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 ده یچک
میان    »رویکردهای  توافق  )از  نسلی«  ف   ها نسل متفاوت  و  گسست  در بین روپاشی  تا  نسلی( 

بخشی . در حقوق و علوم سیاسی نیز »اعتبار شودی م ه و بررسی  مطالع   نسلی«   ی شناس جامعه »   ه شاخ 
مطرح شده   ها شه یاند و    ها از نظر ی  ا دامنه زدایی از قانون و نظام سیاسی حقوقی« در قالب  یا اعتبار 

های رح خواهد بود که رویکرد حوزه، این سؤال قابل ط   است. در تبیین رابطه و پیوند میان این دو 
نظ  در  نسلی  نوع  متفاوت  چه  ایران،  اسالمی  جمهوری  یا   فرایند با    یا رابطه ام  بخشی  اعتبار 

از قانون اساسی موجود دارند؟ در حقیقت چنانچه  اعتبار  بر   ی شناس جامعه   یها داده زدایی  نسلی 
گس آیا  وقوع  گذارد،  صحه  ایران  در  نسلی  حق    توان ی م ست  به  استناد  در با  سرنوشت  تعیین 

به  ح  قا  ی اعتبارسنج قوق،  اساس مجدد  اقدام  نون  موجود  مقاله  د کر ی   ی امطالعه با    رو ش ی پ ؟ 
ط پرداخته است. استفاده و استناد تحلیلی به بررسی این ارتبا   -و به روش توصیفی  ی ارشته ان ی م 

سویی و فرا قانون   پیشا قانون اساسی از   ادله در کنار    ی شناس جامعه فرانسلی در    ی هاابژه کردن به  
 است.ده  ش تباین میان این دو مقوله    رابطه وجود  ننده ک ن یی تب اسی از سوی دیگر،  اس 

 . قانون اساسی   ، فرا نسلی بودن تغییر نسلی، رویکردهای نسلی،  اعتبار قانون،    : کلیدی واژگان 
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 مقدمه 
امکان کمتر  یاجتماع   شهیاند  نیآغاز  در مرحله از من  یمدرن،   ی ظر نسلدر طرح تحوالت 
 راتیید تغشناسانه در مورجامعه  یبحث و بررسبه    1990و    1980  هایدههدر    وجود داشت.

تأک   یاجتماع پرداخت  دیبا  نسل  شدبر  م  ه  در  جهان  در  سرانجام  حوزه  انیو    ی هامجموعه 
گرفت.  ینسل   یشناسجامعه  ،یشناسجامعه قانون    شکل  اعتبار  و  مشروعیت  از  سخن  لکن 

احتمالی این دو   دسفه حقوق و به قدمت خود حقوق است. در حوزه پیوناساسی به درازای فل
اساسی نو )  ساحت  قانون  اعتبار  با  نسل  جدید  اقتضائات  پیدایش  و  نسلی  پژوهش    (گرایی 

این در حالی است که در   اعتبار نسلی قانون اساسی، با    هفرضیمستقلی صورت نگرفته است. 
و   سرنوشت  تعیین  حق  انتخاب،  حق  به  به  استناد  اساسی  قانون  ملی،   ه منصحاکمیت 

از    ایفرضیه. آزمودن چنین  رسدمی   نظربه زدایی از آن محتمل  رده شده و اعتبار اگذ  اعتبارسنجی
تعیین   ناپذیرخدشهدلیل ابتنای آن بر حق مطلوب و به؛ ابتدائاً رسد می نظربهضروری   حیث چند 

علت  بهگیرد. در ثانی  قرار  توجه    و موردشود  در فرضیه رقیب نیز ملحوظ    دبایسرنوشت که  
تبدیل   دنبال خواهد شد ناگزیر قانون اساس احتمال  بالطبع  بالتبع و  این فرضیه،  با  ی که مطابق 

پیدایش یک قانون اساسی جدید در علم حقوق و علوم سیاسی    هایقالب   دانیممی  کهدرحالی)
تح به  مقید  و  و  متوقف  است(،  جدید  سیاسی  نظام  یک  و    تأثیرگذاریدلیل  به  نهایت در  قق 

 .کندمینیت نظام حقوقی سیاسی پیدا اصل استمرار ثبات، دوام و اماصطکاکی که این فرضیه با 
در این مقاله سعی شده است پاسخ به این پرسش اصلی که تغییرات و رویکردهای نسلی  

ند، پی گرفته  زایی و اعتبار زدایی قانون اساسی داراعتبار  فراینداثری و چه نوع پیوندی با  چه  
اجتماشده   تغییرات  که  تبیین شود  ارتبو  نسل، چه  نو شدن  مانند  تغییرات حقوقی  عی  با  اطی 

اعتبار فرا دارند. چنانچه  تغییر قانون اساسی  مانند  عنوان هبنسلی قانون اساسی بخواهد  سیاسی 
 ظورمنبهنسلی )  شناسیجامعهنظریه قابل دفاع عرض اندام کند، ضروری است در دو ساحت  

و صحیح   دقیق  تغییرات  تأثیر شناخت  و  ساحت حقوق  مقتضیات  و  فلسفه حقوق    نسلی(  و 
اقام  استناددهی  سبب )به به  اساسی(  قانون  اعتبار  مناشی  در  تعلیل  استنتاج  و  دلیل و   ایرابطهه 

پرداخته شود.   ترسیم    شناسیجامعهادله    ماحصلرو  ازاینمنطقی  در  میان    هرابطنسلی  حقیقی 
حقوقی  هک )  هانسل جامعه  با  آن  ارتباط  و  نسلی  تغییر  نشان  ماهیت  را  و    (دهدمی  سیاسی 
ادله  مندی بهره اساسی    از  قانون  اعتبار  قانون    کنندهتبیینحقوقی  با  نو  نسل  نقش  رابطه و  نوع 
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موجود   و  فرا  کنندهاثباتکه    است اساسی  بایسته  اساسی  قانون  یک  برای  اعتبار  بودن  نسلی 
 شایسته است. 

