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 چكیده
نسلی یا تجدید نسل، امری طبیعی در جوامع انسانی و موضوعی مهم در  ییداینوپ

دلیل در جامعه به« تداوم اعتبار قانون اساسی»جمعیت است. از سوی دیگر،  یشناسجامعه
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برخی حقوقدانان به  حال نیع در. شودمیمتمادی، معتبر و پایا نگاه داشته  هاینسلطول 
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 از موضوع نوشتار حاضر خارج است. و بودهاساسی امری معقول و مشروع 

 

قانون اساسی، استمرار  یفرانسلی قانون اساسی، اعتبار اعتبار نسلگفتمان نسلی، : کلیدیواژگان
 هویتی نسل، استمرار ماهیتی قانون اساسی

                                                                                                                                                       
 Email: aslanif@ut.ac.ir                                                                                        نویسنده مسئول   
 Email: vela_210@yahoo.com 



 

 
 42/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

02 

 مقدمه
مهم دانش بشری و مبحثی مشترک در علم  هایعرصهاز « نسل و گفتمان نسلی»موضوع 

مهم انسانی در  هایشاخصهاز « عنصر نسلی»است؛ « شناسی نسلیجامعه»و « شناسیجمعیت»
پیوند مشترک معناداری با مباحث  سببو به همین  شودمیسیاسی محسوب  جامعهبررسی 

 دورهرا که در  یفرادادر علوم اجتماعی  . اساساًکندمیهای حقوقی سیاسی پیدا موجود در نظام
مداوم  ندیافرنیز  نسل دیتجد. (3، 1531 ،ی)امان نامندمینسل  کی، اندشدهمتولد  یزمان نیمع
 . (61 ،1511 بهنام،)است  جمعیت ومیرمرگبراساس تولد و  ت،یجمع ینیگزیجا
 اجتماعی مدرن، امكان کمتری در طرح تحوالت از منظر نسلی وجود اندیشهآغازین  مرحلهدر 

شناسانه به بحث و بررسی جامعه ،1881و  1861شناس دهه جامعه ،داشت. رونالد اینگلهارت
در مورد تغییرات اجتماعی با تأکید بر نسل پرداخت و سرانجام در جهان در میان مجموعه 

شناسان ایرانی نیز تا شناسی نسلی شكل گرفت. در میان جامعهشناسی، جامعهجامعه هایحوزه
نسلی در جهان معاصر  یمطالعهنسل وجود نداشت.  مطالعهسخنی از  11ان دههاز پای پیش

 (. 13 و 15 ،1561 سال سابقه دارد )آزاد ارمكی، 21بیش از چند دهه و در ایران حدود 
و « یادورههم»و « دوره نسلی»منظور خود را از نسل با مفاهیمی چون  شناسانتیجمع 

 نسل صرفاً واژه. بنابراین انددادها تجربیات نسلی توضیح شناسان نیز بیشتر نسل را بجامعه
زمانی  فاصلهحیات اوست. هرچند  ادامهبیانگر تحول تاریخی حیات انسانی در کره زمین و 

خوبی برای شناسایی افرادی است که در گذشته  واژه ،میان دو نسل ثابت و مشخص نیست
 ،فرقیشفو بشری که در آینده خواهد آمد ) کنندمیآنانی که در حال حاضر زندگی  اند؛بوده

1581، 11). 
های های آینده نیز در حقوق و در حوزههای حاضر، بلكه مفهوم حق نسلتنها حق نسلنه

های آینده در حال حاضر حق اعمال بحث بوده است. این موضوع که آیا نسل قابلمختلف 
کلی دولت و حتی امور نسل امروز از های سیاسی یا اقتصادی دارند یا اینكه باید در سیاست

ای است که بیشترین مباحث نظری و طریق نمایندگان خود دخالت کنند، مباحث پیچیده
های حاضر (. حق نسل51، 1581، فردقیشف. )گرددیبرممیالدی  81و  61فلسفی آن به دهه 

ون اساسی و ساز سؤاالت مختلفی شده است؛ از آن جمله است چرایی اعتبار قاننیز زمینه
های جدیدی که در زمان تدوین قانون اساسی وجود چگونگی حق تعیین سرنوشت نسل

اند. فرضیه این مقاله آن است که اعتبار قانون اساسی، تابع تبدیل نسل و تغییرات مهم نداشته
نسلی نیست؛ لكن براساس دیدگاه رقیب، اعتبار قانون اساسی به نسل گره خورده و 
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شده است. پرسش اصلی در خصوص چیستی ادله و  مطرحدر این خصوص  استدالالتی نیز
شود که در کنار ارزیابی و نقد ادله اعتبار ی قانون اساسی مطرح میفرانسلمبانی نظری اعتبار 

شود. ضرورت پرداختن به این موضوع معتنابه در جوامع نسلی قانون اساسی بررسی می
و دوام قانون و حفاظت از حق حاکمیت ملی در انسانی سیاسی، حفاظت از پایایی، ثبات 

ی و مدسازاکارمواجهه با تجدید نسل است که امری متفاوت با موضوع پویایی قانون، 
 یراهكار عنوانبه ، چراکه بازنگری و اصالح،1ی قانون اساسی استجزئاصالح کلی یا 

د، البته در خود روکار میی بهقانون اساس تیو تقو یمدسازامشروع و مقبول در جهت کار
، امكان تغییر کامل قانون اساسی 2شود. اگرچه در برخی قوانین اساسیبینی میقانون نیز پیش

شده است و  ریپذامكانهای نظام سیاسی در داخل نظم حقوقی موجود به معنای تغییر بنیان
 نیع درلی تواند به تبدیل قانون اساسی منجر شود، وشده میینیبشیپبا فراهم آمدن شرایط 

کند. شود و ارتباطی با پدیده تجدید نسل پیدا نمیفرایند بازنگری )کامل( نامیده می حال
شناسند و دلیل طبیعت خود، محدودیت حقوقی نمیتحوالت بنیادینی همچون انقالب نیز به

ع تواند منبینی کند و نه میتواند بازنگری توسط انقالب را پیشلذا یک قانون اساسی، نه می
 (. 216، 1581سازد )رحمانیان، 

و  ، تعیین سرنوشتانتخاب حق از حفاظت یبه معنا لزوماًکه اعتبار نسلی، داشت توجه  دبای
 هانسلبه  توجهیبی یبه معنا نیز یقانون اساس یفرانسلاعتبار  نكهیکما ا ست؛نیملی حاکمیت 

 اب،وشت مانند حق انتخسرن نیی. وجوه مختلف تعباشدنمی هاآن تحاکمی و انتخاب حق و
 رهیچون حقوق ملت و غ یمختلف نعناوی تحت هانسل ینیآفرنقشحق مشارکت، شورا و 

 هایمؤلفهتردید تقویت عملی این مسئله امروزه از یب و شودمیملحوظ و محفوظ داشته 
 شود.میحكمرانی خوب محسوب شده و ارزیابی 

تجدد نسل و »حقوق، و در خصوص  فلسفه هایبادر کت« پایایی قانون»در راستای 
، مطالبی مطرح شده یشناستیجمعو  یشناختجامعه، در متون «نسلی تجدیدشده هایخواسته

پژوهش مستقل و  «یقانون اساس یاعتبار فرانسل» لیمفهوم و تحل حوزهدر تاکنون  ا؛ منته5است
با هدف شناسایی و  مندی از منابع موجود،مستقیمی صورت نگرفته است. این مقاله ضمن بهره

قانون اساسی و بیان استداللی فرض رقیب، نگارش و در سه فصل  یفرانسلاعتبار  ادلهتعیین 
ارتباط  هکلی تنظیم شده است؛ فصل اول به چارچوب نظری و تبیین نظریات مطرح در حوز

. در فصل پردازدمینظریه رقیب  عنوانبهاعتبار نسلی  نظریه ادلهنسل و اعتبار قانون اساسی و 
قانون  فرانسلیو در فصل آخر به بیان استداللی اعتبار  شودمیدوم این مبانی ارزیابی و نقد 

 .شودمیاساسی پرداخته 
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 مبانی نظری اعتبار نسلی قانون اساسی .1

قابل خود را  ادله« حق تعیین سرنوشت»ن نظریه نسلی بودن قانون اساسی، با استناد به قائال
آینده را متعهد و پایبند سازد و  هاینسل تواندنمیس این نظریه، یک نسل . براساداننددفاع می

های بعدی تحمیل خود را به نسل هایدیدگاه توانندنمیکنندگان قانون اساسی اولیه، تدوین
هر نسلی مستقل از نسل  بیان داشتهاست که جفرسون  توماس ند. این نظر برگرفته از اندیشهکن

موارد تصمیم  همهحق دارد که شكل حكومت را برگزیند و خود در  بعدی است و نسل بعدی
در اعالمیه استقالل  1771ژوئیه  1او در . )Jefferson Quoted from Bernstein, 1990, 94() 1بگیرد

