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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 حق محدودیت قدرت سیاسی حکومت

گرایی و حکومت قانون  اساسی  ان مبانی قانونهای عمومی به عنو   فردی و آزادی
اساسی که  بندی جدیدی از قوانین  رسد که الزم است دسته گرا، به نظر می اساسی 

ه شود. به ئگرایی سازگارتر است، ارا  اساسی اساسی مدرن و قانون  با حقوق 
اساسی، بطور  های کالسیک قوانین  بندی  همین 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 می شود. در نتیجه این تقسیم 
مدرن باید قانون هر دو نوعِ حکومتِ  ،گرا باشد ولی در دوران مدرن جمهوری

گرا این برتری را بر حکومت لیبرال  گرا باشد. البته حکومت جمهوری اساسی 
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نماید. این   ی عمومی اِعمال حاکمیت می ها دارد 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  بندی  ه دسته. از آن جایی کقانون اساسی
اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده   عمد کرده

 است. 
گرا،  قانون اساسیگرایی، حکومت  قانون اساسی، قانون اساسی واژگانکلیدی:

 .گرایی ،  لیبرالیسم، جمهوری آزادی
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مقدمه

 2گرایی اساسی  های قانون و حکومت 1گرایی اساسی  به قانونبا گسترش رویکرد 
توانند و باید  شود که محتوای این دو مفهوم چه ارتباطی می این موضوع مطرح می

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

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

های تووریک  بندی ترین دالید عدم توجه به اینگونه مساید، دسته کند. یکی از مهم
ها  بندی ه شده است، نقص بزرگ این دستهئاساسی ارا  ای است که از قوانین پیچیده

اساسی با لیبرالیسم و   توجهی به ضرورت ارتباط منطقی قوانین اوالً، بی
توجهی به محوریت مفهوم آزادی به عنوان قلب  گرایی است. ثانیاً، بی جمهوری
های پیشین، در دوران  بندی رو، دسته گرا است. از این قانون اساسیهای  حکومت

اند. بنابراین الزم است،  عملی و واقعی شده  فایده معاصر، بشدت انتزاعی و بی
گرا  اساسی  های قانون اساسی که متناسب با حکومت  بندی جدیدی از قوانین دسته

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

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

 بندی جدیدی از قوانین گرا، دسته اساسی  های قانون های حکومت محوریت
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
 اساسی، قانون  الزم است که ابتدا برداشتمان از مفهوم قانون ؛برای آغاز بحث

                                                                                                    
1. Constitutionalism 
2. Constitutional Government  
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گرا روشن شود. سپس، با توجه به تعریآ  اساسی  گرایی و حکومت قانون اساسی 
گرا  قانون اساسیهای  گرایی با حکومت قانون اساسی  اسی و رابطهاس  از قانون

در های فعلی  یبند انواع دسته ی همه یاکه آررسی شود باین پرسش محوری 
 حکومت نوع یکبا  قابلیت انطباق مدرن یدولت ی کشورها اساسی ینمورد قوان

نه که با توان گفت، همان گو گرا دارند؟ مقدمتاً و بطور کلی می قانون اساسی
بندی دارند، با توجه به تنوع  اساسی قابلیت دسته توجه به تنوع محتوا، قوانین

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

 فی باید تقسیم شوند.های مختل ها، به دسته آزادی 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 قوانین قانون اساسیهای  حکومت

 شوند.  تر شناخته بندی شوند، تا دقیق دسته
استقرایی یا استدالل   ها کالسیک به شیوه بندی ها و دسته از آن جایی که تحلید

پیشنهادهای   ها و بویژه ارایه برای بررسی و نقد آن ،اند ارایه شده 1استقرایی
 استقرایی استفاده کرد.   جایگزین باید از همین شیوه

یکلیدگانتعاریفواژ

قانوناساسی

ها و  حق  ترین سندِ بنیادینِ مدونِ حقوقی که دربردارنده ، عالی2قانون اساسی
یافتگی منبعث  حکومت و شهروندان است. این سازمان  یافته های سازمان تکلیآ

های عمومی بنیادین است. بطور  های فردی و آزادی از حق حاکمیت ملت و حق

                                                                                                    
1. Inductive Reasoning 
2. Constitution 
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روابط  یمظاست که به تن یمدون یسند حقوق ترین یعال ،قانون اساسیخالصه، 
 .پردازد یدولت ی کشور م یکمستقر در  یاسیس یشهروندان و نهادها یاسیس

گراقانوناساسیگراییوحکومتقانوناساسی

اَعمال نهادهای سیاسی بر   همه 3و توجیه 2به معنای تحوید 1گرایی قانون اساسی
رو با توجه به تعریآ  است. از این قانون اساسیمبنای اصول و دستورات 

توجیه و  :رایی عبارتند ازگ قانون اساسی، اصول قانون اساسی  گرایانه اثبات
و  ملت یتحق حاکم تفسیر محدودیت قدرت نهادهای سیاسی برمبنای اصالتِ

ی. عموم های یو آزاد یفرد یها حقحمایت از 

، ، نوعی از حکومت است که اِعمال حاکمیت ملی4گرا قانون اساسیحکومت 
گرایی  قانون اساسیتحوید و توجیه قدرت سیاسی خود را بر بنیان متابعت از 

