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                                                              دهیچک

 یو نهادها یرساله حقوق اساس نيگاه تهران، با تدودانش یاستاد حقوق اساس ،یابوالفضل قاض
راه  ،یاسیسیشناسو جامعه استیدوورژه با عنوان اصول علم س سيو ترجمه دو اثر از مور یاسیس

در  یکوشش قاض بیترتنيآغاز کرد؛ بد رانيدر ا یحقوق اساس نیشیرا نسبت به استادان پ یزيمتما
بود؛  انينما یاسیو علوم س یحقوق اساس انیه نو رابطه مرا نيبود. در ا انینیشیبا آثار پ گسست

اثر خود  یجاینانوشته انگشت گذاشت و در جا یمانند حقوق اساس یبحث دشوار یاو رو ژهيوبه
او  بافاصله خود را  یدوورژه بود، در مباحث سيمور ریتحت تأث یکرد. اگرچه راه قاض دیبر آن تأک

 ،یآن با علوم اجتماع یمرزها ختنیو درهم آم یقوق اساسدوورژه در ح یشناسحفظ کرد. روش
 کرديرو بِيمعا نياز ا یداشت. قاض یفرانسه در پ یرا در محافل حقوق اساس یاریبس یانتقادها

 ندگذاشت؛ هرچ رانيا یحقوق اساس یپا شیپ یزیآمراه مخاطره رونيدوورژه غفلت کرده بود و ازا
کند. امروز پس از سه دهه  رانيا یحقوق اساس هيوارد نظر نانوشته را یمفهوم حقوق اساس دیکوش

بتواند  یحقوق اساس هيدارد تا نظر ازین ینیتالش او به بازب یدر حقوق اساس یرساله قاض نياز تدو
آثار  یرسبا نقد و بر رانيا یکند. حقوق اساس ديرا تجد یبحث نیبا طرح دوباره موضع او در چن
 .ديفزایب یخواهبر سنت مشروطه یزیگذشتگان خواهد توانست تا چ

سیاسی،  اساسی نانوشته، علوم شناسی سیاسی، حقوققاضی، جامعه ابوالفضل :واژگان کلیدی
 دوورژه.موريس 
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Abstract 

The late Abolfazl Qazi, a professor of constitutional law at Tehran 
University, started a different path compared to his former counterparts 
through compiling constitution and political institution treatises. He 
translated two major works of Maurice Duverger known as Introduction à la 
politique (1964) and Sociologie de la politique (1973). Hence, Qazi's works 
were discrete from the works of others. In his new path, the relationship 
between constitutional law and political sciences were clear. He especially 
accentuated the complicated issue of an unwritten constitution. While being 
influenced by Maurice Duverger, Qazi maintained a distance in some issues. 
Duverger's methodology in constitutional law and combining its territories 
with social studies provoked criticism in French constitutional circles. 
Neglecting the drawbacks of Duverger's approach, Qazi put a perilous way 
in Iranian constitutional law, while trying to initiate the concept of an 
unwritten constitution in Iranian constitutional law theory. After three 
decades of compiling Qazi's treatise in constitutional law, his efforts need to 
be reviewed so that constitutional law theory would be able to renew such an 
issue through reviewing his viewpoints. Through criticizing and reviewing 
previous works, Iranian constitutional law is able to add up to 
constitutionalism tradition. 
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 مقدمه
توان گفت از آغاز نخستین ی گذشته و حتی میهادههاساسی ايران در  حقوق

خته است، اما در آثار و اساسی نشنا ی آن، جايی برای قواعد نانوشته حقوقهادرسنامه
اين حوزه عالقه  برخی اهل نظر، که به نیهمچناساسی و  ی برخی استادان حقوقهانوشته
تواند تجديد مطلع می هادگاهيداند، تصريحات و اشاراتی آمده است. تدوين اين داده نشان

. تدوين و عنوان سابقه و پیشینه چنین فکری، در ايران، معرفی شودچنین بحثی باشد و به
باره از يک سو نقطه عزيمتی برای تجديد چنین مباحثی  ی پیشینیان در اينهادگاهيدمعرفی 

و  کندیمنیاز است و از سوی ديگر، ما را از طرح مقدماتی که پیشتر مطرح شده است، بی
سابقه نبوده و اين موضوع دهد که چنین بحثی در میان استادان فن بیترتیب نشان میبدين

 دور نمانده است.  به کسوتشیپز منظر استادان ا
متون قوانین نوشته و  اساسی ايران اين است که خود را به رويکرد غالب در حقوق

اساسی  توان حقوقراهی رفته است که گويا می اساسی محدود کرده و به ويژه متن قانونبه
وضوح قاضی به اه ابوالفضلاساسی و مواد قوانین نوشته يافت. ديدگ را تنها در اصول قانون

اساسی يک  شناخت حقوق»نويسد: اساسی است؛ او می در برابر چنین دريافتی از حقوق
بیراهه و انحراف از  گیرد، پژوهنده را به کشور اگر فقط بر مأخذ قوانین آن کشور صورت

تر و که بررسی بُعد حقوق در روشنايی عمل و واقعیات، بُعد درست، درحالیکشاندیمواقع 
اساسی  . شايسته است حقوق(19: 1939)قاضی، « بخشدمطالعه می ی بهتربخشنانیاطم

اساسی بر آن تأکید  چنین درسی که قاضی بیش از استادان ديگر حقوق امروز ايران به
تواند يکی کرد، توجه بیشتری نشان دهد. اين تشخیص قاضی، با رعايت مالحظاتی، میمی

های اين بخش از درس اساسی در ايران را رفع کند. ريه حقوقهای مهم نظاز نارسايی
اساسی ايران در پیش گرفته است، امروز، اهمیت بیشتری  راهی که حقوقبه قاضی با توجه 

 يافته تا محل توجه و تأمل باشد.
اساسی را  جای آثارش و در مخالفت با ديدگاهی که حقوققاضی در جای ابوالفضل

منحصر »نويسد: ، می«کنداساسی را بررسی می قواعد مندرج در قانون»داند که دانشی می
او در بیان اين «. ی استاعمدهاساسی دارای اشکاالت  قانون اساسی به کردن حقوق
جامعه  ای بهاساسی از جامعه حجم اصول و قواعد مندرج در قانون»نويسد: اشکاالت می
يک  1731سه فقط نُه اصل داشت. در سال فران 1735اساسی سال  کند. قانونديگر فرق می

 کهیدرصورتاصل جديدی بر آن عالوه گرديد.  1126اصل از آن کاسته شد و در سال 
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کردند اين اصول اکتفا می اساسی اين کشور فقط به حقوقدانان فرانسه برای بررسی حقوق
قرار  مطالعه ردموی اجانبههمهطريق  سیاسی اين کشور را به توانستند ابعاد رژيمآيا می

های قاضی در ادامه اين بحث معايب و نارسايی ابوالفضل«. دهند؟ طبعاً پاسخ منفی است
  (.14: 1939کند )قاضی، اساسی را نقد می قانون اساسی به کردن حقوق محدود

اساسی داشته  حقوق ی بهترگستردهو  ترفراخکه قاضی ديدگاه  مینیبیمترتیب بدين
شناسی اجتماعی، حقوق، تاريخ، اقتصاد، مردم فلسفه وان بدون عنايت بهتهرگز نمی»است: 

اساسی ارائه داد. ...  ی اجتماعی، علم آمار، و نظاير آن تصويری دقیق از حقوقشناسروان
 ويژه علوماجتماعی به اساسی، ديدی گسترده در علوم دقیق حقوق شیب و کمشناخت 
 اساسی دارند، جايی ی که نقش مهمی در فهم حقوقيهادانشاو در میان «. طلبدیمسیاسی 

سیاسی و تاريخ  ويژه تاريختاريخ به اساسی از رجوع به حقوقدان»دهد: تاريخ می هم به
سیاسی ناگزير است. زيرا برای شناخت قواعد حقوقی در زمان حال بايد فرايند  عقايد

ل کند. ريشه هر قاعده حقوقی گیری، تا تحول و استقرار دنباها را از زمان شکلتکاملی آن
گفته ساوينی  در گذشته است، هرچند که محصول آن در زمان حال، موردنظر باشد. به

 توجه بهتواند بیاساسی نمی حقوق ؛ لذا«گذشته يک ملت است بافتدستنسج حقوق »
 تاريخ نهادهای»ی نهادها ابيشهيريا « اساسی تاريخ قوانین»گیری قواعد اساسی مسیر شکل

ی اگونهبهمطالب موردنظر خود را « سیاسی تاريخ عقايد»ها يا پشتوانه عقیدتی نظام« سیاسی
 (.12: 1939)قاضی، « مطلوب بررسی کند

توان عناصری را شناسايی اساسی نانوشته می قاضی در حقوق برای ديدگاه ابوالفضل
شناخت. هريک از اساسی نانوشته  کرد و اين عناصر را اجزای سازنده فکر او در حقوق

 . رابطه حقوق1از  اندعبارتباره است. اين عناصر اين اجزا يکی از اضالع فکر او در اين 
اساسی با  . رابطه حقوق9سیاسی و  اساسی و نهادهای . حقوق2سیاسی،  اساسی با علوم

اساسی نانوشته، در  ی سیاسی. در ادامه هريک از اين اجزا در نسبت با حقوقشناسجامعه
 شود.قاضی، بررسی می ديشه ابوالفضلان

 سیاسی اساسی با علوم رابطه حقوق .1

ی حقوق اساسکند و ی و سیاست تأکید میحقوق اساسجای اثرش بر رابطه قاضی در جای
در توضیح روش « کلی اندازچشم»(. او در 2: 1967داند )قاضی، می« ذوجنبتین»ای را رشته

ها و مطالب و رژيم هانظامهنگام بحث درباره »ويسد: ننويسنده در تدوين و تألیف کتاب می
قاضی «. ديد علم حقوق و سیاست بنگريم هيزاودرون ذاتی آنان تنها از  به ارزش ميادهیکوش

ديد علم حقوق و  هيزاواز »ی به حقوق اساسکند که منظر و موقف او آشکارا اعالم می
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های حقوقی است که ی از رشتهی يکحقوق اساس»نويسد: یماست. او همچنین « سیاست
دوش است و شناخت کامل در پهلو و همیاست همعلم سموضوعاً با مفاهیم سیاسی و لذا با 

یاست مدد گرفته شود. اين بدان معنی علم ساز شیوه شناخت  آنکهآن حاصل نتواند شد، مگر 
 (.59: 1967)قاضی، « برود مدنظراساساً حقوقی است از  آنکهنیست که خصلت ويژه 

حقوق و سیاست  به رابطهدهد و ی نانوشته اهمیت میبه حقوق اساسديدگاهی که 
داند در موضوع خطیری یاست میعلم سدوش پهلو و همی را همحقوق اساسو  شدياندیم

 رو ینهمدهد. از ی سیاسی توسعه میهابه ضمانتی بحث را قانون اساسمانند ضمانت اجرای 
عرف و »و « یافکار عموم»، «کنندهساير نهادها و يا قوای نظارت فشار»يی مانند به ابزارها

به ی ابوالفضل قاضدهد. در ديدگاه توجه نشان می« های ارزشی موجود در جامعهاخالق و نظام
اگر ضمانت اجرايی »ی توجه شده است: قانون اساسين وجوه اجرای به ای حقوق اساس

ی عال يواندنتظامی عملی نباشد يا نهادهايی نظیر قاضی يا مأمور ا لهیوسبهگونه قواعد اين
ی زير نظارت دارند وجود قانون اساسفدرال آمريکا که انطباق عملکرد قانونی را با مقررات 

کم بر مسائل ديگری که همانا عملکرد متقابل قوای عمومی بر يکديگر و نداشته باشند، دست
ی، اثر قانون اساسبر نقش ين قلمرو، عالوهی است استوار خواهد بود. و در اافکار عمومفشار 

عرف و عادت و نحوه آرايش نیروهای سیاسی، نظیر احزاب، در ايجاد اين تعادل اجرايی بسیار 
حقوق البته در »کند که درستی اذعان می(. قاضی به56: 1967)قاضی، « شديد خواهند بود

ين موضوع نشان به ای که او با وجود توجه«. ی، اين نقص در ضمانت اجرا وجود دارداساس
داده است، اما نظرگاه او در اين موضوع نیازمند ايضاح بیشتری است. او در ادامه جمله اخیر 

ولی نبايد از آن نتیجه گرفت که اين قواعد کامالً فاقد خصیصه الزامی هستند، »نويسد: می
ی سر باز زند، نخست حقوق اساساگر نهادها يا کارگزاری از اجرای مقررات و قواعد  چراکه

