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 مقدمه
يـاد"جـوان"هاي گوناگون دانش حقوق، غالباً از حقوق اساسي بـا وصـفهـتدر ميان رش

و اين شايد بدان برمي مي  گردد كه سـابقة ايـن رشـتة حقـوقي از چنـد سـده اخيـر فراتـر شود

مي)Dicy(دايسي.رودنمي كه حقوقدان انگليسي، حقوق اساسي را تشكيل شده از قواعدي داند

و قواي حكومت تاثير گـذار اسـت  و  آسـتين ديگـر حقوقـدان.)Marshall,1971,P.7(بر ساختار

كه قانون اساسي يا سـاختار حكومـت برتـر را تثبيـتياخالق«ي انگليسي، آن را به مثابه  مثبته

مي»كندمي و مبنـاي.)Ibid,P.3(نمايد، توصيف برخي از صاحب نظران حقـوق اساسـي را پايـه

و رابطـه سـازمان«اند زيـرا حقوق عمومي دانسته  هـاي آن بـا در آن سـاختمان حقـوقي دولـت

نه تنها در عمومي بودن اين شـعبه از حقـوق«و بر اين اساس معتقدند» شودمي يكديگر مطرح 

به شـمار آورد و اساس اين قواعد ص 1383كاتوزيـان،(» ترديدي نيست، بايد آن را ريشه و.)7-26،

كه برخي ديگر تحت تأثير رهيافت هـاي حقـوق اگر بخواهيم رشـته« هاي كلسني بر اين باورند

و از حيث سلسله مراتب منظّ عمومي را بصورت  ـ عمودي و مرتّ درم ب كنـيم حقـوق اساسـي

اي از حقـوق عمـومي گيرد، چـرا كـه حقـوق اساسـي، رشـته رأس اين سلسله مراتب جاي مي

و نهادهـاي  و ساخت بنـدي قـواي اساسـي مملكـت كه تشكيالت عمومي دولت داخلي است

ميتركيب كننده رژيم  ص 1372،قاضي(» كندهاي سياسي را تعيين  چنان كـه پيداسـت حقـوق.)73،

كه مـي به نحوي  تمـام تـوان آن را مـادر اساسي در خانواده حقوق عمومي جايگاهي رفيع دارد

و قواعد اين رشته حقوقي دانسترشته و آينه نماي اصول .هاي حقوق عمومي

و نشيب ق حقـو. هاي بسيار را از سر گذرانـده اسـت حقوق اساسي در چند سده اخير فراز

و ايده قراردادي حكومت پرورش يافـت كه در دامان انديشه قرارداد اجتماعي اساسي كالسيك

و آموزهو در آغاز در بر گيرنده تكنيك  در،هايي در جهت مهار قدرت نامحدود دولـت بـود ها

و نشيب اين سـير گـاه در محـاق تمام ـ فراز و در شـكلي و خودكـامگي در غلتيـد ت خـواهي

و گاه از پله ساختاري فاقد مح و توا جلوه گر شد و اسـتقالل يـافتگي بـاال رفـت هـاي رهـايي

هـاي حقـوق اساسـي در دوران آموزه. توانست مرحله طرحي نو در نظام سياسي كشورها باشد 

قانون اساسـي بـه. كنوني ساختارهاي كالن سياسي كشورها را عميقاً تحت تأثير قرار داده است 

د" ميثاق بنيادين"مثابه  و ملت در كـانون انديـشه دسـتور گرايـي قـرار دارد بين  امـروزه.ولت

عموماً پذيرفته شده كه قانون اساسي، چارچوب رسمي قوانين پايه است كه فعاليـت حكومـت

مي  و تنظيم ي روشنگري اين تعبير، اساساً برداشتي مدرن، يعني محصول انديشه. كنندرا تاسيس

د.)155،ص1386الگلين،( است و اسـتثنائي همـه كـشورها واجـد قـانون امروزه جز ر موارد محدود

كه در اساسي مدو ن اصول اساسي مربوط به ساختار حكومت، قواي تـشكيل دهنـدهآن هستند

و نيز راه و آزادي هاي تعامل آن آن، كاركردهاي اين قوا و باالخره حقوق هاي عمومي ها با مردم
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 اصـول"نخـست: انـد دو نـوع اصـول دانـسته در اين باره قانون اساسي را حـاوي. آمده است

و سازمان قواي سياسي سخن به ميان مـي"ساختاري و دوم كه در آن از كاركرد  اصـول" آيـد

و آزادي"حقوق فردي آنكه در آن بر حقوق و لزوم صيانت از  شـود هـا تأكيـد مـي هاي فردي

)211١,p. 1996 ,Bellamy(.ب و با پذيرش نسبي اين تقسيم و بر اساس آن در قوانين اساسي ندي

و  و تأكيد بر هر يك از اصـول سـاختاري يـا فـردي بطور كلي در حوزه حقوق اساسي با تكيه

و ضعف آن، دو سنّ قو و سـنت:ت در حقوق اساسي قابل باز شناسي استت سـنت اقتـدارگرا

به نياز اجتماعي است. آزادي گرا  و در حقيقت پاسخي  حقـوق اساسـي بـه،اگر حقوق بر آيند

و كدامين نياز جوامع انساني پاسخگوست؟ آيا در حقوق اساسي هـدف حفـظ اصـالت انـسان

و آزادي  و بر اين مبنا هدف حقوق اساسي صـيانت از حقـوق هـاي گراميداشت كرامت اوست

و  و نهادهـاي فرمـانروا و تثبيـت قـدرت فردي است يا آنكه حقوق اساسي در جهت اسـتقرار

و مـشروعيت بر مي زمامداران گام  و كاركرد آن كمك به استقرار قـدرت حـاكم و رسالت دارد

به  ن در چهارچوب قواعد حقوقي است؟ به بيان ديگر آيا حقـوق اساسـي فـن قـدرتآبخشي

و مورد بررسي قرار مي و گيرد شناسايي ويژگي است يا فن آزادي؟ آنچه در اين مقاله مطرح ها

اما بررسي به همين حد محدود. كور در شكل دو سنت است ارزيابي هر يك از رويكردهاي مذ 

مي نمي و تالش به خواستگاه ماند و توجه و آمـوزه شود تا با سنجش اين دو سنت هـايي كـه ها

مي ريشه و هاي دستورگرايي از آن تغذيه به گـستره مناسـبات قـدرت و نيز با عطف توجه كند

و از اين رهگذر كاركرد راسـتين حقـوق عرض" تعامل سازنده"آزادي رهيافتي مبتني بر  ه شده

