حاکميّت مردم در مفهوم مدرن؛
«فراساختاري بودن حق حاکميّت»
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استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم ،قم ،ایران
پذیرش0041/00/34 :

دریافت49/03/03 :

چکيده
تضمین حقوق بنیادین در جامعه مستلزم وجود مبانی ،اصول و ساختارهای دموکراتیک است .از
یک سو پذیرش آراء مردم در حوزههای متعدد از حقوق بنیادینی است که میتواند از حق حاکمیّت
مردم محافظت نماید و نظام نمایندگی را به یک سیستم واقعی و کارآمد تبدیل کند .از سوی دیگر
این حق نباید و نمیتواند در چهارچوب ساختار رسمی یا نظام حقوقی محدود شود .حاکمیّت در
مفهوم مدرن مستلزم این است که؛ اوالً ظرفیّت انعكاس اراده مردم از مجاری متعدد وجود داشته
باشد و ثانیاً در صورت تعارض میان اراده مردم با ساختارهای رسمی یا نظام حقوقی ،ضرورت
دارد رفع تعارض به نفع اراده مردم صورت گیرد .در یک نظام دموکراتیک ،سندی به نام قانون
اساسی نمیتواند با ارادۀ مردم در تعیین خیر مشترک و سرنوشت فردی آنان مغایرت داشته
باشد.
در یک رویكرد مدرن به حاکمیّت ،هر شكلی از قدرت سیاسی میبایست خود را با اراده
سیاسی مردم تطبیق دهد تا از مشروعیّت برخوردار گردد.
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واژگان کليدي :حاکمیّت ،قدرت سیاسی ،حقوق اساسی ،قانون اساسی ،نمایندگی.

 .1مقدمه
مفهوم حاکمیّت و جایگاه آن در باور هر ملّت از مسائلی است که میتواند در تقسیمبندی
نظامهای سیاسی و نحوه توزیع حقوق و آزادیها مؤثر باشد .عوامل مختلف تاریخی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بر نحوه درک مردم از حق حاکمیّت مؤثر است به نحوی
که تاریخ حقوق اساسی گویای این است که غالب ًا نظامهای سیاسی از نظر شكل و محتوا
محصول طرز تفكر اکثریت مردم همان جامعه است .در عصر مدرن ،منشأ حاکمیت و
قدرت سیاسی به اراده مردم مستند میگردد اما هنوز تنگناهای متعددی برای حاکمیت
مؤثر مردم وجود دارد .از یک سو اصل بر این است در جامعهای که توجه به حقوق
بنیادین انسان به صورت سنت و فرهنگ عمومی درآمده است ،نظام سیاسی قادر نیست
تا بهعنوان ابزاری در مقابل اراده ملّت تبدیل شود .از سوی دیگر این احتمال وجود دارد
که کارگزاران نظام با تكیه بر ساختارهای رسمی و نظام حقوقی ،عمالً در جایگاه خالق
نظام قرار گیرند و به مانعی مهم در تحقق حاکمیت واقعی مردم تبدیل شوند و مفهوم حق
حاکمیّت مردم را از درون تهی کنند .در شرایطی که حقوق اساسی بهعنوان یک حق و
دغدغه مورد توجه قرار نگرفته باشد و در روابط میان مردم به یک فرهنگ تبدیل نشده
باشد ،قدر متیقن این است که نظام حقوقی به تنهایی قادر به تضمین حقوق بنیادین
نخواهد بود بلكه از این ظرفیت نیز برخوردار است تا به یكی از موانع مهم در مقابل حقوق
و آزادیهای مردم تبدیل شود .با گذشت چند قرن از نهضت قانون اساسی گرایی و
تجربه تاریخی ،هنوز مجموعه ای از مباحث پیرامون حاکمیت واقعی مردم و سؤاالتی
مرتبط با آن مطرح میشود؛ قانون اساسی و مجموعه نظام حقوقی از چه ماهیتی برخور
است؟ آیا حاکمیّت مردم منحصر ًا از طریق ساختارهای رسمی و نظام حقوقی محقق
میگردد؟» دغدغههای مذکور با توجه به این فرض مطرح میشود که در یک نظام
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سیاسی مبتنی بر آراء مردم ،نظام حقوقی به تنهایی قادر نخواهد بود تا تمامی زوایای
اراده مردم را منعكس نماید.
در یک نظام دموکراتیک ،حق اصالح قوانین اساسی و عادی برای مردم بهعنوان یک
حق بنیادین در نظر گرفته میشود به نحوی که اراده مردم از طریق نهادهای رسمی و
غیر رسمی منعكس میگردد و به تبع آن ،ظرفیت وقوع اصالحات متعدد در حوزههای
مختلف زندگی سیاسی -اجتماعی مردم مستمراً وجود دارد .به عبارت دیگر برای
کارگزاران نظام سیاسی وظیفهای جز کشف اراده مردم متصور نیست و بر همین مبنا،
قانون منحصراً ابزاری برای انعكاس اراده مردم تلقی میگردد و شأنی بیش از این ندارد.
ایده اصلی در این مقاله این است که در یک نظام دموکراتیک ضمن شناسایی
مكانیسمهای متعدد برای انعكاس آراء و دیدگاههای مردم ،ضرورت دارد تا این اصل
بنیادین مورد تضمین قرار گیرد که؛ «مجموعه نظام سیاسی -حقوقی منحصراً در جایگاه
ابزاری برای انعكاس اراده مردم است و نمیتواند در مقابل خالق خود قرار گیرد ».بدیهی
است یک نظام نمایندگی واقعی ،تنها در صورت باقی نخواهد ماند بلكه در محتوا نیز از
اصول نمایندگی تبعیت خواهد کرد به نحوی که در صورت تعارض میان نظام حقوقی
مستقر و اراده سیاسی مردم« ،فراساختاری بودن حاکمیّت مردم» بهعنوان معیار در نظر
گرفته میشود .بر همین اساس در یک رویكرد مدرن ،هر شكلی از قدرت سیاسی
میبایست خود را با اراده سیاسی مردم تطبیق دهد تا از مشروعیّت برخوردار گردد.
سؤال پژوهش حاضر این است که؛ چه رابطهای میان «حق حاکمیت مردم» و
«فراساختاری بودن حق حاکم ّیت » وجود دارد؟

