فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /سال سوم ،پاييز  ،9313شماره  ،1صفحات  72تا 05

مفهوم امت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ایران
محمدجواد ارسطا ،*1حامد نيكونهاد

**2

 .1استاديار دانشكدهي حقوق پرديس فارابي دانشگاه تهران ،قم ،ايران
 .2دانشجوي دکتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
پذيرش9313/8/91 :

دريافت9313/3/8 :

چکيده
بازشناس ي کليدواژگان قانون اساسي ،گذرگاهي مهم براي شناخت مطلوب منظومهي حقوق اساسي
در هر نظام سياسي است .آنگاه که يک کليدواژه ريشه در مباني اعتقادي و نظريهي سياسي زيربناي
نظام حقوق اساسي داشته باشد ،اين بازشناسي اهميتي دوچندان مييابد« .امت» از دانشواژههايي
است که درونمايهي ديني و صبغهي اسالمي داشته و از ادبيات ديني به قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران راه يافته است.
بررسي ابعاد نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي حاکي از آن است که اين واژه ضمن حفظ
اصالت ديني خود ،با تحوالتي در حوزهي مفهوم و دايرهي شمول در برخي کاربردها وارد ادبيات
قانون اساسي شده است .در اين نوشتار به شيوهاي توصيفي و تحليلي به اين پرسش نظر افكندهايم
که «امت» در انديشهي ديني و حقوق اساسي جمهوري اسالمي چگونه فهميده شده و چه گسترهي
شمولي دارد و چنين رهاوردي به دست دادهايم که اين کليدواژه در کاربردهاي گوناگون خود در
قانون اساسي ،بهرغم برخي همسانيها ،به يک معنا بهکار نرفته است ،بلكه حامل معاني مختلف و
در پي آن دربردارندهي گروههاي جمعيتي متفاوتي است.

کليدواژهها :امت اسالمي ،جامعهي اسالمي ،قانون اساسي ،ملت مسلمان ،نظام حقوق اساسي
جمهوري اسالمي.

* E-mail: arasta@bou.ac.ir
** نويسندة مسئول

E-mail: hamednikoonahad@chmail.ir
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مقدمه
گسترهي جمعيتي دولتها در نظامهاي سياسي امروزي ،بهطور معمول با عنوان «ملت» يا
«مردم» شناخته ميشود .ملت ،در رويكردي حقوقي و سياسي ،آن گروه انساني است که
اعضاي آن در اثر عوامل پيونددهندهي مادي و معنوي به يكديگر وابسته شوند و نسبت به

جماعت احساس تعلق کنند و سرنوشت خود را با ساير اعضا يكي بدانند (قاضي شريعت-
پناهي .)75 :1131 ،ملت نمايانگر بعد انساني جامعهي سياسي و عنصر جمعيتي دولتهاي
مدرن است و رابطهي تنگاتنگي با مقولهي تابعيت دارد .ازاينرو محور بحث در بعد جمعيتي
در حقوق اساسي کنوني همانا ملت است .اما در ادبيات ديني و بهويژه در انديشهي سياسي

اسالمي ،براي اشاره به مجتمع اسالمي از اصطالح «ملت» استفاده نشده و با وجود کاربرد ملت
در متون ديني( )1به معناي دين و آيين ،هيچگاه براي اشاره به جامعهي اسالمي ،واژهي «ملت»
بهکار نرفته است (مطهري ،بيتا ،ج  .)06-75 :11در مقابل براي اشاره به مسلمانان بهعنوان
اعضاي تشكيلدهندهي جامعهي اسالمي ،واژهي «امت» جعل شده است .بدين ترتيب يكي از
کليدواژگان پرکاربرد در انديشهي سياسي اسالمي ،دانشواژهي امت است .اين دانشواژه
بهصورت پرشماري در منابع ديني همچون قرآن کريم و روايات رسيده از پيشوايان
معصوم(ع)بهکار رفته و در حوزهي انديشهي سياسي در کنار مفهوم امامت مطرح شده است.
از سوي ديگر ،در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران بهمثابهي بنياديترين سند مدون و
ترسيمکنندهي رابطهي سياسي ميان مردم ايران و طبقهي حاکم ،از اين واژه بارها استفاده شده
است؛ بهطوريکه عالوهبر مقدمهي قانون اساسي ،در اصول  165 ،75 ،11 ،7و  155نيز قابل
مشاهده است .با توجه به اينكه نظام جمهوري اسالمي برگرفته از انديشهي اسالمي پايهگذاري
شده و در جايجاي قانون اساسي بر اين مهم تصريح شده است )2(،بهنظر ميرسد واژهي امت
در قانون اساسي ،همان درونمايهي اسالمي را داشته باشد .با اين حال ،وجود واژگاني همچون
ملت براي اشاره به جامعهي ايران ،که بالطبع و بالتبع اقتضائات خاصي در انديشهي حقوق
اساسي دارد ،اين ترديد را پديد آورده که امت در منظومهي قانون اساسي دقيقاً به چه معناست
و کدام دسته از مردم را در بر ميگيرد؟ پرسش مهمي که مطرح است آنكه مفهوم اين واژه در
قانون اساسي چه نسبتي با معناي آن در انديشهي اسالمي دارد و امت شامل چه گروههاي
انساني در جامعه ميشود؟
اهميتِ يافتن پاسخ در اين زمينه روشن بهنظر ميرسد .عالوهبر اهميتِ دانستن کليدواژگان
قانون اساسي بهطور کلي ،شناخت صحيح اين دانشواژه تأثير مستقيمي در شناخت جامعهي
سياسي زيربناي حقوق اساسي ايران دارد؛ چراکه حقوق اساسي بر مدار جامعهي سياسي
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ميچرخد و اساساً در بستر جامعهي سياسي ،حقوق اساسي شكل ميگيرد و حقوق اساسي
درصدد تمشيت جامعهي سياسي با اصول حقوقي است )1(.ازاينرو شناخت جامعهي سياسي
به ارزيابي و شناخت حقوق اساسي متناظر با آن و مؤلفههاي آن کمک ميکند .شايان ذکر است
که موضوع اين مقاله با توجه به پرسش محوري آن ،تبيين نسبت ميان امت و ملت در قانون
اساسي يا انديشهي اسالمي و چالشهاي پيشروي آن نيست ،بلكه مراد ،واکاوي مفهوم و
طيف امت است؛ همانطورکه در عنوان مقاله بهخوبي منعكس شده است.
تتبع نگارنده حاکي از آن است که در مورد گستره و مفهوم کليدواژهي امت در حقوق
اساسي ايران بحث جداگانهاي صورت نگرفته

است؛()1

اگرچه در ادبيات ديني و آراي

انديشمندان اسالمي در اين زمينه بحث شده است که در قسمت نخست مقاله ،با بياني متفاوت،
به طرح و بررسي آنها پرداخته ميشود .ناگزير در اين راستا به شيوهي توصيفي و تحليلي،
نخست با کاوش در منابع اصيل ديني مفهوم امت و طيف آن ،آنگونهکه در منابع يادشده
بازتاب يافته ،بازشناسي ميشود .سپس با جستوجو در قانون اساسي و ساير منابع حقوق
اساسي جمهوري اسالمي سعي ميشود معناي دقيقي براي واژهي «امت» ارائه شود تا از اين
رهگذر روشن شود چه نسبتي ميان کاربرد اين واژه در قانون اساسي و متون اسالمي قابل
تصوير است و آيا مفهوم امت با همان درونمايهي مأنوس و مألوف اسالمي خود وارد ادبيات
قانون اساسي شده يا آنكه کاربردهاي متفاوتي داشته است.

 .1امت در اندیشهي اسالمي
براي آشنايي با اين واژه در منظومهي انديشهي اسالمي الزم است پس از اشاره به معاني
لغوي ،با غور در منابع انديشهي اسالمي و آراي انديشمندان ،ابعاد اين دانشواژه را بكاويم.

 .1-1امت در لغت
«امت» ،از ريشهي «أَمَّ» به معناي قصد و آهنگ کردن و روانه شدن گرفته شده است
(صاحببن عباد و اسماعيلبن عباد1111 ،ق ،ج101 :16؛ قرشي1112 ،ق ،ج  .)113 :1در
تعريف «امت» که جمع آن امم است ،گفته شده امت هر جماعت و گروهي است که امري
آن ها را گرد هم آورد؛ خواه دين واحد ،زمان واحد يا مكانِ يكسان باشد؛ خواه اين امرِ جمع-
کننده و گردآورنده از روي اختيار بوده باشد يا نباشد (اصفهاني1112 ،ق .)37 :در تعريفي
ديگر امت ،جماعتي خوانده شده که وجه مشترکي ،بهعنوان نمونه در قصد يا نظر ،دارند
(قرشي1112 ،ق ،ج  .)113 :1افزونبر اين گفته شده امت ،گروهي از مردم هستند که
اکثريتشان از اصل و منشأ واحدي بوده و صفات موروثي ،منافع و آرزوهاي يكسان آنها را
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گرد هم آورده يا آنكه امر واحدي مانند دين يا زمان يا مكان آنها را جمع کرده باشد (سعدي،
1163ق .)27 :برخي نيز امت را به ملت (آيين) و آن کساني که در برابر ملت کفر ،به اسالم
منتسباند تعبير کردهاند (عاملي1111 ،ق )7(.)21 :از مجموع اين تعاريف چنين حاصل ميشود
که امت ،گروه بههمپيوستهاي است که بر محور وجه مشترکي گرد يكديگر ميآيند و قصد
واحدي دارند .به تعبير ديگر ،امت به مردم و جامعهاي گفته ميشود که نه تنها داراي فرهنگ
است ،بلكه آهنگ نيز دارد .فرهنگ داشتن ،مقدمهي آهنگ داشتن است و آهنگ به معناي
قصد ،عزم ،تصميم و اراده است (جوادي آملي.)231 :1137 ،

