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و مفهوم دولت مدرن  بررسی رابطه بین تعدد نهادهای قانونگذار "

 "در نظام حقوقی ایران 

 *زهرا صدر عرفانی

 چکیده

مرکزیت  .کردایفا میدولت نقش مرکزی ، سیکالترین مفهوم درمطالعه سیاست است. درنظریه سیاسی کدولت محوری

یافتن مسلم دولت به سمت هویت دادن به علم سیاست بعنوان یک رشته علمی و طرز عمل دولت درطی قرن بیستم امری 

ای عههای توسازشاخصههایی نیز برای آن در نظرگرفته شد. که با طرح نظریه دولت مدرن، شاخصه شگفت انگیز بوده است

جمهوری  نظاماند. درهیافتدرهرکشوری نهاد یا نهادهایی به امر قانونگذاری اختصاص . تگذاری اس، توسعه قانوندولتها

وه، این ق کناردر، لیکن است بامجلس شورای اسالمی وظیفه ذاتی واصلی قانونگذاری دراکثرموضوعاتهرچندمی ایران الاس

توان به مجمع از جمله آنها می .اندبرخوردار شده گذاریبرخی نهادهای دیگر هم برای رفع برخی نیازها از اختیار قانونی قاعده

ب فرهنگی، شورای عالی فضای التشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انق

یکسانی  الًو از کارکرد کاماند مجازی و مقام رهبری اشاره کرد. البته تمام این نهادها به نحومتحدالشکلی به وجود نیامده 

ای با شود که این تعدد قانونگذاری درنظام جمهوری اسالمی ایران چه رابطهاکنون این سوال مطرح میبرخوردار نیستند. 

تواند با لحاظ شرایطی منجر به دستیابی به شود آن است که تعدد قانونگذاری میای که حاصل میدولت مدرن دارد؟ نتیجه

آید که موضوع بررسی ما در این ی نیز در این زمینه از جمله تداخل وظایف بوجود میهایدولت مدرن گردد. هرچند چالش

 پژوهش می باشد.

 دولت مدرن، قانونگذاری، سلسله مراتب قانونگذاری، تعدد قانونگذاری، نظارت. کلمات کلیدی:

......................................................................................... 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز از دانشگاه تهران ، وکیل یایه یک دادگستری ، رایانه : *

Romarin121@yahoo.com 
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 مقدمه

عنوان  قانون و قانونگذاری یکی از مهم ترین مسایلی است که در هر حکومت مدعی تأمین سعادت مردم باید به آن به

چارچوب حرکت یک جامعه را به سوی اهداف خود تعیین  مسایل بنیادین پرداخته شود. چرا که این قانون است کهیکی از 

اهدافی که برای خود ترسیم کرده است اقدام به وضع قوانین به جهت رسیدن  ای به تناسبکند. به عبارت دیگر هر جامعهمی

ا مرهون قانون و قانونگذارانی است که در ارکان نظامهای سیاسی قدرت مروزه نظم حاکم در تمامی کشورهانماید. به آنها می

دانند هدایت ح میالن اجتماعی را برعهده دارند تا مسیر جامعه را به آن سو که صالبرتر را در اختیار داشته و مدیریت ک

ت که از میان آنها یکی به طور نمایند. نظم حقوقی رایج در نظامهای سیاسی متعدد در جهان نشانگر پذیرش قوای متعددی اس

خاص مسئول اصلی قانونگذاری است. در ضمن تداخل غیرقابل اجتناب قوا منجر شده است تا قوای دیگر هم، در حد و 

های متفاوت، بسته به نوع نظام و این که در یکی تفکیک قوا نسبی و در دیگری مطلق است، به وضع قانون با عناوین اندازه

ای می ایران همانند دیگر کشورها، تفکیک قوا پذیرفته شده و قوهالدر نظام جمهوری اس .اً خاص بپردازندمختلف عام و بعض

ه سازی باشد. اما نکتتحت عنوان قوة مقننه به رسمیت شناخته شده است تا وظیفة عمده و اصلی آن قانونگذاری و تصمیم

 توان بدان اشاره کردمی نسبت به دیگر نهادها میالورای اسحیت قانونگذاری مجلس شالمتمایزکننده دیگری که در مورد ص

حیت الف دیگر نهادها که به صورت جزئی و موردی و یا در یک موضوع و زمینه خاص صالآن است که این مجلس برخ

ست، ها در حدود مقرر در قانون اساسی برخوردار احیت عام قانونگذاری در همة مسائل و زمینهالوضع قانون دارند از ص

حظه نمود. با توجه به نهادهای التوان در قانون اساسی مهایی را نیز در باب قانونگذاری برای این مجلس میهرچند ممنوعیت

به تبیین مراجع متعدد قانونگذار در  پژوهشحیت قانونگذاری هر کدام در این المی و صالمتعدد موجود در نظام جمهوری اس

 ی این تعدد را با دولت مدرن تبیین خواهیم کرد.سپس رابطهمی ایران خواهیم پرداخت. النظام حقوق اساسی جمهوری اس

 ـ مفهوم دولت مدرن1

شده اقتدار سیاسى است. همچنین  شناخته الملل و مرکز به رسمیتدولت مدرن، واحد اصلى جامعه سیاسى در نظام بین

ل الملو معیار جهانى مشروعیت اقدام سیاسى در عرف بین عنوان مرجع اصلى مطالبه وفاداری سیاسى ملتها دولت مدرن به

های این نهاد بر اندیشه، هویت و شود و از حق انحصاری کاربرد مشروع ابزار خشونت برخوردار است. تأثیرگذارییشناخته م

بعاد مختلف شناسى و علوم سیاسى آن را از ا چگونگى زیست افراد و جوامع باعث گردیده است تا عالمان حقوق، جامعه

-ى میراثیافته ارض های ملى نیز از نظر پیوستگى دولت با قلمرو سرزمینى و مرزهای تعینبررسى کنند. از سوی دیگر، دولت

باشند. این پیوستگى، از ابعاد مختلف بر کارکرد مادی و اجتماعى دولت تأثیر نهاده که از چند جهت قابل یخوار دولت مدرن م

ولت، کننده فلسفه وجودی د هیت دولت، این پیوستگى بدین معناست که مرزهای جغرافیایى، تعیینبررسى است. از منظر ما

دیگر  .کننده امنیت و منافع ملى است ها و تعریفگیری دولت ها و وظائف او بوده و تهدیدکننده اهداف و جهتمسئولیت