)قاضی، ...« خواهد شد  به اطاعتکننده مجبور زير بار فشار ساير نهادها و يا قوای نظارت
، تلقی مهمی است که اين «خواهد شد به اطاعتمجبور »ينکه به ا(. تعبیر قاضی 56: 1967

قوايی، در  و در غیاب چنین موازنه زدیخیبرماجبار از آرايش نیروهای سیاسی و توازن نیروها 
ی وجود نخواهد قانون اساسیت از به تبعها، اساساً اجباری روابط نیروها و وزن سیاسی آن

قانون نیرويی واقعی در جامعه برای دفاع از  کهیهنگامی تنها قانون اساسداشت و ناقض 
 و اال فال.« خواهد شد به اطاعتمجبور »ی وجود داشته باشد اساس

 هدر میان دو رشت قاضی بود، ابوالفضل بخشالهامای که نويسندهعنوان ، بهدوورژه موريس
اين دو پیوند  کوشید میانخود می زعمبود و به سیاسی علومو  اساسی حقوقدانشگاهی يعنی 
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قاضی را درباره موضع  اين نکته نیز يکی ديگر از محورهايی بود که توجه ابوالفضل د.نبرقرار ک
سیاسی بود که در چشم  اساسی و علوم ار کردن میان حقوقدوورژه ربود. همین پیوند برقر

اهمیت و  رسد که قاضی نیز مانند دوورژه بهنظر میحقوقدان ايرانی بسیار مهم ديده شد. به
ديد. اما با وجود ضرورت چنین پیوندی باور پیدا کرده و مؤمن شده بود و در آن فوايدی می

اين  ايای روش و راهی که دوورژه برای نیل بهتشخیص درستی که داده بود، در زوايا و خب
دور باشد و در  های راه او بهمقصود برگزيده بود، چندان تأمل و انديشه نکرده بود تا از کاستی

ترتیب نتوانست از يک سو گیرد. بدين نواقص راه و روش او اين رويکرد را پیش آگاهی به
ديگر او نمونه و مثالی از اعمال روش  اساسی باز کند و از سوی سوی تحول حقوقراهی به

دست نداد؛ يعنی او يکی از موضوعات اساسی ايران به دوورژه بر يکی از مصاديق حقوق
 اساسی ايران را ذيل اين روش بررسی نکرد تا نشان دهد وقتی يک موضوع حقوق حقوق

شود که آشکار می سیاسی ديده شود، چه ابعاد و زوايايی از آن اساسی ايران در پیوند با علوم
؛ از اين شدینماساسی چنین زوايايی ديده  با تکیه صرف بر ابزارها و مفاهیم حقوق پیشتر

اساسی ايران را برای گام نهادن در اين راه راهنمايی و  حیث قاضی نتوانست محققان حقوق
خی مفاهیم و اساسی نانوشته از بیان بر حقوق رسد توجه او بهنظر میرو بهداللت کند و ازاين

تا با مناقشه در ديدگاه او و ترمیم و بازسازی  ميادهیکوشکلیات فراتر نرفت. در اين مقاله 
نانوشته  اساسی سوی حقوقعنوان حاشیه و شرحی بر فکر او، راهی بهوجوهی از فکر او، به

 باز کنیم.

 سیاسی اساسی و نهادهای حقوق .2

محدود  آن راعنوان يک علم دارد که ی بهحقوق اساسطورکه ديديم، قاضی درکی از همان
داند و در توضیح روش ی و ديگر هنجارهای مدون نمیقانون اساسی احکام مندرج در به بررس

با بررسی و »کند: ديگری تبیین می به عباراتی بار ديگر اين رويکرد را حقوق اساسخود در 
و  ابديیمه کماً و کیفاً توسعه یم يافت که چگونه محتوای اين رشتدرخواهپیگیری موضوع ... 

 به شکلی قانون اساسی با حقوق اساسگذرد و روابط یدرمی اساس ینقواناز محدوده تنگ 
های تدريج در دانشگاهمیالدی به 1161-1151آيد. در دهه می به در و خصوصرابطه عموم 

در ادامه اين «. شودنیز افزوده می« یاسیس ینهادها»ترکیب « یحقوق اساس»اروپا بر عنوان 
دهد که اين تغییر در عنوان را توضیح می« غرض از چنین تحول اصطالحی»توضیحات قاضی 

غرض از چنین »ی چه معنايی در خود نهفته بود و چه پیامی داشت: حقوق اساسهای درس
درستی ترسیم شود و دامنه گسترده تحول اصطالحی اين است که با اين تمهید، محتوای آن به

به (. قاضی 6: 1967)قاضی، « آن در عنوان درسی انعکاس يابد به رشد روب متنوع و مطال
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حقوق رشته  کسوتشیپو استادان  دارانهيطال»یت از همین ديدگاه بود که برخالف تبع
آيند شمار میآموزش اين رشته به دارهيطالآغازگر و »( که 1: 1967در ايران )قاضی، « یاساس

های خود برگزيده بودند، نخستین کسی است عناوين ديگری برای درس ( که3: 1967)قاضی، 
ی و حقوق اساس»و عنوان  ديافزایمی حقوق اساسرا بر کتاب « یاسیس ینهادها»که ترکیب 

 کند.ی ايران عرضه میحقوق اساسرا در « یاسیس ینهادها
ه نخست، عنوان يی پیدا شد کهاشيگرادر فرانسه « یاسیس ینهادها»با اوج گرفتن جريان 

رسد که برخی يی میبه جاآوردند و سپس کار می« یحقوق اساس»را پیش از « یاسیس ینهادها»
ی آثار خود اکتفا نامگذاردر « یاسیس ینهادها» بهنامدار و استادان فن ترجیح دادند که  مؤلفان

کلیت مفهوم را در عنوان کتاب الزم ندانند؛ يعنی اينان « یحقوق اساس»کنند و درج اصطالح 
(. 3: 1967آورند )قاضی، شمار میی نیز بهحقوق اساسیرنده مفهوم دربرگرا « یاسیس ینهادها»

وضوح يکی ديگر از آثار جريانی است که با یاسی بهس ینهادهای در حقوق اساس به استحالهمیل 
بردو، در ی حقوق، مانند ژرژ هادانشکدهی در ابرجستهدوورژه در فرانسه طرح شد و استادان 

که برای  ستندينگریمی اورطهو  به مغاکی قد برافراشتند و با بدبینی و بیم اراههیببرابر چنین 
ی روشنی از مواضع مخالفان دوورژه در اثر قاضی بازتاب هانشانه. اما ساختیمی حقوق اساس

 نیافته است تا خوانندگان بتوانند فاصله خود را با راه دوورژه بشناسند.
 ینهادها به مطالعاتی که اتوسعهآيد که او در پی اهمیت و دست میار قاضی چنین بهاز آث

به دانست و تا آنجا ی بسیار مهم و مؤثر میحقوق اساسشد، اين رويکرد را در یاسی داده میس
در پیرامون اين اصطالح چه مفاهیمی تنیده شده است که : »گفتیمداشت که ين راه باور میا

رود تا اين مفهوم اخیر را در پهنه خويش مستحیل سازد ی وارد شده و میقوق اساسحبر  کمکم
 (.7: 1967)قاضی، « ؟ردیگ فرادر خود  آن راو 

هستند، « قواعد عرفی»یاسی س ینهادهادر اين رويکرد چون يکی از عناصر سازنده و مهم 
نیست و حقوقدان  بنابراين برای فهم و توضیح آن از بررسی اين دسته از قواعد گريزی

نهاد عبارت است از »یاسی توجه کند: س ینهادهاين دسته از ارکان سازنده به ابايست می
ی از قواعد و دستاوردهای حقوقی و سیاسی که در اثر ترکیب و تألیف قواعد عرفی امجموعه

 (.11: 1967)قاضی، « اندآمدهوجود و قانونی به
، اندمربوطی سیاسی به زندگکه « مستقر و مداومی»یسات به تأسیاسی س ینهادهابا تعريف 

ی را داخل حقوق اساس، قواعد «بستگی دارند ندرتبهيا  به دولتی از نهادها که اگونهيعنی »
 به شکلی که حقوق اساسای اصول پايه»نويسد: داند و مییاسی میس ینهادها فيتعردر 
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شرط انطباق با وضع و تدوين و اجرا، به شوند، همانند نهادها پس ازعرف يا قانون متجلی می
کنند و موجوديتی مستقل از واضعان خود کسب می ابنديیم« استقرار»های ارزشی جامعه نظام

 (.16: 1967)قاضی، « دهندیات خود ادامه میبه حو تداوم و همگنی  باثباتو 
س ی و سپحقوق اساس« پیدايش اصطالح»قاضی ذيل نخستین مقوله و در بحث از 

ی را، در ادامه توسعه و رواج چنین به حقوق اساسیاسی روش و رويکرد خود س ینهادها
گونه بیان یاسی را اينس ینهادهادهد؛ او تفاوت ديدگاه کالسیک و ديدگاهی، توضیح می

ی متون يا به بررسدر معنای کالسیک آن مطمح نظر باشد و تنها  یحقوق اساساگر »کند: یم
 ینهادهاهای سیاسی از نظرگاه حقوقی صرف بپردازد، خالصه پديدهو  االجراالزمعرف 

ها را نیز از قواعد مندرج و مدون قانونی و خارج از آن ترعیوسهای سیاسی یاسی، پديدهس
باشند، در حیات  امدهینشود که اگر در متن قانون کند. يعنی اموری را شامل میمطالعه می

 ینهادها»يی که پس از هایژگيو«. محسوس وجود دارندصورت عینی و سیاسی و اجتماعی به
، شايسته آوردیم« یاسیس ینهادهای کالسیک و حقوق اساس»عنوان وجه فارق به« یاسیس

آشکار  نانوشته یحقوق اساسوضوح معنای با دقت در اين مفاهیم به چراکهتوجه است؛ 
انونی هستند نیز در زمره ی سیاسی که خارج از متون قهادهيپدشود. در اين ديدگاه می

ی حقوق اساسشوند؛ يعنی موضوعات و مطالعه می رندیگیمی قرار حقوق اساسموضوعات 
در حیات »و بدان تصريح نشده است، اما « شود که در متن قانونی نیامدهاموری را شامل می»

پس از اين توضیحات قاضی «. صورت عینی و محسوس وجود دارندسیاسی و اجتماعی به
ی و حقوق اساس»انتخاب عنوان »دهد: توضیح می گونهنيالیل برگزيدن چنین عنوانی را د

سازد و ثانیاً رشته موردنظر ما را اوالً با واقعیات زندگی سیاسی نزديک می« یاسیس ینهادها
)قاضی،  «دينمایمشناسی سیاسی رهبری یاست و جامعهعلم سسوی ی را بهحقوق اساسرشته 
ی حقوق اساسشود که او با نظاره در روشنی معلوم میتوجه به اين توضیح به (. با16: 1967
به های جاری و ی الزاماً منطبق با رويهقانون اساسدريافته بود که برخی احکام  به فراستايران 

به بايست ی میحقوق اساسنیست و ناگزير در نظريه « با واقعیات زندگی سیاسی»یر او تعب
  (.41-4: 1911کند )سلطانی، « نزديک»که اين فاصله را روشی میل کرد  سمت

ی و حقوق اساسشدن  تریعلمبا »نويسد: ی میحقوق اساسقاضی در توضیح روش خود در 
 درصددیاست، اين رشته از حقوق علم سشناختی و های جامعهی آن از روشریمدد گويژه به

را با  هانيیآها و و همه رژيم ديآیبرم طرفیبآکادمیک و  به گونهیاسی، س ینهادهابررسی عینی 
حقوق دهد و خود را فقط در چارچوب تنگ وسعت نظر علمی، مورد بحث و کاوش قرار می

های های دموکراتیک، نظام. يعنی در کنار رژيمکندیمحصور نمی کشورهای غربی ... اساس
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(. 23: 1967)قاضی،  «کندالعه میها را نیز بررسی و مطديکتاتوری، فاشیستی، اقتدارگرا و نظاير آن
های ديکتاتوری، نظام»و بررسی  به مطالعهی را حتی حقوق اساساين نکته که قاضی موضوع 

« یحقوق اساسچارچوب تنگ »در  آن رادهد و توسعه می« هافاشیستی، اقتدارگرا و نظاير آن
ی حقوق اساسخود در  کند، از نتايجی است که او از روش برگزيدهمرسوم و معمول محدود نمی

برخالف اين رويکرد  کهیدرحالدر پیش گرفته است. « یاسیس ینهادها»یت از جريان به تبع
. يکی از اين دانندینمی حقوق اساسرا موضوع مطالعه  کیردموکراتیغهای های ديگر نظامديدگاه
سه است. او هنگام ی در اوايل سده بیستم در فرانحقوق اساسآدامر اسمن استاد نامدار  هانمونه

