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 نظام سیاسی ایران به یک نظام ریاستی گرایش بیشتری داشته است.
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 جستارگشایی
 جوامع و فرهنگی اجتماعی ،سیاسی اقتصادی، امور بر همواره ا،ه سازمان های اقدام و ها تصمیم

 مطالبات به وییگ پاسخ و خدمات ئهارا در کارا های سازمان از سوی دیگر ایجاد .ذاردگ می تأثیر

 مورد جهان کشورهای اغلب در اخیر سال چند طی مناسب و آسان سریع، ای ونهگ به شهروندان

 جهت در یریگ تصمیم فرآیند بنابراین هدایت .گرفته است قرار عمومی مدیران بخش توجه

 منافع راستای در اجرایی های دستگاه و ها سازمان از حرکت اطمینان و حصول عامه منافع تأمین

باشد. در این راستا بحث روابط قوا  میگذاران و مجریان  مشی خطهای  مواره از دغدغهه عمومی

)قوه مجریه( مطرح  مشی ویژه مجلس بر مجریان خط گذار به مشی و نظارت نهادهای خط

 گردد.  می

یکی ظهور  های اجرایی بر دو حرکت مبتنی بوده است: نظارت نهادهای سیاسی بر سازمان

و نوزدهم میالدی به صورت  ساالر نماینده در جوامع غربی که در قرون هجدهم های مردم نظام

دوم ضرورت و نیاز به استقرار  .گذاری و ظهور احزاب سیاسی تجلی یافت سیس مجالس قانونأت

ویژه  هاین نیاز در جوامع مختلف ب ای و حمایت شده بود. ای مستمر، حرفه گونه خدمات دولتی به

دانش و  ای کافی،ه مین مهارتأسیاسی و ضرورت تهای  به دلیل افزایش فساد و جانبداری

 (.54ص ،1380 )فقیهی، تجربه در مدیریت دولتی احساس شد

شود که اداره و اجرا را  در آثار بسیاری از متفکران سیاسی نیز این نکته به وضوح دیده می

و نمودن قوه مجریه و گ پاسخ (.54ص ،1380 )فقیهی، باید تابع نظارت نهادهای سیاسی قرارداد

مختلف هسته اصلی یک نظام مبتنی بر های  سیونیاز طریق کماعمال نظارت پارلمانی 

به عبارت دیگر  ،گردد موجب افزایش مشروعیت یک نظام سیاسی می است و ساالری مردم

 ,.Andrew&et al)کند عملی میاست که مشروعیت یک نظام سیاسی را  سازوکاری گویی  پاسخ

2012, p.2). 

 برای را حاکمان شهروندان، که ودش می گفته فرآیندهاییبه  جوامع در گویی پاسخ مفهوم

 مردم نمایندگان انتخاب فرآیند طریق از اغلب مقوله ین. اسازند میمسئول  عملکردشان و رفتار

 سازوکارهای مقابل در کارکنانشان و عمومی بخش مدیران تا باشد میگذاری  قانون مجالس در

 راتبم سلسله از را خود فرودست مأموران نیز سیاسی مدیران سازند. گو ممیزی پاسخ نظارتی

 گو پاسخ مقابل در را مجریان نیز و اداری های هادادگ و محاکم همچنین و و مسئولیت اختیار

  .(Peters,1998,45-55) سازند
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های بخش دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی  گویی در همه جوامع در سازمان مفهوم پاسخ

انتزاع باالیی بوده و ارائه تعریف مشترک و مورد توافق همه در مورد مطرح است و دارای سطح 

 ،نظران در مورد آن اتفاق نظر دارند آنچه همه صاحب (Pollitt, Hupe,2011:2)آن دشوار است

 باشد میپیچیدگی، ابهام و وابستگی پاسخگویی به بستر و زمینه سازمانی مورد بررسی 

(Ebrahim, Weisband,2007:2; O’Dwyer and Unerman 2008) ،( معتقد 2002سالمون )

گویی یک  است حتی در عرصه تحقیق در بخش دولتی یا خصوصی و غیر انتفاعی نیز پاسخ

گویی  ( معتقد است که پاسخ2001) و پر ابهام تلقی شده است. همچنین بن 1مفهوم چند وجهی

 گردد. می دیگر شده و جایگزین تفکرهای  ای همانند کلیشه تبدیل به کلیشه

گویی و درک  قدند برای شناسایی و فهم ماهیت اصلی پاسختبرخی از محققان مع

شفاف بایستی  میآن در زمینه و بسترهای مختلف و ارائه یک چارچوب مفهوهای  کارکرد

 ;Bergsteiner& Avery,2008)گویی را شناخت نفعان گوناگون پاسخ ذی

Dubnick,2005;Hanberger,2009)  . 
 دو به توجه با ی ا حرفه و قانونی، سازمانی سیاسی، انواع به را گویی پاسخ (2000) رمزک

 است داده زیر نشان شکل به و نموده تفکیک استقالل میزان و و بیرونی درونی نظارت منبع

 :(57ص ،1380)فقیهی،

 گویی با تأکید بر میزان استقالل و منبع نظارت ابعاد پاسخ -(1شکل شماره )
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گویی  دارای اهمیت زیادی است. پاسخ دموکراسی نظریهدیدگاه از  میگویی عمو پاسخ

های دولتی را در برابر اقداماتشان  کند تا سازمان عمومی، شهروندان و نمایندگان آنها را قادر می

 وکیل -تئوری اصیلاین ایده با توجه به  (.58 ص ،1389 فرد و همکاران، )دانایی جوابگو سازند

تواند  شود. براساس این تئوری، دموکراسی نمایندگی مدرن می تبیین می (2خادم -)عامل

عنوان عامالن  وکیل توصیف شود. در این رابطه شهروندان به -عنوان تسلسلی از روابط اصیل به

 ند؛کن منتخب خود واگذار می حق حاکمیت خودشان را به نمایندگان )خادمان( اصلی حکومت،

ت دولت نیز ئنمایند. هی ها را به دولت تفویض می مشی آنها نیز به نوبه خود اجرای قوانین و خط

های دولتی در انتهای  کند. مدیران سازمان واگذار می خود مشی را به وزیران اجرای خط متعاقباً

دهندگان را  تمیلیاردها دالر از پول مالیا این زنجیره تفویض با استفاده از قدرت اختیاری خود،

به  نسبتهای دولتی باید  مدیران سازمان خادمیت، -عاملیتبراساس نظریه  کنند. خرج می

  (Bovens et.al. 2008)گو باشند عملکرد خود پاسخ

ورزان، در جهت دستیابی به حکومت  یشهاند  از سوی دیگر، از دیرباز ذهن متفکران و

ها و نقش  تشخیص قوای موجود و بیان خصلتای به تحلیل قدرت سیاسی و  مطلوب توجه ویژه

فیلسوف و متفکر انگلیسی در اواخر قرن هفدهم، نظریه  ،هر کدام از آنها داشته است. جان الک

ای در باب حکومت مدنی مطرح  جامعی در باب اصل تفکیک قوا در کتاب معروف خود رساله

  مشخص نمود؛ قوه ،منفک باشندود در هر جامعه را که باید از یکدیگر ـوه موجـاخت و سه قـس

متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه نیز  ،(. منتسکیوفدارتیو) قوه مجریه و قوه متحده مقننه،

کشد و  موضوع تفکیک قوا را پیش می ،با الهام از جان الک و به منظور برقراری آزادی در جوامع

تقنینی، قدرت اجراکننده  قدرت در هر دولت کشوری، سه قسم قدرت وجود دارد:» :نویسد می

المللی بستگی دارد و قدرت اجراکننده موضوعاتی که به حقوق  موضوعاتی که به حقوق بین

افزاید که حاکم توسط قدرت نخست، قوانین را برای مدتی یا برای  وی می مدنی وابسته است.

