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 یدهكچ

در هر نظام حقوقي، هنجارهای گوناگوني وجود دارند كه از شأن و اعتبار متفاوتي برخوردارند 
بندی، لزوم تبعيت هنجارهای مادون از ی اين رتبهها مشخص شود. ثمرهو بايد نسبت ميان آن

م حقوقي ايران، قوانين هنجارهای مافوق است تا جايگاه و اعتبار هنجارها تضمين شود. در نظا
شود. بنابراين قواعد های كلي نظام شناخته ميعنوان هنجار فرودست نسبت به سياستعادی به

های كلي نظام تنظيم شوند. اين مذكور در قوانين، بايد در متابعت از قواعد مذكور در سياست
اين نوشتار  متابعت، از دو شيوه )انطباق و عدم مغايرت( قابل تصور است. پرسش اصلي

های صالح در خصوص احراز متابعت قوانين عادی با سياستعبارت است از اينکه مرجع ذی
ها را؟ با آن« عدم مغايرت»ها را بايد بررسي كند يا صرفاً قوانين با سياست« انطباق»كلي نظام، 

 طور كلي، مجلس هنگامگيری از روش تحقيقِ تحليلي، اين نتيجه حاصل شد كه بهبهره
گذاری در خصوص يک موضوع، با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود قاعده

طور هايي است كه بههای مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سياستسياست
خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر اين اساس، قانونگذار در 

ها و در فرض دوم، باق قانون با سياستفرض اول مکلف به حركت در جهت تحقق انط
 هاست.مکلف به تأمين عدم مغايرت قانون با سياست

 .های كلي نظام، عدم مغايرت، قوانين، هنجارمراتب، سياستانطباق، سلسله :گان کلیدیواژ
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 مقدمه
ی ساختاری منسجم و هماهنگ است تا بتواند در برپايي يک نظام حقوقي، مستلزم تعبيه

مراتب حاكم ميان ق اهداف قرار گيرد؛ برای اين منظور، ناگزير به تعيين سلسلهخدمت تحق
بندی ميان هنجارها و ی دستههنجارها هستيم تا نظم حقوقي مورد انتظار محقق شود. نتيجه

تر تر و راهبردیتر، بنيادیمند هر هنجار از هنجاری كليها، پيروی قاعدهتعيين نسبت ميان آن
ها قرار داشته باشد و از ها و آرمانهمواره در مسير تعالي و نيل به ارزش است تا جامعه

 شده خارج نشود.چارچوب تعيين
ی مذكور در خصوص متابعت هر هنجار از هنجارهای باالدستي در از يک سو، قاعده

مراتبي و هرم هنجاری، نيازمند نظارت در راستای تضمين اين مقصود است. از ساختار سلسله
مراتب های كلي نظام در سلسلهشده برای سياستديگر، با توجه به جايگاه تثبيت سوی

عنوان هنجار هنجارهای نظام جمهوری اسالمي، قوانين مصوب مجلس شورای اسالمي به
؛ 113: 1131)زارعي،  1های كلي نظام در نظر گرفته شده استفرودست نسبت به سياست

االتباع ( و الزم113: 1133 ارجمند، ؛ امير131: 1131 ی،؛ انصار113 – 111: 1131زاده، موسي
های كلي نظام توسط مصوبات مجلس، امری ضروری است. بودن قواعد هنجاریِ سياست

صالح در خصوص احراز مرجع ذیحال، پرسش اصلي اين نوشتار عبارت است از اينکه 
ها را بايد بررسي كند ا سياستقوانين ب« انطباق»های كلي نظام، متابعت قوانين عادی با سياست

 ها را؟آن« عدم مغايرت»يا صرفاً 
ی قانونگذار در ظر ضرورت دارد؛ اول آنکه وظيفهبراين بررسي اين موضوع، از چند نبنا

های كلي نظام مشخص عنوان هنجار فرودست نسبت به سياستوضع و تصويب قوانين به
ی آن است كه متابعت هنجارهای موضوعه كنندهی اين بحث تعيينشود. در واقع، ثمرهمي

به چه صورت  -های كلي نظام مذكور در سياست -توسط مجلس از هنجارهای فرادست 
تأمين خواهد شد تا در پي آن، لوازم اين امر در فرايند هنجارگذاری رعايت شود؛ دوم آنکه 

ت از جايگاه دار جهت نظارت بر هنجار فرودين و در راستای صيانرويکرد مرجع صالحيت
بر دو منظر سازد. وجه ديگری كه عالوهمراتبي را روشن ميهنجار فرازين در نظم سلسله

گذارد، نقش خاص قوانين عادی در مذكور، بر ضرورت پرداختن به اين موضوع صحه مي
بنابراين، روشن شدن پاسخ پرسش اصلي اين نوشتار،  2های كلي نظام است؛تحقق سياست

 های كلي نظام نيز مؤثر خواهد بود.هرچه بهتر سياست منظور اجرایبه
در ادبيات حقوقي موجود، در خصوص لزوم انطباق يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با 

