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 چکیده

با توجه به تحوالت روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ 
های ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حقمحدودیت قدرت سیاسی حکومت

گرایی و حکومت قانون اساسی ان مبانی قانونهای عمومی به عنوفردی و آزادی
اساسی که بندی جدیدی از قوانین رسد که الزم است دستهگرا، به نظر میاساسی

ه شود. به ئگرایی سازگارتر است، ارااساسیاساسی مدرن و قانون با حقوق 
اساسی، بطور های کالسیک قوانین بندیهمین لحاظ الزم است همه دسته

بندی جدید قوانین معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دسته مختصر
گرا پیشنهاد و تشریح  اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری

تواند حکومت لیبرال یا حکومت بندی، حکومت میشود. در نتیجه این تقسیم
مدرن باید قانون هر دو نوعِ حکومتِ  ،گرا باشد ولی در دوران مدرنجمهوری
گرا این برتری را بر حکومت لیبرال گرا باشد. البته حکومت جمهوریاساسی

                                                                                                    
 مسلوول(  یسلنده )نوایلران  نجلآ آبلاد،   ، واحلد نجلآ آبلاد    اسلالمی  آزاد . استادیار حقوق بین الملل  دانشلگاه  1
(Masoudraei@yahoo.com ) 

 ایلللران نجلللآ آبلللاد،  ،. دکتلللری حقلللوق عملللومی دانشلللگاه آزاد اسلللالمی واحلللد نجلللآ آبلللاد      2
(Alirezatehranilaw@gmail.com) 



 يفصلنامه دولت پژوه  471

 

 

نماید. این ی عمومی اِعمال حاکمیت میهادارد که با محوریت حمایت از آزادی
گرایانه نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات

های کالسیک، بر مبنای روش استقرایی بندیه دسته. از آن جایی کقانون اساسی
اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده عم  کرده
 است. 

گرا، قانون اساسیگرایی، حکومت قانون اساسی، قانون اساسی واژگان کلیدی:
 گرایی،  لیبرالیسم، جمهوریآزادی
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 مقدمه

 2گراییاساسی های قانونو حکومت 1گراییاساسی قانون با گسترش رویکرد به
توانند و باید شود که محتوای این دو مفهوم چه ارتباطی میاین موضوع مطرح می

داشته باشند. در بحث این ارتباط، این مساله تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته 
اساسی با هدف  نگرایی را محدودیت حکومت به حدود قانواساسی که اگر قانون

های عمومی و حاکمیت ملت بدانیم، این های فردی و آزادیحمایت از حق
حکومت باید چه روشی را در پیش بگیرد تا بتواند قدرت سیاسی با ثباتی ایجاد 

های تووریک بندیترین دالی  عدم توجه به اینگونه مسای ، دستهکند. یکی از مهم
ها بندیه شده است، نقص بزرگ این دستهئاسی ارااس ای است که از قوانینپیچیده

اساسی با لیبرالیسم و  توجهی به ضرورت ارتباط منطقی قوانیناوالً، بی
توجهی به محوریت مفهوم آزادی به عنوان قلب گرایی است. ثانیاً، بیجمهوری
های پیشین، در دوران بندیرو، دستهگرا است. از اینقانون اساسیهای حکومت

اند. بنابراین الزم است، عملی و واقعی شده فایدهاصر، بشدت انتزاعی و بیمع
گرا اساسی های قانوناساسی که متناسب با حکومت بندی جدیدی از قوانیندسته

ها در مباحث حقوق بدیهی است، با توجه به اهمیت آزادی است، پیشنهاد شود.
اساسی و  ها با قوانینآزادیسیاسی معاصر، باید نسبت  عمومی و علوم

 گرایی مورد بررسی قرار گیرد.های مذکور بر بستر لیبرالیسم و جمهوریحکومت
رو این است که باید در دوران معاصر با نوشتار پیش نوآورانه جنبه

 بندی جدیدی از قوانینگرا، دستهاساسی های قانونهای حکومتمحوریت
سویی تاثیر آزادی مثبت و آزادی منفی و از  اساسی ساخته شود که در آن از
 گرایی مورد توجه جدی قرار بگیرد. سوی دیگر لیبرالیسم و جمهوری
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2. Constitutional Government  
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 اساسی، قانون الزم است که ابتدا برداشتمان از مفهوم قانون ؛برای آغاز بحث
گرا روشن شود. سپس، با توجه به تعریآ اساسی گرایی و حکومت قانوناساسی
گرا قانون اساسیهای گرایی با حکومتقانون اساسی اسی و رابطهاس از قانون

در های فعلی یبندانواع دسته یهمه یاکه آررسی شود باین پرسش محوری 
 حکومت نوع یکبا  قابلیت انطباق مدرن یدولت ل کشورها اساسیینمورد قوان

نه که با توان گفت، همان گوگرا دارند؟ مقدمتاً و بطور کلی میقانون اساسی
بندی دارند، با توجه به تنوع اساسی قابلیت دستهتوجه به تنوع محتوا، قوانین

ها از گرای رایج در دولت ل کشورها، این حکومتقانون اساسیهای حکومت
گرایی و به تبع تاثیر آزادی مثبت یا باب میزان تاثیر لیبرالیسم یا جمهوری

 فی باید تقسیم شوند.های مختلها، به دستهآزادی منفی بر آن
گرایانه پس نوآوری دیگر مقاله نیز آن است که محتوای لیبرالیستی یا جمهوری

های دوگانه از سوی دیگر، این قابلیت را برای از یک سو و مفهوم آزادی
ها اساسی پدید آورده که آن گرا و نیز قوانینقانون اساسیهای حکومت
 شوند.  تر شناختهبندی شوند، تا دقیقدسته

استقرایی یا استدالل  ها کالسیک به شیوهبندیها و دستهاز آن جایی که تحلی 
پیشنهادهای  ها و بویژه ارایهبرای بررسی و نقد آن ،اندارایه شده 1استقرایی

 استقرایی استفاده کرد.  جایگزین باید از همین شیوه

 ی کلیدگان تعاریآ واژ .1

 قانون اساسی .1ل1

ها و حق ترین سندِ بنیادینِ مدونِ حقوقی که دربردارنده، عالی2اساسیقانون 

                                                                                                    
1. Inductive Reasoning 

2. Constitution 
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یافتگی منبعث حکومت و شهروندان است. این سازمان یافتههای سازمانتکلیآ
های عمومی بنیادین است. بطور های فردی و آزادیاز حق حاکمیت ملت و حق

روابط  یمبه تنظ است که یمدون یسند حقوق ترینیعال ،قانون اساسیخالصه، 
 .پردازدیدولت ل کشور م یکمستقر در  یاسیس یشهروندان و نهادها یاسیس

 گراقانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی .1ل2

اَعمال نهادهای سیاسی بر  همه 3و توجیه 2به معنای تحوی  1گراییقانون اساسی
ه به تعریآ رو با توجاست. از این قانون اساسیمبنای اصول و دستورات 

توجیه و  :رایی عبارتند ازگقانون اساسی، اصول قانون اساسی گرایانهاثبات
و  ملت یتحق حاکم تفسیر محدودیت قدرت نهادهای سیاسی برمبنای اصالتِ

 ی. عموم هاییو آزاد یفرد یهاحقحمایت از 

، ، نوعی از حکومت است که اِعمال حاکمیت ملی4گراقانون اساسیحکومت 
گرایی قانون اساسیتحوی  و توجیه قدرت سیاسی خود را بر بنیان متابعت از 

 دهد. قرار می

 ی و نقد آنهااساس ینقوان های کالسیکیبنددسته .2

اصوالً پیدایش و نیز گسترش هر دانشی با ساختن مفاهیم است. ساختن مفاهیم 
تسهی  و تعریآ خاص آنها در هر دانش، کار آموزش و درک آن دانش را 

کند، نظم دادن و تر میتر و عمیقکند ولی آنچه که آموزش و درک را سه می
بندی مفاهیم، ایجاد ها، مقصود از دستهدانش بندی مفاهیم است. در همهدسته

ها و بندی موضوعات است. از طریق این روند ایدهفرآیندی کلی برای رده

                                                                                                    
1. Constitutionalism / Constitutionalisme 

2. Reduction 

3. Justify 

4. Constitutional Government 
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 شوند. تر درک میتر و روشنمتمایز شده و دقیق واهداف شناخته 
 ینتر. متداولاندبندی شدهدسته مختلآ ی بنا به دال یاساس در گذشته، قوانین

 عبارتند از: هابندییمتقس

 ؛2(یو نامدون )عرف 1مدون )نوشته( قانون اساسی  الآ ل

 ؛4(یرتشریفاتیو نَرم )غ 3(یفاتیسخت )تشر قانون اساسی ب ل
 ؛و مختلط یکدست قانون اساسی پ ل
یک )قاضی، دموکرات قانون اساسی( و ی)اقتدار ییاِعطا قانون اساسیت ل 
 .(31ل 100: 1330

نظران انگلیسی زبان است که در یکی از نخستین صاحب 5یسیدا فن آلبرت

و در آن با توجه به  6است اساسی در انگلیس، کتاب نگاشته حقوق حوزه
آن روزگار، برای  های حکومت، قدرت و نظم سیاسی در انگلستانِویژگی

قانون های پیشرو دارای اثبات این که انگلستان نیز همانند سایر حکومت
دهد. دو ه میئهای خاصی از انواع قوانین اساسی ارابندیاست، دسته اساسی
 های دایسی عبارتند از: بندیاز دسته مورد

قانون به اتفاق کشورها،  یبقر یت: اکثرو نامدون مدون الآ ل قانون اساسی
 یدارا یگریکشور قاب  ذکر د ،بجز انگلستان یباًمدون دارند و تقر یاساس

 .یستنامدون ن یقانون اساس
را به شیوۀ  قانون اساسیهنگامی که بتوان » :و نَرم سخت ب ل قانون اساسی

                                                                                                    
1. Written (Codified) Constitution 

2. Unwritten (Uncodified, Customary) Constitution 

3. Rigid (Formal) Constitution 

4. Flexible (Unformal) Constitution 

1. Albert Venn  Dicey 1835-1922 

1. An Introduction to the Study of the Law of the Constitution  1885 
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قوانین عادی )بوسیلۀ همان ارگان و یا همان آیین( مورد تجدیدنظر قرار داد، 
ناپذیر سخت یا انعطاف قانون اساسیخوانند. ]...[ پذیر یا نرم میآن را انعطاف

شود که مراسم تجدیدنظر در آن توسط مجلس ویژه یا با آیین به قانونی گفته می
: 1330)قاضی، « آیددر قوانین عادی بعم  میخاصی غیر از آیین تجدیدنظر 

33). 
است که این  ها،بندییمتقس ی اینگونهبرا ی  ویدل رسد، مهمترینبه نظر می
در آن که )از جمله استرالیا  یگرانگلستان و چند کشور معدود د کنداثبات 

ی نظم سیاسی هستند و در ، داراامپراتوری بریتانیا است( مستعمرهزمان هنوز
کشورها  یرها با ساآن قانون اساسی. منتها، شک  دارند قانون اساسی یجهنت

در  اغلب هر چند که .(Dicey, 1902: 122-124, 169, 428) متفاوت است
به عنوان معادلِ  «قانون اساسی»از اصطالحِ  یسی، ناچار از استفادهدا ینق  آرا

Constitution ،حِ متذکر شد که اوالً، اصطال یدبا یول هستیمConstitution 
 و توسعه ینسرزم ینحکومت ا یخفقط به تار یبسادگ یس،انگل یدرنظم حقوق

در  یشکم و ب یزاصطالح، در حال حاضر ن ینآن اشاره دارد. ا یاسیس ینهادها
که حکومت چگونه  پردازدیموضوع م ینو به ا شودیممفهوم بکاربرده ینهم

 :Schultz, 2002) دهدیخود را انجام م یآو چگونه وظا شودیم یسازمانده

ساخت  دوره»م. را  1431تا  1100 یانم یهاسال هایسیانگل یاً،ثان .(103
دوران آن است که در  ینا یژگیو ین. مهمترکنندیم یمعرف «یتوسیونکنست

از  یاریو بس کنندیم یداپ یدیساختار جد ،حکومت یانگلستان، نهادها
 شودیم یمانگلستان ترس یو قانونگذار یادار یی،قضا یستمس یاصل هاییژگیو
(White, 1925: 137)اعم  قانون اساسیولی هیچ گاه در این تحوالت بحث  ؛

 از مدون و نامدون، سخت یا نرم، بحثی جدی و گسترده نیست.
قانون اصالح  یکشورها، برا یتدر حال حاضر، اکثرواقعیت این است که  

در انگلستان  و دارند ینقوان یربا سا یو متفاوتخاص  یفاتخود، تشر اساسی
نامدونش  قانون اساسیاصالح در  یفاتتشر که استثنا است ینه فقط یکزم ینا
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اند که به همین دلی  برخی به این نتیجه رسیده ندارد. یتفاوت اشین عادیبا  قوان
 یافراط گرایییمل یبه نحو بارز» هایش،ی در تحل یسیدا هاییدگاهد

 .(Slapper & Kelly, 2012: 22است )(« یینیستیو)شو
ها بارز نیست، زدگی  در آنگرایی و سیاستها نیز اگر وجه ملیبندیسایر دسته
شان در دوران معاصر بشدت در معرض تردید است. به عنوان مثال، کارآیی
به  ،یک و غیردموکراتیک )اعطایی، اقتداری(دموکرات قانون اساسیبندی تقسیم

