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 1تمايز ميان قوه موسس و قواي تاسيسي
 

 

 2بيژن عباسي

     . 

         چکيده 

اجتماعي عمده اعم از انقالب، تشکيل يک حکومت مستقل در يک سرزمين، کودتا -از آنجايي که پس از يک تحول سياسي         

 آزاديهاي ملت و سازماندهي نوين تشکيالت سياسي کشورو غيره، وجود يک پيمان سياسي تازه ميان مردم و دولت که مبين حقوق و 

باشد و نظم حقوقي جديدي را رقم زند، ضرورت مي يابد، زمامداران نوين ممکن است به يکي از  شيوه هاي مختلف، دست به 

ين منسوخ و يشتدوين و تصويب هنجارهاي اساسي نوين جامعه )قانون اساسي( بزنند. با تصويب قانون اساسي جديد، نظم حقوقي پ

نظم نويني استوار مي گردد. نظم اخير حاوي اصول و ارزشهايي خواهد بود که براي دست يافتن به آن، تحول يادشده رخ داده است. 

اصول و هنجارهاي ياد شده که توسط نخستين قدرت موسس حکومت جديد )قوه موسس( وضع شده است، بايد توسط نهادهاي 

و مردم رعايت گردد. قوه موسس با تعبيه قوه بازنگري و شيوه تجديد نظر، راه بازبيني در قانون اساسي تاسيس شده در قانون اساسي 

را هموار خواهد کرد تا قواي زاده شده توسط قانون اساسي )قواي سه گانه( بويژه قوه قانونگذاري، نتوانند همانند يک قانون عادي 

 به بازنگري در اصول قانون اساسي بپردازند.

تمايز ميان قوه موسس و قواي تاسيسي، بازتاب تفاوت ماهوي و شکلي ميان هنجارهاي اساسي و هنجارهاي عادي در يک          

 دولت قانونمند است. بنابراين پيش از پذيرش اصل تفکيک قوا، بايد معتقد به اصل تمايز ميان قوه موسس و قواي تاسيسي باشيم.

 

 ديهاي ملت، حکومت.قانون اساسي، آزا کليد واژه ها:
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 مقدمهـ 1

 

. همو به بررسي 1منتسکيو، قدرت يک حکومت را به سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه تقسيم مي کند

اره دو ، کها مي پردازد. اما همانگونه که منطقاً متصديان اين سه قوه تاسيسي يعني پادشاه، دو مجلس و دادگاه

قوه  از کجا ناشي مي شود؟ وتخصيص اختيارات اين سه قوه، به تفکيک،  قدرت اين سه» مي کند: رمالبرگ ذک

 « 4مي گيرد؟ چگونه صورت
بخش حقوق اساسي ويژه در ه در پاسخ به اين دو پرسش، منتسکيو در جاي جاي کتاب روح قوانين خويش، ب

 .و از آن مي گذرد 6، اما به حل آن نمي پردازداست ، مساله قوه موسس را طرح کرده5انگليس

بايد گفت، اين، قانون اساسي است که قواي تاسيسي مجريه، قانونگذاري و قضاييه را خلق مي  ولي 

 کند و اين سه قوه، نشات گرفته از قانون اساسي مي باشند.

اسيسي مي ت يقانون اساسي، محصول قوه موسس است و تدوين و تصويب چنين قانوني تعبير به  عمل

. اين قوه، قوه تصويب، بازنگري و نسخ 7نظام سياسي تعيين مي شوند يکن، اصول و پايه هاي آريق شود که از ط

قواعدي حقوقي است که دربرگيرنده حقوق ملت، موقعيت قدرت سياسي و تشکيالت حکومتي است. اين قوه، 

 آن ) قانون اساسي( برهمگان تحميل خواهد شد.  به طور مستقل و آزادانه عمل مي کند و محصول

 

به قوه تدوين و تصويب  قانون اساسي، قوه موسس نخستين و به قوه تغيير و تجديدنظر در آن، 

 قوه بازنگري قانون اساسي گفته مي شود.

 

 

 ـ تخصيص اختيارات قواي سه گانه2
 

اما ضروري است که قواي سه ست، ا قسيم و واگذاريتواحد و غير قابل  ،درست است که حاکميت

سبب مي شود که هيچيک از اين سه قوه نتواند با نسخ يا   زيرا اين امر  .از يکديگر منفک وجدا باشند  گانه

 ناديده گرفتن هنجار برتر) قانون اساسي ( حاکميت را در انحصار خود بگيرد.

