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Abstract 
The constitutional law of the national pact must be more consistent than other laws 

and no event, taste, or time should not be able to change it. That being the case, the 

passing time, new needs, and inefficiency of this law when facing changes cannot be 

kept hidden. Also, the real owners of this law are people, and governance is given to 

governments by people. The purpose of this research is to propose an argumentative 

framework to justify the acceptance of new generations’ demand right according to 

the requirements and functions of the law. This research asks that how can the new 

generation’s demand right be accepted in relation to the contents of constitutional 

law according to the principle of constitution consistency. Based on the presumption 

of the research, the demand right of new generations is accepted in the framework of 

inconsistent principles of the constitution of the Islamic Republic of Iran. In the 

present study, the descriptive-analytical method is used to investigate the 

relationship between generations’ demands and constitutional law. The results of 

this research indicate that the consistent articles of the constitution are absolutely 

consistent and there could be no demand issued concerning them, and demand could 

be issued concerning the inconsistent articles that are relatively consistent. 

 

Keywords 
Principle of consistency, Relative consistency, Absolute consistency, Constitutional 

law, Demanding. 

 

___________________________________________________________________ 
1. Prof, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, 

Iran. Email: khparvin@ut.ac.ir 
2. Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran 

(Corresponding Author). Email: ali.agah70@ut.ac.ir 
Received: August 2, 2020- Accepted: June 17, 2021 
 

 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt 
the material for any purpose. 

mailto:ali.agah70@ut.ac.ir


20-1: ؟؟ ؟؟، ؟؟ارۀ ، شم؟؟فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ   
DOI: 10.22059/JPLSQ.2021.307421.2512 

 

ها در حقوق و مطالبات نسل یاصل ثبات قانون اساس ۀرابط
 رانیا یاسالم یجمهور یاساس
 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)

 

 *2، علی آگاه1ینخیراهلل پرو
 

 دهیچک
قانون اساسی سند میثاق ملی باید دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر قوانین باشد و هر اتفااق   

گذر زمان و ایجاد نیازهای جدیاد   توانینمسلیقه و زمانی قادر به تغییر آن نباشد  با این وصف 
ه صاحبان اصالی ایان قاانون مارد      بر اینکو ناکارامدی آن را در برابر تغییرات پنهان کرد. افزون
چارجوب  ۀارائ پژوهش نیا هدف. شودیمهستند و حاکمیت توسط ایشان به حکمرانان تفویض 

قانون  یو کارکردها ازهایبا توجه به ن دیجد یهامطالبۀ نسلپذیرش حق  توجیه یبرا یاستدالل
 یاساسا  قانون مندرجات به نسبت دیجد نسل مطالباتحق است که  نیا پژوهش پرسش است.

حاق   پاژوهش  یۀفرضا  مطاابق  اسات  قابل پاذیرش  چگونه  یبا توجه به اصل ثبات قانون اساس
 پذیرفتاه  یاسامم  یجمهور یاساس قانون ریمتغ اصول چارجوب در دیجد یهانسل یگرمطالبه
و قاانون   هاا نسال تحلیلی برای بررسی رابطۀ مطالباۀ   –در این پژوهش از روش توصیفی است. 

اده شده است. براساس نتیجۀ این پژوهش قانون اساسی در اصول ثابت دارای ثبات اساسی استف
است کاه   ینسب نوع از ثبات ریبه اصول متغ نسبتمطلق است که مطالبه در آن ممکن نیست و 

 است.پذیرفته مطالبه در آن 
 

 کلیدواژگان
 گری.اصل ثبات  ثبات نسبی  ثبات مطلق  قانون اساسی  مطالبه

___________________________________________________________________ 
 .سی  دانشگاه تهران  تهران  ایراناستاد  گروه حقوق عمومی  دانشکدۀ حقوق و علو  سیا. 1

Email: khparvin@ut.ac.ir 

 .)نویسندۀ مسئول( دانشجوی دکتری حقوق عمومی  دانشکدۀ حقوق و علو  سیاسی  دانشگاه تهران  تهران  ایران. 2
Email: ali.agah70@ut.ac.ir 

 06/04/1400تاریخ پذیرش:  - 12/05/1399تاریخ دریافت: 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   2

 مقدمه

اکثریات   دییا تأباا   سااالر مرد های است که در نظا  مؤسساننون اساسی متن مصوب مجلس قا
ساسس  و کارده   ی اکثریت نوع نظا  سیاسی را تعیینرأشود. در کشور ما بدواً مرد  با ایجاد می

مجلس خبرگان قانون اساسی در محدودۀ آن نظا  به تدوین قانون اساسی پرداخته است. اعتبار 
در ایران طبق حاکمیت الهی که حاکمیات ملای در طاول آن قارار دارد  نیازمناد       قانون اساسی

شرعی و اکثریت مردمی است. این قانون همانند سایر قوانین دارای ثبات بوده و نظا  نیاز    دییتأ
با آن میسر است  در نتیجه عد  ثبات قانون امری استثنایی است. ثبات قانون امنیات حقاوقی    

برای شهروندان در پی دارد و در نهایت به رضایت عماومی و رفااه اجتمااعی    فراغت از دغدغه را 
  اما دهدیم ارائه ترستهیشا. همچنین قانون دارای ثبات  خدمت عمومی را بهتر و شودیممنجر 

. این اشخاص مطالبااتی دارناد   اندنداشتههایی هستند که در ایجاد قانون نقشی در این بین نسل
تاوجهی باه نیازهاای زماناه ناکارامادی و      بی چراکهشهروند توجه شود   عنوانهب آنهاکه باید به 

 کندیممتروک شدن آن را در عمل و اجرا در پی دارد و قانون را به متن فاقد قدرت الزا  مبدل 
که دیگر وصف قاعدۀ حقوقی بر آن انطباق ندارد. دغدغۀ آنها چرایی تکلیف به تبعیت از قاانونی  

. در پاساخ بایاد دیاد مامک تبعیات از قاانون مشاارکت        اناد نداشتهدش نقشی است که در ایجا
ی بعد بایاد از قاانون   هانسلمستقی  و ارادۀ اکثریت حاضر است یا اینکه بدون لحاظ این دو نیز 

اساسی تبعیت کنند و آیا تغییر نسل مجوزی برای تغییر قانون اساسی است و اگر چناین اسات   
ست. فرض این است که ممک تبعیت مشارکت نیست و افراد جامعه تغییر تا چه حدودی مجاز ا

( و ها  اینکاه اگار    81: 1399بدون مشارکت ه  باید از قانون تبعیت کنند )گرجی ازنادریانی   
ی بعدی نیست  اما اموری هستند کاه در هماۀ   هانسلمانع تصمیمات  ردیگیمنسلی تصمیمی 

ملات مجازا از اشاخاص     عناوان باه د   بلکاه  مار  عناوان باه مشترک است و یک نسل نه  هانسل
ی هاا خواساته رو با این شرح با موضاوع ثباات قاانون و    . ازاینردیگیمتصمی   اشدهندهلیتشک
مواجهی  که منحصر در تغییر قانون نیست. بنابراین در تعامل بین مطالبه و ثبات قانون   هانسل

و در معنای مضیق دگرگونی است کاه  تغییر قانون در معنای موسع شامل تفسیر و اصمح است 
ثبات را دارای انواعی اع  از  توانیمجمع با ثبات است. همچنین  رقابلیغناقض  متضاد و  ظاهراً

پاژوهش   نیا ای متفاوت باا مفهاو  مطالباه دارد.    ارابطهمطلق  نسبی و تبعی دانست که هریک 
نسابت   دیا جدنسل  یگرهمطالبی اینکه حق اصل پرسش. است یو فرع یاصل یهاپرسش یدارا