 .2-1امت در قرآن
در قرآن کريم واژهي امت بهصورت مفرد يا جمع در مجموع  01بار بهکار رفته است
(عبدالباقي .)111-112 :1151 ،ولي در همهي اين موارد ،يک معنا از آن مراد نشده است .در
برخي موارد به معناي کل موجودات مسئول در خلقت (انسان و جن) ،گاهي بهعنوان مطلق
گروههاي انساني و اقوام و قبايل ،گاه بخشي از جامعهي اسالمي و گاه کل جامعهي اسالمي
مدنظر بوده است.
در تفسير نمونه و به مناسبت آيهي  72سورهي مؤمنون ادعا شده در تمام مواردي که
کلمهي «امت» در قرآن مجيد بهکار رفته است ،معني جمعيت و گروه از آن اراده شده ،مگر در
بعضي موارد استثنايي مانند آيهي  22سورهي زخرف( )0که با قرينهي خاصي توأم بوده و امت
مجازاً به معناي مذهب بهکار رفته است (مكارم شيرازي ،1151 ،ج .)273 :11
اما تفليسي در وجوهالقرآن معاني متعدد واژهي امت در قرآن را به  5دسته طبقهبندي کرده
است (تفليسي ،بيتا ،ج  .1 :)16-25 :1امت به معناي« خويشان پدري» (بقره123 :؛ آل عمران:
111؛ مائده00 :؛ اعراف)175 :؛  .2امت به معناي «کيش و آيين» (بقره111 :؛ يونس15 :؛
مؤمنون )72 :که در همگي يعني بر آيين اسالم بودند و در مورد آخر يعني آيين اسالم
بهتنهايي؛  .1امت به معناي «سالها» (هود)3 :؛  .1امت به معناي «هنگام و مدت» (يوسف)17 :؛
 .7امت به معناي «قوم» (نحل52 :؛ حج)11:؛  .0امت به معناي «پيشواي يگانه در دانش» (نحل:
)126؛  .5امت به معناي «امت محمد»(ص) بهطور خاص (بقره111 :؛ آل عمران)116 :؛  .3امت
به معناي «آن کافران که در روزگار پيامبر خاتم بودهاند» (رعد)16 :؛  .5امت به معناي «خلق»
(مخلوقات) (انعام.)13 :
عالمه طباطبايي به مناسبت آيهي  123سورهي

بقره()5

بحثي در خصوص معناي امت در

قرآن ،مطرح کردهاند .ايشان با استناد به حديثي از امام صادق(ع) (عياشي1136 ،ق ،ج-06 :1
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« ،)01امة مسلمة» در اين آيه را بر پيامبر خاتم(ص) و ائمهي معصوم(ع)صادق دانستهاند
(طباطبايي ،1151 ،ج  .)110 :1ايشان براي دفع دخل مقدر نسبت به اينكه چرا امت را ،بر
خالف خطابهاي عام

قرآني()3

و بدون قرينه ،بر چنين معناي مضيقي حمل کرده ،مينويسند

که اطالق کلمهي «امت» محمد(ص) در مورد عموم مردمي که به دعوت آن جناب ايمان
آوردهاند ،اطالقي است نوظهور و مستحدث ،به اين معنا که بعد از نازل شدن قرآن و انتشار
دعوت اسالم اين استعمال شايع شد ،بهطوريکه از هر کس پرسيده ميشد «از امت چه کسي
هستي؟» ميگفت« :از امت محمد(ص)»؛ حال آنكه از نظر لغت کلمهي امت به معناي قوم
است (طباطبايي ،1151 ،ج .)115 :1
البته بهزعم ايشان بهطور کلي معناي کلمه ،از نظر عموميت و وسعت ،و خصوصيت و
ضيق ،تابع موردي است که لفظ «امت» در آن استعمال ميشود ،يا تابع معنايي است که گوينده
از لفظ اراده کرده است .براي مثال در آيهي  116سورهي آل عمران ،با در نظر داشتن مقام آن،
که مقام منت نهادن و تعظيم و ترفيع شأن امت است ،بيشک شامل تمامي امت اسالم
نميشود .آنگاه نتيجه ميگيرند که معناي کلمهي امت برحسب اختالف موارد ،معاني مختلفي
دارد (طباطبايي ،1151 ،ج  .)113-115 :1ايشان در ذيل آيهي  211از سورهي بقره در
مقايسهي ميان ناس و امت ميگويند :ناس عبارت است از افرادي از انسان که دور هم جمع
شده باشند ،امت نيز همين معنا را داراست .ولي ايشان با توجه به ريشهي لغوي امت معتقدند
اگر امت بر جماعت اطالق شده ،بر هر جماعتي اطالق نشده ،بلكه جماعتي است که افراد آن
يک مقصد و يک هدف داشته باشند ،و اين مقصد واحد رابطهي واحدي ميان افراد باشد و به
همين سبب توانستهاند اين کلمه را بر يک فرد نيز اطالق کنند (طباطبايي ،1151 ،ج :2
ازاينرو ايشان امت در آيهي  52سورهي

انبيا()16

)5(.)137

را به معناي جماعتي ميدانند که مقصد

واحدي آنها را جمع کرده باشد .به بيان ايشان ،خطاب در آيهي شريفه بهطوريکه سياق آن
گواهي ميدهد ،خطابي است عمومي ،که تمامي افراد مكلف بشر را در بر ميگيرد .مراد از
امت در اينجا نوع انسان است ،که معلوم است نوع براي خود وحدتي دارد ،و همهي انسانها
در آن نوع واحدند و آيه را چنين معنا ميکنند که اين نوع انساني ،امت شما بشر است ،و اين

هم واحد است (همه در انسانيت يكي هستند) ،پس امت واحدهاي هستيد و من – اللَّه -

پروردگار شما هستم ،زيرا مالک و مدبر شمايم ،پس تنها مرا ،و نه ديگران را ،بپرستيد
(طباطبايي ،1151 ،ج .)177 :11
دقت در نكات مذکور نشان ميدهد که نميتوان معناي واحدي را براي امت در قرآن در
نظر گرفت .بلكه در هر مورد بنا به سياق آيات يا قرينه و دليل خاص بايد معناي متناسبي براي
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اين واژه يافت .البته بهنظر ميرسد آنگاه که امت ناظر و منصرف به مسلمانان است ،مراد کل
مسلمانان در طول تاريخ يا گروهي از آنها بوده است)11(.

 .3-1امت در احاديث و روايات
کليدواژهي امت در لسان روايات اغلب دال بر جامعهي ايماني مسلمانان است ،يعني
عدهاي که بر مبناي اشتراک در عقيده گرد يكديگر آمده و همگي به يگانگي خداوند و پيامبري
رسول خاتم(ص) شهادت دادهاند .اما گاه به معناي اخص امامان معصوم(ع) نيز حمل شده
است .البته گاه بهصورت مطلق و به معناي هر گروه و جمعيت نيز آمده است)12(.

 .1-3-1امت به معناي گروندگان به اسالم و نبي تا پايان تاريخ
لفظ امت در احاديث اغلب دال بر اسالمآورندگان و گروندگان به دين مبين اسالم و پيامبر
خاتم(ص) است؛ يعني کليهي کساني که ،فارغ از هر گونه عوارض و تعلقات قومي ،نژادي،
زباني ،جغرافيايي و غير اينها ،در طول تاريخ و عرض جغرافيا به وحدانيت خدا و نبوت و
رسالت حضرت محمد بن عبداهلل(ص) شهادت دهند و داخل در اسالم شوند ،در زمرهي امت
اسالم قرار ميگيرند .بسياري از اين دست روايات از پيامبر اکرم(ص) نقل شدهاند و امت به
شخص ايشان انتساب يافته است .براي نمونه از ايشان نقل شده که ايشان بر امت خود نه از
فقر و تنگناي اقتصادي بلكه از سوءتدبير بيمناک بودهاند (ابنأبيجمهور1167 ،ق ،ج  )15 :1يا
حضرتش ،امت خود را امتي مورد رحمت خداوند ناميدهاند (قضاعي )170 :1101 ،و آنها را
به رفعت جايگاه و بهرهمندي و برتري در زمين بشارت دادند (طبرسي1156 ،ق .)11 :در
حديثي از امام صادق(ع) ،از جامعهي مسلمين در طول تاريخ به «امت محمد» تعبير شده که
خداوند نماز ،زکات ،روزه ،حج و واليت اهلبيت(ع) را بر آن واجب فرموده است (کليني،
1165ق ،ج 256 :3؛ عاملي1165 ،ق ،ج  .)10 :1در برخي از کلمات رسول اکرم(ص) که
جماعت مسلمانان با عنوان امت به ايشان نسبت داده شدهاند ،اوصاف متعددي براي بهترين
افراد در ميان امت (خير أمتي) برشمرده شده که همگي دال بر جامعهي ايماني مسلمانان است
(ورام بن أبيفراس1116 ،ق ،ج  121 :2و ج31 :1؛ ابنبابويه1111 ،ق ،ج 111 :2؛ عاملي،
1165ق ،ج  27 :5و ج .)271 :17

