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 91/8/9313: رشيپذ  8/3/9313: افتيدر

 چکيده
حقوق اساسي  يي کليدواژگان قانون اساسي، گذرگاهي مهم براي شناخت مطلوب منظومهبازشناس

سياسي زيربناي  يريشه در مباني اعتقادي و نظريه در هر نظام سياسي است. آنگاه که يک کليدواژه
هايي واژهاز دانش« امت»يابد. نظام حقوق اساسي داشته باشد، اين بازشناسي اهميتي دوچندان مي

اسالمي داشته و از ادبيات ديني به قانون اساسي جمهوري  يديني و صبغه يمايهت که دروناس
 اسالمي ايران راه يافته است.

بررسي ابعاد نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي حاکي از آن است که اين واژه ضمن حفظ 
ربردها وارد ادبيات شمول در برخي کا يمفهوم و دايره ياصالت ديني خود، با تحوالتي در حوزه

ايم اي توصيفي و تحليلي به اين پرسش نظر افكندهقانون اساسي شده است. در اين نوشتار به شيوه
 يديني و حقوق اساسي جمهوري اسالمي چگونه فهميده شده و چه گستره يدر انديشه« امت»که 

ردهاي گوناگون خود در ايم که اين کليدواژه در کاربشمولي دارد و چنين رهاوردي به دست داده
کار نرفته است، بلكه حامل معاني مختلف و ها، به يک معنا بهرغم برخي همسانيقانون اساسي، به

 هاي جمعيتي متفاوتي است.گروه يدر پي آن دربردارنده

 ي، ملت مسلمان، نظام حقوق اساسي، قانون اساسياسالم ي، جامعهيامت اسالم :هادواژهيکل
 .ياسالم يجمهور
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 مقدمه
ا ي «ملت»معمول با عنوان طور به، يامروز ياسيس يهاها در نظامدولت يتيجمع يگستره

است که  يآن گروه انسان ،ياسيو س يحقوق يكرديملت، در رو شود.يشناخته م «مردم»
ند و نسبت به شوگر وابسته يكديبه  يو معنو يماد يونددهندهيآن در اثر عوامل پ ياعضا

-عتيشر ي)قاض بدانند يكير اعضا يتعلق کنند و سرنوشت خود را با سا جماعت احساس

 يهادولت يتيو عنصر جمع ياسيس يجامعه يانگر بعد انسانيملت نما .(75: 1131، يپناه
 يتيرو محور بحث در بعد جمعني. ازات دارديتابع يبا مقوله يتنگاتنگ يو رابطه مدرن است

 ياسيس يشهيژه در انديوو به ينيات دياما در ادب است.همانا ملت  يکنون يدر حقوق اساس
وجود کاربرد ملت  باشده و ناستفاده  «ملت»اصطالح از  ياشاره به مجتمع اسالم ي، براياسالم

 «ملت» يواژه، ياسالم ياشاره به جامعه يه براگاچي، هنيين و آيد يبه معنا (1)ينيدر متون د
 عنوانبهاشاره به مسلمانان  ي. در مقابل برا(06-75: 11 ج تا،يب ،يمطهر) است کار نرفتهبه

از  يكيب ين ترتيجعل شده است. بد «امت» يواژه، ياسالم يجامعه يدهندهليتشك ياعضا
واژه ن دانشيامت است. ا يواژهدانش ،ياسالم ياسيس يشهيدواژگان پرکاربرد در انديکل
ان يشوايده از پيات رسيم و رواين کرآهمچون قر ينيدر منابع د يپرشمار صورتبه

 ده است.شدر کنار مفهوم امامت مطرح  ياسيس يشهياند يحوزهکار رفته و در به)ع(معصوم
 و ن سند مدونيترياديبن يمثابهران بهيا ياسالم يجمهور يدر قانون اساس ،گريد ياز سو

ن واژه بارها استفاده شده ي، از احاکم يطبقهو  رانيا ان مردميم ياسيس يرابطه يکنندهميترس
ز قابل ين 155و  165 ،75، 11، 7، در اصول يقانون اساس يبر مقدمهعالوه کهيطور؛ بهاست

 يگذارهيپا ياسالم يشهيبرگرفته از اند ياسالم ينكه نظام جمهوري. با توجه به ااستمشاهده 
امت  يواژهرسد يم نظربه (2)ده است،شح ين مهم تصريبر ا يقانون اساس يجايشده و در جا
همچون  ين حال، وجود واژگانيرا داشته باشد. با ا ياسالم يهيماهمان درون ،يدر قانون اساس

حقوق  يشهيدر اند يتبع اقتضائات خاصلران، که بالطبع و بايا يجامعهاشاره به  يملت برا
چه معناست  به قاًيدق يون اساسقان يورده که امت در منظومهآد يد را پدين تردي، ادارد ياساس

ن واژه در يكه مفهوم اکه مطرح است آن يپرسش مهم رد؟يگيم برر و کدام دسته از مردم را د
 يهادارد و امت شامل چه گروه ياسالم يشهياندآن در  يبا معنا يچه نسبت يقانون اساس

 شود؟يدر جامعه م يانسان
دواژگان يدانستن کل تِيبر اهم. عالوهرسديم ظرنبهروشن  نهيزم نيا درپاسخ  افتني تِياهم

 يجامعهدر شناخت  يمير مستقيواژه تأثن دانشيح اي، شناخت صحيطور کلبه يقانون اساس
سياسي  يجامعهحقوق اساسي بر مدار  چراکه ؛ران دارديا يحقوق اساس يربنايز ياسيس



 
 
 

 مفهوم امت در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران
 

 

71 

گيرد و حقوق اساسي ميسياسي، حقوق اساسي شكل  يجامعهدر بستر  چرخد و اساساًمي
سياسي  يشناخت جامعهرو ازاين (1)سياسي با اصول حقوقي است. يجامعهدرصدد تمشيت 

ان ذکر است يشا .کنديکمک مهاي آن لفهؤحقوق اساسي متناظر با آن و مو شناخت  يابيبه ارز
قانون ان امت و ملت در ين نسبت مييآن، تب ين مقاله با توجه به پرسش محوريکه موضوع ا

مفهوم و  يست، بلكه مراد، واکاويآن ن يروشيپ يهاو چالش ياسالم يشهيا اندي ياساس
 منعكس شده است. يخوبطورکه در عنوان مقاله بهف امت است؛ همانيط

امت در حقوق  يدواژهياز آن است که در مورد گستره و مفهوم کل يتتبع نگارنده حاک
 يو آرا ينيات دياگرچه در ادب (1)گرفته است؛صورت ن ياران بحث جداگانهيا ياساس

متفاوت،  يانينه بحث شده است که در قسمت نخست مقاله، با بين زميدر ا يشمندان اسالمياند
، يليو تحل يفيتوص يوهين راستا به شيدر ار يشود. ناگزيها پرداخته مآن يبه طرح و بررس

ادشده يکه در منابع گونه، آنآن فيطمفهوم امت و  ينيد لياص نخست با کاوش در منابع
ر منابع حقوق يو سا يدر قانون اساس وجوجست. سپس با شوديم يشناسباز افته،يبازتاب 

ن يتا از ا دشوارائه  «امت» يواژه يبرا يقيدق يشود معنايم يسع ياسالم يجمهور ياساس
قابل  يون اسالمو مت ين واژه در قانون اساسيان کاربرد ايم يرهگذر روشن شود چه نسبت

ات يخود وارد ادب يمأنوس و مألوف اسالم يهيماا مفهوم امت با همان درونير است و آيتصو
 .داشته است يمتفاوت يا آنكه کاربردهايشده  يقانون اساس

 ياسالم يشهیامت در اند. 1
 ينالزم است پس از اشاره به معا ياسالم يشهياند ين واژه در منظومهيبا ا ييآشنا يبرا

 م.ين دانشواژه را بكاويشمندان، ابعاد اياند يو آرا ياسالم يشهي، با غور در منابع انديلغو

 لغت در امت. 1-1
قصد و آهنگ کردن و روانه شدن گرفته شده است  يبه معنا «أَمَّ» يشهي، از ر«امت»

در  .(113: 1 ق، ج1112، ي؛ قرش101: 16، جق1111بن عباد، بن عباد و اسماعيل)صاحب
که جمع آن امم است، گفته شده امت هر جماعت و گروهي است که امري « امت»تعريف 

-ها را گرد هم آورد؛ خواه دين واحد، زمان واحد يا مكانِ يكسان باشد؛ خواه اين امرِ جمعآن

در تعريفي  .(37ق: 1112، ي)اصفهان کننده و گردآورنده از روي اختيار بوده باشد يا نباشد
 نمونه در قصد يا نظر، دارند عنوانبهوجه مشترکي، جماعتي خوانده شده که  ديگر امت،