اعالمیه  26د. مستند او ماده کرآمریكا حق تعیین سرنوشت را در سطح یک اصل مقدس عنوان 
: یک ملت همواره حق بازبینی، داردمیاست که اشعار  1785ژوئن  21حقوق بشر و شهروند 

آینده را  هاینسلبا قوانینش  تواندنمیرا دارد. یک نسل  اشاساسیاصالح و بازنگری قانون 
مؤسس  قوهوان نظریه نسلی بودن، همچنین معتقدند که یر. پ(Gözler, 1995, 183) دمطیع ساز
مؤسسی که قانون  قوهچراکه  ،تعهد و مقید سازدمؤسس آینده را م قوه تواندنمیامروزی 

مؤسسی باشد که در آینده تشكیل خواهد شد  قوهبرتر از  تواندنمی است، اساسی را وضع کرده
سایر مبانی این نظریه در (Vedel,1949:117). سازد میادعا کند که آن را محدود  تواندنمیو 

 .شودمیادامه تبیین 

 ل شرایط اجتماعی. اقتضائات زمان و تحو1-1
 شرایط و تحوالت با حقوقی هاینظریه تقابل حقوق، هفلسف بنیادین موضوعات از یكی

 نهاد هیچ که است گسترده و سریع چنان اجتماعی و تحوالت هادگرگونی. است اجتماعی
 نتیجه در ،دبكش سوکی به را خود تواندنمی نیز حقوقی مقررات و قوانین حتی اجتماعی

 را آن ایسایه چون کمدست یا گردد همگام هادگرگونی و تحوالت این با است ناچار حقوق
(. قانون اساسی نیز چون در شرایط سیاسی اجتماعی 11 ،1562 )صادق طباطبایی، کند تعقیب

منطبق و  هاآنبا  دکند، ناگزیر بایو این شرایط در طول زمان تغییر می آیدمی وجودبهخاصی 
 تحوالت نسلی بر اعتبار قانون اساسی مؤثرند. روازاین(. 216 ،1581 ان،)رحمانی دشوسازگار 

 . اقتضائات اجبار1-2
تغییر  هایمحدودیتو  هاممنوعیتکه اگر  کنیممیتبیین  گونهنیارا  مبنای دیگر این نظریه

 ودقانون اساسی راهی برای تغییر نداشته باشند و خواست تغییر این اصول در جامعه مطرح ش
حقوقی تمهید نشده باشد، الجرم با  سازوکاربرای رفع آن هیچ  کهیدرحال ،فزونی گیردو 

خواهد  بستبند و در این صورت خود نظام سیاسی به کرانقالبی تغییر خواهد  هایحرکت
که با در نظر گرفتن اقتضائات اجبار و محدودیت، که ناگزیر به انقالب یا  روستنیارسید. از
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گذاشته شود. قانون  راهی برای بازنگری کامل قانون اساسی بازباید ، دشومیشورش منجر 
دیگری که مغایر با  هایراهاساسی اگر نتواند به لحاظ حقوقی با خواست تغییر همراه شود، از 

 که جاازآن گروه معتقدند. این شودمیتغییر و تبدیل  ،نظم و ثبات نظام سیاسی موجود است
 وضع مملكت حفظ و انسان افراد تكامل و تعالی آرامش، امنیت، ایش،آس منظوربه قوانین همه
شرط اصلی اصالح  باید از مردم، قاطع اکثریت و عمومی خواست و تمایل شود، مصلحت،می

 حقوقی نیز نظام کیفیت و نوع تعیین در مردم تعیین سرنوشت حق اصل به استناد و تغییر باشد.

 حتی جدید اساسی قانون یک ایجاد نتیجه، در اساسی و قانون کامل تغییر تا است مستمسكی

 .(68 ،1583 زاده و منصوریان،)حبیب باشد پذیرامكان نیز مزبور تشریفات از خارج

 . حاکمیت غیرمقید مردم1-3
پوشی از خودش داده نشود، چشم خواستهبازنگری طبق  اجازهاین نظریه اگر به ملت  براساس

را برای امكان بازنگری نكردن قانون  یزمانمدت تی اگر و ح ستعنصر اساسی حاکمیت او
 زیچچیهچراکه  ،محدودیت زمانی در نظر بگیرند، محل اشكال است عنوانبهاساسی و 

در حقیقت حق حاکمیت ملی مفهومی غیرمقید  (. (Vedel, 1993, 90سازدنمیحاکمیت را مقید 
مفهومی هم خشی به آن وجود ندارد. بی مشخصی برای امتثالبندزماناست و زمان محدود یا 

، این است که دهندمیدست هب هاملتالملل از حق تعیین سرنوشت اسناد حقوق بین عمدهکه 
آن وضعیت سیاسی و مسیر  موجب بهاز حق تعیین سرنوشت برخوردارند و  هاملت همه

عیین و دنبال توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه و بدون مداخله از خارج ت
کنند. در این تعریف اصل تعیین سرنوشت مردم در قالب عباراتی کلی بیان شده است، حدود و 

حقی کلی، گاه  عنوانبهرو ، ازاین(15 ،1581)قاسمی، ثغور و ابعاد دقیق آن مشخص نیست
 جمعی به رسمیت شناخته شده است.اغلب فردی و 

 پذیر و متغیر قانون. طبیعت اصالح1-4
ل اصالح و بقا پیوستهقانون اساسی یک قانون است و قانون براساس طبیعتش  ،نظر حقوقیاز 

امكان بازنگری را که با  هرگونهتغییر است. نظام قانون اساسی سخت باید در هر زمان 
ن به نظریه نسلی قائال .(216 ،1581 ان،ی)رحمان فراهم سازد شود،میضرورت سیاسی مواجه 

 و شرایط در و محدود دید با بشر، ساخته قوانین که است آن واقعیت دگوینمیقانون اساسی 
باز هم  ،تجربه باشد هاقرن نتیجهتمدن خاص، هرچند کلی و هرچند  اع و احوال و درجهاوض
صفت دائمی، همیشگی و جاودانی پیدا کند. قوانین موضوعه و از جمله قانون  تواندنمی

زمان اصالح و تغییر آن در گذر این تحوالت، سرانجام  روست وروبه اساسی با تحول
و  ندچنانچه قانون در گذر زمان تغییر نك ( و اساسا11ً ،1562 )صادق طباطبایی، رسدیفرام
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. گیردمیفاصله  ،قانون که پویایی و اصالح است فلسفهراکد بماند، مفید فایده نخواهد بود و از 
 د.شومتحول  دقانون حاکم بر جامعه نیز بای لذا با نو شدن نسل و اقتضائات و تحوالت نسلی،

 ارزیابی و نقد مبانی نظریه نسلی بودن اعتبار قانون اساسی .2

. به انددادهمدار حق تعیین سرنوشت قرار ریداخود را  نظریهپیروان نسلی بودن قانون اساسی، 
تجدید اصل تعیین سرنوشت و  رابطهاز ارزیابی مبانی این نظریه، ارزیابی  پیش سببهمین 
 .ضروری استنسل 

 نسل تجدید پدیده و سرنوشت تعیین رابطه. 2-1
دارد که  هاییویژگیاز این اصل تاکنون تعریف دقیق و روشنی ارائه نشده است، لكن این حق 

، جمعی بودن این حق هاویژگیاین  جمله از. کندمیما را در شناخت مختصات آن کمک 
حق مردمان شمرده شده است تا حق هر فرد. مفهوم داخلی  عنوانبهاست؛ به این معنا که بیشتر 

در چارچوب آن زندگی  خواهندمیاین حق به معنای حق مردمان در گزینش دولتی است که 
کنند )حق گزینش دولت متبوع یک گروه جمعیتی(. همچنین حق مردمان یک سرزمین برای 

ی، پیوسته، آزاد و برابر گزینش نظام سیاسی دلخواهشان، و سرانجام حق مشارکت همیشگ
اما اینكه تعریف حقوقی مردم  .(11و  11: 1581)قاسمی، امور کشورشان ادارهمردمان در 

تعریفی از این واژه صورت  پردازانهینظر هاینوشتهچیست، در اسناد و مدارک سازمان ملل و 
منظور از مردم  وانتمی هاآنشده است که با توجه به  ارائه هاییشاخصهنگرفته است. تنها به 

که برای داشتن دولت « ملی اصلی هایگروهشهروندان یا »در حق تعیین سرنوشت داخلی را، 
 دکر، عنوان کنندمیخود یا کنترل مؤثر سرزمین خود در چارچوب یک دولت ملی تالش 

بنابراین در میان صاحبان حق تعیین سرنوشت، رد پایی در شناسایی و  .(15 ،1581)قاسمی،
. بنابراین اگرچه تعیین شودنمینسل دیده  یکل طوربهص قرار دادن نسل جدید یا حتی شاخ

قانون « نسلی»، برای اثبات اعتبار شودمیسرنوشت، حق اساسی و اولیه و مهمی محسوب 
تعیین سرنوشت به لحاظ حقوقی، مختص مردم یا ملت  چراکه اساساً نیست،استناد  قابلاساسی 

و  استسیاسی  جامعهگذشته و حاضر و حتی آینده یا شهروندان یک  هاینسلاست که جمع 
توضیح خواهیم داد، در تعیین  لیتفصبه هانسلکه در بحث هویت ملی و تداوم طورهمان

رو هستیم که البته به لحاظ هنسلی روبسرنوشت و حاکمیت ملی، با هویت مشترک بین
ولی به لحاظ مسائل  ،عامل یا شكاف باشدت هانسلمیان این  رابطهشناختی ممكن است جامعه

مختلف نسلی  هایگونهسیاسی و حقوقی، با یک ملت و مردم یک سرزمین فارغ از رویكرد یا 
 مواجهیم.

