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یاس م یجمهور  ی سرنوشت در قانون اساس نیی حق کع ییشناسا
   قدرت موسس هیدر پرکو ن ر رانیا

رانيدانشگاه قم، قم، ا يگروه حقوق عموم اريدانش عليرضا دبيرنيا 

رانيدانشگاه قم، قم، ا يحقوق عموم ي دکتر ي دانشجوپيمان صائب دست

 چکیده
اساس  ي كیسرنوشت    نييتعحق   انسان  هایحق  نتریي از  به   انسان   ی؛حقوق بشر  كردیاست. در رو   متعلق 

دارا آزاد  یعاقل،  تع  یداراو    خودمختار،  اراده  در    تيحاكم  ق. حاست  شیخو   سرنوشت  نييحق  ملت 
  ، محدود استكه مخلوق اراده ملت    حقوقي   –  ي اسيس  ی در ساختارها  تواندي نم  شیسرنوشت خو  نييتع

مورد    از منظر دو دیدگاه مختلف  رانیا  ي سرنوشت در قانون اساس  نيي حق تع  تيماه،  پژوهش  نیشود. در ا
قرار گرفت در    تيحاكممحدودیّت  بر    ي مبتن  دگاهید  :بررسي  اساسي ملت  قانون    دگاه ید  و   چهارچوب 

حقوق بشری   اول با قرائت  . نظرشیسرنوشت خو  ن ييحق تعاِعمال  اراده ملت در    تیبر عدم محدود  ي مبتن
نبو  عمومي حقوق    و  تع  از  دهمنطبق  و   نييحق  حق     سرنوشت  این  نظر  این  شكلبراساس  جنبه   ي صرفا 
نم  ابدیي م معنا  تيتواند حاكم  ي و  با    قيدق   ی ملت را در  منطبق  مبنا  آن مستقر سازد. نظر دوم هرچند در 
دهد ي قرار م  رشیمورد پذ  یسرنوشت را با قرائت حقوق بشر  نيياست و حق تع حقوق عمومي    كردیرو 

رسد،  بنظر مي   یتفاسير متعددی در این حوزه نيز مواجه است كه برطرف نمودن آن ضرور  با تعابير و   لكن
تع  صورتنیا  ريغ  در حق  حوزه  نيي موضوع  و  ابعاد  و  سواالت  سرنوشت  با  همچنان  آن،  مختلف  های 

 متعددی مواجه خواهد بود. 

 یسرنوشذذت، قذذدرت موسذذس، قذذانون اساسذذ   نیذذیحقوق بشر، حذذق ت   واژگان کلیدی:

 .ینییاصل خودآ ران،یا  یاسالم  ی مهور

   :نویسنده مسئولsaeb201004@gmail.com
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 مقدمه

بشر طب  یخداداد  ،یفطر  ي حقوق  ؛حقوق  ر  ي عي و  كه  ش  شه یاست  ذاتادر  كرامت  و  ي ن 
حقوق، مقدم   ن ی بشر است. ا  از  كي قابل تفكري شود و غ يمتولد م   يانسان دارد، همراه آدم

تشك است  لي بر  ا  دهیناد.  دولت  بس  ن یگرفتن  در  تار  ی ار ي حقوق  ادوار  موجب    خیاز 
جهان  دهیردگ جامعه  راستا  يتا  بن   ن ي تضم   یدر  به    يمهم  یهاگام  ن،ی ادي حقوق  بردارد 

ب  ،يكه در عرصه جهان   ینحو ب   الملل حقوق بشر شكل گرفته است.ن ي نظام  الملل  ن ي نظام 
گرفته   قرار  ينظارت  يني سازوكار تقن  كیو    ري فراگ  ينظام ارزش   كی  گاهیحقوق بشر در جا

نظامبه طوری   داده    يحقوق   و  ياس ي س   یهاكه  قرار  الزامات خود  تأثير  تحت  را  كشورها 
ها و  سرنوشت ملت  ن ييقدرتمند شده است كه بر مفهوم حق تع  یبه قدر  ست ي س  ن یاست. ا

نحوه   راموني به مباحث پ  یمؤثر است. اسناد حقوق بشر  زيآنها ن   ت ي نحوه اعمال حق حاكم
تع حق  ملت  ن يي اعمال  طرسرنوشت  از  با   يندگیماننظام    كی  جادیا  قیها  و  كارآمد 

انتخابات   كیاز    یمندبهره تأك   ينظام  از  ورزند.  يم  دي آزاد  یكي  سرنوشت  تعيين  حق 
پایهاساسي  و  اسناد  ایترین  در  حق  این  است.  بشری  حقوق  انواع  ميان  در  حقوق  ترین 

 المللي مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله:  مختلف بين 
( ماده  اعالم21در  مصوب    قحقو  ي جهان  هي(  عموم  1948بشر  ملل    يمجمع  سازمان 

امور عموم   حیتصر اداره  مستق   يشده است هركس حق دارد در  و    ماي كشور خود، خواه 
نما وساطت  با  باشند، شركت جو  يندگانی خواه  انتخاب شده  آزادانه  مفاد    .د« یكه  مطابق 

آن به   امنش  واست كه مبنا    يوابسته به قدرت   ،يحقوق   ياسيماده، مجموعه اعمال نظام س  ن یا
مستق م   يمستق ري غ   ای    ي اراده  باز  اعالميمردم  در  كه  آن    يجهان   هيگردد  به  بشر  حقوق 

منشأ قدرت س   یي شده است. شناسا  حیتصر بعنوان  نحو  ياسي اراده مردم  مورد توجه    یبه 
گردد و  يبه آن استناد م  یاكثر اسناد حقوق بشر  سو دریكاعالميه قرارگرفته است كه از  

ی هااني حقوق بشر، بن  يجهان  هياعالم  .شده است  لیتبد  يالمللن يبه عرف ب  رگی د  یاز سو
قدرت    لي در تشك   یو انسان را بعنوان منبع انحصار  ختینگرش به انسان فرور   را در  يسنت
جهت مقطع    نیداد. به ا  قرار  یي مورد شناسا  يو كرامت ذات   ناش  یمشروع و دارا  ياس ي س
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گردد كه قادر است  يم  يتلق  دیجد  يتولد انسان  یبرا  يعطف   بعنوان نقطه  خیمذكور از تار
  1. ردي بگ  ي تصم شیخو  يو اجتماع  یدر مورد سرنوشت فرد ماي شخصا و مستق
( بين 1در ماده  بين   –المللي حقوق مدني  ( هر دو ميثاق  المللي حقوق  سياسي و ميثاق 

مصوب   فرهنگي  و  اجتماعي  راستا  1966اقتصادی،  در  ه ي مال اع   ن ي تضم   و  لي تكم  یكه 
بشر تدو  يجهان  نه یك    شده   نیحقوق  بعنوان یك حق كلي  تعيين سرنوشت  است، حق 

ها مورد شناسایي قرار گرفته است. در  حق جزئي و محدود نسبت به تمام ابناء بشر و ملت
ملت »همه  گردیده:  بيان  ماده  این  این  موجب  به  برخوردارند.  سرنوشت  تعيين  حق  از  ها 
سي  وضعيت  آزادانه  آنها  ميا حق،  تعيين  را  خود  اقتصادی،  سي  توسعه  آزادانه  و  كنند 

در    ز ي ن  ياس ي س   -يحقوق مدن  ثاق ي ( م25ماده )گيرند«.  اجتماعي و فرهنگي خود را پي مي
داشت،    انسان عضو اجتماع، حق و امكان خواهد  هر: »دارد  حیمشاركت مردم تصر  نهي زم

ه نظرگرفتن  در  تبع   ك ی  چ ي بدون  )  ضاتي از  ماده  در  محدود  (2مذكور  بدون   تیو 
عموم   رمعقول،ي غ امور  اداره  واسطه  ایبالمباشره    ،يدر  انتخاب    يندگانینما  به  آزاد  كه 

نما شركت  ب  ن یا  بر  .« دیشوند،  در  م  اني مبنا،  اعالم1)  ادهمشابهت  )  هي (  ماده  م25و  ثاق ي ( 
مدن ا  دیبا  ياسي س  -يحقوق  نوبه   نیگفت  به  بر  مواد  افزون  ر وآالزام  ی تعهد  جادیا  خود، 

م  یبرا ن  يالمللن يب  یایرو  ثاق،ي متعهدان  ح   زي را  عموم  ثي از  مشاركت  اصل   ي تكامل 
با  ت یتقو است.  تبع  دیكرده  اصل عدم  داشت  پا  ضيتوجه  اصول  از  بشر    قوقح   یاهیكه 

حق تمام  است،  م  ی هامعاصر  در  م  ني ثاق يمصرح  شامل  كه  يرا  است  ذكر  به  الزم  شود. 
گونه  چ ي را بدون ه   ثاقي م  ن یه تعهدات مقرر در اكاست    یي از جمله كشورها  رانیكشور ا
بين   1970  اعالميه"همچنين    2است.   رفتهیپذ  يشرط به اصول حقوق  بر راجع  الملل حاك  

كشورها بين  همكاری  و  دوستانه  را    "روابط  سرنوشت  تعيين  حق  ضمني،  صورت  به 
عقيده یا رنگ«    اكثر مردم ... بدون تمایز از حيث نژاد،  برخورداری از »حكومتي برگزیده

)  درداند.  مي اعالم 1بند  بشر و  ي كنفرانس جهان  هي( مكرر  آمده   1993مصوب    ن یحقوق 
»است وضعملت:  آزادانه  دارند  حق  تع   ي اسي س  ت ي ها  را  )  در.«  كنند  نيي خود  (  7ماده 

كاوش  ،دبيرنيا  عليرضا  .1 موسس؛  مبان  ي قدرت  اساس  يدر  پژوهش  مدرن  يحقوق  و  مطالعات  موسسه  ی ها )تهران: 

. 100 ص(  1395شهر دانش،  يقوق ح

س2 »سيدفاطمي  قاری   محمد   يد .  بشر،  حقوق  حقوق   یيفضا  -یمعاهدات  مجله  خدمات    یهنشر  ي،متفاوت«،  دفتر 

. 133  ص ،(1382، )28شماره  یران،ا ياسالم ی جمهور يالمللينب يحقوق 
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ون يعضو كنوانس  یهادولت: »شده است  حیزنان تصر  هي عل  ضيرفع هرگونه تبع  وني كنوانس 
م وم اقدامات  تبع   یبرا  ي تضق ظفند  زندگ  ه ي عل  ضيرفع  اتخاذ    يو عموم  ياساس   ي زنان در 

زنان    یرا برا  ریبا مردان، حقوق ز  یمساو  طی دهند كه در شرا  نان ي و مخصوصا اطم  ندینما
ت ي و صالح  يعموم  یهاي پرسدادن در همه انتخابات و همه  یحق رأ  -كنند: الف  ن يتأم

است    ي هیبد.  شوند« يم  دهیبرگز  يعموم   كه با انتخابات  یيهاانتخاب شدن در همه ارگان
باشد و صرفا در چارچوب    ستين  يسرنوشت موضوع   ن ييحق تع  انتخابات  به  كه منحصر 

بلكه حضور فعال و مستق   يندگینهاد نما  كی مختلف    یهامردم در عرصه   يمحقق شود 
. بنابراین حق سرنوشت غنا بخشد  ن ييتواند به مفهوم حق تع يم  اجتماعي  -ي سياسي  زندگ

اراده  آزادی  از:  است  عبارت  سرنوشت  انتخاب خط  تعيين  ملت جهت  حيات  یك  مشي 
همچنين   و  آن  بر  حاك   اصول  و  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادی،  سياسي،  امور  در  خود 

 آزادی اراده در تغيير آن حتي بعد از تعيين و استقرار آن در هر زمان. 
ملت  اكثر  همانند  نيز  ایران  آزادی ملت  تعيين ج خواه  های  حق  به  دستيابي  راه  در  هان 

برهه دو  در  مبارزات  این  كه  داده  زیادی صورت  مبارزات  نتيجه   سرنوشت خود  به  زماني 
1357مشروطه و دیگری در انقالب اسالمي بهمن سال    انجاميده كه یكي از آنها در دوره 

پایه  به  منجر  كه  است بود  گردیده  ایران  اسالمي  جمهوری  اساسي  قانون  حقوق   . گذاری 
مردم همان كشور   های مورد مطالبهاالطالق حاوی حقوق و آزادیاساسي هر كشوری علي 

زیربنایيمي  شد  گفته  كه  همانطور  و  و باشد  حقوق  مابقي  تعيين  حق  حقوق،  این  ترین 
 باشد كه این حق همان حق تعيين سرنوشت است.های مندرج در قانون اساسي مي آزادی

ن پاسخ این پرسش هستي  كه آیا حق تعيين سرنوشت در  ت در این پژوهش در پي یاف 
قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران مورد شناسایي قرار گرفته است؟ در صورتي كه این  

هایي بر اعمال این حق بار شده است یا  حق مورد شناسایي قرار گرفته باشد آیا محدودیت
قدرت موسس آیا    بشری و نظریه  خير؟ یا به تعبير دیگر با توجه به اصول و مباني حقوق

امكان اعمال حق تعيين سرنوشت تنها قبل از به تصویب رسيدن قانون اساسي ممكن است  
اعمال   قابل  اساسي  قانون  در  شده  تعيين  چارچوب  همان  در  تنها  آن  تصویب  از  بعد  و 
است؟ و به طور كلي آیا اعمال حق تعيين سرنوشت با تغيير افكار، اهداف، فرهنگ و...