 .2مبانی و مشروعيت قدرت سياسی و تأثير آن بر حقوق بنيادین
از عصر باستان تا به امروز نظامهای متعددی را میتوان یافت که بدون نیاز به ارتباط با
اراده و رضایت مردم به اعمال حاکمیّت پرداخته اند .بر همین مبنا اگر حاکمیّت در مفهوم
مدرن  -متفاوت با حاکمیّتهای متعارف و غالباً شكلی -در این پژوهش مورد توجه قرار
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میگیرد ،دلیل آن ضرورت تبیین ویژگیهای حاکمیّت واقعی در مقابل حاکمیّت شكلی
مردم است .بر همین اساس تضمین حق تعیین سرنوشت مستلزم شناسایی اراده و
رضایت مردم بهعنوان مبنای انحصاری در مشروعیت بخشیدن به هر شكلی از قدرت
سیاسی است و تنها در این صورت میتوان از تضمین حقوق بنیادین سخن به میان
آورد.
برای تبیین ارتباط میان حقوق بنیادین و قدرت سیاسی و تأثیر آن در شكل گیری دو
نوع حاکمیت -واقعی و شكلی -ناگزیریم ابتدا به اوصاف و ویژگیهای قدرت سیاسی
بپردازیم .یكی از مهمترین مباحث در تشكیل قدرت سیاسی در نظریههای فدرالیسم قابل
مشاهده است .این دیدگاه با گذر از گفتمانهای متعدد سیاسی میان مردم و صاحبان
اندیشه در قرن هجدهم تبلور یافت و بر قدرت سیاسی مشروع مبتنی بر آراء و رضایت
مردم به منظور تضمین آزادی تأکید کرد؛ از یک سو قدرت و آزادی با انسان متولد
میشود و با او زندگی میکند اما تفاوت هایی با یكدیگر دارند .مبانی قدرت با مفاهیم؛
«تبار» « ،0مرد ساالر»  ،2آمرانه ،سلطنت و حاکمیّت الهی مرتبط است و قدرت به مفاهیم
تمرکز و سلسله مراتب گرایش دارد و جذابیّت و شیفتگی در طبیعت آن نهاده شده است.
از سوی دیگر مبانی آزادی با خصوصیّات؛ شخصی بودن ،فردگرایی و حیاتی بودن
مرتبط است .تمامی قوانین اساسی و کلیه نظام های حكومتی در محدوده و تحت عنوان «
توازن و تعادل قدرت به وسیله آزادی » به حیات خود ادامه می دهند اما قوانین اساسی
ممكن است در ساختاری متفاوت یعنی با فرمول « توازن و تعادل آزادی به وسیله قدرت
» به حیات خود ادامه دهند ،0[ .ص ]079-070در یک تقسیم بندی دیگر با دو اصطالح
قدرت و اقتدار مواجه هستیم؛ اقتدار قدرتی مشروع 0است که مردم بهعنوان منشأ قدرت
مورد شناسایی قرار میگیرند و حاکمان نیز از طریق قانون ،حق اعمال قدرت را از سوی
مردم کسب مینمایند ،2[ .ص ] 991 - 999به عبارت دیگر مجموعه قدرت سیاسی که از
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1. Familial.
2. Patriarchal.
3. Legitimate.
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طریق قوای سه گانه و سایر اجزاء حكومت اعمال میگردد در صورتی قادر به تضمین
حقوق بنیادین است که با اراده و رضایت مردم منطبق باشد و این رابطه به مشروعی
قدرت منتهی میگردد .بر همین اساس قدرت سیاسی که بدون گذر از یک فرآیند
دموکراتیک تولید و اعمال شود ،نامشروع تلقی میگردد و به طور اجتناب ناپذیر به نقض
حق تعیین سرنوشت مردم -بهعنوان یک حق بنیادین -منجر خواهد شد.
قدرت اعم از مشروع یا نامشروع غالباً در یک ساختار سیاسی -حقوقی تعین مییابد
به نحوی که موجود ّیت قدرت سیاسی مستلزم سازمانبندی سیاسی است تا از طریق
سازمانهای سیاسی و به وسیله فرمانروایان اعمال شود [ ،0ص  ]231اما نكته اصلی این
است که قدرتمندترین شخص ناگزیر است تا قدرت خود را به صورت مشروع درآورد تا
مردم را به اطاعت از خود وادار کند و در غیر این صورت هرگز چنان قدرتمند نخواهد
بود تا برای همیشه در جایگاه فرمانروا باقی بماند .بر همین اساس و در تبیین مفهوم
مشروعیّت قدرت سیاسی و تفكیک آن با قدرت نامشروع ،روسو معتقد است زور یک
قدرت بدنی است و این امكان وجود ندارد که آثار معنوی بر آن مترتب شود و زور
نمیتواند به ایجاد حق منجر شود و در نتیجه انسان ناگزیر است که تنها از قدرت مشروع
پیروی کند [ ،9ص ]4-8؛ بنابراین تاریخ حقوق اساسی از دوران باستان تا به حال گواه
این مدعا است که اوالً تشكیل قدرت سیاسی لزوماً ارتباطی به اراده و رضایت مردم
ندارد .ثانی ًا رضایت مردم معموالً در مرحله ایجاد یک نظام سیاسی جدید مورد توجه قرار
میگیرد و با استقرار قدرت ،ابزارهای اطمینان آوری برای احراز مشروعیّت قدرت
سیاسی مستقر پیشبینی نمیشود .در نتیجه قدرت که ذاتاً تمایل به فساد دارد قادر است
بلكه ناگزیر است برای حفظ خود ،در مقابل حقوق و آزادیهای بنیادین مردم قرار گیرد و
به همین دلیل است که نظام سیاسی غیر دموکراتیک برای حفظ موقعیّت خود چارهای جز
تجاوز به حقوق و آزادیهای مردم ندارد و این تعدی میتواند مستند به نظام حقوقی
باشد .نكته قابل توجه این است که مبانی قدرت سیاسی رابطه مستقیمی با کیفیّت تحقق
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حقوق بنیادین دارد و بر همین اساس ضرورت دارد تا رابطه میان قدرت سیاسی ،حقوق
بنیادین و حاکم ّیت مردم مورد بررسی قرار گیرد.
قدر متیقن این است که در یک جامعه دموکراتیک ،قدرت سیاسی از بستر یک قرارداد
اجتماعی ظهور میکند و اراده و رضایت مردم منحصراً مبنای مشروعیت و اعتبار آن
است .مسأله اصلی عموم ًا در نظام هایی یافت میشود که اراده مردم تنها در زمان
تأسیس قانون اساسی مورد توجه قرار میگیرد در حالی که ضرورت دارد تا اراده و
رضایت مردم به طور مستمر احراز شود به نحوی که در تمامی فرآیندهای ساخت،
راهبری و اصالح قدرت سیاسی ،اراده آنان بهعنوان تنها مبنای ساخت قدرت سیاسی
مشروع تلقی گردد .بنابراین در فرضی که مبانی قدرت سیاسی را به اراده و رضایت
مردم منتسب نماییم میتوان این فرض را مطرح کرد که مشروعیّت قدرت سیاسی ارتباط
مستقیمی با پیش بینی ساختارهای الزم در انعكاس اراده و رضایت مردم دارد.
در ادامه پژوهش ،این نكته را دنبال خواهیم کرد که حق حاکمیت ،قدرت سیاسی و
حقوق بنیادین چه ارتباطی با ماهیت قدرت سیاسی دارد و چگونه قادر است تا حق
حاکمیت را بهعنوان یک حق بنیادین تضمین کند؟