ن گفته شده امت، گروهي از مردم هستند که يبر اافزون. (113: 1 ق، ج1112، ي)قرش
ها را اکثريتشان از اصل و منشأ واحدي بوده و صفات موروثي، منافع و آرزوهاي يكسان آن
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، ي)سعد ها را جمع کرده باشدي مانند دين يا زمان يا مكان آنگرد هم آورده يا آنكه امر واحد
ن( و آن کساني که در برابر ملت کفر، به اسالم يي(. برخي نيز امت را به ملت )آ27ق: 1163

شود تعاريف چنين حاصل مين يااز مجموع  (7).(21ق: 1111، ي)عامل انددهکرند تعبير امنتسب
و قصد  نديآيمگرد يكديگر  يست که بر محور وجه مشترکاي اپيوستههمکه امت، گروه به

فرهنگ  يشود که نه تنها دارايگفته م ياامت به مردم و جامعه گر،ير ديبه تعب واحدي دارند.
 يآهنگ داشتن است و آهنگ به معنا يمقدمه ،ز دارد. فرهنگ داشتنيبلكه آهنگ ن ،است
 (.231: 1137 ،يآمل يجواد) م و اراده استيتصم ،عزم ،قصد

 امت در قرآن. 1-2
 کار رفته استبه بار 01مجموع در ا جمع يمفرد  صورتبهامت  يواژهم يدر قرآن کر

ک معنا از آن مراد نشده است. در ين موارد، يا يدر همه ي. ول(111-112: 1151 ،ي)عبدالباق
مطلق  وانعنبه يگاه)انسان و جن(،  کل موجودات مسئول در خلقت يموارد به معنا يبرخ

 ياسالم يجامعهو گاه کل  ياسالم يجامعهاز  يل، گاه بخشيو اقوام و قبا يانسان يهاگروه
 مدنظر بوده است.

که  يتمام موارد منون ادعا شده درؤم يسوره 72 يهيو به مناسبت آ نمونه ريتفس در
ده شده، مگر در جمعيت و گروه از آن ارا يمعن ،است کار رفتهدر قرآن مجيد به «امت» يکلمه
توأم بوده و امت  يخاص يکه با قرينه (0)زخرف يسوره 22 يهيآ مانند يموارد استثناي يبعض

 (.273: 11 ج، 1151، ي)مكارم شيراز تکار رفته اسمذهب به يابه معن مجازاً
کرده  يبنددسته طبقه 5امت در قرآن را به  يواژهمتعدد  يمعان القرآنوجوهدر  يسياما تفل

؛ آل عمران: 123)بقره:  «يشان پدريخو» يامت به معنا .1(: 16-25: 1 ج تا،يب، يتفليس) است
؛ 15ونس: ي؛ 111)بقره:  «نييش و آيک» يامت به معنا .2 ؛(175؛ اعراف: 00؛ مائده: 111

ن اسالم ييآ يعنين اسالم بودند و در مورد آخر ييبر آ يعني ي( که در همگ72 :منونؤم
؛ (17وسف: ي« )هنگام و مدت» يامت به معنا .1 ؛(3)هود:  «هاسال» يامت به معنا .1 ؛ييتنهابه
)نحل:  «گانه در دانشي يشوايپ» يامت به معنا .0؛ (11؛ حج:52)نحل:  «قوم» يامت به معنا .7

امت  .3 ؛(116آل عمران:  ؛111طور خاص )بقره: به )ص(«امت محمد» يبه معنا امت .5 ؛(126
 «خلق» يامت به معنا .5 ؛(16)رعد:  «اندامبر خاتم بودهيافران که در روزگار پآن ک» يبه معنا

 (.13انعام: ) )مخلوقات(
امت در  يدر خصوص معنا يبحث (5)بقره يسوره 123 يهيبه مناسبت آ ييعالمه طباطبا

-06: 1ق، ج1136 ،ي)ع( )عياشاز امام صادق يثيشان با استناد به حدياند. ادهکرقرآن، مطرح 
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 اندصادق دانسته)ع(معصوم يو ائمه )ص(امبر خاتميه را بر پين آيدر ا« ةمسلم امة» ،(01
نكه چرا امت را، بر يدفع دخل مقدر نسبت به ا يشان برايا. (110: 1 ، ج1151 ،يي)طباطبا

سند ينويده، مکرحمل  يقيمض ين معناينه، بر چنيو بدون قر (3)يعام قرآن يهاخالف خطاب
دعوت آن جناب ايمان ه که ب يعموم مردممورد در )ص( محمد «امت» يکلمهاطالق که 

اين معنا که بعد از نازل شدن قرآن و انتشار ه است نوظهور و مستحدث، ب ياند، اطالقآورده
 يچه کساز امت » شديده ميپرساز هر کس  کهيطوربه ،دعوت اسالم اين استعمال شايع شد

قوم  يمعناه امت ب ينظر لغت کلمه از ؛ حال آنكه«)ص(از امت محمد»گفت: مي «؟يهست
 .(115: 1 ج ،1151، ييطباطبا) است

 و خصوصيت و وسعت، و عموميت نظر از کلمه، يمعنا يطور کلشان بهيزعم االبته به
 گوينده که است يمعناي تابع يا شود،يم استعمال آن در «امت» لفظ که است يمورد تابع ضيق،

 مقام آن، داشتن نظر در با آل عمران، يسوره 116 يآيه درمثال  يبرا است. ردهک اراده لفظ از
 اسالم امت يتمام شاملشک يب است، امت شأن ترفيع و ظيمعت و نهادن منت مقام که
 يمختلف يموارد، معان اختالف برحسب امت يکلمه يمعنا رند کهيگيجه ميآنگاه نت .شودينم

بقره در  يسورهاز  211 يهيآل يشان در ذيا (.113-115: 1 ج، 1151 ،يي)طباطبا دارد
از انسان که دور هم جمع  يناس عبارت است از افراد :نديگويان ناس و امت ميم يسهيمقا

معتقدند  امت يلغو يشهيشان با توجه به ريا يلو .سترا دارا همين معنا زينشده باشند، امت 
که افراد آن  است ياطالق نشده، بلكه جماعت ياعتبر هر جم ،بر جماعت اطالق شدهاگر امت 

ه ميان افراد باشد و ب يواحد يباشند، و اين مقصد واحد رابطهداشته يک مقصد و يک هدف 
 (5).(137: 2، ج 1151 ،ييطباطبااطالق کنند ) زين اند اين کلمه را بر يک فردتوانسته سببهمين 

که مقصد  داننديم يجماعت يبه معنارا  (16)ايبان يسوره 52 يهيآشان امت در يا رونيازا
که سياق آن يطورشريفه به يخطاب در آيه ،شانيان ايبه ب ها را جمع کرده باشد.آن يواحد
گيرد. مراد از يافراد مكلف بشر را در بر م ي، که تمامياست عموم يخطاب ،دهديم يگواه

ها انسان يدارد، و همه يخود وحدت ياامت در اينجا نوع انسان است، که معلوم است نوع بر
، امت شما بشر است، و اين ياين نوع انسان کنند کهيم معنان يه را چنيآو  در آن نوع واحدند

 - اللَّه – هستيد و من ياهستند(، پس امت واحده يهم واحد است )همه در انسانيت يك
 بپرستيد ،و نه ديگران راپروردگار شما هستم، زيرا مالک و مدبر شمايم، پس تنها مرا، 

 (.177: 11، ج 1151 ،ييطباطبا)
امت در قرآن در  يرا برا يواحد يتوان معنايدهد که نمينشان م مذکوردقت در نكات 

 يبرا يمتناسب يد معنايل خاص باينه و دليا قريات ياق آينظر گرفت. بلكه در هر مورد بنا به س
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اه که امت ناظر و منصرف به مسلمانان است، مراد کل رسد آنگيم نظربه. البته افتين واژه يا
 (11)ها بوده است.از آن يا گروهيخ يمسلمانان در طول تار

 اتيث و روايامت در احاد. 1-3
 يعني ،مسلمانان است يمانيا يجامعهدال بر  اغلبات يامت در لسان روا يواژهديکل

 يامبريخداوند و پ يگانگيبه  يو همگ گر آمدهيكديده گرد ياشتراک در عق يکه بر مبنا ياعده
ز حمل شده ين )ع(اخص امامان معصوم ياند. اما گاه به معناشهادت داده )ص(رسول خاتم

 (12)ز آمده است.يت نيهر گروه و جمع يمطلق و به معنا صورتبهاست. البته گاه 

 خيان تاريتا پا يگروندگان به اسالم و نب يامت به معنا. 1-3-1
امبر ين اسالم و پين مبيآورندگان و گروندگان به ددال بر اسالم اغلبث ياحادلفظ امت در 

، ي، نژاديگونه عوارض و تعلقات قوم که، فارغ از هر يکسان يهيکل يعني ؛است )ص(خاتم
ت خدا و نبوت و يا به وحدانيخ و عرض جغرافيها، در طول تارنير ايو غ يياي، جغرافيزبان

