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 چكيده

هـا بـراي اعمـال     يكي از موضوعات مهم مورد مطالعه جغرافياي سياسـي اسـت زيـرا حكومـت    » قانون اساسي«
وقوع انقـالب، از  . ور خود، نيازمند تدوين قانون اساسي و اجراي آن هستندحاكميت بر قلمرو، منابع و مردم كش

كشور ايران نيز در طول يكصد سـال  . هايي است كه معموالً تدوين يك قانون اساسي جديد را در پي دارد پديده
نون اساسـي  قا«هر دو انقالب، دو قانون اساسي جديد يعني  دنبال بهگذشته، دو انقالب بزرگ را تجربه كرده كه 

محور نوشـتار حاضـر، بـر مقايسـه دو مفهـوم      . شكل گرفته است »قانون اساسي جمهوري اسالمي« و »مشروطه
روش توصـيفي  « در ايـن قـوانين اساسـي اسـتوار اسـت و در انجـام آن از      آنها و ابعاد » قلمروسازي«و » قلمرو«

گونه كه  هيم در دو قانون اساسي است بديننتايج تحقيق، نشانگر تفاوت اين مفا. بهره گرفته شده است »تحليلي
باشد كه به يك حكومت معين تعلـق دارد،   بخشي از فضاي جهاني مي »قلمرو« در قانون اساسي مشروطه، مفهوم

امـا در قـانون   . باشـد  شود و داراي محدوده و مرزهاي مشـخص مـي   حقوق حاكميت و مالكيت در آن اعمال مي
باشـد، بلكـه در بسـياري از اصـول آن      نها قلمرو چنين مضموني را دارا مـي اساسي جمهوري اسالمي ايران، نه ت

 از نظـر . بوده و چندان قائل به مرزهاي كشـور نيسـت   »امت« ارائه شده است كه مترادف با »فرا قلمرو« مفهومي
از هم نيز اين دو قانون متفاوت ) سازماندهي سياسي فضا، قلمروداري و قلمروخواهي(و ابعاد آن  »قلمروسازي«

 »قلمـروداري «و  »سـازماندهي سياسـي فضـا   « صرفاً به بحـث  »قانون اساسي مشروطه«نمونه در  عنوان به. هستند
نيـز در نظـر    »قلمروخواهي« عالوه بر اينها، »قانون اساسي جمهوري اسالمي« پرداخته شده است، درحالي كه در
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 »سازماندهي سياسـي فضـا  « صول در ارتباط با، بيشترين ا»قانون اساسي مشروطه«همچنين، در . گرفته شده است
ايـن  . اسـت  »قلمـروداري «مـرتبط بـا    »اصول«بيشترين  »قانون اساسي جمهوري اسالمي« در حالي كه در. است

ها در مفهـوم قلمـرو و قلمروسـازي، تفـاوت در شـرايط فضـايي و        دهد كه علت وجود تفاوت تحقيق نشان مي
  .ن اين دو قانون بوده استهاي خاص نخبگان و قانون گذارا ديدگاه

  

  .ايران ،، انقالب اسالميهقانون اساسي، قلمرو و قلمروسازي، انقالب مشروط :كليدي هاي هواژ

  مقدمه 

رود زيرا  مي شمار بهكشورها يكي از موضوعات جغرافياي سياسي » قانون اساسي«مطالعه 
تدوين قانون اساسي و  ها براي اعمال حاكميت بر مردم خود در قلمرو خاص، نيازمند حكومت

با كاربرد بجا و درست مفاهيم، فرايند نهادسازي، » قانون اساسي«هر . اجراي آن هستند
هزينه  گذاري را كه شئون اصلي حكومت هستند، آسان و كم گذاري و قانون سياست

اساسي انتظام بخش كليه امور و شئون هر كشور  در واقع، قانون). Shakeri, 2004: 5(كند مي
 ,Hashemi(كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران يك جامعه سياسي است تعيينو 

نقطه اوج تكامل نظري و » قانون اساسي«بنابراين، به باور برخي محققان تدوين  ).153 :1990
زيرا جامعه با تصويب اين قانون به نهادي فراتر از ساير  ،باشد مي) مدرن(راهبردي دولت ملي 

تفويض » اقتدار«و » مرجعيت«، در تعريف و استقرار نظم، »حكومت«ني مراجع يع
شرايط خاصي  دنبال بهمعموالً » قانون اساسي«تدوين هر ). Shakeri, 2004: 62(كند مي

گيري يك كشور جديد در پي تجزيه، تغيير نظام سياسي حكومت  شكل: گيرد مانند صورت مي
در اين . والت سياسي اجتماعي خاص در يك جامعهوقوع انقالب يا كودتا، بروز تح دنبال به

. باشد گذار در تدوين قانون اساسي ميتأثيرراستا، وقوع انقالب در هر كشور، يكي از عوامل 
در » انقالب مشروطه«: ايران در طول يكصد سال گذشته، دو انقالب بزرگ را تجربه كرده است

قانون «ين دستاورد انقالب مشروطيت، تر بزرگ. 1357در سال » انقالب اسالمي«و  1285 سال
مبتني بر » سند وفاق ملي«آن بود كه طي آن ايران براي اولين بار، صاحب » متمم«و » اساسي

ترين  و بزرگ )Maysami, 2010: 2(يافته شد آراي مردم، انديشه اجتماعي و انديشه سامان
اما . ايران بوده است جمهوري اسالمي» قانون اساسي«دستاورد انقالب اسالمي نيز تدوين 
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فضايي  -پيامد اين دو انقالب، با توجه به شرايط اجتماعي عنوان بهدو قانون اساسي  تدوين هر
رو، مفاهيم بنيادي جغرافياي سياسي  اين از. كشور در دو مقطع خاص زماني صورت پذيرفت

مذكور  در برگيرنده حوزه خاصي در هر يك از دو قانون» قلمروسازي«و » قلمرو«مانند 
در » قلمروسازي« و» قلمرو«هدف اين پژوهش آن است تا با مطالعه تطبيقي مفهوم . باشند مي

قوانين اساسي مشروطه و جمهوري اسالمي ايران برغناي ادبيات جغرافياي سياسي ايران در 
  .اين باره بيفزايد

  روش تحقيق

» قانون اساسي مشروطه«دو در » قلمروسازي«و » قلمرو«در اين تحقيق براي مقايسه دو مفهوم 
گردآوري . ، از روش توصيفي تحليلي استفاده شده است»قانون اساسي جمهوري اسالمي« و

 .اي صورت گرفته است اي و رايانه اطالعات نيز از طريق منابع كتابخانه

  چارچوب مفهومي تحقيق

 1سرزمين /قلمرو -1

اين . و دهه اخير تجربه كرده استدر جغرافياي سياسي، رنسانسي را طي د» گفتمان سرزميني«
كليدي در سازماندهي سياسي عامل مثابه  به» قلمرو«چارچوبي مهم براي درك  عنوان بهگفتمان، 
پس از سه  -نظام علمييك  عنوان بهبنياني براي ظهور دوباره جغرافياي سياسي  عنوان بهفضا و 

 ,Newman(رود مي شمار هب -كدهه انزوا ناشي از گناه و مجرميت انجمن آلماني گئوپليتي

اخيراً در واژگان جغرافيايي ظاهر شده و بيشتر بطور » قلمرو«از لحاظ پيشينه، واژه ). 2 :2006
معادل  ).Champollon, 2006: 54(گسترده در علوم اجتماعي مورد استفاده قرارگرفته است

معناي  ه شده كه بهگرفت Terraاست كه از ريشه التين  Territory، »قلمرو«انگليسي كلمه 
شهرها قرار  -شد كه يا در اطراف دولت هايي اطالق مي اين واژه در اصل به زمين. زمين است

الذكر، مواد غذايي و ديگر مايحتاج ساكنان  هاي فوق زمين. بودندآنها داشتند و يا متعلق به 

                                                           
1- Territory 



    __________________________   1394فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال يازدهم، شماره اول، بهار       104

امري » قلمرو« هاي سياسي اوليه، در انديشه. كردند مي تأمينمناطق شهري دوران كالسيك را 
نبايد چيزي بيش از شرايط مادي » قلمرو«افالطون بر اين باور بود كه . شد مهم محسوب مي

همراه  به» قلمرو«اما ارسطو معتقد بود مفهوم . كند تأمينشهرها  –الزم را براي ساكنان دولت 
محسوب گانه الزم براي دستيابي به امنيت و ثروت  عناصر سه» دولت«و » جمعيت«دو مفهوم 

اي از خشكي  ، ناحيه»قلمرو«بر اساس فرهنگ لغت كمبريج، ). Gallaher, 2011: 91( شود مي
اي كه شخص يا حيوان تالش  يا درياست كه متعلق به كشور يا شخص خاصي است، يا ناحيه

). http://dictionary.cambridge.org( خود قرار دهد» مالكيت«يا » كنترل«كند آن را در  مي
اغلب معادل يكديگر » سرزمين« و» قلمرو«جغرافياي سياسي به زبان فارسي، واژگان  در ادبيات

واژه يكي  آورند كه آيا اين دو مي وجود بهطور بالقوه  هشوند و اين پرسش را ب كار گرفته مي هب
در پاسخ به اين پرسش احتمالي، بايد خاطرنشان شد كه مفهوم . هستند يا متفاوت از يكديگرند

 و بخشي) Drysdale and Blake, 1990: 62-69(در ارتباط با يك سازمان است» سرزمين«
دهد كه بر گستره صالحيت حكمراني يك حكومت منطبق  از فضاي جغرافيايي را تشكيل مي

، يك ظرف طبيعي و حافظ بدنه سياسي است كه تحت يك ساختار دولتي »مينسرز«. باشد
نظام سياسي شكل گرفته در درون يك حكومت يا » صحنه فضايي« سازماندهي شده است و

از ). Mojtahedzadeh, 2001: 34(بخشي از آن است كه به زيور اقتدار آراسته شده است
اداري و غيرشخصي  ست كه ميان سازمان، سرزمين مفهومي ا)2000(نظر تيلور و فلينت 

گاتمن نيز  ).Jones, 2007: 59(سازد دولت، و جامعه سياسي و فرهنگي ملت پيوند برقرار مي
سرزمين را يكي از سه ركن اساسي كشور دانسته و حكومت بدون آن را، معنادار و پذيرفتني 

» فضاي اجتماعي محصور«به مفهوم » سرزمين«در كاربردهاي جغرافياي اجتماعي، . داند نمي
و فضاي اعمال » قلمرو« عنوان بههاي مختلف اجتماعي اشغال و  وسيله گروه هشده است كه ب