 .3ساختارهاي سياسی -حقوقی؛ ابزار انعکاس اراده سياسی مردم
این فرض قابل تصور است که قدرت سیاسی همواره با مشروعیت قدرت سیاسی یكسان
تلقی نمیگردد و حاکمیت قانون نمیتواند لزوم ًا بهعنوان انعكاسی از ارادۀ مردم باشد.
قدرت در شرایطی میتواند بهعنوان قدرتی مشروع تلقی گردد که تمامی اجزاء آن،
انعكاسی از اراده سیاسی هر نسل باشد .بر این اساس هر قدرتی هر چند در قالب قوانین
و مقررات الزم االجرا درآمده باشد لزوم ًا نمیتواند مشروع تلقی گردد مگر این که در یک
فرآیند دموکراتیک تولید شده و با حقوق بنیادین تعارضی نداشته باشد .در این فرض
اصل بر این است که هیچ نسلی نمیتواند و نباید قوانین مورد نظر خود را به نسلهای
بعدی تحمیل کند بلكه مردم در هر عصر باید از صالحیت خودقانونگذاری برخوردار
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باشند تا حق حاکمیت هر نسل بهعنوان یک حق بنیادین در حوزههای تقنینی و اجرایی
عینیت یابد.
در راستای تكمیل مباحثی که در تبیین رابطه میان قدرت سیاسی و حقوق بنیادین
مورد بررسی قرار گرفت ،اصل بر این است که مردم در جایگاه انحصاری سازندگان
قدرت سیاسی مشروع قرار دارند و قدرت در رابطه میان فرمانروا و فرمانبران اصوالً از
ماهیّت سیاسی برخوردار است .سیاسی بودن ماهیّت قدرت به این دلیل مورد تأکید قرار
میگیرد تا از یک سو منشأ و اعتبار قدرت سیاسی منحصراً به اراده مردم مرتبط گردد و
از سوی دیگر عمل سیاسی مردم در تأسیس نظام سیاسی -حقوقی برجسته گردد تا
فرمانروایان نتوانند مشروع ّیت اَعمال خود را به پدیدهای غیر از اراده سیاسی مردم
مستند کنند .بدین ترتیب؛ زمانی که مردم تصمیم دارند تا مطابق اصول و براساس
ضرورت حیات اجتماعی در کنار یكدیگر زندگی کنند و خود را مكلف به تبعیّت از قوانین
و هنجارهای اجتماعی نمایند که خود در تأسیس آن سهیم بودهاند ،ما با یک عمل سیاسی
منتسب به مردم مواجه هستیم که محصول آن تشكیل یک جامعه سیاسی است که به
تولید نیرویی به نام قدرت سیاسی مشروع منتهی میشود .توانایی مردم در تشكیل قدرت
سیاسی به منزله شناسایی قدرت تأسیس کننده 0است که بهعنوان منشأ انحصاری در
تولید و اصالح قدرت سیاسی به کار میرود .این مفهوم از قدرت در باالترین سطح از
سلسله مراتب قدرت سیاسی قرار دارد به نحوی که منشأ حیات و استمرار هر گونه
قدرت سیاسی است .بر همین مبنا ،حق تعیین سرنوشت مردم در مفهوم مدرن به شكل و
محتوایی خاص از حاکمیت اشاره دارد که در صورت تعارض اراده سیاسی مردم با
عملكرد حكومت ،هیچ ساختاری را بر نمیتابد .به عبارت دیگر اراده سیاسی مردم مانند
برگ برنده عمل میکند که در زمان ظهور ،ساختارهای مختلف را تابع اراده سیاسی خود
میگرداند .نكته قابل توجه این است که حاکمیّت مدرن با حاکمیت پویا -قدرت
تأسیسکننده مستمر  -تناسب دارد .قدرتی که صرفاً در زمان ساخت قانون اساسی ویا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Constituent Power

111

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،02شماره  ،3پاييز 5331

تشكیل پارلمان ایجاد میشود و سپس به حاشیه میرود نمیتواند حاکمیت مردم را در
مفهوم مدرن محقق نماید .حاکمیت مردم در مفهوم مدرن به وضعیتی اشاره دارد که
قدرت تأسیسکننده همواره در تمامی جریانهای سیاسی -حقوقی سیال است و به
سازندگی خود ادامه میدهد .در این فرض ،نظامی مشروع تلقی میگردد که ظرفیت
تأسیس قدرت سیاسی مستمر را برای مردم مورد شناسایی قرار دهد .این قدرت همان
ظرفیتهایی است که میتواند اراده سیاسی مردم را در قالبهای رسمی و غیر رسمی به
عینیت درآورد .به عبارت بهتر مفروض این است که نهادهای رسمی در جایگاه نمایندگان
مردم قرار دارند اما نمیتوانند و نباید مانع ظهور اراده مردم از طرق دیگر گردند .بدیهی
است مردم با انتخاب نمایندگان خود ،دست از کار نخواهند کشید بلكه از طرق مختلف بر
چگونگی اعمال قدرت در حوزههای مختلف تأثیر خواهند گذاشت .وجود ابزارهای متعدد
به منظور انعكاس اراده سیاسی مردم و تأثیر آن بر تمامی مظاهر قدرت در یک نظام
سیاسی میتواند به مشروعیت قدرت سیاسی ،تأمین حقوق و آزادیهای بنیادین و
حاکمیت مؤثر مردم بر سرنوشت خویش منتهی گردد.
فرض بر این است که مهم ترین غایت حكومت در یک نظام دموکراتیک ،تضمین
حقوق بنیادین است و در نتیجه ساختارهای سیاسی -حقوقی منحصراً در جایگاه
ابزار ی برای انعكاس اراده مردم و تضمین حقوق و آزادی ها مورد استفاده قرار می
گیرند و نمی توانند خود به عنوان یک هدف در نظر گرفته شوند .بر همین اساس ،حق
تعیین سرنوشت یا حق خود تصمیم گیری1لزوماً و ماهیتاً نمیتواند در ساختارهای
سیاسی -حقوقی محدود شود؛ این حق متعلق به مردم است تا در راستای رسیدن به
استقالل و تعیین شرایط بین المللی مورد استفاده قرار گیرد و نیز حقی متعلق به
جمعیّت مستقر در یک دولت است تا برای تعیین شكل حكومت و مشارکت مردم در
ادارۀ کشور مورد استفاده قرار گیرد ] 1[ .از یک سو حق خود تصمیم گیری فرد
ناشی ا ز ویژگی خود مختاری انسان است و بر همین اساس ،فردی آزاد است که از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توانایی الزم در تصمیم گیری در امور زندگی خود بر اساس ارزش های مورد نظر
خویش برخوردار باشد ،6[ .ص ]209این خودمختاری ،ریشه در شأن و کرامت ذاتی
انسان دارد زیرا هر انسانی از خود ارزشی ذاتی 0برخوردار است [ ،7ص ]23و
تضمین خودارزشی ذاتی موضوعی نیست که منحصراً در ساختار یک نظام سیاسی-
حقوقی محدود گردد.
از سوی دیگر استمرار و حفظ شأن و کرامت ذاتی انسان مستلزم شناسایی
آزادی انسان و اصل خود حاکمیّتی فرد است که این اصل در عناوین مختلف و جلوه
های متعدد از قبیل خود حاکمیّتی2و خود قانونگذاری یا خود آیینی