و  اسات  قابال پاذیرش   چگوناه   یاساسا  قانون ثبات اصل به توجه با یبه مندرجات قانون اساس
چاه   یدارا یاساسا  قاانون  دو به چه معناست   یقانون اساس ثبات اوالًی اینکه فرع یهاپرسش
چهاار  اینکاه    ر یخ ایاست  یگرثبات قانون مانع مطالبه ایآ سو  اینکهاست   ثبات انواعنوع از 

پاژوهش در پاساخ باه     نیا ا یۀفرضا   دارد وجاود  قاانون  رییا تغ ای ثبات یبرا یحقوق دالیل چه
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قاانون   ریا وب اصول متغچدر چار دیجد یهانسل یگراست که مطالبه نیمطروحه ا یهاپرسش
 یلا یتحل – یفیپاژوهش از روش توصا   نیا ا در است. ریپذامکان رانیا یاسمم یجمهور یاساس
 روش ازهاا  داده یآورجماع  یبرا و یاساس قانونها و اصل ثبات رابطۀ مطالبۀ نسل یبررس یبرا

 .است شده استفاده ینترنتیا منابع و یاکتابخانه
صورت گرفتاه   ییهاپژوهش یقانون اساس یفرانسل اعتبار خصوص درۀ موضوع نیشیپدر مورد 

ارائه نشاده اسات    یپژوهشنو  یهالنسی گربا مطالبه یثبات قانون اساس ۀواجهم ۀدربار یول  است
کشاورمان اسات و در    یدو موضوع در قانون اساس نیا نیارتباط ب یو نوشتار حاضر در جهت بررس

 .   یپردازیافتراق آنها با نوشتار حاضر م ومرتبط  یهاپژوهش انیقسمت به ب نیا
( کاه  1398  یبااد آنجف ییایض ی و)اصمن «یقانون اساس یفرانسل اعتبار ۀادل نییتب» ۀمقال
 موضاوع حاضار اوالً   مقالاۀ  دراماا    پرداختاه اسات   یقانون اساسا  یفرانسل اعتبار لیدالصرفاً به 
و ارتبااط   مطلاق  و ینسب ثبات منظر دو از لیدال اًیکشورمان است و ثان یاساس قانون به محدود

 .شودیم یآن با مطالبه بررس
« دیا جد یهاا نسال  شیدایبا پ ین اساسقانو یبازنگر ضرورت عد  ای ضرورت یبررس» ۀمقال

آن  یدر جهات روزآماد   یخارج از قانون اساس یهاوهی( که در آن ش1396  ینیحسی و انی)کاو
را  یاز اصاول قاانون اساسا    یحاضار نگارنادگان مطالباه در بخشا     ۀدر مقال اما  شده است انیب

 اند.مفروض انگاشته
 یاساسا  قاانون  باه  ینگااه  باا  یاساس نونقا ریرناپذییتغ اصول یحقوق اعتبار یبررس» ۀمقال
یبا  ایا اعتبار  ۀرا دربار هاییصرفاً نظر که( 1396 ان یرحمانی و )اصمن« رانیا یاسمم یجمهور
اصاول   یبار بررسا  حاضار عاموه   ۀاند و مقالا دهکر انیب یقانون اساس ریرناپذییاصول تغ یاعتبار

 ده است.کر یلبه بررسدر ارتباط با مطا زیرا ن ریرپذییاصول تغ ر یرناپذییتغ
در  ییکاارکردگرا  یاۀ نظر .1:  بارد  بهاره  ریا ز یاز مباان  توانیپاسخ به پرسش پژوهش م در
 یکاوچک  وساته یپها  باه  یهامتشکل از نظا  ینظام  که طبق آن جامعه یاسیس یشناسجامعه

 و تداو  نظ  است و جادیا یکارکرد نظا  حقوق و دارد را شیخو مختص دکارکر کیاست که هر
مارد  کاه وفاق آن     تیا حاکم یاۀ نظر .2 ؛(84-85: 1397 ه یری)بش آن است یبرا یقانون ابزار
 نیا ساه  هساتند و ا   یقدرت دارا نیافراد جامعه است و آنها در ا ۀبه هم علقمت یاسیقدرت س

 .(75-77: 1390 یپناهعتیشر یقاض) دکنیم جادیرا ا تیقدرت مرد  است که حاکم یهاسه 
ی در ساه مبحاب باه    گرمطالبهبا هدف تبیین رابطۀ استداللی بین ثبات و در نوشتار حاضر 

شناسای  اناواع ثباات    ۀ مباانی نظاری  مفهاو    ارائا ؛ در بحب اول ضمن  یپردازیمموضوع مقاله 
موجود در قوانین بررسی و در مبحب دو  به بررسی انواع ثبات در قاانون اساسای و در مبحاب    

از دو منظر الهی و عرفای   177سی کشورمان با محوریت اصل سو  به بررسی ثبات در قانون اسا
 . یپردازیمو رابطۀ این دو با مطالبه 
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 پژوهش یشناسمفهوم
بودن  قرار گرفتن  استوار گشتن  دوا  یافتن  پایدار باودن  قارار     برقرارثبات در لغت به معنای 

یژگی قانون که با عنااوینی از  ( و در حقوق  و346: 1388قیا   پایداری و استواری آمده )عمید  
؛ میرزایای   49: 1394باودن قاانون بیاان شاده اسات )راساخ         رموقتیغجمله استمرار  دوا  و 

(. ثبات جزء طبیعت حقوق است و وظیفۀ نظ  در حقوق  فقاط باا آن میسار    154-151: 1393
کاه در   اناد ( و اصولیین از عد  نسخ احکا  بحاب کارده  485-486: 1  ج1395است )کاتوزیان  

 (.58: 2ق  ج 1415)مظفر   رساندیممواجهه با شک قوت احکا  را 
قانون اساسی متشکل از دو واژۀ قانون و اساسی است که اولی به معنای میزان و معیاار )محمصاانی    

یاا مقنناه    مؤسساان ( و دومی به معنای پایه و بناست و در اصطمح  هر متن مصوب مجلس 12: 1358
 (.152: 1389)ادمون رباط   ندکیممرد   دولت و قوا را بررسی  که وضع کامل کشور 

(  870: 1388مطالباۀ مشاتق از واژۀ طلاا  باه معنااای خواساتن  حااق خواساتن )عمیااد       
ق  1412وجاو از وجاود شایء )قرشای      (  و جست2859: 3  ج1382بازخواست کردن )معین  

ادعا باا ممزماۀ تکلیاف بار غیار      ( است و در اصطمح حقوقی  در معنای حق مطالبه و 226: 4ج
 (. 1711: 3  ج1378؛ لنگرودی  32: 1396بیان شده است )قاری سید فاطمی  

 

 نیقوان در ثبات انواع
را باه ساه ناوع ثباات      آنهاا  تاوان یما براساس اینکه محادودۀ ثباات در قاوانین چگوناه اسات       

 .   یپردازیممطلق نسبی و تبعی تقسی  کرد که به شرح آن 
 

 مطلق ثبات. 1
ثبات مطلق یا تا   نوعی از ثبات و استمرار  که بیانگر جاودانگی و همیشگی بودن قانون است. در ایان  
نوع ثبات  استمرار قانون مقید به هیچ عاملی نیست و قانون فاقد نقص اسات. بناابراین وضاع چناین     

آن وضاع   براسااس قانونی نیازمند واضعی حکی  است که همۀ نیازهای زمانی و مکاانی را سانجیده و   
 تاوان یما . در این مورد هاستانسانمورد استفادۀ تما   هامکانو  هازمانقانون کرده است که در همۀ 