 اما تخصيص اختيارات اين سه قوه، به تفکيک، چگونه صورت مي پذيرد؟ 

                                                 
1 MONTESQUIEU (CH.), De l’esprit des lois, livre XI, chapitre VI (Texte établi et présenté par Jean 

Brethe de la Gressaye, Paris, Société Les Belles Lettres, 1995, t. II, p. 63-77). 
4 CARRE DE MALBERG ( R.), Contribution à la théorie générale de l’Etat, t.II Paris, Sirey, 1922( 

réimpression par CNRS, 1962), p.516, note 10.   
1 MONTEQUIEU (CH.), op. cit. , p. 63-77. 
6 CARRE DE MALBERG (R.), op. cit. , p. 516, note 10. 
7 GREWE (C.), RUIZ FABRI (H.), Droit constitutionnel européen, Paris, PUF, coll. « Droit 

fondamental », 1995, p. 50.  
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هي به نظريه قوه موسس منت اًاشاره مي کند، نظريه تفکيک قوا بايد لزوم 8همانگونه که کاره دو مالبرگ

اختيارات  که صالحيت تخصيص بايد به وجود  قوه اي برتر و مقدم بر اين سه قوه قائل بود شود. بنابراين، منطقاً

و اين قوه  ،نظريه قوه موسس مي گشايد ايرا بروي ادامه مي دهد، نظريه تفکيک قوا، راه   ميان آنها را دارد.

يارات سه قوه، اخت. به ديگر سخن وسيله قانون اساسي، صالحيتهاي سه قوه را تعيين مي کنده موسس است که ب

به اين  اراختياراتي ، ناشي از قانون اساسي است. همچنين قوه موسس با تصويب و يا بازنگري در قانون اساسي

وسيله  هدهد. بنا براين قواي تاسيسي، قوايي حکومتي هستند که ساختار و وظايف شان بمي اختصاص  سه قوه

قانون اساسي تعيين شده است. به عبارت ديگر اين قوا، قوايي هستند که به اجراي صالحيتهاي حقوقي مختلف 

ز پيش استقرار ا يحکومت و نظم يک تنها با وجود  در چارچوب قانون اساسي مي پردازند. پس اين قوا حکومت

برعکس، قوه موسس، خارج و پيش از يک حکومت   يافته ) قانون اساسي ( وجود خواهند داشت؛ در حالي که

 نيازي به وجود حکومت نيز نخواهد داشت؛ زيرا اوست که هنگامي که هنوز هيچ حکومتي در مي شود وپديدار 

. خالصه 2اي قدرت سياسي را تعيين مي کنديعني شرايط اجر ؛  را خلق يحکومت ، سرزمين وجود ندارد  يک

 درحالي که قوه موسس، قوه اي فراحکومتي است. ،قواي تاسيسي، قوايي حکومتي هستند  آنکه

، چه نهادهايي از حکومت بايد به اجراي صالحيتهاي مختلف حقوقي دولت  به طور مشخص اما

 قوقيه عنوان قواي اجراي صالحيتهاي مختلف حدر پاسخ مي توان گفت، از آنجايي که قواي تاسيسي ب بپردازند؟

نهادهايي که از اين صالحيتها بهره مندند، همان قواي تاسيسي خواهند   حکومت تعريف شده اند، دراين صورت

 بود.

دانيم، عمدتا براي  حکومت، سه گونه صالحيت حقوقي را برمي شمارند که  همانگونه که ما مي 

ت: در اين راستا، سه نهاد تاسيسي خواهيم داش اري، اجرايي و قضايي؛ بنابراينصالحيتهاي قانونگذ :عبارتند از

 قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه.

نمي تواند توسط قواي سه گانه به نهادهاي  ياختياراتچنين مطرح مي شود که   اين انديشهدر ادامه، 

 .10اشدب ا مجاز دانستهپيش بيني کرده يطور مشخص ه بآنها را  مگر اينکه قوه موسس ،ديگر واگذار شوند

 يصالحيت يتغيير و جابجايبنابراين اگر مجلس، اختيار تصويب قانون را به دولت واگذار کند، دست به 

سي صالحيت، خالف قانون اسااين  واگذاري در نتيجه زده که برابر قانون اساسي، مجاز به انجام آن نبوده است. 

 .11خواهد بود

 

 

 

                                                 
8 CARRE DE MALBERG (R.), op. cit.,  t.II, p. 515 

2 BURDEAU (G.), Traité de science politique, t. IV, Paris, L.G.D.J., 1969, p. 184 

10 VEDEL (G.), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, p. 118 

از سوي قوه مقننه به قوه مجريه و اتخاذ تصميم  توسط دولت به صورت اليحه قانوني درفرانسه   امر تصويب قانون و دادن اختيار تام اريگذوا 11 

 و در امور مالي صورت گرفت ودر ايران در دهه چهل انجام شد. ل دو جن  جهانيدرخال
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 تمايز ميان قوه موسس و قواي تاسيسي در اياالت متحدهـ پيشينه 3

 

نرا نيز آ، حق تغيير و بازنگري در نمايدنمي تواند قانون اساسي تصويب  همانگونه که قوه تاسيسي 

ب قانون بنيادي، قانون اساسي بايد زير نظارت تصويچنين تعرض به  جلوگيري ازنخواهد داشت. بنابراين جهت 

