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نوپیدایی نسلی یا تجدید نسل ،امری طبیعی در جوامع انسانی و موضوعی مهم در
جامعهشناسی جمعیت است .از سوی دیگر« ،تداوم اعتبار قانون اساسی» در جامعه بهدلیل
جایگاه برتر شكلی و ماهوی این قانون و کارکرد مهم آن در نظام حقوقی سیاسی،
اجتنابناپذیر بهنظر میرسد  .در خصوص تأثیر تغییر نسل بر اعتبار قانون اساسی مباحث
مختلفی در گرفته است؛ چنانچه قانون اساسی « ،فرانسلی» باشد ،با هر مبنای مشروعیتی در
طول نسلهای متمادی ،معتبر و پایا نگاه داشته میشود .در عین حال برخی حقوقدانان به
« اعتبار نسلی قانون اساسی» معتقدند و ادله متفاوتی در این خصوص مطرح کرده اند که اغلب
دائرمدار حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی است .این مقاله با استفاده از روش توصیفی
تحلیلی ،ضمن طرح و ارزیابی مبانی نظریه نسلی بودن ،به توجیه حقوقی اعتبار فرانسلی قانون
اساسی میپردازد « .استمرار هویتی نسل» و « استمرار ماهیتی قانون اساسی» در کنار استناد به
«قواعد فقهی حقوقی اثباتی»  ،یافتههای پژوهش حاضر و تبیینکننده اعتبار فرانسلی قانون
اساسی بهعنوان امری شایسته و بایسته بیان شدهاند .بدیهی است که پویایی و تقویت قانون
اساسی امری معقول و مشروع بوده و از موضوع نوشتار حاضر خارج است.
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مقدمه
موضوع « نسل و گفتمان نسلی» از عرصه های مهم دانش بشری و مبحثی مشترک در علم
« جمعیتشناسی» و « جامعهشناسی نسلی» است؛ «عنصر نسلی» از شاخصههای مهم انسانی در
بررسی جامعه سیاسی محسوب میشود و به همین سبب پیوند مشترک معناداری با مباحث
موجود در نظامهای حقوقی سیاسی پیدا میکند .اساساً در علوم اجتماعی افرادی را که در دوره
معین زمانی متولد شدهاند  ،یک نسل مینامند (امانی  .)3 ، 1531 ،تجدید نسل نیز فرایند مداوم
جایگزینی جمع یت ،براساس تولد و مرگومیر جمعیت است ( بهنام.)61 ، 1511 ،
در مرحله آغازین اندیشه اجتماعی مدرن ،امكان کمتری در طرح تحوالت از منظر نسلی وجود
داشت .رونالد اینگلهارت  ،جامعهشناس دهه  1861و  ، 1881به بحث و بررسی جامعهشناسانه
در مورد تغییرات اجتماعی با تأکید بر نسل پرداخت و سرانجام در جهان در میان مجموعه
حوزههای جامعهشناسی ،جامعه شناسی نسلی شكل گرفت .در میان جامعهشناسان ایرانی نیز تا
پیش از پایان دهه 11سخنی از مطالعه نسل وجود نداشت .مطالعهی نسلی در جهان معاصر
بیش از چند دهه و در ایران حدود  21سال سابقه دارد (آزاد ارمكی 15 ، 1561 ،و .)13
جمعیتشناسان منظور خود را از نسل با مفاهیمی چون « دوره نسلی» و «همدورهای» و
جامعه شناسان نیز بیشتر نسل را با تجربیات نسلی توضیح دادهاند .بنابراین واژه نسل صرف ًا
بیانگر تحول تاریخی حیات انسانی در کره زمین و ادامه حیات اوست .هرچند فاصله زمانی
میان دو نسل ثابت و مشخص نیست  ،واژه خوبی برای شناسایی افرادی است که در گذشته
بوده اند؛ آنانی که در حال حاضر زندگی میکنند و بشری که در آینده خواهد آمد (شفیقفر،
.)11 ، 1581
نهتنها حق نسل های حاضر ،بلكه مفهوم حق نسل های آینده نیز در حقوق و در حوزههای
مختلف قابل بحث بوده است .این موضوع که آیا نسل های آینده در حال حاضر حق اعمال
سیاسی یا اقتصادی دارند یا اینكه باید در سیاست های کلی دولت و حتی امور نسل امروز از
طریق نمایندگان خود دخالت کنند ،مباحث پیچیده ای است که بیشترین مباحث نظری و
فلسفی آن به دهه  61و  81میالدی برمیگردد( .شفیقفرد  .)51 ، 1581 ،حق نسلهای حاضر
نیز زمینه ساز سؤاالت مختلفی شده است؛ از آن جمله است چرایی اعتبار قانون اساسی و
چگونگی حق تعیین سرنوشت نسلهای جدیدی که در زمان تدوین قانون اساسی وجود
نداشته اند .فرضیه این مقاله آن است که اعتبار قانون اساسی ،تابع تبدیل نسل و تغییرات مهم
نسلی نیست؛ لكن براساس دیدگاه رقیب ،اعتبار قانون اساسی به نسل گره خورده و
استدالالتی نیز در این خصوص مطرح شده است .پرسش اصلی در خصوص چیستی ادله و

تبیین ادله اعتبار فرانسلی قانون اساسی

02

مبانی نظری اعتبار فرانسل ی قانون اساسی مطرح می شود که در کنار ارزیابی و نقد ادله اعتبار
نسلی قانون اساسی بررسی می شود .ضرورت پرداختن به این موضوع معتنابه در جوامع
انسانی سیاسی ،حفاظت از پایایی ،ثبات و دوام قانون و حفاظت از حق حاکمیت ملی در
مواجهه با تجدید نسل است که امری متفاوت با موضوع پویایی قانون ،کار امدسازی و
اصالح کلی یا جزئ ی قانون اساسی است ، 1چراکه بازنگری و اصالح ،بهعنوان راهكاری
مشروع و مقبول در جهت کار امدسازی و تقو یت قانون اساسی به کار میرو د ،البته در خود
قانون نیز پیش بینی می شود .اگرچه در برخی قوانین اساسی ، 2امكان تغییر کامل قانون اساسی
به معنای تغییر بنیانهای نظام سیاسی در داخل نظم حقوقی موجود امكانپذیر شده است و
با فراهم آمدن شرایط پیشبینیشده میتواند به تبدیل قانون اساسی منجر شود ،ولی در عین
حال فرایند بازنگری (کامل) نامیده می شود و ارتباطی با پدیده تجدید نسل پیدا نمیکند.
تحوالت بنیادینی همچون انقالب نیز به دلیل طبیعت خود ،محدودیت حقوقی نمیشناسند و
لذا یک قانون اساسی ،نه می تواند بازنگری توسط انقالب را پیش بینی کند و نه می تواند منع
سازد (رحمانیان.)216 ، 1581 ،
باید توجه داشت که اعتبار نسلی ،لزوماً به معنای حفاظت از حق انتخاب  ،تعیین سرنوشت و
حاکمیت ملی نیست؛ کما اینكه اعتبار فرانسلی قانون اساسی نیز به معنای بیتوجهی به نسلها
و حق انتخاب و حاکمیت آنها نمیباشد .وجوه مختلف تعیین سرنوشت مانند حق انتخاب،
حق مشارکت ،شورا و نقشآفرینی نسلها تحت عناوین مختلفی چون حقوق ملت و غیره
ملحوظ و محفوظ داشته میشود و بیتردید تقویت عملی این مسئله امروزه از مؤلفههای
حكمرانی خوب محسوب شده و ارزیابی میشود.
در راستای «پایایی قانون» در کتابهای فلسفه حقوق ،و در خصوص «تجدد نسل و خواستههای
تجدیدشده نسلی» ،در متون جامعهشناختی و جمعیتشناسی ،مطالبی مطرح شده است 5؛ منتها
تاکنون در حوزه مفهوم و تحلیل « اعتبار فرانسلی قانون اساسی» پژوهش مستقل و مستقیمی صورت
نگرفته است .این مقاله ضمن بهرهمندی از منابع موجود ،با هدف شناسایی و تعیین ادله اعتبار
فرانسل ی قانون اساسی و بیان استداللی فرض رقیب ،نگارش و در سه فصل کلی تنظیم شده است؛
فصل اول به چارچوب نظری و تبیین نظریات مطرح در حوزه ارتباط نسل و اعتبار قانون اساسی و
ادله نظریه اعتبار نسلی بهعنوان نظریه رقیب میپردازد  .در فصل دوم این مبانی ارزیابی و نقد
می شود و در فصل آخر به بیان استداللی اعتبار فرانسلی قانون اساسی پرداخته میشود.