ی نظام مشروطه حقوق اساسخود حتی عزم آن داشت تا  یحقوق اساسنوشتن رساله پرآوازه 
بستن مجلس و  به توپنوشت بررسی کند، اما در پی  1117نوپای ايران را در کتابی که در سال 

دودلی و ترديد ايرانیان در انتخاب نظام »: نوشت خودتعطیلی مشروطیت در مقدمه کتاب 
 (Esmein, Adhémar, 1908 ; xii) مانع از مطالعه آن است «حکومتی مشروطه

پس از توضیح مراحل تحول مفهوم « یحقوق اساسسیمای امروزين »قاضی در بحث از 
ين واژه، معنی ديگری به اتطورات تاريخی در قرن هجدهم، »نويسد: ی میقانون اساس

یاسی و س ینهادهای سیاسی، بندساختد در مور کمکمبخشد و اصطالح کنستی توسیون، می
سازند. در ی يک جامعه متشکل را میبنداستخوانرود که بنیان و کار میقواعد منظم و مرتبی به

وجود آمده است و قوانین و عرف و عادت، فعالیت آن هر گروه انسانی که پديده اقتدار به
ی وجود دارد. پس جامعه اسقانون اسسازند، می هنگاهمهدفی مشترک،  در جهتگروه را 
(. با اين تعريف از 97-93: 1967)قاضی،  «تواند شدمتصور نمی اساسی قانونیبمتشکل، 

سوی ی امروز، قاضی راه را بهحقوق اساسعرف و عادت در  کردن واردی و با قانون اساس
حقوق در کند و در ادامه ی باز میقانون اساسی و اصول نانوشته حقوق اساسقواعد نانوشته 

 ين قواعد اختصاص خواهد داد.به ای که روايت خواهد کرد، بخشی را اساس
کنستیتوسیون  واژه»ی در پی انقالب آمريکا و فرانسه قانون اساسبا استقرار مفهوم جديد 

از »شناخته شد که « یاشدهنوشتهمتن مدون و »عنوان پیدا کرد و به« معنی خاص و روشنی
بخش روابط سیاسی دولت ترکیب شده است و بافت حقوقی و انتظاممجموع قواعد و مقررات 

(. پس از تبیین اين موضوع قاضی از 97: 1967)قاضی، « دهدای اجتماعات را تشکیل میپايه
کند و نشان ی برمال میحقوق اساسگیرد که ديدگاه او را در ای میهمه اين مقدمات نتیجه

به ی، ديگر محدود حقوق اساسدر حال حاضر، : »ردنگیمی به حقوق اساسدهد که چگونه می
بخشی از واقعیات رژيم  کنندهمنعکسی قانون اساس چراکه. شودینمی اساس ینقوانی بررس
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ای صورت واقعیات سیاسی در درون جامعهبه آنچهسیاسی يک کشور است و الغیر. تمام 
گونه و يا اگر بیايد به ديآینمی قانون اساسصورت اصل و ماده در جريان دارد، قاعدتاً به

حقوق ، از نظر محقق نانوشته یحقوق اساساين اشارات قاضی، درباره «. اشاراتی گذراست
ی کنونی ايران حقوق اساسدر  خصوصبهو کافی گويا و روشنگر است  اندازه بهی اساس

اديق و موارد های روشنی درباره آن وجود دارد، هرچند درباره اين مصها و مثالوضوح نمونهبه
دوورژه در ادامه اين توضیح عبارتی را از موريس  1پايانی وجود دارد.یبهای مناقشات و بحث

سبب بدين»نويسد: اش از ديدگاه دوورژه است. مییرپذيریتأثکند که دلیل ديگری بر نقل می
و بیشتر « یقانون اساس»ی کمتر از گذشته حقوقِ حقوق اساس»دوورژه موريس  به گفتهاست که 
ی گنجانیده قانون اساساست که ممکن است در متن « یاسیس ینهادها»حقوقِ  به شکلاز پیش 

 (Duverger, 1966: 3؛ 97: 1967)قاضی، « شده باشد
 یبه حقوق اساسی ابوالفضل قاضبا توضیحات و استناداتی که تا اينجا درباره رويکرد 

ی بوده حقوق اساساز پیروان چنین درکی از  ماند که اوینمعرضه شد، ترديدی باقی  نانوشته
 آن راجای کتاب آورده و با تعابیر مختلف ی را در جایبه حقوق اساسرويکرد است. از اين 

شده ی، صورت قانونیقانون اساس»نويسد: تکرار کرده است. او با استفاده از تعبیر ديگری می
و « قانونی»ست که کل آن ارزش های سیاسی موجود در جامعه ایاسی و پديدهس ینهادها

های خفته در و واقعیت هایبندصورتدارد. ولی، اين بدان معنی نیست که همه « یاقاعده»
توان يافت که کلیه روابط سیاسی را در بطن خود گنجانیده باشد. اصوالً کمتر رژيمی را می

د. متن چیزی است و های آن در گذرگاه عمل، برگردان قانون داشته باشو زيروبم هایژگيو
(. توضیحات نظری قاضی برای فهم بسیاری از 91: 1967)قاضی،  «عمل و واقع چیز ديگر

ای بندی اولیهی کنونی ايران صورتحقوق اساسی در قانون اساسمصاديق اصول نانوشته 
اين تعبیر  ابديیدرمروشنی ی ايران بهحقوق اساسدهد و ناظر مسائل و حوادث دست میبه

ی، حقوق اساس، چه نکته مهمی در فهم «متن چیزی است و عمل و واقع چیز ديگر»که  قاضی
ی ايران شواهد و حقوق اساستوان برای آن در نظام در میانه درک حاکم و رايج است که می

بندی صورتکوشش قاضی در اين راه معطوف به  حال هر بهمستندات بسیاری عرضه کرد. 
به و مصاديق آن نپرداخته است. قاضی  هابه نمونهده، هرچند يی بوهاتیواقعنظری چنین 

درستی يادآوری و سطوح مختلف اين اختالف و دوگانگی میان متن و واقع آگاه بود و به وجوه
کرده بود که منشأ چنین وضعی چیست. او در توضیح علل چنین وضعی در هر کشوری 

که رژيم سیاسی جا افتاده و حکومت  تفاوت میان قانون و واقع در کشورهايی»نويسد: می
درستی ی بهقانون اساسی است، ولی در کشورهايی که سنت جزئباشد  افتهي استقرارقانون 
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 (.91: 1967)قاضی،  «باشدیمريشه ندوانیده است البته اين تفاوت بیشتر محسوس 
قوق حيگر منابع به دمنظور بیان ضرورت و اهمیت توجه در ادامه اين توضیحات و به

حقوق اگر مطالعات »نويسد: می« یقانون اساس به متن»ی و منحصر ندانستن اين منابع اساس
و  افتيینمدر جريان تحوالت توسعه  درازمدتو در  ماندیمقانون منحصر  به متنی اساس

؛ های تمام زندگی سیاسی باشددرستی کاشف و ضابط واقعیتتوانست به، نمیگستردینمدامن 
حقیقی اين رشته نزديک و  به قلمروما را « یحقوق اساس»بر « یاسیس ینهادها»ن ، افزودلذا

ی که قاضی در انکته(. هر 91: 1967)قاضی، « کندی سیاسی اين رشته را بیشتر میزیآمرنگ
توضیح و تبیین بیشتر اين ديدگاه آورده است، برای فهم بهتر موضع او اهمیت دارد. در بیان 

کند و وجود پیوند و اشاره می« تحوالت»و « یقانون اساسمتن »نده میان ز به رابطهاخیر او 
ای میان اين دو، احکام قانونی جز پرده و در غیاب رابطه داندیمروشی میان اين دو را الزم 
« ی تمام زندگی سیاسیهاتیواقعدرستی کاشف و ضابط به»تواند حجابی نخواهد بود و نمی
تدريج، در رويه عملی، حکومت واقعیات سیاسی احکام ديگری به باشد و ناگزير در بخشی از

ی را محدود و محصور در حقوق اساساحکام  کهیدرصورتپديدار خواهد شد و اين دسته اخیر 
 ی خارج خواهد ماند.حقوق اساسبدانیم، از جرگه « یقانون اساسمتن »

به نین رويکردی را داند و چرا نادرست می به دولتقلمرو سیاست  محدود کردنقاضی 
مهم ديگر آن که بیرون از  به قسمتايم و يدهد آن راتنها بخشی از »شناسد که ين معنا میا

)قاضی، « يمانداشتهطور محسوس و ملموسی وجود دارد، عطف توجه چارچوب دولت به
 حقوقتلقی »ای و داند که شناسايی چنین قلمرو گستردهیم(. از سوی ديگر، قاضی 46: 1967
است و با وضع فعلی  طلبانهتوسعهنیز زياد از اندازه  به قدرتعنوان حقوق مربوط ی بهاساس

اين علم را در چارچوب  حدومرزی نخواهیم داشت تا اچاره ؛ لذای انطباق نداردحقوق اساس
وضوح در (. چنین ديدگاهی به43: 1967)قاضی، « قرار دهیم« های قدرتبرخی از پديده»

دهد که سیاست الزاماً در مبادی آشکار و است و نشان می نانوشته یاساسحقوق راستای 
قانون ی و خارج از مبادی که در متن ررسمیغتواند در مجاری رسمی دولت جريان ندارد و می

 ی تصريح شده است، جريان داشته باشد.اساس
در زمره  کرات و در موارد متعددی تأکید کرده که او نیزکه گفتیم، قاضی بهطورهمان

داند و چنین ی میحقوق اساسیاسی را موضوع س ینهادهاحقوقدانان اساسی است که مطالعه 
یاسی موضوع مطالعه س ینهادها»کند. قاضی ذيل بحث از ی دنبال میحقوق اساسراهی را در 
در بین »نويسد: کشد و میير میبه تصو، دو روايت از اين جريان را «ی استحقوق اساس
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شود. نخستین آن، با آنکه ن نظريه مسلط، دو گرايش محسوس نیز مالحظه میمناديان اي
کوشد تا اين رشته را ذلک میداند، معی میحقوق اساسیاسی را موضوع مطالعات س ینهادها

سوی ی را بهحقوق اساسو گرايش دوم بر آن است که  داردنگهدر رديف علوم حقوقی محفوظ 
از مدار انضباط علمی حقوق خارج و روش  آن رادهد و  شناسی سوقیاست يا جامعهعلم س
(. توضیح اخیر قاضی از حیث 51: 1967)قاضی، « شناسی سیاسی را بر آن بار نمايدجامعه
دوورژه وارد کرده است، بسیار حائز اهمیت است. ی که او با رويکرد و روش موريس افاصله

های خصوص در میانه سالژه، که بهدهد که قاضی از رويکرد دووراين توضیحات نشان می
داد، دلبستگی و توجه نشان می به آنبسیار  یاسیس یشناسو جامعه یاستعلم س اصولترجمه 

و  ندیبینم« مدار انضباط علمی حقوق»گیرد و چنان رويکردی را در تدريج فاصله میبه
او «. ناسی سوق دهدشیاست يا جامعهعلم سسوی حقوق را به» خواهدیمداند که رويکردی می

کوشد تا اين رشته را در رديف علوم می»در برابر اين ديدگاه گرايش گروه نخست را که 
ابوالفضل داند. اين عبارات ی سازگار و منطبق میحقوق اساس، با اهداف «حقوقی محفوظ دارد

 یو نهادها یحقوق اساسی است که او هنگام نوشتن کتاب افاصلهوضوح گويای ی بهقاض
ابوالفضل با روش دوورژه و حتی با ديدگاه خود هنگام ترجمه آن آثار گرفته است. اما  یاسیس

 نیچنالزم نديده است تا  1967در سال  سیاسی شناسیجامعهی در چاپ دوم کتاب قاض
تفاوت اين دو  به وجوهطور مشخص، همه، بهاشاراتی را در مقدمه چاپ دوم بیاورد. با اين 

کند. در چنین فرازهايی از بحث کند و بحث را در ابهام و اجمال رها میجريان اشاره نمی
و آثار چنین بحثی پايبندی  به لوازمتوان گفت که او می نانوشته یحقوق اساسقاضی درباره 

باره مبهم است و شايد يکی از داليلی که شاگردان يا همکاران نشان نداده و بحث او در اين 
ی سخن اوست. او بیش دگیپوشنپیچیدند و راه او را ادامه ندادند، همین بعدی او در ديدگاه او 

ی روشن ارائه کرده باشد، بندمیتقسبر مفاهیم و یه با تکباره بحثی علمی و  از اينکه در اين
ای پیش پای محققان نگذاشته است تا روش و مجمل طرح کرده و مقدمات اولیهبحثی بی