قوه تاسيسي به تنهايي اختيارتجديدنظر در قانون اساسي را نداشته باشد مگر همچنين  رد وکننده خويش قرار گي

 تغييرات پيشنهادي را تصويب کند. قوه بازنگري ،اينکه

  االت متحدهنخستين بار در اي که  اين عقايد، نتيجه اصل تفکيک ميان قوه موسس و قواي تاسيسي است

خاطرنشان کرده 11، نماينده ايالت کانکتيکت 19فيالدلفيا، اوليور السورت 1787اجرا گرديد. در مجلس موسسان 

که مجلس اعتقاد به اين» د. به نظر وي : نبود که مجالس قانونگذاري، صالحيت بازنگري در قوانين اساسي را ندار

ريده قانون آف ،زيرا خود اين مجلس ؛  رناکي استقانونگذاري حق تغيير قانون اساسي را دارد، انديشه حقوقي خط

. اما در عمل نخستين قوانين اساسي اياالت آمريکاي شمالي هميشه اصل تفکيک ميان قوه موسس 14«اساسي است

و قواي تاسيسي را اجرا نکردند. برخي از اين اياالت، قوه بازنگري قانون اساسي خويش را به مجالس مقننه 

 هبدين  صورت ک ؛وردندآطور کامل به مرحله اجرا دره ما برخي ديگر اصل يادشده را بمنتخب خود سپردند؛ ا

  بنابراين .د، موردتجديدنظر قرار گيراست قانون اساسي بايد به همان ترتيبي که تصويب شدهآنها، تصميم  طبق

قانون منظور تجديدنظر دربه  تنها   ،نآقوه بازنگري را به مجلس موسسان ويژه اي واگذارکردند که اعضاي   آنها

 اساسي انتخاب مي شوند.

، طرفداران اين اصل به پيشرفتهاي درخور 1787به هنگام تشکيل مجلس موسسان فيالدلفيا در سال  

مجلس موسسان را براي بازنگري در  ساالر نمايندگان اين مجلس، از يک سو، شيوه مردم .11دست يافتند توجهي

 مجالس اياالت نيز حق تصويب نهايي در امر تجديدنظر در قانون اساسي را دارند(،قانون اساسي پذيرفتند )البته 

ودداري خ به کنگره دو مجلس از سوي ديگر، از واگذاري امر تصويب نهايي در بازنگري قانون اساسي و بويژه،

 ،انون اساسيدر ق کردند. در قانون اساسي اياالت متحده نيز کنگره تنها مي تواند به صورت پيشنهاددهنده اصالح

اما اختيارتصويب نهايي امر بازنگري، مي تواند خواه با مجالس اياالت باشد، خواه  ؛آغازگر روند تجديدنظر باشد

با مجلس موسسان ويژه اي مرکب از نمايندگان مردم، که به منظور تجديد نظر در قانون اساسي انتخاب گرديده 

 تحده(.اياالت م 1787قانون اساسي  1) ماده  اند

قواي  ست وااصل تفکيک و تمايز ميان قوه موسس و قواي تاسيسي حاکم  اکنون در آمريکا بنابراين 

 تاسيسي به تنهايي حق اصالح و تغيير قانون اساسي را ندارند.

 

                                                 
19 Olivier Ellsworth 

11 Connecticut 

14 Cité par ZOLLER (E.), Droit constitutionnel, Paris, PUF, coll.  « Droit fondamental », 1999, p. 71 

 79پيشين، ص 11 
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 ـ نظريه سي يس درباره تمايز ميان قوه موسس و قواي تاسيسي4

  

، انقالبي معروف 16نخستين بار توسط امانوئل سي يس تاسيسي ميان قوه موسس و قواي اصل تمايز

نها ت  مطرح گرديد. به عقيده وي، که مبدع نظريه قوه موسس است، اين قوه  علمي فرانسه، به صورت يک نظريه

خاطر  يوبه ملت تعلق دارد و قواي تاسيس شده توسط قانون اساسي، قوايي چندگانه و منفک از يکديگرند؛ اما 

يا به  17و همه چيز، منبعث از مردم دهستن اين سه قوه، بدون هيچ تمايزي، ناشي از اراده عمومي » نشان مي کند:

 . همچنين وي معتقد است. بنابراين، اين سه قوه، ناشي ازيک قوه برتر و واحد هستند 18«عبارت ديگر ملت است 

براي اينکه قانون  ه ديگر سخن؛ ب12« يک قانون اساسي پيش از هر چيز، مستلزم وجود يک قوه موسس است» که: 

 وجود داشته باشد. يبگذارد، پيش از آن بايد قوه موسس هستياساسي پا به عرصه 

 از آنفراتر و نظم موجود در ساز و کار قواي تاسيسي، ناشي از اراده اي خارج از آنهاست ،ازنظر وي 

. 90« ان است نسبت به قوانين فيزيکوضعيت اين قوا نسبت به قوه موسس، همانند موقعيت انس : »مدعي مي شود

يسي است. قواي تاسآن محصول کار  قانون اساسي زيرا ،حاکم بر قانون اساسي است ،قوه موسس» وي مي افزايد:

ملزم به اجراي قوانين و قواعدي ) قانون اساسي( هستند که حق بازنگري در آنها را ندارند... برعکس، قوه موسس 

ملزم به پيروي از قانون   پيش زاا زير ،ق است و توان انجام هر کاري را داردخودجوش و خال يداراي نيروي

[ بايد ]تصويب قانون اساسي ملت در بهره برداري از بزرگترين و مهمترين امتيازات خود  اساسي خاصي نيست.

