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 مقدمه
راةريش به يونان بازمي مانند قانون اساسي و بسياري از مفاهيم مدرن كه در طول تاريخ گردانند

در دوران باستان معناي قانون اساسي. تازه يافته است فهوميمبا تحول در معنا، در قرون جديد 

به معناي جامع و شايد بتوان آن را .)120ص،1388،الگلين( سياسي دانستةوسيع داشته است

ارسطو نيز از قانون اساسي نوعي سياست اخالقي مدنظر داشت كه البته بسيار متفاوت از معناي

و تحديد قدرت خودسرانهة يعني سندي براي تنظيم جامع،رايج نزد ما  است، سياسي

)Sartory,1982,p860(.

و در زبان»Constitution«لفظ مث جعل جديدي نيست  هايل بسياري از واژههاي اروپايي

 status rei«به معناي» «constitutioواژةدر روم. علم سياست از علوم پزشكي گرفته شده است

publica«مي يا اصول حكومت كشور به و فرانسوي16دةسةاز نيم. رفت كار  در زبان انگليسي

ا، يا اصول سلطنتfoundamentals lex در برابر constitutio واژه صل جانشيني فرزند ذكور مثل

سد. كار رفتبه شاه شكل؛ اين واژه معناي امروزي يافت17ةبعدها در  يعني اصول بيانگر

و قواعد بنيادين  تا قبل از تصويب قانون اساسي آمريكا اين.)154ص،1386 طباطبايي،(حكومت

و بنيان ميواژه بيشتر به معناي اساس  معنايي ديگراب واژه نيز اينا در قرون وسط.شد استفاده

و قدرت حكومت را محدود نمياقرون وسطةنانوشت اما قانون اساسي،داشتكاربرد كرد

و فرمانادانان قرون وسط منظور حقوق و مصوبات تقنيني و آداب و از قانون اساسي، عرف ها

از حكم ميوقحقهمين هايي بود كه شخص انساني برخوردار ، 1388، پالمناتز( كرد صادر

به تنظيم قدرت اشاره.)60-63ص نه نهو اي داشت خالصه آنكه اين مفاهيم از قانون اساسي

. تحديد قدرت

ة محـصول دوران جديـد، مخـصوصا سـد،مفهوم قانون اساسي به معنايي كه مدنظر ماست

كه جنبش قانون ميالدي هجدهم و بـا گرايـي بـه گرايي يـا دسـتور اساسي است  وقـوع راه افتـاد

و فرانسه اين واژه انقالب ، 1375 قاضـي،(شد معنابخش روابط سياسي قواعد انتظامبههاي آمريكا

 حكومت بـدون قـانون،چنان اهميتي يافت كه توماس پين در اهميت قانون اساسي نيزو)38ص

. دانست اساسي را حكومت بدون حق مي

و از.(Golers,2008,p2-8)شده است داده متفاوتي از قانون اساسي گاهتعاريف بسيار متعدد

مي،طريق قانون اساسي و نهادهاي آن شكل مي قدرت كشور و تنظيم ، 1380 ويكـو،( شـوند گيرند

و گـاه سـندي اسـت كـه.)150ص  قانون اساسي گاه به معناي نهادهاي سياسي يك كشور است

ق.)269ص، 1386تانسي،( كند حقوق شهروندان را بيان مي انـد انون اساسي گفتـه همچنين در تعريف

و رويه از قوانين، عرف نظاميكه  كه تركيب قدرت ارگان ها و هايي است ةرابطهاي يك دولت

مي آن ارگان و شهروندان را تعريف از.(Yardly,1970,p2) كند ها با هم  قانون اساسـي را مركـب
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مي: اند سه نوع قاعده دانسته چه سـاز چگونهدهد مردم قواعد ساختاري، قواعدي كه نشان و با

ميو كاري دو،كنند كساني را منصوب كه روش تغيير  كنـد قبلي را بيـان مـيةقاعدو قواعدي
(Hampton,1994,p35.36).

آنةنحـو ولـي،اگرچه قانون اساسي چارچوبي است براي اعمال قـدرت سياسـي اجـراي

قـانون اساسـي در يـك برخي برآنند كه صرف پذيرش.)61ص،1373نويمان،( بحث ديگري است 

 بـه ايـن فرضـيه نقد جدي البته كه)13ص،1390 واعظـي،( تقدم آزادي بر قدرت استةنشانكشور 

مي براي مثال رژيم. است وارد ؛خواهند هاي ايدئولوژيك قانون اساسي را فقط براي كنترل مردم

بـ،درسـتي گفتـه اسـتكه يكي از نويسندگان بـه چنان و نهادهـايش ه صـورت قـانون اساسـي

و مكانيكي كار نمي خودبه آنا بلكه مهم اين،كنند خود چه بستري و در را ست كه چه كسي هـا

مي به .(Turoin,2007,p33) گيرد كار

 سنت هاي قانون اساسي،بند نخست
 قانون اساسيةترين نمون انگلستان مهم. استهاي قانون اساسي نيز در كشورها متفاوت سنت

ا و غيرمكتوب در.ستعرفي كه مكتوب داراي قانون اساسيم1653اما انگلستان بود

مي قدرت و اجرايي را تفكيك كه تنها قانون اساسي. كرد هاي تضميني اين قانون اساسي

و در دوران كرامول تدوين شد ،1388 الگلين،( تنها چهار سال دوام آورد،مكتوب انگليس بود

در.)80ص د، گفتم1622 چارلز اول و از عقل رايت نياكان شما حكومت اين كشور را تركيبي

سه را دارد بي و دموكراسي كرده است كه محاسن هر آن آنكه عيب سلطنتي، اشرافي را هاي  ها

 بحث قانون، تفكر حاكميت پارلمانة در انگلستان به علت غلب.)155ص،1383 وينسنت،(داشته باشد

و حاكميت مردم در اولويت نبود قانون اساسي مكتوبي در انگليس اينكهبا.اساسي مكتوب

به اما،ردنداوجود  را. استقانون اساسي فراواناين ارجاع كه قانون اساسي انگليس  دايسي

معتقد بود كه در انگليس يك قانون اساسي غيرمدون،(Allison,2006,p266) دانست تاريخي مي

بلكه متون متعددي مثل اليحه در دست نيست،يمدون وجود دارد، ولي متن واحدو نيمه

و1689 اند قانون گفته بنابراين.)50ص،1380 بارنت،(موجود استم1701 قوانين جانشينيم

و تنها قسمت نانوشت،اساسي  استهاي قانون اساسي آن عرفة مكتوب است اما مدون نيست

ر اي از عرف قانون اساسي انگليس مجموعه.)51،ص1380بارنت،( و اصولي است ويهها، قوانين، ها

و عدالت بوده،كه راهنماي زندگي مردم  آنمي سرچشمه از عقل و هدف  تعادل بين گيرد

و قدرت است آ،حالهربه.(Kelly,1991,p61)آزادي بهئ قانون اساسي انگليس يني نيست، بلكه

 از پيدايشال ريشه دارد كه قبل هايي از كامن قانون اساسي در سنت،يكي از نويسندگانةگفت

ة انگلستان را همچنين خاستگاه واژ.(Macconnehh,1998)ستاداشته قانون اساسي وجود
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constitution و گفته نيز دانسته شدبااند اند  انقالب انگليس اين واژه وارد ترمينولوژي قانون

(Sartori,1962,p853).

كه معن در ميان سنت به قانون هاي مكتوب، آمريكا نخستين كشوري است اي جديدي

در. اساسي داد مي فدراليست9ةشمارماديسون  قانون اساسي عبارت است از توزيع،نويسد ها

و نمايندگي مردمةعادالن و تعادل، قضاوت مستقل ازپس.)Hamilton,2005(قدرت، نظارت

تا1775 ميان. ها تصميم به نوشتن اصول كنفدراسيون گرفتندآن،استقاللةاعالمييامضا

كه اين اقدام ايالت مستعمره13هرم1780 به تدوين قانون اساسي براي خود كردند نشين اقدام

ازةگفتبه  .(Bowen,1986,p199)ترين رويدادهاي سياسي تاريخ بود از برجسته پژوهشگرانيكي

و نياز به اتحاد پيشو مشكالتمسائلدر واقع ن كنفدراسيو تشكيلها را به سويآن،آمده

به راه اياالتسرانجام. پيش برد . حل بينابين معروف است طرح جان ديكنسون را پذيرفتند كه

كه طبق آن هر ايالت (Page,1976,p847) نويس اصول كنفدراسيون را نوشت ديكنسون پيش جان

و روابط خارجي،مستقل بود و امنيت  برعهدةكنگرهرا اما اعالن جنگ، درخواست بودجه

مس.داشت و هر ونيز تعمره يك جمهوري مستقل داشت تنها نهاد داراي حق حاكميت بود

رةكنگر،كنفدراسيون كه هر ايالت در آن داراي يك يكأاياالت متحده بود باري بود كه سالي

