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 چکيده
انون اساسی قاز دهه گذشته در پی پديدار شدن نيرويی اجتماعی و سياسی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، به تدريج نهادی نيز برای نظارت بر اجرای 

سوی وجه ورزان نمايان شد که آنموازنه نيروها رسيد، در اين لحظات مفاهيمی در گفتارهای سياستهای اين نهاد به مانع نبود زاده شد. هنگامی که کوشش

و پس از پايان قاعده حقوقی است. مفهومی که برای توضيح موضوع و مسئله اجرای از آغاز جايی که پيش داد؛ حقوقی مسئله اجرای قانون اساسی را نشان می

کند. پديدار شدن اين مفاهيم به نارسايی و ناتوانی مفاهيم و دارايی موجود حقوق اساسی ايران مفاهيم حقوقی محدود نمیقانون اساسی خود را به زبان و 

های مجاور برای توضيح مسائل حقوق اساسی تعيين کند. به هرحال داد. نظريه حقوق اساسی در ايران الزم بود تا نسبتش را با مفاهيم و زبان دانشگواهی می

ان کنونی حقوق بايد زبکم اين که برای توضيح جامع آن میشوند، يا دستوادث نشان دادند که مسائل حقوق اساسی تنها به زبان حقوق فروکاسته نمیاين ح

يم. از گذر عه کنخواهی ايران را مطالاساسی را بازسازی کرد. در مقاله پيش رو از گذر چنين مفهومی از قانون اساسی کوشش خواهيم کرد تا تاريخ مشروطه

 يشرو آنهای پکوشيم تا مواد و مصالح تاريخی مسئله اجرای قانون اساسی را گردآوريم. کوشش خواهيم کرد تا به ياری برخی از لحظهچنين مفهومی می

ی بر مسأله پرتوي يم و از گذر آنگذشته را از دريچه چشم حال و در پرتو مسائل حال تدوين کنآيد، دست می، که چنين مفهومی از قانون اساسی بهتاريخ

هايی که آموزش داده ويژه در نسخهخواهان، بيندازيم. اين مفهوم و وجوه تاريخی آن در حقوق اساسی ايران، بهاجرای قانون اساسی، از ديدگاه مشروطه

های عمده کارآمدی آن است. ن يکی از کاستیشود، جايگاهی ندارد. خواهيم گفت که فقدان اين مفهوم در آموزش و پژوهش حقوق اساسی در ايرامی

ا ساختار واقعی يحقوق اساسی در غيبت چنين ديدگاهی نتوانسته است نقش تاريخی خود را، در توصيه و تدوين قانون اساسی که نسبتی سازگار با رابطه نيروها 

 قدرت داشته باشد، ايفا کند.
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 مقدمه
اخير در  هایشود؛ تمايزی که در ادبيات سياسی سالدر متون نظريه حقوق اساسی ميان دو سطح از قانون اساسی تمايز نهاده می

ک سده ای بيش از يير شده است. اين تمايز در ادبيات حقوق اساسی سابقهتعب« رژيم حقيقی و رژيم حقوقی قدرت»ايران از آن به 

هايی که برای اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای اصول آن آغاز شد، بيش از پيش ها و پيگيریهای اخير با کوششدر سال 8دارد.

شد. ر و تصوير روشنی از آن در جامعه ديده نمیتر چنين تصوشد که پيشوجوهی از شرايط امکان اجرای قانون اساسی آشکارتر می

داشت. موانعی که اجرای قانون اساسی با آن برخورد کرد، و تالش برای فهم جامعه آگاهی درستی از شرايط اجرای قانون اساسی نمی

م حقوقی با از مفاهي تر از گذشته ضرورت انديشيدن در نسبت برخیو توضيح اين موانع و شرايط امکان اجرای قانون اساسی، بيش

فاهيمی کرد؛ ممفاهيم سياسی را آشکار کرد. توضيح اين موانع و شرايط اجرای قانون اساسی ضرورت تدارک مفاهيمی را طلب می

 که حقوق اساسی کنونی در ايران از آن برخوردار نيست. 

که  شدندپديدار میشد، مفاهيمی هايی که برای جلوگيری از تحقق اصول آن میدر جدال برای اجرای قانون اساسی و مقاومت

اند. اين مفهوم وامدار فرايند تالش و پيگيری برای اجرا و تر چنين وضوح و صراحتی در فهم نظام حقوق اساسی ايران نداشتهپيش

ت و آموخها جامعه درسی مدنی و سياسی درباره شرايط اجرای قانون اساسی میست. در اين کوششنظارت بر اجرای قانون اساسی ا

های بخشی از جامعه و حاکميت برای اجرای قانون اساسی با نيروی بخش ديگر آن افزود. برخورد تالشبر آگاهی جمعی خويش می

ی ن مفاهيم نويی را برای توضيح چنين موضوعاتی به زبان حقوق اساسای ميان نيروها، ضرورت به کار بستو تالش برای برقراری موازنه

از ديدگاه  توان توضيحیکه در نسخه رايج حقوق اساسی در ايران جايگاهی ندارند و اساساً با آن مفاهيم نمیآشکارتر کرد. مفاهيمی 

اتر برود. وارد کردن اين مفاهيم در حقوق اساسی برای آن حوادث تدارک کرد؛ توضيحی که از سطح مسائل صوری و ظاهری فر

حقوق اساسی و برطرف کردن يک کاستی در نظريه حقوق « تجديد نسخه»های حقوق اساسی ايران به معنای کوشش برای درس

 اساسی در ايران است. 

قانون اساسی از طريق کسانی که در پی تغيير  های اخير، برای نخستين بار اين مفهوم در جدال ميانشايد بتوان گفت، در سال

سی گفته بودند: پرپرسی در يک پايگاه اينترنتی بودند و مخالفان اين دريافت، دوباره، پديدار شد. دسته اخير در نقد پيروان همههمه

در زير رژيم حقوقی يک رژيم حقيقی نيز وجود دارد که صلب و سنگين است و متشکل از ساختارهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی »

توان با تغيير ای است که قابليت تغيير دارد و حتی میترين اليهت و اتفاقاً روابط حقوقی که در قانون اساسی متجلی است سبکاس

زدن به رژيم حقوقی، دموکراسی را پيش برد. ... پراگماتيسم و حتی اپورتونيسم ذاتی اقتدارگرايان بوده است  رژيم حقيقی بدون دست

های حوزه اند. دوستان ما دراند و خروارها متون حقوقی را به پشيزی فروختهزور به راحتی سر تسليم فرود آورده و آنها در مقابل منطق

  4«.پاشندها خاک به چشم مردم مینمايی آنکاری کرده و در عوض به امور عارضی و فرعی پرداخته و با بزرگواقعی قدرت کم

ر تر توضيح داد. وارد کردن اين مفهوم دبه کمک برخی از مفاهيم حقوق خصوصی بيشتوان از ديدگاه حقوقی اين تمايز را می

تر تر خواهيم ديد، امکان خواهد داد تا بتوانيم مرزهای برخی مفاهيم را روشنگنجينه مفاهيم نظريه حقوق اساسی، همان گونه که پايين

  ترسيم کنيم و دو سطح متفاوت قانون اساسی را بهتر توضيح بدهيم.

در قانون مدنی و فقه اماميه برخی از عقود از جمله عقد وقف تنها به قصد انشاء و به شرط مقرون بودن به چيزی که داللت بر قصد 

« شرط تحقق»به، به موقوفٌ عليهم  عين موقوفٌ« به قبض دادن»شوند. و برای مثال در وقف عالوه بر ايجاب و قبول کند محقق نمی
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و مرحله وقوع و تحقق برای اين دسته از عقود وجود دارد و از اين جهت اين عقود از عقود ديگر متفاوتند. يعنی د ۱عقد وقف است.

. اما شودها واقع میاست که به ايجاب از طرف واقف و قبول از طرف طبقه اول موقوفٌ عليهم يا قائم مقام آن« وقوع عقد»مرحله اول 

فإذا وقف شيئاً زال » 6«الوقفالقبض شرط فی«. »کندبه قبض دادن، وقف تحقق پيدا می»ا است که ب« تحقق عقد»مرحله دوم عبارت از 

و ال "قوله: » 1«القبض هو التمکين من التصرف فيه» 1«.ملکه أذا قبض الموقوف عليه أو من يتولی عنه و إن لم يقبض لم يمض الوقف

بول حه الوقف، فال ينعقد بدونه کما ال ينعقد باإليجاب مجرداً عن القال خالف بين اصحابنا فی أن القبض شرط لص "يلزم اال باإلقباض

 9«.أو بالکعس، فيکون القبض جزء السبب الناقل للملک

مجلس  توانيم بگوييم که قانون اساسی تنها به صرف تصويب آن دربنابراين با استفاده از اين تعبير و تسری آن به اين بحث می

 عقد قانون اساسی واقع شود. در عقد وقف، واقف« تحقق»شود بلکه بايد مرحله ديگری هم برای نمیپرسی ملت محقق مؤسسان و همه

ها و اصول مندرج در قانون اساسی منوط شود اما تحقق حقدهد و اين چنين عقد محقق میعين موقوفه را به تصرف موقوفٌ عليهم می

بض را به تصرف و به ق« هاعين حق»است و اين بيداری و کوشش « قدرتهای واقعی حوزه»يا کوشش در « التفاوت و تنبه ملت»به 

اگرچه برای صاحب آن جعل شده امّا محقق نشده است. يعنی عقد قانون « حق»دهد. در غيبت اين آگاهی و کوشش صاحبان حق می

ن اساسی قانو« شرط تحقق»عی قدرت های واقنيافته است. بنابراين کوشش در حوزه« تحقق»شده اما « واقع»اساسی، مانند عقد وقف 

ندرج در های محق« سبب انتقال ملکيت»و « شرط»هايی است. چنين کوشش« هابه قبض دادن عين حق»ها به معنای است. اين کوشش

« تحقق»و « وقوع»تعبير درستی از فاصله ميان « حق گرفتنی است نه دادنی»شود: قانون اساسی هستند. بيانی که در زبان مردم گفته می

  1۳حق است.