به تدوين و تصويب قانون اساسي خود   از هر قيد و بند ماهوي و شکلي آزاد باشد و آنگونه که مي خواهد

. او بنيادي است مهم وي از نظر سي يس تمايز ميان قوه موسس و قواي تاسيسي امر  . بنابراين91« مبادرت ورزد

  در هر صورت» به روشني اين تفاوت را بيان مي کند: 99« طبقه سوم چه کساني هستند؟ »در کتاب معروفش به نام 

نراني همين تمايز را در سخ  وي دوباره«. بلکه اثر قوه موسس است ،تاسيسي نيست محصول قواي  قانون اساسي

 ( تکرار کرده است:1721ژوييه  9 0) ترميدورسال سوم انقالب فرانسه 9مجلس موسسان مورخ   نشست خود در

                                                 
16 Emmanuel Joseph Sieyès 

ت براي قانوني شدن تنها به ابراز نياز دارد، زيرا ريشه و سرچشمه قانوني بودن امري، فقط اراده و حاکميت ملي است و يا ه ملداراي ور ظبه ن 17 

هر وقت ملت چيزي را بخواهد، کافي است که آنرا اراده کند؛ اراده اش قانون برتر است » اينکه در جاي ديگر همين را تکرار مي کند و مي گويد:

 : به نقل از«. حدوديت بردار هم نيست و م
BASTIDE  P.), Sieyès et sa pensée, Paris, Puf, Hachette, 1970, p. 392 
18 « Exposition rationnée des droits de l’homme » lu au Comité de constitution le 20 juiellet 1789, 

Archives parlementaires, 1er serie, t. VIII, p. 256 ets. , Cité par Carré de Malberg, Contribution à la théorie 

générale de l’Etat, op. cit., t. II, p. 516    

 116ص  ،نپيشي12 

90 BASTIDE (P.), Sieyès et sa pensée, op. cit., p. 391 

91 BASTIDE (P.), L’idée de constitution, Paris, Economica, 1984, p. 140 

99  SIEYES (E.), Qu’est-ce que le Tiers-Etats, Paris, Puf, coll.  « Quadrige », 1982, p. 180 
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تفکيک ميان قوه موسس وقواي  و آن نظريه پا گرفت  1788 در سال  مقدسو  اي مفيد هانديش»  

]و سپس وي با  ؛ تاس شده ]علوم سياسي[ دانشي فراتر درپيشرفت گام برداشتن اين انديشه سبب است. تاسيسي

سي يس را در  هاي . در واقع بايد مجموعه نظريه91« غرور مي گويد:[ نظريه اي که از آن فرانسويها بوده است

. از نظر وي، اين ملت است 94اکميت ملي وسيستم نمايندگي پيوند دادح با نظرات وي در مورد باره قوه موسس

 .91که حق خلق قانون اساسي را دارد و هيچ چيزي ) شايد جز آزادي( باالتر از ملت حاکم نيست

البته گفتني است که تمايز ميان قوه موسس و قواي تاسيسي به منظور تجلي بخشيدن حاکميت در يک 

زيرا  ؛ليبرال و آزاديخواه استواربوده است انديشه اي  عکس، اين تفکيک بر پايهبلکه بر 96حکومت مطرح نشده

 به منظور محدود کردن قدرت يتمايز چنين  در فضاي پديداري اين نظريه، يعني عهد انقالب بزرگ فرانسه

 ويژه نهاد قانونگذاري و با هدف تضمين حقوق بشر ارائه گرديده است.ه نهادهاي تاسيسي، ب

نظريه انقالبي سي يس مبني بر اينکه، هميشه ملت متصدي قوه موسس است، مي توان گفت، در نقد 

نسخه حقوقي  يکتجربه ثابت کرده است که  و اصوال  اين نسخه براي هر رژيمي پيچيدني نيست ونيست چنين 

کومتي ح دي قوه موسس، که قوه اي فرااز پيش پيچيده شده براي يک دوران التهاب اجرا شدني نيست و تص

ا) واژگوني انقالب، کودت يک دارد که پس از ينبستگي به ا  است و پيش از استقرار يک دولت پديدار مي شود،

  خال حقوقي يکدولت پيشين( ويا جانشيني دولتها و...، قدرت در اختيار چه کساني است، زيرا آنها هستند که در

ه ساالر تصويب قانون اساسي( يا اينک تصميم مي گيرند قوه موسس در اختيار خودشان باشد )شيوه غير مردم

به عنوان مثال،  پس از کودتاي نظامي در يک کشور، تصويب  .97ساالر( باشند )شيوه مردممردم  عهده دار آن

 قانون اساسي جديد معموال به عهده مردم گذاشته نمي شود.