 اناد شاده به قوانین الهی استناد کرد که اندیشمندان برای آن ویژگای ابادیت و ثباات مطلاق را قائال      
انین وضع شده و ایان قاانون   ( و معتقدند که جهان هستی بر مبنای این قو91: 1386)جوادی آملی  

 با فطرت و طبع انسانی سازگار است و بنابراین وضع هر قانونی خمف آن مردود است.
یممدار تقسی  مدار و غایتدر مورد قوانین تشریعی اندیشمندان مسلمان در دو گروه قاعده

در شارع وضاع    دهند و معتقدند قاوانینی مدارها موضوعیت و اصالت را به قانون می. قاعدهشوند
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شده دوا  و ثبات مطلق داشته و برخی نیز دارای ثبات نسبی و متغیر است که بایاد باا قاوانین    
(. برخی نیز ممک از ثبات مطلق قاانون را  53: 2  ج1381ثابت همخوانی داشته باشد )مطهری  

عتقدند قواعاد و  . این گروه مکنندیممدار و هدفمند بیان مدارانه  بلکه نگاهی غایتنه نگاه قاعده
احکا   موضوعیت ندارند  بلکه طریقیت دارد و هدف شارع از ایان قاوانین رسایدن باه هادف و      

 آنچاه ی مختلف طریقۀ نیال باه آن متفااوت اسات و     هامکانو  هازمانغایت خاص است که در 
 (.32-33: 1393ثابت است نه قاعده  بلکه هدف است )کدیور   مطلقاً

 

 ینسب ثبات .2
ثبات  قاعدۀ حقوقی  گونهنیاۀ قاعدۀ حقوقی است. در دکنندیمقاصل نسبی بودن قانون ثبات یا 

: 1389)کوشاا    ناد کیما استمرار دارد  اما جاودانه نیست  بلکه نسبت به عوامل متفاوت تغییار  
. در ثبات کندیمقانون را از غایت اصلی خویش دور  چراکه(  اما این تغییر نباید مداو  باشد  96

باید تعادل رعایت شود. قانون باید دارای انعطاف بوده و بتاوان آن را باه نرمای در مواقاع      قانون
ضرورت منعطف کرد  در غیر این صورت با وجود عاد  دگرگاونی در ماتن  جامعاه آن را پاس      

مکتا    پاردازان هیا نظر چنانکاه . شودیمخواهد زد و به نسخ عملی یا متروک شدن قانون منجر 
د بودند قوانین زاییدۀ جامعه و ناشی از تحوالت تاریخی اجتماعی و محصول تاریخی حقوق معتق

گرایان  اراده را عامل (. در کنار این نظر مکت  اراده111: 1395وجدان عمومی است )کاتوزیان  
که حاکمیت مرد  را در پی داشت. با ایان وصاف قاوانین بشاری دارای      دانستندیمایجاد قانون 
. بارای نموناه قاوانین عاادی مصاوب      شاود یمییر شرایط به تغییر آن منجر اند و تغثبات نسبی

و منظور از آن تقیید یا عاد  تقییاد    اندشدهو موقت تقسی   دائ مجالس مقننه که به دو دستۀ 
دلیل وجود ضرورت مقید به زمانی مشخص دارای ثباتی محادود باه   زمانی است. قانون موقت به
ی ضرورت فاقد مدت است  اما عد  تعیین مدت به معنای عد  ئمداهمان زمان است و در قانون 

امکان تغییر مطلق نیست  بلکه هرگاه ضرورت دیگری اقتضا کند  آن قاانون نیاز تغییار خواهاد     
 کرد  نتیجه اینکه ثبات نسبی  استمرار مقید قانون نسبت به عوامل مختلف است.

 

 ثبات تبعی .3
ردن  دنبال کردن و در پی آمده است و ثبات تبعی ثباات  در لغت به معنای پیروی ک یتبع ثبات
نوعی از ثبات نسابی نیاز    توانیمقانون و قاعدۀ باالدستی است. این نوع از ثبات را  تبعبهقانون 

از هار    اخذشده توانیمدانست که عامل تغییر در آن  قانون و قاعدۀ دیگری است. این ثبات را 
دلیال برتاری   ی که هر قاعده باید از قاعده فراتر از خویش بهقوانین کلسن دانست. هرمی اعتبار

شود قاعدۀ فرادست ایجاد می تبعبهواضع قانون فراتر پیروی کند. در ثبات تبعی قاعدۀ فرودست 
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  قاانون و قاعادۀ   دهاد یممستقی  قانون را تغییر  صورتبه آنچه. در ثبات تبعی رودیمیا از بین 
متغیر این ثبات است. ثبات تبعی یا ثبات نسابی    یرمستقیغ صورتهبباالتر است و سایر عوامل 

در وحدت قاعده  تبعی باودن ساالبه    چراکه  ابدییمثانویه با وجود حداقل دو نوع قاعده مصداق 
و مقررات ماادون قاانون عاادی     نامهنییآدر  توانیمبه انتفای موضوع است. این نوع از ثبات را 

ی که برخی برای ایان ناوع از قواعاد ویژگای موقات باودن در نظار        مجالس مشاهده کرد تا جای
 (.  49: 1394)راسخ و همکاران   اندگرفته

 

   یاساس قانون در ثبات انواع
قانون اساسی کشورمان  اصل بودن ثبات و استمرار قانون اساسای و اساتثنا باودن     177از اصل 

مقیاد باه ماوارد ضاروری شاده و       یرباازنگ وفق اصول لفظیاه   اوالً  زیرا شودیمتغییر برداشت 
اسات و   اساتفاده  قابال هنگا  عد  کارکرد قاعدۀ اولیه )ثباات(   که استی ثانویه اقاعدهضرورت 

یک قانون سخت مطرح کرده اسات و ثالثااً در    عنوانبهثانیاً تشریفات بازنگری  قانون اساسی را 
ی باازنگری بیاان شاده اسات      پایان اصل ه  اصول تغییرناپذیر را در جهت محدود کردن شورا

 رو بنابر دالیل مذکور  ثبات قانون اساسی کشورمان در سه بحب قابل بررسی است. ازاین
 

 . ثبات مبنایی1
: 1  ج 1386مبنا بر وزن مفعل اس  مکان به معنای ساختمان  بنا )اباراهی  انایس و همکااران     

یما مورد قانون اساسی کشورمان  و آغاز حقوق است و در العللعلت( و در اصطمح حقوق 149
دو مبنای آغازگر برای آن در نظر گرفت؛ اول حاکمیت ارادۀ ملت است که در قال  قرارداد  توان

اجتماعی و مشارکت در ایجاد قانون اساسی نمود پیدا کرده و دو  قوانین و احکا  شرع مقادس  
ارد  این است که مبانی قانون اهمیت د آنچه. دهدیماسم   که ماهیت قانون اساسی ما را شکل 

مبنای دو   توانیماساسی در مرحلۀ پیشین از قانون قرار دارد و تغییرناپذیر و ثابت است  البته 
ۀ قانون اساسی بوده و این خواست ملات  جادکنندیاارادۀ ملت  چراکهرا در ذیل مبنای اول آورد  

د  بناابراین قاانون اساسای دارای    است که قوانین اسممی محتوای قانون اساسی را تشکیل بدها 
به این موارد اشاره شده است. همچناین   177است که در اصل  ریناپذمبنایی ثابت و علتی تغییر

مباانی را تغییار دهاد      تواناد ینمقانون اساسی محصول و معلول مبانی آن است و تغییر در آن 
ساختمان کاه قاانون    آنها ی ساختمان هستند که با تخری هاستونمبانی قانون همانند  چراکه

