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تحليل ابعاد معناشناختي لفظ «قانون»
در اصول قانون اساسي
ايوب نوراللهي /دانشجو سطح 4فقه و اصول حوزه علميه قم و دانشجو دكتراي تاريخ دانشگاه باقرالعلوم 

 فاطمه قدرتي /استاديار گروه الهيات دانشگاه ياسوج

f.ghodrati@yu.ac.ir

دريافت 1931/72/72 :ـ پذيرش1931/71/19 :

چكيده
قانون اساسي ايران ،مهمترين قانون كشور و ميثاق ملي است كه پيگيري يا نظارت بر اجراي صحيح آن ،در نظاامبخشاي
به جامعه بسيار حياتي است .در اين راستا ،در گام نخست ،فهم صحيح مراد قانونگذار ،باهوياژه در رابطاه لظا «قاانون»
بهعنوان يکي از واژگان چندمعنايي و پركاربرد در اصول قانون اساسي ضاروري مينماياد .ازايانرو ،ايان مقالاه باه رو
توصيظي -تحليلي و مراجعه به منابع مدون حقوقي و به شيوه استقرايي و با توجه باه مشارو ماذاكرات مجلا بررساي
نهايي قانون اساسي ،مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي ،قوانين عادي و رويههاي اساسي ،پنج معناي مختلا باراي
اين واژه شناسايي شده است .اين معاني عبارتناد از  .1قاانون عاادي باه معنااي خاا .7 ،،احکاام شاريعت اسامم.9 ،
هنجارهاي حقوقي در مظهوم عام .4 ،قانون اساسي .1 ،قانون اساسي و قانون عادي در معنااي عاام .در هرياک از اصاول
قانون اساسي ،معناي مورد نظر قانونگذار ،با توجه به انواع كاربرد و شيوه استعمال اين لظ در آن اصا خاا ،،معرفاي و
تبيين شده است.
كليدواژهها لظ قانون ،ابعاد معناشناختي ،اصول قانون اساسي
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بيان مسئله

سؤال از چيستي واژة «قانون» (با توجه به اينکه جزء واژگان چندمعنايي دانش حقوق است) در هر ماتن حقاوقي ،از
جمله سؤاالت بنيادي است و در رابطه با اصليترين متن قانوني ياک جامعاه ،يعناي قاانون اساساي ،كاه از جهات
محتوايي در رأس نظام حقوقي و سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي در جامعه قرار دارد ،به هيچ روي قاب مقايسه باا
ديگر متون قانوني نخواهد بود.
ابتدا ممحظه ميشود كه واژه «قانون» در بسياري از اصول قانون اساسي به كار رفته است ،اصولي چون بناد 2
و  ،14اصااا ،11 ،14 ،19 ،17 ،11 ،42 ،41 ،44 ،93 ،98 ،92 ،91 ،94 ،99 ،97 ،71 ،74 ،77 ،77 ،19 ،8 ،2 ،4 ،9
 177 ،81 ،21 ،14 ،17 ،12و اصول متعدد ديگر .در تمام اين موارد ،با توجه به مشارو ماذاكرات مجلا

بررساي

نهايي قانون اساسي ،نظرات شوراي بازنگري قانون اساسي ،ظواهر و منطوق اصول قانون اساسي مشااهده ميشاود
كه «قانون» در معاني متعددي همچون ،خود قانون اساسي ،قانون عادي ،معناي عام هنجارهااي حقاوقي و احکاام

شريعت اسممي و ...به كار رفته است.
با توجه به اينکه يافتن مظهوم صحيح واژه «قانون» ،در استعمال گونااگون آن در اصاول قاانون اساساي ،آثاار
مهمي همچون مشخص شدن حدود صمحيت نهادهاي مذكور در قانون اساسي ،تعيين حادود و قلمارو صامحيت
موضوعي نهادهاي قاعدهگذار در وضع قواعد حقوقي ،كمک به مظسر در ابهام زدايي از برخي اصول و ارائاه تظاساير
همگون ،متقن و قاب دفاع از متن اصول ،به دنبال خواهد داشت ،ارائه يک ممک و ضابطه در دساتيابي باه معنااي
مورد نظر قانونگذار از اين واژه ،در هر استعمال ،بسيار ضروري است .دستيابي به ايان مهام ،مساتلزم پاساخ باه دو
سؤال كليدي است
 .1واژه «قانون» به چند شيوه در كمم قانونگذار و ذي اصول قانون اساسي استعمال شده است؟
 .7در هر يک از انواع استعماالت اين واژه ،معناي مورد نظر بر اساس چه قرائن و شواهدي ،قاب دسترسي است؟
برايناساس ،در اين پژوهش ضمن ريشهشناسي و تبيين مظاهيم مختل واژه «قانون» بهعنوان يک دانش ،واژه
چندمعنايي در متون حقوقي و مواد قانوني ،با مراجعه به مشرو ماذاكرات مجلا بررساي نهاايي قاانون اساساي،
مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي ،قوانين عاادي و روياههاي اساساي ،نظارات تظسايري و تطبيقاي شاوراي
نگهبان ،انواع استعماالت و شيوههاي بهكارگيري اين لظ  ،در قانون اساساي تبياين شاده و باا اساتناد باه قارائن و
امارات ،معناي متناسب به هر شيوه استعمال به دست آمده است.
 .1مفهومشناسي واژه «قانون»

