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Abstract 

 
The notion of democracy was borne during historical process and 

politico-philosophical developments in the west and establishment of 
representative system alongside with acceptance of peoples will, as the 
source of legitimacy of political system was a result of that thought. In a 
democratic state, the constitution as a creature of the nation, reflects the will 
of the people and consequently, all structures and political systems reflect 
the people's action, accordingly we can not accept the constitution as more 
important than constituent power. All of the legal and political structures are 
as a result of the people's action, because non of the established organs and 
institutions did not follow any previous rule but people are also in a position 
of principle creators. In order to guarantee the sovereignty of the people, 
representative system not only shall be established as a methodic form but 
also supposed as a foundation that legitimate the political power. In a 
modern approach, the legitimacy of a political system is a concept beyond 
the establishment of formal representation and representative system should 
be extended to all organs and political structures. The constitution of the 
Islamic Republic of Iran has followed the modern pattern, Consequently any 
interpretation of the representation system should be preserve the founder's 
position in the highest level.  
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تحليلی رب مفهوم نظام نمایندگی رد اقنون اساسی جمهوري اسالمی اریان
گاهی تطبیقی هب اندیشه»    «سياسی رغب  با ن

 
 علیرضا دبیرنیا

 

 
 چکیده

 غير    رسي یس - فلسي   تحيوت   و  خيتيرر  نيد يفرآ درونه دموكراسي  ا   انديش
 منبي   عنوان به مردم ۀاراد رشيپذ و تأسیس نظرم نمريندگ  همراه بر است شده متولد

تضمین حقوق بنیيردين    ا  آثرر چنین ت كري است؛ ا  يك سو رسیس نظرم تِیّمشروع
ر شيك  بير   نمرنيد بلكيه بيه      شهروندان مستلزم اين است كه م هوم نمرينيدگ  تنهير د  

بخشي  بيه موموعيه  يدر  سیرسي  ميورد       عنوان معیرري انحصرري در مشيروعیّت 
حركمیّت مؤثر مردم مستلزم وجود مبرن ، اصيو    ،ا  سوي ديگر. شنرسري   رار گیرد

 رنون اسرس  جمهوري اسالم  ايران نیيز در شنرسيري     .و سرخترر دموكراتیك است
تنهر روش تولید  در  سیرس ، ا  الگوي  مدرن تبعیّت كيرده   نظرم نمريندگ  به عنوان

جريگيره  »هر گونه برداشت ا  م هوم نمريندگ  بريد بر توجيه بيه    ،بر همین اسرس. است
اعتبيرر اصيو    »، «حقيو    -ملّت در تأسیس جمهوري اسالم  و سرختررهري سیرس 

أي ملّيت اسيت و   میيزان ر معیرري تحت عنوان »و «  رنون اسرس  به واسطه اص  او 
 .صور  پذيرد« « خودِ ملّت میزان است
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 مقدمه

از یک سو مبانی نظام جمهوري اسالمی ایران متأثر از اندیشه دینی استت هته در التو     
بر همین اساس، نظام نمایندگی و مختلف از جمله الل دوم مورد تأهید قرار گرفته است و 

اندیشه دموهراسی تا حدود قابل توجهی با رویكردي دینی در ساختار قتانون اساستی ایتران    
از سوي دیگر مطابق الل او  قانون اساسی، تمامی مظتاهر  . مورد شناسایی قرار گرفته است

ل ششتم بته   قدرت سیاسی، مولود اراده مردم معرفی شده است و در الو  متعدد ماننتد الت  
بتر همتین استاس هتی      . جایگاه نمایندگی براي هارگزاران نظام سیاسی تصریح شتده استت  

قدرتی نمی تواند بدون مراجعه به آراي مردم تشكیل گردد و مفهوم مخالفش این است هته  
قتانون اساستی   هر قدرتی هه در خارج از نظام نمایندگی تشكیل شود فاقد اعتبار است؛ زیرا 

و استتفاده از قتدرت سیاستی در نظتر      استتقرار نظتام نماینتدگی    بتراي الی ترتیب و شیوه خ
 .گرفته است

قتوا و نهادهتا در جایگتاه     استت هته  را متورد توجته قترار داده     موضوعمقنن اساسی این 
بر همین استاس، فصتل پتن م    . نمایندگی ملّت قرار دارند و هی  شأنی مستقل از ملّت ندارند

اختصتا  یافتته استت تتا حتق تعیتین       « و قواي ناشتی از آن  حاهمیّت مردم»قانون اساسی به 
بنتابراین اشتتراهات قابتل    . سرنوشت مردم در چهارچوب یک نظام نمایندگی تضمین شتود 

توجهی در جایگاه و مفهوم نظام نمایندگی میان اندیشه سیاسی غرب و مبانی قتانون اساستی   
 .ایران وجود دارد

گیرد هه در اندیشه سیاسی غترب چته   ار میدر این پژوهش این موضوع مورد بررسی قر
مفهومی از نظام نمایندگی ارائته شتده استت  و قتانون اساستی ایتران چته مفهتومی از نظتام          

 نمایندگی را شناسایی نموده است  
 

 نظام نمايندگي در انديشه سیاسي غرب. 1

محتدود    تیّت حاهم و میهست مواجه «تابع» یِانسان مفهوم با اوسط قرون و باستان دوران در
 طتر   امتا  .استت  داشتته  وجود باستان ونانی دوران از یمقطع در ي خا  خودمعنا در مردم
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 نتد یفرآ درون از تعلتق دارد هته   آن از پتس  و رنسانس دوران به مدرن يمعنا در میمفاه نیا

 ینگرشت  گرایتی، جنتبش انستان   ؛است شده متولد غرب یاسیس -یفلسف تحوالت و یخیتار
 يفرد حق ییشناسا بشر، سعادت فیتعر يبرا يفرد تیّعقالن ، پذیرشهستی به محورانسان

، از حتق  مفهتوم  در رییت تغ و نیادیت بن حقتوق تأهید بر  ،یاسیس و یاجتماع سرنوشت نییتع در
از ایتن دوران بته بعتد استت هته      . ترین تحوالتی است هه از عصر روشنگري آغاز شتد مهم

 بته  متعتددي  لستوفان یف و شتمندان یاندو  تغییري بنیادین در سنّت جامعه غربی شتكل گرفتت  
و در یتک فرآینتد    پرداختنتد  سرنوشتت  نیتی تع حق و یاجتماع قرارداد ،يآزاد میمفاه نییتب

هاي روشنگري بته فرهنتو و رفتتار غالتب متردم مغترب زمتین        تدری ی و تاریخی، اندیشه
 تیّمشتروع  منبتع  عنتوان  به مردم ۀاراد رشیپذ تأسیس نظام دموهراتیک همراه با. تبدیل شد

 .هاي عصر روشنگري نشأت گرفته استاز اندیشه ی،اسیس نظام
اي میتان حاهمیّتت متردم،    شتود هته چته رابطته    در ادامه بحث این موضتوع بررستی متی   