، فضاي »سرزمين«به عقيده جونز . شود كار گرفته مي هقدرت از سوي نهادهاي غالب و مسلط ب
 :Hafeznia, 2006(جغرافيايي است كه با تصوراتي از قدرت، تسلط و مالكيت آميخته است

معناي سرزميني است كه به يك  ، به»حقوقي«از نظر  »قلمرو«در اين راستا، مفهوم  ).151
، »اخص«معناي  به» قلمرو«اما . شمال غربي كانادا» قلمرو«حكومت معين تعلق دارد، مانند 
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اي است كه در مقايسه با ديگر كشورها هنوز حقوق كامل به آن اعطا نشده است؛ مانند  ناحيه
جغرافيدانان مانند زيست شناسان . واقع بود آمريكااياالت متحده » قلمرو«ا كه در آالسك

اي كه در آن حقوق  برند؛ يعني ناحيه مي كار آن به» بسيار عام«را به مفهوم » قلمرو«اصطالح 
در هر  ).Haggett, 2004: 351(شود طريقي محدود مرزبندي مي شود و به مالكيت اعمال مي
، بخشي از فضاي اشغال شده بوسيله يك فرد، گروه، »سرزمين«يا » قلمرو« حال، معناي رايج

سازي اشغال و مورد  هاي سرزمين دليل پيامدهاي استراتژي اقتصاد محلي يا حكومت است كه به
 ).Haidarifar, 2006: 8(گردد استفاده واقع مي

  1»قلمروسازي«-2

محور فلسفي و مباني نظري آن را  هاي مهم جغرافياي سياسي و يكي از مقوله» قلمروسازي«
هاي دو قلو، يعني  شود جغرافياي سياسي بر ايده همين جهت، گفته مي به. دهد تشكيل مي

فضاهايي هستند كه مورد دفاع، رقابت  عنوان بهقلمروها . متمركز است» قلمروسازي«و » قلمرو«
قلمرو و قلمروسازي . ندگير و ادعا در مقابل ادعاهاي ديگران؛ از طريق قلمروسازي قرار مي

بدون ديگري وجود نخواهد آنها هيچ يك از . متقابالً متضمن و پيش فرض يكديگر هستند
   ).Cox, 2008: 1-2(داشت

، »رابرت ساك«. وارد ادبيات جغرافياي سياسي شد 1965از سال » قلمروسازي«واژه 
كه در تغيير ديدگاه  تعريفي از اين واژه ارائه داد 1986گرا، در سال  جغرافيدان انسان
كوشش يك فرد : عبارت است از» قلمروسازي«به عقيده او، . مؤثر افتاد 1990جغرافيدانان دهه 

ها و روابط از طريق تحديد حدود و  گذاري، نفوذ يا كنترل مردم، پديدهتأثيريا گروه براي 
را » زيقلمروسا«رابرت ساك مفهوم  ).Muir, 2000: 21(نظارت بر يك منطقه جغرافيايي

هاي اجتماعي را  وي سازمان. دهد سياسي را نظم مي -دانست كه روابط اجتماعي نيرويي مي
هدف وي . بيشتري دارد» جنبه فرهنگي«دانست و معتقد بود كه اين نيرو  مي» قلمروساز«اساساً 
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 .در نظرگرفته شده است
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آن بر رفتار خودشان  تأثيرارائه تئوري بود كه بيانگر چگونگي استفاده مردم از فضا و نيز 
تالش «: انسان عبارت است از» قلمروسازي«از نظر ميرحيدر،  ).Haidarifar, 2006: 25(است

فردي يا جمعي براي اعمال نظارت انحصاري بر بخش مشخصي از فضا  صورت بهانسان چه 
مرز «، »سرزمين يا مكان جغرافيايي«: اند از در اين تعريف سه جزء اصلي عبارت. »)سرزمين(

رو،  از اين. »حاكميت يا مالكيت توسط انسان« و» دوده مكان فضاييبراي مشخص كردن مح
قلمروسازي يك فرايند هدفمند است و اهداف مختلفي مثل اقتصادي، امنيتي، هويتي، انگيزشي 

تر،  به بيان ساده ).Mirheydar, 2005: 14-17(و يا حتي عاطفي را ممكن است دنبال نمايد
عمومي انسان بر روي سطح زمين براي ايجاد قلمرو است  ، نماينده تالش1»قلمروسازي انسان«

به  ).Mirheydar, 2007: 47(شود اخص بخشي از آن محسوب مي طور به» سازي سرزمين«كه 
اين مفهوم محسوب   زيرمجموعه مهمترين يكي از » كشورسازي«يا » سازي سرزمين«اين ترتيب 

 در وهله اول يك استراتژي براي محدود» قلمروسازي«، »رزكل« از ديدگاه ).Ibid: 49(شود مي
). Kolers, 2009: 4 & 70( استكنترل كردن و در نتيجه ساختن فضاهاي جغرافيايي و 

چگونه  دهد مييك عنصر اساسي است كه نشان » قلمروسازي«است  ، نيز معتقد2»دالني«
سامان را  فضا در خود ينهادها جوامع خودسامان كوچك و جماعات انساني،

، »قلمروسازي«يا  »قلمروخواهي«، »بالكسل«ديدگاه از ). Delaney, 2005: 10(ددهن مي
براي اعمال قدرت بر  ها سازمانو  ها گروهراهبرد استفاده شده از سوي اشخاص،  عنوان به

سري از  بردارنده يك راهبردي كه در شود؛ ميبخشي از فضا و محتويات آن تعريف 
شكلي از » قلمروسازي«، نخست اينكه :باشد ميتر كه سه مورد از آن بارزهاست  ويژگي

 اينكهكه هم شمول دارد و هم استثناء؛ دوم  باشد ميبندي با استفاده از نواحي  طبقه
فيزيكي  صورت بهبايد بتواند  ،ديگر بيانبه  ،قابليت ارتباط داشته باشد بايست مي »قلمروسازي«

و سوم  ؛ايش گرافيكي بر روي نقشه باشدبر روي زمين نمايش داده شود يا به آساني قابل نم
نيازمند قدرت اجرايي از طريق حضور فيزيكي نيروهاي نظامي و يا از  »حفظ قلمرو« اينكه

                                                           
1-Terriotoriality 
2-Delaney 
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طريق تهديد ارجاع به قانون و يا پرهيز از پذيرش اقدامات و ادعاهاي مستقيم 
يني را ، سه عرصه اصلي عملكردي سازمان سرزم»سوجا«). Blacksell, 2010: 37-39(است

كنترل توزيع منابع، حفظ نظم و اقتدار، و مشروعيت نظم از : دهد چنين مورد شناسايي قرار مي
از طريق » سازمان سياسي فضا«سپس وي در ادامه، به ارزيابي مجدد . طريق ادغام اجتماعي

هاي انساني، توضيح تحديد سرزمين و انحصار از طريق مقايسه  مطالعات قلمروسازي گروه
 ).Newman,2006: 2(پردازد ، مي)كه در آن زمان رواج بود( ازي انساني و حيوانيقلمروس

گيري يك كشور، تحديد حدود، نظارت انحصاري، حفظ قلمرو، حاكميت، اداره  بنابراين شكل
فيزيكي يا عقيدتي، هويت، حس مكان،  لحاظ بهسرزمين، مرز، تصاحب مكان، گسترش قلمرو 

از  ...وماندهي سياسي فضا جهت كنترل و اداره مؤثر سرزمين كنترل و نظارت بر مردم، ساز
 .باشند ابعاد مهم قلمروسازي مي

  1قانون اساسي -3

حقوق و اصول اساسي يك ملت، كشور يا گروه اجتماعي است كه  معناي به» قانون اساسي«
ديگر،  عبارت به. كند وظايف و اختيارات دولت و تضمين حقوق خاص مردم را تعيين مي

است كه قواعد و حقوق يك سازمان اجتماعي يا سياسي را به تصوير اي  هوشتن
بر اساس  ).http://www.merriam-webster.com/dictionary/constitution(كشد مي

هاي تثبيت  ز اصول اساسي يا رويهاي ا مجموعه» قانون اساسي«تعريف ديكشنري آكسفورد، 
 Dictionary of(شوند ها اداره مي شده است كه بر طبق آن يك كشور يا ديگر سازمان

Oxford, 2005.( عام كلمه به كليه  معناي به» قانون اساسي«، »قاضي«نظر حقوقداني مانند  از
اين قانون، از . ستشود كه مربوط به قدرت، انتقال و اجراي آن ا قواعد و مقرراتي گفته مي

حدود آزادي فردي را در برابر عملكرد قدرت و از سوي ديگر حد و مرز اعمال  سو يك
 ).Ghazi, 1992: 90(كند تشكيالت حاكم را در برخورد با حوزه حقوق فردي ترسيم مي

رويه سياسي و سند حقوقي متضمن مفاهيم و موضوعاتي است كه آن را  عنوان بهقانون اساسي 

                                                           
1- Constitutional Law 
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اين قانون اوالً، ريشه در ابعاد و زواياي مختلف داشته و قلمرو . سازد ين عادي متمايز مياز قوان
ثانياً، مجموعه قواعدي . اجراي آن به وسعت يك جامعه سياسي و نسبت به تمام امور آن است

اين . استآنها كننده قدرت نابرابر  است كه ناظر بر روابط فرمانروايان و فرمانبرداران و تنظيم
يژگي موضوع تدوين و بازنگري قانون اساسي را از ساير قواعد و قوانين متمايز و

ديرپايي دوران تدوين و  لحاظ بهها  اساسيوانين بيشتر ق ).Hashemi, 1990: 156(سازد مي
اي هستند كه هر يك در دوراني از رشد جامعه سياسي در  برداري، داراي پنج اصل پايه بهره

دفاع از  منظور بهمحدود و مشروط كردن قدرت حاكمه  -1: اند از ه عبارتاند ك اروپا پديد آمده
حق  -3دهد، حاكميت ملي و دموكراسي كه به مردم حق قانون گذاري مي -2حقوق مدني، 

 عنوان بهايدئولوژي  -4اعمال قدرت براي حفظ و اعتالي حقوق اجتماعي شهروندان كشور، 
منشاء حقانيت  عنوان بهدين  -5حقوق عمومي از آن، اساس نظام سياسي و استخراج و استنباط 

در هر كشور، نماد » قانون اساسي«تدوين ). Abbaszadeh limaei, 2008: 10(نظام سياسي
به همين دليل معموالً زمان استقالل كشورها و يا . جديد از زندگي سياسي استاي  هآغاز دور

گيري  معموالً شكل ).Shakeri, 2004: 36(گيرد نام مي» روز ملي«زمان تصويب قانون اساسي، 
  :قانون اساسي در موارد ذيل است

