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 مقدمه

اند حکومت بدون  ترین قانون هر کشور قانون اساسی آن است. این قانون از چنان جایگاهی برخوردار است که گفته عالی

شده از سوی ملت به ها اقتدار و حاکمیت تفویض (. حکومت29: 2911اساسی یک قدرت نامشروع است )بارنت، قانون 

کنند  اجرادرآوردن قانون اساسی اعمال میبرای ادارة کشور از راه به ،که در فرایند دموکراسی انجام پذیرفته ها را، آن

کند  عمل خوبی برای تقویت هر چیز در جایگاه خود فراهم می(. این قانون مالک 4-1: 2911نیا،  )مجتهدزاده و حافظ

سو   یک فراحقوقی نیز بر شهروندان دارد؛ چون از هایحقوقی، اثر هایگذشته از اثر ،(. قانون اساسی44: 2913)بالکسل، 

حوزة حقوق مرز اعمال تشکیالت حاکم در برخورد با  و حدود آزادی فردی را در برابر عملکرد قدرت و از دیگر سو حد

رشتۀ جغرافیای ، دشو قانون اساسی معموالً در رشتۀ حقوق عمومی مطالعه میموضوع کند. هرچند  فردی را ترسیم می

اعمال حاکمیت،  ةآنجا که قانون اساسی شیو . ازکند جغرافیایی قانون اساسی توجه می -های سیاسی مؤلفهبه سیاسی نیز 

و باالخره مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را معین  ،اساسی مردمشکل حکومت، اختیارات دولت، حقوق مهم و 

اندـ  عنوان یکی از موضوعات اساسی رشتۀ جغرافیای سیاسی محوریمواردی که برای امری مانند کشورداری بهـ  کند می

 (.414: 2932دانان سیاسی نیز هست )بدیعی ازنداهی و میراحمدی، قانون مذکور موردتوجه جغرافی

گیرد وقوع انقالب یا کودتا در یک کشور است. ایران از  آن قانون اساسی شکل می ۀاز مواردی که در نتیجیکی 

کشورهایی است که در کمتر از یک سده دو انقالب بزرگ سیاسی را تجربه کرده است: انقالب مشروطیت و انقالب 

بار کشور صاحب سند وفاق   بود که برای اولینآن  ترین دستاورد انقالب مشروطیت قانون اساسی و متمماسالمی. بزرگ

یافته شد و در کشوری با کثرت قومی قانون اساسی تدوین  سامان ۀو اندیش ،اجتماعی ۀملی مبتنی بر آرای مردم، اندیش

یکی از  ةنیز در زمر 2971انقالب اسالمی ایران در سال (. 1: 2911های فکری آن را پذیرفتند )میثمی،  طیف ۀشد که هم

پژوهشی جهان بوده  - برانگیز بسیاری از محافل علمی ترین رخدادهای قرن بیستم است که تاکنون موضوع مباحثهزرگب

نیز تدوین قانون اساسی  2971ترین دستاورد انقالب اسالمی ایران در سال بزرگ(. 2: 2911است )ملکوتیان و همکاران، 

چهل جمهوری اسالمی ایران بوده است. با وجود گذشت بیش از یکصد سال از واقعۀ انقالب مشروطیت و نیز گذشت 

ای  گونه نون بهیعنی قانون اساسی، تاک، ترین دستاورد انقالب مشروطه و انقالب اسالمی سال از انقالب اسالمی، مهم

دلیل خأل مطالعاتی در این حوزه، بررسی و مقایسۀ  به، رو دانان سیاسی قرار نگرفته است. ازاینجامع موردتوجه جغرافی

نماید. طبیعی است که  های جغرافیای سیاسی ضروری می قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسالمی از نظر مؤلفه

 .پذیر نیست ها در یک مقاله امکاناساسی اندک نیستند و بررسی و مقایسۀ همۀ آنهای جغرافیای سیاسی در قوانین  مؤلفه

 را دربر، ترین مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی، یعنی حاکمیت ملییکی از مهمفقط رو، موضوع مقالۀ حاضر  این از

 گیرد. می

 نظری مبانی

مباحث نظری در دو  ۀجمهوری اسالمی ناگزیر به ارائبرای مقایسۀ مفهوم حاکمیت ملی در دو قانون اساسی مشروطه و 

 بخش یعنی قانون اساسی و نیز حاکمیت ملی هستیم که در زیر به هر یک اشاره خواهد شد.

 اساسی قانون. 1

 «سیاسی ۀبندی جامع استخوان» و ،«بافت»، «ساختار»معنای که در اصل به، constitutionالتین  ةاز واژ« قانون اساسی»

ترین منبع حقوق اساسی است که مشروعیت قوانین و ( و مهم12: 2913نیا و همکاران،  اخذ شده است )حافظ ،است

( و هدف اصلی آن حفظ حقوق و 71: 2912نژاد،  زاده و رحیمی شود )حبیب مقررات دیگر براساس آن ارزیابی می
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 های رویه اصول اساسی یاای از  بدنهاسی را قانون اس آکسفورد فرهنگ(. 999: 2919های مردم است )کاتوزیان،  آزادی

شود تا بر طبق آن اداره  رسمیت شناخته مییک حکومت یا یک سازمان به براساس آن کند که ای تعریف می شدهتثبیت

عنوان اصول اساسی و قوانین یک ملت، حکومت، یا  قانون اساسی را به فرهنگ وبستر(. 1921، فرهنگ آکسفوردشود ) 

کند  کند و حقوق خاصی را درون آن برای مردم تضمین می ها و وظایف دولت را تعیین می گروه اجتماعی که قدرت

یم تشریح چگونگی تقسکه است بر آن دان سیاسی، جغرافی ،مجتهدزاده(. 1921، فرهنگ وبسترتعریف کرده است )

شود  وظایف ارکان حکومت و روابط این ارکان با یکدیگر و با مردم در هر کشور قانون اساسی آن کشور خوانده می

 است: « خاص»و « عام»توان گفت قانون اساسی دارای دو معنای  می ،(. بنابراین291: 2932)مجتهدزاده، 

شود که  ای گفته می ه یا عرفی، مدون یا پراکندهقواعد و مقررات موضوع ۀقانون اساسی به معنای عام: به کلی (الف

، اگرچه متن مدون و اند کشورها دارای قانون اساسی ۀو اجرای آن است. در این مفهوم، هم ،مربوط به قدرت، انتقال

قانون اساسی یک سلسله قواعدی است که نوع »(. در این معنی 93: 2919خاصی هم با این نام نداشته باشند )قاضی، 

و مجریه و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت بیان  ،یهئکشور یعنی مقننه، قضا ۀگان ، سازمان قوای سهحکومت

 .(1: 2994زاده،  )قاسم« کند می

از ارادة عمومی درمورد شکل حکومت،  عنوان یک سند مکتوب حاکی توان به را میقانون اساسی به معنای خاص: (ب

(. در 71: 2919های ملت دانست )عمیدزنجانی،  حقوق و آزادیو ساختار دولت، حدود وظایف و اختیارات نهادهای حاکم، 

به ،ز تشریفات قوانین عادی استتر ا که معموالً پیچیده ،این مفهوم، قانون اساسی سند مکتوبی است که با تشریفات ویژه

 رسد. تصویب می

گیری و میزان دخالت  ، قانون اساسی از لحاظ چگونگی شکلالًهای متعددی از قانون اساسی وجود دارد. مث بندی طبقه

نین گیری به قوا ها، قوانین اساسی از لحاظ منشأ شکل بندی شود. بنابر یکی از این تقسیم مردم در آن به انواعی تقسیم می

