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چکیده
هاي استفاده نامناسب ست که براي غلبه بر چالشعنوان دانش جدیدي ا1گذاري،فلسفه قانون

وسیله حکومت بر اساس و به. گیري و تکامل استگذاري، در حال شکلو افراطی از قانون و قانون
گذاري شده است و این امر، افزایش مفرط حجم ها به قانونقوانین، موجب توسل مکرر حکومت

نین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت تولید قوا. قوانین موضوعه را در پی داشته است
هایی در امر حکمرانی شده هایی در نظام حقوقی و ناکارآمديکیفیت قوانین و بروز ناسازگاري

کردن ارزیابی پیامدهاي منتظر و نا منتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادي و لحاظ. است
هاي نظري است که ري و پساقانونگذاري، جزئی از تالشگذاآن در مرحله پیشاقانونگذاري، قانون
گذاري، ارتقاي کیفیت قوانین و هدف موضوع فلسفه قانون. در این رشته بسط داده شده است

این مقاله بر آن است ضمن . غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است
قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را براي هایی ازگذاري و بیان نمونهمعرفی دانش فلسفه قانون

.پرداختن به مشکالت نظام تقنینی ایران فراهم کند
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مقدمه
ه قوانین و مقرراتی است وسیلها بر اساس و بههاي جوامع سیاسی مدرن، اداره آنیکی از ویژگی

این قوانین و مقررات، نه دستورهاي موردي . شودکه عامدانه و قاصدانه طراحی، وضع و تصویب می
قوانین و مقررات، غالباً از اراده یک شخص منفرد ناشی . هاي عام و دائمی استو موقتی بلکه فرمان

ي پارلمانی یا اداري از طریق شور و شود بلکه طی فرایندها و تشریفات مشخصی مانند فرایندهانمی
یابد که عدم این تشریفات و فرایندها گاه چنان موضوعیت می. شودرایزنی، تدوین و تصویب می

دامنه و میزان این قبیل قوانین و مقررات، . کندرعایت آن، مشروعیت و اعتبار مصوبات را سلب می
ی انسان را در برگرفته و اساس چارچوب چنان گسترده و متعدد است که اکنون تمام ابعاد زندگ

قانون، دامنه و . دهدزندگی مدنی و تعامالت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و نظایر آن را شکل می
کند و به مقامات عمومی، جواز اعمال قدرت سیاسی را اعطا حدود صالحیت حکومت را ترسیم می

کند بلکه ابزار مهمی براي دستیابی به قانون فقط حقوق و تکالیف اشخاص را معین نمی. کندمی
تري از زندگی اجتماعی، هرروزه ابعاد گسترده. شودها نیز محسوب میاهداف سیاستی حکومت

هاي آزاد چه شود و ارادهاقتصادي، فرهنگی و حتی اخالقی و مذهبی، مشمول احکام قانونی می
ها که بسیاري از حوزه. آیدرات درمیمستقیم و چه غیرمستقیم، تحت اداره و نظارت قوانین و مقر

شد، اکنون تحت سیطره روزي خصوصی تلقی شده و خارج از اراده و امرونهی حکومت تلقی می
سازي، هر روز بر هاي قانونخالصه اینکه کارخانه. حکومت از طریق قوانین و مقررات قرار دارد

.گیردین پیش روي شهروندان قرار میهاي مفصل قوانافزایند و مجموعهحجم و پیچیدگی قوانین می
یاد » حاکمیت قانون«وسیله قوانین ـ آنچه در نظریه حقوقی از آن با عنوان حکومت بر اساس و به

هایی را شود، آسیبشود ـ گرچه ثمره تمدن جدید بشري است و شکل مطلوب حکمرانی تلقی میمی
باال و حجم وسیع، از کیفیت قوانین کاسته و امکان تولید قانون با سرعت . نیز به همراه آورده است

اي در زندگی اجتماعی ایجاد کند، اکنون خود به مسئله دشوار و ابزاري که بنا بود نظم خردمندانه
تولید قانون به این معنا با حجم باال و کیفیت پایین، ابهاماتی را در خصوص . غامضی تبدیل شده است

آیا آنچه تحت عنوان قانون مصوب پارلمان تصویب . رده استبودن و کارآمدي آن پدید آوصرفهبه
واقع برآمده از اراده و خواست عمومی است؟ آیا درباره پیامدهاي قانون به اندازه کافی شود، بهمی

حاصل ) یا تصنعی(گیرد؟ آیا نظم مصنوعی هاي دقیق پیشینی و پسینی صورت میها و بررسیارزیابی
گذاري عامدانه، هاست؟ آیا قانونقضایی دادگاهنظم خودانگیخته ناشی از رویهگذاري، بهتر ازاز قانون

مانع از رقابت عادالنه و مخل عملکرد خودجوش بازار نیست؟ آیا قانون براي تابعان آن به اندازه کافی 
پذیر قابل فهم و درك هست؟ آیا دسترسی به قوانین با چنین حجم و پیچیدگی براي شهروندان امکان

ها در کنند؟ آیا اقلیتگذاري خردمندانه را تضمین میست؟ آیا نهادها و تشریفات موجود، قانونا



31در تکاپوي ارتقاي کیفیت قانون:گذارياي بر فلسفه قانونمقدمه

گذاري دارد؟ فرایند وضع قانون، توان و امکان مشارکت دارند؟ عقالنیت و انواع آن چه نسبتی به قانون
آن تدوین هایی که قانون در جهت دستیابی به آیا اهداف تقنینی جملگی عقالنی است یا ارزش

گذاري چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ در چه تواند غیرعقالنی باشد؟ عرصه عمومی و قانونشود میمی
هایی از زندگی اجتماعی باید به هایی از زندگی اجتماعی دخالت تقنینی مجاز است؟ چه حوزهحوزه

چگونه و به چه نشدنی یا مضر است؟ترجیح و تشخیص اشخاص واگذار شود و دخالت تقنینی در آن
توان پیش از اجراي قانون، از پیامدهاي مطلوب یا مضر آن اطالع یافت؟ آیا فرایند روشی می

پایان و تجدیدشونده است؟ اي بیرسد یا این فرایند، چرخهگذاري با تصویب قانون به پایان میقانون
فیت قوانین، چه نهادها و اي وجود دارد؟ براي تقویت کیگذاري، حلقه مفقودهآیا در چرخه قانون

فرایندهایی باید حذف و چه نهادها و فرایندهایی باید اضافه شود؟
وسیله ، در همه جوامع سیاسی که بر اساس و بههایی نظیر آنها و پرسشتازگی این پرسشبه

گیري دانش جدیدي با ها زمینه شکلشوند مطرح شده است و همین پرسشقانون اداره می
طور شود این دانش بهدر این مقاله تالش می. را فراهم کرده است» گذاريفه قانونفلس«عنوان 

گرفتن این دانش در نظام حقوقی ـ سیاسی ایران خالصه معرفی شود و شواهدي براي جدي
.گذاري ارائه شودبراي حل معضالت قانون

رهگذر اصول و روش بسا از گریبان است که چهبهگذاري ایران با معضالتی دستنظام قانون
ابهام براي نمونه،. فت از آن معضالت توصیه کردرگذاري بتوان راهکارهایی براي برونفلسفه قانون

طور در انشاء، حدود صالحیت قوه مقننه در تصویب قوانین، و به1قانون اساسی71موجود در اصل 
به یکی از عوامل ثابت اختالف کلی، مرزهاي تقنین و اجرا را شناور کرده است تا جایی که آن را 

همچنین یکی دیگر از معضالت جدي نظام تقنینی ایران ـ سواي کیفیت . قوا تبدیل کرده است
گذار سو، قانونگذاري حداکثري است، بدین ترتیب که از یکقوانین ـ معضل تورم قوانین یا قانون

گذاري ، ورود کرده و قانون...هاي بسیار گسترده اقتصادي، اجتماعی، مذهبی، اخالقی ودر حوزه
از سوي دیگر، قوانین به دالیل مختلف ). هاي متعددي ذکر شده استدر متن نوشتار، نمونه(کند می
الحاقی 2قانون اصالح تبصره «براي نمونه، قانونی با عنوان . شودطور مکرر و زودهنگام اصالح میبه

، 76و الحاق دو تبصره به ماده 1354اعی، مصوب قانون تأمین اجتم72قانون اصالح مواد 76ماده 
تنها عنوان . ، به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده است30/12/1379در تاریخ» 1371مصوب 

این وضعیت، به شرحی که توضیح . ریختگی نظام قانونی داردقانون اخیر، نشان از آشفتگی و درهم
گذاري و تبیین فلسفه قانون. انجامدقانون میداده خواهد شد، از طرق متعدد به نقض اصل حاکمیت

گذاري تواند به اصالح و بهبود نظام قانونگذاري میتوضیح ابزارهاي این علم براي تحلیل فن قانون
.»تواند قانون وضع کندمجلس شوراي اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می«بر اساس این اصل، .1
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.معیوب ایران، یاري رساند

گذاريفلسفه قانون. 1
شناسیواژه. 1-1

ریشه 2ی، تفکر و حزم و احتیاطو معرفت عمل1در زبان انگلیسی از قانون» گذاريفلسفه قانون«
نظریه «یا » گذاريعلم، نظریه و فن قانون«است و به » گذاريمطالعه و نظریه قانون«گیرد و مبین می

نظریه «عنوان گذاري در اصل بهدرهرحال، فلسفه قانون. شوداطالق می» گذاريعقالنی قانون
موضوع مطالعه نظریه «مثابه و به» درویکرد نظري جدی«یا » اي جدیدنظریه«و » گذاريقانون

افتاده را بخش مغفولگذاريفلسفه قانونکوهن). 23: 1390فلورز،(تعریف شده است » حقوقی
قضات و از نظر او فلسفه حقوق، بیش از اندازه بر اجراي قانون از طریق. داندفلسفه حقوق می

رو او فلسفه ازاین. لت کرده استگذاران و قواي مقننه غفها متمرکز شده و از قانوندادگاه
وینتگنس(Cohen, 1983: 1164-1165).داند نه رقیب آنمی3گذاري را مکمل فلسفه حقوققانون

کند که گذاري معنا میگذاري آن را رویکرد نظري جدید به قانوندر توضیح معناي فلسفه قانون
گذاري گر صرفاً بر موضوع قانونحقوق دارد و از سوي دیسو ارتباط تنگاتنگی با فلسفهاز یک