ردن در برمالک« ساختار حقيقی قدرت و ساختار حقوقی آن»از ديدگاه تحول حقوق اساسی، اهميت وارد کردن تفکيک ميان 

و « قانون اساسی»را به « اساس دولت»دست حقوق اساسی در ايران است. مفاهيم و رويکردی که مفاهيم و رويکرد ناکارآمد و تهی
                                                      

ا قائمموقوف عليهم ي شود به ايجاب ازطرف واقف به هر لفظی که صراحتاً داللت برمعنی آن کند و قبول طبقه اول ازواقع می قانون مدنی: وقف ۱6. ماده  ۱

حاکم  لمقام قانونی آنها درصورتی که محصور باشند مثل وقف بر اوالد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبو

. ماده کندشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا میقانون مدنی: اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی ۱9ماده شرط است. 

خذ آن ه ابقانون مدنی: مالی که قبض و اقباض آن ممکن نيست وقف آن باطل است ليکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر  61

 باشد صحيح است.

. )همه منابع فقهی به نقل از المعجم الفقهی 186، علی پناه اشتهاردی، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، بی تا، ص فتاوی ابن جنيد. ابن جنيد،  6

 آورده شده اند.(

 .116، ص 8قمری، ج  1811ی، مرتضوی، تهران، ، تصحيح و تعليق سيد محمد تقی کشفالمبسوط فی الفقه االماميه. محمدحسن طوسی،  1

 .۱41، 8. همان، ج  1

لو وقف لم ينعقد بدون اإلقباض، فلو . »814، ص ۱قمری، قم، ج 1418سسه المعارف ااالسالميه، ؤ، ممسالک االفهام الی تنقيح شرايع االسالم. شهيد ثانی،  9

و ال يلزم بدون القبض بأذن الواقف فلو مات قبله . »114، ص 8، موسسة آل البيت، بی تا، جاالحکامتحرير عالمه حلی،  «مات الواقف قبل القبض بطل الوقف

الدّر المنضود فی معرفة صيغ النيات و ابن طی الفقعانی، « و البد من القبض بإذن الواقف. »11قمری، ص  1411، دارالفکر، قم، اللمعة الدمشقيةشهيد اول، « بطل
. در ميان فقيهان و حقوقدانان درباره نقش قبض در عقد وقف اين تفاوت نظر 111محمد برکت، مدرسة االمام العصر )عج(، شيراز، ص ، االيقاعات و العقود

قد که بينی دو مرحله برای عدانند. اين نکته در بحث ما اهميتی ندارد و صرف پيشوجود دارد که برخی آن را شرط صحت و دسته ديگر شرط لزوم عقد می

ه بتواند که دوم آن در صحت يا لزوم عقد ضروری است برای نتايج بحث ما کافی خواهد بود. چرا که در مقايسه عقد وقف با قانون اساسی، غيبت نيرويی مرحل

 تواند به معنای خلل در صحت عقد يا الزام آور نبودن آن تعبير شود.اصول قانون اساسی را اجرا کند می

ه چنين ب« درآمدی بر مسأله نقض و عدم اجرای قانون اساسی»هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ]سابق[، در مقاله زاده هريسی، عضو هاشم.  1۳

طور اً بهاالجرا شدن، همه اصول آن کالً و دفعتاجرای قانون اساسی امری آنی و دفعی نيست که به مجرد تصويب و الزم»نويسد: تفکيکی نزديک شده است. می
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گيرد. می کاهد و وجه صُلب و سنگين آن را ناديدهترين اليه قابل تغيير ساختار قدرت هستند، فرو میکه سبکمتون حقوقی نوشته، 

رجه خواهی در دخواهی است. مشروطهپرسی، عصاره چنين دريافتی از قانون اساسی و مشروطهاين جمالت کوتاه در رد پيشنهاد همه

  11مرو قدرت و رابطه نيروهاست.ای در قلای در حقوق که مسئلهاول نه مسئله

آيد. برگزيدن مفهومی شمار میورود اين مفهوم در واژگان مفاهيم حقوق اساسی و فرهنگ عمومی، يکی از منازل تحول آن به

مضيق، شکلی و غيرتاريخی از موضوع حقوق اساسی از جانب حقوقدانان، علت اصلی طرح مسائل عمده و درجه اول آن از زبان 

های حقوق اساسی به گفتارهای ها و رسالهاين وجوه حقوق اساسی ديری است که از درسآن است.  کسانی غير از آموزگاران رسمی

زير تواند موضوع پژوهشی علمی باشد و ناگورزان و ناظران سياسی کوچ کرده است؛ جايی که اين بخش از حقوق اساسی نمیسياست

ته حقوق اساسی نيازمند سامان و روشی علمی است و متولی برای پژوهش نخواهد داشت. تدوين و توضيح اين دست از قواعد نانوش

 مند اين دسته از قواعد بشناسد. حقوق اساسی الزم است تا جايی برای بررسی روش

ای از نارسايی و ناتوانی مفاهيم حقوق اساسی امروز و نمايندگان پديدار شدن اين مفهوم، در توضيح دو سطح قانون اساسی، نشانه

خواهی در انديشه آموزگاران اين دانش و رسد بريده بودن رابطه حقوق اساسی و مشروطهن است. به نظر میآن برای فهم مسائل آ

محدود شدن حقوق اساسی به متون نوشته قانونی، دليل  اصلی غيبت چنين توضيحاتی در آثار حقوقدانان است. الزم است حقوق 

هايش آغاز کند. تنها به مدد مفهومی واقعی از قانون قانون اساسی در درس اساسی در ايران کوششی را برای وارد کردن اين مفهوم از

توان از زندگی واقعی قانون اساسی تصويری درست به دست داد و جايی را برای بررسی قواعد نانوشته حقوق اساسی باز اساسی می

 کرد.  

که در کند، مفهومیعملکرد حقوق اساسی بازی می ای را در فهم نظام و ساختاراين مفهوم از قانون اساسی نقش حلقه گمشده

های حقوق اساسی جايی برای توضيح آن وجود ندارد. غيبت اين مفهوم، فهم حقوق اساسی را در ايران به حالت تعليق درآورده درس

تواند میکند و نمیدر آموزش حقوق آن جاست که رابطه قاعده حقوقی را با منابع آن قطع است. صدمه بزرگ غيبت چنين مفاهيمی 

های حلمبنای اين قواعد را توضيح دهد. فقدان اين مفهوم در حقوق اساسی تحليل و توضيح مسائل آن را به سوی توضيحات و راه

 صوری و ظاهری برده است.

 

 ضمانت اجرای قانون اساسي

چه به اختيار و به ميل خود وانهاده شوند به نانقانون اساسی در مقام اثر مجلس مؤسسان الزام آور است. اما تابعان قانون اساسی چ

خيال اين که ضمانت اجرای قانون اساسی به »گونه که سی يس گفته است: حکومت آن، به سادگی، گردن نخواهند گذاشت. همان

نهاده تابعان آن وا تواند باشد. قانونی که اجرای آن به خواست و ميلخواست و به اختيار تابعان آن وانهاده شود جز طمع خامی نمی

بست ويران هايش بر دوش ساکنانش بنا شده باشد، پيداست که چه سرنوشتی در انتظار اين خانه از پایای است که پايهشود مانند خانه

 دبنابراين برای قانون اساسی بايد ضمانتی انديشيد. ضمانتی غير از ميل و خواست و حسن نيت تابعان آن؛ نيرويی که بتوان 11«.است

 حکم قانون را بر تابعانش تحميل کند.

ضمانت اجرای قانون هميشه يکی از بنيادهای قاعده حقوقی بوده است. از نظر فقيهان در جايی که مقتضی موجود و مانع مفقود 

ت عنوان حکل مجعول شرعی مسبوق بالعدم ... حتی يدخل ت»است. به تعبير ايشان: « مجعول شرعی مسبوق بالعدم»نباشد قاعده حقوقی 

                                                      
 ترجمه سيدناصر سلطانی، در دست انتشار.« قانون اساسی چيست؟». فرديناند السال، 11

11. Discours du 2 thermidor, cité par O. Beaud, La puissance de l’État, PUF, p. 257. 



نايينی در تنبيه االمة  18«.ترتب الحکم عقالً ال شرعاً. الن الحکم يترتب علی وجود مقتضيه و عدم مانعه عقالً، ال علی عدم مانعية الجعلية

انع و داند. از نظر نايينی با نبود چنين مرا برای جلوگيری از شکسته و پايمال شدن قانون، الزامی می« مسدد و رادع خارجی»بينی پيش

تواند باشد. مقصود از و جز طمع خام نمی 14است« چشم تبريد به آتش داشتن»رادع خارجی توقع احترام به قانون اساسی همچون 

فته، و المراد باحتمال المخال»امکان نقض قانون اساسی از سوی حاکميت، امکان عقلی اين نقض است و نه امکان حقوقی )شرعی( آن؛ 

 1۱«.ال شرعاًامکان وقوعها عقالً و 

ای از هنجارها الزاماً بهترين راه ضمانت مشروطيت و جمهوريت نظام قالب و عنوان قانون اساسی در مقام يک قانون و مجموعه

اعتمادی به قدرتی که هرگاه خود را بی 16؛«کنداعتمادی است، چرا که حد قدرت را معين میقانون اساسی ]تنها[ يک سند بی»نيست. 