مؤسس  قوهو اما عدم امكان ایجاد تعهد توسط نسل قبل و عدم امكان ایجاد محدودیت توسط 
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. در این خصوص اساسی عنوان شده استاعتبار نسلی قانون  نظریهمبانی  نیتریاصلاز  ،اولیه
 نكتههد سازد، اما عبعدی را ملزم و مت هاینسل تواندنمیدرست است که یک نسل باید گفت 
 و اساساً شوندنمیاست که قانون اساسی در جوامع مختلف هرگز نسلی نوشته  اساسی این

، اندآوردهنون اساسی که در تعاریف قاطورهمانمتونی نیستند که نسل به نسل نگاشته شوند. 
اجتماعی، سیاسی،  هایارزشبرخاسته از اصول بادوام و ثابت فرهنگ،  ایمنظومهاین قانون 

 البته بدیهی ،(217 ،1581 )رحمانیان، است یک جامعه هایسنتمذهبی و اقتصادی، عرف و 
و  ساالرانه قانون اساسی خود را تدوینمردم دکه جوامع حقوقی سیاسی مختلف بای است

حقوق ملت را تعبیه سازند، لكن اینكه به فراخور تجدید  هایجلوهو  هاجنبهو  ردهتقویت ک
بلكه با ثبات و دوام و  یست،امری مسبوق به سابقه ن تنهانهنسل، قانون اساسی تجدید شود، 

که در  یسازملتاصل تداوم نسلی یا  همچنینامنیت نظام سیاسی حقوقی نیز در تضاد است. 
ست، ، دلیل دیگری در رد این مدعاشد دبانی نظری اعتبار فرانسلی بررسی خواهقسمت م

یک ملت  هاینسلو ارتباط میان  رنداستمرار هویتی دا هادید، نسلکه خواهیم طورهمانچراکه 
گسست و شكاف نسلی  پدیدهد و این مسئله جدا از رویكردهای متنوع نسلی و شوبرقرار می

، چنانچه وجود یک مؤسسقوه در مورد و نه حقوقی است.  یختشناجامعه مسئلهکه  است
مراتبی میان قوه مؤسس اصلی را بپذیریم، یک نظام سلسله قوهمرجع بازنگری متمایز از 

نهاد برتر  کهیدرحالمؤسس امروزی  قوه روازاینمؤسس اصلی و مرجع بازنگری وجود دارد. 
. در ادامه (216 ،1581 )رحمانیان، مقید سازدمرجع بازنگر آینده را متعهد و  تواندمیاست، 

 پردازیم.شده در نظریه نسلی، به نقد هریک از ادله مذکور میمتناظر با ادله ارائه

 زمان اقتضائات به پاسخ برای راهکاری اساسی، قانون اصالح سازوکار .2-2

یچ همبنای اقتضائات زمانه و تغییر قانون اساسی باید گفت درست است که  یابیارز در
 بردارخدشهادعای آن را داشته باشد که متن مصوب وی  تواندنمیبا منشأ انسانی  یقانونگذار

قانون زاییده اجتماع بشری  ، به هر حال(121 ،1568 )کاستیلیونه، است پذیرنیست و تغییر
با تحول و رو ازاین. شده استاست و متناسب با اوضاع و احوال خاص زمانی و مكانی نوشته 

شیوه  ،در قوانین اساسی است که منظور اساساً به همین، این شرایط نیز نیازمند تغییرند. تكامل
. امر بازنگری مبانی مهم حقوقی، سیاسی، شودمیو روند و قیودات بازنگری تصریح 

هم ریختن نظم سیاسی گر کسی در سودای بها بنابرایندارد. و حقوق شهروندی ی شناسجامعه
راهكار  ،پذیر کردن قانون اساسیهای انقالبی نباشد، انعطافرگونیو حقوقی از طریق دگ

های سیاسی های جدید در نوسازی و بازسازی نظامای برای دخالت دادن اراده نسلشایسته
موظف به  یقانون اساس کی اساساًاز نظر دور داشت که  دینبا اما (،7، 1581)گرجی،  است
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 کی یوجود آمال و یاجتماع یهنجارها و قواعد ،یاسیس تیحاکم انیم وندیارتباط و پ جادیا
د که تحوالت شو نیتدو ینحوبه دیبا یقانون اساس یعنی ؛در حال تحول مستمر است جامعه
 یبرا ییابزارها اًیو ثان شود نوشته یکل طوربه اوالًمعنا که  نیبه ا ،را ملحوظ دارد یاجتماع

 با رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون درمثال  رایبباشد.  کرده هیدر خود تعب یروزرسانبه
 قانون، که ییایپو فقه و است گرفته قرار هیفقیول اریاخت در که روزرسانیبه یابزارها به توجه

 یاسیس طیزمان و شرا راتییتغو اصالح قانون،  یمنبعث از آن است، در کنار امر بازنگر
در حقیقت  .داردخود را  ییایكان حفظ پوام آن، وجود با یاساسشده و قانون  دهید یاجتماع

قوانین موضوعه و از جمله قانون ن نسلی بودن قانون اساسی، انظر مدافع براساساگرچه 
زمان و شرایط اصالح  لكن ،رسدمیزمان اصالح و تغییر آن فرا به اقتضای تحوالت، اساسی 

 یدائمقانون اساسی اگر قانون اساسی و قانون عادی طبعاً به یک وضع نیست و نباید باشد. 
ترتیبی وضع شود که برای دورانی طوالنی استحكام و قابلیت چارچوب حداقل باید به ،نیست

 هایبینیپیش همه باید اساسی قانونکنندگان تدوینبودن و قابلیت اجرا داشتن را دارا باشد. 
 دهند در آینده الزمیمنظور دارند و هر اصالح و تغییری را که احتمال م آن تنظیم در را الزم
 درد و ندر همان زمان صورت دهند و نقاط مبهم و تردیدآمیز و مشكوک باقی نگذار ،آیدمی

بینی کنند. تغییر احتمالی را برای آینده دور و در و اصالح را هم پیش دنظریتجدراه  حال نیع
نكه مسائل ضمن ای ،(11 ،1562 )صادق طباطبایی، مسدود نسازند نیز شرایط تحوالت مهم

ناپذیر انقالب و اجتناب پدیدهبازنگری که روال و امكان قانونی تغییر در قانون اساسی است، با 
مانع تغییرات سیاسی و حقوقی  اندنتوانستهجوامع  گاهچیهتبدیل قانون اساسی متفاوت بوده و 

 یجلو توانیم آن اصالح و یاساس قانون در یبازنگر ینیبشیپدر واقع با  انقالبیون شوند.
این لكن  ،گرفت زنند،می برهم را نهادها نظم ،یقانون ظاهر با که را یپنهان یانقالب هایپدیده

 هایتئوریو براساس  ستیمنع انقالب ن یهرگز به معنا ،که گفته شدطورهمانموضوع 
 قابل یاساس قانون و تحقق قابل انقالب مختلف، هایمؤلفه استحصال با و انقالب مختلف

 .است لیبدت

 حاکمیت قیودات مؤید خودمحدودیتی، اصل و هااراده نظریه .2-3

 نظام چیه در موردی نیچن؛ ه بودشد عنوان تیحاکم دانستننامحدود  هینظر نیا گرید یمبنا
در کنار  یحقوق منطق اساس. برستیشده نرفتهیپذ المللنیب حقوق نظام و یداخل یحقوق
 یعبارتبه ای فیتكل»سرنوشت،  نییحق تع ای تیاز جمله حق حاکم حق، مختلف قیمصاد

در اسناد و  وداتیق نیا بودن، ینسل نانظر مدافع براساسگرچه اوجود دارد.  «دیق و تیمحدود
نداشتن  یلكن هرگز به معنا است، نشده مشخصسرنوشت  نییبا تع مرتبط یالمللنیبمتون 
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ارتكاب اعمال  ای یطلبهیزتجو  یخودمختار اعالم مثالً کهیطوربه ،ستینو شرط  دیق
 امور اداره در مردم مشارکت خصوص در نیهمچناست.  وداتیق نیا جمله از یستیترور
را  هاییمحدودیت یاساس نیقوان همه ره،یغ و انتخابات همچون آن هایجلوه و کشور یعموم