دهد.  قرار می

یونقدآنهااساسینقوانهایکالسیکیبنددسته

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

کند، نظم دادن و  تر می تر و عمیق کند ولی آنچه که آموزش و درک را سهد می
بندی مفاهیم، ایجاد  ها، مقصود از دسته دانش  بندی مفاهیم است. در همه دسته

ها و  بندی موضوعات است. از طریق این روند ایده فرآیندی کلی برای رده
 شوند.  درک می تر تر و روشن متمایز شده و دقیق واهداف شناخته 

 ینتر . متداولاند بندی شده دسته مختلآ یدبنا به دال یاساس در گذشته، قوانین
 عبارتند از: ها بندی یمتقس

                                                                                                    
1. Constitutionalism / Constitutionalisme 
2. Reduction 
3. Justify 
4. Constitutional Government 
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 ؛2(یو نامدون )عرف 1مدون )نوشته( قانون اساسی  الآ ی

 ؛4(یرتشریفاتیو نَرم )غ 3(یفاتیسخت )تشر قانون اساسی ب ی
 ؛و مختلط یکدست قانون اساسی پ ی

یک )قاضی، دموکرات قانون اساسی( و ی)اقتدار ییاِعطا قانون اساسیت ی 
 .(31ی 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
روزگار، برای  های حکومت، قدرت و نظم سیاسی در انگلستانِ آن ویژگی

قانون های پیشرو دارای  اثبات این که انگلستان نیز همانند سایر حکومت
دهد. دو  ه میئهای خاصی از انواع قوانین اساسی ارا بندی است، دسته اساسی

 های دایسی عبارتند از:  بندی از دسته مورد
ن به اتفاق کشورها، قانو یبقر یت: اکثرو نامدون مدون الآ ی قانون اساسی

 یدارا یگریکشور قابد ذکر د ،بجز انگلستان یباًمدون دارند و تقر یاساس
 .یستنامدون ن یقانون اساس

را به شیوۀ  قانون اساسیهنگامی که بتوان » :و نَرم سخت ب ی قانون اساسی
قوانین عادی )بوسیلۀ همان ارگان و یا همان آیین( مورد تجدیدنظر قرار داد، 

ناپذیر  سخت یا انعطاف قانون اساسیخوانند. ]...[  پذیر یا نرم می آن را انعطاف
شود که مراسم تجدیدنظر در آن توسط مجلس ویژه یا با آیین  به قانونی گفته می

: 1330)قاضی، « آید در قوانین عادی بعمد میخاصی غیر از آیین تجدیدنظر 
33). 

                                                                                                    
1. Written (Codified) Constitution 
2. Unwritten (Uncodified, Customary) Constitution 
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5. Albert Venn  Dicey 1835-1922 
6. An Introduction to the Study of the Law of the Constitution  1885 
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است که این  ها، بندی یمتقس ی اینگونهبرا ید ویدل رسد، مهمترین به 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 سا آن قانون اساسی. منتها، شکد 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 ینقد 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  پردازد یموضوع م ینو به ا شود یم مفهوم بکاربرده ینهم

 :Schultz, 2002) دهد یخود را انجام م یآو چگونه وظا شود یم یسازمانده

ساخت   دوره»م. را  1831تا  1100 یانم یها سال ها یسیانگل یاً،ثان .(103
دوران آن است که در  ینا یژگیو ین. مهمترکنند یم یمعرف «یتوسیونکنست

از  یاریو بس کنند یم یداپ یدیساختار جد ،حکومت یانگلستان، نهادها
 شود یم یمانگلستان ترس یو قانونگذار یادار یی،ضاق یستمس یاصل های یژگیو
(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 یخاص و متفاوت یفاتخود، تشر اساسی
نامدونش  قانون اساسیاصالح در  یفاتتشر که استثنا است ینه فقط یکزم ینا

اند که  به همین دلید برخی به این نتیجه رسیده ندارد. یتفاوت اش ین عادیبا  قوان
 یافراط گرایی یمل یبه نحو بارز» هایش، یددر تحل یسیدا های یدگاهد

 .(Slapper & Kelly, 2012: 22است )(« یینیستی)شوو
ها بارز نیست،  زدگی  در آن گرایی و سیاست ها نیز اگر وجه ملی بندی سایر دسته

شان در دوران معاصر بشدت در معرض تردید است. به عنوان مثال،   کارآیی
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به  ،یک و غیردموکراتیک )اعطایی، اقتداری(دموکرات قانون اساسیبندی  تقسیم
 یدر حال حاضر حت گرا، قانون اساسیی دار حکومت  یشهگسترش اند یددل

 یترا در عمد رعا گرایی قانون اساسی یارهایاز مع ای ینهکه کم ییکشورها
هایی  پوشش یقرا از طر و اقدامات دیگر خود قانون اساسی یبتصو کنند، ینم

مشابه به سرانجام مقصود  بیسیت و مواردی یک از قبید رفراندم و پلهدموکرات
است که مجموعه  یتاکنون، تنها حکومت یشسال پ یصداز سبریتانیا . رسانند یم

مستقر شده  یاپادشاه به رعا یاعطا یقاز طر اش یاسناد نامدون قانون اساس
 است.

