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Abstract 
One of the most important achievements of Iran’s “Enghelab-e Mashruteh” 

was the Constitution. While it was considered as the most important 

guaranteeing document of the principles of the constitutional movement, it 

was changed and revised many times over the course of seven decades. 

Some revisions of the principles seemed inevitable due to the reign of the 

monarchy in the first decades. However, the 1949 amendment which granted 

the Shah with the right to dissolve the Houses, the 1957 amendment which 

gave the Shah the veto power over the financial decisions of the parliament, 

or the 1967 amendment regarding how to choose the heir to the throne led to 

changes in the constitution which cannot be justified through the legal 

grounds available in historical documents. It seems, however, that behind 

these legal aspects, political motives of the authoritarian monarchy has been 

the cause that led to these changes and disregarding the foundations of the 

Constitution. This research is an interdisciplinary work which studies the 

historical circumstances and the legal arguments put forward in accordance 

with these conditions, and criticizes the amendments to the Constitution. 
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 تطورات قانون اساسي مشروطه بررسي مباني حقوقي و تاريخي
 

 ندوشنجعفري اکبرعلي
 يزد دانشگاهو علوم سیاسي  حقوق گروه استاديار

 1توکلي آفرين
 يزد استاديار گروه تاريخ دانشگاه

 (64 تا ص 74)از ص 

 11/01/1311؛ تاریخ پذیرش: 31/03/1311تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
 قانون اساسیدر حالی که  بود. آن ایران قانون اساسی ۀانقالب مشروط ترین دستاوردهاییکی از مهم

عمر خود بارها مورد  در طی هفت دهه ازآمد ترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار میمهم

های نخستین در دههای اصول آن پاره حقوقی بازنگریاگر که در این میان  یر و تجدیدنظر واقع شدتغی

 1331 های صورت گرفته در سال تغییراترسد نمود به نظر میجابجایی سلطنت ناگزیر می ه دلیلب

وتو مصوبات مالی و  به اعطای حق انحالل مجلسینه.ش که به ترتیب  1376ه.ش و  1336ه.ش، 

ارزیابی  بادارای دالیل حقوقی معتبری نیست. گردید  و مقام نیابت سلطنت به شهبانو مجلس به شاه

وجاهت  توان بهنمی است مستندات تاریخی موجود که دراین تطورات  اقامه شده بر دالیل حقوقی

 بلکه در قانون اساسی را توجیه کندهای صورت گرفته بتواند بازنگری متقنی دست یافت که حقوقی

 حاکم سلطنت های سیاسی نهاد اقتدار گرایانگیزههات حقوقی، یجتورسد در پس این به نظر می بیشتر

کاری  که این پژوهشموجب این تغییرات گردیده است. ی قانون اساسی اعتنایی به مبانبی با بوده که

های حقوقی مطرح لبررسی شرایط تاریخی و استدالبا ست احقوق رشته تاریخ و  دو ای میانبین رشته

 ها و تغییرات اصول قانون اساسی را مورد نقد قرار می دهد.شده متناسب با این شرایط، بازنگری
 

 .، حقوقی، سلطنتبازنگریپهلوی،  قانون اساسی، مشروطه، :هاي کلیديواژه
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 مقدمه. 1

ان مشروطه را آرامی شاه بیمار قاجار فرمسرانجام پس از ماهها نا 1311مرداد  13در 

صادر کرد و سه روز پس از آن با فرمان دیگری در تکمیل فرمان نخست خود مجلس را 

که به علت بیماری شاه با  ،منتخب مردم نامید. در دی ماه همین سال قانون اساسی

شاه رسید و یک هفته پس از آن به امضای مظفرالدین ماده 11با  عجله تدوین شده بود،

ماهه نمایندگان مجلس به بازنگری در قانون  1ال بعد و در فرصتی شاه فوت کرد. در س

 اصل از تصویب مجلس گذشت. 104اساسی پرداختند و متمم قانون اساسی را در 

ترین دستاوردهای این جنبش تاریخی از قانون اساسی مشروطه بعنوان یکی از مهم

جلس شورای ملی که اول م ۀچنان اهمیتی برخوردار بود که برخی از نمایندگان دور

آن را چون آیات قرآن از حفظ  اصولتالش انقالب مشروطه بودند خود از مبارزان پر

از خود داشتند و در حرمت گذاری و نگاهبانی از این قانون اساسی چنان عزم راسخی 

کمترین تعرض و تغییری که نافی اصول رفت که هرگز گمان نمی دادندنشان می

 .قانون اساسی بگیرد امند بنیادین مشروطیت باشد

قانون را عبارت از  1مجلس شورای ملی ۀمردم تبریز در اولین دور ۀ، نمایندطالبوف

 قداند که در آن حقوداند اما قانون اساسی را مجموعه قوانینی میدولتی می ۀاحکام ادار

این نظامنامه که در دست ماست »کند کید میأو ت .باشدپادشاه و رعیت مشخص می

نون اساسی نیست. فقط سندی است که ملت حق دارد به توسط وکالی خود در قا

دهد که در و ادامه می« ن را بکند.آاجرای  ۀمصالح امور خودشان وضع قانون و مطالب

مشخص شده است اما حقوق دولت یا شخص پادشاه  تاحدودی حدود ملت»این قانون 

و شاید همین ابهامات دست نهاد  (130 :1314)طالبوف،  «به قرار سابق مبهم مانده.

ون اساسی باز ـهای بعدی صورت گرفته در قانازنگریـیر و بـسلطنت و شاه را در تغی

 گذاشت.می

چنان تغییراتی را در قانون اساسی فراهم کرد که  ۀاما تحوالت تاریخی بتدریج زمین

ر نهاد سلطنت کاسته شدن از حاکمیت ملت در براب ۀبار زمین در پی وقوع مکرر آن هر

گردید که مبانی حقوقی خاصی استوار می ۀاین تغییرات عمدتاً بر پای گشت.فراهم می

بیین سیر تواند وجاهت حقوقی این مبانی را آشکار کند در تواکاوی آن ضمن این که می

 تاریخ حقوق اساسی نیز مؤثر است. و تدوین تکامل حقوق اساسی ایران
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پژوهشی که به موضوع بازنگری در قانون اساسی نوشته  مقاالت علمی تحقیق: ۀپیشین

اند بیشتر در بستری حقوقی به بررسی اصلی تحت عنوان اصل بازنگری در قانون شده

اند. که از آن جمله پرداخته 1314اساسی ایران در دوران مشروطه و  پس از انقالب 

گیری تا فرایند شکل ها وتاریخچه، ضرورت ،بازنگری قانون اساسی» توان به مقالۀمی

اشاره کرد که به بررسی اضافه شدن  (311-301 :1310باباپور،  و ملکوتیان)« قانونمندی

قانون اساسی تحت عنوان اصل بازنگری قانون اساسی و قانونی شدن این  144اصل

بررسی تطبیقی بازنگری در قانون اساسی » ۀپردازد. همچنین مقالبازنگری می

اسالمی؛ امکان یا امتناع بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی  مشروطیت و جمهوری

اصل بازنگری در قانون  ۀبه مقایس که (333-301 :1314، بلباسی و مجیدی) « 1361 مصوب

جامعه شناسی » ۀپردازد و در نهایت مقالالمی میوری اسهمجاساسی مشروطیت و 

تحلیل  ۀن بر اساس نظریسیاسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا

که همچنان که از عنوان نیز استنباط  (41-71 :1314ندوشن، جعفری و طاهری)« گفتمان

بررسی اصالحات قانون اساسی جمهوری اسالمی است و به  ۀشود این نوشته نیز دربارمی

بر اساس نظریۀ  1361 صورت گرفته در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال

با نگاه پردازد که پردازد و به پاسخ این پرسش میمیگفتمان اللکال و موفه تحلیل 

شده در متن قانون اساسی جمهوری  توان تغییر ایجادجامعه شناسی سیاسی چگونه می

اصالحات صورت گرفته و بر اساس این نظریه نویسندگان  اسالمی ایران را تحلیل کرد؟

 ۀدر عرص ان دو گفتمان چپ و راست اسالمیحاصل رقابت می را 1361درقانون اساسی 

 دانند.سیاسی آن زمان کشور می

یابی تاریخی این بازنگری در متن قانون اساسی در هیچ کدام از این مقاالت به ریشه

پرداخته نشده است و بیشترین حجم مطالعات در این زمینه با نگاهی سیاسی و حقوقی 

ۀ حاضر ضرورت و هدف نگارش مقال اند.داختهپر 1361به بازنگری قانون اساسی در سال 

دار بودن این تغییرات در تاریخ معاصر و ساختار سیاسی تاکید بر ریشه این است که با

پهلوی بپردازد و با  ۀها تا پایان دوریابی تاریخی و حقوقی این بازنگریکشور، به علت

مورد بازنگری قرار  ی کهها و موادتحلیل شرایط تاریخی و استدالل حقوقی این بازنگری

این پرسش و مسئله که کدام یا کدامین  گرفته است را مورد بررسی قرار دهد و به

های های تاریخی و چه استداللنهادها در ساختار سیاسی و حقوقی کشور با چه زمینه

 حقوقی مبنا و اساس این تغییرات را فراهم آوردند پاسخ دهد.
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 قانون اساسي 34و  33 ،33تغییر اصول  ؛1358 پهلوي ۀسیس سلسلأت. 2

 گروه یک خورد رقم ایران معاصر تاریخ در جدیدی دوران. ش.ه1311 اسفند کودتای با

 سمت به حمایت انگلیسموافقت و با  میرپنج رضاخان رهبری به قزاق ۀنفر هزار سه

 سانگلی سفارت به الوزرایسئر سپهدار،. شهر را تصرف کردند و کردند حرکت پایتخت

 الدینضیا سید ریاست به کودتا دولت نخستین .شد اشغال دولتی ادارات تمام و برد پناه

 ۀکابین ضیا سید. ش.ه1311 اسفند دهم در و شد تشکیل رعد ۀروزنام مدیر طباطبایی

 طول به روز صد آن عمر که کابینه این در. کرد معرفی شاهاحمد حضور به را خود

 آبان اول تا را عنوان این وی. شد دارعهده را جنگ توزار سمت سپه سردار انجامید،

 در د،ـبرگزی ریـوزینخست به را او پنجم مجلس تـاکثری که زمانی و. ش.ه1303

های طرفداران رضاخان و مهمتر از همه نظامیان نیز تالش .کرد حفظ متعدد هایکابینه

خارج از مجلس نیز  دهی یک مجلس طرفدار وی آغاز کرده بودند. درخود را برای شکل

خان از هواداری شخصی ژنرال که رضادر حالیرفت؛ شرایط به نفع سردار سپه پیش می

ی لورن وزیر مختار نگلیسی در شمال و پشتیبانی سرپرسنیروهای ا ۀآیرونساید، فرماند

شاه قرار داشت. از چون احمد ناکارامددر برابر او شاهی  انگلیس در تهران برخوردار بود

در سردار سپه اقدامات  پس از جنگ جهانی اول،گرایی به ویژه ملیبا رشد دیگر  سوی

 .وی منجر شدپایگاه به تقویت  سرکوب نیروهای گریز از مرکز

ها در روسیه هرچند رقیب قدیمی از نظر سیاست جهانی نیز پیروزی کمونیست

کار آمده بود در انگلیس را از صحنه بیرون کرده بود اما حکومتی که در مسکو بر سر 

شد به داری و حتی ایران میتزاری برای جهان سرمایه ۀآینده خطری بزرگتر از روسی

پس ویژه بهنفوذ خود درآورد،  ۀکرد که تمام ایران را در حیطاین علت انگلیس تالش می

های دولت بریتانیا یاستنفت در تنظیم س ۀمسئل از جنگ جهانی اول و افزایش اهمیت

آورد و سردار سپه از جمله چنین هدفی بحث یکپارچگی ایران را نیز پیش می در ایران.

 و )آصفین هدفی کمک کند ـتوانست به برآورده شدن چنیمعدود افرادی بود که می

 (.116-113: 1313 دوست،وطن

شاه پس از تعیین  و مشروطه را تشکیل داد ۀدور ۀشصت و ششمین کابین خانرضا

اقدامات دولت جدید در راه ایجاد وحدت  .نت کشور را ترک کردولیعهد به نیابت سلط

گردیده بود طی دو  آغاز 1311های محلی که بعد از کودتای سیاسی و برچیدن قدرت

های ارتش جدید ایران به تدریج در مراکز استانها و شهرستانها  پادگانسال دنبال شد و 

 های کشور متمرکز شدند.و مرز
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های او با سردار سپه و برنامه 1307-1303سالهای  ۀدر فاصل ویژهها بهروزنامه

 کرده ترک را کشور که شاهاحمد ضرر به و سپه سردار نفع به جامعه جو هماهنگ بودند.

 قوت سلطنت از شاه فایعاست ۀشایع. بود تغییر حال در بود گزیده اقامت اروپا در و

 33در تاریخ  به سر آستین چمبرلن سر پرسی لورنایی محرمانه که در نامه گرفته بود.

]احمد حضرت پادشاه آوری کرد که چند ماه پیش دعوتی از اعلینوشت یاد 1131اکتبر 

آمیز از او دریافت های طفرهبرای بازگشت به ایران به عمل آمد. اما چیزی جزء پاسخ شاه[

بازگشت  نگردید. آنچه در اینجا برداشت شده است آن است که شاه به هیچ روی عزم

 :1340دوست،وطن و )آصفیکه تضمینی از یک قدرت خارجی دریافت دارد نماید مگر آننمی

60). 

مجلس پنجم با اکثریتی که  ،خان و طرفدارانش در انتخاباترضا ۀبا دخالت گسترد

ن زمان زمینه برای تغییر هرچند در ای .هواخواه زمامداری سردار سپه بود تشکیل گردید

های سیاسی و آمادگی ۀه بود اما این اقدام با وجود همج فراهم شدبه تدری سلطنت

اجتماعی کشور، با مشکلی قانونی نیز مواجه بود، برابر اصل سی و ششم متمم قانون 

حضرت شاهنشاهی السلطان ایران در شخص اعلی ۀسلطنت مشروط»اساسی مشروطیت 

)قانون  «بعد نسل برقرار....بود اهلل سلطنته و اعقاب ایشان نسلشاه قاجار اداممحمدعلی

 .(1373اساسی ایران و متمم آن، 

چون واضعان قانون اساسی، از بیم تغییر و تصرف دربار قاجار در قانون اساسی به 

نظر و تغییر اصول قانون مزبور نپرداخته بودند، لذا تغییر اصل موضوع چگونگی تجدید

سلطنت با مانع قانونی مورد اشاره روبرو پذیر نبود و تغییر فوق الذکر به سهولت امکان

 طرفداران پیروزی به پنجم مجلس در ساله دو سیاسی ۀمبارز و کشمکش بود. سرانجام

مجلس پنجم با اکثریتی که هواخواه زمامداری سردار سپه بود . بود شده منجر رضاخان

ان در تعیین هایی نظیر حق ذاتی مردم و نمایندگانشتشکیل گردید و با تکیه بر استدالل

لیاقتی ها و بیو تغییر قانون اساسی یا با اشاره به شایستگی و کاردانی رضاخان و خیانت

