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توسعۀ حقوقی ،توسعۀ ملی ایران و چالشهای حکومت قانون
سید مرتضی نبوی ،1سید علی

مرتضویان*2

چکیده
توسعه در کشور ما با فراز و نشیبهای زیاادی روباهرو باود اسا ا ااساام میاومت و ت ربا
تاریخت ایرانیان بیانگر آن اس که توسع ملت با چالشهای اساست مواجه اس ا از گذشته و در
اال ااضر این سؤال در اذهان میومت و بین نخبگان مطرح بود اس که «چرا ایاران آنگوناه
که باید از توسعه ،بهویژ از توسع پایدار ،برخوردار نیس و مانع اصلت پیشارف آن چیسا »ا
در پاسخ به پرسش باال این مقاله متکوشد نشان دهد که مید ترین ماانع توساع ملات ایاران،
مدم استقرار اکوم قانون در کشور اس ؛ بدینسان ،مدمای اصالت ایان مقالاه آن اسا کاه
ریش چالشهای اکوم قانون به توسعهنیافتگت نظام اقوقت بازمتگرددا مطالع ارتباط میاان
مفاهیم اصلت شامل «اکوما قاانون»« ،توساع اقاوقت» و «توساع ملات» باه ایان نتی اه
متان امد که «را توسع ملت ایران از توسع اقوقت کشور متگذرد»ا در این مقاله از چارچوب
نظری و الگوی مفهومت اکوم قانون ،و مفهوم توسع اقوقت اساتفاد شاد اسا  .رهیافا
اصلت این مقاله نگاهت نو به توسع اقوقت مبتنتبر مؤلفههای «نگا به قانون بهمثاب ساامانه»،
«اصالح قانون اساست»« ،تدوین و تنقیح سیاسا هاای کلات ،قاوانین و مقاررا » و «تاممین و
تضیین اقوق بنیادین شهروندی» اس ا

کلیدواژگان
توسع اقوقت ،توسع ملت ،اکوم قانون ،دول اقوقت ،قانون بهمثاب سامانها
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مقدمه
ایران معاصر با دو رویداد سرنوش ساز مواجه بود اس ؛ اولت ،نهض مشروطهخواهت که در آن
جامع مدنت در پت رهایت از استبداد و اکوم قانون بهمنوان رمز پیشرف و ترقت کشور باود؛
دومت ،انقالب اسالمت که طت آن جامعه باهدنباال اساتقالل ،آزادی و جیهاوری اساالمت باودا
دستاورد مهم در نهض مشروطه قانون اساست و متیم آن بهمنوان میثاق ملت و مرجع استقرار
اکوم قانون بودا اگرچه مشروطهخواهان دستاوردهای زیادی داشتند ،آنطور که بایاد ،قاانون
که رمز پیشرف تلقت متشد ،ااکیی نیاف و نظام اقوقت منس م و کارامدی که روابط مردم
و اکوم را در مسیر توسع کشور سامان دهد ،بهدس نیامدا یکت از دستاوردهای مهم انقالب
اسالمت نیز قانون اساست و جیهوری بهمنوان شکل نظام سیاست بودا پیام مهم قاانون اساسات
جیهوری اسالمت ایران نیز تفکیک قوا و ااکیی قانون باودا قسای اخیار اصال  151قاانون
اساست اشعار متدارد« :رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشاور مسااوی اسا »ا در جیهاوری
اسالمت ایران نقش مردم برجستهتر و بر اقوق مساوی مل در فصل سوم تصریح شدا
اما در جیهوری اسالمت ایران نیز با چالشهایت در اکوم قانون مواجهیم که توسع ملات
را تح تمثیر خود قرار داد اس ا چالشهای اکوم قانون هم به قانون اساست ،هام باه تاورم
قوانین و مقررا و تعارض در آنها ،هم به ناکارامدی و فساد نظاام اداری و مادم رمایا اقاوق
اداری مردم و هم به مدم تضیین میلت اقوق شهروندی در ابعااد مختلاآ آن برماتگارددا باا
ارزیابت چالش های اکوم قانون و مفهوم توسع اقوقت به این نتی ه مت رسیم که موقعت باه
وضعی ااکیی قانون مترسیم که در کشور «توسع اقوقت» تحقق یابادا در نتی اه توساع
اقوقت موجب ااکیی قانون بهنحو مطلوب و ااکیی قانون هم موجب توسع ملت در ابعااد
مختلآ آن متشودا ازاین رو فرضی این مقاله آن اس که شرط دستیابت به توسع ملت ،تحقاق
توسع اقوقت در کشور اس ا
تبیین روابط میان سه مقول اکوم قانون (و چالشهای آن)« ،توسع اقوقت» و «توساع
ملت» مهمترین نوآوری این مقاله بهشیار متآیدا گذشته از این ،نگا به اکوم قانون باهمثابا
«سامانه» که محصول آخرین دستاوردهای مصر اطالما و ارتباطا اس  ،از دیگر نوآوریهاای
این مقاله محسوب متشودا
در این مقاله بر این نکته تمکید شد که نظام اقوقت برخاسته از قوانین موضومه که رواباط
شهروندان و مردم و اکوم را تنظیم متکند ،باید بهنحاوی تحاول و توساعه یاباد کاه مواناع
پیشرف هیهجانبه را برطرف سازدا به دیگر بیاان ،محاور بحار در ایان مقالاه بیاان چیساتت
«توسع اقوقت» با تمکید بر «اکوما قاانون» و نقاش آن در توساع ملات اسا کاه ضاین
پرداختن به ابعاد و ارکان آن بهویژ اکوم قانون متکوشیم به این پرسش نیز پاسخ دهیم که
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الگوی توسع اقوقت در ایران کدام اس  ،و غلبه بر چالشهای اکوما قاانون چاه نقشات در
ارتقای توسع اقوقت ایفا متکندا

مبانی نظری
در این بخش پس از مروری بر تاریخچ تئوری اقاوقت ،مفااهیم مارتبط باا اکوما قاانون و
نظری اکوم قانون در اندیش کان توضیح داد متشودا بعد از آن الگوی مفهاومت اکوما
قانون را براسام چارچوب مفهومت اکوم قانون ارائه ماتشاودا پاس از آن باه بیاان مفهاوم،
سرمای اجتیامت ،سرمای اقوقت ،توساع اقاوقت و توساع ملات ماتپاردازیما سا س رابطا
اکوم قانون ،توسع اقوقت و توسع ملت را توضیح متدهیما