قانون گرایی )بویژه، اصد 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 قوانین ای که آزادی لیبرالیسم و نقش محوری
  یدهفا یدمف یاساس ینقوان یبرا ی پیشین، ها یبند ، دستهاند گرا پبدا کرده اساسی

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

توجه هستند و اغلب تحت تاثیر رویکردها و  ( بیقانون اساسیآزادی در 
ها و  بحث  در همه اند. گرایانه تدوین شده زده و ملی های سیاست اندیشه

 ها بندی یمقست ینگونهاستناد به ا گرایی، قانون اساسی ی مرتبط باها موضوع
باعث  تواند یم یگاه یندارد و حت حقوقی بحثیک  یشبردپ یبرا ای فایده

  شود. پویایی دانش حقوق اساسی اخالل در
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 می این دسته ،انگلستان

                                                                                                    
1. Complete Induction 
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استناد، نادرست و ناهماهنگ جلوه کند. به عنوان  تعمیم مورد ؛همان ابتدا اوالً
پذیر  انعطاف قانون اساسیس از انگلستان، به سوی مثال، هیچ کشور دیگری پ

روی نیاورده است. ثانیاً، با توجه به این که در گذشته غالب کشورها، بجز 
اند، در  داری )اعم از مدون یا نامدون( بوده معدودی فاقد هرگونه سند حکومت

 اند. بطور های کافی یا متعارفی نبوده نتیجه، شواهد تعمیم استقرائی، نمونه
انگلستان  قانون اساسیبندی، اسناد سیاسی موسوم به  این تقسیم  خالصه، در همه

  اساسی سایر کشورها در کفه  اند و قوانین گرفته همواره در یک کفه قرار می
 دیگر. 

اشتراک  ،ها در یک وجه بندی دهندگان اینگونه دسته رسد که پیشنهاد به نظر می
گذار، زادگاه و مدافع لیبرالیسم در  وان بنیاناند: انگلستان به عن اندیشه 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 آزادی مؤثر حکومت  رویه یاستقرا
گرا عالوه بر  های حکومتی قانون اساسی رسیم که در جهان معاصر نظام جه مینتی

  توانند باشند. در همه گرا نیز می مشی لیبرال، دارای مشی جمهوری
های مذکور، این مسأله مورد توجه قرار نگرفته است. بعالوه، با توجه  بندی تقسیم

ارای وجه مثبت )ایجابی( و ها هم د ها، آزادی آزادی  بندی دوگانه به معیار دسته
 هم وجه منفی )سلبی( هستند. 

اساسی با محوریت   بندی جدید از قوانین تقسیم  با توجه به این نقدها، برای ارایه
گرا با  قانون اساسیهای  های دوگانه و نیز نقش آنها در حکومت مفهوم آزادی

دی جدید، انواع بن گرا؛ الزم است که در ساخت تقسیم محتوای لیبرال یا جمهوری
تاثیر لیبرالیسم سیاسی و حقوقی بر  ،پس از آن گیرد. ها مورد بررسی قرار آزادی

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

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

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

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

 3اجبار کردنِ: »کند یم 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 های یآتعر  همه یانو از م یآتعر یناو با توجه به ا

معتقد است که  یمثبت. و یو آزاد نفیم ی: آزادکند یاستخراج م یآزاد
که در  یا حوزه»است:  یبترت ینبه ا یمنف یاز آزاد یآتعر ینتر ساده

« دهد انجام 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 یبند حوزه و چهارچوب یحتشر رو د کند یم یآتعر یگرد افرادِ

 یا افراد در چهارچوب حوزه یرسا 5یِعمد  مداخله یعنیاجبار : »نویسد یم یآزاد

 6یاسیس یرا انجام دهم. شما فاقد آزاد یعمل یگرد یا به گونه توانم، یکه من م
 «یدبه هدفتان منع شو یابیافراد بشر، از دست یرسا توسطفقط اگر  ید،هست

(Berlin, 2002: 169). 

. او کند یم یمعرف 7«ارباب خود بودن»مثبت را  یبطور خالصه، آزاد برلین،
باشم نه  یکس خواهم یم»که  ینا یعنی یآزاد ؛مفهوم یندر ا نویسد، یم
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 یمها ها و خط مش در مورد هدف: »یعنیBerlin, 2002: 178). ) 1«کس یچه
 خواهم یمن م ینها،ا  ها را عرضه کنم. ]...[ باالتر از همه و آن یاندیشمخودم ب

 یتمسوول گر یرشاراده، فعال، پذ یدارا یشمند،اند یآگاهانه از خودم موجود
« کنم یینتب یمها و هدف ها یدهها را با استناد به ا بوده و بتوانم آن یمها انتخاب

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

با  یگرد یها انسان  یلهها بوس از انسان یاجبار برخ یهوجت یبرا 2یافته سازمان
 یناغلب مورد توجه طرفداران ا ی،از آزاد یآنها به سطح باالتر یهدفِ ارتقا

