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 ؛نیتقندر امر  یاسالم یشورامجلس  تیصالح

 ؟دیّمق ایمطلق 

 

 *1یاصفهان یکوه کاظم
 

 رانیامدرس، تهران،  تیتربدانشگاه  یشناس جرمو  یفریکحقوق  یدکتر یدانشجوـ 1
 

 11/3/1931: رشیپذ  93/4/1931: افتیدر

 دهیچک
به مجلس  نیقنت تیصالح یاعطا یراستا، در رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  11اصل 
در حدود مقرر در قانون »و « عموم مسائل»در  که دهد یمنهاد اجازه  نیا، به یاسالم یشورا

 مذاکراتدر پرتو توجه به مشروح  11. منطوق و مدلول اصل کند« وضع قانون»، اقدام به «اساسی
 نیانقوعام و مطلق مجلس در وضع  تیصالح، بر یروشن، به یاساسقانون  یینها یبررسمجلس 

 که یشرط، به کند یمو...( داللت  یاقتصاد، یفرهنگ، یاجتماع، یاسیسمسائل ) هیکلنسبت به 
، نیاشده باشد. با وجود  تیرعاشده،  یلیتفص نییتب 12در اصل  که یاساسحدود مقرر در قانون 

 یبو نامحدود بودن  انگریبعام مزبور،  تیصالح ایآ کهاست  نیا شود یمکه به ذهن متبادر  یپرسش
 لیذمصرّح در « وضع قانون» ایآ، گریدعبارت  هست؟ به زین نیتقنحد و حصر بودن مجلس در امر 

عبارت، مستلزم  نیامفاد  آنکه ای کندآن اقدام  بیتصومجلس، به  کهاست  یزیچ، هر آن 11اصل 
در  عامِ مجلس تیصالحرغم  به رسد یمنظر  است. به« قانون»مربوط به  یماهو یها یژگیو تیرعا
« وضع قانون» تیصالح یواگذاربر  یمبن 11اصل  حیتصرنهاد، با توجه به  نیا یقانونگذار، نیتقن
 تیرعامستلزم  ها آننکردن  تیرعا کهاست  یمنطقو  یعقل یها تیمحدودبه  دیمقنهاد،  نیابه 

حقّ ردّ مصوبات مجلس،  کنندة کنترلعنوان نهاد  نگهبان به یشورااست و  یاساسنکردن مفاد قانون 
 خواهد داشت. 11با اصل  رتیمغاگونه مصوبات را به استناد  نیا

 ، قانون، شورای نگهبان.تیصالح، نیتقن، یاسالم یشورامجلس  :ها دواژهیکل

                                                                                                                                        
* E-mail: Kazemkoohi110@gmail.com 



 

 
 1931زمستان  - 2سال اول، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس فصلناهم   

 

 

34 

  مقدمه
ترین ثمرة جمهوری  بزرگ»عنوان  ، بهرانیا یاسالم یجمهور یاساس( قانون الف
 شکوهمندو  رینظ یبانقالب  جةینتو  رانیاملت  لیاص یها خواستهتبلور  (1)،«اسالمی

و منحصر به فرد در  ییاستثنا یسند وامام و امت  انیم مشترک ثاقیم، ایدندر  یاسالم
 جةینت آنکهاز  شیب یاساسقانون  نیاموجود در عالم است.  یاسیسو  یحقوق یها نظام

 یالماسو متخصصان  یانقالب یها تیشخص یمتعال شةیاندباشد، خالصه  یعلممطالعات 
 یرانیاـ  یاسالمجامعة  اتیمقتضو  رانیامردم  التیتما، یاسالم شةیاندبر  یمبتن کهاست 

و  یاساسمزبور، پژوهشگران حوزة حقوق  یها یژگیو( 1933شده است. )مدنی،  میتنظ
قانون و  نیاتا در فهم اصول  دارد یمرا بر آن  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون 

 یاساسموجود در قانون  ینهادها یساز نهیقربه دنبال  آنکهاز  شیباستنباط مفاد آن، 
، به دنبال فهم مراد و مقصود ندیبرآ کشورها گرید یاساس نیقوانبا  رانیا یاسالم یجمهور

قانون  مذاکراتتوجه به مشروح  رسد یمنظر  اساس، به نیهمباشند. بر  یاساسقانونگذار 
 یاساسبر قانون  حاکم یکلروح  افتیدرطُرُق  نیگشاتر راهو  نیمؤثرتراز  یکی، یاساس

رفته در هر اصل  کار بهاز عبارات  یاساسو مقصود و مراد خبرگان قانون  یکلطور  به
 یجمهور یاساسگرفته در حوزة حقوق  محدودِ صورت قاتیتحقمتأسفانه در  که (2)است
 یبرا کارامدو  مؤثر یراه، وهیش نیاتوجه شده است.  کمترمهم،  نیا، به رانیا یاسالم

ها، از جمله مباحث مطرح در  از اصول در هنگام بروز چالش حیصحو برداشت  ریتفس
 هاست آن انیم کیتفکو مرز  یاسالم یجمهوردر نظام  حاکم یقوا تیصالح طةیحمورد 

  (9)جامعة ما قرار گرفته است. یحقوقو  یاسیس، محل بحث محافل ریاخدر چند سال  که

سو،  کیاز  یحقوق یها نظام هیکلدر  یقانونگذار رکنعنوان  ننه به( امروزه، قوة مقب
را به خود اختصاص  ییواال گاهیجا، گرید یسواز  کشورهادر  یساالر مردمو نماد تحقق 

 داده است. 
 شیبآن را  تیاهمو  یقانونگذار، ضرورت نهاد یقانونگذارقانون و  یها هدفتوجه به 

، تیامنعدالت و  نیتأمو  فیتکلحق و  نییتبالوه بر ع آنکه؛ چه سازد یمروشن  شیپاز 
در گرو قانون و  یانسان تکاملو  یتعالو هموار ساختن راه رشد و  ییراهگشاتر  مهم فةیوظ

را به  کشورقوة مقننه در  گاهیجانظران  صاحب یبرخ  اساس، نیهماست. بر  یقانونگذار
نه تنها  کشور  بدون آن، که اند کرده، مانند یزندگبدن انسان در  سمیمکاندر  فکر گاهیجا
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 (923ـ993 :1931، یزنجان دیعم. )ردیگ یمقرار  ینابوددر معرض  بلکه، شود یم رکوددچار 
 یراستانهاد و در  نیا گاهیجاو  تیاهم درکبا  زین رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون 

 یقوا کنارقوه در  نیا ینیب شیپ، با یاسالم یها آموزهبر  یمبتن شیخونظام مطلوب  جادیا
قرار داده و با اختصاص  شیخورا وجهة همت « ساالری دینیمردم»، تحقق هییقضاو  هیمجر

نهاد در  نیا ژةیو یها تیصالحو  گاهیجا نییتب، به یاساساز اصول قانون  یا عمدهسهم 
و  11در اصول  یاساسپرداخته است. قانونگذار  رانیا یاسالم یجمهور یحقوقنظام  ساختار

و  حیتصرنهاد مورد  نیا ژةیکاروعنوان  را به یقانونگذارطور خاص،  ، بهیاساسقانون  38
به  تیصالح نیا یواگذاروضع قانون، حق  تیصالح یاعطاقرار داده و عالوه بر  نییتب
 است. کردهـ سلب  یئجزـ مگر در موارد خاص و  یاسالم یشورااز مجلس  زینرا  یگرید

قوه،  نیابه  ییاعطا تیصالح طةیح، یحقوق یها نظامنهاد در  نیا تیاهم( با وجود ج
از  یبرخاست.  رفتهیپذانجام  یمتفاوت یکردهایروجوامع مختلف با  یاساس نیقواندر 
 اراتیاختبا  یقانونگذارعنوان نهاد  مانند انگلستان، پارلمان را به یپارلمان یها نظام

 نیقوانو  یاساستصرف در قانون  دخل و تیصالح یحتشناخته و  تیرسمنامحدود به 
، سیسوئهمچون فرانسه، آلمان و  ییکشورها. در مقابل، اند دادهنهاد  نیابه  زینرا  یادیبن

 نیتقنمجاز  طةیح یاحصاقائل شده و به  یقانونگذاردر  یمحدود اریاختپارلمان  یبرا
 (193، 1931، یزنجان دیعم. )اند پرداختهپارلمان  یبرا

 یحقوقعنوان نهاد قانونگذار در نظام  ، بهیاسالم یشورامجلس  تیصالحمحدودة 
مورد توجه  یحقوقو  یاسیسدر محافل  راًیاخ کهاست  یمباحث، از جمله یاسالم یجمهور

 یحقوق یبررسمسئله را مورد  نیا کهقرار گرفته است. پژوهش حاضر درصدد آن است 
 یاساسقانون  11جه به اصل با تو که، آن است قیتحق نیادر  یاصلقرار دهد. پرسش 

 انگریبمزبور  تیصالح ایآدر عموم مسائل،  یقانونگذارمجلس در  تیصالحبر  یمبن
را در بردارد؟  یخاص یها تیمحدود ایاست  نیتقننامحدود و مطلق بودن مجلس در امر 

هر  تواند یم، یاساسقانون  11به استناد اصل  یاسالم یشورامجلس  ایآ، گریدعبارت  به
مصوبات  کننده کنترلعنوان نهاد  نگهبان به یشورا ایآبرساند و  بیتصورا به  یا رهمقر

با عنوان  که یمصوباتدر  طیشرا یبرخنداشتن  لیدل به تواند یم، یاسالم یشورامجلس 
با قانون  رتیمغا رادیارا با  ها آناست،  دهیرس یاسالم یشورامجلس  بیتصوبه « قانون»

 مواجه سازد؟  یاساس
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 یبررسمجلس  مذاکرات، مشروح 11بر منطوق اصل  دیتأکبا  میبرآننوشتار،  نیادر 
، مراد میدهپاسخ  مذکور، به پرسش یمنطقو  یعقلو با توجه به اصول  یاساسقانون  یینها