و شهروندان نمايانده شود به مثابه فناوري تعامل سازنده در روابط دولت .اساسي

و قدرت دولت:خش اولب  سپهر حقوقي: آزادي فرد
و يا بطور كلي حقوق اساسي در معناي كالسيك خود بيش) coustitutionalism(دستورگرايي

ن.به انديشه قرارداد اجتماعي وابسته اسـت از هر مفهوم ديگري اعـضايهيـظربـر مبنـاي ايـن

و برابر آفريده شده  و تنها جامعه سياسي همه آزاد و براي رفع نيازشان ممكن اند به رضاي خود

بنابراين منطقي خواهد بود اگـر مبنـاي تـشكيل اجتمـاع. دهند است به زندگي اجتماعي تن در 

ب  كه و همين پيمـان فرضـي اسـت كـه ين افراد ملّ پيماني ضمني فرض شود ت بسته شده است

ص 1383كاتوزيـان،( نامـد مـي» قرارداد اجتماعي«روسو آن را را.)262،  انديـشه قـرارداد اجتمـاعي

و دوم نظريه قراردادي حكومت: اندمتشكل از دو مفهوم دانسته .نخست نظريه قراردادي جامعه

و در واقع نظريه قـراردادي جامعـه نظريه اخير بر قرارداد ميان فرمان و فرمانبران مبتني است روا

به عنوان شرط مقدم، مفروض مي  بر اين مبنا اصول قانون اساسـي)Barker, 1960, P.91( داند را

 اين نظـر بـر ايـن فـرض.)lbid, P.92( است" تابعان"و"حاكم"در حقيقت مواد ميثاقي ميان
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كه افراد جام عه ناگزيرند از بخشي از آزادي خود بـه نفـع قـدرت دولـت كالسيك مبتني است

و ثبات ايجاد شده توسط دولـت بهـره منـد  دست بشويند تا از بخشي ديگر آن در سايه امنيت

ها از آن بخشي از آزادي خود چـشم نپوشـند بنـابراين نظريـه در شـرايط گردند چه اگر انسان 

و فقدان دولت قادر نخواهد بود از آزادي در واقـع.و ساير حقوق خود بهره ور شـوندهاخالء

به سود قدرت دست مـي شهروندان تنها از آن پاره از استقالل اوليه  كـشند كـه بـا نظـمي خود

به گونه ضرورت عقلي انسان،بنابراين. خواندعمومي نمي  و ها را اي سازش بـا تـشكيل دولـت

حااما آنج. دهدسازگاري با قدرت آن سوق مي  و ترسـيم در اين ميان ائز اهميت اسـت تعيـين

و آزادي  هـاي عمـومي حدود قدرت دولت در جهت جلوگيري از دخالت آن در حوزه حقـوق

دوره روشنگري جـستجوي راهـي بـراي تنظـيم رابطـه انديشمندان اساساً دغدغه اصلي. است

و آزادي  و در اين باره بايد اذعان كـرد قدرت دولت از يكسو  كـه هاي فردي از سوي ديگر بود

 اي كـه آنها بيش از هر عامـل ديگـر در نـضج نهـضت دسـتورگرايي مـؤثر افتـاد بـه گونـه اراء

و قوانين اساسي تا حـدود زيـاد ملهـم از عقايـدد نخستين اعالميه كر توان ادعا مي هاي حقوقي

و  ت انديـشه بـرغم اشـتراك در پـذيرش كليـ. بـود... انديشمنداني چون الك، روسو، منتـسكيو

به چـشم مـي قرا بـراي. خـورد رداد اجتماعي، در طيف قراردادگرايان نيز اختالفاتي گاه فاحش

و بـر كه هابز آزادي فردي را با قدرت نا محـدود حكمـران سـازگار مـي مثال در حالي  دانـست

 ميتيمبناي ذهني شـمرد كـه از منـافع اساسـي قراردادگرا حكومت حكمران را تا وقتي مشروع

و در صورت عدم توان در انجام اين وظيفه اساسي افراد را ملزم به اطاعت افراد حفاظت نماي  د

كه آزادي سياسي جز از او نمي كه فرد محكـوم ارادهناي دانست، الك باور داشت  معنايي ندارد

و خودسرانه فرد ديگر نباشد متغي هـو همان ر، نامعلوم سوگونه كه هيچ فردي حق ندارد آنچـه

به دلخواه خود حكومت كندي نيز نمي بكند هيچ دولت اردد يـا.)116-7، صـص 1338صـناعي،( تواند

و تمركـز بـر مفهـوم حاكميـت مردمـي، قـانون روسو با اصالت قائل شدن براي خواست  مردم

خ  كه در آن از و گـروه در مقابلتر جمعي اكثريياساسي را در نظر داشت هـاي آزادي فـردي

ت حمايت شوداقلي)Alder, 2002,p30-1(.تئوريك برخي روسـويهاو بر اساس همين برداشت

تـوان تـأثير ايـن بهـر روي نمـي.) Barker,1960,p.114(اند خوانده"ت خواهيي هوادار تمام"را 

تـرين ثمـره از آن رو كـه شـايد مهـم. هاي مدرن ناديده گرفتگيري دولتران را در شكل متفكّ

مي انديشه آنان پوشاندن جامه حقوقي بر رواب  و دولت بود كه موجب وط فرد شد روابط دولت

به خود گرفته  و،فرد شكل عقاليي و بـدون قيـد و غير حقوقي حكمراني مطلـق  از حالت خام

و قانونمدار حركت كند به سمت دولت مسئول و در حقيقت ظهور مفهوم دولـت. شرط خارج

L(قانونمدار يا حقوقي Etat de Droit(در" دولت قانونمنـد". روند دانستتوان نتيجه اين را مي
و تنگاتنگ است كـه حقـوق را بـه دولـت متـصل نخستين گام نشان دهنده رابطه  اي ساختاري
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دو.سازدكند تا جايي كه از اين دو، زوجي جدا نشدني مي مي  در اين فراخـواني نـوعي رابطـه

به يكديگر وجود دارد و دولت نسبت كه دولـت نخس. گانه از سوي حقوق ت اين حقوق است

به مثابه تبلور فكر حقوقي، در لباس بـازيگري ضـروري را فرا مي و در اين حالت دولت خواند

مي  و نفـوذ به منظور تقويت قواعد حقوقي مطرح و اين مهم نيز از طريق اعطـاي قـدرت گردد