بودند،  تر ینب که اگر خودشان روشن ییها قرار گرفته است. هدف ینوع آزاد
فاسد  یاناآگاه  ای یناها ناب . چون، آنتوانند ی. اما نمبودند یخودشان به دنبال آن م

 .(Berlin, 2002: 179هستند )
د ئرسد، برلین بر بستر لیبرالیسم، ارزش مستقلی برای آزادی مثبت قا به نظر می

کند ترکیبی از لیبرالیسم  داری توصیه می نیست. آنچه که او برای حکومت
 های منفی است. سیاسی و حقوقی با محوریت مطلق آزادی

قانوناساسیهادرآزادیتاثیرلیبرالیسمسیاسیبر

 ینتر راجع به آن و مهم یاست که به طرز قابد توجه ای یهنظر لیبرالیسم،
در این  که رسد یبه نظر م ین،کتاب منتشر شده است. بنابرا پردازانش، یهنظر

 ترین یماز قد یهنظر ینا مفصد ابعاد یح و تشریحبه توض یازیچندان ن مقاله،
مباحثی به  فاًصر یبرالیسم سیاسی،س در بحث از ل. پنیست زمان تا حال حاضر

  هئارا ید لزومدالحقوقی در مورد  بحثیک  یشبردکه به کار پ شود پرداخته می
 . یانجامدب یاساس  ینقوان بندی جدید و حقوقی از انواع یمتقس
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است  ای یدهپد رسد، لیبرالیسم سیاسی یبرالیسم، به نظر میل  با توجه به تاریخچه
ای  قاره  تحلیلی آغاز شده ولی توانسته توجه فلسفه  رهنگ و سنت فلسفهکه از ف

را نیز به خود معطوف دارد. به همین دلید، برخی معتقدند که انقالب کبیر 
  فرانسه و بویژه دادن صفت کبیر به آن ناشی از نفوذ لیبرالیسم در اندیشه

ت جز تبیین اصول ، چیزی نیس1حقوق بشر و شهروند  انقالبیون است و اعالمیه
ید محسوب جد  ای لیبرالیسم. از این دیدگاه، لیبرالیسم در اروپا آغاز دوره

 یدکه نظم جد ی، هنگاممیالدی پانزدهم و شانزدهم یها خالل قرن شود که از می
هفدهم و هجدهم  یها قرن یو ط هآمد یدد، پدوش یم یسمفوودال یگزینجا یزندگ
 یافته است.راه  یشمال یکایبه امر ییمهاجران اروپا یلهبوس

ها و  هیداز ا یا گسترده  به مجموعه یاستدر دانش ساما واقعیت این است که 
هر چند،  شود. یاطالق م لیبرالیسم حکومت یآدر مورد ساختار و وظا ها یهنظر

به  یبرالیسملباشد ولی  یم خواهی یآزاد یبه معن یلغو یدر معنا یبرالیسمل
با معموال  یاد،ز یمعانضمن داشتن  یاسی،س  یشهاصطالح در اند یکصورت 

لیبرالیسم،  دارد.ارتباط  یاسیسهای مدنی، فردی و  ، بویژه آزادی آزادی مفهوم
بحث از ای به آزادی به عنوان حقی فردی دارد.  در وجه سیاسی آن توجه ویژه

 یبرالیسمل یها نحله  مشترک همه یاسیهدف س ینتر مهم افراد، های یحدود آزاد
ی کسان های سیاسی یخط مش یا یدگاهاصطالح بر د ینابطور خالصه، است. 

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

قانوناساسیهادربرآزادیتاثیرلیبرالیسمحقوقی

فرد اولویت  های های فرد و آزادی منشعب از حق حق یبرا یاسی،سیبرالیسم ل

                                                                                                    
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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 یبرا یی غیرقابد نفوذقلمرو ینخواستار تضم این نظریه،. د استئمطلق قا
کند که  یم یدو تأک است جتماع(ا بیان ووجدان،  یآزاد ها )از جمله یآزاد

لیبرالیسم،  ن امور مداخله کند.یدر افرد، از  یتحما یجز برا یدنبا حکومت
را ناشی   آزادی دارد و آزادیاز ای  های فرد به عنوان گونه ای بر حق تاکید ویژه

کند.  عمومی و هم در حریم خصوصی معرفی می  ها هم در حوزه از فردیت انسان
 . دارد توجه 1یآزاد یبه مفهوم منف یبرالیسمل یاسی،س  از لحاظ فلسفهدر نتیجه، 

مصداق  تواند یم از لحاظ حقوقی، است که جمله نظریاتی از ین،برل های دیدگاه
 یاسیس یلسوفانف یاتنظر یبند در جمع یباشد. و« شهروند یرقانون کمتر، خ»

 اند یرفتهپذ یشمنداناند ینآنچه ا»که  رسد یم یجهنت ینبه ا یسیانگل یککالس
« شود ودتوسط قانون محد یدها، با انعمد آزاد انس  که حوزه ینعبارت است از ا

(Berlin, 2002:170). معتقدند  یشمنداناند ینکه هم افزاید یبالفاصله م یول
 یچوجود داشته باشد که به ه یفرد های یاز آزاد یحداقد مسلم  حوزه یدبا»که 