 .1مروری بر تاریخچۀ تئوری حقوقی
مروری بر تاریخچ تئوری اقوقت ،این مسئله را روشن متکند که «اکوم قانون» از دیار بااز
در جوامع بشری مطرح بود اس ا البته این موضوع ،نافت اکوم های خودکامه و باتامتناا باه
قانون و اقوق در طول تااریخ نیسا ا در کشاورهایت کاه ادیاان توایادی – ابراهییات مثال
یهودی  ،مسیحی و اسالم اکوم داشتهاند ،ااکیی اقوق شرع ( )canonکامال جدی باود
اس ا در این کشورها باید ااکام خدا (شریع ) برای اشخاص ،روابط بین اشخاص ،رواباط باین
اکوم و مردم و خود اکوم  ،جاری و ساری شودا 1مروری بر کتااب تااریخ مختصار تئاوری
اقوقت در غرب 2نشان متدهد در این کشورها در مقطعات مبناای اکوما  ،اقاوق و قاانون،
«اقوق طبیعت» بود و منشم خدایت داشته اس ا در دورۀ روشنگری بهتدریج «اقوق طبیعت»
با مبنای مقل و مصلح میومت جایگزین«اقوق طبیعت» با منشام الهات شادا «مارف» یعنات
امیالت که در جامعه تکرار و مورد پذیرش مقالنت جامعه اس  ،نیاز منشام برخات قاوانین شادا
وقتت به دورۀ الک ،هابز ،مونتسکیو مترسیم« ،قرارداد اجتیامت» بهمناوان خاساتگا اکوما
بهجای «منشم الهت» اکوم قرار متگیردا در تاریخ تئوری اقوقت با «قانون اساسات» مواجاه
متشویم که برخت ،نوشته و برخت نانوشته اس ا قانون اساست نوشته در اروپای قار ای و قانون
اساست نانوشته در اوزۀ آنگلو – امریکن مطرح شد اس ا 9قانون اساست ،بهنومت هیان قرارداد
اجتیامت یا «میثاق ملت» اس که مردم روی آن توافق میومت متکنند و تیاامت قاوانین بایاد
1ا راک :تیرنت1939،ا
2ا راک :کلت1932 ،ا
3. See: Legal System of Civil Law in the Netherlands
)(www.dutchcivillaw.com/content/legalsystem011.htm
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براسام و مطابق آن وضع و تصویب شودا در قانون اساست ،اقوق آااد مل  ،اقوق میاومت و
اقوق بین الیلل پیشبینت متشودا 1در هیین دور اس که بهتدریج «تفکیک قوا» باهمنظاور
افظ ااکیی مردم و جلوگیری از اکوم اشخاص یا گرو ها یا یاک قاو مطارح ماتشاود و
روند تکاملت را طت متکندا

 .2مفاهیم و اصطالحات
 .1 .2مفاهیم مرتبط با حکومت قانون
در بررست مفهومت «اکوم قانون» به مباراتت مثال «ااکییا قاانون» و «دولا اقاوقت»
برمتخوریم که با تسامح متتوان گف معادل یکدیگرنادا بارای روشان شادن بیشاتر موضاوع،
دربارۀ مفاهییت چون اقوق و ااکیی یا اکوم قانون ،و نیز مفاهیم اقوق و فلساف اقاوق
مانند «مبنای اقوق»« ،هدف اقوق» و «قامدۀ اقوقت» را توضیح متدهیما
حاکمیت قانون؛ اجیاع اداقلت را که شرط شناساایت «مفهاوم» ااکییا قاانون اسا ،
متتوان در دو گزار صور بندی کرد :اول اینکه اکوم باید به شیو ای مقالنت تصییم گیارد
و میل کند ،بدینمعنت که تصیییا و امیال تصیییا باید بار مبناای «دالیال »Reasons -
باشد ،و دوم اینکه دالیل به یک معنا باید «قانونت »Legal -باشد (مرکز مالییری)92 :1931 ،ا
ظاهرا «ااکیی قانون» مبار گویایت نیسا  ،زیارا در مباار «ااکییا قاانون» نقاش
اکوم یا دول به معنای مام آن ،نادید گرفته شد  ،دراالتکه در تعریآ آن به نقش اکوم
اشار شد اس ا در مورد لفظ قانون ( )Lawباید گف که ( )Lawغیر از قانون معنای اقوق هم
متدهدا لفظ اقوق امم از قانون اس و به قوانینت که توسط مرجع قانونگذاری (قوۀ مقننه) در
دول (اکوم ) تصویب متشود ،اقوق موضومه متگویندا ازاینرو مبار «اکوم قانون» یاا
«اکوم اقوق» از ااکیی قانون رساتر اس و متتوان بهجای آنها از «دول اقاوقت» نیاز
استفاد کرد که در این ترکیب به نقش دول (اکوم ) در اجرای اقوق تصریح شد اس ا
در ادبیا اقوقت آلیان از  Rechtsstaatبه معنای «دول اقوقت» (ویژ  )10 :1935 ،و در
ادبیا اقوقت فرانسه از  Etat de droitبه معنای «دول محدود به اقوق» (ویاژ )01 :1935 ،
استفاد شد اس ا
حقوق؛ وقتت واژۀ «اقوق» بهکار مت رود ،قوامد الزام آور کاه اجارای آن از طارف اکوما
(دول ) ضیان شد اس به ذهن متبادر متشودا در اداماه ،باه دو تعریاآ از اقاوق ،یکات از
کاتوزیان و دیگری از محید راسخ ،متپردازیما

1ا راک :کاتوزیان1911 ،ا
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در تعریآ اقوق متتوان گف « :م یومه ای از قوامد الزامآور کلت اس که بهمنظور ای ااد
نظم و استقرار مدال  ،بر زندگت اجتیامت انسان اکوم متکناد و اجارای آن از طارف دولا
تضیین متشود»ا وظیف دول قانونگذار نیز در این جیله خالصه متشود« :تاممین صالح از را
اجرای مدال » (کاتوزیان)000 : 1910 ،ا
اقوق به معنای مام «تیشی ( ،)Regulationمقتدراناه ( )Authoritativeو رواباط جیعات
انسانها» اس ا نظام اقوقت برای میلت ساختن کارامد هدف مزبور (تیشی یا تنظیم و کنترل
روابط اجتیامت به معنای ماام کاه دربرگیرنادۀ تیاامت رواباط اقتصاادی ،سیاسات ،فرهنگات و
اجتیامت اس ) بهتدریج و در طول زمان م یومهای از مفاهیم ،قوامد ،اصول ،رویهها و نهادهای
مختلآ را درون خود جای داد اس ا آن مناصر نیز بر پایههای تئوریک قرار دارند و بهنحوی از
انحا از فرهنگ و باورهای جامعهای که بر آن ااکم اس ریشه متگیرد و تالش متشاود تاا بار
آن پایه موجه ( )Justifiedشود (کلت)11 :1932 ،ا
هدف حقوق؛ هدف اقوق از دیدگا فردگرایان و دانایاانت کاه باه منفعا اجتیااع توجاه
دارند ،یکسان نیس و پیروان هر یک از آن دو گارو نیاز درباارۀ ایان مسائله مهام باه توافاق
نرسید اندا ویلت ،استاد فرانسوی ،در مقام خالصه کردن نظرها ،هدفهای سهگان اقاوق را بار
مبنای فردگرایت« :امنی  ،رضای و آزادی فردی» و بر مبناای منفعا اجتیااع« :نظام ،صالح
اجتیامت و ارک و تعالت انسانی یا توسعه» متداندا
او متافزاید که «مدال و برابری» را باید بر این هدفها افزودا از جیع هادفهاای مشاابه و
مشترک متتوان نتی ه گرف که هدف قوامد اقوق یکت از سه امر زیر دانسته شد اس :
امنی اقوقت ،مدال و ترقت اجتیاع و مدنی (کاتوزیان)050 :1935،ا