درخصو ،اص و ريشه واژه «قانون» اتظاق نظر وجود ندارد .سه ديدگاه در ايان زميناه بياان شاده اسات (بکاري،
)94-91 ، ،7717
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 .1بنا به نظر برخي ،لظ «قانون» عربياالص نيست ،بلکه از واژههاي دخيا در عرباي مايباشاد كاه از واژه
التين « ،»kanonيعني خط كش ،مأخوذ است .دلي اين گروه ،تشابه آوايي باين لظا «قاانون» و« »kanonو
نزديک بودن معناي اين دو و احتمال معرب شدن اين كلمه ،در اثار تعاما فرهنگاي مياان اسامم و غارب اسات
(محمصاني.)14-17 ، ،1387 ،
 .7اين گروه در غيرعربي بودن و معرب بودن اين واژه ترديد نادارد ،اماا آن را ماأخوذ از زباان روماي ،فارساي،
سرياني يا عبري دانستهاند .همچنانكه در كتاب مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،قاانون لغتاي ساريانياا باه معناي
خطكش ا دانسته است (جعظري لنگرودي ،1928 ،ج  .)7841 ، ،4در كتاب لغت برهان قاطع آماده اسات كلماه
«قانون» از واژه يوناني « »canonگرفته شده است (برهان ،1987 ،ج  ،9ذي واژه) »canon« .كاه باه فرانساه
« »Loiو به انگليسي « »Lawترجمه ميشود ،1برخي لغتشناسان و محققاان آن را واژه سارياني ميدانناد كاه
وارد زبان عربي شده است (بستاني ،1339 ،ذي واژه؛ راساخ .)11 ، ،1984 ،در كتااب لغات تـا العـرو  ،واژه
قانون را يک لغت يوناني يا فارسي دانسته است (زبيدي1414 ،ق ،ذي واژة قانون) .كتاب لغت دهخـدا ،اصا ايان
واژه را سامي دانسته است (دهخدا ،1922 ،ج .)12931 ، ،11
 .9سومين گروه ،اعتقاد دارد كه «قانون» لظظاً و اصم ًًعربي بوده و اص آن «قن» اسات .طبا عقياده ايان
گروه ،قانون به لحاظ شکلي بر وزن «فاعول» است كه بار كماال و باذل و جهاد داللات دارد (عمياد، ،1912 ،
.)1112
به عقيده ايشان ،وجود تشابه بين لظ «قانون» و » «kanonيا » ،7«canonدلي بار غيرعرباي باودن آن
نيست و تغيير حذف «كاف» به «قاف» چندان موجه نيست؛ زيرا حارف «ک» مثا حارف «ژ» ياا «گ» فارساي
نيست كه نياز به تعريب داشته باشد.
به نظر ميرسد ،ديدگاه سوم با توجه به داليلي كه در توجيه مشابهت با واژگان هممعناا در سااير زبانهاا ارائاه
ميكند ،منطقيتر و صحيحتر باشد.
صرف نظر از بحث ريشهشناسي ،براي اين واژه ،در زبان فارسي و عربي معنااي متعاددي بياان شاده اسات .از
جمله «رسم و رو »« ،خطكش و مقياس» (فيروزآبادي1417 ،ق ،ذي واژه؛ ابنمنظاور1414 ،ق ،ذيا «قاانون»؛
جعظري لنگرودي ،1928 ،ج« ،)7841 ، ،4امري كلي كه بر جزئياتش منطب گردد و احکام جزئيات از آن شناخته
شود» (معين« ،)7172 ، ،1988 ،احکام الزمالرعايه دستگاههاي حکومتي و سران كشور»« ،قواعدي كاه در ساير
تاريخي جامعه به صورت طبيعي ،يا از سوي مقامات صالح و با رسالت ايجاد نظم و برقراري عدالت ايجاد ميشاود»،
آمده است (معين ،1988 ،ج 7172 ، ،7؛ انوري ،1981 ،ج .)1412 ، ،1
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«قانون» در اصطالح حقوقدانان

«قانون» در معناي خا ،حقوقي ،به چند صورت تعري شده است
« .1قانون معرّف و مرادف با مصوبات قوه مقننه ،بهعنوان مركز ثق نظام هنجارگذاري جامعاه اسات» (نجظاي
اسظاد و محسني74 ، ،1981 ،؛ كاتوزيان.)177 ، ،1983 ،
البته بهعنوان يک استثنا ،بايد به اين نکته توجه داشت كه در نظام حقوقي ايران ،مستند به اصا  ،913برخاي از
قوانين عادي برآمده از فرايند همهپرسي بوده و طري همهپرسي و مراجعه به آراي عمومي نيز طريقاي اساتثنايي در
وضغ قانون محسوب ميشود (كاتوزيان .)771 ، ،1982 ،در اين معنا ،قانون مارادف باا قاانون عاادي در معنااي
خا ،ميباشد .قانون عادي در اين معنا ،هر قانوني است كه مطاب با فرايند پيشبيني شاده در قاانون اساساي باه
تصويب مجل

رسيده باشد .با توجه به اصول  18و  13قانون اساسي ،وضع قانون در مجل  ،به دو طري پذيرفتاه

شده است كه شام مصوبات مجل

(اص  )18و نتايج همهپرسي تقنيني (موضوع اص  )13ميباشد كاه هار دو،

مشمول عنوان قانون عادي در معناي خا ،خواهد بود.