 یزندگ  حوزه یانم یدبا یمرز: »گیرد یم یجهنت وی .«نقض شود یدوجه نبا

 ینبه هم .(Berlin, 2002:170« )شود یدهکش 3عمومیو قدرت  2یخصوص

کنترل  یاز قلمرو 4مستقد یداز وجود انسان با یبخش»او معتقد است:  یددل
 .(Berlin, 2002:173« )باشد یاجتماع

بندی و ورود به بحث  برای جمع و اکنون ید شدتاک یناز ا یشگونه که پهمان
موکد  یدنظران بر آن تاک صاحب یدگاهنقد قول از د یقاز طر گرایی جمهوری

قدرت  یددولت و جامعه، و تحد یها حوزه یکتفک یبرالیسمجوهر ل: »شود یم
 یبرالیسم،ل .(11: 1330یریه،)بش« دولت در مقابد حقوق فرد در جامعه است

 های یو از جمله آزاد ها یآزاد یرشرط تحقق سا یاقتصاد یمعتقد است که آزاد
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که نظام  شود یمحقق م نگامیتنها ه یاسیس یآزاد ،یدگاهد یناست. از ا یاسیس

به  یاز نظر اقتصاد» یبرالیسمل ه همین دلید،شده باشد. ب یجادا 1داری یهسرما
 .(13: 1330یریه،)بش« است یکنزد داری یهنظام سرما

بر  یفرد بر جامعه و مصلحت فرد یبرالی،ل یدگاهاز د»گفت  توان یچند م هر
 یندر عمد ا ی،ول ؛(18: 1330یریه،)بش« دارد یتاولو یمصلحت اجتماع
شده  دار یهسرما  افراد طبقه یتبه مصلحت و اولو یدتبد یتمصلحت و اولو

 ادیاقتص یگارشیابتدا در شکد ال دار یهسرما  افراد طبقه ،است. حاصد آن که
 یاو  دهند یتحت نفوذ خود قرار م یارا  یاسیس یگارشیو سپس ال شوند یظاهر م

 یاسیی س یاقتصاد یگارشیبه ال یدشده و تبد یاسیس یگارشیال یاند جرخود وار
 کند. زده پیدا می از این لحاظ، آزادی توجیه سودگرایانه و عمد .شوند یم

از جمله دولت  یاجتماع یاو اصد و نهادها یاتفرد و غا»هر چند  یبرالیسمل در
 یاتحکومت از افراد و غا ی،ول .(18: 1330یریه،)بش« هاست آن ینتأم یدوسا

 او داشته باشند.  یبرا یشتریب یکه منافع مال کند یم یتحما یافراد
حکومت در مقابد جامعه،  یتاست که تنها مسوول ینا یبرالیسمل یحقوق  فلسفه

ی و میزان سودی است که حمایت برای الیگاشی ایجاد فرد یها از حق یتحما
و  ها یآزاد یاسیبه بعد س یبرالیسمکه ل مگیری یم یجهموارد نت یناز ا کند. می

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

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

 یبلکه در زندگ یستند،ن 2مطلقهتابع حکومت  یکرد که افراد بطور کل تلخیص

 انونق یتمورد حما برخوردارند و ثانیاً، 3به ترتیب: اوالً از حریم خصوصی خود،
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 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 آزادی داشته باشند، به گونه
 را اینگونه معرفی کرد: یبرالیسملتوان مبانی حقوقی  پس می

 ؛صرفاً به عنوان حقی فردی شهروندان یفرد های آزادیاز  یتالآ ی حما
های فردی به عنوان حق حمایت از  بر حق حکومت یت اعمال اقتداری 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. بوجود می

قانوناساسیهادرگرایانهوتأثیرآنبرآزادیمبانیجمهوری

از اَشکال  یومنتسک یبند و با توجه به دسته یاز آزاد ینبرل بندی یمتقس یمبنا بر
 یکتاب 1337در  یتپِ یلیپف کتاب دوم، فصد اول(، ین،القوان ها )روح حکومت

 یدد ین،. او معتقد است که برلکند یمنتشر م« Republicanism»با عنوان 

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

 یبرالیسمل ید،دل ینبه هم .(Pettit, 2002: 18جلوه داده است ) 2اندازه شوم
معتقد است که  یپت .(Pettit, 2002: 12را گرفته است ) گرایی یجمهور یجا

 یقاز طر تواند یم گرا یاست که حکومت جمهور یراهکار گرایی، قانون اساسی

حکومت  گرایی، قانون اساسی ی یلهباشد. بوس 3یرناپذ آن تا حد ممکن دخالت
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 ادیجا ی،گروه یدو شا 1هخودسران ییحداکثر مخالفت را در مقابد مبنا تواند یم
 .(Pettit, 2002: 173کند )

را به  ها یاز ...(، مجموعه آزاد ی)آزاد یمنف یآزاد اساسی،  حقوق یدگاهاز د 
...(، مجموعه  یِبرا یمثبت )آزاد یو آزاد دهد تقلید می یفرد ییها حق
ی عموم های یو آزاد یفرد ایه توأمان از حق یا را به مجموعه ها یآزاد