 .1مبانی نظری اعتبار نسلی قانون اساسی
قائال ن نظریه نسلی بودن قانون اساسی ،با استناد به « حق تعیین سرنوشت» ادله خود را قابل
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دفاع می دانند .براساس این نظریه ،یک نسل نمیتواند نسلهای آینده را متعهد و پایبند سازد و
تدوینکنندگان قانون اساسی اولیه ،نمیتوانند دیدگاههای خود را به نسلهای بعدی تحمیل
کن ند .این نظر برگرفته از اندیشه توماس جفرسون است که بیان داشته هر نسلی مستقل از نسل
بعدی است و نسل بعدی حق دارد که شكل حكومت را برگزیند و خود در همه موارد تصمیم
بگیرد .(Jefferson Quoted from Bernstein, 1990, 94)( 1او در  1ژوئیه  1771در اعالمیه استقالل
آمریكا حق تعیین سرنوشت را در سطح یک اصل مقدس عنوان کر د .مستند او ماده  26اعالمیه
حقوق بشر و شهروند  21ژوئن  1785است که اشعار می دارد :یک ملت همواره حق بازبینی،
اصالح و بازنگری قانون اساسیاش را دارد .یک نسل نمیتواند با قوانینش نسلهای آینده را
مطیع سازد ) .(Gözler, 1995, 183پیروان نظریه نسلی بودن ،همچنین معتقدند که قوه مؤسس
امروزی نمیتواند قوه مؤسس آینده را م تعهد و مقید سازد  ،چراکه قوه مؤسسی که قانون
اساسی را وضع کرده است ،نمیتواند برتر از قوه مؤسسی باشد که در آینده تشكیل خواهد شد
و نمیتواند ادعا کند که آن را محدود میسازد )  .(Vedel,1949:117سایر مبانی این نظریه در
ادامه تبیین میشود.

 . 1- 1اقتضائات زمان و تحو ل شرایط اجتماعی
یكی از موضوعات بنیادین فلسفه حقوق ،تقابل نظریههای حقوقی با تحوالت و شرایط
اجتماعی است .دگرگونیها و تحوالت اجتماعی چنان سریع و گسترده است که هیچ نهاد
اجتماعی حتی قوانین و مقررات حقوقی نیز نمیتواند خود را به یکسو بكشد ،در نتیجه
حقوق ناچار است با این تحوالت و دگرگونیها همگام گردد یا دستکم چون سایهای آن را
تعقیب کند (صادق طباطبایی .) 11 ، 1562 ،قانون اساسی نیز چون در شرایط سیاسی اجتماعی
خاصی بهوجود میآید و این شرایط در طول زمان تغییر میکند ،ناگزیر باید با آنها منطبق و
سازگار شود (رحمانیان .)216 ، 1581 ،ازاینرو تحوالت نسلی بر اعتبار قانون اساسی مؤثرند.

 .2- 1اقتضائات اجبار
مبنای دیگر این نظریه را اینگونه تبیین میکنیم که اگر ممنوعیتها و محدودیت های تغییر
قانون اساسی راهی برای تغییر نداشته باشند و خواست تغییر این اصول در جامعه مطرح شود
و فزونی گیرد  ،درحالیکه برای رفع آن هیچ سازوکار حقوقی تمهید نشده باشد ،الجرم با
حرکتهای انقالبی تغییر خواهد کر د و در این صورت خود نظام سیاسی به بنبست خواهد
رسید .ازاینروست که با در نظر گرفتن اقتضائات اجبار و محدودیت ،که ناگزیر به انقالب یا
شورش منجر میشود  ،باید راهی برای بازنگری کامل قانون اساسی باز گذاشته شود .قانون
اساسی اگر نتواند به لحاظ حقوقی با خواست تغییر همراه شود ،از راههای دیگری که مغایر با
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نظم و ثبات نظام سیاسی موجود است  ،تغییر و تبدیل میشود .این گروه معتقدند ازآنجا که
همه قوانین بهمنظور آسایش ،آرامش ،امنیت ،تعالی و تكامل افراد انسان و حفظ مملكت وضع
میشود ،مصلحت ،تمایل و خواست عمومی و اکثریت قاطع از مردم ،باید شرط اصلی اصالح
و تغییر باشد .استناد به اصل حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین نوع و کیفیت نظام حقوقی نیز
مستمسكی است تا تغییر کامل قانون اساسی و در نتیجه ،ایجاد یک قانون اساسی جدید حتی
خارج از تشریفات مزبور نیز امكانپذیر باشد (حبیبزاده و منصوریان.)68 ، 1583 ،

 . 3- 1حاکمیت غیرمقید مردم
براساس این نظریه اگر به ملت اجازه بازنگری طبق خواسته خودش داده نشود ،چشمپوشی از
عنصر اساسی حاکمیت اوست و ح تی اگر مدت زمانی را برای امكان بازنگری نكردن قانون
اساسی و بهعنوان محدودیت زمانی در نظر بگیرند ،محل اشكال است  ،چراکه هیچچیز
حاکمیت را مقید نمیسازد ) .)Vedel, 1993, 90در حقیقت حق حاکمیت ملی مفهومی غیرمقید
است و زمان محدود یا زمانبندی مشخصی برای امتثالبخشی به آن وجود ندارد .مفهومی هم
که عمده اسناد حقوق بین الملل از حق تعیین سرنوشت ملتها بهدست میدهند ،این است که
همه ملت ها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و به موجب آن وضعیت سیاسی و مسیر
توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه و بدون مداخله از خارج تعیین و دنبال
کنند .در این تعریف اصل تعیین سرنوشت مردم در قالب عباراتی کلی بیان شده است ،حدود و
ثغور و ابعاد دقیق آن مشخص نیست (قاسمی ،)15 ،1581،ازاینرو بهعنوان حقی کلی ،گاه
فردی و اغلب جمعی به رسمیت شناخته شده است.

 . 4- 1طبیعت اصالح پذیر و متغیر قانون
از نظر حقوقی  ،قانون اساسی یک قانون است و قانون براساس طبیعتش پیوسته قابل اصالح و
تغییر است .نظام قانون اساسی سخت باید در هر زمان هرگونه امكان بازنگری را که با
ضرورت سیاسی مواجه میشود ،فراهم سازد (رحمانیان .)216 ، 1581 ،قائال ن به نظریه نسلی
قانون اساسی میگویند واقعیت آن است که قوانین ساخته بشر ،با دید محدود و در شرایط و
اوضاع و احوال و درجه تمدن خاص ،هرچند کلی و هرچند نتیجه قرنها تجربه باشد  ،باز هم
نمیتواند صفت دائمی ،همیشگی و جاودانی پیدا کند .قوانین موضوعه و از جمله قانون
اساسی با تحول روبهروست و سرانجام در گذر این تحوالت ،زمان اصالح و تغییر آن
فرامیرسد (صادق طباطبایی )11 ، 1562 ،و اساساً چنانچه قانون در گذر زمان تغییر نكند و
راکد بماند ،مفید فایده نخواهد بود و از فلسفه قانون که پویایی و اصالح است  ،فاصله میگیرد.
لذا با نو شدن نسل و اقتضائات و تحوالت نسلی ،قانون حاکم بر جامعه نیز باید متحول شود.
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 .2ارزیابی و نقد مبانی نظریه نسلی بودن اعتبار قانون اساسی
پیروان نسلی بودن قانون اساسی ،نظریه خود را دایرمدار حق تعیین سرنوشت قرار دادهاند .به
همین سبب پیش از ارزیابی مبانی این نظریه ،ارزیابی رابطه اصل تعیین سرنوشت و تجدید
نسل ضروری است.

