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 در قانون اساسی کشورهاي اسالمی؛ از ساختار تا هنجار
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 iman.mokhtari@ut.ac.ir  کارشناس ارشد حقوق عمومی/ ایمان مختاري

 23/11/1395: پذیرشـ  10/7/1395: دریافت

 چكيده
اي  مـوازین اسـالمی از اهمیـت ویـژه    بررسی حقوق اساسی کشورهاي اسالمی با توجه به ابتناي قوانین اساسی آنهـا بـر   

توان نظام حقوقی آنها را از دو بعد ساختار و هنجار مورد مداقه قرار داد. از ایـن رو اگرچـه    برخوردار است و براساس آن می
اي که در رابطه با حقوق اساسـی آنهـا بـه ذهـن متبـادر       در مبنا این کشورها تابع احکام و شریعت اسالم هستند اما مسأله

شود این است که، این کشورها به ویژه در بعد ساختاري و بعضاً در بعـد هنجـاري متـاثر از حکومتهـاي الگـوي خـود        می
هـاي حقـوق اساسـی فعلـی      سنی) یا وابسته به یکی از نظـام  -هستند که ریشه در تاریخ داشته (ناشی از گرایشات شیعی

تـوان مـورد اشـاره قـرارداد،      ند. آنچه که به عنوان نتیجه بحث میباش ژرمن یا تلفیقی از دو نظام مزبور) می (کامن ال، رومی
عنوان کشوري موفق در عرصه قانونگـذاري اسـالمی و نظـارت بـر آن بـا نظـام مـردم         اینکه جمهوري اسالمی ایران به

زنـدگی در  تواند الگویی قابل تعمیم به سایر کشورهاي اسالمی باشد. الگـویی کـه در آن هـم الزامـات      ساالري دینی می
جهان جدید مورد توجه قرار گرفته و هم اسالم به عنوان رکن اساسی یک کشور اسالمی در تمامی بسترهاي حقـوقی آن  

 جاري و ساري گشته است.

 احکام اسالمی، کشور اسالمی، قانون اساسی، قانونگذاري اسالمی. :ها هواژ کلید
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 مقدمه
شود که مربوط  اي گفته می هموضوعه یا عرفی، مدون یا پراکندقررات ِقانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و م

مشروعیت تمام قوانین و   چارچوبی است که تمامی کشورها این قانون،و اجراي آن است. در  قدرت انتقال ،به قدرت
شـود   ق مـی اطال يقانون اساسی به سند ،از آن است. در حقوق سیاسی و تبعیت پیروي  به  مقررات اجتماعی وابسته

شـوندگان را   کننـدگان و حکومـت   میان حکومت حقوق و وظایف متقابلِ ،و چارچوب روابط بوده وفاق ملی که منشور
بنابراین، قوانین اساسـی، در بردارنـده چکیـده توافقـات ملـت در مباحـث        نماید. یین میبآور ت به صورت عینی و الزام

باشـند (قاضـی شـریعت پنـاهی،      ی، نظامی و اقتصـادي مـی  اصلی ِکشورها در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگ
 بـر  حـاکم  قواعـد  و اصول و سیاسی ). به طور کلی باید گفت حقوق اساسی از یک سو نهادهاي20-19، ص 1392
 .کنـد  مـی  و تضمین بیان را فردي و عمومی هاي آزادي و حقوق دیگر سوي از و نماید، می محدود و معین را جامعه
 ــ 2سیاسـی   قدرت ـ صالحیت1است:  تقسیم قابل ذیل شرح به حوزه کلی دو در اساسی حقوق واضح طور به پس

 شهروندان. حقوق
 حقـوق  از گرایشـی  بـه  اساسی حقوق تعبیر دهد، می نشان بیشتر را آن عناصر که اساسی حقوق تعاریف دیگر از
هاي فردي و اجتماعی،  آزادي و حقوق و حکومت ساختار آن، سیاسی رژیم دولت، عمومی سازمان از آن در که است

 ). 14، ص 1380شود(طباطبایی مؤتمنی،  انتخابات و احزاب سیاسی و نظایر آن گفتگو می
گیرند که از نظـر سـاختارهاي حـاکمیتی، بسـیار متفـاوت       کشورهاي اسالمی، طیف وسیعی از جوامع را دربرمی

تـرین سـند حقـوقی ایشـان      هاي سیاسی موجود در آنها ناگزیر از مراجعه بـه اصـلی   براي شناخت نظام که باشند می
  اندازه  تا چه هاحکومت  افت کهریتوان د می کشورها ن اساسییانوبیان کلیات مندرج در قنحوه از هستیم. به طور کلی 

 .دنسازگاري دار ، ساالرانه  ها و ضوابط مردم با معیار
توان از دو بعد ساختار و هنجار مورد کنکاش قرار داد. ریشه این ابعـاد را   سی کشورهاي اسالمی را میحقوق اسا

هاي حقوقی معاصر جستجو نمود؛ بدین ترتیب که از نظر دینی گرایشات شـیعی و سـنی بـر     توان در دین و نظام می
ژرمن و  ال، رومی وي کشورهاي غربی (کامنهاي حقوقی مدرن نیز الگ حقوق این کشورها اثرگذار بوده و از نظر نظام

ها) بر حقوق اساسی کشورهاي اسالمی اثرات شگرفی برجاي گذاشته است. همچنین عـالوه بـر ایـن، از     ترکیب آن
 بعد ساختاري باید به قواي حاکمیتی و از بعد هنجاري به حقوق شهروندي و حقوق بشر پرداخته شود.

جانبه کشورهاي اسـالمی دارد و   ذاري و صدور انقالب نیاز به شناخت همهانقالب اسالمی ایران در جهت تاثیرگ
از سوي دیگر اصالح ساختارهاي موجود در نظام حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، نه صرفاً بر مبناي پرداختن 

بـانی  به مبانی و کلیات بلکه در گرو بررسی ساختار حقوق اساسی کشورهاي دیگـر و بـه ویـژه کشـورهاي داراي م    
 مشترك با جمهوري اسالمی ایران است.
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با وجود مطالب ابرازشده، سعی جدي ما در این مقاله ارائه نـوآوري در حـوزه موضـوع مـورد بحـث در مطالعـه       
اسـت تـا مـورد اسـتفاده       اي بوده تطبیقی پیرامون حقوق اساسی کشورهاي اسالمی و پردازش پژوهش حقوقی تازه

در این پژوهش قوانین اساسی برخی کشورهاي اسالمی از منظر موضوعات اساسـی  جامعه حقوقی کشور واقع شود. 
 موجود در آنها تشریح شده است.

