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 «قانون» لفظ يمعناشناخت ابعاد ليتحل
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 19/71/1931ـ پذيرش:  72/72/1931دريافت: 

 دهكيچ
 يبخشاآن، در نظاام صحيح اجراي بر نظارت يا پيگيرياست كه  يمل ثاقيم و كشور قانون نيترمهم ران،يا ياساس قانون

« قاانون»ژه در رابطاه لظا  ياو، باهگذارقانونح مراد ين راستا، در گام نخست، فهم صحي. در ااست ياتيار حيبه جامعه بس
باه رو   مقالاه نياارو، د. ازايانيانمايم يضارور يو پركاربرد در اصول قانون اساس يياز واژگان چندمعنا يکيعنوان به
 يبررسا مجلا  ماذاكرات مشارو با توجه باه  و ييوه استقرايو به ش يو مراجعه به منابع مدون حقوق يليتحل -يظيتوص
 يمختلا  بارا ي، پنج معناياساس يهاهيرو و يعاد نيقوان ،ياساس قانون يبازنگر يشورامذاكرات  ،ياساس قانون يينها
. 9عت اسامم، ي. احکاام شار7خاا،،  يباه معناا ي. قاانون عااد1شده است. اين معاني عبارتناد از   يين واژه شناسايا

اصاول از ک ياعاام. در هر يدر معناا يو قانون عاد ي. قانون اساس1، ي. قانون اساس4در مظهوم عام،  يحقوق يهنجارها
و  ين لظ  در آن اصا  خاا،، معرفايوه استعمال اي، با توجه به انواع كاربرد و شگذارقانون نظر مورد يمعنا، يقانون اساس

 ن شده است.ييتب

 ي، اصول قانون اساسيلظ  قانون، ابعاد معناشناخت ها دواژهيكل
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 مسئله انيب

، از يدانش حقوق است( در هر ماتن حقاوق يينکه جزء واژگان چندمعناي)با توجه به ا« قانون»واژة  يستيسؤال از چ

، كاه از جهات يقاانون اساسا يعنايک جامعاه، يا ين متن قانونيترياست و در رابطه با اصل ياديجمله سؤاالت بن

سه باا يقاب  مقا يچ رويدر جامعه قرار دارد، به ه يحقوق يهاو سلسله مراتب هنجار يدر رأس نظام حقوق ييمحتوا

 د بود.نخواه يگر متون قانونيد

 2 بناد چون ياصول، است رفته كار به ياساس قانون اصول از ياريبس در «قانون» واژهشود كه يابتدا ممحظه م

 ،11 ،14 ،19 ،17 ،11 ،42 ،41 ،44 ،93 ،98 ،92 ،91 ،94 ،99 ،97 ،71 ،74 ،77 ،77 ،19 ،8 ،2 ،4 ،9اصااا  ،14 و

 يبه مشارو  ماذاكرات مجلا  بررسا توجه با، موارد نيا تمام در. گريد متعدد اصول و 177 ،81 ،21 ،14 ،17 ،12

شاود يمشااهده م ياساس قانون اصول منطوق و ظواهر، يقانون اساس يبازنگر ي، نظرات شورايقانون اساس يينها

 احکاام و يحقاوق يهااهنجار عام يمعنا ،يعاد قانون ،ياساس قانونخود  همچون، يمتعدد يمعان در «قانون»كه 

 .است رفته كار به... و ياسمم عتيشر

، آثاار ي، در استعمال گونااگون آن در اصاول قاانون اساسا«قانون»ح واژه يافتن مظهوم صحينکه يبا توجه به ا

ت ين حادود و قلمارو صامحيي، تعيمذكور در قانون اساس يهات نهاديهمچون مشخص شدن حدود صمح يمهم

ر ياصول و ارائاه تظاسا ياز برخ يي، كمک به مظسر در ابهام زدايوقگذار در وضع قواعد حققاعده يهانهاد يموضوع

 يباه معناا يابيک ممک و ضابطه در دساتي، ارائه داشت خواهد دنبال بههمگون، متقن و قاب  دفاع از متن اصول، 

باه دو  ن مهام، مساتلزم پاساخيابه ا يابياست. دست يار ضرورين واژه، در هر استعمال، بسياز ا گذارقانونمورد نظر 

 است  يديسؤال كل

 استعمال شده است؟ ي  اصول قانون اساسيو ذ گذارقانونوه در كمم يبه چند ش« قانون». واژه 1

 است؟ ي، قاب  دسترسيمورد نظر بر اساس چه قرائن و شواهد ين واژه، معنايک از انواع استعماالت اي. در هر 7

ک دانش، واژه يعنوان به« قانون»م مختل  واژه ين مظاهييو تب يشناسشهياساس، در اين پژوهش ضمن رنيبرا

 ،ياساسا قاانون يينهاا يبررسا مجلا  ماذاكرات مشرو ، با مراجعه به يو مواد قانون يدر متون حقوق ييچندمعنا

 يشاورا يقايو تطب يري، نظارات تظساياساسا يهاهيارو و يعااد نيقوان ،ياساس قانون يبازنگر يشورا مذاكرات

ن شاده و باا اساتناد باه قارائن و يايتب ين لظ ، در قانون اساسايا يريكارگبه يهاوهينگهبان، انواع استعماالت و ش

 وه استعمال به دست آمده است.يمتناسب به هر ش يامارات، معنا

 «قانون»واژه  يشناس. مفهوم1

 ،يبکاران شاده اسات )ياايان زميناه بدگاه در ي. سه دندارد وجود نظر اتظاق «قانون» واژهشه يو ر اص  درخصو،

7717 ،، 91-94)  
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 واژه از كاه باشاديما يعربا در  يادخ يهاواژه از بلکه ست،ين االص يعرب «قانون»، لظ  ي. بنا به نظر برخ1

 و« kanon»و «قاانون» لظا  نيبا ييآوا تشابه گروه، نيا  يدل. است مأخوذ ،كش خط يعني، «kanon» نيالت