 .1- 2رابطه تعیین سرنوشت و پدیده تجدید نسل
از این اصل تاکنون تعریف دقیق و روشنی ارائه نشده است ،لكن این حق ویژگیهایی دارد که
ما را در شناخت مختصات آن کمک میکند .از جمله این ویژگیها  ،جمعی بودن این حق
است؛ به این معنا که بیشتر بهعنوان حق مردمان شمرده شده است تا حق هر فرد .مفهوم داخلی
این حق به معنای حق مردمان در گزینش دولتی است که می خواهند در چارچوب آن زندگی
کنند (حق گزینش دولت متبوع یک گروه جمعیتی) .همچنین حق مردمان یک سرزمین برای
گزینش نظام سیاسی دلخواهشان ،و سرانجام حق مشارکت همیشگ ی ،پیوسته ،آزاد و برابر
مردمان در اداره امور کشورشان (قاسمی 11 :1581،و  .)11اما اینكه تعریف حقوقی مردم
چیست ،در اسناد و مدارک سازمان ملل و نوشتههای نظریهپردازان تعریفی از این واژه صورت
نگرفته است .تنها به شاخصههایی ارائه شده است که با توجه به آنها میتوان منظور از مردم
در حق تعیین سرنوشت داخلی را« ،شهروندان یا گروههای ملی اصلی» که برای داشتن دولت
خود یا کنترل مؤثر سرزمین خود در چارچوب یک دولت ملی تالش میکنند  ،عنوان کرد
(قاسمی .)15 ،1581،بنابراین در میان صاحبان حق تعیین سرنوشت ،رد پایی در شناسایی و
شاخ ص قرار دادن نسل جدید یا حتی بهطور کلی نسل دیده نمیشود .بنابراین اگرچه تعیین
سرنوشت ،حق اساسی و اولیه و مهمی محسوب میشود  ،برای اثبات اعتبار «نسلی» قانون
اساسی قابل استناد نیست ،چراکه اساساً تعیین سرنوشت به لحاظ حقوقی ،مختص مردم یا ملت
است که جمع نسلهای گذشته و حاضر و حتی آینده یا شهروندان یک جامعه سیاسی است و
همانطورکه در بحث هویت ملی و تداوم نسل ها بهتفصی ل توضیح خواهیم داد ،در تعیین
سرنوشت و حاکمیت ملی ،با هویت مشترک بیننسلی روبه رو هستیم که البته به لحاظ
جامعهشناختی ممكن است رابطه میان این نسلها تعامل یا شكاف باشد  ،ولی به لحاظ مسائل
سیاسی و حقوقی ،با یک ملت و مردم یک سرزمین فارغ از رویكرد یا گونه های مختلف نسلی
مواجهیم.
و اما عدم امكان ایجاد تعهد توسط نسل قبل و عدم امكان ایجاد محدودیت توسط قوه مؤسس
اولیه  ،از اصلیترین مبانی نظریه اعتبار نسلی قانون اساسی عنوان شده است .در این خصوص
باید گفت درست است که یک نسل نمیتواند نسلهای بعدی را ملزم و متعهد سازد ،اما نكته
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اساسی این است که قانون اساسی در جوامع مختلف هرگز نسلی نوشته نمیشوند و اساساً
متونی نیستند که نسل به نسل نگاشته شوند .همانطورکه در تعاریف قانون اساسی آوردهاند،
این قانون منظومهای برخاسته از اصول بادوام و ثابت فرهنگ ،ارزشهای اجتماعی ،سیاسی،
مذهبی و اقتصادی ،عرف و سنتهای یک جامعه است (رحمانیان ، )217 ، 1581 ،البته بدیهی
است که جوامع حقوقی سیاسی مختلف باید مردم ساالرانه قانون اساسی خود را تدوین و
تقویت ک رده و جنبهها و جلوههای حقوق ملت را تعبیه سازند ،لكن اینكه به فراخور تجدید
نسل ،قانون اساسی تجدید شود ،نهتنها امری مسبوق به سابقه ن یست ،بلكه با ثبات و دوام و
امنیت نظام سیاسی حقوقی نیز در تضاد است .همچنین اصل تداوم نسلی یا ملتسازی که در
قسمت م بانی نظری اعتبار فرانسلی بررسی خواهد شد  ،دلیل دیگری در رد این مدعاست،
چراکه همانطورکه خواهیم دید ،نسلها استمرار هویتی دارند و ارتباط میان نسلهای یک ملت
برقرار میشو د و این مسئله جدا از رویكردهای متنوع نسلی و پدیده گسست و شكاف نسلی
است که مسئله جامعهشنا ختی و نه حقوقی است .در مورد قوه مؤسس  ،چنانچه وجود یک
مرجع بازنگری متمایز از قوه مؤسس اصلی را بپذیریم ،یک نظام سلسلهمراتبی میان قوه
مؤسس اصلی و مرجع بازنگری وجود دارد .ازاینرو قوه مؤسس امروزی درحالیکه نهاد برتر
است ،میتواند مرجع بازنگر آینده را متعهد و مقید سازد (رحمانیان .)216 ،1581 ،در ادامه
متناظر با ادله ارائه شده در نظریه نسلی ،به نقد هریک از ادله مذکور میپردازیم.

 .2- 2سازوکار اصالح قانون اساسی ،راهکاری برای پاسخ به اقتضائات زمان
در ارزیابی مبنای اقتضائات زمانه و تغییر قانون اساسی باید گفت درست است که ه یچ
قانونگذاری با منشأ انسانی نمیتواند ادعای آن را داشته باشد که متن مصوب وی خدشهبردار
نیست و تغییرپذیر است (کاستیلیونه ، )121 ، 1568 ،به هر حال قانون زاییده اجتماع بشری
است و متناسب با اوضاع و احوال خاص زمانی و مكانی نوشته شده است .ازاینرو با تحول و
تكامل  ،این شرایط نیز نیازمند تغییرند .اساساً به همین منظور است که در قوانین اساسی  ،شیوه
و روند و قیودات بازنگری تصریح میشود  .امر بازنگری مبانی مهم حقوقی ،سیاسی،
جامعهشناسی و حقوق شهروندی دارد .بنابراین اگر کسی در سودای بههم ریختن نظم سیاسی
و حقوقی از طریق دگرگونیهای انقالبی نباشد ،انعطافپذیر کردن قانون اساسی  ،راهكار
شایسته ای برای دخالت دادن اراده نسلهای جدید در نوسازی و بازسازی نظامهای سیاسی
است (گرجی ،)7 ، 1581 ،اما نباید از نظر دور داشت که اساساً یک قانون اساسی موظف به
ایجاد ارتباط و پیوند میان حاکم یت س یاسی  ،قواعد و هنجارهای اجتماعی و آمال وجودی یک
جامعه در حال تحول مستمر است ؛ یعنی قانون اساسی باید بهنحوی تدوین شو د که تحوالت

02

فصلناهم دانش حقوق عمومي  /شماره 42

اجتماعی را ملحوظ دارد  ،به این معنا که اوالً بهطور کلی نوشته شود و ثانیاً ابزارهایی برای
بهروزرسانی در خود تعبیه کرده باشد .برای مثال در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با
توجه به ابزارهای بهروزرسانی که در اختیار ولیفقیه قرار گرفته است و فقه پویایی که قانون،
منبعث از آن است ،در کنار امر بازنگری و اصالح قانون ،تغییرات زمان و شرایط سیاسی
اجتماعی دیده شده و قانون اساسی با وجود آن ،امكان حفظ پویایی خود را دارد .در حقیقت
اگرچه براساس نظر مدافعا ن نسلی بودن قانون اساسی ،قوانین موضوعه و از جمله قانون
اساسی به اقتضای تحوالت ،زمان اصالح و تغییر آن فرا میرسد  ،لكن زمان و شرایط اصالح
قانون اساسی و قانون عادی طبعاً به یک وضع نیست و نباید باشد .قانون اساسی اگر دائمی
نیست  ،حداقل باید به ترتیبی وضع شود که برای دورانی طوالنی استحكام و قابلیت چارچوب
بودن و قابلیت اجرا داشتن را دارا باشد .تدوینکنندگان قانون اساسی باید همه پیشبینیهای
الزم را در تنظیم آن منظور دارند و هر اصالح و تغییری را که احتمال می دهند در آینده الزم
میآید  ،در همان زمان صورت دهند و نقاط مبهم و تردیدآمیز و مشكوک باقی نگذارند و در
عین حال راه تجدیدنظر و اصالح را هم پیش بینی کنند .تغییر احتمالی را برای آینده دور و در
شرایط تحوالت مهم نیز مسدود نسازند (صادق طباطبایی ، )11 ، 1562 ،ضمن ای نكه مسائل
بازنگری که روال و امكان قانونی تغییر در قانون اساسی است ،با پدیده اجتنابناپذیر انقالب و
تبدیل قانون اساسی متفاوت بوده و هیچگاه جوامع نتوانسته اند مانع تغییرات سیاسی و حقوقی
انقالبیون شوند .در واقع با پیشبینی بازنگری در قانون اساسی و اصالح آن میتوان جلوی
پدیدههای انقالبی پنهانی را که با ظاهر قانونی  ،نظم نهادها را برهم میزنند ،گرفت  ،لكن این
موضوع همانطورکه گفته شد  ،هرگز به معنای منع انقالب نیست و براساس تئوریهای
مختلف انقالب و با استحصال مؤلفههای مختلف ،انقالب قابل تحقق و قانون اساسی قابل
تبدیل است.