اقتداری یا  (، قانون اساسی نیمهکند عنوان امتیاز به مردم اعطا می دار بهاساسی اقتداری یا اعطایی )زمانی که زمام

ایران(، و  ۀگیرد، مثل قانون اساسی مشروط دار مستبد با همکاری مجلس شکل میزمام توسطکه   اعطایی )زمانی نیمه

ها نقش اساسی برعهده دارند( تقسیم  ع قانون اساسی مردم یا نمایندگان آنساالر )در تکوین این نو قانون اساسی مردم

 (.299-33: 2919اند )قاضی،  شده

 حاکمیتملی.5

در جغرافیای سیاسی، یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعۀ حکومت مفهوم حاکمیت است و فهم شخصیت حکومت بدون 

به  superanusة از واژ 2«حاکمیت»ة (. واژ274: 2932ینی، پذیر نیست )بدیعی ازنداهی و حس شناخت حاکمیت امکان

، ریشه در فعل شود  استفاده می governmentاین واژه به جای از حال، هنگامی که  گرفته شده است. درعین «برتر»معنی 

یونانی را افالطون برای چگونگی طراحی یک  ةدارد. این واژ «کردنهدایت»یا  «راهبری»به معنی  kubernanیونانی 

حکمروایی»، «راندن»تبدیل شده که به  gubernareالتینی  ۀکار برده است و در قرون وسطی به کلمنظام حکومتی به

شود )گاالهر و همکاران،  نامیده می« حاکمیت»داللت دارد. قدر نهایی یک تشکیالت سیاسی  «راهبری»یا  ،«کردن

تعریف « ادعایی برای اقتدار غایی و نهایی بر یک جامعۀ سیاسی»هنگ جغرافیای انسانی حاکمیت را (. فر49: 2932

حقوق عمومی نیز به معنای قدرت برتر  ۀ(. حاکمیت در حقوق اساسی و در پهن192: 1993کند )گریگوری و همکاران،  می

 ةسی درون جامعه تفسیر شده است که دارندهای سیا انرژی ةکنند و عالی و صالحیت اتخاذ تصمیم نهایی و قدرت جمع
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حاکمیت که ند ا بر آن(. برخی اندیشمندان 74: 2919ند )طباطبایی مؤتمنی، کتواند در مسائل جامعه امرونهی  آن می

در این تعریف بدین « حق» ةعبارت است از حق انحصاری حکومت برای استفاده از زور یا قدرت مشروع. استفاده از واژ

(. حاکمیت ملی )مردمی( یک 139: 1929ه حاکمیت بیش از مالکیت صرف یا اعمال قدرت است )هون، دلیل است ک

(. استفاده 2111: 1927دادن به نهادهاست )سنت امبراجو، ابداع قانونی است که این ابداع قانونی دارای قدرت برای شکل

راساس اختیارات و اقتداری که به طرق دموکراتیک ها ب از این برداشت درواقع ناظر بر امور داخلی کشورهاست که حکومت

کنند  اند قدرت و سلطۀ مشروع خود را بر مردم خویش اعمال می دهکرهای مرسوم در دوران حاضر کسب  یا دیگر روش

 (.274: 2932)بدیعی ازنداهی و حسینی، 

سرزمین )قلمرو( و مردمان )ملت(  یابد که چهرة قانونی اعمال ارادة حکومت بر عد جغرافیایی میحاکمیت از آن رو بُ

 ،رساند )مجتهدزاده اش را می است و مفهوم اجرای قوانین حکومت برای کنترل مردم و سرزمین در محدودة جغرافیایی

دهند و حاکمیت   عنوان عنصر اساسی حکومت تشخیص می های حکومت قلمرو را به (. اغلب نظریه211-211: 2932

زمانی که حکومت درون یک متن جغرافیایی  ،(. درواقع229: 1992تحدیدشده است )پاسی، معموالً مرتبط با یک قلمرو 

گیرد اولین مشخصۀ مهم ویژگی قلمرویی آن است و حکومت از حق تعریف آنچه قانونی است و اجرای قانون  قرار می

فضایی گوناگون قابل  های (. مفهوم حاکمیت در مقیاس179: 1991درون یک فضای تحدیدشده برخوردار است )کاکس، 

و فراملی. از آنجا که محور نوشتار حاضر مقیاس حاکمیت  ،های فروملی )محلی(، ملی ند از: مقیاسا بررسی است که عبارت

 شود: ملی است، به آن اشاره می

م و به 2241-2221 ۀسالهای سی مفهوم نظری حاکمیت در قرون وسطی در قالب تئوری الهی شکل گرفت. جنگ

م موجب سستی این اندیشه شد و درنتیجه حاکمیت از دین به دولت انتقال یافت 2241ن معاهدة وستفالی در دنبال آ

ها حق  رسمیت شناخته شد و حکومتاین بود که حکومت سرزمینی به ه(. نتیجۀ این معاهد237: 2939)غفاری و علیزاده، 

معنا که هیچ موجودیت سیاسی خارجی دارای اقتدار  دینب ؛دست آوردندحاکمیت بر سرزمین و مردم درون قلمروشان را به

(. 192: 1993تصویب قوانین یا اعمال قدرت درون قلمرو یک حکومت مستقل دیگر نیست )گریگوری و همکاران، 

م مطرح بود.  21-22بودن تا قرون  ناپذیر و تعویض ،ناپذیربودن بودن، انفکاکهای مطلق مفهوم سنتی حاکمیت با ویژگی

وقوع پیوست. زیرا با وقوع انقالب فرانسه، حاکمیت ملی در برابر مفهوم حاکمیت به ۀای در زمین تحول عمده 21ن در قر

حاکمیت از وضعیت مطلق به وضعیت  21الملل قرن  حاکمیت فرد پادشاه مطرح شد و سپس تحت تأثیر ساختار نظام بین

وخم را از حاکمیت الهی به فردی و سپس ملی طی کرده رپیچحاکمیت مسیری طوالنی و پُ ،نسبی نزول پیدا کرد. بنابراین

 (.237: 2939است )غفاری و علیزاده، 

حاکمیت داخلی به اقتدار مطلق و نهایی حکومت : حاکمیت یک حکومت از دو سطح داخلی و خارجی برخوردار است

اما حاکمیت خارجی )فراملی( به رابطۀ  .شود در درون مرزها مربوط می ها و سازمان ،ها، نهادها قلمرو افراد، گروه همۀبر 

شود و مکمل حاکمیت داخلی است )بدیعی ازنداهی و حسینی،  ها مربوط می میان حکومت موردنظر و سایر حکومت

بین ها درون سیستم  حاکمیت خارجی به معنای شناسایی متقابل از سوی دیگر حکومت ،(. به عبارت دیگر277: 2932

اعمال حاکمیت ملی بر قلمرو و شهروندان و  ة(. نتیجه اینکه تعیین شیو192: 1993دولتی است )گریگوری و همکاران، 

 د.یابی کر هتوان در قانون اساسی یک کشور ریش های مربوط به دولت و ... را می اختیارات و عملکرد قدرت



 921مشروطهوجمهوریاسالمیایراندرقوانیناساسی«حاکمیتملی»مفهومۀمقایس

 پژوهش روش

ملی در دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری   ی مقایسۀ مفهوم حاکمیتمقالۀ حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. برا

ها پرداخته شده است. گردآوری اطالعات تحلیلی به ارزیابی آن ةاسالمی از روش اسنادی بهره گرفته شده و سپس با شیو

 رای اسالمی بوده است.های مجلس شو ویژه سایت کتابخانه و مرکز پژوهشای به ای و رایانه نیز از طریق منابع کتابخانه