ساختارها و مبتانی قتانون اساستی وجتود دارد  ایتن ستتا  مبتنتی بتر ایتن فتر  استت هته             
بینی ستاختارها و مبتانی   لزم پیشهارآمدي نظام سیاسی در ان ام وظایف قانونی خویش مست

در ایتن بختش، چنتد ویژگتی مهتم از عنالتر متشتكله نظتام         . مناسب در قانون اساسی است
 .شودنمایندگی در اندیشه سیاسی غرب بررسی قرار می

 مشروعیّت دموكراتیك  .1-1

 دیتول یندگینما نظام کی ندیفرآ از تماماً و منحصراً هه است مشروع یقدرت ی،ندگینما
 لتورت  به تیّمشروع مروزها(. 26 : 811 الگلین، ) دهدیم  ادامه خود اتیح به و شودیم

 متورد  در جیت را بتاور  و است شده لیتبد دولت هر یاساس قانون رِیناپذکیتفك جزء  به یذات
 ابدی استمرار و لیتشك فرمانبران تمامی تیرضا يمبنا بر دیبا دولت هه است نیا تیّمشروع

(Nasstrom, 2007: 626) . اَعمتا   لیت دل چه به هه است نیا در بحث مشروعیّت مهم ستا 
بتر همتین استاس در     (Birch, 2007: 95)د  شتو  یتلقت  مشتروع  فعتا  اَ عنتوان  به دیبا دولت

 متردم  رشیپتذ  متورد  هامتل  طتور  به یاساس قانون در قدرت عیتوز و صیتخصلورتی هه 
 استتحكام  در این وضعیت. شودمی مواجه تیّمشروع فقدان با باشد، نظام سیاسی نگرفته قرار
. استتت شتهروندان  يستو  از قتدرت  تیّت حقان رشیپتتذ بته  مشترو   کیت دموهرات نظتام  کیت 

(Raadt, 2009: 318)  
توان بته طتر  ایتن موضتوع پرداختت هته مشتروعیّت، ارتبتا  مستتقیمی بتا           بنابراین می

م دموهراتیتک  رضایت مردم در تأسیس قدرت سیاسی  دارد و منحصتراً در بستتر یتک نظتا    
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بتتدیهی استتت ضتترورت دارد عنصتتر مشتتروعیّت دائمتتاً در یتتک نظتتام  . یتتافتنی استتتدستتت

نماینتتدگی بازتولیتتد شتتود و ستتاختارها بتته نحتتوي طراحتتی گتتردد تتتا رضتتایت متتردم را در  
بتر همتین استاس، پتذیرش مفهتوم      . فرآیندهاي مختلف حیتات نظتام سیاستی تتأمین نماینتد     

م موعت  نظتام   »و « ملّت به عنوان الیل»یک دقیقی میان نمایندگی به این معنا است هه تفك
با تفكیک مذهور، نظام نمایندگی . لورت پذیرفته است« حقوقی به عنوان نماینده -سیاسی

اي توانتد در هتی  مرحلته   باید عمالً قادر به انعكاس ارادۀ سیاسی مردم باشد و حكومت نمی
ظتام نماینتدگی، ارتبتا  میتان التیل و      به اتكاي خویش رفتار نماید، بلكه الزم است یتک ن 

نماینده را مدیریّت نماید، به نحوي هه هر شكل از قدرت سیاسی انعكاستی از ارادۀ سیاستی   
 متعلتق  قدرتدر یک ساختار نمایندگی، . مردم باشد و در چهارچوب نمایندگی تولید شود

در ایتن   .انتد هرده ضیتفو یاسیس نظام هارگزاران به موقتاً و دیتول را آن هه است یمردم به
 بته  و متردم  يسو از تا هندیم دایپ تیّلالح قدرت، لاحبان ۀندینما عنوان به دولت فر ،
  .بپردازد تیّحاهم به ا عما  اندهرده نییتع آنها هه یاهداف منظور

 قانون اساسي دموكراتیك  .1-2

 ینتدگ ینما فهتوم م ،اوالً ؛دهنتد  قرار توجه مورد را یاساس موضوع دو دیبا یاساس نیقوان
 اقتدام  نتده ینما انتختاب  بته  ی حق دارنتد تتا  هسان چه ثانیاً و گذاردیم شینما به را يزیچ چه

 شتد  نخواهد یتلق منزله نیا به ندگانینما انتخاب بدیهی است (Dippel, 2010: 25) هنند 
 یاست یس قتدرت  لیتعتد  و دیت تحد به ای و دهند دست از تیّحاهم بر را خود طتسلّ مردم هه
 ,Coben). قرار دارد مردم اریاخت در همواره یاسیس قدرت نیتریعال بلكه ،شود من ر دممر

2005: 23) 
هتا در  دولتت  هته  استت  نیادیت بن التو   از یظرفت  یاساست  قانوندر یک رویكرد مدرن، 

 نیقوان اما ،ستین مدوّن قانون کی لزوماً قانون نیا و دنپردازیم تیّحاهم به چهارچوب آن
 حقتوق و  هته  استت  نستل  هتر  يهتا آرمتان  از یانعكاست  و دارنتد  وجود ینیع طوره ب یاساس
در ایتن رویكترد،   . (Pryor, 2007: 80) تضتمین شتده استت     در آن شتهروندان  هاييآزاد

گتردد و بتدین ترتیتب، التل     برتري قانون اساسی از مشتقات الل حاهمیّت مردم تلقی می
 ( 7 : 812 زارعی، . )مردم است برتري قانون اساسی همان بازتابی از الل حاهمیّت

 توافتق  مظهتر  عنتوان  بته  یاساست  نیقتوان  از ي،متاهو  ضترورتاً  نته  و یشكل نظر از بنابراین
 فرهنتو،  بینتی، جهتان  لیت قب از یعتوامل  به توجه با هه ه استشد برده نام تملّ کی مشترک

 ۀاراد ۀنحتو  ،یاساست  حقتوق  نیتضتم بر همین استاس،   .ردیگیم شكل غالب  شیاند و تمدن
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 ياعضتا  ۀگستترد  توافتق  مستتلزم  یانستان  اجتمتاع  هر در یاسیس قدرت میتنظ و یاسیس نظام
 متدرن،  مفهتوم  در یاساست  قتانون . استت  یاسیس قدرت يساختارها و یمبان بر اجتماع همان

. ختود نتدارد   نِاست متسِ از مستتقل  یشأن و است مردم متثر و يابتكار توافق و اراده محصو 
 تعتامالت  در اریت مع و یواقعت  یاساست  قانون عنوان به دیبا همواره مردم ۀاراد به همین جهت،

بته عبتارت دیگتر، تنهتا از بستتر یتک قتانون اساستی         . ردیت گ قترار  جامعه یاسیس و یاجتماع
 .تواند از طریق نظام نمایندگی محقق گردددموهراتیک، حاهمیّت مردم می

 ساختار دموكراتیك  .3 -1

 بته گتزینش   آزاد انتخابات راه از فرمانبران هه است نای یدموهراس از یک سو هارهرد
 را یاست یس قتدرت  ت،ملّت  نتام  به و یاسیس یندگینما الل يمبنا بر تا پردازندمی انیفرمانروا
 شتده اعتالم  ت یرضا  واسط در این فر ، به(. 26: 876 دو میشل، اللومی یر، ) هنند ا عما 