 که است «یتیخودمحدود اصل»حق، امتثال  شمردنو محدود  دی. علت مقاندگرفته نظر در
 اعمال از پس ملت خود که معنا نیا به است؛ یاسیس یحقوق جوامع در یعیطب و یعقالن یاصل

و  کندمی محدود را خود اراده ،یاساس قانون نیتدو و یاسیس نظام سیمطلق خود در تأس اراده
 مشخص مستقر، تا کندمی دیتول دیمق اراده مطلق، اراده یعنی زند؛می یگذاردست به چارچوب

 نیو ا است یگذاردیو ق تیمحدود یبه معنا یهر قانون و چارچوب اساساً. دشو نهینهاد و
 .است یتیخودمحدود ییهمان اصل عقال

توان گفت که اساساً تولد قانون اساسی با تولید اراده است. اراده برای تبیین بیشتر این نظریه می
سیاسی، فلسفه سیاسی و در ، نوع نظام «حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت»مطلق مردم تحت عنوان 

کند و با همین امر، اراده خویش را مقید گزیند و تصویب مینهایت قانون اساسی را برمی
کند و تحت حاکمیت قانون انتخابی مند میسازد؛ یعنی حاکمیت خود را محدود و چارچوبمی

ساخته است.  آن را مقید ریو غدهد. در حقیقت خودِ حاکمیت ملی، حاکمیت ملی خود قرار می
 یاصل مؤسس قوه محصول است، یثانو مؤسس قوه که یبازنگر مرجع نكهیعالوه با توجه به ابه

. ستین یمل تیحاکم اصل براساس تیمحدود نیا و است محدود پس است،حاکم ریغ و بوده
 دتواننینم ،اندکه از مجموعه ملت منشعب شده ییکاره دومالبر معتقد است نهادها نهیزم نیدر هم
 قدرت که کندیم اقتضا ملت، به منحصر یمل تیحاکم اصل. باشند نامحدود قدرتمالک 
 و حدود که یاقاعده برتر، قاعده کی لهیوسبه ؛باشد محدود و مشخص ،یسیتأس یهاارگان
 .(carré de malberg ,1992:545) دکنیم مشخص را هاارگان نیا مرز و تیصالح

 قانونمبنای حقوقی وصف دائمی بودن   .2-4
همواره قاعده قبلی  تواندمیبراساس اصل عدم تعارض که طبق آن، قاعده بعدی در یک زمان 

مراتبی، د، سطح قواعد باید یكی باشد و اگر قاعده قبلی از نظر سلسلهکنرا اصالح یا نسخ 
ون تواند به تعدیل یا نسخ آن بپردازد. در قانباالتر از قاعده بعدی باشد، این قاعده اخیر نمی

 ،میگفته كاند و چناناولیه وضع شده مؤسساز سوی قوه  ناپذیراساسی نیز چون اصول تغییر
مراتبی را میان این قوه با مرجع بازنگری بپذیریم، مرجع بازنگری وجود یک نظام سلسله اگر

قواعدی که  .(216 ،1581 ان،ی)رحمانکند تواند اصول تغییرناپذیر را تعدیل یا اصالح نمی
گیرد، خود را از امر پروردگار یا سازگاری با طبیعت انسان یا داوری عقل محض می اعتبار

را نسخ کند. از این نظر و در  هاآنتواند ابدی هستند و هیچ نیروی سیاسی یا اجتماعی نمی
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 سخن گفته شده است )کاتوزیان،« ناپذیرحق مرور زمان»های حقوق بشر بارها از اعالمیه
، یا به تعبیر دیگر آن یحقوق مبنایاصل موقت نبودن قانون و در حقیقت (. 356: 2، ج1577

که طوریوصف ذاتی ثبات و دوام قانون مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است. به
 حتی در شود ومی یاد قانون بودن یدائم وصف از که است مرسوم حقوقی هاینوشته در

  (.131 ،1585 است )میرزایی، شده تصریح قانون ویژگی این به حقوقی هایدانشنامه برخی
زیرا این وصف یكی از نتایج کلی  ،طور طبیعی مقید به زمان خاصی نیستقواعد حقوق به»

. اگر پذیرفته شود که قانون باید مجرد و کلی باشد، محدود کردن آن به وقایعی هاستآنبودن 
نه نیست. به خاطر همین وصف طبیعی است که افتد، درست و عادالکه در زمان معین اتفاق می

نسخ کرد و گذشت زمان و متروک بودن، اعتبار آن را  توانمیقانون دیگر  لهیوسبهقانون را تنها 
توان استصحاب مطلق ایجاد شده است، می طوربهرا که به یقین  ایقاعدهبرد. دوام از بین نمی

است که باید احراز شود وگرنه  ایعارضهدن اصل پذیرفت. موقت بو عنوانبهنمود و آن را 
: 2، ج1577 )کاتوزیان، «صریح یا ضمنی نسخ نشده است، اعتبار دارد طوربه که یزمانقانون تا 

356). 
 قاعده این توجیه و تحلیل درصدد حقوق فلسفه مباحث ضمن نویسندگان حقوقی یطورکلبه 

 یاری حقوق کلی اصول از مقام این در و اندبرآمده قانون اعتبار استمرار و اصل دوام اثبات و
 منطق حقوق، در قانون نبودن موقت عدم بر اصل تا اندکوشیده نویسندگان از ایپاره .اندگرفته

 است، افراد هدایت رفتار حقوق، اصلی کارکرد اگر اینان نظر از بیابند. مستدل و موجه مبنایی

 منظور، این به رسیدن برای و داشته تگیشایس باید وظیفه این تكفل برای حقوقی قاعده

 نباید تنهانه قانون .باشد و ثابت پایدار نسبتاً باید قانون اینكه جمله از باشد؛ داشته اوصافی

 قانون که شوند مطمئن باید مردم .تغییر کند زود به زود نباید شود، بلكه معین زمان به محدود

 به اعتماد و قوانین از آگاهی زیرا است؛ لندمدتبرنامه ب بلكه ،نیست موقت و مدتکوتاه برای

 دوام در نتیجه، .است اقتصادی-اجتماعی کالن هایریزیبرنامه الزمه ،هاآن یدرپیپ تغییر عدم

 که مادام و بیاورد دلیل باید آن بودن موقت مدعی و است ثابت ایامارهو  اصل عنوانبه قانون

است  قانون نسخ آن، الغای طریق و نامحدود قانون، اعتبار زمان نیست، در دست دلیلی چنین
چراکه قوانین، واجد ظرفیتی سخت هستند و همچنان پس از مرگ  ،(132 ،1585، )میرزایی

 )هارت، مانندیمباقی  ،کردندیمواضعان خود و آنان که از این واضعان به عادت اطاعت 
بار یک قانون اساسی، اعتراف به زمانی محدود برای اعت بازهبینی پیش اساساً. (111 ،1583

( و چنانچه 25 ،1567 ،باقرزاده) است شده سستی و ناپایداری نظم حقوقی و سیاسی طراحی
تجدید نسل را دلیلی بر تغییر قانون در نظر بگیریم، امور دیگر کشور همچون سایر انتخابات 
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 داین صورت کشور بای ؛ درشودمیو نیازمند تغییر  گیردمیتبدل نسل قرار  الشعاعتحتنیز 
امری که به حكم عقل مطرود و  ؛در حال برگزاری انتخابات و رصد تجدید نسل باشد پیوسته

 منكوب است.

 ی قانون اساسیفرانسلمبانی نظری اعتبار   .3
مورد  ادلهگرچه اکه  رسیممی جهینت نیا به یاساس قانون بودن ینسل نظریه یابیارز و نییتب با

 ح،یاز مقدمات صح است، دییتأ قابل و مطلوب مستقل،طور به و اصل درظر ن نیا روانیاستناد پ
 زمان اقتضائات ،یمل تیحاکم سرنوشت، نییتع قتیحق در. دشوینادرست استخراج م یجینتا
 ی،فرانسل نظریه روانیپ تنهانه و ندایمهم یقانون و یعقل اصول بالجمله قانون رییتغ و اصالح و

 ستین طورنیا حال نیع در باشد، داشته یاستبعاد هاآن تحقق به بتنس تواندنمی یکس بلكه
 در را شتریب حیتوض. دکر استخراج را یاساس قانون اعتبار بودن ینسل اصول، نیا از توانب که

های مختلفی این مبانی را با استدالل .کرد میخواه دنبال یفرانسل اعتبار یمبان ارائه با ادامه
 کنیم.و ادله دیگر بررسی می« استمرار ماهیتی قانون اساسی»، »استمرار هویتی نسل»همچون 