بادون ثباات آن     چراکاه   بنابراین باید قائل به ثبات مبانی قانون بود  زدیریماساسی است  فرو 
  باه قیااس   ردیپاذ یما که عقل نظ  و ثبات قانون را طورهمانو  معناستیبثبات قانون اساسی 

 اولویت ثبات مبنایی آن نیز پذیرفتنی است.
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 . ثبات نصی2
آور و و در اصطمح لفظی است که دارای معناای واضا   روشان  قطعای  یقاین      نص یعنی متن

تفسیرناپذیر است. در نص برای عل  و شناخت آن نیاز به کم  دیگری که داللت یا معنای آن را 
  شاود یما عدد چهار بیان  کهیوقتیی موضوعیت دارد. برای مثال تنهابهمعین کند  نیست. نص 

( و ثبات نصی 89: 1398یا هر چیز دیگری نیست )وائل بن حمق  مشخص است که سه و پنج 
گفت متن قاانون واژگاانی در    توانیمبه معنای عد  تغییر متن قانون اساسی است. در این باره 

و فاقد موضوعیت است و عقم ه  قابل پذیرش نیسات کاه ماتن     قانونگذارجهت رساندن غایت 
با گذشت زمان و تکامال ادبیاات حقاوقی تغییار      کهچراخاصی برای همیشه وجود داشته باشد  

تفسیر و تفهی  قانون را سهل کند و اصرار بر ثبات متن قاانون اماری فاقاد     تواندیممتن قانون 
اشاخاص   چراکاه ی صورت بساذیرد   درپیپمعنا نیست که تغییر متن وجاهت است  اما این بدین

یما ابراز و اجرای قانون را باا هماان ماتن    کنند و تابع قانون و دکترین مفسر به متن عادت می
. بنابراین نص قانون اساسی دارای ثباتی نسبی است که هرگاه ضارورت ایجااد کناد تاا     شناسند

( و آن ها   119: 1397حدی که به محتوای قانون اثری نگذارد  قابلیت تغییر دارد )منصوریان  
ن اسات اجارای قاانون را دچاار     زمانی است که تفاسیری متفاوت از قانون ایجاد شود کاه ممکا  

منظور پرهیز از اجرای چندگانه و نیال باه   چندگانگی کند و در این موارد ضرورت اقتضا دارد به
 مدارانه قانون تغییر داد.وحدت اجرا  متن قانون اساسی را در جهت انطباق با تفسیر غایت

 

  . ثبات تفسیری3
ی باردار پارده تفعیل به معنای آشکار ساختن   تفسیر بر وزن تفعیل از مادۀ فسر  اس  مصدر باب

کردن  هویدا کردن  گزارش کردن  بیان کردن  شرح دادن و توضی  دادن در مورد چیز پنهاان  
( که دارای انواعی از جمله تفسیر قانونی  غایی  رسمی  علمی و .. است. 300: تایباست )معین  

ر انواع مختلفی دارد  اما همگای ایان تفاسایر    قانون اساسی نیز همانند سایر قوانین قابلیت تفسی
ثبات ندارند. ثبات مذکور به معنای اعتبار رسمی است و چون تفسیر قانون اساسی در حکا  آن  

  بارای تفسایر    یریا گیما همان ویژگی ثبات را که برای قاانون اساسای در نظار     توانیماست  
یما توسط مقا  ناظر انجا   اوالًیر رسمی آن توسط شورای نگهبان ه  قائل شوی   زیرا این تفس

؛ ثانیاً این تفسیر با هدف اصلی قانون اساسای انطبااق بیشاتری دارد؛ ثالثااً اینکاه تفسایر       ردیگ
شود که با وجاود  کند و به ثبات و قوا  بیشتر قانون اساسی منجر میابهامات قانون را روشن می

)مادنی    داردیما مصاون   ماورد یبا غییار  رابطۀ مستقی  بین ثبات و قانون اساسی  قانون را از ت
تفسیر رسمی قانون اساسی را دارای اعتبار قانون اساسی و  توانیم(  بنابراین 197-196: 1386

دارای ثبات نسبی دانست. نسبیت تفسیر منوط به ثبات قانون اساسی است که در صورت  تبعبه
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ورت تفسایر جدیاد و ایجااد آن باا     تغییر آن  تفسیر ثباتش را از دست خواهد داد و تا احراز ضر
وحدت موضوع و اصل  تفسیر سابق باه قاوت خاود بااقی و اساتمرار دارد )بهاادری جهرمای و        

 (.175-176: 1397همکاران  
 

 یاسالم یجمهور یاساس قانون درها نسل یگرمطالبه و ثبات
از بعد ماهیت منبع اصلی حقوق اساسی کشورمان  دارای دو وجه اسممی  عنوانبهقانون اساسی 

و جمهوریت از بعد عرفی است  بنابراین دو وجه برای آن قابل بررسی است؛ وجاه الهای و وجاه    
عرفی که ناشی از قرارداد ضمنی بین ملت و حاکمیت است. بنابراین ثبات قاانون اساسای را باا    

 . یکنیمبررسی و ارتباط بین آن دو را بیان  هانسلتوجه به مطالبات 
 

 یقانون اساس یاله وجه ثبات. 1
گرفته از قوانین و وجه الهی قانون اساسی یا وجه الهی در معنای خاص همان وجه نشأت

که همانند این وجه در سایر  دهدیممقررات اسممی است  یکی از مبانی قانون را تشکیل 
قوانین اساسی تحت عنوان اصول تغییرناپذیر یا فرا قانون اساسی بیان شده که اصول حقوق 

 & Avrilیرند )ذو... از آن جمله و  تغییرناپ ی بنیادینهایآزادطبیعی  جمهوریت  سلطنت  

Gicquel, 2010: 262)   این اصول بخشی از فرایند احیای قانون طبیعی است که از ادعای صری
 :Favoreu & Authoers, 2014) کنندیمآن خودداری شده و آن را تحت عناوین حقوقی پنهان 

قانون اساسی ما نیز این موارد جزء اصول الیتغیر ذکر شده است که در این باره (. در 101
یمبر این . عموهاندپرداختهاندیشمندان به ثبات این اصول و عد  تغییر آن توسط نهاد اصمح 

از ثبات قوانین  پردازانهینظرمدارانه را بیان کرد که وفق آن مدارانه و غایتنگرش قاعده توان
. برخی همچون عممه طباطبایی و شهید مطهری قانون ثابت و متغیر را انددهی بحب کراسمم

براساس احتیاجات ثابت و متغیر در نظر گرفته و قوانین ثابت را برای احتیاج ثابت و قانون 
-43: 1397؛ طباطبایی  53: 2  ج1381)مطهری   انددهمتغیر را برای احتیاج متغیر بیان کر

از قانون منصوص و غیرمنصوص صحبت کرده و قانون منصوص را ثابت  (. برخی نیز36
(. برخی ه  قوانین را ثابت دانسته و قوانین متغیر را در حوزۀ 134: 1398)نائینی   اندپنداشته
(. برخی ه  ثبات را در قوانین عبادی  اخمقی 18-19: 1399)صدر   اندکردهالفراغ بیان همنطق

سبت به قوانین معاممتی و اجتماعی اسم  هر دو وجه ) تغییر و ثبات( را و اعتقادی پذیرفته و ن
برای این وجه دالیلی را از بعد شکلی  توانیم(. همچنین 48-49: 1389)قنواتی   اندشدهقائل 

 قانون اساسی و اسممی بودن قواعد آن بیان کرد:
 



