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 قانون اساسی و حاکمیت مردم
 

 1دکتر سید محمد هاشمی

 

 

 اشاره:

به همت هيات « حاکميت قانون اساسي؛ راهکارها و موانع» همايشي تحت عنوان 3232آذر ماه  32در تاريخ 

پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در تهران و در سالن کنفرانس کشورهاي اسالمي برگزار شد. استاد فرزانه 

ايش به اين هم« قانون اساسي و حاکميت ملي» جناب آقاي دکتر سيد محمد هاشمي نيز مقاله اي را تحت عنوان 

ارايه دادند. نظر به اينکه هم اکنون انديشه دموکراسي و نسبت آن با قانون اساسي جمهوري اسالمي تبديل به 

ريچه حقوق اساسي مورد نقد و ارزيابي قرار دغدغه اي روزافزون گشته و استاد محترم نيز مبحث يادشده را از د

داده است، نشريه حقوق اساسي تصميم به انتشار متن کامل اين مقاله گرفت. نوشتار  پيش رو، متن کامل مقاله 

 .3يادشده است که پس از بازبيني و بازنويسي آن توسط استاد گرانقدر تقديم خوانندگان محترم مي شود

 

 به نستعين بسم اهلل الرحمن الرحيم و

 

 .2«لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بالبَينات و اَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَالميزان لِيقُوم الناسُ بِالقِسط»

استنباط از اين آيه قررآن، در  دموکراسري اسرت. بره جهرت قريم وقرت مارالبي را فهرسرت وار پيرامرون           

 است، بيان مي کنم. که مبناي تمامي امور و اصل اساسي« قانون اساسی و حاکمیت ملت»

آنچه که در فرآيند زندگي اجتماعي قابل توجه است پديداري قدرت در مقابل استعداد طبيعري انسران يعنري    

آزادي مي باشد. اگر ما به تاريخ مراجعه بکنيم جز تاريکي چيز ديگرري را نمري بينريم، بردين معنري کره هميشره        

ت انساني قربراني بروده اسرت. امرا جالره توجره اسرت کره         قدرت بر آزادي مسلط بوده و آزادي و در نتيجه منزل

بگوييم استعداد بشري، توسعه فکري است و اين توسعه فکري به جرايي مري رسرد کره افرراد را در مقابرل چنرين        

امري به مقاومتهاي شايسته وادار بکند و قدرت را به نحو مناقي تعديل بنمايد. از اين جهرت اسرت کره مرن فکرر      

 ، رسيدن به يک جامعه مناقي باشد. جامعه مناقي مبتني بر دو اصل اساسي است:مي کنم کمال مالوب

                                                 
 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. 3

ه نکاتي که در نکته در اينجا قروري است که کليبا سپاس فراوان از استاد گرانقدر به خاطر بازبيني و بازنويسي مقاله حاقر.  ذکر اين   3

 ][ آمده است، از سوي نشريه افزوده شده است. داخل

 32سوره حديد، آيه  2
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 : توسعه فکري و خردمندي اجتماعي براي تبديل جامعه طبيعي مدني است.اصل اول

: جامعه بايد به ميثاقي شايسته دست يابد تا بتواند بر اساس آن به زندگي شايسته و اطمينان بخشري  اصل دوم

. آن ميثاق تجربه ارزشمندي است که کشرورها و جوامرع را بره سروي ايرن زنردگي شايسرته و        دسترسي پيدا بکند

 است. قانون اساسیاطمينان بخش رهبري مي کند وآن ميثاق، 

قرانون اساسري     قانون اساسيی يیتيت   قانون اساسي به عنوان ميثاق جامعه مدني و سياسي است. منتهري،  

ه اي بيش نيست. به همين جهت است که صحبت از جردايي ناپرريري   بدون مردم ذره اي ارزش ندارد و ورق پار

حاکميت قانون اساسي ومردم است. پشتوانه قانون اساسي مردم هستند. ما وقتي از قانون اساسي صحبت مي کنريم  

« دموکراسيی و حاکمیيت قيانون   »مرادمان دموکراسي است. لرا در کليات  بحث، مالبي را تحت عنروان  