در اين موقع . در اثر تحول تدريجي جامعه و ايجاد شرايط مساعد ميان فرمانروايان و مردم -1
  ؛كنند قوانيني را وضع كنند كه محدوديت كمتري براي آنان ايجاد كنند زمامداران سعي مي

   ؛رسند هاي جديد، مانند كشورهايي كه به استقالل مي ايجاد دولت دنبال به -2 
  .)Abbaszadeh limaei, 2008: 2(ها يا كودتاها مانند انقالب مشروطيت انقالب دنبال به -3

نكته مهم اينكه، خميرمايه قوانين اساسي كشورها از شرايط جغرافيايي، رويدادهاي تاريخي، 
رفتارهاي سياسي آن جوامع شكل گرفته و سنن، عرف، روابط اقتصادي، باورهاي مذهبي و 
  ).Farhikhteh, 1998: 582(سعي در انطباق خود با پيشرفت تمدن بشري دارد
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  هاي تحقيق يافته

  گيري و پيروزي انقالب مشروطه و انقالب اسالمي ايران هاي شكل زمينه -1

  نگيري و پيروزي انقالب مشروطه و تدوين قانون اساسي آ هاي شكل زمينه -1-1

ي داخلي و ها شالوده تأثيرمتعاقب قرنها سلطه خودكامه در ايران، قريب به يك قرن پيش تحت 
نهضتي در ايران شكل گرفت كه تغيير وضع موجود، اميد به  ،ي خارجيها برخي همكاري

بهسازي ساخت سياسي و نجات جامعه از آالم و دردهاي عديده پيام آن و حصول به حداكثر 
مشروطيت  ).Ahmadipour & Mansorian, 2006: 69(ن آن بودعدالت ممكنه آرما

سرفصل جديدي از تاريخ ايران است كه تحوالت آن بر تاريخ سياسي ايران در قرن بيستم 
ي غيرقابل انكار نهاده تأثيرسايه افكنده و بر زبان، مذهب، اجتماع، اقتصاد و سياست كشور 

را در فرايندي تاريخي و در بستر شرايط رو، بايد آن  از اين ).Nazari, 2007: 33(است
 & Ahmadi(گيري آن شد، مورد بررسي قرار داد اي كه منجر به شكل اجتماعي ويژه

Menshadi, 2008: 40.( هاي بروز انقالب مشروطيت را در  توان زمينه طور كلي مي هب
  :هاي چهارگانه زير مشاهده و بررسي نمود علت

هاي فكري  دليل تالش گاهي سياسي در جامعه ايران بهمانند آ :علل فكري و فرهنگي -1
روحانيون و روشنفكران، افزايش ارتباطات فرهنگي با جهان خارج، انتشار روزافزون تعداد 

اقتصادي، آشنايي مردم با مفاهيمي چون  –ها، انتشار غيررسمي ولي گسترده آثار سياسي روزنامه
ز جمله ميرزاي نائيني به متون مذهبي جهت مجلس، مشروطيت و آزادي، استناد مراجع نجف ا

مخالفت با نفوذ بيگانه و استبداد خارجي، مهاجرت ايرانيان به كشورهاي همسايه براي كار و 
  .رشد آگاهي سياسي آنان

فساد حاكم بر دربار و ساختار  كفايتي شاهان و مديران قاجاري، مانند بي: علل سياسي -2
كردند، نفوذ بيگانگان در ساختار سياسي و  خريداري مي سياسي كشور تا آنجا كه مناصب را

تسليم دولت در برابر آنان كه با حضور روزافزون اتباع خارجي همراه شد، عقد قراردادهاي 
گلستان، تركمانچاي و دادن امتيازات اقتصادي، ظلم و تعدي حاكمان تا آنجا : استعماري مانند
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در واقع در پي  .كردند ه و كاشانه خود را رها ميكه گاه مردم از ترس ماموران مالياتي خان
فاجعه بار از روسها كه منتهي به دو  ها ي اروپا و نيز شكستها نخستين برخورد با پيشرفت

جامعه ايراني را به فكر ايجاد تحوالت اساسي در اركان سياسي و اجتماعي  ،قرارداد ننگين شد
  ). Abdi & Mazaheri, 2014: 121(خود افتاد

هاي ايران  مانند آغاز بحران اقتصادي دولت قاجار بعد از شكست در جنگ :علل اقتصادي -3
هاي تركمانچاي و گلستان، اعطاي امتيازات  و روس، از دست رفتن مناطق حاصلخيز با عهدنامه

رويه كاالها  تجاري خاص به بيگانگان كه سبب انحطاط سريع اقتصاد داخلي گرديد، واردات بي
گرديد، مثل صنعت نساجي كه با ورود  ن رفتن صنايع كوچك داخلي ميكه سبب از بي

هاي انگليسي از بين رفت، عدم حمايت دولت از صنايع داخلي، عدم رونق كشاورزي  پارچه
هاي مطمئن، سختي مبادله اقتصادي و كاهش قيمت اين محصوالت، ترغيب  دليل فقدان راه به

هاي متعدد كه هر چند سال  ت كشاورزي، قحطيي محصوالجا بهها به كاشت ترياك  انگليسي
كه صدها هزار نفر را به كام مرگ  1871مانند قحطي  ،داد يكبار تعدادي از مردم را به كشتن مي

شاه و دوران سلطنت مظفرالدين شاه، كاهش  كشيد، مشكل نان در اواخر سلطنت ناصرالدين
قره، كاهش بهاي مواد خام دليل ضعف دولت و كاهش ارزش جهاني ن ارزش پول ايران به

هاي  ها، اعطاي امتيازات و استقراض از بانك هزينه تأمينصادراتي ايران، افزايش ماليات جهت 
  .خارجي، تشريفات دربار و سفرهاي پرهزينه شاهان به اروپا در چنين شرايط نابساماني

ت ، شكس1904نتيجه جنگ بزرگ بين روسيه و ژاپن در سال  :شرايط خاص روسيه - 4
اين شكست در كشورهاي در حال . بود 1904دسامبر  20 در» پرت آرتور«تزارها در طي نبرد 

اين جنگ نشان داد كه غلبه بر استبداد و . ژرف نهاد تأثيرتوسعه آسيا و نيز خود روسيه و ايران 
هاي  پس از انقالب روسيه، انقالب. پذير است هاي مشروطه در كشورها امكان استقرار رژيم

توان به انقالب مشروطيت در  ميآنها  مهمتريني خواهانه مهمي در جهان رخ داد كه از آزاد
   ).Safinejad, 2011, 25-27(ايران اشاره نمود

الثاني  جمادي 14برابر با ( ش.ه 1285مرداد  13در » فرمان مشروطيت«با پيروزي انقالب، 
شش ماه پس از پيروزي  .از طرف مظفرالدين شاه صادر شد.) م 1906اوت  5 /ق.ه 1324
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تهيه » متن اصلي قانون اساسي«ش .ه 1285 انقالب مشروطيت در دي ماه سال
اصل داشت، يك قانون  51كه » قانون اساسي مشروطه« ).Adamiyat, 1986: 392(شد

داشت و در » حقوق نمايندگان«و » تشكيل مجلس«اساسي كامل نبود و صرفاً اختصاص به 
مثال در هيچ اصلي نه به برابري مردم و نه به تفكيك قوا  عنوان به. بوداي بيش ن واقع، قطعنامه

همين خاطر، پس از نقد  به. هاي فردي تضمين نشده بود اشاره نشده بود، نيز بسياري از آزادي
 »متمم قانون اساسي«هاي فراوان در مجلس، مقرر شد هيأتي از نمايندگان كار تدوين  و بررسي

ن هيات با استفاده از قوانين اساسي بلژيك، فرانسه و كشورهاي بالكان اي. را بر عهده گيرند
ماه در محيطي پر از كارشكني و اختالف بين علماي مشروطه و مشروعه كار  7ظرف مدت 

حقوق ملت ايران، : اصل كه مشتمل بر 107 در» متمم قانون اساسي«خود را انجام داد و به تهيه 
هاي ايالتي و واليتي بود، پرداخت و  ضع وزراء، انجمنحقوق سلطنت، اقتدارات محاكم، و

پس از تصويب مجلس، محمدعلي شاه آن را . سپس براي بررسي و تصويب تقديم مجلس كرد
اصل قانون اساسي منعقد  158مورد تأييد قرار داد و بدين ترتيب مشروطيت ايران با 

 ).Abbaszadeh Limaei, 2008: 3(گرديد

يري و پيروزي انقالب اسالمي و تدوين قانون اساسي جمهوري گ هاي شكل زمينه -2-1

  اسالمي

، »قانون اساسي جمهوري اسالمي«گيري  و شكل» انقالب اسالمي«هاي پيروزي  در بررسي زمينه
  :توان به علل زير توجه نمود مي

ريزي صحيح اقتصادي، عدم مصرف صحيح درآمدهاي  مانند فقدان برنامه :علل اقتصادي -الف
، اسراف، شكاف اقتصادي عميق بين طبقات جامعه، استبداد نفتي، دولت رانتير، وابستگي نفتي

هاي كالن مادي از طرف نزديكان رژيم، نوسازي شتابان،  صنعتي و اقتصادي، سوء استفاده
دليل افزايش  ، تعطيلي صنايع داخلي به1356قطع مقرري روحانيون در سال  بيكاري فزاينده،

خواري، رشد نقدينگي،  ي اقتصادي، عدم وجود عدالت فضايي، فساد و رشوهعدالت واردات، بي
  .درآمدهاي ملي ناعادالنهتوزيع ، داري در ايران توسعه ناهماهنگ و سريع اقتصاد سرمايهتورم، 
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ها و  ها، سنت اعتنايي رژيم پهلوي نه تنها به ارزش بي :اجتماعي -علل فكري و فرهنگي -ب
هاي مسلط بر  يران، بلكه به طرق مختلف سعي در از بين بردن ارزشاعتقادات جامعه مذهبي ا
هايي داشت كه براي جامعه بيگانه و نامحسوس  با ارزشآنها جامعه و جايگزيني 

اين امر باعث شد ملت ايران در جريان تكامل انقالبي  ).Mohammadi, 2003: 75-76(بود
مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسالمي  هاي فكري بيگانه، خود را پاك نموده و به از آميزه
 Chopani(بدين طريق پيوند مكتبي بين ملت و دين اسالم ايجاد و مستحكم گرديد. بازگردد

Yazdi, 2005: 91.(  
هاي ايالتي و واليتي، تحميل كاپيتوالسيون، تبعيد امام  تصويب اليحه انجمن :علل سياسي -پ