آنها براي اجراي صالحيتنمايندگان اياالت  ميدر جان آدامز.)506ص،1389اردان،( شدند جمع

شن آن همچنان بعد از نوشتن اين سند نيز.(McGee,1968,p12) تشبيه كردرا به بنايي از

كه نمي بزرگواختالفات وجود داشت به قانون ملزم اياالتشد ترين نقص اين بود وردكرا

در. هايي براي بازنگري اصول كنفدراسيون تشكيل شود سرانجام قرار شد جلسه  اين جلسات

كهم1787 شركت كردند نفر55،انتخاب شدهةنمايند نفر71از در فيالدلفيا برگزار شد

(Dadley,1995)نفر از داناترين مردان آمريكا از دوازده ايالت در فيالدلفيا55 به اين ترتيب؛ 

آن جمع شدند كه جفرسون در نامه  ناميد»مجمع نيمه خدايان«را اي به جان آدامز

(Brogan,1990,p13) .و كه در اين جلسات نمايندگان را راه15يرجينيا طرحي را آوردند حل

مي براي برون طرح ديگري را ويليام پترسون از نيوجرسي ارائه. كرد رفت از مشكالت پيشنهاد

به طرح نيوجرسي معروف گشت،داد كه اصالح نظام پيشين بود كه سرانجام.نه نقض آن نظام

شد طرح ويرجينيا با پاره .(The oxford history,1965,p 273-4) اي اصالحات پذيرفته

ت و ماهيت حكومتشان و تدوين قانون اساسي در باب آن ملأآمريكاييان در هنگام استقالل

تةنمونها رسائل فدراليست. كردند بسيار مي ميأاين و نشان كه چقدر آگاهانه مالت است دهد

ميئمسابه بينانهو واقع و واژهل به نگريستند مي ها را  هنگامي كه قانون اساسي براي.بردند كار

به اياالت فرستاده شد و موافقان آن درگرفت،تصويب ،گري البريج. نبرد سختي ميان مخالفان

و ريچارد جرج  بجورنلوند،( لي مقاالتي در مخالفت با قانون اساسي آمريكا نوشتند هنري كلينتون
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ام.)117ص،1384 به به هميلتون نيز براي تشويق ايالت نيويورك ضاي قانون اساسي تصميم

و جان كه ماديسون كه اين سلسله مقاالت نوشتن سلسله مقاالتي نمود جي به او ياري رساندند

. ها شهرت يافتبه مقاالت فدراليست

و بـه قـرن اي طـوالني اند قـانون اساسـي ريـشه اگرچه گفته  مـيالدي15تـر در اروپـا دارد

نخـستين قـانونم1772در، پادشـاه سـوئد، گوستاو سـوم، ولي)262ص،1388 الگلين،(گردد برمي

داراياي فرانـسه در اروپـاي قـاره گفتني اسـت،.)411ص،1382 كلي،(اساسي مكتوب را ارائه داد 

درونانقالبي. ترين سنت قانون اساسي مكتوب است مهم فرانسه قانون اساسي را ابزار حمايـت

مي  درسي.دانستند برابر قدرت حكومت تـدوين قـانونةكميتـ طـرح پيـشنهادي خـود در يس

و امنيتةكنند اساسي به نقش ضمانت  و مالكيت  فرانـسويان.)64ص،1378 بردو،( كردكيدأت آزادي

آنةتجرب،در تدوين قانون اساسي خود ها از برخـي اصـول آمريكا را مدنظر داشتند، اما تفسير

و بـرعكس انقالب. مثل تفكيك قوا متفاوت از آمريكاييان بود   فرانسه وضعيتي خـاص داشـت

و آمريكا فرانـسه را آزمايـشگاه قـانون اساسـي. ثبـاتي مـداوم در آن وجـود نداشـت،انگليس

.ه است يازده قانون اساسي عوض كردم1791كه از)31ص،1383 اليوت،(اند خوانده

در انقالب مشروطيت ايران، بند دوم  برآمدن مفهوم قانون اساسي
و مـشروطه روطيت اشاره در فرمان مش به قانون اساسـي نـشده بـود از اي خواهـان ايرانـي بعـد

كه كاري بـس مهـم بـود، زيـرا قـانون،پيروزي به تدوين قانون اساسي براي ايران زدند  دست

نه انديشه و ريشه اساسي خواه پيش از پيروزي نه متفكران مشروطه،دار در ايران داشت اي قوي

و نه واژه مليأتمشروطيت در اين باب  و درخور كرده بودند ؛اي مناسب براي آن داشتند جدي

كه حتي لفظ قانون اساسي در ايران جعل جديد است گونه به  نكـردن بحـثيكي از داليـل. اي

كهةباردر و مفهوم قانون اساسي نزد پدران مشروطيت اين بود تـوان اين مفهوم نميةدربارمعنا

و در در خأل  و تنهـانآنان هنوز بحثي از قانون اساسي در ميان ايرانيـانةزمان صحبت كرد بـود

به ميان آمد  از ميـان پـدران مـشروطيت. بعد از پيروزي انقالب مشروطيت بحث قانون اساسي

ت  و عباراتي نسبتاًأتنها متفكري كه در باب قانون اساسي  ميرزا عبـدالرحيمه، دقيق نوشتمل كرده

ترين اهميت ايـن بنـاي طالبوف مهم. داشتدانش حقوقباي هايكه آشنايي استخان طالبوف

و قانون اساسي را  ومي»مشروط نمودن قدرت سالطين«مقدس يعني مشروطه  نوشـت دانست

در«كه كه كه مجلس مبعوثان تشكيل داد انگليس بود . تشكيل مجلـس دادم1295اول كشوري

وو ضـع شـده قـانون انگلـيس مـادر سـاير چون قوانين اساسي ساير دول قرنها بعد از انگليس

دانـد كـهمي را در اينهاتاو فرق انگليس با ساير دول) 190-191ص،2536طالبوف،(.»قوانين است 

و نشر داده است  قـانون اساسـي اما در انگليس،در ساير كشورها حقوق را قانون اساسي وضع
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و قواعد قديمي ملي توليد شده است :نويـسديف قـانون اساسـي مـي او در تعر. از بيان حقوق

و معـين باشـند« و تبعه واضـح در) 191ص،2536طـالبوف،(.»قانوني است كه در آن حقوق پادشاه

و تنظـيم قـدرت،اين تعريف  و از سـاختاربندي به تضمين حقوق توجه كـرده اسـت  او بيشتر

و تشكيل مجلـس اول. سخني نگفته است  تعريـف اما در جاي ديگري پس از پيروزي انقالب

مي دقيق مي تري و كه در آن اصول، حـق پادشـاه«:نويسد كند  ما بايد قانون اساسي داشته باشيم

معين، مخارج درباري، حق مجلس وكال، حق سناتو، حق وزرا، حق اسـتقالل، دسـتگاه عدليـه،

مي  نه وكال و تا اين سند برقرار نشده و معين باشد و نـه وزر واضح ا توانند كاري انجـام دهنـد

و تا قانون اساسي نوشته نشود ساير قوانين نيز نوشـته نمـي ،1357 طـالبوف،(»شـود مسئول هستند

مي.)121ص به نكات مهمي اشاره مي در اينجا طالبوف و نشان كه از اهميت اين مفهـوم كند دهد

مي؛آگاه است  كه تا قانون اساسي نوشته نشودبه همين دليل را ديگـر تـوان قـوانين نمي،نويسد

و چارچوب كار مشخص نيست،نوشت ولهئمـس قانون اساسي براي طالبوف. زيرا اساس بـود

به  و خـودميدقت مطالعه به همين دليل قوانين اساسي دنيا را را نيـز كرد  قـانون اساسـي ژاپـن

كه بااين. نمودترجمه دان، نامه، جوان عامـل فاضـل حقـوق مصنف نظام«حال اگرچه معتقد بود

و فلسف داراي حكم  و حقوق بينةت  اما بـه قـانون،)101ص،1357 طالبوف،(»الملل است فقه جديد

كه چيزي من درآوردي«اي نوشتكه در نامه چنان؛اساسي نقد داشت پس از فصل اول دريافتم

و آنطـور هـم خـتم خواهد بود واال بيست قانون اساسي خواندم هيچ  كدام اينطـور ابتـدا نـشده

نامه كه االن دست ماسـت قـانون اين نظام«به باور طالبوف.)77ص،1387اصالح، ميرز(»نخواهد شد 