 یدر حال حاضر حت گرا،قانون اساسیی دارحکومت یشهگسترش اند ی دل
 یترا در عم  رعا گراییقانون اساسی یارهایاز مع ایینهکه کم ییکشورها

هایی پوشش یقرا از طر و اقدامات دیگر خود قانون اساسی یبتصو کنند،ینم
مشابه به سرانجام مقصود  بیسیت و مواردییک از قبی  رفراندم و پلهدموکرات

است که مجموعه  یتاکنون، تنها حکومت یشسال پ یصداز سبریتانیا . رسانندیم
مستقر شده  یاپادشاه به رعا یاعطا یقاز طر اشیاسناد نامدون قانون اساس

 است.
قانون گرایی )بویژه، اص  برتری قانون اساسی یبا گسترش عمل رسد،یبه نظر م
گرایی در کنار نیز اهمیت یافتن جمهوری و قوانین( نسبت به سایر اساسی

قانون های اساسی و حکومت ها در قوانینای که آزادیلیبرالیسم و نقش محوری
 یدهفا یدمف یاساس ینقوان یبرا ی پیشین،هایبند، دستهاندگرا پبدا کردهاساسی

 یستند. ن حقوقی و سیاسی
ها، نسبت به مبانی و اصول حقوق اساسی )بویژه نقش بندیاین تقسیم همه 

توجه هستند و اغلب تحت تاثیر رویکردها و ( بیقانون اساسیآزادی در 
ها و بحث در همه اند.گرایانه تدوین شدهزده و ملیهای سیاستاندیشه
 هابندییمتقس ینگونهاستناد به ا گرایی،قانون اساسی ی مرتبط باهاموضوع
باعث  تواندیم یگاه یندارد و حت حقوقی بحثیک  یشبردپ یبرا ایفایده

  شود. پویایی دانش حقوق اساسی اخالل در
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بندی هر چند شاید در گذشته، استقرائی که دایسی و دیگران در مورد دسته

شد. چون با بررسی محسوب می 1قوانین اساسی انجام داده بودند، استقرائی تام
برای  قانون اساسیاساسی روزگار خودشان و با هدف اثبات وجود  قوانین

نمود؛ ولی همین هدف، باعث شده که از بندی ضروری میاین دسته ،انگلستان
تعمیمِ موردِ استناد، نادرست و ناهماهنگ جلوه کند. به عنوان  ؛همان ابتدا اوالً

پذیر انعطاف ون اساسیقانمثال، هیچ کشور دیگری پس از انگلستان، به سوی 
روی نیاورده است. ثانیاً، با توجه به این که در گذشته غالب کشورها، بجز 

اند، در داری )اعم از مدون یا نامدون( بودهمعدودی فاقد هرگونه سند حکومت
اند. بطور های کافی یا متعارفی نبودهنتیجه، شواهد تعمیم استقرائی، نمونه

انگلستان  قانون اساسیبندی، اسناد سیاسی موسوم به این تقسیم خالصه، در همه
 اساسی سایر کشورها در کفه اند و قوانینگرفتههمواره در یک کفه قرار می

 دیگر. 
اشتراک  ،ها در یک وجهبندیدهندگان اینگونه دسته رسد که پیشنهادبه نظر می

مدافع لیبرالیسم در گذار، زادگاه و اند: انگلستان به عنوان بنیاناندیشه داشته
ها باید قرار داشته باشد تا سمتی جدا )و نه الزاماً مخالآ( با سایر حکومت

های لیبرالیسم سیاسی مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد. در حالی که با سنت
های دوگانه، به این ها در اهمیت دادن به آزادیمؤثر حکومت رویه یاستقرا

گرا عالوه بر های حکومتی قانون اساسیصر نظامرسیم که در جهان معانتیجه می
 توانند باشند. در همهگرا نیز میمشی لیبرال، دارای مشی جمهوری

های مذکور، این مسأله مورد توجه قرار نگرفته است. بعالوه، با توجه بندیتقسیم
ها هم دارای وجه مثبت )ایجابی( و ها، آزادیآزادی بندی دوگانهبه معیار دسته

 هم وجه منفی )سلبی( هستند. 

                                                                                                    
1. Complete Induction 
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اساسی با محوریت  بندی جدید از قوانینتقسیم با توجه به این نقدها، برای ارایه
گرا با قانون اساسیهای های دوگانه و نیز نقش آنها در حکومتمفهوم آزادی

بندی جدید، انواع گرا؛ الزم است که در ساخت تقسیممحتوای لیبرال یا جمهوری
تاثیر لیبرالیسم سیاسی و حقوقی بر  ،پس از آن گیرد. ورد بررسی قرارها مآزادی

گرایی شود. بدیهی است که جمهوری بطور خالصه تحلی  قانون اساسیآزادی و 
 هم، نیاز به چنین تحلیلی دارد.

 های دوگانه با لیبرالیسم آزادی رابطه.  3

و  یمنف آزادی آن به دو گونه یبندو دسته یبحث از آزادیستماتیک، بطور س

دو مفهوم »با عنوان  اییدر سخنران 1نیبرل ایزایآبار توسط  یننخست یمثبت، برا

این سخنرانی، . شددر دانشگاه آکسفورد مطرح  1313اکتبر  31در  2«یآزاد
  سپس بصورت کتاب منتشر شد.

 3بار کردنِاج: »کندیم یآمفهوم مخالفش تعر یقرا از طر یابتدا آزاد برلین،

 .(Berlin, 2002: 168« )است یاز آزاد 4محروم کردنش یانسان به معن یک
 یبرا یاصل یدو معن یگر،د هاییآتعر همه یانو از م یآتعر یناو با توجه به ا

معتقد است که  یمثبت. و یو آزاد نفیم ی: آزادکندیاستخراج م یآزاد
که در  یاحوزه»است:  یبترت ینبه ا یمنف یاز آزاد یآتعر ینترساده

« دهدانجام یگرانرا بدون ممانعت د یعمل تواند،یانسان م یکچهارچوب آن، 
(Berlin, 2002: 169). یعمد عدم مداخله یرا به معنا یمنف یآزاد ین،برل 

نوع از  ینا یبندحوزه و چهارچوب یحتشر رو د کندیم یآتعر یگرد افرادِ

                                                                                                    
1. Isaiah Berlin 1909 – 1997 

2. Two Concept of Liberty 

3. To Coerce 

4. To Deprive 
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 یاافراد در چهارچوب حوزه یرسا 1یِعمد مداخله یعنیاجبار : »نویسدیم یآزاد

 2یاسیس یرا انجام دهم. شما فاقد آزاد یعمل یگرد یابه گونه توانم،یکه من م
 «یدبه هدفتان منع شو یابیافراد بشر، از دست یرسا توسطفقط اگر  ید،هست
(Berlin, 2002: 169). 