مي  به دولت ميسر ر مـيدو امـا.شودكامل ا فـران فراخـوان از سـوي دولـت اسـت كـه حقـوق

نه تنها بوسيله در اين حالت، قدرت. خواندمي و در آن چهارچوب اسـت قواعد دولت  حقوقي

و از خالل وضع قواعدي الزامكه معنا پيدا مي شـود بلكـه دولـت در ماهيـت آور اعمال مي كند

ميخويش، مجموعه كه در قالبي قضايي وارد .)12ص،1378شواليه،( شوداي از حقوق است

ي حكومتي بنيادين دستورگرايي مدرن، نظريه قرن هجدهم تا اواسط قرن بيستم، مولفه از

ي دوم دستورگرايي پست مدون، اين ديدگاه را در نيمـه. بر اساس يك قانون بنيادين مدون بود

و آزادي مثبـت، قرن بيستم، با ايجاد كوشش افراطي حكومت براي دستيابي به عدالت اجتماعي

.)195،ص1386بلز،(به چالش كشيد

به قواعد و)Douverger, 1966,p202( است حقوقيبطور خالصه دولت مدرن دولتي محدود

و حقوقي هرگز اختيار انجـام. عمل دولت بايد مبتني بر يك قاعده حقوقي باشد سازمان اداري

و صالحيت  ات آن هايش نيز هرگز مطلق نيست، بلكه هر كدام از اقـدام اعمال خود سرانه ندارد

اصـل قـانوني. حقوقي پيش بينـي شـده باشـد بايد مصرحاً توسط يك متن قانوني يا يك اصل 

مي  كه عمل دولت سازگار با يك قاعده حقـوقي باشـد امـا مفهـوم سـازگاري بودن ايجاب كند

ها همه تالش.)36،ص1375دو ميشل واللومي ير،(نبايد لزوماً در انعطاف ناپذيرترين معناها تفسير شود 

به حقوق در حقيقت ايجاد محدوديت بر قدرت دولت اسـت تـا بـدين  در انقياد سازمان دولت

و آزادي  و در ايـن معنـا آزادي. هاي سياسي افراد جامعه از دستبرد مصون بمانـد وسيله حقوق

و.)231،ص1381موحد،( خوردسياسي با مسئله محدوديت دولت پيوند مي در اين عرصـه اهميـت

و رسالت حقوق اساسي در اين حـوزه حـلههاي آن برجستگي يافتو آموزه نقش دستورگرايي 

و آزادي فـرد بـا تكيـه بـهو رفع يا دست كم كاهش تعارض هاي موجود ميان قـدرت دولـت

و محورهـاي اصـلي سـامان سـاختار سياسـي را قانون اساسي افق. هاي حقوقي است تكنيك ها

و اصـول اساسـي مربـوط بـه سـاخت  و ترسيم ،ار حكومـت، قـواي تـشكيل دهنـده آن تعريف

و راه به هم و كاركردهاي اين قوا، استقالل آنها نسبت و نيـز حقـوق  هاي تعامل آنهـا بـا مـردم

مي آزادي و تعيـين هـ بطور كلي محـدوديت. كندهاي اساسي افراد را بيان اي اعمـال حكومـت

و البته  و آزادي شهروندان در قانون اساسي تصريح شده به اين سند خود مرزهاي حقوق  التزام

ميموزهآ به شمار .)124ص،1385،مركز ماليري( رودي اصلي دستورگرايي
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گرا: خش دومب  حقوق اساسيدرسنت اقتدار
آن«به عقيده مارسل پرلو في حد ذات در وجـه حقـوقي كه اين پديده اقتدار عمومي است

مي   مطلق گرا، اقتدار طلـب، ميانـه رو، حال اگر قانون اساسي. شودموضوع حقوق اساسي واقع

و خبر اين بـ.»كنـد ها باشد تفاوتي نمي آزاد منش، مردم ساالر : گيـرد ايـن بنـا نتيجـه مـيا وي

 حقوق اساسي، عبارت است از علم قواعد حقوقي كـه بـر اسـاس آن قـدرت سياسـي مـستقر«

مي مي مي شود، اجرا و انتقال از ايـن منظـر موضـوع محـوري در.)62،ص1372، قاضـي(» يابدگردد

و اين بينش بيش از هر امر ديگري حقـوق اساسـي  مطالعات حقوق اساسي پديده قدرت است

مي  رچوب بنـدي قـدرتاسنت اقتدارگرا بدنبال چهـ. نمايدرا به مرزهاي دانش سياسي نزديك

حقـوقي بـيش ار آن سياسي در قالب قواعد حقوقي است اما هدف آن از اين چهارچوب بندي 

و مقيـ" قدرت"اي بنامكه مهار پديده  د سـازي نهادهـاي صـاحب قـدرتو حدو مرز گذاري

و و محافظت و بررسـي علمـي باشد معطوف به توجيه قانوني جلوه دادن اقتدار حـاكم اسـت

 حقوق اساسـي،در اين معنا. دهدنحوه جويان اقتدار در جوامع مختلف را مورد مطالعه قرار مي 

ميب وه مثابه فن قدرت متجلي و بقاي قدرت ويژه پايهكار گردد به استقرار اي آن عمدتاً كمك

و در ايـن ميـان محـدود كـردن  هـاي آزاديو توجيه اعمال فرمانروايان از لحاظ حقوقي اسـت

و بـه عمومي بوسـيله قـدرت  و كارهـاي حقـوقي و تثبيـت شـب كمـك سـاز ه حقـوقي تبيـين

و الجرم قانون اساسي جز سـندي كـه در بـر"قدرت". شودمي موضوع كليدي مباحث است

س  و ســاختار اقتــدار و از مــضاميني چــون اسـي اســت، نمــييگيرنـده اصــول سـاختاري  باشـد

و هاي عمومي، فرايند مشاركت در شكل آزادي در قوانين اساسي اقتدار گـرا يـا ....گيري قدرت

و يا آنكه در سطحي محدود تا آنجا كـه موافـق، توان نشاني ياف اصوالً نمي  هـاي رژيـم طبـعت

مي  هاي تمامت خواه سده گذشته نيز حاكميـت حتي رژيم. توان آثاري باز جست اقتدار گراست

مي خود را بر مبناي قوانين اساسي پايه  هيتلر در آلمان ديكتاتوري خود را بر مبناي. كردندريزي

مي.بنا نهاد 1933 مارس23 قانون كه اجازه به قانون قانوني يـا. گذاري كندداد قوه مجريه اقدام