امت  يند، در زمرهشوشهادت دهند و داخل در اسالم )ص( هللبن عبدا رسالت حضرت محمد
اند و امت به نقل شده)ص( امبر اکرميات از پين دست رواياز ا ياريرند. بسيگياسالم قرار م

شان بر امت خود نه از يشان نقل شده که اينمونه از ا يبراافته است. يشان انتساب يشخص ا
ا ي (15: 1 ج ،ق1167 ،جمهورأبي)ابن اندمناک بودهير بيبلكه از سوءتدب ياقتصاد يفقر و تنگنا

ها را ( و آن170: 1101قضاعي، ) انددهيمورد رحمت خداوند نام يحضرتش، امت خود را امت
در  (.11ق: 1156 ،ي)طبرس ن بشارت دادنديدر زم يو برتر يمندگاه و بهرهيبه رفعت جا

ر شده که يتعب« امت محمد»خ به ير طول تارن ديمسلم يجامعه، از )ع(از امام صادق يثيحد
 ،يني)کل را بر آن واجب فرموده است)ع( تيبت اهليحج و وال ،روزه ،زکات ،خداوند نماز

که )ص( از کلمات رسول اکرم يدر برخ(. 10: 1 ق، ج1165 ،يعامل ؛256: 3 جق، 1165
ن يبهتر يبرا يمتعدداند، اوصاف شان نسبت داده شدهيجماعت مسلمانان با عنوان امت به ا

 مسلمانان است يمانيا يجامعهدال بر  ي( برشمرده شده که همگير أمتي)خ ان امتيافراد در م
 ،يعامل ؛111: 2 ج ،ق1111 ه،يبابوابن ؛31: 1ج و 121: 2 ج ،ق1116فراس، )ورام بن أبي

 (.271: 17 و ج 27: 5 ق، ج1165

 عادل و نمونه يشوايپ؛ اهلل امامان معصوم و حجج يامت به معنا. 1-3-2
ات، يروا يمسلمانان، در برخ يجامعه يامت به معنا يج و گستردهيرا يبر معناعالوه

 يعني ؛ده استش )ع(ات قرآن، امت منطبق بر امامان معصوميل آير و تأويتفس يژه با نوعيوبه
امت و نِ يدگان و بهتريشده است که برگز )ص(از امت محمد يخاص گروهامت حمل بر 
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 آنان هستند. يشوايپ
ده و آن را کرمعنا « امت عدل»ا به ر (11)بقره يسوره 111 يهيآدر « امت وسط» )ع(امام باقر

 ج ،ق1161 ،ي)مجلس امت باشندياند که گواه بر مردم در روز قق دادهيتطب )ع(بر امامان معصوم
ست، يگروندگان به اسالم ن يق بر همهيه قابل تطبين آين آنكه امت در اييو در تب (112: 21

ست و يرفته نيا پذيهستند که شهادتشان در دن يان امت کسانياند که در مح فرمودهيتصر
: 21 ج ،ق1161 ،ي)مجلس ستيز نيآخرت جا يخدا در سرا يها از سواستشهاد آن رونيازا

ان ما )امام ادشده، فرمودند کهي يهيآدر مورد  يز در پاسخ به پرسشين )ع(امام صادق(. 171
 مين هستيخداوند در زم يهاو گواه بر مردم و حجت امبر(، امت وسطيمعصوم و عترت پ

 .(01: 1 جق، 1136 ،يعياش ؛: 1 ق، ج1165 ،يکلين)

 و اقوام يانسان يهات و مطلق گروهيجمع يامت به معنا. 1-3-3
 يجامعهو  گروه يعنيآن  يلغو يک به معناينزد يات، امت در کاربرديروا يدر برخ

شود و تنها يم يكرديبا هر اعتقاد و رو يتيهر جمعکه شامل  ينحوبه ،کار رفته استبه يانسان
 يرا دارا يا، هر امت و جامعه)ع(يمثال امام عل يبراداللت دارد.  يانسجام اجتماع يبر نوع

 .(723: 2 ج ،ق1165حيون، ابن) انددهکر يمعرف يه را آفت امت اسالميامياند و بندانسته يآفت
ق و يو صد دارد (11)يفاروقق و يصد ،يفرمودند که هر امت )ص(امام رضا به نقل از رسول خدا

از امام (. 11: 2 جق، 1153 ه،يبابو)ابن است )ع(طالبيبن ابي، عل)ص(امبريفاروق امت پ
نگيخته دارد، و هر امت با امام خود برا ينقل شده که هر زمان و هر امت، امام )ع(صادق

 يفيتضا يبر تالزم امت و امام و رابطهان عالوهين بيا .(163: 5 جق، 1161 ،يمجلس) شوديم
 )ع(از امام صادق يگريت ديدر روا ت دارد.يامت حكا يمطلق برا يها، از کاربرد معناآن

 يريآن از زنا جلوگ يلهيوسهدارند که ب يخود ازدواج يبرا يمنقول است که هر جامعه و ملت
 .(121: 2 جق، 1165، ي)کلين کننديم يو دور

اشاره به  يکار نرفته است، اما آنگاه که براک معنا بهيات، امت به ين در لسان روايبنابرا
رسول  يامبريمنان به پؤن اسالم و مييگروندگان به آ يف مسلمانان استعمال شده، مراد همهيط

 .)ص( استخاتم

 (17)ياسالمشمندان يدگاه انديامت از د. 1-4

مان و يشود، ايآن امت ساخته م يلهيوسکه به ين اسالم عاملياز نظر دعه، يدر گفتمان ش
توانند يدارند، م يواحد يدهيمان و عقيافراد آن ا يکه همه يانسان يده است. جامعهيعق

سته است که يشا ين اجتماعيکنند و بر چن يک مكتب زندگيک اعتقاد و تعهد به يبراساس 
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ان افراد آن نباشد، عنوان امت بر يدر اعتقاد در م ين هماهنگياطالق شود و اگر چن« امت»وان عن
افراد و  يگانگيشه استوار است که ين انديدگاه بر اين ديا يست. مبنايصادق ن يان جامعهيچن

ن يخود آزاد باشند و ا يزندگ ين است که افراد در انتخاب شرکايتحقق امت واحد، وابسته به ا
که از اشتراک  يرا اتحاديداشته باشند، ز ير است که افراد با هم توافق فكريپذامكان يدر صورت

کند. اتحاد و  يريجلوگ يتواند از اختالف فكريشود، نميدر خاک و خون و زبان حاصل م
برقرار سازد  يوند ناگسستنيان افراد پيتواند ميم ييتنهاکه بهاست  يدتيو عق يفكر يهماهنگ

از  يو جزئ ياسالم يمسلمان همواره بايد بداند که عضو جامعه(. 150-157: 1156 ،يحان)سب
را ايجاب  ياين کل است و جزء يک کل و عضو يک پيكر بودن، خواه ناخواه شرايط و حدود

ن اسالم خواسته ي. د(275: 1 ج تا،يب ،ي)مطهرکند و غيرمسلمانان عضو يک پيكر ديگرند يم
داشته  ياپيوسته يمرتبط و اجتماع يکنند؛ نظام يزندگ يصورت واحد مستقلاست مسلمانان به

و  يقو ياسالم يبداند تا جامعه ياسالم يجامعه يعنيخود را عضو يک پيكر  يباشند؛ هر فرد
رو ايمان، مالک نيازا .(115: عمران آل)مسلمانان برتر از ديگران باشد  ينيرومند شود و جامعه

گاه استقالل و موتور ته است. ايمان مالک وحدت و رکن شخصيت و تكيهقرار گرف يبرتر
از مردم  يگروه يرو امت اسالمنيازا (.201: 1 ج تا،يب ،ي)مطهراست  ياسالم يحرکت جامعه

مان به رسوالن او و اعتقاد به حرمت يکه خالق واحد و ا يدتيكسان عقيهستند که حول محور 
ف، امت ين تعرياند. در ااست، گرد آمده و متحد شده يانسان انسان و حقوق انسان و اخالق

و  يد الهيشود و آن، توحيز ميمتما يخاص ينيباست که با جهان يانسان يآن جامعه ياسالم
( و به جهان آخرت و به ياسيو س ياله يآنان و به امامت )رهبر يامبريامبران و پياعتقاد به پ

 يواال به اندازه ينكه انسان منزلتي، و اعتقاد به ايق وحيز طرن صادره ايثواب و عقاب و به قوان
 (.165: ق1121 ،ياخامنه ينيحسن دارد، است )يخالفت خدا در زم

ن يبد ؛دو مفهوم عام و خاص است يدارا ين باورند که امت در فرهنگ اسالميبر ا يبرخ
از مردم  يامجموعه يعني، )ملت( است شعب يواژهعام مترادف با  يصورت که امت در معنا