 شتهروندان  و شتود یمت ء اعطا مردم منتخب ندگانینما به سیاسی قدرت مستمر، انتخابات در
 رشیپتذ  بتا بتدین ترتیتب   (. 41 : 811 لوین، ) هنندیمي داور نیز قانونگذاران عمل ۀدربار
 نیتتر مهمدر نتی ه،  و شودیم متبلور یدموهراس نیادیبن رهن عنوان به انتخابات ،یندگینما
 و دولتت  بته  یاسیس رتقد ياعطا و هشور یهُل يهااستیس حاهمان، نییتعدر  آن فیوظا

بنابراین در یتک نظتام   (. 4 : 816 زاده، نقیب) شودیم خالله دولت از تیّمشروع سلب ای
 دیت با و  (Hobson, 2008: 545) استت  تملّت  ۀندینما ای منتخب کی فقط حاهم نمایندگی،

 و استت  ینتدگ ینما نظتام  کیت  بتر  یمبتن حاهم قدرت رایز ردیگ قرار شهروند کی  طبق در
 :Cabannes, 2007. )گیترد لتورت متی   مشترو   لتورت  بته  نیز حاهم به قدرت ضیتفو

100 ) 

 یدموهراس از سوي دیگر، دو عامل در تعریف دموهراسی داراي اهمیّت بیشتري است؛
بتا  . گتردد یمت  لیتشتك  4«یاست یس يبرابر» و  «یمردم نظارت» یالل  هست دو از طور ذاتیبه 

 عنوان به گیرد وهست  اللی دموهراسی شكل می شناسایی نظارت مردمی و برابري سیاسی،
بته هتار گرفتته     کیت دموهرات ریت غ يستاختارها  از کیدموهرات يهانظام سن ش در ياریمع
-یم نییتع شهروندان توسط یاسیس اهدافبدین ترتیب در یک نظام دموهراتیک . شودمی
 کیت دموهرات يستاختارها  و متردم  تیّت حاهم انیت م يانحصتار  ارتبا  کی از این رو،. شود

                                 
1. Popular Control. 
2. Political Equality. 
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 شتكل  ینتدگ ینما نظتام مبتنتی بتر    قیطر از مردم تیّحاهمدر چارچوب آن،  هه دارد وجود

 (Fagan, 2009: 106)  .ردیگیم
حقتوقی و التو     -بنابراین هارآمدي و یا نقتص عملكترد قتوا، بتا ستاختارهاي سیاستی      

قتوا و  بنیادین یک نظام سیاسی مرتبط است، به نحوي هه با تشتكیل ستاختار دموهراتیتک،    
دهنتد و  حقوقی منحصراً در چهارچوب نمایندگی به حیات خود ادامه متی  -نهادهاي سیاسی

هتاي غیتر   بتا توجته بته ایتن هته نظتام      . پردازندلرفاً به نیابت از الیل به ا عما  لالحیّت می
هاي مردم ت تاوز نماینتد   دموهراتیک براي استمرار حیات خود ناگزیرند به حقوق و آزادي

توانتتد در ستتاختارهاي غیتتر  ت در مفهتتومی هتته تبیتتین گردیتتد التتوالً نمتتی  پتتس مشتتروعیّ
 .دموهراتیک مطر  گردد

 پاسخگويي حاكمان  .1-4

حاهمیّت واقعی مردم در نظامی قابل تحقق است هه شهروندان از قدرت برتر برخوردار 
گیرنتد تتا نظتارت نماینتد هته حكومتت مطتابق التل         باشند و آن را بدین منظور به هار می

طور واقعی تضمین هرده است  در چنتین  حاهمیّت قانون به چه میزان آزادي و برابري را به
طور متثر بر هیفیّت تأثیر قوانین در جامعه و میزان مفهوم و ساختاري از دموهراسی، مردم به

 (Morlino, 2007: 2) . هنندمسئولیّت و پاسخگویی مقامات انتخابی نظارت می
ي دموهراتیک و آزادي نیاز به یک چهارچوب حقوقی و یک قالتب  بر همین مبنا، برابر

نهادي دارد هه معموالً خطو  اللی آن در قانون اساسی و نظری  نظارت و تعاد  قوا متورد  
بتا شناستایی برابتري و آزادي مولتوف،     . (Brunkhorst, 2011: 168)گیرد تأهید قرار می

هاي بارز نظام مبتنی بتر قتانون اساستی    گیپاسخگویی هارگزاران نظام به عنوان یكی از ویژ
توانند بر اَعمتا  حكومتت   هاي بنیادین میقابل تحقق است و مردم در راستاي تضمین ارزش

بر همین اساس، نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساستی از طریتق ای تاد گفتمتان     . نظارت نمایند
ا  پاستخ بته ایتن ستتا      به دنبت  -به عنوان یک مكانیسم اللی -مستمر میان حكومت و مردم

-هه از میان نهادهاي دموهراتیتک شتكل متی    -هاي جمعی مردم اساسی است هه؛ گزینش

در (. Nedelsky, 2008: 153)هتاي آنتان ستازگار استت      تترین ارزش آیا با بنیتادي  -گیرد
تواند به عنوان محصو  ارادۀ سیاسی مردم تلقتی  لورت مثبت بودن پاسخ، قانون اساسی می

بتتدیهی استتت متتردم ضتترورتاً و در راستتتاي تحقتتق التتل . (Strauss, 2010: 106)گتتردد 
بته عنتوان یتک     -حاهمیّت خود، به سیستمی نیاز دارند تا بر اساس آن، پاسخگویی حاهمان

بنابراین در یک نظام دموهراسی مبتنتی  . (Norton,2012:131) تضمین شود  -الل بنیادین
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گیترد و تضتمین آن از طریتق    نتدگی شتكل متی   بر نمایندگی، قدرت سیاسی از م راي نمای

 .شناستتایی ابتتزار نظتتارت مردمتتی استتت تتتا منتتافع متتورد نظتتر شتتهروندان تتتأمین گتتردد     

(Moncrieffe, 2010: 26) 
در اندیشه سیاسی غرب، حكومت باید مستمراً در معر  پاسخگویی به شهروندان باشد 

؛ به نحوي هته اَعمتا  حاهمتان    ها مورد شناسایی قرار دهدو برتري مردم را در تمامی حوزه
(. Shapiro, 1999: 32)در حوزۀ عمومی به وسیل  شهروندان مورد نظارت متثر قرار گیترد  

هتا و الگتوي یتک    توان از ویژگیدر تبیین ضرورت پاسخگویی حكومت در برابر مردم می
حكومت خوب سخن گفت؛ عملكرد رؤساي سیاسی و مأموران عمومی باید از درون یتک  

شتفاف متورد نظتارت متردم قترار گیترد و ستپس حاهمّیتت قتانون مستتقر گتردد و             سیستم
 .شهروندان در مقابل اَعما  خودسران  مقامتات عمتومی متورد حمایتت قتانون قترار گیرنتد       