به نحو 1936 دسامبر5استالين بر مبناي قانون اساسي   مقتدرانه بـريحاكميت بالمنازع خود را

اين قوانين اساسي در واقع صرفاً يك نقـشه. سراسر سرزمين پهناور روسيه شوروي اعمال كرد

ا  كه اختيارات و مؤسسات خاصي را تبيين مي سياسي بودند بـر اسـاس. كردنـد شخاص حقيقي

ها اشعار داشت يك دولت يا پارلمان اين قوانين اساسي آن گونه كه در روند تعيين شده در متن 

و از اين نظر. توانست بر خالف قانون اساسي عمل نمايد هرگز نمي  استالين ممكن اسـت هيتلر

ص1382بارنت،(ون اساسي عمل كرده باشند در بيشتر موارد دقيقاً هماهنگ با قان   در اين ميـان.)19،

در: نيز نام برد" قانون اساسي فاشيستي"توان از دو مي و1933نخست قانون اساسـي پرتغـال

 در 1945و منـشور اسـپانيا در 1938ديگري قوانين مختلف مبنايي نظير منشور كار اسـپانيا در
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به ژنرال فرانكو اجاز كه مي اين كشور داد تا رژيم خود را پـس از پيـروزي در جنـگ داخلـيه

و بـيش.)86،ص 1375قاضي،( مستقر نمايد  عـالوه بـر ايـن حتـي در كـشورهايي بـا سـاختار كـم

مي  بـراي مثـال كـشور. توان رد پايي از نوعي سنت اقتدار گرا را جـستجو كـرد دموكراتيك نيز

ــا آن كــه وا وو مجموعــهد قــانون اساســي مــدون نيــست جــانگلــستان ب  اي از آراء عرفيــات

و اعالميه مي... هاي حقوقي، اسناد مـورد. دهنـد در مجموع قانون اساسي نا مدون آن را تشكيل

مي  و حقوقدانان عمومي قرار گرفته است آنها استدالل كننـد وابـستگي انتقاد برخي نويسندگان

به عرفي قانون اساسي  و رويه انگلستان كه خواستهازب شده است كه آن ها موجات هاي كساني

مي از اين رو جمله. اند فراتر نرود در رأس قدرت  قـانون«شود مبني بر اينكه اي از گريفيث نقل

 مشابه او هنسي قانون اساسي انگلـستان.»اساسي بيشتر يا كمتر از آنجه اتفاق افتاده است نيست 

به عنوان  كه تحت نظارت حكومت وقـت)Insiders constitution("ها قانون اساسي خودي" را

راايو بويژه مقامات غير انتخابي و بحران كه استمرار نظام هاي ساسي محافظت در ادوار تغيير

ميمي  برخي ديگر از نويسندگان انگليـسي نيـز قـانون.)Alder , 2002 ,p.41(نمايدكنند، توصيف

مي اقتداواساسي را اصالً سندي پيرامون قدرت .) Smith, 1981,p.11(دانندر سياسي

كه غالباً در جوامعي كه سنت اقتدارگرا حاكم است بـه بهر حال آنچه مسلم است اين است

و بـا سـست شـدن نهادهـاي نظـارتي، حقـوق تدريج تضمين  هاي محدود كننده كم رنگ شده

و آزا  و دستورگرايي نيروي خود را در ايجاد تعادل ميان قدرت دولت دي فرد از دسـت اساسي

و تفكيك قوا به سمت نوعي اختالط بدخيم قوا آزادي. دهدمي هاي سياسي ناديده انگاشته شده

و اجرا كننده غالباً در يك شخصآكه در  مييان قوه تصميم گيرنده  منحرف،شودنهاد خالصه

و شبه حقوقي از پيش پـاي دولـت برداشـته محدوديت. گرددمي وه شـد ها با ابزارهاي سياسي

اي جز نفي دستاوردهاي دستورگرايي در پي نـدارد حتـي اگـر چـه استمرار اين وضعيت نتيجه

و دستورگرايي تأكيد مي چنين رژيم  و نقش قانون مي هايي بر اهميت و تالش كنند خـود ورزند

و مباني دستورگرايي سازگار نشان دهند  در. را در ظاهر با قانون كه نـه تنهـا اين وضعيتي است

و بـه شود بلكه در رژيم يم هاي اقتدار گرا مشاهده مي رژ و بيش دموكراتيـك هايي با صبغه كم

كهناي نيز قابل مشاهده است جز)241ص،1383،رالز("اي رويهيهادموكراسي"تعبير جان رالز در 

به قانون اساسي نشان و وفادار و دومي حتي بدون التزام به سنديمي اولي خود را سازگار  دهد

و ترديـد بـر انگيـز مدون يا حتي نامدون با رويه هايي به ظاهر دموكراتيك اما به شـدت مـبهم

. حامل نوعي اقتدار گرايي پنهان است
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ت آزادي گرا در حقوق اساسي سنّ:بخش سوم
به سمت قوانين اساسي مدو اغلب صاحب ن نظران حقوق اساسي بر اين باورند كه گرايش

م ــاو نهــضت دســتورگرايي و معارضــه ب و مقابلــه ــوعي كــشش بــه ســمت آزادي  حــصول ن

س ساختارهاي متصلّ و مستبد هـاي اين بينش تا حدود زيـادي بـا واقعيـت. اسي استيب، سنتي

به گسترش نهضت قانون اساسي گرايـي مطابقـت دارد  تـوان در ايـن بـاره مـي. تاريخي مربوط

را.ـه 1285طيت در ايران مصوب سال فرانسه يا قانون اساسي مشرو انقالب قانون اساسي  ش

كه در آنها عمدتاً تأكيد بر آموزه و نام برد و كالسيك دستور گرايي چون انقياد قدرت هاي ناب

و آزادي به حقوق )Mirkine Guetzewitech(ركين گتـزويچمي.هاي عمومي استتوجه چشم گير

را،"هاي جديد حقوق اساسي گرايش" در كتاب  بـه مثابـه فـن آزادي توصـيف حقوق اساسي

به دنبال پيروزي متفقين در سال مي  نهضت قانون اساسي مقارن بـا1918كند زيرا به گمان وي

و اسـتوني وارد مرحلـ آزادي ملت  تـازهايههايي نظير چكسلواكي، يوگسالوي، فنالند، ليتواني

كه مفاهيم ا" آزادي"و" حقوق اساسي"شد تا آن حد و در رتبـاط بـا هـم در اذهـان با هـم

آنتــواندر ايــن معنــا كــه مــي.)63ص،1372 قاضــي،( كــردخطــور مــي  ســنت" تحــت عنــوان از