بخشى به هویت ملى و تعریف و تابعان و شکلآنکه قلمرو سرزمینى در تعیین مرز خودی و غیر خودی، قلمرو شهروندان 

کند. در نتیجه آن، ساختارها، الگوها و یملت از خود و دیگری، و منطق محاسباتى سود و زیان ملى نقش اساسى ایفا م

ز این اپذیرد و منطق رفتاری، الگوی اتحادها، رقابتها و منازعات متأثر یگیری دولتها تأثیر مفرایندهای سیاستگذاری و تصمیم

گیرد. در صورتى که اجتماع تمدنى با گسست از مقوله مرزهای سرزمینى، از سویى بافت اجتماعى خاصى را یمقوله شکل م
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تواند مرزهای هویتى را از حصار قلمروهای سرزمینى یا قومى و نژادی رهایى بخشد و از سوی دیگر، یدهد که میشکل م

. کندیآورد که سیطره خود را بر الگوی مدیریتى اجتماعات مختلف اعمال میمبخشى را پدید الگوها و ساختارهای نظام

 (98، 1393)عبدخدایی، 

شناس سیاسی و مورخ اقتصادی آلمانی  معروفترین و اثرگذارترین تعریف از دولت مدرن متعلق به ماکس و بر جامعه

د را در باب دولت مدرن بیان کرد. از نظر وبر عصاره اندیشه خو «سیاست بعنوان حرفه»نرانی به نام خاست. او در یک س

آمیز ادعای استفاده مشروع از خشونت فیزیکی در میان یک سرزمین اجتماعی انسانی است که به طور موفقیت ،دولت مدرن»

هایی از ت سیاسی و در راس آن دولت دارای ویژگیالاو معتقد بود یک تشکی (Mills,Gerth, 1946, 78). معین را دارد

ص است. وبر خمله کاربرد خشونت، وجود یک سازمان سلسله مراتبی و همچنین داشتن یک قلمرو جغرافیایی مشج

 (89: 1376وبر، )کند های نهادی و سازمانی دولت مدرن تاکید میصوصا بر ویژگیخم

ی ار مجموعه پیچیدهدولت مدرن را شاید بتوان بهتر از هرجا د: »کنددولت مدرن را چنین توصیف می، جانفرانکو پوجی

 های اداری را در اشغال دارند.یابد که پستاز ترتیبات نهادی مشاهده کرد که به وسیله فعالیت مداوم و منظم افرادی جریان می

دهد، از دولت به عنوان سرجمع آن ادارات، کار حکومت بر جامعه مقیم در یک محدوده ارضی را به خودش اختصاع می

آورد و... زم برای تحقق آن موضوع را به انحصار خود در میالت و تاسیسات موجود و الر عمل تسهیطریق قانون و ... د

 .او و قوانین عملی آن، برایش متصور است صپردازد که با توجه به منافع خاو فقط به همان مقوله در شکلی می منحصراً

 (17، 1377)پوجی، 

 د:شمارزیر را برای دولت مدرن بر می شاخص هایپیرسون 

 نحصار کنترل ابزار خشونت؛ ا (1

 سرزمینی بودن؛  (2

 حاکمیت؛ (3

 حکومت بر پایه قانون اساسی؛  (4

 صی؛خقدرت غیر ش (5

 بوروکراسی عمومی؛ (6

 اقتدار/ مشروعیت؛  (7

 شهروندی؛  (8

 (Pierson,2011, 6). مالیاتاخذ  (9

 های عمده نسبت به دولتـ نگرش2

 ود.شکه به طور خالصه به آنها اشاره می دیدگاه بسیار متفاوت به دولت نگریسته شده استدر علوم اجتماعی از سه 
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 ـ نگرش ایدئالیستی1ـ2

باره های هگل دربه کار رفته است. اندیشه «هگل»های ایدئالیستی به دولت است که در نوشته ، نگرشستین نگرشخن

ت، آنچه واقعی اس»حکومت را باید در پیوند با مقدمات دستگاه منطقی و مابعدالطبیعی وی درک کرد. مقدمه اول این است که 

دهنده  هگل دولت مدرن را نشان(. 1376:1160 لنکستر،)ست ا« فقط کل حقیقی»و مقدمه دوم این است که  «عقلی است

دهد و از رهگذر این پیوند ست، به این دلیل که خانواده و اعضای مدینه را به هم پیوند میدانمی «عقل»آخرین مرحله تحقق 

برقراری وحدت ملی کشور بر اساس »های چنین دولتی آورد. یکی از ویژگیرا به وجود می «نی آزادی خودآگاهالحیات عق»

رن در پی این امر آزادی و برابری در برابر قانون را است. دولت مد «انی و سلسله مراتب امتیازات فئودالیخواژگونی نظام خان

صحه  بنابراین، دولت، کلی است که بر افزایش حقوق( 39: 1379جهانبگلو، )کند آورد و ملتی جدید خلق میبه ارمغان می

یابند، این کل می شان را تنها درشند و چون اجزاء واقعیتخبکند، و اجزاء به این کل حیات میگذارد و از آنها حفاظت میمی

 ( 39: 1379جهانبگلو، )پس کل، حقیقت است 

 نگرش کارکردگرایانه ـ 2ـ2

در این نگرش به نقش یا هدف نهادهای دولت توجه میشود. تاکید اصلی این رویکرد، معطوف به حافظ نظم بودن دولت 

-در اندیشه (129، 1392 هیوود،)کنند میای از نهادهاست که ثبات اجتماعی را حفظ است. دولت از این منظر مجموعه مدرن

ود شهای مارکسیستی دولت به منزله ابزار طبقه حاکم، به واسطه مالکیت و سلطه این طبقه بر وسایل تولید در نظر گرفته می

و  شدخمهمترین کارکرد دولت در شراکتش با طبقه مسلط اقتصادی این است که ستیز طبقاتی را سامان ب( 331: 1388باتامور،)

 (333: 1377باتامور،)دفاع کند  داریتضمین بقای دراز مدت نظام سرمایه -نظم اجتماعی را تضمین کند و از حاکمیت طبقاتی

 ـ نگرش سازمانی3ـ2

ای از نهادهایی داند: یعنی به منزله مجموعهسازمانی دولت را دستگاه حکومت کردن در گستردهترین معنای آن می نگرش

به وسیله مالیات )اند و به هزینه عموم مردم شوند؛ چرا که مسئول سازماندهی جمعی زندگی اجتماعیمی شناخته «عمومی»که 

گذارد. دولت طبق این برتری این تعریف آن است که بین دولت و جامعه مدنی به روشنی تفاوت می .اندتاسیس شده (ستانی