0

قابل انعكاس

است [ ،8ص .]011-010بدین ترتیب مشروعیت دموکراتیک به طور آشكار از ارتباط با
حق خودمختاری فردی ناشی میشود به نحوی که تصمیم گیری دموکراتیک در مورد
یک موضوع معین و مشروع ّیت آن منوط به شناسایی حق خود مختاری فردی است [،4
ص .]06نكته قابل توجه این است که اوالً انسان از آزادی نامحدود برخوردار نیست بلكه
آزادی در چهارچوبی عقالنی مورد نظر است [ ،03ص ]99و ثانیاً در راستای تضمین
حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ،آزادی بهعنوان یک اصل در نظر گرفته میشود و
محدودیت تنها یک استثنا است؛ در تبیین آزادی در مفهوم مثبت ،مسأله و سؤال اصلی این
نیست که آزاد هستم که چه کنم ویا که باشم .بلكه سؤال دقیق این است که چه کسی بر
من فرمان میراند .کیست که تصمیم میگیرد و چه کسی میتواند تصمیم بگیرد که فرد
چگونه باید رفتار کند [ ،00ص .]294بدیهی است مردم نمیتوانند قدرتی را تفویض کنند
که در تعارض با حقوق بنیادین انسان است و حكومت هم نمیتواند قدرت ناشی از
نمایندگی را به نحوی اعمال کند که مفهوم آزادی و عقالن ّیت را از درون تهی نماید [،02
ص.]946
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براساس توصیف بعمل آمده از مفهوم آزادی ،قدر متیقن این است که شناسایی
انسانی آزاد و مختار به استقرار اصول خود آیینی و خود حاکمیّتی در یک نظام سیاسی
منتهی میشود و حقوقی مانند ادارۀ نظام سیاسی و تنظیم قدرت سیاسی جملگی متأثر از
شناسایی این اصول است .مطابق استدالل مذکور ،در یک نظام دموکراتیک ،ساختارهای
سیاسی -حقوقی منحصراً برای انعكاس اراده مردم تشكیل یافته اند و تا زمانی که قادر
به پاسخگویی به وظایف ذاتی خود یعنی تضمین حقوق بنیادین باشند از اعتبار و
مشروعیت برخوردار خواهند بود .بنابراین ساختارها نه تنها بهعنوان مجرای انحصاری
در انعكاس اراده مردم در نظر گرفته نمیشوند بلكه مردم از طرق مختلف میتوانند نسبت
به انعكاس اراده آزاد خود اقدام نمایند.

