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 1دبیرنیا علیرضا  

   چکیده

در ایجاد و اصالح قانون اساسی معموالً با دو  (  تمل ـ    ت )دولت مل  ماهیت عمل 
در    این صالحیت شود: در رویکرد حقوقی؛  دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده می

می تعریف  حقوقی  نظام  یک  سیاسی؛  چهارچوب  رویکرد  در  اما  صالحیت  شود 
حکومت  شود و قدرت  قانون اساسی در نظر گرفته می  به عنوان بنیان  مورد نظر

 گیرد.  ت نشأت میمنحصراً از اراده سیاسی مل
نای بر مب   1368شورای بازنگری قانون اساسی در سال  ظاهر امر این است که  

بنیان ملت در جایگاه  »اراده سیاسی  به    نظریه سیاسی  و  اساسی« تشکیل  قانون 
مور ملاصالحات  نظر  پرداخت  د  اساسی    زیرا ت  قانون  هیچ  ا،  1358در  ساساً 

مل اختیار  بر  مبنی  پیشحقی  اساسی  قانون  اصالح  در  بود.ت  نشده  هدف    بینی 
ت در ایجاد و اصالح قانون هش این است که مبانی نظری صالحیت ملاصلی پژو

تواند به عنوان  ین که نتایج این تحقیق میاساسی مورد بررسی قرار گیرد ضمن ا
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ب   های سیاسی دولت در ایران مطرح شود. یکی از نظریه صورت  ه  روش تحقیق 
و    ـ   توصیفی است  سال    پرسش تحلیلی  اساسی  »قانون  که  است  این  پژوهش 
بازنگری و اصالح قرار گرفته است«؟    1358 این  بر کدام مبنا و نظریه، مورد 

که است  طرح  قابل  مل  تئوری  سیاسی  اراده  نام  به  بنیانی  از  اساسی  ت  قانون 
   .یابد اعتبار می

 ت، اراده سیاسی اندوم، اصالح، مل قانون اساسی، رفر ي:کلیدگان واژ
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 مقدمه  

شود که اساساً مجلس موسسان و دولت،  بر این نکته تأکید میدر عصر جدید،  
و   تبیین  به  نسبت  بلکه  ندارند  اساسی  حقوق  وضع  در  شأنی جهت  آن  تضمین 

می اقدام  مقررات  سایر  و  اساسی  مبنا،  قانون  همین  بر  و  نمایند.  مدرن  مفهومی 
و   حقوق  تضمین  راستای  در  است؛  طرح  قابل  اساسی  حقوق  از  فراهنجاری 

ایجادآزادی شهروندان،  بنیادین  سیاسی  های  از    ـ   ساختارهای  مناسب،  حقوقی 
یک ساختار ناکارامد، از حق  ننده است به نحوی که در  ک عناصر کلیدی و تعیین 

اساسی   قانون  هرچند  ماند،  نخواهد  باقی  بیش  نامی  تنها  ملّت  سرنوشت  تعیین 
آرای   از  می  ملّت برآمده  ساختارها  اساس،  همین  بر  نحوی باشد.  به  بایست 

بدیهی است   باشد.  انعکاس  قابل  از مجاری مختلف  ملّت  اراده  تا  طراحی شوند 
ها تا حضور مؤثر شهروندان را در تمامی عرصه  انتخابات به تنهایی قادر نیست

بنیان ارزیابی  امکان  که  این  بویژه  نماید  طریق  تضمین  از  سیاسی  نظام  های 
همه لذا  ندارد  وجود  عادی  میپانتخابات  عنورسی  به  مجاری  تواند  از  یکی  ان 

ت در مسائل کالن جامعه به کار گرفته شود تا ضمن مشارکت  انعکاس اراده مل
امور کشور، هرگونه اصالح مورد نظر ملمستقیم م   عمال شود. ت اردم در اداره 

قدرت   به  مردم  آرای  تبدیل  برای  روشی  عنوان  به  رفراندوم  فرض،  این  در 
شود. نکته قابل توجه این است که ایجاد نظام سیاسی  سیاسی در نظر گرفته می

نظام   انحالل  به  است،  همراه  سیاسی  انقالب  یک  با  معموالً  که  سیاسی  جدید 
ت،  د. در این وضعیشومنتخب مردم منجر می  پیشین و تأسیس مجلس مؤسسان

مش طریق  از  مردم  سرنوشت  تعیین  سیاسی  حق  نظام  تأسیس  در  آنان  ارکت 
 گردد. عمال و قانون اساسی به عنوان مولود اراده مردم تلقی میا

  ت در تأسیس مجلس مؤسسان، قانون اساسی و ن این است که اقدام ملییق  قدر
از یک  نظام سیاسی از آثار سیاسی و حقوقی متعددی در جامعه برخوردار است.  

ت ملّت در چهارچوب یک نظام حقوقی محافظت  سو ضرورت دارد تا از حاکمی 
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شود تا درخواست بازنگری قانون اساسی، متأثر از احساسات زودگذر حکومت  
پی  که  دارد  وجود  نیز  امکان  این  دیگر  سوی  از  نباشد.  ملّت  شرایط  شیا  بینی 

اس قانون  اصالح  در  تعیین  سخت  حق  محدودیت  راستای  در  ابزاری  به  اسی، 
مل یک  نسلسرنوشت  و  بعدت  ماهیهای  میان،  این  در  شود.  تبدیل  عمل    تی 

عمده  مل رویکرد  دو  از  یکی  به  توجه  با  اساسی  قانون  ایجاد  در  یا  ـ  ت  حقوقی 
به  تعیین میـ    سیاسی آثار خود را  شود و  ادنبال آن،  تعیین  بر نحوه  عمال حق 

این پژوهش، دو  سرنوشت ملّت و نسل بر جای خواهد گذاشت. در  بعدی  های 
در رویکرد حقوقی، ایجاد قانون  ـ    اول گیرد؛  فرض عمده مورد بررسی قرار می

می گرفته  نظر  در  حقوقی  عمل  عنوان  به  ملّت  اساسی  اراده  که  نحوی  به  شود 
نظام   یک  چهارچوب  در  فرض،  منحصراً  این  در  است.  انعکاس  قابل  حقوقی 

آزادی و  حقوق  صورت  تعیین  حقوقی  نظام  یک  طریق  از  معموالً  ملّت  های 
ت در ایجاد قانون اساسی به  در رویکرد سیاسی، ماهیت اقدام ملـ  ؛ دومپذیردمی

می گرفته  نظر  در  عمل سیاسی  عنوان  عنوان  به  نظام حقوقی  که  نحوی  به  شود 
انعکا مجاری  از  مل یکی  اراده  میس  تلقی  و  ت  پذیرش  است  بدیهی  گردد. 

ا  اعمالشناسایی هر یک  نحوه  و  بر کیفیت  دیدگاه،  دو  تعیین سرنوشت    ز  حق 
 ملّت مؤثر است.  