 .2-3-1امت به معناي امامان معصوم و حجج اهلل؛ پيشواي عادل و نمونه
عالوهبر معناي رايج و گستردهي امت به معناي جامعهي مسلمانان ،در برخي روايات،
بهويژه با نوعي تفسير و تأويل آيات قرآن ،امت منطبق بر امامان معصوم(ع) شده است؛ يعني
امت حمل بر گروه خاصي از امت محمد(ص) شده است که برگزيدگان و بهترينِ امت و
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پيشواي آنان هستند.
امام باقر(ع) «امت وسط» در آيهي  111سورهي بقره( )11را به «امت عدل» معنا کرده و آن را
بر امامان معصوم(ع) تطبيق دادهاند که گواه بر مردم در روز قيامت باشند (مجلسي1161 ،ق ،ج
 )112 :21و در تبيين آنكه امت در اين آيه قابل تطبيق بر همهي گروندگان به اسالم نيست،
تصريح فرمودهاند که در ميان امت کساني هستند که شهادتشان در دنيا پذيرفته نيست و
ازاينرو استشهاد آنها از سوي خدا در سراي آخرت جايز نيست (مجلسي1161 ،ق ،ج :21
 .)171امام صادق(ع) نيز در پاسخ به پرسشي در مورد آيهي يادشده ،فرمودند که ما (امامان
معصوم و عترت پيامبر) ،امت وسط و گواه بر مردم و حجتهاي خداوند در زمين هستيم
(کليني1165 ،ق ،ج  :1؛ عياشي1136 ،ق ،ج .)01 :1

 .3-3-1امت به معناي جمعيت و مطلق گروههاي انساني و اقوام
در برخي روايات ،امت در کاربردي نزديک به معناي لغوي آن يعني گروه و جامعهي
انساني بهکار رفته است ،بهنحوي که شامل هر جمعيتي با هر اعتقاد و رويكردي ميشود و تنها
بر نوعي انسجام اجتماعي داللت دارد .براي مثال امام علي(ع) ،هر امت و جامعهاي را داراي
آفتي دانستهاند و بنياميه را آفت امت اسالمي معرفي کردهاند (ابنحيون1165 ،ق ،ج .)723 :2
امام رضا به نقل از رسول خدا(ص) فرمودند که هر امتي ،صديق و فاروقي( )11دارد و صديق و
فاروق امت پيامبر(ص) ،عليبن ابيطالب(ع) است (ابنبابويه1153 ،ق ،ج  .)11 :2از امام
صادق(ع) نقل شده که هر زمان و هر امت ،امامي دارد ،و هر امت با امام خود برانگيخته
ميشود (مجلسي1161 ،ق ،ج  .)163 :5اين بيان عالوهبر تالزم امت و امام و رابطهي تضايفي
آنها ،از کاربرد معناي مطلق براي امت حكايت دارد .در روايت ديگري از امام صادق(ع)
منقول است که هر جامعه و ملتي براي خود ازدواجي دارند که بهوسيلهي آن از زنا جلوگيري
و دوري ميکنند (کليني1165 ،ق ،ج .)121 :2
بنابراين در لسان روايات ،امت به يک معنا بهکار نرفته است ،اما آنگاه که براي اشاره به
طيف مسلمانان استعمال شده ،مراد همهي گروندگان به آيين اسالم و مؤمنان به پيامبري رسول
خاتم(ص) است.

 .4-1امت از ديدگاه انديشمندان اسالمي

()17

در گفتمان شيعه ،از نظر دين اسالم عاملي که بهوسيلهي آن امت ساخته ميشود ،ايمان و
عقيده است .جامعهي انساني که همهي افراد آن ايمان و عقيدهي واحدي دارند ،ميتوانند
براساس يک اعتقاد و تعهد به يک مكتب زندگي کنند و بر چنين اجتماعي شايسته است که
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عنوان «امت» اطالق شود و اگر چنين هماهنگي در اعتقاد در ميان افراد آن نباشد ،عنوان امت بر
چنين جامعهاي صادق نيست .مبناي اين ديدگاه بر اين انديشه استوار است که يگانگي افراد و
تحقق امت واحد ،وابسته به اين است که افراد در انتخاب شرکاي زندگي خود آزاد باشند و اين
در صورتي امكانپذير است که افراد با هم توافق فكري داشته باشند ،زيرا اتحادي که از اشتراک
در خاک و خون و زبان حاصل ميشود ،نميتواند از اختالف فكري جلوگيري کند .اتحاد و
هماهنگي فكري و عقيدتي است که بهتنهايي ميتواند ميان افراد پيوند ناگسستني برقرار سازد
(سبحاني .)150-157 :1156 ،مسلمان همواره بايد بداند که عضو جامعهي اسالمي و جزئي از
اين کل است و جزء يک کل و عضو يک پيكر بودن ،خواه ناخواه شرايط و حدودي را ايجاب
ميکند و غيرمسلمانان عضو يک پيكر ديگرند (مطهري ،بيتا ،ج  .)275 :1دين اسالم خواسته
است مسلمانان بهصورت واحد مستقلي زندگي کنند؛ نظامي مرتبط و اجتماعي پيوستهاي داشته
باشند؛ هر فردي خود را عضو يک پيكر يعني جامعهي اسالمي بداند تا جامعهي اسالمي قوي و
نيرومند شود و جامعهي مسلمانان برتر از ديگران باشد (آل عمران .)115 :ازاينرو ايمان ،مالک
برتري قرار گرفته است .ايمان مالک وحدت و رکن شخصيت و تكيهگاه استقالل و موتور
حرکت جامعهي اسالمي است (مطهري ،بيتا ،ج  .)201 :1ازاينرو امت اسالمي گروهي از مردم
هستند که حول محور يكسان عقيدتي که خالق واحد و ايمان به رسوالن او و اعتقاد به حرمت
انسان و حقوق انسان و اخالق انساني است ،گرد آمده و متحد شدهاند .در اين تعريف ،امت
اسالمي آن جامعهي انساني است که با جهانبيني خاصي متمايز ميشود و آن ،توحيد الهي و
اعتقاد به پيامبران و پيامبري آنان و به امامت (رهبري الهي و سياسي) و به جهان آخرت و به
ثواب و عقاب و به قوانين صادره از طريق وحي ،و اعتقاد به اينكه انسان منزلتي واال به اندازهي
خالفت خدا در زمين دارد ،است (حسيني خامنهاي1121 ،ق.)165 :
برخي بر اين باورند که امت در فرهنگ اسالمي داراي دو مفهوم عام و خاص است؛ بدين
صورت که امت در معناي عام مترادف با واژهي شعب (ملت) است ،يعني مجموعهاي از مردم
که وطن واحد و مصالح مشترک آنها را گرد يكديگر ميآورد و اين مصالح از طريق حاکميت
و رهبري سياسي واحد به تحقق ميرسند .اما امت به مفهوم خاص ،مجموعهاي از مردم هستند
که ايمان آنها به ارزشهاي مشترکي ،که اين ارزشها در رهبري واحد و نظام واحد زندگي
تبلور يافتهاند ،آنها را گرد يكديگر آورده است .در اين نگاه امت به معناي دوم ،همان هدفي
است که انبيا در پي شكلدهي و عينيت بخشيدن به آن براساس ارزشهاي عالي بودهاند .امت
به اين معنا در دو امر اساسي از معناي نخست متمايز ميشود؛ اول آنكه آن عنصر بشري که
عنصر امت (به معناي خاص) از آن ،شكل و مايه ميگيرد ،جز در انسان واحد متمثل و عيان
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نميشود؛ انساني که در او ارزشهايي که بدانها معتقد است ،عينيت مييابد و در نتيجه ،او
«امت» ميشود .همانطورکه در قرآن (نحل )121-126 :در مورد حضرت ابراهيم(ع) چنين
گفته شده است .در تبلور مفهوم امت ،کميت و تعداد بشر دخيل نيست و نقش اساسي در اين
معنا به عنصر کيفي اختصاص دارد و اين معنا ،بر خالف معناي امت به مفهوم عام آن است؛
چراکه در شكلگيري مفهوم عام امت ،عنصر کمّي نقش اساسي دارد .دوم آنكه امامت امت به
معناي خاص حالتي حقيقي و واقعي است و امري اعتباري نيست که دائرمدار وضع و اعتبار
باشد و ازاينرو موافق سنت تكويني تخلفناپذير الهي جريان مييابد و اين مخالف مفهوم عام
امت است؛ چراکه امامت و رهبري امت (ملت) ،نفياً و اثباتاً حالتي اعتباري است که بر مدار