در  یشنهادیپ یراهکارها، تینهاو در  میکنفهم  باره نیارا در  یاساسو مقصود قانونگذار 
در خصوص عدم ورود به  هیمجرمقننه و  یقوا انیمموجود  یها چالشاز  رفت نبرومورد 

 .میدهرا ارائه  گریکدی یتیصالح طةیح

 یاساسقانون  11اصل  یبررسـ 1
مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل، در : »دارد یممقرر  یاساسقانون  11اصل 

 «تواند قانون وضع کند.حدود مقرر در قانون اساسی، می
 نیابه پرسش  ییگو پاسخجهت  کننده نییتع دیقسه  رسد یمنظر  اصل، به نیادر 

 نیامناسب در  یپاسخبه  دنیرس یراهگشا تواند یم ها آن یبررس کهپژوهش وجود دارد 
و  «در حدود مقرر در قانون اساسی»، «عموم مسائل»از:  اند عبارت دیقسه  نیاباشد. خصوص 

 «. قانون» کلمة
در  یاسالم یشورامجلس  یتیصالحقلمرو  نییعتنظران در  صاحب یها استداللعمده 

با استناد  یبرخاساس،  نیااول است و بر  دیقبر استناد به دو  یمبتن 11اصل  نییتب
 دانند یمبه مجلس را عام و مطلق  ییاعطا تیصالحدر این اصل، « عموم مسائل»عبارت  به
 نیا. بر اساس ستندینآن قائل  یبرا، 12مندرج در اصل  ودیقجز  ، بهیشرطو  دیق چیهو 
 نییتب، 12در اصل  کهاست  یاجمال، «حدود مقرر در قانون اساسی»، عبارت دگاهید

 یتیمحدود، به لحاظ موضوع یاسالم یشورامجلس  تیصالح، نیبنابراشده،  یلیتفص
گفت،  توان یم رو نیاو شرع است. از  یاساسبا قانون  رتیمغامشروط به عدم  کنیلندارد، 
 دیعماست. )« مطلقِ مشروط»، رانیا یاسالم یجمهور یحقوقدر نظام  مجلس، تیصالح
 یموارد، به یاساسمصوبات مجلس با قانون  رتیمغا، عدم دگاهید نیا( در 1933، یزنجان

مربوط به  یها یریگ میتصممجلس در  که ابدی یماختصاص  یرهبربه  که یاموراز جمله 
مجلس در  تیمحدود نیهمچنته باشد، مصوبات مخالف داش تواند ینم یرهبر اراتیاخت
در  ازیامت یاعطا(، 13)اصل  ینظام حکومت یبرقرار(، منع 13)اصل  کشور یمرزها رییتغ

 امکانعدم (، 31)اصل  انیخارجمعادن و خدمات به   ،یکشاورز، یصنعت  ،یتجارامور 
( 912ـ919 :1938( و... مربوط است. )عمید زنجانی، 39منحصر به فرد )اصل  سینفافروش 
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در اصل « در حدود مقرر در قانون اساسی»عبارت  با توجه به کهمعتقدند  یبرخدر مقابل، 
 تیرسمبه  یها تیصالحو محدود به  یحداقل، یقانونگذارمجلس در امر  تیصالح، 12

عمل  طةیحبه  کهاست  یحدو تا  یاساساصول قانون  گریدقوه در  نیا یبراشده  شناخته
به  تیمسئول(، 193)اصل  هیمجرقوة  یگذار نامه نییآ تیصالح رةیادقوا، از جمله  ریسا

 یاستخدامو  یادارجمهور در امور برنامه و بودجه و امور  سیرئ یبراشده  شناخته تیرسم
، عموم و یاساسقانون  11، اصل دگاهید نیاوارد نشود. بر اساس  یا خدشه(، 121)اصل 
: دارند یم انیب 11مندرج در اصل  ودیق انیمجمع در  زین یبرخ( 1933ندارد. )الهام،  اطالق

 حد یب، یقانونگذار تیصالحبودن  یعموماز  که داستیپ کمیاصل هفتاد و  حیصراز نص »
 تیرعامنوط به  یقانونگذارقابل « عموم مسائلِ» بلکه ،شود ینمو حصر بودن آن مستفاد 

حاکمیت پارلمان در وضع  اصل  عبارت دیگر، باشد. بهمی« حدود مقرر در قانون اساسی»
قوانین مطلوبِ نظر خود ]در جهت[ رفع نیازهای جامعه، محدود به رعایت حدود مقرر در 
قانون اساسی است. این حدود، عموماً رعایت حقوق قوای دیگر حاکم از یک سو و 

 (113: 1931)تیال، « باشد.های اساسی ملت از سوی دیگر میاحترام به حقوق و آزادی
 داتیمؤ، (1)نخست دگاهیدعالوه بر داللت منطوق اصل بر صحت  رسد یمنظر  به
 دگاهیدنخست با  دگاهیدبر منطبق بودن  یمبن یاساسقانون  مذاکراتاز مشروح  یفراوان

 بیتصو، هر چند هنگام آنکه حیتوضوجود دارد.  نهیزم نیادر  یاساسخبرگان قانون  یکل
اصل توسط  نیادربارة مفاد  یمفصل اتمذاکر، در صحن مجلس، یاساسقانون  11اصل 

 ندگانینما یبرامفاد آن،  ایگونشده و  یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  ندگانینما
گرفته در  صورت مذاکراتدر مجموعه  ینیقرا کنیلواضح و روشن بوده است،  یخوب به
در  11منطوق اصل  تیعموم دیمؤ، میمستق ریغطور  هر چند به کهمجلس وجود دارد  نیا

 است. این قراین بدین شرح است: یاسالم یشورامجلس  ینیتقن تیصالح طةیح

 طةیحو  هیمجرمقننه و  یقوا نةیزمدر  یاساسخبرگان قانون  یکلّ دگاهید( الف

 یبررسمجلس  مذاکراتو مشروح  یاساساصول قانون  یبررس: ها آنمتقابل  یتیصالح

 طةیحو  گانه سه یقوا نیتدودر  یاساسر قانونگذا کهآن است  انگریب، یاساسقانون  یینها

 هیمجرقوة مقننه نسبت به قوة  یبرامند  و تفوق نظام یبرتر ینوع، عامدانه، ها آن تیصالح

 یجادر  کهاست  یتیواقعبودن،  یمنف ایصرف نظر از مثبت   ،یبرتر نیا (8)قائل شده است.

. خورد یمبه چشم اصول  یبررسدر  یاساسمجلس بررسی نهایی قانون  مذاکرات یجا
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 یاسیس، یاجتماع یبسترهاو  یخیتار یها شهیر یبرخ، عالوه بر وجود کردیرو نیا لیدل

 یاسالم یها آموزه یبرخبر  یمتکهمچون ترس از بروز دیکتاتوری،  یرانیابر جامعة  حاکم

 که باشد یم زین( طیالشرا جامع هیفق)=  یاسالم حاکمزمامدار و  ژةیو اتیخصوصدر مورد 

اساس،  نیهمبر  (1).تابد یبرنمرا  طیالشرا جامع هیفق ریغبه  ییاجرازمام امور  یذارواگ

 یمبتن، اغلب هیمجرجمهور و قوة  سیرئبه  یاساسقانون  کنندة یبررسنمایندگان  کردیرو

شناختن آن، زنگ خطر  تیرسمبه  کهآنان بوده  یزمامداراحساس خطر بالقوه از  ینوعبر 

اساس،  نیهماست. بر  آورده یمرا به صدا در  یشخص یکتاتوریدو  یفردبروز استبداد 

، ابتدائاً یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  ندگانینما انیمعمده و قابل توجه در  یدگاهید

 ییشنهادهایپو در درجة دوم،  کردهمخالفت  یکل، به هیفق ریغ یفرد یجمهور استیربا 

وجود  رشیپذ، با تینهائه داد و در ارا یجمهور استیربودن  ییشورادر خصوص لزوم 

 یها تیمسئول یبرخ، امکانتا حد  کرد کوشش، یاساسدر قانون « رئیس جمهور»مقام 

. در کندواگذار  تیصالحعنوان مقام واجد  به« ولی فقیه»مقام، سلب و به  نیارا از  ییاجرا

ام و دیگر مق نیا عملکردرا بر  ممکننظارت  حداکثر، زین ها تیمسئول گرید یواگذار

 یاساساساس، در قانون  نیا. بر کرد ینیب شیپقدرت  کنترلدر جهت  هیمجرمسئوالن قوة 

عنوان  ، بهیاسالم یشورابه مجلس  یقانونگذارعام  تیصالح یواگذارمصوب، عالوه بر 

به  یاسالم یشورااعتماد مجلس  یرألزوم  ینیب شیپنهاد، با  نیا یاختصاص ژةیکارو

در  یتصددر دوران  نیهمچنو  گریداز هر اقدام  شیپو  لیتشکز پس ا نهیکاب یاعضا

 سیرئو  هیمجرقوة  یاعضاو عزل  ضاحیاست  حق سؤال، یاعطاصورت بروز اختالف، و 

بر اعمال  یمالو نظارت  یاستصواب، نظارت تینهامجلس و در  ندگانینماجمهور به 

در برابر قوة  یاسالم یوراشساخته است. در مقابل، مجلس  گر جلوهتفوق را  نیادولت، 

قانون اساسی( و  11)اصل  حیلوا ةیتهصرفاً در   نداشته، یاسیس تیمسؤول گونه چیه، هیمجر

 زین ها نامه نییآ نیا کهقانون اساسی( ـ  193و مستقل )اصل  ییاجرا یها نامه نییآ بیتصو