 نسل هویتی استمرار .3-1

. تعاریف کنیممیجو وبودن اعتبار قانون اساسی را در خود نسل جست یفرانسلدلیل اول  
 ح شدهشناسی مطرشناسی و جمعیتنگاری، جامعهشناسی، تاریخانسان هایمنظرگاهمتعددی از 

است. نشده و توافقی حاصل تفاهم  موردروست، معنای واحد و هروب هاییشباهتکه اگرچه با 
حقوقی  جامعهشناسی در هر صورت در یک شناسی و جمعیتمطرح در جامعه هاینسل همه

در این خصوص « ملت»الملل از مفهوم بین جامعهیا در  شوندمینامیده « شهروند»سیاسی، 
. ملت مفهومی است مبتنی بر مشترکات تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و نظام دشومیاستفاده 

( که فراتر از جمع 216، 1571 ،تصورات ذهنی اجتماعی )قاضی پایهمشترک ارزشی و بر 
یک جامعه  هاینسلملت یعنی همه  قتیحق. در دهندمیافرادی است که آن را تشكیل 

ل حاکمیت ملت، جایگزین اصل حاکمیت مردم اص سببواحد. به همین  ایمجموعه صورتبه
ها نیز وجود داشته ناپذیر باشد و در تداوم و تبدل نسلشد تا حاکمیت استمرار یابد، تقسیم

 ،1581 ان،ی)رحمان است ریناپذمیتقسباشد. بنابراین چون ملت کلیتی جمعی، مجرد، واحد و 
 د.کرده ملت مشاه واژهرا در دانش  هانسلتوان تداوم می ،(261

نسلی مانند فرهنگ و مذهب و غیره، مقوم مفهوم ملت و از عناصر هویت ملی عناصر مقوم بین
 پدیده. اندساز تعامل و وفاق نسلیو سبب هانسل پیوندزننده. این عناصر، شوندمیمحسوب 

شكل گرفته  هانسلدر حقوق و علوم سیاسی به پشتوانه همین استمرار هویتی « سازیملت»
را با  هانسلتبدل  تواننمیاعتبار نسلی قانون اساسی  نظریهکه برخالف  روستازاین است.
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چراکه قانون اساسی اگرچه منبعث از شرایط و تناسبات  کرد،صرف بررسی  یشناختجامعهنگاه 
تدوین و تغییر قانون اساسی  سبب. آنچه شودنمیبا تجدید نسل تجدید  اجتماعی است، لزوماً

منبعث از نو شدن نسل نیست؛ بلكه ناگزیر افراد حاضر )شهروندان( با لحاظ  صرفاً شود،می
 . زنندمیتدوین یا تغییر قانون  بهحقوق همه افراد حاضر و آینده دست 

 سیاسی حقوقی نظام اعتبار و ملی هویت نسل، تداوم  .3-2

و  هاالیهبخش هویت است. در میان انواع گوناگون هویت،  تریناساسیو  ترینمهمهویت ملی 
، وجود گیردبرمیاز هستی درونی فرد تا هستی جهانی وی را در  ایگستردهدامنه  که آنسطوح 

هویت ملی که در قالب واحدهای مستقل سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی به نام کشور معنا 
یک واحد سیاسی مستقل، بسیاری از عناصر  عنوانبه، زیرا کشور دارد ایویژهاهمیت  یابد،می

. منظور از هویت سازدمیمتمایز و جدا  هانظامبخش یک نظام اجتماعی را از سایر هویت
متعلق و منتسب بدان « ما»از حیات اجتماعی است که فرد خود را با ضمیر  ایحوزهجمعی نیز 

رای ب (.111و  111، 1578)حاجیانی، کند میو در برابر آن احساس تعهد و تكلیف  داندمی
بخش در سه سطح معرفی شده است و هویت سازتیهوی «ما»ساسی ایران قانون امثال 

که « اسالمی مای»، همان ملت و مردم ایران است. «ایرانی مای»(؛ 77 - 71 ،1566)رضایی، 

که ریشه در « انسانی مای»همان امت مسلمان ایران و در کل مسلمانان مدنظر است و سرانجام 

. تشریح این موضوع مفصل و از شودمیما هو انسان مربوط و به انسان به  ردشناسی داانسان
که چه کسانی در داخل یک کشور  کندمیآشكار  یخوببهنوشتار حاضر خارج است؛ لكن 

 و وجه دیگر قابل تصوری وجود ندارد. دهندمییا تغییر کنند میقانون را تدوین 
آن را  توانمیو  یابدمینا جمعی در قالب هویت ملی مع هایهویتملی،  هایدولتدر عصر  

باور مشترک و تعهد متقابل، قدمت تاریخی، منش فعال، وابستگی به قلمرو خاص و  واسطهبه
 ،1561د )تاجیک، کرفرهنگ عمومی خاص تعریف  واسطهبهمتمایز شدن از دیگر اجتماعات 

كدیگر تعلق طبیعی به ی طوربه(. در نتیجه هویت ملی یک حس بالنده میان مردمی است که 31
)ربانی و رستگار،  دارند و از منافع مشترک، تاریخ مشترک و سرنوشت مشترک برخوردارند

علت اهمیت و تأثیر هویت ملی در انسجام اجتماعی و پیوند در هر صورت به. (1و  3: 1581
سیاسی و  توسعهو اقوام مختلف و یكپارچگی ملی و نقش مستقیم آن در  هانسلمردم و 

هویت واحد را در دستور کار خود  ارائهو  شوندمیوامع است که کشورها تثبیت اقتصادی ج
تعریف واحدی از ملت  عرضهبا  کوشندمی« سازیملت»یندی به نام او در فر دهندمیقرار 

 سازیملتند؛ کنخود و مقبول و مشروع ساختن آن تعریف، ملت منسجم و متحدی ایجاد 
 یکبه  کننداحساس  سرزمین یک ساکنا و اقوام مختلف هدر طول آن نسل کهاست  فرایندی
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 ایجاد هاآناحساس تعلق در  روانیو  روحی، فیزیكیند و عناصر مختلف اواحد وابسته کلیت
احساس  .(71 ،1561)امینیان،  چارچوب مجتمع سازد یکرا در  هاآناحساس تعلق  اینو 
مختلف به  یهانسل هدهندوندیپ ،یپندارخیتاراست؛  یمل تیاز هو یبعد زین یخیتار تیهو

یک . (211 ،1561 ،یری)زه شودیم خشینسل از تار کیاست که مانع جدا شدن  گریكدی
، مشروعیت مسئلهدست آورد که همین تواند توافق عامه مردم را بههویت ملی مشترک می

كل ش یدر صورت یاسیدر بعد س یمل تیهو. کندمیدولت و نظام قانون را تقویت و حفظ 
 یند و داخل مرزهاایاسینظام س کیعضو  ،یو قانون یكیزیکه از لحاظ ف یکه افراد ردیگیم

هم  یاز لحاظ روان ،آن کشورند نیمخاطب قوان ایو موضوع  کنند،یم یکشور زندگ کی یمل
 . بدانند یاسیآن نظام س یخود را اعضا

د و تعالی جامعه نقش ای دوسویه در مسیر رشهویت ملی و همبستگی اجتماعی در رابطه
محوری و کلیدی خواهد داشت. همبستگی اجتماعی جز با تفاهم و اشتراک در عوامل و 
عناصر هویت اجتماعی محقق نخواهد شد و بدون مشارکت اجتماعی امكان ظهور و بروز 
نخواهد یافت. مشارکت اجتماعی جز با خواست و اراده جمعی و تمایل و اراده مشارکت 

 هایارزشنخواهد شد. مسئولیت و تعهد اجتماعی جز با توافق و تفاهم بر اکثریت میسر 
مشترک و ایجاد انگیزه برای تحقق خواست جمعی در یک ساختار اجتماعی نهادینه نخواهد 

پس نظام حقوقی با وضع قوانین و  .تشكیل نظام اجتماعی بدون نظم ممكن نیست .شد
. در کندمیمیان حقوق اساسی نقشی کلیدی ایفا  و در این سازدمیمقررات این امر را میسر 

های حقوقی و قوانین عامل مسیر تكوین حیات اجتماعی در گذر از سنت به جهان مدرن نظام
اکثریت و تحكیم ساختار اجتماعی و تقویت هویت  یرأدر جامعه بنا به  هاارزشتحقق 

ی برای تقویت هویت اجتماعی و میثاق ملی فرصت منزلهبهند. با این مبنا قانون اساسی املی
ای برای تحقق مشارکت اجتماعی خواهد بود. اصالت قانون اساسی از عوامل و عناصر زمینه

، پس تحقق اصول آن موجب تقویت هویت ملی، تحكیم مشارکت یابدمیهویت ملی اعتبار 
و اجتماعی، گسترش مسئولیت و تعهد اجتماعی و در نهایت تقویت ساخت درونی اجتماع 