 یحقوق اساسپیگیری کنند. هرچند يکی ديگر از داليلی که راه بتوانند چنین بحث دشواری را 
رو اين موضوع است. ازاين هایدگیچیپو  هایدشواردلیل ی است، بهرهروگذرگاه کم  نانوشته

روشن  آن رای کلی در چنان بحث باريکی افق ترويج و توسعه هاگزاره به صرفاکتفا کردن 
توان گفت نوعی ترديد و حیرت ند. از همین رو مینکرد و بحث در ايجاز و اختصار باقی ما

شود. ی ديده میحقوق اساسدوورژه در ی در مواجهه با رويکرد موريس ابوالفضل قاضدر 
بسیاری از  محابایبعلت اين سرگشتگی از يک سو ديدگاه آشفته دوورژه بود و اينکه او 

و آوازه ترديدها را از و از سوی ديگر، شهرت  ختیآمیمموضوعات و مباحث را در هم 
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یوه و روش دوورژه به شتدريج با انتقاداتی که رسد قاضی بهنظر می. بهزدودیمخوانندگان 
يی پیدا کرده بود، اما نتوانسته بود به هايیآشنا، افتيیمروز توسعه وجود داشت و روزبه

از او نقل کرديم،  يی کههایداورین دلیل در کنار به همديدگاهی قاطع در اين زمینه برسد، 
دهد. در ادامه مطالب مطالب ديگری هم در آثار او وجود دارد که چنین سرگردانی را نشان می

دوورژه، در جرگه هواداران مکتبی است که از  ، موريسنيمتأخردر میان »نويسد: باال می
سوی به کند. ولی شاهین تفکر اویمیاست پشتیبانی علم سی و حقوق اساسنزديک کردن رشته 

بخواهد موجوديت  آنکهیبی سیاسی گرايش دارد، شناسبه جامعهانضمام اين رشته از حقوق 
نبود و  ریگسخت(. قاضی در پیروی از راه دوورژه 52: 1967)قاضی،  «کامالً انکار نمايد آن را

که ، درحالیدیپرسینم، از روش او افتيیمعناصری را در موضوع او درست  آنکه به صرف
رشته علمی ی را در مقام يک حقوق اساستوانست وجود داشت که می در آنهامات بسیاری اب

علم ی و حقوق اساسنزديک کردن رشته »بیهوده کند. در همین عبارات اخیر مقصود او از 
روش و از طريق چه مفاهیمی انجام خواهد شد؟  به چهچیست؟ و اين نزديک کردن « یاستس

فکر دوورژه تعابیر مبهمی استفاده شده است که معنای روشنی  همچنین در توصیف قاضی از
بخواهد موجوديت  آنکهبی»يک نمونه است و عبارت « شاهین تفکر»ندارند. در عبارات مذکور 

اند، ، شاهد ديگری است. اين عبارات کلی که فاقد معنا و محتوای محصلی«انکار کند آن را
قرار »نويسد: اند. دوورژه میو روشن نوشته شدهوضوح برای گريختن از توضیحات دقیق به

، علیه تحوالت، يا هاسنتی تکیه بر به معناپس،  ی، از ايناساس ینقواننهادها، در برابر  دادن
 گونهآن، علیه اصالحات نیست، بلکه تکیه بر سازمان واقعی و عینی جوامع در برابر هاگذشته

 به آنتوفیق دستیابی  آنکهشود، بیالم خارج میقواعد حقوقی است که ادعای تحقق آن در ع
اشکاالت مذکور درباره اين عبارت نیز «. کامالً فراهم آيد. اين همان تفاوت واقع و حقوق است

های مشاهده علمی . روشاندعلم مثابه موضوعبهامروزه جوامع انسانی و نهادها، »صادق است. 
، اگر اند؛ لذاگرفتهوتحلیل قرار مورد تجزيه سعتبه وواقعیات اجتماعی، پنجاه سالی است که، 

اند، لکن های حقوقی محل مستحکمی را در میان واقعیات اجتماعی اشغال کردهپديده
تنهايی ی، خود بهقانون اساسوجه، تنها پديده نیستند .... يک قانون، يک نظم حقوقی، يک هیچبه

آيند. شمار مییات بهبه واقعنسق بخشیدن نیستند، بلکه کوششی برای نظم و  هاتیواقعمبین 
ديگر از »گیرد: دوورژه سپس از اين بحث نتیجه می«. رسدینم به ثمرگاه کامالً کوششی که هیچ

تر و در تحلیلی کامل آن رایاسی دل بست، بلکه بايد س ینهادهایل حقوقی به تحلپس نبايد اين 
قاضی، ؛ Duverger, 1966: 7)« یاست( جای دادسعلم شناختی )تحلیل با ماهیت جامعه ترگسترده
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در روزنامه « نگارروزنامه-استاد»(. در هم آمیختن اين مطالب برای دوورژه، 52-59: 1967
بهای گزافی رشته دانشگاهی، به عنوان يکی، بهحقوق اساسلوموند، بسیار کارگشا بود، اما در 

 .(François, 2010; 23-38)تمام شد 
توان های دوورژه نشان داده است، نمیيشهبه اندعبارات باال و توجهی که قاضی به با توجه

باره داوری قطعی  قاضی از راه دوورژه گفت و در اين فاصله گرفتنوضوح چیزی درباره به
 نانوشته یحقوق اساسی و مقدمات و لوازم به مبان هابحثکرد. قاضی با اينکه با طرح اين 

حقوق و مثالی از  به نمونهبرای بحث مهیا کرده است، اما تا اينجا  اآن رپرداخته و زمینه 
ی آن، نپرداخته و مظاهر و مصاديق چنین قانون اساس، خاصه درباره ايران و نانوشته یاساس

 از موريس هاقولنقلديدگاهی را نشان نداده است. اما داوری قاضی ذيل اين عبارات و 
اين همان »شده است: دوورژه دور می به راهروز از باور دهد که او روزبهدوورژه نشان می

شناسی یاست يا جامعهعلم سی را در دايره حقوق اساسگرايشی است که در تحلیل نهايی 
نیکی مشهود ی تألیفات و کتب اين رشته بهگذارعنوانو آثار آن نیز در  غلتاندسیاسی درخواهد 

دهد او خطری را ی اشاره کرده است که نشان میابه نکته. قاضی در ادامه اين توضیح 2«است
ی دريافته بود، هرچند اين آگاهی گويی در تا حدوددوورژه در ديدگاه کسانی مانند موريس 

هرچند که اين مؤلف »نويسد: شود. او میآثار او چندان مشهود نیست و نوعی حیرانی ديده می
های حقوقی، در کنار ساير اقی پديدهیت و واقعیت افتربه شخصو يا سايرين در حال حاضر 

(. 59: 1967)قاضی، « کالً ترک نکرده باشند آن راهای سیاسی و اجتماعی اذعان داشته و پديده
که « اين مؤلف و يا سايرين»معناست که او چنین خطری را در ديدگاه اين تعبیر قاضی بدين

ه با اينکه دوورژه و پیروان او ديده است. مقصود قاضی اين است کچنین رويکردی داشتند، می
اين، برای نويسنده ايرانی، بیم آن وجود  وجود با، اندقائلیت افتراقی حقوق و سیاست به واقع

 شناسی سیاسی فرو افتد.ی در ورطه جامعهحقوق اساسدارد که در ادامه چنین راهی 
 ینهادهاو  یحقوق اساس»ها برگزيد، عنوانی که قاضی برای کتاب خود در آن سال

حیث ، گويای آن است که او راهی میانه و کالسیک را در آن هنگام پیش گرفته و ازاين«یاسیس
دهد که موريس قاضی، نشان می کتاب فرانسوی دوورژه نبوده است. منابعموريس رودنباله

آمد  خالف آمیزی وی فرانسه در آن زمان عنوان بدعتحقوق اساسدوورژه در میان استادان 
ی متعدد برای کتاب هاچاپ، در «یحقوق اساسیاسی و س ینهادها»مرسوم و معمول،  سنت

 ی در اين راه از او پیروی نکرد. ابوالفضل قاضخود برگزيده بود، اما 
که  بدانجاستای در میانه حقوق و سیاست تا عنوان رشتهی بهبه حقوق اساستوجه قاضی 

رشته »نويسد: توان پی گرفت. او میی میاساس به حقوقاين ديدگاه را در سراسر رويکرد او 
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)قاضی، « یاسی نزديک استبه علوم سين حد به اای  باشد که تا ی شايد تنها رشتهحقوق اساس
ها و ی، روشحقوق اساسپژوهنده »نويسد: (. درباره رابطه میان اين دو رشته می36: 1967

آغازين بررسی خود را از حقوق آغاز دهد و نقطه قواعد حقوق را در مرکز ديد خود قرار می
ی کمک علوم اجتماع، از ساير جانبههمهی شناخت سوبهکند. ولی ناگزير است که در سیر می

شناسی اجتماعی، حقوق، تاريخ، اقتصاد، مردم به فلسفهتوان بدون عنايت بگیرد. هرگز نمی
ی حقوق اساساضح از شناسی، تصويری دقیق و وشناسی اجتماعی، علم آمار و جمعیتروان

شناسی سیاسی( يا یاست )جامعهعلم سهای روش مددیبگاه مقدور نیست که ارائه داد. هیچ
ی و آداب و عادات وخوخلقیاسی و واقعیات محسوس و ملموس موجود، س ینهادهاتاريخ 

حقوق درستی تبیین کرد. شناخت کم و کیف ی آن جامعه را بهحقوق اساسمردم هر جماعت، 
(. 37: 1967)قاضی، « یاسی الزم داردعلوم سويژه ی و بهعلوم اجتماعی، ديدی وسیع در اساس

دهد که اوالً اين دو رشته باره توضیح بیشتری نمیبا وجود اين توضیحات، اما قاضی در اين 
اند و عناصر اين نزديکی چیست؛ ثانیاً هم نزديککیفیتی به به چهترتیبی و  به چهچگونه و 

روشنی درباره و نتوانسته است به ماندهی باقدر اجمال  همچناناو در ادامه بحث توضیحات 
پژوهنده »ی توضیح بدهد. بسط و تفصیل او درباره اينکه حقوق اساسی در علوم اجتماعروش 

، اما در ادامه راه «دهدها و قواعد حقوق را در مرکز ديد خود قرار میی، روشحقوق اساس
دلیل اينکه ؛ به«ی کمک بگیردعلوم اجتماعاز ساير »شناخت موضوع بحث ناگزير است تا برای 
کند تا چنین کند و اين روش را بر مصداق و مورد معینی اعمال و اجرا نمیبحثی در روش نمی

ها و قواعد حقوق را در مرکز ديد خود قرار داد توان روشادعايی را نشان دهد که چگونه می
 ی کمک گرفت؟جتماععلوم او در ادامه راه از 

 شناسی سیاسیاساسی و جامعه رابطه حقوق .3

ی بود؛ به حقوق اساسدر نسبت با ديدگاه قاضی  سیاسی شناسیجامعهترجمه کتاب 
ین دلیل در مقدمه به همی ابوالفضل قاضکه برای نويسنده فرانسوی کتاب چنین بود. گونههمان

ی و حقوق اساس خواهندیمآنانی که برای »نوشته بود:  1957چاپ نخست کتاب در مهرماه 
شناسی یاسی بخوانند يا در آن رشته تحقیق و تتبع کنند، خواندن عمقی کتاب جامعهس ینهادها

ی را بی شناخت عمیق و حقوق اساستوان سیاسی از واجبات است، زيرا ديگر امروزه نمی
 چهار(.: 1932)دوورژه، « فراگرفتشناسی سیاسی جداگانه رشته سیاست و جامعه

در میان مباحث »شناسی سیاسی پیوند وثیقی دارند: ی و جامعهحقوق اساساز نظر قاضی 
شناسی سیاسی با اين علم ی در نقطه جامعهحقوق اساسشناسی، جامعه به رشد روگسترده و 
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 خصوصبهشناسی و او درباره تأثیر جامعه(. 72: 1967)قاضی، « رسدحد اعالی تالقی میبه
اساسی با استفاده از اصول  حقوق»نويسد: اساسی می ی سیاسی بر حقوقشناسجامعه
معنای اخص روابط بسیار نزديکی با  شناسی سیاسی بهمعنای اعم و جامعه شناسی بهجامعه

های علم يافته ... حقوقدانان اساسی با برخورداری از روش نيگسترده ارشد و  شناخت رو به
کندوکاو که بهآن برعالوهشناسی سیاسی دستاوردهای جامعهی ریکارگبهشناسی و علمی جامعه

گیری قواعد را توانند داليل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شکلپردازند، میمتون قانونی می
ی شکلی حقوق را در چارچوب واقعیات اجتماعی هاجنبهدرستی دريابند و در واقع نیز به

در تعابیر اخیری که  (19-12: 1939)قاضی، « هندگذارند و بدان رنگ و بوی واقعی بیشتری د
وضوح شناسی سیاسی ترسیم کرده است، بهاساسی و جامعه قاضی در ارتباط میان حقوق

صرف بیان احکام قانونی بسنده  به دگاهيددوورژه را ديد. در اين  توان رد پای فکر موريسمی
شناسی حقوقی و سیاسی جامعه ؛ بلکه داليل تکوين احکام قانونی مصوب از منظرشودینم

ی اجتماعی و سیاسی احکام قانونی هاشهيرشود تا ترتیب کوشش میشوند و بدينبررسی می
 شناسانده شود.