 حقوقی سیاسی  هجامعتغییر نسل با طبیعت رابطه  .1
، اما وجود  ابندییمهای ویژه«، هویت نسلی خاصی  مجموعه »ابژه  تکیه برا  ب  هالسن  هرچند

بلکه در سایه تحرک نسلی، تحول و تغییر    ،ست ینها به معنای انقطاع و تعارض نسلی  این ابژه
می شکل  فرهنگی  و  اجتماعی  اجتماع  حال  نیع  درگیرد  مو تغییر  فرهنگی  و  تقویت  ی  جب 
می نسلی  تغییرات  و  که  تعامل  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  تحوالت  هر صورت  به  شود. 

ای و ملی صورت گرفته است. از  ، در سطح جهانی و منطقهست هاگیری نسلشکل  نهیزمشیپ
سکنای    هجامعسویی   و  ثبات  مأمن  حقوق  هانسلسیاسی،  تحقق  بستر  و  مختلف   هژیوی 

  در ولی    ،وتی متعلق باشندتفای م هانسلبه    روندانی که ممکن است هریک است. شه  شهروندی
 . زنندیمنسلی، پویایی جامعه و اصالح آن را رقم بینبا تحرک و تعامل  حال نیع

دو جنبه   ترین مفهوم در حوزه تحرک و تحول نسلی، ورود به دوره جدید است کهمرکزی
این  ون نسل جدید وجود دارد و از طرف دیگر،  ن، در درنسلی پیشی  هتجرب،  طرف  یک  از؛  دارد

طراحی نشده است که    ایگونهبه. تحرک و تحول نسلی  است ی کسب تجربه جدید  سو بهنسل  
گذشته را در پی داشته و ابهام در جهت آتی وجود داشته باشد. با این توضیح  ارب  حذف تج

توافق و تزاحم را توأمان    فراینده دو  یده تحول نسلی ک شناسی نسلی، بیشتر ادر ادبیات جامعه
فبیند،  می که  نسلی  انقطاع  موضوع  تا  است  پی  مطرح  در  را  اجتماعی  سیاسی  نظام  روپاشی 

از اینکه متعلق به خانواده خاص، گروه خاص، محله   پیشخواهد داشت. افراد در جامعه جدید 
 ی اعضاسطح کالن،  شهر و ملت خاص باشند، در    خاص، قشر یا طبقه خاص و حتی متعلق به

خاص   بندهستنسل  از  اگر  منتهی  اف.  به  جامعه  کنیمیرون  نگاه  را    ،راد  مطلب    خوبیبهاین 
در  درمی استقرار  در  افراد  ساماندهی  برای  ایدئولوژیک  و  سیاسی  تالش  اینکه  بدون  که  یابیم 

  استقالل و سپس پیوستگی و حضور در   ن افراد به طبقه، گروه یا حزب خاص صورت گیرد، ای
آننسل هویت  و  نموده  توجه  وجودها  ها  ملی  هاابژهوجود    با  هویت  یک  نسلی،  خاص  ی 

است  و  فرازمانی  ها ابژهاین    .(45:  1378)الطایی،    مشترک  یا  میانی  هاابژهی،  فرامکانی  نسلی 
ی در تحوالت  نیآفرنقش و    هانسلدر    سازیتداومبر  وهعال  که  ی هستندهمان عناصر هویت مل
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اجتماع قدرت  سیاسی  دارنترعامو    تریکلی  بخشانسجامی،  نیز    هدیپد  توانندی م  ود  ی 
 . ی و ایجاد نظم واحد کیهانی را نیز رقم بزنندسازیجهان

حقیقت    مختلف اقوام و هانسل آن،  ول ط در که است  یاپروسه یا فرایند سازیملت در 

یک فیزیکی،خم عناصر و نداوابسته واحد ت یکل یک به کنند احساس سرزمین ساکن   تلف 

 چارچوب در یک را هاآن  تعلق احساس این و ایجاد هاآن  در  تعلق احساس روانی و روحی

 که دنشو یم ظاهر یا عواملی ایجاد همواره و است  جریان در همیشه فرایند این  .سازد مجتمع

  (.75و  74: 1386)امینیان،  کنندیم تقویت  یا تضعیف را احساس این
 وق و فلسفه حقوق  ر قانون اساسی در حق تبیین و تعلیل اعتبا  .2

با عناوین »مقبولیت،   ها نوشته و حتی در برخی    رفته   کار به »اعتبار قانون«  لفی برای  معانی مخت
معادل    مشروعیت،  دوام«  و  استمرار  بودن،  بودن، صحیح  شده قانونی  )ابوالحسنی،   است   گرفته 

؛ گذارد ی م سر  در پیدایش خود پشت  طوالنی و دقیقی را ه پروس یک قانون اساسی مردمی . ( 1394
خود و با باز کردن چتر حاکمیت قانون بر خود،   مقیدسازی مشترک مردمی، با مع و  ی مجت ها اراده 

ر آرزوی وصال به اهداف و حقوقی ارزشمند و متعالی هستند و به همین منظور از قانون مذکور د 
و پایایی و   د شو ی م م سیاسی منجر  . محافظت از قانون به ثبات و استحکام نظا د کنن ی م محافظت  

 است  النظام مادام و   مؤسس  ه اراد مرار خود قانون اساسی، است . در حقیقت کند ی م بال تداوم آن را دن 
آرمان، اراده، قدرت و   کهوقتی تا    بنابراین نظام سیاسی باشد، قانون اساسی هست(؛    کهزمانی تا  ) 

نیز  استمرار است؛ در   نظام سیاسی استمرار داشته باشد، قانون اساسی  واقع علل   معتبر و دارای 
مناشی اعتبار و سپس سایر دالیل دوام   های نظریه خواهند بود. در ادامه به    همان علل مبقیه   محدثه 

 .پردازیم می   ، پایایی آن است   ه کنندمحقق ی قانون که ماندگارو  

 اعتبار در پایایی قانون اساسی   .2-1
دردر   مشروعیت  به  مربوط  فل  حقوق  نظریات  و  و  هنجاری  نگرشی  با  که  سیاسی  سفه 

به   مشروعیت  ارزشی  و  نگرندیم  هاحکومت موضوع  »خواست  حکومت،  مشروعیت  مبنای   ،
تطابق واژگانی راجع به مقبولیت را در    »مقبولیت مردمی« است.  عبارت دیگر بهمردم« یا    هاراد