كه ملت حق دارد توسط وكالي خود در مصالح امور خودشان  اساسي نيست فقط سندي است

و مطالب   را بـر قـانونينقـد چنـيناو.)125ص،1357 طـالبوف،(» اجراي آن را بكننـدةوضع قانون

. در متمم رفع شـد بسياري از اين اشكاالت البتهوكه درست بود اساسي مشروطيت وارد كرد

كه عبارات طالبوف دقيق او بـه. قانون اساسي نوشته شـده اسـتةدربارترين عباراتي است جـز

و تعريف آن هم مشروطه انديشمندانبرخي ديگر از  اصـطالح. اند شتهوندر باب قانون اساسي

در»قانون اعظم« بهروزنامة ارمچهشمارة را ملكم و گفـت قانون آن«كار برد دولـت بـه حكـم

و مصالح دولت فقط به دست آن اشـخاص  و عنان كه قدرت وزارت قانون طوري ترتيب بيايد

و اكمل قوم محسوب شوند  و اعلم در.)2ص4،نمره1355ملكم،(»بيفتد كه افضل  ملكم،( بعدشمارة اما

كه در)3ص،5 نمرة،1355 وجـود آمـده بـود نوشـت كـه خصوص اين عبارت بـهبه علت ابهاماتي

كه  كه وزارت«منظورش آن بوده است به دست افضل قوم ها اجباراً چنان دستگاهي فراهم بيايد

مي.»بيفتند در،رسدبه نظر وشمارة اصطالح نخست او مي چهارم توانست راه را بـر تعريف او

ن شمارة قانون اساسي باز كند، اما در   چنـداني بـا ايـن وشت نشان داد كـه آشـنايي بعد آنچه او

و نمي .تواند اين مفهوم را وارد زبان فارسي كند مفهوم ندارد
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و جـدال اما مهم هـاي فكـري بـين ترين مباحث شكل گرفته در خـصوص قـانون اساسـي

و هنگـام تـصويب قـانون،موافقان ومخالفان آن  و تشكيل مجلـس اول  بعد از پيروزي انقالب

و متمم سفانه روشنفكران مـشروطه روي در نقـاب خـاكأمت ميانآن رخ داد كه در اين اساسي

و در غياب آنان  حـال در مجلـس نيـز ايـن بـا. جـدال اصـلي بـين فقهـا رخ داد،كشيده بودند

در بحث كه آن ادامههايي در اين خصوص درگرفت مي ها اشاره به .كنيم اي

ب كه و ماجراهايي و متمم آن  خود داستان،ر سر هر يك رخ دادتصويب قانون اساسي

كه در كتب تاريخ مشروطه »خيال قونسطيطوسون«با آنكه اميركبير. آمده استنيز مفصلي است

و ملكم در  طرحي از قانون اساسي پيشنهاد داده بود، اما نخستين طرح رسميم1276داشت

به سپهساالر كه اصل10و داراي قانون اساسي در ايران مربوط خان زا يوسف ميربود

در. مستشارالدوله در تدوين آن نقش مهمي داشت  ناصرالدين شاه تقديمق1288 اين طرح

كه براي نخستين بار در ايران مطرح. شد به اصول مهمي اشاره شده ؛ستا گرديدهدر اين طرح

و و مال و احديةقاطب عرضاز جمله اينكه جان اهل ايران از هر گونه تجاوز مصون است

و تعيين ديوانبدون آن، جواز شريعت مطهره به تفكيك اختيار. ها را ندارد حق تجاوز

و احكام فقهي از ديگر قانون و لزوم تدوين وضع قوانين جديد گذاري از امور اجرايي

و. طرح تصويب نشداما،)196- 199ص،1385 آدميت،(هاي مهم اين طرح بود نوآوري سپهساالر

كه مواد آن به همكارانش طرح دومي تدوين و مبهم« عمداً،آدميتگفتة كردند  نوشته»كشدار

در شعبانكه نهادند»تشكيالت دربار اعظماليحة«راو نام آن) 200- 202ص،1385 آدميت،( شد

حقوق فردي دربارة چيزي1289چون قانون.رسيدوي به امضايو تقديم شاه شد 1289

كه طرح جداگانه،نداشت سر»حقوق ملت« به ناماي بر آن شدند  بنويسند كه چون با شاه بر

ص1385آدميت،( تصويب نشد،آن اختالف پيدا كردند بهالبته.)217، دست ما نرسيده اين طرح

)، فصل قانون اساسي1385 آدميت،.ك.ر( است

آن،بند سوم و متمم  تصويب قانون اساسي
فك،با پيروزي انقالب مشروطيت زمان هم به سر.ر تدوين قانون اساسي افتادند ايرانيان  قانون بر

سر بيشتر بحث. درگرفتهاي زيادي اساسي در مجلس بحث در تحويل قانون خيرأتها ابتدا بر

و تحويل اساسي از طرف دربار بود، زيرا دربار مدتي طرح قانون اساسي را نگه داشته بود

مي. داد مجلس نمي  ميرزاصالح،(»توان كاري كرد نباشد نمينامه تا نظام«گفت سعدالدوله همواره

.)59ص،1384

ورااساسي مشروطيت ايران نامه يا قانون نظامةاوليطرح حسن پيرنيا مشيرالملك

تو كردندهمكارانش تهيه  و در اختيار مجلس قرارسندين ييد سيدينأبه تئهي. گرفت رسيد
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هدايت خان قلي مهدي الدوله، صنيع هدايت خان قلي مرتضي مشيرالدوله، پيرنيا مركب بود از حسن

و محمدقلي و برخي ديگر خان مخبرالسلطنه شمار دقيق افراد؛242ص،1383 صالح،( هدايت مخبرالملك

كه.)به دست ما نرسيده است و مجلس البته برخي معتقدند  طرح پيشنهادي صدراعظم را نپذيرفت

شد وقتي نظام.)49ص،1384 ميرزاصالح،( خود به تدوين قانون اساسي پرداخت ،نامه تحويل مجلس

در بحث،در بسياري از جلسات مجلس اول. بحث بر سر مواد قانون اساسي درگرفت

ت نظامخصوص و علت آنأنامه  شوال22،شوال21،شوال14،شوال12 مثل؛ صورت گرفتخير

كه سران.1324ةعديقذ6و جام با تشكيل سپس بر سر اصول آن اختالفات زيادي پديد آمد

در جلسه و ويكه رسيد ماده به امضاي شاه51در 1324ةذيقعد14اي اين اختالفات رفع شد

 مجلسي اوالً: قانون اساسي ايران دو ويژگي داشتسسانؤممجلس. درگذشتبعدپنج روز

و همان مجلس قانون جدا كه مجلس،گذاري بود نبود  زيرا در بسياري كشورها رسم است

وسسانؤم مي بعد از تدوين متشكل از نمايندگان دوم اينكه. شود تصويب قانون اساسي منحل

و.تهران بود دركه ارد بودو بر قانون اساسيكهصيينقابه علت ايرادات متعدد برخي حتي

شب مواد آن به نظام،موارد شد قانون اساسي متمم اهت داشت،نامه داخلي سر متممبر. نوشته

به مجلسيان گفترسيدجاييبه اختالفاتو اوج گرفتييها هم درگيري شاه«:كه صدراعظم

اين مجلس فقط براي مشورت با شاهو)217ص،1390 كسروي،(»به شما مشروطه نداده است

.است

سيوني مركبيكم.)408ص،1387 آدميت،( اند فكر متمم نخست از سعدالدوله بودكه گفته چنان

به رياستومستشارالملك مستشارالدوله، زاده، تقي اخوي،،الضرب امين از مخبرالملك،

زاده تقي.كه البته مستشارالملك عذر خواست ودر جلسات شركت نكرد سعدالدوله تشكيل شد

 سعدالدوله يك جلد قانون اساسي بلژيك را از سفارت، براي نوشتن قانون اساسي،نويسد مي

مْدر كميسيونكهآن كشور گرفته بود و آن را و موادي از قانون اساسي فرانسه بنا قرار دادند

به منزل صنيع.)184،ص1379تقي زاده،( بر آن افزودندنيزرا بالكان هايتدول الدوله گويا سعدالدوله

به علت مي كه مخبرالملك رود كه كتاب دو جلدي قوانين اساسي دنيا را از او مطالبه كند

.)45ص،1326 نوايي،( گذارد را در اختيار او نميكتاب،دو خانواده مياناختالف ديرين 

مي محمدهاشم كه سعدالدوله گفت چند جلد كتاب از پارلمان انگليس خواسته،نويسد وافي ام

 آدميت،( ترجمه دراختيار داشتند15 گويا آنها؛)161ص،1363 محيط وافي،( بعد از سه روز واصل شد