تزلزل اعتبار آن و عدم تحقق  ،تحكیم همبستگی اجتماعی خواهد بود و به همین مناسبت
 .(11 ،1581 )محمود منصور، معكوس عمل خواهد کرد طوربه ،اصول
علت دارا بودن متمادی با وجود تحول و دگردیسی، به هاینسلاین استدالل؛  بندیجمعو اما 

. ملتی که بادوام شوندمینیز ملت خوانده  رونیازاو  هویت مشترک ملی، استمرار هویتی دارند
ثبات است و پایایی و پویایی در نظام سیاسی و حقوقی خود دارد. در نتیجه طبیعت نسلی باو 

تا حدودی شكاف و گسست  انهشناسشناسانه و روانجامعه مسائلدر یک جامعه اگرچه در 
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و  فلسفهدلیل اینكه مبنای ایجاد و استمرار ، در مسائل حقوقی سیاسی بهکندمینسلی را تجربه 
نظام سیاسی و قانون اساسی، وفاق و میثاق ملی و مشارکت عمومی است، هویت ملی شكل 

ست که کشورها قانون اساسی خود را روازاین. شودمیو وفاق و تعامل نسلی دیده  گیردمی
 . کندمیادامه پیدا  ینسلفراو اعتبار قانون اساسی به شكل  کنندنمینسل به نسل تنظیم 

 اساسی قانون ماهیتی استمرار .3-3

در خصوص  ژهیوبهاصل بر استمرار داشتن اعتبار قانون در صورت تجدید نسل است، 
به سایر قوانین در  اعتباربخشقواعد حقوقی، نقش مغز فرمانده و  مراتبسلسلهقانونی که در 

یافتن قواعد بهتر باشد، نوعی  منظوربهق هرچند کند. تغییر دائمی حقونظام حقوقی را ایفا می
نیز حقوق را  ناخواهخواهنظمی است. با اینكه وقایع اجتماعی پیوسته در تحول است و بی
وظیفه  اساساًکشد، طبع قواعد حقوق با این سیر دائمی مخالف است و دنبال خود میبه

نظر (. به117: 2، ج1577حقوق نیز محدود به احراز وقایع خارجی نیست )کاتوزیان، 
ی بودن فرازمانتوان به کندوکاو نوعی استمرار و در درون خود قانون اساسی هم می رسدیم

اصول پرداخت. در حقیقت استمرار اصول قانون اساسی دارای مبنای حقوقی قابل دفاعی 
شود؛ های متمادی مینوعی تداوم و تكرار ماهیتی این قانون در طول نسل سازسبباست که 

 ریپذهیتوجها ملت یو تجربه حكمران یاسیخرد س بر هیبا تك یاستمرار قانون اساساین 
گرا، نهادگرا و هنجارگراست، اصل بر که قانون اساسی، حق جاازآنشود؛ در حقیقت یم

(. برای 71، 1581اعتبار و استمرار آن در طول زمان است )ساالری، گرجی و عباسی، 
 حقوق مقوله اهمیت دارد، همواره آنچه هاحق مبحث ن گفت درتواتوضیح بیشتر می

 بشر زیرمجموعه حقوق عنوانبه که است بنیادین و مستمر هایآزادی و حقوق و شهروندی

های یابد و قوانین اساسی اغلب بابی برای شناسایی و به رسمیت شناختن این حقمی تبلور
 مانند موضوعاتی به نهادگرا هم است و اساسی، اند. حقوقمستمر و ثابت اختصاص داده

 تأثیرگذاری ابزارهای اساسی، نهادهای بین توزیع قدرت و تفكیک قدرت، انتقال یا واگذاری

 بسیار کالسیک اساسی حقوق از گرایش این پردازد. امروزهمی دیگری بر قوا از هریک

 آثار توانمی راحتیبه اساسی حقوق نگرش از این است و در شده گذشته از پربارتر و ترفربه

 یدهسازمان یاگونهبهباید  حقوقی است که کرد. مسئله سوم، هنجارهای را مشاهده استمرار
 دعواهای جداگانه و موارد مشخص از وسیعی گستره کلی، مفاهیم کمک به بتوانند که شوند

امری  عنوانبهدر قانون اساسی  عادالنه( هنجارها )مانند دادرسی این دهند. پوشش را حقوقی
اساسی  قانون استمرار بزرگ اساسی نیز میراث قانون از صیانت مستمر وجود دارند. گسترش

 (. 11و 36،15، 1581است )ساالری، گرجی و عباسی، 
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دیدگاهی با عنوان پذیرش برتری عمل حقوقی نهاد )قوه( مؤسس بر  مذکوربر موارد عالوه
فعلی  اراده کهیدرصورتاست:  گونهنیاو آن عمل سیاسی قوه مؤسس نیز در غرب مطرح است 

مؤسس اولیه  قوهبنیانگذاران نظام سیاسی یا  اراده بامردم در بازنگری اصول ثابت و تغییرناپذیر 
امكان احراز  و اصوالً گیردنمیفعلی مردم صورت  ارادهمغایرت داشته باشد، رفع تعارض با 

معیار  عنوانبهبلكه قانون اساسی  ،ود ندارداین تعارض ممكن نیست و ابزارهای مؤثری هم وج
گذشته که به تدوین قانون اساسی و اصول  هاینسلآرای  عمالًو  شودمیدر نظر گرفته 

( و 111 ،1585 ،اینریدب) شودمینسل حاضر ترجیح داده  اراده، بر اندکردهتغییرناپذیر آن همت 
 :شودمینون اساسی به آن استناد که برای اثبات اعتبار فرانسلی قا ایادلهاما سایر 

 مالزمه قاعده  .3-4

التزام به شیء التزام به لوازم آن است از احكام عقلی و از بدیهیات  قاعدهمالزمه یا  قاعده
)محمدی،  باید لوازم آن را نیز مجاز بداند ،است. وقتی شارع یا قانونگذار کاری را مجاز بداند

که یک نفر با تولد و دریافت شناسنامه مین هدر خصوص قانون اساسی نیز  .(262 ،1575
به لوازم آن نیز پایبند و ملتزم باشد.  د، بایشودمیو ملیت او مشخص  شدهعضوی از یک ملت 

و  و عقالً شیء است، یا عقلی است یا عرفی و قانونی. آنچه عرفاً ریناپذییجدالوازم که آثار 
 زندگی عقلی، عرفی و قانونی هایروش همهبه لوازم ملت متعلق است، پایبند  عنوانبه قانوناً

عضو آن ملت  کند،میاست. کسی که یک ملیت را با اخذ شناسنامه ثبت  پایبندبر کشور حاکم 
 ان،ی)رحمان باید به قانون اساسی که از لوازم آن ملت است، پایبند باشد ناچاربهو  شودمی

را تابع یک منطق مشترک بدانند که  های یک ملت باید خودنسل همه روازاین ،(218 ،1581
منطقی حیات  هایپایهو آن اصول عقلی و  یابندمیوجود دارند و استمرار  اساساًبراساس آن 

  .(1567 باقرزاده،)هاست آنمشترک 

 وجوب خطابات شفاهی  .3-5

مطرح بوده است که با توجه  سؤالدر اصول فقه و در میان اندیشمندان مبرز فقه اسالمی این 
گفت که ما نیز مشمول همان  توانیمعد زمانی صدور حكم تا عصر حاضر، به چه نحو به ب

ی مكلف کردن غایب ممكن است؟ براساس نظریات اندیشمندان کل طوربهاحكام هستیم و آیا 
بزرگی چون آخوند خراسانی، محقق عراقی و امام خمینی )ره(، تكلیف انشایی معدوم، منع 

ی خطابات از شفاهی به کتبی و خطابات مكتوب در میان عقال و در معنا هتوسععقالیی ندارد. 
نه  ؛نیست توجه موردنیازمند مخاطب معین نیست. در مطلقات هیچ فردی از افراد  عرف رایج

فرد حاضر نه غایب و نه معدوم. بنابراین شمول این موارد نسبت به افراد، توجیه مستقلی طلب 
 (.71، 1562)لوایی،  کندینم
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گرچه نسل اد. کرفرانسلی بودن قانون اساسی را اثبات  توانیمستناد به این دلیل فقهی نیز با ا
ی نو این باشد که چون هانسلد که ادعای کرفرض  توانیم ،جدید چنین ادعایی نكرده است

، پس تكلیفی به اطاعت از قانون ندارند. مفروض اندنبودههنگام تصویب قانون اساسی حاضر 
ات شفاهی در فقه مؤید این نكته است که تكلیف انشایی معدوم، منع عقالیی خطاب هینظر

ی بعد هانسلچنانچه مراد از حقانیت نسل آینده، مشروعیت فقهی باشد، اساساً اجازه از  ندارد.
نه در شرع و نه در حقوق مبنا ندارد؛ چون سالبه به انتفاء موضوع است و نسل بعدی وجود 

مشروعیت فقهی نیز تابع مطابقت این تصمیمات و  بر اینعالوهگرفته شود.  ندارد تا از او اجازه
. بنابراین هر تصمیمی در مورد دیگران که هاانساناقدامات با مفاد شریعت است نه رضایت 