در   مقبولیت  با  فلسفه سیاسی  د  شناسیجامعهحقوق و  اجتماعی  نباید اشتن حکومت(  )پایگاه 
این   هجملاز    ،عمومی«  هاراد»رضایت شهروندان« و »  اجتماعی«،  ی »قراردادهاهینظر  ؛کردخلط  
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این نظریات آن    هالزمبه خواست و پذیرش مردم است.    هاآن   ههمنظریات هستند که بازگشت  
را  مردم حکومتی  اگر  که  باشد،    هرچندنخواستند،    است  مردم  پی مصالح  در  آن آن حکومت 

مردمی خواستار    ته باشد؛ در مقابل، اگری و صدور دستور را نداشحکمرانحکومت مشروعیت  
مصالح عمومی و    برخالفولو اینکه آن حکومت    ، حکومتی بودند، آن حکومت، مشروع است 

 . (45 :1377مصباح یزدی، ) ی اخالقی عمل کندهاارزش
با  رسدمی  نظربه اساسی  قانون  اعتبار  دانستن  قانون    منشأ  نوع  این  نسلی  مشروعیت  در 

یا    ،دارد  ترینزدیکارتباط   »عدالت«، »سعادت  نظریات  اعتبار همچون  مناشی  در سایر  چراکه 
با این ی اخالقی«، »زور و غلبه«، »نخبگی« و »مرجعیت الهی یا حکومت الهی« فاصله  هاارزش

بیشتر   به اصطالح مر39:  1385)روزبه،    شودمینظریه  در نظریات  لکن  نیز (.  دمی مشروعیت 
دقت   و  تش  ایویژهنکته  خصوص  تمایزدر  و  اساساً    هواژ   خیص  دارد.  وجود  نسل  از  مردم 

تمادی هستند و لزوماً نسل گذشته یا نسل نو  م  هاینسلمردم ترکیبی از    ،دشذکر    که گونههمان
مدا  ه واژدانشامتثال   دائر  ظاهر  به  که  نظریاتی  چنین  در  حتی  بنابراین  نیستند.  حق  مردم  ر 

شهروندان جامعه هستند که یک جمع واحد  دم مر ،حاکمیت مردم و بعدها حاکمیت ملی هستند
با   تشکیل    هایمؤلفهرا  اساسی  رو  ازاین.  دهندمیهویتی خود  قانون  اعتبار  در  مناشی مختلف 

در   نسل ملحوظ  تجدید  با  پیوندی  و  و سیاسی    شناسیجامعهارتباط  معنای حقوقی  ندارند و 
 را دارند.  مستقل خود

 مبانی نظم و ثبات حقوقی سیاسی   .2-2
مردم است، بر اساس تشریفات   ه دارا اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که دستاورد  

به  ا ژه ی و  تشریفات    ه مرحل ی  این  است.  رسیده  ظهور  و  حدود بروز  پیدایش تا  مراحل  همان  ی 
ی در جهت اهداف و باثبات و    کاات   قابل جامعه در وضعیت    دشو ی م قانون اساسی است که موجب  

سند سیاسی حقوقی   ن ی تر مهم سی که  حرکت کند. چنانچه قانون اسا   هااسته و خ ، اصول و  ها ارزش 
 پیوستهعبارتی  به قرار گیرد و    سنخهم ی مشابه و  ا مرتبه ثبات در جامعه است با سایر قوانین در  

اصل به )  به  باشد،  دگرگونی  و  تغییر  دستخوش  نسل(  تجدید  سیاسی    واسطه  ی ا خدشه ثبات 
آ   ر ی ناپذ جبران  خواهد  نویسندگا )  مد وارد  از  و   . ( 6:  1373ن،  جمعی  سویی  از  قانون  دوام 
دیگر   پذیریقانون  سوی  از  فرمانبران  و  مهم   ،فرمانروایان  اجتماعی    ن ی تراز  نظم  شمار به مبانی 

تأثیر  د ی آ ی م  کالن    ات و  و  خرد  سطوح  در  اجتماعی  روابط  تنظیم  در  ؛ گذاردی م  ی جا به زیادی 
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اَعمال   اساسی،  قانون  هنجا چراکه  یا   هدهند ل یتشک های  ر یا  و  ساختار  و  است  سیاسی  شاکله 
. این مجموعه از معانی کند ی مکه دستگاه سیاسی مستقر را تعریف    شودی م یی را شامل  های ژگ ی و 

یسی و هم »قاعده و قانون«، هم کارکردهای تأس  مثابه به حاکی از آن است که اندیشه قانون اساسی  
هنجار   عنوان به آیا قانون اساسی    که ن ی اد، بسته به  کارکر . هر  شود ی م کارکردهای تنظیمی را شامل  

. سازد ی م ی مختلفی را فراهم  هاقرائت نظم بنیادین جامعه، امکان    منزله به یا    شود ی م بنیادین تلقی  
ی و تنظیمی از سوی ، و کارکردهای تأسیسسو  ک یعنی معانی هنجاری و توصیفی از ی دوگانه این 

 ی کرد بند طبقه   توان ی م ی قانون اساسی را  ها شه ی اند که بر اساس آن  و قسم بنیادین هستند  یگر، دد 
نویسندگان،   از  کانون     . ( 120:  1373)جمعی  اتحاد و  موجد  اساسی همیشه  قانون  میان  این  در 

ملی نقشی . تحکیم ناسیونالیسم و وحدت  شودی م ی و ثبات در هر کشور محسوب  بخش وحدت 
گرفتن ساختارهای  نظر رتر یک دولت کشور را با در رایط ب زیرا ش  ، کند ی م ون ایفا است که این قان

و   عرضه    هاارزش اساسی  جامعه،  مقبول  و  مدون  متن  یک  قالب  در  آن  هنجارهای   کندی مو 
ه سطوح روابط اجتماعی و سیاسی جامعه ب   نی تر ی عال »قانون اساسی در    . ( 15:  1396)رحمانیان،  
نقش مؤثری در انسجام    بنابراین ،  کند ی م مقرر    و چارچوب حقوقی جامعه را   د پرداز ی م ایجاد نظم  