حاکمیت مطلق از آنِ خداست و منشأ مشروعیت هر حاکمیتی در بعد تقنینی، اجرایی یا قضـایی خواسـت و اذن   
بررسـی در نظـام حقـوق اساسـی      )؛ یکی از مهمترین ویژگی هاي قابل148-147، ص1390اوست (جوادي آملی، 

کشورهاي اسالمی، توجه به نقش اسالم در نظام هنجارها است که در قالب تدوین و اجراي قوانین در قواي اجرایی 
ترین خصیصه متمایزکننده کشورهاي اسالمی توجه به نقش اسـالم   و نظام قضائی قابل مشاهده است؛ چرا که مهم

یاز جامعه اسالمی به قانون از حیـث ضـرورت وجـود آن بـراي احقـاق و احیـاي       در ابعاد مختلف اداره کشور است. ن
)؛ اقشار مختلف حـق دارنـد   44گران و ظالمان است(همان، ص حقوق فردي و اجتماعی و ایجاد مانع در مقابل تعدي

 گـذرانی و  ها شوند، و حاکمیـت موظـف اسـت بـدون تـأخیر، وقـت       خواستار تأمین فوري حقوق خود در تمام عرصه
ترین مبانی و علـل وجـود نظـام تقنینـی در      ). از اساسی68، ص1385مسامحه حقوق آنان را تأمین نماید(منتظري، 

اسالم، وجود حقوق عمومی مردم و تدارك نظامی براي تأمین و تضمین استیفاي آن است که در شکل قانون و بـر  
حکومـت اسـت کـه در جهـت ایفـاي حقـوق       شود و همواره از وظایف  مبناي آموزه هاي شریعت اسالمی ایجاد می

 مشروع و قانونی مردم گام بردارد.
 در و وضـع  را قـانون  خداوند، خود یا که است آن باشد الهی باید قانون اینکه از منظور اسالم، سیاسی نظریۀ در
 طـرف  از کـه  کسـانی  یـا  و باشد داده را قانون آن وضع اجازه معصوم امام و پیامبر به یا باشد کرده نازل قرآن
بـا   .)96، ص1391کنند(مصـباح،   وضع متغیر شرایط در را مختلفی مقررات هستند مأذون معصوم امام و پیامبر

آور بودن قانون، کارکرد مجالس تقنینی در بسیاري از موضوعات مانند قلمرو صـالحیت،   توجه به ویژگی خاص الزام
توانـد بـا    اإلجـراي اسـالمی مـی    شرایط فعالیت، میزان اقتدار این نهاد و چگونگی تنظیم قوانین مبتنی بر احکام الزم

 الگوي غیراسالمی آن متفاوت باشد.
داشت؛ شریعت اسالم در هیچ قلمرو و موضوعی فاقـد حکـم نیسـت و نیازمنـد قانونگـذاري بـر       توان اذعان  می

حال ممکن است حکم برخی موضوعات نوپیدا در فقه تصریح نشده باشـد؛   باشد؛ ولی با این مبناي خواست بشر نمی
و » کشف«جلس حداکثر توان حکم آنها را استنباط نمود و کار م که به طور قطعی با عمومات و اطالقات شرعی می

براي اجراي احکام شرع است و از این رو وجود مرجعی براي نظـارت و کسـب اطمینـان از صـحت     » برنامه ریزي«
). البته این 505-503ق، ص1422ریزي با اصول کلی شریعت ضرورت دارد(مکارم شیرازي،  کشف و مطابقت برنامه

و موضوعات نیست بلکه حوزه وسیعی از زندگی اجتمـاعی از   امر به معناي وجود قانون و حکم شرعی در همه موارد
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سوي شارع مقدس فاقد حکم الزامی شرعی قرار داده شده تا براساس صرفاً مصالح و منافع عموم جامعه قانونگذاري 
). شهید صـدر در  684، ص10ق، ج1408شود (صدر،  یاد می» منطقۀ الفراغ«صورت گیرد، که از آن با عنوان نظریه 

در حوزه اختالف نظر فقها در احکام شـرعی، همـه نظـرات اجتمـاعی     «...گوید:  اش می یگري در توضیح نظریهاثر د
بر عهده قوه مقننه اسـت کـه براسـاس     -به عنوان قانون -معتبر بوده، اما در عین حال اختیار انتخاب هر یک از آنها

ور، قـوه مقننـه منتخـب مـردم در چـارچوب      دهد. در حوزه هاي فاقد حکم شرعی الزام آ مصلحت عمومی انجام می
نامند و شـامل همـه مـواردي     می» منطقۀ الفراغ«قانون اساسی صالحیت وضع قانون دارد. قلمرو اینگونه قوانین را 

) مرحوم عالمه نائینی نیز پـس از  441ق، ص1421صدر،»(ها قدرت انتخاب داده است شود که شریعت به انسان می
 فرماید: صوص و غیر منصوص، میتقسیم احکام اسالمی به من

تطبیق قوانین مملکت بر احکام شرع الزم است و مقصود از آن تطبیق در احکام شرعی منصـوص اسـت و    -1
 در غیر منصوص تطبیق معنا ندارد.

 یابد. مشورت تنها در غیر منصوص جریان می -2
 با نواب آن حضرت است. الزام به احکام غیرمنصوص در زمان حضور با معصومین و در زمان غیبت -3
 معظم سیاست و آنچه مربوط به تدبیر کشور است از زمره غیر منصوص است. -4
در غیر منصوص و مبـاح رعایـت مصـلحت الزم اسـت و در واقـع ایـن حـوزه قلمـرو احکـام غیـر متغیـر             -5

 ). 135-130، ص1382است(نائینی،
تـرین نـوع کـارکرد بـراي مجـالس       ود کـه مناسـب  طور خاطرنشان نم توان این در توضیح بیشتر این نظریه می

تواند به این صورت باشد که احکام اسالم توسط پارلمان به قانون تبدیل شود و در صورت نبود حکم  قانونگذاري می
کند که باید در چارچوب اصول کلی اسالم بوده  صریح اسالمی در خصوص یک موضوع، پارلمان قوانینی تدوین می

 ).241، ص1395ام شریعت نباشد(آجرلو، و در تناقض با احک
پذیرفتن نظریه ابتنا و انطباق بدون طراحی ساختار حاکمیتی مناسب براي برقـراري نسـبت شایسـته قـانون بـا      
شریعت مانند عدم تعبیه سامانه پایشگر مناسب یا مستقل یا عدم حکومت اسالمی مردمی و غیر اسـتبدادي، باعـث   