شرعی هم مجاز است و هم  نظر ازرا به سمت اهداف شریعت تغییر دهد،  هاسرنوشت
 قیطربه نیست، بلكه  مستثناسی هم از این قاعده مطلوب. بدیهی است که تأسیس نظام سیا

. شودیممطلوب است. چون زیربنای هرگونه تحول به سمت اهداف شریعت محسوب  اولی
متشرعین چه نسل اول و چه  ههم، اسالمی باشد، مؤسسنسل  موردنظربنابراین اگر نظام 

چون مشروعیت در این هستند؛  هاآنی بعد ملزم به حفظ دستاوردهای دینی و تقویت هانسل
حكومت دینی شرایط  که یزمانالهی است نه تابع رضایت. و تا  هیعیتشر هارادحوزه تابع 

واجب  مؤسسحتی نسل  هانسل ههممشروعیت الهی خود را از دست نداده باشد، حفظ آن بر 
 .(71، 1583، باقرزاده) است

  استصحاب اصل .3-6
و دلیل یقینی بر  شتهسل گذشته را قبول ندااگرچه نسل حاضر ابزار نكرده است که تصمیم ن

به فرض شک الحق بر یقین سابق از آن جهت که متعلق یقین و شک،  ،این شبهه وجود ندارد
یعنی این نسل همچنان بر ماکان یعنی  ؛به اصل استصحاب استناد کرد توانمییكی است، 

تا  روازاین ،(261 ،1581 ان،یرحمان)جمهوری اسالمی، قانون اساسی و لوازم آن بقا دارد 
امضای آنان بر روند موجود  منزلهبهاکثریت، مخالف نظام اسالمی نشوند، سكوت آنان  کهیزمان

 .(28 ،1512 و حكومت همچنان تداوم خواهد یافت )یزدی، شودمیتلقی 

 گیرينتیجه
واژگون  نیبنابرا ،ی استتمام روابط حقوق یواژگون یبه معنا نسخ آن ایاسقاط اعتبار قانون 

به همین  .شودمیساخت محسوب  دیتجد ینوعبهو  ستیشكل ن رییحقوق، تغ یشدن تمام
و اصول آن و نیز  هابخشکامل کلیه  یپایان اعتبار قانون اساسی به معنای ابطال و الغا سبب

 قانون کی نیو آغاز تدو یاعتبار قانون اساس . اما پایاناستحذف تمامی اجزا و عناوین آن 
شرایط و مقتضیات  بنابرکه  دهدمیاین حالت زمانی روی  ؟است یچه زمان دیجد یاساس
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از زمان، قانون اساسی ثبات خود را از دست داده و فاقد انعطاف الزم در برابر  ایدوره
تحوالت باشد. تغییر یا تبدیل قانون اساسی نیز محصور و محصول عوامل مشخصی است؛ یا 

که همان بازنگری نامیده  پذیردمیتشریفات خاص صورت در چارچوب قانون و براساس 
که در این حالت  دهدمیغیررسمی و غیرمصرح در قانون اساسی رخ  صورتبهیا  شود؛می

 ممكن سازوکارها این؛ کندنمییند رسمی لغو و تأسیس را طی اقانون اساسی پابرجاست و فر
 یا تفسیر رسمی طریق نهاد از اسیاس قانون تفسیر ،قانونگذارقوه  سوی از تقنین با است

 کارگیریبه یا عدم اجرایی مقامات جانب از سیاسی عادات و عرف ایجاد قضایی، نهادهای
 قانون تغییر رسمی فرایند دشواری و پیچیدگی با شوند که محقق اساسی قانون مفاد قطعی

 ه،یادغام و تجز د،یکشور جد جادیا انقالب، واسطهبهنهایت در و دارد  مستقیم ارتباط اساسی
 ارادهو  یابدمی، قانون اساسی پایان کشور کیو سقوط  یموفق، تجاوز نظام یشورش و کودتا

تبیین  یخوببه هااراده نظریه. ضمن اینكه نظام و شودمیتدوین قانون اساسی جدید محقق 
یا در چارچوب  . این ارادهشودنمیتولید نشود، قانون اساسی متولد  ایارادهکه چنانچه  کندمی

یا از  گرددمیو ذیل اصول مربوط به بازنگری محقق  شودمیتولید عادی  صورتبهقانون و 
 هایپدیده تواندنمیسعی در اعمال خود دارد. اگرچه هیچ قانون اساسی هم  یرقانونیغطرق 

راهنما و  کند. تبیین عوامل ایجاد و پایان قانون اساسی بینیپیشانقالبی و امثالهم را منع یا 
که  استانگر استمرار و ابقای اعتبار آن در سایر فروض از جمله فرض پدیداری نسل جدید بی

 تیاصل حاکم»مفروض  قانون اساسی نام دارد. ضمن اینكه یفرانسلاین همان نظریه اعتبار 
 ای میاز مشارکت مستق نظرصرفشهروندان و زمامداران  همهکه  دکنایجاب می« قانون

چه برسد به اینكه  ؛کنند یرویاز الزامات قانون پ یقانونگذار ندیافر در هاآن میمستقریغ
 قانونتوان گفت پس می بخواهند اساس اعتبار قانون را به این دلیل محل خدشه قرار دهند.

را دارد، لكن صرف تجدید نسل، ارتباط  مجدد ظهور و تغییر امكان قوانین، سایر همانند اساسی
. در حقیقت طبیعت تعاملی نسلی )منعكس در کندنمیی با این دگرگونی پیدا مستقیم و مستقل

 عنوانبهو قانون اساسی  شودمیمفهوم ملت و هویت ملی(، موجب استمرار قانون اساسی 
در حقیقت قانون اساسی هم  .رودمیشمار کننده از هویت ملی بهم و صیانتومیثاق ملی، مق

آن را در خود جمع کرده و هم در خصوص  یهامؤلفه، هم این هویت ملی است کنندهتیتقو
انتخاب و حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت در چارچوب قانون و نظام سیاسی سكوت نكرده 

و  ردسازی قانون ندا اعتباربیواردبودنش مدخلیتی در تازه صرفبهنسل یا فرد رو ازاین است.
هستند که تشكیل یک ملت  هاییانسان»، هانسلچراکه تمامی  گیرد،میتحت حاکمیت آن قرار 

فرزندان یک مادر مشترک )جمهوری(،  عنوانبهو به یک معنای عقالنی و حقانی  دهندمی
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در ادامه اگر بنای  .«یكدیگرند شأنهمو اعضای آن شهروندانی  دهندمیتشكیل یک خانواده 
ال دیگری در میان باشد که تغییر و جایگزینی قانون به اقتضای زمان و مكان و اوضاع و احو

همانند همان اقتدار نخستین، جمع، تفریق،  دبرخی اصالحات را برای همگان مساعد سازد، بای
مؤسس  قوهمطلق با تمام اقتضائات الزم تشكیل  ایاراده ؛تغییر کلی، تفسیر و یا معلق شود

 بدهد و نظام سیاسی و قانون اساسی حاضر را متحول سازد. 
بودن در ماهیت اصول قانون اساسی نهفته است. حتی اگر نظام سیاسی  ینسلفراعلت دیگر 

تكرار  تاًیماهتغییر کند و قانون اساسی جدید نوشته شود، اصولی در قانون اساسی هستند که 
، ساختارگرا و هنجارگرابودنش و استمرار لزوم حق، گراحقدلیل خواهند شد و قانون اساسی به

دیگری نیز  ادلهبر تمامی اعضای جامعه، حاکمیت خواهد داشت. به  ساختار و هنجار در آن،
خطابات  در کنار نقد نظریه رقیب پرداخته شد؛ همانند الزامات اصل استصحاب، مالزمه،

قانون اساسی بررسی  یفرانسلمبانی نظری اعتبار  عنوانبهثبات و خودمحدودیتی که  شفاهی،
یک ویژگی  عنوانبهحاضر به لحاظ نظری و  مقالهر بودن قانون د یفرانسلد. هرچند اثبات ش

و در عمل هم در هیچ کشوری ولو کشورهای  بایسته برای قانون اساسی مطرح شده است
 ریپذامكان، بلغارستان و ایتالیا که تغییر کامل قانون اساسی خود را سیسوئمحدودی چون 

، اما در عین حال این اندنكردهورد محور برخ، با اعتبار قانون اساسی، نسلی و نسلانددانسته
یک قانون اساسی توان  سازدیمی نظری هر نظام سیاسی است که مشخص هاشالودهمبانی و 

عبارتی دیگر اگرچه قانون اساسی در هیچ ی بودن را دارد یا خیر. بهفرانسلحقیقی و امكان 
ی فرانسلنظر و عمل،  کشوری تاکنون نسلی و نسل به نسل نوشته نشده و به دالیل مختلف در

ی نظری متكی هاشالودهی بودن قانون اساسی به مبانی و فرانسلتدوین شده است، قدرت اثبات 
 درهمین نكته حساس و بوده و معطوف به هماهنگی بنا و مبنا و استحكام این مبانی است. 