مندی عالقه سیاسی شناسیجامعه و حقوق شناسیجامعهقاضی با ترجمه دو کتاب درباره 
است و نقش  مندعالقهی های دانشگاهاين رشته دهد. او بهاين حوزه نشان می خود را به

ی که بر ترجمه امقدمهداند. در ها را در فهم و آموزش دانشجويان دانشکده حقوق مؤثر میآن
چنین موضوعاتی يادآوری  نوشته، در توضیح ضرورت توجه به حقوق شناسیجامعهکتاب 

از  یریشگیپعدم سازگاری بسیاری از قوانین با شرايط جديد و همچنین برای »کرده است: 
. ... گرددیمدر کشور ما آشکارتر  روزروزبهشناسی حقوقی خلق عجوالنه قوانین، نقش جامعه

نیازمنديم و هرچه کوشش ما اين  شناسجامعهشناسان حقوقدان يا حقوقدانان جامعه ما به
اجتماعی آشنا کنیم  را با علومهای حقوق آنان باشد که ضمن پرورش حقوقدانان در دانشکده

  : هشت(.1931)لِوی برول، « نتیجه خواهیم رسید به بیشتر
همچون  اساسی حقوقحقوقدان  دوورژه در مقام موريسبرای  سیاسی علوم بهمراجعه 

د تداوم و اد، که امکان میبود شناسیجامعه به اداری حقوق هپردازان برجستمراجعه نظريه
 و در اين کار موريسپیوند میان رويه سیاسی و صورت نظری مباحث را حفظ کنند 

ها اين بخش از رويکرد دوورژه و ارتباطی که او میان رويه دست بود.چیره یدوورژه استاد
 اساسی ايران، ابوالفضل کرد، نزد استاد حقوقاساسی برقرار می و مباحث نظری حقوق

همین دلیل اخیر بود که  خود جلب کرده بود؛ به قاضی، چشمگیر بود و توجه او را به
عنوان روش برقراری پیوند میان رويه دوورژه را، به سیاسی شناسیجامعهضی کتاب قا



 

 

 40/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

84 

فارسی ترجمه کرد و با ترجمه اين اثر  اساسی، به سیاسی و صورت نظری مباحث حقوق
همین دلیل بود که قاضی در  فارسی قاضی در پی ارتباط و اتصال اين دو حوزه بود. به به

شمرده بود. « شناسی سیاسی را از واجباتب جامعهخواندن عمقی کتا»مقدمه مترجم 
اساسی همان  شناسی سیاسی در حقوقتا جامعه خواستندیمتبع او قاضی دوورژه و به

 حقوقدانانترتیب اداری داشت؛ تا بدين شناسی در حقوقنقشی را بازی کند که جامعه
يه سیاسی و مباحث شناسی سیاسی میان رومدد ابزارهای جامعه اساسی بتوانند به حقوق

ی بیابند. اچارهاساسی  نظری پیوند برقرار کنند و برای يک نارسايی عمده در حقوق
قاضی در  اشتراک نظری است که با ابوالفضل اين وجه بحث به مندی ما بهعالقه روازاين

روشی برای پیوستگی و ارتباط میان اين دو حوزه  اين حوزه داريم. او با اين ديدگاه به
نانوشته است. هرچند چنانکه خواهیم  اساسی ديشیده است که امروز مسئله ما در حقوقان

درستی اين راه شناسانه يک بحث علمی نتوانست بهگفت، دوورژه از حیث الزامات روش
نیز تحوالت بعدی اين بحث و سرنوشت دوورژه را دنبال  قاضی را طی کند و ابوالفضل

اساسی فرانسه بر راه دوورژه وارد بود، اطالع  نکرد تا بتواند از انتقاداتی که در نظريه حقوق
 رو برای نظريه حقوققاضی ازاين يابد و در ديدگاه خود اصالحاتی وارد کند. راه ابوالفضل

نست راهی مطمئن و ايمن برای چنین بحثی از نانوشته اهمیت دارد که او نتوا اساسی
ی زیآممخاطرهدوورژه عامل اصلی چنین راه اساسی فراهم کند. پیروی از موريس  حقوق

منظور درس گرفتن از اشکاالت انديشه قاضی به بوده است. نقد و بررسی ديدگاه ابوالفضل
او در آن گام گذاشت، نانوشته اهمیت دارد، زيرا مسیری که  اساسی او برای نظريه حقوق

 اساسی در ايران داشت. ی حقوقهاتيروای در مقايسه با ديگر ازهیممچنین وجه 

 نانوشته یحقوق اساسضرورت  .4

های هفدهم و هجدهم، واکنشی علیه نظام عرفی گذشته ی، در سدهقانون اساسجنبش 
ی را قوق اساسح. انتقادهايی که بر رژيم عرفی گذشته وارد بود، انديشه رفتیمشمار به
ها و دلیل کاستیی بهقانون اساسسوی متون مدون و مشخصی راهبری کرد. جنبش نوشتن به

. قواعد عرفی 1ين شرح بود: به اشد. اهم اين اشکاالت نواقصی بود که بر نظام عرفی وارد می
سهولت ها معلوم و نه گستره عملکردشان بهاغلب نامشخص و ناقص بود، يعنی نه شمار آن

. قواعد عرفی پیوسته در معرض تحرک و پويايی 2توانست باشد؛ ی میریگاندازهو  احصاقابل 
در گذشته وجود داشت، تلقی  به آنچهقرار داشت. سابقه جديدتر، همانند انحرافی نسبت 

را در قید قواعدی مستمر و مداوم  رانیگمیتصمتوانست فرمانروايان و شد و در نتیجه نمیمی
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تنهايی برای مهار و تحديد بحث اين بود که عرف به جهینت(. 19-12: 1967قاضی، ) داردنگه
، برای تریقطعی الهیوس شدهنوشتهکه برعکس، متن ، درحالیکردینمحدود قدرت کفايت 

سبب وضوح و روشنی جلوی شک و شد. متن نوشته بهیمتلقی  هایخودکامگجلوگیری از 
شد امتیاز آن ثبات و تداوم بود. از سوی ديگر، می نيترگبزرو  گرفتیمشبهه و ابهام را 
در اختیار تصويب  آن رای زمامدار خارج کرد و هاقدرتسهولت از دسترس قاعده نوشته را به

از موازين  تربرجستهعام و اراده مردم قرار داد. پس خصیصه دموکراتیک قاعده قانونی، بسیار 
بر عرف موجب شد که بیشتر  نوشته یقانون اساسمتعدد  کرد. امتیازعرفی در نظرها جلوه می

بیان ديگر، (. به 19: 1967ی شکلی گام برداشتند )قاضی، قانون اساسسوی تدوين کشورها به
ی دامنه و برد نظری و ریگاندازهی شکلی را حد و مرزهای روشنی بود که طبعاً قانون اساس»

 تریعیطبو عادت با وجود رسوخ اجتماعی و  عرف کهیدرحال، نمودیمتسهیل  آن رااجرايی 
قواعد که عامل اصلی  مراتبسلسلهبر آن حفظ نظام . افزوننمودیمبودن از اين کیفیات عاری 

نظر به الحصولممکندوام و قوام شبکه حقوقی کشور است با متن نوشته مشخص و  نیتأم
 (.49: 1931)قاضی، « دیرسیم

تدريج ی نوشته میل پیدا کردند، بهاساس ینقوانسوی قی بهی حقوهانظام آنکهاما پس از 
و فارقی  ترقیدقی اين رويکرد نیز آشکار شد و کوشش شد تا معیارهای هايینارسااشکاالت و 

جای ی از غیر آن بهقانون اساسی برای تشخیص و تمییز حقوق اساسدانشمندان »عرضه شود. 
یان ديگر به ب. اندافتههت مادی هنجارها توجه يی قواعد و جبه محتواو صورت  به شکلتوسل 

صورت ظاهر و شکل و ماهیت قانون است نه بسته به به مادهاساسی بودن يا نبودن قانون منوط 
و سنجش آن بر مأخذ ماهیت احکام و قواعد  شودیمی نگريسته به محتوجای حاوی آن، يعنی به

 به توجه بادر ادامه چنین ديدگاهی و  (.99: 1931)قاضی، « است تا صورت ظاهر و شکل آن
ی جديدی پیدا شد هادگاهيدتدريج به نوشته یقانون اساسناکارامدی و نواقص ناشی از تدوين 
، مطالعه گرفتندیمی قرار حقوق اساسرا که بیرون از دايره  2تا بتواند برخی از موضوعات اساسی

ی و وسعت دايره عملکرد حقوق اساسدر اثر مرور زمان و سیر تحولی »ترتیب کند. بدين
و يا  گراذهنشناسی، اين شیوه های علمی جامعهويژه استمداد از روشتحقیقاتی اين رشته و به

زير:  هدف باای شد ی رشتهحقوق اساسگرايی يا شیوه آفاقی تغییر جهت داده، ینیتبه عانفسی 
های نهادی شده سیاسی از زاويه یاسی يا بهتر بگويیم مطالعه پديدهس ینهادهابررسی عینی 
ی در نظر قاضی علت حقوق اساس(. رواج چنین رويکردی در 61: 1967)قاضی، « ديدگاه حقوق

                                                                                                                                                       
2- constitutional 
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ی در آن حقوق اساس« هاتلفیق اين رشته»دلیل بوده و به« سیر تکاملی اين رشته در سنوات اخیر»
 .(113: 1967است )قاضی،  مودهیپیمها رشد کرده و سیر تکاملی سال

ی اهمیت بسیار حقوق اساسنانوشته  به قواعدی است که حقوق اساسقاضی، از استادان 
دانست. از همین روست ين دسته از قواعد نارسا میبه ای را بدون توجه حقوق اساسداد و می

ين نکته مهم تصريح و توجه خوانندگان را بدان به اداند از جمله که در آغاز کتاب الزم می
به ی از حقوق مکتوب و مدون و رسمی ریگبهرهبر های خود عالوهبررسی در»جلب کند: 

ی مانند علوم اجتماعهای ساير و در اين راستا از روش مياداشتهی حقوق در عمل نیز نظر اجرا
ارائه « واقع»را همدوش با « حقوق»ها نیز سود جسته و شناسی سیاسی، تاريخ و نظاير آنجامعه
 (.2: 1967)قاضی، « ايمکرده

متن » بهی که حقوق اساسدر ادامه بحث و در بیان علل و اهمیت برگزيدن معنايی موسع از 
کند که شايان توجه است. قاضی پس از محدود نباشد، دلیل ديگری اقامه می« یقانون اساس

فرانسه را  1735ی سال قانون اساسدهد و را شرح می« یقانون اساسحالت مضیق » آنکه
يدنظری که در تجدبا  1731تنها دارای نه اصل بود. در سال »آورد که د مثال میعنوان شاهبه

اصل رسید. شمار اين اصول در سال  به هشتعمل آمد، يک اصل از آن کاسته شد و آن به
ی و تفسیر به بررساگر حقوقدانان فرانسه تنها »نويسد: ، سپس در ادامه بحث می«نُه بود 1126

بود و طبعاً ی اين کشور بسیار محدود میحقوق اساسدند، دامنه کراين اصول اکتفا می
ی اساس ینقوانهمچنین «. های رژيم سیاسی اين کشور باشدتوانست نمايانگر کلیه زير و بمنمی

آورد که در عنوان دو نمونه متفاوت و متمايز میاياالت متحده آمريکا، سوئیس و انگلستان را به
ی اساس ینقوانتعريف علمی از مقوله خالص  برحسبن يافت که توامی»دسته نخست قواعدی 

متون »و در دسته دوم « توانند در رده قوانین عادی قرار گیرندسهولت میو بنیانی نیستند و به
ير منابع حقوقی، از قبیل عرف و به سانوشته نابی که بتوان بدان نام قوانین بنیادی داد، نسبت 

پس از تمهید اين مقدمات قاضی، از حیث توجه «. ناچیز استرسوم و عادات و رويه قضايی 
به ای علمی بنیادگذاری رشته»کند: ی میریگجهینتای علمی چنین بنیادگذاری رشته به لوازم