 وجمهوری مشروطه اساسی قوانین تدوین گیریوشکل زمانیومکانیدر متفاوت شرایط

 ایران اسالمی

های اجتماعی بیش از هر چیز معطوف  گیری پدیده دانان در فرایند شکلدر بیشتر مباحث جغرافیای انسانی توجه جغرافی

گیری تفاوت به سه طریق به شکل، عنوان موضوعات محوری در جغرافیا به، مکان است. فضا و مکان به دو عامل زمان و

شوند؛ دوم، اعمال به شکل محلی  ها تشکیل می شوند: اول، فرایندهای اجتماعی در مکان های مختلف منجر می در پدیده

از نظر یی ها توانند متن نوع میتوانند از نظر فضایی متنوع باشند؛ سوم، اعمال از نظر فضایی مت پیوندند و لذا می وقوع می به

(. در هر سه طریق، زمان نیز 31: 1999؛ جانستون، 729: 2939فضایی متنوع خلق کنند )بدیعی ازنداهی و همکاران، 

گیری و تدوین دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری  عنصری کلیدی است. در ادامه تأثیرات زمان و مکان بر شکل

 شود: اسالمی بررسی می

ش1532گیریقانوناساسیمشروطهدرشرایطزمانیومکانیدرشکل.1

م در ایران درنظر گرفت. در  19ة توان جدا از زمان و مکان رخداد آن یعنی اوایل سد بررسی قانون اساسی مشروطه را نمی

متفاوت  ةدو شیونفوذ غرب به  ۀایران در سای ۀدولت قاجار با جامع ةنوزدهم، روابط سست و شکنند ةدوم سد ۀنیم

رفته  اقتصادی ایران، بیشتر بازارهای شهری را تهدید کرد و رفته ۀویژه در پهن به ،نفوذ غرب ،ناپایدارتر شد. از یک سو

از راه نهادهای  ،ویژه از دید فکری و ایدئولوژیک به ،ارتباط با غرب ،پارچه ساخت؛ از سوی دیگربازرگانان محلی را یک

ای  متوسط حرفه ۀو کارهای جدید را فراهم ساخت و طبق ،های نو ها، گرایش ترش مفاهیم و اندیشهگس ۀتازة آموزشی زمین

خواهی بر بستری از  جنبش مشروطه ،(. درواقع113: 1929پدید آورد )پیلتن، « روشنفکر ۀطبق»ای به نام  تازه

نظران علل  (. صاحب239: 2913رنیا، های عمومی ناشی از استعمار خارجی و استثمار داخلی شکل گرفت )سردا نارضایتی

کردن قدرت، ند از: تالش حکومت برای سکوالریزها  ها عبارتترین آن شمارند که مهم متعددی را در بروز این جنبش برمی

بودن نظام استبدادی قاجار؛ شکست ایران از ویژه روحانیون مبنی بر غیرشرعی های مردم به تفکر عقیدتی و سیاسی توده

هایی از شمال و شرق ایران؛ برقراری  دادن بخشچای و ازدستانعقاد قراردادهای گلستان و ترکمان روسیه و

اعتباری دولتمردان ایرانی در  ایرانیان از وضعیت کشورهای اروپایی، بیکاپیتوالسیون به ضرر ملت ایران؛ آگاهی جمعی 

رقابت با یکدیگر در ایران؛ کسری تراز بازرگانی  ۀس درنتیجلیاقتی؛ کسب امتیازات روس و انگلی علت بیخارج از کشور به

مملکت؛  ةداران ایران به حقوق مردم و نفرت کلی مردم از ترتیب ادارزمام یتوجه بیهای خارجی؛  و افزایش قرضه

ا ه رخرج سالطین و صدراعظمهای زائد و پُ بودن شکل حکومت و ظلم عمال حکومتی و شاهزادگان و مسافرتاستبدادی

؛ 42: 2973؛ اشرف، 291: 2921های زیادی از مردم برای بروز تحول اجتماعی و سیاسی )مدنی،  به اروپا؛ آمادگی گروه

 (.217-219: 2922؛ عمیدزنجانی، 11: 2913؛ تنکابنی، 223: 2911افضلی، 

فعال تبدیل کرد.  ةارزتدریج به مب غیرفعال مردم را به ةتحرک مراجع مذهبی از عوامل مؤثر در انقالب بود و مبارز

خواهان و روشنفکران،  های مساعد برای فعالیت آزادی شاه و پیدایش زمینه پس از روی کار آمدن مظفرالدین ،همچنین

های متعدد از دول  و اخذ وام ،های درباریان مملکت بر اثر ولخرجی ۀشدن خزان عواملی مانند اعطای امتیازات تازه، تهی
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ها  های گمرکی و همچنین بروز قحطی در تهران و شهرستان های سنگین نو و تعرفه وضع مالیاتتر از همه  خارجی و مهم

(. با وقوع حوادثی که درنهایت به 221-227: 2911موجبات خشم و نارضایتی عمومی را فراهم ساخت )شجیعی، 

 ۀو بازگشت پیروزمندانمهاجرت علما و مردم به حرم حضرت عبدالعظیم و سپس مهاجرت کبرا به حرم حضرت معصومه 

وبوی جدیدی به خود گرفت و متعاقب تأسیس عدالتخانه توسط  ها روز به روز رنگ ها به پایتخت منجر شد، خواسته آن

مرداد و مکمل فرمان مشروطیت در  29فرمان مشروطیت در  ،الدوله، تأسیس مجلس پارلمانی خواسته شد. درنهایت عین

 شاه صادر شد. ینش از طرف مظفرالد 2117مرداد  21

 ،یعنی رهبران انقالبی ،یکی اینکه مجریان آن :فرد است های جهان از دو جهت منحصربه انقالب مشروطه در تاریخ انقالب

دیگر جایگاه علما بود. انقالب در محیطی رخ  ةکشور برخاسته بودند. عامل ویژ ۀو رجال برجست ،از میان طبقات حاکم، اشراف

(. روحانیون مذهبی 13: 2939خواهی بودند )حسینی،  ی اجتماعی هم علمای دینی حامل تفکر تحولداد که هم طبقات باال

گرا وحدت که روشنفکران غرب و ... وارد انقالب شدند؛ درحالی ،دین، رفع ظلم حکام، آسایش مردم یخواه با هدف احیا مشروطه

 (.47: 2913و اصالحات به سبک غربی را مدنظر قرار داده بودند )دیلمی معزی،  ،ملی، توسعه، ترقی، پیشرفت

دو دیدگاه متفاوت برای تدوین قانون اساسی وجود داشت: اول، دیدگاهی که روحانیون در رأس آن قرار داشتند و 

بی آغرب و تجددم دوم، دیدگاهی که تمایل به ؛کردند که قانون اساسی براساس موازین اسالمی تدوین شود سعی می

کاربردن  ها و الگوهای غربی استفاده شود. علما خواستار به کوشید تا در تدوین قانون اساسی از اندیشه داشت و می

قانون اساسی عمداً نسبت به مسائل  ،کاربردن نفس مشروطه بودند. درنتیجه ها خواستار به مشروطۀ مشروعه و فراماسون

شش ماه پس از پیروزی انقالب  ،(. در هر صورت74: 2911وت ماند )غمامی، اجتماعی مسک - بسیار مهم سیاسی

ش متن اصلی قانون اساسی تهیه شد. نمایندگان پایتخت سهم مهم و مؤثری در تنظیم  2117ماه سال مشروطیت در دی

ت سیاسی و اقتصادی مراتب مکانی تمرکز قدر (. این نکته بیانگر عملکرد سلسله931: 2927قانون اساسی داشتند )آدمیت، 