مي ممكن  زماني  هر  در  و  اساسي  قانون  تصویب  از  بعد  ملت  برای یك  خير؟  یا  باشد 
های فوق ابتدا به بررسي مفهوم و مباني حقوق بشر سپس به بررسي  پرسش رسيدن به پاسخ 
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مفهوم و مبنای نظریه قدرت موسس و در ادامه به تبيين ماهيت ساختار سياسيِ برآمده از  
پرداخته بشری  حقوق  اسالمي  مي  تعالي   جمهوری  اساسي  قانون  اصول  در  سپس  شود. 

ایران در پي بررسي ماهيت حق تعيين سرنوشت با توجه به اصول و رویكرد حقوق بشری  
ای استفاده گردیده و نظریه قدرت موسس خواهي  بود. در این پژوهش از روش كتابخانه

 ه است.  د و در این زمينه با رویكرد این پژوهش تاكنون تحقيقي انجام نش

 مفاهیم و مباني  .1
مي قرار  واكاوی  مورد  پژوهش  اصلي  مفاهي   ابتدا  لذا  در  یي آشناشود  مي  يسعگيرد. 

مفاه  ياجمال مبان   يبا  و  آنهاپژوهش  شود  ي  مفاهبيان  به  ابتدا  مبان    ي.  بشر    يو  و حقوق 
 خواهي  پرداخت.   قدرت موسس   هینظر ایو مبن  موسپس به مفه

دینق بشر و رابطه آن با دموکراسي و ومفهوم و مبنای حق .1-1
بنيادی از  تعيين سرنوشت یكي  ميان حقتریِن حقاز آنجایي كه حق  برشمرده  ها در  های 

 باشد الزم است ابتدا با مفهوم حقوق بشر و مبنای آن آشنا شوی .  شده حقوق بشری مي

مفهوم و مبنای حقوق بشر .  1-1-1
»ح  است:  شده  گفته  بشر  حقوق  تعریف  حق ق در  بشر  و  وق  ذاتي  شمول،  جهان  هایي 

انسان  هستند كه  آنها  غيرقابل سلب  از  بایستي  برابر  به صورت  بودنشان  انسان  به خاطر  ها 
حقوق بشر معاصر به لحاظ تاریخي خاستگاهي غربي دارد. هنجارهای    1مند گردند«.بهره

انسان بشری در گفتمان  متولد شمدرن حقوق  روشنگری  از عصر  و رشد  دمدارانه پس  ه 
اندیشمندان حقوق طبيعي و   بيشتر مله  از نظریات  نموده است. مباني حقوق بشر معاصر 

اخالق  كانت   امانوئل  جوزفهمچنين   ميفيلسوف  حقوق  مدار  همچون  مفاهيمي  باشد. 
به   باستاني  نگاه  در  ریشه  هستند  بشر  ذاتي حقوق  كه جزء  و جهان شمول  سلب  غيرقابل 

تواند بر مبنای یك  ت كانتي تنها سنت فلسفي است كه مي ن حقوق طبيعي دارند. شاید س 
توجيه قرارداد حقيقي(  یك  نه  )البته  عقالني  رویكرد  قرارداد  امتياز  باشد.  بشر  گر حقوق 

كانتي نسبت به رویكر حقوق طبيعي، آن است كه بر خالف حقوق طبيعي كه در نهایت  

يد دانشگاه شه   يحقوق   يقاتقتح  حقوق بشر معاصر«، مجله  ياخالق   -  يهيتوج  ي، »مبان سيدفاطمي  قاری  محمد  سيد.  1

. 118 ص ،(1381، )35-36، شماره 5دوره  ي،بهشت
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»ب و  »هست«  بين  منطقي  شكاف  مشكل  با  فرااخالق  حوزه  چنين  ا در  با  روبروست،  ید« 
ای هنجاری كه همانا  مشكلي روبرو نخواهد بود. زیرا نقطه شروع رویكرد كانتي، گزاره

های بشر  »اصل غایت بودن انسان« است خواهد بود. بر مبنای این سنت، حقوق و آزادی
گزینش  عاقل  انسان  انتخاب  بر  مبتني  )فرضي(  قرارداد  چارچوب  توجيه  در  و  تبيين  گر، 

طبيعي.   دخواه مبنای حقوق  بر  نه  و  اراده    1شد  بر  مبتني  عمل  كانتي  اخالقي  گفتمان  در 
نيت خيری با  استقالل و آزادی فردی  2آزاد و همراه  ریشه در  بدون لحاظ    3كه  داشته و 

گيرد، اخالقي تلقي خواهد شد. از نظر  های شخصي انجام  تمایالت نفساني و خودخواهي 
شود. لذا كانت در نظریه اخالقي  يرجهان شمول آغاز مي غ كانت، اخالق با نفي هر آموزه  

قانون فراگير را مطرح مي این قاعده در واقع چيزی نيست جز  خود مفهوم قاعده و  كند. 
انسان بر اصول و هنجارهای مقبول و مطلوب.ترجمان اخالقي توافق  همچنين اخالق    4ها 

برابری   بنيادین اخالقي كه حاصل جمع  انسان است استوار    و كانتي بر یك اصل  حيثيت 
لذا از آنجا كه   5ها به صورت برابری به عنوان غایت بالذات رفتاركنيد«است؛ »با همه انسان

ها به صورت برابر از حيثيت ذاتي و انساني برخوردارند، به صورت برابر و فقط همه انسان
ن غایت ذاتي است،  اهایي كه الزمه محترم شماردن آنها بعنوبه دليل انسان بودنشان از حق

6مند هستند.بهره

رابطه حقوق بشر و دموکراسي . 2-1-1
آنجا ب  یياز  پژوهش  موضوع  دموكراس  ن ي كه  بشر،  حقوق  مفهوم  د  يسه  جزء    ن ی و  كه 

هر  نفك یال تنگاتنگ  ، است  ياسي س   جامعه   فرهنگ  به    ،دارد  ي ارتباط  ادامه  در  است  الزم 
 . یبپرداز گریكدی موارد با  نیارتباط ا
ی هااند كه عرصهشده  يمجزا تلق  دهیدو پد  ي خی و حقوق بشر از لحاظ تار  ياسردموك
مربوط به سازمان حكومت است و   ياند. دموكراس را اشغال كرده  ياس ي از حوزه س  يمتفاوت 

. 149 ص  همان،. 1

2. Good Will.

3. Autonomy.

4. I.Kant, Grounding for the Metaphysics of Morales, Translated by Ellington. J.,

Third ed (USA:Hackle Publishing Company, 1993) at 41. 

5  . Ibid. at 39 .

. 151 ص  . همان،6
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به حقوق فرد نسخ   يدر مورد دموكراس  يو دفاع از آنها ارتباط دارد. وقت   یحقوق بشر 
قوا و... نظر   كي تفك ،ينظام چندحزب ،يانتخابات رقابت ري نظ ینهاد  باتي به ترت  شودگفته مي

ادارد قانون  نهای.  نظ   به  عموم  ي اساسا  قدرت  سازمان  سو  يو  از  هستند.  گر ید  یمربوط 
قرار   تيكدموكرا  حقوق نقطه عطف خود  بشر، فرد را  بر  دهديم  و حقوق  ناظر  ني تأم  و 

ن، یا  . افزون برهستند   سال  ي انسان  يزندگ  يفرد جهت نوع   یبرا  یضرور  طیحداقل شرا
برم »بشر«  اصطالح  از  كه  گستره  يحقوق   ن ي چن   د،یآيهمانطور  لحاظ  از  ، عام  ؛همواره 

تعر  و  جهانشمول تعر  فیتابع  قواعد  ب  فیو  درحال   يالمللن ي شده  ترت  ياست،  بات يكه 
دولت مربوط به حساب    یبرا  ي كامال داخل  يبعنوان موضوع   يحكومت به طور سنت  يقانون
ی ها   یرژ  ي فروپاش  لكن امروزه با  1.اندتيجزء جوهر حاكم  باتيترت  ن ی راكه اچآمده،  يم

نوع شكل محل  ياثر فشار مردم، دموكراس  بر  يستي كمون نه صرفا  بشر  امتداد حقوق  ي در 
بلكه آرزو د  یيحكومت  انواع  در  بشر  نقض حقوق  سابقه  است.  ها یكتاتوریجهانشمول 
حقوق    زاني كامال با م  یكشور   در هر  ياس ي س  مكه نوع نظا  داده نشان    زي )چپ و راست( ن

 مندند ارتباط دارد.  كه شهروندان از آن بهره یبشر
اصل از  يدموكراس   يهسته  است  همگان  :عبارت  نظارت  با  مردم  بر    يحكومت 

دموكراسلذا    ي؛جمع   یهای ري گ يتصم شروع  نهادها   ،ينقطه  نه  هستند  ی شهروندان 
جامعه    ی هاانجمن   قیاز طرموضوعات عمومي    در اظهارنظر در. حق همه مردم  يحكومت 

برابر  حكومتو مشاركت در    يمدن بر موضوعات  و    یبر اساس اصل  نظارت شهروندان 
ل ي را تشك   يدموكراس   ينظارت، اصول اساس  ن یآنان در اعمال ا  اني م  یو برابر  ي خودجمع
ت ی اكثر قیاراده مردم كه از طر ن يبمادر عمل، امكان بروز تعارض  ممكن است 2. دهنديم

كه    ي ؛ همچون هنگامبيایدوجود    به  شود، و دفاع از حقوق بشري م  يخاص متجل   يپارلمان
عموم افكار  بعض   ي فشار  فشار  مل  يبا  اقتضائات  ی هایآزاد  قي تعل   ای  تی محدودبه    ياز 

م  ي اساس م  ل یاز زمان دوتوكو شود.يمنجر  استوارت  ا  لي و جان  ا  ن ی به  ت يوضع   ن ی سو، 
به    یحقوق فرد  ، یفشار  ن يبرابر چن  محافظت در  یبرا  3شده است.  دهي نام  تی»استبداد اكثر

از  اجي احت   يخاص  یهاتیحما نظارت قضا  قیطر  دارد؛ خواه  و  و خواه    یيمنشور حقوق 

1   . D.Beetham, Politics and Human Rights (Oxford: Blackwell, 1995) at 9. 
2. D.Beetham, Key Principles and Indices for a Democratic Audit, Defining and

Measuring Democracy (London: Sage Publications, 1994) at 43 . 

