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 چكیده

اساسی جمهوری اسالمی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی استقالل در اصول قانون 
حقوقی  یهاحفظ این جایگاه و تحقق کامل آن با استفاده از الزام. مطرح شده است 2ذیل اصل 

( 154 اصل) مردم جهان یعنوان حقّ همه به (152و  48، 6، 8 از جمله اصول) بر دولت و ملّت
های عملی و با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی .مورد تأکید قرار گرفته است

، الملل از جهت دیگرهای میان تابعان حقوق بینتخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون
که  یامفهوم استقالل دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه

و  اندشده واحد، برخی قائل به نقض استقالل به سبب مفاد آندر مورد معاهده و سندی با متن 
. در نتیجه این مسئله که تعامالت بین المللی دانندیای دیگر آن را در راستای استقالل معده

 یهاشاخص یدولت با چه معیارهای حقوقی خالف یا در جهت استقالل است، نیاز به استقرا
ها سؤال اصلی این نوشته است. که فهم این شاخص تر نسبت به مفهوم استقالل داردجزئی

از چهار اصل کلّی و مبنایی  ییهانگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقالل، شاخص
اند. در ها، حفظ نظام و نفی سبیل( استخراج کردهناظر بر استقالل )نفی سلطه، برابری حاکمیت

ها در وقی و مصادیقی از این شاخصمحور استقالل، سنجش وجاهت حقکنار فهم شاخص
 بدیع این نوشته است. یهاشورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه اتنظر

  سبیل نفی نظام، حفظ حاکمیّت، امامیه، فقه اساسی، قانون دولت، استقاللواژگان کلیدی: 

                                                                 
* Email: ghamamy@isu.ac.ir                                                                                                   نویسنده مسئول     
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 مقدمه

 کشورهای اساسی قوانین در ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون بر عالوه دولت استقالل
و  61قانون اساسی اسپانیا، مواد  1 یهقانون اساسی فرانسه، ماد 16و  5همچون مواد  مختلف

و  المللیبینقانون اساسی روسیه به عنوان اصل اساسی  11 یقانون اساسی عراق، ماده 116
خارجی  (. استقالل در بعدHeywood، 2115 :211) است آمده هاملّتزنده میان اندیشمندان و 

در نظر  المللیبینحاکمیت، به عنوان اصلی بنیادین برای موجودیّت کشورها و ناموس مشترک 
متّحدین  یسیاسی همچون قطع رابطه هایپدیده(. 168: 1، ج 1862)هاشمی،  شودمیگرفته 

عربستان سعودی، عدم تعهّد  هایسیاستعربستان با قطر در پی عدم پیروی این دولت از 
آمریکا به پیمان کیوتو به جهت ایجاد الزامات محدودکننده و مانع از  یالت متحدهعملی ایا

اروپا و موارد  یتوسعه، ایجاد محدودیّت بر حاکمیت تقنینی پارلمان انگلستان توسط اتحادیه
 .نددیگر، مؤیّد مطلب مزبور

و پرتکرارترین مفاهیم مطرح در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری  ترینمهماستقالل از 
. 154، 152، 148 11، 121، 61، 48، 26، 6، 8، 2کننده: اسالمی ایران است )الف: اصول تصریح

(. با توجّه به 111، 116، 158، 146، 145، 186، 18– 11، 11، 56ب: اصول مرتبط با استقالل: 
در الزام قانونی حراست و  یاقانون اساسی، جای هیچ تردید و شبههاهمیت و جایگاه استقالل در 

. لذا متناسب با اصل قانونی استقالل، طرّاحی نظام حقوقی ماندیاستقالل باقی نم یجانبهتأمین همه
 1-5وزیران )مانند مواد  ئتیاجرایی ه یهانامهنییکالن تا تدوین آ یگذاراستیاز سطح س

گرچه مراد از . لذا ردیذ( باید صورت پیالمللنیب یهانظیم و انعقاد توافقنامهچگونگی ت ینامهنییآ
 ،125و  11اما بنا بر اصول قانون اساسی از جمله اصول  ،دولت در این نوشته حاکمیت سیاسی است

 مجریه و مقننه نقش اصلی را در رعایت این اصل دارند. یقوه

قانون اساسی، کلّیت است که نظرات مؤسّس و مفسّر اساسی، قواعد  یهایژگیویکی از 
ارگانیک و دکترین به دنبال روشن و عینی کردن آن اصول هستند. مفهوم استقالل دولت نیز از 

ای که عدم وضوح کافی به جهت تعاریف متعدّد و کلّی، گونه این قاعده مستثنی نیست؛ به
و ادعای عدم امکان حفظ  آورسلطهعوامل در انعقاد قراردادها و تعهدات  نیتریکی از مهم

برای حلّ این معضل،  (.Kawaguchi،2111 :1-145است ) یالمللنیباستقالل همراه با ارتباطات 
و همچنین تطبیق معیارها بر مصادیق  گذارمعیارهای مورد نظر قانون ینیاز به شناخت مبتکرانه

است که مفاهیم بنیادی در علوم اجتماعی، تاب عینی و کمّی کردن به  پرواضحوجود دارد. 
مفهوم  یدهندهسوقشناخت معیارهای  نوشتهدر این  اما ،شکل کامل مانند علوم فنّی را ندارند

به عنوان فهم آنها  و مصادیق مورد استعمال تریجزئاستقالل از مبانی و کلّیات به سمت مفاهیم 
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ده است؛ تا در نهایت بدین سؤال پاسخ دهیم که با چه معیارها و محور بیان گردیشاخص
دولت جمهوری اسالمی ایران مغایر یا در  یالمللنیبحقوقی، تعامالت و الزامات  یهاشاخص

که  کندیتر جلوه ماصلی، زمانی مهم یمسئله؟ پاسخگویی به استراستای اصل استقالل 
( و 212–211: 1811بدانیم )گرجی،  مدارقانونت گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را دول

 یجنبه - طور که خواهد آمدآن -مربوط به استقالل دولت  یهانوشتهاز جانب دیگر اغلب 
در این آنها  است؛ عالوه بر این، متون موجود که برخی از ترآنها پررنگ سیاسی و غیرحقوقی

اند و غایت ایشان برای تعابیر متعدد از استقالل نبوده ییهابه دنبال فهم شاخص ،اندنوشته آمده
از اصل استقالل و  محورشاخصهمبانی استقالل دولت بوده است. لذا فهم حقوقی و  یبر ارائه

 حقوقی موجود، امر بدیعی برای فحص و تأمّل است. یلحاظ رویه
دارد، معیارهای فقهی از  عقلی و نقلی یریشهمقنّن  دیتأکبا عنایت به اینکه استقالل مورد 

حاصل شده، حاکم و مبیّن مفهوم استقالل در  فقهاباب موازین اسالمی که از اجتهاد مستمر 
قانون اساسی(. مقصود نگارندگان از این تدقیق، فهم  4و  2)مستنبط از اصول اند نگاه مقنن

هی موجود استقالل با روش توصیفی تحلیلی از خالل اصول حقوقی و قواعد فق یهاشاخص
 نگهبانشورای  از دیدگاهها را است. در پایان نیز صحت حقوقی و برخی مصادیق این شاخص

 .میدهیمورد بررسی قرار م

 برداشت حقوقی از اصل استقالل

مسائل، مورد توجه  یبودن کشور، استقالل کشور بیش از همه اسالمیی مسئلهپس از 
صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی در  (. اصل842: 1811اساسی قرارگرفته است )مدنی، مقنّن 

 یاژهیوساختاری مقدّس و اعتبار برون یفراقانونی است که هسته یبیان اصول و هنجارها
عملی وجود این اصول و هنجارها به گمان برخی از حقوقدانان، غیر قابل نسخ  یدارند. ثمره

جارها در هنگام تعارض با مندرجات بودن این هنجارها و همچنین لزوم تقدم این اصول و هن
ای نیست، (. در نتیجه آنچه در آن شکّ و شبهه226 – 221: 1811قانون اساسی است )گرجی، 

 استدر قانون اساسی  ایرانقابل تغییر بودن استقالل به عنوان هدف جمهوری اسالمی  غیر
فهوم استقالل در بیان (. با توجه به این جایگاه، به بررسی م111و  2مستنبط از ذیل اصول )

 .میپردازیاساسی و دکترین حقوقی م گذارقانون

 اساسیمقنّن شاخص استقالل در بیان 

 (قانون اساسی، پیاده کردن اصول قانون اساسی منوط به وجود )تقدّم رتبی کنندگاننیدر نگاه تدو
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انگاشته قابلیّت نادیده  ،استقالل تنهانه(. لذا 216: 1، ج 1864استقالل است )مشروح مذاکرات، 
، 1864بشری ندارد )مشروح مذاکرات،  یهاشرفتیپبه سبب دالیل سیاسی و استفاده از  شدن