ي در حال .قائل است يوي براي ملت به عنوان متصدي قوه موسس، آزادي بي حد و حصر دوم اينکه، 

اخالق، حقوق  وقيد هايي از قبيل فرهن ، تمدن، آداب و رسوم، عرف، دين، هاکه ملت، هميشه با محدوديت

 مللي روبروست. طبيعي، حقوق بشر و قواعد بين

ون اساسي بايد به عهده يک قوه تاسيسي )اما در برخالف ديدگاه سي يس، بازنگري  قان  سوم اينکه، 

زيرا  ؛گذاشته شود نه برعهده قوه موسس نخستين ،قوه بازنگريبه نام عين حال فراتر از قواي تاسيسي سه گانه( 

و ود شجامعه هميشه در حالت انقالب، کودتا، جن  و جانشيني دولتها و... نيست که قوه موسس نخستين ظاهر 

از تصويب  پس  ون اساسي نيز، همچنان به فعاليت تاسيسي خود ادامه دهد. بنابراين اين قوهپس از تصويب قان

، برقرارشدن نظم جديد حقوقي و با تاسيس قوه بازنگري براي تجديد نظر احتمالي هر کشورنخستين قانون اساسي 

                                                 
91 Moniteur, réimpression, t. XXV, p. 293, cité par Burdeau (G.), Traité…, op. cit., t. IV, p. 176 

94 MEKHANTAR (J.), Droit politique et constitutionnel, Paris, Esca, coll.  « Droit public et sciences 

politiqes », 1997, p. 126 

( مشاهده کرد زيرا برابر اين قانون، ابتکار در 1721در قانون اساسي سال سوم انقالب فرانسه)سي يس را مي توان به روشني  دتاثير عقاي91 

( و 118، تدوين مواد مورد بازنگري دراختيار مجلس موسسان ويژه )ماده (117بازنگري فانون اساسي با مجلس قدماو مجلس پانصد نفره )ماده 

 (  گذاشته شده است. 149تصويب نهايي آنها  بر عهده مردم )ماده
96 BERLIA (G.), « De la compétence des assemblées constituantes », Revue française de droit public, 

1945, p. 356  
 «.قانون اساسي شيوه هاي تدوين وتصويب يک» همين نشريه، با عنوان:  9نگارنده در شماره گريد به مقاله بن 97 
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. به همين دليل است که در 98دهد بدون هيچ فعاليتي به بقاي خود ادامه مي ، امادر کنار ديگر قوا در قانون اساسي

ور متوازن( طه معموال با چند نهاد تاسيسي )ب  حقوق موضوعه کشورهاي مختلف مي بينيم تصدي قوه بازنگري

 و اغلب با حضور مردم است. 92از قبيل رئيس کشور، نخست وزير، مجلس، شوراي چند استان

 

 ـ رابطه ميان قوه موسس و قواي تاسيسي5

  

وجود  سلسله مراتب  يک ميان قوه موسس و قواي تاسيسي، مي توان گفت که ميان آنهادرباره رابطه 

 ،دارد؛ بدين ترتيب که قوه موسس، قوه اي برتر و باالتر از سه قوه تاسيسي است. به عبارت ديگر، تنها قوه موسس

و به تخصيص صالحيتها  زيرا اوست که بنا بر اراده خود، اين قوا را تاسيس  ،باشد نه قواي تاسيسي مي  حاکم

 ميان آنها مي پردازد.

گفتني است که تمايز ميان قوه موسس و قواي سه گانه، نخستين شرط تمايز ميان قانون اساسي و قانون  

عادي است. قوه موسس در صورتي مي تواند قوه برتر باشد که قانوني را که تصويب مي کند، قابل تغيير توسط 

 گذار عادي نباشد.   ويژه قانونه قواي تاسيسي ب

مواد  قانون اساسي که ناشي از اراده قوه موسس است، متفاوت »  همانگونه که ژرژ برليا ذکر مي کند: 

زيرا قانونگذارعادي حق دست درازي نسبت به آنها قرار دارند، و در موقعيتي برتر از آنها هستند از قوانين عادي 

 .10«که از قدرت قوه قانونگذاري بکاهداست بدين منظور پديد آمده   ]قوه بازنگري[ را ندارد. همچنين قوه موسس

 

 

 ـ معيارهاي تمايز ميان قانون اساسي و قانون عادي 6

 

 متفاوت از قانون عادي باشد؛ اما اين امر، چگونه وبه چه ترتيب ممکن است؟  قانون اساسي  بايد

  استناد کرد. بدين ترتيب که قانون اساسي به اصول 11نخست مي توان به  معيار موضوعي  در اين باره 

