت وِ: لسضت زٍلت تا زٍ ٍیػگی هكیطٍع هیی تاقیس،     الوؼاضش تیي الوللی ػلَم اجتواػی شیل ولوِ زض زایطُ

حىَهیت قیًَسگاى اییي حیك ضا لثیَل زاضًیس         -2حك حىن ضاًیی زاضًیس    زاًٌس وِ  حىَهتگطاى هی -1ایي زٍ ٍیػگی ػثاضتٌس اظ: 

 (28، 29: 1384احاتوی، 

 

 رٍیکزد اجوالی بِ هباًی هشزٍعیت قبل اس جوَْری اسالهی

انَالً ایسُ جوَْضی ظهاًی هغط  هی قَز وِ حىَهت اظ هطزم جسا تاقس ٍ هطزم ذَاؾتاض هكاضوت ٍ اػویال حاووییت ػویَهی    

لَی زض ایطاى ایي ذَاؾتِ زض هماتل لیسضت ؾیلغٌت هغیط  گطزییس، تیا اییي تفیاٍت ویِ زض هطحلیِ ًرؿیت           ّؿتٌس  زض ًظام پْ

جوَْضیت اظ تاال تِ پاییي تؼمیة هی قس ٍ زض ٍالغ ؾطزضهساضاى ؾیاؾیی اظ هلیت    احىَهت پْلَی( ذَاؾتِ ػوَهی هطزم ًثَز ٍ

یظ ؾیاؾیی ٍ فطٌّگیی آى ٍجیَز ًساقیت زض ػویل تیا       جوَْضی هی ذَاؾتٌس ٍ تِ ّویي زلیل وِ ذَاؾتِ هطزهی ًثَز ٍ قیطا 

اها زض هطحلِ زٍم اد  ا  ا( لضیِ ػىؽ آى تَز ظیطا جوَْضی ذَاّی ذَاؾت ّوگاًی تیَز ٍ هیطزم اییطاى تیِ     ؛ قىؿت هَاجِ قس

 ضّثطی اهام ذویٌی اضُ( هَفك قسًس ؾلغٌت پْلَی ضا هٌمطو ٍ حىَهت جوَْضی اؾالهی ضا تَجیَز تیاٍضًیس  تیا عیط  هثیاًی     

هطؾَم ٍ پصیطفتِ قسُ جوَْضیت تِ ؾطاؽ لاًَى اؾاؾی وِ حىن هیخاق هلیی ٍ ؾیٌس جوْیَضی اؾیالهی ضا زاضز هیی ضٍیین تیا        

 (88-89: 1377ؾاظگاضی ٍ یا ًاؾاظگاضی آى ضا تا ایي هثاًی تِ هحه آظهایف تگصاضین  اهْاجط، 

 

 هباًی هشزٍعیت در ًظام جوَْری اسالهی ایزاى

ؾاذتاضی ّط حىَهتی ایي اؾت وِ حاوواى ؾیاؾی لسضت ذَز ضا اظ وجا تیِ زؾیت آٍضزُ اًیس، آییا      اٍل انل اؾاؾی زض تحلیل

هتىی تِ اضازُ هلی اؾت ٍ یا هكطٍػیت ذَز ضا اظ هٌاتغ زیگطی اذص ویطزُ اًیس؟ زض لیاًَى اؾاؾیی جوْیَضی اؾیالهی اییطاى تیا         

 تىیِ قسُ اؾت « هثاًی اضظقی»ٍ اػتماز تِ « هیآضا ػوَ»پصیطـ زٍ هثٌای ّوؿَ ٍ ّواٌّگ تط زٍ پایِ اؾاؾی اتىار تِ 

 زض انل اٍل لاًَى اؾاؾی زض هَضز ًفؽ حىَهت آهسُ اؾت:

حىَهت ایطاى جوَْضی اؾالهی اؾت وِ هلت ایطاى تطاؾاؼ اػتماز زیطیٌِ اـ تیِ حىَهیت حیك ٍ ػیسل لیطآى     تیا اوخطییت        »

 « % ولیِ وؿاًی وِ حك ضأی زاقتٌس، تِ آى ضأی هخثت زاز2/98

 ههط  زض انل اٍل ضا زض انل زٍم اقاضُ وطزُ اؾت:« اػتماز زیطیٌِ»

 جوَْضی اؾالهی، ًظاهی اؾت تط پایِ ایواى؛

 ذسای یىتا االالِ االاهلل( ٍ اذتهال حاوویت ٍ تكطیغ تِ اٍ لعٍم تؿلین زض تطاتط اهط اٍ  -1