ایجاد ثبات در جامعه   .( 43:  1385« )مطلبی،  و اتحاد جامعه دارد  در حقیقت نظام سیاسی برای 
و   که جامعه و کشور به آرامش و استقرار  کند ی م و قانون اساسی این امر را تضمین    د ی آ ی م پدید  

یابد. یک جامعه  پیشرفت   امر مطلو   د بای دست  ثبات و   ب یعنی ارزش دو  حق حاکمیت و حق 
را   کند   هم   با امنیت  کلیات   . ( 75:  1395،  باقرزاده )   جمع  اساسی،  قانون  در  مندرج  کلیات  اساسًا 

را   مردم و حاکمان  نظ   کند می   بندی چارچوب حقوقی سیاسی  استحکام  و  ثبات  و که  ام حقوقی 
 را در پی داشته باشد.  ام و تقویت جامعه انسانیسیاسی، استحک 

قانون ها ی ژگ ی و از    یکی  قانون،  ثبات  لزوم  کلی  اصل  مبنای  بر  که  است  استمرار  قانون،  ی 
در حقیقت برتری قانون   . ( 4:  1392)اصغری،    از ثبات و قوام الزم برخوردار باشد   د بای اساسی نیز  

ی باشد که اژه ی و که از لحاظ فنی دارای شرایط    د کن ی مسیاسی اقتضا    ه جامع بنیان    عنوان به ی  اساس 
 هر  برای   تواننمی   بنابراین ، دوام و پایداری قانون اساسی است.  ر یناپذ اجتناب شرایط    یکی از این

 قانون  این   زیرا   ،کرد   عریف ت   را  مشخصی  عمر  اساسی،   قانون  مانند   بنیادینی   قانون ویژه  به   قانونی 
 حوادث  دستخوش   را   آن   نباید   و  کند می   تعریف   را   سیسیا   ساختار   و   حقوقی   نظم   های شالوده 
اعتراف به   نوعی به بینی بازه زمانی محدود برای اعتبار یک قانون اساسی، خود  پیش  کرد.   روزمره 
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 هر  .( 13:  1391)گرجی،    در آن قانون است   شده طراحی سستی و ناپایداری نظم حقوقی و سیاسی  
نظام   کدام  پیش از  با  سیاسی  شالود های  جست ه بینی  در  بنیادین  جاودانگی  های  سر به وجوی 
قانون   89قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران یا در ماده    177اصل    ذیل نند آنچه در  رند، ما ب می 

 آمده است.  فرانسه درباره شکل جمهوری حکومت  1958اساسی  
دوام ، یا به تعبیر دیگر، »وصف ذاتی ثبات و  آن  یو مبنای حقوق  «موقت نبودن قانون»اصل  
 حقوقی یهانوشته در  کهیطور بهاست؛    گرفته   ارقردانان  بسیاری از حقوق  مورد توجهقانون«،  

در و  شودی م یاد قانون« بودن یدائم »وصف از که است  مرسوم  یهانامهدانش  برخی حتی 

یافتن    منظوربهکه    هرچنداست. تغییر دائمی حقوق   شده  تصریح قانون ویژگی این به حقوقی
دائم در تحول است و   طوربهماعی  وقایع اجت  نکهیا  بای است.  نظمیبتر باشد، نوعی  قواعد به

این سیر دائمی مخالف    ، طبع قواعد حقوق با کشدیمخود    به دنبالنیز حقوق را    ناخواه   خواه 
اساساً   و  نیست   هفیوظاست  خارجی  وقایع  احراز  به  محدود  نیز  قانون  حقوق  در خصوص   .

موضوع   این  اهمیت  و صنچراکه    ،شودیم  دوچنداناساسی  گروه  به  گاه  از  قانون،  فی خاص 
از   نظر  گاه با قطع  مانند آن،  اختصاص دارد؛ مانند قانون کار، قانون تجارت ومردم یک کشور  

که در اصطالح از آن    گیردبرمی   ، تمامی افراد کشور را درشغل، حرفه و موقعیت، بدون استثنا
یاد م از اشودیبه قانون اساسی  به  زهیمم  نیترمهم  حیثین  .  آن    تمامی   قانون اساسی، شمول 

م مطرح  آن  در  مسائلی  و  است  جامعه  م  شودیافراد  به  مربوط  افراد  که  همه  مشترک  اهیت 
م زنجانی،  )  دشو یاجتماع  هم  ،(11:  1381عمید  و    ن یبه  پایایی  این  از  محافظت  به  نیاز  دلیل 
 است.  دوچنداناستمرار 

 قواعد فقهی حقوقی .  2-3
نسههلی ر فرااعتبهها  مؤیههدکههه    رویممیحقوقی    از ادله فقهی  ایپارهعنوان ادله آخر به سراغ  هب

 .گیرندمیقرار قانون اساسی  
 اصل حاکمیت قانون  . 2-3-1

اعمال بر   رفتار اشخاص در رابطهه بها یکهدیگر و قابل   کننده م ی عنوان قواعد تنظ به اینکه قانون  
ام است. است، گویای خصیصه برابری خواهانه قانون ع  شده  ف یتعداد نامعلومی از موارد آتی تعر 

قواعد در شرایط پسد ینو ی که هایک م چنان »این  باید   بنابراین ؛  شهوند ی اعمهال مه   ر یناپذ ی ن یب ش ی : 
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باشند که با تعداد نامعینی از موارد آینده منطبهق شهوند. آنچهه عرفًا خصلت  شده  طراحی نحوی  به 
ا  مراد شود ی م نامیده  قواعد    گونه ن یانتزاعی  است.  همین  از  ناشی  آن،    ،  ااز  قواعد  قابلیت  عمهال 

 ها و جاهای معین، بلکه در کلیه اوضهاع و احهوالی مذکور نه صرفًا در مورد اشخاص و گروه 

 .( 34:  1382)جمعی از نویسندگان،    است که بعضی عوامل نوعی موجود باشند 
پاسداشت اصل   مانند  مدار قانونبدون  ی  هایآزادحقوق و  مشارکت سیاسی و  ی، اصولی 