سال اساسی  مل  1368و    1358های  قوانین  تأیید  با  یافته  که  اعتبار  ایران،  ت 
ه اراده  های قابل توجهی برخوردار است. در عصر حاضر، جایگااست، از ظرفیت

ر  ها در ایجاد قدرت سیاسی از مسائل مهم و تعیین کننده است و اعتبار هتملّ
مل آرای  تأثیر  چگونگی  با  انتخابات حکومت  و  اساسی  قانون  رفراندوم  در  ت 

ها نه تنها به عنوان یک  شود. شناسایی این جایگاه برای ملّمختلف سنجیده می
در  آنان  است، بلکه جایگاه آرای    الملل مطرحویژگی دموکراتیک در عرصه بین

بین نظام  سوی  از  بنیادین  اصل  یک  عنوان  به  حکومت  به  الملل  اعتباربخشی 
اساسی   مقنن  توسط  ویژگی  این  است.  گرفته  قرار  شناسایی  مورد  بشر  حقوق 

پیش ایران  ملّت  چهارچوب برای  در  اساسی  قانون  تحلیل  اما  است  شده  بینی 
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صورت جامع و تحلیلی به آن پرداخته نشده  ای است که ب حقوق عمومی، مسئله
 است. 

حقوقی، تحلیلی از قانون  ـ    با توجه به جایگاه اراده ملّت در ایجاد نظام سیاسی
می ارائه  عمومی  حقوق  مبانی  بر  مبتنی  و  مل  ؛گردداساسی  عمل  در  ماهیت  ت 
ت  ار است زیرا تلقی اراده ملایجاد قانون اساسی از اهمیت قابل توجهی برخورد

عنوان یک عمل حقوقی یا سیاسی، واجد آثار متفاوتی است. در این تحقیق،    به
قانون  ایجاد  در  سیاسی  یا  حقوقی  رویکرد  دو  از  یکی  که  است  این  مفروض 

ا  جمهوری  مؤساساسی  قدرت  توجه  مورد  ایران  است.  سالمی  گرفته  قرار  س 
بنظر می اساسی سال  بنابراین  قانون  اعتبار  اصالح    1358رسد  مبنای  در  و  آن 

ای استوار است که به یکی از دو دیدگاه مورد اشاره وابسته  بر نظریه 1368سال 
جمهوری اسالمی   1358پژوهش این است که »قانون اساسی سال  پرسش است. 

ایران بر کدام مبنا و نظریه، مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته است«؟ پیشینه  
حقوق مختلف  کتب  و  محدود  مقاله  چند  در  »مفهوم   تحقیق  قالب  در  اساسی 

مؤس  در  قدرت  تحلیلی  و  جامع  بصورت  مفهوم  این  اما  است  یافته  تدوین  س« 
مؤسس »قدرت  است.  ـ    کتاب  آمده  مدرن«  اساسی  حقوق  مبانی  در  کاوشی 

موضوع این تحقیق که بصورت تحلیلی و با رویکردی نوین به بررسی »مفهوم 
قدرت مؤسس در حقوق اساسی ایران« پرداخته است، در هیچ یک از مقاالت و  

تحلیلی، دو رویکرد  ـ    پژوهش بصورت توصیفی این  یا کتب اشاره نشده است.  
اسی را در فرایند ایجاد و اصالح قانون اساسی مورد بررسی  مختلف حقوقی و سی

تا این مفهوم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد تطبیق و   دهدمیقرار 
 . گیرد تحلیل قرار  

است ترتیب  این  به  پژوهش  مل  ساختار  عمل  ماهیت  و  جایگاه  ابتدا  در  که  ت 
گیرد. در  د بررسی قرار میمرحله ایجاد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مور

سیاسی  ساختارهای  با  آن  رابطه  و  سیاسی  قدرت  منشأ  بحث،  حقوقی  ـ    ادامه 
  1358گردد تا مبنای اعتبار قانون اساسی  نظام جمهوری اسالمی ایران تبیین می



 ي فصلنامه دولت پژوه  38

 

های مندرج  مندی از نتایج و استداللاز آن استخراج شود. در مرحله بعد، با بهره
قانو ایجاد  مرحله  قانون در  اصالح  در  ملّت  عمل  ماهیت  و  جایگاه  اساسی،  ن 

 شود.میپژوهش پاسخ داده  پرسشگیرد و به اساسی مورد بررسی قرار می

 ت عمل حقوقی مل فرايند تصويب قانون اساسی؛. 1

اقدامات ملد این دیدگاه؛ مجموعۀ  به عنوان یک  ر  قانون اساسی  ت در تأسیس 
اقدام سیاسی یک  یا  تلقی میحقوقـ    عمل حقوقی  اما عمل حقوقی در  ی  گردد 

صالحیتج و  دارد  قرار  برتری  نظام    ایگاه  یک  چهارچوب  در  منحصراً  ملّت 
شود. در این فرض، اراده ملّت در قالب یک عمل حقوقی به  حقوقی تعریف می

می سیاسی  قدرت  به  تأسیس  نسبت  سطح  عالیترین  در  حقوقی  نظام  و  پردازد 
است که پس از    صورت  این  بهظاهر  در  سو    گیرد. از یکعمل سیاسی قرار می

ابت اساسی،  قانون  ملایجاد  سیاسی  اراده  بر  حکومت  عمل  خواهد  کار  برتری  ت 
پیش با  و  آزادیداشت  و  بنیادین  حقوق  حقوقی،  ساختاری  مردم بینی  های 

می انتظام  حقوقی  نظام  یک  قالب  در  شناسایی  منحصراً  دیگر  سوی  از  یابد. 
بر اربرت به  اده سیاسی ملری نظام حقوقی  ت از این ظرفیّت برخوردار است که 
ارادبرت بر  حقوقی  نظام  مل  هری  و  سیاسی  حقوق  که  نحوی  به  گردد  منتهی  ت 

های ملّت از طریق یک نظام حقوقی تعریف شود. در این صورت، نظام  آزادی
ظرفیّت  این  از  مل  حقوقی  سیاسی  ارادۀ  تا  است  یک  برخوردار  قالب  در  را  ت 

حقوقی بهره  ساختار  با  سیاسی  نظام  فرض،  این  در  بخشد.  یک  انتظام  از  مندی 
به   حکومت،  و  مردم  میان  روابط  در  انحصاری  معیاری  عنوان  به  حقوقی  نظام 

پردازد زیرا بدون وجود نظم مبتنی  ها میتنظیم قدرت سیاسی و حقوق و آزادی
امکان تحقق و تضمین حقوق و آزادی ملبر نظام حقوقی،  ندارد.  ت وجود  های 

هدف اصلی نظام حقوقی در این دیدگاه، تثبیت نظم و قدرت سیاسی است و در  
تواند فراتر و یا در تعارض با نظام حقوقی باشد بلکه  ای نمیاین راستا هیچ اراده