گذاري از فلسفه حقوق بنابراین آنچه وجه ممیز فلسفه قانون) Wintgens, 2002: 27. (متمرکز است
در محور و ) هاقضایی و دادگاهو نه رویه(است، قرارگرفتن قانون موضوعه و فرایند خلق آن 

.پردازي استمرکز نظریه

گذاريقانونگیري فلسفه هاي شکلزمینه. 1-2
توان رد پاي آن را تا زمان ارسطو و تأمل درباره قانون و کیفیت آن، قدمت زیادي دارد و می

، هنري مینو بیش از همه مونتسکیو، روسو، الك، هابز، بنتاماندیشمندانی مانند . افالطون پی گرفت
صوص قانون و اند در خاند و تالش کردهنحو صریح بدان پرداختهمشخصاً در آثار خود به

آور از نظر تاریخی را به شرح مراحل مختلف ایجاد قاعده الزاممین. پردازي کنندگذاري نظریهقانون
در مرحله دوم به وضعیت عرف . در مرحله اول، قانون بیشتر نوعی عادت است«: دهدزیر توضیح می

1. Legis/lex.
2. Prudentia;

به معناي «(Prudence)» یاطاحت«در فلسفه اخالق و استدالل عملی، . رودکار میاین واژه اساساً در متن فلسفه اخالق به
در مباحث . »شودمقایسه می» دوستانهنوع«یا » اخالقی«احترام معتدل به خود و صیانت از نفس، اغلب با رویکردهاي فکري 

شود که تا چه حد حقوق یا تکالیف ما در حفظ منافع هایی از این دست مطرح میدر زمینه پرسش«فلسفه حقوق، احتیاط 
.: ك.ن. (»تواند یا باید در توازن با تکالیف ما نسبت به دیگران قرار گیردمی) مان، خانواده و دوستاندیکانو منافع نز(خود 

).63-62: 1389بیکس،
3. Jurisprudence.
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صورت قانون مصوب ه نه بهالبت(شود صورت قانون مدون تدوین میدر مرتبه سوم به. یابدارتقا می
. اي از قواعد که عرف را از رهگذر آراي قضایی تثبیت کرده استشکل مجموعهقوه مقننه، بلکه به

از طریق تفسیرهاي تقنینی یا (1»هاي قانونیفرض«در مرحله چهارم، اصالح قانون تحت پوشش 
مرحله ششم و آخرین . منی استمرتبه پنجم، توسل به مدل استعالیی قانون ض. شودارائه می) قضایی

گذار است که در مصوبه مجلس اعالن صریح قصد قانون«است که در واقع 2مرحله، قانون موضوعه
گذاري به این معنا آخرین مرحله از ، قانونمیناز نظر ). 20: 1390فلورز،: به نقل از(» مندرج است

، آثار بسیار مهم و وینتگنسلوكهاي اخیر، فیلسوف حقوقی بلژیکی، در سال. تکامل حقوق است
ها، تأمل نظري درباره قانون و نقطه محوري آنمتعددي را در این خصوص تألیف کرده است که

3.تبیین مراحل پیچیده ایجاد آن است

در قرون وسطی و پیش از آن، چنین . اي مدرن استاهمیت و جایگاه قانون موضوعه، پدیده
ها، وضع قانون، عامدانه از در این دوره. عرف و عادت مردم بودجایگاهی متعلق به قوانین الهی و

سوي دولت، اختصاص به اعالم یا ایضاح قوانین طبیعی داشت و ایجاد قانون جدید یا تغییر قوانین 
سوءاستفاده کلیسا از قوانین الهی و طبیعی در تفسیر . شدگذشته، خارج از صالحیت دولت تلقی می

اه خود در قدرت سیاسی و نیز ابهام و عدم صراحت که ذاتیِ قواعد برآمده از آن به نفع تحکیم جایگ
هاي سیزدهم تا شانزدهم منجر به پیدایش جنبشی براي عرف و عادت است، در فاصلۀ میان سده

ضعف و انحطاط کلیسا و کناررفتن روحانیت مسیحی از . هاي مبهم شدبخشیدن به عرفصراحت
اي را که کارشان نه فقط اعالم یا هاي ملی، زمینه ظهور قواي مقننهقدرت سیاسی و پیدایش دولت

توان در انقالب فرانسه و تلقی اوج این جنبش را می. ایضاح قانون، بلکه ایجاد قانون بود فراهم کرد
ویژه از اواخر قرن نوزدهم به بعد، قوانین به. مشاهده کردروسومثابه اراده عمومی از نگاه قانون به

تحت تأثیر مکتب . ین موضوعه به ابزاري براي مهندسی اجتماعی و تغییرات سریع تبدیل شدقوان
پوزیتیویسم حقوقی، اعتبار حقوق، نه ناشی از انطباق آن با حقوق طبیعی، اخالق یا عرف، بلکه از 

گرایی گرچه این شکل. شودصدور فرمان مقام صالح و رعایت تشریفات شکلی آن ناشی می
ویژه در عده حقوقی معتبر را آسان کرد، مشکالتی را در رابطه با فحواي قوانین، بهشناسایی قا

توجهی به محتواي قانون، تجربه تلخ بی. هاي سرکوبگر مانند رژیم آلمان نازي ایجاد کردرژیم
اتکاي بیش از حد . ها در قامت نگهبان حقوق بنیادین و ایجاد قاعده شدموجب تجدید حیات دادگاه

ویژه با رویکرد پوزیتویستی، عالوه بر ایراد یادشده، منجر به تولید انبوه قوانین نون موضوعه، بهبه قا
1. Legal fictions.
2. Legislation.

:ك.براي آشنایی با آثار این فیلسوف حقوق در زمینه فلسفه قانونگذاري، ن.3
http://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0071418. 94/ 6/ 12دسترسی در تاریخ 
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بودن و قابلیت دسترسی فهماي شد که نقطه قوت قانون موضوعه یعنی ثبات، وضوح، قابلپیچیده
)Mackaay, 1999: 493. (آسان را تضعیف کرد

ها در حال تصویب است، اما همین امر موجب بروز هاي کشورسرعت در پارلمانگرچه قوانین به
بسیاري از این قوانین از ابتدا به نحو ناقص و نامناسب نوشته و . تورم قوانین و افت کیفیت آن شده است

ناپذیري ایجاد کرده است تا جایی که هاي جبرانتولید قوانین با کیفیت پایین، هزینه. شودتدوین می
هاي براي نمونه در دهه. دشوار ساخته و خسارات زیادي به بار آورده استاطاعت شهروندان از آن را

اخیر، افزایش شدید تعداد قوانین و مقررات، چه در نهادهاي اتحادیه اروپا و چه در کشورهاي عضو، 
ها، تصویب هایی در قالب اتخاذ سیاستهایی را در خصوص کیفیت آن ایجاد کرده و تالشنگرانی

(Voermans, 2009: 64-65). ها و نظایر آن انجام شده است، پروتکلهادستورالعمل

گذاري، راجع به کیفیت قوانین هشدار نظرانی که در حوزه مطالعات قانونازجمله صاحب
جرمی بندي کرده است، هایی را براي ارتقاي کیفیت قوانین، صورتداده و اصول و توصیه

گذاري مانند ازدواج در قانون«: کندتش تصریح میوي در آغاز یکی از مقاال. است1والدرون
اهمیت یا جسورانه، بلکه باید با سرانه، بیکتاب دعاي مردم است که نباید با آن متهورانه، سبک

احتیاط، همراه با مشورت، خردمندانه و با بررسی کافی اهدافی که قوه مقننه براي آن مقاصد 
شده ممکن است به تنظیمناشده و باعجلهقانون تأملایجاد شده و نیز بررسی صدمه و ظلمی که

).115: 1388والدرون، (» بار بیاورد با آن برخورد کرد
گذاري، کاهش تعداد قوانین و ارتقاي توان گفت هدف فلسفه قانونطور خالصه میبنابراین به

یل هنجارها، سازمان گذاري به تحلفلسفه قانون. ویژه قوانین مصوب پارلمان استکیفیت هنجارها، به
گذاري، نظارت طور مشخص در پارلمان، محتواي قانون، فنون قانونو تشریفات ایجاد قوانین به

.پردازدصحیح و اجراي مؤثر قوانین می
کند، از حقوق افراد ازآنجاکه قوانین اساسی و عادي، سازمان و روش کار دولت را تنظیم می

گذاري خوب به توان ادعا کرد قانونهاست، مییع منابع و هزینهکند و تنها ابزار مهم توزحمایت می
گذاري، بنابراین فلسفه قانون. یکی از عناصر بنیادي تحقق آرمان حکمرانی خوب تبدیل شده است

.کندگذاري را با هدف بهبود آن بررسی میکل فرایند قانون

گذاري در میان سایر علومجایگاه فلسفه قانون. 1-3
گذاري، سیاست و اخالقانونق. الف

ها و رفتار ال، فلسفه حقوق، بیشتر به مطالعه قاعده برآمده از عرف دادگاهدر سنت حقوقی کامن
1. Jeremy Waldron.