مااين كميسيون كار.)409ص،1387 بهه چندين و سرانجام تدوين آن . پايان رسيد طول كشيد

و متمم آن را ملهم از ميةكتابچمحيط طباطبائي قانون اساسي و دفتر قانون داند غيبي ملكم

يح،1327ملكم،( به نظر مي)ص  قرار گرفت،آنچه مدنظر نويسندگان اوالً زيرا،رسد كه بعيد

در غيبي نكتهةكتابچر اينكهو ديگهاي قانون اساسي كشورهاي دنيا بود متن اي برجسته
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،اين سخن حتي اگر در خصوص قانون اساسي درست باشد. خصوص قانون اساسي ندارد

. متمم صحيح نيستبارةدر

ميروآن از كه براي نخستين بار مطرح  اختالفات،شدكه متمم حاوي اصول جديدي بود

و پاي شريعتمداران بسياري بر سر آن به شدوجود آمد به ميان كشيده ترين ايراد مهم. هم

به اصل هشت در خصوص برابري، ،اصل نوزدهم در خصوص تحصيل اجباري شريعتمداران

و  سرانجام با كشته. نيز پيشنهاد نظارت علما بود اصل بيستم در خصوص آزادي مطبوعات

و محمد،شدن اتابك بسيار متمم را علي شاه با ترس روحانيون دست از بست نشستن برداشتند

.امضا كرد

متكه گفته قانون اساسي چنان وم1831ثر از قانون اساسيأاند  بلغارستان بودم1879 بلژيك

كه الگوي بلژيك هم بـود، داراي نقـايص فنـيم1830 قانون اساسي.)94ص،1383 آفاري،(  فرانسه

كه سرانجام به سقوط لويي فيليپ در قـانون.)85ص،1361تحاديـه،ا( انجاميـدم1848فراواني بود

شدم1831اساسي بلژيك نيز در  و سـلطنت بلژيـك پديـد آمـد وضع  كـهو حكومت مـستقل

. نخستين قانون اساسي مشروطه پارلماني در اروپا بود

و متمم را با قوانين اساسي كه از آنهـا اسـتفاده پژوهشگرانچند تن از  شـده،، قانون اساسي

و12،31،32،34،46 مـاده يعنـي مـواد6كم قانون اساسي، دستةماد51از. انددهكرمقايسه

مطـابق42و13،18،23،25 ماده يعني مواد5و نيز منطبق با قانون اساسي بلژيك بود كامالً 48

از.)1003،ص 1382ايرانيكا، مقاالت( نوشته شده بود قانون اساسي بلغارستان   مـتممة مـاد 107 برخـي

به ترتيب5و19ةماد. اسي بلغارستان گرفته شده بود هم از قانون اس ة ماد ترجمة قانون اساسي

ةترجمـ نيـز62و61و مواد،77ةمادةترجم23و22ة ماد، قانون اساسي بلغارستان23و 78

ةگفتـ بـه.)104ص، 1382ايرانيكـا، مقـاالت(ه اسـت بـود قـانون اساسـي بلغارسـتان153و107مواد

با قوان،اتحاديه كه و بلژيك خود ايراداتي داشتند آنها آن ايرادات واردةترجمين اساسي فرانسه

و 1831 قانون اساسي.)81ص،1361اتحاديه،( ايران هم شد   فرانسه به مـسئوليت وزرا1830 بلژيك

و اصول بـه مـسئوليت وزراهم قانون اساسي ايران42و28،29،31،36،37،40اشاره نكرده

از.)83ص،1361اتحاديـه،( اسـته داشتناي هيچ اشاره پارلماندر مقابل   سـرانجام مـسئوليت وزرا

اتحاديـه،( هايي هم وجود داشت حال تفاوت بااين؛ فرانسه اقتباس شد 1875 قانون اساسي6اصل

و72و71 بلژيك طبق اصولم1831 در قانون.)86ص،1361  شاه حق انحالل مجلس را داشت

كه شـاه طبـق درخواسـت سـنا مـيم1875انون اساسيق5در اصل توانـد فرانسه هم آمده بود

و نقش سنا اما در ايران تشريفات خاصي براي انحالل پيش. مجلس را منحل كند  بيني شده بود

كه مجلس اول از تشكيل مجلس سنا جلـوگيري. در انحالل مجلس برجسته بود  يكي از داليلي

را،كرد كه اين حق  در ايران نيز تا تصويب متمم.)87ص،1361اتحاديـه،(از شاه سلب كند اين بود



 1392 زمستان،4شمارة،43 دوره، فصلنامه حقوق 174

ويمشخصةبرنامهيچ و خـورد چـشم نمـيبهگونه هماهنگي هيچ نيز وزرا ميان وجود نداشت

به آنان يادآور كه مسئوليت وزرا را .ي كند بخش مهمي از مذاكرات مجلس اول صرف اين شد

و پادشاه عهده، بلژيك قانون اساسي29و25،26طبق مواد دار قدرت حاكمه از آن ملت است

و مقننه را مجلس  مي يانرياست مجريه است و اعمال قضا اداره و احكام دادگـاه بـه نـامئكنند يه

، قاسم( شود پادشاه صادر مي .)302ص،1390زاده

و شدم1830قانون اساسي اما چرا قانون اساسي بلژيك ه قانون گذشته از اينك؟ فرانسه مبنا

و آن اينكه وجود دليل ديگري نيز،اساسي بلژيك در اختيار مشروطه خواهان ايراني بود داشت

پي ايجادةمشروطنظام بلژيك  و ايرانيان نيز در از. سـلطنتي بودنـدةمشروطسلطنتي بود يكـي

مي  اساسي اينكه قانون اساسي بلژيك الگوي قانون،كند نويسندگان يك دليل ديگر را نيز اضافه

 در خصوص قانون اساسي فرانسه نيز بايد گفـت گذشـته.)Afary,2005.pp341.359( عثماني بود 

كـه پيـشتر اشـاره كـرديم چنان. دليل ديگري نيز داشت،از آنكه مبناي قانون اساسي بلژيك بود

و در زمـان انقـالب مـشروطيت آنهـا در  فرانسه قوانين اساسـي متعـددي بـه تـصويب رسـاند

و قانون اساسي جمهوري سوم  ميو پذيرفتهم1875 بودند م1830اما قـانون اساسـي.شد اجرا

كه هنـوز انديـشةمشروط و اين براي ايران را جمهـورية سلطنتي متمايل به نظام پارلماني بود

آن ازاينوپذيرفته بود بهتر بودن . را مالك قرار دادند رو

كه در قانون اساسي افزون و نقايصي  ميانو متمم وجود داشت، اختالفاتي نيز بر ايرادات

و مجلس در خصوص برخي اصول اولين اختالف بر سر قانون اساسي زماني. پديد آمددربار

15اصل. شده را تغيير داده بود درگرفت كه گويا وليعهد موادي از قانون اساسي تدوين

ميكه گفت مي و نمايندگان در عموم مسائل  قوانين16اصل بر اساس توانند قانون وضع كنند

به.ديرسميبايد به تصويب مجلس و براي نخستين بار اين دو اصل اهميت فراواني داشت

و بي و زبان ايراني وارد شده بود شك براي دستگاه سلطنت پذيرش اين دو اصل دشوار ذهن

سه.)79ص،1384ميرزاصالح،( وليعهد اين دو اصل را حذف كرده بود. بود  قعدةذي9ه شنب در روز

نامه تغييراتي داده است كه با واكنشكه وليعهد در نظامشد اين بحث در مجلس مطرح 1324

به مجلس استيكي از نمايندگان در اعتراض گفت اگر نظام.شد روبرونمايندگان  نامه متعلق

و تصويب كند درآن ميانهايي سپس بحث. بايد مجلس آن را اصالح ةقضي مثل؛گرفتها

و سوگند نمايندگانانحال به پيشنهاد سعدالدوله قرار.ل مجلس  تشكيلي كميسيونشدسرانجام

 1324ذيقعده11در پنجشنبه.)81-79ص،1384 ميرزاصالح،( گرددشود تا اختالفات در آن بررسي

م از طرف دولت مشيرالملك، محتشم و دولت بر برخي. آمدندالسلطنه به مجلسيدؤالسلطنه

 مذاكراتة نتيجة خالصكه47و11،12،15،21،28،40،42 مثل اصل؛داشتاصول ايراد 

شد اين ميو تاريخ افتتاح مجلس بودةدرباركه8 اصل:گونه باشد گفت اول ماه عقرب دولت
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شدأتنظر وكال،)كه روز جشن مجلس است(ميزان14گفتندو وكال مي  در مورد11اصل. ييد

كه تكاليفبقسم بايد آن آمده بود كه نمايندگان قسم نمايندگان بود كه در با خودخورند را