گیرد که در مطابقت با نظام حقوقی مستقر باشد.  ای مورد شناسایی قرار میاراده
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ظاهر این صورت،  اساسیقان  اًدر  اراد  ون  از  مؤس  ه ناشی  مل نسل  و  است  ت  س 
آرمان از  اساسی سخت،  قانون  یک  ایجاد  با  تا  است  گرفته  مبانی  تصمیم  و  ها 

حفاظت   سیاسی  نظام  صالحیتکندبنیانگذاران  دیدگاه،  این  در  مل.  در  های  ت 
زمان تأسیس قدرت سیاسی قابل توجه است و پس از استقرار قدرت سیاسی در  

 به منبع انحصاری در تشکیل و راهبری قدرت سیاسی  جامعه، نظام حقوقی عمالً 
در این رویکرد، این سؤال مطرح  .  (21ـ    22  : 1393  گردد )دبیرنیا، تبدیل می

های های نسلشود که قانون اساسی چگونه قادر است تا زمینۀ ظهور دیدگاهمی
باشد   سازگار  نخستین  اساسی  قانون  اصول  با  که  کند  فراهم  طوری  را  بعدی 

(Saur, 2006: 7)دیدگاه  ؟ چهارچوب  در  اساسی  قانون  مجلس  اصالح  های 
سانِ نخستین معموالً بر این فرض استوار است که تثبیت قواعد حقوقی در  مؤس

موجب روشمی  جامعه  تا  محدودّیتگردد  با  معین  ادار های  در  قانونی    ههای 
افزایش    نهادهای سیاسی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد. وجود قواعد حقوقی به

شود و تکالیفی را بر  های سیاسی منجر میمیزان شفافیّت و پاسخگویی در نظام
می تحمیل  نهادها  و  معینی اشخاص  چهارچوب  در  تا  این  فعالی   کند  کنند.  ت 

ا وجاهت  موجب  میخصوصیّات  اشخاص  و  نهادها  قدرت  عمال  و  گردد 
  . (Bellamy, 2007: 228) کندمی   شهروندان را تقویت

باید کسب    پرسی قانون اساسی این اطمیناناین رویکرد، از یک سو در همهدر  
اراد که  مؤس  هشود  میمجلس  قرار  تضمین  و  حمایت  مورد  اولیه  گیرد  سان 

(Flinder, 2010: 218).    بر حفظ چهارچوب یک نظریه  این  دیگر  از سوی 
قان بنیانگذاران  تالش  زیرا  دارد  توجه  رفراندوم  هرگونه  در  حقوقی  ون  نظام 

به   طبیعی  بطور  دولت،  برای  یک چهارچوب حقوقی جامع  تأمین  برای  اساسی 
اسی تلقی خواهد شد تا از  بینی ابزارهای الزم در حمایت از قانون اسمفهوم پیش

بماند.تبعات ا باقی  یا اصالح محفوظ  این هدف معموالً   لغا  یا  در راستای  تمام 
وضعی در  قواعد  از  میتعدادی  داده  قرار  ثابتی  هرگونه ت  که  نحوی  به  شوند 

آیین و  فرآیندها  از  گذر  به  منوط  اصالح،  برای  بودتالش  خواهد  دشوار    های 
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.(Barnett, 2011: 10)  برای مجلس مؤسسان این    ،نخستین  در این فرض، 
نظر گرفته می تا محدودی حق در  بودن  تشود  نظر  تجدید  قابل  مانند غیر  هایی 

مر عمدتاً  که  را  اصول  از  بهبرخی  قو  بوط  به  است،  مبانی  و  بازنگری    هارکان 
 . (104ـ  105 :1389، تحمیل نماید )عباسی الهیجی

   اقدامِ فراحقوقی ملّت در تأسیس قانون اساسی. 2

دیدگاه؛   این  ملدر  اقدام  بودن  ایجادت  فراحقوقی  مبانی    در  از  اساسی  قانون 
شد. در این  اهد  کند که به تشکیل ساختارهایی معین منجر خوت میخاصی تبعی 

ت به زمان تأسیس قدرت سیاسی محدود نخواهد شد بلکه در  فرض، صالحیت مل
تعیین نقشی  از  آن،  راهبری  و  سیاسی  قدرت  تأسیس  فرایندهای  کننده  تمامی 

ت در زمان ایجاد نظام سیاسی با  سیاسی مل  هبرخوردار است و پیوندی میان اراد 
از نقشی ابتکاری در ادارۀ    ت ی برقرار خواهد شد به نحوی که ملهای بعدنسل

ق حاکمیّت  دیدگاه،  این  در  بود.  خواهد  برخوردار  سیاسی  سیاسی  نظام  با  انون 
مل عملِ  کردن  این  تلقی  دغدغه  بلکه  ندارد  تعارضی  حقوقی  نظام  ایجاد  در  ت 

مشروعیاست که   منبع  عنوان  به  ملّت  ترتیبارادۀ  بدین  گردد.  تلقی  قانون    ؛تِ 
ها به  گیرد بلکه تنراتر از ارادۀ سیاسی ملّت قرار نمیقانون اساسی در جایگاهی ف

بازتابی از اراد بود  مل  هعنوان  برای آن متصور نیست ت خواهد    و شأنی مستقل 
 . ( 21ـ  22 : 1393)دبیرنیا،  

رویکرد این  ماهیتمطابق  که    ،  است  استوار  مبنا  این  بر  اساسی  قانون  ایجاد 
سیاسی نظام  جایگـ    مجموعه  در  منحصراً  مخحقوقی  ملاه  سیاسی  اراده  ت  لوق 

ـ    قانون اساسی مانند هر قانونی پاسخگوی نیازها و شرایط سیاسی  و   قرار دارد
اجتماعی معینی است که با تغییر این شرایط، قانون اساسی نیز قابل تغییر است  

مردم ناشی   هبدین ترتیب، قانونی که از اراد  . (181  :1386)طباطبایی مؤتمنی،  
قا باشد  نیسشده  حاکمیدر  برای  را  محدودیتی  کند ت  تعیین  مردم  )بشیریه،    ت 

( و بر همین اساس، قدرت سیاسی مردم که به تأسیس قانون اساسی  27:  1387
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باشد )عباسی الهیجی،   ابتکار عمل برخوردار  پویایی و  باید از  منجر شده است 
برخوردار    .(66  :1389 ذاتی«  »پویایی  از  نظام هنجاری  است که  این  بر  اصل 

فعاشب پرتحرک،  سیستم  یک  خود  اندرونِ  در  و  نمایدد  بازتولید  را  زنده  و    ال 

(Sandholtz, 2009: 6).  مل صالحیت  فرض،  این  نظام  در  تأسیس  در  ت 
ت در تشکیل  مل  هیک حق بنیادین و سیاسی است؛ اراد حقوقی به منزله    ـ  سیاسی