35در تکاپوي ارتقاي کیفیت قانون:گذارياي بر فلسفه قانونمقدمه

هاي فکري، مصروف شناسایی و تفسیر آراي قضایی و فرایندهاي بیشتر تالش. قضات معطوف است
ات آن را تفسیر و اجرا کنند، البته قوانین مصوب پارلمان نیز پس از آنکه قض. مربوط به آن است

، صرفاً آن معنایی که قضات در گريبه بیان . گیردقطعاً در دایره مطالعه فلسفه حقوق قرار می
. شود نه معانی دیگرعنوان قانون شناخته میدهند چیزي است که در جامعه بهها به قانون میدادگاه

(Gary Quoted in Cohen, 1983) . که فرایندهایی که به قانونِ ایجادشده توسط تلقی رایج این است
طور شود، نه امر حقوقی، بلکه امر سیاسی است و خارج از دایره دانش حقوق بهپارلمان منتهی می

گذاري، عرصه جوالن سیاستمداران و سیاست است؛ در دیدگاه رایج، قانون. شودکلی تلقی می
سیاسی و حزبی و مصالحه، بر منطق و اصول غلبه هاي مبتنی بر منافع جایی که هیجان و بده بستان

گیري عقالنی قضات رها از ها محل تأمل و سنجش منطقی و تصمیمبرعکس، دادگاه. دارد
نمایندگان پارلمان، نه تابع اصول و قواعد، بلکه پایبند اصول حزب و . هاي سیاسی استوابستگی

که عقالنی تصمیمات خود نیستند، درحالیرو مکلف به توجیه منطقی وازاین. منافع حزبی هستند
شده حقوقی باشد و اال فاقد هاي قضات باید مستدل و مستند به قوانین و اصول پذیرفتهگیريتصمیم

گذاري در پی تعدیل آن این همان تصویر متداولی است که فلسفه قانون. توجیه و مشروعیت است
از منظر . کندمند مطالعه میطور نظامافتاده را بهگذاري، این حوزه مغفول و جدافلسفه قانون. است

شدن فرایند تبدیل. توان اصول هنجاري براي این فرایند، کشف یا وضع کرداین دانش نوخاسته، می
. ها اهمیت بسیار زیادي داردها به قانون موضوعه، در استفاده و کاربرد بعدي آنها و سیاستاراده
ساسی و مهمی در این مرحله مطرح است که تأمل درباره آن الزم که خواهد آمد، مسائل اچنان

گذاري مسئوالنه و ارتقاي سطح کیفی قوانین از حیث شکلی و نیز ماهوي است و ثمره آن، قانون
)(Wintgens, 2007: 15. است

معتقد است، حقوق در میانه سیاست و اخالق قرار دارد، به هابرماسکه از منظري دیگر، چنان
حال در حفاظت از ترتیب که حقوق ابزاري براي دستیابی به اهداف جمعی است و درعیناین 
). 69- 68: 1390توري،(کند هاي واسط اخالقی در جهت همگرایی اجتماعی ایفاي نقش میحلقه
توان از سختی مینحوي است که امروزه بهآفرینی حقوق در عرصه سیاست و اخالق بهنقش

حقوق همواره در تعامل با مسائل عینی سیاست و مسائل . ور کامل سخن گفتطحقوق به1»استقالل«
اما نکته اینجاست . داردهنجاري اخالق قرار دارد و این تعامل است که حقوق را زنده و پویا نگه می

که یکی چنان. گذاري استترین عامل پیوند حقوق با سیاست و اخالق، قانونکه پل ارتباطی و مهم
به تبیین مسائلی همچون عقالنیت و ماکس وبردهد، از زمانی که ران توضیح مینظاز صاحب

هاي مشروعیت در حقوق مدرن پرداخت، رسم بر این بود که خصیصه استقالل را یکی از ویژگی
1. Autonomy.
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گذاران در تولید نظم حقوقی و ماهیت شدن نقش قانونکردند اما پررنگحقوق مدرن محسوب می
مثابه تلفیقی از سیاست و اَعمال حقوقی، داللت بر این امر دارد که در هگذاري بخاص عمل قانون

آن درهاي حقوق را به روي کند که از طریق گذاري همچون مجرایی عمل میجامعه مدرن، قانون
اخالق از مجاري گوناگون بر دنیاي حقوق ). 69- 68: 1390توري،(داشته است سیاست باز نگاه

گذاري متجلی که گفته شد، نمود این تأثیر در محصول قانون از طریق قانونتأثیرگذار است و چنان
توجهی گذاري از قوت قابلقانون» شعاري«نحوي است که همواره جنبه این تأثیرگذاري به. شودمی

در آن نظام حقوقی تا . توان از نظام حقوقی نروژ مثالی ذکر کردبراي نمونه می. برخوردار بوده است
گرایی براي مردان و زندگی بدون ازدواج براي مردان و زنان، جرم تلقی جنسهم1972سال 

. ها جزء قوانین متروك بود لغو کردگذار، قوانین مذکور را که سالقانون1972در سال . شدمی
ها بیانگر این نکته مخالفت. هاي شدید از منظر اخالقی شدحال الغاي آن قوانین موجب مخالفتبااین
گذاري، نه کارآمدي قوانین، بلکه نقش قوانین در بیان که عامل برانگیزاننده مهم در قانونبود 

بدین ). 104- 105: 1390انگ،(هاي محترم و مقدس براي اکثریت است شعاري و فراگیر ارزش
تواند پیوندهاي وثیق میان اي میرشتهگذاري با نگرشی بینتوان گفت فلسفه قانونترتیب می

.تنیده اخالق، سیاست و حقوق را نمایان سازدپیوسته و درهمهممتفاوت اما بههايحوزه
گذاري جمهوري اسـالمی ایـران، جایگـاه بنیـادین شـریعت در قـانون       در ارتباط با نظام قانون

ویژه در بخش فرهنگ، ازجمله موارد الزم در بحـث  گذاري، بهو تأثیر آن در نظام قانون1اساسی
عنوان دینی شناخته شـده اسـت کـه در    بنابر تفسیر حاکم، اسالم به. نوشتار استو بررسی در این 

طبعـاً حکومـت اسـالمی خـود را     . االتباع اسـت تمامی شئون فردي و اجتماعی داراي احکام الزم
در هـاي لیبـرال  اي بـیش از مداخلـه دولـت   هاي شرعی به مداخلهداند در اعمال آموزهموظف می

یکی از دالیل این ادعا این است کـه طبـق   . صوصی شهروندان روي آوردامور عمومی و حتی خ
هـاي ایمـانی نظـام جمهـوري     پایـه «دهنـدة  هاي شرع ـ که بر مبناي قـانون اساسـی، تشـکیل    آموزه

طـرف در مسـائل مـذهبی و عقیـدتی،     عنوان نهـادي بـی  نه به» دولت«شود ـ  محسوب می» اسالمی
نظـارت بـر اجـراي اصـول شـریعت و      که ملـزم بـه اعمـال و   شودعنوان نهادي شناخته میبلکه به

.گفته استکارگیري همه امکانات خود براي نیل به اهداف پیشبه
با توجه به مقدمه مذکور، مجلس شـوراي اسـالمی نیـز در راسـتاي قـانون اساسـی، سـعی در        

) کـومتی همچون دیگـر نهادهـاي ح  (هاي شرعی تقویت و ترویج مذهب و اعمال اصول و آموزه
اي اسـت  هاي سیاسیتر از نظامتر و متنوعاي بسیار گستردهگذارياین دغدغه نیازمند قانون. دارد

گـذاري در ایـن حـوزه را    انـد و قـانون  که مذهب را مختص به حوزه خصوصی شهروندان دانسته
.قانون اساسی3و 1اصول : ك.عنوان نمونه، نبه.1
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1.انددخالت ناموجه و مغایر با اصول آزادي و عدالت فرض کرده

گذاري با سایر علومرابطه فلسفه قانون. ب
رو عالوه بر ارتباط ازاین. اي استرشتهگذاري، یک دانش نظري و عملی بینفلسفه قانون

شناسی، علوم هاي اقتصاد، علوم سیاسی و اجتماعی، مدیریت، زبانمستحکم با دانش حقوق، از دانش
انین و ارتقاي کیفیت سازي کمیت قوارتباطات و اطالعات و سایبرنتیک براي تحلیل بهتر، متناسب

همه این علوم و فنون در جهت پیشبرد اهداف قانون اساسی و مهندسی اجتماعی . بردقوانین بهره می
در نگارش و تفسیر . شوددر این دانش از هرمنونتیک براي تفسیر قوانین استفاده می. رودبه کار می

گذاري از آن جهت فلسفه قانون. ودشهاي علوم تجربی و اجتماعی استفاده میمتون قانونی از روش
کند بلکه در صدد است کیفیت قوانین یک پردازي بسنده نمیدانش عملی است که تنها به نظریه

.نحو مؤثري اجرا کندجامعه سیاسی معین را ارتقا داده و آن را به
بی طور خاص، فرایند ارزیاویژه در مرحله پیش از تصویب و بهاستفاده از علوم مختلف به

گیرد، به این معنی که در تهیه اي صورت نحو گستردهباید بهRIA(2(مقررات /تأثیرات قانون
گیري از متخصصان علوم اقتصادي و هاي آماري و بهرهنویس قوانین، با توجه به روشپیش

هاي اجراي آن براي مدیریتی، تأثیرات قانون در دست تصویب، بر محیط اقتصادي از حیث هزینه
هاي مختلفی صورت این ارزیابی، از روش. شودهاي ویژه ارزیابی میها و تأثیرات آن بر گروههبنگا
نحو گسترده و روشمند از علوم مرتبط استفاده گیرد و البته در ارزیابی تأثیرات اقتصادي، بهمی
:اند ازتگذاري عبارهاي ارزیابی آثار مقرراتهاي تحلیلی عمده در برنامهبرخی از روش. شودمی

براي 5و تحلیل پایداري آثار4هاي آثار وابسته به همتحلیل3ـ فایده،هاي هزینهتحلیل. 1
کردن رفتار شهروندان بر مبناي اصول و موازین اسالمی، با رویکردي حداکثري، به » مندضابطه«کردن و » قانونمند«دامنه . 1
. شد نیز سرایت کرده استتوسط دینداران انجام می» قانونی«تر بدون الزام هاي شرعی که پیشکردن اَعمال و آیین» مندقانون«

و قانون زکات، مصوب 14/12/1387قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید، مصوب : اند ازترین این قوانین عبارتازجمله مهم
توسعه - ب...«: به این شرح ذکر شده است1ظارت شرعی بر ذبح و صید، در ماده برخی از اهداف مندرج در قانون ن. 8/8/1390

فرهنگ تولید غذاي پاك، تقویت اعتماد امت اسالمی و کسب جایگاه تولید گوشت حالل در جهان توسط جمهوري اسالمی 
تقویت - هـ... ربطي دولتی و غیردولتی ذيها و نهادهادر سطح دستگاه... کردن فرایندهاي دینی در ذبح و صید دامنهادینه- ایران؛ ج

شوراي مرکزي «قانون زکات، 1همچنین طبق ماده . »گوشت در جمهوري اسالمی ایراننظام پاسداشت حقوق حیوانات حالل
منظور تشویق مردم به اداي زکات و به«، متشکل از تعدادي از وزرا و رؤساي شوراهاي سیاستگذار در امور مذهبی »زکات
همین قانون، یکی از وظایف شوراي 2ماده ) الف(در بند . تشکیل شده است» فقیهدهی امور مربوط در صورت اذن ولیسازمان