ت يق حاکمين مصالح از طريآورد و ايگر ميكديها را گرد که وطن واحد و مصالح مشترک آن
از مردم هستند  يارسند. اما امت به مفهوم خاص، مجموعهيواحد به تحقق م ياسيس يو رهبر

 يواحد و نظام واحد زندگ يها در رهبرن ارزشي، که ايمشترک يهاها به ارزشمان آنيکه ا
 يدوم، همان هدف ين نگاه امت به معنايا در گر آورده است.يكديها را گرد اند، آنافتهيتبلور 

اند. امت بوده يعال يهادن به آن براساس ارزشيت بخشينيو ع يدهشكل يدر پا ياست که انب
که  ياول آنكه آن عنصر بشر ؛شوديز مينخست متما ياز معنا ين معنا در دو امر اساسيبه ا

ان يدر انسان واحد متمثل و ع جز ،رديگيه ميخاص( از آن، شكل و ما يعنصر امت )به معنا

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/15738/%d8%a7%d9%84%d8%b3%db%8c%d8%af_%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c_%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a6%db%8c
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جه، او يو در نت ابدييمت ينيع ،ها معتقد استکه بدان ييهاکه در او ارزش يشود؛ انسانينم
ن يچن)ع( ميدر مورد حضرت ابراه (121-126: نحل) طورکه در قرآنشود. همانيم «امت»

ن يدر ا يش اساسست و نقيل نيت و تعداد بشر دخيگفته شده است. در تبلور مفهوم امت، کم
امت به مفهوم عام آن است؛  يخالف معنا ن معنا، برياختصاص دارد و ا يفيمعنا به عنصر ک
دوم آنكه امامت امت به  دارد. ينقش اساس يمفهوم عام امت، عنصر کمّ يريگچراکه در شكل

ست که دائرمدار وضع و اعتبار ين ياعتبار ياست و امر يو واقع يقيحق يخاص حالت يمعنا
ن مخالف مفهوم عام يابد و اييان ميجر ير الهيناپذتخلف ينيرو موافق سنت تكونيباشد و ازا

است که بر مدار  ياعتبار ياً و اثباتاً حالتي)ملت(، نف امت يامت است؛ چراکه امامت و رهبر
-يامت برم يرهبر يرا برا يفرد يگردد و امت به اعتبار خاصيم يوضع و قرارداد اجتماع

از امور مهم  يكيند. يگزيبرم يرا به رهبر يگريفرد د يو خودِ امت پس از گذشت زمانند يگز
ن يا يرهيد؛ آنگاه داسازم يآن را تحك يفيبود که عنصر ک يشكل دادنِ امت ،ايانب يهاو دغدغه

ج ياز نتا يكيرد. يگ بر از مردم را در يشتريرا توسعه دهند تا تعداد هرچه ب يامت در سطح کمّ
 يارهاي( است که در آن معي)ملت يوجود آمدن امت، بهيفيعنصر ک يامتِ دارا يش کمّگستر

 .(17-11ق: 1127، ي)اراک گر باشدخاص جلوه يامت به معنا
امتِ  يتحقق آن است، در گرو توسعه يکه اسالم در پ ين نگاه در واقع، امتِ کمّيدر ا

همچون  ،دشو يدر او متجل ياله يهاکه ارزش يهر فرد يعني ،است که همان امام است يفيک
ا همان شعب و يعام  يکند امت به معنا يد سعيشود و او بايخود، امت م)ع( ميحضرت ابراه
-توسعه يفيبرسند و آن امت ک يفيجامعه را ارتقا دهد تا همه به سطح امت ک يملت و توده

 افته، امت مدنظر اسالم است.ي
 يهو مقدس آحاد مردم)ناس(، بر پاي يد اساسپيون يقدر مسلم آنكه در فرهنگ اسالم

يا تجمع و اشتراک در  ييجغرافيا يهمچون اشتراک در خون و نژاد يا خاک و مرزها يموارد
 يهاابزار آن يا تشابه در حيثيت يکارگيردر شكل کار و به يهر نوع مقصد و آرمان يا همگون

 يمشترک يا اشتراک در منافع طبقاتدر مبارزه با دشمن  يسنگريا هم يو نوع زندگ ياجتماع
خط و راه  ي، حرکت مشترک ناس بر رويترين عامل وحدت و پيوند اجتماعاساسي نيست.
 يهمشترک، الزم ياند، و رهبرانتخاب کرده ياست که آگاهانه در جهت مقصد معين يمشخص

 يدارا ييليل نهاامام و امت در تح يهرو، دو واژاست. ازاين ياين نوع وحدت و پيوند اجتماع
: 2 جق، 1121 ،يزنجان ديعم) و متضايفين هستند ينسب يمتالزم و به تعبير منطق يدو معن

 يو عمل يدتيبراساس کتاب و سنّت و اصول عق. (072-071: 1132شريعتي،  ؛257 -251
 انِيدر م يمردم نظر دارد و در خدمت ناس است؛ ول يهها، تمام مكتب به عامبرآمده از آن
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 يهيرند و بر پايگيشوند و شكل مين مكتب جمع ميکه بر محورِ ا يمردم، آن کسان يهمعا
ن يشوند. بنابرايده ميآورند، امت ناميد ميرا پد يااعتقاد به اسالم و التزام به اسالم، مجموعه

 ،يبهشت ينيحس) از داردير از ناس است و از نظر مكتب اسالم، امت حتماً به امامت نيامت، غ
 يجمع يعنيت شوند، مبخواهند ا يمردم يوقت يبهشت ديدگاه شهيد از(. 15-16: 1156

توانند يکند، نميجاب ميدن به آن مقصد ايک مقصد و براساس آنچه رسيوسته و در راهِ يپهمبه
ت مدر کار نباشد، اصالً مردم ا يانجام دهند. تا امامت يکار يو رهبر ييشوايبدون امامت، پ

ن يدر ا. (01 :1132 ،ياگنجينتيهدا) ابدييتحقق نم يدر کار نباشد، امامت يتا امتشوند و ينم
شود که بدون امام، يد ميان امت و امام تأکير ميزناپذيو گر يوند درونيبر پ ياف به اندازهيتعار

اهداف و آمال  ي، هرچند دارايكرد، آن جماعت متشكل انسانين رويد. در ايآيد نميپد يامت
ن يف مبين تعاريدر واقع ا ستند.ين« امت»ق عنوان يبهره باشند، اليکه از وجود امام ب مشترک،

: 1153، يآصف) امت است يدهندهلياز عناصر تشك يكي (10)از امام، ياسيند که اطاعت ساآن

 رد.يگي، امت شكل نم«از امام ياسيتحقق اطاعت س»که بدون  يبيترت؛ به(153
 نهيمد يا قانون اساسينامه مانيبا استناد به پ ي، برخمذکور ياكردهيرو يدر مقابل همه

ل گوناگون يان قبايثرب، ميدر اوان هجرت به  )ص(اسالم يکه رسول گرام (15)(يالنب ةفيصح)
، از مفهوم امت را ي، و نه اعتقاد«ياسيس» يدند، برداشتکر ثرب و اقوام حاضر در آنجا منعقدي

اد قرارداد يمسلمانان بوده و بر بن يتراکات و تعلقات اعتقاداند که فراتر از اشمطرح کرده
فه را يمشرکان مشمول صح يها و حتمانان آنيپو هم يهودي يهالهياستوار است و قب ياجتماع

، داخل يرغم اختالف اعتقادنه، بهيان و مشرکان مديهوديفه، ين صحيرد. به اعتبار ايگيم بر در
 يو مدن ياسيحقوق س ي، بوده و از برخيخيمقطع تارکم در آن در مفهوم امت، دست

 (.123-113: 1151 ،يرحيف) اندبرخوردار بوده
ن يتوان گفت که محور نخستيم ،ان شديکه از امت ب يف متعدديتعار يبنددر جمع

ن ياست. باورمندان به چن يديخاص برآمده از نگرش توح ينيب، جهانيامت اسالم يريگشكل
و جهان آخرت دارد، فارغ  )ص(امبر خاتميهمچون اعتقاد به نبوت پ ياقتضائاتکه  ياينيبجهان
و  ييايت جغرافيموقع ،تيجنس ، زبان،نژاد ،رنگ همچون ياتيگونه عوارض و فرع از هر
ف بر ين تعري. البته اشونديمحسوب م ي، در شمار امت اسالمدستن ياز ا يو موارد ياجتماع
كپارچه يمنسجم و  ،ت امامياست. امت متكامل با محورصادق « نامتكامل و بالقوه»امت 

امامت و  يف امت به مقولهيست و اساس تعريشود. در واقع امت بدون امام، امتِ تمام نيم
 رد.يگيآن، امت شكل نم يح امامت و تجليکه بدون درک صح ينحوبه ،خورديگره م يرهبر
ت امام يت والين مشروعيينتخاب در تبا ايدگاه انتصاب يرش ديت آنكه پذيحائز اهم ينكته
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ر است، چراکه سخن در مقام تحقق امت يتأثيب يريگجهين نتيعنوان محور امت، در اعادل به
ت. کوتاه آنكه يف امت به تبعيامام و تكل يت از امام است و نه ثبوت حق اطاعت برايبا تبع