 لیدلوصف،  نیاعمل است. با  ابتکار یداراـ (1)با متن و روح قانون مخالف باشد دینبا

در حوزة  یحت، یاسالم یشورابه مجلس  یقانونگذارمطلق و عام  تیصالح یواگذار

و باز نگذاشتن  هیمجرمربوط به قوة  یها تیمسئولو  نیقوان یاجرادر نحوة  یگذار ضابطه

 (3)روشن است. کامالًخصوص،  نیادر  هیمجردست قوة 
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طور  ، بهیاساسقانون  12 و 11مربوط به اصول  مذاکرات( هر چند در مشروح ب
 انیمبه « در حدود مقرر در قانون اساسی»در خصوص مقصود از عبارت  یسخن حیصر

 یجمهور یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکراتاست )صورت مشروح  امدهین
موجود؛ از جمله مفاد  نیقرا یبرخبا توجه به  کنیل(، 398ـ391: 2، ج1911، رانیا یاسالم
جز اجمال موضوع  یزیچعبارت،  نیا کهگرفت  جهینت توان یم، یاساسقانون  38اصل 

جز مفاد  یزیچ، مذکورعبارت  چه چنان که. استدالل آن است ستین 12مطروحه در اصل
 اریاخت، ییاستثنادر موارد  که یاساسقانون  38در اصل  ستیبا یم، بود یم 12اصل

به  زیناست  کرده ضیتفومجلس  یداخل یها ونیسیکمصورت موقت به  را به یقانونگذار
اصل، تنها شرط الزم  نیادر  آنکه، حال شد یم دیمق« در حدود مقرر در قانون اساسی» دیق

تعیین شده  یاساسقانون  12اصل  تیرعا، مذکور شکلبه  یقانونگذارموجّه بودن  یبرا
 (3)است.
 یشنهادیپبا ارائة  ندگانینمااز  یکی، 11مربوط به اصل  مذاکرات( در مشروح ج
، واژة «مقرر»واژة  یجابه  دارد یماصل، اظهار  نیا یبرا شده میتنظدر عبارت  یاصالح

 دیشه سیرئ، از جمله نائب ندگانینما یبرخبا مخالفت  کهشود  نیگزیجا« چارچوب»
چارچوب، » کهآن است  کنندگان مخالفت. استدالل شود یممواجه  یبهشت دکترمجلس، 

 مذاکرات)صورت مشروح «. انسب است« مقرّر» کلمة. دشو یم قیض اش رهیدا یقدر
نظر  ( به398 :2، ج1911، رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یینها یبررسمجلس 

قانونگذار  دگاهید انگریب تواند یم، میرمستقیغطور  ، هرچند بهمذکوراستدالل  رسد یم
 اشد.ب یاسالم یشورابه مجلس  ینیتقنعام  تیصالح یواگذار، در یاساس

گرفته در  صورت یبازنگر، که نیابه آن توجه داشت  دیبامجال  نیادر  که یا نکته
استناد به مشروح  نةیزمفوق در  داتیمؤبر رد  یلیدل تواند ینم 1913در سال  یاساس قانون

 آنکه( باشد؛ چه یبازنگر)قبل از  1983سال  یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکرات
مربوط به آن، نشان  مذاکراتمزبور و مشروح  یبازنگرم شده در انجا راتییتغ یبررس

 یشورامجلس  یبرادر نظر گرفته شده  یها تیصالحدر  یرییتغ گونه چیهنه تنها  که دهد یم
 ییمحتواو  یشکلاصالحات  بلکه (13)نشد، جادیا 1983سال  یاساسدر قانون  یاسالم

ناظر بر آن صورت  یها تیصالحو در فصول و اصول مربوط به قوة مقننه  که یمختصر
 به عنوان مثال، (11)مجلس افزوده است. یها تیصالحو  اراتیاختبر  ینوعگرفت، به 
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 ینیب شیپبه رغم عدم  کهاست  یموارداز  یو ضاحیاستجمهور و حق  سیرئحق سؤال از 
مجلس  یها تیصالح، بر فهرست 1913سال  یبازنگر، در 1983سال  یاساسآن در قانون 

 افزوده شد.  یاسالم یاشور

 یواگذاردر  یا شبهه گونه چیه، سندهینونظر  مستندات مزبور، به عیجمبا توجه به 
بر اساس منطوق و  یقانونگذار نةیزمدر  یاسالم یشوراعام و مطلق به مجلس  تیصالح

و اطالق مستنبط از  تیعموم ایآوصف،  نیاوجود ندارد. با  یاساسقانون  11مدلول اصل 
نهاد مهم در  نیاحد و حصر بودن  یبو  یضابطگ یب یمعنا، به یاساسقانون  11اصل 
تعداد  کهـ  یاساسو خبرگان قانون  ندگانینما که رفتیپذ توان یم ایآاست؟  یاساسقانون 
 یمختلف یها رشته، با ینیدنظر بودن در حوزة مطالعات  از آنان، عالوه بر صاحب یا عمده

بدون قاعده به  یاریاختصالحیتی بدون ضابطه و  اندـ تهداش ییآشنا زیناز علوم روز 
 باشند!؟   کردهمجلس واگذار 

مورد  کمتر کهوجود دارد  یاساسقانون  11در اصل  زین یگریدمهم  دیق رسد یمنظر  به
« قانون»قرار گرفته است و آن، وجود واژة  یاساسحقوق  پردازان هینظرنظران و  توجه صاحب

به مجلس  یاساسقانون  11، اصل آنکه حیتوضاست.  یاساسقانون  11 عبارت اصل یانتهادر 
در « قانون»وصف، مراد از  نیااست. با  کردهاعطا « وضع قانون» تیصالح، یاسالم یشورا

وضع  یاسالم یشورامجلس  کهاست  یزیچ، هر آن «قانون»منظور از  ایآ؟ ستیچاصل  نیا
 ؟ردیگقرار « قانون»مشمول عنوان  تواند یم، کند یممجلس وضع  که یزیچهر  ایآ؟ کند یم

قانونگذار  یسو، از یاساسقانون  11واژة در اصل  نیا یریکارگ به رسد یمنظر  به

 نیااستعمال  کهمتضمن آن است  زینو فرض آگاه بودن قانونگذار  ستین علت یب، یاساس

 یالفاظصل، از ا نیا، در یاساسگرفته باشد. قانونگذار  صورت کامل یآگاهلفظ، بر اساس 

، نیهمچناست.  نکردهاستفاده « قانون»، جز یگریدهر واژة  ای« تصمیم»، «مصوبه»همچون 

مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، » که نکرده انیب

. کندوضع « قانون» تواند یممجلس  که کرده حیتصر بلکه، «وضع کند هرچیزیتواند می

 یشورا، مجلس «قانون» یبراخاص  یمفهومدر صورت وجود  رسد یمنظر  به، نیبنابرا

تنها  بلکه، کندرا وضع  یزیچ، هر یاساسقانون  11به استناد اصل  تواند ینم، یاسالم

، «قانون»مفهوم  یبررس رسد یمنظر  ، بهرو نیا. از کند« قانون»مبادرت به وضع  تواند یم

در  یاسالم یشورابه مجلس  ییاعطاعام  تیحصالقلمرو  نییتعدر  کهاست  یا مسئله
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قانون، در  یها یژگیوهر آنچه از مفهوم و  رایزدارد؛  ییبسزانقش  یاساسقانون  11اصل 

عام و مطلق  تیصالحدر  هیالرعا الزم یدیقمدّ نظر بوده باشد، خود  یاساسنظر قانونگذار 

 یواکاو، سندهینوهم، به اعتقاد م نیابه  یابیدست یبرانهاد در وضع قانون خواهد بود.  نیا

 وهیش نیمؤثرتراصول،  نیا لیذگرفته در  صورت مذاکراتو مشروح  یاساساصول قانون 

و مشروح  یاساسواژه در قانون  نیا یها یژگیوو  فیتعر کهاز آنجا  کنیلاست. 

مراد مقنن، هر  کشفناظر بر  یاصول، بر اساس قواعد خورد ینمآن به چشم  مذاکرات

را در بر خواهد  یاساس، مقصود قانونگذار شود یمواژه در عرف استنباط  نیااز  هکآنچه 

داشت؛ چه آنکه قانونگذار نیز همچون سایر عقال در به کارگیری کلمات و عبارات، معنای 

 یحقوقاساس، مراجعه به عرف  نیا. بر دهد یمرا مدّ نظر قرار  ها آنعرفی و متبادر به ذهن 

 یقانونگذارمجاز  طةیحو « قانون»مفهوم  افتنی یبرا یمنطقحل  ن، راهعنوان عرف اهل ف به

 نیا یبررس تیاهمخواهد بود.  یاساسدر نظر قانونگذار  یاسالم یشورامجلس  یبرا

 یشورامجلس  تیصالح طةیح اناًیاح که گردد یماز آن باز  یناشموضوع به تبعات و آثار 

از  ینقیمت، در صورت وجود قدر آنکه حیضتو. دهد یمالشعاع خود قرار  را تحت یاسالم

 کار به، هر چند از لحاظ منطوق الفاظ عام یاسالم یشورامجلسِ  تیصالح، «قانون»مفهوم 

 نیا، یمنطقو  یعقلبه داللت  کنیلو مطلق دارد،  یموضوع تیعمومرفته در آن، شمول و 

بات واجد صرفاً مصو که یضوابط؛ کند یمضوابطی خاص محدود  تیرعانهاد را به 

مجلس  یقانونگذار تیصالحمنطبق بر مفهوم قانون را داخل در  اتیخصوصو  ها یژگیو

« وضع قانون»عنوان  ، متصف بهها یژگیو نیافقدان  لیدل بهدانسته و هر چه جز آن را 

در صورت اقدام مجلس  کهاستدالل آن است  نیامهم مترتب بر  اریبس جهینت. گرداند ینم

واگذارشده به آن  تیصالح رةیدانهاد از  نیاتناسب با مفهوم قانون، به وضع مصوبات نام

است  کردهوضع  یاساسبا قانون  ریمغا، مصوبة قتیحقخارج شده است و در  11در اصل 

 نیهمبر  یمبتن تواند یمنگهبان  یشورا، یاساسقانون  31و  12با توجه به اصول  که

 .کندرا رد  یاسالم یشورااستدالل، مصوبه مجلس 

آن، در  کنندة نییتعو  رگذاریتأثموضوع و نقش  نیا تیاهمراستا و با توجه به  نیهمدر 

 گرفت. میخواه یپ، یحقوقمفهوم قانون را در عرف  یبررسادامه 
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 «قانون»مفهوم  یبررسـ 2
به چشم  کمتر، یاساسحقوق  اتیادب ژهیو به، کشورموجود در  یحقوق اتیادبدر 

 یها یژگیوو  اتیخصوص، یلیتفصو  قیدقطور  به سندگانینونظران و  صاحب که خورد یم
با مفروض انگاشتن مفهوم آن،  یبرخباشند.  کرده انیبرا « قانون» یساختارو  یماهو

 نیااز  یبرخ یحیتلوو گاه  حیصر انیبضمن  زین یا عدهآن گذشته و  کناراز  یسادگ به
، ها یژگیو نیا انیب رسد یمنظر  ظ بهلحا نیابه  (12).اند پرداختهموضوع  نیا، به ها یژگیو

خأل موجود را  یا اندازهنوشتار بتواند تا  نیا، در یلیتفصصورت  تحت سرفصل مجزا و به
 بر طرف سازد.