 .4قانون اساسی در مفهوم مدرن؛ تقدم امر سياسی بر حقوقی
با بررسی مبانی قدرت سیاسی و تأثیر آن بر حقوق بنیادین ،این نتیجه حاصل شد که
تشكیل قدرت در یک نظام دموکراتیک ،ماهیت ًا از یک عمل سیاسی منتسب به اراده مردم
نشأت میگیرد که در ساختارهای سیاسی -حقوقی تعین مییابد و این ساختارها صرفاً
بهعنوان ابزاری جهت تضمین حق حاکمیّت مردم تلقی میگردند و شأنی بیش از این
ندارند .در این میان قانون اساسی در یک نظام هنجاری از جایگاه ویژهای برخوردار است
به نحوی که گاهی از آن بهعنوان یک پدیده مقدس نام برده میشود در حالی که خود،
محصول اراده سیاسی مردم است .به منظور تبیین جایگاه قانون اساسی در رابطه میان
مردم و حكومت ،ضرورت دارد ابتدا ویژگیهای قانون اساسی در مفهوم مدرن را مورد
توجه قرار دهیم؛ تاریخ گویای آن است که الزام ًا آن چه که در سندی رسمی بهعنوان
قانون اساسی به ثبت رسیده است اجرا نمیشود و اصولی که در عمل جاری است همان
نیست که در قانون اساسی ترسیم شده است .از سوی دیگر الزم است تفكیكی میان
«سازماندهی و توزیع غیر رسمی قدرت سیاسی» و «سازماندهی و توزیع رسمی قدرت
سیاسی» صورت گیرد همان گونه که تفكیک میان «ساختار واقعی و ساختار حقوقی یک
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نظام سیاسی» قابل تصور است ،00[ .ص ]070در یک رویكرد مدرن ،حاکمیت مردم
بهعنوان یک اصل بنیادین است و برتری قانون اساسی از مشتقات اصل حاکمیّت مردم
تلقی میگردد و بدین ترتیب اصل برتری قانون اساسی همان بازتابی از اصل حاکمیت
مردم است [ ،09ص .]070در این رویكرد ،اصوالً تفكیک میان نظام سیاسی مبتنی بر
دموکراسی و نظام توتالیتر در چگونگی اعمال حق حاکمیت مردم نهفته است و بر همین
مبنا ،قانون معتبر و الزماالجرا قانونی است که صرفاً توسط مردم مورد پذیرش قرار
گیرد [ ،01ص.]04
در ادامه توصیف ویژگیهای یک قانون اساسی مدرن ،دیدگاه مارتین الگلین در ارائه
نظریه مشروطه و تأکید بر قانون اساسی بهعنوان یک مفهوم عینی قابل توجه است.
الگلین بر این باور است که هر قانون اساسی و با هر کیفیتی قادر نیست تا نظام سیاسی
را به یک قدرت مشروطه تبدیل کند .الگلین در ادامه بحث خود از دیدگاه توماس پین که
در ساخت قانون اساسی فدرال آمریكا تأثیر گذار بوده است بهره میبرد؛ قانون اساسی
نمیتواند صرفاً در یک چهارچوب آرمانی تبیین شود بلكه ضرورت دارد از وجودی
واقعی و عینی نیز برخوردار باشد و در غیر این صورت ،میتوان ادعا کرد که نظام
سیاسی مورد نظر ،فاقد قانون اساسی است .پین ادامه میدهد؛ با توجه به این که قانون
اساسی مقدّم بر حكومت است بنابراین یک قانون اساسی واقعی باید از ویژگیهای یک
خالق برخوردار باشد و بتواند عمالً در باالترین جایگاه نظام سیاسی قرار گیرد [،06
ص .]089بدین ترتیب از یک سو قانون اساسی دموکراتیک قانونی مبتنی بر سنّت نیست
بلكه هدف آن این است که رویههای طوالنی مدت و مستقر در جامعه را مورد بررسی
انتقادی قرار دهد [ ،07ص .]293از سوی دیگر آن چه برتری اراده سیاسی مردم را به
نمایش میگذارد ،رابطه میان مردم ،حاکمیت و قانون اساسی است که یک جریان مستمر
را ایجاد میکند [ ،08ص .]768نكته قابل توجه این است که قانون اساسی مدرن ،اصل
برتری اراده سیاسی مردم را مورد تضمین قرار میدهد؛ این اصل از یک سو بهعنوان
معیاری در سنجش یک نظام دموکراتیک استفاده میشود و از سوی دیگر بر این نكته
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تأکید دارد که دولت ناشی از قانون اساسی با مفهوم امر سیاسی در هم تنیده شده است
و بر همین مبنا ،امر سیاسی مقدم بر تشكیل دولت است یعنی امر سیاسی در جایگاه بنیان
دولت قرار دارد [ ،04ص .]000بنابراین و مطابق با استدالل مذکور ،یک معیار هنجاری
برتر -قانون اساسی -نمیتواند منحصر ًا برای رفع تعارضهای موجود در یک جامعه
سیاسی در نظر گرفت بلكه این سیاست است که میتواند زمینه الزم را برای تحقق عمل
حكمرانی مؤثر ایجاد کند زیرا امر سیاسی بر دولت تقدم دارد .بدیهی است تأثیر تقدم امر
سیاسی بر مفهوم دولت ،ما را به یک نتیجه مهم یعنی استقالل امر سیاسی رهنمون میکند
تا حاکمیت مؤثر مردم تأمین گردد .به عبارت دیگر این امكان وجود ندارد تا امر سیاسی
را تابع قواعدی در نظام تصمیم گیری حقوقی نماییم زیرا تأمین رفاه و آسایش انسان
بهعنوان یک ضرورت بنیادین است و در نتیجه ،موجب تقدّم امر سیاسی بر منطق حقوقی
میگردد [ ،23ص.[023-000
در راستای توجیه تقدم امر سیاسی بر حقوقی و تأثیر آن بر حقوق بنیادین میتوان
اینگونه استدالل کرد؛ تضمین اصل خود آیینی و خود حاکمیتی در هر جامعه مستلزم
وجود ساختارهای سیاسی -حقوقی مناسب است .کارآمدی ویا نقص عملكرد قوا ارتباط
مستقیمی با ساختارهای سیاسی -حقوقی و اصول بنیادین یک نظام سیاسی دارد.
ساختار یک نظام سیاسی همانند یک سیستم به هم پیوسته است تا اجزاء آن در ارتباط با
یكدیگر ،نقشی را بیافرینند تا اهداف مورد نظر نظام سیاسی را به عینیّت درآورند .بر
همین اساس میان مفهوم مشروع ّیت از یک طرف و ساختارهای یک نظام سیاسی-
حقوقی از طرف دیگر ارتباطی مستقیم وجود دارد .در این میان -معموالً از نظر شكلی و
نه ضرورتاً ماهوی -از قوانین اساسی بهعنوان مظهر توافق مشترک یک ملت نام برده
میشود که با توجه به عواملی از قبیل جهان بینی ،فرهنگ ،تمدن و اندیشۀ غالب شكل
میگیرد.
تقدم امر سیاسی بر حقوقی در یک نگاه ساده نیز قابل دریافت است زیرا اراده
سیاسی مردم -چه در شكل براندازی نظام سیاسی کهن یا ساخت نظام سیاسی جدید-
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در ساخت قدرت تعیینکننده است .با وجود این که قانون اساسی در باالترین جایگاه نظام
حقوقی قرار دارد اما خود ،محصول اراده سیاسی مردم است و به همین دلیل در تعارض
میان امر سیاسی و حقوقی نمیتواند خالق خود را ملزم به تبعیت از نظام هنجاری نماید.
در این فرض اراده سیاسی مردم بهعنوان بنیان قانون اساسی تلقی میگردد .بر همین
اساس تضمین حقوق اساسی مستلزم توافق گستردۀ اعضاء اجتماع بر مبانی و
ساختارهای قدرت سیاسی است و در این میان قانون اساسی تنها بهعنوان یک ابزار
میتواند اصول و مشترکات مبتنی بر توافق اجتماعی را منعكس نماید .در مقاطع مختلفی
از تاریخ ،قوانین متعددی را میتوان یافت که گاهی از آن به قوانین اساسی تعبیر شده
است اما از نظر شكلی و ماهوی نمیتوان آنها را بهعنوان مظهر اراده و رضایت مردم
تلقی کرد .تاریخ نشان میدهد که تضمین حقوق و آزادیهای مردم نمیتواند مستند به
متونی باشد که ایجاد ،اصالح و الغاء آن معموالً در اختیار حاکمان و سیاستمداران است
بلكه این ارادۀ مردم است که همواره باید بهعنوان قانون اساسی واقعی و معیار در
تعامالت اجتماعی و سیاسی قرار گیرد.