خارج  یهاوظیفه دارند از استقالل جامعه در برابر قدرت ملّت( بلکه دولت و آحاد 216: 1ج 
 (.6اصل ) ندینماصیانت  ه جانبههمهبه نحو  ه از جامعه

ز اهداف مذکور در ذیل اصل دوم است، با استفاده از سه طریقی که در استقالل که یکی ا
( برای 2)بندهای الف و ب اصل  دومو اول . راه محقّق خواهد شداصل بیان گردیده،  یمیانه

« ج»استقالل، در خالل مباحث دکترین و فقها پیگیری خواهد شد. بند  یهاشاخصفهم کامل 
 یکه توجه به آن الزمه دینمایی را بیان مسوم، راه یریپذسلطهاصل مذکور، ناظر بر نفی 

نیز جلوگیری از سلطه را  سومدر بند هشتم اصل چهل و مقنّن رسیدن به استقالل دولت است. 
در اصول ناظر بر سیاست مقنّن اینکه  عالوهبه. داندیتأمین استقالل م یهاشاخصاز ضوابط و 

 را در کنار استقالل قرارداده آورسلطهگونه سلطه و ممنوعیّت قراردادهای  خارجی، نفی هر
 توانیکه با آن م یشاخصاستنتاجی، مالک مستقیم و  ینکتهاین قراین مذکور،  یاست. از همه

مفهوم عدم سلطه است. اگرچه اصول  آنو  دیآیبه دست م فهم کردرا مقنّن استقالل در نظر 
استقالل با مفاهیم دیگر همچون طرد کامل استعمار، تمامیّت ارضی،  متعدّد اساسی، ارتباط

مالک مستقیمی که با استدالل  اما ،داردیهد در برابر ستمگران را نیز بیان متعخودکفایی، عدم 
 ، عدم سلطه است.دست آورداز قانون اساسی به  توانیمذکور م

اسی، به عنوان قرائن حالیّه و ات این نظر را در مشروح مذاکرات نهایی قانون اسمؤیّد
(. 88: 1865یافت )اصالنی و دیگران،  توانیمقالیّه، برای فهم و تفسیر صحیح قانون اساسی م

معنا  یریپذسلطه، استقالل به عدم 152ذیل اصل  شدهمطرحبا مراجعه به مشروح مذاکرات 
را موجود در مفهوم استقالل دانسته  یریپذنفی سلطهاساسی مقنّن شده است؛ به عبارت دیگر، 

، ضمن بیان 11و  2(. همچنین در ارتباط بین اصل 1482: 8، ج 1864)مشروح مذاکرات،  است
قراردادی که  هر نوع، به ممنوعیّت انعقاد دهدیاینکه استقالل اساس روابط خارجی را شکل م

 دهیود، استدالل گردبر منابع و قوای مملکتی ش خارجییک کشور  یسلطه هر گونهموجب 
نقض استقالل قلمداد کرده است  یاساسی ایجاد سلطه را به منزلهمقنّن است؛ بنابراین 

 سومو  41دیگر، ذیل اصل  مؤیّد(. 168: 2؛ ج 215و  211: 1، ج 1864)مشروح مذاکرات، 
برای رسیدن به  یابرنامهمطرح شده است، در جایی که یکی از نمایندگان پیشنهاد تدوین 

اقتصادی  یرئیس مجلس، بند هشتم این اصل )جلوگیری از سلطهبیناهدف استقالل نمود که 
 (.1451: 8، ج 1864بیگانه بر کشور( را ناظر بر همین کارکرد دانست )مشروح مذاکرات، 

بنابراین استقالل در نظر مقنّن اساسی با شاخص نفی سلطه تبیین شده است. در نگاه مقنّن، 
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)مشروح  گرددیاست که موجب محروم کردن کشور و عدم آزادی یک ملّت م یسلطه امر
مختلفی  یها(. مفهوم آزادی ملّت دارای جنبه1465: 8؛ ج 426و  421: 1، ج 1864مذاکرات، 

اما اقتصاد،  ،گاهی خاک و تمامیّت ارضی کشوری در تصرف حکومت بیگانه نیست ؛است
ست؛ یعنی عمالً دست خود را در شکوفایی آزاد ای سیاست یک کشور وابسته به دیگر و فرهنگ

(. آزادی ملّت، 421 – 421: 1، ج 1864)مشروح مذاکرات،  بنددیاستعدادها در ابعاد مذکور م
)داخلی  کسچیریشه در حق خدادادی تعیین سرنوشت فرد و جامعه بر مقدّرات خود دارد که ه

تیار گروهی دیگر قرار دهد. البته استقالل در یا در اخکند دار آن را خدشه تواندیو خارجی( نم
، استقالل 48؛ به عنوان مثال با توجه به اصل هستنظر مقنّن دارای عوامل ایجادکننده نیز 

مولّد جامعه، شکوفا کردن استعدادها، افزایش تولید داخلی )مشروح  یاقتصادی با افزایش انگیزه
در جهت خودکفایی کشور و عوامل  یگذارهی( تشویق به سرما1452: 8، ج 1864مذاکرات، 

بشری و تالش در  ی؛ بنابراین استفاده از علوم و فنون، تجارب پیشرفتهدیآیدیگر به دست م
 استقالل است. یکنندهنی( از عوامل تضم48پیشبرد آنها )بند ب اصل دوم و بند هفتم اصل 

 حقوقی دکترین بیان در استقالل شاخص

، المللیبینو انعقاد قراردادهای  هادولتیز شرط اصلی روابط در میان دکترین حقوق ن
 استاحترام متقابل به استقالل و حاکمیّت ملّی و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر 

کشور خود و تنظیم روابط، دارای  یدر اداره هادولت(. هر یک از 168: 1 ج، 1862)هاشمی، 
در اعمال حاکمیّت هستند. در مقابل این  االحترامالزمقابل واگذار و  صالحیّت انحصاری، غیر

 یقواعد رفتاری خود را در محدوده تواندنمیگوناگون  هایزمینهدر  قانونی قدرتحق، هیچ 
 کند تحمیلکشور دیگر که قدرت آن حاکمیّت ساری است، تسرزمین )طیف صالحیت( دول

ه بیان مفهوم حاکمیّت، استقالل معنای قدرت برتر (. با توجه ب165: 1 ج، 1862)هاشمی، 
(؛ به عبارت دیگر، حاکمیّتِ در برابر Heywood، 2115 :211) کندمیمعطوف به خارج پیدا 

)عمید زنجانی،  است شدهسیاست خارجی، استقالل دانسته  هایمداخلهدیگر و  هایدولت
مفهوم  بایستمیقیق استقالل ابتدا (. لذا با توجّه به این حق و حکم، برای درک د161: 1811

مفهوم حاکمیت نیز مانند بسیاری از مفاهیم حقوقی در عصر  گرچهحاکمیّت را درک کرد؛ 
 (.1–6: 1815واقع شده است )ابراهیمی،  بررسیجدید، مورد بحث و 

قدرت برتر بودن آنها  یجوهرهتعاریفی با بیان متفاوت نیز از حاکمیّت وجود دارد که 
(. حاکمیّت به معنای قدرت حقوقی نامشروط که 81 – 86: 1864حاکمیّت است )مرتضوی، 

که قدرتی برتر از آن وجود ندارد، بیان شده است  ی استو مقرّرات هاتیصالحو مادر  مبدأ
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، حاکمیّت ملّی المللنیب(. امروزه در فرهنگ حقوق 162 -111: 1818)قاضی شریعت پناهی، 
که یکی حقّ حاکمیّت مردم بر سرنوشت خویش در  شودیمحسوب م مؤلفهبعی از دو تا

به عنوان یک کلّ  ملّتحاکمه داخلی و دیگری حقّ حاکمیّت  یهاها و قدرتچارچوب دولت
 یهازندگی و فرهنگ خویش در برابر قدرت یتاریخی و باهویّت، بر منابع، مصالح، شیوه

ها بر ملّتجهانی شدن نیز برای محدودیت حاکمیّت  . طرح مسائلی همچوناستخارجی 
که با تحوّالتی که  است نیامهم در تعریف حاکمیّت  یسرنوشت و زندگی خویش است. نکته

ذیل مفهوم حاکمیّت ایجاد شده است، قدرت برتر بودن به معنای اینکه  المللنیبدر حقوق 
است  یاهیعالبلکه به معنای اقتدار  ؛تانجام بدهد نیس تواندی، مخواهدیرا م یهر عملدولت 