4

 .7قانون معرّف و مرادف با قانون عادي در معناي عام و وسيع آن ،كه شام همه قوانين غير از قاانون اساساي
است .در اين معنا ،قانون عموه بر مصوبات مجل
مجل

شام مصاوبات مجماع تشاخيص مصالحت نظاام ،مصاوبات

خبرگان رهبري (اص  178قانون اساسي) ،تصميمات قوه مجريه كاه در قالاب تصاويبنامهها و نظامهااي

وزارتي ،آييننامهاي اجرايي مقرر ميشود.
الزم به يادآوري است كه معناي ارائه شده در صورت اول و دوم ،درواقع تعري «قانون» از جهت شاکلي اسات
كه مظهوم و مصادي قانون ،فارغ از خصوصيات و ويژگيهاي محتوايي آن ،صارفاً باا توجاه باه ماهيات نهادهااي
قاعدهگذار كيظيت وضع و اصم و بازنگري در قوانين تبيين شدهاند .مظهاوم «قاانون» از جهات شاکلي« ،در برابار
عرف قرار دارد و به معنااي مقاررات الزماالجراياي اسات كاه پا

از طاي تشاريظات خاصاي ،از طارف يکاي از

سازمانهاي صالح دولت وضع شده است» (كاتوزياان177 ، ،1983 ،؛ قاضاي شاريعتپنااهي.)181 ، ،1981 ،
البته بايد توجه داشت كه معناي شکلي قانون ،در دو معناي عام و خا ،استعمال ميگاردد .در معنااي عاام ،مرجاع
خاصي بهعنوان واضع قانون در نظر گرفته نشده ،بلکه قانون هرگونه مقررة الزماالجرايي است كه با طي تشاريظات
قانوني الزم ،توسط هر يک از مقامات يا نهادهاي ذيصم عمومي وضع گردد؛ خواه ايان ساازمان قاوه مقنناه ياا
رئي

دولت ،يا يکي از اعضاي قوه مجريه باشد .بنابراين ،در معنااي خاا ،،مرجاع صاالح در تشاريع و وضاع آن،

مشخصاً مجال

(مجل

مقننه يا مجل

مؤسسان) يا پارلمانهاي قانونگذاري خواهاد باود (طباطباايي ماؤتمني،

 .)791 ، ،1921برايناساس ،ميتوان گظت تصويبنامه و نظامنامۀ وزارتي كه توسط قوة مجريه مقرر ميشود ،به
اين معني قانون نميباشد (جعظري لنگرودي.)31 ، ،1984 ،
برخي حقوقدانان نيز با تظکيک معناي اصطمحي عام و خا ،قانون از جهت شکلي ،اين واژه را اينگونه معنا كردهاند
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قانون در معناي عام عبارت است از :مجموعه قواعدي که بر اسا

آن رفتار افراد و روابط آنها بـا

يکديگر تنظيم ميشود و از طرف حکومت با ضمانت اجرايي تحميل ميشود .اما در معنـاي خـاص،
قانون به قواعدي گفته ميشود که از سوي قوه مقننه تصويب ميشود يا از راه همهپرسي عمومي به
تصويب ميرسد (کاتوزيان ،4982 ،ص .)334

به بيان ديگر« ،قانون به معناي عام كلمه ،مجموع قواعد الازامآور و مصاوب مقاماات صامحيتدار اسات و شاام
تصويبنامهها ،آييننامهها ،نظامنامهها و ...ميشود و در معناي خا ،كلمه ،مظهوم فني و مخصو ،به خاود دارد و
در رژيمهاي مبتني بر قانون اساسي ،به معناي مصوبات پارلمان است» (علومي.)19 ، ،1948 ،
در نهايت ،در تعري شکلي ،تکيه بر تصويب ماتن از ساوي قاوه مقنناه ،فاارغ از خصوصايات و ويژگايهااي
محتوايي آن است؛ به اين معنا كه محتوا و مدلول آن ،الزام يا اذن و اباحه خواهد بود و شام مصادي فراواني اسات
و اختصا ،به مورد معين ندارد (جعظري لنگرودي3 ، ،1984 ،؛ فم زاده )91-94 ، ،1931 ،و فرق آن با سااير
هنجارهاي رفتاري ،اين است كه عدم پيروي از آن ،عک العم دستگاه حکومتي را به دنبال دارد و حکومت اجاراي
آن را تضمين كرده است (فم زاده .)91 ، ،1931 ،الزم به يادآوري است كه ارائه چنين تعريظي از قانون ،بهعنوان
متون مصوب قوه مقننه ،يکي از نمودها و نتايج اص استقمل قوا در جامعه است.
 .9در برخي متون ،با نگاه محتوايي به قانون و فارغ از مقام و مرجع مصوب ،معتقدند قانون هر هنجاار حقاوقي
است كه واجد خصوصياتي چند ،از جمله استمرار ،الزماالجراء نوعي بودن و معطوف به آينده باشد.
اما معناي اصاي ايان كليادواژه در ايان تعريا