 .کرد اعالم را قاجاریه انحالل 1307 آبان نهم در قاجار ۀسلسل

 انقراض قاجاريه

مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعالم » ۀواحد ۀماد

مملکتی به شخص  ۀموقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوع نموده و حکومت

نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر آقای رضاخان پهلوی واگذار می
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متمم قانون اساسی  70و  31و  34و  36غییر مواد سسان است که برای تؤمجلس م

 .ه.ق.(1377)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، نهم آبان « تشکیل می شود

 زاده،تقی مدرس، رسید. ملی شورای مجلس تصویب به آرا اکثریت با طرح این

 مصدق دکتر. بودند طرح این مخالف نمایندگان تنها مصدق دکتر و آبادیدولت عالیی،

 رضاخان خدمات از ستایش و قاجاریه از دفاع دانستن فایدهبی و شاهاحمد از انتقاد ضمن

 سپه سردار هایتالش ۀنتیج را امنیت و ثبات ایجاد وزیر،نخست و جنگ وزیر جایگاه در

 .)همان(دانست  مشروطیت روند در عقب به گام یک را قاجاریه انقراض اما کرد ذکر

واحده تغییر و بازنگری در اصول مربوط به سلطنت به مجلس  ۀبر اساس این ماد

سسان ؤانتخابات مجلس م سسان که واضع قانون اساسی بود، واگذار شد و با برگزاریؤم

نظر در اصول مورد تغییر و تجدید ۀو تالش برای ورود نمایندگان طرفدار رضاخان، زمین

مجلس فراهم شد. اصل سی و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت که سلطنت را  ۀاشار

 :تغییر کرد و به صورت زیر درآمد داشت،شاه و اعقاب او مقرر میدر شخص محمدعلی

سسان به ؤمجلس م ۀایران از طرف ملت بوسیل ۀسلطنت مشروط و ششم:اصل سی »

 نسالً ایشان ذکور اعقاب در و شده تفویض پهلوی شاهنشاه رضاشاهحضرت شخص اعلی

 .(1373)قانون اساسی ایران و متمم آن،  «بوداهد خو برقرار نسل بعد

رگ سنی قانون مزبور که در صورت فقدان اوالد ذکور شاه، بز 3اصل سی و هفت

انجام  تغییرشمرد، با االقرب فاالقرب، ولیعهد می ۀخاندان، سلطنت را با رعایت قاعد

سسان، در صورت فقدان اوالد ذکور شاه، تعیین ولیعهد به ؤگرفته توسط مجلس م

پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی موکول شد؛ البته مشروط به اینکه ولیعهد از 

و اصل سی و هشتم که سن ولیعهد را برای رسیدن به  خاندان قاجار انتخاب نشود

 ۀت مجتمعأالسلطنه را با تصویب هیسال و تا رسیدن به سن قانونی، نائب 11 سلطنت

نمود، با تغییراتی مقرر گشت: سن قانونی مجلس شورای ملی و مجلس سنا تعیین می

 ۀهدـبه علطنت ـف سـی، وظایـن قانونـدن به سـل از رسیـال و قبـس 30سلطنت 

 ای غیر از خاندان قاجار به انتخاب مجلس شورای ملی باشد.السلطنهنائب

به کار خود پایان داد و با تصویب  1307آذر ماه  33سسان روز یکشنبه ؤمجلس م

نظر ای ضمن رسمیت دادن به اصول بازنگری شده، الغای اصول مورد تجدیدواحده ۀماد

متمم قانون  31و  34 ،36 سسان سه اصلؤس ممجل»گرفته را نیز اعالم کرد:  قرار

ق را ملغی ـق قرار داده و سه اصل مذکور سابـاساسی مصوبه را به جای سه اصل ساب
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 بدیهی است تغییرات صورت گرفته، عمدتاً. (11: 1337و...، قانون اساسی ۀ)مجموع «داندمی

حقوق ملت یا  در جهت تأمین نظر رضاخان و حامیان سلطنت او بود و گامی در تأمین

 تحولی در بهتر ساختن ساختار حکومت برداشته نشد.
 

 جديداصل يک الحاق  و 84 اصل تغییر؛ 1323 ترور نافرجام شاه. 3

پس از چند هفته مکاتبات رسمی بین دولت ایران و متفقین  1330در سوم شهریور 

را صادر  سرانجام ستاد مرکزی نیروهای انگلیس در خلیج فارس دستور حمله به ایران

کرد. شش روز پس از آن سراسر ایران به اشغال متفقین درآمد. نیروهای شوروی در 

از این زمان تا . ها تقسیم شدمستقر شدند و تهران بین آندر جنوب ها شمال و انگلیس

، که آخرین نیروهای شوروی از مرزهای 1331در نوزدهم اردیبهشت  پنج سال بعد،

 ه پایگاهی برای متفقین تبدیل شد.ران بشمالی کشور خارج شدند، ای

های دولت سیاست ،وزیری فروغینخست با استعفای رضاشاه به نفع ولیعهدش و

شاه رضا ۀایران با اهداف متفقین هماهنگ شد. ساختار استبدادی حکومت شانزده سال

ن در ای نیز نگران از قدرت متزلزل خود تسلطی بر اوضاع نداشت. فرو ریخت و شاه جدید

در سالهای بعد تا زمان  اما شانزده ساله قدرت در دست یک فرد متمرکز بود؛ ۀدور

دولت،  قدرت بین پنج قطب دربار، مجلس، 1333استقرار مجدد استبداد در مرداد 

وزیر، به قدرت رسیدن دوازده نخست شد.های خارجی و مردم دست به دست میسفارت

ها را به ارایی دولتها کاهش کیی این کابینهامرتبه 33تشکیل هفده کابینه و ترمیم 

در آغاز این دوران محمدعلی فروغی، ریاست دولت  .(113 :1341 )آبراهامیان، دنبال داشت

شاه کشور شد.  اًدر برابر مجلس سوگند خورد و رسم شاهرا به عهده گرفت و محمدرضا

دهم که انتخابات فروغی با تحکیم موقعیت شاه و تالش در گشایش مجلس سیز ۀکابین

شاه صورت گرفته بود نقش مهمی در تثبیت ساختار سیاسی ایران ایفا آن در زمان رضا

در حالی که شرایط جنگ و حضور نیروهای بیگانه در کشور از مدت و کارایی  کرد.