رو قانون اساسی اعالميه و يا، به ها و اصول قانون اساسی تجاوز و تعدی کرده است. از اينو مهارگسسته ديده به حقدور از نظارت 

که واقعاً بتواند به محض آمدن بر روی کاغذ، حقی را در است نه اين 11«چند جمله بر روی کاغذ»تعبير مقاله نويس صوراسرافيل، 

رقراری های واقعی قدرت تا باساسی و تحقق حق در بيرون معلق و وابسته به کوشش در حوزهبيرون محقق کند، بلکه اجرای قانون 

 موازنه ای ميان نيروهاست.

ای سياسی است که حداکثر اخالقاً تعهدآور است. دفتر و ديوانی است قانون اساسی، در غياب ضمانتی مؤثر، تنها برنامه و اعالميه

 که نيرويی توان تحميل احترام به قاعده حقوقی را نداشته باشداما سياست، به لحاظ حقوقی، مادامیهای زيبا برای حاکمان. از توصيه

شوند. قانون اساسی اگرچه قانون های سياسی حتی در صورت نقض احکام قانون اجرا میآزاد از اعتنا به آن است و اعمال و برنامه

   11شرعاً( برتری آن را ناديده بگيرد. تواند )عقالً البرتر و عالی است اما قانونگذار می

                                                      
 .119-111هـ.ق، المطبعه علميه، صص  1419، تحقيق الشيخ عباس محمدآل سباع، 8محمدحسين اصفهانی، حاشية کتاب المکاسب، ج.  18

. اين تعبير در بيان نايينی ۱1-۱6ق، بی نا، ص  1814، با مقدمه و پا صفحه و توضيحات سيدمحمود طالقانی، تنبيه االمة و تنزيه الملة. محمدحسين نايينی،  14

ا از اين رو ر بدين معناست که چنين تقاضايی مانند آن است که: از آتش بخواهيم که به جای سوزاندن و گرم کردن، سرد کند. نايينی اين توضيح و اين مثل

هايت رساندن توصيف، نشان دهد که با نبود مانع و رادع خارجی در برابر قدرت مستقل و الحد و در غياب نهادی همسنگ با قدرت شاه، می آورد، تا با به ن

 داساس باشد، همان قدر عبث که از آتش بخواهيم که نسوزاند و نجوشاند، بلکه سرانديشانه و بیتواند تاچه حد خامچشم داشتن به اجرای قانون اساسی می

م دستمان نه تنها از دامان عصمت معصوم بلکه از ملکه تقوی و عدالت و عل»کند! يا اين که حراست گوسفندان را به گرگ بسپاريم. از نظر نايينی، وقتی که 

قوه  جی ... به جای آنها گرفتاريم ... صيانت اين اساس شورويت ... جز بگماشتن مسدد و رادع خارمتصديان هم کوتاه و به ضدحقيقی و نقطه مقابل آن

سستی را است. نايينی در اينجا گ« به صرافت طبع اين متصديان عادتاً از محاالت و مانند حراست گوسفند را به گرگ واگذاشتن»غيرممکن است و « عاصمه

ممکن « یشتن مسدد و رادع خارججز بگما»انديشه سياسی شيعی آشکار کرده است که بنابر آن در غيبت معصوم صيانت از اساس مشروطيت و حقوق ملت 

 است. « عادتاً از محاالت»رها کرد که « به صرافت طبع اين متصديان»توان دفاع از اين حقوق و اساس مشروطيت را به ميل و نيست و نمی

. سيداحمد خوانساری، 118، ص 8۱، ج 1861، تصحيح شيخ عباس قوچانی، دارالکتب االسالميه، چاپ سوم، تهران، جواهر الکالم. محمدحسن نجفی،  1۱

 . ۱۳، ص ۱، تصحيح علی اکبر غفاری، تهران، مکتبة الصدوق، ج جامع المدارک

16. Benjamin Constant, Fragments d'un ouvrage abandonné sur la possibilité d'une constitution républicaine dans 

un grand pays, Livre VIII, Ch. 8.  
 . 8، ص 1۳. صوراسرافيل، ش  11

11. Eisenmann, Charles, La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d’Autriche, Economica et 

presse universitaire D’Aix-Marseille, 1986, p. 22 ; O. Beaud, À propos des écrits de théorie du droit de Charles 

Eisenmann, Droits, N° 36, pp. 189-200. Barthélemy et Duez, Traité de droit constitutionnel, Éd. Panthéon-Assas, 

Paris, 2004, p. 222. 
ورت ص تواند مواد اين قانون را به مجموعه قواعدی که ضمانت حقوقی دارند تبديل کند. در ايناز نظر آيزنمن اين جاست که وجود دادگاه قانون اساسی می

شود. اما نبايد در اهميت دادگاه قانون اساسی اغراق کرد. چرا است که قانون اساسی در هيأت قانون بنيادينی که مبنای اعتبار حقوقی همه اعمال است ظاهر می

 سی است.که کارکرد مؤثر اين نهاد هم فرع بر توازن قدرت و رابطه نيروهاست و بنابراين نهادی مانند نهادهای ديگر نظام سيا



ترين محور در اجرای قانون اساسی است و اجرای تمام قوانين و مقررات صورت زيرين و پرتويی از انوار آن توازن نيروها، اساسی

و اجتماعی  قتصادیکند و تابعی از روابط ميان نيروهای سياسی، انظم عالی هستند. هر قانونی در دستگاه توازن ميان نيروها عمل می

 است؛ پشتوانه اجرای هر قانونی چنين توازنی است. يک قانون اساسی مؤثر قانونی است که بازتابی از ساختار واقعی قدرت باشد. 

ها اجتماعی قانون اساسی وجود دارد. جايگاه اين حق ها يا حدود تعيين شده بر قدرت و وزن سياسیرابطه مستقيم ميان ضمانت حق

ضامن هر تحولی در « حضور نيرومند و آگاه مردم»و « وزن حضور مردم»کاهد. قانون اساسی است که از موارد نقض آن میو وزن 

 است. برای تفسير درست و خوب هر متن« سرّ تحقق مطالبات»و « شرط اصلی»احترام به قانون اساسی است و چنين وزن و حضوری 

تی است که در چنين حال»هايش زندگی کند و برای آن کوشش کند ، با خواسته«ودحتی اگر متن ضعيف باشد؛ ملت بايد قوی بش»

تواند و مطالبات روشن آنان می« حضور نيرومند و آگاه مردم»در آينده « هر نوع قانون اساسی»در «. روی از متن ممکن نيستامکان کج

پذير است. بنابراين برای فهم تضمين اجرای قانون اساسی، های ملت باشد، در غير اين صورت هر نوع تفسيری از آن امکانمدافع حق

 گيری کلی نظام سياسی بايد نظر داشت. به آنسوی متن قانون اساسی، يعنی به جهت

ول کند تمايز نهاد و به اين ترتيب واقعی بودن اصبينی میهايی که پيشهايی که اعالم، و ضمانتدر قانون اساسی بايد ميان حق

کند. را سنجيد. اجرای قانون اساسی در اين جا نسبتی وثيق با انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد و آزادی احزاب و ... پيدا می قانون اساسی

کند. اين حضور است که به آن الفاظ و عبارات خواه با نشان دادن حضور خود از الفاظ و عبارات قانون پاسداری میملت مشروطه

ر نامه ميرزا يوسف خان مستشارالدوله به مظفرالدين شاه آمده است، کافی نيست که تنها به حقوق دهد. به تعبيری که درنگ می

دريافت مستشارالدوله از نسبت ميان استناد و تمسک به حقوق و توازن نيروها شايسته دقت و تأمل است.  19خودشان متمسک بشوند.

 الملل در نامه خود آورده است.رصه سياست بينمستشارالدوله اين مفهوم را با نظر به موازنه نيروها در ع

تعادل و توازن نيروهای سياسی شرط الزم برای اجرای قانون اساسی است و اين تعادل سياسی آميزه ای از تجربه مبتنی بر تاريخ 

دی روابط قوا بنخواهی و زندگی سياسی يک ملت است تا آن که ناشی از يک تدبير فنی و سازکاری حقوقی برای چارچوبمشروطه

ترين حَکَم و واالترين نگاهبان و پاسدار جلوگيری از مطلقيت قدرت و تمرکز قوا در هر جامعه مردمند. متن باشد. نخستين داور، مهم

 1۳د.تری دارقوانين اساسی بسيار مهم است ولی اجرای با پشتوانه آن در هر جامعه و مشارکت خالق مردم در حفظ آن اهميت بيش

شود دهد بنابراين اجماع و وفاقی برای اجرای آن در جامعه ديده نمینون اساسی نوشته روابط واقعی نيروها را بازتاب نمیهنگامی قا

سليقه دهد تا قانون اساسیشود، زمينه ای که امکان میدر کنار اصول قانون اساسی نوشته پديدار می« زمينه شناوری»و به همين دليل 

 ای و سيال فهميده شود. 