قابلیبنیا تحقق  دین  داد.    اریعتمامت  خواهند  از دست  را  و  بنابراینخود  حاکمیت    دموکراسی 
را   دانست.    توانیمقانون  یکدیگر  ملزوم  و  الزم  و    فرایندمحصول  سیاست  شدن  حقوقی 

روزافزون  به کاربست  در  هانیتضمعبارتی  سیاسی  عرصه  در  حقوقی  حاکمیت  ین  هم  هیسای 
حاکمیت قانون، خود نوعی دفاع از آزادی   .(105:  1387)گرجی،    ردیگیمشتاب بیشتری    قانون

قانون، مبیّن حاکمیت و  ؛ برخالف تصور عمومی، حاکمیت  شودیمتحمیلی قلمداد  و امری غیر
ر،  نحو برابی خود، فرمانروایان و فرمانبران را بهرشخصیغملی است و با اوصاف عمومی و  هاراد

ی  فراقانونی اصول  نیبشیپ  .(301:  1362می،  )هاش  آوردیدرمن  ثابت و معی  هضابط  ت یعتبتحت  
اساسی مانند حاکمیت ملی در متن قوانین اساسی، تحقق شرط نخستین اندیشه حاکمیت قانون  

مفروض نظریه حاکمیت قانون، در اینجا قانون اساسی، آن است  . اساساً  سازدی م  ریپذامکانرا  
همه زمامداران صرفشهر   که  و  مستقیوندان  مشارکت  از  آننظر  غیرمستقیم  یا  در  م   فرایندها 

کنند.    دبای،  یگذارقانون پیروی  قانون  الزامات  رافع    ییدرجا  روازایناز  قانون  به  »جهل  که 
توان عدم مشارکت در وضع یک قانون را رافع تکلیف اطاعت از قانون  مین  ،نیست«  ت یمسئول

با تحققگرادستورجوهره    .(273:  1388  )گرجی،  کردسوب  مح آرمان حاکمیت    یی کالسیک، 
باید  قانو  نهادهای سیاسی و مردم،  این گفتمان، تمامی مقامات و  پیوند خورده است. مطابق  ن 

قواعد حقوقی   روابط حقوق    به ویژهتابع  تمام  مفهوم  این  باشند.  بنیادین  قواعد حامی حقوق 
تحت  را  قرا  عمومی  واحدی  اصل  بدیندهدیمر  سیطره  حقوقی،    نظرانصاحب   برخی  سبب . 

رحاک  قانون  حقوقی  میت  راهکار  عمومی  اژهیوا  حقوق  روابط  تبیین  برای  پیام  انددانستهی   .
   .(110: 1387گرجی، ) اساسی و مرکزی این مفهوم، القای اطمینان و امنیت حقوقی است 

 عقالنیت  . 2-3-2
بر اقتضائات    برآنند قانون اساسی خود  اغلب ات حقوقی  نظام مختلف عقلی و با  را مبتنی 
 قانونگذاریدر  بر عقالنیت بنا سازند. در حقیقت مقنن ملزم به تبعیت از قواعد عقالنیت  ابتنای  
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و    وتحلیلتجزیهو   است  قانون  مبنای  مناس   دبایواقعیات  عقالنی  ابزار  اهداف  تأمین  برای  ب 
نچه از طیف اختالف نظرهای موجود  ناچ  . (157و    156:  1383)قاسمی،    کندرا تعیین    موردنظر

یا اصول اساسی همانند برابری    هاحقدر مکاتب مختلف حقوقی بگذریم، برخی    در رابطه عقل
قانون مقابل  تناسب،    در  اصل  عقالنیت    قانونگذاریا  قواعد  از  حداقلی  رعایت  به  مکلف  را 

علم  1362:  1383)قاسمی،    کندمیحقوقی   ظهور  با  و  آ  قانونگذاری(   رسد می   نظربهینده  در 
 قرار گیرد.  تریمطمئندر مسیر سالم و  یقانونگذارپروسه عقالنیت در 

 بنای عقال  . 2-3-3
حاکی از احکامی عقالیی با مناشی مختلف   تواندمیبشری  هایاندیشهکلی بنائات و  طوربه

هنجارهای   عادات،  و  عرفیات  نفسانی،  خلقیات  و  ملکات  عواطف،  و  احساسات  از  اعم 
باطات بشری که به  و استن   هابرداشت می  تماجتماعی، حسن قبح عقالیی و احکام فطری باشد؛  ا

ارائه   اجتماع بشری  نظام  بقای  بوده و    شود، انگیزه حفظ مصالح عمومی و    منشأمقبول شارع 
نیز    را  خود حکم مستقلی  رأساًیا حتی    گیردمیحکم شرعی قرار     ، ست اکه مورد تأیید شارع 

)حسینی    ست حجیت بنا عقالهم و محل اختالف،  این میان نکته اساسی و م  ا در. امآفریندمی
از    بنابراین  ،(224:  13778،  مقامیقائم مراد  مالک   بنایچنانچه  و  نوع  و  اول  درجه  در  عقال 

تبیین   نظام حقوقی مشخص و  امکان مؤید قرار گرفتن برای استمرار   ،دشو حجیت آن در هر 
دلیل ابتنای بر  بهوین قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران  تدر  قانون اساسی وجود دارد. د
فقهی، این بنا    هایکاوشو    هاباحجیت بنای عقال در کت   هایمالک فقه و تبیین و تباین دقیق  

و مالک   بوده  عقل  بدیهی  بر حکم  مبتنی  عقال(  است،    قانونگذاری)بنای  گرفته    رو نازایقرار 
تجربه    فرازمانیاستمراری   فلسفه  دکرخواهد  را  است جایگاه و  بدیهی  تقویت   تجدیدنظر.  و 

قانون، خود مقام مستقلی است که منافاتی با استقرار و استمرار اصول ثابت قانون و دوام آن 
همچون قاعده مالزمه، استصحاب، شرط خالف    برخی از قواعد دیگر  در کنار این ادلهندارد.  