فرض   این  بر  سیاسی  جامعقدرت  تشکیل  از  پس  که  نیست  سیاسی،    هاستوار 
خود صرف قدرت  از  یا  و  نماید  منتقل  تشکیالتی خاص  به  را  کند  قدرت  نظر 

انسان در تضاد استزیر با شأن ذاتی  ملا  بر همین اساس »اراده سیاسی  ت در  . 
بدیل«  حقوقی همواره به عنوان »معیار و بنیانی بیـ    مراتب سیاسی نظام سلسله

حقوقی قرار دارد. در این    ـ  سی گردد که در باالترین مراتب قدرت سیاتلقی می
گردد  ت زمانی مستقر میحقوقی برای مل  ـ  ترین جایگاه سیاسیعالی  ، بقا  ؛فرض

انعکاس اراده ملّت در تمامی دوران    یک نظام نمایندگی، همواره ظرفیت که در  
قانو به  استناد  هرگونه  ترتیب  بدین  باشد.  داشته  وجود  سیاسی  نظام  ن حیات 

اراده  مقابل  در  مل   اساسی  قانو سیاسی  بلکه  است  وجاهت  فاقد  اساسی  ت،  ن 
مشروعی از  عاجز  است  تمستقالً،  نظام حقوقی  یا  سیاسی  به ساختارهای  بخشی 

 . ( 186ـ  187: 1393)دبیرنیا،  

  1هاي محدود دولتت ايگاه سیاسی ملت در مقابل صالحیبرتري ج . 3

همترین ابزار برای تواند به عنوان م های دموکراتیک می رأی مستقیم مردم در نظام 
به   و  سیاسی  اهدافی  راستای  در  و  باز  سیاسی  فضای  اولین  ا ایجاد  عمال منظور 
ای منسجم در تغییرات بنیادین در شیوه و مبانی حاکمّیت و همچنین اعالن اراده 

گردد تلقی  عمومی  اعالم  یک  بدیهی   Sandholtz, 2012: 67).ـ    (68قالب 
گردد تا رأی آزاد است که شرایطی فراهم می پرسی  یک همه   هاست تنها به وسیل 

 
1. State 
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گیری دهندگان بتوانند بطور مستقیم در مورد یک موضوع اصلی و فوری تصمیم 
ظرفی نمایند.  این  از  در مردم  را  خود  آشکار  مستقیمًا قضاوت  تا  برخوردارند  ت 

از یک  (Turpin & Tomkins, 2007: 533).مسئلۀ مورد نظر مطرح نمایند 
کند بر این اصل استوار أی مستقیم مردم را در رفراندوم توجیه می سو منطقی که ر 

ت شکل تبار آن بر مبنای ارادۀ سیاسی ملاست که در یک نظام نمایندگی که اع 
به مل گرف اساسی متعلق  قانون  یا حکومت تعلق ته است،  قانونگذار  به  ت است و 

عنوان منبع غایی قانون اساسی به   مین دلیل است که همواره مؤسسینندارد و به ه 
توانند و حق دارند تا گردند به نحوی که مردم می و اصلی قدرت سیاسی تلقی می 

 ,Wright)گیری کنند  ت قدرت تصمیم  در مورد هرگونه تغییری در کیفی مستقیماً 

سازد ت این حقیقت بدیهی را نمایان می مفهوم مل   ، گری د   ی سو   از   . (142 :1984
ق ارادۀ مّلت قابل تصور نیست و باید قادر باشد تی در تحقکه هیچ مانع و محدودی 

از نظام سیاسی چهارچوب تأسیس شده، حقوقی و رها از هرگونه    ـ   تا در خارج 
خود را محقق کند. بر این اساس، تعیین شروط الزم برای زندگی   هاهداف و اراد

حاکمیسیاسی   کارکردهای  از  جامعه،  یک  خویش در  سرنوشت  بر  مّلت  ت 
از ساختارهای تأسیس شد   و بطور معمول قادر استشود  محسوب می  فراتر   هتا 

 . (Somek, 2008: 30)حقوقی عمل کند  ـ    یک نظام سیاسی
نظر   در  نقص  بدون  و  جاودانه  معیار  یک  عنوان  به  اساسی  قانون  ترتیب  بدین 

 ه ای کارآمد برای اصالح آن، الزم بینی شیوه شود و به همین جهت پیش گرفته نمی 
مّلت است  ارادۀ  به  مهمترین ویژگی خالقان  (Smith, 2010: 178)توجه   زیرا 

خودتأسیسی است به نحوی که اختیار اصالح در تمامی   ی در صالحیت قانون اساس 
 ک ی  ن ی ا  (.Negri, 1999: 25)مفاهیم، مبانی و ساختارهای تأسیس شده را دارند  

کسی که حق انجام عملی را داشته باشد قطعًا حق تغییر  ؛ است  حقوق در  یلک   اصل
تجدیدنظ  متولی  نتیجه  در  و  داشت  خواهد  نیز  را  آن  نسخ  اساسی یا  قانون  در  ر 

)هاشمی،    همان مؤسس است  اساسی  قانون   .( 56  :1390قانون  دیدگاه،  این  در 
طبق اساسی باید در تمام دوران حیات خویش دائماً بهبود یابد و با شرایط روز من
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گردد و بازیگران سیاسی باید از این قدرت برخوردار باشند تا تغییرات مورد نظر 
 :Vermeule, 2009)ت کنند  اصالح قانون اساسی مدیری خود را از طریق فرایند  

  (.176ـ    175

ت نیست و هدف آن  قانونی مبتنی بر سن   ، بدیهی است قانون اساسی دموکراتیک
مستقر در جامعه را مورد بررسی انتقادی قرار    مدت واین است که رویه طوالنی

ن نیست بلکه به عنوان یک  قانون اساسی صرفاً یک متن مدو دهد. در این معنا، 
تحقق یک زندگی سیاسی مطلوب را    هر کاربردی طراحی شده است تا زمینابزا

فراهم کند به نحوی که بستری برای بیان تمام باورهای مشترک و تأمین حقوق  
محدودی (Sunstein, 2001: 240). باشدبنیادین   وجود  برای  بنابراین  ت 

میان حوزه   تبعیض  معنا است که  این  به  فرایند رفراندوم  در  مردم  ابتکار عمل 
های مختلف مورد شناسایی نظام حقوقی قرار گرفته  های ملّت در نسلصالحیت

  س و نسل پیرو شکلمالً مفاهیمی تحت عنوان نسل مؤساست. در این فرض ع
 های نظام سیاسی مستقر نخواهد بود.  گیرد و نسل پیرو قادر به ارزیابی بنیانمی

ا بر  مبتنی  جامعهمل  هراداصالح  در  مت  جایگاه  که  است  تصور  قابل  در  ای  ردم 
ادار و  اساسی  قانون  مورد    هتأسیس  موجه  عامل  تنها  عنوان  به  سیاسی  نظام 