. مقرر شده است» آوري و مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهاي مربوطههاي اساسی در جمعمشیتعیین خط«مرکزي زکات، 
.رستان و بخش نیز تشکیل خواهد شدشهقانون مذکور در سطح استان، 5این شورا طبق ماده 

2. Regulatory Impact Assessment.
3. Benefit–cost Analysis.
4. Integrated Impact Analysis (IIA).
5. Sustainability Impact Analysis (SIA).
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درنظرگرفتن همه موضوعات در یک چارچوب تحلیلی گسترده تا بتوان ارتباط و موازنه میان 
ها را نشان داد؛مشیاهداف متعدد خط

ترین هزینههاي جایگزین براي یافتن کمه گزینهمبتنی بر مقایس1هاهاي اثربخشی هزینهتحلیل. 2
حل براي ایجاد آثار مطلوب؛راه

هاي اداري، هاي کوچک، محاسبه هزینهآثار بر بنگاههاي جزئی مانند بررسیتحلیل. 3
هاي ویژه و کاستن از گروههاي دیگر راجع به آثار مقرره بربررسی آثار تجاري و تحلیل

).52: 1392ژاکوبز،(گذاري هاي خاص مقرراتهزینه

گذاريمسائل محوري فلسفه قانون. 2
گذار و گذاري، تمرکز بر نهاد قانونکه اشاره شد، موضوع محوري فلسفه قانونچنان

صورت شاید به. گذاري و محصول این فرایند، یعنی قانون موضوعه استبازیگران عرصه قانون
است از شود عبارتدر این دانش مطرح میهاي اساسی و مهمی کهساده بتوان گفت پرسش

گذاري کرد و چگونه باید قانون تواند و باید قانون وضع کند؟ چرا باید قانوناینکه چه کسی می
هاي آن، سؤال دوم، به ضرورت گذاري و ویژگیوضع کرد؟ سؤال نخست، به مرجع قانون

گذاري و سوم، به فرایند قانونهاي ارزیابی و نیازسنجی تصویب قانون و سؤال تقنین و روش
.شودکیفیت قانون مربوط می

گذاري کند؟چه نهادي باید قانون. 2-1
گرچه وضع قاعده حقوقی به معناي عامدانه و صریح آن در جوامع دموکراتیک به قواي مقننه 

المللی، که متشکل از نمایندگان مردم است سپرده شده است، اما چه در عرصه ملی و چه بین
در . دار و مناسب براي وضع قاعده مطرح بوده استهایی درباره نهاد صالحیتمواره پرسشه

:گذاري کند، مسئله در سه سطح قابل طرح استبحث اینکه چه کسی باید قانون
در سطح اول، این پرسش مطرح است که وضع یک قاعده باید در سطح ملی انجام شود یا 

اي، موجب پیمان منطقهویژه در میان کشورهایی که بهبهالمللی؟ این پرسشاي یا بینمنطقه
.اند، حائز اهمیت بسیار استاي و فراملی پدید آوردهنهادهاي تقنینی منطقه

کشورهاي فدرال، با توجه به وجود نوعی تفکیک قواي - در سطح دوم، یعنی در دولت
مهم این است که این در این قبیل دولت ـ کشورها پرسش . عمودي، پرسش دیگري مطرح است

هاي ایالتی صالحیت باید به چه نهاد یا نهادهایی واگذار شود؟ به پارلمان دولت مرکزي یا به پارلمان
1. Cost-effectiveness Analysis.
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کشورها - هاي تقنینی در این قبیل دولت و محلی؟ تعیین محدوده موضوعات و حدود صالحیت
سبب اهمیت آن باید در برانگیزي بوده است؛ امري که به همواره موضوع بسیار حساس و مناقشه

.قوانین اساسی تعیین شود
پرسش اصلی در . گذاري در بستر تفکیک قواي افقی مطرح استدر سطح سوم، بحث قانون

این سطح این است که وضع قانون باید به کدام یک از قواي حکومتی سپرده شود؟ اکنون یکی از 
ر دستور کار قوه مقننه براي وضع قانون برانگیز، موضوعاتی است که باید دهاي بسیار مناقشهبحث

سو قواي مجریه همواره برخی موضوعات را در حوزه صالحیت خود از یک. گنجانده شود
دانند و از سوي دیگر، قواي مقننه به استناد صالحیت عام تقنینی خود از پذیرش این ادعا سر می

قوه قضاییه نیز به بهانه . ی معلوم نیستروشندر واقع، مرز صالحیت تقنینی و اجرایی به. زنندباز می
هایی است که حفظ استقالل، خواهان مشارکت فعال در سیاستگذاري و استقالل تقنینی در حوزه

هاي حکومتی و نحوه و منطق ها با تنوع نظاماین اختالف در صالحیت. به این قوه مربوط است
.کندطرح میهاي گوناگونی را متفکیک قوا در هر جامعه سیاسی، پرسش

. شـوند گـذار شـناخته مـی   عنـوان قـانون  موضوع مهم دیگر در این حوزه کسانی هستند که بـه 
درست است که نمایندگان مردم در فرایند انتخابات برگزیده شده و بدین ترتیب طـی تشـریفات   

صـورت امـري   کنند، اما مسئله این است که نماینـدگی بیشـتر بـه   تقنینی مشخصی قانون وضع می
هـاي  یک نظـرات حـوزه  درآمده است، به این معنا که قانونگذاران و قواي مقننه هیچ» رواقعیغی«

ایـن مسـئله   . کننـد ها اقـدام نمـی  ها یا از طرف آنکنند و نیز براي آنانتخابیه خود را منعکس نمی
هـا خـارج از فراینـد سیاسـی قـرار گرفتـه و تحـت سـتم         کنـد کـه اقلیـت   این نظـر را تقویـت مـی   

منظــور بـه » واقعــی«پـذیرکردن نماینـدگی   بنـابراین، بـراي امکــان  . هســتند» توري اکثریـت دیکتـا «
کننـد،  نفـع و از طـرف مـوکالن اقـدام مـی     انعکاس نظرات شهروندان در زمانی که نمایندگان به 

شـود بررسـی   ضروري است ابتدا نظام انتخاباتی که از طریق آن، سـازمان نماینـدگی محقـق مـی    
خواه اکثریتـی  (نماي شهروندان باشد، نظام انتخاباتی آن اي بخواهد آیینه تمامهاگر قوه مقنن. شود

وسیله نمایندگی منافعِ هم اکثریت و هـم اقلیـت   به این منظور که به) مطلق یا نسبی یا نظام تناسبی
ائتالفـی  ) دولـت (کننـده  مشروعیت یابد، باید باز باشد و باز باقی بماند و در همان حـال، تضـمین  

کننـد طـی مطالعـات    قـواي مقننـه، بـراي رفـع چنـین ایـرادي سـعی مـی        ). 25: 1390فلورز،(د باش
ویـژه کسـانی را کـه از اقـدام تقنینـی تحـت تـأثیر قـرار         پیشاقانونگذاري، نظر مخاطبان قـانون، بـه  

در بررسی وضـعیت قـواي   نورتونطور که همان . نفع را جلب کنندهاي ذيگیرند و نیز گروهمی
کند، ایده اصلی ایـن اسـت کـه احـزاب سیاسـی دیگـر تـوان        ال حاضر خاطرنشان میمقننه در ح

بنـابراین توجـه صـرف بـه نظـرات      . انـد بازتاب کامل نظرات و خواست عمومی را از دسـت داده 
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بنـدي قـوانین، کـافی    توانـد در صـورت  نمایندگان حزبی مردم که در پارلمان حضور دارند، نمی
.)113: 1390نورتن، (تلقی شود 

هـاي مبتنـی بـر نماینـدگی، بـه      از سوي دیگر، فرایند تصویب قانون موضـوعه در دموکراسـی  
هاي نفـوذ بـر آن سـلطه پیـدا کننـد و از ایـن طریـق در صـدد         شکلی است که ممکن است گروه

مثابـه اراده عمـومی و برابـري    این وضـعیت بـا آرمـان قـانون بـه     . پیشبرد منافع خاص خود برآیند
بـه  (Mackaay, 1999: 492).قانون که وعده انقالب فرانسـه بـود، مغـایرت دارد   همگان در برابر

توان اندیشید که ضمن اینکه تا جایی که ممکن است محتواي قـانون،  این ترتیب، چه تدبیري می
نفوذ و خـاص درنیایـد؟ ایـن یکـی از     هاي ذيانعکاس خواست همگانی باشد، تحت سلطه گروه

گذاري است؟فه قانونمسائل مهم مطرح در فلس

گذاريعلت قانون. 2-2
گذاري کرد؟ گذاري، پاسخ به این پرسش است که چرا باید قانونیکی از مسائل مهم قانون

به عبارت دیگر، این . پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به اهداف پروژه تقنینی بستگی دارد
چه ضرورتی براي مداخله دولت در حل طور دقیق بررسی شود که مسئله چیست؟ها باید بهپرسش

مسئله وجود دارد؟ دولت چه واکنشی باید در قبال مسئله نشان دهد؟ آیا تصویب قانون، بهترین 
نفعان قانون چه کسانی هستند و از چه طرقی باید براي واکنش در مقابل بروز یک مسئله است؟ ذي

چه عوامل اجتماعی، اقتصادي یا فرهنگی گذاري مشارکت کنند؟گیري در آغاز فرایند قانونتصمیم
باید در وضع قانون در نظر گرفته شود؟

هاي پیشرفتۀ تقنینی، به سؤاالت که در ابتداي نوشتار توضیح داده شد، در برخی نظامچنان
. شودپاسخ داده می(RIA)»گذاريارزیابی تأثیرات مقررات«شده با توسل به سازوکار مطرح

:ماً شامل مراحلی است که باید به ترتیب زیر به انجام برسدسازوکار مذکور عمو
شرحی از مسئله و اهداف مقررات پیشنهادشده؛) الف

هاي تقنینی و غیرتقنینی موجود براي رسیدن به اهداف؛شرحی از گزینه) ب
انجام ارزیابی راجع به تأثیرات مهم مثبت و منفی قوانین و ازجمله ارزیابی فواید و ) ج
نفع وارد خواهد شد؛هاي ذيهایی که به تابعان، بازار و دیگر گروههزینه
نفع؛مشورت با اشخاص ذي) د

کرکپاتریک و (ها با تبیین اینکه چرا آن گزینه انتخاب شده است توصیۀ یکی از گزینه) هـ
).18: 1392پارکر،