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

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

 یسندگاننو: »است . وی معتقددارد 2یاست که از نفع عموم یفیتعر یبرالیسم،ل

 4یخصوص یها از نفع 3یملرا به عنوان انباشت کا ینفع عموم یبرالیسم،طرفدار ل
که نفع  شود یاعتقاد مشخص م ینا یقاز طر یبرالل ی. توورکنند یم یابیارز

 یرباشد. خ یخصوص یها متفاوت از حاصدِ جمعِ نفع تواند یهرگز نم یعموم

از  یعموم یر. خشود یمشخص م 6یفرد یحاتترج یِاز انباشت حداکثر 5یعموم
 ی،نفع عموم یبرالِل یِاست. هدف توور یجدانشدن یفرد یها نفع  همه یارضا
مذکور تقدم  یتوور ین،است. بنابرا یفرد یها از نفع یتحما یشترینب ینتضم

دارد،  یزینسبت به چ یحق یاگر فرد»که  کند یو توجه م دهد یم 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 7عام یاگر نفع یحت

 این نظریه، داند که را این می یبرالیسم حقوقیل نقص که زولر رسد ینظر م به
جزء به جزء  یخصوص یها است که نفع دئقا ینفع عموم یبرا یاعتبار یزمان
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2. Public interest 
3. Total Aggregation 
4. Private Interests 
5. Public Good 
6. Individual Preferences 
7. General Interest 
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نفع  ییدتأ (ماً)و نه الزا یدایشپ یبرا ییجا گاه، آن شده باشد و ییدو تا ییشناسا
 . شود یم یجادا یعموم

است، در اصد،  یمدع یبرالیسمل: »کند یم یددر ادامه تحل یو رویکرد، ینهم اب 
  آن است که همه شناساند، یم یرا به عنوان نفع عموم یکه اقدام یزیآن چ

حقوق، به  یاقتصاد یدتحل یرا برآورده کرده باشد. برمبنا یخصوص یها نفع
 یاقانون  یک ی،نفع عموم یبرا یبودن به عنوانِ مالک یطمنظور واجد شرا

 ینرا تأم 2«ینتر مناسب» یا 1«تو پاره ییکارا»موسوم به  یارمع یدبا نامه یینآ
که اگر وضع  ینکه ابزار سنجش عبارت است از ا گوید یم 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 تواند یمالک فقط م ینا یت،واقع

ی را احتماالً اگر نه با  ینقوان یگر،ی به عبارت د ینفع عموم یمدع یها اقدام
 یدترد دهند یم جیحتر ها یبرال. لنگرد یم یدآمیزترد یدیخصمانه، با د یدید

شناخته شوند.  ینفع عموم یبرا یقیحق یاریمع توانند، یم ینداشته باشند که قوان
. با الهام رسند یشهروند، 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 3یآرامش عموم ینندارد، بجز تضم ای یدهآن فا ونچ. کند یمخالفت م
حقوق دفاع  یاقتصاد یتوور یدر چهارچوب کل یگذار قانونبه  یحداقل یکردرو

 .(Zoller, 2008: 13) «کنند یم

 یرادهایا ییدعالوه بر تأ یبرالیسم،ل بر اش یحقوق نقدکه زولر در  رسد ینظر م به
 حقوق ی دراقتصاد یداز تحل یبرالیسمل  گسترده  را در استفاده یرادا یگران،د

از جمله  ای یاست که در عمد، قواعد حقوق یشرفتهاستفاده تا آنجا پ ین. اداند می

                                                                                                    
1. Pareto Efficiency 
2. Pareto Optimum 
3. Public Peace 
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  یجهباشد. نت یخصوص یها نفع یارتواند قابد سنجش با مع یم یزن ینظم عموم
  از گونه ی،صوصحقوق خ  زه که اوالً تمام قواعد حواین است  یاریمع ینچن

حقوق   است که قواعد حوزه یناصد بر ا یاً،. ثانشوند یمحسوب م یلیقواعد تکم
 یها از نفع یتابع ی، بویژه حقوق اساسی و از همه مهمتر قواعد حکمرانی،عموم

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

 شود. گرایی غالب می قانون اساسیگرایی و  که بر قانون

را ندارد. در  1حقوقحکومت مبتنی بر  یی تشکیدِتوانا یبرالیسمزولر، ل یدگاهاز د
از »است: از چنین امکانی برخوردار «گرایی یورجمه» مقابد، او معتقد است

قابد فروکاستن  یکنند، نفع عموم یدفاع م گرایی یکه از جمهور ییها آن یدگاهد
از ای  مجموعه ی،. در مقابد، نفع عمومیستن یخصوص یها از نفع یبه انباشت

به عبارت  یا شوند یم یمجامعه بطور عام سه یاست که اعضا یخصوص یها نفع
ها را به عنوان منافع مشترک  آن گیرند، یم یمجامعه تصم یاعضا تر، یقدق

در  دهد، یم را شکد گرایی یجمهور  نامه یمانپ هک یمندرج در قرارداد اجتماع
 تووری در مقابد ینفع عموم گراییِ یجمهور یمفهوم، توور یننظر آورند. در ا