اداری، ارتش، پلیس، دادگاهها، صنایع ملی شده، سیستم تامین شود: دستگاه دیدگاه از نهادهای گوناگون حکومت تشکیل می

های پانزدهم و سازد که خاستگاه دولت مدرن را اروپای سدهاجتماعی و مانند آنها. چنین نگرشی این امکان را فراهم می

انی و غیر روحانی تابع مدون شد، و همه نهادهای دیگر اعم از روح 1648شانزدهم بدانیم که پس از عهدنامه وستفالیا در سال 

 (130: 1392هیوود،)آن شدند 

 در ایران تعدد مراجع قانونگذاریـ 3

-باشد. حقوقدانان قانون را به دو دستة عام و خاص تقسیم کردهقانون دارای تعریف و مفهوم حقوقی خاص خویش می 

دولت وضع شده است؛ خواه این سازمان قوه  حالتمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای ص»اند. قانون به معنی عام 

اما قانون به معنای خاص آنگونه که در حقوق اساسی مدنظر است به «. مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد
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ستقیم م پرسی به طورشود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف قوه مقننه وضع شده و یا از راه همهقواعدی گفته می

 (122 ،1388کاتوزیان، ) است. به تصویب رسیده

گردد، اما قانون به معنای خاص تنها شامل قوانین نامه، تصویب نامه و نظام نامه میقانون به معنی عام شامل بخشنامه، آیین

ی خاصِ قانون مواردی که در معنا وه برالباشد. عپرسی میوضع شده از سوی مجلس با تشریفات خاص خود و نتیجة همه

توان اضافه کرد که مصوبات آنها از ماهیت قانون برخوردار پرسی، موارد دیگری را نیز میذکر شده است مانند مجلس و همه

مانند برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. با این حال اگرچه وظیفة قانونگذاری در درجه اول بر عهدة  ؛باشند

د دانست که قانون اساسی ایران در برخی موارد این حق را به نهادهای دیگر نیز تسری می است لیکن بایالمجلس شورای اس

پرسی، خودِ قانون اساسی تصریح دارد. در دیگر موارد داده یا راه تعمیم آن را باز گذاشته است. چنانکه در مورد ارجاع به همه

وه بر مجلس اقدام به وضع النهاد یا نهادهایی عنیز به صورت ضمنی این حق شناخته شده است. به همین جهت زمانی که 

 .شودقانون یا مصوبات در حکم قانون بنمایند تعدد مراجع قانونگذاری محقق می

 مجلس خبرگان رهبریـ 1ـ3

اصلی مجلس خبرگان رهبری مربوط به انتخاب و نظارت بر مقام رهبری است و در همین راستا قانون اساسی  وظیفه 

قانون مربوط به تعداد »قانون اساسی آمده است: ( 108)اختیاراتی را نیز برای مجلس خبرگان رهبری قائل شده است. در اصل 

جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای  نامه داخلیشرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین و

نظر  ب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدالنگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انق

بق این اصل از اصول قانون مطا .حیت خود آنان استالدر این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در ص

قانون ( 108)حیت قانونگذاری مجلس خبرگان رهبری در محدودة اصل الاساسی است که برخی حقوقدانان معتقد به ص

باشد، اما به طور حیت ذاتی قانونگذاری نمیالپایه اصل فوق، مجلس خبرگان رهبری هر چند دارای ص بر .انداساسی شده

 «اننامه داخلی مجلس خبرگآیین»و نیز  «قانون انتخابات مجلس خبرگان»د که اقدام به تصویب حیت آن را دارالاستثنایی ص

نماید. در مقابل برخی معتقدند قانون دارای تعریف و مفهوم حقوقی خاص خویش است. لذا مقررات و قواعد وضع شده از 

لس خبرگان نیز قانونگذاری نباید از وظایف گردد. در بحث مجسوی هر نهاد دیگر مشمول عنوان قانون به معنی خاص نمی

 (168، 1387. )حبیب نژاد، باشدآن مجلس معرفی گردد و اقدام نویسندگان در این نامگذاری نیز تنها از باب مسامحه می

 ـ فرامین رهبری2ـ3

ست که به قانون اساسی، مقام رهبری از اختیارات و وظایفی برخوردار شده ا (110) و( 57)بر اساس اصول اصول 

آن از طریق مجمع تشخیص مصلحت ( 110)و براساس اصل  الًقانون اساسی مستق( 57)تواند براساس اصل موجب آنها می

می ایران از این اختیار خود استفاده النظام به وضع قانون اقدام نماید. تا کنون در مراتب مختلف مقام رهبری در جمهوری اس

 :اساسی آمده استقانون ( 57)نموده است. در اصل 
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یت مطلقة امر و المی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر والقوای حاکم در جمهوری اس»

ولی فقیه نه تنها به ایجاد نهادهای دارای  ،براساس این اصل «.گردند...امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می

در حکم قانون و فراتر از قانون اقدام نموده است بلکه در مواردی با حکم حکومتی مانع تصویب  حیت وضع مصوباتالص

حیت قانونگذاری مجلس شورای المی و یا موجب لغو آن شده و در برخی موارد نیز صالای در مجلس شورای اسمصوبه

 .وده، محدود نموده استب فرهنگی بالحیت شورای عالی انقالهایی که مربوط به صمی را در زمینهالاس

 ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام3ـ3

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در »آمده است:  1368قانون اساسی مصوب ( 112)در اصل 

ف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر المی را شورای نگهبان خالمواردی که مصوبه مجلس شورای اس

دهد و سایر وظایفی لحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میگرفتن مص

-شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین میکه در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می

قانون ( 110). در اصل «ه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسیدنماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهی

آن اصل در زمینه تعیین « 1»اساسی نیز به وظایفی دیگر از مجمع پرداخته که شامل وظایف و اختیارات رهبری براساس بند 

آن اصل در مورد « 8»می ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند الهای کلی نظام جمهوری اسسیاست

 .شودت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام میالحل معض

قانون اساسی یک امر استثنایی و نادرالوقوع است که امکان دارد در یک موقع خاص بحرانی ( 110)اصل « 8»بند 

لی قابل حل نباشد، در این جا طبق قانون اساسی مقام رهبری های معموینحل نظام بوده و از راهالموضوعی پیش آید و مشکل 

زم را بگیرد و این کار را از طریق مجمع تشخیص مصلحت انجام دهد که این امر قانونگذاری نیست المختار است تصمیم 