ر نمایندگان مجلس نمایندة بیشتساخت. با اینکه  بود که عمالً سهم نمایندگان پایتخت را نسبت به سهم والیات نابرابر می

نیز در کنار خود داشتند « الملک»و  ،«السلطنه»، «الدوله»زاده با القاب  شاهزاده و اعیانشماری واقعی طبقات مردم بودند، 

ویژه پسران صدراعظم نقشی اساسی در نوشتن  (. به221: 2921ن اساسی به همین عده واگذار شد )مدنی، که تدوین قانو

 قانون کشورهای دیگر را ترجمه کردند(. ،قانون اساسی داشتند )در اصل

( و صرفاً اختصاص به تشکیل 71-71: 2911قانون اساسی مشروطه یک قانون اساسی متوازن و کامل نبود )غمامی، 

در هیچ اصلی به  الً،رسید. مث نظر نمیخاطر فقدان سایر اصول مشروطیت کافی به س و حقوق نمایندگان داشت و بهمجل

شاه مجلس به این نتیجه رسید که قانون  ای نشده بود. پس از درگذشت مظفرالدین برابری مردم و به تفکیک قوا اشاره

متمم احساس شد. این متمم متضمن اصول  یست و لزوم نوشتنِدولت و ملت کافی ن ۀساختن رابطای برای روشن ماده72

متمم  ۀشد. با تهی  بیگانگان جلوگیری ۀای بود: از جمله اینکه قوای حکومت ناشی از ملت شناخته شد و از مداخل تازه

 شاه مکلف به امضای متمم قانون اساسی شد. اصل، محمدعلی 291قانون اساسی در 

و اجتماعی حاکم بر ایران قرن نوزدهم و نیز متأثر از  ،وطه پیامد اوضاع وخیم اقتصادی، سیاسیلحاظ زمانی، انقالب مشر به

 م روسیه بود 2397م فرانسه و انقالب سوسیالیستی  2113الملل، مانند انقالب سیاسی  بین ۀتحوالت سیاسی و فکری صحن

 و بینش ،الت بروز اختالف و تضاد در انگیزه، اهدافاین تحو ۀ)که هر دو کشور در ایران دارای نفوذ بودند(. نخستین نتیج

(. در نهایت، قانون اساسی مشروطه و مواد و اصول آن از قوانین 11: 2913خواه بود )جوانی، سیاسی رهبران مشروطه - دینی

بازیگران غربی در (. درواقع، در این جریان شاهد اعمال نفوذ 241-242: 2911اساسی کشورهای اروپایی اقتباس شد )شجیعی، 

زیرا در مسائل اعطای امتیازات مختلف به  به اوضاع ایران و موقعیت مکانی آن هستیم.تدوین قانون اساسی مشروطه باتوجه
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ها به خاک ایران باز شد و تفکرات غربی در ایران نفوذ یافت و کسانی چون نوز بلژیکی با مشارکت فعال و  خارجیان پای آن

که بعدها نیز قانون اساسی بلژیک یکی از منابع اصلی قانون اساسی ایران شد.  طوری به ؛ایران ظاهر شدند وسیع در امور داخلی

 ؛ها لیاقتی حکام و ظلم و تعدی عمال آن مانند ناآگاهی و بی ،عوامل متعددی در رواج تفکرات غربی در ایران تأثیر داشتند

ایجاد صنایع جدید مانند چاپ و  ؛کردن دانشجو به خارج از کشورروانه ؛ربیسفرا بین ایران و کشورهای غ ۀمبادل ؛ناآگاهی مردم

ایران تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی  ۀو دیگر ابداعات که همگی در تدوین قانون اساسی مشروط ؛های خارجی نشر کتاب

مسائل داخلی، مناسبات  ،ه شده بودهرچند که قانون اساسی و متمم آن از قوانین اساسی کشورهای دیگر گرفت ،داشتند. بنابراین

 گذاران تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی ایران قرار داشتند.و نیازهای جامعه و قانون ،اجتماعی

ش1923گیریقانوناساسیجمهوریاسالمیدرشرایطزمانیومکانیدرشکل.5

میالدی بود. در این دوره شرایط  2319 ۀاواخر دهش برابر با  2979ۀ لحاظ زمانی، رخداد انقالب اسالمی در اواخر ده به

ای ایران از  های منطقه و رقابت سو  الملل از یک خاصی بر جهان و ایران حاکم بود. حاکمیت سیستم دوقطبی بر روابط بین

که در راستای سیاست خارجی  ،سوی غرب رانده بود. در سیاست داخلی نیزسیاست خارجی ایران را به ۀسوی دیگر عرص

سمت مدرنیزاسیون با محور قراردادن دادن کشور و مردم بهحرکتبرای های حکومت پهلوی  کشور بود، سیاست

ر مردم را درپی بیشت( بود که نارضایتی 291: 2939و سکوالریسم )احمدیان و نوری،  ،گرایی ناسیونالیسم ایرانی، غرب

گیری قانون اساسی جمهوری اسالمی، این  نی و مکانی در بروز انقالب اسالمی و شکلداشت. برای درک بهتر شرایط زما

 شود: پی گرفته میبخش در سه موضوع 

 2972و  2977های  تدریج تا سال آغاز شده بود و به 2974از نظر اقتصادی: بحران اقتصادی کشور از حدود سال  (الف

های ضدتورمی دولت، بحران کسادی به اوج رسید و دولت مجبور به  به دنبال سیاست ،2972سال  ۀتر شد. در نیم عمیق

به  ه... شد. به دنبال بیکاری فزایند و ،های ساختمانی، کاهش واردات ها، تعطیلی طرح کاری گرفتن وام خارجی، لغو مقاطعه

شمار بر  ،نشدن بازرگاناشدن برخی کارخانجات و ورشکست شهری و بسته ۀکارگران ساختمانی و طبقات حاشی ویژه

، مقرری روحانیون نیز قطع شد. این 2972های فراری به میلیاردها دالر رسید. در سال  بیکاران افزوده شد و سرمایه

 نیز ادامه یافت. 2971روندهای منفی اقتصادی در سال 

« یاسیفضای باز س»زمان با بحران اقتصادی، سیاست از نظر ساختار فرهنگ سیاسی و نیروهای اجتماعی: هم (ب

های  گیری فرهنگ سوی آزادترشدن رفت که این نیز تأثیر خود را گذاشت. شکل رژیم شاه آغاز شد و جو سیاسی جامعه به

های سیاسی انقالب بود. مخالفان شاه از فرهنگ ةکنند یکی از عناصر تعیین 2979ۀ سیاسی جدید مخالفان شاه در ده

و « اسالم مجاهدین خلق»، «اسالم رادیکال شریعتی»ره(، «)امام خمینیاسالم بنیادگرای »مقاومت برخوردار بودند که 

مارکسیسم »)به رهبری بازرگان و دیگران(، « رو نهضت آزادی ایران طلب و میانه اسالم اصالح»شان،  دیدگاه مسلحانه

آن  ةش عمدبخ« حزب توده»و « ملی مصدق ۀبقایای جبه»شامل « جناح مرکز و چپ سنتی غیرمذهبی»، «فدائیان خلق

ها و  ند که انقالب ایران حاصل ائتالف طبقاتی بود. این سازمانا پژوهشگران ایرانی برآن ۀدادند. تقریباً هم را تشکیل می

های عظیم خیابانی، اعتصاب بلندمدت و  رقدرتی را تشکیل دادند و از طریق راهپیمایینیروهای ناهمگن اجتماعی جنبش پُ

 بهمن شاه را از قدرت کنار زدند. 11 ات 19و قیام روزهای  ،سراسری

ای بود که به پیروزی انقالب اسالمی  گونه بهش  2979 /م 2319 ۀاز نظر سیاسی: اوضاع جهانی در اواخر ده (پ