های فراواني مطرح شده و اصول مختلف قانون اساسي كه به اين موضوع قانون اساسي بحث
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رویِ مصوبات مجلس از اشاره داشته، تحليل و بررسي شده است؛ اما در خصوص اينکه پي
صورت انطباق يا عدم مغايرت باشد، سخني به ميان نيامده است. های كلي نظام بايد بهسياست

يک ی اجمالي به اين موضوع شده است كه هيچطور پراكنده اشارهها و بهصرفاً در برخي نوشته
های كلي نظام در مقام قضاوت ميان لزوم انطباق يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياست

ها برداشت كرد. در نتيجه، توان نظر قاطعي در اين خصوص از آناند؛ بنابراين، نمينبوده
گفته در نظام حقوقي كشور، از ضرورت پرداختن به اين موضوع در كنار آثار كاربردیِ پيش

صورت دقيق مورد شود، زيرا اين موضوع در ادبيات حقوقي بهجهتي ديگر نيز مشخص مي
 ه قرار نگرفته و از منظر حقوقي تحليل نشده است.توج

گفته بيابد. در اين اين نوشتار درصدد است تا به روش تحليلي، پاسخي برای پرسش پيش
ی ابتدايي عبارت است از آنکه بايد در خصوص لزوم انطباق يا عدم مغايرت زمينه، فرضيه

ديگر، عبارت الک قرار دارد. بهتفصيل را مهای كلي نظام، قول بهمصوبات مجلس با سياست
عنوان هنجار باالدستي، در برخي فروض با های كلي نظام بهمتابعت مصوبات مجلس از سياست

شود و در برخي فروض ديگر، صرف عدم مغايرت های كلي نظام تأمين ميبر سياست« انطباق»
 نتظار خواهد بود.ی متابعت مورد اكنندههای كلي نظام، تأمينی مجلس با سياستمصوبه

نوشتار حاضر در سه قسمت هدف خود را پي خواهد گرفت؛ در قسمت نخست، به 
شود تا چارچوب نظری بحث تبيين شود. مراتب ميان هنجارها اشاره ميماحصل تعيين سلسله

هنجار فرودست با هنجار « عدم مغايرت»يا « انطباق»در قسمت دوم، تمايز مفهوم و آثار 
ررسي خواهد شود و در قسمت انتهايي، تحليل نهايي در پاسخ به پرسش فرادست بحث و ب

 اصلي اين مقاله ارائه خواهد شد.

 هنجارها مراتبسلسلهبندی یک هنجار در رتبه هدف از .۱
ی منسجم است. در اين ميان، تعيين انظام حقوقي، در پي ايجاد مجموعه و سامانه

شود، ي انکارناپذير برای اين هدف محسوب ميبندی هنجارها، ضرورتمراتب و ردهسلسله
ی آن چراكه هر تأسيس حقوقي بايد از شأن و اعتبار حقوقي درخوری برخوردار باشد و رابطه
: 1131با هنجارهای فوقاني و تحتاني در نظام حقوقي روشن و شفاف شده باشد )زارعي، 

محقق هنجارها  راتبمسلسلهبه كمک  را نظم حقوقي هدف مطلوب خود(. در واقع، 121
بندی قواعد، ضرورتي برخاسته از وجود نظم، روش و كارامدی حقوق عمومي سازد. ردهمي

توان از لوازم ضروری دادگستری مياز منظری ديگر، بندی قواعد حقوق را نين ردهاست. همچ
مندرج در راحتي قواعد ساالری قلمداد كرد، چراكه برای مثال اگر قانونگذار بتواند بهو مردم
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قانون اساسي را زير پا بگذارد، يا دولت و ديگر نهادهای حکومتي بتوانند قواعد موضوعه در 
را مخدوش سازند، ديگر هيچ تضميني برای تحقق عدالت و  ی مقننهقانون مصوب قوه

بندی قواعد از ضروريات بنيادين حقوق ساالری باقي نخواهد ماند. بر اين اساس، ردهمردم
 (.32: 1132ت )گرجي ازندرياني، عمومي اس

اين مفهوم اولين بار توسط كلسن مطرح شد. وی معتقد بود كه پويايي، از خصايص حقوق 
 یخصيصه، يک هنجار به اين دليل و تا جايي معتبر است كه به شيوهاين با توجه به است و 

و در نتيجه، هنجار ای كه هنجار ديگر تعيين كرده است، ايجاد شده باشد خاصي، يعني به شيوه
در حقيقت مشتمل بر دو بخش  بين هنجاری یاخير مبنای اعتبار هنجار نخست است. رابطه

آن  دارد كهو قسمت بعدی، بيان ميكند ايجاد هنجار ديگر را تعيين مي است كه قسمتي از آن،
مي از هنجارهای توان با ترسيم نظارا مي ؛ اين رابطهايجاد شود ،مطابق با اين تعيين بايدجار هن

