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 منشا حاكميت  در جمهوري اسالمي 

  
  به قلم: ح.م 

   

 
 

 است.  منشا حاكميت در نظام جمهوري اسالميآنچه كه در اين جستار در نظر دارم آنرا مورد بررسي قرار دهم 
  

 منشا براي حاكميت نام مي برند:   ال دو نوعودانشمندان و اساتيد حقوق اساسي اص
  

  منشا الهي ( حاكميت تئوكراتيك ) 
 و منشا انساني ( حاكميت دموكراتيك).

  
اعتقاد اول كه اعتقادي كهن و بر خاسته از زمانه و زمينه دنياي باستان است بــر آن اســت كــه حاكميــت داراي منشــائي مــاوراء 
الطبيعي است و صاحب اصلي آنرا نه در زمين كه در آسمان بايد جست.و اين قواي مرموز ماوراء الطبيعي هســتند كــه حاكميــت 

 را به انسانها تفويض مي نمايند.( تئوكراسي)
  

مشاهده مي كنيد كه اين ديدگاه متناسب است با حيات مردمي كه به همه چيــز بــا ديــدي راز آلــود مــي نگريســته انــد. مــثال مــردم 
ه كــاوه . و بــه همــين خــاطر اســت كــ باشــدفــره ايــزدي  د دارايايران باستان كه حاكم را كسي مي پنداشته اند كه از سوي خداونــ 

آهنگر قيام مي كند و بر ضحاك غلبه مي كند اما حتي لحظه اي انديشه حكومت بر ايران را در فكر خود راه نمــي دهــد. چــرا كــه 
 او فاقد فره ايزدي است. و همچنين است ابومسلم خراساني.

  
دي را بــر نمــي تابــد. در اما جهان مدرن كه مهمترين مشخصه آن افســون زدايــي و غبــار روبــي از واقعيــت هاســت چنــين اعتقــا

شخص حاكم هيچ ويژگي خاص و راز آلودي وجود ندارد بلكه اين مجموعه انسانها هستند كــه حاكميــت را بــه وي واگــذار كــرده 
  اند و حق آنها نيز در بازپس گيري آن محفوظ است ( دموكراسي).

 
  

  منشا حاكميت در قانون اساسي مشروطيت
  

 در قانون اساسي مشروطيت بررسي خواهيم كرد: اينك ابتدا مقوله منشا حاكميت را
  

قانون اساسي مشروطيت كه پس از تحقق رويدادهاي مهمي در جهان و پــس از بلــوغ سياســي بشــر ( كــه در قالــب شــكل گيــري 
از تصــور  بــه گونــه اي مشــهودنوشــته شــد  و تــا حــدي ايرانيــان فلسفه روشنگري، رفورم مذهبي و انقالب فرانسه نمايان شــد)

  ي الهي براي حاكميت روي گرداند و متوجه خصيصه زميني بودن حاكميت شد.منشائ
 

قمري به تصويب رسيد بيشتر متوجه ايجاد مجلس شوراي ملي بود لذا اشاره اي بــه  ١٣٢۴قانون اساسي مشروطه كه در سال 
اصــل  .كــرد كاســتي را جبــرانن الحــاق شــد ايــ به مــتن اصــلي اما متمم قانون اساسي كه بعدها  منشا حاكميت و قواي حاكم نكرد.

 : مي داشتاشعار  )فصل قواي مملكتقانون فوق الذكر( بيست و ششم 
  
 » طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي نمايد. قواي مملكت ناشي از ملت است.« 
  

  :نيز مقرر شده بوددر اصل سي و پنجم متمم قانون اساسي 
 » از طرف ملت بشخص پادشاه مفّوض شده ( است) سلطنت وديعه ايست كه بموهبت الهي« 
  

  :مي گفتو اصل سي و ششم اشعار 
سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت بوســيله مجلــس موسســان بشــخص اعلــي حضــرت شاهنشــاه رضاشــاه پهلــوي تفــويض « 

 » شده...
  

ن و درخشان در تاريخ ملت ايــران چرا كه در اين سند زري عظمت قانون اساسي مشروطيت رخ مي نمايد.  باالبا نظر در اصول 
اينبار در كنار لفظ سلطنت لفظ مشروطه قرار مي گيرد و حاكميت ناشي از ملت تلقي مي شود. (اين دو تحول عظيم را به خــاطر 

 .)ديگر خبري از آن ها نيستبسپاريد چرا كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي 
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در دست شاهنشاه. اين رويكرد بر توجه نويسندگان قــانون اساســي نســبت  درست است: حاكميت ناشي از ملت است و وديعه اي
  . تعمدا آن را ناديده انگاشته اندكه نويسندگان قانون اساسي فعلي ايران  نظرياتيگواهي مي دهد .  نظريات دولت مدرنبه 
  
 

  جمهوري اسالمي منشا حاكميت در قانون اساسي 
   

دانسته شده بودند و از اين نظر ايــن ســند تــاريخي آگاهانــه گــامي  »مردم«شا حاكميت كه در قانون اساسي مشروطيت من ديديم 
البته شايد در عمل خدشه هايي بر حاكميت مــردم وارد مــي شــد امــا حــد اقــل بزرگ بسوي دموكراسي و حاكميت مردم برداشت. 