.گذاري استکننده چرایی قانونشده، تعیینهاي مطرحپاسخ به پرسش
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ارکردهاي گسترده و متنوع قانونک. الف
به . امروزه به سبب افزایش وظایف دولت، استفاده از قانون، سیر صعودي شدیدي یافته است

گذاري، عبارت دیگر، یکی از دالیل اصلی بروز و ظهور پدیده تورم قانون و کثرت قانون
، تحلیل سوین انگهمین دلیل است که به. گستردگی کارکردهاي قانون در دنیاي امروزي است

او کارکردهاي گسترده . کندگذاري، با اشاره به کارکردهاي متنوع قانون آغاز میخود را از قانون
هایی است که به اي براي بیان ارزشنخست، قانون وسیله: کندبندي میقانون را به این ترتیب دسته

سوي بخشی از مردم، معتبر تلقی کنند و ازواحوال تغییر میمرور زمان و براي مطابقت با اوضاع
سوم، قانون . بندي عقاید سیاسی موجود در جامعه استدوم، قانون ابزاري براي صورت. شوندمی

موجب تحوالت فناوري، وفصل مسائل پدیدآمده بهتواند در جهت حلاي است که میوسیله
و دالیل مختلف بر دوش چهارم، قانون وظایفی را که به علل . کار آیداقتصادي و اجتماعی به

).91: 1392انگ،(رساند شود به انجام میگذار نهاده میقانون
کنـد و  بخشی قـواي مقننـه تأکیـد مـی    بر کارکرد مشروعیتجرمی والدروناز منظري دیگر، 

هـا نسـبت بـه    بودن این نهاد را دلیل انجام مطلوب ایـن کـارکرد توسـط پارلمـان    خصیصه انتخابی
هـاي نماینـدگی منصـفانه    نمایندگان پارلمان بر پایه برخی نظریـه «: نویسداو می. داندها میدادگاه

ایـن بـدان معناسـت کـه     . گیرنـد پاسـخگو هسـتند   شـوند و در قبـال تصـمیماتی کـه مـی     تعیین می
در قواي مقننـه، مـا یـا    : شودورزي در پارلمان به چیزي شبیه حکومت بر خود نزدیک میسیاست

نیاز براي تغییر یا بازسازي قواعد بنیادین بـراي زنـدگی مشـترك خـود در     نمایندگانمان بر مبناي
هـا بـه پارلمـان    بـیش از همـه، نگـاه   ... کنیمجامعه، قوانین را وضع کرده و با یکدیگر مشورت می

است زیرا فقط قوه مقننه است که از چنین اقتداري بـراي تغییـر یـا ایجـاد قـانونی در ایـن مقیـاس        
(Waldron, 2006: 236). »برخوردار است

توجه این تقسیمنمونه قابل. کارکردهاي قانون از ابعاد دیگري نیز مورد توجه قرار گرفته است
» اجتماعی«نظر وي، تنها کارکردهاي به. استبرشمردهجوزف رزبندي، کارکردهاي است که 

د او بر کارکردهاي دلیل تأکی. بندي استقانون به دو دسته کلی مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته
اجتماعی این است که به باور وي، قانون، هنجاري اجتماعی است که توسط یک نهاد حقوقی و با 

است، » حقوق اجتماعی«شود و به عبارت دیگر، رسد و اجرا میتصویب میاتکا بر اقتدار سیاسی به 
با رز). 16: 1384راسخ،(»گیردهاي اجتماعی نشأت میاز این حیث که قواعد آن از رفتار و رویه«

. کندتمرکز بر کارکردهاي مستقیم قانون، آن را در قالب دو دسته اولیه و ثانویه بررسی می
این کارکردها . است و بر جماعتی کلی تأثیرگذار است1»معطوف به بیرون«کارکردهاي اولیه، 

1. Outward-looking.
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ظیفه محافظت از نظام اما کارکردهاي ثانویه قانون، و. حاوي دالیل و توجیهات وضع قانون است
سازد و نسبت به این کارکردها وجود و اعمال نظام حقوقی را میسر می. حقوقی را بر عهده دارد

در رز(Raz, 1979: 168-175).شودش در تسهیل انجام کارکردهاي اولیه قانون ارزیابی میاتوفیق
.ارة زیر ترسیم کرده استوهاي خود، کارکردهاي اجتماعی قانون را در درختیکی از نوشته

(Raz, 1979: 176)کارکردهاي اجتماعی قانون از دیدگاه رز 

شود، کارکردهاي قانون و طبعاً کارکردهاي شده مشاهده میوارة ترسیمکه در درختچنان
همچنین باید به این نکتۀ مبنایی نیز اشاره . گیردمیگذاري، طیف وسیعی از امور را دربرقواي قانون

نظران تأکید شده است، با توسعه که در آثار مختلف صاحبکرد که گسترش کارکرد قانون، چنان
بر این باور مارتین الگلینبراي نمونه، . ها و کارکردهاي دولت مدرن در ارتباط استدامنه فعالیت

توان ول تاریخ، همواره ثابت بوده است، بدین معنی که میاست که نقش یا کارکرد حکومت در ط
به (» خیر مردم باید قانون برتر باشد«: خالصه کردتوماس هابزهاي دولت را در این عبارت مسئولیت

اما طبیعی است که دامنه فعالیت حکومت، محدود بوده است، به). 50: 1388الگلین،: نقل از
ا به چهار دستۀ تأمین دفاع در مقابل دشمن خارجی، حفظ کارکردهاي حکومت رهابزکه نحوي

سازي براي برخورداري کامل صلح داخلی، تواناساختن شهروندان در کسب ثروت و زمینه
ها اما در دوران مدرن، همپاي توسعه فنونی که دولت. هایشان تقسیم کرده استشهروندان از آزادي

سازد، اندازه و قدرت شان میکارگیري منابع در دسترسهشان در برا قادر به افزایش ظرفیت توانایی
نام گسترش هاي مدرن به حکومت«: نویسدمیالگلینکه ها نیز رو به فزونی نهاده است، چناندولت

نحو وسیعی گسترش داده و اکنون مسئولیت هاي خود را بهامنیت، آزادي و رفاه، طیف فعالیت
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اعی، مدیریت اقتصادي و اجتماعی، مدیریت اقتصاد و تأمین ارتقاي سطح توسعه اقتصادي و اجتم
).51: 1388الگلین،(» اندرفاه شهروندان را بر عهده گرفته

)تورم قوانین(گذاري افراطی معضل قانون. ب
صدوپنجاه سال اخیر، هاي خاص حکومت مدرن این است که طی یکیکی از ویژگی

این . اش، بسیار گسترش یافته استاي اداريهمجموعه وظایف آن در نتیجۀ بسط مسئولیت
ازآنجاکه اندازه حکومت از «. گسترش به تعامل میان حکومت، اقتصاد و جامعه منجر شده است

بر ویژگی قوانین موضوعۀ 1»دولت اداري«گذاري گسترش یافته است، پیدایش این طریق قانون
ترشدن مسائل و موضوعات پیچیدهزمان با بدین ترتیب، هم. »مدرن، اثري عمیق گذاشته است

خود تري بهعنوان تجلی اقتدار اجتماعی، شکل پیچیدهزندگی در دنیاي مدرن، دولت نیز به
گذاري و تولید قوانین بیشتر با هاي قوه قانونترین نمود این وضعیت، تشدید فعالیتمهم. گرفت

گسترش «کند که تأکید میالگلین. احوال جدید استوتر براي تمشیت اوضاعابعادي گسترده
ظهور دولت «. است» دولت اداري«گیري یکی از تبعات شکل» هاي تقنینیآور فعالیتسرسام

چرا که این قانون است » گیري مجموعۀ عظیمی از قوانین اداري شده استاداري موجب شکل
).84-85: 1388الگلین،(کند که ساختار تکالیف و وظایف نهادهاي حکومتی را معین می

گذاري براي تنظیم روابط اجتماعی، خود به مشکل بزرگی باوجود این، استفاده افراطی از قانون
دلیل آن، عالوه بر تورم تقنینی و ناتوانی قانون در حل بسیاري از . در عصر حاضر تبدیل شده است

وسل به سایر تربودن تهزینهمسائل مربوط به حوزه سیاستگذاري عمومی، کارآمدي بیشتر و کم
آور که باید توجه داشت که وضع قانون الزام. راهکارهاي تنظیم و تمشیت مناسبات اجتماعی است
گیرد، صرفاً یکی از فنون متعدد و متنوع در زمره سازوکارهاي فرمان ـ محور قرار می

نهی گذاري، توسل مکرر و بیش از حد به قانون را دانایان حوزه مقررات. است2گذاريمقررات
ویژه سازوکارهاي داوطلبانه را در صورت اقتضا گري، بههاي تنظیمکنند و استفاده از سایر روشمی

(Morgan and Yeung, 2007: 47). کنندتوصیه می

عنوان یکی از ضروریات کارآمدسازي از آن یاد به3زداییعنوان مقرراتآنچه امروزه با
خالصۀ استدالل . گذاري افراطی استتورم قوانین و مقرراتشود، تدبیري براي مقابله با پدیده می

قوانین و مقررات » کاهش ارزش«است که تورم قوانین، موجب زدایی اینجریان موافق مقررات
1. Administrative State.
2. Regulation.
3. Deregulation;

وپاگیر از طریق فرایند معناي مضیق، یعنی لغو یا نسخ قوانین و مقررات کهنه، ناکارآمد و دستزدایی بهدر این متن، مقررات
.کار برده شده استگذاري بهمقررات
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خود را ایفا کند، بدین ترتیب که بخشی از » کنندگیتنظیم«دهد تا وظیفه اجازه نمیشده و به آن
این وضعیت، یکی از اسباب ). 100: 1381شمس،(شود دیل میقوانین به مفادي غیرقابل اجرا تب

گریزي است چرا که نظام متورم قانونیِ متشکل از قوانین آشفته و مبهم، باعث شکنی و قانونقانون
هاي خواهد شد هم شهروندان و هم مقامات مجري قانون، به انحاء مختلف براي گریز از محدودیت

.ز متوسل شوندهاي فسادبرانگیقانونی به رویه
گذاري حداکثري قابل توضیح علل و دالیل مختلفی براي بروز پدیده تورم قوانین یا قانون