و در حقيقت مقي حقوق اساسي چهارچوب. حقوق اساسي ياد كرد"گرايآزادي يد سـاز بندي

و آزادي و قواعد حقـوقي بـه نفـع حقـوق به هنجارها و لـزوم اقتدار سياسي هـاي شـهروندان

و مشروعيت اقتدار سياسي يا دولـت بـه عنـوانأش. مشاركت آنها در اداره امور عمومي است  ن

و آزادي"ضرورت ناگزير"يك هـاي فـردي به نحوي بنيادين وابسته بـه محافظـت از حقـوق

كه دستورگرايي برخي جنبه. است و جوهري ليبراليـسم سياسـ برخي بر اين باورند ي هاي ذاتي

و و تـصديق دسـتور گرايـي را در بـر مـي .... از جمله محافظت از فرد، حاكميت محدود گيـرد

به طورمعمول با طرز فكر ليبرال ارتباط دارنـد فـرض  كه به مثابه تصديق بيشتر عناصري اغلب

و عملكـرد ليبراليـسم را بايـد در ايـن در واقع ريشه.)p.209 Bellamy,1996,( شودمي ي فلـسفه

ج و اسـتخراج نتـايجي چنـد از آن فـرا نظريه به تعميق مفهوم حقوق فردي كه انديشه را  ست

شبه اعتقاد ليبراليست بر اين اساس،.)41،ص1378بوردو،( خواندمي ني جز صيانتأها قانون اساسي

و آزادي به ساختارهاي سياسـي در از حقوق و توجه هاي فردي در مقابل نهادهاي سلطه ندارد

و آزادي ين اساسي لزوماً بايد در راستاي سامان شايسته قوان هـاي فـردي تر حفاظـت از حقـوق

كه اشاره شد چنـين رويكـردي در قـوانين اساسـي غالبـاً در پـي دگرگـوني يـا. باشد همچنان

و تمام  مييفروپاشي ساختارهاي سياسي اقتدار گرا  قـوانين،بـراي مثـال. شـودت خواه، نمودار

كه شكست خو و ژاپن(ردگان جنگ جهاني دوم اساسي به تصويب رسـاندند بـه) آلمان، ايتاليا

به نظام آنآهاي سياسي پيشين نحوي واكنش شديد نسبت و در هـا ويژگـي نها را در بر داشت

و تحميل محدوديت حمايت قدرتمند از آزادي  و هاي فردي هاي شديد عليه احزاب اقتدار گـرا
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و نيـز)1946و قـانون اساسـي ژاپـن مـصوب1949ب قانون اساسي آلمـان مـصو(فاشيستي

و حفظ نيروهـاي نظـامي برجـستگي مـي و گسترش ، 1382بارنـت،(كنـد محدوديت عليه توسعه

هـاي ليبـرال هـاي رژيـم توان ادعا كرد اين نوع قوانين اساسي بيشتر مطابق با ويژگيمي.)16ص

ب هايي كه در آن مسئوليت رژيم. است و تا جـايي كـهيه نحو هاي دولت  چشمگير اندك بوده

مي امكان هـاي فـردي يـا اجتمـاعي خـود را دهد شهروندانش رأساً مسئوليتداشته باشد اجازه

به مثابه يك  و اعمال كنند بر اين مبنا دولت دايره قدرتش تا حد امكان" شر ضروري"انتخاب

مي  و شود تا مجال براي اعمال اراده محدود "آنچـه مهـم اسـت. گـسترده گـردد هاي فردي باز
و"حفظ آزادي به شـمار مـي آزادي شالوده است آيـد زيـرا هـدف ايـني سازماندهي سياسي

به عنوان چكيده  و آزادي است و نگهداري حقوق طبيعي . ايـن حقـوق سازماندهي همانا حفظ

كه آزادي بتواند به آزادي ديگران آسيب رسـاند حـدود آن  را تعيـين قانون با جلوگيري از اين

به تنهايي براي محدود ساختن نقش دولت بسنده اسـت، زيـرا مداخلـه.كندمي هـاي اين شرط

 انـد كـه بـراي كاربـست آزادي همگـان ضـروري شـمرده شـوند دولت تنها هنگـامي مـشروع 
ص1378بوردو،( ،42(.

ن و اختيـارات در و غيرمـستقيم تمـام صـالحيت به عنوان منبع مستقيم ظـام قانون اساسي

ك و سياسي .ور بايد حاوي بيشترين تضمينات در اين راستا باشدشحقوقي

به معني حق مـشاركت مـردم در اداره حكومـت خـود اسـت  , Horiou(اگر آزادي سياسي

1966, p.66(هـايي كـه در آنهـا رژيـم. هاي دموكراتيك ميسر نيـست اين مهم جز از طريق رژيم

بـ مـشخص وقياراده عمـومي از طريـق سـازو كارهـاي حقـ  و و بـروز يافتـه ر امكـان اعمـال

 كشور به نحو مـستقيم يـا غيـر-گيري ساختارهاي كالن سياسي در درون مرزهاي دولت شكل

هـاي هـاي دموكراتيـك نيـز، تحقـق آزادي حتي در رژيـم اما بايد افزود. گذاردمستقيم تأثير مي

بـر ايـن.د چندان اعتمـاد بـر انگيـز نيـست هاي دستورگرايي همراه نباش سياسي اگر با تضمين 

دسـتورگرايي دو نـوع دموكراسـي را مـوردو اساس جان رالز با محور قرار دادن قانون اساسي 

و)Constitutional democracy( دموكراسـي مبتنـي بـر قـانون اساسـي:دهـد بازشناسي قرار مـي 

مبتني بـر قـانون اساسـي رژيـم هاي در دموكراسي.)Procedural democracy(ايدموكراسي رويه

و آزادي  به رسمي سياسي حقوق و رفتار اين رژيم سازگار با آن اصول هاي اساسي را ت شناخته

و گونـه رژيـم در حقيقت در ايـن. است  هـا قـانون اساسـي همـراه بـا منـشور حقـوق، حقـوق

ب آزادي كه دادگاه شهروندان بر شمردهيارهاي سياسي را ب اند و ها  ثغـوره انها به مثابـه حـدود

و قوانين را نيز با توجه به ان حقـوق اعمال حكومتي از جمله قانون هـا آزاديوگذاري نگريسته

مي  و اجرا اي قدرت در اختيار اكثريت است هـر هاي رويهكه در دموكراسيكنند در حاليتفسير