 اندکو با  کرده یبند طبقهعام و خاص  یمعنارا در دو « قانون»، حقوقدانان، یکلطور  به
قرار « قانون» بیتصوآن را در مرجع  زیمم، عمدتاً وجه یبند میتقسو نحوة  ریتعابدر  یتفاوت

؛ 21ـ93 :1913، یمحسناسفاد و  ینجف؛ 123 :1911، انیکاتوز: کر. نهیزم نیا.)در دهند یم
نظر  عام )صرف یمعنااساس، قانون در  نیا( بر 1933، نیپرو؛ 1933، یاصالن؛ 1933، یزارع

و منظور از آن، مجموعه  رود یم کار بهطور معمول در برابر عرف  (، بهیاساساز قانون 
، شوند یم نییتع یاساساغلب در قانون  که صالح یذاز مراجع  یکیتوسط  کهاست  یمقررات

 یداراو  رسد یم بیتصوبه  هیمجرقوة  یاعضااز  یکی ای کشور سیرئ ایاعم از قوة مقننه 
و  ها نامه بیتصومعنا، شامل  نیاالزم است. قانون در  ییاجراضمانت اجرا و اعتبار 

و...  ییقضا ةیرو، آرا وحدت یرهبر نیفرامو  احکام، هیمجرقوة  ییاجرا یها نامه نییآ
 فاتیتشربا  که شود یمگفته  یمقرراتخاص، به ضوابط و  یمعنا. در مقابل، قانون به شود یم

طور  به یپرس همهاز راه  ای شود یموضع  یاسالم یشوراتوسط مجلس  یاساسمقرر در قانون 
 .رسد یم بیصوتبه  میمستق

نوشتار است، با توجه به  نیا مدنظراست آنچه  یهیبدمزبور،  یبند میتقسبا توجه به 
قانون  یینها یبررسمجلس  یاعضا مذاکراتو مشروح  یاساسقانون  38و  11، 83اصول 

 یاسالم یشوراتوسط مجلس  کهاست  یمصوباتخاص قانون، ناظر بر  یمعنا، یاساس
 است. دهیرس بیتصوبه  رانیا یاسالم یجمهورم عنوان قوة مقننة نظا به

خاص ـ بدون  یمعناـ در « قانون» یها یژگیو انیبو  فیتعرحقوقدانان، در  یبرخ
و  جهینتقانون در نظر داشته باشند، فقط آن را به  یبرا یا ژهیو یماهو اتیخصوص آنکه

، دستگاه واضع و قانون فیتعردر  بیترت نیاو به  کنند یم فیتعرقوة مقننه  کارماحصل 
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: 1939، یقاض). شمرند یممرجح  یحقوققاعدة  یدرون یمحتواآن را بر  یریگ شکلنحوة 
، 11، با توجه به منطوق اصل دگاهید نیا( بر اساس 133ـ233 :1933؛ قاضی، 121و  911
 یا مصوبه، طهیحو در آن  کنددر آن دخالت  یاسالم یشورامجلس  کهاز امور  یامرهر 

 هیکل یبرابر آن قابل صدق است و « قانونگذاری»و « قانون»وصف  داشته باشد،
  (1933اصالنی، . )االجراست الزم، ییاجرا یها دستگاه
 کردهجلوه  حیناصحو  ناکارا زیندر نظر معتقدان به آن  یحتاز قانون،  یفیتعر نیچن
در  آنکهمستلزم دور باطل است؛ چه  یمنطقاز لحاظ  فیتعر نیا آنکهضمن  (19)است،

 یماهو اتیخصوصو « قانون»و فهم مفهوم  یاسالم یشورامجلس  تیصالح تیماه نییتب
( یاسالم یشورارا به مرجع وضع )مجلس  فیتعر توان ینم، یاساسقانون  11آن در اصل 

منظور از » کهپرسش  نیا، در پاسخ به گریدعبارت  مفروضِ پرسش است، برگرداند. به که
تواند به وضع قانون اساسی، می 38و  11می وفق اصول که مجلس شورای اسال« قانون»

قانون، هر آن چیزی است که مجلس شورای »پاسخ گفت  توان ینم، «آن بپردازد، چیست؟
 «!کنداسالمی تصویب می

 قانون یماهو اتیخصوصو  ها یژگیو ـ1ـ3

 و عام بودن یکلّـ 1ـ1ـ3
 ینظران صاحبحقوقدانان و  مورد اتفاق باًیتقر کهقانون  یماهو یها یژگیواز  یکی

بر  کهآن است « عمومیت و کلی بودن» یژگیو، اند کردهاظهارنظر  باره نیادر  کهاست 
و  قیدقحال،  نیعو در  یکلضوابط  نییتعرا به  یقانونگذاراساس آن، مجالس 

 محکبرخی آن را  کهاست  یحدبه  یژگیو نیا تیاهم (11).کند یممحدود  الشمول عام
 نیهم( به 13ـ13 :1939ندوشن،  یجعفر. )اند کرده یمعرفقانون  ریغنون از قا یبازشناس

 یقانونگذارنهاد  فیتعر یبراعنوان وجه مشخِص  ، آن را بهزینحقوقدانان  یبرخ لیدل
قواعد شود که کارویژة آن وضع قانون یا پارلمان به دستگاهی اطالق می: »اند نموده فیتعر

 (133 :1933ی، )قاض«. ستاالجراکلّی و الزم
 که یقانونگذارقانون، آن را همچون مجالس  یژگیو نیا نییتبروسو، در  ژاکژان 

موضوعی که در خصوص آن : »کند یم حیتصراست، دانسته و  یعمومارادة  گاه یتجل
گیرد، عمومی است. این عمل را من ای که تصمیم میشود، مثل ارادهتصمیم گرفته می

گویم موضوع قوانین همیشه عام است، مرادم این است که قانون نامم. وقتی میقانون می
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-صورت یک کلّ انتزاعی مورد نظر قرار می صورت یک مجموعه و اعمال را به افراد را به

گیرد. بنابراین، صورت خاص در نظر نمی صورت فرد و عمل را به دهد، و هرگز انسان را به
تواند این امتیازات را به شخص معینی بدهد؛ ... نمیاما   تواند امتیازاتی مقرر دارد،قانون می

شود. ... فردی دارد، به وظایف قوة مقننه مربوط نمی  در یک کلمه، هر موضوعی که جنبة
قانون عمومیت اراده و عمومیت موضوع را با هم دارد، بنابراین آنچه انسانی، هر مقامی که 

اند قانون باشد؛ حتی آنچه هیأت حاکمه در تودارد، نمیدارا باشد، به ارادة خود مقرر می
عمل   نامه است،دارد، باز هم قانون نیست بلکه تصویبخصوص موضوع معینی مقرر می

 (131ـ132 :1933  )روسو،«. حاکمیت نیست، بلکه عمل تصدی است
قانونگذار است، از  حکمنبودن موضوع  یموردو  یشخصداشتن قانون، متضمّن  تیکلّ

مقصود از . »شود یم ادی زینقانون « عینی بودن»، تحت عنوان تیخصوص نیااز  رو نیا
کلیّت داشتن قاعدة حقوقی این نیست که همة مردم موضوع حکم آن قرار گیرند، ]بلکه[ 
قواعد حقوق باید هنگام وضع مقیّد به فرد یا اشخاص معیّن نباشد و مفاد آن با یک بار 

ا یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند. انجام شدن از بین نرود، هر چند که تنه
قوانین مربوط به مسؤولیت وزیران و اختیارات رئیس جمهور با کلّی بودن قواعد آن بنابراین، 

«. زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع خاص قرار دارند قابل اجراست  ندارد، منافات
 (81 :1911)کاتوزیان، 
 .شود یممجلس مؤسسان وضع  ایمجلس مقننه  لةیوس هب کهاست  ینیععام و  یحکمقانون، 
 ها آناز افراد است و همة  یگروه ای، شامل همة افراد و حکمآن  کهمعنا  نیبدعام است 

معنا  نیبداست  ینیعو  ستینقائل  ها آن نیب یضیتبع چیهاز چشم قانون برابرند و قانون 
 قانون با زیتمااست. وجه  نیّمعو نه شخص  نیمع یحقوق تیوضع، ناظر بر حکمآن  که

است و فرد  یکلّ تیوضع کیقانون، عام و ناظر بر  کهاست  نیهمو دستور در  حکم
و...( مشخص  یاسیس، ییقضادستور ) ای حکمخطاب  که یحال در  خاص را مد نظر ندارد،