ت يت اعمال واليخواه مشروع ابد؛ييت مينيشود و عيدا مياز امام هو يرويبا پ يقيامت حق
 .يمردم -يا الهيم يبدان يامام را، اله

 امت يتيف جمعيط. 1-5
آيد که با اختيار و انتخاب خود اسالم را يوجود مبه ياصالتاً از افراد ياسالم يجامعه

که  يآن باشند و سرزمين يو سياس يو قضاي يپذيرفته باشند و مخصوصاً ملتزم به قوانين اجتماع
در  يشود، وليم اميدهن (13)داراالسالمو  يکنند، کشور اسالميم يدر آن زندگ ياجامعه چنين
را  يتوانند تابعيت کشور اسالميم ياز غيرمسلمانان با عقد قرارداد خاص يبعد، بعض يمرتبه

(. 31: 1157 ،يزدي مصباح) داشته باشند يآميزامن و مسالمت يبپذيرند و در کنار مسلمانان زندگ
آحاد امت  يستند، همهيم در داراالسالم، لزوماً مسلمان نيافراد مق يطورکه همهلبته، همانا

 يهانيسرزم ي، حضور ندارند. در درون محدودهياسالم يهانيا سرزميضرورتاً در داراالسالم 
 ديبا عقا يگريند، افراد داجامعه يدهندهليتشك يبر مسلمانان که عناصر اصل، عالوهياسالم

 يو عمده يعنوان گروه اصلا اقامت دارند. مسلمانان بهيکنند يست ميمتفاوت با مسلمانان ز
ها برقرار ان آنيم (16)حجرات:  ياخوت اسالم يهستند که رابطه ي، جمعيتياسالم يجامعه

ين اسالم يبه آ يبرند و تفرقه در ميانشان نامشروع بوده و همگيسر ماست و در صلح کامل به
دن به اسالم، همچنان در ميان کفار به يز پس از گروين يت انسانياز جمع ييهاقدند. گروهمعت

از اين گروه به  (55)نساء:  قرآن آيند.يآنان بيرون نم يهادهند و از سرزمينيخود ادامه م يزندگ
عده  نيا يدتيوند عقينظر به پ(. 123-121: 1 ق، ج1121 ،يزنجان دي)عمکند يمستضعفان تعبير م

امت  يگر که در زمرهيد يرند. دستهيگيقرار م يز در شمار امت اسالمين افراد نيبا مسلمانان، ا
از مسلمين که عليه امام و  يافراد يا گروه يعنيند، ايا اهل بغيان يقرار دارند، باغ ياسالم

 :21 جق، 1161 ،ي)نجفآيند يبرم يکنند و درصدد برانداختن نظام اسالميشورش م يحكومت اسالم
کفار است، ليكن  يدر باطن در زمره ي. هرچند باغ(165-160: 5 ق، ج1111 ،يحل عالمه ؛121

ايشان، ازدواج با آنان،  يبر مسلمانان، مانند جواز خوردن ذبيحه يبرحسب ظاهر، احكام جار
 .(113 -115: 21 جق، 1161 ،ي)نجفاست  يحرمت اموال و ناموسشان، بر او جار

 اندکرده اختيار کفر و شده خارج اسالم از که يکسان يعني( يفطر و يمل) دانمرت اما
 يار و انتخاب خود از شمار امت اسالمي، اگرچه به اخت(11: 1ق، ج 1127، يخمين ي)موسو

. (105-105: 1152 پژوه،دانش) ماننديم يباق يروند، همچنان جزء اتباع دولت اسالميرون ميب
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 يول ،شونديمسلمانان خارج م ي، از جرگهيوند اعتقاديل انقطاع پيدلن عده بهيقت ايدر حق
 ساکن باشند، در شمار تابعان آن قرار خواهند داشت. يکه در قلمرو دولت اسالميدرصورت
و  ياسالم ان امتيم آن است کهت يت و جمعيان حاکميم يدر خصوص رابطهمهم  ينكته

 يجنبه تفاوت وجود دارد. آنچه کامالً يرجو وجود خا يمفهوم به لحاظ يدولت اسالم
است و نه مفهوم دولت  يالمدارد، مفهوم امت اس يخيفراتار يو حت ينيو فراسرزم يفرامرز
به نام  يخاص ييايافرخواه ناخواه محدود به قلمرو جغ يچراکه دولت اسالم .ياسالم

 (15)هامستأمنآن( و  ريو غ کفار )اهل کتاب رونيازا. (33: 1152 پژوه،دانش)است داراالسالم 
امت قرار  يسكونت و حضور در قلمرو داراالسالم، اگرچه در شمار اعضا صورت در
 ل شده خواهند بود.يکه در داراالسالم تشك ياتباع دولت اسالم ءجز ،يطيشرا دررند يگينم

 يت در جامعهيعضو»و « يت در امت اسالميعضو»ان يک ميمهم توجه به تفك ينكته
در گرو اعتقاد به  يت در امت اسالمياست. عضو« بودن يتابع دولت اسالم»آن  يو در پ« يماسال

در شمار  يمانيا يرملتزم به مبانيآن است و عناصر غ يان اعضايم يمانيا يجاد علقهياسالم و ا
مان و يا اي يدتي، هم در فرض اشتراک عقياسالم يت در جامعهيرند. اما عضويگيامت قرار نم

مان تابع دولت يبه صرف ا يامت اسالم يهار است. تودهيپذمان امكانير صورت انعقاد پهم د
 يند و عضويآيدرم يت دولت اسالميشوند و اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه به تابعيم ياسالم

امت  ياسيس يبر سازمانده يدولت اسالم يشوند. البته سنگ بناياسالم م ياسيس ياز جامعه
 يت جامعهيشوند. اما جمعيمحسوب م يو شهروندان دولت اسالم يست که اتباع اصلمسلمان ا

ت يمان ذمه به عضويق پيکه از طر يست و شامل اتباع اکتسابيمنحصر به مسلمانان ن ياسالم
 (.57-56: 1152 پژوه،)دانششود يز ميگردند نيل مينا ياسالم يجامعه

مانان ساکن در درون داراالسالم، مسلمانان ساکن شامل مسل يامت اسالم يدامنهن يبنابرا
 يشود. اهل ذمه و مرتدان تابعان دولت اسالميان مي)مستضعفان( و باغ در خارج از داراالسالم

 .رونديبه شمار م يرون از امت اسالميگانه و بيز بير کفار نيها و ساشوند. مستأمنيمحسوب م

 ياسالم يجمهور يف امت در حقوق اساسيمفهوم و ط. 2
 يو از جمله در مقدمه و برخ ياسالم يجمهور يدر منابع نظام حقوق اساس «امت» يواژه

ک معنا نباشد. يکاربردها، به  يرسد در همهيم نظربهکه است کار رفته ، بهياصول قانون اساس
واژه ن دانشيا يمعنا ييرمزگشا به ياسناد حقوق اساس يليتحل ين قسمت با بررسيدر ا

شده در ندارد الفاظ استفاده يرسد که منطقاً ضرورتيم نظربهن نكته مهم ي. توجه به اميردازپيم
واژگان مانند  يبرخ يکار رفته باشند. در قانون اساسک معنا بهيموارد در  ينماممتن واحد، در 
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 ي، در همه(37-15: 1133 ،ي)استوارسنگر «دولت» و (1151 ،ينينگنهييآ) مقررات (26)قانون،
 يروشن است که قانون اساس ند.دار يمتفاوت شمول يرهيداو  اندکار نرفتهک معنا بهيموارد به 

حاکم است؛ اگرچه  يران و طبقهيان ملت ايم ياسيس يم رابطهيدر مقام تنظ ياسالم يجمهور
 ز است.يها نر ملتيناظر بر سا ييهاتيمسئول يخود، دارا يدتيعق يبا توجه به مبان

جد متأثر از گفتمان که به ياسالم يجمهور يمنظومه حقوق اساست دوم مقاله بهدر قسم
-م کردهيکه در قسمت نخست ترس ياست، نظر افكنده و با توجه به چارچوب ياسالم يشهياند

م تا روشن شود امت در حقوق يکنيکاوش م ين نظام حقوق اساسيم، در منابع گوناگون ايا
ف يشود و با مفهوم و طيم ياکار رفته و شامل چه دامنهبه ييعناران به چه ميا يکنون ياساس

 دارد. يچه نسبت ياسالم يشهيامت در اند

 يقانونگذار اساس يشهياندامت در . 2-1
)مانند  يياست که در حاالت خاص و استثنا ياقوه ي، قانونگذار اساسيدر حقوق اساس