حقیقی و همگانی است؛ لذا الزام به  تریاهداف و مقاصد عال و هاتیغا و تابعکه در راستا 
قانونی  یهاوهیو متناسب با ش هاتیکه مبتنی بر اصل برابری حاکم یالمللنیبتعهّدات و قواعد 

 (.48 و 86: 1815بوده است، محدودیّت بر استقالل نیست )شریفی طرازکوهی، 

برخی از اندیشمندان حقوق، نفی وابستگی غیر حق حاکمیّت به قدرت خارجی یا 
(، نفی سلطه و عوامل بازدارنده را 645 –644: 1864خارج از حکومت )گرجی،  یهاقدرت

(. برخی دیگر، استقالل را حالت کشوری 11: 1862اند )عمید زنجانی، استقالل دانسته
ج ، 1862اند که حاکمیّت آن، به هیچ وجه تابع زمامداری دیگر کشورها نباشد )هاشمی، دانسته

 اجرااتّخاذ تصمیم و به مورد  هر گونهدر  هادولت( بنابراین دارا بودن توان مرسوم 162: 1
ه نحوی که هیچ نیروی دیگری )هر تابع حاکمیّت کشور ب یآن تصمیمات در حوزه درآوردن

 استاعم از دولت یا سازمان( نتواند در آن اخالل کند، بیانی روشن از استقالل  یالمللنیب
 (.842: 1811)مدنی، 

مفهوم استقالل در قاموس حقوقی التین به معنای آزادی یک دولت )یا وضعیتی( از سه 
(. Black، 1661 :524آمده است )« کنترل نظارت و»و « پیروی و تبعیت»، «وابستگی»حالت 

اولین اصطالح مزبور )وابستگی( در فرهنگ اصطالحات حقوقی، به معنای وضعیّت وابستگی 
صیانت آمده است. معنای اصطالح دوم، استیالء )انقیاد( و  به دیگری برای حمایت، تقویت

که به الزام یک دولت بر اینکه مطابق نظر، بر اساس قضاوت یا درخواست دولت دیگر  است
شده است. معنای اصطالحی سوم نیز با صالحیّت یا حاکمیّت مدیریت کردن،  ریعمل کند، تعب

در تعریف کشور مستقل،  (.Black، 1661 :866تنظیم کردن و حکومت کردن آمده است )
به معنای عدم وجود « محدودیت»گردیده است. شرط عدم وجود دیگری نیز اضافه  یهامالک

ها است. شرط از این مالک یکی( قوانین غیر قابل تخطّی )حتی در موارد اضطرار و« قیدها»
در رفتار یک دولت به معنای دستوری که عبارات دستور دیگر را « تصرف و تغییر»عدم وجود 
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(. البته در این نگاه، به طور Black، 1661 :185. )استدیگر کشور مستقل  دهد مالکتغییر 
حقوق بشری و اصول ممنوعیّت استفاده از زور از قید محدودیّت  یهاتیخاص محدود

( بنابراین کشور مستقل از پنج حالت وابستگی، تبعیت، نظارت Martin، 2118 :466)اند خارج
به معنای  تواندیج حالت مو کنترل، محدودیت و تغییر و تصرف در رفتار آزاد است و این پن

 حاکمیت کمک کند.

را داشته  یالمللنینیز، دولت مستقل دولتی است که توانایی ورود به روابط ب المللنیدر حقوق ب
ای )یا سایر قراردادها( بپیوندد که که به معاهده شودیباشد. در مقابل، دولت وابسته به دولتی گفته م

دولت دیگر حرکت کند یا مدیریت بخش اکثری از ارتباطات به موجب آن در راستای منافع 
قرار  ریرا به دولت دیگر واگذار نماید. مالکی همچون عدم وابستگی و عدم تحت تأث اشیالمللنیب

گرفتن در روابط میان کشورها، حتّی کشورهای قدرتمند نیز معنا ندارد؛ چراکه در این روابط 
 (.Akehurst، 1611 :55-56) رندیگیو فشار یکدیگر قرار م ریها به میزانی تحت تأثدولت

ها در دارا شاخص استقالل را در برابری حاکمیّت توانیمطالب دکترین، م یبندبا جمع
دارای اهمیّت در تعریف دکترین از استقالل، نفی  یبودن قدرت برتر بودن آن تبیین نمود. نکته

بلکه ارتباط و الزامی خالف استقالل به نظر  ،بط نیستارتباط و پذیرفتن الزامات ناشی از روا
ها و سطوح مختلف ها در اعمال قدرت برتر خود در عرصهکه حاکمیّت برابر دولت رسدیم

که مصالح و اهداف مرسوم نظام  یابه گونه ،وابسته و متّکی نماید را سازی و اجراتصمیم
 ینع گرفته شود. به این صورت، سلطه، نادیده و دارای موااستسیاسی که از حقوق ملّت 

. شودیمفهومی م یمدّنظر مقنّن اساسی که با عدم آزادی و محدودیّت بیان گردید، کالبدشکاف
به عبارتی سلطه به معنای محدودیّتی است که بر اساس حاکمیّت نابرابر اعمال شود. با این 

 دانندیمتقابل م یهایستگواب یمالک، سخن برخی از اندیشمندان که عصر موجود را دوره
(Heywood، 2115 :212نیز پاسخ داده م )یدر مالک مزبور، وابستگی در صورت رای؛ زشودی 

، تأمین و تعقیب یشیاندها در توانایی مصلحتکه برابری حاکمیّت دولت استنافی استقالل 
از دست بدهد یا با  المللنیبروابط  یحقوقی، سیاسی و... منافع و استفاده از منابع را در عرصه

 خاصّ دولت دیگر، مخدوش شود. یهاتیکنترل، هدایت، محدودیّت و حما

 استقالل اصل از فقهی برداشت

 برای ابزاری تنها قانون الفاظ گردیده، اقتباس شرع از که استقالل قانونی اصل قلمرو در
بحث استقالل را در کتب  هایریشه(. 564: 1868)الشّریف،  شوندمیبیان حکم شرع محسوب 

 توأمان لحاظ و بررسی. نمود پیگیری توانمیفقهی شیعه، ذیل قواعد حفظ نظام و نفی سبیل 
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 در مهم بسیار بحث. شد خواهد استقالل هایشاخص فهم در توسعه موجب قاعده دو این
 در تا ؛ستفقها یمعیارها به یازیدن دست بعد، یدرجه در و قواعد مفاد بیان اوّل، یدرجه
 را است استقالل تحقّق مبنای که پذیریسلطه نفی با رابطه در اساسیمقنّن  بیان بتوانیم ادامه

 .دریابیم را استقالل هامؤلفه ،پذیرفتهصورت استنباط از و دریافته

 نظام حفظ یقاعده از مستنبط شاخص

 المللیبینیکی از نتایج و آثار مهمّ و اساسی حفظ نظام، لزوم حفظ حاکمیّت داخلی و 
حفظ نظام دارای  یقاعده (.122–121: 1816)افضلی اردکانی،  استدولت اسالمی )استقالل( 

ها است. در سطح اوّل، حفظ نظام به معنای دو سطح مفهومی از نظام اجتماعی زندگی انسان
رو آنچه  ؛ از اینشودیها بیان مو معیشت جامعه از خطرات و هرج و مرجحفظ نظام زندگی 

هم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه شود، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام ه بسبب 
جالب توجّه اینکه برخی از فقها با استناد به این  ی. نکتهخواهد بودجامعه الزم است، واجب 

اند )مکارم عاهدات همچون قرارداد رژی را استنباط کردهقاعده، دلیل حرمت برخی از م
که امتیاز انحصاری تجارت تنباکوی ایران و حتّی نظارت  یانامه(. موافقت515: 1422شیرازی، 

اختالل نظام اقتصادی جامعه و موجب بر زراعت ایران را به بیگانگان داده بود که در نهایت 
نظام به معنای حفظ نظام معیشتی جامعه و بسامان کردن . حفظ دیگردیقوّت استعمارگران م

 غیر اسالمی نیز قابل تصور است. یهاها و نهادهای اجتماعی، در دولتمسائل مردم و سازمان

، حفظ نظام به معنای جهاد با کفّار و دفع آنان از سرزمین اسالمی به منظور دومدر سطح 
اسالم، جهاد  یدر این معنا برای حفظ بیضه حفظ کشور اسالمی و دفاع از اساس اسالم است.