وجود نفع  یبرا یدترد یا در خود لحظه گرایی، ی. جمهورگیرد یقرار م یبرالل

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

نفع   یدهاز ا گرایی یاست. جمهور 4یو مستقد از امور خصوص 3خودسامان
امر  ین. هدف از اکند یدفاع م یخصوص یها با  اجتماع کامد نفع یزمتما یِعموم

در صورت ضرورت، در مقابد  یاست، حت 5مشترک یها نفع تر یقو ینتضم

                                                                                                    
1. Etat de Droit 
2. Public Thing, Res Publica 
3. autonomus 
4. Private Things 
5. Common Interests 
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 یجهنت ژان ژاک روسو  یلهشده بوس یجادآن از فرض ا یرا. زیخصوص یها نفع
متفاوت عبارت است از آن  یها نفع ینعامد مشترک در ا: »شود یگرفته م

آنها وجود  یانم یو اگر وجه توافق دهد یرا شکد م 1«یاجتماع یوندپ»که  یزیچ
نفع  .[1، فصد 2]کتاب « شود یدارپد توانست ینم ای عهجام یچنداشت، ه

 شود یجامعه حفظ م  یلهاست که بطور مشترک بوس ییها حاصد جمع نفع یعموم

همانگونه که  یا دهد یم یمعن 3«مشترک یآزاد»و  2«مشترک یتامن»که 

 (Zoller, 2008: 13) .4«یعموم مرا»عبارت بکار برد:  یکدر  سی هی یس

 یچکه ه کند یوارد م یانتقاد را به نفع عموم ینا، اقتصاددان 5شومپتر 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  یبرخکه  یستن یتواقع ینا یدامر به دل یننخست، ا  است. در درجه

آن  یادینبن یتبخواهند، بلکه واقع یرا بجز نفع عموم یگرید یزهایچ توانند یم
 یمتفاوت یها در محدوده یگوناگون، نفع عموم یها افراد و گروه یاست که برا

 .(Schumpeter, 2003: 251شده است ) یمعن
به نفع  گرایانه یجمهور یکردرو: »کند نقد، استدالل می ایندر پاسخ به  زولر
آن ساده  یادینبن  یدهوجود دارد. ا یفرانسو گرایی یدر قلب مدل جمهور یعموم

را شکد  یکه ملت یشود: هر اجتماع انسان یانشکد ب ینبد تواند یاست و م
است. در  «یامر عموم» یکاست که الزاماً هدفش  یاز نهاد یشکل دهد، یم
و شکد  آید ی، بوجود ماست یخصوص یها که مجزا از نفع یعموم ینفع یجه،نت

 Res یا) یمدل، نفع عموم ینا ی. بر مبناکند یم یداررا پد 6خاص خودش

                                                                                                    
1. Social Tie 
2. Common Security 
3. Common Liberty 
4. Res Publica (Chose Publique) 
5. Joseph Alois Schumpeter 1883 – 1950 
6. Sui Generis 
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Publicaشود یم ید( به حکومت تبد. 
است  ییها آن نفع یندبلکه برآ یست،ن یخصوص یها نفع  انباشت همه حکومت»

 یتوور ین. بنابرابرند یآزاد بطور مشترک از آن بهره م یا ها با اراده که انسان
. کند یم یجادو حکومت ا یمدن ی جامعه یانم یتفاوت روشن گرایی، یجمهور

تفاوت، طراحان  ین. اشود یقلمداد م یفرد های یآزاد یادینحکومت ضامن بن

دفاع کنند.  1یحقوق عموم یِتا از خودسامان کند یم ییرا راهنما گرایی یجمهور
( Res Publica یعنیاعتقاد است که حکومت ) ینا یها بر مبنا دفاع آن

سامان داده  یمدن  سامان داده شود که جامعه ییها همان قاعده  یهبر پا تواند ینم

 آمده است. یدپد یمتفاوت یها با هدف 2یتیشده است. هر موجود
به آن تالش  یابیدست یاعتقاد دارد و در جستجو یعموم یربه خ گرایی جمهوری»
است که بطور  ییها آن نفع ینفع عموم یارمع گرا، یمهورج ی. براکند یم

 ی،اقتصاد یدمطرح شده است. در اصطالح تحل یمشترک در قرارداد اجتماع

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

 یجهدر نت برند، ینفع م یکاف ی به اندازه یمش خط ینکه از ا یاگر، آن کسان
که  وجود ندارد ی. در واقع، الزامکنند یرا جبران م یگرانها ضرر د همان
باشد.  یرپذ امکان یدامر با ینرا جبران کنند، اما ا دیدگان یانخسارتِ ز گان،برند

 یددل ینبه ا« عام»نفع عام ی  یرا به سو ینفع عموم یوثرکه بطور م یطشرا ینا
ی متحول کرده و  کند یرا برآورده م یخصوص یها و هم نفع یکه هم نفع عموم

 ینا ینانه،ب خوش  یشهاند یناز ا دنمتحقق شود. بهره بر یبسادگ تواند یدر عمد م
 یشتریارزش ب گرایی یکه طراحان جمهور دهد یقرار م یارفرصت را در اخت