شود تا مردم بتوانند  شرایطی فراهم میگیرد و به پیروی از آن،  شناسایی قرار می
این میان اراده   نمایند. در  به اعتبار قدرت سیاسی اعالم  ارزیابی خود را نسبت 

تواند و نباید در چهارچوب یک نظام حقوقی محدود  ملّت لزوماً و منحصراً نمی
ت حق  فهوم و کیفیت رفراندوم، بر ملکه تعریف هر نظام حقوقی از ماهیشود ب

نوشت ملت و تضمین آن مؤثر است. در این رویکرد، جوهر و ذات  تعیین سر
نمی اساساً  یابد حاکمیّت  تقلیل  حقوقی  مفهوم  یک  به  چهارچوب   تواند  در  و 
مدیری اساسی  از  قانون  سرنوشت  تعیین  حق  صورت،  این  غیر  در  و  شود  ت 

فراتر   کاغذ  و  جوهر  واقعی  چهارچوب  حاکمیت  تحقق  بنابراین  رفت.  نخواهد 
یک نظام دموکراتیک مستلزم وجود نظام حقوقی پویا است تا قادر به  ت در  مل

هرگونه  وجود  اساس  همین  بر  باشد.  دوران  تمامی  در  ملّت  اراده  انعکاس 
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ا  ت محدودی  در  سرنوشتحقوقی  تعیین  حق  آرای  ـ    عمال  به  مستند  چند  هر 
باشد  به منزله شناسایی صالحی   ـ  بنیانگذاران نظام سیاسی  کامل  ت  ممکن است 

مندی از حق  های بعدی در بهرهناقص برای نسل  رای نسل بنیانگذار و صالحیتب
ت به عنوان ین ترتیب، برتری جایگاه سیاسی ملبدتعیین سرنوشت تلقی گردد.  

در مرتبه  صالحی  عالیترین  مقابل  در  اساسی  حقوق  دولت  تنظام  محدود  های 
 ملّت قلمداد شود.  تواند به عنوان عامل تعیین کننده در تضمین حقوق اساسیمی

 1358. اراده سیاسی ملّت؛ مبناي اعتبار قانون اساسی 4

سان را ایجاد کرد تا به تدوین  حذف نظام شاهنشاهی، مجلس موست ایران با  مل
همین   بر  بپردازد.  اساسی  از  قانون  ناشی  موسسان  مجلس  اعتبار  و  بنیان  مبنا، 

مل  سیاسی  تاراده  نمایندگی  نهاد  یک  در  که  است  همین  ی  جلت  بر  است.  یافته 
منحصراً ناشی از    قانون اساسی که در رأسِ نظام حقوقی قرار دارد،  اساس، بنیان 

مل سیاسی  پدیدهاراده  از  اساسی  قانون  اعتبار  و  حیات  زیرا  است  کامالً ت  ای 
نمی نظام حقوقی  دلیل،  به همین  و  است  منبعث گردیده  تواند شأنی  غیرحقوقی 

ابزار یک  از  ک ـ    بیش  ملّتنمنعکس  سیاسی  اراده  بنابراین  ـ    نده  باشد.  داشته 
جمهور حقوقی  نظام  رأس  در  که  اساسی  دارد،  قانون  قرار  ایران  اسالمی  ی 

ت و  و در نتیجه، میان اراده سیاسی ملت است  محصول عمل و اراده سیاسی مل
نظام   به  ـ    سیاسی مجموعه  است  برقرار  مخلوقی  و  خالق  رابطه  یک  حقوقی، 

همو مولود  که  خالق نحوی  از  باید  تبعی   اره  کخود  اعتبار  ن ت  فرض،  این  در  د. 
 ت درهم تنیده است. اراده سیاسی ملقانون اساسی با 

توان پیرامون جایگاه  های مختلفی را میبرای روشن شدن بیشتر موضوع، سؤال
اراده سیاسی ملّت در اعتباربخشی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مطرح  

کدام   بر  مستقر،  کرد؛  سیاسی  نظام  به  توجه  بدون  تا  دارد  حق  ملّت  یک  مبنا 
ند؟ کدام  کآن    ل و قانون اساسی جدید را جایگزینقانون اساسی مشروطه را زائ

نظام   ایجاد یک  اجازه  پیشین،  نظام حقوقی  یا  اساسی مشروطه  قانون  از  بخش 
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د اقدامِ  ت داده است؟ در فراینمبنا و مکانیسم متفاوت را به مل  حقوقی جدید با
ت چگونه قابل توجیه است؟  اساسی مستقر، مشروعیت عمل مل  ملّت علیه قانون

نظام حقو انحالل  اصل حاکمیّتبا  ملت،  توسط  توجیه    قی مستقر  قانون چگونه 
چه  می جدید،  اساسی  قانون  ایجاد  و  مستقر  حقوقی  نظام  انحالل  از  پس  شود؟ 

شروع جلوه دهد؟ آیا ملّتی را  تواند اقدام ملّت را موجه و معامل یا عواملی می
سیاسی می نظام  سرنگونی  از  پس  که  یافت  به  ـ    توان  نسبت  پیشین،  حقوقی 

بدیهی است در فاصله میان   نپذیرد؟  یا آن را  اقدام خود تردید کند  مشروعیّتِ 
فقدان   با  جدید،  اساسی  قانون  تأسیس  از  قبل  و  پیشین  حقوقی  نظام  انحالل 

موا مستقر  حقوقی  نظام  حقوقی  هرگونه  نظام  هیچ  که  فرضی  در  هستیم.  جه 
تعیین   را  ملّت  یک  ترتیب و مصادیق حقوق  تا  ندارد  رسمی و مستقری وجود 

سان برای تدوین قانون اساسی جدید، توسط  ند، مبنا و جواز ایجاد مجلس موس ک
کدام مرجع یا قانون صادر شده است؟ بر چه مبنا و در چه مواردی، ملّت اجازه  

 ساسی را شخصاً تدوین نماید؟ تشخیص آن با کدام مرجع است؟  دارد تا قانون ا
این سؤالهمانگونه که مالحظه می تمامی  به  موجه و مستدل  پاسخ  به  هاشود،   ،

مل سیاسی  اراده  نظریه  قانون  پذیرش  تأسیس  در  انحصاری  عامل  عنوان  به  ت 
  گردد. قدر متیقن این است که حق تعیین سرنوشت به عنوان یکاساسی بازمی

می متولد  انسان  با  خدادادی  و  طبیعی  مقدمحق  حق،  این  و  تشکیل    شود  بر 
های تحقق حقوق طبیعی ملّت  ها صرفاً مکانیسم و زمینهحکومت است و دولت

می فراهم  تعیین  را  حق  مانند  طبیعی  حقوق  تحدید  اساس،  همین  بر  نمایند. 
ا نامعتبر  اقدامی  تنها  نه  حکومت  سوی  از  اصوالً سرنوشت  بلکه  دایره  ست  از   