هنجارهااي حقاوقي داراي ضامانت اجارا و مصاوب مرجاع

صمحيتدار خواهد بود (جعظري لنگرودي118 ، ،1928 ،؛ علومي119 ، ،1948 ،؛ راساخ.)91-78 ، ،1984 ،
در اين معنا ،قانون فارغ از عنوان اطمق شده بر آن (قانون عاادي ،اساساي ،آيينناماه ،بخشناماه ،قاانون اماري و
تکميلي و )...و نيز بدون توجه به مرجع و نهاد واضع اين هنجارها (قوه مؤس  ،قوه مقننه ،قوه مجريه ،و ،)...بر هماه
موارد فوق قاب تطبي خواهد بود؛ زيرا زماني كه با نگاه محتوايي با قانون مواجه شويم ،سخن از ماهيات و چيساتي
قانون خواهد بود و قانون بهعنوان مظهوم تظسيربردار ،در نگاه هر انديشمندي تظسير و معناي خاصي دارد كه برآماده
از نظريههاي مبنايي در باب «هستي»« ،معرفت» و «ارز » است كه در ذهن مظسر شک گرفته است 1.بناابراين،
مظهوم قانون در اين حالت ،يک مظهوم نظري و به همين دلي اختمفي است و داياره مصاادي آن گساترده اسات
(راسخ .)11 ، ،1984 ،البته در همه اين موارد ،اين واژه معناي اصي خود (هنجاار حقاوقي داراي ضامانت اجارا و
مصوب مرجع صمحيتدار) را حظ كرده است.
 .4قانون مرادف با قانون اساسي ،بهعنوان قواعدي كه در چارچوب نظام حکومتي ،صمحيت قاواي حکاومتي و
حقوق و آزاديهاي بنيادين افراد را دربر دارند .با توجه به محتواي آن ،مرجاع و تشاريظات وضاع و نحاوه اصام و
بازنگري در آن نيز با قوانين عادي متظاوت است (كاتوزيان.)972 ، ،1982 ،
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اساساً تمايز قانون اساسي از قوانين عادي را ميتوان بر مبناي دو رويکرد (تظکياک محتاوايي و تظکياک
شکلي) انجام داد از جهت محتاوايي ،قاانون اساساي گاروه قواعادي اسات كاه چاارچوب نظاام حکاومتي،
صمحيت قواي حکومتي و حقوق و آزاديهاي بنيادين افراد را دربار دارد .از جهات شاکلي ،باه تماايزات آن
نسبت به قانون عادي از جهت مرجع و تشريظات وضع و نحوه اصام و باازنگري توجاه ميشاود (پاروين و
اصمني.)97 ، ،1931 ،
 .1بر اساس نگاه اسممشناسانه در مواردي ،محققان قانون را معادل قانون الهي مايگيرناد و تقناين در جامعاه
اسممي را همان تشريعات الهي دانستهاند كه نيکبختي و كماال عماومي ،نتيجاۀ غاايي آن اسات و تنظايميافتاۀ
شعوري باالتر از عق و خرد بشري ،يعني وحي ،ميباشد .بر اين مبنا ،معتقدند اگر قانون در محادوده ضاوابط الهاي
باشد ،در حقيقت مبتني بر عق خواهد بود (جوادي آملي.)171 ، ،1921 ،
البته واژه «قانون» معناي اصطمحي كمتر مورد اساتعمال فقهاا باوده و باه جااي قاانون كلماات« ،شارع»،
«شريعت» و «حکم شرعي» را به كار بردهاناد (محمصااني ،1387 ،ج  .)17 ، ،1جعظاري لنگارودي ،در تعريا
«قانون» در «فقه اسممي» مينويسد
در فقه به چيزي قانون يا (قانون شرع) گفته ميشود که داراي خصوصيات زير باشد:
الف .کلي باشد ،خواه الزامي باشد مانند «اوامر و نواهي» و خواه غيرالزامي باشد (مسـتحبات و مکروهـات) ب .از
طريق وحي رسيده باشد ،خواه به صورت قرآن و خواه به صورت احاديث  .جنبه دوام داشته باشد ،ولـو اينکـه
بهعنوان اضطرار ،موقتاً در بعضي از اماکن ،يا اعصار بدل پيدا کند (جعفري لنگرودي ،4928 ،ص .)248

 .3اهميت واژهشناسي «قانون» دراصول قانون اساسي

واژهپژوهي «قانون» در اصول قانون اساسي ،آثار مهمي را براي مجريان قانون ،نهادهاي قاعدهگذار و نياز مظساران
قانون اساسي دارد .در اينجا به چند مورد اشاره ميشود
 .1مشخص شدن حدود صالحيت نهادهاي مذکور در قانون اساسي

بهطوركلي ،هرگاه اصلي از اصول قانون اساسي «تعيين ضاوابط موضاوعي» را باه «قاانون» محاول كارده باشاد،
همچنانكه در بسياري از عبارات ،ذي اصول قاانون اساساي چناين اسات (مثا اصاول  71 ،74 ،77 ،2 ،8و ،)99
شناخت صحيح معناي قانون در آن اص  ،بيانگر مرجع صمحيتدار براي هنجارگذاري در آن موضاوع خواهاد باود.
همچنانكه در سؤالي از شوراي نگهبان ،در رابطه با اص  198و تشريح واژه «قوانين» ،مندرج در ايان اصا  ،آماده
است كه آيا واژه «قوانين» قاب تسري به قانون اساسي نيز ميباشد ،يا تنها قانون عادي را شاام ميشاود؟ ياا باه
داللت قسمت اخير ،اص  81قانون اساسي ناظر به قوانين عادي است؟
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در قسمت اخير اص  198آمده است «تصويبنامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسايونهااي ماذكور
مجل

در اين اص  ،ضمن ابمغ براي اجرا ،به اطمع رئي

شوراي اسممي مايرساد ،تاا در صاورتي كاه آنهاا را

برخمف قوانين بيابد ،با بيان دلي براي تجديد نظر ،به هيأت وزيران بظرستد».
اگر واژه «قوانين» در اين اص  ،شام قانون اساسي نيز باشد ،رياست مجل

شوراي اسممي ،مسئوليت

تطبي مصوبات دولت با قانون اساسي را خواهد داشت .در غير اين صورت ،تنها مصوبات دولات را باا قاانون
عادي تطبي خواهد كرد.
شوراي نگهبان در پاسخ (در نظريه شماره  ،7711مورخ  ،)1921/1/11قاانون را در ايان بخاش ،شاام قاانون
اساسي ندانسته است .در يک مورد ديگر ،مجل