(Sapru, 2006: 66) .هتتاي سیاستتی گونتته هتته در رقابتتتدر ایتتن وضتتعیّت، متتردم، همتتان
دهنتتد ا نیتتز متتورد قضتتاوت قتترار متتیهتتا رطتتور توامتتان ایتتن رقابتتتهننتتد بتتهمشتتارهت متتی

(Dworkin, 2002: 358)  منتتدي از دو نظتتام؛ ؛ بتته نحتتوي هتته حاهمیّتتت متتردم بتتا بهتتره
 .یافتنی است، دست«پاسخگویی حكومت»و « نمایندگی»

بتر استتاس الگتتوي متذهور، یتتک ستتاختار وقتتی دموهراتیتتک استتت هته از یتتک نظتتام     
ار نظتام نماینتدگی مستتلزم وجتود ابزارهتاي      مند باشد و قوام و استتمر نمایندگیِ واقعی بهره

هتاي  بنابراین یكی از شاخصه. متعدد از جمله الل پاسخگویی حكومت در برابر مردم است
هاي دموهراتیک، بررسی نحوه پاسخگویی حكومت در برابر متردم استت   مهم سن ش نظام

حكومتت در  هاي سیاستی بته میتزان پاستخگویی     بودنِ نظام به نحوي هه میزان دموهراتیک
 . مقابل مردم وابسته است

با توجه به مباحث مطروحه در این بخش، نظتام نماینتدگی در اندیشته سیاستی غترب از      
هتاي نماینتدگی   هند هته آن را از ستایر اَشتكا  نظتام    مبانی و ساختارهاي خالی تبعیّت می

رب نشتأت  هاي فلسفه سیاسی غت گرداند؛ با تشكیل نظام دموهراتیک هه از آموزهمتمایز می
هاي سیاستی  هاي هارگزاران در حوزهگرفته است، الل بر این است هه م موعه لالحیت

و اجتماعی منحصراً در محدوده نظام نمایندگی است و بر همین استاس اختیتارات متردم در    
. گتردد بته حكومتت تفتویض متی     -قتانون اساستی   -چهارچوب یک قرارداد اجتماعی معین

منتدي از حتق تعیتین سرنوشتت سیاستی،      همیّتت متردم و بهتره   بدین ترتیب و در راستاي حا
اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خویش، ضرورت دارد تتا عتالوه بتر تأستیس قتانون اساستی       
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بینی و استتقرار  دموهراتیک، ساختارهاي مناسب نیز در تحقق حق حاهمیّت متثر مردم پیش

ا تمتامی مظتاهر قتدرت در    بر همین اساس، الزم است ساختاري هارآمد طراحی شود ت. یابد
از یتک ستو، بتراي    . نظام سیاسی، تابعی از اراده مردم باشد و دائمتاً ایتن رابطته حفتد شتود     

طراحتی  « سیستتم نماینتدگی  »تضمین حاهمیّت مردم بتر سرنوشتت ختویش ضترورت دارد     
اي هه هی  یک از مظاهر قدرت براي خود، شأنی مستتقل از نماینتدگی ملّتت    شود، به گونه

 -گیرند و نظام حقوقی نیز هی  شتأنی غیتر از نماینتدگی بتراي ستاختارهاي سیاستی      در نظر ن
در این لورت، البته هارآمتدي نظتام نماینتدگی بته ایتن      . حقوقی مورد شناسایی قرار ندهد

حقتوقی نتواننتد ختارج از نظتام      -الل نیز وابسته است هه هی  یک از ستاختارهاي سیاستی  
از ستوي دیگتر در یتک نظتام دموهراتیتک، شناستایی        .نمایندگی به حیات خود ادامه دهند

اختیارات اضافی براي هارگزاران مستلزم رجوع م دد به آراي مردم و اخذ اجتازه از آنتان   
الل بر عدم تفتویض لتالحیّت بته    « الل عدم لالحیّت در حقوق عمومی»است و مطابق 

این . صریح شده باشدتهارگزاران است، مگر این هه به وجه روشنی در قانون اساسی به آن 
بتدین ترتیتتب در اندیشتته سیاستتی غتترب، هتتی   . هتتاي حقتتوق عمتتومی استتتبنیتتانالتل، از  

گیترد،  حقوقی متورد شناستایی قترار نمتی     -لالحیّت فرانمایندگی براي ساختارهاي سیاسی
 .ساالر سازگاري نداردهاي سیاسی مردمزیرا با ذات نمایندگی و جمهوریّت نظام

 

 يندگي در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  مفهوم نظام نما .2

در این بخش ساختار قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در ارتبا  با نحتوه حاهمیّتت   
مبتانی،  . گیترد هاي قانون اساسی به عنوان یک سیستم مورد بررسی قترار متی  مردم و ظرفیّت

میّتت متردم بتر سرنوشتت     الو  و ساختار قانون اساسی ایران و نقش آنهتا در استتقرار حاه  
 .خویش از مباحث این بخش است

 حاكمیّت مردم در قانون اساسي  .1-1

هاي مختلفتی از مشتارهت    قانون اساسی جلوهمرحوم استاد هاتوزیان بر این باور بود هه 
حكومتت   ،از نظتر حقتوقی   ؛بینتی نمتوده استت    حقوقی، سیاستی و اجتمتاعی متردم را پتیش    

 يای اد شده است و در این نظتام اداره امتور هشتور بته اتكتا     ت جمهوري اسالمی با راي ملّ
عینتی و   ظهتور حكما براي ایتن هته    نزدت الهی در حاهمیّ بدین ترتیب. عمومی است يآرا

بته  ]قانون اساسی ما، نوع دوم  .و به مردم ،به فرد: زمینی پیدا هند به دو نحو قابل انتقا  است
 ( 817 :818 هاتوزیان، ) .را برگزیده است[ مردم
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انتد و  هاي استبدادي بر ایران و ایرانیان حكمرانی هترده ها نظامتاریخ گواه است هه قرن

نظر از این هه ریشته  لرف. هی  گاه مردم در جایگاه سازندگان قدرت سیاسی قرار نداشتند
تتوان در  انقالب اسالمی، تأستیس نظتام جمهتوري استالمی و تتدوین قتانون اساستی را متی        

هاي دین مقتدّس استالم و شتریعت مقتدّس جستت و هترد، از       متأثر از آموزهاندیشه سیاسی 
توان فروپاشی نظام سلطنتی و تأسیس نظام جمهوري اسالمی توسط مردم را طرف دیگر می

به منزله شروع یک عصر جدیتد و یتا مستامحتًا بته عنتوان وقتوع نتوعی رنستانس در تتاریخ          
ار قانون اساسی با عباراتی رسا در التل پن تاه و   سیاسی ایران قلمداد هرد؛ زیرا براي اولین ب

حتق حاهمّیتت بتر انستان و جهتان متعلتق بته خدوانتد استت و          »ششم تصتریح هترده استت    
ارچوب قتوانین الهتی بته    هت پروردگار این حق را در اختیتار انستان قترار داده استت تتا در چ     