                                                                                                    
1. Autonomy of Public Law 
2. Entity 
3. Kaldor-Hicks 
4. Wealth Maximization 
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شوند. آنها به قانون به  یدقا  یاسیاصد از عمد س یکبه عنوان  یتحاکم یبرا
از  یشه،. آنها اغلب، اما نه همدهند یم یتاولو یعموم یرخ یبرا یعنوان ابزار

قانون دفاع  یاسیس یبه عنوان توور یگذار قانون یبرا 1داکثریح های یکردرو
 .(Zoller, 2008: 14 – 15) «کنند یم

چون  یب یحکومت وابستگ یدمعتقد است که نبا گرایی رسد، جمهوری ر میبه نظ
داشته باشد، بلکه  دار یهسرما  الیگارشی اقتصادی و سیاسی و طبقهبه  ییو چرا

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

 .کند یم یداکاهش پ دار یهسرما  به طبقه

گیرینتیجه

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

تر  قیقترین نوآوری مقاله آن است که برای درک د باشد؛ پس محوری می
های فردی و  گرا با توجه به جایگاه توأمان حق قانون اساسیهای  حکومت

 یدی برایجدبندی  مدون، باید دسته قانون اساسیهای عمومی در تفسیر  آزادی
 شود: یه ارا یاساس ینقوان

 2؛یبرالل یاساس ینی قوان1

 3؛گرا یجمهور یاساس ینی قوان2
 : یدهدر دو ا گرایی یرو جمهو یبرالیسمل اساسی،از لحاظ حقوق 

  ؛شهروندان یفرد یها از حق یتحما الآ ی  اعتقاد و 
 یهدو نظر ینچه که ا آن وجه مشترک دارند. قدرت حکومت، یتی محدود ب

                                                                                                    
1. Maximal Approaches 
2. Liberalistic Constitutions 
3. Republicistic Constitutions 
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به مفهوم  یبرالیسمل :است ینوع برداشتشان از آزاد کند، یجدا م یکدیگررا از 

 .دارد یدتاک 2یبه مفهوم مثبت آزاد گرایی یتوجه دارد و جمهور 1یآزاد یمنف
گرا  قانون اساسیی  ها اساسی، حکومت توان با توجه به محتوای قوانین به تبع می

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

ها، امر مقدم مطلقی بر  شود. حق ای فردی )آزادی منفی( ساخته میه مبنای حق
گرا، حکومتی  شوند. حکومت جمهوری آزادی بویژه آزادی مثبت محسوب می

ی  ها ها از آزادی آن بر مبنای آزادی مثبت و تفکیک حق قانون اساسیاست که 
 یقانون اساسگرا،  عمومی تدوین یافته است. بطوری که در حکومت جمهوری

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

شود، اما  ها مرتبط می خصوصی و حریم خصوصی آن  ها و حوزه فردیت انسان
 . شود ها مرتبط می عمومی و روابط اجتماعی آن  آزادی به حوزه

در  کند. یم یترا تقویی گرا حق  یشهاند ییبه تنها ی،فرد یها چقدر حق هر
رسد  به نظر می. کند یم یترا تقو گرایی یآتکل ی،عموم های یمقابد آزاد

 یناز کنار هم نهادن ا تواند گرا بیشتر از حکومت لیبرال، می حکومت جمهوری
 . آورد پدید گرایی یآو تکل ییگرا حق یانم یمنطق یتعادل ،دو

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

های قدیمیِ قوانین اساسی دال بر  بندی گرا. زیرا دسته اساسی جمهوری قوانین
گرایی  قانون اساسیاند و از این لحاظ برای بحث  های دیگری بوده موضوع

 ناکارآمد هستند. 

                                                                                                    
1. Negative Freedom or Negative Liberty 
2. Positive Freedom or Positive Liberty 



 617…  گرا يقانون اساس یها حکومت  

 

اساسی   بندی اخیر، از آن جایی که در جهان معاصر، قوانین دوم ی به تبع از دسته
ها  های عمومی استوار هستند، پس حکومت مبتی بر ارزش آکسیوماتیکِ آزادی

شوند. در نتیجه،  گرا محسوب می قانون اساسیهای  نیز اصوالً حکومت
گرا تقسیم  لیبرال و جمهوری  به دو دسته گرا نیز قانون اساسیهای  حکومت

 شوند.  می
ها  دولت ی کشورهای بریتانیا، کانادا، مکزیک، استرالیا، برزید و در رأس این

اساسی اتریش،   لیبرال هستند. قوانین قانون اساسیآمریکا دارای   ایاالت متحده
رانسه از نوع سوییس، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، ایران و در رأس اینها آلمان و ف

باشند. بررسی و تحلید دالید لیبرال یا  گرا می اساسی جمهوری  قوانین
اساسی هر یک از دولت ی کشورهای مذکور و نوع  گرا بودنِ قوانین جمهوری

توانند  های جداگانه و مستقلی باشند و می تواند موضوع مقاله حکومت آنها، می
شویق به تدوین کتاب درسی نوآوری علمی ی کاربردی این مقاله در جهت ت

 اساسی شود.  جدید برای حقوق
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