 کهخاص  یاحکام( »111ـ118 :1931ندارد. )حسینی،  یاعتبارآن  ریغاست و در  نیمعو 
 میکردر قرآن  حکم، هر چند آن ستین، قانون گردد یمصادر  نیّمع یفرددر مورد صرفاً 

آمده و « خصایص النّبی»تحت عنوان  یاسالمدر فقه  که یاحکام که چنان  صادر شده باشد،
)پژوهشکده حوزه « گردد.از قوانین اسالم محسوب نمی مخصوص شخص پیامبر)ص( است

 (239 :1931و دانشگاه، 
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(، بر اساس یمدنقانون  1)مادة  یرسمقانون به انتشار در روزنامه  یاجرا کردن موکول
 (23)اصل  نیقوانمردم در برابر  یتساو، از لزوم نیهمچنبودن قانون است.  یکلّو  یعمومفرض 

« کلّی و عام بودن» یژگیوبودن  یاساس زین( یاساسقانون  83قانون )اصل  حکومتو اصل 
 تیرعااز  ریناگز حکمرانان ایباشد،  نیمعاگر قانون ناظر بر فرد  رایز؛ شود یماستنباط  نیقوان

  ،نیقوانهمة مردم در برابر  که کردادعا  توان یمچگونه   در رفتار خود نباشند، یکلّقواعد 
 (81 :1911نه ارادة فرد. )کاتوزیان،  کند یم حکومتقانون  ها آنبر  ایدارند  یمساوحقوق 

مصوبه  که یصورتدر  شود یممزبور گفته شد، مشخص  تیخصوصبر اساس آنچه از 
مربوط  یاختصاصموضوعاً به امر  نکهیا ایو شمول نداشته  تیعموم، یقانونگذارمجالس 
را  یقواعد نیچن نکهیا، ولو گنجد ینم یقانونگذار یها تیفعال رهیدادر  تاًیماهشود، 

در  یاسالم یشورامجلس  رسد یمنظر  به رو نیا. از کندوضع  یقانونگذار ژةیودستگاه 
ارائة ضابطه و وضع  ستیبا یم، یاساسقانون  11در اصل  شیخومقرر  تیصالح یراستا

، یشخصو  یئجزقرار دهد و از پرداختن به امور  شیخو کاررا در دستور  یحقوققاعدة 
 (18).زدیبپره« قانون»با عنوان 

 بودن  فیتکلمتضمن حق و  ـ2ـ1ـ3
افراد جامعه، محدودة مجاز  فیتکالحقوق و  نییتبنون، قا یها یژگیواز  گرید یکی
است.  یاجتماعدر حوزة روابط  یزندگ یدهاینباو  دهایبا یکلطور  شهروندان و به یرفتار

 که( 21 :تا یب)شعبانی،  شود یمگفته  فیتکالسلسله حقوق و  کیاصوالً لفظ قانون به 
افراد را در جامعه  انیمسبات آنان و منا یاجتماعو  یفرد سلوکنحوة رفتار افراد، 

 . سازد یممشخص 
قواعد  نیبنابراافراد جامعه است.  یاجتماعروابط  میتنظ متکفّلقانون در هر جامعه، 

 هیالرعا الزم یعباد فةیوظعنوان  نداشته و فقط به یاجتماعبه روابط  ینظر که یاحکامو 
در  که یمکروهاتبات و و مستح یاخالقمسائل  زینباشد، مانند همة عبادات واجبه و 

 ،ستین یالزامدر عرف  ها آنمراعات  که یرسومآداب و  نیهمچناسالم وجود دارد و 
 ( 239 :1931و دانشگاه،  حوزه پژوهشکده. )شود ینمقانون محسوب 

بر حق و  یداللت که یقانونگذاراز مجالس  یمصوباتاز قانون،  ادشدهی یژگیوبر اساس 
قانون را دارا بوده و  یها یژگیو گریده نداشته باشد، هر چند از افراد جامع یگروه فیتکل

 بلکهنبوده، « قانون»، کلمه یواقعباشند، در مفهوم  دهیرس بیتصوبه  زین« قانون»با عنوان 
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 یراستادر  زین یمصوبات نیچن، ثیح نیارا در خود دارند. از « قانون» یظاهر شکل
به مجلس « وضع قانون»حق  یاعطار ب یمبن یاساسقانون  11مقرر در اصل  تیصالح
 .ردیگ ینمقرار  یاسالم یشورا

 بودن یالزام ـ3ـ1ـ3
 رقانونیغآن از  یبازشناسموجب  کهقانون  یها یژگیوو  صیخصااز  گرید یکی

 کهاست  یصورت، اصوالً به نیقوانو  یحقوقبودن آن است. قواعد  آور الزام، جنبة شود یم
در  نیقوانو اساساً وضع  کند یم شیخوبه اطاعت از مخاطبان خود در جامعه را ملزم 

 انیاترا به  ها آنوجود آورد و  شهروندان به یبرارا  یالزامتا  ردیپذ یمراستا صورت  نیهم
 .کندمفاد آن الزام، ملتزم 

را در  نیقوانالبته اغلب  کهـ  یامر نیقوان، تنها مختص یحقوقبودن قواعد  یالزام
 زین« قوانین تکمیلی و تفسیری»در  یحت بلکه، ستین دهدـ یم لیتشک نیقوانمجموعة 

 نیا یاجرا طیشرا، تنها در یلیتکم نیقوانبا  یامر نیقوان انیمتفاوت  آنکهوجود دارد؛ چه 
، نبودن یلیتکم نیقوانشدن  ییاجرابودن و  یالزام، شرط گریدعبارت  قواعد است. به

مخالف  مانیپ؛ یعنی نبودن یلیتکمواعد ق یاجراهرگاه شرط  نیبنابرامخالف است.  مانیپ
 لیتحمندارد و بر اشخاص  کم یامراز قواعد  یزیچبودن  یاجباردر  محقق شود،

 ینوعبا  شهیهمو قواعد آن  ستین کردن ییراهنماو  ییاندرزگوحقوق،  فةیوظ رایز؛ شود یم
 (81ـ88 :1911اجبار همراه است. )کاتوزیان، 

 داشتن ینسبدوام و استمرار  ـ4ـ1ـ3
 کههمان گونه  آنکهآن است، چه  ینسب یداریپاقانون، ثبات و  صیخصااز  گرید یکی

 نییتع، ناظر بر شود یموضع  یقانونگذارمجالس  یسواز  که یحقوقگفته شد، قواعد 
موقتی بودن و  کهاست  یاجتماع یزندگدر  ها آن فیتکلو حق و  یرفتارمحدودة مجاز 

جهت، دیده  نیهمدر جامعه شود. به  یثبات یبباعث بروز  است ممکناستمرار نداشتن آن، 
نیز به تصویب مجالس رسیده که این  شتریب ایدو سال  یبرا یشیآزماشده که قانون 

، اغلب نیا( با وجود 21 :1931مصوبات، وصف قانون را دارند. )جعفری لنگرودی، 
، از یادار یها خشنامهبو  یدولت یها نامه نییآمصوب مجلس، نسبت به مقررات و  نیقوان

  (1933)زارعی، برخوردار است.  یشتریبثبات و استمرار 
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 داشتن ییاجراضمانت  ـ5ـ1ـ3
و « شودکار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می قدرتی که برای به»

نظران از  صاحب کهاست  یفیتعر، دو «العمل قانونی تخلف از یک دستور قانونی عکس»
 ( 3ـ13 :1913اند. )جعفری لنگرودی،  ارائه داده« ت اجراضمان»اصطالح 

ضمانت  یجابه  یگاهاصطالح،  نیا یعرباز واژة  یتأساز حقوقدانان به  گرید یکی
جزا عبارت »اصطالح گفته است:  نیا فیتعرو در  کردهاستفاده « جزا»اجرا، از اصطالح 

ة حقوقی مقرر شده است. ای است که از طرف قانون در مورد تخلف از قاعداز نتیجه
باشد و به زیان متخلف از عبارت دیگر، جزا واکنش عدم رعایت قانون از طرف افراد می به

قانون برقرار شده است که در موارد سرپیچی به وسیلة قوای عمومی بر متخلّف تحمیل 
 (111: 2، جتا یب)امامی، «. گرددمی

 یها یژگیواز  یکیعنوان  اجرا بهمنظور از ضمانت  که شود یممشخص  بیترت نیابه 
 یقوااز پشتوانة  نیقوان یبرخوردارمفهوم،  نیادر  کهآن است  یحقوق، مفهوم «قانون»

اساساً . »شود یمرا شامل  نیقوان حیصح یاجرابا متخلفان از  یقانونو برخورد  یحکومت
است که از آور بودن قاعدة حقوقی مستلزم مقرون بودن آن به ضمانت اجرای مادی الزام

 (193 :1931، زاده گیب« )شود.سوی دولت به متخلفان تحمیل می
وجود  ایآ نکهیادر مورد  یینظرهافقها و دانشمندان علم حقوق اختالف  نیبدر 

 ریتأثتنها شرط  نکهیا ایاست  یحقوققاعدة  کیبودن  یقانونضمانت اجرا از مُقوّمات 
در  یحقوققاعدة  کی کهگفت  توان یم، نیاآن است، وجود دارد. با وجود  یخارج

در  یولدارد،  یقانون شکلدولت تنها  ایاز جانب ملت  ییاجراصورت نداشتن پشتوانة 
(؛ 231ـ239 :1931حوزه و دانشگاه،  پژوهشکده) ستیناطالق قانون بر آن صادق  قتیحق

ت اجرا قانون فاقد ضمانت اجرا اساساً ویژگی اصلی قانون را دارا نیست. ضمان» آنکهچه 
«. یابدبه زبان اهل منطق، جوهر قانون است و بدون آن، قانون به حد پند و اندرز تنزّل می