). در 451، ص1396راي تقنین، ضمانت اجرایی نیابد و تقریبـاً لغـو باشد(حسـینی،    شود که ذکر منبعیت شریعت ب می
برخی کشورهاي اسالمی شریعت از مبانی اصلی قانونگذاري و منشأ اعتبـار و الـزام قـوانین اسـت و بـالطبع منـابع       

الـزام قـوانین بـه    اسالمی جزء منابع اصلی قانونگذاري لحاظ شده و در برخی دیگر شریعت یکی از مبـانی اعتبـار و   
گرفته و مطلب مورد اتفاق همگان این است کـه رسـمی    شمار آمده و مالك اعتبار قوانین عدم مخالفت با شرع قرار

بودن دین اسالم به عنوان دین دولت مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین نهاد تقنینـی و هیئـت دولـت در رویکـرد     
رخـوردار اسـت و تنهـا محـدودیت، عـدم مخالفـت بـا احکـام اسـالمی          دوم از آزادي بیشتري بـراي قانونگـذاري ب  
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). نظام قانونگذاري کشورهاي اسـالمی بـه لحـاظ الـزام حقـوقی و سـاختاري بـراي        163، ص1386است(احمدي، 
قانونگذاري مبتنی بر اسالم و نقش احکام اسالمی در گستره قوانین، در دو گروه عمده شامل کشورهاي با گـرایش  

 ورهاي فاقد گرایش اسالمی در نظام قانونگذاري قابل شناسایی هستند.اسالمی و کش
توان اسالمی نامید (یا به تعبیر فقهی سرزمین هایی داراالسالم  براساس این معیار کشورهایی را می

شوند) که در قلمرو اسالم بوده و زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسالم باشد(عمید زنجانی،  محسوب می
 شود می اجرا آن در اسالم احکام که داند را سرزمینی می» داراالسالم«). شهید اول 233، ص3، ج1389

 ساکن )نفر یک ولو( مسلمانان آن در ولی است کفار آن از حکومت که سرزمینی در حتی که اي گونه به
 ایـن  ). در78تـا، ص  (شهید اول، بی 1شود محسوب می داراالسالم نیز کنند اجرا را اسالم احکام و باشند
 غیر را خود رسماً که کشورهایی حتی و شده است داده اسالمی کشور مفهوم به اي گسترده ابعاد نظریه

 خود شرعی تکالیف و وظایف آزادانه به صرفاَ بتوانند آن در ساکن درصورتیکه مسلمانان دانند می اسالمی
 سبب سرزمین یک در اسالم احکام اجراي صرف معنا این در. شوند شمرده می اسالمی کشور کنند، عمل
 که اند مدعی نظریه این طرفداران .شود شناخته اسالمی سرزمین تئوري لحاظ از سرزمین آن تا شود می

 در اسالمی شعائر و احکام وقتی بنابراین .دارد بستگی آن شعائر و احکام ظهور به اسالم تجلی و ظهور
 سـرزمین  ترتیـب  بـدین . داد خواهـد  دسـت  از را اسالمی عنوان سرزمین آن دیگر نشود، اجرا سرزمینی
 و غیراسالمی قوانین تسلط اثر بر دیگر زمان در و شود تلقی اسالمی زمان یک در است ممکن واحدي

اسالمی(یا به تعبیر فقهی دارالکفر) ملحق شود (کرمی،  غیر کشور به اسالمی احکام و شعائر رفتن بین از
 ).17ص، 1389

 عناصـر  بـه  آن در ولی شود تعبیر استفاده قابل و تواند به عنوان یکی از معیارهاي مناسب این دیدگاه می
 پـیش  احکـام،  اجـراي  براي ضمانتی تعبیر این در آنکه ویژه است؛ به نشده اشاره کشور دولت دهندة تشکیل
 احکـام  از بسـیاري  بـدانیم  کـه  دهـد  می نشان بیشتر را دیدگاه این ضعف زمانی موضوع این .گردد نمی بینی

. نیسـتند  اجـرا  قابل حکومتی قوي هاي اجرایی ضمانت وجود بدون و دارند حکومتی و اجتماعی جنبه اسالمی
 کـه  چـرا  گیرد؛ نمی اسالمی قرار کشورهاي شناسایی در اقبال مورد چندان امروزه اسالمی کشور از تعبیر این

 آنهـا  اساسـی  حقـوق  نظـام  و الملل بین عرصه در خاصی سیاسی ـ حقوقی اثر اسالم احکام شدن اجرا صرف
 ).32-31، ص1393داشت (آجرلو،  نخواهد

ممکن است در نظام حقوق اساسی برخی کشورهاي اسـالمی الزامـات حقـوقی و سـاختاري در مـورد رعایـت       
توان اذعان نمـود کـه در قـانون اساسـی      موازین و احکام شرع براي مجالس قانون گذاري مقرر گشته باشد ولی می

گونه الزامی در حوزه قانونگذاري اسالمی وجود ندارد و نظام تقنینی کشورهاي مزبـور   برخی کشورهاي اسالمی هیچ
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بر فرآیندي عرفی و سکوالر استوار است. البته این مسأله به این معنا نیست که در نظام قانونگـذاري ایـن کشـورها،    
گیرد بلکه ممکن است که در خصـوص موضـوعات خـاص اسـالمی ماننـد       مورد توجه قرار نمی امور اسالمی اصالً

گونـه   موقوفات یا ایجاد نهادهاي عمومی براي رسیدگی به امور دینی، قانونی خاص وضع کنند. اما پرداختن به ایـن 
ونگـذاري اسـالمی   موضوعات لزوماً به معناي رعایت احکام اسالمی یا وجود ساختار حقوقی خاص در خصـوص قان 

گیرند. در اینجـا بـه قـانون     نیست، بلکه این موضوعات به عنوان امور عرفی و عمومی در جامعه مورد توجه قرار می
 شود. اساسی برخی از کشورهاي اسالمی اشاره می

 . عراق  ۱
شکل جدیدي از حکومت دموکراتیک را با در نظرگرفتن حقـوق اساسـی پـس از تجربـه      قانون اساسی عراق

رژیم دیکتاتوري بنیان نهاده و اشاره به یک جمهوري فدرال دارد کـه بـا تفکیـک کامـل قـوا همـراه اسـت.        
هاي مقیـد نکـردن شـروط     مؤلفه با عراق جمهوري اسالم دین رسمی و منبع اصلی قانونگذاري است. تحلیل

 حکومـت  کـه  ولوژیکیایدئ مبناي و المللی بین رویکرد اساسی،قانون ریاست جمهوري به مسلمانی، جمعیت،
 در بـه تنهـایی   کـه  نقشـی  عـالوه بـر   عوامل این تمام که دهد می به دست را نتیجه این مبتنی بر آن است،

کننـد   مـی  حاصـل  تـري  جـامع  نتیجـه  یکـدیگر  بـا تعامـل  در دارند، عراق جمهوري در شریعت جایگاه تبیین
 ).555-554، ص1395(غفاري و نظري، 

 . شکل قانون اساسي۱-۱

اساسی عراق در سندي واحد گرد آمده و در آن اصولی همچون دموکراسی، حکومت قانون و حقـوق انسـانی   قانون 
هـاي مـذهبی    است. این قانون درپی آن است کـه میـان اقـوام و گـروه     پس از دوران طوالنی دیکتاتوري بیان شده

قـانون   همـدلی برقـرار کنـد.    هاي شیعه و همچنین کردهـا، اتحـاد و   هاي سنی، عرب موجود در کشور از قبیل عرب
 اساسی برترین قانون کشور تلقی شده است.