عاده به مرحله اجرا الیک استثناء و در موارد فوق( 110)اصل « 8»اگرچه اختیار قانونگذاری بر طبق بند ( 67، 1372مهرپور، )

همچنین در نظریه ( 334، 1389شود. )ارسطا، نمی شود، لیکن این منجر به نفی حق قانونگذاری توسط مجمعگذاشته می

یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ  هیچ: »شورای نگهبان آمده است24/07/1372مورخ  5318شماره 

 (.شورای نگهبان 24/07/1372مورخ  5318نظریه شماره ) «ندارد... مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را

 ـ شورای عالی امنیت ملی4ـ3

قانون اساسی نشان از برتری  1(176)وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی در حدود موضوعات مطروحه در اصل 

ه تأیید بایست باصل مصوبات این شورا می که به تصریح ذیل این مصوبات این شورا نسبت به سایر قوانین عادی دارد چرا

                                                           
 ریاست به "ملی امنیت عالی شورای" ملی و حاکمیت ارضی و تمامیت اسالمی از انقالب پاسداریو  منافع ملی منظور تأمین یکصد و هفتاد و ششم: به اصل. 1

 .گردد می زیر تشکیل جمهور، با وظایف رئیس

 .رهبری مقام از طرف شده تعیین کلی سیاستهای کشور در محدوده امنیتی - دفاعی سیاستهای تعیین (1

 .امنیتی - دفاعی در ارتباط با تدابیر کلی اقتصادی و ، فرهنگی، اجتماعی، اطالعاتیسیاسی های الیتفع نمودن هماهنگ (2
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کند در حالی که در سیاست هماهنگ مقام رهبری برسد. بنابراین شورا در اتخاذ تصمیم خود مستقل از قوای سه گانه عمل می

رتیب مصوبات تگیرند. با این امنیتی، این قوا، بر عکس تحت تبعیت و تأثیر شورا قرار می ـ نمودن امور کشور با تدابیر دفاعی

د و چه دهشورا پس از تأیید مقام رهبری، تصمیمات و مصوبات قوای سه گانه به ویژه مقننه و مجریه را تحت تأثیر قرار می

توان گفت که می( 536، 1387. )هاشمی، شودنسخ و یا نقض میالً ای در این خصوص جزئاً یا کنامهبسا که قانون و یا آیین

قانون اساسی دارای حق قانونگذاری است لیکن  (176) های واگذار شده به آن براساس اصلحیتالاین شورا در حیطة ص

 .گیرندقوانین آن به لحاظ سلسله مراتب قواعد حقوقی برتر از قوانین عادی قرار می

 ـ شورای عالی انقالب فرهنگی5ـ3

میان نیامده و براساس حکم حکومتی  ب فرهنگی نهادی است که در قانون اساسی از آن ذکری بهالشورای عالی انق

امام  (5ب فرهنگی، بی تا، الآشنایی با شورای عالی انق)یت امر تشکیل شده و مصوبات آن جنبة الزام آور پیدا کرده است. الو

 گیب فرهنالضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انق»در مورد شورا و مصوبات آن چنین بیان داشتند که:  (ره)خمینی 

 (1363اسفند/ 6موسوی الخمینی  اهلل روح) «.نمایند باید ترتیب آثار داده شودوضع می

ب فرهنگی باید المصوبات شورای عالی انق»دارند که: مقام معظم رهبری نیز در مورد مصوبات این شورا چنین بیان می

 رهنگی و فکری و اجتماعی و غیره بنشینند واجرا بشود. به صورتی نباشد که این جا یک عده از افراد متفکر، صاحب منزلت ف

مجلس در حاشیة یک مصوبه، همة آنها را نقض کند و بی نتیجه شود. این الً چیزی را تصمیم گیری بکنند، بعد ناگهان مث

از آنجایی ( 20/09/1375ب فرهنگی، الاز بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انق) «مصلحت نیست...

تر از قانون عادی االقانون اساسی با حکم مقام رهبری ایجاد شده است اعتبار مصوبات آن ب( 57)که این شورا براساس اصل 

ای خالف مصوبات و توانند مصوبهنداشته و نمی است. لذا قوای دیگر از جمله قوه مقننه حق نادیده گرفتن مصوبات آن را

 .رسانندتصمیمات این شورا به تصویب ب

ی ب فرهنگالف مصوبات شورای عالی انقالای خمی حق تصویب مصوبهالرویه نیز نشان داده است که مجلس شورای اس

می مغایر الشورای نگهبان در مواردی که مصوبات مجلس شورای اس .گذشت مدتها از تصویب آن نداشته است را حتی بعد از

قانون اساسی مغایر قانون اساسی و ( 75)ارد مغایرت را با استناد به اصل ب فرهنگی بوده است موالمصوبات شورای عالی انق

توان چنین نتیجه گرفت که شورای عالی امنیت ملی از حق قانونگذاری در در مجموع می .م نموده استالنیز مغایر شرع اع

                                                           

 رئیس، گانه سه قوای شورا عبارتند از: رؤسای . اعضاءیو خارجی داخلی تهدیدهای با مقابله کشور برای و معنوی مادی از امکانات گیری بهره (3

 حسب ،، کشور، اطالعاتامور خارجه وزرای ،رهبری مقام انتخاب به نماینده دو ،و بودجه امور برنامه مسئول ،مسلح نیروهای کل یستاد فرمانده

 .و سپاه ارتش مقام مورد وزیر مربوط و عالیترین

 فرعی از شوراهای هر یک می دهد. ریاست کشور تشکیل امنیت و شورای دفاع شورای از قبیل فرعی خود شوراهای وظایف تناسب به ملی امنیت عالی شورای

 می معین را قانون فرعی شوراهای و وظایف شود. حدود اختیاراتمی جمهور تعیین رئیس از طرف که است عالی شورای از اعضاءی جمهور یا یکی با رئیس

 یکصد و هفتاد و ششم اصل .اجراست قابل رهبری از تأیید مقام پس ملی امنیت عالی شورای رسد. مصوبات می عالی شورای تصویب آنها به کند و تشکیالت

 .است شده الحاق این قانون ، بهگرفته صورت اساسی قانون به نسبت 1368 در سال که اصالحاتی موجب به
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انین عادی در سلسله مراتب قواعد حیطة مسئولیت و وظایفی که به آنها محول شده، برخوردار بوده و مصوبات آن فراتر از قو

 .گیردحقوقی قرار می

 های تعدد مراجع قانونگذاری در راستای شکل گیری دولت مدرنـ شاخصه4

 ـ برتری قانون اساسی در سلسله مراتب قانونگذاری در ایران1ـ4

باشد. در سلسله مراتب قانونگذاری در جمهوری های دولت مدرن، حکومت بر پایه قانون اساسی مییکی از شاخص

قانون اساسی به ترتیب و توزیع قدرت اسالمی ایران نیز قانون اساسی در صدر سلسله مراتب مراجع قانونگذاری قرار دارد. 