3.J.S.Mill, On Representative Government (London: Dent, 1964), at 68.
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م  1خاص.   يپارلمان  یهاتیها و اكثرویهر نباياما برخالف آنچه اغلب گفته  ن یا  دیشود، 
تعارض  را  حقوق  يدموكراس  نيب  يتعارض  با    و  آزاد  يدموكراس  ن يببشر  پنداشت.    یو 

محدود  تصور  دینبا  ن يهمچن كه  معن   يپارلمان  يتیاكثر  بر  يقانون   یهاتیكرد  اعمال    يبه 
گفته شود تر است كه  قي استدالل فوق، دق   یاست. به اتكا  يخود دموكراس   بر  تیمحدود

 یرضرو  طیسو و شرا  كی از    ياز اظهار افكار عموم  ينوع خاص   ن بي است    ضيتعار  ن یا
ني است ب  ضيتعار  گر،یبه عبارت د  ا؛ یگرید  یمستمر همان افكار از سو  اني ب  ن يتضم  یابر

نتيجهپس    .داریپا  یمبنا  بر  ياعمال درخواست   طیخاص و شرا  يدرخواست ي دموكراس  در 
با واِ  دیضرورتا  باشد  خود  تضع محدودكننده  با  طر  يحقوق  في ال  از  نظارت    قیكه  آنها 

البته  نشود،  يم  ن يتضم  مت حكو  بر  ي همگان شد.  خواهد  خود  هرگونه  ااقض  عمال 
رضا  يدموكراس   بر  تیمحدود مستلزم  خود  نوبه  ترت   ي عموم  تیبه  به  ي قانون  باتي نسبت 

 شود.يآنها اعمال م قیاز طر ت یمحدود ن ی است كه ا ينیادي بن 
ذات  بنابراین  جزء  بشر  برا  يدموكراس  ي حقوق  چراكه  اظهارنظر   یاست،  بودن  مؤثر 

هم موضوعات  در  همگان  يانگمردم  نظارت  تحقق  تضم  بر  يو  ی ها یآزاد  ن يحكومت، 
عم  یضرور  ي اساس سطح  در  اما  ه     يدموكراس   زي ن  یترق ي است.  به  بشر  حقوق  و 
و ه  حقوق بشر بر   يبشر كه ه  دموكراس  تي اه مربوط به م  اتيدر فرض  يعنیاند؛  مرتبط
ی هایي و توانا  ازهاي ن   دوجو  بر  يبرنامه حقوق بشر مبتن  يفلسف  2شوند.يآنها توجيه م  یمبنا

ب  يمشترك كه  انسان  ن ياست  بههمه  تفاوتها  دارد.   شانیهارغ   حق    3وجود  مخصوصا 
مبتن   تي فعال  یآزاد   ،يباطن   یآزاد  شه،یاند  یآزاد   ،يشخص  ی)آزادی  آزاد  )...  بر   يو 

انتخاب آگاهانه و منطق  یي فرض توانا اند  يانسان در  ي و هدفمند در مسائل   دهيشیبا اقدام 
برك است   تأث يزندگ  ه  دموكرات 4گذارد.يم  ري اش  فرض   ن ي هم   بر  يمبتن   زي ن   كي حقوق 
رأاست حق  برا  ا یدادن    ی.  عموم  ینامزدشدن  توانا  بر  يمبتن  ، يمناصب  انسان    یيفرض 
از دو دسته    است. هر  يو خصوص  يشركت در بحث و تبادل نظر درباره منافع عموم  یبرا

1.Elster, Majority Rule and Individual Rights, in S. Hurely (eds), On Human Rights

(New York: Basic Books, 1993) at 175. 

. 151، ص (1389نشر طرح نو،  :)تهران 2دلفروز، چ يمحمدتق ، ترجمه:و حقوق بشر يدموكراس تام،يب دیو ید .2

3.S.M.Okin, Liberty and Welfare:  Some Issues in Human Rights Theory, in

J.R.Pennock and J.W.Champon (eds), Human Rights (New York: New York 

University Press ,1981) at 256. 

4. A. Gewirth, Human Rights (Chicago: Chicago University Press, 1982) at 9.
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برا جمع  یفرد  ماتي تصم  یحقوق،  افر  ،يو  مابه  تعلق  بالغ  مات ي تصم  مطمئنا  .ردي گيد 
فرد   ینوعا آزاد  يجمع م  یانتخاب  از ايرا محدود  و  تعارض  ن یكنند  سطوح    ن ي ب   يجنبه 
ی ها است كه محدوده  ن ی ا  يبرنامه حقوق  هر  فهي از وظ   يوجود دارد. بخش  یو فرد  يجمع
ه  كاست    نیا  زي ن   كي مباحث دموكرات  فهي را مشخص كند، همانطور كه وظ   يجمع    يتصم
م محدوده  ن ی ا  بكند در چارچو   ني مع توازن  آزاد  يجمع  مات ي تصم  اني ها،  انتخاب    ی و 
با  یفرد كجا  ب  دیدر  ه   بن رسدبه  اما  آزاد  هر  ادي .  سطح  و   یفرد  یدو  اظهارنظر  و 

استدالل    يبشر و نوع  یها یيمشترک در مورد توانا  يفرض  ك،ي دموكرات  یریپذتي مسئول
ندارد كه صالح   یبرتر  دفر  چي پدرساالرانه مشترک است: ه  ضد ی ري گ يتصم  تي وجود 

خ  مورد  جمع   یفرد  ري در  ا  يبا  مگر  باشد،  داشته  را  در    انسانكه  نیما  و  خاص  طور  به 
توان گفت  فلذا مي  1د.را به او داده باش  یكار  ن ي ر چنياشده اخت  فیكامال تعر  یهامحدوده

به طوری كه نقض    دحقوق بشر و اصول دموكراسي دارای یك رابطه متقابل و ذاتي هستن 
نمي و  دیگری شده  آن  نقض  از  هر یك موجب  و رعایت هركدام  منظور حفظ  به  توان 

 آنها دیگری را نادیده گرفت و نقض نمود.

دینرابطه حقوق بشر و دموکراسي با . 3-1-1
تحكي     شاید احتمال  وبيشترین  بشر  كشورهایي    حقوق  در  استدموكراسي  كه    ممكن 

 ها و انتظارات عمومي( حمایتگر دموكراسي باشد.ادات، نگرشق فرهنگ سياسي آنها )اعت
بر   ياس ي س  یعلما  ن يب  ين یاد ي اختالف بن   نكهیاول ادر این خصوص دو مسئله مطرح است:  

ي دموكراس   حقوق بشر و  تگریحما  ياسي كه چه نوع فرهنگ س  ردمسئله وجود دا   ن یسر ا
ا  ید یگمان شد  نكهیاست و دوم ا دا  نیدر  تگر ی حما  ياس ي فرهنگ س   ه ك  ردمورد وجود 
ك ي دموكرات یمعلول نهادها شتر ي حال خودش ب  هرچه باشد به هر  يموكراس دحقوق بشر و 
گذارند و استدالل يرا كامال كنار م  ي فرهنگ  كردیاز محققان، رو  يگروه  2. موجود است

و  كه  كننديم بشر  حقوق  به  اصول  يدموكراس  احترام  تعهد  دل  از  و   ينه  هنجارها  به 
و  یارهاي مع بشری  هنگام  كي دموكرات  حقوق  باز  دیآ يم  دیپد  يبلكه  ي اس ي س  گرانیكه 
باصل بشربرقرار  رندیپذي  حقوق  رعایت  و  دموكراتيك  اصول  ز  ی  مشترک  ی ادیمنافع 

. 159همان، ص . 1

2. G.A.Almond and S.Verba, The Civic Culture (Pinceton: University Press, 1963)

at 195. 
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متعاقب   در  شانیبرا منافعبب  ابردارد و  بازينند كه  یي هانه یاز هز  شتري ب  یشان در حفظ قواعد 
با  است كه در آنها  ازبپردا  دیصورت نقض  از  مسئلهرو،  ن ی ند.  نوع  این  انتخاب    ي تابع  از 

باز  شود ي م  يعقالن امن   طیمختلف در شرا  گرانی كه  دهند. در  يانجام م  شاننافعم  ت ي نبود 
از قواعد    یادرحد خوگرفتن به مجموعه سيدموكرا حقوق بشر و  تي مشروع كرد، یرو ن یا

باز همه  م  گرانی كه  منفعت  آنها  به  احترام  مياز  تنزل  ر  1.ابدیيبرند  بر   كردیودر   دوم 
في  یي هاجنبه كه  جامعه  فرهنگ  غاز  یاسيرسي نفسه  سي  بر  مقدم  )نظير    است ي ا  هستند 

بر پاي مكه  شود  ي م  دي تأك ي(  اعتقادات مذهب  ري تأث   يدموكراس   ی حقوق بشر وداریتوانند 
باشند،   رویكرد  داشته  دوراین  اتهام  از  است  صدد  معلولي  علّ  در  و  و  ت  فرهنگ  ميان 

ساخت  كي دموكرات   یهادنها مشخص  با  و  كند  هر  یيهاجنبه   ن اجتناب  كه    يفرهنگ   از 
فرهنگ    قيدق  يستي مشكل چ   دارد  كي را با نهادها و اقدامات دموكرات   یسازگار  ن یشتري ب

ن  ك ي دموكرات د  زي را  بعبارت  كند.  نم  گر،یحل  ما  فرهنگ      یي بگو   يتواني اگر  كه 
و    ستي ن  كي فرهنگ دموكرات  یزي چه چ   كه   یيبگو   ي تواني حداقل م  ستي چ  كي دموكرات

 گردد:لذا دو نظریه مطرح مي 2.ندارد یبا آن سازگار
پا  يبعض  -الف با  مذاهب  ن  يدموكراس  یداریاز  استندي سازگار  در  كه    رویكر  ن ی. 

كه    ي قطع  یبندصورت است  آمده  داد،  ارائه  وبر  ماكس  را  مذاهب آن  تشو  برخي  ق یبا 
دموكرات   يغن   يانجمن  يزندگ  ،یفرد  تيمسئول  اخالق انواع    ك،ي و  در  حداقل 

تفكیيساي كلري غ زم   ساي كل   ن يب  يشفاف   ك ي اش،  و  دولت  ي دموكراس  یبرا  یمساعد  نهي و 
   3كند.يفراه  م ياس ي س
برخي مذاهب دیگر    -ب مقابل  اراده عموم  يمفهومدر  م  ي از  تجرب   كه  دهنديارائه  ي نه 

سازد و  يم ي رجمعي ابع خت را  یفردري مفهوم خ  نیاهمچنين است؛   يتجربري و غ ي بلكه متعال
را    است يو س  ن ی د  یيوجه اجازه جدا  چي است كه به ه   يني تقن  ي كه دربردارنده طرحنیسوم ا

4دهد.ينم

1. Ibid. at 195.

. 135ص  همان، .2

3. D.Beetham, Max Weber and Theory of Modern Politics (Cambridge:

Polity,1985) at 205. 

  .134ص  همان، .4
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ا  يمشكل ا  يمنف   ه ي فرض  ن ی كه  اد  نیدارد  كه  یهادهیپد  انیاست  نظر   در  كپارچهیي 
م در نشوي گرفته  آموزه  يحال   د،  تفاس   انیاد  ي اصل  یهاكه  معرض  در  ي ونرد  ري نوعا 
كه آنها در   يكند، درحال ي م  ي تلق   ریناپذريي را تغ   انیكه ادنیا  گری قرار دارند و د  يگوناگون
ظرطلب هستند. ناسازگاری  ندیبه شدت تجد  ياس ي س   یهاان یو جر  ط یشرا  ريي با تغ  ههمواج

نيدهه از ب   كي یچنان با سرعت در ط  يو دموكراس  برخي مذاهب با حقوق بشرمفروض  
اط ي با احت   يغرب  استي عل  س  یاز سو  يرغربي غ  انیاد  ري د هرگونه تكفردر مو  دیرفت كه با
مي  .كردبرخورد   كلي  طور  به  گفتلذا  اعتقاد   هر   توان  خواه    ،ینوع  و  مقدس  خواه 

حق كه  كند  ادعا  اگر  خاص   یبرا  یينها  قتيسكوالر،  باطني  و  برتر  معرفت  در  ي جامعه 
كه ه  است  مورد  ينم  يمتخصص ري غ   چي نهفته  را  آن  قرارچتواند  و چرا  اقتدار    ون  و  دهد 

ه     قدر  هر  یاعتقاد  ن ي ناسازگار خواهد بود. چن  يدموكراس  باتابع آن باشد،    دیبا  ياس ي س
حما در  را  مردم  بتواند  بس   ت یكه  خود  ضرورت  ج ي از  غ  ا كند،  و  ك ي ردموكرات ي اقتدارگرا 

ااباشد آن اعتقاد سركوبگرتر خواهد شد.    شتري ب  مخالفين بود و هرچه تعداد    خواهد نیز 
اش و  ياس ي س  يعمل به آن و سازمانده وه ي ش  شتري بلكه ب  ن ی د ی اصول اعتقاد یرو، نه محتوا

 1. ارتباط دارد  ياست كه با سرنوشت دموكراس  ان« یاد گرید رواني اش با »پرابطه

مفهوم و مبنای قدرت موسس . 2-1
تاس  »قدرت  موسس«   ایكننده    س ياصطالح  در  ن ينخست  قدرت  م  بار  هجده   ی دال يقرن 

كنندگان نیانقالب فرانسه و از تدو  موثر در  شمندانیاند  از  یس سي  جوزف  امانوئلتوسط  
نظام كهن    يفروپاش  با  .دیحقوق بشر و شهروند فرانسه مطرح گرد   هي و اعالم   يقانون اساس