ايجاد، ی نوع و گونه یكنندهتصوير كرد. هنجار تعيين صورت طوليفرازين و فرودين و به
. در نتيجه، فرودست خواهد بودشود، هنجار و هنجاری كه طبق آن تعيين مي فرادستهنجار 

كه به تعبيری در عرض يکديگر  – ارزشای از هنجارهای حقوقي همنظام حقوقي مجموعه
های گوناگونِ هنجارهای مراتبيِ متشکل از اليهنيست، بلکه يک نظام سلسله –ر دارند اقر

 .(131-131: 1131حقوقي است )كلسن، 
يک نظام حقوقي مشتمل بر هنجارهای مختلفي خواهد بود كه از ارزش و اعتبار يکسان 

مراتب سلسله بندی حاكم است كه از آن بهها، نظامي از رتبهبرخوردار نيستند و ميان آن
: اندكردهتعريف  گونهاينهنجارها را  مراتبسلسلهاجمالي  طورشود. بههنجارها تعبير مي

« كه هر هنجار مبنا و اعتبار خويش را از هنجار برتر كسب نمايد ایگونهبهساماندهي هنجارها »
سازمان نخست وجود  ی اساسي در اين تعريف وجود دارد؛. دو مؤلفه(212: 1133 )ويژه،

مشخص و تابع منطق معين حقوقي و دوم، عنصر اعتبار حقوقي كه هنجارها را در روابط 
. در اين توصيف، (212: 1133 )ويژه، دهدمراتبي به يکديگر پيوند ميعمودی و سلسله

يک دروني كه شامل انسجام دروني  از منظر گيرند؛هنجارها از دو منظر مورد توجه قرار مي
بيروني كه به جايگاه از منظر است و  الزم برای آنتفسير و ضمانت اجرای  ، قابليتهنجار
 آن با ساير هنجارهای حقوقي موجود در نظام حقوقي نسبت و هنجاریدر هرم  هنجار

 .(211 :1133)ويژه،  پردازدمي
مراتب هنجارها بيانگر نظمي خاص است كه بر توان گفت كه سلسلهميدر تعبيری ديگر 

هنجارهای مختلف حاكم است و بر مبنای اين نظم حاكم، برخي هنجارها ملزم به  سازماندهي
ی عمودی ی اين نوع ساماندهي، آن است كه هنجارها در يک رابطهتبعيت از برخي ديگرند. ثمره
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 بندی قوانين،مهم طبقه یگيرند. در نتيجه فايدهميشي حقوقي نسبت به يکديگر قرار در اعتباربخ
و  (131: 1131ی عالي است )كاتوزيان، روی مقررات و قواعد هر طبقه از طبقهدر لزوم پي

 ،(231 :1133 گرجي،) است نظارتي مناسب سازوكارهای بينيتضمين اين امر، در گرو پيش
 ،هاآنميان  مراتبسلسلهحقوقي و تنظيم  و هنجارهای بندی قواعداز دسته غاييهدف چراكه 

ای معين در ارتباط با مشي و ضابطهاعد و احکام موجود از خطی قوچيزی جز پيروی مجموعه
عنوان جزء الينفک احترام به اصول كلي ها بهيکديگر و ايجاد هماهنگي و انسجام الزم ميان آن

 .(11-11: 1133نيست كه اين امر، خود مبتني بر اصل قانوني بودن امور است )قاضي، 
ظور مشخص شدن جايگاه و ميزان ارزش و اعتبار منبه مراتب،خالصه آنکه تعيين سلسله

 هر يک از هنجارهایتعيين ميزان اقتدار  ،از جايگاه منظوريک هنجار در نظام حقوقي است و 
هنگام تعارض يا به – هاآنآور است و اينکه در مقايسه با در برابر ساير قواعد الزاممذكور 
(. بنابراين، 113: 1132كند )اسماعيلي، حفظ ميتا چه اندازه اعتبار و كارايي خود را  –تزاحم 

ای جز متابعت هنجارهای مادون از هنجارهای مافوق وجود ندارد. اما بايد ديد كه اين چاره
 شود.متابعت به چه طريقي حاصل مي

 مراتب میان هنجارهافروض تضمین سلسله .۲
دو فرض كلي متصور مراتبي ميان هنجارها، ی تأمين اقتضائات سلسلهدر خصوص طريقه

است؛ فرض اول لزوم انطباق مفاد هنجار فرودين با هنجارهای فرازين است. اما در فرض دوم، 
صرف عدم مغايرت هنجار فرودست با هنجار فرادست، هدفِ مقصود از متابعت هنجارها در 
هرم هنجاری را محقق خواهد ساخت. البته برخي حقوقدانان، فرض ديگری را نيز مطرح 

بندی اند كه براساس آن، تفاوتي ميان دو فرضِ پيشين وجود نخواهد داشت و دستهكرده
مذكور، منتفي است. براساس اين نظر، تقابل ميان انطباق و مغايرت، همچون تقابل ميان سلب 

بنابراين، مقصود از تطابق »و ايجاب است كه نبود يکي، مالزم با وجود ديگری خواهد بود؛ 
 (.11: 1113ای، )خامنه« ستهمان عدم مغايرت ا