در نظام . دنبال داردهمین ترتیب، این رویکرد، پیامدهاي متعددي براي نظام حقوقی بهبه . است
. مشهود استشدت ویژه در خصوص قوانین حوزه اقتصادي بهگذاري ایران، این پدیده، بهقانون

گذاري، ازجمله عدم توجه به سازوکارهاي توضیح اینکه عدم رعایت و مالحظه اصول قانون
توجهی به محتواي نظام حقوقی موجود، ارزیابی تأثیرات هر مصوبه پیش از تصویب و همچنین بی

گذار در خصوص براي نمونه، اقدامات قانون. سبب اصالح زودهنگام و مکرر قوانین شده است
در این رابطه، یک ماده قانونی ویژه به تصویب . سهیل صدور مجوزهاي اقتصادي قابل ذکر استت

قانون اجراي «با پنج تبصره در 7رسید و در دو نوبت اصالح شد؛ بدین ترتیب که ابتدا ماده 
در خصوص 8/11/1386، مصوب »قانون اساسی) 44(وچهارم هاي کلی اصل چهلسیاست

هاي هاي اقتصادي براي بخشگذاري و صدور مجوز فعالیتدر امر سرمایهتسهیل و تسریع ...«
هاي قانون اجراي سیاست7و 6، 1قانون اصالح مواد «سپس در 1.به تصویب رسید» ...غیردولتی

2.ماده مذکور اصالح شد16/4/1393، مصوب »قانون اساسی) 44(وچهارم کلی اصل چهل

) 44(وچهارم هاي کلی اصل چهلقانون اجراي سیاست7و 6، 1د قانون اصالح موا«3متعاقباً ماده 
ماه، بر اساس 10ـ که ناظر به تسهیل صدور مجوزها بود ـ تنها پس از گذشت حدود » قانون اساسی

20/2/1394، مصوب »پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت«57ماده 
3.اصالح شد

گفته، آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، انگیزه ماده قانونیِ مفصل پیشبا دقت در مفاد سه 
زدایی و تسهیل شرایط رئیس جمهور موظف است هیئتی را مأمور نظارت بر مقررات«: ماده مذکور4قسمتی از تبصره . 1

.»هاي اقتصادي نمایدفعالیتصدور مجوزها و پروانه 
اند نوع، شرایط و فرایند کنند موظفوکار صادر میکلیه مراجعی که مجوز کسب«ماده مذکور، 3طبق بخشی از تبصره .2

مدت یک ماه پس از ابالغ این کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه، ظرفصدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می
، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی »وکارزدایی و تسهیل صدور مجوزهاي کسبهیئت مقررات«قانون، تهیه و به 

.»...شودتشکیل می... این هیئت به ریاست وزیر امور اقتصادي و دارایی. ارسال کنند
ضرورت ...(زداییده قانونی، نخست، ارتقاي سطح اعضاي هیئت مقرراتموجب این ماشده بهترین تغییرات اعمالمهم.3

کارگروه موضوع ماده «و دوم، انتقال وظایف و اختیارات ) االختیارجاي نماینده تامشده بهبینیحضور شخصی مقامات پیش
و لغو ماده ... زداییقرراتبه هیئت م15/10/1389، مصوب »ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه پنج) 62(
.ساله پنجم توسعه بودقانون برنامه پنج) 62(
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رسد هدف اصلی، قابلیت اجراي نظر میها بهبا توجه به متن اصالحیه. هاي مکرر استچنین اصالحیه
در واقع، مجریان فرایند تسهیل صدور مجوزها . هایی بوده استمؤثرتر قانون از طریق چنین اصالحیه

تدالل که از اختیارات کافی براي اعمال وظایف قانونی در این خصوص برخوردار نیستند، با این اس
البته معلوم نیست . شونددرپی و زودهنگام مفاد قانونی مرتبط محسوب میمسبب اصلی اصالح پی

پیامد حداقلی و . شدن تکالیف قانونیِ مربوط کمک کنداین اصالحات در واقع بتواند به اجرایی
دلیل اصالح شدن نظام حقوقی بهگذاري، عدم ثبات احکام قانونی و فربهاین شیوه قانونقطعی 

.زودهنگام قوانین است

گذاريچگونگی قانون. 2-3
فرایند وضع قانون. الف

. نویس و ارائه پیشنهادتهیه پیش. 1: طور خالصه شامل چهار مرحله استگذاري بهچرخه قانون
معموالً . مرحله اصالح قانون. 4. مرحله اجرا و نظارت بر اجرا. 3. تصویبمرحله شور و رایزنی و. 2

نامه داخلی شود و جزییات به آیینگذاري در قوانین اساسی بیان میمراحل اساسی چرخه قانون
شود راهنماهایی گذاري تالش میدر فلسفه قانون. شودپارلمان و آیین کار در دولت واگذار می

.بینی شودرد این نهادها پیشبراي ارتقاي عملک
تبیین » اصول تشریفاتی«گذاري را با عنوان اي از اصول قانونگانه، مجموعه هفتوالدرون

گذاري از آن گردد که براي قانوناز نظر وي، اصول تشریفاتی به نهادها و فرایندهایی بازمی. کندمی
ول، اصل رعایت تشریفات تقنینی به معناي یکی از این اص). 118: 1388والدرون، (1شوداستفاده می

ها و گرچه در وهله اول، چنین آیین. ها و قواعد ناظر بر رسیدگی و تصویب هر قانون استآیین
دهد، توضیح میوالدرونکه کند، اما چنانو فاقد اهمیت بنیادین جلوه می» شکلی«قواعدي، 

خواهی و هاي بنیادین مشروطهکننده ارزشتواند تأمینظاهر شکلی است میتشریفات تقنینی که به
یکی از دالیلی که ما تا این حد مراقب نظام انتخاباتی، «کند، وي تصریح می. دموکراسی باشد

گیري هستیم ترکیب مجالس قواي تقنینی، قواعد ناظر به احزاب و تشریفات شور و مذاکره و تصمیم
کند از تنوع عقایدي که در قوه مقننه متجلی یها، نظام سیاسی را قادر ماین است که این ویژگی

).132: 1388والدرون، (» شود استفاده کندمی

. 2. اصل قانونگذاري صریح. 1: نامد به این شرح استقانونگذاري می» تشریفاتی«اصول والدروناصولی که فهرست. 1
اصل . 3. هاع و آزاديبودن قانونگذار در حین تقنین از حیث اهمیت ماهوي قانون و عدم خدشه به منافتکلیف محتاط

اصل برابري سیاسی و اهمیت . 7. اصل تشریفات تقنینی. 6. اصل تضارب آرا. 5. اصل احترام به عدم توافق. 4. نمایندگی
).1388والدرون،. (گیري مبتنی بر آنهاي تصمیمروش
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کیفیت قانون و معیارهاي آن. ب
شود بلکه از مبناي ناشی نمیها، مشروعیت قوانین از عقالنیت آنبرخالف آراي دادگاه
تصویب قوانین، مالك به همین سبب در . گیردسرچشمه میکننده آندموکراتیک نهاد تصویب

تر نیست بلکه رأي اکثریت نمایندگان پارلمان و رعایت شرایط گیري، استدالل قويتصمیم
ها و محتواي تصمیمات نبودن سیاستتوان از مخرباما چگونه می. شکلی تصویب آن است

ترین شئونات زندگی اجتماعی در سیطره قانونگذار اطمینان حاصل کرد؟ امروزه مهمقانون
چگونه . کنندهاي خود را اجرایی میها از طریق دخالت تقنینی، سیاستموضوعه است و دولت

توان اطمینان حاصل کرد که قانونگذاران، اوالً، اهداف درست و ثانیاً، ابزارهاي مناسبی را می
اند؟براي رسیدن به این اهداف در نظر گرفته

کردن زمینه خلق قانون خوب ذاري، فراهمگکه گفته شد، هدف نهایی در فلسفه قانونچنان
شده در سمینارهاي متعدد راجع به کیفیت قانون در میان ها و مقاالت مطرحسخنرانی. است

در بروکسل برگزار شده، نشانگر تالش 2014تا 2002که از سال 1کشورهاي عضو اتحادیه اروپا
.ن یا همان تولید قانون خوب استارتقاي کیفیت قانوحلی براياین کشورها در جهت یافتن راه

و از منظرهاي مختلف، نظران، دالیل مختلفی را براي کاهش کیفیت قانون تبیین کردهصاحب
در مقاله خود با سوین انگبراي نمونه، . اندهایی را براي افزایش کیفیت قوانین توصیه کردهتوصیه
نخست، : داندلیل کاهش کیفیت قانون می، دو نوع نقص را د»تورم تقنینی و کیفیت قانون«عنوان 

در بحث از نقایص ماهوي، وي قانون را با معیارهاي اخالقی، . نقایص ماهوي و دوم، نقص فنی
در بحث اخالقی، . زندسیاسی، قانونی و وجود یا عدم ناهماهنگی و ناسازگاري عملی محک می

معیار سیاسی، قانون بر اساس یک ایدئولوژي در. شودبودن قانون ارزیابی میبودن یا ناعادالنهعادالنه
در بحث قانونی، توضیح بسیار کوتاه انگ. شودسیاسی مشخص مانند لیبرالیسم یا کمونیسم، نقد می

موجب گذار، قانونی را که بهرسد منظور این است که آیا قانونو نارسایی داده است اما به نظر می
المللی ملزم یا بین) مانند معاهده تشکیل اتحادیه اروپا(اي نطقه، م)مانند قانون اساسی(سند معتبر ملی 

منظور از ناسازگاري عملی قانون نیز این است که . به وضع آن است تصویب کرده است یا خیر
گذار، راهبردهاي تقنینی متهافتی را در آن واحد اتخاذ کند، مثل اینکه راهبرد تقنینی، کاهش قانون

در همان حال، قوانینی وضع شود که در آن مجازات زندان براي بسیاري از مجازات حبس باشد اما 
همچنین نقایص فنی را به ناسازگاري منطقی، زبان دشوار، انگ. افعال در نظر گرفته شود

:ك.براي اطالع بیشتر، ن.1
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/seminar_en.htm

94/ 17/4دسترسی در تاریخ 
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قضایی و وجود ناسازگاري در یک نظام آمیزبودن، واگذاري برخی مسائل مهم به رویهمغالطه
دهد توضیح کافی درمورد برخی از این نقایص نمیانگاز اینکه نظر صرف. کندحقوقی تقسیم می