به غرب، استبداد گسترده نظام پهلوي و فضاي  ، وابستگي گسترده رژيم پهلوي)ره(خميني 
آنها اجتماعي موجود در جامعه و در رأس  –اختناق ايجاد شده در جامعه، ساختارهاي سياسي 

ناپذيري سيستم سياسي حاكم، انقالب سفيد و فضاي باز سياسي، سركوب  روحانيت، اصالح
زمينه  ه نيروهاي مخالف،ضعف سياسي رژيم شاهنشاهي، ائتالفات گستردهاي مدني،  آزادي

يك . از علل مهم سياسي وقوع انقالب اسالمي هستند... و  يالملل بينمتغير و نامعلوم محيط 
، حوادث و تحركات سياسي متعددي كه گوياي 1356سال پيش از اين انقالب يعني سال 

يكال و آمادگي و موقع شناسي مخالفان بود چنان آغاز گرديد و به خاتمه رسيد كه صورت راد
ده انتقادي در جرايد از خرداد تا اهاي سرگش انتشار نامه. گرفت خود بهتري  گسترش يافته

هاي ابراز  ها و واكنش شهريور همان سال، واقعه فوت مشكوك دكتر علي شريعتي و بازتاب
هاي دانشجويي در داخل و خارج كشور، درگيري ساكنان  شده نسبت به آن در تابستان، حركت

محدوده تهران با عوامل شهرداري و پليس، برگزاري برخي تجمعات روشنفكرانه به خارج از 
هاي شعر در انستيتو گوته تهران، برخي اعتصابات كارگري محدود، واقعه  بهانه برگزاري شب

آميز رشيدي مطلق در وهن  درگذشت مشكوك حاج آقا مصطفي خميني، انتشار مقاله اهانت
هللا خميني در روزنامه اطالعات و قيام و خيزش مردم قم در چهره علمي و مبارزاتي آيت ا

 Baseiri(ها به پاي نهال انقالب منجر شد اعتراض به اين مقاله كه به ريخته شدن اولين خون

& Hassani, 2012: 44(همگي به جريان انقالب سرعت بخشيدند ،.  
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راحل انقالب اسالمي در تمام م) ره( نقش امام خميني ):قالبننقش رهبري در ا( علل فردي
خرداد به بعد،  15رهبري ايشان در مبارزات ضد رژيم پهلوي بويژه از قيام . انكار ناپذير است

در واقع انقالب . نقش مهمي در روند تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران داشته است
كه داراي  ايران در طول ربع قرن از بركت رهبري بالمعارض، قدرتمندانه و مدبرانه ايشان

مند بود كه اين خود از رموز اصلي  مشروعيت باالي مذهبي، سياسي و اجتماعي بودند، بهره
   ).Mohammadi, 2003: 249(تداوم و ثبات انقالب بوده است

، زمينه براي تدوين قانون اساسي جمهوري 1357/ 11/ 22با پيروزي انقالب اسالمي در 
مشي كلي  نظام سياسي، خود خط عنوان به» سالميجمهوري ا«تعيين . آمد وجود بهاسالمي 

قانون اساسي ابتدا در قالب يك طرح اوليه در . را نشان داد» قانون اساسي«تدوين و تصويب 
و تصحيح ) دولت موقت( هاي انقالب تدوين شد و پس از تصويب هيأت وزيران شوراي طرح

بررسي نهايي قانون اساسي، اصل به مجلس براي  152فصل و  12و تأييد شوراي انقالب با 
پس از تصويب قانون اساسي نوبت به مراجعه به آراء  ).Shakeri, 2004: 38(تقديم شد

ترين ثمره جمهوري اسالمي  ، قانون اساسي مصوب را بزرگ)ره( امام خميني. عمومي رسيد
 ).Amid zanjani, 2010: 218-221(ساز خواندند ايران و سرنوشت

  )1357- 1285( قانون اساسي مشروطه ايراندر » قلمرو« مفهوم -2

يكي از عوامل اصلي تشكيل دهنده كشور است كه اشاره به يك » قلمرو«در جغرافياي سياسي، 
گيرد و بوسيله  فضاي جغرافيايي داراي مرز و محدوده دارد كه در آن اعمال قدرت صورت مي

بنيادي، در هر كشور و حكومتي با اما اين مفهوم . شود اداره مي» حكومت«بازيگري توانا به نام 
توان در قوانين  اين نكته را مي. توجه به نوع قانون اساسي آن ممكن است متفاوت تعريف شود

قلمرو مورد نظر در قانون . خوبي مشاهده نمود اساسي مشروطه و جمهوري اسالمي ايران به
و محدوده مشخص در  يعني فضاي داراي مرز» قلمرو ملي«اساسي مشروطه و متمم آن، صرفاً 
هاي قانون  از ديدگاه جغرافياي سياسي، يكي از ويژگي. حاكميت ملي، مد نظر بوده است

اصل در  51توان گفت به نوعي تمامي  مي. آن است» قلمرومحور بودن«اساسي مشروطيت، 
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شد و هيچ اصلي از آن  تعريف و اجرا مي» ملك ايران«و » مملكت«يا » قلمرو ملي«درون 
بلكه مقننين تالش نموده بودند تا اصول . نداشت» جهاني«و » اي منطقه«و يا نگاه » وريفراكش«

اصل «مثال،  عنوان به ).Kamran et al., 2009: 16(گرايانه و قلمرومحور باشد آن نگاهي ملي
است  »مملكت ايران«مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي  :دارد قانون اساسي بيان مي» دوم

اصل متمم قانون اساسي  107تمام  .ور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارندكه در ام
اصولي به  1شماره  در جدول. شد تعريف و اجرا مي» قلمرو ملي«مشروطه نيز در چارچوب 

م يا بطور مستقي» قلمرو ملي«شود كه در قانون اساسي مشروطه و متمم آن به مفهوم  اشاره مي
  .تغير مستقيم پرداخته شده اس
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  ش.ه 1285در اصول مندرج در قانون اساسي مشروطه و متمم آن در » قلمرو ملي«كاربرد مفهوم  :1جدول شماره 

  در قانون اساسي مشروطه و متمم آن» قلمرو ملي«كاربرد مفهوم 
 مستقيم يا غيرمستقيمطور به

قانون ل واص
اساسي مشروطه 

ف نآو متمم 
ردي

 

  1 2اصل   .اينده قاطبة اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارندمجلس شوراي ملي نم
  2 3 اصل  .و محل انعقاد آن در طهران است شوند ميمجلس شوراي ملي مركب است از اعضائي كه در طهران و اياالت انتخاب 

ها پس از تصويب  در تقسيم اياالت و ممالك ايران و تحديد حكومت مجلس حق دارد براي اصالح امور مالياتي و تسهيل روابط حكومتي
  3 19 اصل  .مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد

ه ب كند ميشود يا تغييري در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا  مواردي كه قسمتي از عايدات يا دارائي دولت و مملكت منتقل يا فروخته مي
  4 22اصل   .شوراي ملي خواهد بودتصويب مجلس 

  5 متمم 3اصل   .موجب قانونه حدود مملكت ايران و اياالت و واليات و بلوكات آن تغييرپذير نيست مگر ب
  6 متمم 4اصل   .طهران است ،پايتخت ايران

 7 متمم 6اصل   .كند ثناء ميمملكتي است كه قوانين جان و مال اتباع خارجه مقيمين خاك ايران مأمون و محفوظ است مگر در مواردي

 8 متمم 8اصل   .الحقوق خواهند بود اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي
آزاد است ولي مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته  كه مولد فتنة ديني و دينوي و مخل بنظم نباشند در تمام مملكت اجتماعاتيو  ها انجمن

بايد تابع  عمومي هم هاي ميداناجتماعات در شوارع و  .بايد متابعت نمايند كند ميخصوص مقرر اين  نون درباشند و ترتيباتي را كه قا
  .قوانين نظميه باشند

 9 متمم 21اصل 

 10 متمم 26اصل   .نمايد ميقواي مملكت ناشي از ملت است طريقة استعمال آن قوا را قانون اساسي معين 
قوانين مخصوصة آن مرتب و تسويه  موجبه ايالتي و واليتي ب هاي انجمنتصويب ه و بلوك بمنافع مخصوصة هر ايالت و واليت 

 11 متمم 29اصل   .شود مي

كه به امضاي وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن  شود ميپادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا  هاي دستخطكليه قوانين و 
 12 متمم 45اصل   .فرمان و دستخط همان وزير است

 13 متمم 50اصل   .فرمانفرمائي كل قشون بري و بحري با شخص پادشاه است
بعد از  ،الزم باشدآنها كه مطابق اصل بيست و چهارم قانون اساسي مورخه چهاردهم ذيقعده يكهزار و سيصد و چهار استتار  هائي همعهدنا

 14 متمم 52اصل   .شود ضيحات الزمه بايد از طرف پادشاه به مجلس شوراي ملي و سنا اظهاراقتضاء نمود با تو كه منافع و امنيت مملكتي رفع محظور همين

 15 متمم 58اصل   .باشد االصل و تبعه ايران كه مسلمان و ايراني مقام وزارت برسد مگر آنه ب تواند نميهيچكس 
محاكمه  چپايتخت و اين ديوانخانه تميز در هي در شهر هم در تمام مملكت فقط يك ديوانخانة تميز براي امور عرفيه داير خواهد بود آن

 .وزراء باشده كه راجع ب محاكماتي مگر در كند نميابتداء رسيدگي 
 16 75اصل 

 17 متمم 87اصل  .خواهد شد تأسيسمحاكم نظامي موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت 

 18 متمم 90 اصل .از اين قرار است ها انجمناساسي آن  قوانين و شود ميظامنامه مخصوص مرتب موجب نه ايالتي و واليتي ب هاي انجمندر تمام ممالك محروسه 

 19 متمم 91اصل  .ايالتي و واليتي هاي انجمننظامنامه  مطابق شوند ميايالتي و واليتي بالواسطه از طرف اهالي انتخاب  هاي انجمناعضاي 

 20 متمم 92اصل  .با رعايت حدود قوانين مقرره منافع عامه دارنده در اصالحات راجع ب نامه ايالتي و واليتي اختيار نظارت هاي انجمن

 21 متمم 93 اصل .شود ايالتي و واليتي طبع و نشرمي هاي انجمنصورت خرج و دخل اياالت از هر قبيل توسط 
اسم ماليات مملكتي و ايالتي و واليتي ه مگر ب شود نمي هيچ عنوان از اهالي چيزي مطالبه به دارد ميكه قانون صراحتاً مستثني  غير از مواقعي