از  يندگيشود و به نمايک کشور ظاهر ميد( در يل دولت جديا تشكي، انقالب يياستعمارزدا
حاکمان و شهروندان را  ياسيکه مناسبات س پردازديم ين قواعديتريب اساسيمردم، به تصو

از  است عبارت ياسالم ين قوه در جمهوريا .(13 :1131، يپناهعتيشري)قاض دهديشكل م
، يقانون اساس يکنندهنيدوو ت کنندههيته عنوانبه( 1173) يقانون اساس يينها يمجلس بررس

 ادشده.ياعتبار مصوبات مجلس  منظوربهه يفق يد ولييتأ و يعموم يپرسهمه
در مواضع گوناگون استفاده شده که « امت» يادشده از واژهيدر مشروح مذاکرات مجلس 

 است. گاه يب قانون اساسيتصو يدواژه در فضاين کليا يقيحق يافتن معناي يبرا يمناسب ينهيقر
امام  يعني ينيد يرو رهبريها مسلمان، و پت قاطع آنيکه اکثر« رانيملت ا» يامت به معنا يواژه
 ،ي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمياداره)اند آمده است بوده ينيخم

-1115-1121-1122-1630-315: 2 ج ؛777-765-156-105-102-36-71: 1، ج 1101
 يندگان مجلس بررسياز نما يكينمونه  ي. برا(1315-1520-1051-1725-1115: 1 ج؛ 1131

ح مشارکت مردم يو در مقام تشر 0در دفاع از اصل  اصفهاني( )آقاي موسوي يقانون اساس يينها
ملت  يبه آرا يامور عموم ياداره يحكومت و اتكا يمردم ين سرنوشت و پشتوانهييدر تع

است که  يادهد، يک جامعههمين حقيقت را نشان مي امت»د: يگويف امت ميران، در تعريا
خودش يک راهي را انتخاب کرده، حرکت کرده و در آن راه تالش هم دارد و امام در اين 

 «کند و همه در اين حرکت و مسير همگامي دارندياش مشود و راهنمايييها رهنمونش محرکت
 (.102: 1 ج، 1101 ،اسالمي ي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراياداره)
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ت يوال يگستره در مورددر بحث  يقانون اساس 165در مشروح مذاکرات مربوط به اصل 
س مجلس در پاسخ يرئبيف امت وجود دارد. نايتوجه در مورد ط انيشا ياو رهبر، نكته ماما

امت امت با ت امر و اميوال انيم يبر رابطه يآن مجلس مبن يت مذهبياقل يندهيبه پرسش نما
ا يرد يگيم را در بر ياسالم يتمام تابعان جمهور ،يا رهبرينكه آيکشور و ا ينيد يهاتياقل
ران يملت ا يمرهرا که در ز يکسان يدانسته و همه «ملت يرهبر» ير، امامت امت را به معنايخ
عمومي  و روابطي کل امور فرهنگي اداره) دندکر يتلق ين رهبريمشمول ا رونديشمار مبه

 (.1651 و 1601: 2، ج 1101 ،مجلس شوراي اسالمي
امت »ح شد، ي، که در بخش نخست مقاله تشرينيد يشهيز با الهام از انديکاربردها ن يدر بعض

ي کل امور اداره)اراده شده است « ييايجغراف يمسلمانان فارغ از مرزها يهمه» يعني« واحده
: 2ج ؛770-171-56-53-50-76: 1، ج 1101 مي،فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسال

 اصول راموني(. مذاکرات پ1115تا  1111-1111-1161: 1ج ؛355-1603-1125-1222-1157
ي کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي، اداره) ياساس قانون 172 و 11

آن دارد که  نشان از يخوببه ن مجلسيدر ا (1113-1111: 1ج  ؛171-115: 1 ج، 1101
 اند.کار رفته مدنظر داشتهبه ينيات ديکه در ادب يين مجلس، مفهوم امت را به همان معنايندگان اينما

 يقانون اساس يامت در مقدمه. 2-2
ارزش  يقائل شده و آن را دارا يخيو تار ياسيارزش س يقانون اساس يمقدمه يبرا يبرخ

ساز اصول مندرج در قانون نهيآن را تنها زم ، ندانسته وي، همچون متن قانون اساسيحقوق
، با ياسالم يجمهور يقانون اساس ين حال، مقدمهيبا ا .(03: 1132،ي)هاشم ابندييم ياساس

، ياسيم متعدد سينو از مفاه يگفتمان ين و ارائهينو ياسين نظام سياديبن يهان شاخصييتب
 ياستهيرو منبع شانياست. ازا يالماس يجمهور ينظام حقوق اساس يکل ينما يکنندهميترس
 يبرا گر مفسرياريتواند يبر آن مبوده و افزون ياهداف مدنظر قانونگذار اساس ييشناسا يبرا

دواژگان مندرج در ين روشنگر کليو همچن يقانون اساس يل به برداشت مطلوب از منظومهين
در  يراه متن اصول قانون اساسهمهب (21)يقانون اساس يعالوه مقدمهبه د.باش يقانون اساس

د مردم و سپس ييمقدمه و اصول به تأ يمردم نهاده شد و مجموعه يبه رأ 12/5/73 يپرسهمه
ت ينهادر و  (161: 11، ج 1135 ،ينيخم يموسو) ديرس )ره(ينيرهبر انقالب حضرت امام خم

 (22)ز منتشر شد.ين يرسم يدر روزنامه
استفاده شده است. فراز نخست « امت» يواژهار از ن بيچند يقانون اساس يدر مقدمه

« رانيمردم مسلمان ا» يمبارزه يبر اصول و ضوابط اسالمي را ثمره يمبتن مقدمه، قانون اساسيِ
ده کرن خواسته را مطالبه يا به لين« ملت»نامد که مي« امت اسالمي»و انعكاس خواست قلبي 
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امام  ند نهضت آمده است که اعتراضيافر حي، در تشر«نهضت يعهيطل»ل عنوان يذ است.
آن انقالب عظيم  يو در پ شد« ملت» يعامل حرکت يكپارچه ،انقالب سفيد خميني)ره( به

با د و کررهبري اسالمي تثبيت  عنوانبهرا  «امام»، مرکزيت 1112در خرداد « امت اسالمي»
ملت »نان استمرار يافت و همچ «امام»با « امت»پيوند مستحكم  تبعيد ايشان از ايران، وجود

نسبت  يم پهلويات رژيبا اشاره به جنا سپس ر نهضت را ادامه دادند.يراه خود در مس ،«مسلمان
 يمعرف «امت اسالمي»عامل گسترش آگاهي و عزم « امام» هايها و پيامبيانيه ،«ملت مسلمان»به 

 يرائه شد، انگيزها امام واليت فقيه که از سوي يطرح حكومت اسالمي بر پايه و شده
، پس از «حكومت در اسالم يوهيش»ل عنوان يد. ذکرايجاد « مردم مسلمان»منسجمي را در 

فكر کيش و همملتي هم يمثابهبهديدگاه اسالم،  از «ياسالم ياسيس يجامعه»از  يفيتعر يارائه
وي هدف نهايي سدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را بهکه به خود سازمان مي

انقالب و تداوم آن در داخل و  ياسالم ي، با اشاره به محتواوي اهلل بگشايدحرکت به يعني
تالش دارد  يقانون اساس گفته شده که (21)ايانب يسوره 52 يهيآو با استناد به  خارج از کشور

ت ياهم ،«يقضا در قانون اساس»ل عنوان يذ را هموار کند. «امت واحد جهاني»راه تشكيل 
پيشگيري از  يبرا در خط حرکت اسالمي و« مردم»قضا را در پاسداري از حقوق  يلهئمس

امت »مقدمه،  يانيکند. سرانجام، در فراز پايمطرح م« امت اسالمي»انحرافات موضعي در درون 
خواهد با نظارت يو از آنان مکند يمانتخاب مسئوالن کاردان و مؤمن  را ملزم به« مسلمان

 فعاالنه مشارکت جويند. «اسالمي يجامعه»ر، در ساختن مستم
ر يمسلمانان در جهان منطبق است، در سا يبر جامعه« امت»ک مورد که ير از ين غيبنابرا

ران است که البته يگر ملت اير ديران و به تعبيا ياسيس يجامعه يبه معنا« امت»کاربردها، 
ن جامعه، تشكل بر محور مكتب اسالم و يا يزکنندهيممتاز و متما يژگيبارز و و يصهيخص
 بوده است. ينيد يرهبر

 يامت در اصول قانون اساس. 2-3
در  ذکر شده است. يقانون اساس 155و  165،  75، 11، 7در اصول « امت» يواژهديکل
ط در يالشراه جامعيفقيگاه وليجا اشاره به يو برا «امامت امت»ب يدر ترک 155و  75 ،7اصول 
توسط خبرگان منتخب  165که به موجب اصل  يآمده است؛ همان رهبر ياسالم يجمهور
دار است و ت امر را عهدهياز وال يناش يهاتيمسئول يشود و همهيانتخاب م (21)رانيمردم ا