 .3- 2نظریه ارادهها و اصل خودمحدودیتی ،مؤید قیودات حاکمیت
مبنای دیگر این نظریه نامحدود دانستن حاکمیت عنوان شد ه بود ؛ چنین موردی در هیچ نظام
حقوقی داخلی و نظام حقوق بین الملل پذیرفتهشده نیست .براساس منطق حقوقی در کنار
مصادیق مختلف حق ،از جمله حق حاکمیت یا حق تعیین سرنوشت« ،تكلیف یا بهعبارتی
محدودیت و قید» وجود دارد .اگرچه براساس نظر مدافعان نسلی بودن ،این ق یودات در اسناد و
متون بینالمللی مرتبط با تعیین سرنوشت مشخص نشده است ،لكن هرگز به معنای نداشتن
قید و شرط ن یست  ،بهطوریکه مثالً اعالم خودمختاری و تجزیهطلبی یا ارتكاب اعمال
تروریستی از جمله این قیودات است .همچنین در خصوص مشارکت مردم در اداره امور
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عمومی کشور و جلوههای آن همچون انتخابات و غی ره ،همه قوانین اساسی محدودیتهایی را
در نظر گرفته اند .علت مق ید و محدود شمردن حق ،امتثال «اصل خودمحدودیتی» است که
اصلی عقالنی و طبیعی در جوامع حقوقی سیاسی است؛ به این معنا که خود ملت پس از اعمال
اراده مطلق خود در تأسیس نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی  ،اراده خود را محدود میکند و
دست به چارچوبگذاری میزند؛ یعنی اراده مطلق ،اراده مق ید تول ید میکند تا مستقر ،مشخص
و نهادینه شود .اساساً هر قانون و چارچوبی به معنای محدودیت و قیدگذاری است و این
همان اصل عقالیی خودمحدودیتی است.
برای تبیین بیشتر این نظریه میتوان گفت که اساساً تولد قانون اساسی با تولید اراده است .اراده
مطلق مردم تحت عنوان « حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت»  ،نوع نظام سیاسی ،فلسفه سیاسی و در
نهایت قانون اساسی را برمیگزیند و تصویب میکند و با همین امر ،اراده خویش را مقید
می سازد؛ یعنی حاکمیت خود را محدود و چارچوبمند میکند و تحت حاکمیت قانون انتخابی
خود قرار می دهد .در حقیقت خودِ حاکمیت ملی ،حاکمیت ملی و غیر آن را مقید ساخته است.
بهعالوه با توجه به اینكه مرجع بازنگری که قوه مؤسس ثانوی است ،محصول قوه مؤسس اصلی
بوده و غیرحاکم است ،پس محدود است و این محدودیت براساس اصل حاکمیت ملی نیست.
در همین زمینه کاره دومالبر معتقد است نهادهایی که از مجموعه ملت منشعب شدهاند ،نمیتوانند
مالک قدرت نامحدود باشند .اصل حاکمیت ملی منحصر به ملت ،اقتضا میکند که قدرت
ارگانهای تأسیسی  ،مشخص و محدود باشد ؛ بهوسیله یک قاعده برتر ،قاعدهای که حدود و
صالحیت و مرز این ارگانها را مشخص میکند (.)carré de malberg ,1992:545

 .4- 2مبنای حقوقی وصف دائمی بودن قانون
براساس اصل عدم تعارض که طبق آن ،قاعده بعدی در یک زمان میتواند همواره قاعده قبلی
را اصالح یا نسخ کند ،سطح قواعد باید یكی باشد و اگر قاعده قبلی از نظر سلسلهمراتبی،
باالتر از قاعده بعدی باشد ،این قاعده اخیر نمیتواند به تعدیل یا نسخ آن بپردازد .در قانون
اساسی نیز چون اصول تغییرناپذیر از سوی قوه مؤسس اولیه وضع شده اند و چنانكه گفتیم،
اگر وجود یک نظام سلسلهمراتبی را میان این قوه با مرجع بازنگری بپذیریم ،مرجع بازنگری
نمیتواند اصول تغییرناپذیر را تعدیل یا اصالح کند (رحمانیان .)216 ، 1581 ،قواعدی که
اعتبار خود را از امر پروردگار یا سازگاری با طبیعت انسان یا داوری عقل محض میگیرد،
ابدی هستند و هیچ نیروی سیاسی یا اجتماعی نمیتواند آنها را نسخ کند .از این نظر و در
اعالمیههای حقوق بشر بارها از « حق مرور زمانناپذیر» سخن گفته شده است (کاتوزیان،
 ، 1577ج .)356 :2در حقیقت اصل موقت نبودن قانون و مبنای حقوقی آن  ،یا به تعبیر دیگر
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وصف ذاتی ثبات و دوام قانون مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است .بهطوریکه
در نوشتههای حقوقی مرسوم است که از وصف دائمی بودن قانون یاد میشود و حتی در
برخی دانشنامههای حقوقی به این ویژگی قانون تصریح شده است (میرزایی.)131 ، 1585 ،
«قواعد حقوق به طور طبیعی مقید به زمان خاصی نیست  ،زیرا این وصف یكی از نتایج کلی
بودن آنهاست  .اگر پذیرفته شود که قانون باید مجرد و کلی باشد ،محدود کردن آن به وقایعی
که در زمان معین اتفاق می افتد ،درست و عادال نه نیست .به خاطر همین وصف طبیعی است که
قانون را تنها بهوسیله قانون دیگر میتوان نسخ کرد و گذشت زمان و متروک بودن ،اعتبار آن را
از بین نمی برد .دوام قاعدهای را که به یقین بهطور مطلق ایجاد شده است ،میتوان استصحاب
نمود و آن را بهعنوان اصل پذیرفت .موقت بودن عارضهای است که باید احراز شود وگرنه
قانون تا زمانی که بهطور صریح یا ضمنی نسخ نشده است ،اعتبار دارد» (کاتوزیان ،1577 ،ج:2
.)356
بهطورکلی نویسندگان حقوقی ضمن مباحث فلسفه حقوق درصدد تحلیل و توجیه این قاعده و
اثبات اصل دوام و استمرار اعتبار قانون برآمدهاند و در این مقام از اصول کلی حقوق یاری
گرفتهاند .پارهای از نویسندگان کوشیدهاند تا بر اصل عدم موقت نبودن قانون در منطق حقوق،
مبنایی موجه و مستدل بیابند .از نظر اینان اگر کارکرد اصلی حقوق ،هدایت رفتار افراد است،
قاعده حقوقی برای تكفل این وظیفه باید شایس تگی داشته و برای رسیدن به این منظور ،اوصافی
داشته باشد؛ از جمله اینكه قانون باید نسبتاً پایدار و ثابت باشد .قانون نهتنها نباید محدود به زمان
معین شود ،بلكه نباید زود به زود تغییر کند .مردم باید مطمئن شوند که قانون برای کوتاهمدت و
موقت نیست ،بلكه برنامه بلندمدت است؛ زیرا آگاهی از قوانین و اعتماد به عدم تغییر پیدرپی
آنها ،الزمه برنامهریزیهای کالن اجتماعی -اقتصادی است .در نتیجه ،دوام قانون بهعنوان اصل و
امارهای ثابت است و مدعی موقت بودن آن باید دلیل بیاورد و مادام که چنین دلیلی در دست
نیست ،زمان اعتبار قانون ،نامحدود و طریق الغای آن ،نسخ قانون است (میرزایی،)132 ، 1585 ،
چراکه قوانین ،واجد ظرفیتی سخت هستند و همچنان پس از مرگ واضعان خود و آنان که از این
واضعان به عادت اطاعت میکردند  ،باقی میمانند (هارت .)111 ، 1583 ،اساساً پیشبینی بازه
زمانی محدود برای اعت بار یک قانون اساسی ،اعتراف به سستی و ناپایداری نظم حقوقی و سیاسی
طراحی شده است ( باقرزاده  )25 ، 1567 ،و چنانچه تجدید نسل را دلیلی بر تغییر قانون در نظر
بگیریم ،امور دیگر کشور همچون سایر انتخابات نیز تحت الشعاع تبدل نسل قرار میگیرد و
نیازمند تغییر میشود؛ در این صورت کشور باید پیوسته در حال برگزاری انتخابات و رصد
تجدید نسل باشد؛ امری که به حكم عقل مطرود و منكوب است.