شوراي اسممي در يک نامه استظساريه ،در خصو ،معناي قاانون

در اص  ،199از شوراي نگهبان سؤال كرده است .در اين نامه آمده است به استناد اص  38قاانون اساساي تظساير
اص  499آن قانون ،به شر ذي مورد تقاضاي مجل

شوراي اسممي ميباشد

اوالً ،با توجه به قسمت نخست اص  199قانون اساسي ،كه بر معرفي وزرا به مجل
رئي

شوراي اساممي توساط

جمهور براي رأي اعتماد تصريح دارد ،آيا با تغيير اساسي در وظاي و اختيارات هر يک از وزارتخانهها ،معرفاي

وزير جديد به مجل

و اخذ رأي اعتماد براي وي ،از جمله تکالي رئي

جمهور ميباشد يا خير؟

ثانياً ،با عنايت به قسمت اخير اص  199قانون اساسي ،كه تعداد وزيران و حدود اختياارات هار ياک از آناان را
موكول به تعيين «قانون» نموده است ،آيا عنوان ،وظاي و اختيارات وزارتخاناه جديادي كاه باا ادغاام دو ياا چناد
وزارتخانه ،يا انتزاع بخشي از وظاي يکي از آنها ،تشکي ميگردد ،بايد به تصويب مجل
از اختيارات رئي

شوراي اسممي برسد ،يا

جمهور و يا هيأت وزيران ميباشد؟

شوراي نگهبان در طي نامه شماره  37/97/47743مورخ  ،1937/7/71در پاسخ به رئي

مجلا

در تظساير از

ذي اص  ،499هرگونه تحول در وظاي و اختيارات وزرا و ادغام وزارتخانههاا را نيازمناد مصاوبه مجلا

شاوراي

اسممي دانسته است 1.اين به معناي آن است كه قانون را در اين اص  ،مارادف باا «قاانون عاادي» دانساته اسات
(پژوهشکدة شوراي نگهبان.)117 ، ،1939 ،
 .2تعيين حدود و قلمرو صالحيت موضوعي نهادهاي قاعدهگذار در وضع قواعد حقوقي

در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،مشاهده ميشود كه در بسياري از موارد ،ابطاال مقاررات دولتاي،
مستند به نوع برداشت از واژه «قانون» در اصول قانون اساسي بوده است؛ به اين معنا كه ديوان عدالت اداري،
قانون را در معناي «قانون عادي» تظسير كرده است .بر اساس اين تظسير ،تنها مرجع صمحيتدار براي وضع
قانون در آن مورد ،قوه مقتنه خواهد بود .ازاينرو ،با توجه به اينکه در قانون عادي مقامات قوه مجريه ،با وضع
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آييننامه و ساير مقررات دولتي ،نميتوانند در آن وضع قاعده نمايند ،مشاهده ميشود كاه مقاررات دولتاي در
ديوان عدالت اداري ابطال شده است.
بهعنوان نمونه ،دادنامه  1788ماورخ  1939/8/1هياأت عماومي دياوان عادالت اداري ،در ابطاال بناد4
بخشنامه محرمانه شماره /1184م 1937/11/79 -،/وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،با اين اساتدالل كاه
جرمانگاري موضوعي در صمحيت مقنن و از كاارويژههااي قاانون اسات و دادناماه شاماره  81/1در ابطاال
بخشنامااه شااماره  94237/7791/77مااورخ  1911/3/1و ابطااال بخشنامااه  48717/7117/77مااورخ
 ،1911/11/9معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مستند به اص  11قانون اساسي و لزوم
وضع مالياتها به وسيله قانون بوده است.
همچنين ،از فحواي بسياري از نظرات شوراي نگهبان ،تعيين حدود صمحيت موضوعي قوه مقننه ،با استناد باه
مظهوم «قانون» در نظرات شورا به دست آمده است .بهعنوان نمونه ،اظهارنظر شماره  7231مورخ  ،1919/11/11در
خصو ،موافقتنامه حم ونق بينالمللي ،از طري جاده بين دولت ايران و دولت جمهوري عربي ساوريه ،مصاوب
 1919/17/18مجل

شوراي اسممي و نظر شماره  81/97/7137مورخ  1981/17/17شوراي نگهباان ،راجاع باه

اليحۀ اصم ماوادي از قاانون برناماه ساوم توساعه و چگاونگي برقاراري و وصاول عاوار
توليدكنندگان كاال ،ارائهدهندگان خدمات و كاالهاي وارداتاي مصاوب  ،1981/3/13مجلا

و سااير وجاوه ،از

شاوراي اساممي كاه

مستند به اص  11قانون اساسي 2صادر شده است ،افاده «قانون» باه مصاوبات قاوه مقنناه ،از ايان اصا اساتظاده
ميشود (مركز تحقيقات شوراي نگهبان.)142 ، ،1981 ،
 .4انواع استعماالت واژه «قانون» ،در متن قانون اساسي و معناي متناسب با آن

در ذي اين عنوان ،با توجه به تنوع در شيوههاي استعماالت اين واژه در اصول قانون اساسي ،ساعي شاده اسات تاا
معناي مناسب ارائه شود .برايناساس ،پنج شيوه در نحوه استعمال اين واژه در قانون اساسي شناسايي شده اسات .در
اينجا ،ضمن تبيين آنها با توجه به قرائن و ظواهر ،معناي مناسب آن معرفي خواهد شد
 .1استفاده از واژه «قانون» به شکل مطلق و بدون قرينه