ر بخش دوم هم به يک نگرش حقوقي و علمري در جمهروري اسرالمي ايرران ، تحرت عنروان       طراحي کرده ام. د

 خواهيم رسيد.« حاکمیت مردم در نظام جمهوري اسالمی ايران»

بايد گفت اين  ماله، ظريف و در عين حال با اهميت اسرت.   «دموکراسی و حاکمیت قانون»در باب 

ي تکرار بعضي مااله به خاطر ارزشرمندي آن خرار    در خصوص دموکراسي مااله زيادي گفته شده است ول

 از لاف نيست. به همين جهت من فهرست وار اصول دموکراسي را بر مي شمارم.

در تعيين سرنوشتشان است. منتهي وقتي ازمشرارکت صرحبت    اصل اول همگانی بودن مشارکت مردم

مي کنيم، گاهي مشارکت به قول مرحوم دکتر شريعتي حالت توده اي و رأسي دارد . ولي آنچه کره مهرم  اسرت    

مشارکت متفکرانه و عاقالنه مردم اسرت کره حالرت رأيري و انديشره اي بره خرودش مري گيررد. همگراني برودن            

ه بايد به آن برسد.  در واقع جامعه بايد به اين مرتبه عالي صعود بکند، تا ايرن گرام   مشارکت چيزي است که جامع

 اول دموکراسي که همگاني بودن مشارکت است، برداشته شود. 

اسرت. در دورانهراي مختلرف، مرا همره آزادي را       اصل دوم اعتقاد به آزاديهاي فردي و اجتمياعی 

تجربه کرديم در اوايل انقالب من شاهد عملي شدن آزادي در جلوه هاي مختلف بودم. نهايتاً ايرن آزادي منجرر   

به استبداد و اختناق شد و علتش اين بود کره مرردم آزادي را تجربره نکررده بودنرد و آزادي بره عنروان يرک امرر          

اي نگرفته بود. فلرا به جاي آزادي، اعتقاد به آزادي، مسأله مورد توجه اسرت کره حرر     ايماني در عقل مردم ج

اول آن تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه است. اگر جامعه به نحوي بر فرد سنگيني بکند، بدانيرد و آگراه باشريد    

و تحمرل عقيردتي    که يا دموکراسي نخواهد بود يا اگر باشد حالت شکلي بيش نخواهد داشت. بردبراري سياسري  

سياسي متقابل يکي از قرورتهاي اجتناب ناپرير آزادي و اعتقاد به آزادي اسرت. برديهي اسرت کره رد هرگونره      

استبداد به هر ترتيبي که الزم باشد آب حيات اين آزادي است کره جمرع ايرن ماالره آزادگري را مري رسراند و        

 آزادي همراه با آزادگي است.

  اصل سوم برابري است.
در تعردد ايردلولو ي و سراختار حزبري اسرت. البتره برا سرپردن ايرن تعردد            يهارم کثير  رراييی  اصل 

 ايدلولو ي به انتخاب آزاد و مردمي.
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است. به هر حال گرايشهاي متعددي در جامعره وجرود دارد. آن چيرزي کره      اصل پنجم تصمیم اکثريت

 مي تواند جامعه را به ثبات برساند تصميم اکثريت است.

حرم  [از جهت حزبي، فکري و گروهي است. ]رعايت حقوق اقليت يعني اعااي قوق اقلیتاصل ششم ح

تشکل، حم استفاده از رسانه هاي گروهي، حم انتقاد، حم تبليغ و قابليت تاثير نظر اقليت در جامعه اسرت. اقليرت   

 را نبايد دست کم گرفت.