و جایگاهی غیتر از  نكته قابل توجه و عمیق این است هه این حق به هی  فرد . «سعادت برسد
مردم واگذار نشده است؛ یعنی مردم در جایگاه ریاست  بر هشور قترار دارنتد و هتارگزاران    

 .پردازنددر مقام نمایندگی ملّت به ان ام وظایف تفویض شده می
اي از حاهمیّتت، سرنوشتت ختود را بتر     مردم ایران با توجه به انتخاب شیوهبدیهی است 

تأستیس نظتام جمهتوري استالمی و      و اندظر خویش تعیین هردهاساس الو  و مبانی مورد ن
به نحوي هه بتدون تصتویب متردم     ،راي مردم است مستند بهاالجرا شدن قانون اساسی الزم

الگویی هته متردم ایتران در تشتكیل نظتام       .شدنمی أسیساسالمی تجمهوري هی  گاه نظام 
ارچوب و هت چ ؛ایتن استت هته    انتد و تصریح هترده  جمهوري اسالمی به آن ا قبا  نشان داده

عمتتومی لتتورت گیتترد و بتتدین ترتیتتب    يبایستتت بتتر مبنتتاي آرا روش اداره هشتتور متتی
ناپتذیر استت و   است هه تبعیّت از آن اجتنتاب  ساختاريبه معناي شكل و « جمهوریّت  نظام»

بنتابراین  . استالمی پرداختت   مقتدّس  تتوان بته اجتراي متوازین    بدون در نظر گرفتن آن نمتی 
استت هته تنهتا بستتر و ظترف انحصتاري در       « نظام جمهوري»مورد نظر مردم همان  ساختار

بته عبتارت دیگتر    . انتد اجراي محتوا و مفاهیمی است هه مردم در مورد آن نیز توافتق هترده  
استت هته منحصتراً بایتد از طریتق      « اسالمیّت  نظتام »مربو  به محتوا، مبانی و « نظام اسالمی»

 . ب جمهوري اجرا شودآراء مستمر مردم و در یک قال
شر  انحصاري و قطعی »به نحوي هه  ؛بدیهی است این دو مبنا الزم و ملزوم یكدیگرند

بته عنتوان    همتواره  ایتن استت هته متردم    « در اجراي قانون اساسی و قوانین و احكام اسالمی
 اعتبتار ، او  التل در قانون اساسی . مورد شناسایی قرار گیرندلاحبان اللی قدرت سیاسی 
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و در التل   استت  مستتند هترده  به راي و اراده مردم  را یس نظام جمهوري اسالمی ایرانتأس

ت مطلق بر جهان و انسان از آن خداستت و هتم او،   حاهمیّ هند ههپن اه و ششم تصریح می
توانتد ایتن حتق    انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاهم ساخته است و هی  هس نمتی 

ایتن التل    .خدمت منافع فرد یا گروهی ختا  قترار دهتد    الهی را از انسان سلب هند یا در
عهده شتهروندان استت و هتی     رب منحصراًنماید هه تعیین سرنوشت انسان بنیادي تصریح می

و بته همتین    سلب نماید آنانحتی با وضع قانون هم قادر نیست تا این حق را از  فرد یا نهادي
ن یک بنیان متورد شناستایی قترار داده    جهت قانون اساسی، مفهوم نظام نمایندگی را به عنوا

 .است
  تأسیس قدرت سیاسي در چهارچوب نظام نمايندگي .1-2

اهمیت قدرت سیاسی به نحوي است هه هر گاه مردم از تفتویض قتدرت سیاستی ختود     
رجوع هنند، امكان اجراي هی  یک از مبانی و الو  قانون اساسی وجود ندارد؛ زیرا مقتنن  

لرفاً از م راي نظام نمایندگی و با روش انتخابات مورد شناسایی اساسی، قدرت سیاسی را 
رو  حاهم بر نویسندگان م لتس بررستی نهتایی قتانون اساستی در مقدمته       . قرار داده است

سپردن سرنوشت متردم بته دستت    » هاي بكار برده شده در آن از قبیلقانون اساسی و عبارت
ساز هاي سیاسی و سرنوشتگیريای اد زمینه مشارهت در تمام مراحل تصمیم»و « خودشان

متید تساوي حقتوق متردم در اداره حكومتت استت هته در التو        « براي همه افراد اجتماع
التل ششتم تشتكیل هتر گونته قتدرت سیاستی را         در. مورد تضمین قرار گرفته است متعدد
استت و ایتن شناستایی بته      دانستهمردم و از طریق برگزاري انتخابات عمومی  يه آرامنو  ب

 توانتد نمتی  قدرت سیاسی معتبتري هی  این مفهوم است هه بدون گذر از سیستم نمایندگی، 
  .تأسیس شود

ف گردیتده استت تتا همته امكانتات ختود را در       دولت مكلّت  ،در بند هشتم از الل سوم
متردم در تعیتین سرنوشتت سیاستی، اقتصتادي، اجتمتاعی و        راستاي تحقتق مشتارهت عامت    
توانتد بته   بنابراین نظام نمایندگی تنها سیستتمی استت هته متی    . فرهنگی خویش به هار گیرد

در نظتام جمهتوري استالمی    همچنتین  . من ر شتود  سیاسی در هشور تشكیل و توزیع قدرت
بتتا توستل بته نظتتام    ایتران تشتكیل هتر گونتته قتدرت سیاستی منحصتتراً از طریتق انتخابتات و       

ارچوب هت گیرد و مفهوم مخالف آن این است هه هر قدرتی هه در چنمایندگی لورت می
توانتد واجتد آثتار سیاستی و     و بستر نظام نمایندگی تأسیس نشتود فاقتد اعتبتار استت و نمتی     

میتان   حقتوقی  -سیاستی  رابطت   به این معنا استت هته  نمایندگی  شناسایی نظام. حقوقی گردد
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« بته عنتوان نماینتدگان متردم    هتارگزاران  »و « وان الیل و لاحبان اللی قدرتمردم به عن»

مفهتوم نماینتدگی در تمتامی ستاختارهاي قتدرت       بر همتین استاس   .حفد شود باید همواره
 .منحصراً در چهارچوب اختیارات تصریح شده در قانون اساسی است

 نظام نمايندگي و اعتبار قدرت سیاسي  .1-3

ی این است هه اراده و رضتایت متردم را در تمتامی طتو  حیتات      هدف قانونگذار اساس
نظام سیاسی احراز هند و به همین منظور، سیستم جمهوري را مورد شناسایی قرار داده است 

نظتام  . تا تمامی ارهان و ساختارهاي قدرت، دائما اعتبار خود را از آراي مردم هستب هننتد  
تواند اعتبار سیاسی خود را به نمتایش بگتذارد   سیاسی نه تنها از طریق برگزاري انتخابات می

به نسبت اشخا  واجد لالحیّت جهت شترهت   -هنندگان در انتخاباتبلكه تعداد شرهت
بتدیهی  . نیز باید به میزانی باشد هه بتوان اراده اهثریتت متردم را احتراز هترد     –در انتخابات 