 يالزم برا يامر(، عدالت و تقوا يا ولي)امام امت او از صفات  يكي، 165در بند دوم اصل 
« امت»ک يمسلمانان جهان،  يز همهين 11ور شده است. در اصل ، منظ«امت اسالم» يرهبر

 اند.ده شدهينام
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نكه امام امت و يت به ايو با عنا 7در متن اصل « ياسالم يدر جمهور» ينهيبا توجه به قر
خبرگان  ياز سو 165دانسته شده که به موجب اصل  يهمان رهبر ،ن اصليامر موضوع ا يول

اصوالً  ياسالم يجمهور ينكه قانون اساسيشود و با توجه به ايم انتخابران يمنتخب مردم ا
ب شده و به ين و تصويتدو آن( يبعد يهاران و نسلي)ملت ا رانيا ياسيس يجامعه يبرا
است  «رانيملت ا»ن اصل همان يرسد مراد از امت در ايم نظربه، است دهيرس رانيملت اد ييتأ

، رهبر ليگانه را ذسه يکه قوا 75ند. اصل زيمتما يمكتب يت مسلمان و رهبريکه با اکثر
قرار داده است،  ياسالم يدر جمهور ،«نهاد مستقر»ک ي يمثابهمرکز ثقل حكومت و به عنوانبه
ن يدر تكو ياسيل دانستن عنصر اطاعت سيقت، دخيدر حق (27)ن مدعاست.يبر ا يخوب ينهيقر

ها ت قاطع آنيران که اکثريجا که ملت اسازد از آنين نكته رهنمون ميامت، ما را به ا
ادشده ياند، امت مندرج در اصول افتهيانسجام و تشكل  يند، بر مدار امامت و رهبرامسلمان

 آورند.يد مي)امت بالفعل( را پد
 11و  11 ،12ت در اصول يده و تابعيت به شاخص عقيبا عنا زين ملت يتيجمع يگستره

مسلمانان،  يبه سه دسته ياسالم يجمهورهروندان رخ نموده است و ش يقانون اساس
رمسلمانان ير غيساو  (يحيو مس يميکل ،يان زرتشتيراني)ا يکتاب آسمان يرمسلمانان دارايغ

 .اندم شدهيتقس (11)اصل 
و ده ينام« امت»ک يمسلمانان را  يهمه (20)ا،يانب يسوره 52 يهيبا استناد به آ 11اما اصل 

، ينيات دي، برگرفته از ادب«امت»ن يمسلمانان جهان دانسته است. ا يتمامرا مشتمل بر « امت»
در هر نقطه از جهان عضو آن  يبزرگ مسلمانان است و هر مسلمان يا جامعهيهمان امت واحده 

 يت رهبريرهبر شرط شده که صالح ياز عدالت و تقوا برا يز آن سطحين 165در اصل است. 
در سال  يقانون اساس يگرفته در بازنگرر کنار اصالحات صورترا داشته باشد. د« امت اسالم»

ن بند افزوده شد؛ هرچند در يا يدر انتها يرهبر يپس از کلمه« امت اسالم»ن اصل، يدر ا 1103
همان  ين اصل به معنايرسد امت در اينظر مبه (25)داده نشد. يحيمورد مفهوم و مفاد آن توض

 ياخالق يستگين شايد ايبا ياسالم ين صورت رهبر جمهوريباشد. در ا ياسالم يتيواحد جمع
 يت کنونيد؛ اگرچه در وضعيبرآ يامت بزرگ اسالم يرهبر ياز عهدهرا داشته باشد که 

نظام امامت نسبت به  يفرامل يهاتيگاه قرار نگرفته باشد. مسئولين جايصورت بالفعل در ابه
قت امت در اصول يگذارد. در حقيمر صحه من ايبر ا (23)مسلمانان و مستضعفان جهان يهمه

( 11)آرمان مندرج در اصل  ياسيادشده همان امت بالقوه است که در صورت تحقق وحدت سي
گر( بر محور يد يا نوعيا فدرال يط يدر سراسر جهان )بس ينظام واحد اسالم يريگشكل يعني

 شود.يل ميامام واحد، به امت بالفعل تبد
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 يريگجهينت
کار رفته و در به يگوناگون يت از آن دارد که امت در قرآن به معانيحكا ينيابع دمن يبررس

لت و م يکاربردها به معنا يو در برخ ياسالم يجامعه، گاه يبشر يجامعهموارد بر کل  يبرخ
 يت و گروه انسانين اسالم، گاه بر هر جمعييمنان به آؤبر مز عالوهيات نيقوم است و در روا

رمدار ياسالم که دا يمانيا يجامعهرا بر « امت»، يشمندان اسالميست. اما انداطالق شده ا
امت در حقوق  يواژه يکاربردها ياما برخ اند.ق دادهياست تطب يمشترک اعتقاد يوندهايپ

 دهد.يرا نشان م يمتفاوت يران معنايا ياساس
ار يکم بسا دستيتناظر ، ميقانون اساس 155و  75، 7در اصول « امت» يرسد واژهينظر مبه

ن ياديح که محور بنين توضياست؛ با ا يج حقوق اساسيات رايدر ادب« ملت»ک به مفهوم ينزد
مان يا»کند، عنصر يز ميگر متمايافته که آن را از جوامع ديسازمان ياسين اجتماع سيوحدت در ا

ر يبا وجود سا ياسالم يگر، افراد جامعهيعبارت داست. به« يمكتب يرهبر»و « يو اعتقاد مذهب
و زعامت  يمان مذهبيعنصر ا يو مانند آن، بر مبنا يخيو تار يعيوندها و عناصر مشترک طبيپ
عنوان منبع روشنگر متن قانون به يقانون اساس ياز مقدمه ياند. شواهد متعددگرد هم آمده ينيد

ن يمثبت ا يساسقانون ا يينها ياز مشروح مذاکرات مجلس بررس ين پرشماريو قرا ياساس
ن برداشت است؛ يبر ا يديز مؤين 7در صدر اصل « رانيا ياسالم يدر جمهور»عبارت  ادعاست.

ران يا ياسالم يجمهور ياست که در فضا ياسيس يآن جامعه 7ح که مخاطب اصل ين توضيبا ا
به « رانيامت ا»ت و امامت قرار دارد، يکه مشمول وال ياسيس يشود و آن جامعهيف ميتعر
در اصل « امت» يدواژهيکل يران( براين معنا )ملت مسلمان ايدن اياما برگزادشده است. ي يمعنا

 ياسالم يدولت و جامعه يمكتب يشهيبرآمده از اند يو فرامل يجهان يهاتيمسئول ي، ناف7
ست. ين يبر مصالح امت اسالم يتقدم منافع مل يا به معناير مسلمانان و مستضعفان ينسبت به سا

، يعيش ييشوايپ يمان به مكتب اسالم و به رهبريران براساس ايلكه مراد آن است که مردم اب
خود را، چه در داخل مرزها و چه فراتر از آن، در  ياجتماع -ياسياند روابط سم گرفتهيتصم

منطبق بر همان  165و  11ش سامان دهند. اما امت در اصول يخو يرفتهيچارچوب مكتب پذ
مسلمانان »مسلمانان جهان، و از جمله  يبوده و مشتمل بر همه ينيد يشهير اندمألوف د يمعنا

 ر عوارض است.يت و ساي، بدون توجه به محل اقامت، نژاد، زبان، قوم«رانيا
م، يامت بدان يريگشكل ياز امام را از عناصر مؤلفه ياسيچنانچه شاخص تحقق اطاعت س

، امت بالقوه خواهد بود 11د داشتند، امت مندرج در اصل يشمندان بر آن تأکياند يکه برخگونهآن
ن شاخصه يعالوه توجه به ا، امت بالفعل خواهد شد. بهيکه با تحقق نظام امامت واحد جهان

 سازد.يار موجه و قابل دفاع ميران را بسيملت ا يبه معنا 7(، امت در اصل ياسي)اطاعت س
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 و مآخذ منابع
 .ميقرآن کر

دار  :قم ،، (ق1167) الدينجمهور، محمدبن زينأبيابن

 .، چ اولسيدالشهداء للنشر
وابسته به  يدفتر انتشارات اسالم :قم ،الفقيهمن اليحضره، (ق1111) يبابويه، محمدبن علابن

 .چ دوم ،قم يعلميه يمدرسين حوزه يجامعه
 .چ اول تهران: نشر جهان، ،الرضا )ع( أخبار عيون(، ق1153) يعلبابويه، محمدبنابن

: قم ، ق(،1165) يحيون، نعمانبن محمد مغربابن
 .2، ج چ اول، يهيعلم ين حوزهيمدرس يجامعه

 دارالفكرروت: ي، بالعرب لسانق(، 1111الدين محمد بن مكرم )منظور، ابوالفضل جمالابن
 .16، ج و النشر و التوزيع للطباعة