انتخابات نسبتاً آزاد مجلس چهاردهم با حضور اعضای حزب  کاست،ها به شدت میدولت

های مشهور سیاسی ایران چون دکتر محمد یگر همچنین چهرهتوده و گروههای د

های گذشته را در انزوایی اجباری سپری کرده بودند، در مصدق و سید ضیاء که سال

 ماه قبل از گشایش مجلس آغاز شد. چند 1333آبان 

مور تشکیل أو احمد قوام برای بار دوم م ردسقوط ک صدر ۀکابین 1337 پنجم مهر در

وزیری قوام متمایل کرد حل های مختلف مجلس را به نخستآنچه فراکسیونکابینه شد. 
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های شدیدی را وری بود که نگرانیآذربایجان و حزب دموکرات به رهبری پیشه ۀمسئل

 رویداد آذربایجان و سپس کردستان انتخابات مجلس سیاسی ایجاد کرده بود. در صحن

وزیر کافی بود تا برای تثبیت برای نخسترا تا آذرماه به تأخیر انداخت این زمان  11

تأسیس حزب دموکرات ایران را  1331قدرت خود در مجلس آینده، در اوایل تیرماه 

گونه که دکتر مصدق نیز در سخنرانی انتخاباتی خود تأسیس آن اعالم کند. حزب همان

 ،(3 :1331 دی 31، مرد امروز) را پوششی برای دخالت دولت قوام در انتخابات دانسته بود

اما در کمتر از  هر دوازده کرسی تهران و اکثریت قاطع مجلس پانزدهم را به دست آورد؛

تر شدن شکافی که فقط یک ماه پس از پایان انتخابات در حزب پنج ماه بعد با عمیق

قوام سقوط کرد. با سقوط دولت  ۀکابین (111-116، 1331اسفند  33، امید) ایجاد شده بود

 سقوط کرد. در پی آن، 1334او در خرداد  ۀکیمی بر سر کار آمد اما کابینقوام دولت ح

او نیز استعفا  1334وزیری عبدالحسین هژیر پیش آمد که در آبان دوران کوتاه نخست

خود را تشکیل داد، وضع ایران از نظر اقتصادی  ۀهنگامی که محمد ساعد کابین کرد.

به دنبال تیراندازی به شاه در مقابل دانشگاه  1334چندان مساعد نبود. در پانزده بهمن 

العاده تشکیل ایی فوقدر همان روز هیأت وزیران جلسه تهران و متهم شدن حزب توده،

در مجلس داد و انحالل حزب توده را اعالم کرد. یک روز پس از آن ساعد با حضور 

حزب ایران پس از ترین تصمیم دولت را به اطالع ایشان رساند. بدین ترتیب فعالیت مهم

 قانونی شد.غیر 30شهریور 

فرمان برگزاری انتخابات مجلس اسفند همین سال نهم در کمتر از یک ماه یعنی در 

 داده شد. هدف از تشکیل این مجلس:به منظور تغییر قانون اساسی  سسانؤم

 قانون اساسی 71و تکمیل اصل  نظرتجدید. 1

ل قانون ور اصنظر دطریق برای تجدید تعیینتنظیم و تصویب اصل جدیدی به منظور . 3

 اساسی و متمم آن

سسان ؤقانون اساسی در صورتی که تا موقع تشکیل مجلس م 77در اصل نظر تجدید. 3

اسفند  10 ،)مشروح مذاکرات مجلستصویب مجلس نگذشته باشد مجلس سنا از  ۀنظامنام

1334). 

ی و سنا به شاه و اصل ناظر به اعطای حق انحالل مجلسین شورای مل 71 اصل

قانون در  تغییراین الحاقی ناظر به چگونگی بازنگری در قانون اساسی بود فارغ از آن که 

 ،بر دالیل سیاسی استوار بود و شاه و درباریان که در پی انجام آن بودند اساسی عمدتاً

ین های مناسبی را جهت تحقق ازمینهداری مصروف داشتند، تا توانستند تالش دامنه
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در یلی اسباب و دالتوانستند نمیبازنگری فراهم کنند، اما به هرحال از لحاظ حقوقی نیز 

ها و نواقصی عبارتند از کاستی . این دالیل عمدتاًخود اقامه نکننددواعی سیاسی  توجیه

 ند.دشکه به مرور زمان و در پی اجرا شدن اصول قانون اساسی آشکار می

به  شروطیت ایران، مجلس اساس و بنیاد مشروطیتبراساس روح قانون اساسی م

طلبان که عبارت بود از خاطر مشروطهۀ ترین دغدغبایست مهمرفت که میشمار می

شاه، از طریق تعریف یک نظم شناخته شده؛ یعنی قانون و نظارت بر  ۀمهار قدرت مطلق

فرانسه و سی از قانون اساعمل بپوشاند. این قانون اساسی که ملهم  ۀاجرای آن، جام

مقننه و مجلس  ۀوه بر جایگاه استواری که به قوای تنظیم شد که عالبلژیک بود، به گونه

کرد، آن را از نفوذ و کنترل بخشید و قدرت فراوانی که بدان ارزانی میشورای ملی می

مجریه در دست  ۀداشت؛ البته این موضوع تا زمانی که قوقوای دیگر نیز مصون می

کرد، بود و مجلس متشکل از هواداران او بود، مشکلی ایجاد نمی شاهرضا چون پادشاهی

ای چون اقتدار پیشین از میان رفت و مجلس از پاره ،اما با روی کار آمدن شاه جوان

شد، قدرت افزون مجلس شورای ملی نیز آشکار  نمایندگان مستقل از دربار برخوردار

کردند و آشکارا وی پی سقوط میدرها پیتاسباب نگرانی شاه شد که دول اینگردید و 

خواستند که سلطنت کند و نه دادند و از او میرا از دخالت در امور حکومت پرهیز می

 حکومت!

ها و اقتدارات برابر زیاده طلبی ملت، در ۀگرچه مقاومت مجلس به عنوان مظهر اراد

با ازعات شدید نمایندگان شاه از اصول مسلم نظام مشروطه بود، اما من ۀمنشان استبداد

خواهان سرشناس نیز با جا رساند که برخی از مشروطهلت و دربار سرانجام کار را به آندو

مرز مجلس در تحدید دولت خواهان اصالحاتی در آن  و حدپی بردن به اختیارات بی

با » گفت:شدند؛ یعنی همان چیزی که شاه هم از آن کمال استفاده را کرده و مرتب می

ام که باید در ام به این نتیجه رسیدههایی که با معماران قانون اساسی کردهشورتم

 .(114 :1347)مهدی نیا،  «نظر حاصل شودقانون اساسی تجدید

خواهان قدیمی و نویسندگان قانون اساسی زاده که یکی از مشروطهسید حسن تقی

ن یک دیکتاتور روشنگر آل مجلس به عنوارفت و در ابتدا از نقش ایدهبه شمار می

عملکرد مجلس شورای ملی بر اساس قانون اساسی که در  ۀکرد، با مشاهدجانبداری می

آن ترتیبی در آغاز منظور شده بود، اما در متن قانون اساسی گنجانده نشد. او همچنین 

در ناتوانی حکومت در تعطیل موقت مجلس، اختیار مطلق مجلس برای رد یا تصویب 
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تر از همه نقش مجلس در ا بدون آن و مهمـمعقول یل ـندگان با دالیـنمای ۀناماعتبار