 .2 .2برخی مفاهیم دیگر
الگوی مفهومی حکومت قانون؛ الگوی مفهومت اکوم قانون الگویت اس که مؤلفههای آن
از چارچوب مفهومت اکوم قانون ،بهدس متآیدا
سرمایۀ اجتماعی؛ سرمای اجتیامت اغلب ناظر بر شکل گیری گرو هاای غ ی ردولتات
اس و دو شکل اساست دارد :یکت سرمای اجتیامت درون گروه ت هیچون خانواد  ،قوم و
قبیله و دیگری سرمای اجتیامت برون گروهت مانند صنآ ،ان ین و بسیج (جاوید:1932 ،
 09و )02ا
سرمایۀ حقوقی؛ سرمای اقوقت شامل نظم ،ااکیی قانون ،وضع مدنت ،اقاوق متقابال،
مسئولی متقابل ،اوزۀ خصوصت و میومت ،جرائم و دول اس (جاوید)09 :1932،ا
توسعۀ حقوقی؛ تحول نظام سیاست – اقوقت به نظامت کاه در آن اقاوق بنیاادی ،مادال ،
آزادی و امنی اقوقت شهروندان تممین و تضیین شود و به قانون بهمثاب «سامانه» نگریسته شودا
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توسعۀ ملی؛ تحاول رواباط اجتیاامت و شاکوفایت اساتعدادهای فاردی و اجتیاامت ملا
معطوف به ارزشهای فرهنگ ملتا

 .3نظریۀ دولت حقوقی (حکومت قانون) در اندیشۀ امانوئل کانت
مفهوم دول اقوقت در قالب نظری اقوق طبیعات تاا ااد زیاادی در نوشات امانوئال کانا ،
اندیشیند آلیانت (1121 -1351م) ت لت یاف که به اق باید او را پدر معنوی دولا اقاوقت
( )Rechtsstaatقلیداد کردا کان این واژ را در مبار خاصت بهکاار نبارد اسا و بارای ایان
منظور باید ایدۀ «جیهوری» او را کاویدا دول جیهوری در نظر او دولتت اس که در آن اقوق
ااکم اس  ،دولتت که در آن امیال قدر سیاسات براساام قاانون اسا و ناه خودسارانها در
نگرش کان  ،دول «ت یع افراد بسایاری در تبعیا از قاوانین اقاوقت اسا » و تنهاا دولا
مبتنتبر نیایندگت ،دول واقعت بهشیار مترودا در این ا باید دق شود که کان به مشارومی
قوانین تمکید خاصت دارد ،بدینمعنا هر قانونت تبعی شهروندان را در پت نداردا در واقع ،قدر
قانونگذار فقط مت تواند متعلق به ارادۀ متحد مردم باشدا پس چون این اراد منشم تیامت اقوق
اس  ،بهیقین نیت تواند به کست زیان برساندا به نظر این اندیشایند ،میال ویاژ ای کاه بیاانگر
ایا سیاست دول اس قانون اسا  ،یعنات هن اار میاومت و انتزامات کاه باا ارادۀ مقالنات
شهروندان متحد ای اد و تصویب شد باشد (ویژ )10 :1935،ا
قانون اساسی مدنی؛ قانون اساست مدنت که شالودۀ تمسیس اکوم جیهوری اسا  ،بار
سه اصل استوار اس  :نخس  ،آزادی برای تیامت امضای جامعه (باهمناوان انساان)؛ دوم ،اصال
تعلق هر فرد به قانون میومت یگانه (بهمنوان اتباع)؛ و سوم ،اصل برابری افاراد در مقابال قاانون
(بهمنوان شهروندان)ا در اندیش کان  ،سه منصر بنیادین دول اقوقت یعنت تضیین ااقهاا و
آزادیهای بنیادین شهروندان ،قانون مداری و برابری را مت توان یاف  ،هرچند ارتباط منسا م و
نظاممند میان آنها برقرار نشد اس (ویژ )11-13 :1935 ،ا
تفکیک قوا؛ کان بر هیان زمینهای به موضوع تفکیک وظایآ نهادهای قانونگذاری ،اجرایت
و قضایت متنگرد که در اندیشههای منتسکیو متتوان دید ،باا ایان تفااو کاه در آثاار کانا ،
استقالل نهاد قانونگذاری از نهاد اجرایت از برجستگت ویژ ای برخوردار اس ا به باور او ،تنهاا در
نظام اکومتت که بر تقسیم قوای سهگانه استوار اس  ،ارادۀ میوم مردم بهصور قانونت متبلاور
مت شود که خصل اقوقت داردا بنابراین ،از دیدگا وی ،فقط نظاام جیهاوری شایساته مناوان
اکوم مدنت اس  ،زیرا در این نظام هیگان پیرو قانون هستندا در برابری نیاز مفهاوم شاکلت
برابری شهروندان در مقابل قانون موردنظر کان اس  ،البته با این قید کانا مفهاوم لیبارال از
برابری را در مقابل دیدگا های فئودالت و سوسیالیستت ارائه متدهد (ویژ )10-13 :1935 ،ا
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 .1 .3الگوی مفهومی حکومت قانون
با استفاد از مفاهیم مرتبط با اکوم قانون ،نظری اکوم قانون در اندیش کان و برخت
مفاهیم دیگر ،الگوی مفهومت اکوم قانون بهدس متآید:
1ا تفکیک قوا که در ساختار اکوم و قانون اساست پیشبینت شد اس ؛
2ا قوای مقننه و قضاییه مستقلاند؛
9ا قانونمداری محور میل قوۀ م ریه اس و قوۀ م ریاه فقاط در چاارچوب قاوانین و
مقررا صالای اجرایت و دخل و تصرف در امور شهروندان را دارد؛
1ا اکوما  ،امنیا شااهروندان را از نظاار اقااوقت تضاایین ماتکنااد و شااهروندان در
دسترست به اقوق و آزادیهای خود مورد ایای اکوم هستند؛
0ا مدال و برابری در امر قانونگذاری ،قضاا و در اجارای قاانون رمایا ماتشاود و نیاز
کیفی قوانین از طرف اکوم تضیین متشودا
و در نهای در رویکرد جدید ،الگوی مفهومت اکوم قانون را متتوان بهصور زیر ترسیم
کرد:
نمودار  .8الگوی مفهومی حکومت قانون