. او کندیم یمعرف 3«ارباب خود بودن»مثبت را  یبطور خالصه، آزاد برلین،
باشم نه  یکس خواهمیم»که  ینا یعنی یآزاد ؛مفهوم یندر ا نویسد،یم

 یمهاها و خط مشدر مورد هدف: »یعنی .Berlin, 2002: 178)) 4«کسیچه
 خواهمیمن م ینها،ا ها را عرضه کنم. ]...[ باالتر از همهو آن یاندیشمخودم ب

 یتمسوول گریرشاراده، فعال، پذ یدارا یشمند،اند یآگاهانه از خودم موجود
« کنم یینتب یمهاو هدف هایدهها را با استناد به ابوده و بتوانم آن یمهاانتخاب

(Berlin, 2002: 178). 
 یهامثبت معتقد است که خطر استفاده از استعاره یدر انتقاد از آزاداو 

با  یگرد یهاانسان هیلها بوساز انسان یاجبار برخ یهتوج یبرا 5یافتهسازمان
 یناغلب مورد توجه طرفداران ا ی،از آزاد یآنها به سطح باالتر یهدفِ ارتقا
بودند،  ترینبکه اگر خودشان روشن ییهاقرار گرفته است. هدف ینوع آزاد

فاسد  یاناآگاه  یا یناها ناب. چون، آنتوانندی. اما نمبودندیخودشان به دنبال آن م
 .(Berlin, 2002: 179هستند )
  ئرسد، برلین بر بستر لیبرالیسم، ارزش مستقلی برای آزادی مثبت قابه نظر می

کند ترکیبی از لیبرالیسم داری توصیه مینیست. آنچه که او برای حکومت

                                                                                                    
1. Deliberate Interference 

2. Political Liberty or Freedom 

3. Self-mastery 

4. I Wish to be Somebody, Not nobody 

1. Organic Metaphors 
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 های منفی است.سیاسی و حقوقی با محوریت مطلق آزادی

 قانون اساسیها در تاثیر لیبرالیسم سیاسی بر آزادی .3ل1

 ینترراجع به آن و مهم یاست که به طرز قاب  توجه اییهنظر لیبرالیسم،
در این  که رسدیبه نظر م ین،کتاب منتشر شده است. بنابرا پردازانش،یهنظر
 ترینیماز قد یهنظر ینا مفص  ابعاد یح و تشریحبه توض یازیچندان ن مقاله،

مباحثی به  فاًصر سی،یبرالیسم سیا. پس در بحث از لنیست زمان تا حال حاضر
 هئارا ی  لزومدالحقوقی در مورد  بحثیک  یشبردکه به کار پ شودپرداخته می

 . یانجامدب یاساس ینقوان بندی جدید و حقوقی از انواعیمتقس
است  اییدهپد رسد، لیبرالیسم سیاسییبرالیسم، به نظر میل با توجه به تاریخچه

ای قاره آغاز شده ولی توانسته توجه فلسفهتحلیلی  که از فرهنگ و سنت فلسفه
را نیز به خود معطوف دارد. به همین دلی ، برخی معتقدند که انقالب کبیر 
 فرانسه و بویژه دادن صفت کبیر به آن ناشی از نفوذ لیبرالیسم در اندیشه

، چیزی نیست جز تبیین اصول 1حقوق بشر و شهروند انقالبیون است و اعالمیه
ید محسوب جد  ایلیبرالیسم. از این دیدگاه، لیبرالیسم در اروپا آغاز دوره

 یدکه نظم جد ی، هنگاممیالدی پانزدهم و شانزدهم یهاخالل قرن شود که ازمی
هفدهم و هجدهم  یهاقرن یو ط هآمد یدد، پدوشیم یسمفوودال یگزینجا یزندگ
 فته است.یاراه  یشمال یکایبه امر ییمهاجران اروپا یلهبوس

ها و هیداز ا یاگسترده به مجموعه یاستدر دانش ساما واقعیت این است که 
هر چند،  شود.یاطالق م لیبرالیسم حکومت یآدر مورد ساختار و وظا هایهنظر
به  یبرالیسملباشد ولی یم خواهییآزاد یبه معن یلغو یدر معنا یبرالیسمل

با معموال  یاد،ز یمعاناشتن ضمن د یاسی،س یشهاصطالح در اند یکصورت 

                                                                                                    
1. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen / Déclaration des droits de 

l'Homme et du Citoyen de 1789 
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لیبرالیسم،  دارد.ارتباط  یاسیسهای مدنی، فردی و ، بویژه آزادیآزادی مفهوم
بحث از ای به آزادی به عنوان حقی فردی دارد. در وجه سیاسی آن توجه ویژه

 یبرالیسمل یهانحله مشترک همه یاسیهدف س ینترمهم افراد، هاییحدود آزاد
ی کسان های سیاسییخط مش یا یدگاهاصطالح بر د ینابطور خالصه، است. 

 یآزاد ینیمع یزانم فظح یادر حکومت کسب  شانیهاول یشداللت دارد که گرا
است که ممکن است  یگریعوام  د یاحکومت  یتهدا یانظارت  یداز ق یفرد
 . نامطلوب محسوب شود یفرد اراده یبرا

 قانون اساسیها در ر آزادیتاثیر لیبرالیسم حقوقی ب .3ل2

فرد اولویت  هایهای فرد و آزادی منشعب از حقحق یبرا یاسی،سیبرالیسم ل
 یبرا یی غیرقاب  نفوذقلمرو ینخواستار تضم این نظریه،.   استئمطلق قا

کند که یم یدو تأک است جتماع(ا بیان ووجدان،  یآزاد ها )از جملهیآزاد
لیبرالیسم،  ن امور مداخله کند.یدر افرد، از  یتحما یجز برا یدنبا حکومت

را ناشی  آزادی دارد و آزادیاز ای های فرد به عنوان گونهای بر حقتاکید ویژه
کند. عمومی و هم در حریم خصوصی معرفی می ها هم در حوزهاز فردیت انسان

 . دارد توجه 1یآزاد یبه مفهوم منف یبرالیسمل یاسی،س از لحاظ فلسفهدر نتیجه، 
مصداق  تواندیم از لحاظ حقوقی، است که جمله نظریاتی از ین،برل هایدیدگاه

 یاسیس یلسوفانف یاتنظر یبنددر جمع یباشد. و« شهروند یرقانون کمتر، خ»
 اندیرفتهپذ یشمنداناند ینآنچه ا»که  رسدیم یجهنت ینبه ا یسیانگل یککالس

« شود ودتوسط قانون محد یدها، باعم  آزاد انسان که حوزه ینعبارت است از ا
(ibid: 170). یدبا»معتقدند که  یشمنداناند ینکه هم افزایدیبالفاصله م یول 

 یدوجه نبا یچوجود داشته باشد که به ه یفرد هاییاز آزاد یحداق  مسلم حوزه
 یزندگ حوزه یانم یدبا یمرز: »گیردیم یجهنت وی .(ibid« )نقض شود

                                                                                                    
1. Negative Freedom or Negative Liberty 
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او معتقد  ی دل ینبه هم .(ibid« )شود یدهکش 2عمومیو قدرت  1یخصوص

« باشد یکنترل اجتماع یاز قلمرو 3مستق  یداز وجود انسان با یبخش»است: 
(ibid.: 173). 