 .1، ج ، چ اولثي: دارالحدقم ،الرسول)ص(مکاتيب، (ق1115) ي، علييانجم ياحمد
علوم و معارف  يپژوهشنامه، «امت در قرآن و اجتماع يمفهوم شناس»(، 1133ر )ي، ظهياحمد

 .03-15، ص 2ش  ،(دانيجاو ماي)پ ميقرآن کر
روح مش صورت(، 1101) ياسالم يمجلس شورا يو روابط عموم يکل امور فرهنگ ياداره

کل  ياداره تهران: ،رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس يينها يمذاکرات مجلس بررس
 .1و  2، 1ج  ،و دوم چ اول ،ياسالم يمجلس شورا يو روابط عموم يامور فرهنگ

 .اول چ، ياسالم يمجمع انديشهقم:  ،، (ق1127) ، محسنيراکا
، «رانيا ياسالم يجمهور يمفهوم دولت در قانون اساس»(، 1133، کوروش )ياستوارسنگر
 .37-15، ص 11، ش ياساس حقوق

، 26و15ش  ،تيفقه اهل ب، «ياسيس تيوال در تعدد و وحدت»(، 1153) ي، محمدمهديآصف
 .216-132 ص

 يبررس ياساس ن چند معنا در قانوندواژگايکل يمفهوم يواکاو (،1151ن )ي، حسينينگ نهييآ
 .11516101مسلسل:  يشماره نگهبان، يشورا ي، پژوهشكدهي، گزارش پژوهشمقررات يواژه

 .دار اآلفاق -دارالجيل :بيروت ، (،ق1163) عبدالقاهر ،يبغداد
انتشارات و چاپ دانشگاه  ي، تهران: مؤسسهالقرآنوجوهتا(، يبن ابراهيم )ب، جيشيتفليس

 .1ج  تهران،
 ، قم: اسرا، چ ششم.عدالت و فقاهت تيوال هيفق تيوال(، 1137، عبداهلل )يآمل يجواد



 

 
 1/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

38 

 ياپي)پ 2، ش ياسالم حکومت، «دوباره يامت و ملت نگاه»(، 1155ن )يجوان آراسته، حس
 .151-173 (، ص10

 )ع(الصادقفقهق(، 1112، سيد صادق )يروحان يحسين
 .امام صادق)ع(، چ اول يمدرسه -قم: دارالكتاب ،

 ، تهران: بقعه، چ چهارم.ياساس قانون ينظر يمبان(، 1156د محمد )ي، سيبهشت ينيحس

 ق(،1121) محمد دي، سياخامنه ينيحس
 .112-235، ص 23، ش (بالعربية))ع(البيتفقه أهل ،يالغفورخالد :مترجم ،

، تهران: ق(، 1111) يبن يوسف بن مطهر اسد، حسنيحلّ
 .، چ اوليچاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يمؤسسه

 ،)ع(البيت آل يمؤسسه، قم:  ق(،1111) يبن يوسف بن مطهر اسد، حسنيحلّ
 .5ج  اول، چ
 ، دمشق: دارالفكر،العلوم و دواء کالم العرب من الکلومشمس ،تا(ي)ب ،، نشوان بن سعيديحمير

 .1، جچ اول
، تابعيت و وضعيت بيگانگان ؛يخصوص الملل نيب حقوق و اسالم(، 1152) يپژوه، مصطفدانش

 .چ چهارم، و دانشگاه يشگاه حوزهمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه و پژوهتهران: 
 .1/11/73مورخ  16156 يشماره يرسم يروزنامه

 دالشهدا.يس يو فرهنگ يعلم ي، قم: مؤسسهياسالم حکومت يمبان(، 1156، جعفر)يسبحان
 ي، قم: مؤسسهالحرام و الحالل بيان في األحکام مهذّبق(، 1111) ي، سيدعبداألعليسبزوار

 .، چ چهارمالمنار
 ،مكتبة لبنان ناشرون: ، بيروتم(، 1553) ح دغيمسمي

 .1 ج چ اول،
 تهران: نشر آمون.، آثارمجموعه  در امامت، و امت(، 1132) يشريعتي، عل

 .، چ سومهي: اسالمتهران، يبأعالم الهد يإعالم الور، (ق1156) حسنبن، فضليطبرس
 .البيت )ع(، چ اولآل ي: مؤسسه، قمق(، 1165خ حر )شي ، محمدبن حسنيعامل

 .د اسالم، چ دهمي، قم: نوميالکر القرآن اللفاظ المفهرس المعجم(، 1151، محمدفؤاد )يعبدالباق
 .1و  2ر، جيرکبي، تهران: امياسيس فقهق(، 1121) ي، عباسعليد زنجانيعم

تهران:  ،يمحالت يتحقيق: سيد هاشم رسول، يرکتاب التفس (،ق1136) محمدبن مسعود يعياش
 .1 ج ،علميه يچاپخانه
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 .د، چ پنجمي، قم: دانشگاه مفاسالم در دولت تحول خيتار(، 1151، داود )يرحيف
 .زان، چ پانزدهمي، تهران: ميحقوق اساس يهاستهيبا(، 1131د ابوالفضل )ي، سيپناهعتيشر يقاض
زان، ي، تهران: مياسيس ينهادها و ياساس حقوق(، 1131ل )د ابوالفضي، سيپناهعتيشر يقاض

 .چ دوازدهم
 .1103با اصالحات  1173ران مصوب يا ياسالم يجمهور يقانون اساس

 . 16/5/75مصوب  يمجلس خبرگان رهبر يداخل ينامهنييقانون انتخابات و آ
 . 15/7/01مصوب  يقانون اساس 15اصل  ياجرا يقانون نحوه
 يالدين حسينح جالليتصح ،شهاب األخبار يشرح فارس، (1101) سالمةمحمدبنقضاعي، 
 .، چ اول: مرکز انتشارات علمي و فرهنگيتهران، يأرمو

 .چ چهارم ،اإلسالميةدارالكتب: تهران، يالکاف ق(،1165) ، محمدبن يعقوبيکلين
 .115-12، ص 16، ش قهف، «ژه آن دويداراالسالم و دارالكفر و آثار و»(، 1157اکبر )ي، عليکالنتر
 .، چ دومالعربيالتراث: دار إحياء، بيروتبحاراألنوارق(، 1161) ي، محمدباقر بن محمدتقيمجلس

 يمشورت و يري)تفس نگهبان يشورا اتينظر مجموعه(، 1131نگهبان ) يقات شورايمرکز تحق
 چ اول. ،(ياساس قانون اصول خصوص در

، ش اول، اسالمي حکومت، «ه در خارج از مرزهايت فقيوال»(، 1157) ي، محمدتقيزديمصباح 
 .57-31ص 

 .11و  1، تهران: صدرا، ج آثار يمجموعهتا(، ي)ب ي، مرتضيمطهر
 .اول چ ،اإلسالمية دارالكتب :تهران ،تفسير نمونه (،1151) ناصر ،يمكارم شيراز

 .1چ اول، ج ، هيدارالكتب العلم ، بيروت:اللسانلسانتا(، ي)ب يمهنا، عبداهلل عل
، قم: دفتر ياسالم يعل ي، ترجمهق(، 1127اللّه )، سيد روحيخمين يموسو

 .1، ج 21قم، چ  يعلميه يمدرسين حوزه يوابسته به جامعه يانتشارات اسالم
تنظيم و نشر آثار امام  ي، تهران: مؤسسهامام يهصحيف (،1135اهلل )د روحي، سخميني يموسو

 چ پنجم.، ينيخم
اء التراث يروت: دار احي، باالسالمعيشرا شرح يف جواهرالکالمق(، 1161، محمدحسن )ينجف

 .، چ هفتميالعرب
 من العروستاجق(، 1111) ي، سيد محمد مرتضينيالدين و حس، محبي، حنفي، زبيديواسط

 .11، ج التوزيع و النشر و للطباعة دارالفكرروت: ي، بجواهرالقاموس

 ه، چ اول،ي، قم: مكتبه فقق(، 1116) يعيسفراس، مسعودبنيورام بن أب
 .2و  1ج 
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 ،)ع(بيتاهل مذهب مطابق فقه فرهنگق(، 1120گران )ي، سيد محمود و ديشاهرود يهاشم

 .، چ اولبر مذهب اهل بيت )ع( يفقه اسالم المعارفدائرة يمؤسسهقم: 

، نظام يکل يمبان و اصول رانيا ياسالم يجمهور ياساس حقوق، (1132د محمد )ي، سيهاشم
 زان، چ پنجميتهران: م

 يفرهنگ ي، تهران: مؤسسهيبهشت ديشه يحقوق يهاشهياند(، 1132اهلل )، فرجياگنجينتيهدا
 .معاصر، چ اول يشهيدانش و اند