 .4مفهوم توسعۀ حقوقی
امروز میدۀ مباار توسع اقوقت 1در اوزۀ جامعهشناست اقوق مطرح متشود (شریفت،
1. Legal Development
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)0 :1933ا جامعه شناست اقوق به ارتباط اقوق با جامعه ماتپاردازد؛ باه ایان صاور کاه از
دیدگا بعضت جامعهشناسان اقوقت ،اقاوق باهمناوان ابازاری بارای تنظایم و کنتارل رواباط
اجتیامت نیتتواند به موامل و پدید های اجتیامت بیگانه و بتامتناا باشادا بناابراین توجاه باه
نقش موامل اجتیامت در شکلگیری اقوق و نسب اقوق و جامعه از مهمترین موامال مطارح
در جامعهشناست اقوقت اس ( ،)Constable, 2007: 76البته برخات جامعاهشناساان اقاوقت
مثل نون و سلزنیک 1معتقدند که توسع اقاوقت مساتقل از تحاوال اجتیاامت اسا و ایان
توسع اقوقت اس که منشم انواع دیگر توساعه مثال توساع سیاسات ،اقتصاادی و اجتیاامت
متباشد (شریفت)10 :1933 ،ا وبر نیز برای اقوق نومت مقالنی قائل اس و مقالنی را دلیال
استقالل و پویایت اقوق متداناد (شاریفت)05 :1933 ،ا دیویاد تروباک 2از متخصصاان ااوزۀ
اقوق و توسعه نیز از مدافعان نظری وبر اس ا او معتقد اس رسیدن به نیون آرمانت از اقاوق
که هیان اقوق مدرن و مبتنتبر مقالنی اس  ،مت تواند نقشت مؤثر در توسع جامعاه داشاته
باشد (شریفت)02 :1933 ،ا تروبک در تعریآ اقوق مدرن متگوید :اقوق مادرن ساه ویژگات
منحصربهفرد دارد؛ اول ،نظامت از قوامد اس ؛ دوم ،شیو ای برای هدفیند کاردن امیاال انساان
اس ؛ سوم ،هیزمان هم جزیت از دول ملات اسا و هام مساتقل از آن ماتباشاد ( Trubek,
)1972:4ا او معتقد اس اقوق مدرن قوامدی مام و فراگیر اس  ،به این معناا کاه بارای هیا
انسانها بهصور برابر وضع شد اس ( )Trubek, 1972: 5رویکرد دیگری نیز بر ارتباط متقابل
میان اقوق و تغییرا اجتیامت در قالب رویکرد دوجانبهنگر باه توساع اقاوقت مطارح اسا
(شریفت)01 :1933 ،ا رابر سایدمن 9معتقد اس که تغییرا اجتیامت و فرهنگت متتواند بار
روند قانونگذاری تمثیر بگذارد و اکوم نیاز باا وضاع قاوانین مات تواناد تغییارا اجتیاامت و
فرهنگت ای اد کند ()Seidman, 1975: 643ا
ت ربیا جهان و کشور خودمان ااکت از آن اس که هام تغییارا اجتیاامت بار توساع
اقوقت تمثیرگذار اس و هم توسع اقوقت به تحوال اجتیامت و توسعه مادد ماترسااندا اماا
آسیب شناست وضع اکوم قانون و توسعه در ایران ااکت از آن اس که مهمترین و مؤثرترین
را غلبه بر موانع توسع ملت ،تحقق توسع اقوقت اس ا بدینسان ،توساع اقاوقت باهمناوان
یکت از لوازم و اقتضائا جامع توسعهیافته ،هم موجب برطرف شدن چالشهای اکوم قاانون
در ایران متشود و هم مسیر توسع ملت را هیوار متسازدا
از منظر باال ،توسع اقوقت از جیع دو مقوله تشکیل ماتشاود؛ اول ،شاکلگیاری بنیادهاا
شامل ای اد نظام ااکیی قانون و تحول ساختارها به لحاظ ماهوی و شاکلت؛ دوم ،ااتارام باه

1. Nonet and Selznick
2. David M. Trubek
3. Robert Seidman
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دموکراست ،اقوق بنیادین بشر ،تممین اقوق اقلیا و توزیاع ثارو و مناابع کاه از الزاماا و
اقتضائا مدال اس (شریفت)30 :1933 ،ا
توسعۀ حقوقی؛ هیانطورکه مشاهد متشود ،شا بی و بنیااد توساع اقاوقت ،اکوما
قانون با رویکرد جدید و ااترام به دموکراست ،اقوق بنیادین بشر و مدال  ،از الزاما آن اس ا

 .5تبیین رابطۀ حکومت قانون ،توسعۀ حقوقی و توسعۀ ملی
بهطور تفصیلت توضیح مت دهیم که اکوم قانون در جیهوری اسالمت ایران با چه چالشهایت
روبهروس ا با مالاظ چالشهای اکوم قانون و تعریفت که از «توسع اقوقت» ارائ شد ،باه
این نتی ه مت رسیم که در صورتت اکوم قانون بهنحو پایدار و مطلوب مساتقر ماتشاود کاه
توسع اقوقت در کشور محقق شودا از طرفت توسع ملت پایدار منوط به اکوما و ااکییا
قانون در کشور اس ا
جامعه شناسان اقوقت اقوقدانان با تمکید بر نومت اقتادار از بااال و جامعاهشناسات اقاوقت
جامعه شناسان با تمکید بر نومت تحارک و جنابش از پاایین ،هار دو معتقاد باه امکاان توساع
اجتیامت با محوری اقوق و قوانین در جامعهاند (جاوید)02 :1932 ،ا
یکت از بزرگترین تفاو های فرهنگ شرقت و غربت ،تبادیل سارمای باالقوۀ اجتیاامت باه
سرمای بالفعل اقوقت از مسیر قانونگذاری اس ا در میاوم دموکراساتهاای غربات ایان مسایر
بهخوبت طت شد و در میوم اکوم های شرقت [از جیله ایران ]1این را ناقص طات شاد یاا
ناتیام رها شد یا به ظاهر رمای مت شودا اال آنکه رسیدن به توسع اجتیامت که براینادی از
م یوم سرمای اجتیامت و سرمای اقوقت جامعه اس  ،بدون منصر سازندۀ مورد اخیر ،یعنات
دول و قانون مطابق این نوع سرمایهها ،نامیکن اس ا به دیگر سخن ،بدون سرمای اقوقت 2باه
آن سبب که میال امکان نهادینه سازی سرمای اجتیامت 9و در نتی ه تداوم و بقای ضیان شادۀ
آن وجود ندارد ،سرمای اجتیامت به توسع اجتیامت در جامعه نیتان امد (جاوید)01 :1932 ،ا
در برنام سازمان ملل «ااکیی قانون» ،از سنگ بناهای اکیرانات ماردمسااالر کاه قاادر
اس رشد و توسع پایدار و هیهجانبه را بهبار آورد ،محسوب شد اس ا
در جهان مطالعا زیادی در زمین توسعه ان ام گرفته که در اکثر قریب به اتفاق آنها نقاش
قانون کامال برجسته اس ا در این مطالعا قانون و توسعه را دو موضوع تفکیکناپذیر متداننادا
در یکت از اسناد سازمان ملل مربوط به سال  2553میالدی ،تخیاین زد شاد کاه بایش از 1
1ا مبار [از جیله ایران] از نویسندگان مقاله اس ا
2ا مطابق تعریفت که در بخش تعاریآ و اصطالاا ذکر شدا
9ا مطابق تعریفت که در بخش تعاریآ و اصطالاا ارائه شدا
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میلیارد نفر از جیعی دنیا خارج از پوشاش و ایایا قاانون زنادگت ماتکننادا ایان مسائله
بدان معناس که این جیعی از امنی جانت ،مالت ،اقوق کار و شاغل برخاوردار نیساتند و در
نتی ه فضای ناامنت ،آسیبپذیری ،ترم و واش بر آنها ااکم اس ا فقدان اکوما قاانون و
مدال مسئلهای بنیادی اس  ،زیرا در نبود اکوم قانون ،برخورداری از هر اق دیگاری مثال
توسعه امکانپذیر نیس ا برای توسع پایدار و ریشهکن کردن فقر ،اکوم قانون ،پاسخگویت و
شفافی  ،نقش ایاتت دارند و ضروری هستندا اکوما قاانون موتاور محرکا توساعه و رشاد
هیهجانبه اس ا اکوم قانون در برخت مطالعا بهمنوان تنها را ال مبارز با فساد و کااهش
آن معرفت شد اس و در این مسئله اختالفت نیس که فساد ضد توساعه میال ماتکناد و از
مهمترین موانع را توسعه بهشیار متآید )(Trubek, 2003: 5ا به این ترتیب روشن متشود کاه
چالشهای اکوم قانون با توسع اقوقت برطرف متگردد و چون توسع ملت مستلزم استقرار
اکوم قانون اس  ،پس توسع اقوقت به توسع ملت متان امدا