نمي دهد.  و ارزشهاي  بنيادي  حکومت و نظام سياسي مي پردازد، و به قوه مقننه اجازه تعرض به اين اصول را

)جز اين اصول و ارزشها(، در حيطه قانون عادي است و قوه موسس،  در حالي که ديگر مسائل و موضوعات

 هاي حقوق اعالميه  به عهده قوه مقننه گذاشته است. مثالً ، آنها را در راستاي اين اصول بنياديقانونگذاري درباره 

ائل برامر قانونگذاري قوه مقننه ق رايي هاو ممنوعيت هابرخي از موضوعات محدوديت براي  در هر قانون اساسي بشر

قانون ]عادي[، حق »  : فرانسه مقرر مي دارد 1782اعالميه حقوق بشر و شهروند  1 مي شوند. به عنوان نمونه  ماده

قانون]عادي[، » آن مي گويد: 8همين طور، ماده    «.حال جامعه را ندارد هممنوع کردن هيچ عملي جز اعمال مضر ب

                                                 
 ماندگاري يا ناپديد شدن قوه موسس نخستين، موضوع مقاله اي ديگر خواهد بود که بعدا بدان خواهيم پرداخت. 98 

 استان نيز امکان پذير است. مانند کشور ايتاليا که در آن، بازنگري در قانون اساسي به ابتکار پنج شوراي92 
10 BERLIA (G.), op. cit., p. 355 

11 ZOLLER ( E. ), op. cit., p. 59  
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همچنين  «.طور مطلق و روشن، الزم  شمرده شوده ب يحق وضع کيفر را ندارد مگر در مواردي که برقراري مجازات

که منجر  ندک حق ندارد قانوني را تصويب کنگره»  در قانون اساسي آمريکا پيش بيني مي کند: نخستين بازنگري

يا آزادي بيان، آزادي مطبوعات،   يا اينکه آزادي مذاهب را ممنوع ،به تحميل اجراي تعاليم يک دين گردد

بنابراين در اين دوکشور وضع قانون در برخي از «. آزادي برپايي اجتماعات و حق اقامه دعوا را محدود کند

س قوه موس  تنها  طور مسلم، از حيطه اختيارات قانونگذار عادي بيرون است و در صورت لزومه موضوعات، ب

 مي تواند متعرض آن گردد.

، مايز ميان قانون اساسي و قانون عاديتم مي توان به معيارهاي شکلي توسل جست. اين شيوه در گام دو

 صويب آنها ت عبارت از تفکيک اين دو نوع قانون نه بر پايه تفاوت موضوعي ميان آنها، بلکه به لحاظ فرآيند

که  ناپذير؛ بدين ترتيب است . از اين زاويه قانون اساسي بر خالف قانون عادي، قانوني است خشک و انعطاف

همانند  قانون عادي مورد تصويب، بازنگري و نسخ قرار نمي گيرد. اما در عين حال بايد گفت، انعطاف ناپذير 

بودن  قانون اساسي به معني غير قابل تغيير بودن آن نيست. قانون اساسي قابل تجديد نظراست ولي اين امر تنها 

و آيين در موارد پيش بيني شده  در قانون اساسي صورت خواهد گرفت.  توسط قوه بازنگري و مطابق يک شيوه

انعطاف ناپذيري قانون اساسي به معني بازنگري قانون اساسي براساس شکل و فرآيندي ويژه است. آيين  بنابراين

از  يکم و بيش پيچيده و سخت باشد و به همين جهت ميان قوانين اساسمي تواند    تجديد نظر در قانون اساسي

 لحاظ درجه انعطاف ناپذيري، تفاوت قائل مي شوند.

آن است که قانون اساسي، توسط همان کساني ، هدف از وضع چنين ترتيب و فرآيندي، خالصهبه طور  

مانند قانون زيرا قانون اساسي ه. که به تدوين وتغييرقانون عادي مي پردازند، مورد تصويب و بازنگري قرار نگيرد

 با توجه به تغيير دوره مجلس و نمايندگان، مورد تجديد نظر قرار گيرد.       بارلي نيست که هر عادي، حاوي اصو

  

در پايان درباره تفاوت ميان قوه موسس و قواي سه گانه مي توان گفت که قوه موسس، قوه تدوين و 

ن اساسي ( ازنگري در قانوتصويب قانون اساسي ) قوه موسس نخستين( و يا قوه تغيير و بازنگري در آن )  قوه ب

و پا به عرصه  دشده ان است ولي قواي تاسيسي، قوايي هستند که توسط قوه موسس از طريق قانون اساسي، تاسيس

 وجود گذاشته اند. 