مان کشور و نقش مجلس اها اشاره کرد. او برای اثبات وضع نابسدار دولتثباتی دامنهبی

کابینه در ده سال اول مشروطیت استناد  31ملی در آن، به روی کار آمدن و سقوط 

حد و حصر مجلس در به چالش کشیدن ر اقتدار بیعالوه ب .(16: 1347)عظیمی،  کردمی

بینی اصلی بود گرفت، عدم پیشمجریه، اشکال دیگری که مورد ایراد بعضی قرار می ۀقو

شد در نظر در قانون اساسی تبیین شده باشد که باعث میتجدید ۀکه در آن، شیو

راهکاری  نظر در قانون اساسی، عمالًصورت تغییر مقتضیات زمان و ضرورت تجدید

چنین اصلی در قانون اساسی بینی مصرح و قانونی وجود نداشته باشد؛ البته عدم پیش

مشروطه با توجه به فضای استبدادی و اقتدارات شاهنشاهی صدر مشروطیت که قانون 

بود، اما چنین امری برای  پذیرداد، توجیهدر معرض تهدید جدی دربار قرار میاساسی را 

 نبود.همیشه قابل اغماض 

مجلس  ۀدو سال ۀیکی دیگر از عوامل حقوقی که باعث ایجاد مشکالتی شده بود، دور

 ۀساله در اصل پنجم قانون اساسی تصریح شده بود. کوتاه بودن دور دو ۀبود. این دور

که در آن ها هم گردیده بود. مضاف بر اینتر شدن عمر دولتمجلس، منجر به کوتاه

ز وقت شد. با این حساب، کلی اماه یک بار عوض می یسه هم هر ششئرت أدوران، هی

شد. از سوی دیگر یسه میئت رأها و انتخاب هیمجلس صرف تصویب اعتبارنامه

مند شدن از مزایای قانونی خود بودند یا در تدارک نمایندگان نیز یا درصدد بهره

 به عنوان وکیل، وارد مجلس شوند. انتخابات دور بعدی که بتوانند مجدداً

ها بود و مجلس را نیز می دولتئثباتی داسهولت امر استیضاح نیز که از عوامل بی

تجدیدنظر قانون اساسی تأثیر زیادی داشت.  ۀداشت، در اندیشهمواره متشنج و ناآرام می

داخلی آن نیز به  ۀناممجریه داشت، آیین ۀنظر به فارغ بالی مجلس در مواجهاتی که با قو

توانستند در خصوص یک از نمایندگان مجلس می ه بود که هرای تنظیم یافتگونه

گرفت یا راجع به سوء اداره و ای که در اجرای قوانین صورت میهرگونه نقض یا مسامحه

یس دولت مورد قبول ئهای داخلی و خارجی، وزیر مسئول یا رناکارامدی سیاست

ه وزیر مربوطه یا هیأت گرفت، مجلس با رأی عدم اعتماد خود باکثریت مجلس قرار نمی

 م و از کارـام سلطنت تقدیـفای خود را به مقـکرد استعیـران آنان را مجبور مـوزی

 .(704 :1377زاده، )قاسم گیری کنندکناره
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طبیعی است که وقتی در یک نظام پارلمانی، استیضاح دولت با درخواست یک نفر 

روز کاری مجلس، انتظار  ن در هرتوانماینده ممکن گردد، ولو به نتیجه هم نرسد، می

ثباتی دولت در یک استیضاح داشت و این خود به تنهایی کافی است که عالوه بر بی

مجلس چهاردهم جلوی  اتالف وقت مجلس نیز تأثیر فراوانی بگذارد. این مسئله در

ای که به انجام حرکات حساب شده ها را صرفاًهرگونه ابتکار دولت را گرفته بود و آن

ساخته بود. در رابطه با مجلس شورای ملی، موضوع قائشان را تأمین کند، مجبور ب

شد، به اصل هفتم موجب تعطیلی فعالیت مجلس می دیگری که در بسیاری از اوقات نیز

از  سومنصاب الزم برای شروع مذاکرات مجلس را دوگشت که حدمی قانون اساسی باز

ها مقرر داشته و تصویب مصوبات را آن چهارمگیری سه تعداد نمایندگان و به هنگام رأی

گیری در اصل حد نصاب برای این به بیش از نصف واگذار کرده بود. هرچند چنین سخت

زده گرفته شده، اما این باال ها و لوایح به طور شتابمنظور بود که جلوی تصویب طرح

رده بود. بارها اقلیت شدیدی به کارایی مجلس وارد ک ۀنصاب، در عمل لطمبودن حد

گرفت، با آبستراکسیون، صحن نمایندگان را در بر می یک چهارم مجلس که در حدود

ری ـکردند و از تصویب مصوباتی که مورد نظر اکثریت بود، جلوگیمجلس را ترک می

های مجلس در بررسی لوایح دولت، در عمل کار کمیسیون ۀهمچنین شیو نمودند.می

ت تقدیم مجلس ـد فوریـای بدون قیحهـمجلس شده بود. اگر الی منجر به ناکارامدی

ماند و ها میهای طوالنی در کمیسیونشد، اگر نه برای همیشه، حداقل برای مدتمی

ون مقرر ـز چــنیاصل ششم قانون اساسی  .(11 )همان: کردی نمیـکسی به آن توجه

ق تشکیل مجلس را دارند و تمام شدن انتخابات حنمایندگان مرکز پس از » داشت:می

)قانون اساسی ایران و  «مصوبات آنان در غیاب سایر نمایندگان دارای اعتبار و قابل اجراست

محل اشکال جدی بود. چون این مسئله در صدر مشروطیت به لحاظ  ،(1373 متمم آن،

دربار که همواره درصدد به تعویق انداختن تشکیل مجلس به هر  ۀجلوگیری از دسیس

ها از تشکیل مجلس ها تا مدتسا با اهمال در انتخابات شهرستانای بود و چه بنهبها

شده بود؛ ضمن آنکه در آن زمان تعدا وکالی  بینیکرد، در اصل ششم پیشممانعت می

گرفت، اما در زمان مورد نفر بودند که قریب نیمی از اعضای مجلس را در می 60تهران 

نفر تقلیل یافته بود. لذا تحت هیچ شرایطی،  13ران به بحث ما این تعداد وکیل شهر ته

نفر تشکیل گردد و اتخاذ تصمیم نماید یا چون  13عقالنی نبود که مجلس با حضور 
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مجلس شورای ملی نهاده شده بود، مجلس با حضور همین  ۀتفسیر قانون اساسی به عهد

 نفر به تفسیر قانون اساسی بپردازد. 13

سیاسی کشور به  ۀمجریه را در بدن ۀاساسی مشروطه جایگاه قو ها قانونافزون بر این

های کاری کابینه و هم چنین حد کافی مشخص نکرده بود و تشکیالت داخلی و روش

روابط آن با سایر نهادهای دولت به طور مشخص روشن نشده بود. قانون اساسی 

دها و رعایت قانون را ترتیباتی فراهم نکرده بود که براساس آن بتوان واقعیت تفکیک نها

از یک سو و ضرورت کارایی و هماهنگی در ساختار دولت را از سوی دیگر، با یکدیگر 

 ۀثر که بتوان براساس آن در برابر قوؤمجریه از ابزاری م ۀسازش داد. به همین دلیل، قو

 ول و موادی از قانون اساسی بود کهـرخوردار نبود؛ البته اصـمقننه ابزار قدرت کند، ب

داد، اما باز هم کابینه در عمل اسیر  مجریه قرار ۀشد آن را دستاویز پشتیبانی از قومی

 های به کارهای حاصل از روشدر مجموع محدودیت .(36 :1347)عظیمی،  مجلس بود

گذاری، شاه را به اندیشیدن گرفته شده در پارلمان، عدم کارایی و کندی فرایند قانون

اش سوق داد. هرچند در نون اساسی با توجه به منویات همیشگینظر در قاتجدید ۀدربار

های شخصی و گروهی دربار و دلبستگی ۀبست فعالیت پارلمانی، اعمال کارشکنانبن

نظر ثری از این رفتارها بهره جست و بر تجدیدؤتأثیر نبود، اما شاه به نحو منمایندگان بی

 در قانون اساسی پای فشرد.
 