ز اراده متردم و از طریتق   است ساختارهاي قدرت در قانون اساسی جملگی اعتبتار ختود را ا  
 . هنندانتخابات هسب می
انتخابات »، «821 تأسیس نظام جمهوري اسالمی در دوازدهم فروردین »بر همین اساس 

 -نفر از نمایندگان م لتس بررستی قتانون اساستی     78براي تعیین  821 تیر ماه  44سراسري 
بتراي تصتویب    821 آذر  4 و    پُرستی  همته »و در نهایت « سان قانون اساسیم لس متسِ
جملگی متید این است هه تشكیل قدرت سیاسی در اَشتكا  مختلتف اعتم از    « قانون اساسی

جملگتی و   ،سان و تأسیس قانون اساسیتأسیس نظام جمهوري اسالمی، تأسیس م لس متسِ
تنها از طریق یک سیستم نمایندگی لورت گرفته است و مردم همواره به عنوان منبع اللی 

 .اسی مورد شناسایی قرار گرفته اندقدرت سی
 مجلس مؤسسان و قانون اساسي؛ مولود نظام نمايندگي  .1-4

هاي سیاسی با مفهوم نهادهاي سیاسی در هم تنیده شده استت و  در یک نگاه هالن، نظام
 اطتالق  يبشتر  جوامتع  يمعمتار  و سیتأس ،يساختاربند به یاجتماع -یاسیس مفهوم در نهاد

 ستازمان  کیت  یالتل  ستاختمان   م موعت  و ردیت گیمت  نشتأت  عترف  ای نقانو از هه شودیم
 نیادیت بن ستاختار  يبترا به همین منظتور و  (. 74: 817 دوورژه، ) دهدیم لیتشك را یاجتماع
 گتاه یجا مسئله، نیا و میریگیم نظر در شهروند عنوان به را افراد ما ی،اسیس و یاجتماع نظام

از جایگتاه   ریت تعب نیت ا (.442: 814 رالتز،  ) .ددهت یمت  صیتخصت  افتراد  بته  را یكسانی یاسیس
نین و قتوا  تیّت اهم و استت  برجستته  زین یحقوق قواعد مراتب سلسله مباحث در سیاسی مردم،
 یاساست  قتانون  بر همین اساس، .ردیگیم قرار سن ش مورد آنها واضع اساس بر مقررات نیز
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شتریعت  ) .ي قترار دارد ربتاالت   مرتبت  استت در  پارلمتان  آن واضتع  هه يعاد نیقوان به نسبت

 ( 28: 872 پناهی، 
توان جایگاه مردم در تأسیس تمامی مظتاهر قتدرت را تولتیف و    در یک مثا  عینی می

و قبل از فرآیند تشكیل نظام  سلطنتی توسط مردمدر فالله میان فروپاشی نظام تحلیل نمود؛ 
 ،در ایتن مقطتع   و حقتوقی مواجته بتود    -با فقدان هر گونه نظام سیاسیهشور  ،سیاسی جدید

با توجه بته ضترورت تأستیس     .بود معتبر جامعه فاقد هر گونه نظم مبتنی بر هن ارهاي قانونی
تأستیس  بته  « سیاسی جدیدتشكیل نظام »اراده مشترک مبنی بر  بامردم  نظام هن اري جدید،

 821 پُرستی عمتومی دوازدهتم فتروردین ستا       همته  بته هته   قدرت سیاسی جدید پرداختند
تتا   نتد در یک رابطه نمایندگی به م لتس متسّستان اختیتار داد    مردم بدین ترتیب .دمنتهی ش

فاقتد شتأن   هنند و به همین جهت م لس متسِسان اقدام  اساسی نسبت به تدوین الو  قانون
بلكه لرفاً به نمایندگی از سوي متردم بته    ،مستقل و ذاتی در تدوین قانون اساسی بوده است

بته تأستیس شتكل و     متردم  ،در الل او  قانون اساستی . ته استنگارش قانون اساسی پرداخ
جمهتتوري »حقتتوقی پرداختنتد و بتا راي مثبتتت و آري ختویش بته      -محتتواي نظتام سیاستی   

در یک همته پُرستی    و متعاقب آن ارچوب هُلی نظام سیاسی را تأسیس هردندهچ ،«اسالمی
ت قتدرت سیاستی   در تبیتین عمتل متردم در ستاخ    . جدید تأستیس شتد  نظام سیاسی  ،مستقیم

به  «عمل سیاسی»در یک  ،مولود ارادۀ مردم است توان گفت؛ م لس متسِسان ههجدید می
به ایتن دلیتل اهمیتت دارد     مردمسیاسی بودن عمل . پرداخت جمهوري اسالمی نظام تأسیس

یک عامل انحصاري تلقی  جمهوري اسالمی، اراده ملّت نه تنها به عنوانتأسیس نظام در هه 
بلكته   -تأسیس نظام سیاسی بدون توجه به یک نظام حقوقی پیشین یا قواعد خا  -شودمی

در ایتن لتورت نظتام حقتوقی و در      .استت هارویژه اللی آن، خلق قاعده و نظتام حقتوقی   
قانون اساسی فاقد هر گونه شأن مستقل و ذاتی است بلكه اعتبار آن بتا منبتع التلی     راس آن

اعتبتار قتانون اساستی از اراده سیاستی متردم       ر نتی ته، و د شتود سن یده متی اراده مردم یعنی 
بتر همتین   . گیرد و بدون اراده مردم، اعتباري بتراي قتانون اساستی متصتور نیستت     نشأت می

استت و   برختوردار اعتبتار و قتدرت    ازالتل او    ستنادتمامی الو  قانون اساسی به ا اساس
 . د داشتننخواهبدون وجود این الل، هی  یک از الو  قانون اساسی اعتبار 

با توجه به جایگاه آراي مردم در تأسیس نظتام جمهتوري استالمی ایتران ایتن نتی ته بته        
ساختارهاي سیاسی جملگی مولود اراده مردم است هه در  و نظام حقوقیآید هه؛ دست می
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اراده متردم در بتاالترین    بتر همتین استاس،    .یک توافق اجتماعی گسترده تولیتد شتده استت   

 آنتان  ارادهشده  ناشتی از  نهادهاي تأسیس قوا و به نحوي هه ،یاسی قرار داردجایگاه نظام س
-تأستیس  قتواي و  گوینتد « قدرتی مولّد»را رابطه میان اراده مردم هه آن  بدین ترتیب .است

استت  « خالق و مخلتوقی »یک رابطه  ،شودیاد می« شدههاي تأسیسقدرت»شده هه از آن به 
بتر   .باید تابع ختالق ختود باشتد    -از سلسله مراتب سیاسی در هر سطحی - و همواره مخلوق

 مراتتب سلستله  نظتر  از مختلتف  منتابع  و مراجع انیم روابطاساس تحلیل مذهور، از یک سو 
 گتردد  مشتخص  از این رو، بایتد . شودیم دهیسن  جایگاه آنان ی با مفهومحقوق ای و یاسیس