رسد؛ هرچند انطباق هنجار فرودست با هنجار نظر نميفرض اخير چندان صحيح به
شک به معنای عدم مغايرت با آن است. همچنين مغايرت هنجار فرودين با هنجار فرادست، بي

انطباق است  جا كه عدم مغايرت اعم ازفرازين، قطعاً به معنای عدم انطباق با آن است؛ اما از آن
توان متصور شد كه در آن ها عموم و خصوص مطلق است، حالتي را ميو نسبت ميان آن

هنجار تحتاني منطبق بر هنجار فوقاني نيست، اما لزوماً مغايرتي نيز با آن ندارد. در نتيجه، 
توان نسبت ميان انطباق و عدم مغايرت را همانند تقابل ميان سلب و ايجاب دانست. نمي
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بندی اوليه به قوت خود باقي و موجد اثر است. حال بايد به بررسي معنا و براين، تقسيمبنا
 1مفهوم و نيز آثار انطباق و عدم مغايرت پرداخت.

آيد، منظور آن ميان ميهای كلي نظام بهكه سخن از لزوم انطباق قوانين با سياستهنگامي
ها باشد و هر حکم قانونگذار، بايد ين سياستاست كه قوانين بايد لزوماً مأخوذ و برگرفته از ا

های كلي نظام باشد. مستقيماً مستند و مربوط به يکي از احکام كلي و عام مذكور در سياست
های كلي و در راستای اجرايي كردن در واقع، قانونگذار بايد احکام خود را معطوف به سياست

ها در موضوعات مختلف را كلي سياستترتيب، قانونگذار بايد احکام آن تنظيم كند. بدين
ها مدنظر قرار دهد و قوانين متفرع بر آن را وضع كند. در اين فرض، هر حکم كلي سياست

عبارت ديگر، بايد توسط قانونگذار تفصيل يابد و احکام قانوني مشخصي از آن متفرع شود. به
شوند و هر يک از ی قانون محسوب ميها، معيار و پايهدر فرض لزوم انطباق، سياست

ای خواهد بود كه ی شالودهمنزلههای كلي نظام، بهموضوعات و احکام كليِ مذكور در سياست
قوانين بايد بر روی آن استوار شوند. كوتاه سخن آنکه انطباق، از سنخ تطبيق متفرعات و 

 جمهوری اساسي قانون بازنگری شورای مذاكرات مشروح صورتجزييات بر كليات است )
 (.113، 113، 111، 211، 13، 11، 12 :1ج ،1111، ايران سالميا

های كلي نظام، در مقابل، در فرض كفايت عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياست
قانونگذار در انتخاب موضوعات مورد نياز برای شروع فرايند قانونگذاری مختار و آزاد 

گذاری در خصوص قاعدهشود و بنا به تشخيص و صالحديد خود، اقدام به محسوب مي
كند. طبعاً در اين حالت، نيازی نيست تا برای هر حکم قانوني، نصي مسائل مورد نياز كشور مي

های كلي نظام وجود داشته باشد، بلکه صرفاً همين خاص و مستندی مشخص از ميان سياست
قواعد عام  مقدار كه احکام موضوعه توسط قانونگذار، مشخصاً در تعارض و مغايرت با يکي از

 :1131 زنجاني، های كلي نظام نباشد، وافي به مقصود خواهد بود )عميدمذكور در سياست
 ايران، اسالمي جمهوری اساسي قانون نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح ؛ صورت211

1111: 111.) 
 شود كه قائالناز بررسي نظرهای معتقدان به هر يک از دو فرض مذكور، چنين استنباط مي

دستي بر هنجارهای باالدستي، حالت آرماني و متعالي را مالک به لزوم انطباق هنجارهای پايين
گر طور كامل و در تمامي موضوعات ترسيمدهند كه براساس آن، هنجارهای برتر، بهقرار مي

ی راه قواعد مادون هستند و هنجارهای فرودست، تنها در فرض عدم تخطي از مسير نقش
يابند. اما در سوی ديگر اين طيف، دليل هنجار برتر، حيات و اعتبار حقوقي مي ترسيمي توسط

قائالن به كفايت عدم مغايرت هنجارهای تحتاني از هنجارهای فوقاني آن است كه حالت 
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آرماني و متعالي مذكور، با واقعيات و مشاهدات عيني از وضعيت و نسبت ميان هنجارهای 
جا كه هنجارهای فوقاني نوعاً موضوعات كلي عبارت ديگر، ازآنبه سطوح مختلف فاصله دارد؛

تفصيل، وارد طيف وسيع و متکثر موضوعات اجتماعي و مورد نياز دارند و بهو عام را بيان مي
ها با هنجارهای توان قائل به لزوم انطباق آنشوند، در عمل نميگذاری نميجهت قاعده

اكثر هنجارهای فرودست نسبت به هنجار فرازين آن، امکان انطباق در مورد فرادست شد و 
(، زيرا بسياری از مسائل جاری جوامع، در 211 :1131 زنجاني، منتفي خواهد بود )عميد

توان خصوص موضوعات نوظهوری است كه پيوسته در حال تغيير و تحول هستند و نمي
امي وجوه اين تغيير و انتظار داشت كه قواعد كلي و عام )هنجارهای مافوق(، پاسخگوی تم

 تحوالت باشند. 