اسات  غارب و اسامممياان  يفرهنگا تعاما  اثار در، كلمه نيا شدن معرب احتمال و دو نيا يمعنا بودن کينزد

 (.14-17، ، 1387، ي)محمصان

 ،يفارسا ،يماور زباان از ماأخوذ را آن، اماا نادارد ديترد واژه نيا بودن معرب و بودن يرعربيغ در گروهن ي. ا7

 يمعنا باه اايانيسار يلغتا قاانون، حقوق ينولوژيترم در مبسوطكتاب  كه درهمچنان. انددانسته يعبر اي يانيسر

آماده اسات  كلماه  برهان قاطع(. در كتاب لغت 7841، ، 4، ج 1928، يلنگرود يجعظراست ) دانسته ا كشخط

 فرانساه باه كاه «canon»  واژه(. ي، ذ9، ج 1987است )برهان،  شده گرفته «canon» يونانياز واژه « قانون»

«Loi »يسيو به انگل «Law »دانناد كاه يم يانيشناسان و محققاان آن را واژه سارلغت ي، برخ1شوديم ترجمه

، واژه تـا  العـرو (. در كتااب لغات 11، ، 1984  واژه؛ راساخ، ي، ذ1339، ي)بستان است شده يعرب زبان وارد

ن يااصا  ا ،دهخـدا لغت  واژة قانون(. كتاب يق، ذ1414، يديدانسته است )زب يا فارسي يونانيک لغت يقانون را 

 (.12931، ، 11، ج 1922دانسته است )دهخدا،  يواژه را سام

 نياا دهياعق طبا . اسات «قن» آن اص  و بوده يعربًً اصم و لظظاً «قانون» كه دارد اعتقاد ،گروه نيسوم. 9

، ، 1912د، يا)عم دارد داللات جهاد و باذل و كماال بار كه است «فاعول» وزن بر يشکل لحاظ به قانون گروه،

1112.) 

 آن باودن يرعربايغ بار  يدل، canon» «7اي  «kanon»و «قانون» لظ  نيب تشابه وجودشان، يده ايبه عق

 يفارسا «گ» ايا «ژ» حارف مثا  «ک» حارف؛ زيرا ستين موجه چندان «قاف» به «كاف» حذف رييتغ و ستين

 .باشد داشته بيتعر به ازين كهيست ن

هاا ارائاه معناا در سااير زبانه مشابهت با واژگان هميكه در توج يليدالدگاه سوم با توجه به يرسد، ديبه نظر م

 تر باشد.حيتر و صحيكند، منطقيم

از  .ان شاده اساتياب يمتعادد يمعناا يو عرب ين واژه، در زبان فارسيا ي، برايشناسشهيصرف نظر از بحث ر

؛ «قاانون»  ياق، ذ1414منظاور، ابن  واژه؛ يق، ذ1417 ،يروزآباديف« )اسيو مق كشخط» ،«رسم و رو »جمله 

ات از آن شناخته يمنطب  گردد و احکام جزئ اتشيجزئ بر كه يكل يامر» ،(7841، ، 4، ج1928، يلنگرود يجعظر

ر يسا در كاه يقواعد» ،«كشور سران و يحکومت يهادستگاه هيالرعاالزم احکام» (،7172، ، 1988ن، ي)مع« شود

 ،«شاوديم جاديا عدالت يو برقرار نظم جاديا رسالت با و صالح مقامات يسو از اي ،يعيطب صورت به جامعه يخيتار

 (.1412، ، 1، ج 1981، ي؛ انور7172، ، 7، ج 1988 ن،يمع) است آمده
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 دانانحقوقدر اصطالح « قانون»

   شده است ي، به چند صورت تعريخا، حقوق يدر معنا« قانون»

 ينجظا« )اسات جامعاه ينظام هنجارگذار ثق  مركز عنوانبه، مقننه قوه مصوبات و مرادف با فمعرّقانون . »1

 (.177، ، 1983ان، ي؛ كاتوز74، ، 1981، يمحسن و اسظاد

 از يبرخا، 139اصا   به مستند ،رانيا يحقوق نظام در كه داشت توجه نکته نيا به ديبا، استثنا کي عنوانبه البته

در  يياساتثنا يقايز طرين يعموم يو مراجعه به آرا يپرس  همهيطر و بوده يپرسهمه نديفرا از برآمده يعاد نيقوان

 يدر معناا ين معنا، قانون مارادف باا قاانون عاادي(. در ا771، ، 1982ان، يشود )كاتوزيوضغ قانون محسوب م

 باه يشاده در قاانون اساسا ينيبشيند پياست كه مطاب  با فرا ين معنا، هر قانونيدر ا يباشد. قانون عادخا، مي

رفتاه ي  پذي، وضع قانون در مجل ، به دو طريقانون اساس 13و  18ده باشد. با توجه به اصول يب مجل  رسيتصو

باشد كاه هار دو، ي( م13)موضوع اص   ينيتقن يپرسج همهي( و نتا18شده است كه شام  مصوبات مجل  )اص  

 4خا، خواهد بود. يدر معنا يمشمول عنوان قانون عاد

 ير از قاانون اساساين غيع آن، كه شام  همه قوانيعام و وس يدر معنا يقانون عاد و مرادف با فمعرّ. قانون 7

ص مصالحت نظاام، مصاوبات ين معنا، قانون عموه بر مصوبات مجل  شام  مصاوبات مجماع تشاخياست. در ا

 يهااو نظامها نامهبيه كاه در قالاب تصاويمات قوه مجري(، تصميقانون اساس 178)اص   يمجل  خبرگان رهبر

 شود.يمقرر م يياجرا يانامهنيي، آيوزارت

اسات  ياز جهت شاکل« قانون»  يارائه شده در صورت اول و دوم، درواقع تعر يالزم به يادآوري است كه معنا

 يهاانهاد تياماه باه توجاه باا صارفاًآن،  ييمحتوا يهايژگيو و اتيخصوص از فارغ، قانون  يمصاد و مظهومكه 