 و اصل قانون اساسي 4تا  8 اصول و تفسیر تغییر؛ 1333اه افزايش قدرت ش. 8

 متمم قانون اساسي 81

 و 1، 7اصول  تغییر ،1331بنا به مفاد بخش آخر اصل الحاقی به قانون اساسی در سال 

با  قانون اساسی متمم 71قانون اساسی و اصل  1و  4قانون اساسی و تفسیر اصل  6

بایست ، میبود ه بعضی از این اصول وضع شدهتوجه به سابقه و قوانینی که نسبت ب

 نظر قرارتوسط مجلسی واحد مرکب از اعضای مجلسین شورای ملی و سنا مورد تجدید

 گیرند.

قانون  7 مجلس مزبور تشکیل شد. اصل 1336بر همین اساس در اردیبهشت ماه 

آن که نفر معین کرده بود، بدون  163اساسی تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی را 

 یافتن این تعداد را به نسبت رشد جمعیت کشور معین کند و صرفاً چگونگی افزایش

و لذا با گذشت زمان و افزایش « مزبور، تزاید تواند یافت الی دویست نفر ۀعد»آورده بود 

یافت و چون ست افزایش میـبایندگان نیز میـجمعیت و گسترش والیات، تعداد نمای
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وضوع، چگونگی افزایش یافتن آن روشن نبود، چه بسا دولت با رغم اشاره به این مبه

های انتخاباتی استناد به اصل مزبور حسب میل خود به افزایش نمایندگان برخی حوزه

 انتخابات را به نفع خود پایان دهد. ۀکرد، تا نتیجاقدام می

در آن  به همین دلیل اصالح این اصل، به صورتی که چگونگی تغییر تعداد نمایندگان

مشخص گردد، از لحاظ حقوقی مطلوب بود و به همین جهت اصل مورد نظر با تغییری 

 10 داشت که پس از هرنفر، مقرر می 300که یافت عالوه بر افزایش تعداد نمایندگان به 

انتخابیه طبق آمار رسمی به  ۀسال یک بار، در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوز

جا اضافه خواهد شد. حاصل ، یک نفر به تعداد نمایندگان آنرنف هزاریک صد نسبت هر

سال به  نمایندگی مجلس شورای ملی از دو ۀگری در اصل پنجم نیز افزایش دوربازن

طور به بعد به 1336و  1331نمایندگی از سال های  ۀسال بود. افزایش دور چهار

دلیل  .(116 :1347نیا، )مهدی بودشده تدریجی در محافل پارلمانی و سیاسی تهران مطرح 

کوتاه نمایندگی اگرچه ممکن بود نمایندگان را در  ۀروشن بود؛ چون دور آن کامالً

تر سازد، اما به تجربه ثابت شده تأمین نظر موکلین خود جدی رعایت مصالح عمومی و

گردید؛ چون پس از هر انتخابات انتخاباتی می هایوقت مجلس صرف بحث ۀبود که عمد

شد و سپس ها وقت مجلس صرف مینمایندگان مدت ۀتصویب اعتبارنام مجلس در

تالش نمایندگان مصروف تبلیغات یا جذب  ۀچندین ماه مانده به پایان دوره، هم

مجلس  ۀیسئت رأگشت. از سویی، چون هر شش ماه یک بار هیثر میؤهای محمایت

ران فرصتی برای پرداختن ل و منازعات انتخاباتی در پارلمان نوپای ایئشد، مساعوض می

ها به تدریج ضروری نظر در این دورهدـگذشت و تجدیاصلی آنان باقی نمی ۀبه وظیف

 کرد های آن زمان استداللنظر در اصل مزبور، یکی از روزنامهنمود. راجع به تجدیدمی
روش معمول در کشورهای پارلمانی این است که عمر مجلس شورای ملی و »

مجلس  ۀبرابر باشند و این که عمر مجلس سنا شش سال و دورمجلس سنا باید 

 اوالً دلیل وجود دارد: سال باشد، معقول نیست و برای این ادعا دو شورای ملی دو

این روش خالف مدلول  ثانیاً و جاری در دیگر کشورهای جهان است. ۀخالف قاعد

 و کالً ت جزءاًـد اساس مشروطیـگویاصل هفتم متمم قانون اساسی که می

مجلس  کراتگوید: مذاقانون اساسی می 37هم چنین اصل  بردار نیست.تعطیل

نتیجه است. حال چنان چه عمر سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی

انفصال مجلس  ۀسال و عمر مجلس سنا شش باشد، در دور مجلس شورای ملی دو

در حکم تعطیلی یک  ای ندارد، و اینشورای ملی، مذاکرات مجلس سنا هیچ نتیجه

 «جزء از اساس مشروطیت است.
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مجلس سنا را با  ۀسالشش رۀمجلس شورای ملی و دو ۀدوسال ۀدر پایان دور و

باید عمر مجلس »نویسد: گذاران مشروطه در تعارض دیده و میمقصود غایی قانون

طلوع،  ۀ)روزنام «توان عمر مجلس سنا را کاهش دادکه نمی ملی افزایش یابد چراشورای 

ای جهات که در دار، گرچه تغییر مورد نظر از پارهفارغ از این استدالالت دامنه .(7 :1336

کرد و آن ابتدا ذکر شد، پسندیده بود، اما شاه از انجام آن مقصود دیگری را دنبال می

ب جدید آن ـک بار از ترکیـسال ی همانا، راحت شدن از دست مجلس بود که هر دو

بایست تالش زیادی در کنترل انتخابات آن به کار بندد که همین یهراسید و ممی

داد. لذا با افزایش طول این دوره، هم های عمومی را از وی افزایش میموضوع نارضایتی

شد و هم کشور را از جو ملتهب سیاسی های مربوط به انتخابات مکرر رها میاز نگرانی

گذاشت، عملکرد او را مورد بحث و بررسی می آمد وه در پی هر انتخاباتی به وجود میک

داشت مجلس شورای ملی با حضور اما بازنگری در اصل ششم که مقرر می کرد.خارج می

ها در مدت غیبت نمایندگان والیات مناط یابد و رأی آننمایندگان تهران رسمیت می

ه در فصل پیش طور کل بحث و اشکال بسیاری بود و هماناعتبار است، از همان ابتدا مح

ی قانون در سال نظر که طرفداران بازنگرنیاز بدان اشاراتی داشتیم، یکی از دالیل تجدید

گذاری را کردند، اشکاالت ناشی از اجرای این اصل بود و چون قانوننیز مطرح می 1331

تهران که در شرایط دانستند و اختصاص آن را به نمایندگان نمایندگان می ۀحق هم

تصمیمات مجلس جدی در  ۀها بودند، خدشگیریار کمتر از حد نصاب رأیفعلی بسی

نمایندگان مجلس شورای ملی حاضر شوند، تا مجلس  سومدو بایستنمودند، بلکه میمی

اصل هفتم نیز راجع به حد نصاب برای شروع مذاکرات و  شکل قانونی به خود بگیرد.