 ٍحی الْی ٍ ًمف تٌیازی آى زض تیاى لَاًیي -2

 ىاهلی اًؿاى تِ ؾَی ذساهؼاز ٍ ًمف ؾاظًسُ آى زض ؾیط ت -3

 ػسل ذسا زض ذلمت ٍ تكطیغ -4

 اهاهت ٍ ضّثطی هؿتوط ٍ ًمف اؾاؾی آى زض تسام اًمالب اؾالم -5

 وطاهت ٍ اضظـ ٍاالی اًؿاى ٍ آظازی تَأم تا هؿالَلیت اٍ زض تطاتط ذسا -6

 تیاى هی وٌس: 6اتىای جوَْضی اؾالهی تِ آضای ػوَهی ضا زض انل 

حیك تؼیییي ؾطًَقیت ٍ حیك      56ٍ زض انیل  « وكَض تایس تیا اتىیا تیِ آضار ػویَهی ازاضُ قیَز      زض جوَْضی اؾالهی ایطاى اهَض»

حاوویت هغلك تط جْاى ٍ اًؿاى اظ آى ذساؾت ٍ ّین اٍ اًؿیاى ضا تیط    »حاوویت وِ ذساًٍس تِ اًؿاى زازُ، هغط  گطزیسُ اؾت: 

اًؿاى ؾلة وٌس یا زض ذیسهت هٌیافغ فیطز    ؾطًَقت اجتواػی ذَیف حاون اؾرتِ اؾت ّینىؽ ًوی تَاًس ایي حك الْی ضا اظ 

 (99-89اّواى، «  یا گطٍّی ذال لطاض زّس

ًظام جوَْضی اؾالهی ایطاى، تط پایِ آهَظُ ّای اػتمازی اؾالم ٍ تكییغ اؾتَاض قسُ اؾت  اظ ًظط تثاضقٌاؾی، حَظُ ّیای فىیطی   

اییي ًظطییِ ّیا اظ اًسیكیِ لیسین ٍ هؼغیل هاًیسى         قیؼی، ًظطیِ ّای هتؼسزی ضا زضتاضُ ًظام ؾیاؾی زٍضاى غیثت، پطٍضاًسُ اًس 
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حىَهت تا ٍجَب اًمالب ٍ تأؾیؽ ًظام اؾالهی تِ ضّثطی ٍلی فمیِ اهتساز زاضًس  ایي ٍضؼیت، اًسیكِ قیؼِ ضا هؿیتؼس تحیطاى   

 ػمیستی، فطٌّگی، ؾیاؾی ٍ اجتواػی زض قطایظ ذال وطزُ اؾت 

ُ ؾیاؾتگصاضی ّا ٍ ؾیاؾتْای ذطز ٍ والى ًظام جوْیَضی اؾیالهی اظ   اذتالش ًظط زض ؾغح هطاجغ ٍ تهوین ؾاظاى وكَض زضتاض

اتتسای قىل گیطی، ًكاى زٌّسُ حضَض ٍ تأحیط ًظطیِ ّای هتفاٍت قیؼی زض تحَالت جوَْضی اؾاهی اؾت  اییي اذتالفیات تیِ    

 ، زض هطاحیل هرتلیف   ٍیػُ تیي ضّثطاى فىطی، هصّثی، ؾیاؾی ٍ اجتواػی زض زٍلت، قَضای ًگْثیاى، هجلیؽ، لیَُ لضیائیِ ٍ       

اجتْیازی زض زٍضُ حییات اهیام ذویٌیی اضُ( زضتیاضُ حیسٍز        -جلَُ ّای هرتلف یافتِ اؾت  تِ ػٌیَاى هخیال، قیىافْای ًظیطی    

اذتیاضات ٍلی فمیِ ٍ هغلمِ یا همیسُ تَزى ًؿثت تِ احىام اٍلیِ ٍ حاًَیِ قطیؼت، نَضت تٌسی قسُ تَز وِ اظ تحطاى هؼیطٍش تیِ   

ذهَل هالىیت ذهَنی ٍ لاًَى واض ههَب هجلؽ قَضای اؾالهی تطذاؾت ٍ هٌجط تِ تكىیل هجویغ   ضاتغِ احىام قطػی زض

تكریم ههلحت ًظام گطزیس  ایي قىاش ّا وِ هَجة قىاش زض فطٌّیگ ؾیاؾیی قیس ٍ هَاًیغ فؼاالًیِ ؾیاؾیی ضا ایجیاز ییا         

زض تؼییي قیىل گییطی اجویاع ییا قیىاش زض       تٌاتطایي،؛ تمَیت ًوَزُ اؾت، تاظتاب ضلاتت ّای ؾیاؾی زض ًظام اؾالهی هی تاقس

هصّثی، فطٌّگی ٍ ؾیاؾی فؼیاالى ؾیاؾیی ٍ ضّثیطاى احیعاب ٍ      –جطیاى ضلاتت ؾیاؾی زض جاهؼِ ایطاى، تایس تِ هثاًی ػمیستی 

 گطٍُ ّا تَجِ وطز 

الى ؾیاؾیی ییه جاهؼیِ    تطای هیعاى تأحیط ػمایس زض ضغین ّای ؾیاؾی، الظم اؾت ػَاهل تؼییي وٌٌسُ ػمایس، تِ ٍیػُ ػمایس فؼیا 

تطضؾی قَز  ضاتطت زال، ٍاغُ ػمیسُ ضا زض هؼٌای گؿتطزُ آى تِ واض هی تطز وِ قاهل زیي، هصّة، اییسئَلَغی ٍ زاًیف ؾیاؾیی    