گرفتند تا      ي تصم  ليدل  ن يبه هم  داشتند و   يشكست نهضت ب  از همواره    ون ي انقالب  فرانسه،
تاس  تي مشروع  یبرا  لي اص  يمنبع و  س  س يانقالب  نما  دیجد   ياسينظام   در  لذا  .ندیمطرح 
آوردند و ی  مفهوم موسس رو  جادیفرانسه به ا  ونيانقالب  د،یجد  ياس ي نظام س  تيتثب   یراستا
واقع همان    قدرت موسس در  2قرار دادند.  ياس ي مراتب قدرت س سلسله  ن ی باالتر  در   آن را

در كه  است  مردم  نما  قدرت  نظام  از  يندگیقالب  موسسان   ق یطر  و  ت ي نيع«  »مجلس 
 . ابدیيم

. 135ص . همان، 1

. 22پيشين، ص  ا،يرنيدب .2
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به ارتباط با    ازي كه بدون ن  افت یتوان  يرا م   یمتعدد  یها از عصر باستان تا به امروز نظام 
رضا و  حاكم  تیاراده  اعمال  به  نظام  اند.پرداخته  تيمردم  متعددی  همچنين  سياسي  های 

باشند اما در واقع  ینده آنان ميااند و نموجود دارند كه در ظاهر از اراده مردم نشات گرفته
مي آنها  اراده  و  مردم  بر  اصلباشند.  حاك   نكته  قدرتمندتر  ن ی ا  ي اما  كه  شخص    ن ی است 

خود    تااست    ریناگز از  اطاعت  به  را  مردم  تا  درآورد  مشروع  به صورت  را  قدرت خود 
در  وادار و  نخواهدن ی ا  ري غ  كند  قدرتمند  چنان  هرگز  برا  صورت  تا  در   شهي هم  یبود 
ي ارتباط   الزوم  ياس ي اوال تشكيل قدرت س   تاكنوندوران    آن  بماند. از   يفرمانروا باق  گاه یجا

رضا و  اراده  ندا  تیبه  رضاشته مردم  ثانيا  ا  ت ی،  مرحله  در  معموال  نظام   كی  جاد یمردم 
قرار  دیجد  ياس ي س توجه  ابزارها  گرفته  مورد  قدرت،  استقرار  با   ی برا  ی آورناني اطم   یو 

مشروع پ  ياس ي س   تقدر  تي احراز  قدرت    مطابقلكن  شود.  ينم  يني ب ش ي مستقر  نظریه 
تاس  )ملت(   قدرت موسس   ارات ي اخت   ؛ موسس  محدود نخواهد   ياس ي قدرت س   سيبه زمان 

د بلكه  س   س يتاس  یندها یفرآ  يتمامر  شد  راهب   ياس ي قدرت  كننده  ن ييتع  ينقش  آن،  یر و 
پ   دارد س   ان ي م  یوندي و  زمان شكل  ياس ي اراده  در  مو  یري گ مردم  نسلس قدرت  با  ی هاس 
خواهد  یبعد نحو  برقرار  به  نقش  یشد  از  مردم  س   یابتكار   يكه  نظام  اداره  ي اسي در 

ا  .ندبرخوردار مشروع  دگاهید  نیدر  منبع  بعنوان  موسس  قدرت  تلق  تي اراده  ي قانون 
مورد    تي تواند در تعرض به حقوق اقلينم  تیاست كه اراده اكثر  ن یا  گردد و فرض برمي

خو  رایز  ردي گ  قرار  یيشناسا اصل  خودحاكم  ينیي آدبا  عنوان  هر  ي،ت يو  به  ی ار ي مع  فرد 
ي گاه یدر جا  يقانون اساس ،  دگاهید  این   در  .خواهد بود  ياس ي قدرت س   ليدر تشك  لیبديب
بود    از اراده ملت خواهد   ي بلكه تنها بعنوان بازتاب   ردي گيملت قرار نم  ي اسي از اراده س  راترف

شان برا  يو  ن  یمستقل  متصور  تمام  ،فرض  ن یا  رد  .ستي آن  در  موسس  دوران    يقدرت 
نقشی  اتي ح از  ملت  بر  يك  و  است  برخوردار  س   برجسته  نظام  ي حقوق   -ي اسي مجموعه 

خواهد طور  حاك   به  بی  بود  تشك  یانحصار   يمنبع   نوانعه  كه  قدرت    لي در  استمرار  و 
 1گردد. يم يتلق  ياس ي س

. 24. همان، ص 1
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 حق تعیین سرنوشت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران .2
شود ماهيت حق تعيين سرنوشت و نحوه اعمال و ساز و كار آن را در این گفتار سعي مي

مصوب   ایران  اسالمي  اساسي جمهوری  قانون  اصالحي    1358در  بررسي    1368و  مورد 
تواند منطبق  قرار گيرد و همچنين آیا ماهيت حق تعيين سرنوشت در قانون اساسي ایران مي 

د یا خير؟ لذا در ابتدا آشنایي با ساختار سياسي برآمده از  ش با قرائت حقوق بشری از آن با
 باشد.رویكرد حقوق بشری در سایه نظریه قدرت موسس ضروری مي

ماهیت ساختار سیاسي منطبق با رویکرد حقوق بشری. 1-2
و در   باشدمي  ن یاديحقوق بن   ن يتضم  ك،ي نظام دموكرات  كی  حكومت در  تیغا  ن یترمه 
انعكاس اراده مردم و    یبرا  ی ابزار  گاهیمنحصرا در جا  يحقوق  -  يس اي س   یساختارها  جهينت 

آزاد  ن يتضم و  میحقوق  قرار  استفاده  مورد  نم  رندي گ يها  ب يو  ك یعنوان  ه  توانند خود 
ی ري گ يحق خودتصم  ایاساس، حق تعيين سرنوشت    ن ي هم  شوند. بر  گرفته   نظر  هدف در

ماه و  ساختارهاينم  ات ي لزوما  در  حق    يحقوق  -  ياس ي س   یتواند  شود؛  محدود 
 یاساس، فرد  ني هم  انسان است و بر  ی خودمختار  يژگیاز و   يفرد ناش  یري گ يخودتصم

ی هااساس ارزش  خود بر  ي امور زندگ  در  یري گ  ي الزم در تصم  یي آزاد است كه از توانا
   1برخوردار باشد. ش ی نظر خو مورد

ي از خودارزش   يانسان  هر  رایزانسان دارد    يدر شأن و كرامت ذات  شهیر  ،یخودمختار  ن یا
كه منحصرا در ساختار   ستي ن  يموضوع  يذات  يو تضمين خودارزش . 2برخوردار است  يذات
استمرار و حفظ شأن و كرامت    گرید  یسو  از  گردد.  محدود  ي حقوق   -ي  اسي نظام س  كی

اصل در    ن ی فرد است كه ا  يتي انسان و اصل خودحاكم   یآزاد   یيانسان مستلزم شناسا  يذات
ي ن یيخودآ  ای یو خودقانونگذار  يتي خودحاكم  لي متعدد از قب   یهامختلف و جلوه  ن یعناو

اس  انعكاس  دموكرات   كیدر    3ت.قابل  بشری  كي نظام  حقوق  رویكرد  بر  قانون    ،مبتني 
پا  دیبا  ياساس شود  ن یياز  تفسير  باال  نشأت    ن یا  چراكه   به  مردم    گرفتهنظام  قانون   واز 

1. S.A. M. McLean, Autonomy, Consent & the Law (Routledge: Cavendish Press,

2010) at 214. 

2. M. H. Rioux & L. A. Bsser & M. Jones, Critical Perspective on Human Rights

& Disability Law (Boston: Martinus Nijhoff Press, 2011) at 20. 

3. J.Griffin, On Human Rights (Oxford University Press, 2008) at 155.
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و    مدرن  كردیرو  كیدر  1.حاك  و فرمانروا  اراده نه    مردم است،ي نيز ناشي از اراده  اساس
بشری حاكمحقوق  بعنوان    تي،  بن   كیمردم  برتر  ن ی ادي اصل  و  اساس  یاست  از    ي قانون 

حاكم اصل  تلق   ت ي مشتقات  بديم  يمردم  و  برتر  بي ترت   نیگردد  اساس   یاصل  ي قانون 
ي اس يظام سن  انيم  كي اصوال تفك  كرد،ی رو  ن ی در ا  2.مردم است  تي از اصل حاكم   يبازتاب
مردم نهفته است و    ت ي اعمال حق حاكم  ي چگونگ  در  تري و نظام توتال   ي دموكراس  بر   يمبتن
معتبر و الزم  ني هم  بر قانون  پذ  يقانون   ،االجرامبنا  رش یاست كه صرفا توسط مردم مورد 

  3.ردي قرارگ
اساس  مانندبرتر    یهنجار  اري مع  كی  ن یبنابرا راقانون  براي نم  ي  منحصرا  رفع    یتوان 

در  یهاعارض ت س   كی  موجود  ا  نظر  در  ي اسي جامعه  بلكه  كه    است ي س   ن ی گرفت  است 
زميم برا  نهيتواند  را  حكمران  یالزم  عمل  ا  يتحقق  ز  جاد یمؤثر  بر    ياسي س  امر  رایكند 

در   یرا تابع قواعد  ياسيس  امكان وجود ندارد تا امر  ن یا  گری دولت تقدم دارد. بعبارت د
تصم آسا  ن ي تأم  رایز   یينما  يحقوق  یري گ  ي نظام  و  بعنوان    ش یرفاه  ك ضرورت یانسان 

نت   ن ی ادي بن  در  و  س   جه،ياست  امر  تقدم  حقوق   بر  ي اسي موجب  سوی    4. گردديم  يمنطق  از 
قابل    يندگینظام نما  كیعصر حاضر لزوما در چارچوب    در  كي نظام دموكراتدیگر یك  

دموكراس  است؛  نما  ریناگز  ياستقرار  نظام  طریق  از  شو  يندگیاست  حق    داعمال  و 
پد  تيحاكم در  كي تفك  رقابلي غ  یادهیبعنوان  مردم  م  از  براينظرگرفته  مردم  تا   یشود 

حاك     ا یاساس پادشاه    ن يهم  را انتخاب كنند. بر  يندگانی نما  شیمنافع مشترک خو  نيي تع
قدرت    رایز  ردي گ   شهروند قرار  كیدر طبقه    دیو با5ملت است   ندهینما  ا یمنتخب    كیفقط  
ن  يندگینما  بري  مبتن  يپادشاه حاك   به  قدرت  تفویض  و  مشروط    زي است  صورت  به 

  ران«، یا  ياسالم  یجمهور  يبر قانون اساس  هي با تك  یحقوق فرد  يلي و تحل  ی نظر  ي»بررس  ،يزدلی  يچوپانمحمدرضا    .1

. 153، ص  (1382) ،31و   30سال ده ، شماره  رت،يفصلنامه بص

متحده    االتیا  ي بر نظام حقوق   د ي تاك  با  یيكنترل قضا  ي»مفهوم و مبان  ،یريو احمد مركز مالم  يزارع  نيمحمدحس  .2

. 171، ص  (1384، )42شماره ،يبهشت  ديدانشكده حقوق دانشگاه شه  يحقوق  قاتيمجله تحق كا«،یآمر

3. S. M. Griffin, American Constitutionalism: From Theory to Politics (Prinstone:

University Press, 1996), at 19. 