است  صالحیت خارج  نمی  ؛حکومت  حقوقی  نظام  که  نحوی  به  به  حتی  تواند 
ت ایجاد  برای تحقق حق تعیین سرنوشت یک مل قانون، مانعی    استناد حاکمیت

ت به عنوان تنها منبع معتبر برای ایجاد نظام ند. از سوی دیگر، اراده سیاسی مل ک
و قانون اساسی تمامی اعتبار و  حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است ـ   سیاسی 

ملّت کسب می اراده سیاسی  از  منحصراً  را  در فرضِ  قدرتش  بدیهی است  کند. 
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خالق  عنوان  به  ملت  سیاسی  اراده  پذیرش  نمی  عدم  تنها  نه  حقوقی،  توان نظام 
قانون اساسی مشروطه معتبر دانست بلکه ناگزیریم قانون    یلغااراده ملّت را در ا

ب را  مشروطه  پدیدهاساسی  عنوان  قانونیه  از  که  است،  ای  بوده  برخوردار  ت 
قانون اساسی   این فرض، اعتبار  نماییم. در  تلقی  با کدام    1358همچنان معتبر 

 گیرد؟  مبانی و معیار مورد سنجش قرار می

 ت ؛ اراده سیاسی مل 1368قانون اساسی  بنیانِ. 5

انحصاری در ایجاد قانون اساسی    جایگاه اراده سیاسی ملّت به عنوان یک بُنیانِ 
در مباحث پیشین مورد تأکید قرار گرفت به نحوی که این اراده در    1358سال  

حقوقی قرار دارد. وقتی سخن از بُنیانِ  ـ    جایگاهی فراتر از ساختارهای سیاسی
کند که نه تنها در شود، این معنا را به ذهن متبادر میمی  یک نظام سیاسی مطرح

بلکه پس از استقرار نظام حقوقی، اراده سیاسی ملّت  زمان ایجاد   قانون اساسی 
می تلقی  برتر  قانون  عنوان  به  جمهوری همواره  نظام  مجموعه  اعتبار  زیرا  شود 

برای   اراده ملّت نشأت گرفته است. بدین ترتیب نظام حقوقی  ایران از  اسالمی 
ر گیرد و بر  اراده سیاسی ملّت قرا   اعتبار خود ناگزیر است تحت تبعیت   کسب

و   ملّت  سیاسی  اراده  میان  رابطه  استمرار  به  اساسی  قانون  اعتبار  اساس،  همین 
قانون اساسی وابسته است. بدیهی است در هیچ یک از اصول قانون اساسی سال  

م  1358 ملبه  اختیارات  حدود  و  بازنگری  اصالح  وضوع  میزان  و  نحوه  در  ت 
اشاره اساسی  بود  قانون  نیامده  بعمل  ملاما  ای  جایگاه  که  این  به  توجه  به  با  ت 

سیاسی  خالقعنوان   بنابراین  ـ    نظام  است  بوده  مؤسسین  توجه  مورد  حقوقی 
سال   اساسی  قانون  متن  در  که  این  به  توجه  بر    1358بدون  حقِ  موضوع  به 

با   1358ای شده باشد، قانون اساسی سال  اصالح و حدود اختیارات ملّت اشاره
 لّت، اصالح گردید. اتکا به جایگاه فراحقوقی م

اص موجودیتمطابق  ایران،  اساسی  قانون  اول  ایرا  ل  اسالمی  جمهوری  ن  نظام 
مل  سیاسی  آرای  از  ناشی  قانون  منحصراً  عنوان  تحت  ظرفی  در  که  است  ت 
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خالق است.  شده  منعکس  اختیار    اساسی  از  آن  ایجاد  مرحله  در  اساسی  قانون 
بوده برخوردار  فراحقوقی  و  فراساختاری  هیچ    نامحدود،  که  نحوی  به  است 

است.   نداشته  وجود  ملّت  برای  اساسی  قانون  تصویب  و  تدوین  در  محدودیتی 
شناس مورد  ملّت  برای  را  فراساختاری  و  فراحقوقی  صالحیت  قرار  چنانچه  ایی 

موس مجلس  تشکیل  تصوندهیم،  و  ملسان  آرای  مبنای  بر  اساسی  قانون  ت  یب 
ت در ارزیابی و  یت ملتیار و صالحمنتفی خواهد بود. بنابراین نامحدود بودن اخ 

ملا خالقیت  ویژگی  از  اساسی  قانون  میصالح  نشأت  را  ت  اصل  این  و  گیرد 
  گردد که اراده سیاسی ملّت همواره در جایگاه باالترین قدرت سیاسی متذکر می

 حقوقی قرار دارد. ـ 

 قانون برتر   در جايگاهت . اراده سیاسی مل 6

در  شده  ارائه  مطالب  به  توجه  ملبنده  با  سیاسی  اراده  جایگاه  پیشین،  به  ای  ت 
سیاسی بعنوان   نظام  گـ    نیان  قرار  بررسی  مورد  این  حقوقی  شناسایی  رفت. 

مل  برای  به  جایگاه  است  متعددی  آثار  دارای  ایران  فراساختاری  ت  که  نحوی 
قانون    توجه خالق  ها مورد ت و برتری آن در مقابل سایر قدرتبودن قدرت مل

ت در مقابل مجموعه نظام است. بدیهی است برتری جایگاه مل  اساسی ایران بوده
و ذات ـ    سیاسی به   حقوقی، در جوهر  توجه  با  نهفته است.  ایران  اساسی  قانون 

قان که  ملاین  از  را  اعتبارش  تمامی  اساسی  تنها  ون  نه  است،  کرده  کسب  ت 
ذیل  در  مل  همواره  سیاسی  میاراده  قرار  را  ت  فرودستی  ویژگی  بلکه  به  گیرد 

برتری جایگاه  نماید. در این فرض،  حقوقی نیز منتقل میـ    مجموعه نظام سیاسی 
حکومت قابل مشاهده است به نحوی که رابطه معناداری    ملت در تمامی شئون 

 . ت قابل تصور استت، قانون اساسی و اراده سیاسی ملمیان دموکراسی، حکوم
م عنوان  به  دموکراسی  که  صورتی  در  رویکرد،  این  جهت  کامطابق  نیسمی 

مل سیاسی  اراده  با شود  دانستهت  انعکاس  آسانی  به  دموکراسی  از  مفهوم  این   ،
قانون، قابل جمع نیست بلکه جنبشی گسترده و ابتکاری است که ظرفیت مردم  
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ت که ناشی از  گذارد. این ظرفیرا در تعیین نظام سیاسی مطلوب به نمایش می
حقوقی معین  ـ    وب یک نظام سیاسیتواند در چهارچنیروی کثیر ملّت است نمی