 .6قانون بهمثابۀ سامانه
درونت شدن و استقرار قانون در جامعه محصول نهادهای جامعهپذیری و نظامهای نظارتت اسا
که از مناصر اساست تکنیکهای انضباطت بهاساب مت آیندا انضباط و نظاار از ابعااد اساسات
جهان مدرن اس ا هیگام با پیدایش جوامع مدرن ،شیو ها و روشهاایت بارای تنظایم رفتاار و
ااال افاراد و رواباط میاان آنهاا باهوجاود آماد اسا کاه در تحلیال بسایاری از متفکاران
جامعه شناست مانند وبر ،فوکو و گیدنز ،تحا مناوان مفهاوم «انضاباط» مشاخص شاد اسا
(رضایت و مباداللهت)1903 :31 ،ا
انضباط ،1تکنیک های خاص یا شکل خاصت از قدر اس که در مراکاز و نهادهاایت مانناد
زندان ،مدرسه ،پادگانها ،کارخانهها ،خانواد و اتت خیابانهای شهر بر بادن و کارکردهاای آن
امیال متشودا «قدر انضباطت با نظار و کنترل جزء جازء رفتاار و اااال افاراد ،اقتصااد و
کارایت نیروهای بدن را تضیین متکندا انضاباط ،بادنهاای فرماانبردار ،تیارینکارد و مطیاع
متسازد ،بهطوریکه نیروهای بدن را (در قاموم اقتصادی فاید مندی) افزایش متدهد و هیین
نیروها را (در قاموم سیاست اطام ) کاهش متدهد» (فوکاو)112 :1913 ،ا باهنظار ماترساد
فوکو واژۀ «سامانه» 2را برای این «قدر انضباطت» برگزید اسا ا ساامانه ،آنگوناه کاه فوکاو
بهکار برد اس  ،معیوال به سازوکارهای گوناگون نهادی ،فیزیکت ،اداری و ملیت اشار دارد کاه
برای تسهیل و تداوم امیال قدر در بدن اجتیامت بهکار مترودا (ویکتپدیا)ا فوکو هیچنین از

1. Discipline
2. Dispositif
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«اکوم رانت» 1سخن متگوید که دول ها به کیک آن متکوشند شهروندانت تربی کنند کاه
افرادی شایسته باشند؛ برای تحقق سیاس های آن دول ها و هیچنین رویههاایت انتظاامیافتاه
(منشها ،خردمندیها و فنون) کاه باهواساط آن ساوژ هاا ماورد ااکییا قارار ماتگیرناد
)(Mayhew, 2004ا
در اکوم رانت فوکو ،قوانین و مقررا در قالب «سامانهها» در جامعه جریان پیدا متکنند
و بهنومت از اکوم مرکزی زدایت متشود (رضایت )21 :1939 ،و با مشارک و نظار ماردم،
نظم و انضباطت برقرار متشود که هم مدیری داناشمحاور دولا و هام رضاای و مشاارک
داوطلبان مردم را در پت داردا برای تقریب به ذهن متتوان از سامان «اسنپ» یاد کرد که رابط
بین متقاضت خودرو ،رانندۀ خودرو ،مبدأ ،مسیر ،مقصد ،زمان تقاضا ،آغاز و پایاان ارکا  ،نار
کرایه را برقرار متسازد و امتیاد و رضای متقاضت و رانناد را تاممین ماتکنادا بارای ای ااد و
تداوم انواع شبکههای ارتباطت در جامعه ،استقرار دول یک ارچ الکترونیک نقشت تعیینکنناد
دارد ،بدینمعنا که دول یک ارچ الکترونیاک ماتتواناد از گساترش ساامانههاا ایایا کناد،
زیرساخ ها ی ارتباطت آن را فراهم آورد و بر میلکرد آنها در جه جلوگیری از تخلفا  ،جلاب
امتیاد و رضای مردم و برقراری انضباط اجتیامت نظار کندا

چالشهای حکومت قانون در جمهوری اسالمی ایران
با دق در الگوی مفهومت اکوم قانون ،به این نتی ه مترسیم که چالشهای اکوم قانون
به یکت از مراجع زیر برمتگردد :قانون اساست ،سیاس های کلت ،قوۀ مقننه ،قاوۀ قضااییه ،قاوۀ
م ریه ،سایر مراجع و مردما
با توجه به اینکه اکوم قانون بنیاد توسع اقاوقت اسا  ،بارای دساتیابت باه مواناع توساع
اقوقت ،در این بخش ،چالشهای اکوم قانون در جیهوری اسالمت ایران بررست متشودا

 .1چالشهای حکومت قانون در ارتباط با قانون اساسی
باثبا ترین و بادوامترین قانون هر کشور ،قانون اساست آن اس ا در مین اال میکان اسا در
اثر تحوال اجتیامت ،فرهنگت و ملیت در جهان یا در یک کشور و پدید آمدن نیازهاای جدیاد،
ضرور بازنگری و اصالح قانون اساست ااسام شودا معیوال این اصالاا  ،جزیات و در ماوارد
معدودی از اصول قانون اساست ان ام ماتگیاردا در جیهاوری اساالمت ایاران د ساال پاس از
تصویب قانون اساست اولیه ،اواخر میر اضر اماام نیااز باه باازنگری و اصاالح قاانون اساسات
مصوب سال  1903ااسام شدا
1. Governmentality
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از بازنگری و اصالح اولی قانون اساست در سال  1903تااکنون اادود  95ساال ماتگاذردا
مشاهدا  ،ت ربیا و تاممال در اختالفاا داخلات باین کاارگزاران و الینحال مانادن برخات
مشکال و معضال کشور ،این فکر را تقوی متکند که ریش این مشکال به برخات ناواقص،
ابهاما  ،سکو ها و هی وشانتها در تعادادی از اصاول قاانون اساسات برماتگاردد و اصاالح و
بازنگری و اتیام آن مت تواند رافع اختالفا  ،ارتقای کارامدی و پیشرف ساریعتار کشاور شاودا
اینک برخت از اصول قانون اساست مصوب سال  1903که منشم اخاتالف باین قاوا و در نتی اه
موجب چالش در اکوم قانون شد اس  ،به تفکیک هر قو بیان متشودا ادمای این مقاله آن
اس که با شناسایت این چالش ها و اتخاذ تدابیر الزم برای رفع آنها را بر توساع اقاوقت و در
نهای توسع ملت هیوار خواهد شدا
 .8 .8اصول چالشآفرین در ارتباط باا قاوۀ میریا ؛ اصاول  ،120 ،129 ،110 ،119و
 ،193اصول چالشآفرین در ارتباط باا قاوۀ م ریاه اسا ا اصال  119مرباوط باه «مسائولی
رئیسجیهوری در اجرای قانون اساست» اس ا1
 .6 .8اصول چالشآفرین در ارتباط با قوۀ مقنن ؛ اصاول  32 ،10 ،12 ،11و  30از ایان
دس اس ا
 .9 .8اصول چالشآفرین در ارتباط با قوۀ قضایی ؛ اصاول 101 ،100 ،105 ،101 ،100
و  111از این دس اس ا