ط های نبود آن است. اگر عبارات و الفاظ قانون اساسی نوشته رواباز ديدگاه فرديناند السال چنين رفتارهايی با قانون اساسی نشانه

واقعی نيروها را بازتاب دهد، هيچ گاه در يک مملکت چنين فريادهايی نخواهيم شنيد. در برابر چنين قانون اساسی ای هر کسی با 

ای، نهايت رد و مراقب خواهد بود تا زياد به حريم آن نزديک نشود. هرکس در برابر چنين قانون اساسیفاصله حرکت خواهد ک

با چنين  دهد، آنجااحتياط و خويشتنداری را به خرج خواهد داد. جايی که قانون اساسی نوشته روابط واقعی ميان نيروها را بازتاب می

در مقام عمل » و بازگشت به قانون اساسی را شعار اتحاد و اتفاق قرار دهند. جايی کهشويم که گروهی وفاداری پديده ای مواجه نمی

پافشاری  ها، فهم و تشخيص خود اصرار وشود و هر کس به نظرات، خواستهيا برداشت و تفسير قانون اساسی از موارد شبهه اجتناب نمی

                                                      
 .111-111، صص 1 ، جتاريخ بيداری، «نامه ميرزا يوسف خان مستشارالدوله به مظفرالدين شاه. » 19

 .1۳1-1۳1، صص «شأن نزول تعادل قوا و نزول شأن آن». قاضی، ابوالفضل،  1۳



ع و تامّ بر اين حقيقت است که اين فرياد، فريادِ بيم است يا اين که در ای قاط، نشانه«دهدکند و آن را اصل، محور و مبنا قرار میمی

  11قانون اساسی نوشته چيزی هست که مغاير با قانون اساسی نانوشته و روابط واقعی نيروهاست.

ند. کند تا هرکسی با رعايت حريم آن حرکت کنيرویِ آگاهی مردم است که قانون اساسی را به شاقول و ميزان و معيار تبديل می 

داند، و کند که وجوب حفظ او را بحامل حقوق وقتی از حقوق خود استفاده سعادت می»نويسد: به تعبيری که طالبوف تبريزی می

« قدسه انسانیحفظ حقوق از وظايف م»بنابراين « تشويق و تقويت نمودن... و بی حقيقت زيستن است بفهمد که از حق گذشتن ناحق را

 11«.اشخاص مسلوب الحقوق فی الواقع معدوم الوجودند»است زيرا 

های گاه که نويسنده رساله يک کلمه او را از کوششميرزا فتحعلی آخوندزاده، در گفتگو با ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، آن

ن کند که نبايد حل و فصل همه چيز را از وضع قوانيکند، به مستشارالدوله يادآوری میخود و همکارانش برای تدوين قوانين آگاه می

کند. بايد به ساختن و بنای چنين شرايطی انديشيد. قانون توقع داشت. بلکه شرايط و عواملی هستند که قانون در ذيل آن عمل می

تا انتشار  عموميت نپذيرد و« علوم و معارف فی مابين کل اصناف ملت از اعلی و ادنی و وضيع و شريف، بال استثنا»که اساسی مادامی

هم که افراد اهالی مملکت به صاحبان حق و ستواند کارگر باشد. هنگامینمی« ريشه افکندن در باغ خياالت کل مردم»اين مطالب و 

شبان و کشتکار و تاجر و عطار نيز آن استعداد را داشته باشند که وزراء دارند و جميع »د و در تصويب و نظارت امور عموم ترقی کنن

مرجعيت و وزن قانون اساسی،  18توان توقع اجرای قانون )اساسی( داشت.می« ملت در جميع تدابير اوليای دولت شرکت داشته باشند

 14«.صر استفقط به التفات و تنبّه ملت منح»به تعبير محمدحسين نايينی، 

سدد و م»کند و حيات قاعده حقوقی را به وجود ای ديديم که نايينی چگونه بر اين وجه قاعده حقوقی تأکيد میباالتر در نمونه

خواهی در ايران است که به چنين وجهی از قاعده ها در تاريخ مشروطهداند. نايينی يکی از بهترين نمونهوابسته می« رادع خارجی

دهد ح میرود و توضيتر مین آن توجه نشان داده است. او در ادامه چنين دريافتی از قانون اساسی و مشروطيت پيشحقوقی در تضمي

چنين نيرويی « فقط»های ديگر است، فرادست همه قدرت تنها داور و دادبان قانون اساسی است، و قدرتی 1۱،«التفات و تنبه ملت»که 

ی احترام به قانون اساس« منحصر»التفات و تنبه ملت، از ديدگاه مجتهدان حقوق اساسی، ضمانت  تواند از قانون اساسی صيانت کند.می

است. نايينی با تکيه بر دانش اصولی و فقهی « منحصر»ای در چنين التفات و تنبه« فقط»ضمانت قانون اساسی  16و حقوق ملت است.

ضعيف قاعده جعلی حقوقی، چنين عباراتی نوشته است. عبارتی که  خود و به پشتوانه وجود اين آگاهی در ميان فقيهان، از ماهيت

 توان يافت.شوند: هيچ مبنای حقوقی برای الزام به احترام و تبعيت از قانون اساسی نمیامروز نيز از زبان حقوقدانان نامداری شنيده می

11 
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سپتامبر  8ر آخرين ماده اولين قانون اساسی فرانسه )اند. دنويسندگان قانون اساسی نيز بر اهميت و مقام چنين ضمانتی آگاه بوده

مجلس شورای ملی قانون اساسی را به وفاداری و راستی قانونگذار، شاه و قضات، به التفات و تنبه پدران »( گفته شده بود: 1191

 118قسمت اخير ماده «. گذاردت میخانواده، همسران و مادران، به شور شهروندان جوان و به بيداری و پايداری همه فرانسويان، به امان

فرانسه، در ذيل عنوان ضمانت حقوق، نيز همين سازکار ضمانت از قانون اساسی را پيشنهاده است: جمهوری فرانسه  1198قانون اساسی 

ايتاليا  1941دسامبر  11يکی از مواد پايانی قانون اساسی «. گذاردها به وديعه میها و فضيلتاش را در پيشگاه همه ارزشقانون اساسی»

همه افراد ملت و همه نهادهای دولت بايد از قانون اساسی هم چون قانون بنيادين جمهوری وفادارانه »کند: همين مفهوم را بيان می

نگهبانی از »دهد: دست میيونان چنين مفهومی از ضمانت قانون اساسی به 191۱همچنين آخرين ماده قانون اساسی «. پاسداری کنند

هايی که برای ها سپرده شده است، آنان که حق و تکليف دارند تا به هر وسيله ممکن در برابر تالشانون اساسی به مهين دوستی هلنق

دهم، ور میبه همگان دست»در قانون اساسی جديد اسپانيا نيز آمده است: «. شود مقاومت کنندبرانداختن خشونت آميز قانون اساسی می

 11«.ها، خاص و عام، که نگاهبان و نگران قانون اساسی باشند، که پايه و اساس دولت استبه همه اسپانيايی

انون تواند بر رسم دولت غلبه کند و با تغيير و ترميم عبارات قداشته باشد. اسم قانون اساسی نمی« وجود معنوی»قانون اساسی بايد 

احکام و اصول قانون اساسی برای آن که تضمين شوند بايد احترام به آن  19توان منتظر بود تا رسم دولت قلب ماهيت نمايد.اساسی نمی

ود. شمار رباشد که ترک آن و تجاوز به آن در ديدگان عموم ملت قبيح و در زمره منکرات و معاصی به« واجبات»هم چون عمل به 

نهاد و نه میکه شاه بر قانون اساسی دستيامیتا مردم نگران اجرای قانون اساسی نباشند قانون اساسی متصور نيست. در مشروطيت هنگ

ن محض مخالفت با قانو»کرد مردم کرد و سپس بر خالف آن قانون و عهد و پيمان خويش رفتار میبه وفاداری آن سوگند ياد می

توانه ن موجودی و پشچني« وجود معنوی»های برای مخالفت با قانون اساسی نشانه« هيجان داشتن»نگران بودن و  8۳«اساسی هيجان داشتند

اجرای آن است. وقتی که افراد اهالی مملکت يا قوای حکومت نگران قانون اساسی هستند اين نگرانی و هيجان شرط امکان اجرای 

ک توان به پاسداشت آن دل بست. در يای در زندگی مردم نداشته باشد نمیقانون اساسی است. قانون اساسی تا چنين مقام و مرتبه

پنجه فوالدی »قدرت  81وری تک تک شهروندان ديده بان قانون اساسی هستند و نگهبانی از آن امر همگانی و عمومی است.نظام جمه

منوط به اين هيجانات پيوسته است و هرچقدر که ملت برای اجرای آن انديشناک و نگران باشند به همان اندازه قانون  81«قانون اساسی

 اساسی نيرومندتر و احترام برانگيزتر است.

او « طيطوسيونخيال کنس»های ميرزاتقی خان اميرکبير و از ديدگاه چنين مفهومی از قانون اساسی شايد بتوان پرتويی بر کوشش

های بسياری را برای فراهم آوردن مقدمات وجود آن آغاز کرده کوشش« خيال کنسطيطوسيون»انداخت. امير پيش از آشکار کردن 

منتظر »های او در آخرين مرحله قرار داشت که او برای نوشتن و علنی کردن آن در سلسله مراتب کوشش« خيال کنسطيطوسيون»بود. 