گاهي اصلي از اصول قانون اساسي ،تعيين ضوابط موضوعي را به «قانون» محول كارده و واژه «قاانون» را بادون
هيچ قيد و وصظي به كار برده است .همچنانكه در بسياري از عبارات اصول قانون اساسي ،چنين آمده اسات .مانناد
اص  99 ،71 ،74 ،77 ،8 ،2و بسياري اصول ديگر .در اين مقام ،شواهد و قرائن ،داللت بر استظاده از واژه «قاانون»
در معني «قانون عادي» دارد؛ چراكه نهادي غير از مجل

شوراي اسممي ،بهعنوان قلاب تقنيناي كشاور و ابازاري

غير از قانون ،صمحيت ورود در چارچوببندي و سامان دادن به آن امر را نادارد .باه عباارت ديگار ،در ياک نظاام
حقوقي ،كه مجل

بهعنوان مرجع عام در قانونگذاري محسوب ميشود 8،اساتظاده از ايان واژه ،باه نحاو مطلا و
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بدون قرينه طبيعتاً حم بر مصوبات اين نهاد است ،مگر اينکه مؤيد و قرينهاي خمف ايان موضاوع را اثباات كناد.
البته ،همچنانكه اشاره شد ،مستند به اص  13در موارد بسيار مهم و به صورت استثنايي ،ممکن است كاربست ايان
قوه از طري همهپرسي انجام گيرد.
عموه بر اين ،حم واژگان متون و اسناد بر مظاهيم عرفي و آشنا با اذهان نيز اص تظسيري ديگري اسات كاه
در تقويت قاعده ياد شده ميتوان به آن اشاره كرد .همچنانكه در ماده  774قانون مدني ،اين اص راجع به عقاود و
قراردادها ،با عبارت «الظاظ عقود حم بر معاني عرفيه» آمده است .در رابطه با وضع عرفي واژه «قانون» نيز با توجه
به كثرت رجوع حقوقدانان اعم از قضات ،وكم ،كارشناسان حقوقي و استادان دانشگاه و حتي عامه مردم باه قاوانين
عادي ،در قياس با قانون اساسي و ساير هنجارهاي حقوقي ،به نظر ميرسد معني عرفي و تبادر ابتادايي از ايان واژه
در اذهان قانون عادي است (كاتوزيان.)1981 ،
با توجه به آنچه گذشت ،ميتوان گظت در اين موارد ،به موجب قانون اساسي ،نوعي از صمحيت تکليظي باراي
مجل

ايجاد شده است كه عدم انجام اين رسالت ،به معني تخل از وظاي بوده و در نتيجه ،منجار باه مسائوليت

مجل

در برابر مردم و رهبري خواهد شد.
الزم به يادآوري است ،در اصول قانون اساسي در برخاي ماوارد ،مانناد اصا  177كليادواژه «قاانون» ،باه صاراحت

موصوف به صظت «عادي» شده است .در اصولي ديگر نيز اگرچه مقنن به صراحت از اين وص استظاده نکارده اسات ،اماا
در مشرو مذاكرات مجل

بررسي نهايي ،به صراحت از سوي برخي نمايندگان به تصاويب ايان قاوانين از ساوي مقانن

عادي اشاره شده است (بهعنوان نمونه ،رک اص  4و  .2اداره ك امور فرهنگي و روابط عمومي مجل

شاوراي اساممي،

 ،1914ج ،)942-997 ، ،1يا در برخي از تظاسير ،مظسر قانون اساسي ميتوان مشاهده كارد كاه باه صاراحت از صاظت
«عادي» براي «قانون» استظاده شده است .مثمً ،در نظرياه تظسايري شاماره  4773ماورخ ،1917/11/11حادود وظااي
سازمان بازرسي ك كشور ،به قانون عادي سپرده شده است .درحاليكه كليدواژه «قانون» در اص  124در عباارت «حادود
اختيارات و وظاي اين سازمان را «قانون» تعيين ميكند» ،به صورت مطل آمده است.
همچنين ،شوراي نگهبان طي نامه شماره  37/97/47743مورخ  ،1937/7/71در پاساخ باه رئاي

مجلا

و

تظسير ذي اص  ،199هرگونه تحول در وظاي و اختيارات وزرا و ادغاام وزارتخاناههاا را نيازمناد مصاوبه مجلا
شوراي اسممي دانسته است .اين امر ،بدينمعناست كه اين شورا ،واژه «قانون» را در ايان اصا معشار باه قاانون
عادي دانسته است (پژوهشکده شوراي نگهبان.)171 ، ،1939 ،
حاص اينکه ،در بسياري از اصول قانون اساسي (مانند اص  ،)124 ،91 ،99 ،97 ،71 ،74 ،77 ،8مقانن قاانون
اساسي بيان و چارچوبگذاري برخي موضوعات را در صمحيت انحصاري و ويژه مجل

شوراي اساممي قارار داده

است .به اين معنا كه ساير اركان و مقامات صالح در تصميمگيري ،از جمله مقامات قوه مجريه با وضاع آياينناماه و
ساير مقررات دولتي ،نميتوانند راجع به اين امور وضع قاعده نمايند (طباطبايي مؤتمني.)737-731 ، ،1937 ،
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 .2استفاده از واژه «قانون» با صفت «اسالمي» و «الهي»