 .و بلدي
 22 متمم 99اصل 

موجب ه اقامت و يا عبور كند مگر بتواند  نمياي از نقاط مملكت  و در نقطه شود نميخدمت دولت قبول ه هيچ قشون نظامي خارجه ب
  23 متمم 106اصل   .قانون

  نگارندگان: از دويناستخراج و ت
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و متمم آن ) 22و  16، 15، 2: اصول(بسياري از اصول قانون اساسي مشروطه بنابراين 
 طور به) 106و  99، 93، 92، 91، 87، 58،، 52، 50، 45، 29، 26، 21، 8، 6، 4، 3: اصول(

با مرزهاي مشخص و تحت حاكميت ملي اشاره داشته است و » قلمرو«مستقيم و غيرمستقيم به 
 .ده و مرزهاي ايران در نظر گرفته نشده است، فراتر از محدو»قلمرو«مفهوم 

  )1357-1392( مفهوم قلمرو در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -3

تجربه منفي شكست انقالب مشروطيت و تهي شدن قانون اساسي از محتواي اصلي آن، در 
يندگان نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي، اغلب نما كنندگان پيش سخنان، افكار و رفتار تهيه

اصول «بر اين اساس، ). Shakeri, 2004: 40( زد خوبي موج مي روشنفكران به بويژهمجلس و 
باشند، مباني كالمي قانون  كه شامل توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت مي» دين و مذهب

سازند و بر اساس اين مباني، اصول مختلف قانون  اساسي جمهوري اسالمي ايران را فراهم مي
همين جهت، قانون اساسي جمهوري  به ).Babapour, 2012: 168(اند دوين شدهاساسي ت

قانون اساسي . اسالمي هم متكي بر نگاه به درون بوده و هم اتكاء بر نگاه به بيرون داشته است
رفتن از مرزهاي سياسي به  كنوني هم پايبند به مرز جغرافيايي بوده؛ و هم به فرا

آميختگي همزمان دو نگرش موجود در . اشارت داشته استمقوالت ايدئولوژي هم /مقومات
را در خود دارد و هم » جغرافيايي/ مرز سياسي« قانون اساسي جمهوري اسالمي كه هم مفهوم

برآمده  سو يكرا در متن خود گنجانده است، از » نگرانه امت«و » وطنانه جهان«، »نگاه فرامرزي«
شود؛ و از ديگر  ها تلقي مي ات عام انقالبهاي خاص انقالب اسالمي و خصوصي از ويژگي

 ,Khalili(سو، ناشي از نگرش جغرافيايي عقيدتي به سياست خارجي انقالب اسالمي است

در قانون اساسي جمهوري اسالمي، نه تنها در بر گيرنده » قلمرو«رو، مفهوم  از اين ).7 :2011
و بدون مرزي را تر  تردهبا محدوده و مرزهاي مشخص است بلكه محدوده گس» قلمرو ملي«

توان اصول قانون اساسي ايران را  بر اين اساس، مي. گيرد نيز در بر مي» مفهوم امت«مترادف با 
دسته نخست، : و مفهوم و معناي آن اشاره دارد، به دو دسته تقسيم نمود» قلمرو«كه به واژه 

ه تحت حاكميت كامل دارند ك» قلمرو با حدود و مرزهاي مشخص«اصولي هستند كه اشاره به 
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حكومت جمهوري اسالمي ايران قرار دارد و يا اصولي هستند كه در چارچوب قلمرو ملي 
مفهوم آنها دسته دوم، اصولي از قانون اساسي جمهوري اسالمي هستند كه در . اند تعريف شده

. استبر اساس تعاريفي كه در جغرافياي سياسي ارائه شده است، مد نظر قرار نگرفته » قلمرو«
فاقد محدوده و مرز مشخص بوده و در آن اعمال حاكميت كامل از » قلمرو«زيرا در اين اصول، 

مترادف با » قلمرو«به بيان ديگر، در اين اصول، مفهوم . تواند صورت گيرد طريق ايران نمي
قلمرو با حدود «اصول دسته نخست، كه به . باشد مي» فراتر از مرزهاي رسمي كشور«و » امت«

 2اشاره دارند، در جدول شماره » قلمرو ملي«تحت حاكميت ايران يا » رزهاي مشخصو م
  .اند آورده شده
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  در اصول دسته نخست مندرج در قانون اساسي جمهوري اسالمي» قلمرو ملي«مفهوم  :2جدول شماره 

 حاكميت ملي ايران با حدود و مرزهاي مشخص و تحت» قلمرو ملي«مفهوم 
قانون اصول 

ف اساسي
ردي

 

 1 مقدمه قانون اساسي  حفظ و حراست ارتش و سپاه از مرزها

 2 اصل سوم 5بند   .طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب

 3 اصل سوم 11بند   .تقويت كامل بنيه دفاع ملي براي حفظ استقالل و تماميت ارضي و نظام اسالمي كشور

 4 7اصل   .گيري و اداره امور كشورند شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم مجلس شوراي اسالمي، شوراي استان،
وظيفه دولت و آحاد آنها ناپذيرند و حفظ  در جمهوري اسالمي ايران آزادي و استقالل و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك

د به نام استفاده از آزادي، به استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندار. ملت است
هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و  نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور آزادي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد بهاي  هكمترين خدش

  .مقررات، سلب كند

 5 9اصل 

شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال  هاي ديني شناخته مي كليمي و مسيحي تنها اقليت ايرانيان زرتشتي،
 6 13اصل   .كنند شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي

د با اين زبان و خط باشد ولي استفاده اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي باي. زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است
 7 15اصل   .در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد استآنها هاي گروهي و تدريس ادبيات  از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه

فايي برساند و از وابستگي كند و كشور را به مرحله خودك تأمينبر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را  تأكيد
 8 43اصل  9بند   .برهاند

ها و مناطق مختلف  هاي اقتصادي ميان استان ها و توزيع فعاليت در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان
 9 48اصل   .كشور، بايد تبعيض در كار نباشد

هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه  ل امروز و نسلدر جمهوري اسالمي، حفاظت محيط زيست كه نس
 10 50اصل   .گردد عمومي تلقي مي

در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات 
 11 68اصل   .شود ي مدت معيني متوقف مينقاط اشغال شده يا تمامي مملكت برا

يك طرفه نباشد و به استقالل و  اينكههرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصالحات جزئي با رعايت مصالح كشور، به شرط 
 12 78اصل   .تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي برسد

 13 81اصل   .ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقĤ ممنوع است امتياز تشكيل شركت دادن
هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه  براي پيشبرد سريع برنامه

لي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا به مقتضيات مح
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و . كنند گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي استان صورت مي

را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام آنها  راهاي مذكور و سلسله مراتباختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شو
  .كند جمهوري اسالمي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي

 14 100اصل 

 15 121اصل   سوگند نامه رئيس جمهور

 16 143اصل   .بر عهده دارد جمهوري اسالمي كشور راارتش جمهوري اسالمي ايران پاسداري از استقالل و تماميت ارضي و نظام 

 17 145اصل   .شود هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي

 18 146اصل   .ممنوع است ،آميز باشد هاي صلح استفاده عنوان بهاستقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هرچند 

 19 153اصل   .موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع استهرگونه قرارداد كه 
به رياست رئيس جمهور، با » شوراي عالي امنيت ملي«منافع ملي و پاسداري از انقالب اسالمي و تماميت ارضي و حاكميت ملي  تأمين منظور به

 - 2 ،هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري امنيتي كشور در محدوده سياست - هاي دفاعي  تعيين سياست- 1: گردد وظايف زير تشكيل مي
بهره گيري از امكانات  - 3 ،امنيتي –دفاعي  هاي سياسي، اطالعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي هماهنگ نمودن فعاليت

 .مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي

 20 176 اصل

  نگارندگان: از دويناستخراج و ت
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فراتر از مرزهاي رسمي « و» امت« مترادف با ،»قلمرو« كه به مفهوم اما اصول دسته دوم،
  .اند ورده شدهآ 3 شماره داللت دارند، در جدول» كشور

  در اصول دسته دوم مندرج در قانون اساسي جمهوري اسالمي» قلمرو ملي«مفهوم : 3جدول شماره 

 »فراتر از مرزهاي رسمي كشور«و » امت« مترادف با» قلمرو«مفهوم 
اصول قانون 

ف اساسي
ردي

 

انقالب در داخل فراهم كردن زمينه تداوم  - 2قانون اساسي انعكاس خواست قلبي امت اسالمي است،  - 1
وظيفه ارتش و سپاه در زمينه جهاد در راه  -  3و خارج كشور و كوشش براي تشكيل امت واحد جهاني،

سرلوحه قرار دادن آزادي و كرامت ابناء  - 4خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان، 
  .تحقق حكومت مستضعفين در زمين - 5بشر توسط صدا و سيما، 

 1 مقدمه

تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت 
  .دريغ از مستضعفان جهان بي

اصل  16بند 
 سوم

2 

اند و دولت  همه مسلمانان يك امت "ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون"به حكم آيه كريمه 
سياست كلي خود را بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اسالمي قرار دهد و جمهوري اسالمي ايران موظف است 

  .عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم را تحقق بخشد بهيگير كوشش پ
 3 11اصل 

پذيري، حفظ استقالل  جويي و سلطه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه
گر  هاي سلطه ت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتجانبه و تمامي همه

  .آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است و روابط صلح
 4 152اصل 

داند و استقالل و آزادي و  جمهوري اسالمي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي
بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه . شناسد دم جهان ميحكومت حق و عدل را حق همه مر

طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از  هاي ديگر، از مبارزه حق دخالت در امور داخلي ملت
  .كند جهان حمايت مي

 5 154اصل 

  نگارندگان: از دويناستخراج و ت
، 121، 100، 81، 78، 68، 0، 48، 42، 15، 3، 9، 7، 3مقدمه، (رو در برخي از اصول  از اين

» مفهوم قلمرو«مندرج در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ) 176و  153، 146، 145، 142
مقدمه، ( اما در بعضي اصول. رفته است كاربهشود،  آنگونه كه در جغرافياي سياسي تعريف مي

گرفته  كاربهآن در جغرافياي سياسي فراتر از معناي » مفهوم قلمرو«نيز ) 154و  152، 11، 3
  .براي آن در نظر گرفته نشده استاي  هشده و مرز و محدود
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  تجزيه و تحليل

  دو قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسالمي ايران در »مفهوم قلمرو«مطالعه تطبيقي  -1