 هيبر پاکم ادعای کلی بودن و عمومی بودن دارد، ی، که دستحقوق اساسیت و وسعت اهم
موسع است، کاری سست و برخالف  متنی که در يک سرزمین مضیق و در مملکت ديگر

(. نکته اخیری که قاضی بدان توجه 49-42: 1967)قاضی، « استحکام و انسجام علمی است
 ینقوان به متونی را حقوق اساسداده، شايسته تأمل است. او از اين طريق در تعريف کسانی که 

داده است که چنین  ، مناقشه کرده و نشانکنندیمکاهند و بدان محدود یفرو می نوشته اساس
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 به مسئلهرشته علمی سازگار باشد و کسانی که تواند با لوازم بنیادگذاری يک تعريفی نمی
ین اشکالی پاسخ دهند. نظريه به چنبايست بتوانند ، میشندياندیمی حقوق اساسبنیادگذاری 
اقص آن بحث ی ايران بايد بتواند با عزيمت از ديدگاه پیشینیان و اصالح برخی نوحقوق اساس
ی را در میان حقوق اساسی را تجديد کرده و جای قواعد نانوشته حقوق اساسبنیادگذاری 

 ی تبیین کند. حقوق اساسقواعد 
قانون  به متنی که محدود حقوق اساساين دسته از ادله برای دفاع از مفهومی موسع از 

رائه براهین ديگری در دفاع ی بسیار است. او در مقام اابوالفضل قاضی نباشد، در انديشه اساس
ی محض، به قانون اساسی حقوق اساسبا مراجعه دادن »نويسد: از موضع مختارش می

شود. امروز هر کتاب و اثر بندی اين رشته از حقوق ناديده گرفته میگیری و ساختمانشکل
ی اساس قانون به متنی حقوق اساسجدی را که باز کنیم مالحظه خواهیم کرد که در ذکر منابع 

« سازدیت و جامعیت مطلب لطمه وارد میبه کلها آن کنار گذاشتن ؛ لذااکتفا نشده است ... 
 (.49: 1967)قاضی، 

نشان « آن راصبغه حقوقی »ی حقوق اساس« ضمن پذيرش سیاسی بودن ماهیت»قاضی 
ی، علم قواعد حقوق موضوعه حقوق اساس»کند: ی را چنین تعريف میحقوق اساسدهد و می

ی قانون اساسدر « االصولعلی»ی يک کشور است. قواعدی است که حقوق عمومر چارچوب د
ی تشکیالتی و سیاسی موجود در هااندامو نحوه عملکرد  هاتیصالحبیان شده و ساختارها و 

: 1967)قاضی، « کندای افراد مشخص میو حقوق پايه هایآزادآن دولت ملی را همدوش با 
ی ... همانا حقوق اساس»نکته ارائه کرده است؛ از يک سو  به دوا با نظر (. او اين تعريف ر65

مبین وجهه حقوقی خاص اين »و از سوی ديگر « شده سیاسی استهای نهادیحقوق پديده
ی ارائه داده و گفته است: حقوق اساستعريفی که قاضی از «. رشته از معارف بشری است

تأکید و توجه او بر لفظ «. ی بیان شدهاساسقانون در « االصولعلی»قواعدی است که »
ی قانون اساسی الزاماً در متن حقوق اساسمعناست که قواعد در متن تعريف بدين« االصولعلی»

 نیامده است و بیرون از آن قرار دارد.
ی توضیحات مهمی حقوق اساس« های شناختمنابع و روش»ی ذيل بحث از ابوالفضل قاض

ين علم دارد. او در به ای و نوع نگرشی است که به حقوق اساسو داده که گويای رويکرد ا
 : سدينویم« روش»توضیح اين 

، دارای حوزه بررسی اشیاسیس -دلیل سرشت دوگانه حقوقی ی، بهحقوق اساس»
های حقوقی یه هنجارها و قواعد آن، جز با کاربرد منابع و روشبه کلای است. دستیابی گسترده

ای ها، در دورهی، ممکن نخواهد بود. تلفیق اين شیوهعلوم اجتماعپژوهشی  يلوساو ابزارها و 
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شد، چندان محلی از اعراب نداشت. لکن امروزه، وضع یر لفظی متون اکتفا میبه تفسکه فقط 
های ذهنی مرجّح های عینی را بر روشگونه ديگری است. آن دسته از محققانی که روشبه
ناگزيرند که واقع را « هاستنيبا»بهبرسند نه « هابودن»بهخواهند یو از اين رهگذر م شمارندیم

ی اصول و مواد الالبهاز  فقطنهوجو کنند، در درجه نخست، از خالل زندگی اجتماعی جست
دارند و از  خوشدلکالسیک آن  به اسلوبی بررسی حقوقی هابه روشاگر  چراکهقانون. 

از واقع و موجود فاصله  شانيهااستنتاجه بهره نگیرند، ه علوم معین و همسايپژوهندهای شیوه
کم، اين گیرد. قواعدی که منحصراً از چارچوب تنگ متون نوشته استخراج شوند، دستمی

ها نقص را دارند که با واقعیات عینی عالم خارج کامالً منطبق نیستند يا تصوير کاملی از آن
ها را با يکديگر مواجهه گون شناخت را آزمود، آنهای گونا. ناچار، بايد روشدهندینمارائه 

)قاضی، « يافتدست تر تر و درستی کاملبه معرفتداد و در کنار هم نهاد تا بتوان بالمآل 
 یبه حقوق اساستشريح قاضی درباره روش و رويکرد او  نيترمفصل(. اين توضیح 71: 1967

از او نقل کرديم، فراتر  نيا از شیپلیاتی که ينجا هم از کاهمه او در  است؛ اما با اين نانوشته
های حقوقی و ابزارها و وسايل پژوهش کاربرد منابع و روش»او بر  دیتأکنرفته است، بنابراين 

سخن « هاوهیشتلفیق اين »کند. با اينکه از هیچ صورت روشن و معینی پیدا نمی« یعلوم اجتماع
ین امتزاجی را ارائه نداده است، گويی چنین ترکیبی ی از اين تلفیق و روش چنانمونهگفته، اما 

بیان « های عینیروش»ی وانهاده باشد و مقصود خود را از مندعالقهو سلیقه هر  به ذوقرا 
«  از خالل زندگی اجتماعی»را « واقع»نکرده است. برای خواننده روشن نیست که چگونه بايد 

مطالعه در علم حقوق چیست؟ در اين های وجو با روشوجو کند و نسبت اين جستجست
دست نداده است تا ، قاضی هیچ معیار و میزانی بهنانوشته یحقوق اساسعبارات، درباره روش 

بايد »يی مانند اينکه هاهیتوصويژه معلوم نیست که خوانند بتواند روش او را بسنجد؛ به
ر علم حقوق قرار دارد. در چه نسبتی با روش مطالعه د« های گوناگون شناخت را آزمودروش

کرده  بینصیبحدی است که ادعای او را از اقلی از روشنی ابهام و کلیت پیشنهادهای قاضی به
ی قاضی هادرستواند در ادامه راه با او همراه شود. شايد يکی از داليلی که اين و خواننده نمی

 روش او بوده است. فراموش شد و توجهی را جلب نکرد، سیطره چنین ابهام و پوشیدگی در
داند. ممکن می« از طرق کاربردی زير»باال را  به مقصودقاضی در ادامه اين بحث حصول 

. مددگیری از 2و  به منابع. رجوع 1: شماردیبرمی دو روش برای اين مقصود کل طوربهاو 
آرای ی و قانون عادی، قانون اساسبر ی. در ذيل دسته اول عالوهعلوم اجتماعهای ساير روش

يه و ساير اسناد و قوه مجر، اعمال قوه مقننهها، ساير اعمال کننده و رويههای کنترلدستگاه



 
 
 

 شدهفراموش ینانوشته؛ درس یحقوق اساس 
 

 

 

999 

شود که موارد اخیر غیر از روشنی معلوم میی اين موارد بهاحصااست. از  برشمردهرا  مدارک
 اندشدهی تولید قانون اساسهنجارهايی هستند که از طرق معین و مشخص در نظام حقوقی و 

ی حقوق اساسوضوح تأکید بر قواعد نانوشته به« هارويه»و « اعمال»ی مانند به مواردو تصريح 
ی تولید شده باشد؛ مانند قانون اساسشده در یینتعاست که ممکن است از مبادی غیر از مبادی 

برای پادشاه در فترت مجلس شورای ملی يا شناسايی  ريوزنخستشناسايی صالحیت عزل 
. در شدیمونگذاری برای پادشاه در فترت مجلس که در دوره پهلوی دوم اجرا صالحیت قان

ی جمهوری اسالمی، مانند نقش رهبر در تعیین حقوق اساسهايی نیز از توان مثالباره میاين 
کند و ی بحث میحقوق اساسی ررسمیغ، آورد. قاضی با اينکه درباره منابع وزراتعدادی از 
: 1967)قاضی،  شناسدیمیت به رسمی حقوق اساسعنوان بخشی از به را نانوشته یحقوق اساس

ی عرضه نکرده و راه و حقوق اساسهايی در ی مشخصی از چنین بحثشناسروش، اما او  9(11
 ی ايران نگذاشته است.حقوق اساسطريقه روشنی پیش پای 

در آرای  یحقوق اساسهای ی رويهبه بررسی از منظر قاضی حقوق اساسدر روش مطالعه 
عنوان ی توجه شده است. قاضی در توضیح اين موضوع بهقانون اساسکننده های کنترلدستگاه

به  ناخواهخواه»ها اين دستگاه»نويسد: ی میحقوق اساسهای شناخت قواعد نانوشته يکی از راه
ون قانپردازند و احکام مربوط را بر پايه سنجش مفاهیم وتحلیل و تفسیر قانون میيهتجز
کنند. آرای صادره از ی و قانون عادی و مالحظه تطابق يا تباين آن دو با يکديگر صادر میاساس

ترين منابعی است که مراجعه ( از مهمجلساتصورتها )البته همراه با مذاکرات و اين دستگاه
ی و نحوه تلقی مشخطحقوق را از کم و کیف واقعیات حقوقی کشور، از يک سو، و  هابدان

-114: 1967)قاضی، « کندی، از سوی ديگر، آگاه میقانون اساسها از برد و دامنه ن دستگاهاي
ی، اعم از قانون اساسکننده های کنترلين نکته توجه نکرده که دستگاهبه ا(. اما قاضی 115

و صالحیت کنترل و تفسیر و ... برای  شده ینیبشیپی قانون اساسقضايی يا سیاسی، در متن 
توان را نمی هاهيروحیث اين  ، شناخته شده و از ايننوشته یقانون اساسمتن  به موجبآنان، 

قانون شناخت، بلکه اين موارد از فروعات و نتايج اصول  نانوشته یحقوق اساسدر زمره 
 شوند.يا نانوشته، شمرده می حقوقی و در زمره حقوق نوشته، و نه اساس
ی حقوق اساس بخشالهاميکی ديگر از منابع « يهوه مجرقاعمال »و « قوه مقننهساير اعمال »

به بر وضع قانون، ، افزونقانونگذاریاعضای مجالس »ی است: ابوالفضل قاضدر روايت 
، هاضاحیها، استسؤالدستور،  ازی قبل هانطقپردازند. های ديگر سیاسی نیز مییتفعال

به نوبه  هر کدامايی و سیاسی و ی تخصصی، مواجهه با مقامات اجرهاونیسیکممذاکرات در 
باره در اين « يهقوه مجراعمال »او درباره «. روندیمشمار ی بهحقوق اساسمنبع مهم  خود
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گیری لوايح و رسم کردن نحوه اجرای ی برای نحوه شکلحقوق اساسپژوهشگر »نويسد: می
ها کند و دقايق علل آنی مسئول پیگیری هاوزارتخانهها را در تواند مسیر آنی، میقانون اساس

ين منبع برای شناسايی قواعد به ا(. قاضی با اينکه 116-115: 1967)قاضی، « را مکشوف سازد
ای از اين موارد را طور معین و روشنی هیچ مصداق و نمونهکند، اما بهی اشاره میحقوق اساس

ثی را روشن کنند، توانند بحهای اجمالی که نمیبیان کلیات و بحث به صرفکند و ذکر نمی
حیث، اگرچه برخی مقدمات بحث را توضیح داده، اما های قاضی از اين کند. بحثبسنده می

بردارد و  جلو به رو، گامی نانوشته یحقوق اساسنتوانسته است در موضوع دشواری مانند 
حقوق بع است. از سوی ديگر، ايراد پیشین نیز بر اين من مانده یباقرو در مقدمات بحث ازاين
باره ذکر ين معنا که بسیاری از مواردی که او در اين به اکند، وارد است؛ ی که او ذکر میاساس