 . اصول محوري قانون اساسي۲-۱

 مطابق قانون اساسی، عراق حکومتی مستقل و یکپارچه است که قانون اساسی آن، ضامن وحدت کشور است.
باشد. همچنین تمامی قـوانین  اي نباید با آن مغایرت داشته  اسالم دین رسمی کشور است و هیچ قانون و مقرره

هاي اساسی مصـرح در قـانون اساسـی باشـد. بـه       بایست مطابق با اصول دموکراسی، حقوق و آزادي و مقررات می
موجب قانون اساسی هیچ شخصی نباید به دنبال ترویج، توجیه و یا تسـهیل نژادپرسـتی، تروریسـم و یـا پاکسـازي      

 )55ـ50ص  ،2006 ،لمعارفادائرة(قومی باشد
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، بـه  "اسـالم "در کنار  "هاي اساسی حقوق و آزادي "و همچنین  "اصول دموکراسی"در قانون اساسی عراق از 
و حاکمیـت در نظـام ناشـی از آن، از آن     2)؛2عنوان مبانی نظام و مشروعیت قوانین ناشی از آن یاد شده است(ماده 

 ).69، ص1391) (صالحی و بهادري جهرمی، 5ادهروند(م قانونی است که مردم مبناي مشروعیت آن به شمار می

 . عربستان۲
، 1992شـود. در سـال    عربستان سعودي کشور متمرکزي است که توسط سلطنت موروثی ِخاندان سعودي، اداره می

بنیادین، قرآن و سنت ییغمبر را به عنوان منابع عـالی حکـومتی و یـا همـان قـانون       ملک فهد از طریق وضع قانون
 اعالم کرد.اساسی کشور 

باشـند. در قـانون    از طرفی کشور سعودي، بر پایۀ دموکراسی نبوده و اساساً شهروندان از حق رأي برخوردار نمی
 باشند. بنیادین آمده است که شهروندان بر اساس شریعت از حقوق برخوردار می

 . شکل قانون اساسي۱-۲

مانند مجلس شورا بود. در این سال ملک فهـد قـانون   فاقد قانون اساسی و نهادهاي قانونی  1412عربستان تا سال 
). کشـور  295، ص1396بنیادین و قوانین مربوط به مجلس شورا و منـاطق ایـالتی را بـه تصـویب رساند(حسـینی،      

شـود. بـه    عربستان فاقد مجلس قانونگذاري به معناي رایج است و قوانین مورد نیاز از جانب پادشاه و وزرا صادر مـی 
ین سنتی جامعه مانند قوانین جزایی و احوال شخصی، ازدواج و طالق، براساس شـرع اسـالمی اسـت.    طور کلی قوان

هاي نفتی، مالیات و کار متأثر از حقوق غرب تنظـیم شـده    با این حال موضوعات جدید حقوقی مانند مقررات شرکت
 ).298صاست (همان، 

یاد کرد؛ هرچند که در خود این قانون نیز آمده اسـت  توان به عنوان قانون اساسی عربستان  از قانون بنیادین می
اوست که  دهند. این قانون توسط پادشاه وضع شده است و هم عربستان را تشکیل میکه قرآن و سنت، قانون اساسی 

اختیار اصالح و جایگزینی آن را دارد (البته گفتنی است که این قانون مصوب شوراي وزیران است؛ اما چـون تمـامی   
 دانیم). شوند، مصوبات آن را تصمیمات پادشاه می این شورا به خواست و اراده پادشاه عزل و نصب میاعضاي 

االجرا شـدن،   ها، براي الزم المللی و امتیازنامه ها، معاهدات بین نامه مطابق این قانون بنیادین، کلیه قوانین، مقاوله
هستند. همچنین قوانین پادشاهی باید با معاهـدات بـین المللـی    نیازمند تأیید و در صورت نیاز، اصالح توسط پادشاه 

 پذیرفته شده قبلی توسط حکومت، مغایرت نداشته باشد.
، قـانون اساسـی واقعـی    »کتـاب خـدا و سـنت   «کند کـه   قانون اساسی عربستان در اصل یکم خود تصریح می

شوند، امـا تغییرناپذیرنـد.    و تعدیل می عربستان سعودي هستند که تنها از طریق اصالحات دستگاه حکومتی، اصالح
 ).300، ص1396نظام سیاسی سلطنتی این کشور نیز بر مبناي مذهب است (حسینی، 
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 . اصول محوري قانون اساسي۲-۲

قانون اساسی عربستان از سه اصل اساسی برخوردار اسـت؛ حکومـت بـر اسـاس قـوانین و ارزش هـاي اسـالمی،        
ا که به دلیل اهمیت این سه اصل ابتدا به توضیح آنها و سپس سـایر اصـول   صالحیت سیاسی پادشاه و اهمیت شور

 خواهیم پرداخت.
. قوانین و ارزش هاي اسالمی: از منظر قانون بنیادین، قرآن، سنت و شریعت، تشکیل دهندة ارزشها و اصـول  1

ماده یک قانون بنیادین،  بایست منطبق بر آن باشد. بر اساس باشند که قوانین لزوماً می اساسی حکومت سعودي می
باشند و در این قانون مکرراً از شریعت به عنـوان قـانون و چـراغ ِ     قرآن و سنت، به منزلۀ قانون اساسی عربستان می

حکومت، نام برده شده است. مراد از شریعت کلیه قوانین و دستورات الهی از قبیل مقررات مربـوط بـه نمـاز، ازدواج،    
شود. بر اساس قانون، حکومت موظف است تـا از   ه توسط مسلمانان، پیروي و رعایت میطالق، مجازات و... است ک