فضايي و  ازآنجا كه مفاد دو قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسالمي ايران با توجه به شرايط
در اين » قلمرو«اجتماعي حاكم بر ايجاد آنها، از يكديگر متفاوت است، مطالعه تطبيقي مفهوم 

  :شود اشاره ميآنها  دهنده چند نكته مهم است كه به دو قانون نشان
باشد كه  بخشي از فضاي جهاني مي» قلمرو«نخست اينكه، در قانون اساسي مشروطه مفهوم 

شود و داراي  آن اعمال مي دارد، حقوق حاكميت و مالكيت دربه يك حكومت معين تعلق 
اما در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نه تنها قلمرو . باشد محدوده و مرزهاي مشخص مي

ارائه شده است » فرا قلمرو«باشد، بلكه در بسياري از اصول آن مفهومي  چنين مضموني را دارا مي
توان دو دليل اساسي  در اين باره مي. باشد به مرزهاي كشور نميبوده و قائل » امت«كه مترادف با 

شناسايي نمود كه » مفهوم قلمرو«براي تفاوت معنادار اين دو قانون اساسي درباره محدوده 
شرايط متفاوت «از نظر . شرايط متفاوت فضايي و قانونگذاران اين دو قانون: اند از عبارت
ه، ايران از شمال و جنوب در تسخير كشورهاي قدرتمند ، بايد گفت كه در دوره مشروط»فضايي

آن زمان يعني روسيه و انگليس بود و حكومت وقت تنها بر بخش مركزي تا حدودي حاكميت 
پايان دو دولت روسيه و انگلستان در امور داخلي و خارجي ايران،  هاي بي دخالت. كامل داشت

عث شده بود كه دولت مركزي از نفوذ چنداني ايران را در عمل به يك مستعمره تبديل كرده و با
 ,Shahali(هاي مختلف خاك ايران از آن جدا شود در بسياري از نقاط برخوردار نباشد و بخش

را تنها از ديد » قلمرو«همين امر باعث شد تا قانونگذاران قانون اساسي مشروطه،  ).153 :2010
درگير فهم تبديل شدن ايران به ها آن .محدوده داخلي مرزهاي كشور مورد بحث قرار دهند

آنها  .در حال شكل گرفتن بود» حكومت«اند كه در آن نياز به شكل جديدي از  بودهاي  همحدود
هاي متفاوت و بسياري كه در ايران صورت گرفته بود يا داشت  در اصل بر مبناي دگرگوني

قتصاد واقع شده بود و حضور مانند تغييراتي كه در ا. شد، به صدا در آمده بودند بندي مي صورت
اقتصاد ايران در قلمرو جهاني كه باعث فهمي خاص از محدوده حكومت شده بود، وضعيت 
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ساخت، و مراودات  بهداشت و امراض مسري كه محدوده جغرافيايي را براي كنترل روشن مي
 ,Siddiqui(داشت تأكيدشد بر آن حكومت كرد،  كه مياي  هسياسي و ديپلماتيك كه بر محدود

ايران «: دارد نمونه، طباطبايي يكي از علماي برجسته اين دوره بيان مي عنوان به ).18-19 :2011
وطن من است، اعتبارات من در اين مملكت است، خدمت من به اسالم در اين محل است، 

افتد و تمام شئون  اجانب مي دست بهبينم اين مملكت  مي. عزت من تمام بسته به اين دولت است
كوشم بلكه هنگام لزوم  پس تا نفس دارم در نگهداري اين مملكت مي. رود اعتبارات من ميو 

به » امت«دهد كه طباطبايي از مفهوم  نشان مي اين سخن. »جان را در راه اين كار خواهم گذاشت
ن تقابل دي«و از » اسالم سازگار با مدرنيته«به » اسالم فقاهتي معتقد به واليت اكثري«و از » ملت«

اما اين شرايط در  ).Ghafoor, 2012: 92(گذر كرده است» همكاري دين و دولت«به » و دولت
انقالب اسالمي ايران وجود نداشت چرا كه در دوره پهلوي هر چند كه حاكمان ايران، بازيچه 

بودند ولي از نظر فيزيكي قلمرو ايران در تسخير هيچ كشوري نبود و اعمال  آمريكاغرب بويژه 
حتي در اين دوره حكومت . گرفت ت و قدرت از طرف حكومت در آن صورت ميحاكمي

كرد نه تنها تهديدي  مي تأمينرا آنها  و همپيمانانش كه بخش اعظم نفت آمريكاپهلوي با پشتوانه 
 شمار بهاي، ژاندارم منطقه  يك قدرت منطقه عنوان بهكرد، بلكه  عليه قلمروش احساس نمي

د، بر اهميت موقعيت استراتژيكي ايران افزوده شد و مقدار زيادي از در دوره جنگ سر. رفت مي
براي حفظ منافع خود و همپيمانان  آمريكابه اين سبب . كرد مي تأميننفت كشورهاي غربي را 

ش با ايران يك پيمان دفاعي امضا .ه 1338اش و براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم در سال  غربي
ايران با خروج انگلستان از شرق كانال سوئز، در . ت خود قرار دادكرد و رژيم شاه را تحت حماي

دليل  ستون اصلي و امنيتي در منطقه شناخته شد و هم به عنوان بههم  آمريكاسياست دو ستوني 
و كشورهاي غربي از ايران، روند فروش تجهيزات نظامي و صنعتي به  آمريكاافزايش حمايت 

از شاه، تنها منحصر به كشورهاي اي  هي و منطقالملل بينمايت ح. ايران روز به روز گسترش يافت
اتحاد جماهير شوروي سابق هم با انعقاد  بويژهبلوك غرب نبود، بلكه كشورهاي بلوك شرق و 

غيرمستقيم از نظام سياسي حاكم بر ايران حمايت  طور بهقراردادهاي تجاري، اقتصادي و صنعتي 
و اي  هگونه مشكل سياسي از نظر منطق بحران، دچار هيچرو ايران در زمان  از اين. كرد مي
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   ).Kazemi, 2009: 117-118(ي نبودالملل بين
اين دو قانون باز » قانونگذاران«به شرايط متفاوت » مفهوم قلمرو«دوم اينكه، تفاوت 

بودند كه در » قشر روشنفكر«قانونگذاران قانون اساسي مشروطه و متمم آن بيشتر از . گردد مي
ورهاي اروپايي بويژه فرانسه تحصيل كرده و بر مبناي قوانين اساسي آنها، نگاهي كش

بديهي است كه . با فضا، محدوده و مرزهاي مشخص داشتند» قلمرومحور«و » گرايانه ملي«
بيشتر آنان كه اولين بار پيشرو اين نهضت شدند يا به سفر اروپا رفته بودند يا از دريچه كتب 

از قانون اساسي مشروطيت، تقليد اي  هلذا بخش عمد. را ديده بودند خارجي دنياي ديگري
 :Chopani Yazdi, 2005(صرف از قوانين اساسي كشورهايي همچون بلژيك و فرانسه بود

كه بين ايران و اي  ه، آن هم با توجه به مناسبات تاز»تغذيه فكري كامل نهضت«زيرا  ).97
در  .پيش آمده بود، براي روحانيت كار دشواري بودجديد  هاي انديشهاروپا و نفوذ افكار و 

: نددر تهران، روحانيت دو گروه شد. بوددرباره مشروطه بين روحانيت اختالف نظر اساس، 
معتقد به انحراف آن شدند؛ و هر كدام در  اي عدهموافق روند جاري مشروطه و  اي عده

مسائل  دليل بهاز اختالف نظرها، بخشي  .و رفتار خود راه جدايي را انتخاب كردند ها نوشته
باره  هفتاد سال پيدا شده بود، به يك/ قدرت فكر جديد و نفوذي كه در طول شصت. فكري بود

روحانيت بايد . خود را در صحنه سياست نشان داد و اين قدرت را به رخ روحانيت كشيد
نها به كارهاي ؛ در حالي كه حوزه علميه وقت نجف، تداشت ميقدرت تحليل مسائل جديد را 

بسياري ديگر هم تالش . ميدان شدوارد البته مرحوم نائيني ! علمي و فقهي خود چسبيده بود
نائيني مدافع . اما يكدستي در كار آنان نبود. كردند مشروطه را با قوانين اسالم تطبيق دهند

 ).Jahfarian, 2010: 22(نوشتنددر نقض مشروطه  هايي رسالهمخالفان هم . مشروطه بود
روحانيت در قيام عمومي سهم مهمي «: نويسد درباره نقش روحانيت در مشروطه مي» آدميت«

اند يا تاريخ  اند اما نه به حدي كه خود پنداشته مشروطيت مؤثر بوده تأسيسداشتند و در 
از آزاديخواهان در حركت  واقع، ماليان به پيرويدر . اند نويسان مشروطيت تصور نموده

روحانيت بودند، نه اي  همشاركت جستند، و در درجه اول در پي رياست فائقخواهي  مشروطه
اين در حالي است كه ). Ghafoor, 2012: 92( معتقد به نظام پارلماني ملي و سياست عقلي
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داشته و اعتقادي به مرزهاي » گرايانه امت«، نگاهي »قلمرو«روحانيون اين دوره در زمينه 
آيت اهللا محمد كاظم خراساني و آيت اهللا عبداهللا مازندراني از . جغرافيايي تعريف شده نداشتند

روحانيون عملگرا در دوره مشروطه، حد و مرز جغرافيايي امت اسالمي را ارجح بر واحد 
مورد نظر علما در دوره قاجاريه نه » ناسيوناليسم ديني«سان،  بدين. اند دانسته جغرافيايي ملت مي

در . ميني مدرن به سبك غربي نبود بلكه با آن تعارض داشتتنها براي ساخت يك دولت سرز
كننده آگاهي ملي براي ايجاد دولت سرزميني مدرن نبود  واقع ناسيوناليسم ديني علما تداعي

اسالميسم دفاع  بلكه عمالً از حضور يك امت راستين اسالمي در قالب ايدئولوژي پان
ريك روحانيت در رويارويي با دنياي ضعف تئو علت بهاما ). Afzali, 2009: 42(كرد مي

هاي جديد و وجود عناصر روشنفكر درون حكومت،  مدرن، آشنايي روشنفكران با انديشه
تدوين قانون اساسي بر عهده روشنفكراني چون سعدالدوله، مخبرالسلطنه و فرزندان 

ن اساسي مشروطه آنان با استفاده از قوانين اساسي بلژيك و فرانسه، قانو. الدوله نهاده شد مشير
بر اساس فلسفه مشروطيت، جايي براي سياست ديني و » آدميت«را بنا نهادند كه به گفته 