ویژگی از  بلکه  شود  اجذب  بازبودن،  قبیل  از  پویایی  هایی  و  تغییر  بداع، 
بر همین مبنا، در هر حکومتی ضرورتاً  .  (228  :1388برخوردار است )الگلین،  

ویژگی از  که  دارد  وجود  قدرتی  نظارت  یک  غیرقابل  و  کامل  عالی،  های 
اخ در  قدرت  این  و  است  تعبیر  برخوردار  برتر  قدرتی  به  و  است  مردم  تیار 

گردد، ملّت نیز  شود. همانگونه که قانون اساسی به عنوان قانون برتر تلقی میمی
 :kalyvas, 2005).به عنوان برترین قدرت در مقابل قانون اساسی قرار دارد  

گردد و هیچ  ت تلقی مینوان منبع تمام حاکمیت به عبا توجه به این که مل  (223
نمی  نهاد سیاسی  قدرت  منبو  این  به  توجه  بدون  بنابراین  تواند  شود،  تشکیل  ع 

کلیت  در  نمی  ملت  اجزاخود  از  بخشی  به  بلکه    ی تواند  شود  داده  تقلیل  خود 
حقوقی حاکم خواهد بود و جذب آن در  ـ    همواره بر تمامی ساختارهای سیاسی

به    (Rosanvallon, 2002: 695)   .خود ممکن نیست  یهیچ بخشی از اجزا
بیان دیگر این اصل ضروری قابل تصور است که اراده سیاسی ملّت در جایگاه  

ستقر است و  ننده قرار دارد و در خارج از ساختارهای دولت مکقدرت تأسیس  
 :Borislavon, 2005).گرددقدرت سیاسی تلقی می  به عنوان مبنای حقانیت 

مل   (175 اراده  که  باالترین  در صورتی  در  سیاسیت  نظر  ـ    جایگاه  در  حقوقی 
شود نمیگرفته  ملّت  شود  ،  محدود  اساسی  قانون  ساختارهای  در  نباید  و  تواند 

شود. بدیهی است  زیرا این مفهوم با سایر اَشکال حقوق اساسی یکسان تلقی نمی
نمی اساسی  در  قانون  تغییری  یا  خلل  ملتواند  سیاسی  آورد  اراده  وجود  به  ت 

قا عنوان  از  که  مرجع  هرچند  اساس،  همین  بر  و  باشد  برخوردار  بنیادین  نون 
تغییر، اصالح و انحالل قدرت است. بدین ترتیب،    تأسیس قدرت همان مرجع 

مقد تنها  نه  ملت  به اراده  بلکه  است  اساسی  قانون  و  تأسیس شده  نهادهای  بر  م 
  .(153ـ    154:  1388گردد )الگلین،  عنوان منشأ قدرت و قانون زنده تلقی می

سربنابر در  اشخاص  ملاین  بنام  سیاسی  مردم  یک  خود،  تشکیل  زمین  را  ت 
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نمی یک  تشکیل  مبنای  و  مقددهند  اجتماعی  واقعیت  یک  به  حقوقی  بر  ظام  م 
می باز  میقانون  نشأت  ملّت  از  حکومتی  هر  مبانی  زیرا   ,Levy)گیرد  گردد 

2009: 210.)  
ه حکومت و  ت؛ اصل بر این است کن در راستای تضمین حق حاکمیت ملهمچنی

توانند موضوعی غیرمادی باشند و به همین دلیل، قابل  زیربناهای اجتماعی نمی
)ردهد،   هستند  تغییر  و  که   .(119  :1377اصالح  است  این  توجه  قابل  نکته 

معموالً  که  دارد  حقوقی  چهارچوب  یک  به  نیاز  آزادی  و  دموکراسی  استقرار 
   تعادل قوا مورد تأکید قرار خطوط اصلی آن در قانون اساسی و نظریۀ نظارت و  

  ،مطابق اعالمیه حقوق بشر و شهروند.   (Brunkhorst, 2011: 168)گیردمی
اصل    1789اوت    26مصوب   و  فرانسه مصوب    28فرانسه  اساسی    24قانون 

قرار  1793ژوئن   بازنگری  مورد  را  اساسی  قانون  تا  دارند  حق  همواره  مردم   ،
نسلی هیچ  و  نسلنمی  دهند  بتواند  تبعیهای  به  ملزم  را  خود  عدی  قوانین  از  ت 

تواند به عنوان های دموکراتیک نمینماید. بر همین مبنا، قانون اساسی در نظام
انعطاف ایستا،  پدیدۀ  یک  یک  اساسی  قانون  بلکه  گردد  تلقی  منجمد  و  ناپذیر 

است   برخوردار  تغییرپذیری  و  بودن  زنده  ویژگی  از  که  است  بنیادین  قانون 
.(Young, 1947: 48)   قابلیبنابرای این  از  باید  اساسی  قانون  برخوردار  ن  ت 

تغییر می تغییر کند و بدین منظور کسانی که آن را  باید قدرتی  باشد که  دهند 
 . (Mill, 2006: 140)سند قانون اساسی داشته باشند   بیش از

ایران در موارد های یک  از ویژگی  قابل توجهی  قانون اساسی جمهوری اسالمی 
حقوقی  ـ    ت کرده است و اعتبار مجموعه نظام سیاسیقانون اساسی مدرن تبعی 

  راده سیاسی ملت به عنوان بنیانبه نحوی که ا  ،را با آرای مردم پیوند زده است
قانون اساسی قابل مشاهده است. بر همین اساس، اصول و روح حاکم بر قانون 

ت مورد شناسایی  های فراساختاری را برای ملاساسی به کیفیتی است که ویژگی
ده قرار  نن ک اصل تأسیس   اول قانون اساسی ایران در جایگاهقرار داده است؛ اصل 

عنوان خالق به  را  ملت  که شأن  نحوی  به  قرار  قانون    دارد  تأکید  مورد  اساسی 
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ای نسبت به سایر اصول قرار  ه است. بدیهی است اصل اول در جایگاه ویژهددا
مستقالً   اساسی  قانون  اصول  از  یک  هیچ  اول،  اصل  فقدان  در صورت  و  دارد 

اساسی  نمی قانون  اصول  تمامی  اعتبار  و  حیات  زیرا  باشند  اعتبار  واجد  توانند 
ت مطلق ملّت  ، حاکمی 56است. همچنین در اصل  مدارِ اصل اول  بر  ایران، دائر  

اصل ششم را    و مقنن اساسی به درستی، مکانیسم  مورد تأکید قرار گرفته است
حکومت مورد شناسایی    یت بر تمامی اجزابرای تضمین برتری اراده سیاسی مل

 شکال قدرت سیاسی با آرای مردم سنجیده شود. قرار داده است تا اعتبار تمامی ا 
کنظام حقوق میان حکومت  روابط  بر  که  حکومت شوندگان حاکم  ن ی  و  ندگان 