مراتب حاکم بر تضمین سلسله نظر مختار در خصوص چگونگی .3
 های کلی نظامقوانین عادی و سیاست

طور كلي و در خصوص تمامي هنجارهای نکاتي كه در دو قسمت قبلي بيان شد، به
لي اين نوشتار، فرادست و فرودست حاكم است. اما بايد توجه داشت كه پاسخ به پرسش اص

طور مستقل و در خصوص هر يک از هنجارها و نسبت آن با هنجاری از سطح ديگر، بايد به
های مختلفي وابسته است مجزا بررسي شود، زيرا پاسخ به پرسش اصلي اين نوشتار، به مؤلفه

 كه در ميان هنجارهای گوناگون، لزوماً يکسان نيست. برای مثال، وجود متن قانوني مشخص و
تعيين تکليف در نظام حقوقي يا نبود چنان متني، در حصول پاسخ نهايي مؤثر است. كما اينکه 

مراتب حاكم بر قانون اساسي و قانون عادی، در برخي ی چگونگي تضمين سلسلهدر زمينه
صول قانون اساسي تعيين تکليف شده است و پاسخ به پرسش اين نوشتار در خصوص اين ا

 دو هنجار، در نهايت معطوف به تحليل و استنباط از متون قانونيِ موجود در اين زمينه است. 
های كلي نظام و قوانين مراتب حاكم بر سياستاما در خصوص چگونگي تضمين سلسله

قانون اساسي موجود نيست تا با تحليل آن بتوان جواب سؤال عادی، چنين متن مشخصي در 
دنبال پاسخ آن بود. اصلي اين نوشتار را روشن ساخت؛ در نتيجه، بايد از منظری ديگر به

دنبال پاسخ به پرسش اصلي بنابراين، در اين موضوع بايد با تمسک به اصول و قواعد كلي به
 اين نوشتار بود.

دان توجه داشت، آن است كه حالت مطلوب و آرماني در يک نظام اولين موضوعي كه بايد ب
حقوقي، عبارت است از اينکه هنجارهای تحتاني، تا حد ممکن بايد در مطابقت و همسويي بيشتر 

است. توضيح آنکه  با هنجارهای فوقاني تطور يابند؛ چرايي اين موضوع نيز تا حدودی روشن
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مراتب، براساس اهميت و ارزش و اعتبار آن صورت تعيين جايگاه هر هنجار در هرم سلسله
گيرد و طبعاً های يک جامعه و نظام حقوقي نشأت ميها و آرمانگيرد. اين اعتبار، از ارزشمي

تر برای يک جامعه باشد، از جايگاه تر و آرمانيهرچه يک هنجار مشتمل بر امور اهمّ، ارزشي
بندی هنجارها در اهد بود. از سوی ديگر، رتبهمراتب هنجارها برخوردار خوبرتری در سلسله

ی فرازين آن سوی نقطهی اين هرم بهمعناست كه هرچه از قاعدهمراتب، بدينهرم سلسله
عبارت ديگر، در شود. بهناپذيری هنجارها بيشتر و بيشتر ميآييم، لزوم رعايت و خدشهمي

سازی هنجارهای فوقاني است، ا پيادههای حاكم بر جامعه، اولويت ببندی اهداف و ارزشدسته
مراتب رقم زده است. ها، چنين جايگاهي را برايشان در هرم سلسلهها بر آرمانزيرا اشتمال آن

منطقاً در چنين حالتي، انتظاری كه از هنجارهای تحتاني متصور است، آن است كه تا حد 

ی ارزش واالتری بردارنده كه در –ممکن خود را در همسويي بيشتر با تحقق هنجار فوقاني 

اند و كه برخي حقوقدانان نيز بيان كرده –قرار دهند. تنها مشکل عملي در اين زمينه  –است 

ی موضوعاتي كه هنجارهای فرودست عبارت است از اينکه گستره –پيشتر نيز بدان اشاره شد 
اند و ت بدان پرداختهتر از موضوعاتي است كه هنجارهای فرادسپردازند، نوعاً وسيعبه آن مي

تر و تر و به كليات نظر دارند تا امور خاصطور كلي، هنجارهای فرازين، نوعاً به مسائل عامبه
دستي امکان مطابقت با توان انتظار داشت كه هنجارهای پاييندر نتيجه، نمي 1تر.جزئي

 هنجارهای باالدستي را داشته باشند.
پردازيم. براساس آنچه گفته شد، اصلي اين نوشتار ميی با ذكر اين نکته، به بيان ايده