. 120، ص  (1392 ، ينشرن :)تهران 3ترجمه محمد راسخ، چاپ   ،يحقوق عموم يمبان  ن،يالگل مارتين .4

5. C.Hobson, Revolution Representation & the Foundation of Modern Democracy

(New York: Sage Press, 2009) at 454. 
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و    ا یپو  تي با حاكم   و مبتني بر رویكرد حقوق بشری  حاكميت مدرنلذا   1.ردي گ يصورت م
و  ي كه صرفا در زمان ساخت قانون اساس  ي كننده مستمر تناسب دارد. قدرتس يرت تأسقد
مردم را در    تي تواند حاكمينم  رودي م  هي شود و سپس به حاش ي م  جادیپارلمان ا  لي تشك  ای

ي مشروع تلق  يفرض، نظام  ن ی در ا.  دیمحقق نما  و مطابق با اصول حقوق بشر  مفهوم مدرن
دهد.   قرار  یي مردم مورد شناسا  یمستمر را برا  ي اسي تأسيس قدرت س   تي گردد كه ظرف يم

جا  يرسم  ینهادها نم  ندگانینما  گاهیدر  اما  دارند  قرار  نبايمردم  و  ظهور نما  دیتوانند  ع 
از طرق د نما  یتادر راس بنابراین    2گردند.  گریاراده مردم  نظام  ك ي و تفك   يندگیاستقرار 

نما  اني م و  و حكومت   نده،یاصيل  نبایداجتماع   ی ساختارها  ها  تلق  ي موضوع  ي  ي مقدس 
نیا  اصل بر  ا،یپو  یساختارها  در   گرید  یسو  از  3باشند.  قابل اصالح و تغيير  باید  گردند و
مانع    يمواقع  است در اساس  یاجرا  یبرا  يت یمحدود  ایكه  دارد    يقانون  بایست ميوجود 
انكار تلق ري غ   يبه عنوان حقوق  هایاز حقوق و آزاد  یامجموعه به نحو  يقابل  كه    یشود 
س ابزار  ياس ي قدرت  عنوان  راستا  ی به  حاكم  یدر  به  ممرد  تي تحقق  و  گردد   محسوب 

یي مردم مستلزم شناسا  يواقع  تي كماح  لذا 4. شود  منجر  « ياس ي قدرت س  تيتعادل و عقالن»
«  نده یبه عنوان نما  ي حقوق  ي اسياصيل« و »مجموعه نظام س»مستمر ملت به عنوان    تيحاكم

تمام نما  ياسي س   هجامع  كی   اتي ح  یندهایفرآ  يدر  نظام  مفهوم    دیبا  يندگیاست.  در 
اراده س   ي و عمل  يواقع انعكاس  به  باشد و در  ياس ي قادر  تعي ن یا  ريغ  مردم  ن  ي صورت حق 

به    يحقوق  ياسي س  ی. ساختارها خواهد بودمؤثر    یضمانت اجرا  سرنوشت مردم فاقد اگر 
و عمل مؤثر  اهداف    ي طور  نما  كینتوانند  مؤثر    تي حاكم   ند،ینما  ن ي را تضم   يندگینظام 

خو سرنوشت  بر  بود.  ش یمردم  نخواهد  تحقق  حاكم  5قابل  بر  تي اصل  سرنوشت    مردم 
موقت و منتخب از    يندگانیصرفا نما  انیفرمانروا  معنا است كه  ن ی به ا  يو اجتماع  ياس ي س
تا در راستا يمردم م  یسو ا  ندینما  تيفعال  ي منافع عموم  یباشند  ي  زمان  تا  ي ندگینما  ن یو 

1. X.Cabannes, A Subtle Difference: King of France or King of the French (New

York: Sage Press, 2007) at 100. 

فراساختار  تي»حاكم   ا،يرنيدب عليرضا    .2 مدرن؛  مفهوم  در  حاكم  ی مردم  حق  پژوهش   ت«،ي بودن  حقوق    هایمجله 

. 116، ص  (1395، )3، شماره  20دوره   ،يقيتطب

. 125. همان، ص 3

4. R.K.Carr, et al, American Democracy (New York: Holt, Rinebart & Winston

Press, 1971), at 65. 

. 117همان، ص  .5
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لذا حاكمان    ندینما  حركت  و منافع مردم  ي كه حاكمان در چارچوب خواست عموم  است
  1. آمده از مردم استرب  امردم نداشته و قدرت آنان صرف  يندگیاز نما ري غ ي گاهیجا  چي ه

ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران. 2-2
كه در اصل چهارم به    ی استدي تأك باشد،  ترین چالشي كه مطرح ميدر این خصوص مه  

صورت گرفته است،    يعموم همه اصول قانون اساس  اطالق و  بر  ياسالم   ن ی مواز  تيحاكم
د  گاهیجالذا   سا  تنسب   ين یاصول  متما  ریبه  مي  زیاصول  نظر  حالت   رسدبه  این  در  و 

اساس   مجموعه  قانون  واحد  ياصول  ارزش  بودبرخوردار    یاز  برخ   نخواهند  از    يبلكه 
عمال به    ينوع نگرش و تعبير از قانون اساس  ن ی. اگيرندميقرار    یباالتر  گاهیاصول در جا

بنابراین ماهيت   گردد.يم  ي منته  ي اساس  اصول قانون  اني مراتب مو تعيين سلسله  ی بندطبقه
رویكرد   دو  قالب  در  ایران  اسالمي  جمهوری  اساسي  قانون  در  سرنوشت  تعيين  حق 

 تواند مطرح باشد:مي

اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خود محدودیت رویکرد مبتني بر. 1-2-2
تصو  معتقدند  كردیرو  این   طرفداران در  جمهور  بیكه  به  مربوط  ی ها جنبه   ت،یاصول 

مورد  يشكل به حوزه   آن  مربوط  اصول  دارد  لذا ضرورت  است؛  بوده  در    ين ید  یهانظر 
باالتر برردي گ  قرار  یمرتبه  تع   ن يهم   .  آن  ن يياساس، حق  عام  مفهوم  به  در كه    سرنوشت 

س  یاقتصاد  ،ياجتماع  ،یفرد  یهاه حوز  يتمام صورت    ياس ي و  به  است،  اعمال  قابل 
شناسا مورد  اساس   یي مشروط  د  قرار  ي قانونگذار  عبارت  به  است.  ا  گری گرفته  ران یملت 

تع خو  ن يينحوه حق  تعر  ش ی سرنوشت  به  توجه  با  ارزش   فیرا  از  خيرخود  ، يعموم  ها، 
مقدس اسالم انتخاب كرده است و از  ن ی د ازین و در چارچوب مو ي مندرجات قانون اساس

مردم   كرد،یور  ن یدارد. مطابق با ا  كي دموكرات   یهاه  با حكومت  یيهانظر، شباهت   ن یا
ا  رانیا برخوردار  ن یاز  عمومند  اختيار  خير  شر  يتا  به  خود  اعتقادات  اساس  بر  عتیرا 

حاكم آن،  تبع  به  و  تعيين  سرنوشت    ياسالم  ن یمواز  تي مقدس  بر  . ندیبرگز  شیخورا 

1. Rein Mullerson, International Law, Rights & Politics (London: lse Routledge

Press, 1994) at 63. 
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اجتماع  یفرد  یهاحوزه  ن یترمه   ن یبنابرا حاكم  يو  تحت  قرار    ينید  ن ی مواز  تي مردم 
ي قانون اساس   زده  ي چهارم، پنج ، دوازده  و س   دوم،اصول    انندم  يكه در اصول  ردي گيم

است قرارگرفته  تأكيد  ق   این   بر .  مورد  به  توجه  با  كه    نیمواز  تیرعا»  دي اساس  اسالم« 
اساس  قانون  در  پ  رانیا  ياسالم  یجمهور  يهمواره  آزاد  اني ب  يدر  و  آمده ی»حقوق  ها« 

عنا با  و  اساس  تیاست  قانون  چهارم  اصل  موارد  الزم  ،يبه  در  فقه    یاست  مقررات  كه 
ني در قوان   رتیمخالفت و مغا  ن ینداشته باشد، ا  يحقوق بشر هماهنگ  یارها يبا مع  ياسالم

دگاه یفرض نه تنها از د ن ی در ا 1.گردد ت یرعا  زي ن ران یا ياسالم  ی مصوب و مدون جمهور
مفهوم    ینظر عمال  بعنوان  ي نم  دموكراسيبلكه  اساس   ان ي بن  كیتواند  قانون  مطرح    يدر 

نت  پذ  يعمل  جهي گردد،  از  فرآ  ن یا  ادشدهی  كردیرو  رشیحاصل  در  مردم  كه   ندیاست 
الزم برخوردارند،    اري از اخت يحقوق  -ي اسي و نظام س  يتأسيس مجلس مؤسسان، قانون اساس

تعيين سرنوشت حق    ،ين ی مكلفند در چهارچوب موازین د  ياساما پس از استقرار نظام سي 
 2. خود را اعمال كنند

عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشترویکرد مبتني بر    .2-2-2
 خود
فرد بر سرنوشت خو  يات ي از خصوص  ي عي در مفهوم طب  یآزاد شی برخوردار است كه هر 

ار ي اخت   3. قرار دارد  « يبه نام »خودفرمان  يگاه یانسان در جا  ت،يوضع  ن یحاك  است و در ا
ي محدوده خاص  ایآن شرط    یتوان براي منگردد و  يم  يتلق  يارزش ذات  ك یانسان بعنوان  

نت   نيي تع نبا  اري در اخت  یامداخله  چي ه   جهيكرد و در  تمام   ن یبرابنا  4.ردي صورت گ   دیانسان 
انسان ا  دیبا  يافراد  و  باشند  برخوردار  آزاد  اراده  تضمين  از  برابر  نحو  آزاد  ن ی به  ی همان 

. 390ص   (1377طالعات، ر انش : )تهران 1، چاپ حقوق بشر يالمللنظام بينحسين مهرپور،  .1

»جمهورعليرضا    .2 اسال  ت یّدبيرنيا،  اساس  ت يّمو  قانون  پژوهش  ایدوگانه    ت يّحاكم  ران؛یا  يدر  مجله    ی ها واحد«، 

. 91، ص (1397، )3، شماره  22دوره   ،يقيحقوق تطب

. 208( ص 1384، نشر ميزان :تهران) 1چاپ   ،ياساس یهای حقوق بشر و آزاد ،يمحمّد هاشم سيّد .3

  1چاپ  محمّد راسخ،    مه، ترجي(عمومی  كيفربر فلسفه حقوق    یدرآمد)  ق، قانونالاخ  ،یآزادهربرت هارت،  .  4

. 52( ص  1388،  نشر طرح نو )تهران: 
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برا باشد و    يز قدرت عال ا   يكاس انع   دیبا  ی قدرت قانونگذارلذا    1. همه است  یبرابر  ملت 
محدودينم تحم  يت یتواند  مردم  اراده  بر  از    یبرخوردار  یمبنا  ب،يترت  ن یبد  .2كند   لي را 

قانون عقل است  همان  شود،  يم  ن يتأم  يقرارداد اجتماع  قیسرنوشت كه از طر  ن ييحق تع 
 یبرتر  در قانون   یگریفرد را بر د  چ ي مستقل و برابرند و ه  هاآموزد انسانيبه انسان م  كه
طرفي  3.ستي ن نماز  سرنوشت  تعيين  حق  حاكمي ،  مفهوم حق  از  شود؛    كي تفك   تيتواند 
حاكم  ن یا  رایز صاحب  آن،  دهنده  تشكيل  افراد  از  مجزا  صورت  به  كه  است  ت ي ملت 

برداشت   ن یدر ا  .دیاز نهادها واگذار نما  يتواند اعمال آن را به برخيشود و ميمحسوب م
شود و آن را به  ي محسوب م  تيصاحب حق حاكم  لتم  ن از مفهوم حاكميت، دولت هما

  4.كنديشده توسط مردم اعمال م  جادیا  ینهادها لهي وس
نظام، اداره امور كشور به    ن ی شده و در ا  جادیملت ا  یبا رأ   ي اسالم  یحكومت جمهور

تعارض  ن يهم  بر  5. است  يعموم  یآرا  یاتكا اسالم  تیجمهور  اني م   ياساس  نظام    تي و 
ن  اومشر  ست،ي متصور  بر  خون یط  سرنوشت  بر  حاك   را  مردم  همواره   كرد.  يتلق   ش ی كه 

اساس  حاكم   رانیا  يقانون  مورد  در  و شش   پنجاه  اصل  تصر  تي در  مردم  كرده    حیمطلق 
بر    تيحاكم»  ؛است را  انسان  خداوند،  همان  اما  خداست  آن  از  انسان  و  جهان  بر  مطلق 

را از انسان سلب    ياله   حق  ن ی تواند ايكس نم چيحاك  ساخته است و ه  ش ی سرنوشت خو
 ت یاز محدود  تیقيود، حكا  ن ی ا  « دهد.  خاص قرار  يگروه  ایدر خدمت منافع فرد    ایكند  

از سو  قدرت تفویض به كارگزاران    ی شده  نما  ش يب  يحكومت شأن   و  داردمردم  نده یاز 
ب  دي ق  ن یمردم ندارد. ا با  ي مقام   چيشده است؛ ه  حیتصر  گرید  يان ي مجددا در اصل نه  و 

استقالل و تمامرحق ندا نام حفظ  به  با    یهای كشور، آزاد  يارض   ت ي د  مشروع را هرچند 
ر كامل مردم ب ت ي است كه حاكم نیآن ا قيدق ی و معنا دیو مقررات سلب نما ني وضع قوان

ي اسالم  ی نظام جمهورهمچنين    شود.   تواند محدودينم  یا لهي وس  چ ي با ه  شی سرنوشت خو
تصریح    رانیا اساسابه  قانون  اول  س  ، يصل  اراده  در    ياس ي محصول  كه  است  ك یملت 

. 299، ص (1381نشر طرح نو،  :)تهران 1، چاپحق و مصلحتمحمد راسخ،  .1

2. P.A.Passavant, We Shouhd Be Liberals at least (New York: Sage Press, 2009),

at 17. 