در برابار »، ياز جهات شاکل« قاانون». مظهاوم اندشده نييتب نيقوان در يبازنگر و اصم  و وضع تيظيك گذارقاعده

 از يکاي طارف از ،يخاصا ظاتيتشار يطا از پا  كاه اسات ياياالجراالزم مقاررات يعرف قرار دارد و به معناا

. (181، ، 1981، يپنااهعتيشار يقاضا؛ 177، ، 1983 ،انيا)كاتوز« است شده وضع دولت صالح يهاسازمان

 مرجاع ،عاام يمعناا در. گاردديم استعمال خا، و عام يمعنا دو در، قانون يشکل يمعنا كه داشت توجه ديبا البته

 ظاتيتشار يط با كهاست  يياالجراالزم ةمقرر هرگونه، بلکه قانون نشده گرفته نظر در قانون واضع عنوانبه يخاص

 ايا مقنناه قاوه ساازمان نياا خواه؛ گردد وضع يعموم صم يذ ينهادها اي مقامات از کي هر توسط الزم، يقانون

، آن وضاع و عيتشار در صاالح مرجاعخاا،،  ين، در معنااي. بنابراباشد هيمجر قوه ياعضا از يکي اي، دولت  يرئ

، يماؤتمن ييطباطبااخواهاد باود ) يگذارقانون يهاپارلمان اي سسان(ؤا مجل  مي)مجل  مقننه  مجال مشخصاً 

 به، شوديم مقرر هيمجر ةقو توسط كه يوزارت ۀنامنظام و نامهبيتصوتوان گظت  ياساس، مني(. برا791، ، 1921

 (.31، ، 1984، يلنگرود ي)جعظر باشدينم قانون يمعن نيا

 اند كردهگونه معنا نين واژه را اي، ايعام و خا، قانون از جهت شکل ياصطمح يک معنايز با تظکيدانان نحقوق يبرخ
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 آنها بـا روابط و افراد رفتار آن اسا  بر که يقواعد از: مجموعه است عبارت عام يمعنا در قانون

 خـاص، يمعنـا در شود. امايم ليتحم يياجرا ضمانت با طرف حکومت از و شوديم ميتنظ گريکدي

 به يعموم يپرسهمهراه  از اي شوديم بيتصو مقننه قوه يسو از که شوديگفته م يقواعد به قانون

 (.334، ص 4982ان، يرسد )کاتوزيم بيتصو

 شاام  و اسات دارتيصامح مقاماات مصاوب و آورقواعد الازام مجموع كلمه، عام يمعنا به قانون»، گريد انيب به

 و دارد خاود به مخصو، و يفن مظهوم كلمه، خا، يمعنا در و شوديم... وها نامهنظام ،هانامهنييآ ،هانامهبيتصو

 (.19، ، 1948، ي)علوم« است پارلمان مصوبات يمعنا به، ياساس قانون بر يمبتن يهاميرژ در

 يهاايژگايو و اتيخصوصا از فاارغ مقنناه، قاوه يساو از ماتن بيتصو بر هيتک ،يشکل  يتعر درت، يدر نها

 اسات يفراوان  يمصاد شام  بود وخواهد  اباحه و اذن اي الزامن معنا كه محتوا و مدلول آن، ي؛ به ااست آن ييمحتوا

( و فرق آن با سااير 91-94، ، 1931زاده، ؛ فم 3، ، 1984، يلنگرود يندارد )جعظر نيمع مورد به اختصا، و

 ياجارا حکومت و را به دنبال دارد يحکومت دستگاه العم عک ، آن از يرويپ عدم كه است نيا، يرفتار يهاهنجار

عنوان از قانون، به يظين تعري(. الزم به يادآوري است كه ارائه چن91، ، 1931زاده، )فم كرده است  نيتضم راآن 

 است. جامعه در قوا استقمل اص  جينتا و نمودها از يکيمتون مصوب قوه مقننه، 

 يبه قانون و فارغ از مقام و مرجع مصوب، معتقدند  قانون هر هنجاار حقاوق ييمتون، با نگاه محتوا ي. در برخ9

 نده باشد.يبودن و معطوف به آ ياالجراء نوعچند، از جمله استمرار، الزم ياتياست كه واجد خصوص

ضامانت اجارا و مصاوب مرجاع  يدارا يحقاوق يهاا   هنجاريان تعريادواژه در ايان كليا  اياصا ياما معنا

(. 91-78، ، 1984؛ راساخ، 119، ، 1948، ي؛ علوم118 ، ،1928 ،يلنگرود يجعظردار خواهد بود )تيصمح

و  يناماه، قاانون امارناماه، بخشنيي، آي، اساساين معنا، قانون فارغ از عنوان اطمق شده بر آن )قانون عااديدر ا

ه، و...(، بر هماه يها )قوه مؤس ، قوه مقننه، قوه مجرن هنجاريز بدون توجه به مرجع و نهاد واضع ايو...( و ن يليتکم

 يساتيچ و تياماه از سخنم، يبا قانون مواجه شو ييكه با نگاه محتوا يرا زمانيود؛ ز  خواهد بيموارد فوق قاب  تطب

 برآمادهدارد كه  يخاص يمعنا و ريتظس يشمندياند هر، در نگاه ربرداريتظس مظهومعنوان خواهد بود و قانون به قانون

، نيبناابرا 1.ستا گرفته شک  مظسر ذهن در كه است «ارز » و «معرفت» ،«يهست» باب در ييمبنا يهاهينظر از

  آن گساترده اسات يره مصاادياو دا است ياختمف  يدل نيهم به و ينظر مظهوم کين حالت، يدر ا قانون مظهوم

 و اجارا ضامانت يدارا يحقاوق هنجاار) خود  ياص يمعنان موارد، اين واژه ي. البته در همه ا(11 ، ،1984 راسخ،)