در برخي از اصول قانون اساسي ،مانند بند دو از اص  7آمده است جمهوري اسممي ،نظامي است بر پايه ايمان باه
وحي الهي و نقش بنيادين در بيان قوانين بنا نهاده شده است .يا ذي اص  ،44يکي از شرايط حمايت قانون جمهوري
اسممي ايران ،از مالکيت در سه بخش تعاوني ،خصوصي و دولتي را عدم خروج از حدود «قوانين اسمم» بيان كارده
است .از منطوق و ظواهر اين اصول ،به دست ميآيد كه مقصود قانونگذار از واژه «قانون» در ايان ماوارد« ،احکاام
الهي» است .به عبارت ديگر ،قانون در اين معنا معرف احکام شريعت اسمم است .با توجه به اين معنا ،ميتوان گظت
بند دو اص  ،7به فص مميز نظام اسممي از ساير نظامها اشاره دارد؛ چراكه در آن نظامها صارفاً نظارات ماردم در
قانونگذاري دخالت دارد .درحاليكه در نظام مقدس جمهوري اسممي ايران ،قوانين از منبع وحياني و قدسي سااطع
شده است (اداره ك امور فرهنگي و روابط عمومي مجل

شوراي اسممي ،1914 ،ج .)778 ، ،1بنابراين ،قانون در

اين اصول شام احکام و قواعد شريعت اسمم ،بهعنوان نمونه در زمينه امور جزايي ،مالي و نظامي و مانند آن است.
 .3بهکارگيري واژه «قانون» بهعنوان هنجار حقوقي موجد حق و تکليف براي جامعه

در برخي اصول قانون اساسي ،واژه «قانون» ،بهعنوان هنجار حقوقي موجد حقوق و تکالي  ،نه باراي فارد ياا افاراد
خا ،،بلکه براي افراد جامعه به كار رفته است .توضيح اينکه برخي اسناد و متون ،همه و ياا گاروه كثياري از افاراد
جامعه را دربر ميگيرد .در مقاب  ،مخاطب برخي ديگر ،محدود به افراد معيني است .از اين گروه اسناد ،مايتاوان باه
بخشنامههاي اداري (ايجادكننده وضع خا ،براي كارمندان در يک نهاد و دستگاه) اشااره كارد كاه صارفاً باراي
كارمندان يک نهاد ،جنبۀ الزماالجرا دارند (راسخ.)97 ، ،1984 ،
به نظر ميرسد ،واژه «قانون» در بند  14اص  9و نيز اصول  ،112 ،111 ،111 ،111 ،172 ،29 ،77در معنااي
عام و محيط بر همه هنجارهاي حقوقي مورد استظاده قرار گرفته است« .قانون» در اين معناا ،باه كلياه هنجارهااي
حقوقي فارغ از عنوان آنها (قانون عادي ،اساسي ،آييننامه ،بخشنامه) اطمق ميشود و بدون توجه به مرجع و نهااد
واضع اين هنجارها (قوه مؤس  ،قوه مقننه ،قوه مجريه و غير اينها) ،هر بايد و نبايد الزامآوري ميشود.
با توجه به اين معنا ،نهتنها متون قانوني (اعم از اساسي و عادي) ،بلکه نظامات و مقرراتي همچون آيينناماههاا
نيز ميتوانند شام حقوق و تکاليظي براي افراد جامعه باشند.
بنابراين ،بهعنوان نمونه ،در اص  29قانون اساسي آمده است
شرح و تفسير قوانين عادي در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است .مفاد اين اصل ،مانع از تفسيري که
دادرسان ،در مقام تميز حق ،از قوانين ميکنند نيست ،بايد واژه «قوانين» را در اين اصل در معناي عام آن
و مرادف با کليه هنجارهاي حقوقي پيشگفته دانست .برخي حقوقدانان نيز با استناد بـه همـين قرينـه و
توجه به محدوده مخاطب قانون ،به همين معنا اشاره داشتهاند (کاتوزيـان ،4933 ،ص  338پژوهشـگاه
قوه قضائيه ،4933 ،ص .)33
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همچنين ،بهعنوان مؤيدي بر شمول واژه «قانون» بر قانون اساسي و قانون عادي در اصا  ،127ميتاوان باه بناد
«ت» قانون تشکيمت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  1937/3/77اشاره كرد كه رسيدگي به شاکايت،
از مصوبات مغاير با قانون اساسي را نيز در شمول صمحيت ديوان عدالت اداري قرار داده است.
 .4استفاده از کليدواژه «قانون» با اسم اشاره نزديک «اين»

در برخي اصول قانون اساسي ،واژه «قانون» صرفاً بيانگر قانون اساسي بوده و شام ساير هنجارهاي حقوقي نميشود.
همچنان مشاهده ميشود در اص  ،17 ،12بند 3اص  117و نيز در اص  117و  177با اسم اشاره نزديک واژه
«قانون» به كار رفته است.
در اص  12آمده است «قواي حاكم در جمهوري اسممي ايران عبارتند از قوه مقننه ،قوه مجريه و قوه قضاائيه
كه زير نظر واليت مطلقه امر و امامت امت ،بر طب اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند» ،يا در بخشي از اصا
 177آمده است «هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأيگيري ،يکي از نامزدهايي كه صامحيت او طبا ايان قاانونِ
احراز شده فوت كند ،انتخابات به مدت دو هظته به تأخير ميافتد» .اين امر تنها بيانگر قاانون اساساي باوده و سااير
هنجارهاي حقوقي را شام نميشود.
 .5بهکارگيري واژه «قانون» با نظر به تعارض يا تطابق آن با ساير هنجارهاي حقوقي

در برخي موارد ،قانونگذار از كليدواژه «قانون» استظاده ميكند ،به اين شک كه واژه «قانون» را با نظار باه سلساله
مراتب قوانين و در مقام تعار