 نصي وجود داشت كه بر اساس آن بتون اعمال اين چنيني را محكوم كرد.
  

انقــالب نيافتنــد و مردم قدر و منزلــت خــود را در همان صد افسوس كه اين نقطه قوت در عمل ناديده گرفته شد و  اما افسوس و
سر گرفت و در گرفت و به بار نشست و مجلس موسسين به دستور آيت هللا خميني تشكيل شد و نوبت به تعيــين منشــا حاكميــت 

 : مهوري اسالمي اشعار مي داردقانون اساسي ج اصل دوم .در نظام جمهوري اسالمي رسيد
  
  جمهوري اسالمي، نظامي است بر پايه ايمان به :« 
 ... »خداي يكتا (الاله االهللا) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او - ١
  

  :نيز مي گويدو همچنين اصل پنجاه و ششم 
 »م او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است...حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و ه« 
  

حاكميت مطلق در انحصــار اوســت(  تاكيد مي كند  و حاكميت را خداوند مي داندبه صراحت منشا اين قانون مشاهده مي كنيد كه 
د حاكميت را به انسان تفويض تئوكراسي به معناي واقعي كلمه). و اگر مردم نقش اندكي در حاكميت دارند بدليل آنست كه خداون

  كرده است.
بايد بر  ساختار حكومت و نصوص قانوني بنابر اين نقش مردم در حاكميت نقشي ثانوي و نيابتي است. حاكميت از آن خداست و

د. وچون فقها در فهم كالم شريعت تخصص دارنــد در اصــل حاكميــت بــه نشوو تصويب شوند مبناي شريعت اسالمي طرح ريزي 
  فويض شده است.( به چينش جمالت و استدالالت دقت كنيد )آنها ت

 
 
  

 منشا حاكميت در قوانين اساسي ساير كشور ها
  

اينــك بــه برخــي از قــوانين اساســي و اســناد تــاريخي ملــل و همچنــين اســناد بــين المللــي كــه حاكميــت را از آن ملــت دانســته انــد 
  اشاره مي نماييم: (دموكراسي) 

  
  :فرانسه ١٧٨٩روند مورخ اعالميه حقوق بشر و شه

پايه هر حاكميتي در اصل بر ملت استوار است. هيچ شخص حقوقي يا حقيقي نمي تواند هيچ اقتداري كه صــريحا از ملــت  -٣بند
 ناشي نشده به مورد اجرا گذارد.

  
  :١٩۵٨قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه 

 سيله مردم و براي مردم است.فرانسه جمهوري ايست...كه اساس آن حكومت مردم، به و -٢ماده 
  

  قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان
 ( اصول بنيادي قانون اساسي): همه اقتدارات دولت ناشي از مردم است...٢٠ماده 

  
  ١٩٧٧قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي سابق 

 كليه اقتدارات در اتحاد شوروي متعلق به مردم است... -٢ماده
  

  :قانون اساسي جمهوري مصر
(السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات) حاكميت تنها از آن ملت است و ملت مصــدر و منشــا حاكميــت قــواي حــاكم  -٣ماده

  است...
  جهاني بشر:اعالميه  ٢١ماده 
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٣- ) (the will of the people shall be the basis of the authority of government اســاِس قــدرِت
در حاليكه در تئوكراسي اساس قدرت از خداوند گرفته مي شود و مردم حق ندارند بــر خــالف [... مردم است . ياراده  ،حكومت

  ]ميل خداوند انتخاب يا رفتار كنند.
 
  

  به اظهار نظر يكي از حقوق دانان جمهوري اسالمي  توجه كنيد
   

 قانون اساسي توجه كنيد: جمهوري اسالمي به اظهار نظر يكي از حقوق دانان 
  

دريافت اين نقطه نظر مذاكرات نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مي تواند مهم تلقي گردد. بــا بررســي ايــن  ...براي
مذاكرات مشخص مي گردد كه هر چند عده اي بر دكترين حاكميت الهي و عده اي بر دكترين حاكميــت مــردم تأكيــد ورزيــده انــد، 

است، برداشتي تازه از اين دو نظريــه مــي باشــد كــه حاكميــت را متعلــق بــه  ولي در مجموع آنچه حاصل كار مجلس مزبور بوده
خداوند دانسته و تأكيد مي دارد كه خداوند اين حق را به تمامي افراد مّلت اعطاء نموده تا آنان از طريق انتخابات آزاد به اعمال 