 (191: 1931، زاده گیب)
 انیب شیخو« قرارداد اجتماعی» کتابضمانت اجرا در  تیاهم انیبروسو در  ژاکژان 

میان افراد  قوانین عدالت در  در صورتی که ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد،: »دارد یم
اثر خواهد بود؛ به ضرر عادل و به نفع شریر اعمال خواهد شد؛ زیرا عادل قوانین را بشر بی

نسبت به همه رعایت خواهد کرد، حال آنکه شریر متقابالً چنین کاری نخواهد کرد. 
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ها را به هم پیوند دهند و ها و تکلیفباید قراردادها و قوانینی باشند که حق  بنابراین،
( دقت در عبارت 133 :1933)روسو، «. الت را در مسیری که باید قرار گیرد، قرار دهندعد

 نیقوانضمانت اجرا در  کارکردروسو در مورد  دگاهیدمزبور، عالوه بر روشن ساختن 
 افتیدراز جملة آخر عبارت، قابل  که سازد یم متذکر زینرا  یگرید فیظر نکتة، یاجتماع

بدون  یاجتماع، قانونِ گریدعبارت  قانون. به یعنیضمانت اجرا، ، اساساً نکهیااست و آن 
 .ستیناساساً قابل تصور نبوده و قانون   ضمانت اجرا،

انگاشتن ضمانت  کسانی یمعنا، به نیقوان یبراوجود ضمانت اجرا  کهاست  ذکر انیشا
، امور یفریک)امور  یحقوقهر حوزة از قانون و قاعدة  بلکه  ،ستینمختلف  نیقواناجراها در 

است تا در  یخاص ییاجراضمانت  ازمندین  و...( به تناسب خود، یدادرس نییآ، یادار، یمدن
 (11)برخورد الزم را صورت دهد. ها آنبتواند با  تیّحاکم  اشخاص از قانون، یتخطّمواقع 
 یاسیس تیمسؤول، یحقوقو قواعد  نیقواناز  یا پاره یاجرااست ضمانت  ممکن ،نیهمچن
 باشد. ینظارت ینهادهادر برابر  انیمجر

 یحقوقدر عرف « قانون»اصطالح  یماهو اتیخصوص، مذکور گانة پنج یها یژگیو
 تیرعابا  نیتقنصدور قانون توسط نهاد  یعنی، «قانون» یشکل یژگیو کناردر  کهاست 

 .دهند یم شکلرا « قانون»عبارت  یمسمّا، در مجموع یاساسمقرر در قانون  فاتیتشر
 کند یقانونگذاراقدام به  اتیجزئ یتماممجلس، در  که ستین یمنطقامروز،  یاینددر 

و تخصّص  یفن ییتوانا آنکه لیدل بهآن، وجود ندارد. مجلس  یوقوع امکان زینو در عمل 
 یبرا یکاففرصت  نیهمچنامور را ندارد،  اتییجزوضع قانون در تمام  یبراالزم 

 ةیکلدر « گذاریضابطه»فقط خود را موظف به  ستیبا یم، ستینرا دارا  ها آنپرداختن به 
سودمند است  اریبس زین کار میتقس. افزون بر آن از نظر کند ییاجراشئون  یحت، کشورشئون 

 اتیجزئ نییتعدارد، در  ییآشناامور  مشکالتو  اتیّواقعدر عمل با  که، هیمجرقوة  که
 نیا( بر 112ـ119 :1931، یمؤتمن ییطباطباداشته باشد. ) یهمکارقانون با قوة مقننه 

 نییتع، به ها نهیزم یتمامدر  یقانونگذاربا  یاسالم یشورااست مجلس  ستهیشااساس، 
مسائل و نحوة  اتیجزئ نییتعضابطه و مرز مشخص در موضوعات مختلف همّت گمارد و 

چارچوب  در ییاجرا نامة نییآمحوّل کند تا این قوه با وضع  هیمجرقانون را به قوة  یاجرا
 یاسالم یشورا، مجلس گرید یسوقانون مصوب مجلس، این مهم را به انجام رساند. در 

 یجدّ، با یاساسدر قانون ، مصرّح شیخو یقانون اراتیاختو  ها تیصالح گریدحسب 
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و ضوابط  نیقوانبر اساس را نسبت به عمل  ییاجرا یقوا، شیخو ینظارت فةیوظگرفتن 
 را برقرار سازد. یاساسدر قانون  شیخو یتیصالحازن و تو کرده مکلّفمشخص شده، 

ناظر بر مورد، در مواقع  یعملاست، اصل  ذکر انیشامجال  نیادر  که یگرید نکته
، گریدعبارت  است. به یاسالم یشورامجلس  تیصالحعدم  ای تیصالحشبهه نسبت به 

عدم  ایود و در وج دهیرسبه تصویب  یاسالم یشورادر مجلس  یموضوع که یمواقعدر 
، تردید وجود داشته باشد، اصل بر ریاخقانون بر مصوبة  یماهو یها یژگیو یبرخوجود 
 عدم آن؟ ایاست  یاسالم یشورامجلس  تیصالح
و  یاسالم یشورامجلس  تیصالح، با توجه به اصالت یمواقع نیچندر  رسد یمنظر  به
بودن مصوبة مزبور و صحت  یقانون، اصل بر یاساسقانون  11در اصل  تیصالح نیا تیعموم

قوا، وضع قواعد و  کیتفک شةیاندبر اساس  آنکهاست؛ چه  یاسالم یشورامجلس  عملکرد
 نیهماست. در  ییاجرا یها دستگاهقواعد بر عهده  یاجراعمل پارلمان و  طةیحدر  نیقوان
قانونگذاری اصل بر این است که انتقال اختیارات : »اند کرده حیتصر زینحقوقدانان  یبرخ، نهیزم

پذیر نیست؛ زیرا با قبول اصل تفکیک پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکان
ای به قوة گانه دارای قلمروهای اختصاصی خود بوده و اگر اختیار قوه قوا هر کدام از قوای سه

اشت. دیگر داده شود، خطر اختالف و تمرکز قوا و ایجاد دیکتاتوری همیشه وجود خواهد د
های  های تفکیک کامل قوا مورد قبول نیست، بلکه حتی در رژیماصل عدم انتقال تنها در رژیم

تفکیک نسبی و همکاری قوا نیز اکثر حقوقدانان از واگذاری اختیارات قانونگذاری به مجریه یا 
 (293 :1933)قاضی، «. االصول اکراه دارند سایر اشخاص و نهادها علی

 یریگ جهینت
 تیصالحبردن الفاظ عام )عموم مسائل(،  کار به، با یاساسقانون  12ل ( اصالف

و... را به  یفرهنگ، یاقتصاد، یاسیس، یاجتماع یها حوزهمسائل و  یتمامدر  یقانونگذار
 کردهاعطا  رانیا یاسالم یجمهورخاص در نظام  یقانونگذارعنوان مرجع  قوة مقننه، به

. کند یم دییتأرا  مذکور تیعموم، یلفظس اصول اصل، بر اسا نیااست. منطوق و مدلول 
عام و  تیصالحاصل،  نیادر « در حدود مقرّر در قانون اساسی» دیق، با وجود هیالنها

نهاد با  نیامصوبات  رتیمغا، مشروط به عدم یاسالم یشورابه مجلس  واگذارشدهمطلق 
 ( است.12)اصل  یاساسشرع و قانون 
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منظور محدود جلوه دادن  به« مقرّر در قانون اساسیدر حدود »عبارت  ( استناد بهب
 رایزاست؛  حیناصح 11در اصل  یاسالم یشورابه مجلس  ییاعطاعام و مطلق  تیصالح

موجود در  نیقرا یبرخ، با توجه به یاساسقانون  11مقصود از این عبارت در اصل 
، یفطر. از ستین 12جز اجمال موضوع مطروحه در اصل  یزیچ، مذاکراتمشروح 

قانون  38در اصل  ستیبا یم، بود یم 12جز مفاد اصل  یزیچ، مذکورعبارت  چه چنان
مجلس واگذار  یداخل یها ونیسیکمرا به  یقانونگذار اریاختصورت موقت،  به که یاساس
موقت در اصل  یها یقانونگذار، تنها شرط آنکه. حال شد یم ذکر یدیق نیچن زیناست  کرده

 است. 12مفاد اصل  تیرعا، 38
، 11در اصل  یاسالم یشورابه مجلس  واگذارشدهمطلقِ مشروطِ  تیصالح( با وجود ج

و  یآگاه، با توجه به فرض یاساسقانونگذار  یسواز « وضع قانون»عبارت  یریکارگ به
 انیب یاساساساس، قانونگذار  نیاباشد. بر  لیدل یب تواند ینمهدفمندبودن عملکرد قانونگذار 

تواند شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، میمجلس » که نکرده
مبادرت به وضع  تواند یممجلس فقط  کهاست  کرده حیتصر بلکه، «وضع کند هر چیزی

 . کند« قانون»
، رانیا یاسالم یجمهور یاساسدر قانون « قانون»اصطالح  فیتعر( با توجه به عدم د

، با مراجعه به عرف )عرف خاص، عرف یعقلو  یمنطقلحاظ به مراد قانونگذار به  یابیدست
مقنّن در مقام  کهاصل آن است  آنکهخواهد بود؛ چه  ریپذ امکان( یحقوقاهل فن و عرف 

داشته باشد  یگریدمقصود  آنکه، مگر دیگو یمتخاطب، به لسان اهل زمانه و عرف سخن 
 .دکن، به به صراحت به آن اشاره انیبدر مقام  ستیبا یم که

، یحقوقدر عرف « قانون» یبرا ذکرشده اتیخصوصو  ها یژگیواز  قّنیمت( قدر ه
 یطبا  تداریصالحدر قانون )= صدور آن از مرجع  یشکل یژگیو تیرعاعالوه بر لزوم 