اؾت  زض ؾیاؾت تطذالش ػلَم عثیؼی تیي ػلن ٍ ػمیسُ فانلِ ای ًیؿت  زاًف ٍ تجطتِ یه قرم ٍ گطٍُ هوىیي اؾیت تیطای    

، ٍلی تطای آًاى حجت ٍ آحاض ػلوی زاضز  ًوی تَاى تأحیط ػمایس ضا تط ضفتاض ؾیاؾی ذَز ٍ زیگیطاى اًىیاض   زیگطاى، ذطافِ تلمی قَز

ًوَز  اػتمازات ها ًِ تٌْا زض آًنِ آضظٍ زاضین، تلىِ زض آًنِ ضخ هی زّس، تأحیط زاضز  قفاش ؾیاظی ٍ اعویٌیاى تركیی تیِ حیَظُ      

عطفیي ضلاتت ٍ ظهیٌِ ّای ذكًَت ؾیاؾی زاضز  ػمایس ؾیاؾی تیط ضفتیاض    ضلاتت ؾیاؾی، تأحیط گؿتطزُ ای زض واّف ؾَرتفاّن

فؼاالى ؾیاؾی احطگصاض اؾت  ؾاذتاض ػوَهی ٍ واضوطز ًْازّای ًظام جوَْضی اؾالهی اییطاى زض ؾیغح ظهاهیساضاى ٍ قیْطًٍساى     

ي ًظام جوْیَضی اؾیالهی تطآیٌیس    ًرثِ ٍ ػازی اظ ایي لاػسُ هؿتخٌا ًیؿت  لاًَى اؾاؾی جوَْضی اؾالهی تِ ػٌَاى ؾٌس تٌیازی

« جوْیَضی اؾیالهی  »اػتمازات تسٍیي وٌٌسگاى ٍ تأییسوٌٌسگاى آى اؾت ٍ هكیطٍػیت الْیی ٍ همثیَلی هطزهیی ضا زض تطوییة      

 ( 154 - 152: 1392هتثلَض ؾاذتِ اؾت الطتاى ظازُ ؾَاض ًاعمی، 

 

 هشزٍعیت ًظام جوَْری اسالهی ایزاى در قاًَى اساسی

ام جوَْضی اؾالهی ایطاى، حمَق هلیت قیاهل زٍ تریف ػویسُ اؾیت: یىیی تریف، حیك هلیت زض تؼیییي           زض لاًَى اؾاؾی ًظ

لیاًَى اؾاؾیی آهیسُ     69ٍ  58ؾطًَقت ذَیف اؾت وِ اظ عطیك ّوِ پطؾی ٍ اًتراتات اًجام هی قیَز ٍ اییي حیك زض انیَل     

اؾیساضی اظ حمیَق هیطزم اظ ٍ یایف     اؾت، ترف زیگط، حیات فطزی ٍ اجتواػی هلت تا ػٌَاى حمَق هلت زض انل ؾیَم اؾیت  پ  

 زؾتگاُ ّای تمٌیٌی اجطایی ٍ لضایی اؾت 

یىؿیاًی زض تطذیَضزاضی اظ حواییت     29حمیَق ّوگیاى؛ انیل     تؿیاٍی  19تطذی اظ انَل هتضوي حمَق هلت ػثاضتٌس اظ انیل  

؛ 23ػماییس زض انیل    ترویي حمَق ظى زض توام جْات؛ ههًَیت اظ تؼطو ٍ آظازی ػمیسُ ٍ هوٌَػییت تفتییف   21؛ انل لاًًَی

؛ آظازی احیعاب ٍ تجوؼیات ؾیاؾیی ٍ نیٌفی ٍ تكیىیل اجتواػیات ٍ ضاُ       25ٍ هوٌَػیت تجؿؽ زض انیل   24آظازی هغثَػات 

ّینىؽ ضا ًویی تیَاى زؾیتگیط ویطز هگیط تیِ حىین ٍ        »هی گَیس:  32آهسُ اؾت  انل  27ٍ  26پیوایی تسٍى ؾال  زض انَل 

لاًَى اؾاؾی تِ هوٌَػیت ّطگًَِ قىٌجِ تطای گطفتي الطاض یا وؿیة اعیالع اقیاضُ     38ٍ انل « تطتیثی وِ لاًَى هؼیي هی وٌس

 (44-38: 1394زاضز  اهٌهَض، 

زض لاًَى اؾاؼ جوَْضی اؾالهی ایطاى ظهیٌِ ّای هكاضوت ؾیاؾی ٍ اجتواػی ویِ گَییای تحمیك زهَوطاؾیی حمیمیی اؾیت،       

تساضن زیسُ قسُ وِ تِ هؼٌای قطوت فؼاالًِ زض حیات ؾیاؾی، التهازی ٍ فطٌّگی زض توام اتؼیاز ظًیسگی هیی تاقیس ٍ زٍلیت      