رت سياسري وجرود داشرته باشرد،     است. اگر ذره اي ثبات در جامعه براي قد اصل هفتم جابجايی قدر 

بدانيد و آگاه باشيد که بزرگترين نهاد قد آزادي در جامعه وجود خواهد داشت. فلررا وقتري صرحبت از امکران     

جابجايي در قدرت مي شود، قرورتاً محدوديت دوره زماني داريم. ]اين محردوديت و جابجرايي قردرت،[ آب    

 ومت[ حالت موروثي پيدا مي کند.حيات يک جامعه سياسي است، در غير اين صورت]حک

مي باشد. يعني قرورت تبعيت زمامداران از قانون که نهايتاً اصل هشتم حاکمیت قانون بر زمامداران 

( را مي پريريم و اگر مسرووليت مناقري زمامرداران وجرود داشرته باشرد، آن       اصل نهم) متئولیت زمامداران

 يا به زبان قانون اساسي ما حاکميت ملت وجود داشته باشد.وقت مي توانيم بگوييم دموکراسي، حاکميت قانون 

 

پرداخرت.   «قيانون اساسيی و راب بردهياي آن   »]پس از بيان اصول دموکراسي، الزم است به مسرأله[   

قانون اساسي بيش از آنکه يک موقوع يا حقوق موقوعه باشد، يک نهضت است. يعني مفهومي حقوقي اسرت  

ي توانيم بگوييم در قانون اساسي اولين پيامي که وجرود دارد بيران آزادي اسرت.    که جامعه با خودش مي آورد. م

قانون اساسي در مقام بيان آزادي است. ثانياً در مقام انتظام قدرت و آزادي است. جامعه بردون قردرت    يعني اوالً

 «وال بُد للناس مِن اميرٍ بر او فاجِر»نمي تواند باشد. 

با آزادي باشد. فلرا مي بينيم اگر در قانون اساسي از آزادي صحبت مي شرود  اما اين قدرت بايستي هماهنگ 

با قانون مدني يا قانون تجارت فرق دارد. قانون اساسي نهضتي است که آزادي را همراه خرودش مري آورد. فلررا    

د. قرانون  قانون اساسي متکي بر آزادي مردم است. قانون اساسي بايد در مقام تنظيم قدرت و تضرمين آزادي باشر  

 اساسي بايد بال و پر آزادي را بگيرد و جلوِي قدرت را کنترل مي کند.

به همين جهت است که اگر در قانون اساسي محدوديت نباشرد و مالقيرت باشرد، آب حيرات قرانون اساسري       

در معرض خار قرار خواهد گرفت. آنچه که بعد از نهضت قانون اساسي قابل توجه اسرت و بايرد   « آزادي»يعني 

 آن را در  کرد، بيش از آنکه يک ماله علمي باشد، مالبي در  کردني است.

 «تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي   گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش»

 

قانون اساسي پيغام سروش است، انسان بايستي از نظر ذهني در آن موقعيت قرار بگيرد، و آن وقت مي فهميم 

عني چه. قانون اساسي، قانون برتر اسرت، و بايرد متکري برر آزاديهراي مرردم باشرد. ايرن         که برتري قانون اساسي ي

برتري مستلزم اين منام است. منام اساسي مبتني بر تبعيت اجتناب ناپرير زمامداران  از قرانون اسرت. زمامرداران    
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مي توانيم بگيريم ايرن اسرت   بايستي به جاي هواها و خودخواهي ها و اقتدار فردي تابع قانون باشند. نتيجه اي که 

 که زمامداران ديگر سرور مردم نيستند. خدمتگزار و مسوول مردم هستند و بايستي پاسخگو باشند.

اريکه قدرت بايد در مقابل مردم با خضوع باشد و سند ميثاق مردم قانون اساسي است. من در اينجا سه محور 

 است. نون اساسیسه اصل اساسی معیار ارزيابی قارا بيان مي کنم که 

 همان چيزي که ما مي خواهيم از آن صحبت کنيم. اصل اول اصل حاکمیت مردم است. 

 با اين قيد که قرورت تبعيت زمامداران وجود داشته باشد.اصل دوم حاکمیت قانون است، 

 اصل سوم الزم الرعايه بودن حقوق و آزاديهاي مردم است.

ماالعه بکنيد، ببينيد اين سه اصل را به درسرتي دارد، يرا نردارد. ايرن     اگر خواستيد قانون اساسي يک کشور را 

بره ايرن ترتيره مري تروانيم راباره مناقري برين         «. العاقِرل يکفري العِشرارَه   »سه اصل معيار ارزيابي قوانين است کره  

 دموکراسي و قانون اساسي را در  بکنيم.