نوع در ، ش 2972 /م 2311ایران منجر شد. در ایاالت متحده، با روی کار آمدن جیمی کارتر از حزب دمکرات در سال 

 ۀشده در برنام. یکی از موارد گنجاندهشدکه تا آن زمان نقش ژاندارمی منطقه را داشت، تجدیدنظر  ،ایرانمریکا با ۀ ارابط

دانست. شاه برای خشنودکردن  سیاست خارجی کارتر احترام به حقوق بشر بود و کارتر خود را در این زمینه متعهد می



 1911بهار،1ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش924

طور غیرمستقیم در  د. سیاست حقوق بشر کارتر ولو بهروی آور 2972در سال « بازکردن فضای سیاسی»کارتر به سیاست 

های  های سرگشاده و گردهمایی سرکوب و اختناق بازداشت، راه را برای نوشتن نامه ۀعمالً شاه را از ادام 2972سال 

یک نزد ۀگونه که رابط جنبش انقالبی سال بعد را فراهم ساخت. جالب اینکه درست همان ۀو زمین، دکرروشنفکران هموار 

قبل از هر چیز مشروعیت پادشاهی او را زیر سؤال برده بود، شرایط نظام جهانی نیز در آن  2971تا  2991شاه با امریکا از 

 (.291-772: 2913مقطع به سود پیروزی انقالب عمل کرد )فوران، 

ساز وقوع  داشتند، زمینهداخلی و خارجی  ةکنند های تعیین که مؤلفه ،و فرهنگی ،نتیجه اینکه عوامل سیاسی، اقتصادی

اما الزم است به نقش قاطع امام خمینی )ره( در پیروزی انقالب اسالمی و تکوین قانون اساسی  .انقالب در ایران بودند

، امام خمینی )ره( شروع به 2949اهلل بروجردی در ابتدای سال  جمهوری اسالمی ایران نیز اشاره شود. پس از فوت آیت

های رژیم شاه کرد که در نهایت به تبعید ایشان به ترکیه منجر شد. ایشان در دوران  ر برابر برنامهایستادگی و مبارزه د

ویژه مبارزات فکری و  و سپس فرانسه، به مبارزات خود به 2944 تبعید در ترکیه و نیز پس از انتقال به عراق در سال

گرفت و  انجامهایی علیه رژیم  ایشان )ره(، سخنرانی با درگذشت فرزند ارشد ،2972فرهنگی ادامه دادند. از آبان سال 

ای جدید شد. امام مبارزات را با تأکید بر اهداف  آمیز علیه امام، مبارزات مردم وارد مرحله توهین ۀباالخره با انتشار مقال

تکوین قانون  به پیروزی رسید و زمینه برای 2971بهمن  11اسالمی پیش بردند و با رهبری ایشان انقالب اسالمی در 

 (.121-121: 2913اساسی جمهوری اسالمی فراهم شد )عمیدزنجانی و میرزاده کوهشایی، 

گردد؛ در زمان اقامت امام در پاریس  تدوین این قانون به پیش از پیروزی انقالب اسالمی بازمی ۀزمین ،البته

مینی )ره(، برای تدوین سریع و دقیق قانون امام خ 2971فروردین  21نویس قانون اساسی تهیه شد. پس از رفراندوم  پیش

(. تعیین 199-121: 2912پور،  اساسی، مبانی نظری تدوین قانون اساسی را تلویحاً و تصریحاً اعالم کردند )معینی

مشی کلی تدوین و تصویب قانون اساسی را هم نشان داد. صدور  عنوان نظام سیاسی، خود خط به ،«جمهوری اسالمی»

عطفی در تکوین قانون اساسی بود. از  ۀوزیر دولت موقت نقط امام )ره( خطاب به نخست 2971خرداد  4فرمان مورخ 

و  ،بودن قانون اساسینکات مهم این فرمان، تأکید بر تسریع طی مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی، لزوم اسالمی

نویس قانون اساسی پس از تصویب یشمراحل تدوین و تصویب قانون اساسی بود. پس از این فرمان، پ کردن مشخص

تشکیل  ۀلئشورای انقالب در معرض افکار عمومی گذاشته شد و برای نقد آن دعوت به عمل آمد. موضوع مهم دیگر مس

مجلس خبرگان بود که این امر خود در تکوین موضوعات قانون اساسی مؤثر بود. پس از انتخابات مجلس خبرگان، امام 

ترین محورهای این پیام  مر این مجلس، پیامی مهم خطاب به اعضای آن صادر کردند که از مهبه مناسبت آغاز به کا

و عدم  ،تأکید بر تصویب قانون اساسی منطبق با موازین اسالم، عدم دخالت افراد غیرمتخصص در تشخیص احکام اسالم

قانون اساسی دولت موقت از موارد بارز  نویس تأثیرپذیری از شرق و غرب در تصویب قانون اساسی بود. کنارگذاشتن پیش

ابعاد اسالمی نظام جمهوری اسالمی و حرکت در جهت  رویکرد مستقل مجلس خبرگان بود که بیش از هر چیز تأکید بر

عمومی رسید و از  ینوبت به مراجعه به آرا ،ایجاد یک حکومت اسالمی را به دنبال داشت. پس از تصویب قانون اساسی

 (.112-121: 2913پرسی مردم قانون اساسی را تأیید کردند )عمیدزنجانی و میرزاده کوهشایی،  طریق همه

 هایتحقیق یافته و بحث

(1923-1532)ایرانۀمفهومحاکمیتملیدرقانوناساسیمشروط.1

ه ملت بود. در متمم قانون اساسی توان گفت هدف اصلی قانون اساسی مشروطه انتقال حق حکومت از شاه ب می

قوای »(؛ 12)اصل « نمایدقوای مملکت ناشی از ملت است، طریق استعمال آن را قانون معین می»مشروطیت اصول 
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ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص  سلطنت ودیعه»(؛ 11)اصل « شودمملکت به سه شعبه تجزیه می

 ،حال اند. درعین طور مستقیم یا غیرمستقیم اشاره کرده به« حاکمیت ملی»ه مفهوم ( ب97)اصل « پادشاه مفوض شده است

مانند پادشاه از مسئولیت  ،گردد های پادشاه بازمی متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد که به مسئولیت اصولی نیز در

متمم(،  41 ین دوایر دولتی )اصلمتمم( و مأمور 42 متمم( و نصب و عزل وزرا )اصل 44 مبرا مقرر گردیده است )اصل

و (، 79 (، فرمانروایی کل قشون )اصل متمم43 متمم(، فرمان اجرای قوانین )اصل متمم 41 اعطای درجات نظامی )اصل

متمم(. در نظام  77 نام پادشاه است )اصله پادشاه و ضرب سکه ب ۀ( از حقوق مختص72اعالن جنگ و صلح )اصل 

 شد: های ملی و محلی به دو طریق اعمال می ملت یا همان حاکمیت ملی در مقیاس سیاسی مشروطه، مفهوم حاکمیت

طریقنمایندگانمجلس: اعمالحاکمیتاز  :کند اصل دوم قانون اساسی مشروطه بیان می الً،مث الف(

. «اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند ۀقاطب ةمجلس شورای ملی نمایند»

شوند و محل  ی که در طهران و ایاالت انتخاب مییمجلس شورای ملی مرکب است از اعضا»نیز: اصل سومبراساس 

لیات و نظارت بر (، وضع ما21 (، نظارت بر بودجه )اصل21-27وضع قوانین و لوایح )اصل «. انعقاد آن در طهران است