و تطاب با ساير قوانين به كار ميبرد .مثمً ،در اص  171آماده اسات «تصاميمات

شوراها نبايد مخال موازين اسمم و قوانين كشور باشد» ،يا در بخشاي از اصا  198آماده اسات « ...هار ياک از
وزيران نيز در حدود وظاي خويش و مصوبات هيأت وزيران ،ح وضع آييننامه و صادور بخاشناماه را دارد ،ولاي
مظاد اين مقررات نبايد با متن و رو قوانين مخال باشد.»...
در اين موارد ،واژه «قانون» مشتم بر «هم قانون اساسي و هم قانون عادي در معناي عام آن» ميباشد.
توضيح اينکه بر مبناي اص سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي ،ضرورت است تاا هنجارهااي فارودين باا مظااد
هنجارهاي فرازين هماهنگ بوده و در تعار

با يکديگر نباشند ،تا آنجاا كاه باراي كنتارل ايان موضاوع در نظاام

حقوقي ايران ،مقامات و نهادهاي متعددي از سوي مقنن اساسي پيشبيني شدهاند .از جمله اين نهادهاا ،اركاان قاوه
قضائيه ،چون ديوان عدالت اداري ،سازمان بازرسي ك كشور و دادگاههاي عمومي ميباشند كاه بار اسااس اصاول
متعددي از قانون اساسي ،بهعنوان بخشي از فعاليت خود بررسي انطباق مصوبات قوه مجريه و شاوراهاي محلاي باا
قوانين را بر عهده دارند.
بنابراين ،زماني كه قانونگذار به شک مطل از كليدواژه «قانون» استظاده ميكند ،ولي از انطباق و عدم تعار
آن با ديگر قوانين سخن ميگويد ،هر دو مظهوم قانون اساسي و عادي در مظهوم عام آن را در نظر دارد.
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نتيجهگيري

واژه چندمعنايي «قانون» ،بهعنوان يکي از پركاربردترين واژگان قانون اساسي به لحاظ انواع بهكارگيري و اساتعمال
آن ،كه از استقرا در قوانين و توجه به قرائن ،ظواهر و منطوق قاوانين باه دسات آماده ،داراي پانج معنااي مختلا
ميباشد  .1قانون عادي به معناي خا،؛  .7احکام شريعت اسمم؛  .9هنجارهاي حقوقي در مظهوم عاام؛  .4قاانون
اساسي؛  .1قانون اساسي و قانون عادي در معناي عام.
توجه به اين معنا ،ميتواند بسياري ابهامات را از مظاد و محتواي اصول قانون اساسي زدوده و زمينه ارائه تظاساير
متقن از متن را فراهم آورد .همچنان كه عدم توجه به اين مهم ،ميتواند منجر به ارائه تظاسايري متعاار

و ضاد و

نقيض از اصول قانون اساسي شود.
پينوشتها _____________________________________________________
 canon .1در زبانهاي انگلوساكسن« ،قاعده» يا «عصا» ،در التين «مقياس اندازهگيري»« ،قاعده» و «نمونه» ،در يوناني به همان معني و قريب
به معناي لظ ديگر يوناني  Kannaو  Caneميباشد .در انگليسي ،به معني «ني و چوبدستي» است .از تلظي اين معاني« ،ميزاني باراي سانجش
ح و ناح و سزا و جزا» به دست ميآيد.
 .7كلمه انگليسي  Canonرا كه مظهوم مقررات (شريعت) دين يهود و نصاري را دارد ،نبايد با واژه فرانسوي  ،Canonبه معني توپ كه در انگليسي
با حرف  nمکرر و به صورت  Cannonنوشته ميشود ،اشتباه كرد.
 .9اص  13ا در مسائ بسيار مهم اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آراء
مردم صورت گيرد .درخواست مراجعه به آراء عمومي ،بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجل برسد.
 .4اص  18ا اعمال قوه مقننه از طري مجل شوراي اسممي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشکي ميشود و مصاوبات آن ،پا از طاي
مراحلي كه در اصول بعد ميآيد ،براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابمغ ميگردد.
اص  13ا در مسائ بسيار مهم اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم
صورت گيرد .درخواست مراجعه به آرا عمومي ،بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجل برسد.
 .1بهعنوان مثال ،ژان ژاک روسو قانون را يک قاعده اجتماعي ميداند؛ به اين معنا كه قانون محصول تصميم تمام ملت درباره تمام ملات اسات
(روسو .)118 ، ،1918 ،در انديشههاي بنتام ،قانون به معناي فرمان حاكم است و خطاب به كساني كه از او تبعيت ميكنناد ،صاادر شاده و در
صورت سرپيچي از آن ،فرمان به مجازات خواهند رسيد (راسخ.)19 ، ،1984 ،
 .1در نظريه تظسيري آمده است با توجه به وضو اصول قانون اساسي ،بخصو ،اص  ،499هرگونه تغيير در وظاي و اختياارات قاانوني و نياز
ادغام دو يا چند وزارتخانه ،بايد به تصويب مجل شوراي اسممي برسد و تا قب از تصويب مجل  ،تغييري در مسائوليت و اختياارات وزياران و
وزارتخانههاي قبلي به وجود نخواهد آمد .وزير وزارتخانههاي جديد يا ادغام شده ،در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي اعتماد
از مجل شوراي اسممي دارد.
 .2اص  -11هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون .موارد معافيت و بخشودگي و تخظي مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود.
 .8اص  -21مجل شوراي اسممي در عموم مسائ در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.
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