 -تا حد امکان  -های كلي ترين حالت در نظام حقوقي ما، انطباق قوانين با سياستمطلوب

صورت كلي و عام هرچند به –های كلي است. اين امکان، در فروضي متصور است كه سياست

مبنا قرار دادن آن، اقدام به وضع در خصوص موضوعي وضع قاعده كرده باشد تا مجلس با  –
های كلي بنا نهد. حتي بايد گفت در های مذكور در سياستقانون كند و قوانين خود را بر بنيان

صرفاً  –های كلي با سياست« مطابقت»بدون تأمين  -اين حالت، امکان تصور اينکه قوانين 
لت عدم انطباقِ قوانين با عبارت ديگر، در اين حاغيرمغاير با آن باشد، منتفي است. به

ها خواهد بود و فرض بينابيني متصور ها با سياستبه معنای مغايرت آن های كلي،سياست
های كلي نباشد، ولي در عين معنا كه قوانين مصوب، از يک سو منطبق با سياستنيست؛ بدين

 حال مغايرتي هم با آن نداشته باشد.
های كلي، تعيين به موضوعي بپردازد كه در سياستگذاری، حال اگر مجلس در مقام قاعده

تکليف خاصي در خصوص آن نشده است، طبعاً امکان انطباق اصالً متصور نيست، زيرا با 
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های كلي حکمي در توجه به توضيحاتي كه در خصوص مفهوم انطباق داده شد، در سياست
ذاری كند. به بيان بهتر، گخصوص موضوع وجود ندارد تا مجلس مستند به آن، اقدام به قاعده

های كلي بدان نپرداخته های كلي، در موضوعاتي كه سياستهمسويي )انطباق( با سياست
گونه موارد، صرف اينکه قوانين يا نتايج مترتب بر آن، با معناست. در نتيجه، در ايناست، بي

 كند. كفايت مي های كلي مغايرت نداشته باشد،قواعد مذكور در سياست
 13در بند  1؛پردازيمتر شدن بحث، در قالب دو مثال به تبيين موضوع ميی روشنبرا

 از حاصل منابع از درصد 13 ساالنه واريز»ی ششم توسعه آمده است: های كلي برنامهسياست
 افزايش و ملي یتوسعه صندوق به گاز صادرات خالص و گازی ميعانات و نفت صادرات

ی ششم بنابر حکم مذكور، طي مدت اجرای قانون برنامه«. آن به ساليانه درصد واحد 2 حداقل
ی ملي از منبع واحد درصد به سهم صندوق توسعه 2ی هر سال، توسعه بايد در قانون بودجه

منظور رعايت ی بودجه و بهمذكور اضافه شود. حال، دولت يا مجلس در تهيه يا تصويب اليحه
درصد يا بيشتر به سهم صندوق  2ها، تنها بايد استمراتب نسبت به حکم مذكور در سيسلسله
ها عمل كرده است و اگر به ی ملي بيفزايد كه در اين صورت، منطبق با حکم سياستتوسعه

درصد  2ها عمل كرده است؛ يعني اگر كمتر از طريقي غير از اين عمل كند، قطعاً مغاير سياست
ها عمل شده است. در نتيجه، در استی ملي اضافه شود، مغاير سيبه سهم صندوق توسعه

توان ها وجود دارد، نميجا كه تکليفي معين در خصوص موضوعي خاص در سياستاين
فرضي را تصور كرد كه حکمي در اين خصوص صادر شود كه هرچند انطباقي با حکم 

 ها نداشته باشد، اما مغاير آن نيز نباشد. سياست
ای حاكم بر قانونگذاری، در حال حاضر و تا هی ديگر آنکه در خصوص سياستنمونه

زمان نگارش اين نوشتار، هيچ سياست كلي مصوبي وجود ندارد. طبعاً در چنين شرايطي و در 
ی داخلي مجلس در خصوص فرايندهای بررسي و تصويب قانون، نامهمقام اصالح قانون آيين

را با استخراج از آن تعيين  مجلس با سند باالدستي مشخصي مواجه نيست تا قواعد مورد نياز
كند. بنابراين، فرض انطباق اصالً قابل تصور نيست. در اين حالت، تنها فرض محتمل آن است 

های كلي، مغايرت يا اصطکاكي ايجاد كند. برای مثال، كه قواعد مصوب مجلس با ساير سياست
رسي همگان به مراحل نحوی باشد كه به عدم شفافيت يا دستاگر تنظيم فرايند قانونگذاری به

های مجلس و ... منجر شود، ها و لوايح و سير بررسي آن در كميسيونقانونگذاری و طرح
 بخشيآگاهي و سازیشفاف»های كلي نظام اداری مبني بر سياست 13تواند مغاير با بند مي

 مندطهضاب و آسان دسترسي بر تأكيد با اداری نظام و مردم متقابل تکاليف و حقوق به نسبت
 تحليل شود. « صحيح اطالعات به مردم
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های كلي مراتب حاكم ميان سياستبنابر آنچه بيان شد، در مقام تشخيص تضمين سلسله
نظام و قوانين عادی، بايد بين دو دسته از موضوعات تمايز قائل شد؛ فرض اول مربوط به 