 

میت مردم در نظيام جمهيوري اسيالمی    حاکحال با توجه به ماالبي که گفته شد، مي توان از مسأله 

 سخن گفت:ايران 

که جمهوري اسالمي است. بعضي ها بره ايرن نتيجره مري رسرند کره برين جمهوريرت و         اول: نظام سیاسی 

اسالميت تنازع وجود دارد و اصوالً تقاربي مشاهده نمي شود. از طر  ديگر ما به عنوان يک مسلمان مي گروييم  

وجود داشته باشد. زماني اسالم جنبه شرکلي دارد و ظاهرسرازي اسرت کره مناسره      که اسالم بايد در قلوب مردم 

، وقتي که مرن  «االيمانُ مَعرِفَتُ بِالقَله و قُولُ بِالِسان و عَمَلُ بِاالرکان»نيست. ولي اگر اسالم در وجود انسان باشد 

يرت واسرالميت تعارقري از    مسلمان، تصميم سياسي مي گيرم، تصميم من اسالمي است. پس بنابراين بين جمهور

اين بابت وجود ندارد، مشکل در جاي ديگر بايد باشد. به هر حال در اين زمينه مي توان بحثهاي مفصرلي مارر    

نمود. اگر قرار باشد کره از حاکميرت ملرت صرحبت کرنم محرور بحرث مرن فصرل پرنجم قرانون اساسري اسرت.              

خاتمي فرمودند که حاکميرت مالرم از   جناب آقاي  حاکمیت مطلق بر جهان و انتان  از آن خداست.

آن خداست، اين تعبيري است که ايشان کرده اند. و قانون اساسي حاکميت مالم را مورد عنايت قرار مري دهرد   

هيم او  که از آن خداست. هيچ موحدي اين قضيه را انکار نمي کند. سرنوشت ما همه در دسرت خداسرت. امرا    

شاهد بحث همران آيره مبارکره سروره حديرد برود کره        ت. انتان را حاکم بر سرنوشت خويش ساخته اس

قرالت کردم. به اين ترتيه مي توانيم به اين نتيجه برسيم که قانون اساسي ما با اصول متعددي که در فصل پرنجم  

آن وجود دارد و اصول اول و ششم و اصول متعدد ديگر تلفيم ماهرانه اي بين اسالم و دموکراسري ايجراد کررده    

از خبرويت انشا کنندگان يا نويسندگان پيش نويس قانون اساسي دارد. بره ايرن ترتيره مرا مري       است که حکايت

توانيم  يک راباه راهبردي ميان حاکميت  اسرالمي و حاکميرت ملري و مردمري را مشراهده بکنريم کره در جراي         

 خودش قابل بحث است. 
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دارد کره بردان مري پرردازيم:      اين جا چند نکته مثبت و منفي قابل ذکرر وجرود   دوم نگرش عملی است. 

 در نگرش عملي دو مورد مي باشد. نکا  مثبت

و نقش آفرينيهاي آنهرا از طريرم انتخابرات و افکرار      مشارکتهاي عملی مردم: اولين نکته مثبت نکته اول

عمومي است. بدين معنا که مردم وقتي که در جريان مسايل قرار گرفتند حتي اگر تقليد وار حرکت کننرد ماننرد   

راه رفتن کود  است که به تدريج آن را فرا مي گيرد. همين تجربياتي که مردم در طول اين بيست و چند سرال  

 پيدا کرده اند، در واقع مشارکت عملي آنها را بايد نکته مثبت تلقي نماييم.