 .است كرده حظ  را (دارتيصمح مرجع مصوب

و  يحکاومت يت قاواي، صمحيكه در چارچوب نظام حکومت يعنوان قواعد، بهي. قانون مرادف با قانون اساس4

ظات وضاع و نحاوه اصام  و يآن، مرجاع و تشار ين افراد را دربر دارند. با توجه به محتواياديبن يهايحقوق و آزاد

 (.972، ، 1982ان، يمتظاوت است )كاتوز ين عاديز با قوانيدر آن ن يبازنگر
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 کياتظک و ييمحتاوا کياتظک) کرديرو دو يمبنا بر توانيم را يعاد نيقوان از ياساس قانون زياتماساساً 

 ،يحکاومت نظاام چاارچوب كاه اسات يقواعاد گاروه ي، قاانون اساسايي  از جهت محتاواداد انجام (يشکل

زات آن ي، باه تمااياز جهات شاکل .دارد دربار را افراد نياديبن يهايآزاد و حقوق و يحکومت يقوا تيصمح

ن و يشاود )پارويتوجاه م يباازنگر و اصام  نحوه و وضع ظاتيتشر و مرجعاز جهت  ينسبت به قانون عاد

 (.97، ، 1931، ياصمن

 جامعاه در نيتقنا و رناديگيما ياله قانون معادل ، محققان قانون رايشناسانه در موارد. بر اساس نگاه اسمم1

 ۀافتايميتنظا و اسات آن ييغااۀ جاينت، يعماوم كماال و يبختکين كه انددانسته ياله عاتيتشر همانرا  ياسمم

 يالها ضاوابط محادوده در قانون اگرن مبنا، معتقدند  يبر ا. باشدي، ميوح يعني، يبشر خرد و عق  از باالتر يشعور

 (.171، ، 1921، يآمل يخواهد بود )جواد عق  بر يمبتن قتيحق در باشد،

، «شارع»قاانون كلماات،  يجاا باه و باوده فقهاا اساتعمال مورد كمتر اصطمحي يمعنا« قانون»واژه البته 

  ياتعر در، يلنگارود يجعظار .(17، ، 1، ج 1387، ياناد )محمصاانبرده كار به را« يشرع حکم»و « عتيشر»

 نويسد مي« يفقه اسمم»در « قانون»
 ر باشد:يات زيخصوص يشود که داراي)قانون شرع( گفته م اي قانون يزيچ به فقه در

 از ب. باشد )مسـتحبات و مکروهـات(  يرالزاميو خواه غ« ياوامر و نواه» مانند باشد يالزام خواه باشد، يکلالف. 

 نکـهيا ولـو باشد، داشته دوام جنبه  .  ثياحاد صورت به خواه و قرآن صورت به خواه، باشد دهيرس يوح قيطر

 (.248، ص 4928، يلنگرود ي)جعفر کند دايپ اعصار بدل اي، اماکن از يبعض در موقتاً اضطرار، عنوانبه

 ياساس قانون دراصول «قانون» يشناسواژهت ي. اهم3

ز مظساران ياگذار و نقاعده يهاان قانون، نهاديمجر يرا برا ي، آثار مهميدر اصول قانون اساس« قانون» يپژوهواژه

 شود  يدارد. در اينجا به چند مورد اشاره م يقانون اساس

 يمذکور در قانون اساس يهات نهادي. مشخص شدن حدود صالح1

محاول كارده باشاد، « قاانون»را باه « ين ضاوابط موضاوعييتع» ياز اصول قانون اساس ي، هرگاه اصليطوركلبه

(، 99و  71، 74، 77، 2، 8اصاول ن اسات )مثا  يچنا ي  اصول قاانون اساساياز عبارات، ذ ياريكه در بسهمچنان

در آن موضاوع خواهاد باود.  يهنجارگذار يدار براتيانگر مرجع صمحيقانون در آن اص ، ب يح معنايشناخت صح

ن اصا ، آماده يا، مندرج در ا«نيقوان»ح واژه يو تشر 198نگهبان، در رابطه با اص   ياز شورا يكه در سؤالهمچنان

 باه اياشاود؟ يرا شاام  م يا تنها قانون عاديباشد، يز مين يبه قانون اساس يتسر قاب « نيقوان»ا واژه ياست كه آ

 ؟است يعاد نيقوان به ناظر ياساس قانون 81، اص  رياخ قسمت داللت
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 ماذكور هاايكميسايون مصوبات و دولت هاينامهينيآ و هانامهتصويب»آمده است   198ر اص  يدر قسمت اخ

 را آنهاا كاه صاورتي در تاا رساد،ماي اسممي شوراي مجل  رئي  اطمع به، اجرا براي ابمغ ضمن اص ، اين در

 «.بظرستد وزيران تأهي به، نظر تجديد براي دلي بيان  با، بيابد قوانين برخمف

ت ي، مسئولياسمم ياست مجل  شورايز باشد، رين ين اص ، شام  قانون اساسيدر ا« نيقوان»اگر واژه 

ن صورت، تنها مصوبات دولات را باا قاانون ير ايرا خواهد داشت. در غ يقانون اساس  مصوبات دولت با يتطب

   خواهد كرد. يتطب يعاد

ن بخاش، شاام  قاانون يا(، قاانون را در ا11/1/1921، مورخ 7711ه شماره ينگهبان در پاسخ )در نظر يشورا

قاانون  يه، در خصو، معناياستظسارک نامه يدر  ياسمم يگر، مجل  شورايک مورد ديندانسته است. در  ياساس

 ريتظسا يقاانون اساسا 38ن نامه آمده است  به استناد اص  ينگهبان سؤال كرده است. در ا ي، از شورا199در اص  

  باشديم ياسمم يشورا مجل  يتقاضا مورد  يذ شر  به، قانون آن 499 اص 

 توساط ياسامم يشورا مجل  به وزرا يمعرف بر كه، ياساس قانون 199 اص  نخست قسمت به توجه با ،اوالً

 يمعرفا ها،وزارتخانه از کي هر اراتياخت و  يوظا در ياساس رييتغ با ايآ دارد، حيتصر اعتماد يرأ يبرا جمهور  يرئ