بنابرای  بر توافق اجتماعی ملّت است.  از عمل سیاسی مبتنی  ناشی  ن  است، خود 
تابعی از اراد باید  باشد و    ه نظام حقوقی  ملّت  تعارض احتمالی میان  در  سیاسی 

ت تطبیق  مل   هم حقوقی باید خود را با ارادنظام حقوقی و ارادۀ سیاسی ملّت، نظا
نمی حقوقی  نظام  اساس،  همین  بر  مکلتوادهد.  را  خود  خالق  در  ند  تا  نماید  ف 

در    خود  مخلوقچهارچوب   همواره  اساسی  قانون  خالق  جایگاه  زیرا  گیرد  قرار 
که    موقعیت است  دلیل  همین  به  دقیقاً  و  دارد  قرار  فراحقوقی  و  فراساختاری 

ن بر مبنای برتری اراده سیاسی  جمهوری اسالمی ایرا 1358اصالح قانون اساسی 
ت در تأسیس  ته است. در این دیدگاه، اراد ملت بر نظام حقوقی صورت گرفمل

ن به تنهایی از  و اراده آنا شودقانون اساسی به عنوان یک عمل سیاسی تلقی می
اساسی   قانون  فرض،  این  در  است.  برخوردار  اساسی  قانون  از  فراتر  ارزشی 

سیاسی    هخود باشد بلکه اراد   واجد ارزشی ذاتی و مستقل از مؤسسینتواند  نمی
نظام حقوقی بطور    و در نتیجه،  گردد ملّت به عنوان قانون اساسی زنده تلقی می

اراداجتناب ذیل  در  م  هناپذیر  پایینلسیاسی  مراتب  سلسله  در  و  قرار  ت  تری 
 دارد. 

 گیرينتیجه

مل سرنوشت  تعیین  لاِعمال حق  مؤثر،  و  ابتکاری  مفهوم  در  »سیاسی  ت  با  زوماً 
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ت« در »ایجاد و اصالح قانون اساسی« مرتبط است.  تلقی کردن ماهیت عمل مل
ح  در ایجاد و اصال  ت(مل ـ    )دولت  ت مل  هدر این رویکرد، هیچ محدودیتی بر اراد

نمیبنیان قرار  شناسایی  مورد  سیاسی  نظام  تنها  های  نه  فرض  این  در  گیرد. 
حق  تواند در چارچوب یک سند حقوقی محدود گردد بلکه  ت« نمی»حاکمیت مل

مفهوم حاکمی یک  اساساً  و  است  تنیده  درهم  انسان  ذاتی  کرامت  و  شأن  با  ت 
 .  عینی، زنده و واقعی است 
قانون   بازنگری  سال  شورای  در  سیاسی    1368اساسی  »اراده  نظریه  مبنای  بر 

جایگاه  مل در  اساسی«  نیانبت  مل  قانون  نظر  مورد  اصالحات  به  و  ت  تشکیل 
اساسی   قانون  حالی که در  اختیار    1358پرداخت در  بر  مبنی  هیچ حقی  اساساً 

های مبتنی بر  بینی نشده بود. بنابراین در نظامملّت در اصالح قانون اساسی پیش
ایران، نظریه  آر ملّت مانند نظام جمهوری اسالمی  به عنوان    تواند مذکور میای 

مل »اصل حاکمیت  فرایند  مقوم ذات  در  و  تلقی گردد  بر سرنوشت خویش«  ت 
اساسی  قانون  مورد شناسایی  ، ایجاد و اصالح  مبنا  عنوان یک  بر    به  قرار گیرد. 

حاکمی  اساس،  مهمین  لزوماً  ملّت  است  ت  فراساختاری  ماهیتفهومی  از    که 
 سیاسی برخوردار است. 

که هیچ    شوداز یک سو، چنین برداشتی از قانون اساسی به این منزله تلقی نمی
گیرد زیرا  محدودیتی در فرایند بازنگری قانون اساسی مورد شناسایی قرار نمی

محدودیت تابع  لزوماً  سیاسی  نظام  یک  اداره  آن،  اقتضای  بدون  که  است  هایی 
حقیق،  های یک ملّت ممکن نخواهد بود. در این تقوق و آزادیاصوالً تضمین ح

قدرت سیاسی، صالحیت ملّت در تأسیس و اصالح    از نظر مبانی و منشأ تأسیس 
نظر   در  فراساختاری  پدیده  یک  عنوان  به  اساسی  زیرا قانون  است  شده    گرفته 

نمی  صالحیت ملّت  یک  و  محدود  کارآمد  سیاسی  نظام  یک  ایجاد  به  تواند 
و  مطلو حقوق  سیاسی،  نظام  استقرار  از  پس  است  بدیهی  گردد.  منتهی  ب 

میآزادی تعریف  حقوقی  نظام  یک  چارچوب  در  ملّت  ها  دیگر،  سوی  از  شود. 
در  را  خود  سعادت  و  خوشبختی  فرهنگی،  و  دینی  باورهای  به  توجه  با    ایران 
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را  د، خداوندی که نه تنها حق تعیین سرنوشت  دان اطاعت از اوامر پروردگار می
به عنوان یک نعمت به بندگان خود ارزانی داشته است بلکه تکلیف کرده است  

 د.  به تعیین سرنوشت خود اقدام نمای تا هر قومی، نسبت
یکی از مهمترین ضمانت اجراهای استقرار حق تعیین سرنوشت  بر همین اساس،  
اصل   در  است؛    56ملّت  یافته  تجلی  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 

یت مطلق بر جهان و انسان متعلق به خداوند است، همان پروردگاری که حاکم
به زیبایی تصریح   بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و  انسان را 

انسان سلب کند. قانون  کرده است که هیچ کس نمی الهی را از  این حق  تواند 
تا حق    اساسی در اصول مختلفی مبانی حق را به شارع مقدس مستند کرده است

الهی و آسمانی  ین سرنوشت از یک مفهوم مادی صتعی به یک مفهوم  ارتقا رف 
  نیز  ت از یک پشتوانه عظیم الهی و غیرقابل سلبیابد. در این فرض، حقوق مل

نمی دیگر  است  خداوند  به  متعلق  بنیادش  که  حقوقی  و  است  تواند  برخوردار 
 نادیده انگاشته و یا محدود گردد.   ساختارهاتوسط 

در تدوین قانون اساسی و ایجاد    سانمجلس مؤسقدر متیقن این است که اعتبار  
منحصراً  سیاسی،  است   آرای  ازناشی    نظام  این  نظریه    و  ملت  در  مطروحه 

می تنها  نه  مل تواند  پزوهش  حاکمیت  تضمین حق  پشتوانه  عنوان  دربه  نظر    ت 
ظرفی  این  از  بلکه  شود  به  گرفته  تا  است  برخوردار  نیز  نظریه  ت  یک  عنوان 

   سیاسی در فلسفه دولت مطرح گردد.
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