 .2چالشهای حکومت قانون در ارتباط باسیاستهای کلی
سیاس های کلت که در اال ااضر ابالغ شد  ،مفصل و طوالنت و قریب به  155بند اسا و در
برخت موارد وارد ایط اجرایت و تقنینت شاد و از االا کلات خاارج شاد اسا ا باهماالو
سیاس های کلت به این تفصیل قابل نظار هم نیس ا بهنظر نویسندگان این مقاله این ایراد تا
ادودی وارد اس و مقام رهبری هم در دورۀ جدید خواساتار باازنگری در سیاسا هاای کلات
گذشته و آسیبشناست آنها شد اندا

 .3چالشهای حکومت قانون در ارتباط با قوۀ مقننه
«قوانین موضومه» یعنت مصوبا م لس شورای اسالمت که به تمیید شورای نگهباان ماترساد،
نظام اقوقت کشور را مت سازدا نظام اقوقت اگر از قوانین جامع ،شافاف ،بادون ابهاام ،باثباا ،
مادالنه ،واقعبینانه ،آیند نگر ،منس م و یک ارچه تشکیل شود ،پشتوان کارامدی و سالم نظاام
1ا راک :مهرپور1915 ،ا
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سیاست خواهد بود و تمثیر فوقالعاد ای در تسهیل و بهبود رواباط ملا  -ملا و دولا  -ملا
خواهد داش ا روند فعلت قانونگذاری در م لس شورای اسالمت ،نهتنها به شکلگیری یک نظاام
اقوقت کارامد من ر نشد و نیتشود ،بلکه نظم اقوقت را هر روز بیشتر به هم متزندا به تعبیر
یکت از نیایندگان مردم« ،م لس به ماشین تولید قوانین بعضا بتخاصی تبادیل شاد اسا »
(مرکز مالییری)1931 ،ا
معیوال قانونگذاری در کشور بدون ارزیاابت کارشناسات ضارور هاا و پیامادهای آن ان اام
مت گیرد؛ آمار قوانین ،بدون توجه به کیفی آن افزایش متیابد (پدیدۀ تورم تقنینت) و تصاویب
اصالایهها و الحاقیه های مکرر برای قوانین ،نظام اقوقت را بیش از اناداز فرباه ماتکناد و باا
انبوهت از مفاد مشابه و هی وشان و بعضا متعارض مواجه متکند (مرکز مالییری)1931 ،ا

 .4چالشهای حکومت قانون در ارتباط با قوه قضائیه
طبق قانون اساست ،قوۀ قضاییه مسئول اسن اجرای قوانین در کشور اسا (بناد  9اصال  ،)100در
نتی ه تضیین «اکوم قانون» با قوۀ قضاییه اس ا اگر قوانین و نظاام اقاوقت کاراماد باشاد و قاوۀ
قضاییه نیز سالم و کارامد و پاسخگو باشد ،قامدتا اکوم قاانون باهخاوبت برقارار ماتشاود ،جلاوی
قانونشکنت و مفاسد گرفته متشود ،امنی اقتصادی ،سیاست و اجتیامت ااکم متشود ،آزادیهاای
قانونت و اقوقت مردم تممین متگردد و پیشرف و توسع کشور سرم بیشتری پیدا متکندا
آسیبشناست اکوم قانون در ارتباط با قوۀ قضاییه را متتوان در مناوین زیر خالصه کرد:
قوانین و نظام اقوقت ،اشکاال ساختاری ،اشکاال نیروی انسانت ،قسی اجارای ااکاام و
فناوری اطالما (در قسی قضایت و م یومههای مرتبط با قوۀ قضاییه مثل ثبا شارک هاا،
ثب اسناد و امالک کشور وااا)ا

 .5چالشهای حکومت قانون در ارتباط با قوۀ مجریه
با استفاد از شاخص اکوم قانون که «پروژۀ جهانت مدال » 1آن را برای اادود  155کشاور
تولید متکند و دارای هش مؤلف اصلت و  11زیرمؤلفه اس  ،مشاهدا و ت ربیا چالشهاای
اکوم قانون در مورد قوۀ م ریه مبار اند از :باز نبودن و مدم پاسخگویت ،مدم رمای اقاوق
اداری مردم ،فساد ،فرایند غیرشفاف اداری و نهادینه و ناکارامدی دول الکترونیکا

 .6چالشهای حکومت قانون در ارتباط با سایر مراجع
غیر از م لس شورای اسالمت که قانون متگذارند ،بهجز قوۀ م ریه که مقررا و آییننامه وضع
1. www.worldjusticeproject.org
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متکند و غیر از قوۀ قضاییه که واد روی ناشت از دیوان ماالت قضاایت آن در اکام مقاررا
اس  ،مراجع دیگری دس به وضع قوانین و مقررا در اکم قاانون ماتزنناد کاه ایان خاود،
اکوم قانون را با چالشهای جدی روبهرو متکندا
مطابق قانون اساست م لس خبرگان رهبری و م یع تشخیص مصالح نظاام ماتتوانناد
قانون وضع کنند (مطابق آیین نام م یاع تشاخیص کاه باه تصاویب رهباری رساید اسا )ا
هیهپرست را دیگری برای وضع قانون اس ا کییسیونهای م لس شورای اساالمت ماتتوانناد
طبق اصل  30قانون اساست ،قانون موق وضع کنندا شاورای انقاالب قبال از تشاکیل م لاس
شورای اسالمت قوانینت به تصویب رساند اس ا تعداد دستگا هایت که مقررا در اکام قاانون
وضع متکنند ،بسیار زیاد اس ا
شورای مالت انقالب فرهنگت و شوراهای تخصصت زیرم یوم آن ،کییسیونهای متشکل از
وزیران ،شورای مالت اداری ،شورایمالت اقتصاد ،شورایمالت کار ،صانایع وااا شاوراهای اساالمت
شهر و روستا ،ستاد کل نیروهای مسلح ،هیم امنای دانشگا ها ،برخات مقاماا مثال رهباری،
رئیسجیهور  ،رئیس قوۀ قضاییه وااا شورای مالت امنی ملت ،شورای مالت فضای م اازی وااا از
جیل مراجع وضع مقررا در اکم قانون هستندا

 .7چالش حکومت قانون در ارتباط با مردم
چالشها ی اکوم قانون نه به مردم ،بلکه به نخبگان جامعه و خبرگان سیاست آن برمتگارددا
اگر نخبگان و خبرگان جامعه که الگوی میلت جامعهاند ،به وظایآ نخبگات و خبرگات خاویش
میل کنند ،به نهادمندی قانون در جامعه من ر شد و اکوما قاانون مساتقر ماتشاودا اگار
نخبگان سیاست ،دانشگاهیان و اوزویان و پژوهشگران اوز و دانشگا دس به دسا یکادیگر
بدهند و فضای گف وگو ،تفاهم و رسیدن به اجیاع را بگشایند ،مردم شاهد «اکوم قاانون» و
«بهر مندی از مواهب آن یعنت پیشرف و مدال » را در آغوش خواهند بودا
امروز برقراری اکوم قانون امری سهل و در مین اال میتناع شاد اسا ا اماری ساهل
اس  ،چون اگر به قانون بهمنوان «سامانه» نگا شود و قاوانین و مقاررا در قالاب برناماههاای
کاربردی ) )Applicationتعریآ شود ،بتشک مورد استقبال شهروندان قرار متگیارد و رضاای
آنها را در پت خواهد داش ا مشاهد متشود بدینترتیب هم از ااکیی قانون استقبال شاد و
هم امتیاد و رضای مردم ااصل مت شاودا اماا اماری میتناع اسا  ،زیارا نخبگاان سیاسات و
بوروکرا هایت که دس کج و منافع نامشروع آنها قطع متشود ،با لطایآالحیل جلاوی برقاراری
شبکه های اجتیامت و استقرار برنامههای کاربردی و ساامانههاای قاانون را ماتگیرناد و اجااز
نیتدهند اکوم قانون بهمناوان «ساامانه» برقارار شاود و باه تعبیار فوکاو جامعاه از فوایاد
اکوم رانت ( )Governmentalityو قدر توأم با دانش یعنات قادر نارم در خادم جامعاه
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برخوردار شود ،لذا یک ارادۀ سیاست فائقهای را مت طلبد تا با اجیاع و اقتدار ،اکوما قاانون را
به مدد «سامان فوکویت» 1مستقر سازدا