   .(1396)رحمانیان،   اندبردهمقتضای ذات عقد نیز نام 
 تیار ولی فقیه رسان در اخ روز به ابزارهای    .2-4

غیر  انعطافی  به  را  قانون  و سختی  هم جمود  ابزارها  هم    ندنک یمتبدیل    گونهبراندازاین  و 
و   بازنگری  امر  از  امکان  عالوهفراتر  آن،  فراهم  روزرسانبهبر  را  صلی ا اسالم درند.  آوریمی 
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 عصر م در هرمرد تبدیل و ریی تغ قابل احتیاجات به که وجود دارد «»اختیارات والی تحت عنوان

   . (80: 1371)طباطبایی،  دهدیم پاسخ مکان و  منطقه هر در و زمان و
 الفراغ طقه من  . 2-4-1

تبدل   در  صرف  باشد  هجامعنسلی  نظام حقوقی  بر  مؤثر  تحوالت  با  آمیخته  ،  انسانی  ولو 
  بود ن؛ چراکه صرف متغیر بودن یک حوزه، به معنای  گیردیمن لزوماً در منطقه آزاد احکام قرار  

نداشته باشد، حکم ثابت شرعی وجود    کهصورتیو حتی در    نیست حکم ثابت شرعی در آن  
که شریعت در آن حکم ندارد، نیست؛ بلکه ادعا این است   ایحوزههم به معنای قرار گرفتن در 

در   شرع  است   قانونگذاریهم    اینجاکه  آن، بولی    ،کرده  بودن  متغیر  و  متطور  ذات  لحاظ  ه 
در این صورت هم این   اینکهضمن     (689:  1375)صدر،    شودمیمتفاوت    ریقانونگذاوضعیت  

نه نسل نو یا مردم.    ،(10:  1362)عراقی،    گیردمیولی امر است که مسئولیت تفصیل را به عهده  
از سوی دیگر،  ضاز سویی و شناخت مو   الفراغمنطقه تفصیل در    هفلسف  نهایتدر  و   وع متغیر 

پویایی،   و    رسانیروزبهبیانگر  سیاسی  نظام حقوقی  در  مغیرات  به  توجه  بر    مؤیدی  همنزلبهو 
نسلی خواهد بود؛ از این دریچه که وقتی اقتضائات نسلی در تشخیص موضوع متغیر  اعتبار فرا

در   در    ه حوزو  مالفرمنطقهتغییرات  والیت  بر  مبتنی  اساسی  قانون  در  و  لحاظ    لقهطاغ  فقیه 
 .گرداندمیتضائات و به عبارتی فرا نسلی این اق هدهندپوششرا  هاآن، دشو می
 کلی نظام   یهااست ی س. 2-4-2

ی نگرندهیآوجه    بر  هیتکی با  دارحکومت ی کلی نظام از لوازم  هااست ی سبا توجه به اینکه  
نظام   یک  محسوب  یت والدر  نظیف،    شوندیممدار  طحان  و    ، ( 94:  1394)اسماعیلی 

فرا  دهندهپوشش اساسی  اعتبار  قانون  ارتبادنی آیم  حساببهنسلی  این  و  موضوع  این  با  .  را  ط 
از    ها سیاست این    هایویژگیکلی نظام از سویی و    های سیاست ی  هاتوجه و تمرکز بر »کارکرد

دیگر   مرتبط    . دکراستنتاج    توانمیسوی  کارکردهای  این   گفت   توانمیدر خصوص  اوالً  که 
و    ؛هستند  گراغایت   هایاست س تبیین  هستند  هدکننتضمینثانیاً  عام  و    کنندهکنترلثالثاً    ؛منافع 

برن هستندارزیاب  و    دهندهتوسعهرابعاً  ؛  امه  بهبود    هایظرفیت قابلیت  و  موجب حفظ  و  نظام 
آن     های سیاست   هایویژگیو در مورد    (14:  1392،  رادمهدویزاده و  موسی)  ندهستعملکرد 

این   »پایداری«  وانتمی   (25و    24:  1392،  رادمهدویزاده و  موسی)  نظام  کلی این معنا که  )به 
آثار    دبای  هاسیاست  تا  باشند  ثابت  طوالنی  زمان  یک  طریق    هاآن در  اجرایی    هایسیاست از 
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بخشی،  فرا و  شوند  ریزیبرنامهبخشی  اجرا  طول    هایسیاست )آثار    «نگریآینده»  ؛و  در  کلی 
و    شودمی  بینیپیش آینده    هایسالبا توجه به وضعیتی که برای    رو، ازاینکندمیز  وبر  سال  چند

جامع بودن« را از    « و »فراگیر وبینیواقع»  ؛(شوندمیو هدف است، تدوین و تنظیم    موردنظر
کلی نظام در فرا نسلی کردن قانون اساسی در    های سیاست   هایویژگی  ترینمرتبطو    ترینمهم

 نظر گرفت. 
 احکام حکومتی  . 2-4-3

بقا  و  ثبات  در  احکام  تابع  این  که  ،  است  ای   وجود به را    ها آن مصلحتی  بر  و  است  ن آورده 
شده   و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است و از جمله ضروریات احصا   االجرا الزم اساس،  

خود  (286:  م 1980)آمدی،  اند ده کر از فقها به حصر این ضروریات ادعای اجماع   ای پاره که حتی 
نیز در طبقات بعدی مصالح ح تحسینی )تحسینیات(  )حاجیات( و مصال   هانیازمندی نسل است.  