 

 ـ تمايز ميان قوه موسس و قواي تاسيسي در ايران7

 

مطلق، نه تنها  ، يعني عهد پادشاهي1981پيش از تصويب نخستين قانون اساسي ايران در سال  

ي حتي تمايزي ميان سه قوه تاسيس، تمايزي ميان اين دو گونه قوا ) قوه موسس و قواي تاسيسي ( وجود نداشت

بلکه اصل اختالط قوه موسس و قواي تاسيسي و اختالط سه قوه تاسيسي در شخص شاه، حاکم بود. به  ؛نيز نبود

نيت طور يکجانبه ) البته با فشار و مبارزه مردم و روحاه سس، ببه عنوان متصدي قوه مو  همين دليل مظفر الدين شاه

با  .اختيار قانونگذاري را به مجلس شورا سپرد و ( با صدور فرمان مشروطه، تن به محدوديت قدرت خود داد
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وزير و  قوه مجريه  ) نخست  و يافت نسبي تصويب  قانون اساسي مشروطيت و متمم آن، قوه قضاييه استقالل

 وزيران ( در برابر مجلس نيز پاسخگو شد.

(، نمايندگان دوره نخست  1986( و متمم آن ) 1981اما قوه موسس نخستين قانون اساسي ايران ) 

زيرا نمايندگان اين مجلس امر تدوين و تصويب اين دو قانون را همانند تصويب قوانين  .مجلس شوراي ملي بودند

برعهده  گرفتند و مردم در تصويب قانون اساسي و متمم آن )طي يک همه پرسي( مشارکت نداشتند.   عادي

تخاب نشده ان  همانند نمايندگان  مجلس موسسان ويژه  نمايندگان اين مجلس نيز به منظور تصويب قانون اساسي

 بودند.

 سي و قوه بازنگري اشاره ايدر قانون اساسي مشروطيت و متمم آن، به امر تجديد نظر در قانون اسا

خورشيدي که مساله بازنگري در قانون اساسي گنجانده شد، سه بار در دوره  1198ولي در عمل تا سال  .نشده بود

   :در اين قانون تجديد نظر به عمل آمد 1198و  1104،  1988قاجار و پهلوي، در سالهاي 

به نمايندگي از انجمنهاي ايالتي ايران نظام انجمن ايالتي آذربايجان ،1988درسال  در مرتبه نخست،

  انتخاباتي مجلس شوراي ملي )مذکور در قانون اساسي( را تغيير داد؛

ي ملي پس از تصويب انقراض سلسله قاجاريه، حکومت مجلس شورا،  1104در سال  در مرتبه دوم،

متمم قانون اساسي را   40و 18، 17، 16موقت را به رضا خان سپرد وتعيين حکومت قطعي و تجديد نظر در مواد 

ازنگري با ب موکول به نظر مجلس موسسان کرد. پس از انتخاب اعضاي مجلس موسسان توسط مردم، اين مجلس 

 پهلوي منتقل کرد؛ خاندان رضاخان سلطنت را از خاندان قاجاريه به ، قانون اساسي مواد ياد شده متمم در

نمايندگان مجلس موسسان، اين مجلس حق  اتانتخاب انجام پس از، 1198در سال  ،نيز در مرتبه سوم

ري مواد بازنگ و آيين تجديد نظر را در قانون اساسي گنجاند همچنين انحالل دو مجلس را به شاه واگذار کرد،

 شده، مورد تاييد شاه نيزقرار گرفت. 

ه از نهادهاي برغم اينک  انجمن ايالتي آذربايجان،درباره نخستين بازنگري در قانون اساسي بايد گفت،  

عادي  به تجديد  يتاسيسي قانون اساسي مشروطيت بود، بدون طي هيچ آيين وفرآيند ويژه اي همانند تغيير قانون

در اين مورد بايد از اختالط قوه موسس و قواي تاسيسي سخن گفت نه   بنابراين .نظر در قانون اساسي پرداخت

 از تمايز اين دو نوع قوه.

و مجلس موسسان   ي ملي امر ابتکار در تجديد نظر را بر عهده گرفتمجلس شورا ي دوم،در بازنگر

نيز مواد ياد شده متمم قانون اساسي را مورد بازنگري قرار داد.  در اين تجديدنظر قاعده تفکيک ميان قوه موسس 

ش س موسسان از پيوقواي تاسيسي بطور صوري  رعايت گرديد زيرا در عمل، سياهه نامزدهاي نمايندگي مجل

 .  19توسط حکومت موقت تنظيم شده بود

اصل بازنگري در قانون اساسي مشروطيت گنجانده شد که برابرآن امر ابتکار، تدوين  1198اما در سال 

و تصويب نهايي در تجديد نظر از ماده يا موادي از قانون اساسي ) فرآيند بازنگري( به ترتيب، ابتکار بر عهده 

                                                 
 142، ص1174،  تهران، انتشارات علمي، 4،ج تاريخ بيست ساله ايراني حسين، مک19 
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س شوراي ملي و سنا )مستقال يا بنا به پيشنهاد دولت(، تدوين برعهده مجلس موسسان و تصويب نمايندگان مجل

 . 11نهايي به عهده شاه گذاشته شد

معموال تصدي قوه بازنگري با رعايت توازن قوا با چند نهاد تاسيسي ) و   همانگونه که پيشتر گفتيم

ر اصل اما بنا ب .دنظر در قانون اساسي مي پردازنداغلب با حضور مردم( است که با همکاري يکديگر به تجدي

نه تنها مردم در هيچ يک از مراحل بازنگري حضور  ،1198مصوب  قانون اساسي مشروطيت  متممالحاقي بر 

امري  ؛مهمترين و نهايي ترين مرحله از آيين بازنگري به شخص نخست مملکت واگذار شده بود نداشتند، بلکه

 که چندان با اصل تمايز قوه موسس و قواي تاسيسي همخواني نداشت.