.70( ص  1387ي، ن نشر :تهران) 1چاپ حميد عضدانلو، مه ترج ،در باره حكومت یارسالهک، . جان ال3

. 93( ص 1388، نشرميزان: تهران) 1چاپ ژه، یترجمه محمد رضا و ،يدروس حقوق عموم ،يدوگ . لئون 4

. 80ص   (1380نشردادگستر،  :)تهران 1اپ  چ ،2ج  ،رانیا ياسالم یجمهور يحقوق اساس ،يمحمّد هاشم سيّد .5
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خالق نظام   گاهی ملت را در جا  ل،ي دل  ن ياند و به همپرداخته  يقانون اساس   جادیبه ا  يمل  ثاقي م
نظام    گاهی جا  نیكه قدرت و اراده ملت همواره در باالتر  ی قرار داده است به نحو  ياس ي س
ا  يهیبد1دارد.   قرار  ياس ي س اگر  مورد  ن یاست  كامل  طور  به  رد، ي نگ   قرار  یيشناسا  حق 

ته درون  از  حاكميت  تع   شودمي  يمفهوم  حق  مفهوم  ن ييو  به  ي شكل   اصرف  يسرنوشت 
در    ا ی  لیذ  تواند در ي، نه تنها نمهمان حق حاكميت ملتمبنا،    ني هم   شد. بر  خواهد  لیتبد

با  رد،ي گ   قرار  یگرید  موضوععرض   تا    ردي گ   قرار  ياس ي در رأس نظام س  دیبلكه منحصرا 
است كه اراده ملت در    نی ا  ت ي نكته حائز اهم  2.فراه  گردد  ي اسي ل قدرت س ي امكان تشك

س   كی  سيتأس ن  ن ی ا  بر  ياس ي نظام  استوار  تشك  ست ي فرض  از  پس  س   ل ي كه  ، ي اسي قدرت 
تشك  اراتي اخت به  كال  را  نما  خاصي  الت يخود  صرف  ایو    ندیمنتقل  خود  قدرت  نظر از 
ك ی سرنوشت    تواند برينم  ياساس   نمانند قانو  سینومتن دست  كیاست    يهی. بدندینما

ي و قانون اساس   ياس ي خالق مجموعه نظام س  گاهی اراده ملت در جا  رایملت حاك  شود؛ ز
دارد.  اساس   ژهیكارو  ن ی ترمه   ب ي ترت  ن یبد 3قرار  شرا  ن ی ا  يقانون  كه  برا  يطیاست  ی را 

ي فراه  كند تا افراد بتوانند اهداف شخص   شی تعيين سرنوشت خو  ر مشاركت اشخاص د
دنبال را در جامعه  قوان  ن یبنابرا  4نمایند.  خود  تنها ضرورت دارد  ی از آرا   يانعكاس   ن، ي نه 

را عليه    يمموافق باشد و اقدا  زي با طبع مردم ن  دیباشد بلكه قانون با  يعموم  مردم درباره خير
  5.مردم انجام ندهد ي اراده واقع

اس.  3-2 قانون  در  سرنوشت  تعیین  حق  اعمال  نحوه  و  سياسازوکار 
 جمهوری اسالمي ایران 

شده  شناخته  مرسوم امروزه  و  حق  ترین  و  سرنوشت  تعيين  حق  اعمال  برای  طریقه  ترین 
رای  آرای عمومي،  به  مراجعه  مردم  مردم حاكميت  نظرات  اعمال  و  نظرخواهي  گيری، 

كشورهاست.   سازماندهي  و  مدیریت  نظام،   ي عموم   ی آرا در  قدرت  پشتوانه  عنوان  به 

مركز، شماره    یدادگستر  ی»حاكميت مطلق مردم و اختيار محدود حكومت«، مجله كانون وكالدبيرنيا،  عليرضا    .1

. 69، ص (1396) ،236

. 96(، ص  1397پيشين، ) دبيرنيا، .2

. 189ص   (1395) ، پيشين ا،يرنيدب .3

4. M. Tushnet, The Constitutional order (Prinstone: University Press, 2003) at 2.

. 27، ص (1385)  ، 51مجلس و پژوهش، شماره  هیقانون«، نشر يو عرض  ي ذات یهايژگیسخ، »ورا. محمد 5
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در    1بوده است.  ز ياسالم ن   ن يمب  ن ی و توجه د   د يتأك   كننده مورد نيي تع   ي اصل   به مثابه   شه يهم 
اداره امور   ا است كه نه تنه   نی مستلزم ا   ت ی جمهور   رش ی پذ   ران،ی ا  ي اسالم   ی نظام جمهور 

چارچوب   در  نما   ك ی كشور  طر   ي ندگ ی نظام  از  مد   ق ی و  در   ت ی ر یانتخابات  بلكه  شود 
از طر  به آرا   ق ی موارد الزم  ن يملت تضم   ت يحق حاكم   ، ي پرس همه   ا ی ي  عموم   ی مراجعه 
ات يتواند منحصرا در چارچوب انتخابات به ح ي نم   ي ندگ ی كه نظام نمانی شود. با توجه به ا

 معنا   ي ندگ ی رفراندوم نه تنها قادر است به نظام نما   ، ی موارد ضرور   دهد لذا در   ادامه   خود 
در زمان ساخت   كه صرفا   ي قدرت   نی شد. بنابرا  خواهد   ز يآن ن  ت ی بخشد بلكه موجب تقو 

اساس  ا   ل يتشك   ای و    ي قانون  نم ي م   جاد ی پارلمان  تنها ي شود  به  را   ت يحاكم   یي تواند  مردم 
ی اشاره دارد كه آرا   ي تيمؤثر مردم به وضع  ت يسازد بلكه حاكم   مستقر ي  در مفهوم واقع 

قانون   2كند.   فا ی نقش را ا   نی تواند ا ي شود و رفراندوم م   یي شناسا   ز ين   ي مردم در سطوح عال 
د ی كرده است كه امور كشور با   ح ی ( تصر 6در اصل )   نيز   ران ی ا   ي اسالم   ی جمهور   ي اساس 

بر  اتكا  ا   ي عموم   ی آرا   با  و  آرا   نی اداره شود  به  و    ي عموم   ی اتكا  انتخابات  قالب  ا ی در 
 ی ها ه ی از پا   ي ك ی   ، ي قانونگذار اساس   ب يترت   نی . به ا رد يگ ي صورت م  ي )رفراندم( پرس همه 
مو   ي عنی حكومت    ي اصل  را  قرار   د ر »مردم«  و جا   توجه  امور    گاه ی داده  اداره  در  را  مردم 

ساخته  روشن  اساس   است.   جامعه  قانون  سوم  اصل  از  هشت   بند  نيز در  عامه   ي  مشاركت 
تع  در  س   نييمردم  فرهنگ   ي اجتماع   ، ی اقتصاد   ، ي اسيسرنوشت  تأك   شی خو   ي و  د يمورد 

برا   ران ی ا   ي اسالم   ی قرارگرفته است و دولت جمهور  ا   ل ين   ی موظف است  هدف،    نی به 
ملت در قوه    ت يحق حاكم   ان يدر ب   ي قانون اساس . همچنين  برد   امكانات خود را بكار   همه 

قوه مقننه      يمستقريعمال غ قوه را به دو صورت مقرر داشته است: اول، اِ   نی عمال ا اِ مقننه،  
 ( اصل  موجب  اِ 58به  دوم  مستق(؛  بر     يعمال  مقننه  )  قوه  اصل  به  59اساس  توجه  با   .)

ق ی آن از طر     يدارد و اعمال مستق  ي اصل   قوه مقننه جنبه     يمستقر يعمال غ ا   شده، اد ی اصول  
از استقرار    پساز سوی دیگر    3. رد يگ ي به خود م   یي و استثنا   ي فرع   عمال جنبه   ، ي پرس همه 

  ی پژوهشكده شورا :  )تهران1358 يقانون اساس  یينها  ي مجلس بررس  يجلسات بازخوان  سلسله  پور،ينيحس  يمجتب   .1

. 10ص   (1392نگهبان،  

  ي الملل ني و اسناد ب  رانیا  ياسالم  ی جمهور  ي ن اساسحق بر رفراندوم در قانو و طالب نجف آبادی، »  دبيرنيا  عليرضا   .2

. 44(، ص 1396) ،شماره سوم  ،سال چهارم ،حقوق اسالم و غرب يقيفصلنامه پژوهش تطب  «،حقوق بشر

. 43. همان، ص 3
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نوع همه   ران، ی ا   ي اسالم   ی نظام جمهور  یا رفراندوم پرس دو  گرفته    قرار   یي مورد شناسا   ي 
همه  اص   ي ن يتقن  ي پرس است:  همه 59)   ل موضوع  و  اساس   ی بازنگر  ي پرس (  در  ي  قانون  كه 

 به مرحله اجرا درآمده است.  1368سال  

ساز و کار اعمال حق تعیین سرنوشت در قانون اساسي در حوزه.  1-3-2
 قانونگذاری  

 ( اصل  طبق  شد  گفته  كه  » 59همانطور  اساسي  قانون  مسائل (  ، ی اقتصاد   مه    ار يبس   در 
فرهنگ   ي اجتماع   ، ي اس يس  راه   مقننه   قوه   اعمال  است   ممكن  ي و  مراجعه   يپرس همه   از  و 

ب ی تصو   به   د ی با   يعموم   یآرا   به   مراجعه  . درخواست رد يگ  صورت   مردمی  آرا   به     يمستق
م «.  برسد   مجلس  ندگانی نما  مجموع  دوسوم نظر  به  به مشروح مذاكرات  توجه  رسد ي با 
ا  ب   نی كه  و   شتر ياصل  دنبال  به  آنكه  قانونگذار ضاز  حق  دنبال   ی برا   ی ع  به  باشد،  مردم 
از وضع برون   ی برا   ي حل راه  همچن  ي بحران   ی ها ت يرفت  است.  عبارت    ني جامعه  با وجود 
است »  ا«ممكن  در  تكل   نی ،  مقنن  ی برا   ي فياصل  قوه  اعمال  جهت  در  راه    ه مجلس  از 

برگزار   نی بنابرا   شود. ي نم   جاد ی ا   ي پرس همه  عدم  ع ي نم   ي پرسهمه   ی از  ی جرا ا م  د توان 
ي اصل در قانون اساس   نیراردادن اق هدف از  1.استنباط نمود ام  ت   را به طور   ي قانون اساس 

مملكت    ران يگ   يتصم   نيكه ب   ز يمه  و اختالف برانگ   ار يبس   ل ی آن بوده است كه در مسا 
وجود اختالف  گرفته   نظر  مردم  نظر  فصل   دارد،  و  شود. شود  دانسته  از    ي ك ی   الخطاب 
بررس   ان گ ند ی نما  ي اصل   ی ها دغدغه  اساس   یي نها   ي مجلس  در   نی ا   ي قانون  است كه  بوده 

برخ  ح   ي خصوص  است  ممكن  كه  و  خدشه   ندگان ی نما   ت ي ثيمسائل حساس  یا دار شود 
ندا  را  مورد  آن  در  اظهارنظر  جرأت  باشند خودشان  مقبول شته  حفظ  منظور  به  و    ت ي، 

تصم   ت يمشروع  طر   ی ر يگ   ي مجلس،  تا   ي پرس همه   ق ی از  محول شود  مردم  خود    به خود 
مجلس و دولت كه هر دو   نيكه ب   ي مسأله در زمان   نی باشند. ا   یي نها   رنده يگ   يآنها تصم 

س  لحاظ  از  هستند،  ملت  و    ي اس يمنتخب  باشد  داشته  وجود  خصوص    ا ی اختالف  در 

  : )تهران1358ي  قانون اساس  یينها  يكرات مجلس بررسمذامشروح    يسلسله جلسات بازخوان  ،يجهرم  انيزمان  يعل  .1