تبیین ادله اعتبار فرانسلی قانون اساسی

02

 .3مبانی نظری اعتبار فرانسل ی قانون اساسی
با تب یین و ارزیابی نظریه نسلی بودن قانون اساسی به این نت یجه میرسیم که اگرچه ادله مورد
استناد پی روان این نظر در اصل و بهطور مستقل ،مطلوب و قابل تأیید است ،از مقدمات صحیح،
نتایجی نادرست استخراج میشود .در حقیقت تعیین سرنوشت ،حاکمیت ملی  ،اقتضائات زمان
و اصالح و تغییر قانون بالجمله اصول عقلی و قانونی مهمیاند و نهتنها پیروان نظریه فرانسلی،
بلكه کسی نمیتواند نسبت به تحقق آنها استبعادی داشته باشد ،در عین حال اینطور نیست
که ب توان از این اصول ،نسلی بودن اعتبار قانون اساسی را استخراج کرد .توضیح بیشتر را در
ادامه با ارائه مبانی اعتبار فرانسلی دنبال خواهیم کرد .این مبانی را با استداللهای مختلفی
همچون « استمرار هویتی نسل«  « ،استمرار ماهیتی قانون اساسی» و ادله دیگر بررسی میکنیم.

 .1- 3استمرار هویتی نسل
دلیل اول فرانسلی بودن اعتبار قانون اساسی را در خود نسل جستو جو میکنیم .تعاریف
متعددی از منظرگاههای انسانشناسی ،تاریخنگاری ،جامعهشناسی و جمعیتشناسی مطرح شده
که اگرچه با شباهتهایی روبهروست ،معنای واحد و مورد تفاهم و توافقی حاصل نشده است.
همه نسلهای مطرح در جامعهشناسی و جمعیتشناسی در هر صورت در یک جامعه حقوقی
سیاسی« ،شهروند» نامیده میشوند یا در جامعه بین الملل از مفهوم «ملت» در این خصوص
استفاده میشود  .ملت مفهومی است مبتنی بر مشترکات تاریخی ،جغرافیایی ،فرهنگی و نظام
مشترک ارزشی و بر پایه تصورات ذهنی اجتماعی (قاضی  )216 ، 1571 ،که فراتر از جمع
افرادی است که آن را تشكیل میدهند .در حقیقت ملت یعنی همه نسلهای یک جامعه
بهصورت مجموعهای واحد .به همین سبب اصل حاکمیت ملت ،جایگزین اصل حاکمیت مردم
شد تا حاکمیت استمرار یابد ،تقسیم ناپذیر باشد و در تداوم و تبدل نسلها نیز وجود داشته
باشد .بنابراین چون ملت کلیتی جمعی ،مجرد ،واحد و تقسیمناپذیر است (رحمانیان،1581 ،
 ، )261میتوان تداوم نسلها را در دانش واژه ملت مشاهده کرد.
عناصر مقوم بین نسلی مانند فرهنگ و مذهب و غیره ،مقوم مفهوم ملت و از عناصر هویت ملی
محسوب میشوند .این عناصر ،پیوندزننده نسلها و سببساز تعامل و وفاق نسلیاند .پدیده
«ملتسازی» در حقوق و علوم سیاسی به پشتوانه همین استمرار هویتی نسلها شكل گرفته
است .ازاینروست که برخالف نظریه اعتبار نسلی قانون اساسی نمیتوان تبدل نسلها را با
نگاه جامعهشناختی صرف بررسی کرد ،چراکه قانون اساسی اگرچه منبعث از شرایط و تناسبات
اجتماعی است ،لزوماً با تجدید نسل تجدید نمیشود .آنچه سبب تدوین و تغییر قانون اساسی
میشود ،صرفاً منبعث از نو شدن نسل نیست؛ بلكه ناگزیر افراد حاضر (شهروندان) با لحاظ
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حقوق همه افراد حاضر و آینده دست به تدوین یا تغییر قانون میزنند.

 .2- 3تداوم نسل ،هویت ملی و اعتبار نظام حقوقی سیاسی
هویت ملی مهمترین و اساسیترین بخش هویت است .در میان انواع گوناگون هویت ،الیهها و
سطوح آن که دامنه گستردهای از هستی درونی فرد تا هستی جهانی وی را در برمیگیرد  ،وجود
هویت ملی که در قالب واحدهای مستقل سیاسی ،جغرافیایی و فرهنگی به نام کشور معنا
مییابد ،اهمیت ویژهای دارد  ،زیرا کشور بهعنوان یک واحد سیاسی مستقل ،بسیاری از عناصر
هویت بخش یک نظام اجتماعی را از سایر نظامها متمایز و جدا میسازد .منظور از هویت
جمعی نیز حوزهای از حیات اجتماعی است که فرد خود را با ضمیر «ما» متعلق و منتسب بدان
می داند و در برابر آن احساس تعهد و تكلیف میکند (حاجیانی 111 ، 1578 ،و  .)111برای
مثال قانون اساسی ایران «ما»ی هویتساز و هویت بخش در سه سطح معرفی شده است
(رضایی)77 - 71 ، 1566 ،؛ «مای ایرانی»  ،همان ملت و مردم ایران است« .مای اسالمی» که
همان امت مسلمان ایران و در کل مسلمانان مدنظر است و سرانجام «مای انسانی» که ریشه در
انسانشناسی دارد و به انسان به ما هو انسان مربوط میشود .تشریح این موضوع مفصل و از
نوشتار حاضر خارج است؛ لكن به خوبی آشكار میکند که چه کسانی در داخل یک کشور
قانون را تدوین میکنند یا تغییر میدهند و وجه دیگر قابل تصوری وجود ندارد.
در عصر دولتهای ملی ،هویتهای جمعی در قالب هویت ملی معنا مییابد و میتوان آن را
بهواسطه باور مشترک و تعهد متقابل ،قدمت تاریخی ،منش فعال ،وابستگی به قلمرو خاص و
متمایز شدن از دیگر اجتماعات بهواسطه فرهنگ عمومی خاص تعریف کر د (تاجیک،1561 ،
 .) 31در نتیجه هویت ملی یک حس بالنده میان مردمی است که بهطور طبیعی به یكدیگر تعلق
دارند و از منافع مشترک ،تاریخ مشترک و سرنوشت مشترک برخوردارند (ربانی و رستگار،
 3 :1581و  .)1در هر صورت بهعلت اهمیت و تأثیر هویت ملی در انسجام اجتماعی و پیوند
مردم و نسلها و اقوام مختلف و یكپارچگی ملی و نقش مستقیم آن در توسعه سیاسی و
اقتصادی جوامع است که کشورها تثبیت میشوند و ارائه هویت واحد را در دستور کار خود
قرار می دهند و در فرایندی به نام «ملتسازی» میکوشند با عرضه تعریف واحدی از ملت
خود و مقبول و مشروع ساختن آن تعریف ،ملت منسجم و متحدی ایجاد کن ند؛ ملتسازی
فرایندی است که در طول آن نسلها و اقوام مختلف ساکن یک سرزمین احساس کنند به یک
کلیت واحد وابستها ند و عناصر مختلف فیزیكی  ،روحی و روانی احساس تعلق در آنها ایجاد
و این احساس تعلق آنها را در یک چارچوب مجتمع سازد (امینیان .)71 ، 1561 ،احساس
هویت تاریخی نیز بعدی از هویت ملی است؛ تاریخپنداری  ،پیوند دهنده نسلهای مختلف به
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یكدیگر است که مانع جدا شدن یک نسل از تاریخش میشود (زهیری .)211 ، 1561 ،یک
هویت ملی مشترک میتواند توافق عامه مردم را به دست آورد که همین مسئله  ،مشروعیت
دولت و نظام قانون را تقویت و حفظ میکند .هو یت ملی در بعد سیاسی در صورتی شكل
میگ یرد که افرادی که از لحاظ فیزیكی و قانونی  ،عضو یک نظام سیاسیا ند و داخل مرزهای
ملی یک کشور زندگی میکنند ،و موضوع یا مخاطب قوانین آن کشورند  ،از لحاظ روانی هم
خود را اعضای آن نظام سیاسی بدانند.
هویت ملی و همبستگی اجتماعی در رابطه ای دوسویه در مسیر رش د و تعالی جامعه نقش
محوری و کلیدی خواهد داشت .همبستگی اجتماعی جز با تفاهم و اشتراک در عوامل و
عناصر هویت اجتماعی محقق نخواهد شد و بدون مشارکت اجتماعی امكان ظهور و بروز
نخواهد یافت .مشارکت اجتماعی جز با خواست و اراده جمعی و تمایل و اراده مشارکت
اکثریت میسر نخواهد شد .مسئولیت و تعهد اجتماعی جز با توافق و تفاهم بر ارزشهای
مشترک و ایجاد انگیزه برای تحقق خواست جمعی در یک ساختار اجتماعی نهادینه نخواهد
شد .تشكیل نظام اجتماعی بدون نظم ممكن نیست .پس نظام حقوقی با وضع قوانین و
مقررات این امر را میسر میسازد و در این میان حقوق اساسی نقشی کلیدی ایفا میکند .در
مسیر تكوین حیات اجتماعی در گذر از سنت به جهان مدرن نظامهای حقوقی و قوانین عامل
تحقق ارزشها در جامعه بنا به رأی اکثریت و تحكیم ساختار اجتماعی و تقویت هویت
ملیا ند .با این مبنا قانون اساسی بهمنزله میثاق ملی فرصت ی برای تقویت هویت اجتماعی و
زمینه ای برای تحقق مشارکت اجتماعی خواهد بود .اصالت قانون اساسی از عوامل و عناصر
هویت ملی اعتبار مییابد  ،پس تحقق اصول آن موجب تقویت هویت ملی ،تحكیم مشارکت
اجتماعی ،گسترش مسئولیت و تعهد اجتماعی و در نهایت تقویت ساخت درونی اجتماع و
تحكیم همبستگی اجتماعی خواهد بود و به همین مناسبت  ،تزلزل اعتبار آن و عدم تحقق
اصول  ،بهطور معكوس عمل خواهد کرد (محمود منصور.)11 ، 1581 ،
و اما جمعبندی این استدالل؛ نسلهای متمادی با وجود تحول و دگردیسی ،بهعلت دارا بودن
هویت مشترک ملی ،استمرار هویتی دارند و ازاینرو نیز ملت خوانده میشوند .ملتی که بادوام
و با ثبات است و پایایی و پویایی در نظام سیاسی و حقوقی خود دارد .در نتیجه طبیعت نسلی
در یک جامعه اگرچه در مسائل جامعهشناسانه و روانشناسانه تا حدودی شكاف و گسست
نسلی را تجربه میکند  ،در مسائل حقوقی سیاسی به دلیل اینكه مبنای ایجاد و استمرار فلسفه و
نظام سیاسی و قانون اساسی ،وفاق و میثاق ملی و مشارکت عمومی است ،هویت ملی شكل
میگیرد و وفاق و تعامل نسلی دیده میشود .ازاینرو ست که کشورها قانون اساسی خود را
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نسل به نسل تنظیم نمیکنند و اعتبار قانون اساسی به شكل فرانسلی ادامه پیدا میکند.