رت دوم کند و توسط قد میکند و قوانین موضوعه پیشین را نسخ یا اصالح  همیشه وضع می

کند و جلوی  پذیرد، امنیت برقرار می میفرستد یا سفیر  میکند، سفیر  میجنگ یا صلح برقرار 

دهد و در مورد مرافعات بین  میوسیله قدرت سوم، جرایم را کیفر  گیرد و به میتهاجمات را 

و قوه مقننه، قوه مجریه  بنابراین در هر کشوری سه قوه وجود دارد:«. کند میاشخاص قضاوت 

ای از  اگر یک فرد یا مجموعه»...گوید:  مییه. منتسکیو در لزوم تمایز و تفکیک قوا ئقوه قضا

خواص، نجبا یا تعدادی از مردم عادی، هر سه قوه را دارا باشند، نشانی از آزادی نخواهد بود و 

                                                                                                                                        
2. Principal-Agent 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 185      1393شماره هفتاد و دوم / سال بیست و سوم / پاییز 

های  همه چیز از میان خواهد رفت. برای آنکه نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاه

منتسکیو در میان این سه قوه  .«حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف نماید

گذاری و  ل نیست و به روشنی بر اهمیت قوه قانونئیه نقش حکومتی و سیاسی قائبرای قوه قضا

 دهد میکید کرده و رابطه این دو را در تحقق حکومت کمال مطلوب تشخیص أاجرایی ت

 (.165-167 صص ،1385 )شریعت پناهی،

  میرس ساختار در را پارلمان نام نهادی به سیاسی جهان، های نظام در همین راستا، 

صورت  به که هستند انتخابی اغلب ها نهادهایی پارلمان تعریف، مقام در. اند داده جای سیاسی خود

 برای آور امالزقوانین  تصویب  میرس صالحیت از ضرورتاً فقط نه و دست کم و کرده عمل جمعی

 نظری بنیان که دموکراتیک، ایه نظام نظر از برخوردارند. صرف سیاسی معین جامعه یک اعضای

در  آنها واقعی مشارکت و سیاسی جامعه شهروندان یک اراده براساس حکمرانی پایه آنها بر

 جوداز و نیز ستیز مشارکت و اقتدارگرا ایه مختلف نظام ایه طیف است، استوار قدرت ساخت

 در .گیرند میبهره  خود متمرکز قدرت واقعی ردن ساختارک پنهان منظور به نهادهایی چنین

 گذاری قانون قوای از مجرای یافتن مشروعیت منظور به تنها نخبگان حاکم اراده هایی، نظام چنین

 عریان زور به توسل بدون برای اعمال، الزم اخالقی توجیه تا شود می داده نمایشی عبور طور به

 به دموکراتیک، واقعاً های انواع حکومت در پارلمان وجود امروزه دیگر، عبارت به. شود فراهم

 همه در که چرا شود؛ می دانسته غیردموکراتیک ضروری و دموکراتیک شبه کراتیک،ونسبت دم

 .کند میبرآورده  را( صوری یا واقعی از) اعم به مشروعیت ها حکومت حیاتی حاجت آنها، پارلمان

 چشم به آن اشکال متفاوت از شکلی جهان کشورهای در همه تقریباً که است دلیل همین به

 .نشانند می خود اصول صدر بر را آنها قوانین اساسی، و خورد می

بر  موجود قوانین از اطاعت که باشد این پیام حامل تواند می پارلمان برقراری واقع، در

 سیاسی یک جامعه شهروندان اکثریت نمایندگان و اراده خواست از برآمده زیرا است، الزم همگان

 .(1389 )علوی و صادقیان، است

رو  روبه عمده نظام دو با است، استوار پلورالیسم سیاسی بر آنها هشالود که هایی نظام میان در

 و اروپا در ویژه هب جهان، کشورهای بیشتر ها در نظام این ریاستی. نظام و پارلمانی نظام .هستیم

 نظام پارلمانی، نظام برجسته هنمون پارلمانی است. نظام با عددی برتری البته است؛ مریکا مستقرا

 نظام، دو این .مریکاستا هایاالت متحد در سیاسی نظام ریاستی، نظام نمونه و در بریتانیا سیاسی

 در نه ها ناهمسانیاین  دارند. بنیادی های ناهمسانی همان حال در کلی و و فلسفی مشترک وجوه

 خود برای آن هدف به رسیدن برای اجرایی و گذاری قانون که قوای است ابزارهایی در که هدف،
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 هر .دیگری است از برتر یکی که گفت توان مین ساالری دیدگاه مردم از بنابراین .گیرند می درنظر

 اجرایی؛ قوه و گذاری قانون قوه میان ویژه ههستند، ب قوا میان توازن ایجاد پی در نظام دو

 که است درست .شود انجامد، جلوگیری می استبداد به که دیگری بر یکی چیرگی از ای که گونه به

 متفاوت راه دو از رژیم، دو در چارچوب هدف این اما هستند، قوا تعادل استقرار در پی نظام دو هر

 پارلمانی رژیم .دوتاست آنبه  رسیدن راه اما، است مشترک مقصد دیگر، سخن به .ودش می دنبال

 بر قوا اثرگذاری متقابل بیشترین تأمین و متقابل اختیارات راه سپردن از را قوا تعادل به دستیابی

 یا یا گونه خودکفایی تضمین با را قوا تعادل ریاستی، که رژیم درحالی کند، می پیگیری یکدیگر

 کند یکدیگر به منظور ایجاد تعادل دنبال مینها بر آقوه و در عین حال نظارت  هر برای استقالل

 (.1390)انصاری دزفولی،

 و کمرنگ قوه دو میان مرز که معنا نسبی است، بدین نوع از قوا جدایی پارلمانی، نظام در

 اثرگذاری بلکه نیست، از یکدیگر آنها اثرپذیری و قوه دو بستان بده مانع و پذیر است انعطاف

 تعبیر «قوا همکاری» به را وضع این نظران، صاحب از برخی. دهد می افزایش نیز را متقابل

 پس .کار کند تواند مین مجلس اعتماد بدون رأی و دارد مجلس مسئولیت برابر در دولت .اند هکرد

موجب  و کند استیضاح و بازخواست وزیر نخست وزیران و از تواند می مجلس کار، به آغاز از

 قوه بر آوردن فشار برای ابزارهایی مجریه نیز هقو مقابل، در .شود آنها برکناری یا یریگ کناره

قوه  گیرد، باال قوا کشمکش چنانچه .است مجلس ردنک منحل حق آنها ترین مهم دارد که مقننه

از  پس که انتخاباتی در تا گذارد میوا به شهروندان را یریگ تصمیم مجلس، کردن منحل با مجریه

 چیرگی پارلمانی، نظام در نتیجه، در .ابراز کنند را خود نظر ،شود می برگزار مجلس انحالل

 ناممکن گذاری قانون قوه بر و دیگری اجرایی قوه بر یکی سیاسی، گروه دو یا حزب همزمان دو

 .(176ص  ،1385 است )قاضی شریعت رضوی،

و  متقابل اثرگذاری امکان و است ناپذیر مشو نر مطلق نوع از قوا جدایی ریاستی، نظام در

کارشناسان  از ای پاره .است برجسته و قوه، پررنگ دو میان مرز. ندارد وجود هم بر قوا کارساز

 انجام جداگانه قوه دو های کارویژه گیرند. میرا در مورد این وضع به کار « قوا جدایی»اصطالح

 برابر در اجرایی قوه یسئر و هیئت وزیران. ندارند را یکدیگر کار در دخالت حق آنها گیرد و می

 نتیجه، در .ندارد پارلمان را کردن منحل حق رو همین از و نیست گذاری مسئول قانون قوه

 اجرایی، بر قوه دیگری و گذاری قانون قوه بر یکی سیاسی یا گروه حزب دو همزمان چیرگی

 باشد یکسان تواند مین و پارلمانی ریاستی نظام دو در پارلمان نقش سان، بدین .است ممکن

 (.176ص  ،1385 )قاضی شریعت رضوی،
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بعد از تصویب قوانین، نظارت بر اعمال قوه  )قوه مقننه( مهم پارلمانهای  یکی از کارکرد

ترین شکل نظارت پارلمان بر قوه مجریه استفاده از ابزارهایی است که قانون  مهم مجریه است.

تواند از مسئولیت سیاسی این  میدر اختیار پارلمان قرار داده و این دستگاه به وسیله آنان 

ها،  حربه عدم اعتماد به دنبال استیضاح یا تصویب مصوبه. مقامات در برابر خود استفاده کند

های  کتبی و شفاهی از وزیران و نخست وزیران در رژیمهای  چنین پرسشسانسور دولت و هم

ریاستی از زمره وسایلی است که پارلمان را های  پارلمانی و تحقیقات پارلمانی به ویژه در رژیم

؛  1390؛ انصاری دزفولی،1385 )شریعت پناهی، نماید میواجد قدرت نظارت بر اعمال اجرایی 

 .(Olson,1998، 1390نورتون،

به صورت  1368خصوص پس از بازنگری در سال  بهایران  می نظام سیاسی جمهوری اسال

(. 1388 )جندقی، پارلمانی و ریاستی درآمده استهای  ترکیبی ویژه و منحصر به فرد از نظام

های  شود و از این جهت شبیه به نظام میاز سوی مردم انتخاب  جمهور اگرچه مستقیماً رئیس

اعتماد ، رأی است می وزرا باید از پارلمان که نمایانگر اراده مردم و قدرت عمو ا، امریاستی است

های  به نظام پارلمانی شباهت دارد. از سوی دیگر بر خالف نظامنظر کسب کنند و از این 

جمهور بوده و فقط در برابر وی مسئولیت  ریاستی که در آنها وزرا به عنوان مشاورین رئیس

ند و مجلس از طریق تذکر، ا نیز مسئول می را در برابر مجلس شورای اسالدارند، در ایران وز

جمهور حق انحالل مجلس را  ال و استیضاح بر عملکردشان نظارت دارد. از سوی دیگر رئیسؤس

)مشابه  آید میجمهور نیز از دل پارلمان بیرون ن ریاستی( و رئیسهای  )مشابه نظام ندارد

(. یکی از 1381 ؛ نصیری،1379 اد و محسنی،ت؛ نجفی اس1379 )شعبانی، پارلمانی(های  نظام