 .8چالشهای حکومت قانون در ارتباط با تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
برخورداری از نظام اقوقت منس م ،مستحکم ،باثباا  ،شافاف ،مانقح ،مادالناه و در دساترم
میوم ،از ارکان مهم اکوم قانون بهشیار مترودا نظام اقوقت از اقوق موضومه یعنت قاوانین
و مقرراتت که بهوسیل م لس ،دول یا سایر مراجع به تصویب مترسد ،تشکیل متشاودا ااال
این سؤال پیش متآید که چگونه مت توان به نظام اقوقت کارامادی باا مشخصاا بااال دسا
یاف ا پاسخ این اسا کاه از را تادوین و تنقایح قاوانین و مقاررا گذشاته و رمایا اصاول
قانونگذاری و مقرر نویست از این باه بعادا منظاور از تادوین و تنقایح قاوانین و مقاررا  ،طات
فرایندی اس مبتنت بر دانش اقوقت که طت آن هی قوامد اقوقت مرتبط با یک موضوع (مثال
سرمایهگذار ی یا مالیا ) گردآوری و پس از تعیین نسب میان آنهاا امام از ناساخ و منساو و
معتبر و غیرمعتبر از هم تفکیک متشوند و در نهای در قالب نظام جدیاد قواماد معتبار ارائاه
متشوند (مهدیزاد )1931 ،ا

 .9عوامل چالشآفرین برای حکومت قانون و موانع توسعۀ حقوقی
با مرور چالشهای اکوم قانون در ارتباط با قانون اساست ،سیاس های کلت ،قاوای ساهگاناه،
سایر مراجع ،مردم و مرجع تدوین و تنقیح قوانین و مقررا  ،به موامل چالشآفرین در اکوما
قانون و در اقیق موانع میدۀ توسع اقوقت مطابق فهرس زیر دس متیابیم:
1ا فقدان نگا به قانون بهمثابا «ساامانه»؛ 2ا ابهاام و هی وشاانت در برخات اصاول قاانون
اساست؛ 9ا سکو قانون اساست در بعضت موضوما مهم مثل جایگا باناک مرکازی ،ااازاب و
سیاس های کلت در نظام سیاست؛ 1ا مراجع متعدد تولید مقررا در اکم قانون غیر از م لس
و قوۀ م ریه؛ 0ا تورم در سیاس های کلت ،قوانین و مقاررا و مادم تادوین و تنقایح آنهاا؛ 0ا
فرایند معیوب قانونگذار ی و فساد و ضعآ کارامدی در قوای م ریه و قضاییه؛ و 1ا شاکاف باین
نخبگان و فقدان سازوکار رسیدن به اجیاع در نظام تصییمگیریا

1. Dispositif
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تحوالت گفتمانی توسعه در ایران و چالشهای آن

1

در نگاهت کلت متتوان گف اوال در مقاطع مختلآ تاریخت ،فهیت ویژ از پیشرف و بهبود وجاود
داشته و ثانیا اصلتترین تهدید پیشرف و توسعه در تاریخ ایران ،از ناای «امنی ملات و تیامیا
ارضت» بود اس ا این تهدیدا در درجا اول از ناایا خاارج و در درجا دوم از ناایا موامال
داخلت ،بیشترین تمثیر را در تحوال کشور داشته اس ا شد تهدیدا پیشگفته باهاادی باود
که ظرف دو قرن گذشته جغرافیای سرزمینت ایران را به یکسوم کاهش داد اس (از اادود 9/0
میلیون کیلومتر مربع در ابتدای قرن نوزدهم به ادود  1/0میلیون کیلومتر مربع کنونت)ا از منظار
گفتیانت متتوان گف که وجود تنوع گفتیانت و وجاود باازیگرانت غیرهژماون و رقیاب ،نوماا باه
شکلگیری تضادهای اجتیامت من ر شد و در بستر زماان باهتادریج از طریاق تعامال باازیگران
متفاو آن مقطع در نهای گفتیان غالب جدیدی شکل گرفته اس ا طبیعت اس که در مقاطعت
شاهد باشیم که از گفتیانهای رقیب هیچکدام در م یوع از تاوان کاافت بارای تبادیل شادن باه
گفتیان غالب برخوردار نبود اند و کشیکشهایت که میان این گفتیانها وجود داشاته ،در نهایا
به شکلگیری تغییرا مییق یا جزیت من ر شد اندا
مهمترین چالشهای توسعه را متتوان به شرح زیر فهرس کرد:
فقدان امنی ؛ وابستگت ،فساد و دیکتاتوری اکوم ؛ اقتصاد دولتت ،نفتت رانتات و ضاعیآ؛
فقدان زمین مشارک مردم؛ قانونگریازی و فقادان نظاام اقاوقت شافاف ،منسا م و کاراماد؛
شکاف نخبگانت ترمیمنیافتها