 یاست یس مراجتع  تا دارند قرار يباالتر  مرتب در یحقوق منابع ای و یاسیس مراجع از کی هدام
 فرادست یحقوق منابع ای یاسیس مراجع از تیّتبع به فمكلّ همواره فرودست یحقوق منابع ای

 مراجتع  تتا  استت  قتانون  واضع نظر از برتر گاهیجا صیتشخ منظور به يبندمیتقس نیا. گردند
 .ندینما تیّتبع فرادست مراجع از همواره فرودست

 بته  ؛هستتند  مراتتب سلسله تابع یاسیس قدرت ا عما  در زین یاسیس اجعمراز سوي دیگر، 
 یناشت  يبرتتر  نیا و دارد یاسیس يبرتر فرودست مقامات بر یاسیس مقام نیباالتر هه ينحو
 بته  نستبت  فرادستت  مقتام  تیّموقع يبرتر -گاهیجا از ریتعب نیا. است یاسیس مقام گاهیجا از

بتر همتین    .دارد وجود زین شده سیتأس قوا یا نهادهاي و مردم انیم  رابط در -فرودست مقام
 بتر  نیتز  آنهتا  میتان  تعامتل  بلكته  دارد وجود یطول مراتب سلسله  رابط ها آن انیم تنها نه مبنا

 نیهمت  در. ردیت گیمت  لتورت  «شتده سیتأست  قتدرت » و «ننتده هُسیتأسقدرت »  رابط اساس
ختالق   از شتده سیتأست  ينهادها «ت یّعتب زانِیم» از طریق سن ش سیاسی نظام اعتبار هر ،راستا

 .گیردقدرت لورت می
 حقوقي -شناسايي شأن نمايندگي براي تمامي ساختارهاي سیاسي .5 -1

مردم در تولید و اجراي قوانین و مقررات به نحتوي استت هته     يجایگاه آرااز یک سو 
هشور به مرحلته  بدون ارادۀ مردم و برگزاري انتخابات پارلمانی هی  قانونی در نظام حقوقی 

به یک هن ار قانونی و الزام آور تبتدیل   قرر استقانونی هه م. تولید و اجرا در نخواهد آمد
استت هته از ظترف     تحقتق ایتن شتر    شود و در حیات حقوقی جامعه وارد گتردد مستتلزم   
بنابراین شر  بته   .مردم هسب نماید يجمهوریّت عبور هند و قدرت اجرایی خود را از آرا

آمدن قوانین و مقررات در هشور این است هه مردم مستتقیماً در تشتكیل پارلمتان    فعلیّت در
متردم بته نماینتدگان در     يآرا. هننتد تفتویض   پارلمانشرهت نمایند و قدرت خویش را به 

به نحوي هه بدون حضور متردم در   ،تشكیل پارلمان از یک جایگاه بنیادین برخوردار است
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جایگتاه  . اهد شد و تولید قوانین نیتز منتفتی خواهتد بتود    انتخابات الوالً قدرتی تأسیس نخو

قتانون  و نظام نمایندگی استت و بته همتین دلیتل      مردم در تشكیل قوانین ناشی از جمهوریّت
است؛ م لتس شتوراي استالمی     هردهتصریح  اساسی در الو  پن اه و نهم و شصت و دوم

گتردد و  شوند تشتكیل متی  می ت هه به طور مستقیم و با راي مخفی انتخاباز نمایندگان ملّ
-در مسائل بسیار مهم اقتصادي، سیاسی و فرهنگی ممكن است اَعما  قوه مقننته از راه همته  

 .مردم لورت گیرد يپرسی و مراجعه مستقیم به آرا
تعیین رئیس جمهور نیتز بتراي متدت چهتار ستا  بتا راي مستتقیم متردم          ،از سوي دیگر

ر هشور منو  به تولیتد قتدرت سیاستی از طریتق     شود و تشكیل قدرت اجرایی دانتخاب می
هم چنین از نكات مدرن در قتانون   .مردم متكی است ينمایندگی است هه به آرا نظامیک 

اساسی جمهوري اسالمی ایران این است هه حاهمیّت مردم منحصر به قواي انتختابی نشتده   
در  رهبتري استاس،   بتر همتین  . است، بلكه به تمامی ساختارهاي قدرت نیز تسّري یافته است

تواند اختیارات مندرج در قانون اساسی را به فعلیّت تنها در لورتی می جایگاه رئیس هشور
متردم، قتدرت سیاستی را هستب      يدرآورد هه از طریق یک نظام جمهتوري مبتنتی بتر آرا   

بدیهی است بنیانِ م لس خبرگان رهبري نیز منحصراً در چهارچوب یک نظتام   .هرده باشد
گیرد و خبرگان از شأن و اعتبار مستقل از خالقان خود برخوردار نیستند شكل مینمایندگی 

مردم از طریتق شترهت   بنابراین . هنندبلكه اعتبار خود را از یک نظام نمایندگی تحصیل می
 هننتد در انتخابات م لس خبرگان رهبري به این م لس، قدرت سیاسی ا عطاء و تفویض می

ا مكتان اجتراي قتدرت     بته نحتوي هته    بپردازند رهبريه شناسایی تا به نیابت از سوي مردم ب
 . پذیر استنمایندگی امكان نظاملرفاً از طریق  رهبري

تقتدّم هلمت  جمهوریّتت بتر هلمت  استالمیّت در       نكته قابل توجه در قانون اساسی ایران، 
الزمت    یعنتی « حكومت ایران جمهوري اسالمی است» است؛ نگارش الل او  قانون اساسی

مبنتاي   است هته بتر   سیاسیاجراي موازین اسالم و احكام شریعت مقدس، وجود یک نظام 
با توجته بته انتختاب مبتانی دینتی       الزم به ذهر است .انتخاب و اراده مردم تشكیل شده باشد

توسط مردم، دیگر مسئله این نیست هه یكی از دو متلفه بر دیگري اولویّت دارد بلكته تنهتا   
دهد هه نظتام  این عبارت به وضو  نشان می. است« جمهوریّت»یاسی به مفهوم شكل نظام س

ی تواند اهداف قانون اساسی را به عنوان یک میثتاق ملّت  نمایندگی تنها سیستمی است هه می
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قتانون اساستی    التو  هتی  یتک از    ،به مرحل  اجرا درآورد و بدون وجود نظتام نماینتدگی  

  .توانند به فعلیّت درآیندنمی
 مايندگي و محدوديّت اختیارات كارگزاران نظام ن .1-6

از یک سو قانون اساسی به عنوان میثاق میان مردم تنظیم شتده استت و بتر همتین استاس      
بتته  -قتتانون اساستتی -اختیتارات متتردم لتترفاً در چهتارچوب یتتک قتترارداد اجتمتتاعی معتین   

بتدیهی استت شناستایی اختیتارات اضتافی بتراي هتارگزاران        . حكومت تفویض شده استت 
باشد؛ وقتی مطتابق التل ششتم قتانون     ستلزم رجوع م دد به مردم و اخذ اجازه از آنان میم