معتقد است مجلس در ایران قدرت بسیار متفاوتی از   مینمایندگان سابق مجلس شورای اسال

قانون  89و  88، 87، 86ریاستی و حتی پارلمانی دارد و رجوع به اصول های  مجالس نظام

پارلمانی با چرخش  یک نظام نیمه ریاستی نیمه سازد و این یعنی میاساسی این تفاوت را آشکار 

این نهاد نتوانسته است اثرگذاری  ،قانونی مجلسهای  رغم ظرفیت بیشتر به پارلمانی. اما علی

گذاری و نظارت را در نظام سیاسی ایران داشته باشد و همین موضوع  مشی واقعی در فرایند خط

 زم را به مجلس نداشته باشند )ابوطالب،گویی ال سای جمهوری و وزرا پاسخؤباعث شده تا ر

(. برخی دیگر از پژوهشگران نیز با تحلیل هایی متفاوت نظام سیاسی ایران را متمایل به 1390

 (.1389 فرد و قزلباش، )دانش اند پارلمانی ارزیابی کرده

های اجرایی و ضرورت  موضوع نظارت نهادهای سیاسی بر سازمان به اهمیت توجه با

آرشیوی درصدد های  با رویکردی کیفی و بررسی داده حاضر بوروکراسی، پژوهش گویی پاسخ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ایران  اسالمی جمهوری نظام در  اسالمی شورای مجالس عملکرد ارزیابی  188

)سال  مختلف پس از اصالح قانون اساسی در ادوار  میتبیین نحوه نظارت مجلس شورای اسال

می ثیرگذاری مجلس شورای اسالأبا توجه به موقعیت و ت» ال است کهؤ( و پاسخ به این س1368

پارلمانی و ریاستی بیشتر های  میتی ایران به کدام یک از مدلدر ادوار مختلف، نظام حاک 

 «نزدیک بوده است؟

له تحقیق از چند چارچوب نظری برای ارزیابی و تدوین مدل ئگویی به مس برای پاسخ

. اما پیش از آن الزم است جایگاه و نقش مجلس در قانون اساسی استفاده شده است می مفهو

ی قرار گیرد. تعدادی از اصول قانون اساسی به صراحت بر نقش مختصر مورد بررسطور  بهکشور 

کید شده است. اصول أهای مجلس و رابطه آن با سایر قوا ت ها و محدودیت یتلو وظایف و مسئو

 64 تا 62گانه، اصول  عنوان یکی از قوای سه بر تفکیک قوا و جایگاه قوه مقننه به 58 و 57

 66نصاب نمایندگان، اصل  رسمیت جلسات و حد 65انتخابات و نمایندگی مجلس، اصل 

انتشار علنی مذاکرات مجلس، اصول  69 سوگند نمایندگان، اصل 67انتخاب هیئت رئیسه، اصل 

و وزرا در مجلس و مسئولیت ایشان در برابر مجلس، اصول  جمهور رئیسحضور  134و70

ت مجلس در شرح صالحی 73حق مجلس در وضع قوانین و تصویب لوایح، اصل  75و71،72،74

حق  125و  77حق تحقیق و تفحص در امور کشور، اصل 76و تفسیر قوانین عادی،  اصل 

 80حق تغییر در خطوط مرزی، اصل  78ها، اصل  نامه ها، قراردادها و موافقت تصویب عهدنامه

 84حق استخدام کارشناسان خارجی، اصل 82های داخلی و خارجی، اصل  حق تصویب وام

عدم واگذاری مسئولیت نمایندگی به غیر،  85ماینده در برابر کل ملت، اصل مسئولیت هر ن

 89و  88اعتماد به وزرا، اصول رأی  87آزادی بیان و انجام وظایف نمایندگی، اصل  85اصل 

وصول و بررسی شکایات از سایر  90جمهور و وزرا و استیضاح ایشان، اصل  ال از رئیسؤحق س

جمهور و وزرا را مورد توجه قرار  جلس از رسیدگی به اتهامات رئیسلزوم اطالع م 140قوا و اصل

های کلی ابالغی مقام معظم  قانون اساسی در سیاست 110داده است. همچنین بر اساس اصل 

ها را فراهم نموده و  سازی و اجرای این سیاست رهبری مجلس نیز موظف است زمینه پیاده

های کلی نظام اداری،  رد که نمونه آن را در سیاستهمکاری الزم را با قوه مجریه به عمل آو

 توان یاد کرد. اشتغال، سالمت، کشاورزی، اقتصاد مقاومتی و... می

شناسی پالسبی  تقنینی است. گونههای  شناسی نظام اولین چارچوب شامل سه الگوی گونه

ها را در فرایند  که با توجه به میزان استقالل قوای مقننه از نهادهای بیرون از آن، پارلمان

کند. نظریه دوم که از سوی بالندل مطرح شده و  میثر و مبدل تقسیم ؤگذاری به م قانون

گذاری آنها را بر روی طیفی قرار  ها در فرایند قانون براساس آن با تحلیل نحوه عملکرد پارلمان
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ر دارند و در دهد که در یک سوی آن قوای مقننه مطیع و در سوی دیگر قوای مقننه آزاد قرا می

شناسی مزی که با تلفیق دوشاخص قدرت سیاست گذاری و میزان حمایت مردم و  نهایت گونه

کند: قوای مقننه  مینخبگان از پارلمان در یک جامعه معین، پنج نوع قوای تقنینی را شناسایی 

 (.1391 )وکیلیان، ای و حداقلی پذیر، حاشیه فعال، واکنشی، آسیب

سیاسی را با رویکرد های  تری ارائه شده است که نظام سط گایدومین چارچوب نیز تو

های  اثرگذاری آنها بر نظام اداری و دستگاه بوروکراسی و نیز رابطه سیاست و اداره در نظام

هایی مانند  جدایی مشاغل سیاسی و اداری، الگوی  دموکراتیک مورد ارزیابی قرار داده و شاخص

حداکثری بودن پارلمان، میزان استقالل پارلمان از بند اجرایی یا گویی سیاسی، ائتالفی یا  پاسخ

 میزان تسلط رئیس دولت بر پارلمان، قدرت کارشناسی و پژوهشی پارلمان را مطرح کرده است

نظام سیاسی و های  نظری فوق و با توجه به ویژگیهای  (. براساس چارچوب1998 تری، )گای

صلی ترکیب سیاسی حاکمیت، عملکرد تقنینی مجلس و اداری ایران، پژوهشگران پنج متغیر ا

مجلس و دولت، عملکرد نظارتی  میگذاری، مشروعیت سیاسی و مرد استقالل آن در قانون

مجلس و رابطه مجلس با دیگر سطوح حاکمیت را مورد ارزیابی قرار داده و با انتخاب 

 اند. هایی آنها را عملیاتی کرده شاخص

 روش تحقیق. 1
شناسی بنیادی است. در این  تبیینی و به لحاظ مخاطب -به لحاظ هدف توصیفی این تحقیق 

گیری از منابع آرشیوی از جمله اسناد  تحقیق از استراتژی تحقیق کیفی استفاده شده و با بهره

آماری های  مجلس و گزارشهای  مرکز پژوهشهای  جلسات مجلس شورای اسالمی، گزارش

مورد نظر برای ادوار سوم تا هشتم مجلس شورای های  داده  میرسهای  خبرگزاری

 گردآوری شده است. میاسال

 ها یافته. 2
 گردد میبه شرح زیر ارائه  نگارهاستخراج شده در چند های  تحقیق، یافته  میبراساس مدل مفهو

 ؛ حدادعادل،1391 ؛ زندی،1386،1379، 1382 مجلس شورای اسالمی،های  )مرکز پژوهش

 (:1391 ؛ خبرگزاری خانه ملت،1390؛ سایت الف،1386 ،؛ تفکری بافقی1387

وضعیت ائتالفی یا حداکثری  ،تری و نیز بالندل ترین متغیرهای مورد توجه گای یکی از مهم

جمهور و قوه مجریه است که ترکیب احزاب  بودن پارلمان و میزان استقالل سیاسی آن از رئیس
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تواند شاخص مناسبی  میدهنده مجلس و دولت در ادوار مختلف  سیاسی شکلهای  و تشکل

 به آن اشاره شده است. (1نگاره شماره )برای سنجش این متغیرها باشد که در 

  میسیاسی در مجلس شورای اسالهای  ترکیب احزاب و تشکل -(1نگاره شماره )

 (1390-1368) و قوه مقننه

 شاخص مفهوم
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همسو با جبهه های  دهد در ادوار سوم و ششم اکثریت مجلس در اختیار گروه مینشان  (1های نگاره شماره ) داده

اصولگرای همسو با جامعتین اکثریت مجلس را های  زاب و تشکلحها ا طلبان بوده و در سایر دوره خط امام و اصالح

های  ی به نسبتاند. ضمن آنکه در ادوار چهارم، ششم، هفتم و تا حدودی هشتم همگرایی سیاس در اختیار داشته

 دهنده آنها وجود داشته است. مختلف بین مجلس و دولت و اکثریت تشکیل
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استقالل پارلمان در بعد تقنینی نیز از دیگر متغیرهایی است که همه صاحبنظران 