بعدی را  یهاپژوهشمطالعاتی جدید و مستقلی است که لزوم انجام  نهیزمپیچیده،  حال نیع
در این خصوص، پرداختن به مبانی متفاوت اعتبار و مشروعیت قانون اساسی  .آوردیمفراهم 

آن با قانون اساسی ایران و نظام حقوقی  سهیمقادر نظام حقوقی مدرن و عصر روشنگری و 
در  یفرانسلبرای شناسایی دقیق قانون اساسی  یاکنندهنییتعشاخص  تواندیماسالم، 

 لف باشد.کشورهای مخت
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 یادداشت ها
 یاساس قانون رییتغ بر یلیتحل» (،9315) انيمنصور مصطفی و ، توکلزادهبیحبر.ک:  شتریمطالعه ب یبرا .1

 مصطفیو  ی، محمدمهدیغمام ؛93ش پنجم، سال ،عمومی حقوق دانش فصلنامه ،«یرسم فاتيتشر از خارج
 ،«یضمن تيمحدود هایآموزه بر تأمل با یاساس قانون اصالح هایمحدوديت نیتضم» (،9312) انيمنصور
 عدم اي ضرورت یبررس» (،9311حسینی،) و کاويانی ؛99 ش ،چهارم سال ،عمومی حقوق دانش فصلنامه

، سال حقوق اندیشمندان تخصصی علمی فصلنامه ،«ديجد هاینسل شيدایپ با یاساس قانون یبازنگر ضرورت
 سیاست ،«یدر قانون اساس تیشدن حاکم ایدوره یسنجکانام»(، 9315محمدرضا )باقرزاده،  ؛94پنجم، ش 

 الكترونیكی مجله، «نسل سوم و قانون اساسی»(، 9389) اکبریعلگرجی،  ،؛94سال چهارم، ش  ،متعالیه
، محمدرضا باقرزاده؛ حقوق و الهیات مجله، «در قانون اساسی دهاينبابايدها و »؛ عمید زنجانی، تجارت

 ،«است؟ آورالزامبعد هم  یهانسلبرای  در رفراندوم به جمهوری اسالمی آيا رأی مردم»(، 9381)
 .55، ش معارف رسانیاطالع آموزشی، ماهنامه

 ؛911انون اساسی بلغارستان مصوب ق 955 و 952 مواد ؛9111مصوب  سیسوئقانون اساسی  938ماده  .2
 .9118بلغارستان مصوب  یقانون اساس 918و  911مواد 

 ،یارامک آزاد ؛4تهران: انتشارات گنج دانش، ج  ،حقوق فلسفه ،(9311) ناصر ان،يکاتوز :.ک ر هنمون یبرا .3
 ؛اول چ ،یاجتماع و یانسان علوم پژوهشکده ،ایران در نسلی شناسیجامعه(،9383) یغفار غالمرضاو  یتق
 جهاد یاجتماع و ینانسا علوم پژوهشکده ،نظری و تجربی بررسی هانسل بین شكاف ،(9383) مانينر ،یوسفي

 .اول چ ،یدانشگاه
.4 No Generation ought to be bound by the acts of those coming before it, and that in turn no 

generation ought to be able to bind those coming afferward. 

 
 



 

 
 42/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

22 

 منابع
 :فارسیالف: 

 

جوانان و ، «ی در ايرانلیفراتحلسی فرايند تغییر نسلی برر»(، 9381آزاد ارمکی، تقی ) .1

 .9 شمناسبات نسلی، 

دانشگاه انتشارات تهران:  ،یشناستینامه جمعلغت(، 9352) ديگرانامانی، مهدی و  .2
 .تهران

 و مناسباتنشریه جوانان ، «هانسلتأثیر هويت ملی در پیوند »(، 9381امینیان، بهادر ) .5

 .9، ش نسلی

 یبرا یاسالم یمردم در رفراندوم به جمهور یرأ ايآ»، (9381باقرزاده، محمدرضا ) .1
 .55، ش معارف یرساناطالع ،یماهنامه آموزش، «آور است؟ بعد هم الزام یهانسل

سسه مطالعات و تحقیقات ؤم :، تهرانشناسی عمومیجمعیت(. 9321)بهنام، جمشید  .3
 .9ج  ،اجتماعی

 ش ،یمل مطالعات لنامهفص ،«تيهو یانسان مدرن و معما»(، 9382) محمدرضا ک،یتاج .1
49. 

ی هويت ملی در ايران و طرح چند شناختجامعهتحلیل »(، 9311حاجیانی، ابراهیم ) .7
 . 5، سال دوم، ش فصلنامه مطالعات ملی، «فرضیه

تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج »(، 9315زاده، توکل و مصطفی منصوريان )حبیب .6
 .93سال پنجم، ش  نش حقوق عمومی،فصلنامه دا، «از تشريفات رسمی مصرح در آن

ی هاپژوهشتهران: مؤسسه مطالعات و  قدرت مؤسس،(، 9313، علیرضا )اینریدب  .8
 حقوقی، چ اول.

 گانهششتحلیلی بر وضعیت هويت ملی و ابعاد »(، 9319ربانی، علی و ياسر رستگار  ) .11
 (.54ش پیاپی )وچهارم، ، سال بیستی کاربردیشناسجامعه، «آن در بین شهروندان اصفهان

 ریرناپذییتغبررسی تطبیقی مبانی اصول (، رساله دکتری 9311رحمانیان، عبدالمجید ) .11

 ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.قانون اساسی و حق حاکمیت ملی

بازشناسی هويت ملی در قانون »(، 9388و محمدصادق جوکار ) محمد دیسرضايی،  .12
 .2، سال دهم، ش عات ملیفصلنامه مطال، «اساسی جمهوری اسالمی ايران
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انجمن معارف اسالمی ، قم: «انقالب اسالمی و هويت ملی» ،(9389رضا )یری، علیزه .15

 .91، شایران

 استمرار تطبیقی ارزيابی»(، 9311و بیژن عباسی ) اکبریعلساالری، عثمانی؛ گرجی،  .11

حقوق  پژوهشنامه، «آمريکا و فرانسه ايران، حقوقی یهانظام اساسی در قانون مبانی

 (.21یاپی پ)4ش  هجدهم، ، سالاسالمی

ی آینده در حقوق هانسلمفهوم و جایگاه حق (، رساله دکتری 9311فرد، حسن )شفیق .13

 ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.و ایران ستیزطیمح المللنیب

ی قوانین اسالمی با تحوالت ريپذقیتطبمبانی »(، 9384طباطبايی، محمدصادق ) .11
 .1، دوره مفید فصلنامه، «اجتماعی

 الهیات و حقوق،، «بايدها و نبايدها در قانون اساسی(. »9389عمید زنجانی، عباسعلی ) .17
 .1ش 

و حق  هاملتبررسی کاربرد دو اصل حق تعیین سرنوشت (، 9314قاسمی، حاکم ) .98

مقايسه دو مورد کوزوو و اوستیای جنوبی، دانشگاه  حاکمیت ملی در سازمان ملل متحد؛
 ی امام خمینی، دانشکده علوم اجتماعی.لمللانیب

، تهران: انتشارات حقوق اساسی و نهادهای سیاسی(، 9314) ابوالفضل دیسقاضی،  .18
 .9دانشگاه تهران، چ دوم، ج 

 .4، تهران: کتابخانه گنج دانش، ج فلسفه حقوق(، 9311کاتوزيان، ناصر ) .21

احمد مرکز  ترجمه، «اسیمبانی نظری سیاسی قانون اس»(، 9381کاستیلیونه، داريو ) .21
 .93، سال هفتم، ش مجله حقوق اساسیمالمیری، 

ی تجارت كیالكترون نامههفته، «نسل سوم و قانون اساسی»(، 9319اکبر )یعلگرجی،  .22
 فردا.

تهران: نشر فرزان روز،  ،یعباس باقر، ی غربیشهاندشهروند در (، 9381ماری گای ) .25
 چ دوم.

 ، تهران: نشر يلدا، چ اول.فقه قواعد(، 9313محمدی، ابوالحسن ) .21

پایگاه خبری تحلیلی ، «هويت ملی و همبستگی اجتماعی»(، 9311محمود، منصور ) .23

 ، بهار نیوز.مستقل ایران
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بر مفهوم و اوصاف قانون  دیآن با تأک یقانون و اعتبار زمان»(، 9313میرزايی، اقبالعلی ) .21
 .85ش  ، 18 سال ،یدادگستر حقوقی مجله، «قتمو

 ترجمه محمد راسخ، تهران: نشر نی. مفهوم قانون،(، 9315هاربرت )هارت،  .27

 ، قم: نشر امام عصر.اساسی قانون(، 9324يزدی، محمد ) .26
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