 .3- 3استمرار ماهیتی قانون اساسی
اصل بر استمرار داشتن اعتبار قانون در صورت تجدید نسل است ،بهویژه در خصوص
قانونی که در سلسله مراتب قواعد حقوقی ،نقش مغز فرمانده و اعتباربخش به سایر قوانین در
نظام حقوقی را ایفا میکند .تغییر دائمی حقوق هرچند بهمنظور یافتن قواعد بهتر باشد ،نوعی
بی نظمی است .با اینكه وقایع اجتماعی پیوسته در تحول است و خواهناخواه نیز حقوق را
به دنبال خود میکشد ،طبع قواعد حقوق با این سیر دائمی مخالف است و اساس اً وظیفه
حقوق نیز محدود به احراز وقایع خارجی نیست (کاتوزیان ، 1577 ،ج .)117 : 2بهنظر
میرسد در درون خود قانون اساسی هم میتوان به کندوکاو نوعی استمرار و فرازمانی بودن
اصول پرداخت .در حقیقت استمرار اصول قانون اساسی دارای مبنای حقوقی قابل دفاعی
است که سببساز نوعی تداوم و تكرار ماهیتی این قانون در طول نسل های متمادی میشود؛
این استمرار قانون اساسی با تكیه بر خرد سیاسی و تجربه حكمرانی ملتها توجیه پذیر
میشود؛ در حقیقت ازآن جا که قانون اساسی ،حقگرا ،نهادگرا و هنجارگراست ،اصل بر
اعتبار و استمرار آن در طول زمان است (ساالری ،گرجی و عباسی .)71 ، 1581 ،برای
توضیح بیشتر میتوان گفت در مبحث حقها آنچه همواره اهمیت دارد ،مقوله حقوق
شهروندی و حقوق و آزادیهای بنیادین و مستمر است که بهعنوان زیرمجموعه حقوق بشر
تبلور می یابد و قوانین اساسی اغلب بابی برای شناسایی و به رسمیت شناختن این حقهای
مستمر و ثابت اختصاص داده اند .حقوق اساسی ،نهادگرا هم است و به موضوعاتی مانند
واگذاری یا انتقال قدرت ،تفكیک و توزیع قدرت بین نهادهای اساسی ،ابزارهای تأثیرگذاری
هریک از قوا بر دیگری میپردازد .امروزه این گرایش از حقوق اساسی کالسیک بسیار
فربهتر و پربارتر از گذشته شده است و در این نگرش از حقوق اساسی بهراحتی می توان آثار
استمرار را مشاهده کرد .مسئله سوم ،هنجارهای حقوقی است که باید بهگونه ا ی سازماندهی
شوند که بتوانند به کمک مفاهیم کلی ،گستره وسیعی از موارد مشخص و جداگانه دعواهای
حقوقی را پوشش دهند .این هنجارها (مانند دادرسی عادالنه) در قانون اساسی بهعنوان امری
مستمر وجود دارند .گسترش صیانت از قانون اساسی نیز میراث بزرگ استمرار قانون اساسی
است (ساالری ،گرجی و عباسی 36،15 ، 1581 ،و.)11
عالوه بر موارد مذکور دیدگاهی با عنوان پذیرش برتری عمل حقوقی نهاد (قوه) مؤسس بر
عمل سیاسی قوه مؤسس نیز در غرب مطرح است و آن اینگونه است :درصورتیکه اراده فعلی
مردم در بازنگری اصول ثابت و تغییرناپذیر با اراده بنیانگذاران نظام سیاسی یا قوه مؤسس اولیه
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مغایرت داشته باشد ،رفع تعارض با اراده فعلی مردم صورت نمیگیرد و اصوالً امكان احراز
این تعارض ممكن نیست و ابزارهای مؤثری هم وجود ندارد  ،بلكه قانون اساسی بهعنوان معیار
در نظر گرفته میشود و عمالً آرای نسلهای گذشته که به تدوین قانون اساسی و اصول
تغییرناپذیر آن همت کردهاند  ،بر اراده نسل حاضر ترجیح داده میشود (دبیرنیا  )111 ، 1585 ،و
اما سایر ادلهای که برای اثبات اعتبار فرانسلی قا نون اساسی به آن استناد میشود:

 .4- 3قاعده مالزمه
قاعده مالزمه یا قاعده التزام به شیء التزام به لوازم آن است از احكام عقلی و از بدیهیات
است .وقتی شارع یا قانونگذار کاری را مجاز بداند ،باید لوازم آن را نیز مجاز بداند (محمدی،
 .)262 ، 1575در خصوص قانون اساسی نیز همین که یک نفر با تولد و دریافت شناسنامه
عضوی از یک ملت شده و ملیت او مشخص میشود  ،باید به لوازم آن نیز پایبند و ملتزم باشد.
لوازم که آثار جداییناپذیر شیء است ،یا عقلی است یا عرفی و قانونی .آنچه عرفاً و عقالً و
قانوناً بهعنوان لوازم ملت متعلق است ،پایبند به همه روشهای زندگی عقلی ،عرفی و قانونی
حاکم بر کشور پایبند است .کسی که یک ملیت را با اخذ شناسنامه ثبت میکند ،عضو آن ملت
میشود و بهناچار باید به قانون اساسی که از لوازم آن ملت است ،پایبند باشد (رحمانیان،
 ، )218 ، 1581ازاینرو همه نسلهای یک ملت باید خود را تابع یک منطق مشترک بدانند که
براساس آن اساساً وجود دارند و استمرار مییابند و آن اصول عقلی و پایههای منطقی حیات
مشترک آنهاست ( باقرزاده.)1567 ،