اش دست نيامد و او تنها در آخرين لحظات زندگیدر طول زندگی سياسی ميرزاتقی خان هيچ گاه به« المج»و « موقع»بود. اين « موقع

                                                      
 .4بند  11۳. ماده  11

 Beaud, Olivier, La puissance de l’État, PUF, Paris, pp. 256-261. 
جان اشاره میکار رفته است و به قالب بیکارآمدی نداشتن بهدر متون سياسی پيش از مشروطيت در معنای وجود مؤثر و « وجود معنوی نداشتن». مفهوم  19

«. اردای وجود معنوی نددانستند هيچ وزارتخانهديگر در نظرها غريب نبود که غالم علی خان ]پدرعزيز السلطان[ وزير تجارت شود زيرا همه می»کرده است. 

 .  181، ص 1841های ايران، کوشش حافظ فرمانفرمائيان، تهران، کتاب الدوله، بهالدوله، خاطرات سياسی ميرزا علی خان امينعلی امين

 .1، ص 1۳. صوراسرافيل، ش  8۳

81. Peter Häberle, L’État constitutionnel, trad. Fr., Economica, PUAM, 2004, p. 230. 

 .۱-4، صص 1. صوراسرافيل، ش  81



های موقع و مجال، در ديدگاه ما به حقوق اساسی، به معنای لحظه 88ای، در گفتگو با ميرزايعقوب، پرده برداشت.از چنين خيال و انديشه

های ميرزاتقی خان از اين ديدگاه تالشی برای فراهم آوردن چنين است. کوشش برقراری توازنی در رابطه نيروهای عرصه سياست

های ميرزا تقی خان بازسازی رابطه نيروها به سود حکومت قانون موقع و مجالی برای آغاز نوشتن قانون اساسی بود. غايت کوشش

ن دن چنان موقع و مجالی هر کوششی برای نوشتن قانونوشت. و نيک آگاه بود که تا فرارسياو به واقع با عمل قانون اساسی می 84بود.

ه ترين کار ممکن بوده است، که هر گاه کرسد که از نظر امير، نوشتن قانون اساسی سادهاساسی ناانجام خواهد ماند. چنين به نظر می

آشکار  د در موقع و مجالی مناسبباي« خيال کنسطيطوسيون»داشته است که توان اين کار را کرد. او باور میموقع و مجالش برسد می

شود. پيش از نوشتن قانون اساسی بايد در انديشه شرايط اجرای آن بود. تالش برای ايجاد تغيير و دگرگونی در روابط نيروها در کشور 

 قا يابد.و ب و اصالح آن به سود ملت؛ همه اين کارها بايد پيش از نوشتن قانون اساسی انجام بشوند تا قانون اساسی بتواند دوام

های ميرزاتقی خان درس ميرزاحسين خان سپهساالر و دوست و همکار او ميرزايوسف خان مستشارالدوله، از اين جهت از تجربه

، حتی اگر «کاغذ چند جمله بر روی»نگرفته بودند که اولين قانون اساسی نوشته را به ناصرالدين شاه پيشنهاد کردند. ترديدی نبود که 

توانست ماهيت امور و روابط نيروها را قلب کند. ايشان توجه نداشتند که نوشتن قانون اساسی کمترين نهاد، نمیدستينه میشاه بر آن 

ها هم چيز ممکن بود. قانون اساسی نوشتن آخرين مرحله کار است، اگر قانون اساسی نارس و پيش از موعد نوشته شود، کف خواسته

 دست نخواهد آمد.به

را نبايد الزاماً در اطراف اصول نوشته قانون اساسی توضيح داد بلکه اساس دولت در بسياری از موارد با متن نوشته  حقوق اساسی

آن را  کند و منطققانون اساسی يکی نيست. حقوق اساسی در چنين مواردی محل جريان قدرت و قواعد حاکم بر آن را شناسايی می

اساسی، بدون برخورداری از ابزارهای قدرت، تحرير نادرست محل نزاع است. فرديناند  دهد. پافشاری بر اصالح قانونتوضيح می

ردند، کهايی از جامعه، پای در يک کفش کرده و بر نوشتن )و اصالح( قانون اساسی اصرار میای، وقتی گروهالسال در چنين هنگامه

و کجاست.  «فهمند که قانون اساسی چيستدهند، هيچ نمیسر می از مملکت که فرياد قانون اساسیهمه بورژوازی و نيمی »گفته بود: 

تغيير و تبديل در روابط نيروها و گسترش جامعه مدنی همه به معنای حد زدن بر قدرت الحد حاکميت و مقدم بر اصالح عبارات و 

 الفاظ قانون اساسی است. 

اظ زن نيروهاست و نه تغيير عبارات حقوقی و گزينش الفقبض و بسط حقوق ملت يا اجرای قانون اساسی تابعی از فربه شدن توا

دمد. های واقعی قدرت و تالش برای توازن نيروهاست که در الفاظ و عبارات قانون اساسی جان میدقيق. يعنی کوشش در عرصه

های کوشش از اين رو لحظه 8۱توان فعل تصور نمود.بايد نوشت، بلکه بايد آن را عمل کرد، قول را نمیبنابراين قانون اساسی را نمی

اند و ...( هايی که در قانون اساسی آمدههای مدنی و دفاع از حقهای واقعی قدرت )پايه گذاری و بنا کردن نهادها و انجمندر حوزه

 های ساختن بنای قانون اساسی و اساس دولت است.لحظه

ات حقوقی و گزينش الفاظ دقيق و جامع و مانع. نهادهای مدنی شود و نه با نوشتن عبارهای مدنی ساخته میقانون اساسی با کوشش

تجلی گاه اصول قانون اساسی هستند، هر اصل قانون اساسی و هر حقی که در آن آمده است نيازمند صدها نهاد مدنی است که متولی 

از حيّز امکان خارج »قانون اساسی  که نهادهای مدنی در جامعه قوت و قدرت نگيرند اجرایصيانت از حريم و حرم آن باشند. مادامی

های خواهان پديدار شده بود و از اين رو بود که در اساسنامه برخی از انجمنچنين آگاهی در ميان مشروطه«. بلکه محقق البطالن است
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از قانون اساسی نه  خواهان سنگر دفاعاز نظر مشروطه 86ها بوده است.از اهداف آن« حمايت از قانون اساسی و اجراء مواد آن»مشروطه 

زاده، ای از نجف به تقیبوده است. اسداهلل موسوی در نامه« های واقعی قدرتدر حوزه»در گزينش الفاظ دقيق قانون بلکه در تالش 

در دوران مجلس اول، پس از برشمردن ارکانی که اجرای هر قانون اساسی بر آن استوار است، شرايط پيشرفت مشروطيت را چنين 

همان نحو که دولت درصدد تخريب است بايد عقالی ملت هم درصدد تقويت قانون اساسی باشند و جلوگيری از »دهد: یتوضيح م

 سياسی قانون اساسی است. ۔ترين ضمانت اجرای اجتماعیيا جامعه مدنی اساسی« عقالی ملت»های تالش 81«.تدابير آنها ]بکنند[

ر ملت اگ»نويسد: توضيح شرايط حفظ و دفاع از مشروطيت و قانون اساسی آن، میآبادی در نامه ديگری، و در محمدحسين علی

مستقله نفوذ خود  عنوان سلطنتاطمينان به دولت نداشته باشد چنين دولتی مشروطه نيست و با اوضاع سابقه هيچ فرقی ندارد و اجانب به

توان يعنی نمی»نويسد: آبادی در ادامه نامه اش میعلی«. فهمندها بهتر از ما حقيقت امر را میرا زياد خواهند کرد. برای آن که آن

ها نمود. ديگر آن که مجلس اگر بخواهد از دول سندی در اين باب تحصيل نمايد ابداً مثمرثمر جلوگيری از آن 81عنوان مشروطيتبه

. وی «توانا باشد برای حفظ حقوق خويشنيست. برای آن که حقوق هيچ دولت و ملتی منظور نخواهد شد مگر آن که آن ملت قادر و 

کرد و امروز جز  پس بايد تحصيل قوه»گيرد: کند و نتيجه میالملل منطق سخنش را باز میهايی در قلمرو روابط بينسپس با بيان نمونه

يا جمهوريت « ن مشروطيتعنوا»کند: اسم و آبادی آگاهانه تأکيد میگونه که علیدر واقع همان 89«.اتفاق و ترويج علم چاره ای نيست

تواند از نقض قانون اساسی جلوگيری کند، بلکه قانون اساسی بايد وزن و واقعيت خارجی داشته باشد تا بتواند در برابر همگان نمی

آبادی در ادامه سخنان ميرزا يوسف خان فرازی کند و کسی را يارای گردنکشی در برابر حکم آن نباشد. سخنان علیگردن

« حقوقتنها به»و « عنوان مشروطيتبه»دوله است که باالتر آورديم، هر دو سخن از منطق يکسانی پيروی می کنند: تمسک مستشارال

 کافی نيست.