. 6ص  (1395نگهبان،   یوراپژوهشكده ش 
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همه  ن   ي پرس موضوع  باشد  نداشته  وجود  نظر  است.   ز ياتفاق  سو   1مشهود   بر   گر ی د   ی از 
خصوص    در   ي اضطرار است، هرگاه قانون اساس   ع رف   ي نوع   بر   ي كه مبتن  ي دگاه ی اساس د 
مهم  مسئول   ي امر  و  بود  نم ی ذ   نيساكت  در ي ربط  كه  چه    دانستند  جامعه  نفع  خصوص 
م   ي م يتصم  كنند،  مستقي اتخاذ  طور  به  آرا     يتوان  ذات   ي عموم   ی به  حق  كه  ي مردم 

 ي س ر پ همه   ، ي فعل   ت يدر وضع   2كرد.   ف يتكل   نيينموده و تع   اجعه را دارند، مر   ی قانونگذار 
مصاد  در  ن ي م   ي قی تنها  مجلس  كه  شود  محقق  در   ز يتواند  و  باشد  موافق  موضوع  آن   با 

كه    ی ز يچ   نی شد. بنابرا   ممكن نخواهد   ي عموم   ی صورت مخالفت مجلس، مراجعه به آرا 
ا  از  شد.   نی مراد  نخواهد  محقق  بوده  اساس همچنين    3اصل  مه   ار يبس » مالک    ي قانون 

تب  ي پرس همه   «بودن  اما  نييرا  مسا ي م   نكرده  تشخيص  مرجع  گفت   ،مه    ار يبس   ل ی توان 
   4است.   ي اسالم   ی مجلس شورا 

همه راه  ي كی را    ي پرسچنانچه  نقش   ی كارهااز  و  در     يمستق   ينیآفرمشاركت  مردم 
اي بدان  خود سرنوشت    نيي تع وقوع  امكان  تعليق  تشخ  ن ی  ،  به  اراده  صيحق  ندگان ینما  و 

نوع مطلق،  به صورت  انسداد    يمجلس  و  اعمال حاكمر نقض غرض  در  مشاركت  ت ياه 
شا و  است  مدع  دیملت  ا  ي بتوان  كه  مغا  ن ی شد  )  ریامر  اساس 56اصل  قانون  بر  ي  مبن   ي( 

( 99اصل )  ی كه در راستا  ي عالوه بر نظارت  5سرنوشت ملت است.   ن ييحق تع   یریناپذسلب
اساس  م  يقانون  تفس  یشود، شوراي انجام  نظر  در  مور    4104/30/81شماره    ی ري نگهبان 

داشت:    25/12/1381 آرا»اعالم  به  مراجعه  مصاد  يعموم   یدرخواست  مصوبات    قیاز 
نگهبان ارسال گردد«. هرچند   یبه شورا  ي ( قانون اساس94طبق اصل )   دیمجلس است و با

اساس  ش   نیا  در   يقانون  ظاهرا  اما  است  ساكت  نی ا  یبرا  یگرید  ي منطق   وهي خصوص 
ممكن است    ی« مردم به »آر  تیاكثر  یرأ  ،یقانونگذار  وهي ش  ن یدر ا  6وجود ندارد.   ن يتضم
باشد.  زي ، ساختارساز نآنعالوه بر   ایساز صرفا قانون تي ماه  یدارا

. 1793ص  (1364  تا،يب: )تهران  3و2و  1ج  ،1چاپ ،يقانون اساس  یينها يصورت مشروح مذاكرات مجلس بررس  . 1

.همان.  2

. 7ص   همان، ،يجهرم انيزمان . 3

. 1793ص پيشين، ،ين اساسانو ق   یينها ي صورت مشروح مذاكرات مجلس بررس .4

. 7ص   پيشين، ،يجهرم انيزمان .5

جهان  .6 بازخوان  ن،ي بعبداهلل  جلسات  شورا  يسلسله  مذاكرات  اساس  یبازنگر   یمشروح    : )تهران1368  يقانون 

.27ص  (1394نگهبان،   یپژوهشكده شورا
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تغییر  . 2-3-2 و  بازنگری  تعیین سرنوشت در حوزه  اعمال حق  ساز و کار 
 قانون اساسي 
بازنگر اساس  یمسأله  اساس   يقانون  قانون  خبرگان  مجلس  بررس  1358  يدر   قرار  يمورد 
ي شد كه در گروه بررس  شنهادي پ  يمتن  ، يقانون اساس  س ی نوش يبار در پ  ن يست خگرفت و ن

متن   اصالحات ادیاصول،  با  علن   دیگرد   يتنظ  يشده  جلسه  در  تدو  يو  قانون    نیمجلس 
در مجلس خبرگان مطرح نشد. در هنگام    گریو د  ماندباز  بیارائه شد اما از تصو  ياساس
اكثر  ن ی ا  يبررس با   یاعضا  ت یاصل،  تصویبدع  مجلس  ول  م  بودند  موافق  د ي شه  ي آن 
بود چگونه ممكن است    ن ی ا  ی با آن به مخالفت پرداخت. استدالل و  یي)ره( به تنها  ي بهشت 
آن معتبر نباشد    ريي تغ  یبرا  وهيش  ن ي هم   ندهیكند، در آيم  داي كه با رفراندوم اعتبار پ   يقانون
 دیرا با  ی د بودند كه بازنگرق معت  شان یكرد. ا  جاد یا  تیآن محدود  ريي تغ   یبرا  دینبا  ن یبنابرا

و آنها      یي نما  یري گ  ي تصم  ندهیآ  ی هانسل  ی برا   يتوانيكرد و ما نم  به خود مردم واگذار
بازنگر از  برخ  ی را  منع كن  ي در  زمان  . در  ي اصول  دو گراآن  د  ش ی ،  متفاوت  ده یكامال 

م  یيتا جا  بودكه معتقد    ش یگرا  كیشد:  يم ي كل  لدر اصو  یبازنگر  یهاشود راهيكه 
اساس  برا  يقانون  جمه  ی هانسل  یرا  تا  كرد  مسدود  ني تضم   ندهیآ  ، ياسالم  ی وربعد 

انحراف    ی روش جلو  ن یتواند با ا يگمان بود كه م  ن یا  بر  شیگرا  ن ی داشته باشد. ا  یاشده
بگ را  گراردي نظام  شه   گرید  ش ی.  پافشار  يبهشت  دي كه  ا  یبرآن  روش   ن یداشت،  كه  بود 
ز ي ن  ي لقابل دفاع است بلكه از لحاظ عمري و غ    ي عق  ،يعقل  پشتوانه  نه تنها از نظر  فوق الذكر

دا ي مردم اعتبار پ  یبا رفراندوم و رأ  ي بود كه قانون اساس  نیا  ی ناكارآمد است. استدالل و
آن،    یبقا  و  كه در حدوث  ستي ن   يمانند اعتبار حك  شرع  يكند و اعتبار قانون اساس يم

اند مردم  نیداشته باشد بلكه ا  ي اراده شارع بستگ  نداشته و صرفا به  ي خواست مردم دخالت 
اساس  قانون  مؤسس  رأ  يكه  با  و  هستند  نظام  م  یو  نشان  چهيخود  كه  را    یزي چ   دهند 

هري نم  ایخواهند  يم به  كه    يبهشت  دي شه   مباحثحال    خواهند.  شد  باعث  هنگام  آن  در 
ن دوره امام آحذف شود. در    يدر مجلس خبرگان به طور كل   یازنگراصول مربوط به ب

اساس  يني خم قانون  ابطال  در  قبل  ماه  چند  ا  ي)ره(  كه    نیسلطنت،  كردند  مطرح  را  مبنا 
رأ سلطنت  به  ما  پدران  ولداده  یفرضا  حق   ياند،  چه  داشته  يآنان  ما  نسل  به  اند؟ نسبت 

س  آزاداند  ياس ي شجاعت  م  در  يبهشت  دي شه   ي شیو  كه  بود  امام ي آن  منطق  همان  توانست 
در   1358مصوب    ي نظام جدید مطرح سازد. قانون اساس  ن ی مجددا درباره ا  )ره( را  يني خم
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دستور    1368  سال  بست دراز بروز بن   یري جلوگ  یو برا  ديرس   بیزمان به تصو  ن یتركوتاه 
به منظور    177اصل    1368به هر صورت در سال  1. دیصادر گرد  يدر قانون اساس   یبازنگر
این  پيش  به  اساسي  قانون  در  بازنگری  گردید.  قبيني  الحاق  شراانون  در   ي طیقدرت 

ي اسي س   از اراده   ي آن، انعكاس  یاجزا  يشود كه تمام  ي تلق   مشروع  ي بعنوان قدرت  توانديم
برخوردار باشند تا حق    یخودقانونگذار   ت ي حالاز ص  دیبا  هر نسل باشد. مردم در هر عصر

قدرت    2.ابدی  ت ي ني ع   یيو اجرا  يني تقن  ی هادر حوزه   ن یاديبن   هر نسل بعنوان حق  تيحاكم
باشد.   يو حقوق   ياسي س  ی ها و نهادهانفسه سازنده قدرت كننده است كه في   س يتأس  يوقت 
ي( قانون اساس)  شده  س ي تأس   یهاتواند از قدرت ينم  يكننده قانون اساسقدرت تأسيس لذا  

3. شده محدود شود س يتأس  ی توسط همان نهادها اینشأت گرفته باشد و 

است    ت يموضوع حاكم   ا ملت منحصر   ، ي اس يمؤسس نظام س   گاه ی جا   نييدر تب  بنابراین
تمام حاكم  منبع  بعنوان  مؤثر  طور  به  ه   گردد ي م   ي تلق  ت يو  س   چ يو  قدرت  و  ي اس ينهاد 

ا ي نم  به  توجه  بدون  بد   نی تواند  شود،  تشكيل  تمام   ب يترت   نی منبع  بر  همواره  ي ملت 
نهادها  و  س   ی ساختارها  خواهد   ي حقوق   -  ي اس ي قدرت  آ   حاك   و جذب  چ يه   در   ن بود 

اجزا   ي بخش  ن  ی از  ممكن  مي   4. ست يخود  كه  انتقادی  زمينه  این  اصل  در  به   177توان 
-قانون اساسي وارد نمود، محدود نمودن اراده مبتني بر بازنگری قانون اساسي در حوزه 

مي  كه  است  از  هایي  كه  ناميد  اسالمي  انقالب  اركان  و  اهداف  مهمترین  را  آنها  توان 
و مقررات   ني قوان   ه يكل   ی و ابتنا   نظام   بودن   ي اسالم   مربوط به   ولص ا   ی محتوا جمله آنها » 

پا   ي اسالم   نی مواز   اساس  بر  اهداف  يمان ی ا   ی ها ه ی و   و  ران ی ا   ي اسالم   ی جمهور   و 
بهی  امور كشور با اتكا   اداره  ز ي و ن   امت   امر و امامت  ت یو وال   حكومت   بودن   ی جمهور 

باشند. لذا در مواردی كه اراده ملت بر تغيير  « مي ي رسم   ب ه و مذ   نی و د   يعموم   ی آرا 
الذكر باشد این امر در درون قانون اساسي قابل دستيابي نبوده و در خارج  در اركان فوق 

( قانون 56توان با توجه به اصل ) از آن باید آن را جستجو نمود. البته در نظری دیگر مي 

. 49پيشين، ص  ،یدبيرنيا و نجف آباد .1

. 132، ص (1395، ) پيشين ا،يرنيدب. 2

3   . A.Kalyvas, Popular Sovereignty Democracy and the Constituent Power

(Oxford: Blackwell Press, 2005) at 227. 