حاجات مردم و موجبات بهتر شدن   دهنده پوشش نیز    ها آن که  (  288:  م 1980)آمدی،    قرار دارند 
فراهم   را  اجتماع  در  زندگی  مختلف  ثا آورد می ابعاد  آسمانی  قوانین  که  تفاوت  این  با  و  ب.    ت 

را   ن آ   که  است و در ثبات و بقا تابع مصلحتی    یر تغی   قابل وعه  ولی مقررات موض   ،است   ناپذیر تغییر 
وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعًا به 

جمعی از )   دهد ی م و جای خود را به احکام بهتر    کند می   دا ی پ تبدیل و تغییر    تدریج به این مقررات  
در صدور احکام حکومتی، تابعی از نسل   موردنظر   های شاخص   بنابراین   ، ( 83:  تا بی ندگان،  نویس

نیست و همچنان انفاذ و اجرای موازین شرعی در جامعه اسالمی و در پاسخ به نیازهای متغیر و 
ت نسل و ر البته در این مسیر، ضرو   ، ( 106:  1376)کالنتری،    است مد  ا کارعنوان ابزاری  به   روزبه 

قر مقدم  مصالح  جزء  موارد  سایر  کنار  در  روایات نسب  به  مراجعه  با  امامیه  فقهای  که  دارد  ار 
تفقه   و  استنتاج  به  روایات  و  آیات  اطالقات  و  عمومات  به  تمسک  و   پردازند می معصومین 

ن ینسلی دارد. در هم انون اساسی با وجود چنین امری اعتبار فرا ق  بنابراین   ، ( 269:  1382)ارشدی،  
نائب   اساسی شهید    رئیس خصوص  قانون  بهشتی در خصوص شرایط   اهللت آی مجلس خبرگان 

معرفی   زمان  به  آگاه  را  فقیه  اسالمی،  نظام  و  جامعه  رهبری  تصدی  جهت  یعنی ند کن می الزم  ؛ 
زند  زمانی  نیازهای خودش،    کند می گی  بفهمد در چه  این   ه جامع و  در  اسالمی  امت  اسالمی و 

 .(378: 1364نویسندگان،    )جمعی از  زمان چیست 
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 گیری جه ینت
رابطه  نقش   در  رویکردو  نسلی  در  های  هم  اساسی  قانون  در    شناسیجامعهاعتبار  هم  و 

تب پاسخ  دو  هر  در  و  است  ردیابی  قابل  طبیعِت حقوق  نسلی،  رویکردهای  تبیین  است.  این 
و تبدالت    دهدمی  نملی نشا  سازهویت فرازمانی و    هایابژهدلیل وجود  بهرا    هانسل»تعاملی«  

 ،شوندنمیمنتج  به تحوالت اجتماعی  ،  دهدمیروی    نسلی که در اثر تجدید نسل و تنوع نسلی
. حتی چنانچه گسست نسلی، تحول اجتماعی را کنندمی  سهامداریبلکه تغییرات اجتماعی را  

اشی و  ن بلکه این م  ،کنندنمیرقم زند، تحوالت اجتماعی لزوماً تحوالت سیاسی حقوقی ایجاد  
  نهایتدر  در این مناشی  .  گیردمینون قرار  زدای قااعتبارزا یا  نظریات مشروعیت است که اعتبار

متمادی    هاینسل  هشدتجمیعملی( که به معنای همان مفهوم مجرد و    هاراد»مردم« قرار دارند )
حی و  الاست )به نسل جدید یا نسل قدیم ارتباطی ندارد(. نوسازی قانون به معنای تغییرات اص

به همان روند ساخت اولیه و   مثیدقانون    و بازسازی  شودمی  بینیپیش د قانون  در خو   تجدیدنظر
حقوقی اعم از مبانی نظم، حاکمیت قانون،   هادلکه در این میان    خصوصبه؛  جدید قانون است 

  هایسیاست ومتی،  حک  احکامرسان و همسو با مقتضیات زمان اعم از  روزبهعقالنیت، ابزارهای  
ایایی آن مدد رساند. بنابراین اعتبار قانون  کلی نظام و .. وجود دارد که به پویایی قانون در کنار پ

اساسی جمهوری اسالمی ایران، فرا نسلی به معنای لحاظ اقتضائات زمانه در کنار استحکام و  
 استمرار اعتبار قانون است. 
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 و مآخذ  منابع
 و عربی  فارسی الف(  

، آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم مشروعیت(،  1394)  ابوالحسنی، محسن .1
 ، پژوهشکده شورای نگهبان. 13940180اسالمی، شماره مسلسل  سازینظام دفتر مطالعات 

 . 15ش  ،  فصلنامه مطالعات ملی ،  « تاریخ   گستره هویت ملی ایرانی در  » (،  1388احمدی، حمید )  .2
نق   (،1382)  یارلیعارشدی،   .3 و  شرح  و  اساسی  ایران،  د حقوق  اساسی    : تهران  قانون 

 اول. سرمدی، چ
نظیف؛  محسن  اسماعیلی، .4 با احکام   هایسیاست نسبت  »(،  1392)  هادی  ،طحان  نظام  کلی 

ایران اساسی  حقوق  در  اسالمی  ،«حکومتی  حقوق  سپژوهشنامه  ش    ال،   ،1سیزدهم، 
 .35پیاپی

دفتر ران:  هت،  گزارش پژوهشی بررسی مفهوم قانون اساسی(،  1392اصغری، محمدرضا ) .5
 ورای نگهبان.ی اسالمی، مرکز تحقیقات ش نظام سازمطالعات 

 . 1ج ی اسالمیه، فروشکتاب  تهران:، حقوق مدنی(، 1334) نیحس د یسامامی،  .6
 .1 ش جوانان و مناسبات نسلی، ،«ملی در پیوند نسلی تأثیر هویت »(، 1386) امینیان، بهادر .7
جوانان و  بررسی فرا تحلیلی در ایران«،    ،تغییر نسلی  فرایند (، »1386آزاد ارمکی، تقی ) .8

 .1 ، ش مناسبات نسلی
تقی .9 ارمکی،  ایرانشناسجامعه(،  1383)غالمرضا    ، غفاری  ؛آزاد  در  نسلی    تهران:،  ی 

 . اول پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، چ
)  الدینسیفآمدی،   .10 ابی علی  بن  ،  االحکام فی االصول االحکام(،  م1980ابوالحسن علی 

 . دارالکتب العلمیه :نانببیروت، ل
)زادهباقر .11 محمدرضا  قاادورهی  سنجامکان»(،  1395،  در  سیاسی  حاکمیت  شدن  نون ی 

 . 12 ش، سال چهارم، مجله سیاست متعالیه، «اساسی
12. ( کریستوفر  اختالف  »(،  1389بالس،  درباره  روانکاوانه  دیدگاهی  نسلی  بین  ذهنیتی 