ازو تبعي شدهچه اكثريت وضع كنند قانون شمرده   از اين ديـدگاه بـارزترين.استن الزاميآت
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و بنـد مبتنـي بـر قـانون اساسـي بـراي مشخصه دموكراسي  هاي رويه اي فقدان هر گونـه قيـد

چند قوانين مصوب پارلمان بعـضاً مـشخص كننـده هر ها گونه رژيم در اين. گذاري است قانون

گـذار اي اختيارات گسترده قـانون ها نيز هيچ محدوديتي بر اند اما اين رويه هاي دموكراتيك رويه

كه به عنوان نمونه اين رويه. كندوضع نمي  وبه اين ترتيب به تضمين احترام به حقوق ها منجر

و يا آزادي بيان نمي هاي اقلي آزادي  اي در هـاي سياسـي كـه دموكراسـي رويـه در رژيم. شودت

چه بسا بر اين نكته كه حقوق اساسي جزي آن ي از معنـاي دموكراسـي محـسوب ها حاكم است

مي مي شود اما عمالً هـيچ سـند يـا معيـار مـشخص يـا سـازو كـار معـين بـراي شود نيز تأكيد

و آزادي  و متعاقباً اجراي قوانين ناقص يا مغاير با حقوق هـاي شـهروندان جلوگيري از تصويب

.)241-2، صص 1383رالز،(وجود ندارد 

و تأكيـد بـر آن بايد خاطر نشان بخش در خاتمه اين كرد توجه مفرط به آزادي هاي فردي

به عنوان عاملي در جهت تضعيف پايه  و آزادي نبايد هـاي هاي اقتدار گرايي هماهنگ با حقـوق

مي  و حتي به عنوان آسيب شناسي ايـن رويكـرد مطـرح شهروندان عمل كند توان اين مسئله را

كه تمركز قدرت همواره دشمن آزادي. كرد اي فردي بـوده اسـت ولـي از سـويهمسلم است

مي  و عادالنه تحقق يابد، موهبتي را براي جامعه به وجود به صورت صحيح آورد كـه ديگر اگر

مي  به عنـوان عـاملي در توجه مفرط به آزادي. نامندآن را امنيت و تاكيد بر آن نبايد هاي فردي

كه از حقوق مسلم هر شهروند  و امنيت اجتماعي ميميجهت تضعيف نظم . كندباشد، عمل

 بررسي رهيافت تعامل: بخش چهارم
و مرج كـشيده مـي به هرج به تنهايي و آزادي به تنهايي ميل به استبداد دارد بـه. شـود نظم

و مـدي اسـت كـه بـين دو سـاحل«قول ريوارول  و در جـذر انسان همچون اقيانوس مـتالطم

و آزادي( مي) قدرت و در هر رفت در نوسان و بـه طـرف باشد و برگشت از يـك طـرف دور

و آزادي اسـت كمـال مطلـوب در ايجـاد رابطـه. شـود ديگر نزديك مي »ي متعـادل بـين نظـم

و آرايـش امـور حـول.)28،ص1384هاشمي،( به نظم را محـور قدرت، گرايش ت و امنيـ آن را دارد

ح رهاورد آن مي  و به سوي تمركز زدايي از قدرت داشته مايـت از حقـوق داند، ولي آزادي رو

مي  و آزادي تزاحم الزامات اداره. شماردفردي را مقدم دري عمومي با حقـوق هـاي شـهروندان

يكي از كانون  و بحث برانگيز فلسفه حقيقت و حقـوق عمـومي اسـت هاي مهم در.ي سياسـي

به شكلي كه بحث شد مطرح است امـا بنـا بـر رهيافـت. گفتمان حقوق اساسي نيز اين مناقشه

ادعاي قدرت، صيانت از كرامت افـراد باشـد، بـه نحـوي كـه مل اگر هدف غايي نظم مورد تعا

و آزادي آزادي بي مهار عرصه را بر اعمال حقوق اعمـال هاي و انتظام امور به ها تنگ نگردانند

و آزادي  چه بهتر حقوق هاي شـهروندان بينجامـد، نظـم نيـز مفهـومي در خـدمت فردفـرد هر
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ب و در حقيقـت شهروندان خواهد و نظم مفهـومي پيوسـته بـا آزادي و در اين حالت قدرت ود

نه تنهـا نبايـد بـه تـضعيف،بنابراين. باشدمكمل آن مي   اعمال آزادي هم در اين ارتباط دوگانه

هـاي اش بينجامد بلكه با امكـان جـذب مـشاركت هاي موضوعه قدرت دولت در انجام كارويژه

ك عمومي در فرايند اداره  دري كشور و انتخابات آزاد ظـاهره اشكالي چون فعاليت آزاد احزاب

.هاي دولتي را تقويت نمايدهاي اقتدار ملي متبلور در چهارچوبشود، پايهمي

و"آزادي"گفته بايد گفت حقوق اساسي رسالت تنظيم روابط بندي مطالب پيشبا جمع
به عهده دارد"قدرت" نه جانب آزاديبه نحو. را در قالب هنجارهاي حقوقي كه هاي فرديي

و امنيت اجتماعي را دستخوش نه نظم و  را به سمت سيل دامن گستر قدرت فرو گذارد

بي مهار نمايدآزادي كه،در اين ميان. هاي  حقوق اساسي مي كوشد حد وسطي را تعريف كند

و آزادي فرد-در آن اين دو مفهوم و تعامل با هم، بهزي- قدرت دولت را در پيوند ستن انسان

به حوزه. در متن جامعه سياسي رقم زنند هاي در چنين فضايي نه نهادهاي سلطه را توان ورود

و در به لحاظ حقوقي حمايت شده فردي است و خلل فرايندنه فرد را ياراي ايجاد خدشه

و امنيت و ساختار سازمان سياسي است ثبات به طور كلي در طول تاريخ يك جنگ. اجتماعي

و رسالت حقوق اساسي آشتين و ملت وجود داشته است و غيرقابل رويت بين دولت امرئي

و قدرت حاكمان بوده است كه گفته. دادن ميان آزادي مردم كه«اندو همچنان اكثر تعاريفي

و مراعات حقوق دو و جامعه جانبه براي حقوق اساسي بيان شده مبين همين نظر است ي فرد

ا ميچنين جامعيتي را .)32ص،1383عميد زنجاني،(»كنديجاب

بايد اذعان كرد آن جا كه قانون اساسي به مثابه نقشه تقسيم قدرت ابزاري در دست

و در  به سمت دلخواه خود هدايت نمايند زورمندان است تا روند حركت نيروهاي اجتماعي را