ی مشخصي وجود هها حکم و قاعدهای كلي نظام برای آنموضوعاتي است كه در سياست
 1های كلي تنظيم شوند.دارد؛ در اين حالت، قوانين مصوب مجلس بايد در انطباق با سياست

ی خاصي در طور مشخص، حکم و قاعدهفرض دوم مربوط به موضوعاتي است كه به
ها به تصويب نرسيده است؛ در اين حالت، تصور امکان انطباق های كلي نظام برای آنسياست

ها منتفي است و قوانين مصوب، صرفاً كافي است تا از ساير جهات با ساير سياستقوانين با 
 1های كلي موجود مغايرتي نداشته باشند.سياست

های كلي نظام كه لزوم مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست 1ی رسد مادهنظر ميبه
پذير است. حليل توجيهصورت توأمان مدنظر قرار داده، با همين تانطباق و عدم مغايرت را به
ها و لوايح[ را ها ]طرحكميسيون نظارت مجمع ... محتوای آن»... در اين ماده بيان شده است: 

نمايد. كميسيون نظارت های كلي مصوب بررسي مياز نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست
شورای مجمع  بيند بههای كلي ميمواردی را كه مغاير يا غيرمنطبق )حسب مورد( با سياست

كه مجمع هم مغايرت يا عدم انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع نمايد. درصورتيگزارش مي
كنند ربط مجلس مطرح ميهای ذیموارد مغايرت و عدم انطباق )حسب مورد( را در كميسيون

حسب »لبته بايد توأمان و ا ها،بنابراين، التفات به انطباق و عدم مغايرت قوانين با سياست 3...«
، ناظر بر 1ی در ماده« حسب مورد»رسد، تفصيل و تبيين نظر مي، مدنظر قرار گيرد كه به«مورد

 همان فروض و حاالتي است كه در اين قسمت شرح داده شد.

 یگیرنتیجه
مراتب ميان هنجارها، پايه و اساس ايجاد نظم و انسجام در نظام حقوقي است؛ تعيين سلسله

مراتب و حفظ شأن و مرتبت هر هنجار ايگذاری هنجارها در هرم سلسلههمچنين هدف از ج
نحوی تضمين شود كه اعتبار هر هنجار فرودست، منوط به نسبت به ساير هنجارها، بايد به

حفظ جايگاه هنجار فرادست باشد. چگونگي تأمين اين منظور، با مالک قرار گرفتن يکي از دو 
 تصور است.  طريقِ انطباق يا عدم مغايرت قابل

های مراتب حاكم ميان سياستبايد توجه داشت كه در خصوص چگونگي تضمين سلسله
كلي نظام و قوانين عادی، با توجه به عدم تعيين تکليف در قانون اساسي، بايد با تمسک به 

گذاری در خصوص طور كلي، مجلس هنگام قاعدههای كلي و مفهومي به نتيجه رسيد. بهتحليل
های مصوب در خصوص آن با دو فرض مواجه است؛ فرض اول، وجود سياست يک موضوع،
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طور خاص، موضوع مدنظر جهت هايي كه بهموضوع است و فرض دوم، نبود سياست
قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بنابراين، در پاسخ به پرسش اصلي اين نوشتار، بايد قائل 

ين اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به گفته شد؛ بر اتفصيل ميان دو فرض پيشبه 
ها و در فرض دوم، مکلف به تأمين عدم حركت در جهت تحقق انطباق قانون با سياست

از يک سو نظام حقوقي به حالت مطلوب و  ترتيب،هاست. بدينمغايرت قانون با سياست
نزديک خواهد شد های كلي نظام آل خود مبني بر همسويي هرچه بيشتر قوانين با سياستايده

محظور  های مصوب خواهند بود؛ از سوی ديگر،و تا حد امکان قوانين در انطباق با سياست
های كلي نظام مرتفع های عملي و اجرايي در تأمين انطباق قوانين با سياستبستمربوط به بن

ي آرماني و های كلي نظام، صرفاً به آرزويخواهد شد. در نتيجه، بحث انطباق قوانين با سياست
 ناپذير تبديل نخواهد شد.متعالي و در عين حال تحقق

ی پاياني آنکه چندان دور از ذهن نيست كه گفته شود با توجه به وضعيت جاری در نکته
های كلي نظام، كشور، در مقام بررسي انطباق يا عدم مغايرت )حسب مورد( قوانين با سياست

نکه در حال حاضر، بيش از سي عنوان كلي در قالب بايد اصل را بر انطباق گذاشت. توضيح آ
شود كه های كلي نظام به تصويب رسيده است. با بررسي اين عناوين، مشخص ميسياست

های كلي توان موضوعي را يافت كه مجلس به هنگام قانونگذاری، با سياستسختي ميبه
زبور، نهاد صالح مشخصي در خصوص آن مواجه نباشد. نتيجه آنکه با توجه به وضعيت م