وضع و قرارداد اجتماعي ميگردد و امت به اعتبار خاصي فردي را براي رهبري امت برمي-
گزيند و خودِ امت پس از گذشت زماني فرد ديگري را به رهبري برميگزيند .يكي از امور مهم
و دغدغههاي انبيا ،شكل دادنِ امتي بود که عنصر کيفي آن را تحكيم سازد؛ آنگاه دايرهي اين
امت در سطح کمّي را توسعه دهند تا تعداد هرچه بيشتري از مردم را در بر گيرد .يكي از نتايج
گسترش کمّي امتِ داراي عنصر کيفي ،بهوجود آمدن امتي (ملتي) است که در آن معيارهاي
امت به معناي خاص جلوهگر باشد (اراکي1127 ،ق.)17-11 :
در اين نگاه در واقع ،امتِ کمّي که اسالم در پي تحقق آن است ،در گرو توسعهي ام ِ
ت
کيفي است که همان امام است ،يعني هر فردي که ارزشهاي الهي در او متجلي شود ،همچون
حضرت ابراهيم(ع) خود ،امت ميشود و او بايد سعي کند امت به معناي عام يا همان شعب و

ملت و تودهي جامعه را ارتقا دهد تا همه به سطح امت کيفي برسند و آن امت کيفي توسعه-

يافته ،امت مدنظر اسالم است.
قدر مسلم آنكه در فرهنگ اسالمي پيوند اساسي و مقدس آحاد مردم(ناس) ،بر پايهي
مواردي همچون اشتراک در خون و نژاد يا خاک و مرزهاي جغرافيايي يا تجمع و اشتراک در
هر نوع مقصد و آرمان يا همگوني در شكل کار و بهکارگيري ابزار آن يا تشابه در حيثيتهاي
اجتماعي و نوع زندگي يا همسنگري در مبارزه با دشمن مشترک يا اشتراک در منافع طبقاتي
نيست .اساسيترين عامل وحدت و پيوند اجتماعي ،حرکت مشترک ناس بر روي خط و راه
مشخصي است که آگاهانه در جهت مقصد معيني انتخاب کردهاند ،و رهبري مشترک ،الزمهي
اين نوع وحدت و پيوند اجتماعي است .ازاينرو ،دو واژهي امام و امت در تحليل نهايي داراي
دو معني متالزم و به تعبير منطقي نسبي و متضايفين هستند (عميد زنجاني1121 ،ق ،ج :2
257 -251؛ شريعتي .)072-071 :1132 ،براساس کتاب و سنّت و اصول عقيدتي و عملي
برآمده از آنها ،تمام مكتب به عامهي مردم نظر دارد و در خدمت ناس است؛ ولي در ميانِ
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عامهي مردم ،آن کساني که بر محورِ اين مكتب جمع ميشوند و شكل ميگيرند و بر پايهي
اعتقاد به اسالم و التزام به اسالم ،مجموعهاي را پديد ميآورند ،امت ناميده ميشوند .بنابراين
امت ،غي ر از ناس است و از نظر مكتب اسالم ،امت حتماً به امامت نياز دارد (حسيني بهشتي،
 .)16-15 :1156از ديدگاه شهيد بهشتي وقتي مردمي بخواهند امت شوند ،يعني جمعي
بههمپيوسته و در راهِ يک مقصد و براساس آنچه رسيدن به آن مقصد ايجاب ميکند ،نميتوانند
بدون امامت ،پيشوايي و رهبري کاري انجام دهند .تا امامتي در کار نباشد ،اصالً مردم امت
نميشوند و تا امتي در کار نباشد ،امامتي تحقق نمييابد (هدايتنياگنجي .)01 :1132 ،در اين
تعاريف به اندازهاي بر پيوند دروني و گريزناپذير ميان امت و امام تأکيد ميشود که بدون امام،
امتي پديد نميآيد .در اين رويكرد ،آن جماعت متشكل انساني ،هرچند داراي اهداف و آمال
مشترک ،که از وجود امام بيبهره باشند ،اليق عنوان «امت» نيستند .در واقع اين تعاريف مبين
آناند که اطاعت سياسي از امام )10(،يكي از عناصر تشكيلدهندهي امت است (آصفي:1153 ،
)153؛ بهترتيبي که بدون «تحقق اطاعت سياسي از امام» ،امت شكل نميگيرد.
در مقابل همهي رويكردهاي مذکور ،برخي با استناد به پيماننامه يا قانون اساسي مدينه
(صحيفة

النبي)()15

که رسول گرامي اسالم(ص) در اوان هجرت به يثرب ،ميان قبايل گوناگون

يثرب و اقوام حاضر در آنجا منعقد کردند ،برداشتي «سياسي» ،و نه اعتقادي ،از مفهوم امت را
مطرح کردهاند که فراتر از اشتراکات و تعلقات اعتقادي مسلمانان بوده و بر بنياد قرارداد
اجتماعي استوار است و قبيلههاي يهودي و همپيمانان آنها و حتي مشرکان مشمول صحيفه را
در بر ميگيرد .به اعتبار اين صحيفه ،يهوديان و مشرکان مدينه ،بهرغم اختالف اعتقادي ،داخل
در مفهوم امت ،دستکم در آن مقطع تاريخي ،بوده و از برخي حقوق سياسي و مدني
برخوردار بودهاند (فيرحي.)123-113 :1151 ،
در جمعبندي تعاريف متعددي که از امت بيان شد ،ميتوان گفت که محور نخستين
شكلگيري امت اسالمي ،جهانبيني خاص برآمده از نگرش توحيدي است .باورمندان به چنين
جهانبينياي که اقتضائاتي همچون اعتقاد به نبوت پيامبر خاتم(ص) و جهان آخرت دارد ،فارغ
از هر گونه عوارض و فرعياتي همچون رنگ ،نژاد ،زبان ،جنسيت ،موقعيت جغرافيايي و
اجتماعي و مواردي از اين دست ،در شمار امت اسالمي محسوب ميشوند .البته اين تعريف بر
امت «نامتكامل و بالقوه» صادق است .امت متكامل با محوريت امام ،منسجم و يكپارچه
ميشود .در واقع امت بدون امام ،امتِ تمام نيست و اساس تعريف امت به مقولهي امامت و
رهبري گره ميخورد ،بهنحوي که بدون درک صحيح امامت و تجلي آن ،امت شكل نميگيرد.
نكتهي حائز اهميت آنكه پذيرش ديدگاه انتصاب يا انتخاب در تبيين مشروعيت واليت امام
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عادل بهعنوان محور امت ،در اين نتيجهگيري بيتأثير است ،چراکه سخن در مقام تحقق امت
با تبعيت از امام است و نه ثبوت حق اطاعت براي امام و تكليف امت به تبعيت .کوتاه آنكه
امت حقيقي با پيروي از امام هويدا ميشود و عينيت مييابد؛ خواه مشروعيت اعمال واليت
امام را ،الهي بدانيم يا الهي -مردمي.

 .5-1طيف جمعيتي امت
جامعهي اسالمي اصالتاً از افرادي بهوجود ميآيد که با اختيار و انتخاب خود اسالم را
پذيرفته باشند و مخصوصاً ملتزم به قوانين اجتماعي و قضايي و سياسي آن باشند و سرزميني که
چنين جامعهاي در آن زندگي ميکنند ،کشور اسالمي و

داراالسالم()13

ناميده ميشود ،ولي در

مرتبهي بعد ،بعضي از غيرمسلمانان با عقد قرارداد خاصي ميتوانند تابعيت کشور اسالمي را
بپذيرند و در کنار مسلمانان زندگي امن و مسالمتآميزي داشته باشند (مصباح يزدي.)31 :1157 ،
البته ،همانطورکه همهي افراد مقيم در داراالسالم ،لزوماً مسلمان نيستند ،همهي آحاد امت
ضرورتاً در داراالسالم يا سرزمينهاي اسالمي ،حضور ندارند .در درون محدودهي سرزمينهاي
اسالمي ،عالوهبر مسلمانان که عناصر اصلي تشكيلدهندهي جامعهاند ،افراد ديگري با عقايد
متفاوت با مسلمانان زيست ميکنند يا اقامت دارند .مسلمانان بهعنوان گروه اصلي و عمدهي
جامعهي اسالمي ،جمعيتي هستند که رابطهي اخوت اسالمي (حجرات )16 :ميان آنها برقرار
است و در صلح کامل بهسر ميبرند و تفرقه در ميانشان نامشروع بوده و همگي به آيين اسالم
معتقدند .گروههايي از جمعيت انساني نيز پس از گرويدن به اسالم ،همچنان در ميان کفار به
زندگي خود ادامه ميدهند و از سرزمينهاي آنان بيرون نميآيند .قرآن (نساء )55 :از اين گروه به
مستضعفان تعبير ميکند (عميد زنجاني1121 ،ق ،ج  .)123-121 :1نظر به پيوند عقيدتي اين عده
با مسلمانان ،اين افراد نيز در شمار امت اسالمي قرار ميگيرند .دستهي ديگر که در زمرهي امت
اسالمي قرار دارند ،باغيان يا اهل بغياند ،يعني افراد يا گروهي از مسلمين که عليه امام و
حكومت اسالمي شورش ميکنند و درصدد برانداختن نظام اسالمي برميآيند (نجفي1161 ،ق ،ج :21
121؛ عالمه حلي1111 ،ق ،ج  .)165-160 :5هرچند باغي در باطن در زمرهي کفار است ،ليكن
برحسب ظاهر ،احكام جاري بر مسلمانان ،مانند جواز خوردن ذبيحهي ايشان ،ازدواج با آنان،
حرمت اموال و ناموسشان ،بر او جاري است (نجفي1161 ،ق ،ج .)113 -115 :21
اما مرتدان (ملي و فطري) يعني کساني که از اسالم خارج شده و کفر اختيار کردهاند
(موسوي خميني1127 ،ق ،ج  ،)11 :1اگرچه به اختيار و انتخاب خود از شمار امت اسالمي
بيرون ميروند ،همچنان جزء اتباع دولت اسالمي باقي ميمانند (دانشپژوه.)105-105 :1152 ،
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در حقيقت اين عده بهدليل انقطاع پيوند اعتقادي ،از جرگهي مسلمانان خارج ميشوند ،ولي
درصورتيکه در قلمرو دولت اسالمي ساکن باشند ،در شمار تابعان آن قرار خواهند داشت.
نكتهي مهم در خصوص رابطهي ميان حاکميت و جمعيت آن است که ميان امت اسالمي و
دولت اسالمي به لحاظ مفهومي و وجود خارجي تفاوت وجود دارد .آنچه کامالً جنبهي
فرامرزي و فراسرزميني و حتي فراتاريخي دارد ،مفهوم امت اسالمي است و نه مفهوم دولت
اسالمي .چراکه دولت اسالمي خواه ناخواه محدود به قلمرو جغرافيايي خاصي به نام
داراالسالم است (دانشپژوه .)33 :1152 ،ازاينرو کفار (اهل کتاب و غير آن) و