 ر؟يخ اي باشديم جمهور  يرئ  يتکال جمله از، يو يبرا اعتماد يرأ اخذ و مجل  به ديجد ريوز

 را آناان از کيا هار اراتيااخت حدود و رانيوز تعداد كه، ياساس قانون 199 اص  رياخ قسمت به تيعنا با ،اًيثان

 چناد ايا دو ادغاام باا كاه يدياجد وزارتخاناه اراتياخت و  يوظا ،عنوان ايآ است، نموده «قانون» نييتع به موكول

 اي، برسد ياسمم يشورا مجل  بيتصو به ديبا، گردديم  يتشک، آنها از يکي  يوظا از يبخش انتزاع اي، وزارتخانه

 باشد؟يم رانيوز تأيه اي و جمهور  يرئ اراتياخت از

 از ريتظسا در  مجلا  ي، در پاسخ به رئ71/7/1937مورخ  47743/97/37 شماره نامه يطنگهبان در  يشورا

 يشاورا مجلا  مصاوبه ازمنادين را هااوزارتخانه ادغام و وزرا اراتياخت و  يوظا در تحول هرگونه، 499 اص   يذ

دانساته اسات « يقاانون عااد»ن اص ، مارادف باا يآن است كه قانون را در ا ين به معنايا 1.است دانسته ياسمم

 (.117، ، 1939نگهبان،  ي)پژوهشکدة شورا

 يگذار در وضع قواعد حقوققاعده يهانهاد يت موضوعين حدود و قلمرو صالحيي. تع2

، ياز موارد، ابطاال مقاررات دولتا ياريشود كه در بسيمشاهده م، يوان عدالت اداريد يأت عموميه يدر آرا

، يوان عدالت ادارين معنا كه ديبوده است؛ به ا يدر اصول قانون اساس« قانون»مستند به نوع برداشت از واژه 

وضع  يدار براتير، تنها مرجع صمحين تظسير كرده است. بر اساس ايتظس« يقانون عاد» يقانون را در معنا

ه، با وضع يمقامات قوه مجر ينکه در قانون عاديرو، با توجه به انيون در آن مورد، قوه مقتنه خواهد بود. ازاقان
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در  يشود كاه مقاررات دولتايند، مشاهده ميتوانند در آن وضع قاعده نماي، نمير مقررات دولتينامه و سانييآ

 ابطال شده است. يوان عدالت اداريد

 4بناد ابطاال در، يادار عادالت وانياد يعماوم أتياه 1/8/1939ماورخ  1788عنوان نمونه، دادنامه به

 كاه اساتدالل نيا با، تجارت و معدن صنعت، وزارت 79/11/1937 -/م/،1184 شماره محرمانه نامهبخش

در ابطاال  1/81دادناماه شاماره  و اسات قاانون يهااژهيكاارو از و مقنن تيصمح در يموضوع يانگارجرم

مااورخ  77/7117/48717نامااه و ابطااال بخش 1/3/1911مااورخ  77/7791/94237نامااه شااماره بخش

و لزوم  يقانون اساس 11 اص  به مستند ييدارا و ياقتصاد امور وزارت ياتيمال يدرآمدها، معاون 9/11/1911

 بوده است. قانون لهيوس به هااتيمالوضع 

قوه مقننه، با استناد باه  يت موضوعين حدود صمحيينگهبان، تع يشورا نظرات از ياريبس يحوافن، از يهمچن

 در، 11/11/1919مورخ  7231 شماره اظهارنظرعنوان نمونه، در نظرات شورا به دست آمده است. به« قانون»مظهوم 

 مصاوب، هيساور يعرب يجمهور دولت و رانيا دولت نيب جاده  يطر از، يالمللنيب نق وحم  نامهموافقت خصو،

 باه راجاع، نگهباان يشورا 17/17/1981مورخ  7137/97/81 شماره نظرو  ياسمم يشورا  مجل 18/17/1919

 از، وجاوه ريساا و عاوار  وصاول و يبرقارار يچگاونگ و توساعه ساوم برناماه قاانون از يماواد اصم ۀ حيال

 كاه ياسامم يشاورا مجلا ، 13/3/1981 مصاوب يوارداتا يكاالها و خدمات دهندگانارائه كاال، دكنندگانيتول

 اساتظاده اصا  نياا از، مقنناه قاوه مصاوباتباه « قانون»است، افاده  شده صادر 2ياساس قانون 11 اص  به مستند

 (.142، ، 1981نگهبان،  يقات شوراي)مركز تحق شوديم

 متناسب با آن  يو معنا ي، در متن قانون اساس«قانون». انواع استعماالت واژه 4

شاده اسات تاا  ي، ساعين واژه در اصول قانون اساسياستعماالت ا يهاوهين عنوان، با توجه به تنوع در شي  ايدر ذ

شده اسات. در  ييشناسا ين واژه در قانون اساسيوه در نحوه استعمال اياساس، پنج شنيمناسب ارائه شود. برا يمعنا

 خواهد شد   يمناسب آن معرف يقرائن و ظواهر، معنان آنها با توجه به يياينجا، ضمن تب

 نهيبه شکل مطلق و بدون قر« قانون». استفاده از واژه 1

را بادون « قاانون»محول كارده و واژه « قانون» به را يموضوع ضوابط نييتع، ياساس قانون اصول از ياصل يگاه

. مانناد اساتآمده  نيچن، ياساس قانون اصول تعبارا از ياريبس در كههمچنانبه كار برده است.  يد و وصظيچ قيه

« قاانون» واژه از استظاده بر داللت، قرائن و شواهدن مقام، ي. در اگريد اصول ياريبس و 99 ،71 ،74 ،77 ،8 ،2 اص 

 يابازار و كشاور ينايتقن قلاب عنوانبه، ياسمم ياشور مجل  از ريغ ينهاددارد؛ چراكه  «يعاد قانون» يمعندر 