های كلي ها با سياستمنظور نظارت بر مصوبات مجلس از حيث انطباق يا عدم مغايرت آنبه
 ها. اكثر قوانين مصوب باشد تا عدم مغايرت آن نظام، در مجموع بايد در پي احراز انطباق
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 هایادداشت

 كلي هایسياست» ابالغ تایراس در و اهللحفظهرهبری معظم مقام 1/11/1113 مورخ ینامه در .1
 و طبيعي منابع معدن، بخش آب، منابع انرژی، اقتصادی، امنيت موضوعات در اسالمي جمهوری

 هاخواسته ترجمان ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون» اينکه بر تأكيد ضمن «ونقلحمل بخش
 تدوين برای كلي چارچوب و مردم حركت مسير و جهت یدهندهنشان و ايران ملت هایآرمان و

 چارچوب در ابالغي، هایسياست» كه شده است مقرر ،«است نظام كلي هایسياست و قوانين
 امور« )نيست پذيرفته كلي هایسياست اجرای در قانون اين از تخطي و است نافذ اساسي قانون

 .(13 - 11: 1131 مقررات، و قوانين انتشار و تنقيح تدوين،

 در هاسياست آن تفصيل ابتدا كه است آن به منوط نظام كلي هایسياست نشد اجرايي از نظر برخي، .2
. برخي ديگر نيز معتقدند كه لزوماً اجرايي شدن (131 – 131: 1133 زارعي،) شود بيان قانون

 اذعان به هر حال، تقريباً همگان (.131: 1133)هاشمي،  ها، مستلزم تصويب قانون نيستسياست
 .شود متجلي قانون در بايد هاسياست تبلور ؤثرترينم و ترينمهم كه دارند

اند؛ طور مجزا به بررسي معنا و مفهوم اين دو اصطالح نپرداختهطوركه بيان شد، حقوقدانان بههمان .1
بلکه تنها فراخور بحث در خصوص لزوم انطباق يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي 

رو در اين قسمت سعي شده است تا از اند. ازاينيان داشتهنکاتي در مورد اين موضوع ب يا شرع،
ها، نکاتي در خصوص بحث مورد نظر استخراج گردد. بنابراين ارجاعات اين ميان كالم آن

 قسمت، با لحاظ اين نکته انجام گرفته است.

 و امور یو لزوم عدم ورود آن به سطح قانونگذار هااستيس تياست كه بحث در مورد ماه يگفتن .1
مصوب وجود داشته  یهااستيدر خصوص س نهيزم نيكه ممکن است در ا يو انتقادات يياجرا

 مقاله است. نيمستقل و خارج از رسالت ا یباشد، مستلزم نوشتار

هايي اشاره شود كه در مقام تبيين منظور اين نوشتار، در اين قسمت سعي شده است تا به مثال .1
ته پيداست كه در مقام عمل، تشخيص مصاديق مختلف بسيار روشن و صريح باشد؛ البته ناگف

 شده نخواهد بود.های بيانروشني مثاللزوماً به

 ديمجلس با ینوشتار، مصوبه نيشده در اكه براساس نظر ارائه یتوجه داشت در موارد ديبا .1
 یجهينت م،ياز لزوم انطباق قائل شو ريغ یشود، اگر به نظر مينظام تنظ يكل یهااستيمنطبق با س

خواهد بود، « نظام يكل یهااستيس»نهاد  سيدر تأس يشدن عمل مقنن اساس هودهيآن مهمل و ب
مجلس با  یفروض، جز در حالت انطباق مصوبه نيدر ا هااستياالجرا بودن سالزم رايز
به معطل  هااستيمجلس با س یعدم انطباق مصوبه گر،يعبارت دمحقق نخواهد شد. به هااستيس

 منجر خواهد شد. هااستينشدن س ييو اجراماندن 

 ست؛ين رند،يگيقرار م یكه موضوع قانونگذار یمحدود شدن موارد یمذكور، به معنا ینکته .1
مختار  ،یجهت قانونگذار ازيو موضوعِ مورد ن انتخاب مسئله یمجلس در مرحله گر،يعبارت دبه
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 – یبعد یدر متن، ناظر بر مرحلهخود اقدام خواهد كرد و شقوق مذكور  دياست و طبق صالحد
 .است –مدنظر  یمفاد قانون در خصوص مسئله نيدر تدو يعني

مصلحت نظام،  صيمجمع تشخ ديجد یاعضا يحکم ابالغ یمهياست كه با توجه به ضم يگفتن .3
مجمع قرار  یاز اعضا یادهيجمع برگز یبر عهده هااستيس ینظارت بر حسن اجرا یفهيوظ

 یشورا یبرا گريشده و د يتلق يينها رسد،يجمع م نيا بيكه به تصو یاردگرفته است و مو
 یهااستيس یمقررات نظارت بر حسن اجرا 1 یمفاد ماده ن،ي. بنابرادمجمع ارسال نخواهد ش

 اصالح شده است. ثيح نينظام، از ا يكل
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