جوَْضییت تیِ هفْیَم زهَوطاؾیی ضا پصیطفتیِ اؾیت  زهَوطاؾیی،         هَ ف تِ نیاًت اظ حمَق هلت اؾت  لاًَى اؾاؾیی هثٌیای  
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هكاضوت افطاز ٍ گطٍُ ّا زض اًتراتات تطای جلة ٍ جصب آضار هطزم زض تستیط اهَض جاهؼِ ٍ وكَض اؾت  اذتالش تطزاقیت ّیط ییه    

اؾت؛ ظیطا ّط ییه  اظ قرهیت ّای هصّثی، اجتواػی، ؾیاؾی، فطٌّگی ٍ ػلوی اظ زهَوطاؾی ٍ زیي، هثٌای اذتالش زض جاهؼِ 

اظ افطاز، ًوایٌسُ یه جطیاى فىطی هی تاقٌس وِ عطفساضاى یا هرالفاى ذال ذَز ضا زض جاهؼِ زاضًس  الطتیاى ظازُ ؾیَاض، ًیاعمی،    

1392 :154) 

تجطتِ تلد زٍضاى اؾتثساز پْلَی ٍ تی تَجْی تِ انَل لاًَى اؾاؾی هكطٍعِ ٍ فضای ػوَهی وكَض زض هرالفت تا قیاُ ٍ ًظیام   

ٌكاّی اٍالً: تطریسُ قسى ایي ًَع ًظام ضا ضطٍضی، للوساز وطز؛ حاًیا ًاهكطٍع زاًؿتي ًظام قیاّی اظ ؾیَی اهیام ذویٌیی ٍ     قاّ

ضّثطاى هصّثی، هكطٍػیت آى ضا واهالً ظیط ؾؤال تطز ٍ حالخاً تطای هسل جایگعیي وِ تیأهیي وٌٌیسُ اّیساش اًمالتییَى تاقیس ٍ زض      

یطز، ًظام جوَْضی تْتطیي قىل حىَهت ذَاّس تَز، گطریِ تیأحیطات فضیای تییطٍى ٍ ٍالؼییات      ضاؾتای هثاضظُ تا اؾتثساز لطاض گ

اجتواػی تط شّي ضّثطاى هصّثی زض اًتراب هسل حىَهتی تأحیطگصاض تَز؛ اها زض فضای پؽ اظ اًمالب اؾالهی ٍ تطاؾاؼ زییسگاُ  

اؾالهی وِ تیاًگط لالیة ٍ هحتیَا تیَز اًتریاب      هطاجغ تملیس ٍ ػلوای زیٌی ٍ تطاؾاؼ هسل پیكٌْازی ضّثطی ًْضت، جوَْضی

قس ٍ هطزم ًیع تا حضَضی ركوگیط تِ ّواى پیكٌْاز ضأی زازًس  زض تسٍیي لاًَى اؾاؾی جوَْضی اؾیالهی، تیالـ قیس هیسل     

اقیس؛  : ایٌىِ تِ جای اؾتفازُ اظ هسل غطتی، هسل اؾالهی ٍ تَهی هَضز تَجیِ ت اٍالً جوَْضی یاز قسُ تا رٌس ٍیػگی ّوطاُ تاقس،

جلَی ّط ًَع اؾتثسازی زض آیٌسُ گطفتِ قَز ٍ پایِ ّای جوَْضیت واهالً اؾتَاض تاقس ٍ حالخاً اؾالهی تَزى آى ًییع تضیویي    حاًیا

 (161: 1391گطزز  ااوثطی، 

 

 ًظام جوَْری اسالهی ایزاى اس ًگاُ بٌیاًگذار آى هشزٍعیت

ِ     اهام ذویٌی لسؼ ؾطُ تِ زهَوطاؾی اظ ًگاُ حضَض ٍ هكاضوت ٍ      هطزم زض اهَض وكَض ًظیط زاقیت  اٍ زض ؾیرٌطاًیْا، ههیاحث

 ًظطات ذَز ضا پیطاهَى اضظـ ضأی هطزم زض حىَهت اؾالهی ا ْاض وطز:

زض ایطاى، آضای هلت حىَهت هی وٌس  ایٌجا هلت اؾت وِ حىَهت ضا زض زؾت زاضز ٍ ایي اضگاى ّا ضا هلت تؼییي ویطزُ اؾیت ٍ   

 (27: 1379ىؽ اظ ها جیع ًیؿت  ااهام ذویٌی، ترلف اظ حىن هلت تطای ّین

حىَهت اؾیالهی حىیَهتی اؾیت ویِ     »ایكاى زض جَاب ذثطًگاضی وِ پطؾیس: حىَهت اؾالهی رگًَِ حىَهتی اؾت؟ فطهَزًس: 

نس زضنس هتىی تِ آضای هلت تاقس، تِ قیَُ ای وِ ّط فطز ایطاًی احؿاؼ وٌس، تا ضأی ذَز، ؾطًَقت ذَز ٍ وكَض ذَز ضا هیی  