؛ یقانونگذاردر مصوبات مجالس  یماهو یها یژگیو(، متضمن وجود ژهیو فاتیتشر
 فیتکلجد ضمانت اجرا بودن، متضمّن حق و بودن، وا یالزامو عام بودن،  یکلّهمچون 

قانون، صرفاً بر  فیتعر، رو نیاداشتن است. از  ینسب، دوام و استمرار تینهابودن و در 
، ستین رشیپذقابل  یحقوقآن، نه تنها از لحاظ  یریگ شکلدستگاه واضع و نحوة  یمبنا

 مستلزم دور باطل است. زین یمنطقاز لحاظ  بلکه
 نیتقن تیصالح یاعطا، در مقام یاساسقانون  11اصل  نکهیابا توجه به اساس،  نیابر ( و
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ساخته است، فقدان  «وضع قانون»را محدود به  تیصالح نیا، یاسالم یشورابه مجلس 
در  یماهوو  یشکل یها یژگیو، اعم از «قانون»در مفهوم  ذکرشده طیشرااز  کیهر 

در نظر  تیصالحنهاد، از  نیامنزلة خارج شدن  ، بهیاسالم یشورامصوبات مجلس 
عام و  تیصالح، با وجود تیمحدود نیااست.  یاساسآن در قانون  یبراشده  گرفته

 یشورامجلس  اریاخت، یعقل، به داللت ها نهیزم یتمامدر  یاسالم یشوراگستردة مجلس 
مل ع یراستاو نهاد مقنّن را در  مند ضابطهرا  یقانونگذار، کردهمحدود  ینوعرا به  یاسالم

، به ویژه صالحیت نظارتی وی، یاساسدر قانون  شیخومصرّح  یها تیصالح گریدبه 
 . سازد یم چابک
عدم  لیدل به، یقانونگذاردر  شیخو تیصالحاز  یاسالم یشورامجلس  یتخطّ( ز

نگهبان را  یشورا، کلمه قیدق یمعنا، به یقانون یها یژگیوو  طیشراانطباق مصوباتِ فاقد 
تا با استناد به  سازد یم، محق یاسالم یشورامصوبات مجلس  کنندة نترلکعنوان نهاد  به

، اقدام به رد «(وضع قانون»بر عبارت  دیتأک)با  یاساسقانون  11مصوبه با اصل  رتیمغا
 .کندمصوبات مزبور 

 ریتفس یبراعنوان مرجع صالح  نگهبان به یشورا شود یم شنهادیپراستا،  نیهم( در ح
 لیذدر « قانون»مفهوم  نییتب نةیزمدر  یریتفس ةینظر(، با ارائة 33اصل )وفق  یاساسقانون 
 یتیصالحمحدودة  نییتعو  یساز شفافقانون، به  یماهو یها یژگیو، با برشمردن 11اصل 

 یبرا یقانونگذارمفهوم  نییتباساس، عالوه بر  نیاو بر  کردهاقدام  یاسالم یشورامجلس 
« قانون» یمسمّاصدق  یبراالزم  طیشرامصوبات فاقد خود در رد  یابراز اتینظرمجلس، 

 . کندمزبور  یریتفس ةینظر بهرا مستند 
در امر  یاسالم یشوراساختن مجلس  مند ضابطهعالوه بر  تواند یممزبور،  راهکار

عملِ  یراستادر  ییاجرا یقوا کارمجلس بر طرز  مدآکارنظارت  یبرا یکاف، فرصت نیتقن
 یاریبسرفتن  نیب، موجبات از نیهمچنرا فراهم آورد.  نیقوانه در به ضوابط مقررشد نهیبه

 یقوا یتیصالح طةیحدر خصوص تعرّض به  ییاجرا یقواقوه با  نیا نیماب یفاز مناقشات 
 سازد. را مرتفع یقانونگذاردر خالل  ییاجرا
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 ها ادداشتی
ترین ثمره جمهوری  بلکه بزرگ  قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم،»)ره(:  ینیخمامام ـ 1

 (19: 11، جتا یب، ینیخم یموسو«. )اسالمی است

رفته در هر اصل، لزوماً با  کار بهمقصود قانونگذار از عبارات  افتیدر کهاست  ذکر انیشاـ 2
 ندگانینمااز نظرات  یاریبس آنکه؛ چه شود ینمهر اصل، حاصل  لیذ مذاکراتمطالعة مشروح 

 یاساسقانون  یبررس هیاولشده در جلسات  مطرح مذاکراتدر  ،یاساسقانون  یینها یبررسمجلس 
، در بحث از هر نیهمچنبوده، مطرح شده است.  یاساسبر قانون  حاکم یکلناظر بر ضوابط  که

به صحبت  دیمق، لزوماً خود را اند داشتهدر اظهارنظر  که یکاملعمل  یآزادبا  ندگانینما، زیناصل 
 زینمباحث و اصول  گریدبه اظهارنظر در خصوص  و دهید ینمدر خصوص اصل مطروحه 

مجموعة  کهحوزه، فرض است  نیااساس، بر هر پژوهشگر وارد شده در  نیا. بر اند پرداخته یم
 مورد مطالعه قرار دهد.  کاملطور  را به یاساسقانون  یینها یبررسگرفته در مجلس  صورت مذاکرات

 یها نظام، مطالعة یقیتطب یاساسبه حقوق  لزوم مراجعه ینف یمعناسخن، هرگز به  نیاـ 3
استناد به موارد  گاهیجاتنها  بلکه، ستین یحقوقنظران  صاحب نیتردکو  کشورها گرید یحقوق

 .کند یمفهم مراد قانونگذار گوشزد  افتنی، در یرتبرا از لحاظ  مذکور

 طةیح انیبدر مقام  هکتوسط قانونگذار ـ  11بردن الفاظ عموم در اصل  کار به، یاصولاز لحاظ ـ 4
در  یاساساراده قانونگذار  یایگوواجد مفهوم بوده،  ناًیقیبوده است ـ  نیتقنمجلس در امر  تیصالح
مجلس  کهآن است  انگریباساس،  نیهمنهاد در وضع قانون است و بر  نیاعام به  تیصالح یاعطا
 یاقتصاد، یفرهنگ ،یاسیسز اعم ا کشور یجارمسائل و موضوعات  ةیکلدر  تواند یم یاسالم یشورا

، یاساسقانون  38با توجه به مفاد اصل  ژهیو بهاصل،  نیا. اطالق کنداقدام  یقانونگذارو... به 
 .ستین( 12و  1)به جز اصول  یاساسقانون  گریدبا اصول  صیتخصقابل  کهاست  یا گونه به

و  گانه سه یقوا نایمروابط  نشیچدر بحث از نحوة  زین سندگانینو یبرخ فاتیتألدر ـ 5
اقتدار کامل قوة مقنّنه بر قوة »، از رانیا یاسالم یجمهور یاساسدر قانون  ها آنحدود استقالل 

 یبرتراز تفوّق و  یحاک کهآمده  انیمسخن به « نفوذ قوة مجریه بر قوة مقنّنه»، در مقابل «مجریه
 (13ـ19: 2، ج1931، یهاشممورد اشاره است. )نک: 

نسبت به نهاد مجلس و  یاساسقانون  یبررسنمایندگان  انیمدر  کردیرو نیاگفتنی است ـ 6
 تر رنگ کمخطر،  نیا لیدلبه چند  کنیلوجود داشته است،  زین یاسالم یشورامجلس  ندگانینما

 یکتاتوریدجمهور، احتمال  سیرئدر مقابل فرد بودن  ندگانینماسو، تعدّد  کی؛ از شد یماحساس 
: صورت مشروح نک. )گذاشت یم یباقجمهور  سیرئدر  یول، مودن یم یمنتفرا از مجلس 

 داتِیتمهبا  آنکه( ضمن 313ـ321: 1، ج1911، یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکرات
 بیترک نگهبان، با یشوراتوسط  یاسالم یشورامصوبات مجلس  کنترلشده در خصوص  دهیشیاند
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 مِیمستق ریغ دییتأموجبات  کهـ  هیفق یولتوسط آن  یفقها نییتعنهاد و  نیا یبراشده  ینیب شیپ
 نیا عملکرداز  یچندان ینگرانـ  کرد یمرا فراهم  یرهبرمجلس توسط  ینیتقن عملکرد یِخروج

 نهاد وجود نداشت. 
در  یاسالم یشورامجلس  سیرئ یاستصواب، نظارت زین مذکور یها نامه نیآئ بیتصودر ـ 7

 یاساسقانون  193و  38در اصول  نیقوانتن و روح با م مذکورمصوبات  رتیمغاخصوص عدم 
 شده است.  ینیب شیپ

اهلل  ، آیتیاساسقانون  یینها یبررسمجلس  دیشه سیرئ بیناراستا، سخنان  نیهمدر ـ 8
 کردنقلمداد  ئهیسبا  شانیاقابل استناد است.  یاساسقانون  38مباحث مطرح در اصل  لیذبهشتی، 

 یها دولتدر  هیمجرقوة مقننه به قوة  یسوحد قانون است، از در  که یمسائل یواگذارسنّتِ 
و  کند یم دیتأک یاساساعمال در نحوة نگارش قانون  گونه نیا تکراراز  یریجلوگگذشته، بر لزوم 

. شمارد یمقبول  رقابلیغرا  هیمجرتوسط قوه « نامهتصویب»تحت پوشش و عنوان  یقانونگذار
 ( 318: 2، ج1911، یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکرات)صورت مشروح 

 12، با وجود اصل مذکوردر فرض  کهشود  انیباستدالل  نیااست در انتقاد به  ممکنـ 9
است. در  دهیفا یب 11در اصل « در حدود مقرر در قانون اساسی»، وجود عبارت یاساسقانون 

، بالفاصله پس یاساسقانون  12اوالً وجود اصل  کهخاطر نشان ساخت  دیبااستدالل  نیاپاسخ به 
 کهاست « تفصیل بعد از اجمال»، از باب «در حدود مقرر در قانون اساسی»و عبارت  11از اصل 
 تیاهم لیدل به، ندهیگو که یموارددر  ژهیو بهاست،  رشیپذمورد  کامالً، یاصولو  یمنطقاز لحاظ 