 9...   هاو مطالبات نسل یاساساصل ثبات قانون  ۀرابط

 ی بودن نهاد اصالحسیتأس. 2
 تواناد ینمساسی که موجودیتش منوط به قانون اساسی است  ی بودن نهاد اصمح قانون اسیتأس

آن را طوری تغییر بدهد که سب  ایجاد قانون اساسی جدید و تغییر هویت دولت شود که از آن 
کاه وفاق آن تماایزی باین نهااد       شاود یمی تقل  در قانون و محدودیت ضمنی یاد هاهینظربه 

استفاده منجر شود  در غیر این صاورت عمال   وءاصمح و عمل به آن وجود داشته که نباید به س
 (. Colon-Rios, 2010: 220-222خارج از حدود اختیارات  نافذ نیست )

 

 . محدودیت نهاد اصالح 3
مراتبی است تا تخلف از آن با اکثریت ه  قانون اساسی  نوعی حفاظت سلسله ریرناپذییتغاصول 

به طریق اولی تغییر آن توسط نهااد اصامح    ( با این وصفRoznai, 2017: 16-22ممکن نباشد )
که نسبت به اکثریت جامعه در اقلیت است  ممکن نیست. همچنین محدودیت عمل نهاد اصمح 

است که در صورت یکسانی این دو نیازی به ذکر این ویژگای و   مؤسسویژگی متمایز آن با نهاد 
 بیان شرایط اصمح نهاد اصمح نبود.

 

 مؤسسدف نهاد مغایرت اصالح با ه .4
رو اصامح توساط   است  ازایان  ی برای محدودیت عمل نهاد اصمحسازوکارایجاد  ریرناپذییتغهدف اصول 

تفسایر   قانونگاذار قانون را خمف نظار   توانینممتعارض است و از آنجا که  مؤسساین نهاد با هدف نهاد 
 .(Roznai, 2017: 16)خمف هدف وی اصمح کرد  توانینمو تعبیر کرد  به طریق اولی 

 

 اسالم نید یجاودانگ
طبق دالیلی نقلی در زمینۀ خاتمیت دین اسم  آخرین دین و پیامبر اسم   آخرین پیامبر است 

( کاه از آن نتیجاۀ   64: 1381که در همۀ امور و شئون زندگی بشریت دخالات دارد )مطهاری    
(. با دو مقدمۀ وجود 11: ق1415)انصاری شوشتری   شودیمفراگیری دین در بعد زمان حاصل 

دین در همۀ اعصار و خاتمیت دین  به نتیجۀ جاودانگی احکا  دین خات  نسبت به هماۀ اعصاار   
دانند و (  اما برخی خاتمیت را خاص پیامبر و نه دین می3: 1392)ارژنگ و همکاران   انددهیرس

( و در نتیجاه  115: 1392فطرت واحد اسات )ساروش     چراکهمعتقدند دین از ابتدا واحد بوده  
یافته است  نبوت است و نظر جاودانگی احکا  بنابر جاودانگی دین در قضایۀ ماذکور   خت   آنچه
 .دشویمعلت نقص در وجود مقدمه رفع به

 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   10

 اشتراک ۀقاعد. 1
طبق قاعدۀ اشتراک در تکلیف احکا  شرعی در صورت مقید نبودن به خطاب اشخاص  گروه یاا  

ی همۀ مسلمین در هر زمان و مکان ایجاد تکلیف کرده چه اینکه مکلفان برا مطلقاًزمان خاص  
تعمای  و سارایت    ( و به بیان دیگر 43ق: 1421هنگا  خطاب حاضر یا غای  باشند )مصطفوی  

اسات )جمعای از   از حاضاران در مجلاس خطااب  باه غایباان و معادومان         دادن خطاب شارع
ل بار اشاتراک زماانی  مکاانی و افارادی اسات و       (. طبق این قاعده اص612: 1389نویسندگان  

 خمف آن نیازمند تقیید است.
 

 لطف ۀقاعد. 2
( و 186ق: 1411کناد )ساید مرتضای     لطف چیزی است که مکلف را به انجاا  طاعات دعاوت مای    

 تاوان یم(  بنابراین 35ق: 1410)مفید   شودیمۀ آن مکلف به طاعت نزدیک و از معصیت دور لیوسبه
انون و مجری قانون را برای لطف قائل شد. در نتیجه خداوند شارع قوانین است که توساط  دو مقدمۀ ق

وحی از طریق پیامبر )ص( به ابمغ مکلفان رسانده و پس از ایشان وفق اعتقاد مذه  شیعه اما  نایا   
رو ازاینۀ آن است  ردهندییتغۀ قانون و نه رکنندیتفسجانشین ایشان و مجری  تعبیر و  عنوانبهپیامبر 

  اما با توجه به عد  اختیار اما  در تغییر قانون الهای  ایان قاانون    شودیمبا وجود اما  ابها  قانون رفع 
قوانین الهای از سار لطاف در جهات طاعات و       اوالًیر است و با توجه به اینکه ذپس از پیامبر تغییرناپ

س لطف  مجری و مفسر اجرای قاانون  قرار گرفته است و دو  براسا هاانساندر اختیار  ترسهلزندگی 
استنباط کرد قاانون الهای ثابات و تغییرناپاذیر      توانیمنیز تعیین شده که اجازۀ تغییر قانون را ندارد  

که چنین امری انجا   دکریمنبود  خداوند اجازۀ تغییر را به فرد اصل  اعطا  نیچننیااگر  چراکهاست  
ی دیگری جای داد  تقسای   بند یتقسثبات قانون را در  توانیمبر این در این مورد نشده است. افزون

به ثبات در مرحلۀ ثبوت و ثبات در مرحلۀ اجراست )ثبات استمراری( که ثبات در مرحلۀ ثبوت )ثبات 
حقیقی( به معنای عد  تغییر قانون است که تا اتماا  وحای و حیاات پیاامبر )ص( صاورت گرفتاه و       

دو  مرحلۀ اجرای قانون است که در زمان پیامبر با ایشان و سسس با  مرحلۀ وضع قانون است و مرحلۀ
اما  بعد ایشان خواهد بود. با این وصف واژۀ استمرار قانون را مربوط به مرحلۀ اجارای قاانون دانساته     

 ممکن است قوانینی دارای ثبات حقیقی باشند  اما فاقد ثبات استمرار و اجرا باشند. چراکه
 

 عدم نسخ استصحاب
اصلی در عل  اصول فقه متشکل از دو جزء وجود و شک در وجود است  بناابراین ویژگای ثباات    
هنگامی معنا خواهد داشت که قانونی موجود باشد و فرض عد  وجاود از موضاوع مقالاه خاارج     
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برندۀ قاانون  وجود آمدن عامل ازبیندر به کهیدرصورتاست. در استصحاب قانون موجود است و 
رو باا توجاه باه    تغییر آن شک کنی   اصل بر عد  وجود چنین عاملی است  ازایان یعنی نسخ یا 

اینکه قوانین الهی ایجاد شده است  در صورت شک بر تغییر یا عد  تغییار در آن  عاد  نساخ و    
 .شودیمتغییر قانون استصحاب 

 

 یطول ۀاراد. 1
آن فاقد اختیار است. ایان قاوانین   نسبت به  انسانقوانین الهی یکی از اعمال ارادۀ خداوند است که 

که انسان محصول و تابع آن است که نسبت به تشریع این قاوانین   اندیعیتشربر دو نوع تکوینی و 
بر کل افاقه کند  تغییر آن توسط بشاریت   تواندینماست و در نتیجه از آنجا که جزء  اریاختیببدواً 