و و نهايت جد و كمال انجام دهند به شاه صادق حاضر ابتدانمايندگان. راستگو باشند نسبت

و حتي يكي از نمايندگان گفت مي«:به سوگند نبودند »دهند نه وكالي ملت قسم به نوكر

با، ولي سپس نمايندگان)79ص،1384 ميرزاصالح،( كه او نيز به شاه وفادارند  قانون گفتند تا زماني

و پادشاه. اساسي همراه باشد كه دولت كه تا زماني سرانجام پيشنهاد نمايندگان پذيرفته شد

و مجلس را تقويت عادل با اين نظام  مجلس حامي شاه است،نمايندنامه همكاري كنند

 اطالع، قرار شد در صورت اتهام به يكي از نمايندگان12بر سر اصل)81ص،1384 ميرزاصالح،(

 نظميهمورانأم در خصوص تعيين15اصل. يابد»استحضار«مجلس كافي نباشد بلكه مجلس

كه نمايندگان مي  رئيسةگفتند انتظام داخلي بر عهد از طرف دولت براي انتظامات مجلس بود

و به اين اصل نيست بنابراين؛ دولتةانتظامات خارجي بر عهد است  نيازي

ت)82،ص1384 ميرزاصالح،( شدأو همين . آمده است20در مشروح مذاكرات اصل(22اصل. ييد

كه اين اختالف به اي باشد كه وليعهد حذف دو ماده دليلمصطفي رحيمي احتمال داده است

و اصول دموكراسيةقانون اساسي مشروط مصطفي، رحيمي،.ك.ر. كرد ص ايران  چنين)77،

كه اگر قسمتي از دارايي يا عايدات مملكت فر و تصويب مجلس،خته شودوبود  بايد با اطالع

به جاي شد،دولتواژة باشد كه نمايندگان گفتند 23در اصل. مملكت بيايد كه همين تصويب

،آمده بود كه بدون تصويب شوراي ملي چنين)است آمده21در مشروح مذاكرات اصلكه(

و شركت و كرد امتياز را منع نمينخست،. هاي عمومي از هر قبيل ممنوع است تشكيل كمپاني

شد وابسته تشكيل هر شركتي دوم اينكه به پيشنهاد نمايندگان چنين كه به تصويب مجلس بود

ب،كه اگر دولت بخواهد امتياز شركتي بدهد  ولي اگر افراد خود.ويب مجلس باشدتصا بايد

و آزادند،بخواهند تشكيل شركتي بدهند كه30اصل. مجاز اگر وكال بخواهند چنين بود

به شاه بنويسند عريضه ولي وكال گفتند عريضه. را از طريق رئيس دولت بفرستندآنبايد اي

به عرض مقدس ملوكانه برسد ا،نبايد توسط شخص اول دولت از زيرا ممكن ست شكايت

كه قرار شد با خود او نه رئيس دولتةاراد باشد در مشروح(42اصل. رئيس مجلس باشد

كه طبق آن اگر وزيري در موضوعي) آمده است40 مذاكرات اصل پرسش از وزير بود

و بعد معلوم شود كه موضوع برخالف نبوده محرمانه خواست مجلسيان به آنان توضيح نداد

 بر سر تشكيل سنا43اصل.كه قسمت مربوط به مجازات تصويب نشد مجازات شود،است

ميكهبود مي،گفتند در كل دنيا درباريان  ولي مجلس راضي،كند اعضاي آن را شاه انتخاب

و هم؛ دو سوم بايد از طريق ملت انتخاب شوندندگفتميوكال نبود به نصف وليعهد حتي

كه پيشنهاد. راضي بود و35 وكال در خصوص سرانجام قرار شد به25 نفر ملت  نفر دولت،
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شد45در متن نهايي طبق اصل كه عرض شاه برسد در مشروح(46اصل. نصف نصف

و ماليه)آمده است42اصل مذاكرات  به تصويب،در خصوص بودجه  كه در آن آمده بود بايد

و قرار اما نمايندگان اين،سنا هم برسد از را قبول نداشتند كه،شاه پرسيده شودشد كه

در خصوص)آمده است47اصل در مشروح مذاكرات(48 اصل.شداسرانجام ماليه مستثن

و؛ چنانچهمجلس پديد آمددو انحالل مجلس بود كه اگر اختالف بين  شاه طرف سنا باشد

و مجلس مركب از نمايندگان دو مجلس نيز طرف سنا را بگيرد ،مجلس از نظر خود برنگردد

م هييشاه و انضمام آراي  مجلس را منحل،ت وزرائتواند بعد از تصويب دو سوم وكالي سنا

مي.)82ص،1384 ميرزاصالح،( كند كهاز انحالل مصون باشدبايد اولِگفتند مجلس نمايندگان

. ولي گفت از متن اصلي قانون جدا باشد،دولت قبول كرد

و متمم،حالهر به ، زيرا براي نخستين بار در تاريخ ايرانود،بكاري عظيمآن قانون اساسي

 قانون اساسي مشروطه،به اعتقاد آفاري. حكومت حداقل بر روي كاغذ محدود گشتِزمين

و ژاپن حتي بيش از قوانين بلژيك،  قدرت شاه را محدود،بلغارستان ،عثماني

.)Afary,2005(كرد مي

سر قانون اساسي،بند چهارم بر  جدال
به شيو اد نظامتقريبا تمام مو و به مجلس بود نشده بود، شتهون قوانين اساسي مدرنةنامه مربوط

و در فصول جداگانهشتهون قوانين اساسي مدرنةاما متمم به شيو به حقوق ملت، شد قواي اي

، حقوق سلطنت، مملكت، حقوق اعضاي مجلس، و انجمن اقتدار محاكم و واليتي ...هاي ايالتي

كه بسياري آنپرداخت مي از كه قانون اساسيمي. شدند ها براي نخستين بار مطرح توان گفت

و متمم  و آزاديآن بيشتر به تنظيم قدرت اشاره داشت به همين. هاي مردمبه تضمين حقوق

دليل بر سر متمم غوغا باال گرفت تا زماني كه بحث بر سر محدود كردن قدرت شاه بود همه

و آزاديهباما وقتي بحث. موافق بودند شدهاي بنيادين نهادهاي مدرن ، اختالف نظر در كشيده

به تمام گروه ميان كه اشاره شد بر قانون اساسي ايراداتي وارد اهل شرع نيز چنان. وجود آمد ها

به غوغاي مشروعه كه نه. خواهان معروف است كردند كه با تصويب متمم و دربار تنها شاه

ميبهينويس انگليس خفيه.دشريعتمداران هم وارد دعوا شدن كه متمم قانون درستي نويسد

به مجتهد كه اساس جديد از قيد نفوذ علماااساسي ران فهماند  بشيري،( نجات خواهد دادخود

.)91ص،1363

شد بر سر اصل برابري شش ماه رختخواب،به قول مخبرالسلطنه از. ها در مجلس پهن يكي

آناصولي كه بحث زيادي  اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت،درگرفت در خصوص

و مبارز. بود شد شيخ فضلةاصل دوم به اصرار و طرفدارانش در متمم گنجانده شيخ. اهللا نوري
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از اصل پيشنهادي شيخ با اصل تصويب. اند مدعي بود كه اصل پيشنهادي او را تغيير داده شده

هي؛چند لحاظ متفاوت بود و مستقلْتئ نخست  دوم تعداد آنها مشخص؛از مجلس بود خارج

شد،نبود به مقتضيات عصر نيز در متمم سوم؛ اما در متمم هم تعداد آنها پنج نفر تعيين عالم

شد؛اضافه شد ص1368 تركمان،(و چهارم مرجعي براي تشخيص تعيين  بسياري بر آن بودند.)30،

به اين اصل نيازي نيست  نوشت2المتين در نقد اصل حبلةروزنام.كه با توجه به ساير اصول

بي اين اصل همانكه تج قدر كه پنج تاجر اعتبار  كه نمايندگانراري كليه قوانينامعني است

هي، به علت اختالفات فراوان.)85ص،1387،آبراهاميان( بررسي كنند،كنند مردم تدوين مي تئاين

. در مجلس اول تشكيل نشد

به صورت منسجم ارائـه مهم شيخ بر قانون اساسي هايايراد كه ترين ايراد اهل شريعت بود

گـذاري، بحـث وكالـت، اكثريـت، تـساوي ،آزادي، ضـعف او شامل نقش قانون هايايراد. شد

و مغايرت با ويژگي  مي قدرت سلطان اسالم پناه حرمـتةصـاحب رسـال.شد هاي جامعه ايران
اع،نويسدمي مشروطه و و قانون اساسي در اصل اين ترتيب امـور«تبار آن به اكثريت آرا اگرچه