 تکراروجه  اًیثاناشد؛ خود نسبت به موضوع، به مخاطب ب تیحساسموضوع به دنبال انتقال 
 اریبس تیحساسموضوع و  تیاهمناظر بر  قاًیدق، مذکوردر اصول  لیتفصاجمال و  انیبصورت  به

بحث از  لیذدر  کهلزوم مطابقِ با شرع بودن مصوبات مجلس است  نهیزمدر  یاساسخبرگان قانون 
 ةیکلدرج در  یبرا، نندگاینما یبرخ یسواز « گونهوسواس» یشکل، به یاساساصول متعدد قانون 

، 1، از جمله اصل یاساسقانون  یکلّو عمومات مندرج در اصول  شد یم یریگیپاصول مربوطه، 
: صورت نک. )شد یمگنجانده  زیناصول  گریددر  ،«تأکید»و لذا از باب  دیرس ینمنظر  به یکاف

و  911: 1ج ،1911، رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکراتمشروح 
مطرح  ندگانینمااز  یکی یسواز  زین 38موضوع در بحث از اصل  نیاخصوص،  نیهم(. در 913

شدن مصوبات  دیمقلزوم  گرید، بار 12اصل  تیرعابه  38بودن اصل  دیمقشد و به رغم 
. )صورت مشروح شود یم یتلقالزم « تأیید شورای نگهبان»مجلس به  یداخل یها ونیسیکم

 (318 ـ 311: 2، ج1911، رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یینها یبررس مجلس مذاکرات

 یواگذار، ناظر بر اجازة یاساسقانون  38گرفته در اصل  است اصالحات صورت یگفتنـ 11
  ،ها شرکت  ها، اساسنامه سازمان یدائم بیتصو نیهمچنمجلس و  یداخل یها ونیسیکمبه  نیتقنامر 
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، در نظر گرفته شده، ییاستثنا یمواردعنوان  ، بهرانیوز أتیهبه دولت به وابسته  ای یدولتمؤسسات 
نهاد  نیا کهاست  یاسالم یشورامجلس  یاصول تیصالحموارد در  نیاهمچنان  که یمعن نیابه 

 مذکور، به مراجع ییاستثنا طیشرادر  یمصالحرا بنا به  شیخو یانحصار تیصالح نیا تواند یم
 . کندواگذار 

(، یماهوو  یشکلقوة مقننه )اعم از اصالحات  طةیحدر  شده یبازنگرمالحظة مسائل  یبراـ 11
 . 132ـ132 :1938، یزنجان دیعمبنگرید به: 

 :1931؛ جعفری لنگرودی، 811ـ813 :1913، یلنگرود یجعفر، بنگرید به: نهیزم نیادر ـ 12
اسفاد و  یجفن؛ 133 :1933  ،یقاض؛ 133ـ118 :1931، یمؤتمن ییطباطبا ؛2311ـ2313
  ،یلنگرود یجعفر؛ 213و 23 :1938، یآباد ده؛ حاجی 21 :تا یب، یشعبان؛ 21ـ93 :1913، یمحسن
حوزه و دانشگاه،  پژوهشکده؛ 11ـ12 :1932، یارشد؛ 111ـ118 :1931، ینیحس؛ 28ـ21 :1931
 .13ـ22 :1931، زاده گیب؛ 81ـ83 :1911، انیکاتوز؛ 231ـ239 :1931
قانون به اعمال مجلس مقنّنه  فیتعر کردنموقوف  شیخو کتابدر  یقاضابوالفضل  دکترـ 13
 نیتقن، مربوط به یقانونگذاراعمال مجالس  هیکل آنکه. از جمله داند یم اشکالواجد  یلیدالرا به 

جنبة  که زنند یم یاعمالدست به  یگاه، یقانونگذار کارمجالس عالوه بر  نیا بلکه، شود ینم
 ( 121 :1933، یقاض. )دارد ییقضا ای ییاجرا

« قاعدة حقوقی»عناصر قانون، اساساً آن را مرادف  یبرشمارنظران در  صاحب یبرخـ 14
 یواقع یمعنااساس، قانون به  نیابر «. قانون، یک قاعدة حقوقی است: »اند کرده حیتصرو  فیتعر

نگرید به: ، بنهیزم نیاباشد. در  یحقوققاعدة  اتیخصوصو  ها یژگیوواجد  ستیبا یمخود، 
 . 28 :1931  ،یلنگرود یجعفر

را به عدم  یقانونگذارو عام توسط مجالس  یکلّ، علّت لزوم وضع قواعد سندگانینو یبرخـ 15
قوه مقننه اصوالً به وضع کلّیات قوانین و : »اند دانستهمربوط  زین یتخصصآنها به مسائل  کامل ییآشنا

معموالً از   م آشنایی کامل با مسائل تخصصی و فنی،پردازد و به خاطر عد تعیین چارچوب قواعد می
 (21 :1931، الیت«. )کندذکر جزئیات خودداری کرده و به بیان اصول و رؤوس احکام اکتفا می

، بنگرید به: نیقوانمختلف  یها حوزهضمانت اجرا در  اشکالاز انواع و  یآگاه یبراـ 16
 . 193 :1931، زاده گیب
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 منابع و مآخذ

  هاباکتالف( 
صورت مشروح  (،8811-18ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)

، تهران: مجلس شورای مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 .8و 2، 8اسالمی، چاپ دوم، ج

صورت مشروح  (،8831ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)

، تهران: مجلس رات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانمذاک

  .8و  2، 8شورای اسالمی، چاپ اول، ج

 ، تهران: سرمدی، چاپ اول.حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی(، 8812یار ) ارشدی، علی

 .2، تهران: کتابفروشی اسالمیه، جحقوق مدنیتا(،  امامی، سیدحسن )بی

های مجلس شورای  ، تهران: مرکز پژوهشنامة نگارش قانونشیوه(، 8811صفر ) زاده، بیگ

 اسالمی، چاپ سوم.

، تهران: سازمان مطالعه و درآمدی بر حقوق اسالمی(، 8818پژوهشکده حوزة و دانشگاه )

 ها )سمت(، چاپ سوم. تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

، تهران: نامهو مرزشناسی قانون و آئین سازیاصول تطبیقی قاعده(، 8811تیال، پروانه )

 خرسندی، چاپ اول. 

 گنج دانش، چاپ دهم.  ، تهران:ترمینولوژی حقوق(، 8811جعفری لنگرودی، محمدجعفر )

، تهران: گنج دانش، مبسوط در ترمینولوژی حقوق(، 8818جعفری لنگرودی، محمدجعفر )

 چاپ دوم.

 گنج دانش، چاپ دهم.  ، تهران:مومی علم حقوقمقدمة ع(، 8811محمدجعفر )  جعفری لنگرودی،

 ، تهران:آمریکا و فرانسه  تفکیک قوا در حقوق ایران،(، 8818اکبر ) جعفری ندوشن، علی

 ز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول.مرک
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های تقنین )با نگاهی انتقادی به قانون مجازات بایسته(، 8811آبادی، احمد ) حاجی ده
 مان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی، چاپ دوم. تهران: ساز ، (اسالمی

 ، قم: سلوک جوان، چاپ اول. نظم عمومی و حاکمیت قانون در اسالم(، 8813حسینی، سیدعلی )

نتریان، ترجمة مرتضی کال ، (قرارداد اجتماعی )متن و در زمینة متن(، 8811ژان ژاک )  روسو،
  تهران: آگاه، چاپ پنجم.

، تهران: حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایرانتا(،  سم )بیشعبانی، قا
 وهفتم. اطالعات، چاپ سی

 ، تهران: میزان، چاپ سوم.حقوق اساسی(، 8811طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )

حقوق اساسی ایران شامل: دوره باستان، دورة اسالمی، (، 8811عمید زنجانی، عباسعلی )
دانشگاه تهران،   تهران:  ،1913ایران با اصالحات بازنگری  مشروطه و جمهوری اسالمی

  چاپ اول.

حقوق اساسی تطبیقی: حقوق اساسی کشورهای غربی و (، 8811عمید زنجانی، عباسعلی )
 میزان، چاپ اول.  ، تهران:کشورهای اسالمی

 مجد، چاپ اول.   تهران:  ،مبانی حقوق اساسی(، 8811عمید زنجانی، عباسعلی )

 تهران: دادگستر، چاپ هفتم.  ،های حقوق اساسیبایسته،  (8811ابوالفضل ) قاضی،

 ، تهران: میزان، چاپ یازدهم.حقوق اساسی و نهادهای سیاسی(، 8818قاضی، ابوالفضل )

، تهران: شرکت مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران(، 8813کاتوزیان، ناصر )
 سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم.

 .88جمؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، ، تهران: صحیفة امامتا(،  اهلل )بی موسوی خمینی، روح

، تهران: حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 8811نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی )
 الهدی، چاپ اول.

چاپ  ، تهران: میزان،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 8811هاشمی، سیدمحمد )
 .2بیستم، ج
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 ها یسخنرانب( 

، مرکز سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجرا(، 8811اصالنی، فیروز )
 تحقیقات شورای نگهبان.

، مرکز (، سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجرا8811الهام، غالمحسین )
 تحقیقات شورای نگهبان. 

، مرکز علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجراسخنرانی (، 8811پروین، خیراهلل )
 تحقیقات شورای نگهبان.

، سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجرا(، 8811زارعی، محمدحسین )
 مرکز تحقیقات شورای نگهبان.

، سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجرا(، 8811عمید زنجانی، عباسعلی )
 ای نگهبان. مرکز تحقیقات شور

، سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزة تقنین از اجرا(، 8811الدین ) سیدجالل  مدنی،
 مرکز تحقیقات شورای نگهبان.