 نظاام کيا در. باه عباارت ديگار، نادارد را امر آن به دادن سامان و يبندچارچوب در ورود تيصمح قانون، از ريغ

ن واژه، باه نحاو مطلا  و يااساتظاده از ا 8،شوديم محسوب يگذارقانوندر عام  مرجع عنوانبه مجل  كه، يحقوق
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. كناد اثباات را موضاوع نياا خمف يانهيقر و ديمؤ نکهاي مگر، است نهاد نيا مصوباتعتاً حم  بر ينه طبيبدون قر

 نياا كاربست است ممکن، ييصورت استثنا به و مهمبسيار  موارد در 13 اص  به ستنداشاره شد، م كههمچنان، البته

 .رديگ انجام يپرسههم  يطر از قوه

 كاه اسات يگريد يريتظس اص  زين اذهان با آشنا و يعرف ميمظاه بر اسناد و متون واژگان حم ن، يعموه بر ا

 و عقاود به راجع اص  نيا، يمدن قانون 774 ماده در كههمچنان .كرد اشاره آن به توانيم شده ادي قاعده تيتقو در

ز با توجه ين« قانون»واژه  ي. در رابطه با وضع عرفاست آمده «هيعرف يمعان بر حم  عقود الظاظ» عبارت با، قراردادها

 نيقاوان باه مردم عامه يحت و دانشگاه انادتاس و يحقوق كارشناسان وكم، قضات، از اعم دانانحقوق رجوع كثرت به

 واژهن ياا از ييابتادا تبادر و يعرف يمعن رسديم نظر به، يحقوق يو ساير هنجارها ياساس قانون با اسيق در، يعاد

 (.1981ان، ياست )كاتوز يدر اذهان قانون عاد

 يبارا يظيتکل تيصمح از ينوع، ين موارد، به موجب قانون اساسيدر اتوان گظت  يبا توجه به آنچه گذشت، م

 تيمسائول باه منجار ،جهينت در و بوده  يوظا از تخل  يمعن به، رسالت نيا انجام عدم كه است شده جاديا مجل 

 .شد خواهدي رهبر و مردم برابر در مجل 

 صاراحت، باه «قاانون»واژه دياكل 177 اصا  مانناد، ماوارد يبرخا در ياساس قانون اصول درالزم به يادآوري است، 

ن وص  استظاده نکارده اسات، اماا يصراحت از ا به مقنن اگرچه زين گريد ياصول در شده است.« يعاد» صظت به موصوف

 مقانن يساو از نيقاوان نياا بيتصاو به ندگانينما يبرخ يسو از تحاصربه  ،يينها يبررس مجل  مذاكراتدر مشرو  

، ياسامم يشاورا مجل  يعموم روابط و يفرهنگ امور ك  اداره. 2و  4عنوان نمونه، رک  اص  )به است شده اشاره يعاد

توان مشاهده كارد كاه باه صاراحت از صاظت يم ياساس قانون مظسر، ريتظاس از يبرخا در ي(، 942-997، ، 1، ج1914

  يوظاا حادود، 11/11/1917ماورخ 4773شاماره  يريه تظسايااستظاده شده است. مثمً، در نظر« قانون» يبرا« يعاد»

 حادود»در عباارت  124در اص  « قانون»دواژه يكه كلسپرده شده است. درحالي يقانون عاد به، كشور ك  يبازرس سازمان

 ، به صورت مطل  آمده است.«كندين مييتع« قانون» را سازمان نيا  يوظا و اراتياخت

  مجلا  و ي، در پاساخ باه رئا71/7/1937مورخ  47743/97/37نامه شماره  ينگهبان ط يارن، شويهمچن

 مجلا  مصاوبه ازمنادين را هااوزارتخاناه ادغاام و وزرا اراتياخت و  يوظا در تحول هرگونه، 199  اص  ير ذيتظس

قاانون ن اصا  معشار باه يارا در ا« قانون»ن شورا، واژه يمعناست كه انين امر، بديا .است دانسته ياسمم يشورا

 (.171، ، 1939، نگهبان يشورا پژوهشکدهدانسته است ) يعاد

قاانون  مقانن(، 124، 91، 99، 97، 71، 74، 77، 8 )مانند اص  ياز اصول قانون اساس يارينکه، در بسيحاص  ا

قارار داده  ياسامم يشورا مجل  ژهيو و يانحصار تيصمح در را موضوعات يبرخ يگذارچارچوب و انيب ياساس

 و ناماهنيايآ وضاع با هيمجر قوه مقامات جمله از، يريگميتصم در صالح مقامات و اركان ريسا كه امعن نيا به .است

 (.737-731، ، 1937، يمؤتمن ييطباطبا) ندينما قاعده وضع امور نيا به راجع توانندينم، يدولت مقررات ريسا
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 «  ياله»و « ياسالم»با صفت « قانون». استفاده از واژه 2

 باه ايمان پايه بر است نظامي اسممي، جمهوريآمده است   7 اص  از دو بند، مانند ياز اصول قانون اساس يبرخدر 

 يجمهور قانون تيحما طيشرا از يکي، 44 اص   يذا ين بنا نهاده شده است. يان قوانيدر ب نياديبن نقش و ياله يوح

ان كارده يب« ن اسمميقوان» حدود از خروج عدم را يدولت و يخصوص ،يتعاون بخش سه در تياز مالک، رانيا ياسمم

احکاام »ن ماوارد، يادر ا« قانون»گذار از واژه د كه مقصود قانونيآين اصول، به دست مياست. از منطوق و ظواهر ا

ظت  توان گين معنا، مياست. با توجه به ا اسمم عتيشر احکام معرفن معنا ياست. به عبارت ديگر، قانون در ا« ياله

 در ماردم نظاراتصارفاً  هانظام آن درها اشاره دارد؛ چراكه نظام ريسااز  ياسمم نظام زيمم فص ، به 7بند دو اص  