بدين ترتيب، قانون  ).Rahbari, 009: 156-157(گذارد رياست فائقه روحانيت باقي نمي
بايد ريشه و منبع اسالمي داشته باشد، در حالي كه  اساسي مشروطيت با مقدمات انقالب آن، مي

   ).Adamiyat, 1986: 392(با عنايت ويژه به قوانين اساسي كشورهاي غربي به انجام رسيد
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اين قضيه بر عكس شد و » قانونگذاران«اما در مورد 

روحانيون نقش اصلي در تدوين آن داشتند و بر مبناي دين اسالم مبادرت به نوشتن قانون 
است، لذا » دين«آنجا كه در اسالم تنها رشته پيوند و اتصال افراد به يكديگر از . اساسي كردند

نقش خود را » قلمرو«خارج شده و » هاي سرزميني محدوديت«جامعه مسلمانان از چارچوب 
در نتيجه، قانونگذاران قانون اساسي بر اين باور . دهد كننده از دست مي عامل تعيين عنوان به

سالمي منحصر به ايران نبوده و همه مسلمانان در همه كشورها را شامل اند كه انقالب ا بوده
بنيانگذاران  ).Hashemi, 2006: 138(شود، تا از زير بار استبداد و استعمار نجات پيدا كنند مي

 ,Shakeri(توانند نظمي ديني در جهان سكوالر ايجاد كنند قانون اساسي ايمان داشتند كه مي

گذاري كالن را براي اتحاد ملل  مأموريت سياست» امت واحده«عقيده  تا در قالب ).61 :2004
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قانون  11اصل ( اسالمي و وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم، پيدا كنند
از معنا و مفهوم تر  مباني و سازو كار، در وهله اول بسيار گسترده لحاظ به؛ ماموريتي كه )اساسي
ز جامعه اسالمي عقيده و ايمان است و اصوالً با مرزهاي مر ).Ibid: 39(هاي ملي است دولت

زيرا مرز و قلمرو خاكي  ).Hashemi, 2006: 142(باشد جغرافيايي مصطلح قابل مقايسه نمي
هايي كه  در ميان انسان. كار گرفت ها به بندي انسان مميزي در تفرقه و گروه عنوان بهتوان  را نمي

توان حصاري از مرزهاي جغرافيايي  طلبند، نمي ي را ميآرمان مشترك و عقيده و نظام مشترك
نشين كه طالب  هاي مسلمان كليه سرزمين» وطن اسالمي«همين دليل است كه  كشيد و به

از آنجا كه اسالم مرز  ).Amid Zanjani, 2008: 81(گردد حاكميت اسالم هستند، را شامل مي
عناصر قوام بخش دولت نده و يكي از اجزاء تشكيل ده» قلمروي ملي«شناسد، پس  نمي

و  3اصل  16در اين راستا، عالوه بر مقدمه و بند  ).Dehghani, 2005: 62-63(اسالمي نيست
از جمله اصول مهم و كليدي در زمينه سياست خارجي است كه  11اصل  ،154و  152اصول 

جمهوري  مثابه عنصر ذاتي نظام در كنار اصول مربوط به مذهب، زبان و ديگر اصول كلي به
اتحاد ملل «سازد تا سياست كلي خود را بر اساس  اسالمي آمده است و دولت را موظف مي

نيز  154در اصل . تنظيم كند» جهان اسالم«و وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي » اسالمي
شده كه در عين  سعادت انسان در كل جامعه بشري آرمان جمهوري اسالمي دانسته و متعهد

هاي حق طلبانه  هاي ديگر، از مبارزه ز هرگونه دخالت در امور داخلي ملتخودداري كامل ا
از نظر برخي محققان، . حمايت كند» هر نقطه از جهان«مستضعفين در برابر مستكبرين در 

» مرزي ايدئولوژيك بي«قانون اساسي، نشانگر تفوق نگاه  154محتواي مذاكرات مربوط به اصل 
  ).Khalili, 2011: 40(بر فضاي مباحثات است

  دردو قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسالمي ايران» قلمروسازي«مطالعه تطبيقي  -2

يابند و ازهم  در جغرافياي سياسي در كنار هم اهميت مي» قلمروسازي«و » قلمرو«مفاهيم بنيادي 
ي از اما مفهوم قلمرو در دو قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسالمي در بسيار. ناپذيرند جدايي

را نيز در اين دو قانون » قلمروسازي«رو، الزم است تا  از اين. اصول در روند عكس هم قرار دارند
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  :از سه جنبه قابل توجه است» قلمروسازي«در اين قسمت . اساسي مورد بررسي و تحليل قرار دهيم
م روابط اداره بهتر امور و تنظي منظور بهسياسي  واحيو ن هافضا: سازماندهي سياسي فضا -1

 هاي سازمان حكومتي و افقي و عمودي آن با ساير نواحي و نيز تعريف و استقرار نهادهاي
در واقع هر حكومت جهت . محلي، مرزهاي ناحيه و كانون آن به سازماندهي سياسي نياز دارند

  .كند قلمروسازي بهتر و اداره بهتر قلمرو خود، اقدام به سازماندهي مناسب سياسي فضا مي
  .گيرند اشاره به مجموعه قوانين و اقداماتي دارد كه براي حفظ قلمرو صورت مي: لمروداريق - 2
  .باشد تالش براي كنترل و اعمال نظارت بر قلمروهاي ديگر مي: قلمروخواهي -3

و » سازماندهي سياسي فضا«، تنها »قلمروسازي«هاي  در قانون اساسي مشروطه، در بين جنبه
در . در آن وجود ندارد» خواهي قلمرو«گونه اصلي در زمينه  و هيچوجود دارد » قلمروداري«

... ع حكومت، تقسيمات كشوري، مرزها واصولي كه مرتبط با سازماندهي سياسي فضا بوده، به نو
  .اند آورده شده 4اين اصول در جدول شماره . پرداخته شده است

  روطه و متمم آناصول مرتبط با قلمروسازي در قانون اساسي مش: 4جدول شماره 
شماره 
  اصول

  مفاد اصول
  شماره
  اصول

  مفاد اصول

  ق آ 2
مجلس شوراي ملي نماينده قاطبة اهالي مملكت 

  نوع حكومت: سلطنت مشروطه  م 36  ايران است

  ق آ 3
مجلس شوراي ملي مركب است از اعضائي كه در 

و محل انعقاد آن  شوند ميطهران و اياالت انتخاب 
  در طهران است

  م 43
بدون تصويب و رضاي  تواند نميخص پادشاه ش

 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا متصدي امور
  مملكت ديگري شود

  فرمانروائي كل قشون بري و بحري بوسيله پادشاه  م 50  تقسيمات كشوري  آ ق 19
  ايراني االصل و تبعه بودن وزرا  م 58  مذهب رسمي  م 1
  پراكنش فضايي ديوانخانه تميز  م 75  مجلس  م 2
  محاكم نظامي در تمام مملكت تأسيس  م 87  تغيير ناپذيري حدود مملكت  م 3
  هاي ايالتي و واليتي انجمن  م 90  كانون سياسي  م 4
  هاي ايالتي و واليتي انجمن  م 91  متساوي بودن حقوق اهالي مملكت  م 8
  هاي ايالتي و واليتي انجمن  م 92  قواي مملكت ناشي از ملت است  م 26
  هاي ايالتي و واليتي انجمن  م 93  لكتقواي مم  م 27
  ماليات مملكتي، ايالتي، واليتي و بلدي  م 99  تفكيك قوا  م 28
  هاي ايالتي و واليتي انجمن  م 29

  نگارندگان: از دويناستخراج و ت
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بيشتر در ارتباط با تعيين وليعهد و انتقال سلطنت به » قلمروداري«در مقابل اصول مرتبط با 
جز يك  هباشد و ب لي، اعالن جنگ و عقد صلح و منع اقامت قشون نظامي ميآن، حفظ قلمرو م

با اين وجود، بيشتر اصول قانون اساسي . اند مورد بقيه اصول در متمم قانون اساسي ذكر شده
اين اصول در . باشد مي» سازماندهي سياسي فضا«در ارتباط با » قلمروسازي«مشروطه در زمينه 

  .اند آورده شده 5جدول شماره 
  در قانون اساسي مشروطه و متمم آن» قلمروداري« اصول مرتبط با: 5جدول شماره 

شماره 
  اصول

  مفاد اصول
  شماره 
  اصول 

  مفاد اصول

  ق آ 21
كه مولد فتنة ديني و  اجتماعاتيو  ها انجمن

نظم نباشند در تمام ه وي و مخل بيدن
  آزاد است مملكت

ر د... حفظ استقالل، حدود مملكت و   م 39
  سوگند نامه پادشاه

  انعقاد مجلس بعد از رحلت پادشاه  م 41  جان و مال اتباع خارجهحفاظت از   م 6

تعيين وليعهد در صورتي كه پادشاه اوالد   م 37
  اعالن جنگ و عقد صلح  م 51  ذكور نداشته باشد

  م 38
انتقال سلطنت اگر وليعهد زير بيست سال 

  م 106  باشد

خدمت ه هيچ قشون نظامي خارجه ب
اي از  و در نقطه شود نميدولت قبول 

اقامت و يا تواند  نمينقاط مملكت 
  موجب قانونه عبور كند مگر ب

  نگارندگان: ازدوين استخراج و ت

» قلمروسازي«در آن، » قلمرو«در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، با توجه به مفهوم 
باشد و  مي» قلمروخواهي«و » قلمروداري«، »سازماندهي سياسي فضا«: در برگيرنده هر سه جنبه

در اصول مرتبط با سازماندهي سياسي . از اين نظر تفاوت اساسي با قانون اساسي مشروطه دارد
گانه، واليت فقيه، اداره امور با اتكاء به آرا  فضا، در زمينه نوع حكومت، حاكميت، قواي سه

النه منابع، اجراي قانون اساسي، عمومي، انتخابات، شوراها، تقسيمات كشوري، توزيع عاد
  .اند آورده شده 6اين اصول در جدول شماره . بحث شده است... هاي ديني و  اقليت
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  صول مرتبط با قلمروسازي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانا: 6جدول شماره 
شماره 
  اصول

  مفاد اصول
  شماره
  اصول

  مفاد اصول

  هاي عمومي انفال و ثروت  45  ...يه و طرح حكومت اسالمي، واليت فق  مقدمه
  توزيع منابع در سطح كشور  48  حكومت ايران جمهوري اسالمي است  1

خداي يكتا : جمهور اسالمي، نظامي بر پايه ايمان به  2
  حاكميت  56  ...و اختصاص حاكميت و تشريع به او و )االاهللا الاله(