بندی و ورود به بحث برای جمع و اکنون ید شدتاک یناز ا یشگونه که پهمان
موکد  یدنظران بر آن تاکصاحب یدگاهنق  قول از د یقاز طر گراییجمهوری

قدرت  یددولت و جامعه، و تحد یهاحوزه یکتفک یبرالیسمجوهر ل: »شودیم
 یبرالیسم،ل .(11: 1330یریه،)بش« دولت در مقاب  حقوق فرد در جامعه است

 هاییو از جمله آزاد هایآزاد یرشرط تحقق سا یاقتصاد یمعتقد است که آزاد
که نظام  شودیمحقق م نگامیتنها ه یاسیس یآزاد ،یدگاهد یناست. از ا یاسیس

به  یاز نظر اقتصاد» یبرالیسمل ه همین دلی ،شده باشد. ب یجادا 4دارییهسرما
 .(13: 1330یریه،)بش« است یکنزد دارییهنظام سرما

بر  یفرد بر جامعه و مصلحت فرد یبرالی،ل یدگاهاز د»گفت  توانیچند م هر
 یندر عم  ا ی،ول ؛(14: 1330یریه،)بش« دارد یتاولو یمصلحت اجتماع
شده  داریهسرما افراد طبقه یتبه مصلحت و اولو ی تبد یتمصلحت و اولو

 ادیاقتص یگارشیابتدا در شک  ال داریهسرما افراد طبقه ،است. حاص  آن که
 یاو  دهندیتحت نفوذ خود قرار م یارا  یاسیس یگارشیو سپس ال شوندیظاهر م
 یاسیل س یاقتصاد یگارشیبه ال ی شده و تبد یاسیس یگارشیال یاند جرخود وار

 کند.زده پیدا میاز این لحاظ، آزادی توجیه سودگرایانه و عم  .شوندیم
از جمله دولت  یاجتماع یاو اص  و نهادها یاتفرد و غا»هر چند  یبرالیسمل در
 یاتحکومت از افراد و غا ی،ول .(14: 1330یریه،)بش« هاستآن ینتأم ی وسا

                                                                                                    
1. Private Life 

2. Public Authority 

3. Independent 

4. Capitalistic System 
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 او داشته باشند.  یبرا یشتریب یکه منافع مال کندیم یتحما یافراد
حکومت در مقاب  جامعه،  یتاست که تنها مسوول ینا یبرالیسمل یحقوق فلسفه
ی و میزان سودی است که حمایت برای الیگاشی ایجاد فرد یهااز حق یتحما
و  هایآزاد یاسیبه بعد س یبرالیسمکه ل مگیرییم یجهموارد نت یناز ا کند.می

 .در اجتماع توجه دارد یاستاص  س
به عدم دخالت  یآتکل یبه معنا یدر اجتماع، آزاد یاستاص  س یمبنا بر

 . باشدیجان و مال فرد( م یتافراد )امن یتو مالک یاتحکومت در ح
یین و تب توانیگونه م ینا ،را یبرالیسمل اساسیحقوق  وجه رسد،ینظر م به

 یبلکه در زندگ یستند،ن 1مطلقهتابع حکومت  یکرد که افراد بطور کل تلخیص

 انونق یتمورد حما برخوردارند و ثانیاً، 2به ترتیب: اوالً از حریم خصوصی خود،
 هآزاد و منصفان یانتخابات یقاز طر حق دارند، یدر امور عموم . ثالثاً،قرار دارند

شوندگانشان نظارت باشند و رابعاً، بر انتخاب در امور حکمرانی مشارکت داشته
 های آن تجاوز نکنند.ای که به آزادیداشته باشند، به گونه

 را اینگونه معرفی کرد: یبرالیسملتوان مبانی حقوقی پس می
 ؛صرفاً به عنوان حقی فردی شهروندان یفرد هایآزادیاز  یتالآ ل حما

های فردی به عنوان حق حمایت از بر حق حکومت یت اعمال اقتدارل محدود ب
 حریم خصوصی.

که  بر این مبناست یبرالیسمل یحقوق فلسفه رسد،بطور خالصه، به نظر می
د افرا حقعدم تجاوز به آزادی به عنوان از  یت مطلقحما حکومت یتمسوول
پس، حق مفهوم توأمانی با آزادی نیست، بلکه آزادی به تبعیت از حق  است.

 آید.یبوجود م

                                                                                                    
1 . Despotism 

2. Privacy 
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 قانون اساسیها در گرایانه و تأثیر آن بر آزادیمبانی جمهوری .4

از اَشکال  یومنتسک یبندو با توجه به دسته یاز آزاد ینبرل بندییمتقس یمبنا بر
 یکتاب 1337در  یتپِ یلیپکتاب دوم، فص  اول(، ف ین،القوانها )روححکومت
 یدد ین،معتقد است که برل. او کندیمنتشر م« Republicanism»با عنوان 

از  یشمثبت را ب یکرده و آزاد یجادا یمنف یآزاد برای 1یاز اندازه جذاب یشب

 یبرالیسمل ی ،دل ینبه هم .(Pettit, 2002: 18جلوه داده است ) 2اندازه شوم
قانون معتقد است که  یپت .(ibid.: 12را گرفته است ) گرایییجمهور یجا

آن تا  یقاز طر تواندیم گرایاست که حکومت جمهور یراهکار گرایی،اساسی

 تواندیحکومت م گرایی،قانون اساسی ییلهباشد. بوس 3یرناپذحد ممکن دخالت

کند  یجادا ی،گروه یدو شا 4هخودسران ییحداکثر مخالفت را در مقاب  مبنا
(ibid.: 173). 
را به  هایه آزاداز ...(، مجموع ی)آزاد یمنف یآزاد اساسی، حقوق یدگاهاز د 

...(، مجموعه  یِبرا یمثبت )آزاد یو آزاد دهدتقلی  می یفرد ییهاحق
ی عموم هاییو آزاد یفرد ایهتوأمان از حق یارا به مجموعه هایآزاد

قدرت  یتاز محدود یهدو نظر ینبرداشت ا بنابراین، دهد.شهروندان ارتقا می
 . شودیحکومت متفاوت م