مي، هم باشد» باالصلةمباح و و«شود چون بر وجه قانون الزام شده  بدعت دين حرام تشريعي

و كل بدعه ضالله به آن نمايند اگر.»است ، 1390 جلداول، نژاد، زرگري( حرام است،مباح را هم التزام

كه ايرادهاي يكي ديگر از.)264ص از اين سخن كه نمي شيخ اين بود  قانون اساسي تخلـف توان

كه در شيعه پذيرفته نـشده اسـت،كرد از. در حقيقت سد باب اجتهاد است ايـن سـخن نـشان

سدةخلط مفاهيم در انديش  به قانون اساسي را كه پايبندي . دانـست باب اجتهـاد مـي شيخ دارد

ت نمايندگان در مجلس جمع مطرح شد كه نوش المراد كشفةصاحب رسال قلمبهيك ايراد هم

مي،شده آنبه اكثريت آرا قانون وضع و اسم حـالي كـهدر؛گذارنـد را قانون اساسـي مـي كنند

از.)212ص 1390 اول، جلد نژاد، زرگري( قانون اساسي ما قرآن است   او بر ايـن بـاور بـود كـه منظـور

ا يعني اصلي،قانون اساسي و در،ستنباطات استترين قانون كه مبناي ساير قوانين در حالي كـه

كه مبناي استنباط اهل شريعت است اين اسالم  مـشروطيتنامخالفها تنها ايراد اين. قرآن است

ازةتوضيح آنكه هيچ ايرادي بر فلسف. در خصوص قانون اساسي بود  و نفـس آن  قانون اساسـي

و هرچه نوشـتند در مخالفـت برخـي از اصـول قـانون  نـه،اساسـي بـود جانب آنان ارائه نشد

.آننفس

و يارانش پاسخ دادنـد و شبهات شيخ به مغالطات در،فقيهان موافق مشروطه عالوه بر آنكه

ت و مفهوم قانون اساسي نيز و از اينأباب معنا شـيخ اسـماعيل. نـدا قابل سـتايش رو مل كردند

في الوجوب المشروطهةمحالتي در شك سوم رسال   شـيخةاب اين شبه، در جو الئالي المربوطه

ا آنكه و ايـن سـد بـاب اجتهـاد گر قانون اساسي به امضا رسيد كسي حق تخلف از را نـدارد

و دفـع«انون اساسيق: نوشت است، كه موجـب جلـب منـافع نوعيـه  كليات امور سياسيه است
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و خالصي آنهاست از فشار ظلم استبداد دخلي و آنچه موجب رفاهيت رعيت مضار عامه است

و. ام شرعيه كه مورد اجتهاد مجتهدين است ندارد به احك  آيا در قانون اساسي از شـرايط صـوم

و زكات چيزي آمده  و مسائل خمس و جهاد و احكام حج مخلص قـانون مـشروطيت. صالت

به احكام شرعيه ندارد  و كاري و امور عامه سياسيه است  نـژاد، زرگري(»تحديد در اشتغال سلطنت

در.)236ص،1390 او، اين عبارت اهميت فراوان دارد آنچه كه  را خـارج»امور سياسـيه« اين است

و گفتهمي»احكام شرعيه«از چه دانست و محـدود دربارةاست كه هر و منـافع آنهـا  رفاه خلـق

و رهايي به احكام شـرع كـه،نها از ظلم سلطنت استآكردن قدرت  موضـوع تخـصص ربطي

كـامجتهد و سد باب اجتهـاد و،ه بحثـي فقهـي اسـتن است ندارد  ربطـي بـه قـانون اساسـي

اسـت قانون اساسي را محدود كردن قدرت سلطان دانسته ديگر آنكهةنكت.كاركردهاي آن ندارد

ميةالبته در اين پاسخ سنجيد.كه سخني درست است  تـوان چنـد وچـون كـرد، زيـرا محالتي

د  در. اشتندبسياري از احكام شرعيه مرزهاي مشتركي با مفهوم جديد قانون  لبـاس اما محالتـي

و مباني معرفت دين عالمان داد، ولـي بـه عنـوان فراتر رفتن از اين را نمـيةشناسي او اجاز بود

. نكات مهمي را برجسته كرد، آغاز اين مباحثةنقط

و اصوليان كه دقـت نظـر بـااليي و سطوح مباحث در سخنان شيخ فراوان بود خلط مفاهيم

. اند سخنان محالتي را شريعتمداران ديگري نيز آورده. داشتند مغالطات برمي پرده از اين،ندشتدا

قانون اساسـي مربـوط بـه امـور: نويسدمي كلمه جامع شمس كاشمري صاحب فاضل ترشيزي

و  ص1377 نـژاد، زرگري( براي انتظام معاش است مشروعيت آن معاديه نيست همچنين قـانون.)618،

به همين دليل چند نفـر كـه اساسي مخالف با ضروريات مذهب  و  رسمي مملكت نخواهد بود

و علم سياست باش .)632ص، 1377نژاد، زرگري(د در آن مجلس خواهند بودنداراي مقام فقاهت

هـاي دقيقـي انديـشي ديگر اصولي بزرگ آن عصر در خصوص قانون اساسي باريـك ناييني

ميوي. است كرده يكي مرتـب داشـتن دسـتوري كـه بـه«:داند دو شرط را براي مشروطه الزم

و تمييز مصالح نوعيه الزم و تعـرض نيـست تحديد مذكور االقامه از آنچه در آن حـق مداخلـه

و كيفيت اقام كامالً و درجة وافي و تـشخيص كليـهة آن وظايف و آراي ملـت  اسـتيال سـلطان

و حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب به  خـروج طور رسميت متضمن گـردد

و امانت هي. داري موجب انعزال ابدي است از وظايف نگهباني ت نـاظره بـراي ئـ دوم گماشـتن

ص 1390 نژاد، زرگري(»مراقبت او.)421، و نظاميـات«چـونبه باور ايـن دسـتور در ابـواب سياسـيه

و اسـاس حفـظةنوعيه به منزل  و معـامالت اسـت  رسـايل عمليـه تقليديـه در ابـواب عبـادات

م و قانون بتني بر عدم تخطي از آن است لهذا نظام محدوديت  نـژاد، زرگري(»اش خوانند اساسي نامه

ص 1390 و تحت مراقبـت بـودن بـدون ايـن دسـتور ممكـن.)421، نزد ناييني چون مسئول بودن

 او بـه ايـن.)301ص،1390 فيرحـي،( واجب، واجب استمقدمة تنظيم قانون اساسي از باب،نيست



 179 ... قانون اساسي در تكوين مفهوم

و بسنده نمي و بـر ايـن امـرميكند گويد كه نظارت بر دولت بدون قانون اساسي ممكن نيست

كه همان؛كندميتأكيد  و معـامالت بـدون رسـائل«گونه ضبط اعمال مقلدين در ابواب عبادات

و در [...] عمليه و نوعيات مملكت هم ضبط رفتـار متـصديان از ممتنعات است در امور سياسيه

و مسئوليت بودنشا  و از ايـن»ن بدون ترتيب دسـتور مـذكور از ممتنعـات اسـت تحت مراقبت

ص1390 زرگري نـژاد،(جهت واجب است را.)442، محمول« او همچنين نظارت بدون قانون اساسي

و تر  بيابالموضوع ،بـه بـاور نـاييني همچنين.)443ص، 1390نژاد، زرگري( داندمي»صاحب شيدن سر

و تشخيص عقد دستور اساسي براي ضبط رفتار متصديا و تعيين وظايف آنان و تحديد استيال ن

آن الزمنوعية وظايف و دستورات تفصيليه هم يا سياساتي است عرفيـها االقامه از ماعداي ست

كه بينكه حفظ  و النظامند يا شرعيات است و توصـليه به تكاليف تعبديه و العموم مشترك است

و و ديات .)451ص، 1390نژاد، زرگري( مربوط نيست... قصاص

و مهـم. اين سخنان ناييني حاوي نكات مهمي است تـرين نخست اينكه قانون اساسي اولين

كه بـدون ايـن سـند ايـن نظـارت  و نظارت بر دولتمردان است  قدم براي محدود كردن قدرت

و آزاديةنحوديگر آنكه در قانون اساسي. ممكن نيست و حدود اقتدار سـلطان اجراي قدرت

و مش  مي ملت معين مي خص و تخطي از آن موجب عزل سلطان و نقض اين اصول گردد گردد

كه با آگاهي كامل از مفهوم قانون اساسي  ديگري كه ايـنةنكت. اند شدهشتهونكه سخناني است

مي  و اصولي بزرگ اشاره مي،كند فقيه و در همـان،گويـد اهميت قانون اساسي است گونـه كـه