مستأمنها()15

در صورت سكونت و حضور در قلمرو داراالسالم ،اگرچه در شمار اعضاي امت قرار
نميگيرند در شرايطي ،جزء اتباع دولت اسالمي که در داراالسالم تشكيل شده خواهند بود.
نكتهي مهم توجه به تفكيک ميان «عضويت در امت اسالمي» و «عضويت در جامعهي
اسالمي» و در پي آن «تابع دولت اسالمي بودن» است .عضويت در امت اسالمي در گرو اعتقاد به
اسالم و ايجاد علقهي ايماني ميان اعضاي آن است و عناصر غيرملتزم به مباني ايماني در شمار
امت قرار نميگيرند .اما عضويت در جامعهي اسالمي ،هم در فرض اشتراک عقيدتي يا ايمان و
هم در صورت انعقاد پيمان امكانپذير است .تودههاي امت اسالمي به صرف ايمان تابع دولت
اسالمي ميشوند و اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه به تابعيت دولت اسالمي درميآيند و عضوي
از جامعهي سياسي اسالم ميشوند .البته سنگ بناي دولت اسالمي بر سازماندهي سياسي امت
مسلمان است که اتباع اصلي و شهروندان دولت اسالمي محسوب ميشوند .اما جمعيت جامعهي
اسالمي منحصر به مسلمانان نيست و شامل اتباع اکتسابي که از طريق پيمان ذمه به عضويت
جامعهي اسالمي نايل ميگردند نيز ميشود (دانشپژوه.)57-56 :1152 ،
بنابراين دامنهي امت اسالمي شامل مسلمانان ساکن در درون داراالسالم ،مسلمانان ساکن
در خارج از داراالسالم (مستضعفان) و باغيان ميشود .اهل ذمه و مرتدان تابعان دولت اسالمي
محسوب ميشوند .مستأمنها و ساير کفار نيز بيگانه و بيرون از امت اسالمي به شمار ميروند.

 .2مفهوم و طيف امت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي
واژهي «امت» در منابع نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي و از جمله در مقدمه و برخي
اصول قانون اساسي ،بهکار رفته است که بهنظر ميرسد در همهي کاربردها ،به يک معنا نباشد.
در اين قسمت با بررسي تحليلي اسناد حقوق اساسي به رمزگشايي معناي اين دانشواژه
ميپردازيم .توجه به اين نكته مهم بهنظر ميرسد که منطقاً ضرورتي ندارد الفاظ استفادهشده در
متن واحد ،در نمامي موارد در يک معنا بهکار رفته باشند .در قانون اساسي برخي واژگان مانند
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قانون )26(،مقررات (آيينهنگيني )1151 ،و «دولت» (استوارسنگري ،)37-15 :1133 ،در همهي
موارد به يک معنا بهکار نرفتهاند و دايرهي شمول متفاوتي دارند .روشن است که قانون اساسي
جمهوري اسالمي در مقام تنظيم رابطهي سياسي ميان ملت ايران و طبقهي حاکم است؛ اگرچه
با توجه به مباني عقيدتي خود ،داراي مسئوليتهايي ناظر بر ساير ملتها نيز است.
در قسمت دوم مقاله بهمنظومه حقوق اساسي جمهوري اسالمي که بهجد متأثر از گفتمان
انديشهي اسالمي است ،نظر افكنده و با توجه به چارچوبي که در قسمت نخست ترسيم کرده-
ايم ،در منابع گوناگون اين نظام حقوق اساسي کاوش ميکنيم تا روشن شود امت در حقوق
اساسي کنوني ايران به چه معنايي بهکار رفته و شامل چه دامنهاي ميشود و با مفهوم و طيف
امت در انديشهي اسالمي چه نسبتي دارد.

 .1-2امت در انديشهي قانونگذار اساسي
در حقوق اساسي ،قانونگذار اساسي قوهاي است که در حاالت خاص و استثنايي (مانند
استعمارزدايي ،انقالب يا تشكيل دولت جديد) در يک کشور ظاهر ميشود و به نمايندگي از
مردم ،به تصويب اساسيترين قواعدي ميپردازد که مناسبات سياسي حاکمان و شهروندان را
شكل ميدهد (قاضيشريعتپناهي .)13 :1131 ،اين قوه در جمهوري اسالمي عبارت است از
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ( )1173بهعنوان تهيهکننده و تدوينکنندهي قانون اساسي،
همهپرسي عمومي و تأييد ولي فقيه بهمنظور اعتبار مصوبات مجلس يادشده.
در مشروح مذاکرات مجلس يادشده از واژهي «امت» در مواضع گوناگون استفاده شده که
قرينهي مناسبي براي يافتن معناي حقيقي اين کليدواژه در فضاي تصويب قانون اساسي است .گاه
واژهي امت به معناي «ملت ايران» که اکثريت قاطع آنها مسلمان ،و پيرو رهبري ديني يعني امام
خميني بودهاند آمده است (ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 ،1101ج 777-765-156-105-102-36-71 :1؛ ج -1115-1121-1122-1630-315 :2
1131؛ ج  .)1315-1520-1051-1725-1115 :1براي نمونه يكي از نمايندگان مجلس بررسي
نهايي قانون اساسي (آقاي موسوي اصفهاني) در دفاع از اصل  0و در مقام تشريح مشارکت مردم
در تعيين سرنوشت و پشتوانهي مردمي حكومت و اتكاي ادارهي امور عمومي به آراي ملت
ايران ،در تعريف امت ميگويد« :امت همين حقيقت را نشان ميدهد ،يک جامعهاي است که
خودش يک راهي را انتخاب کرده ،حرکت کرده و در آن راه تالش هم دارد و امام در اين
حرکتها رهنمونش ميشود و راهنمايياش ميکند و همه در اين حرکت و مسير همگامي دارند»
(ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1101 ،ج .)102 :1
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در مشروح مذاکرات مربوط به اصل  165قانون اساسي در بحث در مورد گسترهي واليت
امام و رهبر ،نكتهاي شايان توجه در مورد طيف امت وجود دارد .نايبرئيس مجلس در پاسخ
به پرسش نمايندهي اقليت مذهبي آن مجلس مبني بر رابطهي ميان واليت امر و امامت امت با
اقليتهاي ديني کشور و اينكه آيا رهبري ،تمام تابعان جمهوري اسالمي را در بر ميگيرد يا
خير ،امامت امت را به معناي «رهبري ملت» دانسته و همهي کساني را که در زمرهي ملت ايران
بهشمار ميروند مشمول اين رهبري تلقي کردند (ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي
مجلس شوراي اسالمي ،1101 ،ج  1601 :2و .)1651
در بعضي کاربردها نيز با الهام از انديشهي ديني ،که در بخش نخست مقاله تشريح شد« ،امت
واحده» يعني «همهي مسلمانان فارغ از مرزهاي جغرافيايي» اراده شده است (ادارهي کل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1101 ،ج 770-171-56-53-50-76 :1؛ ج:2
1157-1222-1125-1603-355؛ ج 1111-1111-1161 :1تا  .)1115مذاکرات پيرامون اصول
 11و  172قانون اساسي (ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 ،1101ج 171-115 :1؛ ج  )1113-1111 :1در اين مجلس بهخوبي نشان از آن دارد که
نمايندگان اين مجلس ،مفهوم امت را به همان معنايي که در ادبيات ديني بهکار رفته مدنظر داشتهاند.