(، نظارت بر اعمال 12 ها )اصل (، ایجاد وزارتخانه23متمم(، تنظیم ایاالت و والیات )اصل  31-34امور مالیه )اصل 

 (، ایرادات و شکایات مردم )اصل11( اخطار و استیضاح وزیران و رسیدگی به عرایض )اصل 17-11گوناگون دولت )اصل 

متمم( از جمله وظایف و اختیارات مهم مجلس شورای  99 )اصلاز امور مملکتی حق تحقیق و تفحص در هر امری (، 91

که نیمی از نمایندگان آن منصوب پادشاه و نیمی دیگر منتخب ملت بود، وظایفی همانند  ،ملی بوده است. مجلس سنا

 (.42 دار بود )اصل را عهده ،جز تصویب امور مالیمجلس ملی، به

های ایالتی و  انجمن»که مربوط به  ،متمم قانون اساسی مشروطه 39تا  39ر اصول حاکمیت ملت در مقیاس محلی د

های ایالتی و والیتی بالواسطه از طرف  اعضای انجمن»، 32موجب اصل  است، موردتوجه قرار گرفته است. به« والیتی

در اصالحات راجعه به منافع   های ایالتی و والیتی اختیار نظارت انجمن» ، 31موجب اصل  به«. شوند اهالی انتخاب می

صورت خرج و دخل ایاالت از هر قبیل توسط : »کند  بیان می 39و اصل «. عامه را دارند با رعایت حدود قوانین مقرره

.«شود های ایالتی و والیتی طبع و نشر می انجمن

کرات مجلس مذا: »کند قانون اساسی مشروطه بیان می29اصل ب(اعمالحاکمیتازطریقنظارتمردم:

نامۀ داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند ... نویس و تماشاچی مطابق نظام شورای ملی ... باید علنی باشد، روزنامه

تا عامۀ ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع  ... طبع برسانندتوانند به تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می

اشته باشد در روزنامۀ عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس اندیشی درنظر دهرکس صالح .شوند

ها مخل اصلی از اصوالً اساسیۀ دولت و ملت نباشد مجاز و  که مندرجات آن ... عموم روزنامجات مادامی مستور نماند

طبع رسانیده  هرا بر آن مذاکرات باندیشی خلق المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صالح مختارند که مطالب مفیدة عام

 11اصل نوعی به حاکمیت خارجی اشاره دارد: طبق  برخی اصول قانون اساسی مشروطه به ،همچنین.«منتشر نمایند

شود یا تغییری در  ی دولت و مملکت منتقل یا فروخته مییمواردی که قسمتی از عایدات یا دارا»، قانون اساسی مشروطه

حدود مملکت »متمم،  9طبق اصل  «.تصویب مجلس شورای ملی خواهد بوده کند ب لزوم پیدا میثغور مملکت  و حدود

جالب است که حاکمیت اسالم  ،همچنین«. موجب قانونه ایران و ایاالت و والیات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر ب

شناختن دین اسالم و مذهب فقه رسمیتبه دو طریق در قانون اساسی مشروطه پذیرفته شده بود: اول، از طریق به

 متمم(. 1و  2اسالم )اصل  ۀقوانین با قواعد مقدس ۀو دوم، از طریق تطبیق و تطابق کلی ؛عشریه اثنی ۀجعفری
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 (1913-1923)ایران اسالمی جمهوری اساسی درقانون ملی حاکمیت مفهوم.5

بایست در نوع حکومت و نظام سیاسی  ، بدیهی است که نخستین تغییر می2971پس از واژگونی نظام سلطنتی در انقالب 

آورده شد. این ...«  حکومت ایران جمهوری اسالمی است»گرفت. این مهم در اصل اول قانون اساسی  میانجام کشور 

در تاروپود قانون اساسی بازتاب یافت. « اسالمیت» ةبا جلوو از سوی دیگر « جمهوریت» ةسو با جلو  نوع حکومت از یک

بودن اعضای بودن اعضای مجلس شورای اسالمی، انتخابیجمهور، انتخابی بودن رئیسبودن رهبر، انتخابیانتخابی

بتنیهای جمهوریت نظام و م ترین جلوه های اساسی برای افراد ملت از مهم شناختن حقوق و آزادیرسمیتو به ،شوراها

قوانین و مقررات نظام با موازین  ۀاصول دین و مذهب، اعالم رسمیت دین اسالم، لزوم مطابقت هم ۀبودن نظام بر پای

های اسالمیت نظام در قانون اساسی است )میرزاده  ترین جلوه و قرارگرفتن ولی فقیه در رأس حکومت از مهم ،اسالمی

  در جمهوری اسالمی  حاکم  قوای: »کند قانون اساسی بیان می 71اصل  ،(. همچنین213: 2913کوهشایی و فارسی، 

گردند.  می  اعمال  ...  امت  امر و امامت  مطلقه  زیر نظر والیت  که  قضائیه  ةو قو  ،مجریه  ة، قو مقننه  ةند از: قوا عبارت  ایران

اسالمی ایران به دو نوع حاکمیت قائل قانون اساسی جمهوری »: توان گفت درکل می«. از یکدیگرند  قوا مستقل  این

 (.72)اصل « است: حاکمیت الهی و حاکمیت ملی

نظام و  و یعنی حاکمیت الهی را نماد اسالمیت ؛توان نماد یک وجه از وجوه نوع حکومت دانست هر دو نوع را می

 :(119: 2913حاکمیت ملی را نماد جمهوریت نظام تلقی کرد )عمیدزنجانی و میرزاده کوهشایی، 

هستی  ۀحاکمیت الهی بر دو نوع است: حاکمیت تکوینی )حاکمیت مطلق و کامل در عرص حاکمیتالهیودینی:

ها ندارد( و حاکمیت تشریعی  ها از آن خداوند بزرگ است و جز خداوند هیچ کس حق حاکمیت بر انسان و حیات انسان

 (.212-219: 2932افشانی،  شود(. )باباپور گل او که انسان است اعمال می ۀ)حاکمیت خداوند توسط خلیف

حاکمیت مطلق بر »، طبق این اصل .قانون اساسی قرار گرفته است 72حاکمیت تکوینی و تشریعی الهی مبنای اصل 

تواند این  نمیکس  جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ

حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که 

قانون اساسی ایران نگاهی آسمانی به حاکمیت دارد و آن را موهبتی الهی  ،بنابراین«. کند آید اعمال می در اصول بعد می

)عج(، در جمهوری  در زمان غیبت حضرت ولی عصر: »کند بیان می 7اصل ده است. کراهدا داند که خداوند به انسان  می

و مدبر است که طبق  ،، آگاه به زمان، شجاع، مدیرافقیه عادل و باتقو ةعهد اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر

قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی،  ۀکلی» ،قانون اساسی 4اصل طبق  ،همچنین.«گردد دار آن می عهده 291اصل 

ها باید براساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم  و غیر این ،اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی

«. شورای نگهبان است یفقها ةاصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهد ۀهم

به لزوم انطباق قوانین با موازین اسالم و مذهب رسمی کشور )تشیع( و  32 و ،34، 17، 11ول دیگری مانند اص ،همچنین

بودن توان گفت دو عنصر اسالمی می ،شورای نگهبان در پاسداری از حاکمیت دینی تأکید شده است. بنابراین ۀوظیف

 .اند اکمیت دینی در نظام جمهوری اسالمی ایرانح ةدهند قوانین و نظارت رهبری و شورای نگهبان همراه هم تشکیل

ایران اصولی وجود دارد که مربوط به حاکمیت خارجی است.  اسالمی  جمهوریدر قانون اساسی حاکمیتملی:

کشور از یکدیگر   ارضی  و تمامیت ، ، استقالل، وحدت آزادی  ایران  اسالمی  در جمهوری: »کند بیان می 3اصل الً، مث

از آزادی   استفاده  نام  ندارد به  حق  یا مقامی  فرد یا گروه  . هیچ است  و آحاد ملت  دولت  ۀها وظیفناپذیرند و حفظ آن  تفکیک

  حق  مقامی  وارد کند و هیچ  ای خدشه  کمترین  ایران  ارضی  و تمامیت  ،، نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی سیاسی  استقالل  به

«. کند  ، سلب و مقررات  را، هرچند با وضع قوانین  مشروع  های کشور آزادی  ارضی  و تمامیت  لحفظ استقال  نام ندارد به 
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  طرد کامل ... امور  خود را برای  امکانات  ۀهم  است  موظف  ایران  جمهوری اسالمی  دولت»، 9طبق اصل ، همچنین

از   ملی  دفاع  ۀبنی  کامل  تقویت ...  و انحصارطلبی  ودکامگیاستبداد و خ  ... محو هرگونه  از نفوذ اجانب  استعمار و جلوگیری

و   در علوم  خودکفایی  تأمین ... کشور  اسالمی  و نظام  ارضی  و تمامیت  حفظ استقالل  برای  عمومی  نظامی  آموزش  طریق

  قرارداد که  هرگونه: »کند ن میبیا 279اصل  ،صرف کند. همچنین« هاو مانند این  و امور نظامی  و کشاورزی  صنعت  فنون

 «. است  کشور گردد ممنوع  و دیگر شئون  ،، ارتش ، فرهنگ و اقتصادی  بر منابع طبیعی  بیگانه  ۀسلط  موجب

مربوط به حاکمیت داخلی است. درواقع، این  در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصولی وجود دارد که ،همچنین

: کند طورکلی بیان می قانون اساسی به 2اصل  حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و کشور است. ۀنشان اصول

جمهور، نمایندگان مجلس شورای  عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس یآرا یامور کشور باید به اتکا»... 

 «.گردد پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می ها، یا از راه همه و نظایر این ،اسالمی، اعضای شوراها

که قانون اساسی جمهوری اسالمی به حاکمیت ملت اذعان دارد به شرح زیر برشمرد:را توان مواردی  می، درنهایت

حکومت ایران »کند:  اعمال حاکمیت مردم از طریق تعیین نوع نظام سیاسی: اصل یکم قانون اساسی بیان می .2

اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقالب اسالمی  وری اسالمی است که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینهجمه

 2971ماه فروردین 22 و 29پرسی  خمینی، در همه  العظمی امام  اهلل آیت، تقلید قدرپیروزمند خود به رهبری مرجع عالی

 «.کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد ۀکلی ٪31٫1هجری شمسی ... با اکثریت 

مجلس »قانون اساسی آمده است:  ۀو بازنگری در قانون اساسی: در مقدم ،. اعمال حاکمیت از طریق تدوین، تصویب1

 ۀنویس پیشنهادی دولت و کلی را براساس بررسی پیش کار تدوین قانون اساسی   خبرگان متشکل از نمایندگان مردم

از جمله  ،قانون اساسی 211طبق اصل  ،همچنین«. به پایان رساند ... های مختلف مردم رسیده بود که از گروه یی پیشنهادها

شورای بازنگری قانون اساسی حضور خواهند داشت، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و ده نفر از افرادی که در 

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام »کند:  این اصل بیان می ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواهد بود. همچنین

 «.پرسی برسد کنندگان در همه عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت یرهبری باید از طریق مراجعه به آرا

: کند قانون اساسی بیان می 73و ...: اصل  ،گیری در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی . اعمال حاکمیت از طریق تصمیم9

 ۀپرسی و مراجع مقننه از راه همه ةو فرهنگی ممکن است اعمال قو ،مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در»

 ...«.مردم صورت گیرد  یمستقیم به آرا

، «خبرگان است ةتعیین رهبر به عهد»قانون اساسی که  291. اعمال حاکمیت از طریق انتخاب رهبر: طبق اصل 4

 ۀوسیلرهبر را به، براساس اصول قانون اساسی ،شوند. به بیان دیگر، مردم ق رأی مردم انتخاب میخبرگان از طری اعضای

 گزینند. مجلس خبرگان برمی

  جمهور و رئیسقانون اساسی، مردم رئیس 224جمهور: براساس اصل . اعمال حاکمیت از طریق انتخاب رئیس7

 حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. ۀاین نشانکنند که  اجرایی کشور را با رأی مستقیم انتخاب می

قانون اساسی، نمایندگان مجلس  21طبق اصل  :. اعمال حاکمیت از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی2

شوند. براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی تصویب قوانین در  شورای اسالمی مستقیماً با رأی مردم انتخاب می

جمهور یا هر یک از وزرا را استیضاح کند یا تواند رئیس عهده دارد. مجلس میهای مختلف قضایی و اجرایی را به عرصه

 ،امور کشور حق تفحص و بررسی دارد. همچنین ۀقانون اساسی، مجلس در هم 12ؤال قرار دهد. بر طبق اصل موردس

 کند. انتخاب می« قضاییه ةرئیس قو»دانان شورای نگهبان را پس از معرفی  مجلس شورای اسالمی شش تن از حقوق
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 یقانون اساسی، اعضا 299س اصل . اعمال حاکمیت از طریق انتخاب شوراهای اسالمی شهر و روستا: براسا1

 کنند. شوراهای شهر و روستا را مردم با رأی مستقیم خود انتخاب می

در جمهوری اسالمی : »کند قانون اساسی بیان می 1. اعمال حاکمیت از طریق نظارت بر کارگزاران حکومتی: اصل 1

مردم نسبت به یکدیگر، دولت  ةو متقابل بر عهدای است همگانی  ازمنکر وظیفهو نهی ،معروف ایران دعوت به خیر، امربه

باشد   باید علنی  اسالمی  شورای  مجلس  مذاکرات»، 23براساس اصل  الً،. مث«و مردم نسبت به دولت. ،نسبت به مردم

تنها بر این اساس، در ایران نه «.منتشر شود  عموم  اطالع  برای  رسمی  ةرادیو و روزنام  از طریق  آن  کامل  و گزارش

 .کنند ها نظارت نیز میبلکه پس از انتخاب بر عملکرد آن ،پردازند مردم از طریق انتخاب کارگزاران به اعمال حاکمیت می

ها و  برنامه ۀمنظور تأمین قسط اسالمی و همکاری در تهیبه»کند:  قانون اساسی بیان می 294موارد دیگر: اصل 

و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و  ،تولیدی، صنعتی ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای

ها شوراهایی مرکب از نمایندگان و مانند این ،دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی

برای مجال ، تالش شد بنابراین، در تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران«. شود این واحدها تشکیل می یاعضا

... در اصول متعدد گنجانده شود تا حد امکان مشارکت  و ،پرسیبروز حاکمیت ملت، مواردی مانند انتخابات، شوراها، همه

 گیرد.انجام مردم بر سرنوشت خود 

 ایران اسالمی جمهوری و مشروطه اساسی دردوقانون ملی حاکمیت مقایسۀمفهوم.9

های این دو قانون را از نظر تفاوت در نوع حکومت  پذیر خواهد بود که نخست تفاوت هنگامی امکانمقایسۀ این دو قانون 

تفاوت در ، تفاوت در خاستگاه و منشأ حاکمیت ملی، تفاوت در رهبری نظام سیاسی، تفاوت در حاکمیت، و نظام سیاسی