بنا بر اليحه قانوني انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي  1117با پيروزي انقالب اسالمي در سال 

مجلس ويژه اي  به شوراي انقالب اسالمي، امر تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي 1118تير 14ايران مصوب 

بدين منظور توسط مردم انتخاب شده بودند)مجلس موسسان معروف به مجلس  اگذار شد که اعضاي آن صرفاًو

مصوب شوراي انقالب، مردم نيز طي يک همه پرسي براي  1118آبان  90براساس اليحه قانوني  .خبرگان(

بدان  و( پرسي موسستصويب نهايي متن قانون اساسي تدوين شده توسط مجلس موسسان فراخوانده شدند )همه 

قوه موسس قانون اساسي جمهوري اسالمي برخالف قانون اساسي مشروطيت و  تصدي راي مثبت دادند. بنابراين

 طور و مردم به مجلس موسسان  اعضاي برعهده يک قوه تاسيسي ) مجلس قانونگذاري( نبود، بلکه ،متمم آن

 ميان قوه موسس و قواي تاسيسي رعايت گرديد.بدين ترتيب اصل تمايز  .مشترک عهده دار اين قوه بودند

قانون اساسي جمهوري اسالمي همانند قانون اساسي مشروطيت درباره آيين بازنگري قانون اساسي 

قانون اساسي، سه بار قانون  177وگنجاندن مساله تجديد نظر در اصل  1168با اين وجود تا سال  .14خاموش بود

 ين ترتيب که:اساسي مورد بازنگري قرارگرفت ؛ بد

در قانون اساسي، به مجلس شوراي   ، نمايندگان مجلس شوراي ملي، نام اين مجلس را1112ـ در سال 1

 اسالمي تغيير دادند ؛

رهبري نظام، امام خميني)ره(، دستورتشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي  1166ـ در سال9

 1118سال  ي که در قانون اساسير کردند؛ نهادداصحل اختالف ميان مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، 

 پيش بيني نشده بود؛

نيز باز به ابتکار رهبري انقالب، قانون اساسي مورد بازنگري کلي گرفت که امر تدوين  1168ـ در سال 1

 آن برعهده شوراي بازنگري و تصويب نهايي آن پس از تاييد رهبري،  با مردم بود. 

 با اختالط قوه موسس )قوه بازنگري( و قوه تاسيسي مواجه هستيم. 1166و  1112درتجديد نظر سالهاي  

بدين  حاکم گرديد، تا اندازه اي اصل تمايز اين دو قوه 1168اما در بازنگري کلي قانون اساسي سال 

 ترتيب که با ترکيب نهادهاي تاسيسي و مردم، قانون اساسي مورد تجديد نظر قرارگرفت.

                                                 
مطابق  آيين  1146و  1116يز در سالهاي نيز اجرا گرديد. دو  بازنگري در قانون اساسي ن 1198ي  در تجديد نظر سال رگنزبا دهمين فراين 11 

 صورت گرفت.  1198تجديد نظر سال 

در مدتي که وظايف رئيس جمهور برعهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نمي توان »  اشاره شده بود :  119فقط در اصل  14  

 «.جديدنظر در قانون اساسي اقدام نموداستيضاح کرد يا به آن نمي توان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي ت
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به عنوان آيين بازنگري قانون  1168شيوه استفاده شده براي تجديد نظر سال  گفتني است که همان   

 ( گنجانده شد.1168) در سال  177اساسي در اصل

قوه بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران عبارتند از:  کنوني متصديان ، برپايه اصل يادشده

 اب مجمع تشخيص مصلحت نظام و پس از مشورت با مقام رهبري ) با ابتکار موارد تجديدنظر در قانون اساسي

تاييد مواد بازنگري شده توسط شوراي بازنگري(، شوراي بازنگري قانون اساسي ) با تدوين مواد مورد تجديدنظر( 

 و مردم ) با تصويب نهايي مواد بازنگري شده در قانون اساسي(.

دن تجديدنظر در قانون اساسي و سپردن قانون اساسي با انعطاف ناپذير کر 177بدين ترتيب، در اصل 

طور مشترک ميان چند نهاد تاسيسي و مردم ، اصل تمايز قوه موسس و قواي تاسيسي تا حدودي رعايت ه اين امر ب

 گرديده است.

   
 