  قواي حاكم  57  اداره كشور با اتكا به آرا عمومي  6
  اعمال قوه مجريه  60  تشكيل شوراها  7
  شوراها  100  دين و مذهب رسمي  12
  ها شوراي عالي استان  101  هاي ديني شناخته شده اقليت  13
  ها شوراي عالي استان  102  زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور  15
  شوراها  103  حقوق مساوي مردم از هر قوم و قبيله  19
  تعيين رهبر  107  تابعيت  41
  مسئول اجراي قانون اساسي  113  اتباع خارجه  42
  نظام اقتصادي  44

  نگارندگان: ازدوين استخراج و ت

اند درباره تداوم انقالب، حفظ و  اصولي كه مورد بحث قرار گرفته» قلمروداري«در زمينه 
حراست مرزها، جلوگيري از نفوذ اجانب، تقويت كامل بنيه دفاعي، حفظ استقالل، وحدت و 

استقالل اقتصادي، حفظ محيط زيست، تغيير در خطوط مرزي،  تأمينت ارضي كشور، تمامي
پاسداري از احكام اسالمي و قانون اساسي، حفظ قلمرو ملي، نگهباني از انقالب، آموزش 

  .اند آورده شده 7اين اصول در جدول شماره . باشند منافع ملي مي تأميننظامي و 
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  ا قلمروداري در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناصول مرتبط ب 7جدول شماره 
شماره 
  اصول

  مفاد اصول
شماره 
  اصول

  مفاد اصول

  مقدمه
تداوم انقالب، نظارت دقيق و جدي بر نهادها 
و بنيادهاي سياسي از نظر اسالم، عدم انحراف 

  ...ها از وظايف اسالمي و  سازمان
  وظايف و اختيارات رهبر  110

تقويت بنيه دفاعي  - اجانبجلوگيري از نفوذ   3
  گيري و عزل رهبر ناتواني، فوت، كناره  111  از طريق آموزش نظامي

  مجمع تشخيص مصلحت نظام  112  حفظ وحدت و تماميت ارضي  9
  سوگند نامه رئيس جمهور  121  عدم نقض استقالل، وحدت و تماميت ارضي  26
  ررئيس جمهو.. .وفوت، عزل   131  استقالل اقتصادي تأمين  43

  پاسداري ارتش از استقالل و تماميت ارضي كشور  143  حفظ محيط زيست  50

  145  همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم  59
منع عضويت افراد خارجي در ارتش و نيروهاي 

  نظامي كشور
  هاي نظامي خارجي منع استقرار پايگاه  146  جنگ و اشغال نظامي و انتخابات  68
  آموزش نظامي  147  خطوط مرزيممنوعيت تغيير در   78
  نگهباني و پاسداري سپاه پاسداران از انقالب  150  حكومت نظامي  79
  آموزش نظامي  151  ها به خارجيان منع امتياز تأسيس شركت  81

پاسداري از قانون اساسي و : شوراي نگهبان  91
  موازين اسالمي

  نگارندگان: از دويناستخراج و ت

ز كه در قانون اساسي مشروطه به آن اشاره نشده است، در برخي ني» قلمروخواهي«در زمينه 
پرداخته شده است  مسألهمستقيم به اين  صورت بهاصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

كه محتواي آن شامل امت اسالمي، پيروزي مستضعفين در جهان، جهاد در راه خدا و مبارزه در 
آزادي و كرامت ابناء بشر، اتحاد ملل اسالمي و  راه گسترش حاكميت قانون خدا بر جهان،

  .اند آورده شده 8اين اصول در جدول شماره . باشد حكومت حق و عدل در جهان مي
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 اصول مرتبط با قلمروداري در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران :8جدول شماره 

  مفاد اصول  شماره اصول

  مقدمه
جهاد در راه خدا و  سالمي، تشكيل امت واحد جهاني،قانون اساسي انعكاس خواست قلبي امت ا

  ...مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان توسط ارتش، آزادي و كرامت ابناء بشر و 
  دريغ از مستضعفان جهان تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي  3
  »عجل اهللا تعالي فرجه« واليت امر و امامت امت در زمان غيبت حضرت ولي عصر  11
  دفاع از حقوق همه مسلمانان  152

154  

داند و استقالل و آزادي  جمهوري اسالمي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي
بنابراين در عين خودداري كامل از . شناسد و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي

طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين  هاي ديگر، از مبارزه حق هرگونه دخالت در امور داخلي ملت
  كند در هر نقطه از جهان حمايت مي

  نگارندگان: ازدوين استخراج و ت

در قانون اساسي جمهوري اسالمي نمود » قلمروخواهي«آنچه كه باعث شد تا مفهوم 
ي در فضايي اتفاق افتاد پيروزي انقالب اسالم. باشد مي» دين اسالم«آشكاري داشته باشد، عامل 

كه در آن ايدئولوژي اسالم شيعي به نحو بارز و مشخصي نهادينه شده بود؛ هم از حيث دستگاه 
و  -ها برنامه دارد با پذيرش اين امر اعتباري كه دين اسالم براي همه پديده –نظري و مفهومي 

ها، احزاب و  حسينيهمطهري، مساجد،  افرادي مانند شريعتي و -هم از حيث فردي و سازماني
بيش  .افكند اين ايدئولوژي برآمده از دين اسالم بود كه سايه خود را بر همه چيز مي -ها گروه

از هفتاد درصد از خبرگان قانون اساسي كه مأموريت تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي 
غالب دهه پنجاه رويكرد فقهي  ).Khalili, 2005: 108(بودند» فقها« ايران را يافته بودند، از

گرايي  عقيده«و » محوري امت«رويكرد ) كه سال تدوين قانون اساسي است 58مخصوصاً سال (
اين رويكرد مرز واقعي مسلمانان با دارالكفر را مرز عقيده و نظام . است» مبتني بر داراالسالم
قد اعتبار و هاي امروزه در جهان را فا انگاشت و قلمرو كشورها و مرزبندي اعتقادي اسالم مي

 ).Zarahi & Poorahmad, 2007: 68(دانست مشروعيت مي

  گيري نتيجه

قانون مادر در يك كشور، حقوق بنيادي ملت و حكومت را برقرار،  عنوان به» قانون اساسي«
گاه . دامنه قدرت حاكميت دولتي را تعريف و تضمين كننده حقوق فردي و مدني است



    __________________________   1394فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال يازدهم، شماره اول، بهار       130

ايران در يكصد سال اخير دو انقالب . وز انقالب استبر دليل بهگيري قانون اساسي  شكل
 مشروطه و اسالمي را با توجه به شرايط فضايي اجتماعي كامالً متفاوت تجربه كرده است كه 

در اين پژوهش، دو مفهوم . بوده است» قانون اساسي«دستاورد اين دو انقالب تدوين  مهمترين
در قوانين اساسي مشروطه و جمهوري » وسازيقلمر«و » قلمرو«بنيادي جغرافياي سياسي يعني 

دهد كه شرايط و عوامل  مطالعات صورت گرفته نشان مي. اسالمي مورد واكاوي قرار گرفت
» قلمرو«گذار داخلي و خارجي بر چگونگي تدوين اين دو قانون اساسي در ابراز مفهوم تأثير

ر اين دو قانون نشان داد كه اين د» قلمرو«نخست اينكه، مقايسه مفهوم . مؤثر بوده استآنها  در
مفهوم در قانون اساسي مشروطه بر اساس تعاريفي كه از آن در جغرافياي سياسي شده است، 

را فراتر از مرز » قلمرو«بيان شده است و هيچ يك از اصول قانون اساسي مشروطه و متمم آن 
مي، نه تنها چنين اما در قانون اساسي جمهوري اسال. اند و محدوده كشور در نظر نگرفته

، 11صورت گرفته است بلكه در تعدادي از اصول آن مانند اصل » مفهوم قلمرو« برداشتي از
قائل اي  هدر نظر گرفته شده و براي آن مرز و محدود» امت«مترادف با » قلمرو«، 154و  152

ن گيري اي خاطر شرايط فضايي شكل دليل اصلي اين تفاوت بنيادي؛ نخست، به. نشده است
در دوره . باشد هاي بنيانگذاران اين قوانين مي تفاوت در حاكميت ديدگاه دليل بهقوانين و دوم، 

مشروطيت، ايران داراي يك قلمرو معين كه در آن اعمال حاكميت كامل از طريق حكومت 
اين امر . قاجار صورت گيرد، نبود زيرا عمالً در تسخير دو كشور روس و انگليس قرار داشت

اما اين نكته در دوره . با مرزهاي مشخص در اولويت قرار گيرد» قلمرو ملي«تا  باعث شد
ضعف تئوريك روحانيون،  دليل بهاز طرف ديگر، در انقالب مشروطه . شود پهلوي مشاهده نمي

گران اصلي قانون اساسي بودند كه در آن نگرشي  تدوين» روشنفكران تحصيل كرده غرب«
در حالي كه در انقالب . ديدند ته و آن را فراتر از مرزهاي ايران نميداش» گرايانه به قلمرو ملي«

بر اسالم قائل به مرز  تأكيدايفاگر نقش اصلي در اين زمينه بودند و با » روحانيون«اسالمي، 
  .پنداشتند مي» امت«را مترادف با مفهوم » قلمرو«نبوده و در تهيه و تدوين قانون اساسي، 

سازماندهي سياسي فضا، قلمروداري و (هاي مربوط به آن  جنبهو » سازي قلمرو«از نظر 
صرفاً » قانون اساسي مشروطه«زيرا در . نيز اين دو قانون متفاوت از هم هستند) قلمروخواهي
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قانون «كه در  پرداخته شده است، در حالي» قلمروداري« و» سازماندهي سياسي فضا«به بحث 
دليل . نيز در نظر گرفته شده است» قلمروخواهي« عالوه بر اينها،» اساسي جمهوري اسالمي

، بيشترين »قانون اساسي مشروطه«در . باشد بودن اين قانون مي» مكتبي« اصلي اين نكته در
قانون اساسي جمهوري «كه در  درحالي. است» سازماندهي سياسي فضا«اصول در ارتباط با 

ن نكته، حساسيت خاص اي. است» قلمروداري«مرتبط با » اصول«بيشترين » اسالمي
دهد كه تا حدي ناشي از تجربه  نشان مي» حفظ قلمرو«كنندگان اين قانون را در زمينه  تدوين

  .بوده است» شكست انقالب مشروطه«

  قدرداني

 دليل بهاز معاونت پژوهشي دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران  دانند نويسندگان بر خود الزم مي
  .عمل آورند هكمال تشكر و قدرداني را بحاضر م پژوهش هاي صورت گرفته در انجا حمايت
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