ای از مقررات که سعی در وضع کردن وظایف، مجموعه( Marriot, 2006, 19). لت داردالعالیه در یک اجتماع سیاسی د

کند تلف حکومت و تنظیم روابط بین آنها دارد، و روابط میان دولت و افراد را تعیین میخها، و عملکرد نهادهای مقدرت

صوع قوانین اساسی در توزیع قدرت و چگونگی شکل خاز زمان یونان باستان نقش قانون و علی ال( 259: 1391هیوود،)

های مطلقه نظم سیاسی متمرکزی به وجود آمد در زمان دولت (120 :1381 ارسطو،)حکومت مورد بحث و بررسی بوده است 

های مشروطیت و حکومت قانون شکل گرفتند. با کاهش اهمیت پادشاهی و گسترش دستگاه دیوانی که براساس آن نظریه

ورد ولت مهای حاکمیت ملی، تعبیر دیگری از ماهیت دمستقلی که در خدمت مصالح دولت بود و همچنین با توسعه اندیشه

امروزه قانون اساسی از برجستگی زیادی در گفتمان دولت مدرن برخوردار است؛ زیرا در تعیین ( 84: 1381علیزاده،)نیاز بود 

 ,pierson). کندقواعد بازی در روندهای سیاسی نقش بنیادی دارد. قانون اساسی قوانینی درباره ساختن قوانین تاسیس می

2011, 14) 

لت مدرن دستورات قانونی و اداری را از طریق قانونگذاری تحت کنترل دارد. این که دولت به وسیله وبر معتقد بود دو

های مدرن شکلی از ای مدرن است. اغلب دولتص ایدهخقدرت، یک قلمرو قاعده مند و مجزا از جامعه است، بطور مش

حات مشروع است. در دولتهای التسلط اص مند و تحتکم بطور رسمی، عمومی، قاعدهکنند که دستقدرت را اعمال می

های عالیتیص بودند. فخای از یکدیگر غیرقابل تشری، اجتماعی، اقتصادی بطور گستردهاالپیشامدرن قدرتهای سیاسی پدرس

-ری و دودمانی داشته باشد که دولتهای مدرن عموما نمیاالای آشکار جنبه خودکامانه، مطلق، خداستوانست به گونهآنها می

 ( در دولتهای مدرن هدف از قانون اساسی انجام یکرشته کار ویژهpierson, 2011, 15) دهند. توانند چنین اعمالی انجام

حفظ  های یکپارچه کننده، ایجاد ثبات در حکومت،هاست از جمله دادن اختیارات به دولتها، بنیان نهادن ارزشها و هدف

ها، یدقتیچ قانون اساسی به طور کامل موفق نبوده و در همه قوانین اساسی بیها. اگرچه هشیدن به رژیمخآزادی، مشروعیت ب

 (417، 1392هیوود، )توان یافت هایی را میها و کاستیغفلت

 قانون و ساختار غیر شخصی قدرت ـ حاکمیت2ـ4

د موجب شکل گیری در نظام جمهوری اسالمی ایران، با وجود آنکه مراجع قانونگذاری متعددی وجود دارد اما این تعد

برای های دولت مدرن است ایجاد شده است. ساختار غیرشخصی قدرت شده است و حاکمیت قانون که یکی از شاخص

کنند ایده نظم سیاسی مبتنی بر قانون، نه بر حکومت افراد، بلکه بر فرمانروایی کسانی که بر مطابقت با قانون اساسی تاکید می
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سیاسی بسیار قدیمی در نظریه سیاسی وجود دارد که سیاست خوب حکومت نه به وسیله فرد  کند. یک دعویقانون تاکید می

دولت اجتماعی از تجمع ، ، بلکه به وسیله قوانین عمومی و تعیین شده است. به عقیده کانتصو اراده خودکامانه افراد خا

 (pierson, 2011, 15) . انسانهاست تحت قانون مشروع

ای که این اصل الهام شمار می آید؛ به گونه سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان به انونحاکمیت قبدون تردید، 

ای، مسئولیت، پاسخگویی، صالحیت، عدالت طبیعی، عدالت رویه بخش مفاهیم و اصول دیگری از قبیل قانون گرایی، قانونیت،

ای از دالیل و توجیهات برای ن، دربرگیرنده مجموعهبرداشت از حاکمیت قانو است. کنترل قضایی و تفکیک قوا و دیگر اصول

 پذیرفته شده است.  اقدامات حکومتی است که

 ـ مشروعیت نهادهای قانونگذار3ـ4

شود. از آنجایی که مراجع قانونگذاری در ایران براساس های دولت مدرن محسوب میمشروعیت از مهمترین شاخص

یت برخوردار هستند و این امر موجب اقتدار مراجع قانونگذاری شده است. اند از مشروعاصول قانون اساسی شکل گرفته

دهد و وقتی قدرت مقبول و مفهوم اقتدار و مشروعیت برای عمل حکومت بسیار محوری است. اقتدار به قدرت مشروعیت می

 .شودحکومت کردن آسانتر می( 194، 1390)هیود،  مورد اطاعت واقع شد،

ت دارند که تحت شرایط عادی و برای غالب مردم اعمال دولت و مطالباتش بر مردم مورد لالمشروعیت بر این امر د

-تی میخای از مشروعیت هر دولتی به سشود. بدون درجهپذیرش خواهد بود یا حداقل، به طور فعال مورد مقاومت واقع نمی

در شرایطی که شناخت کلی از مشروعیت و اقتدار وجود دارد، دستورات آن  (pierson, 2011, 15). تواند خود را نگهدارد

 (35: 1389قوام، )شود بدون کاربرد گسترده زور و اجبار و یا ترس دائم از تمرد و یا سرنگونی، پیروی و دنبال می

 :کندص میخکند مشماکس وبر سه اصل مشروعیت که سلطه را توجیه می

ه شود کمنجر می« قدرت سنتی»دار که به های ریشهت دیروز است؛ یعنی احترام به سنتقدرت مشروعی که تداوم قدر (1