-211: 1422الغطا، )کاشف .نشود ارزشیواجب گردیده تا کفر جایگاه برتر نیافته و اسالم ب
 یحفظ بیضه یهاهیبیگانگان یکی از پا یها(. حفظ مملکت اسالمی از مداخله و نقشه261

لّ الجهات الراجعه لتوقفّ نظام العالم انّ ک: »(6: 1861)میرزای نایینی،  اسالم تبیین شده است
ترجع  ...علی اصل السلطه و توقّف حفظ شرف االستقالل علی کون الحکومه من افراد الشعب

حمایه الوطن من تدخل االجانب و حذر من  ؛ وحفظ و صیانه االنظمه الداخلیه...: الی اصلین
که از متن مرحوم نایینی فهمیده  طورهمان(. 111-111: 1811)میرزای نایینی،  «حیل االعداء...

شدن آن به  دارخدشهاسالم( با عنایت به جلوگیری از  یبیضهاسالم )، حفظ حاکمیت شودیم
دست دشمنان داخلی و خارجی اسالم، به منظور تحقق حفظ شرف استقالل مطرح شده است. 

اسالم را در حقوق معاصر به مفهوم حفظ  یمفهوم حفظ بیضه توانیبه همین خاطر است که م
 یحاکمیت اسالمی نزدیک دانست؛ زیرا که حفظ اساس یک کشور و جلوگیری از مداخله
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بنابراین حفظ نظام در این معنا نیز منحصر به ؛ هاستملّتبیگانگان امری مشترک در بین 
 حمایت از دخو یهادیگر نیز از حکومت یهاملّتمسلمین و کشورهای اسالمی نیست و 

 .طلبندیدشمنان را م یهاجامعه در برابر مداخله و نقشه

به را )نگهداری نظام اجتماعیِ مبتنی بر اسالم  توانیمذکور م یبا لحاظ معانی دوگانه
مورد نیاز  یهاحاکمیّت در عرصه یگرمیتنظخارجی در  یهامعنای جلوگیری از ایجاد خلل

ستقالل مطرح کرد؛ به بیانی دیگر، در صورتی الزامات و اسالمی( به عنوان شاخص ا یجامعه
و پاسخگویی اسالمی به  یگرمیتنظکه در  گردندیموجب نقض استقالل م یالمللنیبتعامالت 

نیازهای معیشتی، سیاسی، فرهنگی جامعه از سطوح کالن تا امور عمومی جزئی، خلل و 
توأمان با موازین اسالم است و  یگرمینظتدارای اهمیّت اینکه  یسوء بگذارند. نکته راتیتأث

 .استناقض استقالل دولت  دو نیایک از  اخالل در اجرای هر

 نفی سبیل یمستنبط از قاعده یهاشاخص

و حافظ استقالل مسلمین است )شریعتی،  کنندهضمانتاین قاعده از قواعدی است که 
 ینفی سبیل با استقالل، رابطه یقاعده ی(. رابطه181: 2ج ، 1866؛ عمید زنجانی، 228: 1811

 یالمللنیبروش و ابزار با هدف است؛ بدین معنا که با ممنوعیّت جعل قراردادها و روابط 
آمده است( و حفظ استقالل  48و  2که در اصول  گونههمان) میرسیبه استقالل م آورسلطه

ست. همچنین باید در نظر ی بارز نفی سبیل ا، جلوهیالمللنیبکشور در ارتباطات و تعامالت 
نفی سبیل با عنوان ارجحیّت منافع ملّی در  یحقوقی، مفاد کلّی قاعده یهاداشت که در نظام

اسماعیلی ) دینمایم نیتأمسیاست خارجی، حفاظت از تمامیّت ارضی و استقالل تامّ کشور را 
 (.11: 1816و غمامی، 

)خصوصاً سیاسیات و اقتصادیات( است که ای در باب معامالت نفی سبیل، قاعده یقاعده
پیروان اهل کفّار )فرق مسلمین( با  یروابط فردی مسلمین و جوامع اسالمی )کلیّه یدر کلیّه

. این قاعده در میان قواعد، شودی( مطرح ممرتدکتاب، ادیان دیگر غیر از اسالم و مسلمین 
قرآن که  ی؛ به عنوان مثال آیهاستلیّه موضوعات احکام اوّ یکنندهنییتبحاکم بر سایر قواعد و 

 قرآنیاز تحت عموم این دلیل  یاسلطهطبق حاکم بودن قاعده، عقود  ،«اوفوا بالعقود» دیفرمایم
 (.111: ق ه 1424)الرحمانی،  شودیخارج م

 در کلّی یهقاعد یک بیان مقام در مقدس شارع د این است کهشویم برداشت قاعده از آنچه

 و پیمان معامله، عقد، حکم، هر .است اسالمی یهجامع... و اقتصادی سیاسی، مختلف یهاعرصه
است  قانونی ارزش فاقد و ممنوع شود، مسلمان بر وی استیالی و کافرعلوّ  سبب که چیزی هر
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 ه طریقی و راه هر گونه معنای به قاعده در مذکور سبیل(. 855 و 851: 1ج  ،1411 )بجنوردی،
)امام  شودیم نیکفّار بر مؤمن یاست که موجب نفوذ و سلطه ه تشریعیتکوینی چه  چه

یا خیر، میان  شودی(. البته در تبیین اینکه سبیل شامل طریق تکوینی نیز م121: 1421خمینی، 
ن و مورد قبول حکم موجب سلطه، قدر متیقّ هر گونهنفی  امافقها اختالف نظر وجود دارد، 

(. همچنین در بیان قرآنی، سبیل به نحو عموم 851: 1ج ، 1411بجنوردی، است )فقها  یهمه
(؛ 851: 2ج ، 1411)مراغی، « و حیث انّ السبیل عامٌّ یعمّ انواع التسلطات...»است  دهیسلب گرد

چه  ،نماید دارخدشهبنابراین هر سبیلی چه سبیلی که بخش کوچکی از حاکمیّت اسالم را 
و  استسبیلی که بخش بیشتری را سلب نماید )سبیل بایّ نحوٍ کان(، طبق عموم آیه، ممنوع 

است  نگشته کریمه، مورد قبول واقع یتفصیل میان حاکمیّت اساسی و غیراساسی، در بیان آیه
 (.66: 1416؛ خراسانی، 248و  281: 1416)لنکرانی، 

این  یادآوری کردباب دفع دخل مقدر باید و از  گرددیاشکالی که بر این قاعده وارد م
کافر بر مسلمان در جهان اتفاق افتاده است، علوّ در حال حاضر سبیل و  الجملهیفاست که 

نفی سبیل اعتبار ندارد. در پاسخ باید اشعار بر این مطلب داشت که متبادر از  یبنابراین قاعده
؛ به بیانی دیگر شارع در ابتدا و اصل در اصل شریعت استعلوّ این قاعده، عدم جعل سبیل و 

که با افعالشان کافرین  دین، کافر را بر مسلمین مسلّط ننموده است و این خود مسلمین هستند
مانند  یاتفاقاتاسالم ندارد. همچنین علوّ که این ارتباطی به اسالم و  ندینمایرا بر خود مسلط م

نکرده را جعل آنها  شیطانی هستند که خداوندباطل  یهاراهط کفّار، قتل و کشتار مسلمین توس
 (.856: 1411)مراغی،  رندیگیو مصادیق سبیل مذکور قرار نم است

)عمید زنجانی،  گرددیدر کالم فقها، معنای سبیل در مفهوم سلطه و حاکمیّت خالصه م
 و ذلّت مسلمان از جهت دیگر است جهت کی(؛ لذا سبیل منفی، تسلّط کافر از 26: 1862

اساسی و دکترین نیز شاخص مقنّن (. با توجّه به اینکه در بیان 265: 1421)مصطفوی، 
نفی  ینقلی و مصادیق قاعده ی، با رجوع به ادلّهشد انیباستقالل، نفی سلطه و حفظ حاکمیّت 

 .شودیسلطه م یهاسبیل سعی بر تبیین کامل مالک

 کافران عزّت و برتری نفی .2-2-1

و روایاتی مانند « وهلل العزه و لرسوله و للمومنین...»و « فانّ العزّه هلل جمیعاً» همچون آیاتی از
 بهانّ اهلل تعالی لم یزدنا »( و 561: 4، ج 1421)شیخ صدوق، « یعلی علیه االسالم یعلوّ و ال»

 در مسلمین و اسالم عزّت و برتری وجود (861: 11، ج 1426عاملی،  )حر« الّا عزّاهلل االسالم
 نوع هر نفی بیان در قاعده، در شدهنهی یسلطه لذا ؛گرددمی مشخّص کفّار و ادیان سایر لمقاب
 اختیارات شامل صرفاً و نیست معامالت سایر و هبه بیع، اثر بر وجودآمدهبه مشروع حقّ
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. به عنوان مثال در کتب فقهی آمده است که اگر شودمی)موجب برتری و عزّت کافر(  آورسلطه
؛ اما اگر شودنمیمسلمانی برای فرزند کافر خویش وصیّت کند، این مورد مشمول قاعده 