مذهب اسالم دفاع کرده، امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات الزم براي تبلیغ اسالم را به انجام رساند. عالوه بر 
اد مـذهبی فطـر و قربـان را بـه     مباحث فوق، ماده یک قانون بنیادین، اسالم را به عنوان دین رسمی معرفـی و اعیـ  

کند. همچنین در این ماده به عنوان یک اصل ایمانی بیـان شـده اسـت کـه      عنوان تعطیالت ملی ِرسمی، اعالم می
 ، فرستاده اوست.هیچ خدایی جز خداوند یکتا وجود ندارد و محمد

اي سیاسـی اسـت و اختیـار    هـ  . صالحیت پادشاه: از منظر قانون بنیادین، پادشاه محور و مرجع کلیۀ صالحیت2
تواند به صالحدید خـود کلیـه مناصـب سیاسـی و      هاي سیاسی و حقوقی مملکت در دست اوست و می همه سیستم

 قضایی را عزل و نصب کند.
تواند از هـر   با این وجود، پادشاه ملزم به رعایت قوانین اسالمی است؛ اما از آنچنان قدرتی برخوردار است که می

 ل قوانین اسالمی، استفاده نماید. روشی براي اعما
او  فرامین پادشاه از منابع اصلی حقوق عربستان است. اصل ششم درباره لـزوم بیعـت بـا پادشـاه و وفـاداري بـه      

 باشد. می
. شورا: قانون بنیادین به طور مختصر از اهمیت شورا و مشورت در امر قانونگذاري و اعمـال آن سـخن   3

حال اجـراي صـحیح آن امـري بـس      این کومت سعودي، جزو امور مهم است؛ باگفته است. شورا اگرچه در ح
شـود   دشوار است، چراکه بیشتر تصمیمات بر پایه روابط شخصـی، خـانوادگی و اعتبـار اشـخاص اتخـاذ مـی      

 .)75ـ70، ص 2006، المعارفةدائر(
وجود، در اینکه به ایـن اصـول عمـل     این . سایر اصول: قانون بنیادین اصول دیگري را نیز در بر دارد. با4
اي افراد و اتحاد و  توان از خانواده، نیازهاي پایه شود یا نه، بین ناظران آگاه، اختالف است. از جمله آنها می می

یکپارچگی کشور نام برد. طبق اصل هشتم قانون اساسی عربستان حکومت در این کشور بر مبنـاي عـدالت،   
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ها احکام اسـالم متجلـی    شریعت اسالمی است. چنانچه در قوانین جدید و فرمان مشورت و تساوي، مطابق با
نباشد، حداقل باید اصول اسالمی در آن رعایت شده باشد و چنانچه در موضوعی اختالفی حاصل آید، شرع بر 

ی براي تا). نهاد خاصی مانند دادگاه قانون اساس ، بی1388فرمان پادشاهی برتري خواهد داشت (محقق داماد، 
حال کلیه امور حکومتی به  این تضمین اجراي اصول قانون اساسی در عربستان سعودي پیش بینی نشده است. با

شود. از جمله اینکه قوانین عربستان سعودي توسط پادشاه یا وزراي کابینه به مجلس  شخص پادشاه ارجاع می
فتن اینکه تضادي با احکام شریعت نداشته شوند و توسط مجلس بررسی شده و با در نظر گر شورا پیشنهاد می

). 806، ص1388شود تا پس از تأیید او به عنوان قانون رسمی اعالم شود (نادري،  باشند، به پادشاه اعالم می
مشورتی) تطبیق پیشنهادها با شـرع را بررسـی   -ترتیب در مرحله اول مجلس شورا (با عنوان کارشناسی این به
شوند. عالوه بر ایـن در   أیید پادشاه و نظارت او بر جنبۀ شرعی بودن، قوانین رسمی میکند، ولی نهایتاً با ت می

(آجرلـو، پیشـین،    3عربستان را هم جلـب کنـد  » شوراي علماي اعظم«تواند نظر فقهی  موارد لزوم پادشاه می
توانند به  اند، می اسالمیهاي عربستان ملزم به رعایت مقررات  که دادگاه ). از نظر فرآیند پسینی از آنجایی258ص

 .4شود عدم انطباق قوانین با احکام اسالم اعتراض کنند و قانون مزبور توسط پادشاه بازبینی و تجدیدنظر می

 . حقوق بنيادين۲-۳

باشـد. همچنـین بـه     بر اساس قانون بنیادین عربستان، حکومت موظف به رعایت حقوق بشر مطـابق شـریعت مـی   
بایست بر اساس اصول ِعدالت، شورا و برابري وضع شوند؛ مسکن افراد مصـون از   قوانین میموجب این قانون، کلیۀ 

توان بازداشت، محاکمه و یا زنـدانی کـرد،    باشد؛ افراد را نمی تعرض بوده و حریم خصوصی نیز مورد احترام قانون می
و حق کار نیز به رسـمیت   داري مگر به موجب شریعت. همچنین حقوق مالکیت، داشتن اموال شخصی، حق سرمایه

 شناخته شده است.
کند که اسالم دین رسـمی ایـن کشـور اسـت و قـانون       اصل یکم قانون اساسی عربستان به صراحت اعالم می

دهد. بر مبناي اصل هشتم این قانون، نظام حکومتی  اساسی آن را قرآن و سنت پیامبر(صلوات اهللا علیه) تشکیل می
قـانون اساسـی عربسـتان پادشـاه را      45اصـل   .5ا شریعت اسالمی تأسیس شده استاین کشور بر مبناي مطابقت ب

تـوان از طریـق مجلـس شـوراي ایـن       داند که این موضوع را می گذاري براساس قواعد اسالمی می موظف به قاعده
سی لیبـرال  شوراي مشورتی عربستان نه بر مبناي دموکرا کشور که جنبۀ مشورتی براي پادشاه دارد، به انجام رساند.

شوراي «). صدور فتوا توسط 82، ص1394بلکه براساس توجیه شرعی بنیان گذاشته شد (کاوه پیشقدم و قره باغی، 
قـانون   45االجراي این کشور دارد که طبق اصـل   نیز تأثیر زیادي در قانونگذاري و تنظیم قواعد الزم» علماي اعظم

 ذیرد.اساسی این کشور، باید براساس قرآن و سنت صورت پ
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 . ايران۳

براي شناخت نظام جمهوري اسالمی ایران باید به قانون اساسی و اصول مربوط به نهادهاي اصلی این کشور یعنـی  
ت وزیران و مجلس شوراي اسالمی مراجعه و میزان اختیارات و روابط متقابل ایشـان  ئرهبري، ریاست جمهوري، هی

 را بررسی کرد.
نمایـد.   ان، جمهوري است و مشروعیت خویش را از رأي ملـت کسـب مـی   بر اساس قانون اساسی، حکومت ایر

گرایی، تفکیک قوا و برتري قانون اساسی نیز در قـانون اساسـی مـورد تأکیـد قـرار       همچنین حاکمیت، ملیت، کثرت
 گرفته است.  