 « زؾاظ

ظهاًی وِ هجلِ الوؿتمثل زض ذهَل حىَهت ؾؤال هی وٌس، اهام زض جَاب هی گَیس: حىَهت جوَْضی اؾالهی هیَضزًظط هیا،   

اظ ضٍیِ پیغوثط اوطم ال( ٍػلی اع( الْام هی گیطز ٍ هتىی تِ آضای ػوَهی هلت هی تاقس ٍ قىل حىَهت تیا هطاجؼیِ تیِ آضای    

 (195: 1379هلت تؼییي هی قَز  ااهام ذویٌی، 

هاّیت جوَْضی اؾالهی ایي اؾت وِ تا قطایغی وِ اؾیالم تیطای حىَهیت لیطاض زازُ، تیا      »ایكاى زض پاؾد ضٍظًاهِ الٌْاض فطهَز: 

هیي تیِ پكیتیثاًی اییي     »ٍی زض تْكت ظّطا تیاى زاقیت:  « اتىا تِ آضای ػوَهی هلت تكىیل قَز ٍ هجطی احىام اؾالهی تاقس 

 « غِ ایٌىِ ایي هلت هطا لثَل زاضز، زٍلت تكىیل هی زّنهلت، زٍلت تؼییي هی وٌن، هي تِ ٍاؾ

اهام ذویٌی اضُ( ضأی هطزم ٍ هثاًی زیي ضا هالن ػول لطاض زاز  اهام هؼتمس اؾت ویِ رگًَیِ حىَهیت اؾیالم، حىَهیت لیاًَى       

ٍ ازاضی ٍ تطًاهیِ   اؾت، لاًَى قٌاؾاى آى، تاالتطیي زیي قٌاؾاى یؼٌی فمْا تایس هتهسی آى تاقیٌس  فمْیا تطتویام اهیَض اجطاییی     

ضیعی وكَض هطالثت زاضًس  فمْا زض اجطای احىام الْی، اذص هالیات، حفظ هطظّا ٍ اجطای حسٍز اهیي ّؿیتٌس  اٍ ػیسالت ضا قیطط    

اؾاؾی حىَهت فمیِ هی زاًس  اگط فمیْی تط ذالش هَاظیي اؾالم واضی اًجام زاز ٍ فؿمی هطتىة قس، ذَز تِ ذیَز اظ حىَهیت،   

( ایي هَضَع پؽ اظ پیطٍظی اًمالب اؾالهی زض انیل  93: 1378اظ اهاًت زاضی ؾالظ قسُ اؾت  ااهام ذویٌی،  هٌؼعل اؾت؛ ظیطا

لَای حاون زض جوَْضی اؾالهی ایطاى ػثاضتٌس اظ: لَُ همٌٌِ، لَُ هجطییِ ٍ  »لاًَى اؾاؾی تِ ػٌَاى ٍالیت هغلمِ آهسُ اؾت:  57

اؾت تط عثك انَل آیٌسُ اییي لیاًَى اػویال هیی گطزًیس  اییي لیَا هؿیتمل اظ          لَُ لضاییِ وِ ظیط ًظط ٍالیت هغلمِ اهط ٍ اهاهت

 «یىسیگطًس 
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لاًَى اؾاؾی، ٍالیت فمییِ   5زیسگاُ اهام ذویٌی اضُ( زض لاًَى اؾاؾی جوَْضی اؾالهی تِ ٍضَ ، هكاّسُ هی قَز  هخالً انل 

طت ٍلیی ػهیط زض جوْیَضی اؾیالهی اییطاى،      زض ظهاى غیثیت حضی  »ضا تِ ػٌَاى یه ذهیهِ هوتاظ ًظام اؾالهی قٌاذتِ اؾت: 

ٍالیت اهط ٍ اهاهت اهت تط ػْسُ فمیِ ػازل ٍ تا تمَا، آگاُ تِ ظهاى، قجاع، هسیط ٍ هستط اؾت وِ انیل یىهیس ٍ ّفیتن ػْیسُ زاض     

 « آى هی گطزز

ًیاى ضا زض ًرؿیتیي   لاًَى اؾاؾی، زض انل یىهس ٍ ّكتن، تٌظین ٍ اجطای لَاًیي هطتَط تِ قطایظ ذثطگاى ٍ رگًَگی اًتریاب آ 

زٍضُ تكىیل ایي ًْاز، تط ػْسُ فمْای قَضای ًگْثاى لطاض زازُ اؾت، تسیي نَضت وِ تیا اوخطییت آضای آًیاى تیسٍیي ٍ آًگیاُ تیِ       

تهَیة ًْایی ضّثط اًمالب تطؾس  تطای تكىیل زٍضُ ّای تؼسی هجلؽ ذثطگاى، ّطگًَِ تغییط ٍ تجسیسًظط زض اییي لیَاًیي ضا زض   

 ى زاًؿتِ اؾت نالحیت ذَز آًا

 فهل زٍم آییي ًاهِ زاذلی ایي هجلؽ، ذثطگاى هٌترة هطزم تایس زاضای قطایظ ظیط تاقٌس: 3تِ هَجة هازُ 