غیرمسلمانی با وجود وارث مسلمان از مورّث ارث ببرد، مستلزم شرّ، نقص و ضعف است، لذا 
یگر عاریه است که تمام منافع (. مورد د26-25: 1861)عمید زنجانی،  شودمیمشمول قاعده 

 ،که عبد مسلم است هاز عین معار تواندنمیعبد در اختیار کافر واقع شود. در اینجا مستعیر 
(. در باب 851: 1 ج، 1411هایی نماید که موجب ذلت و هوان مسلم باشد )بجنوردی، استفاده

 ابطه بطالن عقد ایننفی سبیل، ض یبعوضٍ معلوم( به موجب قاعده هاجاره )تملیک المنفع
شود. مرحوم فاضل مالک قاعده را سبب ذلّ و هوان مسلم و علوّ کافر می هست که کدام اجارا

(. 246: 1416)لنکرانی،  داندنمیو در اجاره و عاریه، چنین مالکی را موجود  انددانستهبرتری 
مسلمان در کتب  هر یک از این موارد، جلوه و نمودی از نفی عزّت و برتری حقیقی کافر بر

فقهی است. در بیان قرآنی نیز وجه جمع احتماالت متفاوت در خصوص مفهوم سبیل، عزّت و 
؛ الرحمانی، 161و  116: 1، ج 1416؛ بجنوردی، 111و  118: 1812)صرّامی،  استبرتری 
نفی سبیل به عنوان حافظ  ی(؛ بنابراین با توجه به اینکه قاعده114-118: 82ق، ج  ه 1424

نفی سبیل  یتقالل دولت مطرح شده است و از طرف دیگر عزت و برتری در بطن قاعدهاس
استقالل، حفظ عزت و برتری مسلمانان  هایشاخصکه از  رسیممیوجود دارد، به این نتیجه 

 در برابر کفار است.

 کافران والیت نفی. 2-2-2

ال یتّخذ »و ...«  المؤمنینالّذین یتّخذون الکافرین اولیاء من دون »آیات فراوانی همچون 
قرار مستند عدم والیت کافران بر مسلمانان، « المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین...

(. در بیان اندیشمندان اسالمی، والیت کافرین در آیات 81: 1862)عمید زنجانی،  است گرفته
ن زندگی، دادن زمام امور مذکور، اعمّ از محبّت و امتزاج روحی، تأثیرپذیری در اخالق و شئو

 ی(. لذا از جمله151: 1866)طباطبایی،  استو تصرّفات به دست کافران و دوری از مؤمنین 
نوعی اختیارداری است که به صاحب آن نسبت به طرف مقابل،  سطوح معنایی والیت،

 صورتی (؛ در142: 1811)شریعتی،  نمایدتا اعمال اقتدار و زمامداری  دهدمیمشروعیّت برتری 
و والیت تنها برای مالک حقیقی )خداوند متعال( یا منصوب از جانب  استکه اصل عدم والیت 

 (.16: 1416)طباطبایی بروجردی،  او قرار داده شده است

 پرداخته سبیل نفی قاعده ذیل در که موارد برخی به فقه در والیت مفهوم بهتر درک برای
 اموال ،نکاح در محجور مسلم بر کافر والیت عدم سبیل، نفی یقاعده لوازم از .کنیممی اشاره شده،

 به مربوط اوقاف در کافر تولیت شفعه، مورد تملّک در کافر شریک که اقتدار و اختیار .است ...و

http://wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
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 در مقتول ولی اختیار ذلک، غیر و هالمنفععام مؤسسات و هادانشگاه و هدینی مدارس مثل مسلمانان

 کافر همگی متوفّی اوالد چنانچه میت تجهیز به نسبت اختیار همچنین قاتل، از قصاص اجرای

 اعتبار سبیل نفی یهقاعد مقتضای به شده است؛ بنابراین شمرده عنه منهی والیت مصادیق از باشند،

 و والیت نحو یک اذن اعتبار زیرا است، منفی و ساقط میت تجهیزات به نسبت اوالد اذن شرطیت
 مراکز در تواننمی السبیلینف یهقاعد به توجه با همچنین .است مسلمانان بر تحکم نحو یک

 یهاستفاد مورد که عام مراکز این بر کافر والیت یهالزم زیرا داد؛ قرار متولّی را کافر المنفعه،عام
ت اس منفی هقاعد مقتضای به سبیل وعلوّ  این و شودمی کافرعلوّ  موجب ،است مسلمانان عموم

 نفی یقاعده مبانی از کافر والیت نفی اینکه به توجه با بنابراین ؛(851: 1ج  ،1411 بجنوردی،)

 .شود مطرح استقالل برای شاخصی عنوان به تواندیم والیت مفهوم به توجه شده است، بیان سبیل

ها مذکور )نفی عزت و برتری و نفی والیت کافر(، مقدّمات متّصل به مالک یهادر شاخص
 . به بیان برخی از فقها پذیرش موجبات ذلّت مسلمین، از بیناندنیز مورد نهی شارع قرارگرفته

(. از 241: 1ج ، 1425)سیفی مازندرانی،  باشدیتعالیم اسالم و خالف رضایت شارع م یبرنده
به مصادیق اینکه اگر مسلمین از طرف کفار در خطر استیالی سیاسی و اقتصادی قرار بگیرند 

که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی آنان گردد یا منتهی به وهن اسالم و مسلمین  یاگونه
و باید با وسایل مشابه و مقاومت  گرددیمسلمین واجد شرایط واجب م یباشد، دفاع بر همه

آمد و هر  و رفت ،از قبیل نخریدن و مصرف نکردن کاالهای آنان و خودداری از روابط منفی
در جهت دفع این خطر مبارزه نمایند. همچنین اگر روابط تجاری با کفار آنها  نوع معامله با

مسلمین واجب است که از چنین قراردادهایی  یبر همه ،استعمار آنان را فراهم آورد یزمینه
های سیاسی از قاچاق مواد مخدر با انگیزه یگاه (.86: 1861)عمید زنجانی،  اجتناب کنند

از آثار شیوع  ،هایی وجود نداشته باشدحتی اگر چنین انگیزه .جانب دشمنان اسالم همراه است
که در این صورت سبیل برای دشمنان دین  استی دفاع از دین و حریم مواد مخدر، زوال اراده

ود. بنابر این اگر چه در جمیع معامالت و تکسّب، موضوع سبیل قطعی شو اسالم فراهم می
ای از و در پاره استدشمنان دین  یساز اعمال والیت کفار و سلطهنیست، اما از آنجا که زمینه

رسد برای صدق موضوع قاعده به نظر می ،شودموارد سبب تحقّق سبیل کفارو دشمنان دین می
 .(185-184 :1812کافی است )سلمانپور، 

سلبی و عدمی  ینکه مفاد این قاعده جنبهبیان غالب فقهای نامبرده ایبسیار مهم در  یهنکت
آمیز مسلمین با کفار( و توجّه چندانی به دارد )عدم مشروعیت و بطالن روابط سلطه

 هااست. فقط در برخی مثال شرعی ایجابی )وجوب رفع آن روابط( قاعده نگردیده یهاتیظرف
با برداشت  )ره(اما امام خمینی ؛توان دیدمسلمانان را میغیر یهاز ابواب فقه، وجوب رفع سلط
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منظور، جلب توجه نظر »: کفار را نیز واجب دانستند یهنفی سبیل، خروج از سلط یهاز آی
(. 125: 1421)امام خمینی، « مسلمین است تا با هر وسیلة ممکن، از سلطة کفار خارج شوند

نفی سبیل است،  یههنگام بیان معنای انشایی برای یک حدیث نبوی که از مدارک قاعدایشان 
واجب است اسالم از سایر ادیان، برتر باشد و نباید غیراسالم بر آن برتری : »نویسدچنین می

 (.121: 1421)امام خمینی، « اسالم بر اسالم حرام استبرتری غیریابد. 