 است. ر مرسوم بودهاالدر جوامع پدرس

، (هیات وام گرفته شدهاالای که از دانش کاریزما: واژه)العاده یک فرد صی و فوقخقدرت مشروع مبتنی بر الوهیت ش  (2

 .م مبتنی استکامل رعایا نسبت به شسص حاک الصکه بر اخ

کند. یعنی یی اخذ میالقدرت مشروعی که از طریق قانونی تثبیت شده و مشروعیت خود را از اعتقاد به قواعد عق (3

های مدرن بر مبنای این نظر وبر اصل قدرت در دولت گردد. ازمشروعیت از طریق اصل مطابقت با قوانین موجود توجیه می

 (85: 1376وبر، ) .گردداصل توجیه می

 ـ شفافیت در قانونگذاری4ـ4

 های یهپا از یکی کند. شفافیتاز مولفه های دولت مدرن، شفافیت در قانونگذاری است که حکمرانی خوب را تضمین می

. دارد اهمیت قانونگذاری هایسیاست در که است خطاهایی تصحیح و با ردیابی مالزم و جمهوریت و دموکراسی اصلی
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 اما ده کنند،مشاه را واقعیات جریان تا دهد می امکان مردم به صرفاً شفافیت. دارد گویی با پاسخ نزدیکی رابطه همیشه شفافیت

 تحقق های از زیرساخت مخاطبان به گویی پاسخ و اقدامات در شفافیت. دهند انجام کاری تا سازدنمی قادر را مردم لزوماً

 اطارتب در که کسانی همه برای بودن آن دسترس قابل و اطالعات جریان گذاشتن آزاد.باشدمی خوب حکمرانی و قانونگذاری

 (30، 1383دارد. )هاشمی،  جای شفافیت مقوله در هستند، تصمیمات با

 مصوب انینقو که آن اول است این شفافیت و کیفیت مشترک وجه است قانون شفافیت اساسی قوانین، کیفیت اصول از

 شفافیت و کیفیت واقع در. یابند دست آنها به بتوانند سهولت به حال عین در دوم. باشند استفاده و فهم قابل برای شهروندان

 شهروندان سود خود به و است مفید( مقننه ضابطان نگهبان، شورای مجلس، نمایندگان از اعم) قانونگذاران سوی از قوانین

 ابب در ضروری مسایل اطالعات از گردش آزادی. اطالعات به آزاد دسترسی از است عبارت شفافیت مصادیق از یکی. است

 است شده مختلفی اندیشیده عملی راههای سازی، شفاف های آرمان تحقق برای (3، 1390)شیری نژاد، . است قانون شفافیت

 تنظیم اطالعات و ( سازماندهی26، 1387)هاشمی، . است شهروندان برای اطالعات به دسترسی حق تضمین آنها از یکی که

 ننهمق قوه به حوزه مردم اطالعاتی نیازهای تامین.پذیرد صورت مردم نیازهای به گویی پاسخ و حقوق تأمین براساس باید

 (38، 1388است. )معین فرد،  ارزیابی و نظارت و گیری تصمیم برای آن اولیه و اصلی کاربرد و دارد اختصاص

 ـ مشارکت در قانونگذاری5ـ4

 مهم ترین وجه از حقوق اساسی مردم و قانونگذاری خوب به شمار می رود.مشارکت سنگ بنای اصلی 

 ت:مشارکت سیاسی به عناوین زیر مرتبط اس

 ، انتخابات بارزترین نوعانتخابات آزاد و منصفانه: در کنار ساز و کارهای مشارکت گروهی و صنفی (1

از سوی دیگر مالک خوبی  دهد وا نشان میمشارکت در عرصه سیاسی است. از یک سو پایه های اجتماعی قدرت سیاسی ر

انتخابات آزاد و منصفانه است. آزادی  برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه مدنی است. یکی از اوصاف انتخابات خوب،

محدودیتی در سرنوشت میهن خود سهیم باشد و در  انتخاب کردن یعنی هر کس حق دارد با آزادی کامل و بدون هیچ

 کندانتخابات شرکت 

جمعی نمایندگان حوزه  اجماع پذیری و توجه به خرد جمعی: توسعه قانونگذاری به اقتضای عقل خود بنیاد است. خرد (2

زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی،  قانونگذاری بنیان توسعه قانون گذاری بشری است. مشورت و توجه به خرد جمعی در

قرار گرفته است. اصل شورا امری عقلی است که  تأکید خوب مورداصل مهمی است که در ایجاد و استقرار قانون گذاری 

 .مورد امضای دین اسالم است

 احزاب سیاسی: احزاب عالوه بر اینکه راهکارهایی برای مشارکت مردم هستند، نردبان مناسبی برای (3

توسعه قانونگذاری محسوب عبور نخبگان سیاسی به شمار می آیند. احزاب و گروه های فعال در انتخابات از نیروهای عمده 

انتخابات، استحکام و تثبیت پایه  کنند. از پیامدهای قانونگردند. آنها بنا بر اعتقادات و نظرشان مواضع متفاوتی را اتخاذ میمی

دست جناح های سیاسی و گروه بندی های  های مجلس درهای نظام جمهوری اسالمی، قرار گرفتن اکثریت مطلق کرسی

خوب نقش مهمی در توسعه نظام قانون گذاری در پارلمان  زاب سیاسی به عنوان یکی از مؤلفه های حکومتسیاسی است. اح
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اپوزیسیون و نظارت قانونی می انجامد. چنین نظام انتخاباتی باید به ایجاد  ها دارند. نظام پارلمانی از راه انتخابات به تقویت

وق و از حق مورد ارزیابی قرار دهد که بتواند با یک دید انتقادی قوانین راکند، اپوزیسیونی  یک گروه اپوزیسیون کارآمد کمک

 (180، 1387)اطاعت،  ای مؤثر نمایندگی کند.حامیانش را به گونه ها دفاع واقلیت

 ـ نظارت بر قانونگذاری6ـ4

میزان تطابق عملکرد  که طی آن کارآمد کردن نظام نظارت یکی از عوامل ساختاری در ارزیابی عملکرد قانونگذاری است

های مطلوب اطمینان شود تا از این راه نسبت به مطابقت نتایج عملکرد با هدفاشخاص با قوانین و مقررات سنجیده می

 یکی از عوامل تاثیرگذار بر قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی مبحث نظارت و چگونگی کنترل مصوبات. حاصل شود

حکومت و کارگزاران اجرایی  هایت می پذیرد. نقش پارلمان، نظارت بر چگونگی فعالیتاست که توسط نهادهای مدنی صور