ی، قانون اساسو ... در زمره مواردی هستند که در  هاضاحیاست، هاسؤالکرده است، مانند 
توان در ا نمیرو اين موارد راند و ازاينعنوان ابزارهای قانونی در روابط قوا، شناسايی شدهبه

وضوح اشکال و ابهام توان بهبرشمرد. در بررسی اين موارد می نانوشته یحقوق اساسعداد 
 را مشاهده کرد. نانوشته یحقوق اساس به بحثموضع قاضی 
ها ی آنحقوق اساسی جامع از به درکيافتن دست بايست برای که می« منابع فوق»در ادامه 

« بر منابع فوق»کند. دقت در منابع جديدی که او اضافه می را شناخت، قاضی منابع ديگری را
مجمل و مبهم است و او نتوانسته  نانوشته یحقوق اساسدهد که درک او از افزوده، نشان می

موارد زير را هم « منابع فوق»روشنی بر اجزای چنین بحثی اشاره کند. او بر درستی و بهاست به
و  هااساسنامه -شناسی سیاسی ی و جامعهحقوق اساسای کتب و آثار علم»اضافه کرده است: 

 -ی سیاسی هاسازمانی هایریگموضعو  هاهیاعالم - نفوذیذی هاگروهی احزاب و هامرامنامه
، خاطرات و هاحال شرحآثار رجال سیاسی اعم از مسئوالن اجرايی و نمايندگان مقننه، شامل 

ينجاست که توضیح اباره ساسی بحث قاضی در اين (. اشکال ا113: 1967)قاضی، « نظاير آن
ی دارند. بديهی است که هر محقق حقوق اساسهای دهد اين منابع چه نسبتی با بحثنمی

تواند میان اين منابع و مباحث پیوندی بیابد؛ اما بحث از ی از موضع مختار خود میحقوق اساس
االذهانی باشد تا ینبو روشی بايست مبتنی بر شیوه اين منابع در يک کتاب درسی می

 یحقوق اساسخوانندگان بتوانند با آن موافقت کنند. چنین الزامی در موضوع باريکی مانند 
 بیشتر است. نانوشته

ی، قانون عادی، قانون اساسها بحث کرديم )که پیشتر از آن« طرق کاربردی»او پس از ذکر 
يه، ساير اسناد و قوه مجر، اعمال قوه مقننهمال ها، ساير اعکننده و رويههای کنترلآراء دستگاه



 
 
 

 شدهفراموش ینانوشته؛ درس یحقوق اساس 
 

 

 

998 

ی الزم حقوق اساساز « ترتر و درستمعرفتی کامل»ها را برای حصول هايی که آنمدارک(، راه
 ینهادهاتر کارکرد شناخت هرچه واقعی»دوم برای  به روش(، 71: 1967داند )قاضی، می
را برای اين مقصود ضروری « یاجتماععلوم ی ساير هاروشمددگیری از »رسد. او می« یاسیس

تر ی امروز، شناخت هرچه واقعیحقوق اساسهدف تحقیق  که آنجا از»نويسد: داند و میمی
سند نوشته قانونی يا پیرامونی بسنده  به چندتوان تنها یاسی است، لذا نمیس ینهادهاکارکرد 

های خاص ظور تکمیل شیوهمنها، بههای علمی ساير رشتهکرد. بلکه، ناچار بايد از روش
طورکه گفتیم، قاضی در اينجا هم تشريح (. همان113: 1967)قاضی، « حقوقی نیز مدد جست

تر کارکرد ها برای شناخت واقعیکه بايد از آن« هاهای علمی ساير رشتهروش»روشنی درباره 
 کند.می و بحث را در ابهام و اجمال رها ديگوینمیاسی استفاده کرد، سخن س ینهادها

 نانوشته یحقوق اساستواند پرتوی بر درک قاضی از در ادامه اين بحث، که دقت در آن می
 نيا باکند که بررسی مشروح اين مطلب از حوصله بحث خارج است. بیندازد، يادآوری می

ی شناسبه جامعهعطف توجه »نويسد: می« هایری اين روشکارگبهبرای اثبات لزوم »اين،  وجود
ی و جنبه رسمهای بررسی آن، ما را از دنیای تفسیر لفظی متون که بیشتر سی و طبعاً روشسیا

برای تفهیم بیشتر اين بحث و «. بردیش میبه پسوی واقعیات کند و بهقانونی دارد، خارج می
نويسد با اين موضوع ممکن است دو آورد و میمثالی می« مطالعه واقعی انتخابات»منظور به

ی و سپس قانون قانون اساسمطروحه در  به اصوليکی اکتفا »خورد داشته باشیم: گونه بر
شوندگان و نظام و شرايط انتخاب دهندگانیرأانتخابات و پژوهش در حقوق انتخاباتی 

مطالعه واقعی »اما او برای «. ی استحقوق اساساز موضوعات الزم  به نوبه خودانتخاباتی که 
واقعیت »ین منظور برای آشکار کردن به همداند و ا کافی نمیچنین رويکردی ر« انتخابات

کند، پیشنهاد اکتفا می« یقانون اساساصول مطروحه در » بهدر برابر روشی که « پديده انتخابات
لکن بايد واقعیت پديده انتخابات را از خالل مبارزات انتخاباتی و نحوه جريان يافتن »کند: می
های اجرايی و کیف اجرای انتخابات، توسط دستگاه به کمع ها در چندين دوره و رجوآن

درجه آگاهی و عالقه به مسئول بیرون کشید تا معلوم شود که در فالن کشور معین و با توجه 
ی، کارکرد اين اتیامر حو صمیمیت يا عدم صمیمیت فرمانروايان در اجرای اين  کنندگانشرکت

قاضی در ادامه چنین دريافتی از «. است چگونه تجربهنهاد بسیار مهم در دنیای عمل و 
خود »يک کشور بر اينکه  نوشته یقانون اساسی صرف اقرار و اصرار حقوق اساسموضوعات 

داند و معیاری بیرون از متن ، برای صحه نهادن بر ادعای آن کافی نمی«نامدیمرا دموکراتیک 
بايست ی میقانون اساسعاهای نوشته هر کند که ادی برای اين ادعا اقامه میقانون اساسنوشته 

پراتیک نیز  تجربه وآيا در دنیای »نويسد: ین سبب میبه همچنان واقعیاتی بخورند و  به محک
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اين ادعاها « درجه تحقق»بايست حتی از نظر او می«. اين موضوع وجود خارجی دارد يا خیر؟
شناختی بررسی کرد جامعه هایشناسی و بررسیهای علوم آماری، جمعیتروش به کمکرا 

نهادهايی مانند تفکیک « جانبههمهشناخت »کند که (. قاضی بیان می117-113: 1967)قاضی، 
مستلزم مطالعه نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود در هر جامعه، « خاصه در دنیای عمل»قوا 
تری نمايان گونه روشنبا شیوه بررسی متون قانونی تلفیق شود تا واقعیات به»بايست می

 (.117: 1967)قاضی، « گردند
یاسی قاضی و مناصبی که در تجربه سی به حقوق اساسشايد بتوان گفت در چنین منظری 

نظر نکته ديگری که به 4نبوده باشد. ریتأثیبکرد، ی پايانی دوره پهلوی دوم تجربه هاسال
شده،  نانوشته یاساسحقوق های قاضی درباره بحث از رسد عامل ابهام و اجمال بحثمی

فقدان تحقیقات در چنین مباحثی بوده است. نه پیش از قاضی و نه معاصر با او چنین 
ها مدعای خود را اثبات کند و در ی آنبه اتکايی انجام نگرفته بود تا او بتواند هاپژوهش

نتخابات را مثال باره ايی استناد کند. برای نمونه اگرچه او در اين هاقیتدق به چنانها تشريح آن
که تواند فراتر برود. درحالیيی از صرف عنوان انتخابات نمیهایبررس، در غیاب چنین زندیم

توانست فاصله میان قوانین و رويه و پراتیک را نشان دهد و در پی بر پايه چنان تحقیقاتی می
ین نوشته چیست؟ با دنیای نظر و متن قوان« دنیای عمل و تجربه»روشنی گفت که فاصله آن به

به ی ابوالفضل قاضتوانست در خدمت تشیید و تحکیم رويکرد وجود چنین مطالعاتی می
 ی باشد.حقوق اساس

ی که خود نتیجه يک سلسله حوادث و مسائل به قانونصرفاً نظر داشتن »از نظر قاضی 
ناقص کم در روشنگری واقعیات، يکسويه و سیاسی و برخوردهای انديشه و منافع است، دست

های مشاهده عینی مستقیم، شیوه»کند تا از برای رفع اين نقیصه و رويکرد پیشنهاد می«. است
و کتب منتشره توسط رجال و  به آثارو عامالن تهیه و تنظیم، مراجعه  اندرکاراندستگفتگو با 

، نشريات ادواری و صورت مذاکرات و هاروزنامهسیاسی، فحص و تحقیق در  اندرکاراندست
شناسی شناسی اجتماعی و جامعههای زمان شناختی، تاريخی، روانالصه کاربرد روشخ

ها استفاده کنیم و معتقد است که اين شیوه« سیاسی، برای دريافت قاعده در متن اجتماعی
 (.111: 1967)قاضی، « مسلماً در استنتاجات ما تأثیر خواهد گذارد»

ی محصول نوع دريافت او از اين الفضل قاضابوی در ديدگاه به حقوق اساساين رويکرد  
سبب سرشت دوگانه حقوقی و سیاسی خود از ی بهحقوق اساس»نظر او رشته است که به 

ی شنهادهایپ(. اما تأمل در 111: 1967)قاضی، « نیست ازینیبی علوم اجتماعير به ساتمسک 
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ت میان حقوق  طور خاص و نسبی بهحقوق اساسقاضی در سرشت دوگانه حقوقی و سیاسی 
ی کلی فراتر رود و از شنهادهایپدهد که او نتوانسته است از بیان طور عام نشان میو سیاست به

 نياز ا آنکهکار خود، ضمن  به قلمروحقوقدان آگاه و آشنا »نويسد: همین روست که می
حدود و  از آنکه شرطبه، بايد کمال استفاده را از آن نیز بنمايد. هراسدینمی کمکی هاروش

از رشته خود انحراف حاصل نکند. بلکه  به اصطالحو  فتدین به دورثغور عملکرد واقعی خود 
کار خود يا تعمیق مفاهیم و موضوعات گسترش بخشیدن به  در جهتهمه علوم ديگر را 

(. دقت 111؛ 1967)قاضی، « بگیرد خدمتی متعادل در اچارچوبهی در به حقوق اساسمربوط 
دهد که از ارائه روش حیرانی قاضی را در اين راه نشان می شیپ از شیبیر در عبارات اخ

ی اسنجهعاجز است. او هیچ معیار و « های کمکیروش»محصل و معینی در نقش و سهم 
کار بندد، اما را به« های کمکیروش»ی چگونه بايد اين حقوق اساسدهد که محقق دست نمیبه
مناقشه در انديشه قاضی، در «. نیفتد به دورملکرد واقعی خود از حدود و ثغور ع» حال نیع در

از سوی نويسنده تمهید « ی متعادلاچارچوبه»توانست مقدماتی را برای ارائه زمان حیات او، می
تر عرضه کند؛ اما ضعف فرهنگ نقد و بررسی، خاصه کند تا بتواند مقصود خويش را روشن

یر به تعبرا از همه اطراف بحث دريغ کرده است. يی هافرصتدر میان حقوقدانان، چنین 
لکن چه چاره است، در »بوالفضل ديگری، برخی کلمات که بر قلم ما رفت سخت دشوار بود، 

 (. 524: 1973)بیهقی، « تاريخ محابا نیست

 گیرینتیجه
ی از آرای اپراکندهفقرات  در مقاله حاضر سعی شد با تدوين و انسجام بخشیدن به

نانوشته اين موضوع بررسی شود. قاضی اين بحث را  اساسی قاضی، درباره حقوق ابوالفضل
 ترتیب اين مقاله تجديد مطلع حقوقشناخت. بديناساسی می يکی از اجزا و ارکان حقوق

 شده نظريه حقوقيکی از اجزای فراموش عنوانبهرا،  آن نانوشته است تا توجه به اساسی
شناسی سیاسی ا اينکه کوشید تا با ترجمه جامعهبقاضی  اساسی در ايران، پیش چشم آورد.