در انقالب فرانسه شورای انقالب شهری يا کمون پاريس، که نقشی بسيار قاطع و حساس در انقالب ايفا نمود و به موازات آن 

خوريم که غرض از ايجاد اين گونه محافل، انتخاب و اعزام برمی ”société populaires“ن به نام همچنين به تعداد زيادی انجم

آموزش همشهريان و تنوير افکار آنان بود بر اساس مبادی واقعی »نماينده به مجلس شورای ملی نبود. هدف، به قول روبسپير، صرفاً 

بود و اين روح تنها  4۳«روح مشترک»زنده ماندن قانون اساسی وابسته به  .«ن کندقانون اساسی و انتشار نوری که بقای اين قانون را ممک

  41«.شهروندان با هم به امور نوعی و عمومی و مصالح سرزمين نياکان خود بپردازند»گرفت که در مجامعی شکل می

های بودند و در کشمکش ئمیها مراکز غليان داانجمن»های مدافع مجلس در مشروطيت همين نکته بود: اهميت وجود انجمن

مشروطه بدون مرکز اتکاء سر نخواهد گرفت و »اند که خواهان سخت آگاه بودهمشروطه 41«.مجلس با دولت تکيه گاه مجلس بودند

متفق  دادند تا در موقع لزوم همه روی يک اصلروی اين نظر هر چند نفر که با هم تجانس و اشتراک منافع داشتند جمعيتی تشکيل می

که در مالقات با برخی از نمايندگان ، هنگامی181۱شوال  1۳محمدعلی شاه، روز چهارشنبه  48«.باشند و بتوانند از آزادی دفاع کنند
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و « ايندنممداخله به تمام امورات سياسی و دولتی و مجلس پارلمنت می»ها جلوگيری شود، که مجلس تقاضا کرد تا از کار انجمن

دانستند که همسنگی و توازن ميان مجلس و دربار به ياری چنين که نيک می ؛ از نمايندگان ـ«وليد فساد استو ت مقصودشان بی نظمی»

به موجب نظامنامه اساسی اجتماعات آزاد است و برای تنظيم آن هم »يی ممکن شده است ـ پاسخ شنيد: « مرکز اتکاء»و « تکيه گاه»

  44«.شودای نوشته مینظامنامه

اق آنان گيرد و به ياری اتحاد و اتفهستند که مجلس از آن نيرو می« مراکز غليان دائمی»ها ن دريافته بودند که انجمنشاه و درباريا

پراکنند. در ها میتوازن نيروها ممکن شده است. آنان دريافته بودند که بقای مشروطيت و قانون اساسی بازتاب نوری است که انجمن

دند و کربا هم گفتگو می« شوداگر خراب شود بر سر همه خراب می»که « خانه مشترک»و « خانه نوع» ها بود که مردم دربارهانجمن

« نظارت»های دوران مشروطيت از جمله وظايف اعضاء انجمن زدند. در نظامنامه يکی از انجمنخطوط روح مشترکی را نقش می

   4۱بوده است.« باشندو تسويه دعاوی میبه داوير دولتی که مأمور اجرای قانون »کردن از گوشه و کنار 

ار و پود ، ت«خانه نوع»و « خانه مشترک»و شور درباره مسائل « تصويب و نظارت امور عموم»ها بود که با گفتگو درباره در انجمن

ا از اين خواسته دست بودند. شاه امها میهای مجلس و بازوان آن در ميان تودهها از اين رو شعبهشد. انجمنتنيده می« روح مشترک»

گرفت. احمد کسروی در توضيح علت اصرار و پافشاری محمدعلی شاه در مخالفت با ها را پی میداشت و برچيدن انجمنبر نمی

شاه به درستی دريافته و  46«خواهان را از ميان برد و به آنان چيره گرددخواست بدين سان نيروی مشروطهمی»نويسد: ها میانجمن

 ده بود که غلبه بر مجلس با تحليل بردن پشتوانه آن در ميان توده شدنی خواهد بود. تشخيص دا

انون ق« صاحبان»ها کردند. انجمنکرد و شهروندان از آن استفاده میطور ملموس جلوه میها تنها جايی بودند که آزادی بهانجمن

حمله »ز ها از نظر نمايندگان چيزی جای شاه برای جلوگيری از انجمناساسی و ارکان راستين آن و مدافعان آزادی بودند. بنابراين تقاض

ر توانست متصور باشد که کسی بخواهد از کار آنان جلوگيری کند و بنبود و جنايتی از اين بزرگتر عليه مشروطيت نمی« به آزادی

هايی پيدا کرده پراکند آگاهین مردم میها و نوری که در مياخواهان به نقش انجمنمشروطه 41های آنان محدوديت بتراشد.کوشش

داشت: یخواهان يک معنا متواند باشد و اين هر دو در نزد مشروطهها جز به معنای تعطيل مجلس نمیو دريافته بودند که تعطيل انجمن

شاه و دربار نيز که  41«.ها و اجتماعات مشروعه را هر کس جلوگيری بکند معنيش اين است که مجلس شوری بايد تعطيل شودانجمن»

خواهان را داشتند و به فراست راه چيره شدن بر مشروطهاز خواسته خود دست بر نمی« فهميد]ند[حقيقت امر را می»بهتر از ديگران 

 يافته بودند.   

شد؟ اما از  مفقود خواهند از ديدگاه چنين مفهومی آيا به صرف اصالح عبارات و الفاظ و يا نوشتن قانون اساسی ديگری موانع

ديدگاه نظريه حقوق اساسی، مانع عمده در اصالح قانون اساسی، در ضعف مفرط مبانی نظری برای چنين اصالحی است. در نظريه 

حقوق اساسی ايران اثری که موانع اجرای قانون اساسی را در افقی تاريخی و نظری طرح کرده، و تجربه اولين قانون اساسی ايران را 
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دست حقوق اساسی در ايران در غيبت رويکردی های تاريخی آن را توضيح داده باشد وجود ندارد. نظريه تهیاده و درسدر برابر ما نه

تواند از عهده آنچه که طرفداران اصالح قانون اساسی برای نوشتن تاريخی و نظری دچار چنان رخوتی است که به هيچ وجه نمی

« ای بنويسيمانون اساسیق»کند: طلبند برآيد. فعلی که گوينده عبارات باال بر آن تأکيد میمی« متفاوت با قانون اساسی جهانيان»قانونی 

 در انديشه و« بنويسيم»آگاهی از مفهوم و معنای قانون اساسی نهفته است. فعل نوشتن است. در کاربرد اين فعل برای قانون اساسی بی

« نوشتن»گونه که گفتيم نهند. درحالی که همانو روابط نيروها نمی« بر روی کاغذچند جمله »بيان کسانی برجسته است که تفاوتی ميان 

ترين کار در اصالح امور است، و اصرار و پافشاری بر اصالح عبارات و الفاظ، به تعبير يکی از سياست ورزان، قانون اساسی ساده

 نيست. « به امور عارضی و فرعی»چيزی جز پرداختن 

ها برتری دارد. های ميرزاعبدالرحيم طالبوف مقايسه کرد. سخنان طالبوف از يک جهت بر اين گفتهان با گفتهتواين سخنان را می

ک کنند دهد که بايد اصولی تدارآنجا که پس از انتقاد از نظامنامه اساسی به نويسندگان متمم آتی قانون اساسی مشروطه آگاهی می

انی آفرين قوم اير« استعداد»االجتماع بر آن صحه گذارند و بر ند. اصولی که دانشمندان علمايران را بساز« اداره ديموکراتی»که پايه 

شناساندن عدالت به »تر و واقعی تر از پيشنهاد باالست که با نوشتن قانون اساسی در پی خوانند. اين بخش از سخنان طالبوف، انديشيده

نويسد: اين کنند. طالبوف در پی انتقاد از نظامنامه اساسی، مینون اساسی تأکيد میقا« نوشتن»است. اما در يک نکته هر دو بر « جهانيان

به قرار »ولی حقوق سلطنت « نظامنامه که االن در دست ماست قانون اساسی نيست ... مسلماً حقوق ملت تا يک درجه مشخص گشته»

کوسه و ريش پهن در عالم نيست. سلطنت مشروطه و  شود،در يک مملکت دو حکومت نمی»کند است. تأکيد می« سابق مبهم مانده

نويسد: ها بپردازد، میدر ادامه پس از يادآوری نکاتی که قانون اساسی بايد به آن«. استقالل ]سلطنت[ داعی خنده داخله و خارجه است

الی ملت ن کاری که برای وکاولي»بنابراين « صالح ملک و ملت در تشييد اصول قوانين مشروطه و کمال تأليف قانون اساسی است»

مادامی که تغييری در روابط نيروهای حاضر در صحنه قدرت رخ نداده است چنين  49«واجب است تأليف قانون اساسی است.

خواهان چنين معناست. طالبوف پس از پيروزی مشروطيت و استقرار مجلس و تغيير موازنه قدرت به سود مشروطهپيشنهادهايی بی

 باشد. تواند درستست و سخن او نيز تنها در چنين شرايطی و با نظر به وقوع چنين تغييری در موازنه نيروها میپيشنهادی داده ا

گويی قانون اساسی هم پودينگ است که بتوان از روی دستور طبخ درست »نبايد درباره قانون اساسی چنان سخن گفت که 

دن فکر اصالح قانون اساسی به ميان مردم و چانه زنی برای بردن آن در صحن پردازان قانون اساسی معتقدند پيش از برنظريه ۱۳«.کرد

  ۱1ای از کوشش نظری، دست کم، دو نسل برای آن تدارک ديده شده باشد.بايست پشتوانهعلنی سياست، می

به سنگ بايد  سنگ افتد، بلکه آن را آجر به آجر وقانون اساسی چيزی از جنس نوشتن نيست و نه با نوشتن است که به کار می

ساخت. اکنون زمان آن فرارسيده است که با اين غلط رايج و همه گير وداع کنيم و خود را برای مفهومی ديگر از قانون اساسی آماده 

يک ملت بايد با عمل و به فعل قانون اساسی  ۱1آيد.های همه روزه و پيوسته به دست میو با کوشش« در گذر زمان»کنيم. قانون اساسی 

 بنويسد. 
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کند وجود داشته در ميان مجلس مؤسسان مشروطه اين آگاهی از ماهيت قانون اساسی و مجموعه عللی که قانون در آن عمل می