 .2-2امت در مقدمهي قانون اساسي
برخي براي مقدمهي قانون اساسي ارزش سياسي و تاريخي قائل شده و آن را داراي ارزش
حقوقي ،همچون متن قانون اساسي ،ندانسته و آن را تنها زمينهساز اصول مندرج در قانون
اساسي مييابند (هاشمي .)03 :1132،با اين حال ،مقدمهي قانون اساسي جمهوري اسالمي ،با
تبيين شاخصهاي بنيادين نظام سياسي نوين و ارائهي گفتماني نو از مفاهيم متعدد سياسي،
ترسيمکنندهي نماي کلي نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي است .ازاينرو منبع شايستهاي
براي شناسايي اهداف مدنظر قانونگذار اساسي بوده و افزونبر آن ميتواند ياريگر مفسر براي
نيل به برداشت مطلوب از منظومهي قانون اساسي و همچنين روشنگر کليدواژگان مندرج در
قانون اساسي باشد .بهعالوه مقدمهي قانون اساسي( )21بههمراه متن اصول قانون اساسي در
همهپرسي  73/5/12به رأي مردم نهاده شد و مجموعهي مقدمه و اصول به تأييد مردم و سپس
رهبر انقالب حضرت امام خميني(ره) رسيد (موسوي خميني ،1135 ،ج  )161 :11و در نهايت
در روزنامهي رسمي نيز منتشر شد)22(.
در مقدمهي قانون اساسي چندين بار از واژهي «امت» استفاده شده است .فراز نخست
مقدمه ،قانون اساسيِ مبتني بر اصول و ضوابط اسالمي را ثمرهي مبارزهي «مردم مسلمان ايران»
و انعكاس خواست قلبي «امت اسالمي» مينامد که «ملت» نيل به اين خواسته را مطالبه کرده
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است .ذيل عنوان «طليعهي نهضت» ،در تشريح فرايند نهضت آمده است که اعتراض امام
خميني(ره) به انقالب سفيد ،عامل حرکت يكپارچهي «ملت» شد و در پي آن انقالب عظيم
«امت اسالمي» در خرداد  ،1112مرکزيت «امام» را بهعنوان رهبري اسالمي تثبيت کرد و با
وجود تبعيد ايشان از ايران ،پيوند مستحكم «امت» با «امام» همچنان استمرار يافت و «ملت
مسلمان» ،راه خود در مسير نهضت را ادامه دادند .سپس با اشاره به جنايات رژيم پهلوي نسبت
به «ملت مسلمان» ،بيانيهها و پيامهاي «امام» عامل گسترش آگاهي و عزم «امت اسالمي» معرفي
شده و طرح حكومت اسالمي بر پايهي واليت فقيه که از سوي امام ارائه شد ،انگيزهي
منسجمي را در «مردم مسلمان» ايجاد کرد .ذيل عنوان «شيوهي حكومت در اسالم» ،پس از
ارائهي تعريفي از «جامعهي سياسي اسالمي» از ديدگاه اسالم ،بهمثابهي ملتي همکيش و همفكر
که به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را بهسوي هدف نهايي
يعني حرکت بهوي اهلل بگشايد ،با اشاره به محتواي اسالمي انقالب و تداوم آن در داخل و
خارج از کشور و با استناد به آيهي  52سورهي انبيا( )21گفته شده که قانون اساسي تالش دارد
راه تشكيل «امت واحد جهاني» را هموار کند .ذيل عنوان «قضا در قانون اساسي» ،اهميت
مسئلهي قضا را در پاسداري از حقوق «مردم» در خط حرکت اسالمي و براي پيشگيري از
انحرافات موضعي در درون «امت اسالمي» مطرح ميکند .سرانجام ،در فراز پاياني مقدمه« ،امت
مسلمان» را ملزم به انتخاب مسئوالن کاردان و مؤمن ميکند و از آنان ميخواهد با نظارت
مستمر ،در ساختن «جامعهي اسالمي» فعاالنه مشارکت جويند.
بنابراين غير از يک مورد که «امت» بر جامعهي مسلمانان در جهان منطبق است ،در ساير
کاربردها« ،امت» به معناي جامعهي سياسي ايران و به تعبير ديگر ملت ايران است که البته
خصيصهي بارز و ويژگي ممتاز و متمايزکنندهي اين جامعه ،تشكل بر محور مكتب اسالم و
رهبري ديني بوده است.

 .3-2امت در اصول قانون اساسي
کليدواژهي «امت» در اصول  165 ، 75 ،11 ،7و  155قانون اساسي ذکر شده است .در
اصول  75 ،7و  155در ترکيب «امامت امت» و براي اشاره به جايگاه وليفقيه جامعالشرايط در
جمهوري اسالمي آمده است؛ همان رهبري که به موجب اصل  165توسط خبرگان منتخب
مردم ايران( )21انتخاب ميشود و همهي مسئوليتهاي ناشي از واليت امر را عهدهدار است و
در بند دوم اصل  ،165يكي از صفات او (امام امت يا ولي امر) ،عدالت و تقواي الزم براي
رهبري «امت اسالم» ،منظور شده است .در اصل  11نيز همهي مسلمانان جهان ،يک «امت»
ناميده شدهاند.
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با توجه به قرينهي «در جمهوري اسالمي» در متن اصل  7و با عنايت به اينكه امام امت و
ولي امر موضوع اين اصل ،همان رهبري دانسته شده که به موجب اصل  165از سوي خبرگان
منتخب مردم ايران انتخاب ميشود و با توجه به اينكه قانون اساسي جمهوري اسالمي اصوالً
براي جامعهي سياسي ايران (ملت ايران و نسلهاي بعدي آن) تدوين و تصويب شده و به
تأييد ملت ايران رسيده است ،بهنظر ميرسد مراد از امت در اين اصل همان «ملت ايران» است
که با اکثريت مسلمان و رهبري مكتبي متمايزند .اصل  75که قواي سهگانه را ذيل رهبر،
بهعنوان مرکز ثقل حكومت و بهمثابهي يک «نهاد مستقر» ،در جمهوري اسالمي قرار داده است،
قرينهي خوبي بر اين مدعاست )27(.در حقيقت ،دخيل دانستن عنصر اطاعت سياسي در تكوين
امت ،ما را به اين نكته رهنمون ميسازد از آنجا که ملت ايران که اکثريت قاطع آنها
مسلماناند ،بر مدار امامت و رهبري انسجام و تشكل يافتهاند ،امت مندرج در اصول يادشده
(امت بالفعل) را پديد ميآورند.
گسترهي جمعيتي ملت نيز با عنايت به شاخص عقيده و تابعيت در اصول  11 ،12و 11
قانون اساسي رخ نموده است و شهروندان جمهوري اسالمي به سه دستهي مسلمانان،
غيرمسلمانان داراي کتاب آسماني (ايرانيان زرتشتي ،کليمي و مسيحي) و ساير غيرمسلمانان
(اصل  )11تقسيم شدهاند.
اما اصل  11با استناد به آيهي  52سورهي

انبيا)20(،

همهي مسلمانان را يک «امت» ناميده و

«امت» را مشتمل بر تمامي مسلمانان جهان دانسته است .اين «امت» ،برگرفته از ادبيات ديني،
همان امت واحده يا جامعهي بزرگ مسلمانان است و هر مسلماني در هر نقطه از جهان عضو آن
است .در اصل  165نيز آن سطحي از عدالت و تقوا براي رهبر شرط شده که صالحيت رهبري
«امت اسالم» را داشته باشد .در کنار اصالحات صورتگرفته در بازنگري قانون اساسي در سال
 1103در اين اصل« ،امت اسالم» پس از کلمهي رهبري در انتهاي اين بند افزوده شد؛ هرچند در
مورد مفهوم و مفاد آن توضيحي داده

نشد)25(.

بهنظر ميرسد امت در اين اصل به معناي همان

واحد جمعيتي اسالمي باشد .در اين صورت رهبر جمهوري اسالمي بايد اين شايستگي اخالقي
را داشته باشد که از عهدهي رهبري امت بزرگ اسالمي برآيد؛ اگرچه در وضعيت کنوني
بهصورت بالفعل در اين جايگاه قرار نگرفته باشد .مسئوليتهاي فراملي نظام امامت نسبت به
همهي مسلمانان و مستضعفان