 یوجه حقوق ینمعتقد است که مهمتر در نقد لیبرالیسم، زولر زابتیالپرفسور 

 یسندگاننو: »است . وی معتقددارد 5یاست که از نفع عموم یفیتعر یبرالیسم،ل

                                                                                                    
1. Attractive 

2. Ominous 

3. Non-manipulable 

4. Arbitrary 

1. Public interest 
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 2یخصوص یهااز نفع 1یرا به عنوان انباشت کامل ینفع عموم یبرالیسم،طرفدار ل
که نفع  دشویاعتقاد مشخص م ینا یقاز طر یبرالل ی. توورکنندیم یابیارز
 یرباشد. خ یخصوص یهامتفاوت از حاص ِ جمعِ نفع تواندیهرگز نم یعموم

از  یعموم یر. خشودیمشخص م 4یفرد یحاتترج یِاز انباشت حداکثر 3یعموم
 ی،نفع عموم یبرالِل یِاست. هدف توور یجدانشدن یفرد یهانفع همه یارضا
مذکور تقدم  یتوور ین،است. بنابرا یفرد یهااز نفع یتحما یشترینب ینتضم

دارد،  یزینسبت به چ یحق یاگر فرد»که  کندیو توجه م دهدیم یرا به آزاد
کند،  یقهمضا یفرد یناست که آن نفع را نسبت به چن اهحکومت اشتب یپس برا

 .(Zoller, 2008: 13) «انجام آن وجود داشته باشد یبرا 5عام یاگر نفع یحت

 این نظریه، داند کهرا این می یبرالیسم حقوقیل نقص که زولر رسدینظر م به
جزء به جزء  یخصوص یهااست که نفع  ئقا ینفع عموم یبرا یاعتبار یزمان
نفع  ییدتأ ()و نه الزاماً یدایشپ یبرا ییجا گاه،آن شده باشد و ییدو تا ییشناسا
 . شودیم یجادا یعموم

است، در اص ،  یمدع الیسمیبرل: »کندیم ی در ادامه تحل یو رویکرد، ینهم اب 
 آن است که همه شناساند،یم یرا به عنوان نفع عموم یکه اقدام یزیآن چ
حقوق، به  یاقتصاد ی تحل یرا برآورده کرده باشد. برمبنا یخصوص یهانفع

 یاقانون  یک ی،نفع عموم یبرا یبودن به عنوانِ مالک یطمنظور واجد شرا

 ینرا تأم 7«ینترمناسب» یا 6«توپاره ییکارا»موسوم به  یارمع یدبا نامهیینآ

                                                                                                    
1. Total Aggregation 

2. Private Interests 

3. Public Good 

4. Individual Preferences 

1. General Interest 

1. Pareto Efficiency 

7. Pareto Optimum 
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که اگر وضع  ینکه ابزار سنجش عبارت است از ا گویدیم یارمع ینکند. ا
بهبود  یگر،بدتر شود. به عبارت د یگرد یوضع فرد یدبهتر شد، نبا یفرد
شود. از آن جا که در  یگریموجب مغبون شدن فرد د یدفرد، نبا یک عیتوض
 یبرالیسمدهد، ل یرو ییاستثنا یطیدر شرا تواندیمالک فقط م ینا یت،واقع
ل را احتماالً اگر نه با  ینقوان یگر،ل به عبارت د ینفع عموم یمدع یهااقدام
 یدترد دهندیم جیحتر هایبرال. لنگردیم یدآمیزترد یدیخصمانه، با د یدید

شناخته شوند.  ینفع عموم یبرا یقیحق یاریمع توانند،یم ینداشته باشند که قوان
. با الهام رسندیشهروند، م یرآنها سرانجام به موافقت با قانون کمتر، خ ین،بنابرا

با قدرت حکومت بطور عموم  یفعل یبرالیسمحقوق، ل یاقتصاد یاز توور یشترب

. آنها از 1یآرامش عموم ینندارد، بجز تضم اییدهآن فا ون. چکندیمخالفت م
حقوق دفاع  یاقتصاد یتوور یدر چهارچوب کل یگذارقانون به یحداقل یکردرو
 .(ibid.: 13) «کنندیم

 یرادهایا ییدعالوه بر تأ یبرالیسم،ل بر اشیحقوق نقدکه زولر در  رسدینظر م به
 حقوق ی دراقتصاد ی از تحل یبرالیسمل گسترده را در استفاده یرادا یگران،د
از جمله  اییاست که در عم ، قواعد حقوق یشرفتهاستفاده تا آنجا پ ین. اداندمی

 یجهباشد. نت یخصوص یهانفع یارتواند قاب  سنجش با معیم یزن ینظم عموم
 از گونه ی،حقوق خصوص زهکه اوالً تمام قواعد حواین است  یاریمع ینچن

حقوق  است که قواعد حوزه یناص  بر ا یاً،. ثانشوندیمحسوب م یلیقواعد تکم
 یهااز نفع یتابع ی، بویژه حقوق اساسی و از همه مهمتر قواعد حکمرانی،معمو

و  یقواعد حقوق عموم یانم یهر جا تعارض بنابراین،هستند و  یخصوص
 یانروند جر ی آن قواعد را در جهت تسه یدشد، با یجادا یخصوص یهانفع
عدی  کرد یا تغییر داد. در نهایت، این قراردادگرایی است ت یخصوص یهانفع

                                                                                                    
1. Public Peace 
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 شود.گرایی غالب میقانون اساسیگرایی و که بر قانون

را ندارد. در  1حقوقحکومت مبتنی بر  یی تشکی ِتوانا یبرالیسمزولر، ل یدگاهاز د
از »است: از چنین امکانی برخوردار «گرایییجمهور» مقاب ، او معتقد است

قاب  فروکاستن  یکنند، نفع عمومیدفاع م گرایییکه از جمهور ییهاآن یدگاهد
از ای مجموعه ی،. در مقاب ، نفع عمومیستن یخصوص یهااز نفع یبه انباشت

به عبارت  یا شوندیم یمجامعه بطور عام سه یاست که اعضا یخصوص یهانفع
فع مشترک ها را به عنوان مناآن گیرند،یم یمجامعه تصم یاعضا تر،یقدق

در  دهد،یمرا شک  گرایییجمهور نامهیمانپ هک یمندرج در قرارداد اجتماع
 تووری در مقاب  ینفع عموم گراییِیجمهور یمفهوم، توور یننظر آورند. در ا

وجود نفع  یبرا یدترد یادر خود لحظه گرایی،ی. جمهورگیردیقرار م یبرالل

بوده که   2یامر عموم یکمعتقد به وجود  یتوور ین. اکندینم یجادا یعموم

نفع  یدهاز ا گرایییاست. جمهور 4یو مستق  از امور خصوص 3خودسامان
امر  ین. هدف از اکندیدفاع م یخصوص یهابا  اجتماع کام  نفع یزمتما یِعموم