شهروندان انتخاب کننده می باشد، امری  است. نظارت و مراقبت پارلمان که برآمده از حاکمیت مردم و برگزیده از سوی

همین خطوط است که عمل نظارت و و در قالب  است خواست اکثریت مردم طبیعی است. زیرا خطوط ترسیم شده منطبق با

مقوله نظارت در قانون گذاری نظام جمهوری اسال می ایران دارای . نمایدبازبینی و تعقیب اعمال حکومتی، ممکن المحال می

به بهترین نحوه تدوین و اجرا شده باشند ممکن است  ها حتی اگرریزیها و برنامهسیاست جایگاه مهم و اساسی است چرا که

 خارجی و داخلی مسنوخ گردند. به جرات می توان گفت که اگر اهمیت نظارت از قانونگذاری بیشتر أثیر عواملتحت ت

به شیوه های  نباشدکمتر نیست و هر چه به تولید قانون توصیه شود به همان اندازه تأکید برای نظارت بیشتر وجود دارد که

ساختارها و هنجارها و  اسالمی ایران نظارت مجلس بر کلیهدر قانون اساسی جمهوری  مختلف در مجلس طرح می شود.

نظارت کنند و از آنها در برابر کیفیت  سازوکارها این توان را داده است که بر کارکردهای تمامی نهادهای صاحب قدرت

 (153، 1389)حمیدیان، بخواهند.  اقتداراتی که به موجب قانون به آنها عطا شده است، مسئولیت

 :رت در قانون گذاری ایران عبارتندازمصادیق نظا

جمهوری اسالمی  نظارت عالیه رهبری: باالترین نوع نظارت بر قانونگذاری، نظارت عالیه رهبری است. در نظام الف ـ

یک راه حل در امر قانونگذاری  بنابراین ایران، این بخش از کارکرد قوه مقننه در صالحیت مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

 چند یا یک از مرکب نظارت دستگاه یک ، است است که از طریق مقام رهبری که باالترین مرجع حفظ اصول اسالمی این

قرارگیرد تا نسبت به قوانین و مقررات گذشته و آینده، وظیفه  آنان نظر زیر نگهبانی شورای فقهای هیات همان یا هیات

های مسئول را به اصالح آن ارشاد نمایند. توجه به نقش مقام معظم دستگاهو  تشخیص مغایرت با موازین اسالمی را انجام دهد

مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی و فقهای شورای نگهبان از یکسو و  رهبری در انتخاب اعضای

منحصر به  س شورای اسالمیسیاستگذارانه سه نهاد از سوی دیگر می تواند دلیلی برای این ادعا باشد که کارکرد مجل عملکرد

خارج از صالحیت این نهاد  قانونگذاری است و هرگونه فعالیت و عمل فرا قانون گذاری و به معنای دقیق تر سیاست گذاری،

قانونگذاری به نوعی در سیاست گذاری به  توان ادعا کرد که هرچند مجلس شورای اسالمی در قالببه شمار می رود. می

به معنای خاص بر عهده مقام رهبری است. جایگاه منحصر  ارد، اما طبق قانون اساسی، سیاست گذاریمعنای عام مشارکت د

گذاری توسط ایشان بویژه با مشورت مجمع بر این ادعا باشد که سیاست تواند دلیلیبه فرد مقام رهبری در قانون اساسی می

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی 

 

ها که برای همه مراجع حکومتی الزم ین نوع سیاستهای کلی نظام صورت گیرد. اسیاست تشخیص مصلحت نظام، در قالب

 (66، 1383)خلیلی، سیاست و سیاست گذاری تعبیر شود.  تواند به معنای خاصمی االجراست،

انتخاب  نظارت مردمی است. مردم از طریق از دیگر مصادیق نظارت در قانون گذاری ایران، نظارت مردمی: ب ـ

نمایندگان آنها آگاهانه از  دهد کهنظارت دارند. امر نظارت مردمی این اطمینان را می نمایندگان خویش بر کار قانونگذاری

مرجعی نمی دهند. بنابراین عالوه بر تنبیه و  کنند و اجازه عدم مراعات قانون را به هیچ نهاد ومصالح و منافع آنان دفاع می

می را به وسیله مردم می توان بازخواست کرد و به این اسال مجازات مختلف به وسیله قوه قضاییه، نمایندگان مجلس شورای

 (83، 1389)حمیدیان، رسانند. می ترتیب میزان اجرایی قوانین را به حداکثر

نگهبان  نظارت شورای درنظام جمهوری اسالمی ایران یکی از ابعاد نظارت بر قانونگذاری، نظارت شورای نگهبان: پ ـ

شورای اسالمی و  بر مصوبات مجلس و انتخابات نمایندگان است. دامنه اختیارات مجلساست. این نظارت در دو بعد نظارت 

پارلمان، نظام قانون گذاری  شورای نگهبان از مسایلی هستند که در ساختار قانون گذاری مؤثر می باشند. در کنار مجلس و

انتخابات مجلس برعهده این شورا است و  جمهوری اسالمی دارای رکن شورای نگهبان می باشد طبق قانون اساسی نظارت بر

 (266، 1386)رخشنده،  قانون گذاری، نظارت را برعهده شورای نگهبان نهاده است.

روش کنترل  باشد، شیوه ونظارت قضایی: به غیراز نظارت مردم،که مهم ترین ابزار کنترل کننده قانونگذاران می ت ـ

تواند به دستگاه قضایی می موثر بوده است.با توجه به رویه نظارت قضایی قضایی نیز در عملکرد سطح قانونگذاری ایده آل

و به داوری میان قانون اساسی از یک سو  عنوان یک مرجع نهایی در رسیدگی قضایی، قوانین عادی را مورد ارزیابی قرار دهد

توان گفت تا ای که میم نماید. تنها قوهاساسی را بالاثر اعال و قوانین عادی از سوی دیگر بپردازد و قوانین مخالف با قانون

مصوبات قوه مقننه دارد، قوه قضاییه است و این یکی از اصول بنیادین قانون  ای از تخصص کافی در جهت نظارت براندازه

شود که نظارت و کنترل بر تخلفات نمایندگان در چارچوب وظایف محوله قوه ناشی می اساسی است.این برتری از آنجا

 .است یه قرار گرفتهقضای

موضوعات  ها، نهادهای قانونگذاری هستند که به منظور بررسی دقیق تر درها یا کمیسیوننظارت کمیسیونی: کمیته ج ـ

مناصب دولتی تشکیل می  تصویب بودجه، نظارت بر عملکرد دولت، امور مختلف انتخاباتی به ویژه تبلیغات داوطلبان، احراز