توانند كاري انجام دهند، در امور سياسـي رسائل عمليه نمين بدون وجوداامور خصوصي مكلف 

و مرزهاي مسئوليت آنان در اين سند درج مـي  و اختيارات دولت و تـا نيز حدود وظايف شـود

آن نمي،اين سند نباشد  از. كردها را بازخواست توان او با عبارات دقيقش راه را براي افراد پس

را كندميخود باز  و از ايـن حيـثاي چگونه وارد نظـام انديـشه كه مفاهيم مدرن  خـود كننـد

واجب در اصول فقه بسيار درخشان استةمقدمگيري او از بحث همچنين بهره. ستودني است

بهو نشان مي  كه او . كنـد خوبي از امكانات دانش سنتي براي بسط مفاهيم نـو اسـتفاده مـي دهد

و آن بحـث در بـاب خـود قـانون عبارات ناييني از يك جهت ديگر نيز اهميت فراوا ني دارنـد

و اهميت آن است  و مخصوصاً. اساسي و توضيح آنكه آنچه در ايران بحث شد  در سخنان شيخ

 مثـل؛طرفدارانش آمد، سخن بر سر موادي از قانون اساسي بود كه برخي آنها را قبول نداشـتند

و تفكيك قوا اصل برابري، قانون ا. گذاري و معناي آن هرگز بحثـي اما بر سر خود قانون ساسي

در؛نشد كه ميةتجرب درحالي بينيم كه پدرانـشان در خـصوص معنـاي قـانون كشورهاي ديگر

و كاردكردهاي آن مباحث فراواني  در. انـد كـرده مطـرح اساسي نـاييني تنهـا كـسي اسـت كـه

و معناي آن سخن رانده .و از اين حيث يك استثناست خصوص اهميت قانون اساسي
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انـد مخـالف مـشروطه آنكه گفتهبرخالف نيز،الوثقية صاحب عرو،محمد كاظم يزديسيد

و نـشان كـرده نكات مهمي را در مورد قانون اساسي ذكر،بوده  كـه در نـوع خـود مهـم اسـت

در.ه اسـت دهد كه برعكس شيخ با قانون اساسـي مخـالف نبـود مي بـسياري از نكـاتي كـه او

به نـزدش فرسـتاده نويس متمم قان بر پيش خود محشاي كه براي اظهار نظر و ون اساسي، بودنـد

به دست ما رسيده  از. در قانون اساسي لحاظ شـد،است، ذكركرده امروز جالـب آنكـه بـسياري

شدپيشنهادات او عيناً ص1385 احمدي،( در متمم پذيرفته ،56(.

و قانون اساسي تضاد وجودئحا به هر حال بين شرع ناروحانيوردداري بر آن است كه

كه آگاهانه اسالم را با كنستيت به نظر. سيون يكسان اعالم كردنديفريب روشنفكران را خوردند

و عمدي طهطاوي از قانونه ترجمحائري،به باور. او حتي ناييني هم فريب خورد هاي غلط

و اسالم تعارضي نبينند ميان فرانسه باعث شد خوانندگان جهان اسالمم1814اساسي   آن

 آگاهانه،دار مشروطه طرفناروحاني زيرا، اين سخن او صحيح نيست.)314-316ص،1364 ري،ئحا(

ت ما چيزي از نوشته،اينبر افزون. اند مل كردهأدر خصوص آن سند هاي آن روشنفكران به دست

و اصول مشروطيت آشنا بودند كه نشان دهد به روح سخنان او شبيه همان. نرسيده است

ك به طرفكساني است كهرا سنگ بناي مهمي، از مشروطهپسهاي داري از شيخ در دههه

كه يكي از اخالف چنان. ناديده گرفتند،شاگردان آخوند خراساني در تفكر شيعي بنا نهاده بودند

و،ها بعد نوشت شيخ سال و با روح غربزدگي به شريعت نداشت  قانون اساسي مشروطه ربطي

و ريا نوشته شده بو و نميدروغ اصول اعظم. مردم ما بگشايدةفروبستاز كاريا گرهتوانستد

كه  و مباني نظري آن و اي بسا مترجمان از اصول  خبري،جديد غربي بودةفلسفآن ترجمه بود

.)43ص، 1364 داوري،( نداشتند

ت حقوق در. اند داشتهمالتي ناچيزأدانان نيز در خصوص قانون اساسي صاحب اولين رساله

او. استدر باب قانون اساسي عباراتي نوشته است كه در نوع خود جالبو قوق اساسيح

ميمي»اساس دولت«قانون اساسي را و حقوق ملت را تعيين كه اختيارات دولت و خواند كند

با«چنين دولتي را  ميمي»اساس دولت و  ممكن است برخي كشورها قانون اساسي،گويد نامد

را اما،داشته باشند او در عبارت. نامند مثل انگليسمي»قانون اساسي عادي«نوشته نباشد كه آن

و اين ويژگي)783ص،1390 نژاد، زرگري(»سيس اساس حق ملت استأت«:گويد مهم ديگري مي

و در ادامه مي  از جانب،سيس كندأتتواند اساس چون خود ملت نمي،نويسد ملل متمدن است

راكن خود وكيل انتخاب مي ت«د كه آن .)784ص،1390نژاد، زرگري( نامندمي»سيس اساسأانجمن

كه حاكي از دقت برميراو قانون اساسي مؤسسان مجلس چونهايي دقيق فروغي معادل گزيند

به»اساس دولت«ة فروغي واژ.باالي او در انتقال اين مفاهيم است بهيتجاي كنست را كار يسيون

ا مي كه عبارت دقيقي مي اگرچه قانون اساسي را نظام.ستبرد ة اما اساس ترجم،گفتند نامه
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به آن توجه نشد دقيق ميا. تري بود كه و«:نويسدو كه ترتيب اختيارات دولت قوانيني است

به موجب آن قوانين مي و تعيين حقوق ملت  هر دولتي كه داراي قوانين مذكوره باشد آنرا شود

ت دولت با و تعيين حقوق ملت به اساس گويند واال اگر و اختيارات دولت موجب قوانين رتيب

از.)783ص،1390 نژاد، زرگري(»معينه نباشد آن دولت اساسي ندارد مهم تمام هايايراد يكي

در حقوق كه هيچةسددانان حقوق عمومي اند جوهر يك نظريه گاه سعي نكرده اخير اين است

مةهم.را شرح دهند و ديگران رسيدهآنها وقتي به روسو،  فقط اشكال،اند ونتسكيو، كانت

.نيستامستثن نظرفروغي نيز از اين. اند حكومت از نظر آنها را بررسي كرده

و سخنان و موافق مشروطه رخ داد برعكس جدال فكري مهمي كه بين علماي مخالف

و بدلمهمي در آن ميان  ا هرگز وارد اين جدال دانان حقوق،شد رد و گر گاه سخني ها نشدند

و مواد آن بودبه،گفتند  نه شركت در نبردي سنگين كه ميان؛عنوان معرفي قوانين اساسي دنيا

به مفاهيم جديد جاي تعجب دارد. انديشمندان آن عصر صورت گرفته بود ؛گاه ناآگاهي آنها

كه قانون اساسي مشروطيت را شرح كرد ها بعد حقوقكه سال چنان ن در تعريف قانو،داني

و نوشت قانون اساسي متضمنءجزاساسي تضمين حقوق افراد را موارد ضروري آن ندانست

و ارتباط آنها باهمه آن تفكيك دستگاة بخش عمدكهسه نوع مقررات است هاي مهم مملكتي

و  و ممكن است در آن حقوق فردي هم تضمين شود  اصول كلي اعتقادات امكان دارداست

آنجامعه هم  اصلي قانون اساسي را تنظيم قدرتة يعني دغدغ؛)122ص، 1355 بوشهري،( بيايد در

. نه حقوق بنيادين،داند مي

 نتيجه
اوضاع كشور نيز در هنگام تصويب قانون اساسي خوب. تدوين قانون اساسي كاري بزرگ بود

و ها مشكل نبود، مجلس در بحران بود، خزانه خالي بود، ماليات ،1380 متين،( ...ساز شده بود

و صداي آن را بزرگ احتشام.)77ص بي سر و توشيح و تصويب ترين خدمت السلطنه تنظيم

از.)612ص،1367 السلطنه، احتشام(داند مجلس مي حقوق ملت، تفكيك قوا، سوگند، تحديد سلطنت،

كه دارد،آنچه در اين جريان اهميت. بزرگ آن قانون اساسي بودوردهايادست اين نكته است

و تكوين حقوق عمومي در تجدد شكلاليبهال ايرانيان گيري بود مباحث مهم آن دوره در حال

ميبهو گفتگو محور اصلي آن  و باريك. آمد شمار و انديشي تنها از خالل گفتگو هاي اهل نظر