در صورت ضرورت، در مقاب   یاست، حت 5مشترک یهانفع تریقو ینتضم
 یجهنت ژان ژاک روسو یلهشده بوس یجادن از فرض اآ یرا. زیخصوص یهانفع

متفاوت عبارت است از آن  یهانفع ینعام  مشترک در ا: »شودیگرفته م

آنها وجود  یانم یو اگر وجه توافق دهدیرا شک  م 6«یاجتماع یوندپ»که  یزیچ
نفع  .[1، فص  2]کتاب « شود یدارپد توانستینم ایعهجام یچنداشت، ه

                                                                                                    
1. Etat de Droit 

2. Public Thing, Res Publica 

3. autonomus 

4. Private Things 

1. Common Interests 

1. Social Tie 
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 شودیجامعه حفظ م یلهاست که بطور مشترک بوس ییهاحاص  جمع نفع یعموم

همانگونه که  یا دهدیم یمعن 2«مشترک یآزاد»و  1«مشترک یتامن»که 

 (Zoller, 2008: 13) .3«یعموم مرا»عبارت بکار برد:  یکدر  سیهییس

 یچکه ه کندیوارد م یانتقاد را به نفع عموم ینا، اقتصاددان 4شومپتر جوزف
مردم بتوانند با آن موافقت کنند  که همه یاز مفهوم نفع عموم یبرداشت واحد

نشده  یینآن را ساخته باشند، تع یاستدالل عقالن یروین نایبا توافق بر مب یا
از مردم  یکه برخ یستن یتواقع ینا ی امر به دل یننخست، ا است. در درجه

آن  یادینبن یتواهند، بلکه واقعبخ یرا بجز نفع عموم یگرید یزهایچ توانندیم
 یمتفاوت یهادر محدوده یگوناگون، نفع عموم یهاافراد و گروه یاست که برا

 .(Schumpeter, 2003: 251شده است ) یمعن
به نفع  گرایانهیجمهور یکردرو: »کندنقد، استدالل می ایندر پاسخ به  زولر
آن ساده  یادینبن یدهوجود دارد. ا یفرانسو گرایییدر قلب مدل جمهور یعموم

را شک   یکه ملت یشود: هر اجتماع انسان یانشک  ب ینبد تواندیاست و م
است. در  «یامر عموم» یکاست که الزاماً هدفش  یاز نهاد یشکل دهد،یم
و شک   آیدیاست، بوجود م یخصوص یهاکه مجزا از نفع یعموم ینفع یجه،نت

es R یا) یمدل، نفع عموم ینا ی. بر مبناندکیم یداررا پد 5خاص خودش

Publicaشودیم ی ( به حکومت تبد. 
است  ییهاآن نفع یندبلکه برآ یست،ن یخصوص یهانفع انباشت همه حکومت»

 یتوور ین. بنابرابرندیآزاد بطور مشترک از آن بهره م یاها با ارادهکه انسان

                                                                                                    
1. Common Security 

2. Common Liberty 

3. Res Publica (Chose Publique) 

4. Joseph Alois Schumpeter 1883 – 1950 

1. Sui Generis 
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. کندیم یجادو حکومت ا یمدن یجامعه یانم یتفاوت روشن گرایی،یجمهور
تفاوت، طراحان  ین. اشودیقلمداد م یفرد هاییآزاد یادینحکومت ضامن بن

دفاع کنند.  1یحقوق عموم یِتا از خودسامان کندیم ییرا راهنما گرایییجمهور
( Res Publica یعنیاعتقاد است که حکومت ) ینا یها بر مبنادفاع آن

سامان داده  یمدن سامان داده شود که جامعه ییهاهمان قاعده یهبر پا تواندینم

 آمده است. یدپد یمتفاوت یهابا هدف 2یتیشده است. هر موجود
به آن تالش  یابیدست یاعتقاد دارد و در جستجو یعموم یربه خ گراییجمهوری»
است که بطور  ییهاآن نفع ینفع عموم یارمع گرا،یجمهور ی. براکندیم

 ی،اقتصاد ی مطرح شده است. در اصطالح تحل یر قرارداد اجتماعمشترک د

. با 4کردنِ ثروت یشینهاز ب تاس 3«یکسکالدورل ه»برداشتِ  ینفع عموم یارمع
کارآمد است، اگر و فقط  شودیکه گفته م یاریمع یکردی،رو ینتوجه به چن

 یجهدر نت برند،ینفع م یکاف یبه اندازه یمشخط ینکه از ا یاگر، آن کسان
که  وجود ندارد ی. در واقع، الزامکنندیرا جبران م یگرانها ضرر دهمان
باشد.  یرپذامکان یدامر با ینرا جبران کنند، اما ا دیدگانیانخسارتِ ز گان،برند
 ی دل ینبه ا« عام»نفع عام ل  یرا به سو ینفع عموم یکه بطور موثر یطشرا ینا

ل متحول کرده و  کندیرا برآورده م یصوصخ یهاو هم نفع یکه هم نفع عموم
 ینا ینانه،بخوش یشهاند یناز ا دنمتحقق شود. بهره بر یبسادگ تواندیدر عم  م

 یشتریارزش ب گرایییکه طراحان جمهور دهدیقرار م یارفرصت را در اخت
شوند. آنها به قانون به  ی قا  یاسیاص  از عم  س یکبه عنوان  یتحاکم یبرا

از  یشه،. آنها اغلب، اما نه همدهندیم یتاولو یعموم یرخ یبرا یزارعنوان اب

                                                                                                    
1. Autonomy of Public Law 

2. Entity 

3. Kaldor-Hicks 

4. Wealth Maximization 
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قانون دفاع  یاسیس یبه عنوان توور یگذارقانون یبرا 1داکثریح هاییکردرو
 .(Zoller, 2008: 14 – 15) «کنندیم

چون یب یحکومت وابستگ یدمعتقد است که نبا گراییرسد، جمهوریبه نظر می
داشته باشد، بلکه  داریهسرما اقتصادی و سیاسی و طبقهالیگارشی به  ییو چرا

 ی،مدن یمتوسط در نهادها طبقه یِمردم یروهای  نیرشد و تشک یقاز طر یدبا
حکومت  یوابستگ یب،ترت ینبد .شودگرا قانون اساسیحکومت باعث گسترش 

 .کندیم یداکاهش پ داریهسرما به طبقه

 گیری نتیجه

های گرایی با محوریت آزادیقانون اساسیاز آن جایی که در دوران معاصر، 
گرا قانون اساسیهای دوگانه ارزش بنیادین یا بدیهی )آکسوماتیک( حکومت