تهیه گزارش کارشناسی و ارایه توصیه ها  مانی هستند که مسئولیت گردآوری اطالعات، بحث، تأمل وشود. نهادهایی درون ساز

داده می شود به عهده دارند.کمیسیون ها عبارتند از  و پیشنهادهای صحن علنی مجلس را در موضوعاتی که به آنها ارجاع

 (50، 1383)زارعی، نظارتی.  کمیسیون های دایمی، منتخب، فرعی، مشترک، موقت،

 نتیجه گیری

می در الحیت عام مجلس شورای اسالمی ایران همانند سایر نظامات سیاسی جهان، اصل بر صالدر جمهوری اس

هایش، نهادهای دیگر هم تا حدودی مجاز ها و آرمانمی و نوع ویژة دغدغهالقانونگذاری است، لیکن به جهت ماهیت نظام اس

های خاص به اند و به عبارتی دیگر قانونگذاری در برخی زمینهخاص و مشخص شدهبه تصویب قانون در موضوع و موارد 

می ایران را دارای الاز جمله نهادهایی که دارای حق قانونگذاری بوده و نظام جمهوری اس .سایر نهادها واگذار شده است
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ز فرامین رهبری، مجلس خبرگان رهبری، توان امی میالوه بر مجلس شورای اسالاند، عویژگی تعدد مراجع قانونگذاری نموده

ب فرهنگی و شورای عالی فضایی مجازی نام برد. المجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انق

تواند بر نظام حقوق اساسی جرا است. به همین جهت آثاری را میاالمصوبات نهادهای یادشده قانون یا در حکم قانون و الزم

نظام  های مناسبی را نیز برایهای منفی، اثرات مثبتی را نیز با خود به همراه داشته و ظرفیتوه بر جنبهالازد. این آثار عوارد س

 حقوق اساسی ایجاد نموده است. 

عنوان مرجع اصلى مطالبه وفاداری سیاسى ملتها و معیار جهانى  دولت مدرن بهبا توجه به مطالبی که بیان کردیم 

شود و از حق انحصاری کاربرد مشروع ابزار خشونت برخوردار است. یالملل شناخته مدام سیاسى در عرف بینمشروعیت اق

 های این نهاد بر اندیشه، هویت و چگونگى زیست افراد و جوامع باعث گردیده است تا عالمان حقوق، جامعهتأثیرگذاری

های ملى نیز از نظر پیوستگى دولت با قلمرو سوی دیگر، دولت شناسى و علوم سیاسى آن را از ابعاد مختلف بررسى کنند. از

باشند. این پیوستگى، از ابعاد مختلف بر کارکرد مادی و یخوار دولت مدرن میافته ارضى میراث سرزمینى و مرزهای تعین

زهای ن معناست که مراجتماعى دولت تأثیر نهاده که از چند جهت قابل بررسى است. از منظر ماهیت دولت، این پیوستگى بدی

ا و هگیری دولت ها و وظائف او بوده و تهدیدکننده اهداف و جهتکننده فلسفه وجودی دولت، مسئولیت جغرافیایى، تعیین

دیگر آنکه قلمرو سرزمینى در تعیین مرز خودی و غیر خودی، قلمرو شهروندان و  .کننده امنیت و منافع ملى است تعریف

هویت ملى و تعریف ملت از خود و دیگری، و منطق محاسباتى سود و زیان ملى نقش اساسى ایفا بخشى به تابعان و شکل

ی، الگوی پذیرد و منطق رفتاریگیری دولتها تأثیر مکند. در نتیجه آن، ساختارها، الگوها و فرایندهای سیاستگذاری و تصمیمیم

 د. گیریاتحادها، رقابتها و منازعات متأثر از این مقوله شکل م

ای از ترتیبات نهادی مشاهده کرد که به وسیله فعالیت مداوم دولت مدرن را شاید بتوان بهتر از هرجا در مجموعه پیچیده

های اداری را در اشغال دارند. دولت به عنوان سرجمع آن ادارات، کار حکومت بر یابد که پستو منظم افرادی جریان می

ت و تاسیسات موجود و الدهد، از طریق قانون و ... در عمل تسهیخودش اختصاع می جامعه مقیم در یک محدوده ارضی را به

پردازد که با توجه و فقط به همان مقوله در شکلی می آورد و... منحصراًزم برای تحقق آن موضوع را به انحصار خود در میال

 .او و قوانین عملی آن، برایش متصور است صبه منافع خا

-ا رعایت شرایطی از جمله حاکمیت قانون اساسی، وجود سلسله مراتب قانونگذاری، نظارت سازمانتعدد قانونگذاری ب

تواند منجر به شکل گیری دولت مدرن و توسعه یافته، شفافیت در قانونگذاری، مشارکت و مشروعیت نهادهای قانونگذار می

وظایف، پراکندگی قانونگذاری و هرج و مرج قوانین و هایی را از جمله تداخل آن گردد. اما فقدان این شرایط حداقلی چالش

 مصوبات را به دنبال خواهد داشت.

های ساختاری و هنجاری مختلفی ها و چالشآسیب فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسالمی، در چند دهه گذشته با

قطعاً بدون برطرف کردن  به شمار می آیند.توانمندسازی قانون گذاری  رو به رو بوده است که به عنوان موانع اساسی در راه

متناسب با نیازهای روز دستگاه های قضایی، اجرایی،  های یاد شده، ایجاد سامانه قانونگذاری پویا، کارآمد وچالشها وآسیب

آن رو به نظام قانونگذاری جمهوری اسالمی در چند دهه گذشته با  بی شک تعیین دقیق چالش هایی که امکانپذیر نخواهد بود.

در حکمرانی خوب  پویایی هر چه بیشتر این نظام و تصحیح راه آینده آن نماید.  تواند کمک شایانی بهرو بوده است، می
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ها رابطه وجود دارد و ارتباط صحیح و تعامل بین سه رکن اصلی قانونگذاری خوب، جامعه مدنی و دولت در انجام فعالیت

توان نتیجه گرفت که خوب را در ابعاد مختلف فراهم می سازد و از این مساله میزمینه تحقق حکمرانی  تعامل سه بخش

تر باشد و دموکراتیک قانونگذاریگیرد. هرچه تحقق حکمرانی خوب در بستر قانونگذاری و جامعه مدنی صورت می اصوالً

 امیدوار بود.  توان به تحقق حکمرانی خوبنهادهای مدنی مؤثر در جامعه شکل گرفته باشد، می
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