تواند بدون مراجعه به آراي مردم تشتكیل گتردد، مفهتوم مختالفش     اساسی هی  قدرتی نمی
. این است هه هر قدرتی هه در ختارج از نظتام نماینتدگی تشتكیل شتود فاقتد اعتبتار استت        

ون اساسی التوالً بتا ذات نظتام نماینتدگی و حاهمیّتت قتانون در       بنابراین قدرتی فراتر از قان
توانتد از دایتره توافتق اولیته متسِستان      تعار  است و اختیارات حكومت و هارگزاران نمتی 

فراقانون اساسی تلقی هردنِ اختیارات هارگزاران به این معنا خواهد بود هه نته  . ت اوز نماید
-ند بلكته متی  اتر از سازندگان قدرت قرار گرفتههاي تأسیس شده در سطحی فراتنها قدرت

 .توانند اختیارات خالقِ خود را نیز نادیده بگیرند
از یک سو، مقنن اساسی به این نكته توجه داشته است هته حتق تعیتین سرنوشتت متردم      
مستلزم این است هته قتدرتی منحصترًا محتدود بته حكومتت تفتویض شتود؛ زیترا اوالً، در          

. قدرت، از حق تعیین سرنوشت مردم فقط نامی بیش نخواهد ماند لورت تفویض نامحدود
ثانیاً، چنین شأن و هرامت ذاتی انسان همراه با آزادي او هه در قانون اساستی متورد تصتریح    
قرار گرفته است مستلزم این است هه تفویض هر گونه قدرتی به حكومتت، در چهتارچوب   

 . معینی محدود گردد
 را نیتز  ترتیب و شیوه خالتی  براي تضمین حاهمیّت مردم، یقانون اساساز سوي دیگر، 

ارچوبی بتراي  هت چو  جهت ا عما  حاهمیّت و استفاده از قدرت سیاسی در نظر گرفتته استت  
؛ مانند آن چه هه در عنوان و الو  منتدرج  بینی هرده استساختارهاي قدرت سیاسی پیش

حتق حاهمیّتت   »مقتنن ستخن از    در فصل پن م قانون اساسی مورد تأهید قرار گرفته است و
بتا در نظتر گترفتن مبتانی     بر همتین استاس،    .را مطر  هرده است« مردم و قواي ناشی از آن
و  متردم ضرورت دارد تا م تراي ا عمتا  حاهمیّتت مطتابق بتا اراده       مندرج در قانون اساسی

و در غیتر ایتن لتورت،     رعایت ساختارهاي شكلی مندرج در قانون اساسی لتورت گیترد  
یمی مانند حاهمیّت مردم بر سرنوشت ختویش، نظتام نماینتدگی و جمهوریّتت تنهتا در      مفاه
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حقتوقی ختود را از چهتارچوب نظتام      -لورت باقی خواهد ماند، اگر هلیه نهادهاي سیاسی

 . نمایندگی و آثار آن خارج هنند
 

 گیري نتیجه

ر در اندیشتته سیاستتی غتترب، حاهمیّتتت متتردم مستتتلزم وجتتود مبتتانی، التتو  و ستتاختا   
دموهراتیک به نحوي است هه اراده مردم در مراحتل مختلتف ستاخت، راهبتري و التال       

در یتک نظتام نماینتدگی،    . قدرت سیاسی را به مثابه یک بنیانِ بی بدیل مقترر نمتوده استت   
هاي بنیادین و از ستوي  الل بر این است هه از یک سو مردم به عنوان الیل و لاحبان حق

تضمین . ام سیاسی به عنوان نماینده مورد شناسایی قرار گیرنددیگر، م موعه هارگزاران نظ
این حق مستلزم پذیرش آثار و نتایج نمایندگی از سوي حكومت است و ضترورت دارد تتا   
نمایندگی در مفهوم یک بنیان انحصاري براي تبدیل قدرت سیاسی به قدرتی مشروع تلقتی  

 . گردد
در اندیشته سیاستی غترب بتا قتانون       نظر از این هه مبتانی تشتكیل قتدرت سیاستی    لرف

هتاي مشتترک فراوانتی    اساسی جمهوري اسالمی ایران تفاوت قابل توجهی دارد اما ویژگی
اي متأثر از مبتانی  با اندیشه( ره)حضرت امام خمینی . نیز در هر دو اندیشه قابل مشاهده است

صتریح داشتتند   شریعت مقدّس هه همین تفكر در قانون اساسی ایران نیتز وارد شتده استت ت   
م لس متسسان اگر اعتبار دارد براي ایتن استت هته م لتِس مبعتوم از مّلتت استت،        »هه؛ 

بتر حاهمیّتت متردم در چهتارچوب نظتام      « میزان راي ملّت استت، ختود ملّتت میتزان استت     
قدر متیقن این است هه مردم از جایگاه انحصاري در اعتباربخشتی  . نمایندگی تأهید هردند
ون اساستی برخوردارنتد و استتقرار نظتام نماینتدگی در تمتامی شتئون        به م موعه الو  قتان 

بدیهی استت قتانون اساستی جمهتوري     . حكومت مورد تأهید مقنن اساسی قرار گرفته است
اسالمی ایران در مبانی و الو  متعددي به حاهمیّت مردم توجه داشته و در همین راستتا بته   

ه مطابق الو  متعتدد از جملته التل او ،    شناسایی نظام نمایندگی پرداخته است؛ آنچنان ه
مردم در جایگاه خالقان نظام جمهوري اسالمی قترار دارنتد و تمتامی التو  قتانون اساستی       

بتدین ترتیتب قتانون اساستی و م موعته نظتام       . اعتبار خود را از این الل دریافت متی هنتد  
سازندگان ختود  گردند و شأنی مستقل از ي مردم تلقی میحقوقی به عنوان آفریده -سیاسی
به تبع این اندیشه، از حیث ساختار، تأستیس هتر شتكلی از قتدرت منحصتراً بایتد از       . ندارند
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بنتابراین مفهتوم نماینتدگی    . طریق نظام نمایندگی لورت گیرد تا از اعتبار برخوردار گردد

بتدیل استت،   در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک ذات، جوهر و بنیان بتی 
حقتوقی، شتأن و اعتبتار ختود را از      -حوي هه قانون اساسی و تمامی ساختارهاي سیاسیبه ن

توانتد حاهمیّتت متتثر متردم بتر سرنوشتت       هنند و این مفهوم از نمایندگی میآن هسب می
نقطه قوّت قانون اساسی جمهوري استالمی ایتران در ایتن استت هته      . خویش را مستقر سازد

هاي فراوانی جهتت تضتمین حاهمیّتت    دینی، از قابلیّت ضمن برخورداري از مبانی ارزشمند
مردم بر سرنوشت خویش در چهتارچوب نظتام نماینتدگی برختوردار استت، تتا جتایی هته         

-و رهبتري، اراده و رضتایت متردم را در مشتروعیّت    ( ره)هاي حضترت امتام   مطابق دیدگاه

 .توان نادیده گرفتبخشی به نظام را نمی
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