 سااطع يو قدس يانيوح منبع از نيقوان ،رانيا ياسمم يجمهور مقدس نظام در كهيدرحال. دارد دخالت يگذارقانون

ن، قانون در ي(. بنابرا778، ، 1، ج1914، ياسمم يشورا مجل  يعموم روابط و يفرهنگ امور ك  اداره) است شده

 .است آن مانند و ينظام و يمال ،ييجزا امور نهيزم در نمونه عنوانبه، اسمم عتيقواعد شر و احکامن اصول شام  يا

 جامعه يف برايلتک و حق موجد يحقوق هنجار عنوانبه« قانون»واژه  يريکارگ. به3

 افاراد ايا فارد يبارا نه،  يتکال و حقوق موجد يحقوق عنوان هنجار، به«قانون»، واژه ياصول قانون اساس يدر برخ

 افاراد از يرياكث گاروه ايا و همه متون، و اسناد يبرخح اينکه يبه كار رفته است. توض جامعه افراد يبرا بلکه، خا،

 باه تاوانيما، اسناد گروه نيا از. است ينيمع افراد به محدود گر،يد يبرخ مخاطب مقاب ، در. رديگيم دربر را جامعه

 يبارا صارفاً كاه كارد اشااره( دستگاه و نهاد کي در كارمندان يبرا خا، وضع جادكنندهيا) يادار يهانامهبخش

 (.97، ، 1984)راسخ،  دارند االجراالزم ۀجنب، نهاد کي كارمندان

 يمعناا در، 112، 111، 111، 111، 172، 29، 77ز اصول يو ن 9اص   14در بند « قانون»رسد، واژه يبه نظر م

 يهنجارهاا هياكلباه  ،ن معناايدر ا« قانون» .است گرفته قرار استظاده مورد يحقوق يهنجارها همه بر طيمح و عام

 نهااد و مرجع به توجه بدونشود و يم اطمق (نامهبخش نامه،نييآ ،ياساس ،يعاد قانونآنها ) عنوان از فارغ يحقوق

 شود.مي يآورد الزاميد و نباي(، هر بانهايا ريغ و هيمجر قوه مقننه، قوه مؤس ، قوه) هنجارها نيا واضع

 هااناماهنييآ همچون يمقررات و نظامات بلکه(، يعاد و ياساس از اعم) يقانون متون تنهانهن معنا، يبا توجه به ا

 .باشند جامعه افراد يبرا يظيتکال و حقوقشام   تواننديم زين

 آمده است  يقانون اساس 29عنوان نمونه، در اص  ن، بهيبنابرا
 که تفسيري از مانع، اصل اين مفاد. است اسالمي شوراي مجلس صالحيت در عادي قوانين تفسير و شرح

عام آن  ين اصل در معنايرا در ا« نيقوان»د واژه ي، بانيست کنندمي قوانين از حق، تميز مقام در دادرسان،

نـه و ين قريز با استناد بـه همـيدانان نحقوق يگفته دانست. برخشيپ يحقوق يهاه هنجاريو مرادف با کل

 پژوهشـگاه  338، ص 4933 ان،يـکاتوزاند )ن معنا اشاره داشتهيتوجه به محدوده مخاطب قانون، به هم

 (.33، ص 4933، هيقضائ قوه
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تاوان باه بناد ي، م127در اصا   يعاد قانون و ياساس قانون بر« قانون» واژه شمول بر يديمؤعنوان ن، بهيهمچن

، تيشاکا به يدگيرساشاره كرد كه  77/3/1937 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و متيتشک قانون« ت»

 .است داده قرار يادار عدالت وانيد تيصمح شمول در زين را ياساس قانون با ريمغا مصوبات از

 «نيا» کينزد اشاره اسم با« قانون»دواژه يکل . استفاده از4

 .شودينم يحقوق يهنجارها ريساشام   و بوده ياساس قانون انگريب صرفاً« قانون»، واژه ياصول قانون اساس يدر برخ

ک واژه يبا اسم اشاره نزد 177و  117ز در اص  يو ن 117اص   3، بند17، 12شود در اص  يمشاهده م همچنان

 كار رفته است.به « قانون»

 قضاائيه قوه و مجريه قوه مقننه، قوه  از عبارتند ايران اسممي جمهوري در حاكم قواي»  آمده است 12در اص  

از اصا   يا در بخشي ،«گردندمي اعمال قانون اين آينده اصول طب  بر، امت امامت و امر مطلقه واليت نظر زير كه

 قاانونِ ايان طبا  او صامحيت كه يينامزدها از يکي ،گيرييأر از پيش روز ده فاصله در هرگاه»آمده است   177

 ريساا و باوده ياساسا قاانون انگريباين امر تنها «. افتدمي خيرأت به هظته دو مدت به انتخابات كند، فوت شده احراز

 . شودينم شام  را يحقوق يهنجارها

 يحقوق ير هنجارهايبا ساا تطابق آن يبا نظر به تعارض « قانون»واژه  يريکارگ. به5

را با نظار باه سلساله « قانون»ن شک  كه واژه يكند، به اياستظاده م« قانون»دواژه ياز كل گذارقانونموارد،  يدر برخ

 تصاميمات»آماده اسات   171برد. مثمً، در اص  ين به كار مير قوانين و در مقام تعار  و تطاب  با سايمراتب قوان

 از کيا هار »...آماده اسات   198از اصا   يا در بخشاي، «باشد كشور قوانين و اسمم ازينمو مخال  نبايد شوراها

 يولا ،دارد را ناماهبخاش صادور و نامهنييآ وضع ح  ،رانيوز أتيه مصوبات و شيخو  يوظا حدود در زين رانيوز

 «....باشد مخال  نيقوان رو  و متن با دينبا مقررات نيا مظاد

 باشد.يم« عام آن يدر معنا يعادهم قانون  و ياساس قانون هم»مشتم  بر « قانون»ن موارد، واژه يدر ا

 مظااد باا نيفارود يهنجارهاا، ضرورت است تاا يحقوق يهنجارها مراتب سلسله اص  يمبنا برح اينکه يتوض