در مقايسه با آن  ۱8«.صرف نوشتن نبايد باشد بايد محل اجرای آن را مالحظه کرد»گفتند: است. آن نمايندگان هنگام نوشتن قوانين می

ع قوانين که برخی از نمايندگان پافشاری بر وضهايی از پسرفتی در دريافت ما از قانون اساسی است. هنگامینشانه ها اين سخنانآگاهی

؛ «امروز ما بايد وضع قانون نماييم. اگر تاکنون قوانين را وضع کرده بوديم خيلی کارها پيشرفت کرده بود»گفتند: کردند و میمی

قوانين ]را[ مثل خشت روی هم گذاشتن فايده ندارد. ... قانون بايد اجرا شود. ... » ر پاسخ گفت: ميرزاابوالحسن خان معاضدالسلطنه د

تر بنژامن کنستان نيز چنين ديدگاهی به قانون اساسی را نقد کرده پيش ۱4«.شود مملکت را اصالح کردبه اين قانون اساسی فقط نمی

م همه قانون گوييگوييم قانون اساسی! حق داريم. همچنين وقتی میکنيم و میوقتی بر قانون اساسی تأکيد می»نويسد: بود. او می

کنيم. کنيم فقط قانون اساسی، اشتباه میکنيم، باز هم حق داريم. اما وقتی اضافه میکاست آن پافشاری می کم واساسی، و بر اجرای بی

همه آنچه که برای اجرای قانون اساسی ضروری است، فقط چنين بايد تنها بر اين سخن پای فشرد: قانون اساسی، همه قانون اساسی و 

  ۱۱«.تواند کارساز و کارگر باشدای میانديشه

 است. بنابراين نبايد از قانون« مسبوق به عدم»قانون اساسی مانند همه احکام حقوقی مادامی که شرايط اجرای آن فراهم نباشد 

وقی بيش از اندازه پای فشرد. ابزارهای حقوقی مسلماً اهميت دارند اما کارآمدی اساسی طلب معجزه کرد. نبايد بر اهميت متون حق

رأی باشند. صدا و همها وجود داشته باشد و پذيرفته شده باشند و همه با قانون همقطعی ندارند مگر آن که اجماعی برای اجرای آن

  ۱6ا ديد.های ضمانت حقوقی قانون اساسی را آشکارتوان محدوديتدر اين جا می

 هزار از اين قوانين نوشته شود ]دولتيان[ دست»که در زمان تصويب قانون ممنوعيت رشوه در مجلس اول گفت: سعدالدوله هنگامی

ن تنها با نوشتن قانو» به همين وجه محدوديت ضمانت متون حقوقی نظر داشت. يا آنجا که می گفت: ۱1«از کارهاشان نخواهند کشيد

هايی که به آخوند خراسانی و عبداهلل مازندرانی در يکی از نامه ۱1همين نکته را به يادها می آورد. «واهد شدخرابی مملکت مرمت نخ

ت اساس قويم مشروطي»اند، پس از يادآوری اين که در اين شرايط مجلس دوم در اعتراض به حضور قشون روس در خاک ايران نوشته

مان در خطر و حقوق وطنيّه و ملّيّه بلکه بشريّه مان لگدکوب ]شده[، و ل و روح ملیمان در تزلزو استقالل وطن بلکه ارکان ديانت

کنند ه میبه ماهيت قاعده حقوقی اشار« تکليف دينی اسالمی زياده بر اين به انتظار نشستن و دست روی دست گذاردن را اقتضا ندارد

سکوت تا کی؟ انتظار تا چند؟ و اگر مجرد الفاظی است بدون  الملل مرعی و قوانين آن منظور استاگر حقوق بين»نويسند: و می

واقعيت و خالی از حقيقت البته عموم علما و قاطبه مسلمين هم از مقتضيات اسالميت خود رفع يد نخواهند کرد و عجالتاً مجاهده 

فقيهان نجف، از آنجا که «. سريعاً اقدام شودخواهی است ... بايد اقتصاديه ترک امتعه روسيه بالکليه، که اولين قدم دينداری و وطن

نها به ت»ـ بنابراين است « مجعول شرعی مسبوق بالعدم»ای بر اجرای آن شناختند ـ که در غيبت ارادهماهيت قاعده حقوقی را نيک می
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ستدالل گام های ا« تمجرد الفاظی است بدون واقعيت و خالی از حقيق»کنند، بلکه آنجا که قاعده حقوقی نمی« حقوق خود تمسک

 ۱9دادند.خود را به آن سوی قاعده حقوقی تسری می

پيشوای سی کرور »دهد. او پس از بيان اين نکته که های پيشين اين تمايز را نشان مینويسنده روزنامه صوراسرافيل رساتر از گفته

نبيه را قابل رتبه و مقام و هر کس را اليق ت نفوس که نه با کسی خصومت دارد و نه با احدی خصوصيت و بدون رو دربايستی هر که

اما بديهی است که قانون يعنی چند جمله بر روی کاغذ، خودش »گويد: می«. دهد همان قانون استو سياست است پاداش و کيفر می

  6۳«.تواند مجرا شود و البته قوه مجريه مخصوصی الزم داردبه خودی خود نمی

ای در قلمرو قدرت و رابطه نيروهاست. ای در حقوق که مسئلهخواهی در درجه اول نه مسئلهطهطور که باالتر گفتيم مشروهمان

.. بايد عقالء و غيرتمندان  و مجاهدين تبريز را ملتفت کرد .»نوشتند: خواهان بر چنين حقيقتی سخت آگاه بودند، وقتی میمشروطه

خط نيست. هر دستخطی يک دليل واضح بر بی ميلی سلطان و وزراء به دستزيرا که امضاء قولی در اين باب مفيد نيست ... اطمينان 

مسبوق »دهند خواهان آگاه بودند که الفاظ قانون در حضور واقعياتی که بر خالف آن گواهی میمشروطه«. ]است[. بايد مطمئن نباشيد

ط اجرای در ادامه چنين دريافتی از شراي«. ر امضاء نيستچنانچه با بودنِ اين، اطمينان ب»نوشتند: است و بنابر همين آگاهی می« به عدم

تفويض رياست قوشون برّی و بحری به شخص سلطان تناقض با قوانين »افزايد: قانون اساسی و مشروطيت نويسنده عبارات باال می

 مجلس گرفته خودش مشروطيت است در ايران. زيرا که حاال سلطان مخالف است، وقتی که رياست با او شد معاش قوشون را از

مستقالً به قوشون خواهد رساند، کيف ما يشاء هرکه را بخواهد معزول و منصوب نمايد. الزمه اين مطلب آن که وجهه عسکريه عموماً 

به طرف شخص مستقل خواهد شد. ابداً مجلس را نخواهند شناخت. هر وقتی بخواهند با چنين قوشون هيئت مجلس را متفرق و معدوم 

  61«.ردخواهند ک

ها و هيچ يک نتوانست توپ 61«يک صندوق دستخط»و نه « های مکرر شاهقسم»خواهی در ايران نشان داد که نه تاريخ مشروطه

سپاه شاه را از حرکت به سوی مجلس باز ايستاند. بنابراين نه سوگندهای شداد و غالظ شاه و نه انشای دقيق متون حقوقی، که مفاهيم 

اند و حتی گاهی متون حقوقی مهم 68توانند ضامن اجرا و احترام به قانون اساسی باشند.در آن جاگير شده، نمی عادالنه و دقيق حقوقی

 تر از ذخيره اش آب بدهد. تواند بيشارزش حياتی دارند اما نبايد همه چيز را از آن انتظار داشت. قانون مانند چاهی است که نمی

رفته اند، گسياسی بوده۔گير بوده و دامن بسياری از کسان را، که فاقد آموزش حقوقین همهچنين دريافتی از قانون اساسی در ايرا

)خورشيدی(  111۱خود قانون اساسی »است. آل احمد نمونه ديگری از اين دست است. او درباره قانون اساسی مشروطه گفته بود: 

های دهقان را وکراسی را در نظر دارد. مفاد آن در عمل، تودهکارانه است که نوع بسيار محدودی از دميک سند محتاطانه و محافظه

دارد ... شامل هيچ تغيير اجتماعی نيست، چه رسد به از اِعمال حقوق سياسی خود، چنان که در قانون اساسی تعريف شده، محروم می

ون ی و اجتماعی دست و بالش در کادر قانانقالب اجتماعی. ... و با اين همه پنجاه سال است که روشنفکر مملکت برای هر اقدام سياس
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کند. اين متنی که اساسی بسته مانده است. اين متنی که حکومت هر چهار صباح يک بار به نفع خود تفسير و توجيه و تعويضش می

  64«.شد کهنه بودحتی وقتی ترجمه می

گوييم بخواهيم منطق سخن وی را دنبال کنيم بايد بآل احمد در اين سطور، قانون اساسی را به متنی نوشته فروکاسته است. چنانچه 

گونه که فريدون آدميت در نقد رويکرد غير تاريخی آل که اشکال در گزينش عبارات و الفاظ وضعی قانون اساسی بوده است. همان

نيز قوانين بعدی ناکامیبه همين قياس  6۱«.توان در نفس قانون اساسی جستمشروطيت را در دوران بعد نمیناکامی »احمد گفته است: 

. بسته شدن نيست بلکه محصول چنين تغيير و تحولی است« انقالب اجتماعی»يا « تغيير اجتماعی»در نفس آن قوانين نيست. قانون وسيله 

 .دست و بال روشنفکر و هر عضو ديگری از جامعه و نهادهای آن تابعی از توازن نيروها و نه عبارات و الفاظ قانون اساسی است

های باال درباره قانون اساسی در برجسته کردن قانون اساسی نوشته و ناديده انگاشتن متن نانوشته اساس گيریوجه مشترک موضع

ت دانست، اما از فضيلچيزی درباره قانون، حقوق، حکومت قانون، قانون اساسی و ... نمی»دولت و روابط قدرت است ديدگاهی که 

اساسی نوشتنی و ترجمه کردنی نيست و پيش از نوشتن هر قانونی روابطی واقعی در آن جامعه حاکم قانون  66«.خاموشی عاری بود

 است که قانون ناگزير بايد به منطق آن روابط تن دهد و بيانی از آن روابط باشد. 