جهان()23

بر اين امر صحه ميگذارد .در حقيقت امت در اصول

يادشده همان امت بالقوه است که در صورت تحقق وحدت سياسي (آرمان مندرج در اصل )11
يعني شكلگيري نظام واحد اسالمي در سراسر جهان (بسيط يا فدرال يا نوعي ديگر) بر محور
امام واحد ،به امت بالفعل تبديل ميشود.
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نتيجهگيري
بررسي منابع ديني حكايت از آن دارد که امت در قرآن به معاني گوناگوني بهکار رفته و در
برخي موارد بر کل جامعهي بشري ،گاه جامعهي اسالمي و در برخي کاربردها به معناي ملت و
قوم است و در روايات نيز عالوهبر مؤمنان به آيين اسالم ،گاه بر هر جمعيت و گروه انساني
اطالق شده است .اما انديشمندان اسالمي« ،امت» را بر جامعهي ايماني اسالم که دايرمدار
پيوندهاي مشترک اعتقادي است تطبيق دادهاند .اما برخي کاربردهاي واژهي امت در حقوق
اساسي ايران معناي متفاوتي را نشان ميدهد.
بهنظر ميرسد واژهي «امت» در اصول  75 ،7و  155قانون اساسي ،متناظر يا دستکم بسيار
نزديک به مفهوم «ملت» در ادبيات رايج حقوق اساسي است؛ با اين توضيح که محور بنيادين
وحدت در اين اجتماع سياسي سازمانيافته که آن را از جوامع ديگر متمايز ميکند ،عنصر «ايمان
و اعتقاد مذهبي» و «رهبري مكتبي» است .بهعبارت ديگر ،افراد جامعهي اسالمي با وجود ساير
پيوندها و عناصر مشترک طبيعي و تاريخي و مانند آن ،بر مبناي عنصر ايمان مذهبي و زعامت
ديني گرد هم آمدهاند .شواهد متعددي از مقدمهي قانون اساسي بهعنوان منبع روشنگر متن قانون
اساسي و قراين پرشماري از مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مثبت اين
ادعاست .عبارت «در جمهوري اسالمي ايران» در صدر اصل  7نيز مؤيدي بر اين برداشت است؛
با اين توضيح که مخاطب اصل  7آن جامعهي سياسي است که در فضاي جمهوري اسالمي ايران
تعريف ميشود و آن جامعهي سياسي که مشمول واليت و امامت قرار دارد« ،امت ايران» به
معناي يادشده است .اما برگزيدن اين معنا (ملت مسلمان ايران) براي کليدواژهي «امت» در اصل
 ،7نافي مسئوليتهاي جهاني و فراملي برآمده از انديشهي مكتبي دولت و جامعهي اسالمي
نسبت به ساير مسلمانان و مستضعفان يا به معناي تقدم منافع ملي بر مصالح امت اسالمي نيست.
بلكه مراد آن است که مردم ايران براساس ايمان به مكتب اسالم و به رهبري پيشوايي شيعي،
تصميم گرفتهاند روابط سياسي -اجتماعي خود را ،چه در داخل مرزها و چه فراتر از آن ،در
چارچوب مكتب پذيرفتهي خويش سامان دهند .اما امت در اصول  11و  165منطبق بر همان
معناي مألوف در انديشهي ديني بوده و مشتمل بر همهي مسلمانان جهان ،و از جمله «مسلمانان
ايران» ،بدون توجه به محل اقامت ،نژاد ،زبان ،قوميت و ساير عوارض است.
چنانچه شاخص تحقق اطاعت سياسي از امام را از عناصر مؤلفهي شكلگيري امت بدانيم،
آنگونهکه برخي انديشمندان بر آن تأکيد داشتند ،امت مندرج در اصل  ،11امت بالقوه خواهد بود
که با تحقق نظام امامت واحد جهاني ،امت بالفعل خواهد شد .بهعالوه توجه به اين شاخصه
(اطاعت سياسي) ،امت در اصل  7به معناي ملت ايران را بسيار موجه و قابل دفاع ميسازد.
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یادداشتها
 .9براي نمونه ن.ک :بقره117 :؛ آلعمران57 :؛ النساء127 :؛ انعام101 :؛ يوسف13-15 :؛ نحل121 :؛
حج.53 :
 .7براي نمونه ن.ک :اصول  1و  2قانون اساسي.
 .3براي مشاهدهي تعريف و اوصاف جامعهي سياسي ن.ک :قاضي شريعتپناهي ،سيدابوالفضل
( ،)1131حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،تهران :ميزان ،چ دوازدهم ،صص.257-251
 .4اگرچه مقالهاي با عنوان «امت و ملت نگاهي دوباره» توسط آقاي جوان آراسته نگارش يافته
(حکومت اسالمي ،سال پنجم ،تابستان  ،1155ش دوم (پياپي  ،)10صص  ،)151-173اما
دلمشغولي اصلي آن مقاله ،مقايسهي اجمالي ميان امت و ملت و تبيين نسبت ميان منافع ملي و
مصالح امت اسالمي است.
 .0براي مشاهدهي ساير معاني براي نمونه ن.ک :حميري ،بيتا ،ج 121 :1؛ مهنا ،بيتا ،ج  :1ص .11
« .6إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلي أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلي آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ».
« .2رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَينْ لَكَ وَ مِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ».
 .8مانند «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (آل عمران.)116 :
« .1إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ» (نحل.)126 :
« .95إنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ».
 .99براي مطالعهي بيشتر ن.ک :احمدي.01-77 :1133 ،
 .97براي مشاهدهي احاديثي با کاربرد متنوع لفظ امت ن.ک :مجلسي1161 ،ق ،ج  ،177-111 :22باب .11
« .93وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً».
 .94الفَارُوقُ :ما فَرَّقَ بين شيئين رجل فارُوقٌ :يُفَرِّقُ ما بين الحق و الباطل (ابنمنظور1111 ،ق ،ج 161 :16؛
واسطي1111 ،ق ،ج .)152 :11
 .90براي تعريف امت در گفتمان اهل سنت ،براي نمونه ن.ک :بغدادي1163 ،ق 16-3 :و 221؛ سميح
دغيم1553 ،م ،ج .226-215 :1
 .96ن.ک :شعرا163-167 :؛ 120-121؛ .101 -106
 .92براي مشاهدهي متن کامل اين صحيفه ن.ک :احمدي ميانجي1115 ،ق ،ج  :1صص .70-0
 .98براي مشاهدهي تعاريف گوناگون از داراالسالم براي نمونه ن.ک :کالنتري.15-17 :1157 ،
 .91کافران دو گروه هستند :اهل کتاب و غير اهل کتاب .غير اهل کتاب ،راهي جز پذيرش اسالم
ندارند (حلّي1111 ،ق ،)33 :اما اهل کتاب (يهوديان ،مسيحيان و زردشتيان) سه راه در پيش دارند:
پذيرش اسالم ،جنگ ،و التزام به شرايط ذمّه .به کساني که راه سوم را انتخاب کنند ،اهل ذمّه يا ذمّي
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گفته ميشود ،و دولت اسالمي در قبال تعهّد ايشان به شرايط ذمّه ،متعهّد است از آنان بهعنوان تبعه
حمايت کند و هيچ مسلماني حق تعرّض به آنان را ندارد (حسيني روحاني1112 ،ق ،ج .)70 -76 :11
در مورد کيفيت انعقاد قرارداد ذمه و شرايط ذمه ن.ک :حلّي1111 ،ق33 :؛ نجفي1161 ،ق ،ج :21
257-207؛ حسيني روحاني1112 ،ق ،ج .75 :11
مستأمن به طرف قرارداد امان گفته ميشود (عالمه حلي ،تذكرةالفقهاء ،ج 113-37 :5؛ عميد
زنجاني ،فقه سياسي ،ج  .)226-213 :1امان يا ذمام ،قراردادي ويژه ميان مسلمان و کافر حربي
است (هاشمي شاهرودي و ديگران1120 ،ق ،ج  .)072 :1امان دادن ،تأمين جاني ،مالي يا ناموسي-
بر حسب قرارداد -از سوي مسلمان به کافر حربي است (سبزواري1111 ،ق ،ج  .)111 :17مستأمن
آن کس يا کافر حربي است که با هر دين و تابعيتي با انگيزهاي مشروع براي مدتي موقت و بدون
قصد توطن و اقامت دائم با اجازه و تضمين دولت اسالمي يا يكي از شهروندان آن وارد داراالسالم
ميگردد (دانشپژوه .)212 :1152 ،براي مالحظهي شرايط و کيفيت عقد امان ن.ک :نجفي،
1161ق ،ج .166-51 :21
 .75ن.ک نظر تفسيري شمارهي  2161مورخ  1151/0/17شوراي نگهبان در مورد دايرهي شمول
کلمهي قوانين در ذيل اصل ( 113مرکز تحقيقات شوراي نگهبان.)211 :1131 ،
 .79البته در مورد شأن و اعتبار مقدمهي قانون اساسي و اينكه آيا جزء متن قانون اساسي محسوب
ميشود يا خير ،اختالفنظرهايي در مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي به چشم ميخورد.
ر.ک :ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي ،جلسهي  ،05ج .1350 :1
 .77ن.ک :روزنامهي رسمي شمارهي  16156مورخ 73/11/1
« .73إنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ».
 .74مطابق بند الف مادهي  1قانون انتخابات و آييننامهي داخلي مجلس خبرگان رهبري مصوب
 75/5/16فقهاي شوراي نگهبان و تصويب نهايي رهبر ،يكي از شرايط انتخابکنندگان ،داشتن
تابعيت ايراني است.
 .70ميتوان شواهد ديگري دال بر امت به معناي «ملت غالباً مسلمان» يافت .براي نمونه ،درحاليکه امر
به معروف و نهي از منكر ،بر مبناي قرآني ،متوجه مؤمنان به يكديگر است ،در اصل  ،3اين وظيفه،
منحصراً متوجه مسلمانان نشده و تكليفي همگاني بر دوش همهي مردم قرار داده شده است.
افزونبر اين ،در مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي در مورد اصل  ،31نايبرئيس مجلس در
مقام تشريح مبناي اصل ،بنياد نمايندگي نمايندهي مردم در مجلس شوراي اسالمي را مسئوليت
يكايک آحاد «امت» نسبت به سرنوشت جمعي بيان کرد (ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي
مجلس شوراي اسالمي ،1101 ،ج  .)315 :2همچنين ن.ک :بند  7از مادهي  1قانون نحوهي اجراي
اصل  15قانون اساسي مصوب  01/7/15مجلس شوراي اسالمي.
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 .76بيان شد که برخي مفسران ،امت در اين آيه را نه منطبق بر مسلمانان ،بلكه دال بر کل انسانها
دانستهاند .البته برخي از اعضاي مجلس بررسي نهايي نيز چنين باوري داشتند (ادارهي کل امور
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،1101 ،ج .)171-172 :1
 .72در متن پيشنهادي نخستين بهجاي «رهبري»« ،امامت» وجود داشت که براي جلوگيري از برخي
ابهامات ،به رهبري تبديل شد (ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 ،1105ج .)1160-1167 :1
 .78براي نمونه ن.ک :اصول  172 ،11و .171
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 ،قم :دار

ابنأبيجمهور ،محمدبن زينالدين (1167ق)،
سيدالشهداء للنشر ،چ اول.