ثر ؤ)مجالس م شناسی پالسبی اند. از جمله در گونه الذکر به اشکال مختلف به آن اشاره کرده فوق

شناسی مزی از حیث قدرت  )مجالس مطیع تا آزاد( و گونه شناسی بالندل و مبدل(، گونه

مناسب برای سنجش این متغیر عملکرد تقنینی های  گذاری پارلمان. یکی از شاخص سیاست

مربوط به آن به ترتیب در های  مجلس و شاخص دیگر عملکرد نظارتی آن است که داده

 ارائه شده است. (3)و  (2های شماره ) نگاره

 عملکرد تقنینی پارلمان -(2گاره شماره )ن

 شاخص
مجلس 

 سوم

مجلس 

 چهارم

مجلس 

 پنجم

مجلس 

 ششم

مجلس 

 هفتم

مجلس 

 هشتم

 679 826 830 606 604 593 ها و لوایح تقدیمی مجموع طرح

 349 333 396 359 342 256 ها و لوایح مصوب )قانون( مجموع طرح

 92 106 84 104 114 96 های مجلس تعداد قوانین مصوبه مستخرج از طرح

 34/0 31/0 21/0 29/0 33/0 39/0 های مصوب به کل قوانین نسبت طرح

 91/0 87/0 95/0 93/0 95/0 85/0 نسبت لوایح مصوب به کل لوایح تقدیمی

 66/0 68/0 79/0 71/0 66/0 61/0 نسبت لوایح مصوب به کل قوانین

 37/0 43/0 45/0 30/0 18/0 08/0 ها به کل مصوبات نسبت تعداد موافقتنامه

 03/0 06/0 06/0 04/0 07/0 05/0 ها به کل مصوبات نسبت تعداد استفساریه

 30/0 23/0 27/0 33/0 3/0 31/0 نسبت تعداد قوانین اصالحی به کل مصوبات

  میای از قوانین مصوب مجلس برآمده از لوایح تقدی شود، بخش عمده میکه دیده  چنان

به عالوه اکثریت قریب به اتفاق این لوایح نیز تصویب شده است. بدین ترتیب دولت بوده است و 

دهد  مینشان  نگاره باال یید لوایح فوق داشته است.أمجلس بیشتر نقش تبعی در بررسی و ت

ها و مجلس ششم کمترین میزان را دارد.  مجلس چهارم بیشترین تعداد قوانین مستخرج از طرح

ها به کل قوانین را داشته و  ین نسبت قوانین مستخرج از طرحضمن آنکه مجلس سوم بیشتر

مجلس ششم کمترین میزان را دارد. همچنین بیشترین نسبت لوایح به کل قوانین تصویبی 

دهد  میم و کمترین میزان متعلق به مجلس سوم است. این نتایج نشان شمتعلق به مجلس ش

گذاری را داشته و مجلس ششم بیشتر  مشی مجالس سوم و چهارم بیشترین میزان فعالیت خط

نقش تبعی داشته است ضمن آنکه نسبت تصویب لوایح دولت نیز در مجالس چهارم و ششم 

 هاست. نامه رین نسبت موافقتتهمچنین مجلس ششم دارای بیش باالترین سطح است.
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 های نظارتی مجلس فعالیت -(3نگاره شماره )

 شاخص
مجلس 

 سوم

مجلس 

 چهارم

مجلس 

 پنجم

مجلس 

 ششم

مجلس 

 هفتم

مجلس 

 هشتم

 1800 102 155 99 51 57 تعداد موارد سؤال از وزرا

 2 1 0 1 0 1 تعداد موارد استیضاح موفق

 3 4 0 1 0 4 وزرای فاقد رأی اعتماد

های تحقیق و تفحص  پرونده

 )مفتوح و مختوم(
13 16 13 28 21 18 

ای با مجالس دیگر دارد. ضمن  مالحظهال از وزرا در مجلس هشتم فاصله قابل ؤتعداد س

نمایندگان به صحن علنی  سؤالجمهور جهت پاسخ به  آنکه در این مجلس برای اولین بار رئیس

توان شاخص جامعی از  میعدم اعتماد را نرأی  مجلس رفت. از سوی دیگر تعداد استیضاح یا

در اثر فشار ها  دولت چرا که برخی تغییرات در ؛اثرگذاری مجلس بر ترکیب دولت تلقی کرد

پذیرد. با این حال  میزنی نمایندگان مجلس یا سایر نهادهای حکومتی صورت  سیاسی و چانه

  دوره همهای  دهد مجلس سوم و مجلس هفتم در زمان تشکیل کابینه مینتایج این جدول نشان 

اعتماد رأی  جمهور در گرفتن مانع موفقیت تعداد بیشتری از وزرای پیشنهادی رئیس آنها

های  تحقیق و تفحص از دستگاههای  . همچنین در مجلس ششم بیشترین تعداد پروندهاند شده

اجرایی و حکومتی مطرح و مفتوح شده و نمایندگان این دوره از این ابزار بیشترین استفاده را 

ارش توان به گز میقابل اعتنا در زمینه نظارت پارلمانی بر دولت های  . از سایر شاخصاند کرده

واصله از دولت یا سایر قوا در کمیسیون های  تفریغ بودجه دیوان محاسبات و بررسی شکایت

 جامع و مناسبی در مورد آنها به دست نیامد. های  اصل نود مجلس نیز اشاره کرد که داده

شناسی مزی میزان حمایت مردم و نخبگان از پارلمان است  یکی از متغیرهای مهم در گونه

شمارد. میزان مشارکت مردم در انتخابات  میعامل موثری بر قدرت پارلمان بر و مزی آن را

تواند شاخص مناسبی برای این متغیر باشد. ضمن  میمجلس با توجه به ساختار سیاسی ایران 

جمهوری اگرچه تاحدودی قیاس  نکه مقایسه آن با میزان مشارکت در انتخابات ریاستآ

دگاه مناسبی در خصوص زمینه تعامل یا تقابل این دو به دست تواند دی میاما  ،الفارق است مع

 ارائه شده است. (5)و  (4) های نگارهمربوط به مشارکت در این دو انتخابات در های  دهد. داده
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 در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مشارکت مردمی -(٤نگاره شماره )

 شاخص
 مجلس 

 سوم

مجلس 

 چهارم

مجلس 

 پنجم

مجلس 

 ششم

مجلس 

 هفتم

مجلس 

 هشتم

نسبت مشارکت در انتخابات مجلس 

 )درصد(
72/59 81/57 10/71 37/69 57/50 41/55 

میزان رأی رئیس مجلس یا نماینده اول 

 تهران )درصد(

 (26/81هاشمی)

 (36/61کروبی)
5/47 5/60 61/63 05/45 

04/73 

 )قم(

 101 107 70 70 104 87 تعداد نمایندگان منتخب در دوره بعد

 65 63 76 76 61 68 درصد تغییر نمایندگان

 در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردمی -(٥نگاره شماره )

 شاخص

م )
ج

پن
ت 

دول
13

68
) 

 با
ن

ار
مق

 
وم

 س
س

جل
م

 

م )
ش

 ش
ت

دول
13

72
) 

 با
ن

ار
مق

 
رم

ها
 چ

س
جل

م
 

م )
فت

 ه
ت

دول
13

76
) 

 با
ن

ار
مق

 
جم

پن
س 

جل
م

 

م )
شت

 ه
ت

دول
13

80
) 

 با
ن

ار
مق

 
شم

 ش
س

جل
م

 

م 
نه

ت 
دول

(
13

8٤
) 

 با
ن

ار
مق

 
تم

هف
س 

جل
م

 

م )
ده

ت 
دول

13
88

) 

 با
ن

ار
مق

 
تم

ش
 ه

س
جل

م
 

نسبت مشارکت در انتخابات ریاست 

 جمهوری)درصد(
55/0 50/0 80/0 66/0 60/0 85/0 

 77/0 69/0 63/0 94/0 جمهور )درصد( میزان رأی رئیس
61/0  

 )دور دوم(
63/0 

به کل  جمهور رئیسنسبت آرای  ،آید میبر (5) و( 4های شماره ) های نگاره چنانکه از داده

بیش از نسبت آرای رئیس مجلس وقت بوده است. از سوی دیگر تعداد ها  آرا در بیشتر دوره

درصد تجاوز  40از  اند، نمایندگانی که توسط مردم حوزه انتخابیه خود در دوره بعد نیز ابقا شده

بیشترین میزان مشارکت  دهد مجالس پنجم و ششم مینشان  نگارهنکرده است. نتایج این 

نژاد که  و محمود احمدی می دوم انتخاب سیدمحمدخاتهای  را تجربه کرده و دوره می مرد

در انتخابات   میدارای بیشترین میزان مشارکت مرد ،متناظر با مجالس ششم و هشتم بوده است

مجلس های  صندلی. همچنین نمایندگان مجالس چهارم و هفتم بیشترین میزان ابقا در اند بوده