تر ترین نوآوری مقاله آن است که برای درک دقیقباشد؛ پس محوریمی
فردی و های گرا با توجه به جایگاه توأمان حققانون اساسیهای حکومت
 یدی برایجدبندی مدون، باید دسته قانون اساسیهای عمومی در تفسیر آزادی
 شود:یه ارا یاساسینقوان

 2؛یبرالل یاساس ینل قوان1

 3؛گرایجمهور یاساس ینل قوان2
 :یدهدر دو ا گرایییو جمهور یبرالیسمل اساسی،از لحاظ حقوق 

  ؛دانشهرون یفرد یهااز حق یتحما الآ ل  اعتقاد و 
 یهدو نظر ینچه که ا آن وجه مشترک دارند. قدرت حکومت، یتل محدود ب

به مفهوم  یبرالیسمل :است ینوع برداشتشان از آزاد کند،یجدا م یکدیگررا از 

                                                                                                    
1. Maximal Approaches 

2. Liberalistic Constitutions 

3. Republicistic Constitutions 
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 .دارد یدتاک 2یبه مفهوم مثبت آزاد گرایییتوجه دارد و جمهور 1یآزاد یمنف
گرا قانون اساسیی هااساسی، حکومتتوان با توجه به محتوای قوانینبه تبع می

گرا تقسیم کرد. های جمهوریهای لیبرال و حکومتحکومت را باید به دو دسته
آن بر  قانون اساسیتوان گفت، حکومتی است که در تعریآ حکومت لیبرال می

ها، امر مقدم مطلقی بر حق شود.های فردی )آزادی منفی( ساخته میمبنای حق
گرا، حکومتی شوند. حکومت جمهوریآزادی بویژه آزادی مثبت محسوب می

ی هاها از آزادیآن بر مبنای آزادی مثبت و تفکیک حق قانون اساسیاست که 
 قانون اساسیگرا، عمومی تدوین یافته است. بطوری که در حکومت جمهوری

های عمومی های فردی و آزادیب  حقبطور روشنی از تفکیک و تاثیر متقا
آزادی عمومی نیست. حق به  سخن گفته است. چون، مفهوم حقوقی حق به مثابه

شود، اما ها مرتبط میخصوصی و حریم خصوصی آن ها و حوزهفردیت انسان
 شود. ها مرتبط میعمومی و روابط اجتماعی آن آزادی به حوزه

در  کند.یم یترا تقویی گراحق یشهاند ییبه تنها ی،فرد یهاچقدر حق هر
رسد به نظر می. کندیم یترا تقو گرایییآتکل ی،عموم هاییمقاب  آزاد

 یناز کنار هم نهادن ا تواندگرا بیشتر از حکومت لیبرال، میحکومت جمهوری
 . پدید آورد گرایییآو تکل ییگراحق یانم یمنطق یتعادل ،دو

 های عمده مقاله عبارتند از: در مجموع، نوآوری
اساسی لیبرال و  بندی قوانین اساسی به دو نوعِ قوانیناول ل پیشنهاد تقسیم

های قدیمیِ قوانین اساسی دال بر بندیگرا. زیرا دستهاساسی جمهوریقوانین
گرایی قانون اساسیاند و از این لحاظ برای بحث های دیگری بودهموضوع

 ناکارآمد هستند. 
اساسی  بندی اخیر، از آن جایی که در جهان معاصر، قوانیندوم ل به تبع از دسته

                                                                                                    
1. Negative Freedom or Negative Liberty 

2. Positive Freedom or Positive Liberty 
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ها های عمومی استوار هستند، پس حکومتمبتی بر ارزش آکسیوماتیکِ آزادی
شوند. در نتیجه، گرا محسوب میقانون اساسیهای نیز اصوالً حکومت

گرا تقسیم لیبرال و جمهوری ز به دو دستهگرا نیقانون اساسیهای حکومت
 شوند. می

ها دولت ل کشورهای بریتانیا، کانادا، مکزیک، استرالیا، برزی  و در رأس این
اساسی اتریش،  لیبرال هستند. قوانین قانون اساسیآمریکا دارای  ایاالت متحده

فرانسه از نوع سوییس، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، ایران و در رأس اینها آلمان و 
باشند. بررسی و تحلی  دالی  لیبرال یا گرا میاساسی جمهوری قوانین

اساسی هر یک از دولت ل کشورهای مذکور و نوع گرا بودنِ قوانینجمهوری
توانند های جداگانه و مستقلی باشند و میتواند موضوع مقالهحکومت آنها، می

تشویق به تدوین کتاب درسی نوآوری علمی ل کاربردی این مقاله در جهت 
 اساسی شود. جدید برای حقوق

 

  



 417…  گرايقانون اساس یهاحکومت  

 

 منابع  

 فارسی. 1

: دوم جلد بیستم، قرن در یسیاس یهااندیشه تاریخ(، 1330) حسین، بشیریه،
 .ین: تهران ،یکارمحافطه و لیبرالیسم

: تهران  ،یسه ،یصفار: ترجمه فرانسه، در انقالب بر یتأمالت(، 1333برک، ادموند، )
 نگاه معاصر.

 ، تهران: دانشگاه تهران و میزان.حقوق اساسی و نهادهای سیاسی(، 1330قاضی، ابوالفض ، )

 انگلیسی. 2

Bagehot, Walter, (2001), The English Constitution, New York: 
Oxford University Press. 

Barendt, Eric, (1998), An Introduction to Constitutional Law, New 
York: Oxford University Press. 

Berlin, Isaiah, (2002), Liberty, New York: Oxford University Press. 
Dicey, Albert Venn, (1902), Introduction to the Study of the Law of 

the Constitution, New York: Macmillan and Co. Ltd. 
McLean, Iain, (1996), The Concise Dictionary of Politics, Oxford: 

Oxford University Press. 
Montesquie, Charles,( 2002), The Spirit of Laws, Trans.: Cohler, 

Anne & Miller, Basia & Stone, Harold, Cambridge: Cambridge 
University Press 

Pettit, Philip, (2002), Republicanism: A Theory of Freedom and 
Government, New York: Oxford University Press 

Schultz, David, (2002), Encyclopedia of American Law, New York: 
Facts on File Inc. 

Slapper, Gary and Kelly, David, (2012), The English Legal System, 
London: Routledge 

Steinberger, Helmut, (1998), Models of Constitutional Jurisdiction, 
Strasbourg, Council of European Publishing 

Schumpeter, Josef, (2003), Capitalism, Socialism & Democracy, 
New York: Routledge 

Vincent , Andrew, (1987), Theories of the State, New York, Wiley-
Blackwell 

White, Albert Beebe, (1925), The Making of the English 
Constitution (449 – 1485), New York: Putnam's Sons 

Zoller, Elisabeth, (2008), Introduction to Public Law (A 
Comparative Study), Leiden, Martinus Nijhoff  Publishers 