 .5- 3وجوب خطابات شفاهی
در اصول فقه و در میان اندیشمندان مبرز فقه اسالمی این سؤال مطرح بوده است که با توجه
به ب عد زمانی صدور حكم تا عصر حاضر ،به چه نحو میتوان گفت که ما نیز مشمول همان
احكام هستیم و آیا بهطور کل ی مكلف کردن غایب ممكن است؟ براساس نظریات اندیشمندان
بزرگی چون آخوند خراسانی ،محقق عراقی و امام خمینی (ره) ،تكلیف انشایی معدوم ،منع
عقالیی ندارد .توسعه معنا ی خطابات از شفاهی به کتبی و خطابات مكتوب در میان عقال و در
عرف رایج نیازمند مخاطب معین نیست .در مطلقات هیچ فردی از افراد مورد توجه نیست ؛ نه
فرد حاضر نه غایب و نه معدوم .بنابراین شمول این موارد نسبت به افراد ،توجیه مستقلی طلب
نمیکند (لوایی.)71 ، 1562 ،
با ا ستناد به این دلیل فقهی نیز میتوان فرانسلی بودن قانون اساسی را اثبات کرد .اگرچه نسل
جدید چنین ادعایی نكرده است ،میتوان فرض کرد که ادعای نسلهای نو این باشد که چون
هنگام تصویب قانون اساسی حاضر نبودهاند  ،پس تكلیفی به اطاعت از قانون ندارند .مفروض
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نظریه خطاب ات شفاهی در فقه مؤید این نكته است که تكلیف انشایی معدوم ،منع عقالیی
ندارد .چنانچه مراد از حقانیت نسل آینده ،مشروعیت فقهی باشد ،اساساً اجازه از نسلهای بعد
نه در شرع و نه در حقوق مبنا ندارد؛ چون سالبه به انتفاء موضوع است و نسل بعدی وجود
ندارد تا از او اجازه گرفته شود .عالوه بر این مشروعیت فقهی نیز تابع مطابقت این تصمیمات و
اقدامات با مفاد شریعت است نه رضایت انسانها  .بنابراین هر تصمیمی در مورد دیگران که
سرنوشتها را به سمت اهداف شریعت تغییر دهد ،از نظر شرعی هم مجاز است و هم
مطلوب .بدیهی است که تأسیس نظام سیاسی هم از این قاعده مستثنا نیست ،بلكه به طریق
اولی مطلوب است .چون زیربنای هرگونه تحول به سمت اهداف شریعت محسوب میشود.
بنابراین اگر نظام موردنظر نسل مؤسس  ،اسالمی باشد ،همه متشرعین چه نسل اول و چه
نسلهای بعد ملزم به حفظ دستاوردهای دینی و تقویت آنها هستند؛ چون مشروعیت در این
حوزه تابع اراد ه تشریعیه الهی است نه تابع رضایت .و تا زمانی که حكومت دینی شرایط
مشروعیت الهی خود را از دست نداده باشد ،حفظ آن بر همه نسلها حتی نسل مؤسس واجب
است ( باقرزاده .)71 ، 1583 ،

 .6- 3اصل استصحاب
اگرچه نسل حاضر ابزار نكرده است که تصمیم نسل گذشته را قبول نداشته و دلیل یقینی بر
این شبهه وجود ندارد  ،به فرض شک الحق بر یقین سابق از آن جهت که متعلق یقین و شک،
یكی است ،میتوان به اصل استصحاب استناد کرد ؛ یعنی این نسل همچنان بر ماکان یعنی
جمهوری اسالمی ،قانون اساسی و لوازم آن بقا دارد (رحمانیان ، )261 ، 1581 ،ازاینرو تا
زمانیکه اکثریت ،مخالف نظام اسالمی نشوند ،سكوت آنان بهمنزله امضای آنان بر روند موجود
تلقی میشود و حكومت همچنان تداوم خواهد یافت (یزدی.)28 ، 1512 ،

نتیجهگیري
اسقاط اعتبار قانون یا نسخ آن به معنای واژگونی تمام روابط حقوقی است  ،بنابراین واژگون
شدن تمامی حقوق ،تغییر شكل نیست و بهنوعی تجدید ساخت محسوب میشود .به همین
سبب پایان اعتبار قانون اساسی به معنای ابطال و الغای کامل کلیه بخشها و اصول آن و نیز
حذف تمامی اجزا و عناوین آن است .اما پایان اعتبار قانون اساسی و آغاز تدوین یک قانون
اساسی جدید چه زمانی است؟ این حالت زمانی روی میدهد که بنابر شرایط و مقتضیات
دورهای از زمان ،قانون اساسی ثبات خود را از دست داده و فاقد انعطاف الزم در برابر
تحوالت باشد .تغییر یا تبدیل قانون اساسی نیز محصور و محصول عوامل مشخصی است؛ یا
در چارچوب قانون و براساس تشریفات خاص صورت میپذیرد که همان بازنگری نامیده
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میشود؛ یا بهصورت غیررسمی و غیرمصرح در قانون اساسی رخ میدهد که در این حالت
قانون اساسی پابرجاست و فرایند رسمی لغو و تأسیس را طی نمیکند ؛ این سازوکارها ممكن
است با تقنین از سوی قوه قانونگذار ،تفسیر قانون اساسی از طریق نهاد رسمی تفسیر یا
نهادهای قضایی ،ایجاد عرف و عادات سیاسی از جانب مقامات اجرایی یا عدم بهکارگیری
قطعی مفاد قانون اساسی محقق شوند که با پیچیدگی و دشواری فرایند رسمی تغییر قانون
اساسی ارتباط مستقیم دارد و در نهایت بهواسطه انقالب ،ایجاد کشور جدید ،ادغام و تجزیه،
شورش و کودتای موفق ،تجاوز نظامی و سقوط ی ک کشور  ،قانون اساسی پایان مییابد و اراده
تدوین قانون اساسی جدید محقق میشود .ضمن اینكه نظام و نظریه ارادهها به خوبی تبیین
میکند که چنانچه ارادهای تولید نشود ،قانون اساسی متولد نمیشود .این اراده یا در چارچوب
قانون و بهصورت عادی تولید میشود و ذیل اصول مربوط به بازنگری محقق میگردد یا از
طرق غی رقانونی سعی در اعمال خود دارد .اگرچه هیچ قانون اساسی هم نمیتواند پدیدههای
انقالبی و امثالهم را منع یا پیشبینی کند .تبیین عوامل ایجاد و پایان قانون اساسی راهنما و
بی انگر استمرار و ابقای اعتبار آن در سایر فروض از جمله فرض پدیداری نسل جدید است که
این همان نظریه اعتبار فرانسلی قانون اساسی نام دارد .ضمن اینكه مفروض « اصل حاکمیت
قانون» ایجاب میکند که همه شهروندان و زمامداران صرفنظر از مشارکت مستقیم یا
غیرمستقیم آنها در فرایند قانونگذاری از الزامات قانون پیروی کنند ؛ چه برسد به اینكه
بخواهند اساس اعتبار قانون را به این دلیل محل خدشه قرار دهند .پس میتوان گفت قانون
اساسی همانند سایر قوانین ،امكان تغییر و ظهور مجدد را دارد ،لكن صرف تجدید نسل ،ارتباط
مستقیم و مستقل ی با این دگرگونی پیدا نمیکند  .در حقیقت طبیعت تعاملی نسلی (منعكس در
مفهوم ملت و هویت ملی) ،موجب استمرار قانون اساسی میشود و قانون اساسی بهعنوان
میثاق ملی ،مقوم و صیانتکننده از هویت ملی بهشمار میرود .در حقیقت قانون اساسی هم
تقویتکننده این هویت ملی است  ،هم مؤلفه های آن را در خود جمع کرده و هم در خصوص
انتخاب و حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت در چارچوب قانون و نظام سیاسی سكوت نكرده
است .ازاینرو نسل یا فرد بهصرف تازهواردبودنش مدخلیتی در بیاعتبار سازی قانون ندارد و
تحت حاکمیت آن قرار میگیرد ،چراکه تمامی نسلها « ،انسانهایی هستند که تشكیل یک ملت
می دهند و به یک معنای عقالنی و حقانی بهعنوان فرزندان یک مادر مشترک (جمهوری)،
تشكیل یک خانواده می دهند و اعضای آن شهروندانی همشأن یكدیگرند» .در ادامه اگر بنای
تغییر و جایگزینی قانون به اقتضای زمان و مكان و اوضاع و احو ال دیگری در میان باشد که
برخی اصالحات را برای همگان مساعد سازد ،باید همانند همان اقتدار نخستین ،جمع ،تفریق،
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تغییر کلی ،تفسیر و یا معلق شود؛ ارادهای مطلق با تمام اقتضائات الزم تشكیل قوه مؤسس
بدهد و نظام سیاسی و قانون اساسی حاضر را متحول سازد.
علت دیگر فرانسلی بودن در ماهیت اصول قانون اساسی نهفته است .حتی اگر نظام سیاسی
تغییر کند و قانون اساسی جدید نوشته شود ،اصولی در قانون اساسی هستند که ماهیتاً تكرار
خواهند شد و قانون اساسی بهدلیل حقگرا  ،ساختارگرا و هنجارگرابودنش و استمرار لزوم حق،
ساختار و هنجار در آن ،بر تمامی اعضای جامعه ،حاکمیت خواهد داشت .به ادله دیگری نیز
در کنار نقد نظریه رقیب پرداخته شد؛ همانند الزامات اصل استصحاب ،مالزمه ،خطابات
شفاهی ،ثبات و خودمحدودیتی که بهعنوان مبانی نظری اعتبار فرانسلی قانون اساسی بررسی
شد .هرچند اثبات فرانسلی بودن قانون در مقاله حاضر به لحاظ نظری و بهعنوان یک ویژگی
بایسته برای قانون اساسی مطرح شده است و در عمل هم در هیچ کشوری ولو کشورهای
محدودی چون سوئیس  ،بلغارستان و ایتالیا که تغییر کامل قانون اساسی خود را امكانپذیر
دانستهاند  ،با اعتبار قانون اساسی ،نسلی و نسلمحور برخورد نكردهاند  ،اما در عین حال این
مبانی و شالودههای نظری هر نظام سیاسی است که مشخص میسازد یک قانون اساسی توان
حقیقی و امكان فرانسل ی بودن را دارد یا خیر .بهعبارتی دیگر اگرچه قانون اساسی در هیچ
کشوری تاکنون نسلی و نسل به نسل نوشته نشده و به دالیل مختلف در نظر و عمل ،فرانسلی
تدوین شده است ،قدرت اثبات فرانسل ی بودن قانون اساسی به مبانی و شالودههای نظری متكی
بوده و معطوف به هماهنگی بنا و مبنا و استحكام این مبانی است .همین نكته حساس و در
عین حال پیچیده ،زمینه مطالعاتی جدید و مستقلی است که لزوم انجام پژوهشهای بعدی را
فراهم میآورد .در این خصوص ،پرداختن به مبانی متفاوت اعتبار و مشروعیت قانون اساسی
در نظام حقوقی مدرن و عصر روشنگری و مقای سه آن با قانون اساسی ایران و نظام حقوقی
اسالم ،میتواند شاخص تعیینکنندهای برای شناسایی دقیق قانون اساسی فرانسلی در
کشورهای مختلف باشد.
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یادداشت ها
 .1برای مطالعه ب یشتر ر.ک :حبیب زاده ،توکل و مصطفی منصوريان (« ،)9315تحلی لی بر تغییر قانون اساسی
خارج از تشريف ات رسمی »  ،فصلنامه دانش حقوق عمومی  ،سال پنجم ،ش 93؛ غمامی ،محمدمهدی و مصطفی
منصوريان ( « ،) 9312تضمین محدوديته ای اصالح قانون اساسی با تأمل بر آموزههای محدود يت ضمنی »،
فصلنامه دانش حقوق عمومی ،سال چهارم ،ش 99؛ کاويانی و حسینی « ،)9311(،بررس ی ضرورت يا عدم
ضرورت بازن گر ی قانون اساس ی ب ا پی دا ي ش نسل های جدي د»  ،فصلنامه علمی تخصصی اندیشمندان حقوق ،سال
پنجم ،ش  94؛ باقرزاده ،محمدرضا (« ،)9315ام کان سنجی دوره ای شدن ح اکمی ت در قانون اساسی»  ،سیاست
متعالیه ،سال چهارم ،ش 94؛  ،گرجی ،علی اکبر ( « ،)9389نسل سوم و قانون اساسی»  ،مجله الكترونیكی
تجارت؛ عمید زنجانی« ،بايدها و نباي دها در ق انون اساسی»  ،مجله الهیات و حقوق ؛ باقرزاده ،محمدرضا