تفاوت در ، کمیت از طرف حکومتاعمال حا های  تفاوت در روش، تفاوت در معنای حاکمیت، شدت حاکمیت ملت

 (.2تفاوت در چگونگی اعمال حاکمیت دینی موردتوجه قرار دهیم )جدول ، و های اعمال حاکمیت از طرف ملت روش

درقوانیناساسیمشروطهوجمهوریاسالمیایران«حاکمیتملی»مقایسۀمفهوم.1جدول


تهیهوترسیمازنگارندگان
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ضمن اینکه واجد تشابهاتی با قانون اساسی  ،کمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسالمیرسد، مفهوم حا نظر می به

های جدی نیز با قانون مذکور است. از نظر تشابهات مفهوم حاکمیت ملی در این دو قانون  مشروطه است، دارای تفاوت

در هر دو  .اند خود را درنظر گرفته توان گفت: هر دو قانون حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی عنوان نمونه می به ،اساسی

در هر دو قانون برای مشارکت سیاسی  .هایی( قانون روش اعمال حاکمیت زیر نظر سه قوا اعالم شده است )البته با تفاوت

و سرانجام در هر دو قانون مطابقت قوانین با قواعد اسالمی موردنظر  .ای به انجام انتخابات شده است مردم توجه ویژه

 رفته است.قرار گ

های چندی با قانون اساسی  حال، مفهوم حاکمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسالمی تفاوت درعین ،اما

سلطنتی با نظام سیاسی جمهوری  ۀآن به تفاوت نظام سیاسی مشروط ةعنوان نمونه، یک تفاوت عمد مشروطیت دارد. به

که در قانون  درحالی ؛حاکمیت ملت موردنظر قرار داشت ،گردد. دیگر اینکه، در قانون اساسی مشروطه اسالمی بازمی

در قانون اساسی ، همچنین. اساسی جمهوری اسالمی به حاکمیت دوگانه )هم خداوند هم ملت( بها داده شده است

که در قانون اساسی  طور موروثی در خاندان او وجود داشت. درحالی همشروطه، رهبری حکومت با پادشاه بود که ب

در قانون اساسی جمهوری  ،همچنین .در رأس حکومت قرار دارد« ولی فقیه»اسالمی یک رهبر مذهبی به نام جمهوری 

برای انطباق محتویات قوانین مجلس شورای ، که طوری به؛ اسالمی تأکید مؤکدی بر اجرای شریعت اسالمی شده است

با عضویت شش « شورای نگهبان قانون اساسی» نفره به ناماسالمی با موازین اسالمی و قانون اساسی، مجمعی دوازده

دان از طرف مجلس شورای  نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان به انتخاب مقام رهبری و شش نفر حقوق

شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی و تأیید صالحیت نامزدهای مقام ریاست  ،بینی شده است. همچنین اسالمی پیش

 ،مجلس شورای اسالمی را نیز دارد. در نهایت، هر دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسالمیجمهوری و نمایندگان 

مفهوم حاکمیت ملی موردنظر قرار  ةاند، نکاتی را مشترکاً دربار رغم آنکه در شرایط زمانی و مکانی متفاوتی تدوین شده به

حاکمیت نسبی ملت تأکید کرده  سی مشروطه، بربرخالف قانون اسا ،اند. هرچندکه قانون اساسی جمهوری اسالمی داده

 یترشدن نقش مردم در حاکمیت ملی از طریق تأکید بر انتخابات در امور مختلف و مراجعه به آرا ررنگاست، شاهد پُ

 باشیم. مستقیم مردم می

 گیری نتیجه

بسیاری از مفاهیم بنیادی جغرافیای سیاسی آن کشور  ةمفهوم حاکمیت ملی در قانون اساسی هر کشور دربردارند ۀمطالع

بیستم میالدی دو انقالب بزرگ مشروطه و انقالب اسالمی را تجربه کرد که در هر دو مورد به  ةاست. ایران در سد

این حاضر به بررسی  ۀمقالدر اند.  های بارزی نیز بوده ها، دارای تفاوت رغم شباهت به ،تدوین قانون اساسی منجر شد که

که مفهوم حاکمیت ملی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چه  ه شدمسئله پرداخت

تحقیق نشان  ۀحکومت با ملت و سرزمین شکل بخشیده است. نتیج ۀها و تشابهاتی داشته و چگونه به رابط تفاوت

مکانی بر چگونگی تدوین این دو قانون اساسی و نیز  و دهد شرایط و عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی به لحاظ زمانی می

و  ،عوامل سیاسی، اقتصادی ةدهندها مؤثر بوده است. قانون اساسی مشروطه بازتابدر ابراز مفهوم حاکمیت ملی در آن

نیز با  که متن قانون اساسی و متمم آن طوریبه ؛فرهنگی داخلی و افکار اقشار تأثیرگذار در انقالب مشروطه بوده است

های آشکار و پنهان تأثیرگذار بر  صراحت معرف آداب و سنن، عقاید و تمایالت طبقات مختلف جامعه، نیروها و قدرت

ویژه قوانین اساسی به ،و مسلط بر اوضاع است. روح قانون اساسی مشروطه نیز متأثر از عوامل خارجی ،انقالب مشروطه

که، روح قانون اساسی جمهوری اسالمی تحت تأثیر عوامل داخلی و  بوده است. درحالی ،کشورهایی چون فرانسه و بلژیک
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بیگانگان، پیوستن  ۀماهیت ایدئولوژیک انقالب اسالمی ایران، افکار امام خمینی)ره(، رهایی از سلط ةکنند خارجی منعکس

ملی در دو قانون اساسی نشان و حمایت از مستضعفان دنیاست. همچنین، مقایسۀ مفهوم حاکمیت  ،با جهان اسالم

که قانون اساسی جمهوری اسالمی  درحالی ؛داند ملت می از آنِ فقطدهد قانون اساسی مشروطه و متمم آن حاکمیت را  می

به حاکمیت انسان نیز قائل است. برداشتی که از مفهوم  ،حال درعین ،ولیداند،  میایران حاکمیت مطلق را از آن خداوند 

حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و : ازاست شود عبارت  ن اساسی مشروطه میحاکمیت در قانو

ها بر سرنوشت سیاسی و اما در قانون اساسی جمهوری اسالمی برداشت از حاکمیت مردم یعنی حاکمیت آن. کشورشان

قانون »در « مال حاکمیت ملیاع» ةو تمامیت ارضی کشور. شیو ،گذاری، استقاللاجتماعی خود و کشورشان، حق قانون

که در قانون اساسی جمهوری  عمدتاً از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی است؛ درحالی« اساسی مشروطه

گیری در مسائل  و بازنگری در قانون اساسی، تصمیم، اسالمی مردم از طریق تعیین نوع نظام سیاسی، تدوین، تصویب

جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس، انتخاب پرسی، انتخاب رهبر، انتخاب رئیس هسیاسی از طریق هم و مهم اقتصادی

دیگر، راهکار   پردازند. به بیان و نظارت بر کارگزاران حکومتی به اعمال حاکمیت می ،شوراهای اسالمی شهر و روستا

توان گفت قانون  می، روناعمال حاکمیت ملت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران انتخابات است. ازایبرای عمده 

 دهد. تری از حاکمیت ملی ارائه می اساسی جمهوری اسالمی ایران مفهوم جامع

 سپاسگزاری

تطبیقی مفاهیم بنیادین جغرافیای سیاسی در قانون اساسی  ۀمطالع»حاضر مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان  ۀمقال

 ،بدین وسیله ،دانشگاه تهران انجام شده است. نویسندگاناست که در « مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 دارند. جغرافیا اعالم می ةکمال تشکر خود را از معاونت پژوهشی دانشکد
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