 مي ايران چنين آمده است: آن بپردازند. مفاد اين ديدگاه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسال
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كــس 
نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد با گروهي خاص قرار دهــد و ملــت ايــن حــق خــدا داد را از 

 ول بعد مي آيد اعمال مي كند.»طرقي كه در اص
  

بدون ترديد تصويب اين اصل كه به شكل ظريفي ما بين حاكميت الهي و حاكميت مردم پيوند ايجاد كرده اســت پايــان يــك منازعــه 
فكري و طوالني در تاريخ معاصر ايران پس از ورود انديشه هاي غربــي بــه شــمار مــي رود كــه توانســت ضــمن رعايــت اصــول 

فكري و اعتقادي اسالم، حق مردمدر تعيين سرنوشت خود را به رسميت شــناخته و آن را حقــوقي نمايــد. ترديــد  اساسي و مباني
نيست كه براساس اصول و مباني دين اسالم حــق مزبــور (حــق حاكميــت مــردم) در طــول حــق حاكميــت الهــي قــرار گرفتــه و در 

از موفقيــت هــاي بــرزرگ و در سيركوشــش هــاي حــدود  تعارض با آن نمي باشد و في نفسه حقوقي نمودن ايــن ســازگاري يكــي
 يكصد ساله فكري در تاريخ انديشه سياسي و حقوقي ايران به شمار مي آيد. 

  
بنابراين براساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، دكترين حاكميت در نظام حقوقي جمهــوري اســالمي 

ت كه بدون ترديد وجه مميزه اين قانون اساسي نسبت به ساير قوانين اساسي اســت. روايتي جديد از حاكميت الهي و مردمي اس
در عين حال بيان كننده دو ركن نظام حكومتي است كه در اصل اّول قانون اساســي بــه آن اشــاره شــده اســت و آن نــوع حكومــت 

ي باشــد. همچنــين اصــل جمهــوري ايران يعني «جمهوري اسالمي» است كه همزمان دو عنصر جمهوريت و اسالميت را دارا مــ 
نيز در قانون اساسي ايران، صوري نيست بلكه سازوكارهاي تعيين شــده در قــانون اساســي مــن جملــه اصــل ششــم، اصــل هفــتم 
(شوري)، اصل يكصد وهفتم در خصوص انتخاب رهبر و نيز بيان اصل اّول مبني بر رأي مثبت مردم ايران نســبت بــه جمهــوري 

انتخابي در اين رابطه كامالً هويدا است كه معرف حقوقي مشاركت سياســي مــردم از طريــق انتخابــات  اسالمي به عنوان حكومت
  مي باشد. 

  )ابعاد حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران / دكتر جالل درخشه(
  
  

  اما به چه قيمتي :قانون اساسي بين حاكميت الهي و ملي يگانگي و همسويي ايجاد كردند  درست است ؛ نويسندگان
  به قيمت قرباني شدن و ذبح حاكميت ملي در مسلخ تئوكراسي. بارديگر به متن اصل پنجاه و ششم قانون اساسي دقت كنيد:

 » حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است...« 
  

  مع شده اند؟چگونه اين دو حاكميت با هم ج
جواب: حاكميت ملي در طول حاكميت الهي قرار گرفته است و پس از آن. يعنــي تنهــا آن بخــش از حاكميــت مــردم كــه همســو بــا 

  الفراغ حاكميت الهي قرار گرفته است.  هحاكميت الهي باشد به رسميت شناخته شده است و يا آن قسمت كه در منطق
  

  و اما نتيجه  
  

  : اين ازدواج غير مشروع  بين دو منشا حاكميت حاصل مي شود توجه نماييد ي كه ازجينتااينكه به 
يكي از مهمترين مظاهر اراده ملت در نظامهاي دموكراتيك قــوه قانونگــذاري اســت كــه اصــوال از طريــق تصــويب قــوانين توســط 

 نمايندگان ملت و همچنين در پاره اي اوقات بوسيله همه پرسي اعمال مي شود.
  

  :هشتم قانون اساسي اصل پنجاه و
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شــود و مصــوبات آن پــس از « 

 »طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابالغ مي گردد.
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كــه در شــرع  با شرع باشــد، مــثال بخواهــد اســتعمال مشــروبات الكلــي راحال در نظر بگيريد اراده ملت در تصويب قانوني مغاير 

به نظر شما آيا ملت مي تواند چنــين كــاري .) = تالقي و برخورد حاكميت الهي و حاكميت مردم(مجاز بداند حرام است و ممنوع 
 را انجام دهد ؟

  
  اصل چهارم قانون اساسي:وجود بدليل  ؛پاسخ : خير

  »مدني جزايي...بايد بر اساس موازين اسالمي باشد... كليه قوانين و مقررات« 
 و شوراي نگهبان از اين اصل حفاظت مي كند