 . 138 ش مجله ارغنون، ترجمه حسین پاینده،  ،«هانسل
 . 29و   28ش   یران، ا  مسائل  ، اجتماعی  تراح اق  پیر، یک  نسل  و  جوان  نسل (،  1344)   صادق  برزگر،  .13
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 .21  ، شفصلنامه مطالعات ملی ،  «انسان مدرن و معمای هویت »(،  1386تاجیک، محمدرضا )  .14
نویسندگان .15 از  قانون  (،  1364)    جمعی  نهایی  بررسی  مذاکرات مجلس  صورت مشروح 

  س شورای اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجل،  رانی اساسی جمهوری اسالمی ا
 .چ اول، 1ج  ،اسالمی

دفتر  1373)  ------------- .16 مجلس،  هایبررس(،  پژوهشی  معاونت  حقوقی  اصل  ی 
 ی مجلس شورای اسالمی. هاپژوهشمرکز تهران: ، برتری قانون اساسی

 .شرکت سهامی خاص   : نرا ته،  بحثی درباره مرجعیت و روحانیت (،  تابی )   ------------ .17

مفهوم حاکمیت  ی حقوقی،  هایبررسهشی دفتر  (، معاونت پژو1382)  ------------- .18
   .ی مجلس شورای اسالمیهاپژوهشمرکز  تهران: ،قانون

 . سسه انتشارات فقهی امیرکبیر ؤ م   تهران: ،  فقهی   های کاوش (،  1378) عباس   سید ،  مقامی قائم حسینی   .19
بهزاد .20 نظر»  (،1382)  منوچهر   ،محسنی  ؛دوران،  و  رویکردها  علوم  ،  «هاهی هویت؛  مجله 

 .فردوسی مشهد  دانشگاه :مشهد  ،1ش ،1هویت، ج نامهژهی و  ،و روانشناسیتربیتی 
21.  ( عبدالمجید  مب   (، 1396رحمانیان،  تطبیقی  اصول  بررسی    ر ی رناپذ یی تغ انی 

ملی  حاکمیت  حق  و  اساسی  دکتری، قانون  رساله  علوم    دانشکده   ،  و  حقوق 
 هران. ت سیاسی، دانشگاه  

 نی. تهران: وثوقی، رمنصو ترجمه ،اجتماعی تغییرات(، 1382) یگ روشه، .22

 کیهان.  تهران:، علوم اجتماعی المعارفایره د(، 1375) ساروخانی، باقر .23
حسن  قیشف .24 جا(،  1396)  فرد،  و  مفهوم  نسل  گاهیرساله  حقوق    ندهی آ  یهاحق  در 

 ی. بهشت دیشگاه شهندانشکده حقوق، داتهران:  ،رانی و ا ستی ز طیمح المللن یب
 ، مرکز انتشارات قم. دنااقتصا(، 1375صدر، السید محمدباقر ) .25
 .شادگان  تهران: حران هویت قومی در ایران،ب، (1378) الطایی، علی .26
 چ ،خسروشاهی هادی کوششه  ب ،مقاالت مجموعه(،  1371)  محمدحسینسید    طباطبایی، .27

 .اسالمی  فرهنگ نشر دفتر: تهران اول،
محسن   .28 البرهان(،  1362)العراقی،  و  الفائده  مجمع  کتاب  ممقدمه  احمدبن  مقدس  ،  حمد 

 .1جنشر اسالمی،  سسه ؤم قم:اردبیلی، 
، «؛ علل و راهکارهای مقابله با آنهانسلمیان    فاصلهمروری بر  »(،  1388علویان، مرتضی ) .29

 .4 ، سال اول، شمجله فرهنگ و پژوهش
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 علوم پژوهشکده  تهران: ،هانسل تگسس پدیده به نگاهی(،  1382)  اکبر یعل علیخانی، .30

 دانشگاهی دجتماعی جهاا و انسانی
)زنجان  دیعم .31 عباسعلی  اساسی»(،  1381ی،  قانون  در  نبایدها  و  و ،  «بایدها  الهیات  مجله 

 . 6 ش حقوق،
 انسانی علوم پژوهشکده  :تهران ،هانسل انقطاع یا سیالن  ی هامالک (،1382)  داوود  فیرحی، .32

 . دانشگاهی جهاد اجتماعی و
،  نشریه حقوق اساسی، « اساسی در سایه حقوق گذاریقانونعلم »، (1383)  قاسمی، محسن .33

 .3 سال دوم، ش
اسالمی(،  1376)  اکبرعلیکالنتری،   .34 تشریع  در  ثانوی  قمحکم  دفتر    :،  انتشارات  مرکز 

 تبلیغات اسالمی، حوزه علمیه قم. 
مجله اسالمی ایران«،    ی جمهوری(، »حاکمیت قانون در نظام حقوق1387)  اکبریعل گرجی،   .35

 . 48ش  تحقیقات حقوقی،

 .دوم جنگل، چ تهران:، در تکاپوی حقوق اساسی(، 1388) ---------- .36
اساسی«،  1391)  ---------- .37 قانون  و  سوم  »نسل  مجله محور  گو وگفت   همصاحب(،  در 

 . الکترونیکی تجارت فردا
 . 7 ، شکتاب نقد، «حکومت و مشروعیت»(، 1377باح یزدی، محمدتقی )مص .38
اساسی  (،  1385)  محسن  دیسمطلبی،   .39 قوانین  از  و  هانظامدر  پاسداری  ی سیاسی غرب 

 اول. چمرکز اسناد انقالب اسالمی،  تهران:، اسالمی ایران جمهوری
 .24، ش  فصلنامه علوم اجتماعیگی«،  (، »شکاف نسلی یا گسست فرهن1383معیدفر، سعید )  .40

کلی نظام   هایسیاست ماهیت و مبانی    (،1392)  رادمهدوینعمت  ، ابراهیم و  زادهموسی .41
 اول.   ز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری، چمرک تهران:، اداری

،  اسالمی ایران، اصول و مبانی کلی نظام  حقوق اساسی جمهوری(،  1392هاشمی، محمد ) .42
 ، چ دوازدهم1ج  ،میزانتهران: 
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