در حفظ نظام اجتماعی اسالمی از مقدّمات و  توانیبیل را منفی س یکالم فقها در ذیل قاعده
شاخص مزبور )نفی علوّ و عزّت و  با لحاظ دو المللنیتابعان غیرمسلمان حقوق ب ینفس سلطه

نفی والیت کافران( خالصه نمود. با توجّه به نظر فقهایی همچون امام خمینی)ره(، این قاعده 
ی )وجوب رفع سلطه و ایجاد موجبات برتری( نیز دارد. با عالوه بر ظرفیت سلبی، ظرفیت ایجاب

و  دهدیغیراسالمی را نتیجه م یهانفی سبیل، استقالل در مقابل دولت یتوجّه به بیان فقها، قاعده
شرعی  یدولت اسالمی بر دولت اسالمی دیگر ساکت است. وجود ادلّه یدر مورد نفی سلطه

مبیّن عدم نقض  تواندیناظر بر اتّحاد مسلمین و تشکیل امّت واحده، در کنار این سکوت م
گیری دو امر، عدم سخت نیا یاستقالل همراه با ایجاد امّت واحده باشد و قدر متیقّن جمع ادلّه

استقالل اسالمی با  یها. به بیانی دیگر اتحاد و ائتالف امّتاستارتباط مسلمانان با یکدیگر 
مگر در صورت تزلزل در ارکان و اساس نظام  ،دولت جمهوری اسالمی ایران تنافی ندارد

( بنابراین 46-41: 1864)کعبی،  حفظ نظام یجمهوری اسالمی ایران، از باب حکومت قاعده
 اسالمی، عدم خدشه به نظام است. یهااستقالل در ارتباط با دولت یهایکی از شاخص

 نگهبان شورای نظر در هاشاخص

موجود در  هایپردازیمنحصر به نظریه تواننمیی را اساس حقوق اینکه به نظر امعان با
قانون اساسی جمهوری  61و  64، 61، 4قوانین و اندیشمندان حقوقی دانست و در اصول 

اسالمی ایران، تنها مفسّر قانون اساسی و ناظر بر انطباق قوانین و مقرّرات با شرع و قانون 
در  تأمّلحقوق اساسی واقعی و جایگاه اصول قانونی را باید با  ،اساسی شورای نگهبان است

(. 21: 1811آورد )گرجی ازندریانی،  نهاد ناظر بر قانون اساسی به دست هایرویهو  هامیمتص
حقوقی از مبانی، مفاهیم متشتّت راجع به استقالل را در -فقهی هایشاخص یپس از استقرا

گردید تا حدّ ممکن  ذیل پنج مالک جامع، مورد بررسی قرار دادیم. در ذیل هر شاخص سعی
ت و ابهام ی که با مفاهیم انتزاعی و مشکّک در ارتباط است، آن مفاهیم از کلیّدر علوم اجتماع
و مصادیق  هامثالشوند. در این بخش از نگارش، برخی از  تر شدن سوق دادهبه سمت جزئی

 هایشاخصتا عالوه بر سنجش صحت حقوقی  گیردمیمورد بحث قرار  هاشاخصعینی ذیل 
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ها در نگاه شود. این شاخص اصل استقالل حاصل هایصشاخاز  تریملموسمستخرج، فهم 
محدودیت ). شاخص حقوقی استقالل، عدم سلطه ندیکدیگر یکنندهشورای نگهبان تکمیل
های فقهی نیز از حفظ شد. در شاخص دانسته (حاکمیت نابرابر اساس بردولتی بر دولت دیگر 

)نافی برتری  و نفی سبیل( اسالمی یتنظیم امور اجتماعی بر اساس ضوابط مقبول جامعه) نظام
 ها با یکدیگر بهرسد، تناظر این شاخصشد. آنچه به نظر می راندهسخن  (و والیت کفار

در تنظیم امور ( بر منافع خود بنا)ای است که در واقع سلطه همان والیت دولت خارجی گونه
از یک  موضوعات مختلفدر بر ترکیب اعضا و  اما شورای نگهبان بنا ،اسالمی است یجامعه

 ده استکر استفادههای مزبور یا چند مالک از شاخص

 سلطه نفی شاخص

 سلطه نفی مبنای با استقالل مفهوم به اساسیمقنّن  نگاه حقوقی، هایشاخص از بحث در
 شاخص با سلطه اساسی، قانون خبرگان مذاکرات در فحص با ادامه در. گردید استنباط

 موجب موارد و سلطه مصداقی تبیین. گرفت قرار تبیین مورد ملّت آزادی عدم و محدودیت
این  یاز جمله رای نگهبان مشاهده نمود.شو اتنظر از برخی در توانمی را کشور محدودیت

خارجی است.  گذاریسرمایهموارد، نظر شورای نگهبان در مورد طرح تشویق و حمایت 
ح را به تصویب رساند و برای اعمال مجلس شورای اسالمی در بیست و شش مادّه این طر

 یشماره ینظارت شرعی قانونی به شورای نگهبان ارسال نمود. شورا به موجب نظریه
، اطالق برخی موادّ این طرح را موجب تملّک بدون قید و 16/8/1811در تاریخ  1581/21/11

دم سلطه، لذا این طرح را با استناد به شاخص ع ؛شرط دولت خارجی و اتباع آن دانست
چراکه باعث ایجاد محدودیت برای دولت ایران  ،استقالل تشخیص داد یدارکنندهخدشه

(. همچنین اِعمال حقوق قرار داده شده در 11: 1864، 1 ج. )پژوهشکده شورای نگهبان، شدمی
 اتباع به اضرار بالطبع و بیگانگان خودکامگی و انحصار موجب را بیگانگان برای طرح نای

 استقالل )ذیل اصل اصول از برخی به استناد با شورا نتیجه در. دانست عمومی منافع و کشور
 نمود را مغایر قانون اساسی اعالم طرح( 158، اصل 48اصل  1، بند 8اصل  6و  5، بندهای 2

 )سامانه جامع نظرات شورای نگهبان(.

که  نیز 21/11/18و  14/11/18مورخ  816562/81/18و  6581/81/18 یشماره در نظرات
 این از اساسی دادرس اظهار شد، کیوتو پروتکل و استکهلم کنوانسیون بهدولت  پیوستن پی در

 در موجود هایسوخت از استفاده محدودیّت موجب پروتکل، و کنوانسیون پذیرش که جهت
 دو آن به الحاق نبود، مسلّم بالفعل زمان آن در نیز جایگزین سوخت از استفاده و شدمی کشور
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 دانست صنعتی و اقتصادی استقالل جهت در کشور هایفعالیت در اخالل موجب را
 یالیحه 2112/21/11 یشماره نظر در شورا همچنین(. 111: 1 ج نگهبان، شورای پژوهشکده)

 راجع آفریقایی آسیایی مشورتی حقوقی یکمیته و ایران اسالمی جمهوری دولت بین موافقتنامه
 و صهیونیستی رژیم شناختن رسمیت به موجب را تهران در داوری ایمنطقه مرکز ایجاد به

و  152 ولاص و 2 اصل« ج» بند مغایر لذا و دانست ایران اسالمی جمهوری در رژیم آننفوذ 
 )سامانه جامع نظرات شورای نگهبان(. تشخیص داد 154

 شرط و قید بدون تملّک مانند مواردی سلطه، نفی بر ناظر اصول به استناد با نگهبان شورای
 در ملّت محدودیت بیگانگان، به کشور امکانات و منابع دادن قرار انحصار در بیگانه، اتباع

 و است دانسته سلطه مصادیق از را غاصب رژیمی شناختن رسمیت به موجود، منابع از استفاده
 طرح ذیل شورا نظر در توجه قابل نکته. است نموده اعالم اساسی قانون مغایر جهت این از

 و عمومی منافع با مغایرت دلیل به را سلطه موارد شورا اینکه خارجی گذاریسرمایه از حمایت
 عضویت همچون دیگر موارد برخی در که استداللی. است نموده تحلیل کشور اتباع به اضرار

 کیفیت مدیریت اروپایی بنیاد و المنافعمشترک مستقل کشورهای ریلی نقل و حمل شورای در
پیوند  یدهندهکه نشان است قرارگرفته اساسی دادرس نظر مورد ،(آمد خواهد ادامه در که)

 .نزدیک مفهوم سلطه در نظرات شورای نگهبان با شاخص عدم برابری حاکمیت دارد

 حاکمیّت برابری عدم شاخص

 برابری اصل مبنای با را بیرونی حاکمیت بر ناظر شدهمطرح مباحث حقوقدانان نگاه در
 ما مبانی این از استمداد. دانستیم استقالل از کلّی حقوقی تبیین ،مداخله عدم اصل و هاحاکمیت

 در حاکمیت که شودمی نقض دولت استقالل زمانی که رسانید شاخص این به را
 دست از را متعامل هایدولت با برتر قدرت داشتن در برابری سازی،تصمیم و گذاریسیاست

 با نیز مدرن هایدولت که شاخصی. گردد مخدوش آن ملی منافع تأمین و حفظ توان و بدهد
 در توانمی را شاخص این جدید عینی مصداق و هستند آن اعمال دنبال به متفاوت تعابیری

 ایران، علیه( برجام از خروج از پس) آمریکا یمتحده ایاالت جدید هایتحریم پذیرش عدم
 .دانست روسیه و ترکیه چین، هایدولت توسط