  
و حاكميت مردم نمي تواند مخالف حاكميــت خداونــد باشــد چــرا كــه حاكميــت مــردم  پس در اينجا حاكميت مردم هيچ ارزشي ندارد

  .الف قوانين شرع قانوني را به تصويب برساندبواسطه ي مجلس قانونگذاري اعالم مي شود و مجلس حق ندارد بر خ
 
  

  حاكميت مردم و مجمع تشخيص مصلحت نظام
  

شايد گفته شود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بعضا احكام خالف شرع مصوب مجلس ملي را تصويب مي كند و بــدين ترتيــب 
 حاكميت مردم را در قانونگذاري به رسميت مي شناسد.

  
نماينده رهبر است در صدور حكم ثانويــه . و  تشخيص مصلحت نظام در نظام حقوقي ايران مجمع ظري اما بايد گفت كه از بعد ن

 . و بر همه ي مصوبات ديگر مجلس نيز حكومت دارد چرا كه منشا آن شرع است مصوبات مجمع به مثابه يك حكم ثانويه است
  

 ؟نمايندگان مجلس گرفته است را در اين موارد از راي ملت و خواستآيا حكم ثانويه مشروعيت خود 
  

فقيــه در صــدور چنــين حكمــي  پاسخ : خير ، حكم ثانويه عين شرع است و تبلور حاكميت الهي كه از دهان فقيه خارج مي شــود
مصلحت حكومت را مد نظر داشته است و هيچ الزام ديگري از سوي هيچ يــك از شــهروندان بــراي صــدور حكــم ثانويــه نداشــته 

ه خواست مردم براي فقيه در صدور حكم ثانويه الزامي آفريده باشد. ضــمنا ايــن خــود شــرع اســت كــه  بــه است و چنين نيست ك
 فقيه اجازه صدور حكم ثانويه را در چهارچوب شريعت داده است .

  
  

  حاكميت الهي و همه پرسي
  

مي كند كه عمال به دو طريق انجــام مي دانيم  كه ملت اصوال در نظامهاي دموكراتيك حاكميت خود را از طريق قوه مققنه اعمال 
  مي شود:

  اعمال از سوي نمايندگان منتخب ( قانونگذاري) -١
 اعمال از طريق همه پرسي(رفراندوم ) در مسائل مهم -٢
  

  اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي در ظاهر اين مساله را پذيرفته است:
است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مــي شــود و مصــوبات آن پــس از  اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي«

 »طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابالغ مي گردد.
  

  :اصل پنجاه و نهم همچنين اصل 
اه همــه پرســي و مراجعــه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتمــاعي و فرهنگــي ممكــن اســت اعمــال قــوه مقننــه از ر« 

 »مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
  

الفراغ شــريعت موضــوعيت  هگفتيم كه اعمال حاكميت ملي در نظام جمهوري اسالمي از طريق تصويب قوانين تنها در منطق قبال
 مردم اصوال در طول حاكميت الهي و پس از آنست.مي يابد و حاكميت 

  
حال شايد گفته شود در همه پرسي حتما حاكميت مردم محقق مي شود . و ملت از طريق همه پرسي مي تواند بر حاكميت الهــي 

 چيره شود.
  

  دقت بخوانيد:بايد گفت چنين رايي مطابق واقعيت نيست. يك بار ديگر اصل پنجاه و نهم قانون اساسي را با در پاسخ 
در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتمــاعي و فرهنگــي ممكــن اســت اعمــال قــوه مقننــه از راه همــه پرســي و مراجعــه « 

 »دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. تصويبمستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به 
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  د. حال اين اصل از قانون اساسي را بخوانيد:دقت كنيتصويب  به واژه معنا دار

مجلس شوراي اسالمي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است مصوبات  كليه : «اصل نود و چهارم
ه آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسالم و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچــ 

 »آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
  

ايرانــي بخواهــد  تمــامي شــهرونداناز  نيابــتبــه نماينــدگان مــردم تصور مي كنم متوجه مقصود من شده باشيد. درست است اگر 
است خود را تصــويب كنــد و كليــه مصــوبات مجلــس نيــز بايــد بــه بايد درخو در قالب همه پرسي كنند باز هم  اعمال حاكميت ملي

  تاييد شوراي نگهبان برسد.
  

بنا بر اين در همه پرسي هم حاكميت الهي بر حاكميت ملت برتري و تفوق دارد و ملت هــيچ گــاه نمــي توانــد از بنــد ايــن محــبس 
گونه اعمال حاكميت  مســتقل از ســوي ملــت بســته راه را بر هر ه است كه چيده شد به گونه ايگزاره هاي قانون اساسي  .برهد
 است.

 
  

  پايان
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