 الزم برای شروع مذاکرات را از ابـب مصوبات مجلس بود که اصالح آن حد نصـتصوی

جلسات مجلس تعدادی که حاضر بودند، تغییر داد و لذا تشکیل  نمایندگان به هرسوم دو

کرد. اگر در اصل اولیه جهت نمود و از تعطیلی مکرر آن جلوگیری میرا تسهیل می

ها آندوم یک نمایندگان مجلس و به منظور تصویب، موافقت چهارمسه گیریرأی

نظر به عمل آمده، حد نصاب تعداد نمایندگان به هنگام اخذ وظ شده بود، در تجدیدملح

که به سهولت قابل  ذکر شده بود« نصف نمایندگان حاضر در مرکز»رأی عدد مبهم 

تری را در تفسیرهای گوناگون بود، در مجموع نسبت به اصل پیشین شرایط سهل

توانست خطرناک باشد و به همین میتصویب مصوبات فراهم آورد که در مواردی نیز 

کرد به طوری که در جمع نمایندگان مجلس جهت شاه از آن اظهار خشنودی می
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در ممالک دموکراسی تا آن جایی »نیز اشاراتی در تأیید این مضمون داشت:  یشورای مل

نفر وکیل در مجلس هست برای مذاکره  670که من اطالع دارم از جمله انگلستان که 

کافی است و برای رأی، حضور پنج نفر، اگر اعتراض باشد  ۀنفر هم باشند عد اگر دو

کند که بتواند رأی بگیرند به هر صورت این مسئله باید حل نفر کفایت می 70حضور

 .(171 :1311، ها و...)مجموعه نطق «بشود

اه بنابراین تغییراتی که در اصل هفتم پدید آمد به همان اندازه که موجبات رضایت ش

نظر دربار را را فراهم آورده بود، از اقتدار مجلس نیز کاست و تصویب مصوبات مورد

صدور فرامین و »داشت: متمم قانون اساسی که بیان می 71اصل  تغییردر  تسهیل نمود.

احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را 

شد که قسمت اول مذکور جزء آخر آن را اینگونه استدالل می .«تعویق یا توقیف نماید

احکام جزء آخر اصل  کند، چون در قسمت اول تصریح شده که صدور فرمان ونقض می

ن مفهوم را رد ـق انداختن آن را ندارد، ایـف یا تعویـشاه حق توقی» گوید:که می 71

رسیده، که به تصویب می شود که شاید این اصل زمانیکند. هم چنین گفته میمی

این  .(7-1 :1336طلوع،  ۀ)روزنام« ضروری بوده، ولی دیگر با شراط زمان سازگاری ندارد

 گذار دراستدالل حقوقی چندان مبنای محکمی ندارد. به صراحت روشن است که قانون

د و مجریه واگذار کن ۀیس قوئحق توشیح قوانین را به شاه به عنوان ر صدد بوده، تا صرفاً

ه ـمجری ۀن و دستور اجرای آن به قوـبه منظور جواز انتشار قوانی ای شاه صرفاًـامض

دارد، اعطای آخر اصل مزبور نیز اشعار می بینی شده است و همان طور که جزءپیش

هیچ گونه حق وتو تعلیقی یا انطباق مصوب با قانون اساسی و غیره به پادشاه، منظور 

هایی متوسل شد. گرچه مصوبات مجلس شورای ین استداللنبوده است که بتوان به چن

یافت و چون نیمی از اعضای ملی پس از تصویب به مجلس سنا نیز جهت تأیید راه می

نمود، لذا بیم آن که مصوباتی خالف میل پادشاه مجلس مزبور را شاه شخصاً منصوب می

ات مالی مجلس شورا جا که مصوب ارسال گردد وجود نداشت، اما از آنجهت امضای او 

نیازی به تصویب سنا نداشت، شاه برای این که بتواند بر این گونه مقررات  76برابر اصل 

صدد برآمد که در امور مالیه برای خود حق وتو تعلیقی  نیز نظارت کافی داشته باشد، در

ل شود. لذا با این استدالل که چه بسا مجلس شورا در تصویب قوانین مالی مرتکب ئقا

خطا یا اشتباهی گردد و چون مجلس سنا در امور مالیه حق دخالت ندارد، به ناگزیر باید 

مرجعی جهت کنترل آن وجود داشته باشد، تا از هر گونه تضییع حقوق مالی که تبعات 
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ترین خود، مهم ۀای دارد، جلوگیری کند. شاه معتقد بود که چون ملت بنا به ارادگسترده

خود را به پادشاه سپرده است، لذا این حق قانونی پادشاه است که  ۀرکن از سه رکن اراد

بر این گونه مصوبات به هنگام توشیح نظارت کند و در صورتی که الزم بداند برای 

رسیدگی مجدد به مجلس شورا ارجاع نماید  شاه حتی در اثبات این نظر خود به اصول 

ق وتوی خود را مشروع جلوه دهد ح کرد تامتمم قانون اساسی نیز استناد می 31و  34
 .(7 همان:)

 

 م قانون اساسيممت 82و  81، 34در اصول  تغییر ؛1383ولیعهدي  ۀمسئل. 0

معین  1376قانون اساسی مشروطه در سال  73و  71، 31نظر در اصول هدف از تجدید

سال تمام  30السلطنه در مواقعی بود که ولیعهد کشور به سن کردن روش انتخاب نایب

نرسیده و صالحیت سلطنت نداشت. لذا با استناد به این که در قوانین اساسی غالب 

های الزم برای جلوگیری از هرگونه وقفه و فتور در جریان بینیکشورهای جهان، پیش

یس مملکت به عمل آمده است، ولی در قانون ئطبیعی امور کشور در مورد جانشین ر

ام ولیعهدی روشن و نشین مقام سلطنت با وجود مقکه تکلیف جارغم ایناساسی ایران، به

چه هنگام انتقال سلطنت، ولیعهد به سن قانونی نرسیده مشخص بود و همچنین چنان

قاجار از طرف  ۀای از غیر خانوادالسلطنهمتمم قانون اساسی نایب 31بود، برابر اصل 

السلطنه به ایبشد، ولی شقوق و فروض قانونی در مورد نمجلس شورای ملی انتخاب می

ای وقفه در امر سلطنت پیش نیاید؛ چون به بینی نشده بود که لحظهای پیشگونه

متمم قانون اساسی، معلوم نبود که اگر مجلس در حال تعطیلی  ۀاولی 31موجب اصل 

چه اصول السلطنه با کیست. اگرباشد یا منحل شده و دایر نباشد، تکلیف انتخاب نایب

ون مزبور مقرر داشته بودند که در موقع رحلت پادشاه، مجلسین قان ۀاولی 73و  71

نمایندگی یک یا هر دو  ۀحداکثر تا ده روز باید منعقد شوند و در صورت انقضای دور

گردند، ولی عمالً امکان مجلس نمایندگان سابق، حاضر و مجلسین آماده به کار می

و بود یا پس از تشکیل آن، چه بسا ربهانعقاد مجلسین در چنین شرایطی با تردیدهایی رو

انجامید و در این فاصله انجام ها به طول میالسلطنه ماهاختالفات، انتخاب نایب ۀبه واسط

 گردید.رو میوظایف سلطنت با وقفه روبه

نظر با استناد به اصل هفتم متمم قانون اساسی که از سویی دیگر، طرفداران تجدید

و به موجب اصل  «بردار نیستت جزءاً و کالً تعطیلاساس مشروطی»داشت: مقرر می

حضرت شود از اعلیمقننه ناشی می ۀقو»گفت: بیست و هفتم متمم قانون اساسی که می
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 41تا  31و هم چنین با تکیه بر اصول  «شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجس سنا