اساسی و رويه سیاسی فراهم کند؛ اما  ابزارها و مفاهیم الزم را برای برقراری پیوند میان حقوق
چنین نقشی نکرده و از سوی  ، او هیچ تصريح روشنی بهديآیبرمچنانکه از مقدمه مترجم 

اساسی ايران ننوشته  آثار چنین ديدگاهی درباره حقوق ديگر هیچ مقاله يا متن در تبیین لوازم و
اساسی ايران را بررسی کرده باشد و در چنین  است که در آن نمونه و مصداق معینی در حقوق

دست داده باشد. برای ی الگو و روشی از کاربرد و اعمال ابزارها و مفاهیم اين ديدگاه بهانوشته
ضمانت سیاسی توسعه کند و اين بحث را بیث میاساسی بح نمونه وقتی از ضمانت قانون

 کند تا بهی ايران اشاره نمیخواهمشروطههیچ موردی در تاريخ  طور مشخص، بهدهد، بهمی
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تر کند. باره روشنترتیب موضع و موقف خود را در اين ديدگاه خود عینیت ببخشد و بدين
بايست و نمايان است که می های قاضی در اين خصوص چنان چشمگیرنکته اخیر در بحث

اساسی تطبیقی  هايی از حقوقآورده شود. او در اين مورد حتی از ذکر مثال بندعیترجعنوان به
توانست، از حیث توسعه چنین بحثی، هايی میچنین شاهد مثال نیز امساک کرده است. توجه به

نانوشته، موضوعی  اساسی مهم باشد. از سوی ديگر، چنانکه يادآوری شد، بحث از حقوق
بودن بحث، قاضی  زیبرانگمناقشهدلیل همین دشواری و باريک و تاريک است، و شايد به

 سوی ذکر مصاديق نرفته است.به
اساسی ايران  بحث را سه دهه پیش در حقوق نيا هیاولقاضی اگرچه مبانی و مقدمات 

وشنی درک نشده و حتی رعرضه کرده، اما جای شگفتی است که چنین رويکردی در اثر او به
که چندين کتاب در ادامه ی در مناقشه يا موافقت با ديدگاه او نوشته نشده است. درحالیامقاله

دهد که اين ديدگاه او و با تأثیر پذيرفتن از اثر او تدوين شده است. همه اين نکات نشان می
جه بحث الزم است، دور مانده است. در نتی اساسی به نکته ظريف از چشم نويسندگان حقوق

نانوشته در سطح  اساسی بار ديگر، اين نکته را يادآوری کنیم که چنین رويکردی در حقوق
در روشنايی »اساسی را  توصیف و نه در سطح تجويز است و قصد دارد تا احکام جاری حقوق

ين اساسی جاری ديده شود؛ بنابرا ترتیب همه ابعاد حقوقنشان دهد تا بدين« عمل و واقعیات
 هايی نیست که شائبهرسمیت شناختن بسیاری از رويه و به ديیتأمعنای  طرح چنین موضعی به

 اساسی دارند. مخالفت با قانون
و « اجتماعی های ساير علومروش»اساسی از  بايست در حقوقاينکه می تصريحات قاضی به

سیاسی استفاده کرد،  تر کارکرد نهادهایبرای شناخت هرچه واقعی« هاروش علمی ساير رشته»
های وضوح اين روشدوورژه است؛ اما در هیچ جايی از اثر خود بهگويای تأثیر او از موريس 

عنوان توضیح را به سیاسی شناسیجامعهکه دوورژه کتاب علمی را شرح نداده است، درحالی
دهد. شگفت  اساسی نشان های علمی را با حقوقهمین ادعا نوشته بود تا پیوند میان اين روش

ی ااشارههیچ  سیاسی شناسیجامعهاز آثارش و نه در مقدمه مترجم بر  کيچیهاست که قاضی در 
يافت و دوورژه گسترش میيی که شهرت موريس هاسال دردو نکرده است.  نيا رابطه به

گوهای نظری وبا افول مباحث و گفت داد، جامعه دانشگاهی فرانسههای خود را توسعه میبحث
شدت بر جمهوری چهارم و ابتدای جمهوری پنجم تأثیر که به بودمیان اهل نظر سیاست مواجه 

 :François,  2010) گذاشت. همین وضع زوال زمینه مستعدی برای توفیق دوورژيسم فراهم کرد

ای که در اينجا، برخی از اهل نظر انديشه سیاسی در فرانسه، درباره علل رسد نکتهنظر میبه .(38
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اساسی ايران نیز  ، از منظر تاريخ انديشه حقوقانددادهشد و پیدايش بیراهه دوورژه، بدان توجه ر
وگوی علمی میان انديشمندان سیاسی و حقوقدانان اساسی است. افول بحث و گفت توجهشايان 

احثی را او میدان داد تا بتواند چنین مب زمینه را برای پیدا شدن کسی مانند دوورژه فراهم کرد و به
توان استطیاد اساسی در ايران می ای که از اين بحث درباره مباحث نظری حقوقطرح کند. نکته

امروز در ايران  هايی که تا بهاساسی تا کتاب ی حقوقهارسالهکرد، اين است که از نخستین 
وگويی میان اهل نظر انديشه سیاسی و اهل نظر سیاست و يک گفتنوشته شده است، در هیچ

عنوان يکی از قاضی به حقوقدانان اساسی مطرح نبوده است. شايد از اين منظر ابوالفضل
همتايان خود بوده و اين نقص کمتر بر او  اساسی در موقعیت بهتری نسبت به نويسندگان حقوق

را نیز، برای  وارد است. اما از سوی ديگر، نو بودن اين راه و سابقه نداشتن آن مخاطرات آن
ی ايمن ماندن اعرصهو در چنین  گذاشتیمی قدم اناشناختهکه در راه  کردیمبیشتر  راهرو آن،

 سالمت عبور کردن کاری دشوار است. از لغزش و به
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 ها یادداشت

 .111-11: 1916 سلطانی،؛ 1917اساسی،  برای مطالعه بیشتر ر.ک: مجموعه همايش مقاالت اصول نانوشته قانون -1

های خود های اين رشته عناوينی است که دوروژه برای کتابگذاری تألیفات و کتابانمقصود قاضی از عنو -2

جابه جايی انجام داد و « اساسی و نهادهای سیاسی حقوق»های ... انتخاب کرد و در عنوان مرسوم خصوص در سالبه

طور کلی را به« اساسی وقحق»ای اصطالح استفاده کرد و حتی در دوره« اساسی نهادهای سیاسی و حقوق»از عنوان 

عنوان اين کتاب را، که عنوان سرفصل مصوب بسنده کرد. دوورژه « نهادهای سیاسی»از عنوان کنار گذاشت و به

 حقوقنهادهای سیاسی و » شرح بهبود،  1154سال اول دانشکده حقوق از سال  اساسی حقوقدرس 

 (François , 2010 : 23-38).جا کردهجاب  Institutions politiques et droit constitutionnel«اساسی

درجه بلوغ و انسجام  يافته که مراحل آغازين تحول خود را پشت سر گذارده و بهدر همه جوامع تکامل» -9

اساسی  مفهوم مادی آن وجود دارد. حال چه متن مصوبی، زير عنوان قانون اساسی به کشوری رسیده باشند، قانون

)قاضی، « اساسی را القا کند صورت عادی يا عرفی، مفهوم قانونای، بهو قوانین پراکنده باشد، يا اينکه مقررات

گاه متن هیچ»بريتانیا اشاره کرده است که با آنکه  ای از اين رويکرد به(. او در ادامه بحث و برای نمونه11همان: 

ای که لی مقررات و قواعد پراکندهاساسی اين کشور باشد وجود نداشته است و مصوب و مدونی که نمودار قانون

الی قوانین عادی و رسوم و عرف و بندی سیاسی کشور را ترسیم کند از البهاز حیث محتوايی و مادی استخوان

 «.خوردچشم می عادات به

در مورد انحالل سیستم چندحزبی و تشکیل رئیس اسبق دانشگاه ملی ايران، در خاطراتش، احمد قريشی  -4
در يک : »اندداشتهی در آن حضور ابوالفضل قاضی سخن گفته که کسانی از جمله اجلسهاز  حزب رستاخیز

ای بود، تی بود تشکیل شده بود بیشتر از همه دانشگاهی بودند. منوچهر گنجهأای ما را خواستند. يک هیجلسه
دانشگاه تهران در دانشکده  بود، من بودم. ما رفتیم در یغالمرضا افخمی بود، امیر عالیمرد بود، ابوالفضل قاض

خواهند ببینند که چرا در ايران هیچ نوع مشارکتی در امور سیاسی ای که مطرح است میحقوق آنجا و گفتند مسئله
وشنود يا ديالوگی بین حکومت و مردم نیست و شماها که اهل فن بین مردم وجود ندارد و چرا يک نوع گفت

ايد اين مسائل را رسیدگی کنید ها درس خواندهو حقوق و سیاست و اين یهستید و به اصطالح در علوم اجتماع
کردند اين است که ای که اغلب به آن اشاره میو يک پیشنهاداتی به دولت بدهید... ما چندين جلسه داشتیم. مسئله

ه خارجی چه گذارد که مردم باخبر بشوند. مسائل ايران چه داخلی چخود دولت مسائلش را با مردم در میان نمی
آيد کنند يک پول نفتی میدانند. مردم فکر میاجتماعی چه اقتصادی چی هست؟ اين مسائل چیست که مردم نمی

کنیم و هیچ ماند بین مردم تقسیم میشود و بقیه چیزی که باقی میمیل می و و اين پول نفت هم نصفش حیف
و احزاب  نينو رانيب آن موقع وجود داشت. حزب اتا حز نوع فعالیت سیاسی تحت اين شرايط وجود ندارد. دو

گفتند که اين دو حزب وابسته به دستگاه است و حزب اکثريت که حزب ايران مردم که اين هر دو حزب هم می
هم اختالف ندارند... درواقع اصالً يا بايد  نوين باشد و حزب اقلیت که حزب مردم باشد واقعاً روی هیچ اصلی با

بدهد به  بايد سیاسی فضای يک. بدهد آزادی يک خواهدمی دولت واقعاً اگر  ان را دگرگون کردسیستم حزبی اير
تا حزب خورده که اينها وابسته به دولت و دستگاه هستند نقش يک  احزاب چون اين مارکی که روی اين دو نيا

وين با تشکیالت خیلی ن رانيانتخابات هم در پیش بود و معلوم بود حزب ا .آوردحزب سیاسی کامل را نمی
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خود رهبر حزب که رئیس دولت هم هست، يعنی هويدا، واضح  نکهيوسیعی که در سرتاسر مملکت داشت و ا
تر باشد، آزادتر باشد. ما جوری بشود که يک انتخابات طبیعیبود او انتخابات را خواهد برد. نظر اين بود که يک

صورتی که هست. اين  نييد اين سیستم حزبی از بین برود به اگفتیم اگر بخواهید اين کار را بکنید که بامی
موضوع.  نيهای خیلی مفصل شد راجع به اهای تازه ... بحثتا حزب ديگر بیايند با چهره احزاب از بین برود دو

 حزبیتا اينکه گفتیم آقا ممالکی که اصالً در سطح اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما هستند سیستم دوحزبی يا سه
حزبی نرسیده است... اين بود که بحث شد که چرا سیستم يک يیکدام از اين ممالک به جايا چندحزبی در هیچ

روی اين موضوع خیلی بحث شد و تا . آيد در ايران مثل همان جور که در ممالک آفريقايی هستوجود نمیبه
در ايران  نکهيیشنهاداتی کردند راجع به اخاطر دارم گزارشی تهیه شد آنجا غالمرضا افخمی نوشت و پجايی که به

وجود بیايد که در اين حزب حق اصالً اين سیستم دوحزبی، اين دو حزب، از بین برود و يک حزب ملی فراگیر به
تنها  د. ...بو 34مخالفت و موافقت وجود داشته باشد و اين گزارش را تهیه کردند. اين تابستان بود. به نظرم سال 

حضرت فرموده بودند که ها اين بود که گفتند که اين را به عرض رساندند، اعلییديم بعد از مدتحرفی که ما شن
اند که در کتابم گفتم که در ايران بايد سیستم اند؟ مگر کتاب مرا نخواندهرا نخوانده یها قانون اساسمگر اين

گری از ما نخواستند و ما هم مشغول حزبی برخالف قانون است... هیچ نظر ديچندحزبی وجود داشته باشد و يک
پسند واقع نشده و ما ديگر با اين  ما اين گزارش را داديم و تمام شد و گفتند مورد. ... کار خودمان تدريس بوديم

کنند که در فالن ساعت همه راديو ها همه اعالم میکارها کار نداشتیم تا يک روز در اسفند ديديم راديو و اين
کنند و بعد که راديو را باز کرديم ديديم بله حضرت نطق میمه مخصوص است و اعلیگوش بدهید و برنا

حضرت فرمودند که سیستم احزاب که در ايران هست همه را منحل کردم و يک حزب در ايران خواهد بود اعلی
 (.وار اولمصاحبه احمد قريشی با پروژه تاريخ شفاهی ايران در دانشگاه هاروارد، ن) .به اسم حزب رستاخیز
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