 ٍ ٍحَق ٍ قایؿتگی اذاللی؛ الف( اقتْاض تِ زیاًت

تكیریم   ب( اجتْاز زض حسی وِ لسضت اؾتٌثاط تؼضی هؿائل فمْی ضا زاقتِ تاقس ٍ تتَاًس ٍلی فمیِ ٍاجس قیطایظ ضّثیطی ضا  

 زّس؛

 د( زاقتي تیٌف ؾیاؾی ٍ اجتواػی ٍ آقٌایی تا هؿائل ضٍظ؛

 ز( هؼتمس تَزى تِ ًظام جوَْضی اؾالهی ایطاى؛

 ّی( ًساقتي ؾاتمِ ؾَرؾیاؾی ٍ اجتواػی؛

 

 جایگاُ هزدم در ًظام جوَْری اسالهی

 گصاقتِ قسُ اؾت؛ یؼٌیی قیىل حىَهیت،   ًظام جوَْضی اؾالهی تطآهسُ اظ اًمالب اؾالهی تط زٍ پایِ جوَْضیت ٍ اؾالهیت تٌا 

ؾاذتاض ؾیاؾی ٍ ًحَُ آضایف ًْازّای آى جوَْضی اؾیت اهیا هحتیَای آى اؾیالهی اؾیت  اهیام ذویٌیی تٌیاًگیصاض جوْیَضی          

ها تیاتغ آضای هلیت ّؿیتین  هلییت ّیط      »اؾالهی زض ذهَل جوَْضیت ٍ ًمف هطزم زض ًظام جوَْضی اؾالهی تیاى هی زاضًس: 

اظ آًْا تثؼیت هی وٌین  ها حك ًساضین ذسای تثاضن ٍ تؼالی تِ ها حك ًسازُ اؾت، پیغوثط اؾالم تِ هیا حیك    عَض ضأی زاز ها ّن

 (47: 1379ااهام، «  ًسازُ اؾت وِ تِ هلتواى یه ریعی ضا تحویل تىٌین

تییاًگط حیك ٍ   زض ٍالغ هی تَاى گفت زض ًظام جوَْضی اؾالهی هطزم ؾاالضی اؾیالهی حیاون اؾیت  ٍاغُ جوْیَضی ًوایٌیسُ ٍ      

حمَق تطای قْطًٍساى وكَض اؾت  لاًَى اؾاؾی جوَْضی اؾالهی ًیع وِ هثتٌی تط ذَاؾت ٍ اضازُ ّوگاًی اؾت، ّویي هفْیَم  

تٌیاتطایي  ؛ ٍ گطایف اوخطیتی ضا تأییس ٍ زض انَل ذَز اظ جولِ انل رْاضم تِ هحتَای حىَهت جوَْضی اؾالهی اقاضُ هیی وٌیس  

زهَوطاتیه اؾالم تِ حضَض هطزم زض هؿائل اجتواػی ٍ اظ ههازیك تاضظ ًظام هیطزم ؾیاالضی اؾیت ٍ    لاًَى اؾاؾی ًیع هظْط ًگاُ 

( زض 88: 1389تالقی اؾت وِ اهام تا الْام اظ هىتة اؾالم تطای زذالت هطزم زض تؼییي ؾطًَقت ذَزقیاى زاقیتٌس  اػیَضیی،    

  َ ل زض ذیسهتگعاضی تأوییس قیسُ اؾیت  همیام هؼظین       ًظام جوَْضی اؾالهی تط ضضایتوٌسی هطزم، ذسهتگعاضی تِ هیطزم ٍ ذلی

هٌت ًگصاقیتي تیِ هیطزم زض لثیال واضّیای اًجیام ًكیسُ؛ هثالغیِ ًىیطزى زض گیعاضـ           »ضّثطی زض ایي ذهَل تیاى هی زاضًس: 

ػولىطزّا، پطّیع اظ زازى ٍػسُ ّای تسٍى ػول، ذَززاضی اظ ذَزهحَضی ٍ ذَزذَاّی زض لثال هیطزم ٍ ًیسازى زؾیتَض ٍ اهیط ٍ     

تِ هطزم تِ ٍاؾغِ تطذَضزاضی اظ همام ٍ هٌهة، تالـ تطای وؿیة ضضیایت هیطزم ٍ ذیَززاضی اظ وؿیة ضضیایت نیاحثاى        ًْی 

 «لسضت ٍ حطٍت، اظ جولِ ٍ ایف هْن هؿالَالى ًظام اؾالهی اؾت 

اضظـ ٍ  حضطت اهام ذویٌی اضُ( رِ لثل اظ اًمالب ٍ رِ تؼس اظ آى ّویَاضُ تأوییس تیط ًمیف هیطزم زاقیتِ ٍ حمیمتیاً تیطای آى        

اّویت لائل تَزًس  زض عَل زٍضاى هثاضظُ ٍ تؼس اظ پیطٍظی اًمالب هراعة ٍ ّوطاُ انلی اهیام تیَزُ هیطزم تَزًیس  ّین هثیاضظُ ٍ       