4  . P.Rosanvallon, Political Rationalism & Democracy in the 18th & 19th Centuries

(New York: Sage Press, 2002) at 695. 
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به این عقيده قائل بود كه اراده  بازنگری در اصول قانون   اساسي  ملت حتي در صورت 
پایه  بر عدم تغيير اصول  ای انقالب است. لكن در مقابل تغيير اراده ملت،  اساسي مبتني 

ي قانون اساس متون قانون اساسي تاب ایستادگي و ایجاد محدودیت را ندارند. از طرفي  
 ا، ی پو   ي ض وجود ملتر ف   دهد و در مي نسل تطبيق    هر   ي اس يخود را با اراده س   ا مستمر   ا ی پو 

اصل    ی ملت باشد بلكه در راستا   ك ي ی اس ياراده س   نيتواند مبي نم   یي به تنها   ي قانون اساس 
ست ين   ی ا شده   نييتع شيساختار از پ   چ ياراده مردم محدود به ه   اس مردم، انعك   ت يحاكم 

حاكم  ه   نی ا   بر   ي واقع   ت يو  اراده  كه  است  استوار  د   ي نسل   چ ياصل  ل يتحم   گران ی بر 
حاكميتي    در   1.نگردد  ساختار  و  اساسي  قانون  در  آیا  كه  است  مطرح  سوال  این  اینجا 

جمهوری اسالمي ایران سازوكاری برای كشف اراده حال حاضر ملت وجود دارد؟ آیا 
شيوه  به  بتواند  كه  است  نموده  رشد  كافي  اندازه  به  مدني  جامعه  ایران  و در  رسا  ای 

در جوامع مدرن، ل حاضر ملت باشد؟  ا سازماندهي شده ابرازكننده و نمود عيني اراده ح 
اساس  ی قانون  صرفا  ابزارها   ي ك ي  م   ملت اراده    نيمب  ی از  مردم  و  سا ي است  از   ری توانند 

مدن روش  جامعه  احزاب،  مانند  رسانه   ي ها  تبو  به  نسبت  نظرات   آرا   نييها  اقدام   و  خود 
حاكميتي    2كنند.  ساختار  همچنين  و  اساسي  قانون  در  متاسفانه  زمينه  این  مهوری  ج در 

آید. در واقع شاید این انتظار از  اسالمي ایران سازوكار قانوني و مشخصي به چش  نمي 
احزاب   و  مدني  اینجا جامعه  در  لذا  نباشد.  به جایي  انتظار  اساسي  قانون  اصول  و  متون 

بيني این سازوكار را در قوانين اساسي جبران نمایند. توانند خال پيشرشدیافته و پویا مي 
اس  دموكراتيك    ت بدیهي  كشورهای  اندازه  به  احزاب  و  مدني  جامعه  ایران،  در  كه 

نمي  فعال  و  موثر  آگاهي اروپایي  افزایش سطح  با  امروزه  اما  افزایش  باشد  و  مردم  های 
ها و به تبع آن افزایش مطالبات های اجتماعي و سهولت در دسترسي به این رسانه رسانه 

ابل توجهي در ابراز اراده شهروندان و نفوذ ق سياسي و اجتماعي شهروندان، تاثيرگذاری  
اراده  این  تاثيرگذاری  و... و  نظارتي  و  اجتماعي  سياسي،  ابعاد  در  مختلف  موارد  در  ها 

گرفته    قرار   یي مورد شناسا   ي از آنجا كه ملت بعنوان خالق قانون اساس گردد.  مالحظه مي 

. 189ص  ،(1395) ، پيشين ا،يرنيدب .1

  ي و نظام مبتن   كيغرب و اسالم؛ نظام دموكرات  ياسيس  شه یندمردم در ا  تي »حاكم  ،یاسدآباد  بهيو ط   ايرنيدب   رضايعل  .2

اساس  عتیبر شر قانون  تطب   ران«،یا  يمقدس در  پژوهش  حقوق اسالم و غرب، سال سوم، شماره سوم،    يقيفصلنامه 

. 52ص (، 1395)
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م  اساس   ی بازنگر   ند ی فرا   در   ست ی با ي است  ابتكار   ز ين   ي قانون  شود.    آن عمل    به  توجه 
قانون   ی بازنگر   ی آنان در شورا   ندگان ی مردم و نما   یبرا   ژه ی و   ي گاه ی جا   ي نيب شيپ   نی بنابرا 
   1.است   ی ضرور   ي اساس 

 گیرینتیجه
بشر    ي تعال   بنابر و صالحيتحقوق  اساسي  قانون  به  عمومي  رویكرد حقوق  در  و  های  ی 

ی دارد به طور  يانسان  در ذات و كرامت  شهیحق ر  ن یحق انسان است و ا  یآزاد  دولت،
آزاد    یمگر به اراده خود انسان. فرد  ردي گ   قرار  ي ت یمحدود  چ ي تحت ه   دیو نبا  تواندنمي كه  
توانا  گردديم  يتلق  از  تصم  یيكه  در  زندگ  یرگي  يالزم  امور  بر  يدر  اساس   خود 

رو  شیخو  ظرموردن  هایارزش در  لذا  باشد  بشر  كردیبرخوردار  دارا  ی،حقوق  ی انسان 
هر فرد از حق    اساس  ن يهم   است. بر  ی خودمختار  يژگی و و  ادي اد و عقل خودبنزاراده آ

ابتكار   ن يي تع و  موثر  بنابرا  یسرنوشت  است.  تع  ن ی برخوردار  ماه  ن يي حق  و    تايسرنوشت 
های انسان  مجموع اراده   انكه ملت بعنو  يحقوق   -  ياس ي س  یدر ساختارها  توانديالزاما نم

ن   -دولت    كیساكن در   محدود گردد.    ندنمایيم  سياهداف خود تاس  هب   لي ملت جهت 
است  تصم  نیا  بدیهي  و  اراده  اساس  بر  ا    ي ساختارها  ملت    دهیگرد  جادی ملت  مخلوق  و 

ملتبر    تواندينم  لذا دولت  ،است اقتضائات زمان  .حاك  شود  امور  بنابر  متعاقبا  ، چنانچه 
تغ   ي مبن   ملتاراده   رو  جادی ا  یساختارها  ريي بر  باشد، در  به    يقوق عموم ح  كردیشده  كه 

خودبن و  ادي عقل  و  دارد،خودمختار  يژگیانسان  نظر  او  محدودينم  ی  حق    ي ت یتوان  در 
رو  نيي تع در  اصوال  گرفت.  نظر  در  انسان   دیبا  ت ي حاكم  عمومي، حقوق    كردیسرنوشت 
و  ایپو تاس  بوده  قدرت  بعنوان  ملت  از  نسل  نظر  س يهر  در  مستمر  در    كننده  گرفته شوند 
به ساختار سينم  ش ی سرنوشت خو  ن يي تع شده توسط    جادیا  حقوقي  –  ياسي تواند محدود 

شده مخلوق ملت    جادیا  حقوقي  –  ياسي س   یساختارها  بدین ترتيبخود باشد.    ن ي شي نسل پ
ا در  حاكمان  و  نما  ن ی بوده  تنها  مجر  ندگانیحالت  ملت    ی و  اراده  و  تلقي  خواست 

 . گردندمي

خل  .1 بازنگرمس  به  یاسهیمقا  ي»نگاه  ،يليمحسن  اساس  یأله  رهبر  يقانون  خبرگان  شورا  1358  یمجلس  ی و 

 . 28، ص  (1380، ) 3شماره  ن، ي«، مجله مت1368 یازنگرب
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ماه   در تع  ت ي خصوص  اساس  نيي حق  قانون  در  ، رانیا  ي اسالم  یجمهور  ي سرنوشت 
ت ي اصل چهارم به حاكم   ظاهر   است كه در  ی دي تأك  باشدميكه مطرح    ي چالش  نتریمه 
اصول    ياسالم  ن یمواز همه  عموم  و  اطالق  است    ياساس  قانونبر  گرفته  نیاو  صورت 

است:   دهیمتفاوت گرد كردیدو رو  جادیبرداشت موجب ا
معتقد است و  رچوب قانون اساسيامحدودیت حاكميت ملت در چه  بهد  كریرو  كی  -1
آن موردنظر بوده   يشكل  هایجنبه   ت،یاصول مربوط به جمهور  بیدر تصو  دارديم  اني ب

خود از    فیرا با توجه به تعر  ش ی سرنوشت خو  ن يي حق تع  رانیملت ا  كردیرو  ن یدر ا  .است
مقدس اسالم    نیو در چهارچوب موازین د  يمندرجات قانون اساس  ،خيرعمومي   ها،ارزش 

ق ا به  توجه  با  است.  كرده  اساس   ن یمواز  تی»رعا  دي عمال  قانون  در  همواره  كه  ي اسالم« 
پ  رانیا  ي ماسال   یجمهور  آزاد   اني ب  ي در  و  عنا  ها« ی»حقوق  با  و  است  اصل    تیآمده  به 

اساس  قانون  موارد   ،يچهارم  اسالم  یدر  فقه  مقررات  مع  يكه  عمومي  حقوق    ی ارهاي با 
ت  يهماهنگ رفع  باشد، جهت  اعنداشته  مي شود.    ن یارض  اصل چهارم رجوع  به  مقررات 

بدیهي است ملت مسلمان ایران با اعتقادات دیرینه خود به حاكميت الهي و الگو گرفتن از  
دین   چهارچوب  در  را  سرنوشت  تعيين  حق  تا  اند  گرفته  تصمي   السالم،  عليه  معصومين 

 مقدس اسالم پيگيری كنند.
خاص خود بدون  يهر نسل از ملت در بعد زمان  اراده  یبه حق و برتر   گرید  كردیرو  -2

الزامات محدودكننده  يچگرفتن در ه  قرار و  شیسرنوشت خو  ن يي جهت تع  ایچارچوب 
اساس خداوند انسان را  این است كه بر   ي( قانون اساس 56آن بر اصل ) د ي معتقد است و تاك
نموده    ش ی بر سرنوشت خو اينم  كس   چي ه  وحاك   و  نیتواند  از  را  . دینما  سلب  یحق 

ا  يهیبد به طور كامل مورد شناسا  نیاست اگر  مفهوم حاكميت ملت    رد،ي قرار گ   یي حق 
در   ای  لیذ  در  توانديملت نم  تي مبنا حق حاكم  ن ي هم  بر نيز بطور دقيق محقق خواهدشد.

الزامات   ا  يهی. بدردي گ  قرار  یگرید  محدودكنندهعرض  مطابقت    تايماه  كردیرو  ن یاست 
رو  یشتري ب تع  عمومي  قحقو  كردیبا  حق  دارد  ن يياز  است    . سرنوشت  روبدیهي  كرد یبا 

عموم اساس   ي حقوق  قانون  سرنوشت خو  تي حاكم   ، يبه  بر  ملت  استنباط    ش ی مطلق  قابل 
بر   يتیشود كه محدود ريتعب  ی تواند به گونه ا  ينم ي از اصول قانون اساس  كی چي است و ه 
 كند. جادی ا ش ی مطلق ملت بر سرنوشت خو تيحاكم
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مي  مجموع  رویكرد   توان   در  دو  این  بين  كه    ست ن اد محتمل    را   جمع  نحو  بدین 
بر اطالق و عموم همه اصول قانون   ي اسالم   نی مواز   ت ياصل چهارم به حاكم   در   هرچند 
اصول  اساس  به  توجه  با  لكن  گردیده،  تصریح  مي ه  ب   56و    1ي  اساسي   ،رسد نظر  قانون 

اسالميت   را   جمهوریت  كنار  و    در  داشته  نظر  پاسدا مورد  اساسي  ر ضمن  حقوق  از  ی 
به عنوان نظام ارزشي مورد نظر ملت  نيز  مورد   ، ملت، آموزه های دین مقدس اسالم را 

انسان تصریح كرده   56شناسایي قرار داده است. اصل   به حاكميت مطلق  قانون اساسي 
لذا بسياری از مفاهي  حقوق    ، است و آن را به عنوان یك هدیه الهي در نظر گرفته است 

قان  در  است. و بشری  گرفته  قرار  توجه  مورد  ایران  اساسي  خطاها   ن  كه    یي درخصوص 
ن  اجرا ر  دهد  اعتال   ز، يممكن است در مرحله عمل و  و  مدن   ی رشد  تواند ي م   ي جامعه 

مدن   . باشد  گشا راه  جامعه  س   ي هرچقدر  ساختار  و   ك ی   ي اجتماع   ي اس يدر  رشد  جامعه 
و نقش    شد خواهد  سي بيشتر  ا در مناسبات سي  نفوذ آن   و   تر مستقل   ، ابد يب   ی شتر يب   ي پختگ 

ا  در  مدن  اعتالی   و   رشد   البته .  تر پررنگ   نه يزم   نی آن  با    ست ين   ای مسئله   ي جامعه  كه 
های مسئله به حوزه   نی بلكه ا   ابد ی شود و توسعه    جاد ی ا   ي شیو به صورت فرما   ی قانونگذار 

اجتماع   گر ی د  مسائل  جمله  اقتصاد   ي از  داشته   ی و  هرچه    وابستگي  خالصه  طور  به  و 
اجتماع   جامعه  لحاظ  ب   ي به  رشد  و  اقتصاد   ی شتر ياستقالل  لحاظ  به  و  باشد  ی داشته 
حاكم   ی كمتر   ي وابستگ  بود    متنفذتر   و   تر مستقل   ، ابد ی   ت يبه  و   ه ی سا   و خواهد  مطالبات 

.كرد   خواهد   تر گسترده   ت ي اعمال حاكم   نظارت خود را بر 
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