 .5دموکراسی؛ استقرار نظام نمایندگی در تمامی شئون حکومت
وجود قانون اساسی دموکراتیک لزوماً به معنای استقرار یک نظام دموکراتیک تلقی
نمیگردد؛ از یک سو میتوان فرضی را در نظر گرفت که قانون اساسی در یک فرآیند
دموکراتیک تأسیس شده است اما نظام سیاسی فاقد ساختارهای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی یا فرهنگی الزم جهت استقرار دموکراسی است .از سوی دیگر دموکراسی از
ویژگی هایی برخوردار است که فقدان هر یک از آنها در دوران حیات حكومت ،میتواند
نظام سیاسی را به یک نظام غیر دموکراتیک تبدیل کند که به شرح آن میپردازیم.
از یک سو تشكیل نظام دموکراتیک مستلزم وجود ویژگی هایی است که آن را از
سایر نظامهای سیاسی متمایز مینماید؛ «حاکمیت قانون»« ،مشارکت»« ،رقابت»،
«مسؤولیت و پاسخگویی»« ،تأمین نیازها ،مطالبات و انتظارات شهروندان»« ،تأمین حقوق
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و آزادیهای سیاسی ،مدنی ،اجتماعی و اقتصادی»« ،برابری» و «ادارۀ نظام با توافق
عمومی» [ ،20ص.] 7
از سوی دیگر نظام دموکراتیک در عصر حاضر لزوماً در چهارچوب یک نظام
نمایندگی قابل استقرار است؛ دموکراسی ناگزیر است از طریق نظام نمایندگی اعمال شود
و حق حاکمیت بهعنوان پدیدهای غیرقابل تفكیک از مردم در نظر گرفته میشود تا مردم
برای تعیین منافع مشترک خویش نمایندگانی را انتخاب کنند .بر همین اساس پادشاه یا
حاکم فقط یک منتخب یا نمایندۀ ملّت است [ ،22ص ]919-910و باید در طبقۀ یک شهروند
قرار گیرد زیرا قدرت پادشاهی مبتنی بر نمایندگی است و تفویض قدرت به حاکم نیز به
صورت مشروط صورت میگیرد [ ،20ص .]033در راستای استقرار نظام نمایندگی
ضرورت دارد قوانین اساسی حداقل دو موضوع اساسی را مورد توجه قرار دهند؛ او ًال
مفهوم نمایندگی چه چیزی را به نمایش میگذارد و ثانیاً چه کسانی حق دارند تا به انتخاب
نماینده اقدام کنند [ ،29ص .] 21حقیقت این است که اشخاص در سرزمین خود ،یک مردم
سیاسی بنام ملّت را تشكیل میدهند و مبنای تشكیل یک نظام حقوقی به یک واقعیت
اجتماعی مقدّم بر قانون باز میگردد و به دنبال آن مبانی هر حكومتی از ملّت نشأت
میگیرد ،21[ .ص ] 203بدیهی است حاکمیت مردم از یک ارادۀ سیاسی متحد به نام ملت
ناشی میشود و حاکم بر مجموعۀ قدرتها و نهادهای سیاسی است به نحوی که انتخاب
نمایندگان به این منزله تلقی نخواهد شد که مردم تسلّط خود را بر حاکمیّت از دست دهند
ویا به تحدید و تعدیل قدرت سیاسی مردم منجر شود بلكه عالیترین قدرت سیاسی
همواره در اختیار مردم است [ ،26ص .]20-22قدر متیقن این است که در راستای
استقرار نظام نمایندگی و تفكیک میان اصیل و نماینده ،حكومتها و ساختارهای اجتماعی
موضوعی مقدّس تلقی نمیگردند و به همین دلیل قابل اصالح و تغییر هستند.
بر همین اساس ،حاکمیت واقعی مردم زمانی محقق خواهد شد که هر فرد بهعنوان
بخشی از منبع قدرت سیاسی تلقی شود و حكومت بر این باور باشد که قدرت متعلق به
مردمی است که آن را تولید کردهاند و موقتاً به کارگزاران نظام سیاسی تفویض شده
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است .در این فرض دولت نه در جایگاه یک اصیل بلكه بهعنوان نماینده صاحبان قدرت،
صالحیت پیدا میکند تا از سوی مردم و به منظور اهدافی که آنها تعیین کردهاند به
اعمال حاکمیت بپردازد .بنابراین تضمین حق حاکمیت مردم بهعنوان یک ضرورت در
جوامع امروزی مستلزم شناسایی قدرت مردم در رأس قدرت سیاسی است تا مشروعیت
قانون اساسی همواره با ارادۀ سیاسی و مستمر مردم منطبق گردد .بدیهی است حاکمیت
واقعی مردم زمانی تضمین خواهد شد که تمامی اَشكال قدرت در یک نظام سیاسی ،به
مبانی و اصول نمایندگی پایبند باشند و هیچ شكلی از قدرت سیاسی -حقوقی نتواند بدون
گذر از نظام نمایندگی به حیات خود ادامه دهد.

 .6نظام نمایندگی پویا
با توصیف ویژگیهای یک قانون اساسی مدرن و پذیرش نظریه تقدم امر سیاسی بر
حقوقی ،ظاهر در این است که مقدمه الزم برای ایجاد یک نظام دموکراتیک و به تبع آن،
استقرار نظام نمایندگی در تمامی شئون حكومت فراهم گردد و در این فرض ما با یک
نظام نمایندگی پویا مواجه هستیم که قادر است با تمهیداتی به شرح مندرج در این بخش،
حاکمیت واقعی مردم را تأمین نماید.
اصل بر این است که نظام هنجاری از پویایی ذاتی 0برخوردار باشد و در اندرون خود
یک سیستم پُرتحرک ،فعّال و زنده را بازتولید نماید .هر نظام اجتماعی که به دنبال ایجاد
«الگویی ادواری و مبتنی بر گفتمان» 2باشد ،تحول و پویایی در حوزۀ هنجارها به
موضوعی اجتناب ناپذیر تبدیل خواهد شد [ ،27ص .]6بر همین اساس ساختارهای
بنیادین قانون اساسی همانند پُلی است که رقابت برابر و آزاد را بین تمامی مردم و
گروههای اجتماعی برقرار میسازد [ ،28ص.]0
از یک سو پویایی نظام هنجاری که در سطور پیشین مطرح گردید ،فاصله زیادی با
مسائل عینی در نظامهای سیاسی دارد بطوری که امروزه در مواردی مشاهده میشود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Inherently Dynamic
2. Cyclical & Dialectical Pattern
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عناوینی مانند حاکم ّیت سیاسی ،حاکمیّت مردم و حاکمیت برای مردم با یک نقص مفهومی
مواجه است که معموالً با تأکید بر الفاظ و ظواهر مطرح میشود .در این تقابل ،وظیفه
مردم در یک جامعه پیشرفته این است که اطمینان حاصل نمایند که الفاظ و مفاهیم در
صورت باقی نمانند بلكه با نیروی ابتكاری و مؤثر مردم ،تغییرات واقعی مطابق ارادۀ آنان
در جامعه به یک واقعیت تبدیل گردد [ ،24ص.] 246
از سوی دیگر در ساختارهای پویا ،اصل بر این است که در مواقعی که مانع یا
محدودیتی برای اجرای قانون اساسی وجود دارد ضرورت دارد تا مجموعهای از حقوق
و آزادیها بهعنوان حقوقی غیر قابل انكار تلقی شود به نحوی که قدرت سیاسی بهعنوان
ابزاری در راستای تحقق حاکم ّیت مردم محسوب گردد و به «تعادل و عقالن ّیت قدرت
سیاسی» در جامعه منجر شود [ ،03ص .]61در این فرض ،نظام سیاسی مبتنی بر قانون
اساسی از طریق ایجاد گفتمان مستمر میان حكومت و مردم -بهعنوان یک مكانیسم
اصلی -به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا گزینشهای جمعی مردم  -که از
میان نهادهای دموکراتیک شكل میگیرد -با بنیادیترین ارزشهای آنان سازگار است؟
[ ،00ص ]010در صورت مثبت بودن پاسخ ،قانون اساسی میتواند بهعنوان محصول
ارادۀ سیاسی مردم تلقی گردد [ ،02ص .]036براساس دیدگاه مذکور ،در نظام دموکراتیک
این شهروندان هستند که از قدرت برتر برخوردارند و آن را بدین منظور به کار میگیرند
تا نظارت نمایند که حكومت مطابق اصل حاکمیّت قانون به چه میزان آزادی و برابری را
به طور واقعی تضمین کرده است؟ در این دموکراسی مردم به طور مؤثر بر کیفیّت تأثیر
قوانین در جامعه و میزان مسؤولیّت و پاسخگویی مقامات انتخابی نظارت میکنند [،00
ص [ 2بدیهی است یک جامعه « با ثبات» 0قادر است تا از طریق اجتماعات مدنی قدرتمند
و خود مختار ،زمینه یک بازبینی انتقادی را بر رفتار نخبگان سیاسی فراهم نماید .این
اقدام به تحقق تعهدات و پاسخگویی نخبگان در مقابل کثرت و تنوع افكار عمومی منجر
خواهد شد [ ،09ص.] 013-094
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Robust
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بنابراین تضمین حقوق بنیادین مردم مستلزم ساختارهایی است که «حاکمیّت مؤثر و
مستمر» مردم را محقق نماید .به عبارت بهتر حاکمیت واقعی مردم مستلزم «شناسایی
حاکمیّت مستمر ملت بهعنوان اصیل» و «مجموعۀ نظام سیاسی -حقوقی بهعنوان نماینده»
در تمامی فرآیندهای حیات یک جامعۀ سیاسی است .نظام نمایندگی باید در مفهوم واقعی
و عملی قادر به انعكاس ارادۀ سیاسی مردم باشد و در غیر این صورت حق تعیین
سرنوشت مردم فاقد ضمانت اجرای مؤثر است .ساختارهای سیاسی -حقوقی اگر به
طور مؤثر و عملی نتوانند اهداف یک نظام نمایندگی را تضمین نمایند ،حاکمیت مؤثر مردم
بر سرنوشت خویش قابل تحقق نخواهد بود .شكی نیست که قانون اساسی از شأنی ذاتی
و مستقل از منبع خود برخوردار نیست بلكه همۀ مشروعیت خود را از ارادۀ سیاسی
مردم تحصیل میکند و شأنی بیش از یک ابزار ندارد .حكومت نمیتواند در هیچ مرحلهای
به اتكاء خویش رفتار نماید بلكه الزم است یک نظام نمایندگی مؤثر ،ارتباط میان اصیل و
نماینده را مدیریت نماید به نحوی که هر شكل از قدرت سیاسی انعكاسی از اراده سیاسی
مردم باشد و در یک چرخۀ نظام نمایندگی تولید شود.