اًمالب، هطزهی تَز ٍ ّن پؽ اظ پیطٍظی، ازاضُ وكَض تا هطزم تَزُ اؾت  زض اًسیكِ ؾیاؾیی تٌیاًگیصاض جوْیَضی اؾیالهی اییطاى،      

 ًَقت، اظ جولِ انَلی اؾت وِ هَضز تأویس ٍ تَجِ ایكاى تَزُ اؾت ٍ آضای هلت ضا انل هی زاًٌس زاضا تَزى حك تؼییي ؾط
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 اًتخابات در ًظام جوَْری اسالهی

اّویت اًتراتات زض تؼییي ؾطًَقت هطزم یىی اظ ؾاظ ٍ واضّای حمَلی ٍ ؾیاؾی هْوی اؾت وِ تطای اػویال حاووییت هیطزم    

ِ اؾت ٍ اظ هْوتطیي ٍؾایل آى تِ قواض هی ضٍز  زض لیاًَى اؾاؾیی جوْیَضی اؾیالهی اییطاى      زض جْاى اهطٍظ هَضزًظط لطاض گطفت

  هضاش تط ایٌىِ هؿتمالً فهلی تِ ػٌَاى حك حاوویت هلت ٍ لَای ًاقی اظ آى زضًظط گطفتیِ قیسُ اؾیت الیاًَى اؾاؾیی، د  ا  ا     

ی تاقس  انل قكین یىیی اظ انیَل ولیی لیاًَى      ( زض انَل زیگطی ًیع ایي هؿاللِ هَضز تَجِ ذال ه27-32: فهل ؾَم، 1379

جوَْضی اؾالهی ایطاى اهَض وكَض تایس تیا اتىیا تیِ آضار ػویَهی ٍ اظ     »اؾاؾی جوَْضی اؾالهی ایطاى زض ایي تاضُ اقؼاض هی زاضز: 

اظ ضاُ ّوِ پطؾیی  ضاُ اًتراتات ازاضُ قَز  اًتراتات ضئیؽ جوَْض، ًوایٌسگاى هجلؽ قَضای اؾالهی، اػضای قَضاّا ٍ ًظایط ایٌْا 

تسیي تطتیة اػوال رٌیي حاوویت تیِ زٍ نیَضت هؿیتمین یؼٌیی      ؛ وِ«زض هَاضزی وِ زض انَل زیگط ایي لاًَى هؼیي هی گطزز

ّوِ پطؾی ٍ یا غیطهؿتمین یؼٌی قطوت زض اًتراتات تطای تؼییي تهوین گیطًسگاى اًجام هی قیَز  اًتراتیات هجلیؽ ذثطگیاى     

یاؾت جوَْضی، قَضاّای اؾالهی قْط ٍ ضٍؾتاّا هْوتطیي ؾیاظ ٍ واضّیای تحمیك حاووییت     ضّثطی، هجلؽ قَضای اؾالهی، ض

اًتراتات تطگعاض قسُ وِ یه هَضز ّوِ پطؾی ًظام جوَْضی، ییه هیَضز ذثطگیاى     34هطزم ٍ جوَْضی اؾالهی ّؿتٌس  تاوٌَى 

زٍضُ اًتراتیات   11ًگطی لاًَى اؾاؾیی،  تطضؾی لاًَى اؾاؾی، یه هَضز ّوِ پطؾی تأییس لاًَى اؾاؾی، یه هَضز ّوِ پطؾی تاظ

زٍضُ اًتراتیات قیَضای قیْط ٍ     4زٍضُ اًتراتات هجلؽ ذثطگاى،  5زٍضُ اًتراتات هجلؽ قَضای اؾالهی،  19ضیاؾت جوَْضی، 

ضٍؾتا تطگعاض قسُ اؾت وِ ًكاى اظ ًمف هطزم زض تهوین گیطی ّا ٍ هكاضوت ؾیاؾی ٍ اًتراب هؿیالَلیي آًْیا زاضز  اؾیاجسی    

 .(65-64: 1394ّوىاضاى، هْط ٍ 

 

 ًتیجِ گیزی

تا تَجِ تِ هثاحخی وِ زض ایي همالِ تیاى وطزین، تِ ایي ًتیجِ ضؾیسین وِ هكیطٍػیت زض ییه ًظیام ؾیاؾیی، اؾیاؼ ٍ هثٌیای       

حاوویت ٍ اعاػت قْطًٍساى اظ لسضت ؾیاؾی اؾت  ّیچ حىَهتی لازض تِ پیكثطز اّساش هلی ذَز ًیؿت هگط آًىِ همثَلییت ٍ  

ػیت ذَز ضا افعایف زّس  زض ایي پػٍّف، هكطٍػیت ضا تِ هؼٌای حك گطفتین  هكطٍػیت ٍالیت فمیِ، یؼٌی حیك حىَهیت   هكطٍ

ٍ ٍالیت؛ هكطٍػیت لاًَى اؾاؾی یؼٌی اؾتحماق اجطایی ایي لَاًیي  تٌاؾة لیَام هكیطٍػیت تیا زٍام لیسضت، هفطٍضیِ تٌییازی       