ه کار افتد، اساسی بپنداشتند اگر قانون کردند، آنگاه که میخواهان در يک جا اشتباه میاحمدکسروی گفته است که مشروطه

تأکيد بر جعل قانون و عزل نظر از روابط نيروها در گفتار کسانی که هم چنان بر نوشتن قانون  61افتند.توده مردم به راه پيشرفت می

 ههايی از تکرار اشتباهی است که تاريخ نويس مشروطيت از آن حذر دادکنند، شايد، نشانهاساسی و قانون اساسی نوشته پافشاری می

 بود.

، در توازن نيروها و نه در سطح حقوقی و در قانون اساسی نوشته است. با محدود کردن خود «اجرای قانون اساسی»محل نزاع در 

توانيم دريافت دقيق و درستی از اساس دولت به دست آوريم. اساس دولت به قانون اساسی نوشته فروکاسته به قانون اساسی نوشته نمی

برای فهم اساس دولت خواندن  61گيرد که نوشته نيستند، قواعدی که ريشه سياسی دارند.ن قواعدی را نيز در برمیشود، اين قانونمی

ويژه به رويه عملی و جاری که از اين اصول وجود دارد مراجعه قانون اساسی نوشته کافی نخواهد بود بلکه بايد به متون ديگر و به

 ی را در روابط نيروها نظاره و رصد کنيم. و فراز و نشيب اصول قانون اساس 69بکنيم

ن گاه توان شنيد، آهای آن را از زبان محمدشاه قاجار میها با پشتوانهای از دريافت نادرست از رابطه ميان قانون يا عهدنامهاما نمونه

د. محمدشاه وقتی با تهديد که در جريان محاصره هرات توسط سپاه ايران که آن شهر را در آستانه سقوط و تصرف ايران قرار دا

ارس را به مضبوطی بندرات و ف»مواجه شد، گفت: « کشيمما به فارس و شيراز قشون می»انگلستان، که اگر محاصره هرات رفع نشود 

بسازيم،  رها، که در بندتر از صد قلعه و توپمحکم»و آن عهدنامه را « دانستيممضبوط می»ميان ايران و انگلستان « همان عهدنامه دولتی

محمدشاه پس از به قتل آوردن ميرزا ابوالقاسم قائم مقام اين سخنان را گفته است. قائم مقام پيش از آن که به دست شاه «. دانستيممی
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و به تعبيری که باالتر از آخوند خراسانی  1۳ها به توپ و قلعه استخفه شود، با آگاهی از الزامات سياست گفته بود که اعتبار عهدنامه

 ها مجرد الفاظی هستند بدون واقعيت و خالی از حقيقت.آورديم: در غياب چنان نيرويی عهدنامه

قوقی دارد. تر و مقدم بر معنای ححقوقی نيست بلکه وجه اخالقی و سياسی آن اهميتی بيش ديديم که قانون اساسی تنها مفهومی

شود ناگزير بايد دامن توقف شد و به ويژه آن جا که قانون اجرا نمیبنابراين در فهم و توضيح قانون اساسی نبايد در سطح حقوقی م

رسد سوی منطق حقوق کشاند تا بتوان نسبت ميان قاعده حقوقی و واقعيت بيرونی را به روشنی نشان داد. به نظر می استدالل را به آن

توان هايی که گفته شد میکرد. با توجه به نمونهتوان راهی به تجديد نسخه حقوق اساسی باز با چنين دريافتی از قاعده حقوقی می

د چنين شونتيجه گرفت که وجود و هستی قانون اساسی جدا از اجرای آن نيست. يعنی آن جا که به اصول قانون اساسی عمل نمی

ه به نی نوشتاساسی وجود ندارد، يعنی محتوای آن اصول، عمالً، در زمره اساس دولت و شروط ضمن عقد حکومت نيست، اگرچه مت

 11.لنام قانون اساسی در ميان متون قانونی وجود داشته باشد. بنابراين احکام مندرج در اين متن احتمالی و بالقوه هستند و نه قطعی و بالفع

« وقوع»اين اند اما شده« واقع»ها و اصول مندرج در قانون اساسی به تعبيری که در آغاز مقاله با تکيه بر مفهومی در عقد وقف گفتيم حق

 نيست.« تحقق»الزاماً به معنای 

 

 نتیجه گیری

ها با اجرای قانون اساسی ای برای توضيح نسبت اين کوششکاستی نظريه حقوق اساسی در ايران آنجاست که نتوانسته است نظريه

قلمرو و موضوع »و تمايز آن با « حقوققلمرو و موضوع علم »تدارک کند. چشم بستن بر رابطه ميان قانون اساسی نوشته و نانوشته به نام 

ای برای اجرای قانون اساسی ايجاد کرده است. چنين ديدگاهی به حقوق موانعی را در راه انديشيدن و تدارک نظريه« علم سياست

قانون اساسی  های مختلفهای حقوق اساسی را به متون قانونی نوشته فروکاسته است. فهم اليهاساسی ناخواسته افق مطالعات و پژوهش

توان بر اين پديده تودرتو و چنداليه اشراف يافت. ها میها و مفاهيمی است که از گذر آننيازمند فراهم کردن مجموعه ای از آگاهی

وی تواند به دريافتی از وجهی از سياست بيانجامد. جستجعزيمت از حقوق نه بر حسب اتفاق و نه نظرگاهی جامع و مانع است، بلکه می

بيرون ماندن  11ها و سنن حقوقی و آثار نظری ببندد.کنيم نبايد راه را بر مطالعه تاريخ، رويهياد می« حقوق اساسی»که از آن به  آنچه

های مجاور، بسياری از حوادث تاريخ حقوق اساسی ايران از تيررس نگاه حقوقدانان ثمره رويکرد ما به حقوق و قطع ارتباط آن با دانش

 خواهی، است. شروطهاز جمله تاريخ م

خواهی در ايران، اجزاء تاريخی مفهومی واقعی از قانون اساسی را، از دريچه هايی به تاريخ مشروطهکوشيديم تا در رفت و برگشت

ی توانند در تدوين چنين مفهومخواهی در ايران که میچشم حال و در پرتو مسائل حال، گردآوری کنيم. فرازهايی از تاريخ مشروطه

قانون اساسی به کار آيند. مفهومی که بتواند در توضيح قانون اساسی و اصول آن به قانون اساسی زنده چشم داشته باشد و تحوالت از 

های حقوق اساسی تابعی از فراز و نشيب زندگی قانون اساسی است. اين مفهوم آن را رصد کند. در اين ديدگاه بخش مهمی از درس

گيری اين مفهوم تر کنيم. پین و ترجمه مقاالت ديگری پی خواهيم گرفت تا وجوه گوناگون آن را روشناز قانون اساسی را با نوشت

 برد.از قانون اساسی تالشی است برای طرح نارسايی که، از نظر ما، نظريه حقوق اساسی در ايران از آن رنج می
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Introduction historique à la question de l'application de la constitution en 

Iran 
 

 
Résumé  
Au cours de la dernière décennie, l’émergence d’une force et d'une demande 

sociale ont amené le gouvernement à s'attacher à l’application de la 

Constitution. C'est ainsi qu’une institution a été mise en place afin de surveiller 

l’application de la Constitution et les atteintes à cette dernière. Quand cette 

institution a trouvé ses limites dans ses moyens d’agir, en l’absence d'un 

équilibre des forces, un nouveau concept politico-juridique est apparu chez les 

hommes politiques, qui allait au-delà de la dimension juridique de l’application 

de la Constitution ; un concept qui, pour expliquer la question, ne se limitait pas 

aux termes et au langage du droit. L'apparition de ce concept nous a rappelé que 

la Constitution en tant que phénomène multidisciplinaire ne se réduit pas à la 

simple dimension du droit. Jusqu'ici, le droit constitutionnel iranien ne se 

disposait pas de concept pour expliquer, d’une manière méthodique, la condition 

de possibilité de l’application de la constitution. C'est par ce biais que nous 

allons étudier l’histoire constitutionnelle de l’Iran, afin d'aborder autrement la 

condition de l’application de la constitution. A travers ce concept nous 

envisageons de réorganiser les matières historiques concernant l’application de 

la Constitution. Nous allons proposer l’introduction de ce concept dans l’étude 

de la Constitution et du droit constitutionnel. Nous somme convaincu que le 

droit constitutionnel iranien doit repenser les limites des termes juridiques pour 

expliquer les questions qui concernent la Constitution, et par cette observation 

introduire un langage plus adapté dans les études constitutionnelles, qui ne se 

réduise pas à une langue formelle. Un tel concept pourra permettre de relever 

certains défis. Selon nous le fait de ne pas avoir donné une place favorable à un 

tel concept de la constitution a eu des effets néfastes sur l’état du développement 

du droit constitutionnel en Iran. 

 

Les mots clés : la constitution non écrite, la constitution écrite, l'application de 

la constitution, les rapports de force.  

 

 

 