بندي کرد، او وجود این توان در ردیف نقایص ماهوي تقسیمو اینکه برخی از نقایص فنی را نمی
کند و انگیزه رفع این عنوان یکی از دالیل افت کیفیت قانون مطرح میقبیل نقایص در قانون را به

).1390:92انگ،(داند دلیل وضع قوانین جدید و درنتیجه، تورم تقنینی مینقایص در قانون قبلی را 
یک دسته از 1اند،نظران براي قانون با کیفیت، تبیین کردهاز مجموع معیارهایی که صاحب

است از معیارهاي گیرد که عبارتطور خاص مورد توجه قرار میکیفیات قانونی در این نوشتار به
دلیل رابطه وثیق بررسی سه معیار مذکور زیر یک عنوان، به. اري و کارآمديبخشی، اثرگذنتیجه

هایی از در ادامه، نمونه. گانه با یکدیگر است که در ادامه توضیح داده خواهد شداین معیارهاي سه
.گفته، نقد و بررسی خواهد شدقوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی در پرتو معیارهاي پیش

بخشی، اثرگذاري و کارآمديجهمعیارهاي نتی) 1
شود، تمهید و توسعه معیارهایی گذاري به آن توجه میاز موضوعات مهمی که در فلسفه قانون

اي که از خالل فرایند پیچیده قاعده. است که بتوان از طریق آن، کارآمدي قانون را محک زد
شود که ضمن انطباق با میشود، زمانی خوب تلقی آور میگذاري، تبدیل به قاعده الزامقانون

المللی، با کمترین هزینۀ ممکن موجب افزایش معیارهاي مندرج در قانون اساسی و معیارهاي بین
در دانش حقوق، تأکید اصلی بر انطباق قانون با معیارهاي شکلی است، مانند . رفاه عمومی شود

المللی، طی تشریفات آور بینمانطباق قانون با قانون برتر، مشخصاً قانون اساسی و معاهدات الزا
گذاري، قانون خوب صرفاً به این معنا اما از نظر فلسفه قانون. تقنینی در دولت و پارلمان و نظایر آن

نیست بلکه الزم است محتواي قوانین از منظر عقالنیت در هدف و عقالنیت ابزاري نیز بررسی 
را از طریق گذار، دستیابی به آنقانونعقالنیت در هدف، از منظر انتخاب غایاتی است که. شود

شود؟ آیا درباره آیا چنین اهدافی به افزایش رفاه عمومی منجر می. داندوضع قانون ضروري می
شده، برآیند خواست عمومی آن به اندازه کافی بحث و رایزنی شده است؟ آیا اهداف تعیین

است؟ عالوه بر عقالنیت در هدف، یافتنیشده از طریق وضع قانون دستاست؟ آیا هدف تعیین
شده با هدف شود نیز باید بررسی شود؟ آیا ابزار انتخابابزاري که براي دستیابی به آن انتخاب می

مناسبی براي حصول شده متناسب است؟ آیا وضع قانون از طریق تصویب در پارلمان، شیوهتعیین
هاي وضوح، ثبات و سازگاري و همچنین ارزیابی طور خاص، ویژگیهاي دیگر قانون و بهبراي مطالعه معیارها و ویژگی.1

؛ ارزیابی تأثیرات )8(درباره برنامه ششم توسعه «احمد مرکزمالمیري، : ك.انین برنامه توسعه در پرتو معیارهاي مذکور، نقو
هاي مجلس شوراي ، مرکز پژوهش»مطالعه موردي برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه(قانون برنامه توسعه بر نظام حقوقی 

.1394، اردیبهشت14243اسالمی، شماره مسلسل 
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شده است؟به هدف تعیین
شده و از سوي سو در توانایی آن در دستیابی به اهداف تعیینیککیفیت قانون را ازونترپول،

کیفیت قانون را به محتوایی و شکلی تقسیم پیریزي. داندبودن قانون میفهمنبودن و قابلدیگر، مبهم
منظور از کیفیت محتوایی، تشخیص درست مسئله و تحقیق در خصوص واکنش درست در . کندمی

منظور از کیفیت شکلی، انتخاب قالب مناسب . دست آیده نتیجه دلخواه بهکطوريمقابل آن است، به
الزمۀ . طور کلی، مخاطبان قانون استفهم و روشن براي مجریان و بهکاربردن زبان قابلتقنینی و به

گفته، هاي پیشتوان به ویژگیالبته می. نبودن متن تقنینی استاین امر، روشنی، سادگی، دقت و مبهم
. راحتی در دسترس مجریان و مخاطبان باشد نیز اضافه کردکه بهنحوير صحیح قانون را بهانتشا

ضرورت، تناسب، شفافیت، : زنددرمجموع، کیفیت قانون را با اصول زیر محک میکارپن
بودن، سادگی، فهمبینی، روشنی، قابلپاسخگویی، مشارکت، قابلیت دسترسی، قابلیت پیش

)Quoted in Aitken, 2013: 5. (نبودن و ساختار منسجمن، دقت، ثبات، مبهمبودسازگاري، قانونی
او عالوه بر این اصول، معتقد است قانون موضوعه باید سه ویژگی مهم دیگر نیز داشته 

دوم اینکه 1).بخشینتیجه(گذار حاصل شود نخست اینکه در صورت اجرا، مقصود قانون: باشد
ن آن تا جایی که ممکن است اجرا شود یا بتوان قانون را بر ایشان وسیله مخاطباقانون مصوب به

هاي اجراي آن از صرفه باشد یعنی هزینهسوم اینکه اجراي قانون به2).اثرگذاري(تحمیل کرد 
)Quoted in Aitken, 2013: 5(3).کارآمدي(فوایدش بیشتر نباشد 

کند؛ بدین شرح که از نظر تر تبیین میگفته را بیشاي، سه ویژگی یا معیار پیشدر مقالهمدر
: 1390مدر،(» میزان دستیابی یک عمل تقنینی به اهداف خود«بخشی عبارت است از وي، نتیجه

گذار به اهداف خود را از تقنین شدن قانونتوان میزان نائلبا توجه به این معیار، می). 316- 313
گذار ، میزان دستیابی به هدف یا اهداف قانونبخشیدر واقع، هدف از ارزیابی نتیجه. ارزیابی کرد

بسا به این ترتیب، چه. جزء مفاد مصوبهپس از اجراي مصوبه است، نه اجرا یا میزان اطاعت جزءبه
به این معنی (بخش نباشد اما نتیجه) یعنی مفاد آن اجرا یا اطاعت شده باشد(یک قانون اثرگذار باشد 

) یا تأثیرگذاري(اثرگذاري ). 315: 1390مدر، ). (نشده باشدگذار برآورده که هدف اصلی قانون
ها و مقامات عمومی افراد، شرکت(ها یا رفتار عینی جمعیت موردنظر میزان گرایش«عبارت است از 

که منطبق با مدل هنجاري است یا محصول آن است تا ) که مسئولیت اجرا و اعمال قانون را دارند
» گذار، تجویز و اراده کرده استایش و رفتارهاي عینی را قانونتوان گفت این گرجایی که می

نخست، آیا قانون : اثرگذاري به دنبال پاسخ به دو پرسش اصلی است). 315- 1390:314مدر، (
1. Efficacy.
2. Effective.
3. Efficiency.



49در تکاپوي ارتقاي کیفیت قانون:گذارياي بر فلسفه قانونمقدمه

هاي دلیل ویژگیتوان میزان اطاعت یا اعمال قانون را بهرعایت و اجرا شده است و دوم، آیا می
هزینه و . گرددگذاري بازمیقانون» ها و منافعهزینه«به رابطه میان مصوبه دانست؟ معیار کارآیی،
ها و منافع مستقیم مالی اجرا یا تبعیت از مصوبه، بلکه شامل پیامدهاي منافع، نه فقط دربرگیرنده هزینه

).314: 1390مدر، (غیرمادي مانند پیامدهاي روانی و احساسی ناشی از اجرا یا تبعیت از قانون است 
بخشی، کم از سه ویژگی نتیجهشود که دستترتیب، قانونی با کیفیت محسوب میین بد

اما در . هاي ضروري براي قانون، برخوردار باشداثرگذاري و کارآمدي، در کنار دیگر ویژگی
هایی براي قانون در مقابل برخی از دالیل مختلف، چنین ویژگیهاي سیاسی، به برخی از نظام

که گذاري جمهوري اسالمی ایران، چنانازجمله در نظام قانون. بازدرنگ میهاي خاص،ویژگی
هاي ضروري برخی از ویژگی1بودن براي قوانین،بودن یا شرعیشد، ویژگی خاص اسالمیگفته 

.الشعاع قرار داده استها را تحتبراي قانون در سایر نظام

شوراي اسالمیهایی از قوانین مصوب مجلس نقد و بررسی نمونه) 2
ممنوعیت استفاده از ماهواره. یک

مندکردن رفتار شـهروندان ایرانـی   هاي قانونگذاران جمهوري اسالمی، ضابطهیکی از دغدغه
، خاص نظـامی  که گفته شد، این دغدغهچنان. اي استهاي ماهوارهدر خصوص استفاده از شبکه

ن اسالمی را در سـرلوحه حکمرانـی   چون نظام جمهوري اسالمی است که اجراي احکام و موازی
هـاي  ازآنجاکه از نظر بسیاري، دسترسی آزادانـه و بـدون محـدودیت بـه برنامـه     2.قرار داده است

آید، همه اجـزاي نظـام بایـد تـالش خـود را      شمار میبه» مظاهر فساد و تباهی«اي ازجمله ماهواره
3.کار گیرندبراي مقابله و مبارزه با آن به

کارگیري تجهیـزات دریافـت   ضوابط به«گذاري، دو طرح با عناوین هفتم قانونتنها در دوره 
از جانـب نماینـدگان ارائـه    5»هاي پخـش مسـتقیم  شده از ماهوارهاستفادة مدیریت«و 4»از ماهواره

ــد ــت، . ش ــه  «درنهای ــت ب ــانون ممنوعی ــاهواره  ق ــت از م ــزات دریاف ــارگیري تجهی ــاریخ » ک در ت
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر «: اصل قانون اساسی4اصل .1

.»...اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد
ایران موظف است براي نیل به اهداف مذکور در اصل دولت جمهوري اسالمی«: قانون اساسی3طبق قسمتی از اصل .2

ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا و . 1: کار برددوم، همه امکانات خود را براي امور زیر به
.»...مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

: دوره نهم ـ سال سوم ـ تاریخ چاپ(» حریم عفاف و حجابطرح صیانت از «اخیراً مباحثی از این دست با رسیدگی به .3
.مطرح شد) 1394ـ تیر 14341شماره مسلسل (هاي مجلس شوراي اسالمی و گزارش مرکز پژوهش) 516ـ شماره ثبت 3/8/1393
ي نگهبان، این طرح در دوره ششم ارائه شد که به دلیل ایراد شورا. 4/10/1380: ، تاریخ اعالم وصول39به شماره ثبت .4

سیستم قوانین: به نقل از. در دستور کار مجلس هفتم قرار گرفت26/3/1383براي اصالح به مجلس اعاده شد و از تاریخ 
.هاي مجلس شوراي اسالمی، مرکز پژوهش)تارنماي(
.24/3/1385: ، تاریخ اعالم وصول1360به شماره ثبت .5
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مسائلی به شرح زیر در ارتباط بـا قـانون   1.وراي اسالمی رسیدبه تصویب مجلس ش26/11/1373
:کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره قابل طرح استممنوعیت به

شـده، مبتنـی بـر تحلیـل و تعریـف علمـی از پدیـده رواج اسـتفاده از         آیا قانون تصویب-الف
اي توسط شهروندان است؛هاي ماهوارهبرنامه

با این پدیده باید از طریق قانونی و درنظرگرفتن مجازات باشد؟آیا اساساً برخورد -ب
سـازي اخـالق و مبـارزه بـا مفاسـد      درمجموع، آیا مفاد این قانون، با فرض اجرا، به سـالم -ج

)بخشینتیجه(کند؟ اخالقی کمک می
شـده  هاي مقررشده، در رفتار افراد مجازاتآیا در صورت اجراي قانون و اعمال مجازات-د

)اثرگذاري(دیگر شهروندان، تغییري حاصل خواهد شد؟ و
هاي آن، یعنی پیامدهاي مادي و روانی آن، آیا منافع اجراي این قانون در مقایسه با هزینه-هـ

)کارآمدي(توجه بوده است؟ قابل

یافتـه بـه بخـش    هاي دولتی از امتیازات و منـافع تخصـیص  ممنوعیت استفاده بنگاه. دو
خصوصی
آن «: مقرر شده است16/11/1390وکار، مصوب قانون بهبود مستمر محیط کسب27در ماده

ها سهام هاي اجرایی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آندسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه
یافته به توانند از امتیازات و منافع تخصیصالشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمیمدیریتی اعم از سهم

مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هریک از . هاي تعاونی و خصوصی استفاده کنندبخش
.شودها، توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین میاتاق

موجب این قانون، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، جز به«: قانون مذکور مقرر شده است1در ماده .1
با استفاده از نیروهاي «، وزارت کشور موظف شده است 2در ماده . »باشددر مواردي که قانون تعیین کرده است ممنوع می

در تبصره . »ز ماهواره اقدام نمایداآوري تجهیزات دریافت انتظامی و یا نیروي مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع
آوري تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون، یک ماه مهلت جمع«: این ماده تصریح شده است

. »شده در این قانون محکوم خواهند شدهاي تصریحکنندگان به مجازاتاستفادهبعد از انقضاي مهلت مذکور، . باشدمی
کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره، واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع«: این قانون مقرر شده است8ده همچنین در ما

در . »گردندصد میلیون ریال محکوم میمجازات ده تا یکها بهعالوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه
کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره، استفاده«: 9جب ماده مواجراي دیگري که در این قانون ذکر شده است، بهضمانت 

.گردندمحکوم میعالوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدي از یک میلیون تا سه میلیون ریال
پنج حمل، نگهداري، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره، ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدي از یک تا-الف 

.»گردندمیمیلیون ریال محکوم 
به تصویب هیئت وزیران 9/1/1374نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ گفته، آیینقانون پیش11همچنین بر اساس ماده 

آوري تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وزارت کشور جهت جمع«: نامه مقرر شده استاین آیین6ماده در . رسید
.»مقاومت بسیج استفاده نمایدتواند از نیرويیف نیروي انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد میوظا
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ها به سیاستگذاري منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهـ به2تبصره ... 
االجراشدن این قانون، ترتیبات قانونی پس از الزمو نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه

ها و هاي اجرایی در مدیریت شرکتنحوي اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاهالزم را به
هاي خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر مؤسسات بخش

.»...قانون اساسی گردد) 44(وچهارم هاي کلی اصل چهلسیاست
آن مقرر شده است، ناظر به حل دو معضل ساختاري 2گفته و تبصره آنچه در ماده قانونی پیش

یافته دولتی از امتیازات و منافع تخصیصهاي دولتی یا شبهاقتصاد ایران است؛ نخست، استفاده بنگاه
هاي ههاي تعاونی و خصوصی و دوم، مداخله مقامات و نهادهاي دولتی در مدیریت بنگابه بخش

بسا تواند در بازه زمانی شش ماه و چهوجه نمیهیچگفته، بهاجراي احکام پیش. خصوصی و تعاونی
هاي مجلس شوراي اسالمی نیز که در گزارش مرکز پژوهشچنان. تحقق باشدبسیار بیشتر، قابل

این به لحاظ فقدان اطالعات مستند و قابل اتکا مجموعاً میزان اجراي حکم صدر«: آمده است
) الیحه(این ماده، ترتیبات قانونی 2از سوي دیگر، براي اجراي تبصره .ماده، قابل ارزیابی نیست

مداخله و نفوذ . ... به مجلس ارائه نشده است1393موردنظر حکم این ماده تا مرداد ماه 
الن شود و نفوذ مسئوهاي واگذارشده، مکرراً مشاهده میهاي اجرایی در مدیریت شرکتدستگاه

ها از نظر نفوذ همچنین در اداره این بنگاه. هاي واگذارشده ادامه دارداجرایی در اداره بنگاه
).20: 1393جوادي،(» ومرج حاکم استمسئوالن اجرایی، نوعی هرج

شده در این حکم قانونی آمده، منوط به اجراي حلی که براي دو معضل گفتهدو راه
بر، مستلزم اصالحات فافیت اقتصادي است که بسیار زمانهایی از قبیل آزادسازي و شسیاست

نیازهاي متعدد سیاسی، اجتماعی و لحاظ اجرایی، منوط به تحقق پیشساختاري اقتصادي و به
رسد تصویب قانون بتواند به حل معضالت نظر نمیاین بدان معنی است که به . اقتصادي است

ضالت اقتصاديِ مورد بحث از نوعی است که عبارت دیگر، جنس معبه. شده کمک کندمطرح
کردن بسترهاي اقتصادي و اقداماتی از نیازمند اراده سیاسی جدي سیاستگذاران و مجریان، فراهم

در . این دست است و تصویب قانون، کمکی به اجراي فرایندهاي مطلوب یادشده نخواهد کرد
آنچه گفته شد، . تأمل جدي استبخشی و هم اثرگذاري این حکم قانونی محلواقع، هم نتیجه

.گذار به معیارهاي ضروري قانون استتوجهی جدي قانونبیانگر بی

نتیجه
یابد و حکمرانی بر اساس قانون مقبولیت می. چرخدامروزه امور جهان مدرن بر مدار قوانین می

انین متعددي شهروندان در زندگی روزمره خود، ناگزیر از رعایت قو. شوداز طریق آن میسر می
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هر روز مرزهاي . سازدگاه تکلیف رعایت قوانین را با دشواري مواجه میهستند که حجم آن،
دخالت دولت به معناي اعم در زندگی عمومی و خصوصی شهروندان از طریق وضع قوانین و 

انند هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و مها و برنامهشود و سیاستمقررات متنوع، درنوردیده می
گذاري و افزایش توسل مکرر به قانون. کنداینها، بر بال کلمات قانون، راهی به مرحله اجرا پیدا می

قدرت، نفوذ و تأثیرگذاري قوانین و تعدد . مهمی شده استهايحجم قانون، سبب بروز آسیب
داشته اي در امر حکمرانیگذاري باعث شده است نقایص قانون، انعکاس گستردهتوسل به قانون

همین امر، دانشمندان را بر آن داشته است که این پدیده نوظهور را ذیل دانش مستقلی به نام . باشد
هایی است موضوع این دانش، بررسی نظري انواع و اقسام مقرره. بررسی کنند» گذاريفلسفه قانون«

.شودها وارد نظام حقوقی میویژه از طریق پارلمانکه به
ها را دچار ناکارآمدي د از قوانین، باعث کاهش کیفیت قوانین شده است و آناستفادة بیش از ح

فلسفه . ترین موانع حکمرانی خوب شده استامروزه ناکارآمدي قوانین، یکی از مهم. کرده است
ها و فنونی که در این دانش نوخاسته بسط یافته کوشد با استفاده از علوم، نظریهگذاري میقانون

به عبارت دیگر، هدف اصلی این دانش، ارتقاي . براي ارتقاي کیفیت قوانین بیابدحلیاست، راه
هاي ناشی از آسیب. سطح کیفیت قوانین و غرض نهایی آن، ارتقاي سطح حکمرانی خوب است

خوبی مشهود گذاري و درنتیجه، افت کیفیت قوانین در ایران نیز بهتوسل بیش از حد به قانون و قانون
ماندن قوانین همگان از حجم انبوه قوانین و اصالحات مکرر و الغاي سریع و متروكامروزه. است

گذاري بر اقتدار قانون تأثیر جا از قانونهاي نابهاستفاده. دانندکنند و آن را مانع توسعه میشکایت می
گذاري و ونتالش این مقاله بر آن بود تا با معرفی مقدماتی دانش فلسفه قان. نامطلوبی گذاشته است

ها، مسائل و رویکردهاي این دانش تا حدي راه خردمندانۀ ارتقاي کیفیت قوانین را بندي نظریهدسته
ها در عرصه حکمرانی را در تولید قوانین توان رد پاي بسیاري از ناکارآمديتردید میبی. نشان دهد

تواند درنهایت به ت قوانین میتالش براي ارتقاي کیفی. ناکارآمد در نظام تقنینی ایران جستجو کرد
.تحقق آرمان حکمرانی خوب کمک کند
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