بـا رأي  در این رژیم ریاستی، رهبر به صورت غیر مستقیم و رئیس جمهور و اعضاي پارلمان به صورت مستقیم 
اسـاس نظـام    ایـن  باشد. بـر   شوند. همچنین گفتنی است که قوه مجریه، تحت نظارت قوة مقننه می مردم انتخاب می

هاي دموکراتیک غربی مبتنی بر اصـول لیبرالسـم و    سیاسی موجود در ایران از لحاظ ساختار، شباهت زیادي به نظام
 سکوالریسم دارد.  

تأثیر اسالم به عنوان دین رسمی کشور قرار دارد؛ به گونه اي کـه نهـاد    جمهوریت موجود در نظام ایران، تحت
 کنند. هاي اصلی کشور مشروعیت خویش را از آن اخذ می

 . شکل قانون اساسي۳-۱

و   بـر جهـان    مطلق  حاکمیت«قانون اساسی  56قانون اساسی ایران در سند واحد نگاشته شده است. بر اساس اصل 
ـ  نمـی   . هـیچکس  است  ساخته  حاکم  خویش  اجتماعی را بر سرنوشت  انسان او،  و هم  خداست  از آن  انسان د ایـن  توان
  خداداد را از طرقـی   حق  این  ملت قرار دهد و  خاص  منافع فرد یا گروهی  کند یا در خدمت  سلب  را از انسان  الهی  حق
ر نظام حقوقی ایران هیچ قانون خالف دیـن رسـمی و   قابل ذکر است که د». کند می  آید اعمال بعد می  در اصول  که

 قانون اساسی کشور، قابلیت تصویب را ندارد.

 محوري قانون اساسي . اصول۳-۲

قانون اساسی). بر اساس قانون اساسی؛ حاکمیت، منشـأي الهـی و    4مذهب رسمی کشور ایران، اسالم است (اصل  
رابطه با مسائل مربوط به تخصیص قدرت سیاسی اسـت. بـر   انسانی دارد. همچنین پنجمین فصل قانون اساسی در 

  را بـر سرنوشـت    انسـان  او،  و هـم   خداسـت   از آن  و انسان  بر جهان  مطلق  حاکمیت«قانون اساسی  56اساس اصل 
شـوند بایـد    بنابراین تمامی قواعد و قوانینی که توسط مقامات دولتی وضع می». است  ساخته  حاکم  خویش  اجتماعی

قـانون اساسـی).    4طبق بر اسالم باشند. وظیفۀ پاسداري از چنین امري بر عهدة شـوراي نگهبـان اسـت (اصـل     من
همچنین به موجب اصل پنجم قانون اساسی، تا هنگام ظهور امام زمان، وظیفۀ هدایت مردم، بـر عهـدة ولـی فقیـه     
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  حـق   توانـد ایـن   نمـی   چکسهی« حاکمیت ملی بدین صورت تضمین شده است که 56زمان است. بر اساس اصل 
اعمـال حـق حاکمیـت مـردم نیـز از      ». قرار دهد  خاص  منافع فرد یا گروهی  کند یا در خدمت  سلب  را از انسان  الهی

هـا، ضـامن حضـور     ها و انجمـن  گیرد. از منظر سیاسی، آزادي تشکیل گروه طریق انتخابات و یا رفراندوم صورت می
تحقق حاکمیت ایشان است. از منظر اجتماعی نیز، آحاد ملت به طور مساوي از حـق   سازمان یافته مردم و در نتیجه

باشند. بر اساس قانون، رهبر و سایر مقامات رسمی، با سایر مردم برابر بـوده   نظارت بر اَعمال زمامداران برخوردار می
ل مجلس خبرگـان رهبـري و رئـیس    اي برخوردار نیستند. همچنین بر طبق قانون، رهبر در مقاب و از هیچ امتیاز ویژه

جمهور در مقابل مردم، رهبر و مجلس و همچنـین هیئـت وزیـران در مقابـل رئـیس جمهـور و مجلـس، مسـئول         
گیرد؛ اما بایستی در نظر داشـت کـه در صـورت     باشند. نظام قانونگذاري در ایران توسط یک مجلس صورت می می

 همان).باشد ( می عدم تأیید شوراي نگهبان، مصوبات مجلس، فاقد اثر

 . فرآيند قانونگذاري۳-۳

، نهضت تدوین قوانین آغاز و به تـدریج قـوانینی بـر پایـه شـریعت      1285با وقوع انقالب مشروطه در ایران در سال 
اسالمی و فقه امامی، با الگو قرار دادن ساختار قوانین بلژیک و فرانسه، تدوین شد که مهمترین آنها قـانون مـدنی و   

ت است. قانون مدنی به عنوان یک قانون مهم اغلب براساس احکام شریعت تدوین شـده اسـت(بهرامی   قانون تجار
). مهمترین منابع قانون مدنی ایران، منـابع فقـه امـامی ماننـد شـرایع االسـالم       48-40، ص24، ش1383احمدي، 

ین برخـی کشـورهاي   محقق حلی، شرح لمعۀ شهید ثانی، جواهرالکالم نجفی و مکاسب شیخ انصـاري و نیـز قـوان   
). پـس از انقـالب اسـالمی و بـا     270، ص1، ج1391اروپایی به ویژه سوئیس، فرانسه و بلژیک بـوده است(صـالح،   

تصویب قانون اساسی مجلس شوراي اسالمی در ایران تأسیس و به قانونگذاري مشـغول گردیـد. مجلـس شـوراي     
هـا و   اند قانونگذاري کند. پیشـنهاد طـرح   اسی استثنا شدهتواند در کلیۀ امور، مگر اموري که در قانون اس اسالمی می

تواند کلیـۀ   لوایح باید به امضاي حداقل پانزده نماینده رسیده و یا از طرف هیئت وزیران باشد. شوراي نگهبان هم می
مصوبات را به دلیل مغایرت با قانون اساسی و یا شـرع اسـالم، رد کنـد. براسـاس اصـول مختلـف قـانون اساسـی         

؛ قوانین مختلف باید بر طبق موازین اسـالمی و بـا شـرط عـدم     91و  72، 4وري اسالمی ایران از جمله اصول جمه
 مغایرت با آنها به تصویب برسند و شوراي نگهبان وظیفه نظارت بر این امر را بر عهده دارد.  