 نظاام در موضاوع نياا كنتارل ايبارگر نباشند، تا آنجاا كاه يکديه و در تعار  با دهماهنگ بو نيفراز يهنجارها

 قاوه اركاان ،نهادهاا نيا جمله از .اندشده ينيبشيپ ياساس مقنن يسو از يمتعدد ينهادها و مقامات، رانيا يحقوق

 اصاول اسااس بار كاه باشنديم يعموم يهادادگاه و كشور ك  يبازرس سازمان ،يادار عدالت وانيد چون ه،يقضائ

 باا يمحلا يشاوراها و هيمجر قوه مصوبات انطباق يبررس خود تيفعال از يبخش عنوانبه ،ياساس قانون از يمتعدد

 .دارند عهده بر را نيقوان

از انطباق و عدم تعار   يول ،كندياستظاده م« قانون»دواژه يبه شک  مطل  از كل گذارقانونكه  ين، زمانيبنابرا

 آن را در نظر دارد. عام مظهوم در يعاد و ياساس قانون مظهوم دو هرد، يگوين سخن ميگر قوانيآن با د
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 گيريجهينت

و اساتعمال  يريكارگبه لحاظ انواع به ياساس قانون واژگان نيپركاربردتراز  يکيعنوان به ،«قانون» ييواژه چندمعنا

مختلا   يپانج معناا ين باه دسات آماده، داراين و توجه به قرائن، ظواهر و منطوق قاوانيآن، كه از استقرا در قوان

. قاانون 4در مظهوم عاام؛  يحقوق ي. هنجارها9عت اسمم؛ ي. احکام شر7خا،؛  يبه معنا يعاد. قانون 1باشد  يم

 عام. يدر معنا يو قانون عاد ي. قانون اساس1؛ ياساس

 ريتظاسا ارائه نهيزم و زدوده ياساس قانون اصول يمحتوا و مظاد از را ابهامات ياريبس تواندين معنا، ميتوجه به ا

 و ضاد و متعاار  يريتظاسا ارائه به منجر توانديم ،مهم نيا به توجه عدم كه همچنان. آورد مفراه را متن از متقن

 شود. ياساس قانون اصول از ضينق
  _____________________________________________________ هانوشتپي

1 .canon ب يو قر يبه همان معن يوناني، در «نمونه»و  «قاعده» ،«يريگاس اندازهيمق»ن ي، در الت«عصا»ا ي «قاعده»انگلوساكسن،  يهاندر زبا
سانجش  يبارا يزانيم»، ين معاني  اياست. از تلظ «يو چوبدست ين» يبه معن، يسيباشد. در انگليم Caneو  Kanna يونانيگر يلظ  د يبه معنا

 د.يآيبه دست م «ح  و ناح  و سزا و جزا
 يسيتوپ كه در انگل يبه معن، Canon يد با واژه فرانسوينبا ،را دارد يهود و نصارين يعت( ديرا كه مظهوم مقررات )شر Canon يسيكلمه انگل. 7

 .اشتباه كرد، شودينوشته م Cannonمکرر و به صورت  nبا حرف 
 آراء به ميمستق مراجعه و يپرسهمه راه از مقننه قوه اعمال است ممکني، فرهنگ و ياجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد مهم اريبس مسائ  درا  13 . اص 9

 . برسد مجل  ندگانينما مجموع سوم دو بيتصو به ديباي، عموم آراء به مراجعه درخواست. رديگ صورت مردم
 از طاي پا ، آن مصاوبات و شودمي تشکي  مردم منتخب نمايندگان از كه است اسممي شوراي مجل  طري  از مقننه قوه ا اعمال 18. اص   4

 .گرددمي ابمغ قضائيه و مجريه قوه به اجرا براي آيد،مي بعد اصول در كه مراحلي

 مردم آرا به مراجعه مستقيم و پرسيهمه راه از مقننه قوه اعمال است ممکن، فرهنگي و اجتماعي، سياسي، اقتصادي مهم بسيار مسائ  ا در 13اص  

 .برسد مجل  نمايندگان مجموع سوم دو تصويب به بايد، عمومي آرا به مراجعه گيرد. درخواست صورت
 اسات ملات تمام درباره ملت تمام ميتصم محصول قانون كه معنا نيا به داند؛يم ياجتماع قاعده کي را قانون روسو ژاک ژان، عنوان مثال. به 1

 در و صاادر شاده كنناد،يم تيتبع او از كه يكسان به خطاب است و حاكم فرمان يمعنا به قانون ،بنتام يهاشهيدر اند .(118،  ،1918)روسو، 
 .(19 ، ،1984)راسخ،  ديرس خواهند مجازات به فرمان، آن از يچيسرپ صورت

 زيان و يقاانون اراتيااخت و  يوظا در رييتغ هرگونه ،499 اص  خصو،ب ي،اساس قانون اصول وضو  به توجه با  استآمده  يريه تظسيدر نظر. 1
 و رانياوز اراتيااخت و تيمسائول در يرييتغ مجل ، بيتصو از قب  تا و برسد ياسمم يشورا مجل  بيتصو به ديبا وزارتخانه، چند اي دو ادغام

 اعتماد يرأ اخذ به ازين و شده محسوب ديجد ريوز صورت هر در شده، ادغام اي ديجد يهاوزارتخانه ريوز. آمد نخواهد وجود به يقبل يهاوزارتخانه
 .دارد ياسمم يشورا مجل  از
 .شوديم مشخص قانون موجب به ياتيمال  يتخظ و يبخشودگ و تيمعاف موارد. قانون موجب به مگر شودينم وضع اتيمال نوع چيه -11 ص . ا2
 وضع كند. قانون توانديم ياساس قانون در مقرر حدود در مسائ  عموم در ياسمم يشورا جل م -21. اص  8
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 ر.انتشا يسهام شركت ن،تهرا ،رانيا يحقوق نظام در مطالعه و حقوق علم مقدمه ،1983 ،ااااا 
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