توسيعه و تويول اجتنياا ناپيسير سیاسيی و      اين نکته نتيجه ماله قبلي مي باشد، يعنري  نکته دوم: 

. در اين صورت هيچ قدرتي قادر به مسدود کردن راه توسعه سياسي نيست. توسعه حالتي است ندهاي آنفراي

که وقتي که جامعه به سمت آن حرکت کرد هيچ قدرتي نمِي تواند مانع آن بشود. من اين را به عنوان يک نکتره  

 سيار اميدوار کننده اي است.مثبت خدمتتان عرض مي کنم که در واقع فرايند دموکراسي در جامعه فرايندي ب

 در نکات منفي من چهار بحران را يادداشت کرده ام. نکا  منفی:  

بوران اول، بوران دموکراسی در حاکمیت عملی و نقش آفرينی ميردم بيه عنيوان قيو       

قانون اساسي به يک ترتيبي اگر تصويه  يا تدوين بشود مردم به صحنه کشريده  موسس قانون اساسی است. 

شوند. ولي مهم اين است که مردم]بايد نسبت[ به قانون اساسي قصد انشا داشته باشند. ما فررض را برر آن مري    مي 

گيريم که قانون اساسي ادامه دارد، ولي بازنگري قانون اساسي به ترتيبي است که مرردم کمتررين نقرش را در آن    

گر مشارکت قرون بيستم و بيست و يکم نيسرت.  دارند. صرفاً مردم با بله يا خير گفتن مشارکت مي کنند و اين دي

ما يک زماني به بيعت رو مي آورديم بدين دليل بود که مردم هنوز آن موقع رشد و شعور سياسي نداشرتند. ولري   

 االن مردم بايد حم داشته باشند که ]به صورت[تحليلي بگويند آري يا نه.

در اين زمينه مااله زيادي  ان است.بوران دوم، بوران دموکراسی در تعیین و انتخاا زمامدار

گفته شده است. مناقي ]که[ بر نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات]حاکم[ است و جنبره عملري پيردا کررده     

است، نظارت استصوابي است که سد راه محکمي روبروي دموکراسي است. يعني دموکراسي در دست چند نفر 

ل دموکراسي است به اين ترتيه تحت الشرعاع چنرد نفرر قررار مري      قرار مي گيرد و حاکميت مردم که جزو اصو

گيرد. نظارت بر انتخابرات قرروري اسرت ولري چگونره بايرد باشردب نراظر بايرد از شايسرتگيهاي الزم و بنيرادين            

برخوردار باشد. من معموالً دو شرط را قرار مي دهم؛ يکي منع جمع مشاغل و ديگري عدم وابستگي بره احرزاب   

سياسي است. يعني نبايد اعضاي شوراي نگهبران چپري و راسرتي باشرند. بايسرتي افرراد فرهيختره اي        و گروه هاي 

باشند که تمام اين موارد را پشت سرگراشته باشند و به عنوان افراد فرهيخته و خردمند مورد اعتمراد برر انتخابرات    

موجرود در زمينره رد صرالحيت     نظارت بکنند تا از تخلفات انتخاباتي جلوگيري شود. ولي مرن تجربيرات متعردد   

کانديداها را به عنوان بحران دموکراسي و حاکميت ملت قلمداد مي کنم. البته در اين زمينره صرحبتهاي ديگرري    

 هم شده است.

کره    -عالوه بر اينکه اصل هشتاد و پنج قرانون اساسري را   بوران سوم بوران در تدوين قوانین است.

مخردوش مري بيرنم،  انرواع و اقسرام نهادهراي        -ا نهاد قانونگراري اسرت  بر اساس آن مجلس شوراي اسالمي تنه
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قانونگراري  نيز قابل مشراهده اسرت. شروراي عرالي انقرالب فرهنگري قانونگرراري مري کنرد، مجمرع تشرخي             

مصلحت قانونگراري مي کند، حتي شوراي عالي امنيت ملي به نحوي قانونگرراري مري کنرد و .... هيچکردام از     

ميت مردم ارتباط مناقي ندارد. چرا ]که اينها[ نهاد]هايي[ هستند که ممکن است به طور غيرر مسرتقيم   اينها با حاک

ريشة مردمي داشته باشد، ولي قانونگراري بايستي مستقيماً توسط نمايندگان مردم باشد. من اين امرر را بره عنروان    

 راري هم امري قابل توجه است.يک بحران در تدوين قانون مي بينيم. نظارت شوراي نگهبان بر قانونگ