 . شوراي نگهبان قانون اساسي۳-۴

مشـروطه، مشـابه آن    1906در قانون اساسـی سـال    شوراي نگهبان قانون اساسی، بازسازي نهادي است که
وجود داشت. بر طبق اصولی که راجع به این شورا در قانون اساسی موجـود اسـت؛ ایـن شـورا از دوازده نفـر      

شـوند و شـش نفـر دیگـر      تشکیل شده که شش نفر از آنها فقهایی هستند که از طرف رهبري منصـوب مـی  
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شـوند.   قوه قضاییه توسـط مجلـس شـوراي اسـالمی برگزیـده مـی      حقوقدانانی هستند که به پیشنهاد رئیس 
یابند. مأموریت اصـلی ایـن نهـاد     حضور اعضا در شورا، شش ساله است که هر سه سال نصف اعضا تغییر می

تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع اسالم و قانون اساسی است. بررسی مطابقـت قـوانین بـا شـرع اسـالم      
باشـد. تمـامی قـوانین نیازمنـد      ت قوانین با قانون اساسی برعهده تمامی اعضا مـی و مطابق  تنها بر عهدة فقها

تأیید این شورا است و شورا موظف است تا قـوانین را ظـرف ده روز بررسـی کـرده و نظـر خـویش را اعـالم        
نماید. اگر از نظر شورا قانون، مخالف با شرع یا قانون اساسی باشد، جهـت بـازنگري بـه مجلـس برگردانـده      

شود. کنترل قوانین از منظر مطابقت با قانون اساسی مشمول مرور زمـان شـده، امـا مطابقـت قـوانین بـا        می
ــس،     ــات مجل اســالم در هــر زمــان قابــل بررســی اســت. همچنــین بررســی صــالحیت ِنامزدهــاي انتخاب

هـا   خاباتشود. عالوه بر این، نظارت بر انت خبرگان توسط شوراي نگهبان انجام می جمهوري و مجلس ریاست
 ها را ابطال کند. شود؛ آنچنان که شورا قادر است نتیجۀ آن و رفراندوم نیز توسط این شورا انجام می

 . حقوق بنيادين  ۵-۳

شود که تمام مـردم   حقوق اساسی ملت در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است. این فصل با این اصل شروع می
تواند باعث  ها نمی ، داراي حقوق برابرند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینایران صرف نظر از قومیت و نژادهاي گوناگون

تفاوت و برخورداري از امتیاز شود. همه مردان و زنان از حقوق برابر اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگـی مطـابق   
مواردي که  در رمگ است مصون تعرض از شغل افراد و مسکن حقوق، مال، جان، موازین اسالم برخوردارند. حیثیت،

اسـت. تفتـیش عقایـد     ممنوع اطالع کسب یا و منظور اقرار به شکنجه اَشکال مطابق قانون تمام .کند تجویز قانون
گیـرد. مطبوعـات در فعالیـت     قـرار نمـی   مؤاخـذه  و تعـرض  اي مورد ممنوع است و هیچکس به خاطر داشتن عقیده

 شان مخل مبانی اسالم و یا نظم عمومی باشد.  که فعالیت خویش آزادند مگر این
اي به حقوق زنان شده است؛ دولت موظف به تأمین حقـوق زنـان در کلیـه     گفتنی است که در قانون توجه ویژه

شئون با رعایت موازین اسالم شده و براي رسیدن به چنین هدفی موظف شده است تا براي رشد شخصـیت زنـان،   
و مخصوصاً از مادران در دوران بارداري و پـرورش فرزنـدان حمایـت کنـد. همچنـین      محیط مناسبی را فراهم کرده 

اي تشکیل داده و از لحاظ تأمین اجتماعی شـرایط   هاي ویژه دولت مأمور شده است تا براي حفاظت از خانواده، دادگاه
ت مناسـب بـراي   مناسبی را براي زنان سالخورده، بدون سرپرست و مطلقه فراهم کنـد و در صـورت نبـود سرپرسـ    

فرزندان، از مادران شایسته جهت سرپرستی ایشان استفاده کند. همچنین در این فصل دولت موظف شـده اسـت تـا    
امکانات تحصیل رایگان تا دورة متوسطه را براي همگان فراهم آورده و لوازم تحصیالت عالیـه را متناسـب بـا نیـاز     

 .)420ص  (همان، کشور براي خودکفایی، گسترش دهد
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 . کارکرد حقوق بنيادين۶-۳

قانون اساسی ایران نه تنها حقوق زندگی، مالکیت و شهروندي را براي ایرانیان تضمین نموده، بلکه لـوازم مشـارکت   
نماید. مطابق این قانون مطبوعات از آزادي برخوردار بوده و احزاب نیز آزادانه تشـکیل   سیاسی ایشان را نیز تأمین می

تواند با مراجعـه بـه دادگـاه،     شهروندان از امنیت قضایی برخوردار بوده و هریک از ایشان میشوند. همچنین همه  می
را شناسایی کرده و از همین روي حقوق بسـیاري را بـراي مـردم    » حقوق بشر«دادخواهی کند. قانون اساسی ایران 

جبـران خسـارت از طریـق    قلمداد کرده است. هرچند قابل ذکر است که بسیاري از حقـوق بنیـادین، از قبیـل حـق     
 (همان). دادخواهی قضایی، تنها براي شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده است

 . محدوديت حقوق بنيادين۷-۳

اند و همچنین تمامی آنها نیز در صورتی قابل اعمال هستند  اغلب حقوق بنیادین به وسیله قوانین عادي محدود شده
که جزئیات آن در قانون تشریح نشده است. آزادي بیان و انتشـار عقایـد در    که مطابق با موازین اسالم باشند؛ امري

د هتـرین شـکل منـافع ملـی را تـأمین کنـ      اي باشد که بـه ب  رادیو تلویزیون جمهوري اسالمی ایران نیز باید به گونه
 (همان).

ر متن قانون اساسـی  اند که صرف بیان الزامات قانونگذاري اسالمی د از طرفی برخی در این زمینه تصریح کرده
بدون وجود سازوکار اجرایی و تضمین مناسب در این زمینه، براي رسیدن به مقصود ایجاد قوانین بر مبنـاي مـوازین   

هـاي   گیري برخـی عـرف   اسالمی کافی نیست. بلکه عمده کارکرد ذکر این الزامات در قانون اساسی کمک به شکل
گري اجتماعی و حقوقی در این زمینـه اسـت (آجرلـو،     اد زمینه مطالبهقانونگذاري اسالمی در پارلمان و همچنین ایج

 ).247، ص1395
در خصوص میزان حضور و تأثیر احکام اسالمی یا به تعبیر دیگر شریعت اسـالم در محتـواي قـوانین مختلـف     

ت شـمول  توان شمولیت حداقلی در قالب قوانین مربوط به احوال شخصیه و خانوادگی تا تح کشورهاي اسالمی، می
 قراردادن حداکثري قوانینی چون قانون مدنی، قوانین جزایی، قوانین بانکداري، قوانین اجتماعی و... را مشاهده کرد.