 .7فراحقوقی بودن حاکميت مردم
نظام نمایندگی پویا برای استقرار حاکمیت واقعی مردم نیاز به پذیرش دیدگاهی دارد تا
حاکمیت مردم را بهعنوان یک موضوع فراحقوقی تلقی کند .هر چند از مفهوم نظام
نمایندگی پویا و تأکید بر تقدم امر سیاسی بر حقوقی ،نظریه فراحقوقی بودن حاکمیّت
مردم نیز قابل استنباط است و به مواردی هم در بندهای قبلی اشاره شده است اما به
جهت اهمیّت موضوع ،آن را در یک بند مستقل مورد بررسی قرار میدهیم.
در ابتدا بهعنوان یک مقدمه بر این نكته تأکید میشود که اصل حاکمیت مردم بر
سرنوشت سیاسی و اجتماعی به این معنا است که فرمانروایان صرفاً نمایندگانی موقت و
منتخب از سوی مردم میباشند تا در راستای منافع عمومی فعالیت نمایند و این نمایندگی
تا زمانی ادامه خواهد داشت که حاکمان در چهارچوب خواست عمومی و منافع مردم
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حرکت نمایند لذا حاکمان هیچ جایگاهی غیر از نمایندگی مردم نداشته و قدرت آنان صرف ًا
بر آمده از مردم است [ ،01ص .]60بر همین اساس ،قدرت تأسیسکننده حكومت  -اراده
ملت -بهعنوان یک قدرت مقدّم و خارج از هر گونه سیستم حقوقی است و این قدرت در
«منطقۀ پنهان» 0میان دولت طبیعی و دولت سیاسی قرار دارد .زمانی که قدرت تأسیس
میشود ،مشروعیت خود را به هنجارهایی عالی مستند میکند که این اصول ،مبنایی برای
نظام حقوقی است .بنابراین قدرتی که به تأسیس نظام حقوقی میپردازد نمیتواند خودش
از هنجارهای حقوقی ناشی شده باشد زیرا در زمانی که قدرت تشكیل میشود هنوز نظام
حقوقی پا به عرصۀ حیات نگذاشته است .قدرت تأسیسکننده ضرورتاً باید در محیطی
خارج از هنجارهای حقوقی و در یک منطقه عالی و مسلط بر تمامی نهادهای تأسیس شده
مستقر باشد و در همان وضعیت باقی بماند .بنابراین در لحظۀ ایجاد قدرت سیاسی،
قدرت تأسیسکننده بهعنوان اصیل از یک ویژگی سازندگی کامل و بدون محدودیت
برخوردار است که از هیچ یک از هنجارها ناشی نمیشود بلكه این قدرت در فقدان هر
گونه نظم و هنجار قبلی شكل میگیرد .قدرت وقتی تأسیسکننده است که فی نفسه
سازندۀ قدرتها و نهادهای سیاسی و حقوقی باشد .بدین ترتیب وقتی هیچ قانون اساسی
وجود ندارد ویا قانون اساسی پیشین از بین رفته است و هنوز قانون اساسی دیگری
متولد نشده است ،لحظهای را میتوان فرض کرد که قانون اساسی جدید تأسیس میشود
و در این وضعیت ،قدرت تأسیس کنندۀ قانون اساسی نمیتواند از قدرتهای تأسیس
شده  -قانون اساسی -نشأت گرفته باشد ویا توسط همان نهادهای تأسیس شده محدود
شود [ ،06ص.]228-227
با توجه به موارد مطروحه در تبیین جایگاه مؤسس نظام سیاسی ،قدر متیقن این است
که ملّت منحصراً موضوع حاکمیت است و به طور مؤثر بهعنوان منبع تمام حاکمیت تلقی
میگردد و هیچ نهاد و قدرت سیاسی نمیتواند بدون توجه به این منبع تشكیل شود .بدین
ترتیب ملت همواره بر تمامی ساختارها و نهادهای قدرت سیاسی -حقوقی حاکم خواهد
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1. Grazy Zone
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بود و جذب آن در هیچ بخشی از اجزاء خود ممكن نیست [ ،07ص .]641به عبارت دیگر
قانون اساسی که مولود ارادۀ ملّت است نمیتواند در سطحی مقدّس تر از اراده مردم قرار
گیرد زیرا در ذات خود ،موقتی و مقطعی بودن را به همراه دارد و هر چند بهعنوان یک
میثاق عالی و قابل احترام تلقی شود اما فقط تكهای از قانونگذاری ایجابی است که نه تنها
از قابلیت اصالح برخوردار است بلكه در موارد ضروری باید به اصالحات مورد نظر
پدیدآورندگان خود تن دهد [ ،08ص .]064بنابراین همان گونه در بخشهای قبلی نیز به
آن اشاره شد ،در یک نظام نمایندگی پویا ،اراده مردم در تشكیل قدرت سیاسی منحصر ًا
یک عمل سیاسی تلقی میگردد زیرا مردم در تأسیس قانون اساسی مكلف به تبعیت از
هیچ الگو و ساختار پیشینی نیستند بلكه مجموعه ساختارها محصول اراده سیاسی مردم
است .بر همین اساس اراده سیاسی مردم در این نظام ،منشأ و مبنای اعتبار قانون
اساسی است به نحوی که این اراده نمیتواند و نباید در ساختار یک نظام سیاسی-
حقوقی محدود شود زیرا با ذات آفرینندگی مردم در ساخت قدرت سیاسی در تعارض
است .بر همین مبنا قانون اساسی پویا قانونی است که مستمر ًا خود را با اراده سیاسی
هر نسل تطبیق دهد و در فرض وجود ملتی پویا ،قانون اساسی به تنهایی نمیتواند مبین
اراده سیاسی یک ملت باشد بلكه در راستای اصل حاکمیت مردم ،انعكاس اراده مردم
محدود به هیچ ساختار از پیش تعیین شدهای نیست و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار
است که اراده هیچ نسلی بر دیگران تحمیل نگردد [ ،04ص.]084-088
وجود مردمی پویا در یک نظام سیاسی مستلزم شناسایی حاکمیت فراحقوقی برای
آنان است .بدیهی است این حق به این معنا تلقی نمیگردد که مردم لزوم ًا و مكرراً از آن
استفاده کنند و ثبات سیاسی -حقوقی را که خود مستقر کردهاند برهم زنند بلكه بهعنوان
یک اصل در راستای تضمین حاکمیّت مردم بر سرنوشت خویش مورد نظر است تا یک
نظام حقوقی نتواند به استناد اراده نسل مؤسس ،این حق را از نسلهای بعدی سلب کند.
وقتی ملّتی پویا فرض میشود قطعاً قانون اساسی به تنهایی نمیتواند مبین اراده او باشد
زیرا این امكان وجود دارد که قانون اساسی تنها شكلی از ارادۀ مردم را در زمان تأسیس
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قدرت سیاسی به نمایش بگذارد .بنابراین ضرورت دارد تا تمامی ظرف ّیتها و ابزار الزم
جهت انعكاس ارادۀ سیاسی مردم در تمامی مراحل حیات یک نظام سیاسی وجود داشته
باشد و در این میان ،مشروعیت قانون اساسی باید مستمراً احراز شود .بر همین مبنا،
قانون اساسی نمیتواند بیش از یک فرع در مقابل ارادۀ سیاسی ملّت -قدرت تأسیس
کننده -تلقی گردد .قدر متیقن این است که مردم در یک توافق ارادی و گسترده و بدون
این که ملزم به پیروی از چهارچوب و اصول خاصی باشند ،صرفاً براساس اراده و
رضایت خویش به تأسیس مجلسی اقدام مینمایند تا به نیابت از سوی آنان به ساخت؛
قانون اساسی ،نظام سیاسی و سایر نهادها بپردازد.
قدر متیقن این است که با تلقی ارادۀ سیاسی مردم در جایگاه یک منبع انحصاری در
تولید قدرت سیاسی ،ضرورت دارد قانون اساسی مستمر ًا مشروعیّت خود را از ارادۀ
سیاسی مردم در تمامی دوران کسب نماید .در یک نظام دموکراتیک ،سندی به نام قانون
اساسی نمیتواند با ارادۀ مردم در تعیین خیر مشترک و تعیین سرنوشت فردی مغایرت
داشته باشد بلكه آن چه که اهمیت دارد این است که قانون اساسی باید در گذر زمان خود
را با ارادۀ مردم بهعنوان مؤسسین نظام سیاسی -حقوقی تطبیق دهد و در غیر این
صورت نمیتواند تبع ّیت و وفاداری مردم را به طور شایسته جلب نماید و با بحرانی به
نام مشروعیّت مواجه خواهد شد.