بحران اجتماعي و سياسي است. با اين عنروان کره پراره اي از اقتردارگرايي هراي فراقرانوني        بوران يهارم 

وجود دارد. من به عنوان يک معلم و به عنوان شهروندي کره در  از دموکراسري دارد، فکرر مري کرنم کره در       

دارگراهاي فراقانوني وجود داشته باشد. اين بحران اساسي است و جامعه اي که قانون اساسي وجود دارد نبايد اقت

 بحران اجتماعي ديگري که وجود دارد فرهنگ گريز از قانون است. ]اين امر ياداور[ آن شعر است که:

 برآورند غالمان او شاخ و برگ از بيخ          اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبي

 

 نتیجه ریري:

نظام جمهوري اسالمي و تاثير منفري آن برر دموکراسري و حاکميرت قرانون اسرت.       تضاد دروني  نتیجه اول

يعني در واقع يک تضاد دروني وجود دارد. همانگونه که مشاهده شد تعامل و تفکيرک قروا داراي چره مسرايل و     

 بحرانها و نکات قابل توجهي است.

دموکراسي و حاکميت قانوني اسرت.   تاثيرات منفي بازمانده هاي انديشه کهن استبدادي بر روندنتیجه دوم 

هنوز ما شاهد اين هستيم که اگر مقامات، مالبي را بگويند ما آن را الزم االطاعره مري بينريم، در حرالي کره حرم       

 ايراد داريم و بايد بگوييم که هيچ مقامي فراتر از قانون نيست.

ثبت آن بر توسرعه دموکراسري و   نکته اي خوش بينانه است و آن تحوالت اجتماعي و تاثيرات م  نتیجه سوم

 مردمي شدن حاکميت قانون است. يعني حاکميت قانون بايد حتماً با حاکميت مردم باشد.

در اينجا عرض بنده تمام شد]اما به عنوان حسن ختام،[ شعري را که درباره آزادي سروده ام، ]تقديم حضرور  

لي )ع( و از ماده يک اعالميه حقروق بشرر اسرتفاده    مي کنم.[ در اين شعر از پنج آيه قرآن و  يک فرمايش امام ع

 کرده ام:

 خداوند شام و خداوند روز      ریتی فروز              به نام خداوند            

 ز روحش بر او جوهر جام دمید            که از خاک تیرب بشر آفريد           

 به حکمت ز فضلش  ورا بر رشاد            بشر را به هتتی کرامت نهاد            

 به آزردری جتم و جان را فشرد            جهان طبیعت به انتان سپرد             

 که روزي بجويد به عزم و به کار           به خشکی و دريا شد او استوار            

 رشادب کند زندری بر انام           سه مبنا بود آدمی را مرام            

 ارادب و عزم بشر هادي است            بناي نختتین بر آزادي است            

 تتاوي به ذا  و تتاوي حقوق            تتاوي بود رکن دوم وثوق            
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 اخو  بود شرط بايتتگی             سه ديگر بود رکن همبتتگی            

 شعارش شعور سرا پا ررفت             بدين سان حقوق بشر پا ررفت            

 حقوق اساسی بدان متتدل             مزين بدان شد حقوق ملل            

 که هر يک از آن روهري پربهاست             حقوق بشر مصدر جلوب هاست           

 تفکر بود روهر معتبر               فراتر نهاد حقوق بشر            

 شهاد  بر الرحمن و القلم               مظهر آن بیان قلم بود            

 به سوي نظام حقوق بشر              همه رب بجويند از اين رهگسر             

 به آسايش و نظر و فرخندری              به آزادي، امنیت و زندری              

 رورددمادم حقوق بشر پ   سزد رهنمود همام خرد            

 به آزادری سر برآرد بلند              پیامش رهاند بشر را ز بند             

 حقوق بشر هان بر آن متکی است    که آزردری جوهر آدمی است                    

 رها آفريد  خداي جهان              مشو بندب و بردب ديگران            

 به آزادران صد درود و سالم   نامبه آزردری رهتپارند ا            
 

 