و آزادي يت چنين نظامي خود در هاي عمومي را ناديده انگارند نه تنها مشروعاين راه حقوق

كه حتي مي و شهروند فرانسه مصوب معرض ترديد توان با نگارندگان اعالميه حقوق بشر

كه 1789 و تفكيك قوا برقرار نشده باشد در جامعه" همصدا شد كه حقوق افراد تضمين اي

".قانون اساسي وجود ندارد
و حقّ قد انيترديدي نيست كه حقوق اساسي در استقرار رت حاكم دخيل است اما سازي

به عنوان مقدمه كه حقوق اساسي از اين مسئله اي در جهت صيانت نكته حائز اهميت اينجاست

و قواي دروني دولت خود وسيلهاز كرامت انسان بهره مي اي در برد لذا تنظيم ساختارها

ب چه و آزاديهترراستاي محافظت هر ن نيز اما حقوق اساسي بدي. هاي فردي است از حقوق

و آزاديبسنده نمي و براي همين حقوق ميكند و مرزي قائل شود تا اعمال هاي فردي نيز حد

به كلي و ايجاد امني- سازمان سياسيو موجوديتتآنها ي روابطت در عرصه كه عامل ثبات

و آزادي فرد نوعي موازنه برقرار. آسيبي نرساند-اجتماعي است بدين نحو ميان قدرت دولت
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به سمت"رو دررويي"شكل روابط آن دو را از وضعيتو و " تعامل سازنده"وعين خارج
.شودرهنمون مي

في نفـسه هـدف تلقّـي مـي و در رويكرد تعاملي نه صيانت از قدرت و نـه حفاظـت شـود

و آزادي  تعامـل"و"تنظيم گـر"بلكه حقوق اساسي با رويكردي. هاي فردي حمايت از حقوق

ثغ"محور و مي ور حوزه حدود وها را معين قانون اساسـي سـندي اسـت كـه در آن ايـن نمايد

و آزادي را بـدون حقوق اساسي هيچ،به عبارت ديگر. تنظيمات بيان شده است  يك از قـدرت

و نمـي ديگري نمي  و وفـاق آن خواهـد و در پيونـد راا خوانـد  سـت كـه سـعادتمندي جامعـه

به آشتي اين. جويدمي مي دو البته آب و و تمام آن ها پيوند آتش و پيوستگي تام و ارتباط ماند

مي  و توسـعه طلـب. نمايدبا هم نيز تا حدود زيادي غيرممكن از يك سو قدرت دامـن گـستر

و هـر  و بنـدها دارد به گسستن تمـامي قيـود و از سوي ديگر آزادي ميل در است دوي آن هـا

و رادعي را بر نمي  به مثابه.دتابنمسير خود هيچ مانع كه دستورگرايي ي تجلّـي آزادي علّت اين

و اقتدارگرا ترسيم شده،ي مقابل رژيمو رهايي در نقطه اين است كـه بـه لحـاظ هاي خودكامه

و در واقـع تـالش تاريخي نضج دستورگرايي مدرن مصادف با حكومت  و خودكامه هاي مطلقه

ت براي در مهار  و بدين شكلكشيدن قدرت مطلق آن ها بود آزادي گراي رتيب دستورگرايي در

.خود متجلّي گرديد

و نتيجه  گيري نقد
وآموزه به ساختارها و گسترش خود با توجه  هاي حقوق اساسي در فرآيند بسط

و ويژگي و خو و باالخره خلق و اقتصادي و فرهنگي، شرايط محيطي هاي سياسي، اجتماعي

ص به ها، باور داشتاي از ويژگيبغهروحيات بومي مردم هر جامعه و شرايط آن جامعه را ها

و ويژگي. گيردخود مي و بافت فرهنگي هاي خاص موجود با توجه به ساختارهاي اجتماعي

ميدر جوامع مختلف صورت به نظربندي سازمان سياسي در اشكال متفاوتي ظاهر و  شود

و تأثر از آموزهميحولرسد اين مسئله داوري ارزشي مي هاي كالسيك دستور گرايي زان تأثير

.كندرا با دشواري مواجه مي

و پنهان به نحوي محافظه كارانه از اقتدار سياسي به نحو پيدا اگر حقوق اساسي انگلستان

گا كندمحافظت مي و آزاديمو به مثابهي از پس گام حقوق  به عامه"امتياز"هاي عمومي را

و ويژگيمردم واگذار مي و سياسي كند، ريشه آن را بايد در تاريخ، فرهنگ هايي اجتماعي

و حقوقي در جامعه سنّت گراي آن به  جامعه انگلستان جويا شد كه همواره تحوالت اجتماعي

به وقوع مي هاي جامعه شناختي جوامع مختلف اما لزوم توجه به ويژگي. پيونددشكلي نرم

ن اديده گرفتن اصول مسلم دستورگرايي مورد استفاده قرار نبايد به عنوان محملي در جهت
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كه تمام تضمين. گيرد و حمايت از شهروندان در معرض به نحوي هاي موجود در مهار قدرت

و تهديد قرار گيرند .انكار

توان در برخي موارد بازتاب خواست عمومي در وجود قوانين اساسي اقتدارگرا را مي

ش و برگردان قانوني اين وضعيت در قالب صورت بندي قدرت سياسي در كلي اقتدار گرا

و تمركز بر مقوله قدرت در چنين. قواعد حقوقي دانست و توجه صرف به ساختارها اما تأكيد

و به طور خالصه چنين  و آثاري سوء به همراه خواهد داشت  مواردي بدون ترديد عواقب

كه حتي برخي حركت. افكندمياي اغلب بنيادهاي دستورگرايي را به مخاطره تلقي چنان

 بر فرماليسم"پوپوليسم قانوني"در آلمان را به مثابه چيرگي) نازيسم(ناسيونال سوسياليسم 

و گفتمان جمهوري وايمار قلمداد مي كنند به رغم آن كه نهادهاي ناسيونال سوسياليست

ميحقوقي در دوره نازي مسائل پيچيده و اين مسئلاي را بر ه ارزيابي هر شكل از انگيزد

 ,loughlin, 2007(كندگفتمان حقوق اساسي يا مشروعيت را در اين دوره با مشكل مواجه مي

P.194(.
به وجود با جمع بندي مسائلي كه در اين نوشتار مطرح شد مي توان در حقوق اساسي قائل

و رويكرد اقتـدارگرا: دو رويكرد شد  رچوبابـدنبال چهـ اقتـدارگرا سـنّت. رويكرد آزادي گرا