 .8نتيجهگيري
قانون اساسی و نظام سیاسی -حقوقی که مخلوق ارادۀ سیاسی مردم است ،از شأن ذاتی
و مستقل از پدیدآورندگان خویش برخوردار نیست بلكه بدون ارتباط با منشأ تأسیس
خود ،فاقد اعتبار است .بر همین اساس وقتی اراده سیاسی مردم در جایگاه خالق نظام
سیاسی -حقوقی قرار دارد و قانون اساسی مولود اراده سیاسی ملت است بنابراین باید
این اصل بنیادین را مورد شناسایی قرار داد که اراده ملت از شأنی فراساختاری و
فراحقوقی برخوردار است و میتواند از چهارچوب یک نظام سیاسی -حقوقی خارج شود
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اما به اقتضای زندگی در یک نظام اجتماعی ،از ساختارها و قوانین تبعیّت میکند و در
شرایط مورد نظر میتواند به اصالح آنها بپردازد .
قانون اساسی در مفهوم مدرن ،نه تنها تقدّم امر سیاسی بر حقوقی را بهعنوان یک
اصل بنیادین مورد توجه قرار میدهد بلكه اراده و عمل سیاسی مردم هم میتواند
بهعنوان قانون اساسی زنده تلقی شود .به عبارت دیگر اجتماع مردم برای انعقاد قرارداد
اجتماعی منحصر در دوران تأسیس قانون اساسی نیست بلكه ضرورت دارد نظام
سیاسی از ظرفیّت الزم جهت تشكیل قراردادهای اجتماعی در حوزههای مختلف مانند
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی برخوردار باشد .در این فرض ،قوانین و مقررات جدیدی
نیز از خالل این توافقات ظهور میکند که به مفهوم حاکمیت مردم -اصول خودحاکمیتی و
خودقانونگذاری -عینیت میبخشد .این مهم تنها در سایه پذیرش تقدم امر سیاسی بر
حقوقی و باور این که نظام هنجاری محصول توافق ابتكاری مردم است و شأنی مستقل
از مؤسسین خود ندارد ،میسر است.
از یک سو حق حاکم ّیت در مفهوم مدرن -واجد قدرت فراساختاری  -ریشه در حقوق
طبیعی انسان مانند آزادی دارد و «اصل صالحیّت مردم در آفرینش نظام سیاسی-
حقوقی» از مشتقات حق تعیین سرنوشت مردم است .بر همین اساس مجموعه نظام
سیاسی -حقوقی بهعنوان مخلوق باید از پویایی و کارآمدی الزم برای کشف اراده مردم
در تمامی دوران برخوردار باشد و همواره از آفریدگار خود تبع ّیت کند .بنابراین در
راستای تضمین حق تعیین سرنوشت ،شناسایی «حق حاکمیت» و «قدرت فراساختاری»
برای مردم ،از حقوق بنیادینی است که غیر قابل تفكیک از یكدیگر است و حاکمیّت واقعی
مردم منوط به پذیرش قدرت فراساختاری است.
از سوی دیگر وجود قانون اساسی انعطاف پذیر و مكانیزم هایی مانند احزاب ،جامعه
مدنی و رسانههای آزاد میتوانند نقش نمایندگی مردم را در کنار نهادهای رسمی ایفا کنند
تا ضمن تأثیر بر قدرت سیاسی -حقوقی مستقر ،زمینه الزم برای استقرار حاکم ّیت مردم
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، بررسی دقیق مكانیزمهای تحقق حاکمیّت در مفهوم مدرن.در شكل و محتوا فراهم گردد
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