 به که 42668/81/61 یشماره نظر ذیل شدهمطرح مباحث نیز نگهبان شورای نظریات در
 را استقالل حقوقی شاخص ،کندمی اشاره بودن برتر قدرت شدن مخدوش اشکال از برخی
 شورای در ایران اسالمی جمهوری دولت عضویت خصوص در. نمایدمی ترروشن ما برای
 استناد با نگهبان شورای یاعضا از برخی المنافع،مشترک مستقلّ کشورهای ریلی نقل و حمل
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. دانستندنمی صحیح را شورا این در ایران عضویت اساسی قانون 158 اصل مانند اصولی بر
 شورای بر روسیه کشور دائمی ریاست ،گانهسه هایاستدالل در گروه این اشکاالت یعمده
 خروج برای سازوکاری عدم ایران، بر کشور آن قدرت ییکسویه تحمیل بالطبع و نقل و حمل
 و حقوق نبودن مشخّص شورا، به الحاق از منافعش نشدن تأمین صورت در ایران دولت

 اختیار حقّ بدون شورا تصمیمات اجرای به ایران تکلیف و ایران اسالمی جمهوری وظایف
 وجود برای هامالک این پذیرش با شورا یاعضا از برخی مقابل در. بود تصمیمات ندادن انجام
 هاشاخص و هامالک این مصداق را ریلی نقل و حمل شورای به ایران الحاق ،سلطه مفهوم

 ایدوره ریاست بتواند تا نیست المنافعمشترک کشورهای اعضای از ایران اوّالً چراکه ندانستند؛
 عضو کشورهای با همکاری پی در ایران ایران اسالمی جمهوری آنکه دوم. بگیرد عهده بر را

 طبق خروج این و شود خارج آن از تواندمی خواست، که زمان هر و است صنفی کار برای
 ایران دولت که تصمیماتی از دسته آن آنکه سوم. است شده پذیرفته المللبین حقوق ضوابط
 نکند عملآنها  به و نپذیرد راآنها  تواندمی خود اعالم با باشد، داشته منفی نظر آن به نسبت

 در شورا مرحله، سه گذشت از پس نهایت در(. 181 -121: 1868 نگهبان، شورای پژوهشکده)
 امکان عدم همچون مواردی بنابراین ؛نمود تأیید را اصالحی یمصوبه 15/4/1861 تاریخ

 منافع با عضویت تغایر صورت در خروج برای سازوکار نبود ،هادولت از گروهی بر ریاست
 گیریتصمیم قدرت یکننده مخدوش مصادیق از دولت تکالیف و حقوق بودن نامشخّص ملی،

 .بود خواهند دولت

 سبیل نفی و نظام حفظ هایشاخص

 عدم هایشاخص سبیل، نفی و نظام حفظ یقاعده دو از استفاده با فقهی هایشاخص در
 هرچند. گردید استنباط کافران والیت وعلوّ  نفی اسالم، موجب به گریِتنظیم در اختالل
 هایاستدالل از برخی در اما ،است نکرده استفاده شاخص دو این از صراحت با نگهبان شورای
 .کندمی ذهن به متبادر را شاخص دو این کالم، فحوای و مفهوم نگهبان شورای

 هایگذاریسرمایه تخصصی مادر شرکت یاساسنامه تصویب از پس وزیران هیئت
. نمود ارسال نگهبان شورای برای اساسی قانون 15 اصل موجب به را اساسنامه ایران، خارجی
 مبنی تصریحی اساسنامه در اینکه به استدالل با 4516/81/12 یشماره نظر در نگهبان شورای

 است، نشده خارجی گذاریسرمایه جذب در ایران خارجی گذاریسرمایه قانون رعایت بر
 این، بر عالوه. داد تشخیص استقالل بر ناظر اصول مغایر 28/1/1812 تاریخ در را اساسنامه

 محو کنوانسیون به ایران الحاق به راجع 21/5/1812 تاریخ در 8612/81/12 یشماره نظر
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 شواری. کندمی افاده را اسالم موجب به گریتنظیم فحوای زنان، علیه تبعیض اشکال یهیّکل
 انجام به ملزم کنوانسیون، این به الحاق با دولت اینکه دلیل به را کنوانسیون به الحاق نگهبان

تشخیص  8 اصل 5 بند و 2 اصل« ج» بند مخالف ،شودمی اساسی قانون و شرع خالف مواردی
 به توانمی دیگر موارد از(. 128 و 65 ،21 صص ،1 ج ،1864 نگهبان، شورای پژوهشکده) داد

 فعالیت و ثبت امکان به نسبت وزیرنخست استفسار به پاسخ در شورا تفسیری ینظریه
 حفظ مبنای با اصلی که 11 اصل ذیل در شورا. نمود اشاره ایران در خارجی هایشرکت

 داشت اشعار 2/2/1861 مورخ 1115 یشماره تفسیری ینظریه در است، سلطه نفی و استقالل
 توانندمی ،اندنموده منعقد قانونی قرارداد ایران دولتی هایدستگاه با که خارجی هایشرکت»که 

 قانون( 8) ماده طبق منعقده قراردادهای حدود در خود هایفعالیت و قانونی امور انجام جهت
 نگهبان، شورای پژوهشکده...« )نمایند مبادرت ایران در خود شعب ثبت به هاشرکت ثبت

1866 :211.) 

 اسالم، موجب به گریتنظیم شاخص بر دیگر مشابه موارد و هانمونه این به استدالل وجه 
 از استفاده با را خود سیاسی جوامع امور هادولت قانون، حاکمیت اصل موجب به که ستا این

 مردم نمایندگان یاراده از خارج عوامل از قوانین حفظ نتیجه در. نمایندمی تنظیم قانون ابزار
 و هاارزش طریق از قانونی گریتنظیم حفظ موجب ،باشدمی ملی منافع با تغایر در که

 اساسی قانون و شریعت حافظ که نگهبان شورای استدالل، این با. شودمی جامعه آن هایعرف
 است ایران کشور شریعت و قوانین هرم با تغایر در که خارجی أمنش با هاییگریتنظیم است،

 شرع و قانون اسالمی، جمهوری سیاسی نظام در کهه  جامعه هایارزش بر مبتنی نظم مخلّ را
 شرع بر مبتنی قانونی نظام حفظ این عالوه بر. داندمی ه دارند اعتبار خود جایگاه در کدام هر
 صرف به تواننمی نتیجه در. نمود اثبات نیز نظام حفظ یقاعده از استمداد با توانمی را

 بلکه ؛نمود حفظ را نظام ،که در شاخص عدم وابستگی حاکمیت ذکر شد ملی منافع به استدالل
 از بخشی استقالل، اصل جمله از( ثانویه و اولیه احکام) شرعی موازین ایران، یجامعه نظام در

 .باشد باید نظام این بر حاکم روح دیگر تعبیری به یا و نظام این

در مواردی مانند اساسنامه مبتنی بر  توانمیمصادیق شاخص نفی علوّ و نفی والیت را نیز 
خارجی با رعایت تفوق برتری  هایشرکتبر این اساس، ثبت  گذاریسیاستبرتربینی و 

عضویت  یدر سهام و استرداد مجرمین به نظام قضایی کشوری کافر نشان داد. الیحه هاایرانی
، برای 1861ب سال (، مصوEFQMّ) کیفیّتجمهوری اسالمی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت 

گردید. مجمع حقوقی شورای نگهبان با ذکر این نکته که  اعالم نظر به شورای نگهبان ارسال
عضویت جمهوری اسالمی ایران در این بنیاد، افتخاری و بدون حق هر گونه اظهار نظر با حق 
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اصل  1ند ، ب8اصل  5رأی است، در مورد انطباق عضویت در این بنیاد با اصول استقالل )بند 
)سامانه جامع  شورا دانست ینیازمند بررسی اعضا را آن( اظهار نظری نکرد و 158و اصل  48

 نظرات شورای نگهبان(.