(  466: 1ق  ج1426)عمیاد زنجاانی     حتی با شورا که نشاان ارادۀ جمعای اسات  ممکان نیسات     
قانونی خمف آن وضع کند کاه ایان    تواندیمبنابراین دارای اثر جاودانگی و ثبات است. اما در عمل 

ارادۀ خداوند ارادۀ بشر را مختار آفریده است و این یعنای ارادۀ   چراکهه  ناشی از ارادۀ الهی است  
 چه تصمیمی را اراده کند  اجباری نیست.بشر  نکهیاعملی بشر مخلوق خداوند است  اما 

 

 یاله تیحاکم .2
( کاه فاقاد   395: 1  جتاا یبا یکی از وجوه حاکمیت خداوند وحدانیت در تقنین است )سبحانی  

مفهاو    چراکاه رو نسبیت در مورد خداوند مفهومی ندارد  محدودیت مکانی و زمانی است  ازاین
بشری این موارد و سایر  قانونگذارو  شودیم منجر زمان  مکان و نسبیت است که به تغییر قانون

 هازمان  پس به طریق اولی پروردگار  اقتضائات همۀ ردیگیمقانون در نظر  در مورداقتضائات را 
را در نظر گرفته است  همچنین اینکه انسان تمش در جهت ثباات و نظا  نسابی در     هامکانو 

گار که واجد صفت عال  و حکی  است  ثبات و نظا  را  جامعه دارد. بنابراین به طریق اولی پرورد
علات انطبااق باا    بر این زمان و مکان از ابداعات بشاری باه  در قوانینش لحاظ کرده است و عموه

 .کندیمجهان ماده است و ثبات و تغییر در مورد تفکرات بشر معنا پیدا 
 

 یقانون اساس یاله وجه رییتغ
مدارانه صرف وجود قوانین را طریقۀ رسیدن باه غایات الهای    یتبرخی اندیشمندان نیز با نگاه غا

غایات و هادف اصالی شاارع      صارفاً و معتقدند احکا  و قوانین موضوعیتی ندارد و  نندکیمبیان 
با حکا  یاا قاانونی متناوع باشاد و       تواندیمدارای اهمیت است که نسبت به هر زمان یا مکانی 

. این گروه برای متغیار باودن ایان قاوانین باه غایات       قانون وجه طریقیتی و نه موضوعیتی دارد
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توجه به غایت در نظا  حقوقی اسم  مبدل به قاعده شده و  رسدیمنظر   اما بهاندجستهتمسک 
مصادیق آن متغیر است. برخی همچون حضرت اما  )ره( در اساتدالل باه عاد  ثباات باه       صرفاً

ستدالل دیگاری تنهاا از عادالت ساخن     قاعدۀ مصلحت و عدالت تمسک جسته و برخی نیز در ا
( و برخی ه  احکا  را به دو گروه عرضای  31و  26: 1393؛ کدیور  472: تایب)خمینی   اندرانده

نسبت به شارایط زماانی و    آنچهو معتقدند  دانندیمکنند و عرضیات را متغیر و ذاتی تقسی  می
( و 71-72: 1392روش  )سا  معناسات یبا شود  عرضای اسات و ثباات در آن    مکانی حادث می

نسذیرفتاه و   مطلقاً( و برخی ه  ویژگی جاودانگی را 80: 1392ذاتیات همان مقاصدند )سروش  
و با توجه به تغییر موضوع عاد  ثباات    دانندیمممک از ثبات یا تغییر را بسته به موضوع قانون 

 توانیمو دیدگاه اول ( که دربارۀ د48-55: 1381)مجتهد شبستری   اندکردهقانون را استنباط 
تغییر کرده  ثبات اجرایی قانون و ناه ثباات ثباوتی آن باوده اسات و در نظار ساو          آنچهگفت 

همان احکا  موقت و ذاتیات را احکا  ثابت دانست  اما برخای اندیشامندان    توانیمعرضیات را 
بعاد خاویش را   ی هاا نسال  تواندینمغربی در مورد تغییر اصول تغییرناپذیر معتقدند هیچ نسلی 

  بنابراین بادواً براسااس حاکمیات مارد  از     (Eseng Ekdi, 2010: 145-147)متعهد و ملز  کند 
ی رحقاوق یغعامال   عناوان بهطریق بازنگری مضاعف در قانون اساسی و در ثانی از طریق انقمب 

 تواناد یما قانون اساسی در این زمینه قابلیت تغییر دارد  همچنین با اوصاف مذکور نهاد اصامح  
 عمل کند و فاقد محدودیت است. مؤسسهمانند نهاد 
محتوای اصول مربوط به اسممی بودن نظا  و ابتنای کلیۀ  177قانون اساسی در اصل  بنابراین

قوانین را براساس موازین اسممی ثابت دانسته و بحثی از انطباق قانون اساسی باا احکاا  اساممی    
موازین اسممی را تفسیر به قوانین اسممی و احکا  فقهای کارد    توانیمنکرده است. در یک تعبیر 

مدارانه برای وجاه اساممی قاانون اساسای نظار گاروه اول را       ( و با نگاه قاعده123: 1394)کعبی  
شاک  پذیرفت و گفت بسته به نوع احکا  و قوانین اسممی اصول قانون اساسی ثابت یا متغیرند  بی

ثابت و اصول منشع  از قوانین متغیر  متغیر خواهاد باود و باا نگااه     اصول منشع  از قانون ثابت  
مدارانه هدف هریک از اصول قابل بررسی است که اگر اصلی از وجه اساممی قاانون اساسای    غایت

منطبق با غایت اسم  که به تعبیر برخی در نظر گروه دو  مصلحت و عدالت اسات  باشاد  ثابات و    
در زمینۀ موازین اساممی پابرجاسات     177هر دو تعبیر ثبات اصل  در غیر آن تغییرپذیر است. در

استدالالت گروه دو  ه  مورد پذیرش شرع بوده و دارای وجه اسممی اسات و غایات خاود     چراکه
 ی ثابت است که با فطرت  طبیعت و عقمنیت بشریت مطابقت دارد.اقاعده

ی ایماانی   هاهیپاض شده است  ثابت فر 177دومین وجه اسممی قانون اساسی که در اصل 
اهداف نظا  جمهوری اسممی و والیت فقیه است که هر کدا  از این امور منطبق با اصول دیان  

قانون  بلکاه مبناایی بارای قاوانین      تنهانهو مذه  است که از امور ثابته در شرع مقدس بوده و 
الت عقلی و نقلی در عل  اسممی است که منطبق با عقل و طبیعت انسانی است و دارای استدال
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کم  که از بحب ما خارج است و وجه سو  اتکا به آرای عماومی و عاد  تغییار ماذه  رسامی      
و بادون آن   ردیگیماست که هر دو از حاکمیت مردمی که در طول حاکمیت الهی است  نشأت 

مارد    اکثریات  ماوردنظر اجرای قانون الهی میسر نیست و ه  اینکه این قوانین براساس مذه  
دلیال مبناا باودن    رو تغییر آن باه و مذه  مبنایی برای این قانون است  ازاین شودیماستخراج 

باازنگری باود کاه طباق آن      ساازوکار فاقاد   1358ممکن نیست و در نگاه شکلی قانون اساسی 
ی بودن بازنگری در این قانون بودند  اما اقتضاائات زماناه  تاداو  نظاا      رقانونیغبرخی معتقد به 

باازنگری را موجاه سااخته اسات و در خصاوص       132سیاسی  روح قانون اساسی و ناص اصال   
گفت قاوۀ باازنگری دارای محادودیت اسات و قاانون       توانیمبازنگری با توجه به نظریۀ شکلی  

 ریرناپاذ ییتغمعتقد است  بنابراین تغییار در اصاول    مؤسساساسی ما به دوگانگی نهاد اصمح و 
قانونی ممکن نیست و بازنگری مضاعف که طبق آن قوۀ اصمح ابتدا اصل  قانون اساسی از طریق

یما دارای محتوای ممنوعیت را حذف کرده و سسس در بازنگری دو  بدون محدودیت بازنگری 
. ه  با توجه به اینکه مقا  رهبری مجری قاانون اساسای    (Hamon & Troper, 2014: 47) کند

است و با توجه به شرایط قانونی تقوا و... در مورد ایشاان و  نماد حاکمیت الهی و مبتکر بازنگری 
ری قاعدۀ فقهی که مجری آن این مقاا  اسات  بحاب باازنگ     عنوانبهقاعدۀ حفظ نظا   نیهمچن

 مضاعف در این باره منتفی است.
 