(« ،)9381آي ا رأی مردم در رفراندوم به جمهوری اسالمی برای نسلهای بعد هم الزامآور است؟»،
ماهنامه آموزشی ،اطالع رسانی معارف ،ش .55
 .2ماده  938قانون اساسی سوئی س مصوب 9111؛ مواد  952و  955ق انون اساسی بلغارستان مصوب 911؛
مواد  911و  918قانون اساسی بلغارستان مصوب .9118
 .3برای نمون ه ر .ک  :کاتوزي ان ،ناصر ( ، )9311فلسفه حقوق  ،تهران  :انتشارات گنج دانش ،ج  4؛ آزاد ارامک ی،
تقی و غالمرضا غفاری ( ،)9383جامعهشناسی نسلی در ایران ،پ ژوهشکده علوم انسان ی و اجتماع ی ،چ اول؛
يوسفی  ،نريم ان ( ، )9383شكاف بین نسل ها بررسی تجربی و نظری  ،پژوهشکده علوم انسا نی و اجتماع ی جهاد
دانشگاهی ،چ اول.
4 .No Generation ought to be bound by the acts of those coming before it, and that in turn no
generation ought to be able to bind those coming afferward.
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اساسی و حق حاکمیت ملی ،دانشكده حقوق دانشگاه تهران.
 .94رضایی ،سید محمد و محمدصادق جوکار (« ،) 1566بازشناسی هویت ملی در قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه مطالعات ملی ،سال دهم ،ش .1
 .93زهیری ،علی رضا (« ،) 1561انقالب اسالمی و هویت ملی» ،قم :انجمن معارف اسالمی ايران،
ش.11
 .92ساالری ،عثمانی؛ گرجی ،علیاکبر و بیژن عباسی (« ،) 1581ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون
اساسی در نظامهای حقوقی ایران ،فرانسه و آمریكا» ،پژوهشنامه حقوق اسالمی ،سال هجدهم ،ش
( 2پیاپی .) 11
 .95شفیق فرد ،حسن ( ،) 1581رساله دکتری مفهوم و جايگاه حق نسلهای آينده در حقوق بینالملل
محیطزيست و ايران ،دانشكده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی.
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تبیین ادله اعتبار فرانسلی قانون اساسی

 .91طباطبایی ،محمدصادق (« ،) 1562مبانی تطبیقپذیری قوانین اسالمی با تحوالت اجتماعی» ،فصلنامه
مفید ،دوره .8
 .91عمید زنجانی ،عباسعلی (« .) 1561بایدها و نبایدها در قانون اساسی» ،الهیات و حقوق ،ش .1
 .16قاسمی ،حاکم ( ،) 1581بررسی کاربرد دو اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و حق حاکمیت
ملی در سازمان ملل متحد؛ مقایسه دو مورد کوزوو و اوستیای جنوبی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی،
دانشكده علوم اجتماعی.
 .91قاضی ،سید ابوالفضل ( ،) 1571حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
چ دوم ،ج .1
 .44کاتوزیان ،ناصر ( ،)1577فلسفه حقوق ،تهران :کتابخانه گنج دانش ،ج .2
 .49کاستیلیونه ،داریو (« ،) 1568مبانی نظری سیاسی قانون اساسی» ،ترجمه احمد مرکز مالمیری ،مجله
حقوق اساسی ،سال هفتم ،ش .15
 .44گرجی ،علیاکبر ( « ،) 1581نسل سوم و قانون اساسی» ،هفته نامه الکترونی کی تجارت فردا.
 .43ماری گای ( ،) 1567شهروند در انديشهی غرب ،عباس باقری ،تهران :نشر فرزان روز ،چ دوم.
 .42محمدی ،ابوالحسن ( ،) 1575قواعد فقه ،تهران :نشر یلدا ،چ اول.
 .45محمود ،منصور (« ،)1581هویت ملی و همبستگی اجتماعی» ،پايگاه خبری تحلیلی مستقل ايران،
بهار نیوز.
 .41میرزایی ،اقبالعلی ( « ،) 1585قانون و اعتبار زمانی آن با تأکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت»،
مجله حقوقی دادگستری ،سال  ، 76ش .63
 .41هارت ،هاربرت ( ،) 1583مفهوم قانون ،ترجمه محمد راسخ ،تهران :نشر نی.
 .48یزدی ،محمد ( ،) 1512قانون اساسی ،قم :نشر امام عصر.
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