ست ا هدف بنیاد عبارت»: داشتمیبنیاد اروپایی مدیریت کیفیت بیان  یاساسنامه 2 یماده
ی از دنیا که در آن بینش اساس براروپایی  هایسازماناز ایجاد نوعی کیفیّت پایدار در 

جمله  بنیاد و از یشورای نگهبان با توجه به اساسنامه« .اروپایی برتر از همه باشند هایسازمان
این ماده، عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیّت را به سبب 

جب تقویت برخی از اروپایی در این بنیاد وجود دارد، مو هایسازماناینکه بینش برتربینی 
(، موجب عدم تأمین منافع 116: 1864، 1 جکشورهای معاند )پژوهشکده شورای نگهبان، 

بیگانگان بر ایران تشخیص داد. خصوصاً اینکه در موادّ بعدی  یملّی، ضرر به ایران و سلطه
این  بود و کارگروه مدیریتی اهداف بنیاد مورد تأکید قرارگرفته 11 یاساسنامه همچون ماده

بنیاد را مدیریت کرده و بر آن اساس  هایارزشبنیاد را موظّف نموده که رسالت و 
نماید؛ لذا پذیرش عضویت ایران، به نوعی مستلزم نقض  های درازمدّت وضعگذاریسیاست

 شد که مغایر با اصول استقالل تشخیص داده آمدمیبه موجب اسالم به حساب  یگرمیتنظ
 )سامانه جامع نظرات شورای نگهبان(.

 یسسهؤنیز شورای نگهبان ثبت شرکت یا م 8/2/1861مورّخ  24-ر 1128در نظر تفسیری 
را مشروط به اینکه  هاخارجیایرانی توسط  هایشرکتخارجی در ایران یا مشارکت در سهام 

بلکه تفوّق و برتری  محدودیتی برای سهامداران و مدیران ایرانی در مجامع عمومی حاصل نشود
)پژوهشکده شورای نگهبان،  ندادتشخیص  11بینی شود، مغایر اصل مشهود سهامداران ایرانی پیش

استرداد  یدر خصوص معاهده 52224/81/62 ی(. همچنین در نظر شماره211-261: 1866
فی سبیل، ن یمجرمین بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین، شورا با استناد به قاعده

تحویل شخص مسلمان به کفّار جهت محاکمه در چین را مصداق بارز تسلّط و تفوّق کفّار بر 
 (.161: 1865است )پژوهشکده شورای نگهبان،  خالف شرع اعالم نموده را آنمسلمانان دانسته و 

 شورا که ستا این مبیّن گردید، مطرح فقهی هایشاخص ذیل شورا اتنظر از که مصادیقی
. است بوده استقالل تأمین و حفظ دنبال به سلطه نفی یعنی اساسیمقنّن  مبنای بر صریحت با

 بررسی مورد مباحث این محمل و شورا استداللی هایگاهتکیه مبنا، این از شورا نگاه فهم برای
 ردّ جهت در و اسالمی مقررات و قوانین بر مبتنی گریتنظیم حفظ برای شورا. قرارگرفت

 مانند مصادیقی ایران، اسالمی جمهوری حکومتی نهادهای توسط کفار برتری و والیت پذیرش
 مبنای و دولت استقالل مفهوم ناقض را کفار توسط گذاریمقرره سهامداری، تملّک، محاکمه،
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در حقیقت شورای نگهبان با استعانت از مبانی فقهی در عمل . است داده تشخیص سلطه نفی
 و قانونگذاری در شورا منفعل نقش هرچند. لطه پرداخته استبه تبیین شاخص قانونی نفی س

 در استقالل هایشاخص از ایجابی هایجنبه موازین، با قوانین مغایرت عدم صرف کفایت
 وضعیت حفظ بر عالوه تواندمی نگهبان شورای اما دهدمی نشان فروغکم را شورا نظرهای
 با نیز را مقرّرات و قوانین اساسی، قانون چهارم اصل به مستند استقالل، یزمینه در موجود
 .دهد تطبیق دولت کامل استقالل اسالمی میزان

 گیرینتیجه

قانون  154و  2استقالل در قانون اساسی جمهوری اسالمی به عنوان هدف میانی در اصول 
اساسی برای رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی آمده است و در بدو امر تحقق کامل 

بلکه مامورٌ به قانونی، حرکت در جهت تحقق استقالل با استفاده از  ،هدف، مراد مقنّن نبوده است
( و ارزیابی 12، 11، 11، 11، 11، 48، 6، 8، 2قانونی )از جمله اصول  هایروشاصول، ابزارها و 

نزدیک شدن به هدف و انجام اوامر قانونی است. سنجش میزان حرکت دولت  یلحظه به لحظه
. در بیان گرددمیمیسور  هاییشاخص، با وجود معیارها و المللیبینبه سمت استقالل در روابط 

. منابع و مبانی این معیار قانونی، در نظر نمایدمیمقنّن اساسی شاخص نفی سلطه این نقش را ایفا 
دم اندیشمندان حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفت که از مجموع کالم ایشان پنج شاخص ع

محدودیت ملّت در شکوفا کردن استعدادها، مخدوش نشدن قدرت برتر )حاکمیّت( در 
به موجب اسالم، نفی عزت  گریِتنظیم، عدم اختالل در هادولتنابرابری  اساس برسازی تصمیم

 هایشاخصبه معنای عدم وجود  هاشاخصو نفی والیت کافران مستنبط گردید. سلبی بودن این 
لکه به موجب حکم عقل و بیان برخی از فقها ایجاد مقدمات مانند وجوب رفع ایجابی نیست. ب

 سلطه و ایجاد موجبات برتری نیز در مفهوم استقالل گنجانده شده است.

قرابت مفهومی حاکمیّت در بیان  ،شودمی حاصل مزبور هایشاخص جمع از آنچه
 ، والیت()قدرت برتر حاکمیّتحقوقدانان و والیت در بیان فقها است که با وابستگی 

 این مجموع به همخدوش گردیده ک (گری امور اجتماعی بر اساس برتری مسلمانانتنظیم)
 و ملّی منافع به که حالتی. شودمی اطالق سلطه یکدیگر، با هادولت تعامالت در حالت

 حل ایبر هادولت وابستگی دیگر، بیانی به. زندمی ضربه ملّت یک استعدادهای شکوفایی
 اساسی و الهی گذارقانون نهی مورد ،است مشهودی و معهود امر که ملّی منافع تأمین و مسائل

 گریتنظیم و والیت زمام دولت، که است استقالل ناقض زمانی وابستگی بلکه، نگرفته قرار
 در اسالمی دولت که بزند پیوند دیگر دولت تصمیمات به ایبه گونه را خود جامعه امور
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در بیان . بگیرد قرار خود مصالح تأمین برای باالتر جایگاهی در مقابل دولت و ذلّت یمرتبه
در داشتن قدرت  ()فارغ از اسالمی و غیراسالم هاحقوقدانان این کهتری با برابری حاکمیت

 یاما در بیان فقها والیت برتر در تنظیم امور جامعه .است برتر در پیگیری منافع تبیین شده
 عزت، حکمت و مصلحت دانسته شده است. اساس برقّ اسالم و مسلمین اسالمی ح

قانون اساسی، مفهوم استقالل را عمدتاً با شاخص نفی  مؤسّسشورای نگهبان نیز مانند نهاد 
فکری و نگاه شورای  یسلطه مورد بحث قرار داده است. برای فهم بهتر این شاخص در زمینه

ح بیشتری بر نفی سلطه داشتند، به مصادیق دیگر که محورشان نگهبان، عالوه بر مصادیقی که تصری
، توجه نمودیم. این توجه عالوه اندکردههای ضمنی استفاده اما از بیان ،استقالل و نفی سلطه است

مستنبط در متن را در نگاه شورا مشخص نمود، مصادیق و زوایای  هایشاخصبر اینکه جایگاه 
رد. برخالف آنچه که مشهور است، استقالل دولت به معنای عدم بیشتری را نیز برای ما روشن ک

یک از موارد استناد وابستگی نیست و در نگاه شورا نیز طبق استقرایی که صورت پذیرفت، در هیچ
به صرف وابستگی دولت برای مغایرت با اصل استقالل نشده است؛ بلکه با استناد صریح و یا 

تطبیق دهد.  هاشاخصشورا سعی نموده که مصادیق را با آن  استنباط شده، هایشاخصمفهومی به 
نفی سبیل در نگاه شورا به دلیل نزدیکی مفهومی سبیل و سلطه  یفقهی ذیل قاعده هایشاخص
مستنبط از دو مبنای عدم وابستگی نابرابر حاکمیت و  هایشاخصاما  نماید،میجلوه  ترپررنگ

. مصادیقی مانند تملک بدون قید و اندگرفتهحفظ نظام نیز به شکل ضمنی مورد استدالل شورا قرار 
شرط برای دولت و اتباع خارجی، نامشخّص بودن حقوق و تکالیف دولت در صورت عضویت در 

در داخل ایران،  گذاریسرمایهری اسالمی ایران برای ، عدم رعایت قوانین جمهوالمللیبینشورایی 
مبتنی بر برتربینی، تحویل مسلمان به نظام قضایی کفار در نگاه شورای نگهبان از  یاساسنامه

 .اندشدهو در نتیجه ناقض استقالل محسوب  هاشاخصمصادیق این 
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