ظ تیف اظ ّط ظهاًی ًیاظهٌس اػتواز ٍ الثال فطهاًثطاًٌیس  اّوییت اییي هالظهیت     تمای زٍلتْای هسضى اؾت ٍ فطهاًطٍایاى زًیای اهطٍ

تیاى هثٌا ٍ هٌكأ لسضت تط حیك حاووییت هیطزم نیحِ گصاقیتِ اؾیت ٍ        زض جوَْضی اؾالهی ووتط اظ ؾایط ضغین ّا ًیؿت ٍ زض

 َ هیت تیكیتط تاقیس ٍ حىَهیت ٍ     ضٍ  حاوویت هطزم زض آى ؾاضی ٍ جاضی اؾت ٍ زض رٌیي قطایغی اگط پكتیثاًی هیطزم اظ حى

جاهؼِ تِ آهَظُ ّای زیٌی هلتعم تط تاقس زض پیكثطز اّساش ٍ هٌافغ ذَز اظ تَفیك تیكتط ٍ هكطٍػیت تطذَضزاض ذَاّیس تیَز ویِ    

زض پطتَ رٌیي ریعی اؾت وِ هكاضوت ؾیاؾی فطاگیط ٍ زهَوطاتیه ایجاب هی ًوایس وِ ّیچ گیطٍُ ییا حیعب ؾیاؾیی اظ ضًٍیس      

تطًاهِ ّا ٍ ضّثطاى وٌاض گصاقتِ ًكًَس ٍ ذاضد اظ راضرَب انیَلی همیطضات تیا هحیسٍزیتْای زیگیطی هَاجیِ        اًتراب ٍ گعیٌف

  ًكًَس

 

 

 هٌابع

 (، هثاًی ػلن ؾیاؾت، تْطاى: اًتكاضات لمٌَؼ 1368اتَالحوس، ػثسالحویس ا  1

هی/ ؾیال ّفیسّن، قیواضُ    ( تأحیطات فمِ ؾیاؾی قیؼِ تط جوَْضی اؾالهی ایطاى، حىَهت اؾال1391اوثطی، ووال، ا  2

 زٍم، تاتؿتاى 

 تْطاى، هؤؾؿِ تٌظین ٍ ًكط آحاض اهام ذویٌی  ،3( نحیفِ ًَض، د 1379اهام ذویٌی، ؾیس ضٍ  اهلل، ا  3

 ( ٍنیت ًاهِ اهام، تْطاى، هؤؾؿِ تٌظین ٍ ًكط آحاض اهام ذویٌی 1379اهام ذویٌی، ؾیس ضٍ  اهلل، ا  4

 یت فمیِ، تْطاى، هَؾؿِ ًٍكط آحاض اهام ذویٌی ( ٍال1378اهام ذویٌی، ؾیس ضٍ  اهلل، ا  5
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( هثاًی هكطٍػیت حىَهت زض اًسیكِ ؾیاؾی قییؼِ، تْیطاى، اًتكیاضات هجیس، ریاج اٍل،      1384حاتوی، هحوسضضا، ا  6

 اؾفٌس 

( تطضؾی تغثیمی جایگاُ اضظقیْای اؾیالهی ٍ   1394ؾاجسی هْط، هْسی، قوؿی فط، هؼهَهِ؛ ذؿطٍ قیطػلی، ػلی، ا  7

ترههیی(   -ای ؾیاؾی الثل ٍ تؼیس اظ اًمیالب اؾیالهی اییطاى(، ضّیافیت تیاضیری افهیلٌاهِ ػلویی         هطزم زض ًظام ّ

 زاًكگاُ انفْاى، ؾال رْاضم، قواضُ زّن، تْاض  –زاًكىسُ ازتیات ٍ ػلَم اًؿاًی 
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Abstract 

 
The discussion of the legitimacy of the state and its foundations has always and for a long time focused on the 

attention of philosophers and political scientists, and has become one of the most fundamental issues of 

government and political philosophy in the field of scientific research and research. Because the survival and 

durability of the state and the political system depend entirely on the extent of its legitimacy. In this paper, while 

paying attention and attention to the lexical meanings and the terminology of legitimacy and the definitions 

given by this term, we conclude that the sovereignty of the sovereign is the most correct and appropriate word 

for defining the term. But the legitimacy of the Islamic Republic in Iran, while possessing the majority of 

elements and components of the democratic system, contains the subjects and privileges of the registration of 

divine legitimacy. Therefore, a military with this kind of legitimacy is first of all the natural needs of today's 

human being and is in keeping with the intellectual conditions of the present age, which is one of the main 

characteristics of popular opinion. Secondly, this system of legitimacy is not fundamentally and generally 

undermined, because each of the inadequacies or deficiencies of the legitimacy of the people or the divinity 

mentioned in the constitution are compensated and corrected by each other. Thirdly, a mutually legitimate 

government, while in opposition to the sovereignty of the people, will have a high degree of durability and 

consistency, and will not continue to strengthen the two with a legitimate crisis. 
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