 یقانون اساس یعرف وجه ثبات
ایانگر رابطۀ بین قوانین ی دینی و نمساالرمرد قانونی که مروج  عنوانبهقانون اساسی کشورمان 

اسممی و دموکراسی است  در وجه عرفی تغییرپذیر است. وجه عرفی مدنظر پذیرش حاکمیات  
  بلکه منظور همان وجهی از قانون است کاه شارع نیاز آن را    دهدینمشرع را مورد خدشه قرار 

ایجاد شاده  کرده است  اما حک  شرعی مستقی  نیست و براساس نیازها و ضروریات نوین  دییتأ
 کرد. ارائهدر این وجه از قانون اساسی  ثباتدالیلی را در جهت  توانیماست  بر این اساس 

 

 دیجد یهانسل یمقامقائم. 1
بر دو  تواندیمی یعنی جانشینی شخصی نسبت به شخص دیگر در حقوق و تکالیف که مقامقائ 

دات و حقاوق را پذیرفتاه و در   ی عاا   جانشاین هماۀ تعها    مقاام قائ نوع عا  و خاص باشد. در 
 تواناد یمکه هر دو این موارد  ردیپذیمی خاص  فرد جانشین برخی حقوق و تکالیف را مقامقائ 

ی جانشاین  ناوع باه ی حاضر ه  هانسل(  بنابراین 24: 1393ی باشد )شهیدی  رارادیغارادی یا 
هار   چراکاه   رناد یپذیما  ی سابق راهانسلحقوق و تکالیف  آنهای سابق بر خود هستند. هانسل

نسل با نسل قبل خویش شخصیت حقوقی ملت را ایجاد کرده و قوانین مصوب نسل سابق بارای  
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ی بر شخصیت حقاوقی ملات   اخدشه هانسلالرعایه است و تغییر افراد و نسل جدید ثابت و الز 
ای کناد و شخصایت مساتقلی از اجاز      این ملت است که قاانونی را تصاوی  مای   کندینمایجاد 
 دارد. اشدهندهلیتشک
 

 نیشینسل پ یندگینما. 2
نمایندگی در حقوق خصوصی و حقوق عمومی وجود دارد. در حقوق خصوصی نمایندگی شاامل  

به ولی قهری  قی   اماین و وکیال اشااره     توانیمنمایندگی قانونی  قضایی و قراردادی است که 
  اختیااری اسات. در نماینادگی ماراد     کرد. نمایندگی در نوع اول اجباری و در ناوع دو  و ساو  

رعایت غبطه منوب عنه است که در برخی موارد نیازمند برابری این دو شخص در اهلیت و توان 
. اماا در  شاود یما ی نا یبشیپا انجا  همانند وکالت و در برخی موارد در جهت حمایت از نااتوان  

گان اسات نیاز در عاال     ی قرارداد اجتماعی ضمنی بین ملات و نمایناد  نوعبهحقوق عمومی که 
توانایی نماینده شدن را دارند  اما در عال  اجرا و اثبات باا توجاه    دهندهیرأثبوت همۀ اشخاص 

نماینده شوند که وجه ثباوتی نماینادگی را باه     توانندینم آنهابه نبود شرایط در همۀ اشخاص  
اما با این وصف اشخاصای   .کندیموکالت و وجه اثباتی نمایندگی را به نمایندگی قانونی نزدیک 

وجود دارند که در عال  ثبوت اهلیت تمتع را دارند  اما صمحیت نماینده شدن را ندارند یا حتی 
ینما ی داده  نیساتند  اماا   رأی مشارکت نکرده یا جز کسانی که به نمایندۀ منتخ  ریگیرأدر 
نادگی و آثاار تصامیمات    نمایندۀ منتخ  را نمایندۀ آنها ندانست. اصل صمحیت ملای نمای  توان

کودکی که در اثنای نمایندگی یک نمایناده   نکهیا  مثل ندکیم دییتأنمایندگان نیز این مورد را 
  با اینکه هنگا  انتخاب نماینده متولد نشده بوده است  آن نمایناده  نماینادۀ وی   شودیممتولد 

انونگاذاری نزدیاک   ما را به بحب شخصیت حقوقی مجلاس ق  مسئلهو این  شودیمنیز محسوب 
توساط مجاالس پیشاین بارای مجاالس بعادی و        جادشاده یاکه وفق این اصل قاوانین   دکنیم

ی بعدی مورد پذیرش است  در نتیجه نسل گذشته نمایندۀ نسل جدید در تدوین قاانون  هانسل
 .اندبوده
 

 یمل تیحاکم. 3
ص حقوقی است که ۀ آن که همانند یک شخدهندلیتشکحاکمیت مجموعۀ ملت منفک از افراد 

آیاد  اماا   وجود میو دارای استقمل در ابعاد مختلف است. این شخص به دهدیماعمالی را انجا  
ۀ یاک شارکت هساتند کاه     رناد یگ یتصام   بنابراین نسل گذشته مانند مادیران  رودینماز بین 

 االتباع است.ی آینده ثابت و الز هانسلتصمیماتشان برای مدیران و 
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 هیآت به نسبت قانون اثر اصل. 4
اصل اثر قانون نسبت به آتیه یا حاکمیت قانون نسبت به آینده یا به تعبیر دیگر اصل عطاف باه   
ماسبق نشدن قوانین حکایت از آن دارد که قانون پس از وضع برای آینده و آیندگان وضع شاده  

ماان  ثباات   در متن قانون در صورت عد  تعیاین اشاخاص و ز   چراکهو محدودیت زمانی ندارد  
است که نیازهای جدیاد را شناساایی و    قانونگذارآخرین ارادۀ  چراکهقانون قابل استنباط است  

 ی کرده است.قانونگذاربراساس آن 
 

 یاساس قانون یعرف وجه رییتغ
و باا    یپارداز یما در وجه عرفای قاانون اساسای     مطالبهپذیرش حق  لیدالدر این قسمت به بررسی 

 اشخاص در اعمال حاکمیت و ثبات نسبی قانون  دالیلی را بیان خواهی  کرد.   آزادی ارادۀ فرضشیپ
 

 قانونگذار تیمحدود. 1
 نکاه یا نیهمچنا ی زمانی  مکانی و... هنگا  وضع قاانون اسات.   هاتیمحدودبشری دارای  قانونگذار
و  هاا زماان هماۀ  برای  تواندینم قانونگذاراست  بنابراین  مؤثرقانون بر ایجاد قانون  واضعانتفکرات 
نسل دیگر را مکلاف کناد شااید بتواناد تاا       تواندینمیک نسل  قانونگذارایجاد قانون کند و  هامکان

ی کند  اما اینکه قانون مدنظرش در آینده مورد اطاعت واقاع  نیبشیپحدی قانون را برای آیندگان 
ی هاا تیمحادود ن دارای قاانو  واضاعان  چراکاه شود و قابل اجرا باشد  از توانایی مقنن خارج است  