و انديشه كه مفاهيم مي سياستمداران اهل عمل است مي ها شكل و صيقل و گيرد خورد

به بستن باب،خشونت و اگرچه شايد در مواردي بتواند به غلب هر گفتگوست ةطور مقطعي

بيبيانجامد،گروهي و مباحث مطرح. شك ديري نخواهد پاييد اما شده در باب قانون اساسي
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مينكتة اين،متمم لي چون جريان ميدانئ مسا،دونشباز گفتگو باب هرگاهكه دهد مهم را نشان

و ايجاد دشمني وردشا دستوآمد خواهدتوپخانه پيش  .استتنها ريختن خون

و خواهان ايراني همچون ديگر انقالب مشروطه هاي بزرگ توانستند در خالل مباحث

و عملي جدال و از ايناي مفهوم قانون اساسي را وارد نظام انديشه،هاي فكري  خود كنند

دة زيرا اين مفهوم هيچ سابق؛كاري بزرگ انجام دادند ديدگاه . ايرانيان نداشتةر انديش تاريخي

ت گرفتن از تجربه اما آنها توانستند با بهره و مالت نظري پيش از پيروزيأهاي ديگر كشورها

و  و، طي دو مرحله، در باب اين مفهوم،مجلس اولسيسأتازپس نيزانقالب  قانون اساسي

به. تصويب برسانند متمم آن را به پي برده بودن آنها د كه قانون اساسي سند خوبي به اين نكته

كه در آن چارچوب و حقوقي كشور است و بنيادين نظام سياسي بندي قدرت مشخص مادر

حق مي و ميوقگردد متشود بنيادين افراد حمايت و آنمو اين مطلب از قانون اساسي م

ت.ستاهويد ن تري مهم،كه در اين مقاله ديديم مالت انديشمندان عصر مشروطيت چنانأدر ميان

به بحث را فقيهان مشروطه گيري از امكانات سنت ها با بهرهآن. ويژه ناييني، انجام دادند خواه،

و ميراثي عظيم براي اخالف توانستند سنگ بناي قانون اساسي را در ايران پايه گذاري كنند

كه البته تكامل آن نيازمند كوشش نسل . بوديهاي بعد خود باقي گذارند

و مĤخذمنابع
 فارسي)فال
و محسن مـدير شـانه كاظم فيروزمند،حسن شمس.ايران بين دو انقالب.)1387(يرواند آبراهاميان،.1  نـشر مركـز، چـي، آوري

.چاپ دوازدهم

و حكومت قانون عصر سپهساالر.)1385(آدميت، فريدون.2 .انتشارات خوارزمي.انديشه ترقي

.نشر گستره. مشروطيتايدئولوژي نهضت.)1387(فريدون آدميت،.3

. رضا رضايي، نشر بيستون، چاپ دومة ترجم.انقالب مشروطه ايران.)1383(آفاري ژانت.4

و تحول احزاب سياسي مشروطيت.)1361(اتحاديه، منصوره.5 .نشر گستره.پيدايش

.انتشارات زوار مهدي موسوي،چاپ دوم،به كوشش سيد. خاطرات احتشام السلطنه.)1367(محمود خان احتشام السلطنه،.6

 اسـناد، شـمارهةگنجينـ.معرفي يك سند تاريخي ديدگاه صاحب عروه راجع به متمم قانون اساسي.)1385(احمدي، عطا.7

62 .

و حقوق اساسي.)1389(فيليپ اردان،.8 . ترجمه رشيد انصاريان، انتشارات دانشگاه شهيدچمران اهواز.نهادهاي سياسي

.زاده، مركز پژوهشهاي مجلس صفر بيگةترجم.نظام حقوقي فرانسه.)1383(كارترين ارتون. اليوت، كاترين.9

. عباسعلي كدخدايي، انتشارات ميزانةترجم.اي بر حقوق اساسي مقدمه.)1380(اريك بارنت،. 10

و بنيانگذاري امريكا.)1384(بجورنلوند، ليدي. 11 ، چاپ دوم ،انتشارات ققنوسمةترجم.قانون اساسي  هدي حقيقت خواه
نو1جلد. كتاب آبي.)1363(بشيري، احمد. 12 .، نشر

.جلد اول، چاپ نهم، انتشارات دانشگاه تهران. حقوق اساسي.)1355(بوشهري، جعفر. 13

و جامعه.)1388(پالمناتز، جان. 14 . كاظم فيروزمند، انتشارات روزنهةترجم. انسان
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نيةترجم. مقدمات سياست.)1386(استيون تانسي،. 15 . هرمز همايون پور،چاپ سوم، نشر

در.)1368(تركمان، محمد. 16 نظارت مجتهدين طراز اول سير نطور اصل دوم متمم قـانون اساسـي در دوره اول تقنينيـه

و پژوهشهايسسهؤم، كتاب اول، مجموعه مقاالت.تاريخ معاصر ايران . فرهنگي،جلداول مطالعات

.انتشارات فردوسي.تاريخ انقالب مشروطيت ايران.)1379(تقي زاده، سيد حسن. 17

و مشروطيت.)1364(حائري،عبدالهادي. 18 .انتشارات اميركبير،چاپ دوم.تشيع

. حسن فشاركي، تهران شيرازهةترجم. درباره دموكراسي.)1378(دال، رابرت. 19

ر. 20 و استقالل ناسيوناليسم.)1364(ضاداوري، .، انتشارات پرسشاصفهان.حاكميت ملي

،.رسائل مشروطيت.)1390(نژاد، غالمحسين زرگري. 21 و توسعه علوم انسانيسسهؤمجلد اول، چاپ دوم .تحقيقات

. علوم انسانيةو توسعتحقيقاتسسهؤم جلد دوم، چاپ دوم،.رسائل مشروطيت.)1390(نژاد، غالمحسين زرگري. 22

و اصول دموكراسي.)1389(مصطفي رحيمي،. 23 ..چاپ چهارم ،انتشارات نيلوفر.قانون اساسي مشروطه ايران

نا،، چاپ دومباقر مؤمني به كوشش.كتاب احمد.)2536(عبدالرحيم طالبوف،. 24 .بي

و سياست.)1357(عبدالرحيم طالبوف،. 25 . ايرج افشار، انتشارات سحربه كوشش.آزادي

.چاپ دوم ،انتشارات ستوده.مكتب تبريز.)1386(سيد جواد طباطبايي،. 26

در.)1391(داوود فيرحي،. 27 و سياست .نشر ني. معاصرايران فقه

. علي اكبرگرجي، انتشارات جنگلةمقدمه تصحيح وتحشي.سيحقوق اسا.)1390(قاسم زاده، قاسم. 28

و نهادهاي سياسي.)1375(ي ابوالفضل قاض. 29 .چاپ ششم،انتشارات دانشگاه تهران.حقوق اساسي

و.تاريخ مشروطه ايران.)1390(كسروي، احمد. 30 .انتشارات اميركبير،چهارم چاپ بيست

نو. تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب.)1382( كلي، جان. 31 .ترجمه محمد راسخ، طرح

ني محمد راسخ،ةترجم.مباني حقوق عمومي.)1388(ن، مارتينالگلي. 32 .نشر

و ترجمه(.)1382(،پيمانمتين. 33 .مجموعه مقاالت ايرانيكا، چاپ اول،امير كبير.انقالب مشروطيت)گردآوري

و جوادجان فدا، تهران،ان،مجيد تفرشيبه كوشش،1ج. مقدمات مشروطيت.)1363(هاشم،محيط مافي. 34 تشارات فردوسي

.علمي

.اميركبير ناطق، به كوشش هما. روزنامه قانون.)1355(ملكم خان. 35

.به كوشش محيط طباطبايي ،ناشر علمي.مجموعه آثار ميرزا ملكم خان.)1327(ملكم. 36

و بحران دموكراسي.)1387(ميرزا صالح، غالمحسين. 37 .نگاه معاصر.مجلس اول

ع. 38 .35سال چهارم،بهمن، شماره.يادگار.)1326(بدالحسيننوايي

و قانون.)1373( نويمان، فرانتس. 39 . عزت اهللا فوالدوند،انتشارات خوارزميةترجم. آزادي قدرت

و تحقيق ،انتشارات جاودانه.دادگستري اساسي.)1390(واعظي، مجتبي. 40 .ترجمه

.جواد واحدي ،چاپ اول، نشر ميزانةمترج. فلسفه حقوق.)1380(ويكو،دل. 41

نيةترجم. هاي دولت نظريه.)1383( وينسنت، آندرو. 42 . حسين بشيريه،چاپ چهارم، نشر
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