 نتيجه گيري
و نظـارت بـر آنهـا     یاسـالم  يو مقـررات کشـورها   نیقـوان  نیدر پژوهش حاضر تالش شد تا نقش اسالم در تـدو 

 ينظـام قانونگـذار   يو ساختار یالزامات حقوق رانیا یاسالم يرکشورها از جمله در جمهو یمشخص شود. در برخ
 يدارا در کشـورهاي مختلـف   زیـ ن نیقـوان  يمحتـوا  نیکشورهاست. همچن ریاز سا شیب یاحکام اسالم تیدر رعا

باشـد در حـد    مـی  تهیسیو الئ سمیسکوالر يکه بر مبنا هیدر کشور ترک مثالً ؛است یاز احکام اسالم یشئون متفاوت
 .ردیگ یو مقررات را در بر م نیقوان یتمام رانیو در عربستان و ا هیاحوال شخص
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هاي سیاسی با اشکال متفاوت و متنوع نسبت به یکدیگر هستند، به این ترتیـب   کشورهاي اسالمی داراي نظام
سـاالر را در   وري مـردم هاي حکومتی مستقر در آنهـا از پادشـاهی مطلقـه و پادشـاهی مشـروطه تـا جمهـ        که نظام
هایی هستند کـه قواعـد سیاسـی و اجتمـاعی دیـن اسـالم از صـحنه         گیرند. در میان کشورهاي اسالمی نظام برمی

شان به طور کلی حذف یا اصوالً ورود ادیان به عرصه سیاست در آن کشورها ممنوع گردیده اسـت. هرچنـد    سیاسی
(سلطنت مطلقه، مشـروطه، جمهـوري ریاسـتی و پارلمـانی)      هاي سیاسی مستقر در کشورهاي اسالمی ادعاي رژیم

سـاالري و اسـالمیت در جوامـع مـذکور،      هاي مردم اعمال قواعد اسالمی در جوامع خویش است، همچنین شاخص
 باشد. بسیار متفاوت با یکدیگر می

بـوده و داراي  یافته هاي تحقیق حاضر نشان داد که نظارت بر قانونگذاري در کشورهاي اسالمی نیـز یکسـان ن  
باشد. در برخی از این کشورها نهاد مشخصی جهـت نظـارت بـر شـرعی      قواعد مختلف با درجۀ اهمیت متفاوت می

بودن قوانین پیش بینی نشده است؛ و در برخی دیگر مانند جمهوري اسالمی ایران نهادي خاص با صـالحیت ویـژه   
 لفت قوانین با شرع مقدس) پیش بینی گردیده است. جهت نظارت بر تطبیق قوانین با شریعت اسالمی (یا عدم مخا

در بررسی قوانین اساسی کشورهاي اسالمی بدست آمد که؛ در تمام این کشورها، از منظر حقوق عرفی، حقـوق  
 بنیادین ملت در قوانین اساسی تضمین گشته است.

قانونگـذاري اسـالمی و   در نتیجه باید اعالم کرد جمهوري اسالمی ایران به عنوان کشـوري موفـق در عرصـۀ    
تواند الگویی قابل تعمیم به سایر کشورهاي اسالمی باشد. الگـویی کـه    ساالري دینی می نظارت بر آن با نظام مردم

در آن هم الزامات زندگی در جهان جدید مورد توجه قرار گرفته و هم اسـالم بـه عنـوان رکـن رکـین یـک کشـور        
 ساري گشته است. اسالمی در تمامی بسترهاي حقوقی آن جاري و
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  _____________________________________________________ ها نوشت پی

ـام االسـالم حکمـه        «.  1 ـا احک المراد بداراالسالم ما ینفذ فیه حکم االسالم فال یکون بها کافراً اال معاهداً و دارالکفـر التـی ینفـذ فیه
شـهید اول  » مسـلم اال مسـالما  فهی ماینفذ فیها احکام الکفار و مـا یسـکن فیهـا     کذلک اذا کان فیها مسلم و لو واحداً... و اما دارالکفر

نسبت به اینکه مسلمانان حکومت داشته باشند، مطلبی نفرموده؛ مگر این که بگوییم الزمه نافذ بودن احکام اسـالمی ایـن اسـت کـه     
ایـن مطلـب بـه     کافري نباشد مگر این که پیمان بسـته باشـد.   خصوص که در ادامه می فرماید: هب حاکمیت هم از آن مسلمانان باشد.

 .وعی اشاره دارد که محدوده جغرافیایی جهان اسالم تا جایی است که مسلمانان حاکمیت داشته باشندن
تدوین قوانینی که بـا احکـام ثابـت     -2ی کشور و منبع اصلی قانونگذاري است. ماسالم دین رس -1«قانون اساسی عراق:  2اصل.  2

اسالمی اکثریت ملت عراق و همچنین آزادي عقیـده اجـراي شـعائر     قانون اساسی حفظ هویت -3اسالمی تعارض دارد، جایز نیست؛ 
 .»هاي مندائی را تضمین می کند دینی براي همه افراد مانند مسیحیان، یزیدیان و صائبی

قانون اساسی عربستان چنین بیان می کند: در پادشاهی عربستان سعودي کتاب خـدا و سـنت پیـامبر خـدا (ص) منشـأ       45. اصل  3
 کند. هاي علمی، صدور فتوا و وظایف علماي اعظم را قانون معین می هستند. ترکیب شوراي علماي اعظم، انجام پژوهشصدور فتوا 

قانون اساسی عربستان چنین آورده است: دادگاه ها، مقررات شریعت اسالمی را پیرامون موضوعاتی که بـه آنهـا عرضـه     48. اصل  4
براساس محتواي کتاب سنت و نیز احکام صادره توسط حاکم به شرط عدم مغـایرت بـا کتـاب و    می شود، اعمال می نمایند و این کار 

 سنت، صورت می گیرد.
حکومت در پادشاهی عربستان سعودي بر مبناي عدالت، مشورت و تساوي، مطابق بـا شـریعت   «قانون اساسی عربستان:  8اصل .  5

 .»اسالمی است