 .اند را تجربه کرده

دیگر متغیر مورد اشاره پالسبی، بالندل و مزی میزان دخالت سایر نهادهای حاکمیتی در 

اما در نظام  ،سیاسی غربی مطرح شدههای  عملکرد مجلس است. اگرچه این متغیر برای نظام

)شورای  کنار پارلمانگذار در  مشی سیاسی ایران نیز با توجه به تعدد نهادهای حاکمیتی خط

ترین نهادهای مصرح در قانون اساسی هستند(  نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهم
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طراحی شده و در دسترس برای های  و سنجهها  ای است. برخی از شاخص دارای اهمیت ویژه

 ارائه شده است. (6نگاره شماره )این متغیر در 

 حکومتی بر عملکرد مجلستأثیر سایر نهادهای  -(6نگاره شماره )
مجلس  شاخص

 سوم

مجلس 

 چهارم

مجلس 

 پنجم

 مجلس هشتم مجلس هفتم مجلس ششم

موارد مهم منجر به دخالت 

 رهبری

لوایح دوقلو، رد    

 ها صالحیت

عدم ابالغ قوانین توسط 

جمهور، استیضاح  رئیس

 درپی وزرا پی

استیضاح مکرر 

 وزرا

شده  تعداد مصوبات ارجاع

 مصلحت به مجمع تشخیص

4 5 5 26 11 4 

تعداد نمایندگان رد 

 شده در دوره بعد صالحیت

40 - 9 85 30 - 

رسد از دوره پنجم به بعد تعداد مصوبات ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت  میبه نظر 

اختالفات سیاسی و نظری مجلس  دلیلافزایش یافته و اوج آن در دوره ششم بوده است که به 

صالحیت نمایندگان در  رسد. ضمن آنکه بیشترین میزان رد میبا شورای نگهبان طبیعی به نظر 

پایان ادوار سوم و ششم صورت گرفت و تعداد زیادی از نمایندگان جناح چپ از عرصه رقابت 

 خارج شدند.

بروز یک پدیده های  زمینهانجام مطالعات کیفی بدون توجه به بستر تحقیق و شرایط و 

کامل نیست و نتایج آن قابل اعتنا نخواهد بود. به بیان دیگر زبان تحقیقات کیفی، زبان موردها 

(. از منظر فلسفه تحقیقات رئالیستی انجام تحقیقات علوم اجتماعی 1390)نیومن، و بسترهاست

 4وقوع پدیدههای  ی زمینهو دوم بررس 3پایه استوار است: اول بررسی پدیده وقوع یافته بر دو

(Ackroid,2009)  گیرد و  میبر این اساس در این تحقیق نیز هر دو حوزه مورد بررسی قرار

شده و نیز استنتاج منطقی و  گردآوریهای  بدیهی است که برای تحلیل و تفسیر بهتر داده

اقتصادی کشور در و شرایط سیاسی، اجتماعی و ها  از آنها بررسی بسترهای وقوع پدیده می عل

 هریک از ادوار مجلس ضروری است.

همزمان با سومین دوره مجلس شورای اسالمی، در پی بازنگری در قانون اساسی و روی 

امام خمینی  1368کارآمدن رهبری جدید تغییراتی در ساخت قدرت ایران پیش آمد. در بهار 

دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را با تمرکز بر هشت  جمهور رئیسطی فرمانی به 

                                                                                                                                        
3. Abduction  
4. Retroduction  
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یه، تمرکز در مدیریت ئحوزه رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضا

اساسی    صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه بازنگری قانون

 (. در نتیجه بازنگری قانون1378 خمینی، )امام کردو تغییر نام مجلس شورای ملی صادر 

وزیری  اساسی به اختیارات رهبری افزوده شد و برای تمرکز قدرت در قوه مجریه، پست نخست 

افزایش قدرت این نهادها به تقلیل  (.1385)امویی، افزایش یافت جمهور رئیسحذف و اختیارات 

فقیه  حوزه اختیارات ولی 1368قانون اساسی  مراتب قدرت انجامید. در جایگاه مجلس در سلسله

تر و نهادهای تحت امرش قدرتمندتر شدند. ساخت متمرکز قدرت، واگذاری مسئولیت  وسیع

کالن به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب آنها به رهبر نیز به کاهش حوزه های  تهیه سیاست

طریق مظروف گذاری انجامید، چراکه از این  ثیرگذاری مجلس در فرایند سیاستأت

 (. 1390)سینایی و همکاران، گذاری و قالب قوانین تعیین گردید سیاست

در ایران فعالیت   میهیچ حزب رس  میمجلس شورای اسال ورهدر زمان انتخابات سومین د

ماه قبل از  حدود ده  میکشور یعنی حزب جمهوری اسال میفعالیت تنها حزب رس .نداشت

 وره سوم مجلس تعطیل شد.برگزاری مرحله اول انتخابات د

 میبا انحالل سازمان مجاهدین انقالب اسال 1365پیش از این تاریخ نیز امام در مهر 

و حزب جمهوری   میموافقت نموده بودند. با وجود انحالل سازمان مجاهدین انقالب اسال 

ها  گروهکردند. این  میفعالیت ها  مختلفی در تهران و شهرستانهای  و تشکلها  گروه  میاسال

 محمدی، جهان) نهادهای مختلف بود  میاسالهای  روحانیون و انجمنهای  بیشتر شامل تشکل

ی از فهرستوحانیت مبارز اقدام به تهیه رکه جامعه   میوم و هنگاسدر آستانه مجلس  .(1389

ریشه این  ،اختالفات قبلی بین آنان تشدید شد ،کاندیداهای پیشنهادی برای مجلس نمود

گرا بود که درباره مسائلی همچون میزان نقش  های مختلف روحانیون اسالم ت در نگرشاختالفا

در . فقیه و اختیارات وی بود والیت هدولت در اقتصاد، بحث فقه پویا و فقه سنتی، نحوه نگرش ب

واقع روحانیون مبارز ادامه طیف جریان چپ در کشور بودند که از فقه پویا و لزوم استفاده از 

الید بودن رهبر و  انویه و حکومتی بر اساس مصلحت برای رفع مشکالت کشور و مبسوطاحکام ث

های  کید بر عدالت اجتماعی از افزایش نقش دولت در اقتصاد و امور اجتماعی و سیاستأبا ت

 .(1390 )نظری، کردند میدولت موسوی حمایت 

که مجمع  امام نیروهای موسوم به خطمتعلق به  بنابراین ترکیب این مجلس عمدتاً

 100روحانیون مبارز در رأس آن قرار داشت، بود. جناح راست هم توانست در کل کشور 
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 نماینده را به مجلس دوره سوم بفرستد که یک اقلیت صد نفری را در مجلس تشکیل داد

  .(1382)خواجه سروی،

ح چپ در این دوره مجلس شورای اسالمی، دو جناح عمده در مجلس فعالیت داشتند. جنا

اهلل( یا تندرو که اکثریت را دارا بودند و فراکسیون اکثریت را تشکیل دادند و جناح  )جناح حزب

کار که در اقلیت بود و فراکسیون اقلیت را تشکیل دادند. اختالفات عمده این  راست یا محافظه

داد ل اقتصادی، روابط خارجی، طرح تثبیت تعئدو جناح در مجلس سوم عبارت بودند از: مسا

کاندیداها در هر انتخابات، مسئله انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نظارت شورای 

ها و  در این دوره مجلس در مورد برخی از طرح(. 1389 )جهان محمدی، نگهبان بر انتخابات و...

نظر وجود داشت که در نهایت به مجمع تشخیص  لوایح بین مجلس و شورای نگهبان اختالف

عبارت بودند از: قانون برخی از آنها ظام ارسال شد و به تصویب آن مجمع رسید که مصلحت ن

کل کشور، قانون نحوه رسیدگی به مسائل قضایی  1369کار، قانون متمم قانون بودجه سال 

)جهان  و قانون تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات  میمربوط به نمایندگان مجلس شورای اسال

نامه در صحن علنی مجلس قرائت شد.  91طول مجلس سوم حدود  در(. 1389 محمدی،

و  (1388 پور، )سجادی مورد بود 13های مصوب نمایندگان مجلس دوره سوم  تحقیق و تفحص

فقره  70994دوره سوم با رسیدگی به   میمجلس شورای اسال 90همچنین کمیسیون اصل 

 .(1387 )فوزی، ه استشکایت، نقش مؤثری در انتقال خواست مردم به دولت داشت

این امر  اما ،کرد میمعرفی  میدولت هاشهای  مجلس سوم گرچه خود را مخالف سیاست

ثر به ویژه در زمینه تدوین و تصویب قوانین نداشت. در واقع مجلس ؤگونه بروز خارجی م هیچ

ساله اول را با وجود برخی انتقادات تصویب کرد، به کابینه پیشنهادی  سوم برنامه پنج

بودجه ساالنه را بدون ایجاد تغییرات اساسی تصویب های  اعتماد داد، برنامهجمهور رأی  رئیس

نکه متهم به کارشکنی نشود آکرد، استیضاح وزرا را به ندرت در دستور کار قرار داد و برای 