ابنبابويه ،محمدبن علي (1111ق) ،من اليحضرهالفقيه ،قم :دفتر انتشارات اسالمي وابسته به
جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم ،چ دوم.
ابنبابويه ،محمدبنعلي (1153ق) ،عيون أخبار الرضا (ع) ،تهران :نشر جهان ،چ اول.
 ،قم:

ابنحيون ،نعمانبن محمد مغربي (1165ق)،
جامعهي مدرسين حوزهي علميهي ،چ اول ،ج .2

ابنمنظور ،ابوالفضل جمالالدين محمد بن مكرم (1111ق) ،لسان العرب ،بيروت :دارالفكر
للطباعة و النشر و التوزيع ،ج .16
احمدي ميانجي ،علي (1115ق) ،مکاتيبالرسول(ص) ،قم :دارالحديث ،چ اول ،ج .1
احمدي ،ظهير (« ،)1133مفهوم شناسي امت در قرآن و اجتماع» ،پژوهشنامهي علوم و معارف

قرآن کريم (پيام جاويدان) ،ش  ،2ص .03-15
ادارهي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ( ،)1101صورت مشروح

مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تهران :ادارهي کل
امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي ،چ اول و دوم ،ج  2 ،1و .1
اراکي ،محسن (1127ق)،

 ،قم :مجمع انديشهي اسالمي ،چ اول.

استوارسنگري ،کوروش (« ،)1133مفهوم دولت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران»،
حقوق اساسي ،ش  ،11ص .37-15
آصفي ،محمدمهدي (« ،)1153وحدت و تعدد در واليت سياسي» ،فقه اهل بيت ،ش 15و،26
ص .216-132
آيينه نگيني ،حسين ( ،)1151واکاوي مفهومي کليدواژگان چند معنا در قانون اساسي بررسي

واژهي مقررات ،گزارش پژوهشي ،پژوهشكدهي شوراي نگهبان ،شمارهي مسلسل.11516101 :
بغدادي ،عبدالقاهر (1163ق)،

 ،بيروت :دارالجيل -دار اآلفاق.

تفليسي ،جيشبن ابراهيم (بيتا) ،وجوهالقرآن ،تهران :مؤسسهي انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران ،ج .1
جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)1137واليت فقيه واليت فقاهت و عدالت ،قم :اسرا ،چ ششم.
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جوان آراسته ،حسين (« ،)1155امت و ملت نگاهي دوباره» ،حکومت اسالمي ،ش ( 2پياپي
 ،)10ص .151-173
حسيني روحاني ،سيد صادق (1112ق) ،فقهالصادق(ع)

 ،قم :دارالكتاب -مدرسهي امام صادق(ع) ،چ اول.
حسيني بهشتي ،سيد محمد ( ،)1156مباني نظري قانون اساسي ،تهران :بقعه ،چ چهارم.
حسيني خامنهاي ،سيد محمد (1121ق)،
 ،مترجم :خالدالغفوري ،فقه أهلالبيت(ع)(بالعربية) ،ش  ،23ص .112-235
 ،تهران:

حلّي ،حسنبن يوسف بن مطهر اسدي (1111ق)،
مؤسسهي چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،چ اول.
حلّي ،حسنبن يوسف بن مطهر اسدي (1111ق)،

 ،قم :مؤسسهي آلالبيت (ع)،

چ اول ،ج .5
حميري ،نشوان بن سعيد( ،بيتا) ،شمسالعلوم و دواء کالم العرب من الکلوم ،دمشق :دارالفكر،
چ اول ،ج.1
دانشپژوه ،مصطفي ( ،)1152اسالم و حقوق بين الملل خصوصي؛ تابعيت و وضعيت بيگانگان،
تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه و پژوهشگاه حوزهي و دانشگاه ،چ چهارم.
روزنامهي رسمي شمارهي  16156مورخ .73/11/1
سبحاني ،جعفر( ،)1156مباني حکومت اسالمي ،قم :مؤسسهي علمي و فرهنگي سيدالشهدا.
سبزواري ،سيدعبداألعلي (1111ق) ،مهذّب األحکام في بيان الحالل و الحرام ،قم :مؤسسهي
المنار ،چ چهارم.
سميح دغيم (1553م)،

 ،بيروت :مكتبة لبنان ناشرون،

چ اول ،ج .1
شريعتي ،علي ( ،)1132امت و امامت ،در مجموعه آثار ،تهران :نشر آمون.
طبرسي ،فضلبنحسن (1156ق) ،إعالم الوري بأعالم الهدي ،تهران :اسالميه ،چ سوم.
عاملي ،محمدبن حسن شيخ حر (1165ق)،

 ،قم :مؤسسهي آلالبيت (ع) ،چ اول.

عبدالباقي ،محمدفؤاد ( ،)1151المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکريم ،قم :نويد اسالم ،چ دهم.
عميد زنجاني ،عباسعلي (1121ق) ،فقه سياسي ،تهران :اميرکبير ،ج 2و .1
عياشي محمدبن مسعود (1136ق) ،کتاب التفسير ،تحقيق :سيد هاشم رسولي محالتي ،تهران:
چاپخانهي علميه ،ج .1
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فيرحي ،داود ( ،)1151تاريخ تحول دولت در اسالم ،قم :دانشگاه مفيد ،چ پنجم.
قاضي شريعتپناهي ،سيد ابوالفضل ( ،)1131بايستههاي حقوق اساسي ،تهران :ميزان ،چ پانزدهم.
قاضي شريعتپناهي ،سيد ابوالفضل ( ،)1131حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ،تهران :ميزان،
چ دوازدهم.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1173با اصالحات .1103
قانون انتخابات و آييننامهي داخلي مجلس خبرگان رهبري مصوب . 75/5/16
قانون نحوهي اجراي اصل  15قانون اساسي مصوب . 01/7/15
قضاعي ،محمدبنسالمة ( ،)1101شرح فارسي شهاب األخبار ،تصحيح جاللالدين حسيني
أرموي ،تهران :مرکز انتشارات علمي و فرهنگي ،چ اول.
کليني ،محمدبن يعقوب (1165ق) ،الکافي ،تهران :دارالكتباإلسالمية ،چ چهارم.
کالنتري ،علياکبر (« ،)1157داراالسالم و دارالكفر و آثار ويژه آن دو» ،فقه ،ش  ،16ص .115-12
مجلسي ،محمدباقر بن محمدتقي (1161ق) ،بحاراألنوار ،بيروت :دار إحياءالتراثالعربي ،چ دوم.
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان ( ،)1131مجموعه نظريات شوراي نگهبان (تفسيري و مشورتي
در خصوص اصول قانون اساسي) ،چ اول.
مصباح يزدي ،محمدتقي (« ،)1157واليت فقيه در خارج از مرزها» ،حکومت اسالمي ،ش اول،
ص .57-31
مطهري ،مرتضي (بيتا) ،مجموعهي آثار ،تهران :صدرا ،ج  1و .11
مكارم شيرازي ،ناصر ( ،)1151تفسير نمونه ،تهران :دارالكتب اإلسالمية ،چ اول.
مهنا ،عبداهلل علي (بيتا) ،لساناللسان ،بيروت :دارالكتب العلميه ،چ اول ،ج .1
موسوي خميني ،سيد روحاللّه (1127ق)،

 ،ترجمهي علي اسالمي ،قم :دفتر

انتشارات اسالمي وابسته به جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم ،چ  ،21ج .1
موسوي خميني ،سيد روحاهلل ( ،)1135صحيفهي امام ،تهران :مؤسسهي تنظيم و نشر آثار امام
خميني ،چ پنجم.
نجفي ،محمدحسن (1161ق) ،جواهرالکالم في شرح شرايعاالسالم ،بيروت :دار احياء التراث
العربي ،چ هفتم.
واسطي ،زبيدي ،حنفي ،محبالدين و حسيني ،سيد محمد مرتضي (1111ق) ،تاجالعروس من
جواهرالقاموس ،بيروت :دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،ج .11
ورام بن أبيفراس ،مسعودبنعيسي (1116ق)،
ج  1و .2

 ،قم :مكتبه فقيه ،چ اول،
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هاشمي شاهرودي ،سيد محمود و ديگران (1120ق) ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)،
قم :مؤسسهي دائرةالمعارف فقه اسالمي بر مذهب اهل بيت (ع) ،چ اول.
هاشمي ،سيد محمد ( ،)1132حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران اصول و مباني کلي نظام،
تهران :ميزان ،چ پنجم
هدايتنياگنجي ،فرجاهلل ( ،)1132انديشههاي حقوقي شهيد بهشتي ،تهران :مؤسسهي فرهنگي
دانش و انديشهي معاصر ،چ اول.