چالشهای حکومت قانون در ایران و نقش آن در توسعۀ ملی
با مطآ توجه به مسائل مذکور و با تممل در چالشهای توسعه در ایران و موامال چاالشآفارین
برای اکوم قانون در ایران ،بهخوبت متتوان استنتاج کرد هیه یا میدۀ چالشهاای توساعه را
متتوان با رفع چالشهای اکوم قانون یا رفاع مواناع توساع اقاوقت برطارف کاردا مرتفاع
ساختن چالش های اکوم قانون به استقرار اکوم قانون با رویکرد جدید منتهت ماتشاود و
الهامبخش این اید اس که را توسعه از استقرار اکوما قاانون باا رویکارد جدیاد و توساع
1ا مباار این بخش برگرفته از دفتر سوم پژوهشت با منوان «مدل مفهومت الگوی توسع اسالمت – ایرانات» اسا
که نام دفتر سوم آن مبار اس از :بررست ت رب توسعه در ایران (تحلیل تحاوال گفتیاانت در ایاران)ا ایان
پژوهش توسط آقایان رضا زمانت ،داوود داناش جعفاری ،محیادرایم میوضات ،محیداساین مالیاری ،ساید
مرتضت نبوی برای مؤسس مالت آموزش و پژوهش مدیری و برنامهریزی ان ام گرفته اس ا این پژوهش اخیرا
در قالب سه جلد کتاب به طور مشترک توساط دانشاگا آزاد اساالمت و مرکاز پژوهشات مطالعاا راهباردی
توسعه به چاپ رسید اس ا
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اقوقت متگذردا در ادامه ،با اشار به چالشهای ششگان توسعه ،دربارۀ نقش اکوما قاانون
در رفع این چالشها توضیح داد متشود:
1ا فقدان امنی ؛ پشتوان امنی ملت ایران مشارک مردم و قدر هوشیند (سخ و نارم)
جیهوری اسالمت اس که از طریق اکوم قانون تممین شد اسا ا امنیا داخلات و امنیا
اقوقت و انسانت نیز جز از طریق اکوم قانون و برخورداری از توسع اقوقت و نظامت اقوقت
منس م ،شفاف و کارامد میسر نیس ا
2ا وابستگت ،فساد و دیکتااتوری؛ آنچاه جلاوی فسااد ،دیکتااتوری و وابساتگت اکوما را
متگیرد ،استقرار اکوم قانون و جریان ااکیی قانون بار رواباط اجتیاامت تاوأم باا نظاار
هیگانت اس ا نگا به قانون بهمثاب «ساامانه» ااکییا قاانون و توساع اقاوقت را تساهیل و
تثبی متکندا
9ا اقتصاد دولتت ،رانتت و ضعیآ؛ را ن ا از اقتصاد دولتت ،رانتت و ضعیآ ،مشخص کردن
جایگا انفال و نف و گاز و درآمدهای ناشت از فروش آنها از نظار اقاوقت در قاانون اساسات و
بودجه ها و برنامه های دول اس ا اجرای سیاس های کلت اقتصاد مقاومتت و اصل  11در قالاب
قوانین و قراردادهای اقوقت – اقتصادی در این زمینه راهگشاس ا
1ا فقدان زمین مشارک مردم؛ زمین مشارک مردم و ااازاب در تیاام اماور از جیلاه در
مسائل توسع ملت را متتوان با زیرسااخ هاای قاانونت و اقاوقت تاممین کاردا بهباود فضاای
کسب وکار و انگیز بخشت به بخش مردمات اقتصااد صارفا از طریاق اصاالح قاوانین و مقاررا
ذیربط ،تسهیل آنها و سامانهمند کردنشان میسار اسا ا در ااال ااضار قاوانین و مقاررا و
فرایندهای اداری مانع مشاارک ماردم در اماور اقتصاادی و دیگار اماور سیاسات ،اجتیاامت و
فرهنگت اس ا
0ا قانونگریزی و نبود نظام شفاف؛ از مهمترین دالیل قانونگریزی مسائوالن و ماردم نباود
نظام اقوقت شفاف ،منس م و کارامد و نگا نکردن به قانون بهمثاب «سامانه» و اساتقرار دولا
یک ارچ الکترونیک اس ا البته امکانا زیرساختت و نیروی انسانت برای پیااد ساازی ایان امار
مهم فراهم اس ا صرفا مزم سیاست سران قوا و سایر مسئوالن نظام را برای تحققش الزم داردا
0ا شکاف نخبگانت ترمیمنیافته؛ ترمیم شکاف نخبگانت از طریق پایشبینات نظاام ازبات و
انتخاباتت در قانون اساست و به رسیی شناختن جایگا اازاب در نظاام سیاسات و در پارلیاان
میسر اس ا با این توضیحا روشن مت شود که استقرار اکوم قانون و توسع اقوقت تنها را
پیشرف و توسعه در ایران اس ا
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الگوی توسعۀ حقوقی بهمثابۀ نقشۀ راه توسعۀ ملی
با توجه به موامل چالش آفرین برای اکوم قانون و در اقیق مواناع توساع اقاوقت کاه در
( )2.3گذش  ،چالشهای توسعه در ایران و نقش چالشهای اکوما قاانون در توساع ملات،
الگوی توسع اقوقت مطابق زیر ترسیم متشود:
1ا نگا به قانون بهمثاب «سامانه» و استقرار دول یک ارچ الکترونیک؛
2ا اصالح قانون اساست در موارد ابهام ،همپوشانت و سکو و پیشبینت فرایند دساتیابت
به اجیاع در نظام تصییمگیری؛
9ا اذف یا کاهش مراجع متعدد تولید مقررا در اکم قانون (غیر از قوای مقننه و م ریه)؛
1ا تدوین و تنقیح سیاس های کلت ،قوانین و مقررا ؛
0ا اصالح فرایند معیوب قانونگذاری؛
0ا تممین و تضیین اقوق بنیادین شهروندی (بهویژ آزادی ،مدال و امنی اقوقت)ا
نمودار  .6الگوی مفهومی توسعۀ حقوقی

نتیجهگیری و پیشنهادها

 اگر به قانون بهمثاب «سامانه» نگا شود و زیرسااخ هاای ارتبااطت دولا یک ارچا
الکترونیکت استقرار یابد ،فرایند قانونگذاری در م لس دادرست در قوۀ قضاییه اصالح متشاود و
فساد و ناکارامدی نظام اداری تا اد زیادی کاهش متیابدا
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 اگر قانون اساست اصالح شود ،منازما بین قوا ناشت از ابهام در برخت از اصول قاانون
اساست و سکو در برخت موارد مهم دیگر که مانع کارامدی نظاام سیاسات و انتخابااتت اسا ،
برطرف متگردد و در ضین تکلیآ مراجع متعدد تولید مقرر معین متشودا
 اگر سیاس های کلت ،قوانین و مقررا تدوین و تنقیح شود ،هم جلوی فساد و گریاز
از قانون گرفته متشود و هم به بهبود محیط کسبوکار و ارتباطا اجتیامت کیک متشودا
 اگر اقوق بنیادین شاهروندی تاممین و تضایین شاود ،شاهروندان در محیطات آزاد،
مادالنه و امن ،در امور اجتیامت و سیاست مشارک و بر آن نظار متکنند و امتیاد اجتیاامت
که مهمترین سرمای نظام سیاست اس  ،افزایش متیابدا
چهار گام مذکور در برطرف کردن موامل چالشآفرین برای اکوم قانون و برداشتن موانع
توسع ملت نقش تعیینکنند دارندا
بااا توجااه بااه مطااالبت کااه در مااورد «مفهااوم توسااع اقااوقت» گذشا ( ،)1.1بهتاارین و
مناسب ترین منوانت که برای چهار گام مذکور (نگا به قانون بهمثابا «ساامانه» ،اصاالح قاانون
اساست ،تدوین و تنقیح سیاس های کلت ،قوانین و مقررا  ،و تممین و تضایین اقاوق بنیاادی
شهروندی) متتوان انتخاب کرد ،فرایند «توسع اقوقت» اس ا در نتی ه متتوان ادماا کارد در
ایران «توسع اقوقت نقش را توسع ملت اس »ا
برای رفع موانع توسعه باید چهار گام زیر برداشته شود:
1ا تممین و تضیین اقوق شهروندی به ویاژ آزادی ،مادال و امنیا اقاوقت کاه
به منوان هدف و غای در الگوی مفهومت اکوم قانون با رویکارد جدیاد و نیاز
در منابع بینالیللت پیرامون اکوم قانون مورد تمکید قرار گرفته اس ؛
2ا اصالح قانون اساست در خصوص اصول چالشآفرین بارای ساه قاو و در ماوارد
ابهام و سکو مثل جایگا بانک مرکزی ،اازاب و سیاسا هاای کلات در نظاام
سیاست و تصییمگیری میومت؛
9ا تدوین و تنقیح سیاس های کلت و قوانین و مقررا  ،کاه الزم اسا باهصاور
فراقو ای و با هیکاری سه قو و م یع تشخیص مصلح نظام ان ام گیرد؛
1ا نگا به قانون بهمثاب «ساامانه» و اساتقرار دولا یک ارچا الکترونیاک کاه در
نظری اکوم رانت مورد تمکید قرار گرفته اس .
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