کاه قاانون    شاود یما و همچنین اتفاقات به ایجاد قانون اساسای در کشاورها منجار     اندبودهمادی 
رو این سرعت عمل ممکان  اساسی با سرعت بیشتری در جهت ایجاد نظ  جدید شکل بگیرد  ازاین

 ی را تنزل داده و مدت زمان ثبات قانون را کاهش دهد.قانونگذاراست کیفیت 
 

 دیجدو اقتضائات  ازهاین .2
تا احساس نیازی اعا  از ماادی و معناوی حاصال      چراکهنیاز عامل و مبنای ایجاد حقوق است  

دهاد و در ناوع   را تغییار مای   هاانسان. این احساس نیاز کارکرد ردیپذینمنشود  ابداعی صورت 
جدید قانون جدید . نیاز جدید مقدمۀ خواستۀ جدید است و خواستۀ دکنیمزندگی ایجاد تغییر 

باید در محدودۀ قانون تشری  شود  در غیر این صورت آزادی مطلق  هاخواستهو این  طلبدیمرا 
 را به سمت هرج و مرج و تسلط بر یکدیگر خواهد کشاند. هاانسان
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 یبشر دانش و عقل تکامل. 3
دانش  تبعبهبشری و  رو با تکامل عقلعلت اتکا به عقل ابزاری  ناقص است. ازایندانش بشری به

. برای مثال ایجاد مفاهیمی چاون  شودیمبشری  ادبیات  واژگان و نهادهای جدید حقوقی ایجاد 
و نهادهای حقوقی نتیجۀ همین تکامل عقال   هارشتهآن ایجاد انواع  تبعبهدموکراسی و قانون و 

فاهی  جدیاد باشاد    دلیلی بر تغییر قانون موجود و گنجاندن م تواندیمو دانش بشری است که 
 دانش بشری باشد. سازنهیزمنیاز یا نیاز  سازنهیزمکه این دانش  بساچه
 

 مشارکت اصل. 1. 3
  ابازار عملای و نماود    هاگزارهمشارکت اشخاص در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی از 

اسات.  ی شاده  نا یبشیپا واقعی دموکراسی است که انواع مختلف آن در قوانین اساسی کشورها 
یما این قانون بر اشخاص اعماال   چراکهشامل ایجاد یا تغییر قانون ه  باشد   تواندیممشارکت 

و بهتر این است که در تعیین قانون از اشخاص نظرخواهی شاده و مشاورت گرفتاه شاود       شود
تطاابق بیشاتری خواهاد     هاا خواساته کند و با می نیتأمثبات قانون را بیشتر  مسئلهاین  چراکه
 ی تقنینی در قوانین اساسی اشاره کرد.پرسهمهبه  توانیمکه از آن جمله داشت 

 

 یمداکار یۀنظر. 2. 3
رفع نیاز کند و منطبق با غایت مقنن در حرکت باشاد  کاراماد    کهیهنگامطبق این نظریه قانون تا 

اسات قابلیات   خواهد بود  بنابراین اگر قانون رفع نیاز نکند یا از غایت مقنن به دور بیفتاد  ممکان   
اجرا را از دست بدهد. در این موارد است که قانون از لحاظ ثبوتی ثابت است  اما از لحااظ اجرایای   

اجرا نشود و تغییر یعنی امر  صرفاً. سکوت یعنی اینکه قانون رودیمدر حالت سکوت یا تغییر پیش 
قاانون را از باین   ی باشد و اصال حاکمیات   رقانونیغدیگری خمف قانون اجرا شود که ممکن است 

 تغییر قانون موجود به صمح است. مسئلهرو برای پرهیز از این ببرد  ازاین
 

 قانون بودن یتجرب .3. 3
حقوق عل  تجربی اجتماعی و قانون منبع و ابزار آن است. بناابراین قاانون نیازمناد آزماودن در     

رو در اجارا    ازاینشودیمون آزمایشگاه جامعه است و تفاوت اجتماعات برابر با تفاوت نتیجه آزم
پذیرناد و قاانون   و اشخاص راضی از این تجربه قانون را می دشویماشکاالت و نقاط قوت پدیدار 

. در صاورت آزماون و   شاوند یماند  خواستار تغییر و آنان که ناراضی ندکیماستمرارش را حفظ 
  .سازدیمشکست آن  اصمح قانون جامعه را به زیست بهتر رهنمون 
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 یمردم تیحاکم. 4. 3
ی هاا خواساته افراد حاضر در جامعاه کاه ممکان اسات      تکتکحاکمیت مرد  یعنی حاکمیت 

متفاوت نسبت به نسل پیشین داشته باشند که در صورت ساکوت ایشاان  هماان اعماال نسال      
ی ایان نسال تغییار کناد کاه      گار مطالبهپیشین را پذیرفته و در غیر آن  قانون باید در راستای 

بق با اکثریت است و نشان از وجود یک خرد جمعی و عقمنی دارد و حقی است کاه بارای   منط
و  کناد یما ی نا یبشیپا هر نسلی وجود دارد؛ حقی که طبق آن هر نسل خودش سرنوشاتش را  

 اقلیت خاص و نسل پیشین نیز باید این عقمنیت و حق را هدایت و کنترل کنند. 
 

 هاشنهادیو پ یریگجهینت
دو عنصر ثابت و متغیار   عنوانبه هانسلگذشت ثبات قانون اساسی در برابر مطالبات طبق آنچه 

پیاپی ناقض ثبات قانون اساسای اسات. در جماع ایان دو عنصار        صورتبهوجود دارد و مطالبه 
  اصول ثابت وجه الهی قانون اساسای  شودیماصول قانون اساسی به اصول ثابت و متغیر تقسی  

ی باودن نهااد اصامح  مغاایرت     سیتأسو با ذکر دالیلی از جمله محدودیت و  دهدیمما را شکل 
  جااودانگی دیان اسام   قاعادۀ اشاتراک  قاعادۀ لطاف         مؤسساصمح این اصول با هدف نهاد 

استصحاب عد  نسخ  ارادۀ طولی و حاکمیت الهی مطالبه در آن منتفی است و ارادۀ اشخاص در 
مطالبه و تغییر برابر با ایجاد قانون  چراکهین باره مطلق است  تغییر آن ممکن نبوده و ثبات در ا

و ممکن است به تقل  در قانون  کندیم دارخدشهاساسی جدید است که هویت ملت و دولت را 
منجر شود و در اصول متغیر )وجه عرفی( با دالیلی از جمله محادودیت مقانن هنگاا  تقناین      

کارامدی آن  تکامل عقال و داناش بشاری  مشاارکت و      نیازمند بودن قانون به آزمون و بررسی
حاکمیت مردمی مطالبه در جهت تغییر آن ممکن است و حق مطالبه در این اصول پذیرفتنی و 

یی را در ماورد  هاا شانهاد یپثبات قانون اساسی در این باره نسبی است. بر این اساس نگارندگان 
 :ندکنیم ارائهموضوع به شرح ذیل 

 هاای نسال  بارای ...  و گروهای  هایرسانه طریق از موجود اساسی قانون تشری  و تبیین .1
 موجود؛ اساسی قانون ثبات جهت در جدید

 ۀ تفاسیر نو از قانون اساسی براساس اقتضائات روز توسط شورای نگهبان؛ ارائ .2

 ی موجود در قانون اساسی و ایجاد قانون عادی در مورد آن؛  گرمطالبهشناساندن ابزارهای  .3

 ی موجود و نیازهای جدید.خألهاقانون اساسی در خصوص اصمح  .4
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