 شد مینمایندگان محدود های  به نطقها  همراهی خوبی هم با دولت داشت و مخالفت

از مجلس را دو ضربه  می( نیز فوت امام و جداشدن هاش1386) (. زیباکالم1386 )بارسقیان،

کند  میداند، تولد واقعی چپ و راست را در نیمه راه مجلس تلقی  میکاری بر پیکر مجلس سوم 

های  و اعتقادات کالسیک آن باید با سیاستها  و معتقد است چپ به مفهوم واقعی و مالک

مخالف باشد. از این منظر افول چپ در سیاست ایران را  می ی هاشتعدیل و آزادسازی اقتصاد

 توان ناشی از مقتضیات جدید اداره کشور پس از اتمام جنگ دانست.  می
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( نیز نقش این مجلس را در تصویب برنامه اول توسعه نقشی 1390) سینایی و همکاران

ر وضع قوانین، نبود مجلس دهای  ییدکننده دانسته و دالیلی همچون محدودیتأتبعی و ت

دهی حزبی، فقدان تجربه و ساختار مناسب و متناظر برای بررسی برنامه اول و  سازمان

محرومیت از منابع کارشناسی مستقل که اتکای بیشتر آنان به نظرات دولت را به همراه داشت، 

نفوذ بازار و بخش  ذیهای  دوپاره شدن اکثریت مجلس و تضعیف جناح چپ وفشار گروه

 شمرد. میوصی را برای آن بر خص

شکل گرفت که با  گرایان همسو با جامعه روحانیت مبارز راستمجلس چهارم با اکثریت 

با  1371وارد عرصه شده بودند. این دوره در سال « اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی»شعار

کار کرد.  ی( آغاز بهأر 230از رأی  191)با  انتخاب علی اکبر ناطق نوری به ریاست مجلس

اش با تغییر و تحول در شبکه سنتی تولید و  کارانه جناح اکثریت مجلس به علت خصلت محافظه

ایجاد  دلیلتوزیع به شدت مخالف بود و لذا اختالفاتش با گروه حاکم بر دولت سازندگی به 

به  ای( و مناطق آزاد تجاری زنجیرههای  )مانند فروشگاه مدرن توزیع کاال و خدماتهای  شبکه

زودی آشکار شد و رو به فزونی گذاشت. نمایندگان راستگرای مجلس چهارم که در ابتدای کار 

در سال آخر اجرای برنامه، در ها  کردند، به دلیل بروز بدهی میاز برنامه اول توسعه حمایت 

ز آمی خیر و رویکردی تلفیقی و احتیاطأسال ت تصویب برنامه دوم دچار تردید شده و آن را با یک

 (.1386 )آوانسیان، تصویب کردند

)خاتمی،  گرای دولت اول هاشمی اکثریت مجلس، چهار وزیر چپهمچنین تحت فشار 

 گلپایگانی )الریجانی، بشارتی، هاشمی گرا نوری، معین و نوربخش( جای خود را به وزرای راست

توسعه بر عدالت، فتمان غالب این مجلس، اعتدال، دفاع از دولت، تقدم و محمدخان( دادند. گ

هم با تصویب برنامه دوم توسعه با محوریت طرح تعدیل و نسخه  آن زدایی و... بود. اوج تنش

المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و پیش از آن  اجماع واشنگتن )صندوق بین

سازی، حذف  ها، کوچک کردن دولت، خصوصی گات با محوریت اصالح نرخ ارز، اصالح قیمت

دولت های  ها، آزادسازی بازار مالی( بود که سیاست تعرفه، حذف یا هدفمند کردن یارانه

شناور کردن نرخ ارز، بیشتر کردن نرخ سود بانکی )بهره( از نرخ  .سازندگی در اقتصاد را رقم زد

واردات، کاهش حجم دولت، اصالح های  تورم مغایر قانون بانکداری اسالمی، کاهش تعرفه

های  در این دوره یک سوم قوانین برآمده از طرح .های این برنامه بود .. محوریتها و. قیمت

دولت در مجلس به تصویب رسید.  میاز لوایح تقدی درصد95نمایندگان مجلس بوده و بیش از 

ثیر متوسط مجلس در أدهنده همراهی کامل مجلس با دولت در حوزه تقنین و ت این نشان
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در میانه ادوار مورد نظر  نیز تقریباً  میه لحاظ میزان مشارکت مردفرایند تدوین قوانین است. ب

. در این دوره حداکثر اند نفر از نمایندگان آن به مجلس بعد نیز راه یافته 104قرار داشته و 

گیری دولت نیز مشهود است. به  همراهی بین مجلس و دولت در زمینه ترکیب کابینه و شکل

با شورای نگهبان همسو بوده و موارد  مجلس سوم کامالً عالوه اینکه این مجلس برخالف

 اختالفی آنان در تصویب قوانین و نیز رد صالحیت نمایندگان مجلس به حداقل رسیده است.

با ریاست مجدد علی اکبرناطق نوری آغاز به کار کرد،  1374مجلس پنجم که در سال 

هشتم در اختیار دارد. فعالیت این  را در میان ادوار سوم تا می بیشترین میزان مشارکت مرد

است و تعامل مجلس  می متناظر با دولت اول اصالحات به ریاست سیدمحمد خات مجلس عمدتاً

)اکثریت شکننده( و ائتالف کارگزاران و نیروهای  برخاسته از راستگرایان همسو با جامعتین

در نوع خود جالب   میای خاتگر ثیرگذار( با دولت چپأ)اقلیت ت همسو با جامعه روحانیون مبارز

توجه است. در انتخابات این دوره نیز جامعه روحانیت مبارز با نپذیرفتن نامزدهای مورد نظر 

گرای  ست انتخاباتی خود زمینه اعالم حضور و فعالیت شاخه راستفهردولت برای گنجاندن در 

)فائزه هاشمی( با  حزب دیگری را در لوای حزب کارگزاران سازندگی فراهم کرد و کاندیدای این

رغم آنکه تصور  ک نسبت به رئیس مجلس در رتبه دوم تهران قرار گرفت. علیاند  اختالفی

)خاتمی( در انتخابات  منتخب وقت جمهور رئیسرقابت رئیس آن با  دلیلشد این مجلس به  می

از  می خاتوزرای کابینه  می با دولت اصالحات سر ناسازگاری داشته باشد، چنین نشد و تما

را  می اعتماد گرفتند، اگرچه مجلس مدتی بعد وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسالرأی  مجلس

 استیضاح کرد، اما چه در بعد تقنینی و چه نظارتی همراهی نسبی و قابل قبولی با دولت داشت.

قوه  هللاین استقاللى که بحمدا »چنانکه رهبر معظم انقالب درباره این مجلس فرمودند:

مقننه ما دارد، چیز خیلى با ارزشى است. استقالل، به معناى دعوا کردن با دولت و مسئوالن 

همه قوا باید با هم همدست و همکار باشند  -اجرایى نیست؛ به معناى ضدیت و مخالفت نیست 

استقالل به معناى این است که مصلحت کشور و مصلحت مردم نباید  -و به هم کمک کنند 

شود. دستگاه مقننه طبیعتش این است که براى جریان امور به وسیله قوه فداى هیچ چیز 

مجریه، خطوطى را ترسیم کند؛ این کار را با دقت و با وجدان حقیقى کارى انجام دهد که 

طلبان با  ترین چالش اصالح اصالح قانون مطبوعات مهم .«طور بوده است  تاکنون اینهللبحمدا

 ت چندی نیز برای کشور به همراه داشت.مجلس پنجم را موجب شد و تبعا

نتخابات ششمین دوره مجلس ششم در فضای سیاسی و اجتماعی خاصی شکل گرفت. ا

پیش از زمان برگزاری  د.برگزار ش  میدر زمان دولت اول سید محمد خات  میمجلس شورای اسال
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به جام جهانی  ای، صعود تیم فوتبال ایران زنجیرههای  انتخابات، کشورمان حوادثی چون قتل

مریکا در این مسابقات، تشکیل اولین دوره شوراهای افرانسه و پیروزی بر تیم ملی کشور  1998

ویژگی خاص انتخابات مجلس ششم این بود که بنابر قانونی که  .کرد میشهر و روستا را تجربه 

 290به  نفر 270از   میدر مجلس پنجم به تصویب رسید، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسال

 .یافت مینفر افزایش 

اکثریت مجلس ششم در اختیار احزابی چون مشارکت، کارگزاران و سازمان مجاهدین 

بود. مجلس ششم به لحاظ ترکیب سیاسی همسویی کامل با دولت اصالحات  میانقالب اسال

شد، چنانکه  میداشت و به لحاظ تقنینی و نظارتی همکاری کاملی بین این دو مشاهده 

به کل قوانین مصوب در این ها  رین درصد لوایح مصوب و نیز کمترین میزان نسبت طرحبیشت

اصلی این مجلس همراه با دولت اصالحات در راستای  مجلس اتفاق افتاد. در واقع همّ

طلبان از آن( در کشور بود و ماحصل آن  )بر اساس قرائت اصالح سازی توسعه سیاسی نهادینه