بندي قدرت سياسي در قالب قواعد حقوقي است اما هدف آن از اين چهارچوب بندي حقوقي 

ا  كه مهار پديدهزبيش حد" قدرت"اي بنام آن و مقيو د سازي نهادهاي صاحبو مرز گذاري

و و محافظت به توجيه ايـندر. قانوني جلـوه دادن اقتـدار حـاكم اسـت قدرت باشد معطوف

كه مي رويك  نيـز يـاد كـرد،"رويكرد محافظه كـار حقـوق اساسـي"توان از آن تحت عنوان رد

و آزادي و اعمـال حقـوق و سـاماندهي سـاختار سياسـي اسـت هـاي اصالت با حفـظ قـدرت

كه با اين فرايند مغايرت نداشته باشد، تجويز مي  قانون اساسـي نيـز. شودشهروندان تا حدودي

كه در آن قدرت در بين حوزهي راهبه تعبيري جز يك نقشه . ها تقسيم ذكر شده است نيست

و در حقيقـت مقيـ، تالش در جهـت حقوق اساسي سنّت اقتدارگراي د چهـارچوب بنـدي

و آزادييساز به نفع حقوق و قواعد حقوقي به هنجارها و لـزوم اقتدار سياسي هاي شهروندان

مأش. مشاركت آنها در اداره امور عمومي است  و شروعيت اقتدار سياسي يا دولـت بـه عنـوانن

و آزادي"ضروري شرّ"يك  به محافظت از حقوق .هاي فـردي اسـتبه نحوي بنيادين وابسته

و آزادي و آن چه اصالت دارد حفظ حقوق و اعمـال قـدرت نبايـد مـانع هاي شهروندان است

به وجود آورد  و قواعد مورد بحـث در حقـوق اسا. خللي در اين راه سـي نيـز بـراي ايـن فنون

و تدارك ديده شده .اندمنظور تدبير

و سنجشگرانه به هر دو رويكرد مي به رهيافـت سـومي در ايـن با نگاهي انتقادي توان قائل

مي. حوزه گرديد  كه از آن  يـاد كـرد،"رهيافت تعامل"توان تحت عنوان اين رهيافت يا رويكرد
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و كاركرد اين نظر را عرضه مي كه رسالت و سـامان دهـي فنـوني در دارد حقوق اساسي ايجـاد

. است"آزادي"و" قدرت"جهت برقراري تعامل ميان 

في نفـسه هـدف تلقّـي مـي و در رويكرد تعاملي نه صيانت از قدرت و نـه حفاظـت شـود

و آزادي  تعامـل"و"تنظيم گـر"بلكه حقوق اساسي با رويكردي. هاي فردي حمايت از حقوق

و ثغور"محور و قانون اساسي سـندي اسـت كـه در آن ايـن ها را معين مي حوزه حدود نمايد،

و اصول ساختاري بايد مورد لحاظ قرار گيرد . تعامل بين اصول فردي

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

.برگردان عباس كدخدايي، نشر ميزان، چاپ اول،اي بر حقوق اساسيمقدمه،)1382(بارنت، اريك.1

.ي عبدالوهاب احمدي، نشر ني، چاپ اول، ترجمهليبراليسم)1378(ردو، ژرژب.2

و پژوهش، شمارهفصلنامهي احمد مركز مالميري،، ترجمهمشروطه خواهي) 1386( بلز، هرمن.3 و ششمي مجلس .ي پنجاه

ثي، ترجمهانصاف، يك بازگويي عدالت به مثابه،)1383( رالز، جان.4 .وس، چاپ اولبتي، نشر ققنا عرفان

ير.5 . ابوالفضل قاضي، نشر دادگستر، چاپ اولي، ترجمهعمومي حقوق،)1375(دو ميشل، آندره، اللومي ير، پي

.، ترجمه حميد رضا ملك محمدي، نشر دادگستر، چاپ اولدولت قانونمند،)1378(شواليه، ژاك.6

و قدرت دول،)1338(صناعي، محمود.7 .، انتشارات سخن، چاپ اولتآزادي فرد

و كليات حقوق اساسي در آمدي بر فقه سياسي،،)1383( عميد زنجاني، عباسعلي.8 ، انتشارات اميـر كبيـر، مروري بر مباني

.چاپ اول

.، نشر دادگستر، چاپ اولرهايي در حقوق عمومياگفت،)1375(قاضي، ابوالفضل.9

، چاپ چهارمسياسيو نهادهايحقوق اساسي،)1372(قاضي، ابوالفضل. 10 .، انتشارات دانشگاه تهران

.، نشر ميزان، چاپ دوممباني حقوق عمومي،)1383(كاتوزيان، ناصر. 11

و پژوهش، شمارهي محمد راسخ، فصلنامه، ترجمهنظريه مشروطه،)1386(الگلين، مارتين. 12 و ششمي مجلس .ي پنجاه

.اول ابوالفضل قاضي، نشر ميزان، چاپي، ترجمهعه شناسي حقوقجام،)1382(لوئي برول، هانري.13

اي مجلس شوراي اسالمي،ه، نشر مركز پژوهشهامباني، برداشت حاكميت قانون؛ مفاهيم،،)1385(احمد مركز مالميري،.14

.چاپ اول

و عدالت،)1381(موحد، محمد علي. 15 كا،حقوق طبيعي تا حقوق بشراز،در هواي حق . چاپ اول،رنامه نشر

شش)جلد اول(ايران حقوق اساسي جمهوري اسالمي،)1384( هاشمي، سيد محمد.16 .، نشر ميزان، چاپ

 خارجي-ب
1- Alder, John (2002): General Principles of Contitutional and Administrative Law , 

london, palgrave Macmillan, forth Edition. 
2- Barker, Ernest (1960): Essays on Government, oxford university press, socond Edition.  
3- De smith(1981): Constitutional and Administrative Law, Penguin Book , forth Edition. 
 4- Douverger, Maurice, (1966): Institution  politiques et Droit cousetutionel,Paris, presses 

universitares De france , Neuvieme Edition. 
5-Hariou, Andre, (1966): Droit Coustitutionel et Iustitution politiques. Paris, 

Montchrestien. 



87 شناسي حقوق اساسي فن قدرت يا فن آزادي؟ گفتاري در كاركرد: حقوق اساسي

6- Loughlin, Martin- walker , Neil (2007) The Paradox of Constitutionalism, Oxford 
university press, first published. 

7- Marshall,Geoffery (1971): Constitutional Theory, Oxford university press. 