ویق در هر یک از حقوق و تکالیف پادشاه بود و تعۀ متمم قانون اساسی که در برگیرند

اولیه برای  31گردید، معتقد بودند چون اصل ها موجب وقفه در امور مملکت میآن

قابل ای غیرالسلطنه ترتیبی مقرر داشته که رعایت آن مستلزم ایجاد وقفهانتخاب نایب

السلطنه سال تا انتخاب نایب 30انتقال سلطنت به ولیعهد کمتر از  ۀبینی از لحظپیش

 ۀدر نتیجه در این فاصله، یکی از ارکان مهم و عناصر اصلی نظام مشروط باشد،می

متمم قانون  31شد. لذا اصل سلطنتی با تعطیلی و احیاناً مخاطراتی دیگر همراه می

قانون اساسی در تعارض بود و با  34و  4اساسی در شرایط و فروضی استثنایی با اصل 

 .(333 :1376)دادفر،  شدظر مزبور این تعارضات رفع مینتجدید

بنا به تجربیات و مقتضیات  73و  71، 31نظر در اصول عالوه بر این با تجدید

تأثیر نظر مزبور بیاصالحاتی نیز بدان افزوده شد که ظاهراً در تمایل حکومت به تجدید

بینی شد که در شکل نخست آن برابر دو شکل نیابت سلطنت پیش 31نبود. در اصل 

یعنی کسی که اوالً همسر شاه باشد، ثانیاً مادر ولیعهد باشد  «مادر ولیعهد شهبانو»قانون 

و ثالثاً برابر قسمت آخر اصل مذکور، بعد از مرگ شاه با دیگری ازدواج نکرده باشد، 

تعیینی است که او را  ۀالسلطنگیرد. شکل دوم نایبامورات سلطنت را به عهده می

اصالحی  31طور که از اصل کند و همانانتخاب میپادشاه برای دوران صغر ولیعهد خود 

گونه قید و تعیینی اختیار تام دارد و هیچ ۀالسلطنآید، پادشاه در انتخاب نایببر می

شرطی نیز برای این امر ملحوظ نشده است؛ البته اگر چنین تصمیمی در زمان حیات او 

شهبانو، مادر ولیعهد  ۀبه عهداتخاذ نشود با شرایطی که ذکر کردیم، نیابت سلطنت قانوناً 

اصالحی افزوده شده و البد تأسیس آن از موجبات  31است. نهاد دیگری که در اصل 

باشد که نقش مشاورین می «شورای نیابت سلطنت»شده است تجدیدنظر محسوب می

یس دیوان عالی ئوزیر، رؤسای مجلسین، رالسلطنه را داشتند و مرکب از نخستنایب

السلطنه بودند. این شورا نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور به انتخاب نایبکشور و چهار 

نمود، موقتاً گیری میچه وی فوت کرده یا کنارهالسلطنه چناننایب ۀعالوه بر مشاور

گردید. در السلطنه از طرف مجلسین میدار وظایف نیابت سلطنت، تا تعیین نایبعهده

 71ای موجود نبود، بنا به اصل السلطنهایبن «رحلت پادشاه»صورتی که در موقع 

وزیر و رؤسای تی مرکب از نخستالسلطنه توسط مجلس، هیأاصالحی تا انتخاب نایب
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یس دیوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست وزیران سابق یا رؤسای ئمجلسین و ر

 گرفتند.ت دولت موقتاً امور نیابت سلطنت را به عهده میأسابق مجلسین به انتخاب هی

گرفت، یک قسمت از مجلسین صورت می ۀالسلطنه باید به وسیلچون انتخاب نایب

کرد که در صورت انحالل یک یا هر دو بینی میاصالحی موردی را پیش 73اصل 

السلطنه، امور نیابت سلطنت موقتاً به مجلس تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب

نمایندگی  ۀلت تعطیلی مجلسین، پایان یافتن دورالذکر باشد، اما اگر عفوقت أهیۀ عهد

آنان بود و هنوز نمایندگان جدید انتخاب نشده بودند، نمایندگان سابق جهت انتخاب 

نظر قانون اساسی که در سال در تجدید شدند.السلطنه در مجلسین حاضر مینایب

یز یکی دیگر انجام شد، ایجاد نیابت سلطنت در زمان مسافرت یا غیبت پادشاه ن 1376

ساخت؛ چون برابر قسمت اخیر اصل پذیر میری مزبور را توجیهاز مواردی بود که بازنگ

 ۀتوانست در موقع مسافرت و در غیاب خود شورایی برای اداراصالحی، پادشاه می 73

شورای مزبور، امور  ۀالسلطنه تعیین کند که با مشاورامور سلطنت انتخاب یا نایب

برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد؛ البته متبادر از مفاد سلطنت را موقتاً 

السلطنه از سوی شاه، هم زمان، آن است که در صورت تعیین نایب 73اصل  ۀمورد اشار

د گفت که هر چند ـد انتخاب گردد. سرانجام در مقام داوری بایـشورای مزبور نیز بای

ۀ امکان قرار نظر بود، در بوتطرفداران تجدیدهایی را که محل استناد توان این فرضمی

چنان نقصانی بر اصول سابق وارد نبود که موجب وقفه یا تهدیدی در داد، اما هرگز آن

الذکر رسد بیشتر از آن که دالیل حقوقی فوقامور کشور گردد. لذا به نظر می ۀادار

 جب آن بوده است.و دالیل سیاسی موها نظر مزبور باشد، همان زمینهمبنای تجدید
 

 نتیجه. 3

که موجبات انقراض سلطنت قاجار را در  1311اگر بپذیریم در پی کودتای رضاخانی 

ای ازاصول قانون اساسی وجود نداشت، اما بدون فراهم کرد، گریزی جز تغییر پاره 1307

که به اعطای حق انحالل مجلسین به شاه  1331صورت گرفته در سال  تغییراتشک 

موجب اعطای حق وتو مصوبات مالی مجلس به شاه  1336یا آنچه در سال منجر شد 

نظر السلطنه موجب تجدیددر خصوص چگونگی تعیین نایب 1376گردید و یا در سال 

در قانون اساسی گردید، به هیچ رو واجد توجیهات حقوقی الزم نبود و مبنایی جز 

ای استدالالت حقوقی در کنار پاره .سازداعتنایی به مبانی قانون اساسی را آشکار نمیبی

ای مصمم و معطوف به قدرت شد، ارادههای انجام شده بیان میکه در توجیه بازنگری
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دید که یا پسندید و هرگز روا نمیهیچ رو حکومت بر مدار قانون را نمیقرار داشت که به

نورزد یا برحسب قانون اساسی سلطنت کند و در امر حکومت و اجرای سیاست دخالتی 

در این میان  چنان مقامی اختیار کند که برابر قانون در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد.

دار نهاد سلطنت و دربار که ناشی از روابط پیچیده و درهم تنیدۀ توانمندی ذاتی و ریشه

یک سو و اختالفات و منازعات پی در پی که در میان قوای  آن با مراکز قدرت بود، از

آمد که ناشی از نوپا های مختلف مجلس پیش میو مقننه یا فراکسیونولت( )دمجریه 

در کشور بود، از سوی دیگر، شاه جوان را از مقام تشریفاتی و  نظام مشروطهبودن 

داری، نمادینی که تا حدودی قانون اساسی برای او مقرر داشته بود، به میدان

های نظام پارلمانی کشور و که نارساییگری و سرانجام راهبری سوق داد و آنگاه میانجی

تجربگی نمایندگان مجلس در گذاری که حاصل بیعدم کارایی و کندی فرایند قانون

بند و نوپای مشروطه بود، به عوامل فوق افزوده و تقویت نظام نیم پارلمانتاریسمتمرین 

آید و به اندیشۀ تغییر قانون اساسی و تجدیدنظر در آن بر گشت و باعث شد شاه در

ویژه در به ثر دیگری همچون دخالت بیگانگان به یاری او آمدند،ؤتدریج که عوامل م

مرداد و با سقوط دولت ملی، تجدیدنظر در قانون اساسی نیز با سهولت  31کودتای 

 های سلطنت را مستحکم نماید.گشت، تا پایهبیشتری ممکن می
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