ت منصفه، پیوستن ایران به ئتعریف جرم سیاسی، هی مانندو لوایح متعدد ها  ارائه طرح

جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و منع شکنجه، اصالح قانون های  کنوانسیون

)که این دوتای آخر به لوایح دوگانه موسوم شد(  انتخابات و تبیین اختیارات ریاست جمهوری

لت در این دوره، رابطه مجلس با سایر سطوح حاکمیت بود. برخالف رابطه مثبت مجلس و دو

)که به برخی از آنها اشاره  و لوایح مهم این مجلسها  تمام طرح چندان مطلوب نبود و تقریباً

قضائیه نیز  هشد( در شورای نگهبان مخالف با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد. قو

جلس را بازداشت کرد. رهبری درخصوص برخالف اصول مصونیت پارلمانی یکی از نمایندگان م

طرح قانون انتخابات با صدور نامه و اعالم نظر در این موضوع خاتمه بررسی آن را خواستار 

می رغم برخورداری از مشارکت مرد رسد مجلس ششم علی میشدند. بدین ترتیب به نظر 

ینی و نظارتی خود مناسب و همسویی سیاسی با دولت وقت، نتوانست در دستیابی به اهداف تقن 

نفر از نمایندگان آن، تغییر اساسی در آرایش  80موفق باشد. چنانکه رد صالحیت حدود 

 ید این ادعاست.ؤمجلس هفتم و تغییرات متعاقب آن در فضای سیاسی کشور م

فضای سیاسی کشور در  ،در پی وقایعی که در پایان فعالیت مجلس ششم اتفاق افتاد

صالحیت و انصراف گسترده فعاالن  ش تغییراتی شد. در کنار ردّستانه مجلس هفتم دستخوآ

پسند و شعارهای انقالبی و  مردمهای  چهره ،جناح راست با چراغ خاموشسیاسی جناح چپ، 

و دانشجویی که از انتهای دهه هفتاد به   مییید رهبری و بدنه مردأتکرار شعارهای مورد ت

مجلس هفتم که  .به مجلس راه یافتند ،کرد میکید أبودن اصول انقالب و عدالت اجتماعی ت اصل
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را در میان ادوار مورد بررسی داشته است، ریاست خود را به   میکمترین میزان مشارکت مرد

حدادعادل منتخب اول تهران سپرد و ریاست فراکسیون اکثریت را محمدرضا باهنر به عهده 

 گرفت.

تحلیل قرار داد. بخش اول آن همزمان توان در سه بخش مورد  میعملکرد مجلس هفتم را 

نازع جدی بین مجلس است که در این دوره ت می با یک سال پایانی دولت هشتم به ریاست خات

رسید. این روند  میاستیضاح وزرا مرتبا به گوش های  و زمزمههفتم و دولت هشتم وجود داشت 

هبر انقالب متوقف گردید. تفاوت با استیضاح و برکناری وزیر راه و ترابری آغاز شد و با نامه ر

 1385برخورد مجلس با دو دولت در تقدیم و تصویب لوایح بودجه نیز آشکار بود. بودجه سال 

های  رو گردید، اما بودجه هاز مجمع تشخیص گرفته شد و با تغییرات کلی روب می دولت خات

 (.71، 1386 )برگزیده، شد مینژاد با کمترین جرح و تعدیلی تصویب  دولت احمدی می تقدی

با آنکه مجلس هفتم در نظر عامه به همراهی زیاده از حد و مسامحه در برابر اقدامات 

کند و همراهی  میاین تحقیق از این دیدگاه چندان حمایت نهای  دولت شهره است، اما داده

های  یزنیگیری و را مجلس با دولت در ابعاد تقنینی و نظارتی وضعیتی میانه دارد. البته جهت

 ثیر نبوده است.أت هیئت رئیسه در این تصور عامه بی

گفتمان مسلط در  »رئیس مجلس هفتم عملکرد آن را مطلوب ارزیابی کرده و معتقد است:

پذیر بود که با تحلیل  گشایی از مشکالت مردم و توجه به قشرهای آسیب مجلس هفتم گره

ت رساند. از نظر سیاسی باید مجلس هفتم را در توان آن را به اثبا ها و مذاکرات می محتوای نطق

نژاد بررسی کرد که در هر دو دوره اصل بر  و دولت آقای احمدی  میدو دوره دولت آقای خات

 )حدادعادل، «زیرا به هیچ عنوان قصد کارشکنی در میان نبوده است ،همکاری با دولت بود

کلی اصل های  ن، اجرای سیاستبندی بنزی سهمیه (. وی قانون مدیریت خدمات کشوری،1387

پژوهشی مرکز های  نامه مجلس، فعالیت آیین 102قانون اساسی و ماده  85، توجه به اصل 44

 )حدادعادل، ترین اقدامات این دوره برشمرد گیری را از مهم رأی و الکترونیکی شدنها  پژوهش

1387.) 

درج آن در روزنامه و  جمهور رئیسبروز اختالف در ابالغ قوانین مصوب مجلس توسط 

کشور و استنکاف دولت از پذیرش برخی از قوانین مصوب مجلس، منجر به بروز چالش  میرس

و رئیس مجلس شد که با نظر مقام رهبری و ابالغ قوانین توسط  جمهور رئیسسیاسی بین 

 رئیس مجلس موضوع فیصله یافت.
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و دولت در شورای شهر  عنوان منتقد حاکمیت و مجلس طلبان به در فضای انسجام اصالح

سیس شورای أگرایان اقدام به ت سوم و راهیابی چهار نفر از آنها به شورای شهر تهران اصول

گرایان با سه بازوی دو نفره کردند که حامیان دولت )ائتالف رایحه خوش  هماهنگی اصول

را تشکیل خدمت(، ایثارگران و رهپویان و جبهه پیروان خط امام و رهبری سه ضلع اصلی آن 

جناح راست با راحت شدن  .موسوم شد 5+6های  نفره به هیئت 5حکمیت های  دادند و با هیئت

سنتی خود بازگشت و اکثریت مجلس های  با چهره 60طلبان و فراموشی دهه  خیالش از اصالح

ترکیب مجلس هشتم بین مجلس چهارم، پنجم  .در اختیار فراکسیون اصول گرایان قرار گرفت

قدرت و ثروت  دولتی و قشر متوسط به باال بودن و رابطه شکل گرفت که از نظر سابقهو هفتم 

مجلس هشتم نیز مانند مجلس هفتم در فضای  .ششم و هفتم نداشتهای  تفاوت خاصی با دوره

دهندگان شکل گرفت و علی الریجانی به جای حدادعادل بر صندلی  رأی مشارکت ضعیف

طرفداران دولت در مجلس که بعدها فراکسیون های  الشریاست مجلس تکیه زد. علیرغم ت

های  انقالب را تشکیل دادند، روابط مجلس و دولت در این دوره چندان مطلوب نبود و چالش

مابین، بارها تذکرات شفاهی و کتبی رهبری را به همراه داشت. به عالوه  لفظی و اجرایی فی

وقایع پس از آن دستخوش تغییراتی  و 1388فضای مجلس پس از انتخابات ریاست جمهوری 

طلبان نتوانستند  تر شد تا جایی که اصالح شد و نقش فراکسیون اقلیت در آن روز به روز کمرنگ

و مسائل مربوط به وقف ها  در مجلس نهم فراکسیونی تشکیل دهند. الیحه هدفمندی یارانه

تم بودند. مجلس هشتم در ترین و جنجال برانگیزترین مصوبات مجلس هش دانشگاه آزاد از مهم

رأی  ثر عمل کرد و عالوه بر آنکه در زمان تشکیل کابینه دهم به سه وزیرؤبعد نظارتی بسیار م

عدم اعتماد مواجه کرد. رأی  اعتماد نداد، دو وزیر کابینه را نیز بعدها استیضاح کرده و با

ری از آنها به نتیجه متعدد تحقیق و تفحص نیز در این مجلس گشوده شد که بسیاهای  پرونده

 را گرفت. ها  و استیضاحها  هیئت رئیسه جلوی بسیاری از این پروندههای  نرسید و البی

در تدوین   میدوره هشتم نقش مه مجلس نیز طی ادوار اخیر و خصوصاًهای  مرکز پژوهش

 و تقویت قوای کارشناسی و تخصصی مجلس داشته است. بنابرها  مشی و ارزیابی قوانین و خط

 945مجلس درطول دوره ششم جمعاً های  رکز پژوهشگزارش رئیس مرکز در دوره هشتم، م

زمینه  گزارش در 2806گزارش و در مجلس هشتم تاکنون  2114گزارش، در مجلس هفتم 

کارشناسان این مرکز در تدوین و تصویب به عالوه  .موضوعات مختلف تهیه و منتشر کرده است

اغلب جزو ها  و این قوانین یا طرح اند ه و قابل توجهی داشتهنقش گستردها  قوانین و طرح

توان قوانین بودجه  میکه از جمله آنها  اند ترین موضوعات و دستورکارهای مجلس بوده مهم
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های اخیر، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، طرح قانونی مربوط به اپراتور دوم، بررسی  سال

، قانون معادن، قانون 44ها، قانون اصل  طرح تثبیت قیمت ،90قرارداد کرسنت و قرارداد ال 

ها،  مبارزه با قاچاق، قانون نفت، قانون مجازات اسالمی، قانون تجارت، قانون هدفمندی یارانه

دارایی مسئوالن و قانون مدیریت خدمات  نمایندگان، قانون نظارت بر قانون نحوه نظارت بر

 .(1391 )توکلی، کشوری را نام برد

 جامفر
با متمرکز شدن قدرت ، 1368ایران در سال  میپس از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسال

در قوه مجریه و افزایش اختیارات رهبری، نظام سیاسی ایران دستخوش تغییراتی شد و از 

وضعیت یافت. از آن زمان همواره این  وضعیت پارلمانی به وضعیت بین پارلمانی و ریاستی تغییر

رح بوده که آیا نظام سیاسی ایران بیشتر به وضعیت پارلمانی گرایش دارد یا ریاستی و بحث مط

همین وضعیت بینابین باعث بروز اختالف بین قوای مقننه و مجریه شده است. لذا این تحقیق 

آرشیوی و مطالعه تطبیقی ادوار سوم تا هشتم مجلس های  به روش کیفی و با استفاده از داده

آماری در بستر سیاسی و اجتماعی آن در پی های  آوری و تفسیر داده با جمع  میشورای اسال

 گویی به این پرسش بوده است.  پاسخ

شده و بستر زمانی وقایع و  استخراجهای  گیری این پژوهش بر اساس داده برای نتیجه

  میوهش را شکل داده و مدل مفهوژهایی که چارچوب نظری این پ به مدل بار دیگرها،  داده

که با توجه به شناسی پالسبی  شود. براساس گونه میمراجعه است، براساس آنها استخراج شده 

ثر ؤگذاری به م را در فرایند قانونها  میزان استقالل قوای مقننه از نهادهای بیرون از آن، پارلمان

و از قانون اساسی  75 و 74 ، 71،72 ، از یک سو با استناد به اصولکند میو مبدل تقسیم 

این پژوهش در مورد عملکرد تقنینی پارلمان،  (2های نگاره شماره ) سوی دیگر با توجه به داده

ثر ارزیابی نمود که طبق تعریف او بیشتر راجع به ؤتوان در ردیف مجالس م میمجلس ایران را 

د کنند و گاه قادرن میبحث  ،پیشنهادی دولت که برای تصویب به پارلمان فرستادههای  سیاست

( که در 1990شناسی بالندل) بر اساس گونه. (Polsby,1990)ثیر بگذارندأبر شکل نهایی آنها ت

دهد  گذاری، آنها را بر روی طیفی قرار می ها در فرایند قانون آن با تحلیل نحوه عملکرد پارلمان

س ه آزاد قرار دارند، مجالننکه در یک سوی آن قوای مقننه مطیع و در سوی دیگر قوای مق

و سهم مجلس در  (2نگاره شماره )مندرج در های  ادوار سوم تا هشتم ایران براساس شاخص

و لوایح تصویبی از جنبه میزان مقاومت تقنینی پارلمان در رده ها  تصویب قوانین و نسبت طرح
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ترین  ترین و مجلس سوم را مقاوم توان مجلس ششم را مطیع میگیرند و  میمجالس مطیع قرار 

کرد. این در حالی است که طبق اصول قانون اساسی مجلس از استقالل عمل و مجلس تلقی 

 برخوردار است. ،ثیرگذاری بیشتری نسبت به آنچه در عمل اتفاق افتادهأقدرت ت

گذاری و  که با تلفیق دوشاخص قدرت سیاست( نیز 1990) شناسی مزی براساس گونه

ه معین، پنج نوع قوای تقنینی فعال، میزان حمایت مردم و نخبگان از پارلمان در یک جامع

مندرج در های  بر اساس دادهکند،  ای و حداقلی را شناسایی می پذیر، حاشیه واکنشی، آسیب

پذیر  توان در ردیف قوای مقننه آسیب میمجلس ایران را (، 6)و ( 5) (،4(، )2های شماره ) نگاره

)حداقل به لحاظ  رده مجالس قدرتمندمندی پارلمان، مجلس ایران در  تلقی کرد. از منظر قدرت

چراکه هم توان رد لوایح دولت و هم ایراد اصالحات بر آن را دارد،  ؛گیرد میقانون اساسی( قرار 

ک است. از بعد میزان حمایت از قوه اند  درصد وقوع آن ،آمده به دستهای  اگرچه طبق داده

در قیاس با قوه مجریه و نگرش عامه  توان مجلس ایران را به لحاظ میزان مشارکت میمقننه نیز 

گونه قوای  ک محسوب کرد. از نظر مزی ایناند  مردم و نخبگان در زمره مجالس با حمایت

مقننه دارای ساختارهای کمیسیونی قدرتمند و مراکز پژوهشی و مطالعاتی فعال هستند. بر این 

ای و دانشگاهی و نیز  فهتوان مجالس را از هشتم تا سوم براساس حضور متخصصان حر میاساس 

 بندی نمود.  ها طبقه گسترش فعالیت مرکز پژوهش

های سیاسی را با رویکرد  ( که نظام1990) از منظر چارچوب پیشنهادی گای و تری

های  اثرگذاری آنها بر نظام اداری و دستگاه بوروکراسی و نیز رابطه سیاست و اداره در نظام

هایی مانند جدایی مشاغل سیاسی و اداری، الگوی  و شاخص دموکراتیک مورد ارزیابی قرار داده

گویی سیاسی، ائتالفی یا حداکثری بودن پارلمان، میزان استقالل پارلمان از بند اجرایی یا  پاسخ

میزان تسلط رئیس دولت بر پارلمان، قدرت کارشناسی و پژوهشی پارلمان را مطرح کرده است، 

ده در این پژوهش پارلمان ایران از نوع حداکثری، میزان های استخراج ش و براساس مجموع داده

های قانون اساسی باال، اما به لحاظ عملی  استقالل پارلمان از حوزه اجرایی به لحاظ ظرفیت

کید بر تفکیک أرغم ت ( پایین و میزان تسلط دولت بر پارلمان علی3) و(2نگاره شماره ))براساس 

با توجه به ترکیب پارلمان و رفتار شخصی و سیاسی  قوا به صورت سینوسی بوده است. یعنی

اندک بوده است. ضمن آنکه با   جمهور وقت در مواردی این تسلط باال و در مواردی نیز رئیس

های مجلس و تقویت بدنه کارشناسی آن و از سوی  گیری وگسترش فعالیت مرکز پژوهش شکل

ر این شاخص نیز در مجالس هشتم و های اخی دیگر افزایش سطح تحصیالت نمایندگان در دوره

توان ادعا کرد تفکیک سیاست از  هفتم نسبت به مجلس سوم افزایش یافته است. در کل می
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و در موارد متعددی قوای تقنینی و است اداره در نظام سیاسی ایران در عمل اتفاق نیفتاده 

 اجرایی و دستگاه سیاسی و بوروکراسی در امور یکدیگر مداخله دارند.

توان چنین استنتاج کرد که پس  میشده،  آوری جمعهای  راساس موارد فوق و تفسیر دادهب

 جمهور رئیسو با توجه به افزایش قدرت قوه مجریه و 1368از بازنگری در قانون اساسی در سال 

به لحاظ حقوقی، تقنینی و  می و نیز نهادهای زیرنظر رهبری، جایگاه مجلس شورای اسال

تری  ییر نقش تبعی و اثرگذاری جزتته و در ادوار مورد بررسی مجلس بیشنظارتی تنزل یاف

ورای نگهبان داشته است. ـانند شـا سایر نهادهای قانونی و حاکمیتی مـوه مجریه یـنسبت به ق

توان نظام حاکمیت ایران را بیشتر متمایل به ریاستی ارزیابی کرد و این با برخی از  می از این رو

( 1390؛ ابوطالب،1389 فرد و قزلباش، )دانش شده در این حوزه تطابق ندارد مطرحهای  دیدگاه

به عالوه اینکه بین همسویی سیاسی مجلس و دولت و نیز میزان اثرگذاری مجلس رابطه 

)ناشی از مشارکت انتخاباتی( نیز  داری مشاهده نشد. همچنین میزان مشروعیت مردمی معنی

یر سیاسی مجلس ندارد. به عالوه میزان ابقای نمایندگان توسط ثأداری با جایگاه و ت رابطه معنی

 عملکردی مجلس نشان نداد.های  مردم حوزه انتخابیه رابطه مشخصی با شاخص

شود  میاز آنجا که این تحقیق با نگرشی کلی و تطبیقی صورت گرفته است، پیشنهاد 

ه وظایف تقنینی و نظارتی یا تحقیقات بعدی با الگویی متمرکز بر یک دوره از پارلمان در حوز

نفوذ بیرونی و یا به صورت مطالعه موردی ساده  ذیهای  گذاری و تعامل با گروه مشی ساختار خط

 . انجام شودتوسعه های  یا تطبیقی بر روی برخی از قوانین شاخص مانند قوانین بودجه یا برنامه
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