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  چکیده
تاریخی ملت ایران است. هدف اصللی نضتلت مولر در یر یل       یها آرمانحکومت قانون یکی از 

کن کلرین اسلدادای      یینی   مریم، ریور . ر شنفکران ملی،شد یمخالصر « قانون» هم آنکلمر   
حکومت قلانون   کریند. جسدجو می «حکومت قانون»انداز  بر پیورفت را یر چوم یابی یستظلم   

گونلاگون مواجلر بلویس اسلت. قلانون اساسلی یکلی از         هلای  یبنول از مور در تا امر ز با فلراز    
ن را القلوانی  ر ح  آید کر نقش برجسلدر  می حساب برت مور در   انقالب اسالمی یسدا ریهای نضت

مولخ    تبایلت    الملل   ینبل حقوق مدنی، حقوق عمومی   حقلوق علام    یاری. یر قانون اساسی
، حکوملت قلانون   بینی شدس پیشقانون اساسی  یر تفکی  قوا   حقوق ملت با جوی اینکرشوی.  می
کوور با موانع    حدی اگر پیورفت   توسعر رسد یمر  بویس است. بر نظر  رجدی ر ب یها چالشبا 

های حکوملت قلانون   نظلام حقلوقی برخاسلدر از آن       ر  است، بر ضعف   آسیب رهایی ر ب چالش
های حقوقی   تجربیات بولری،   ر نظریروهدف مقالر این است کر با اسدفایس از سیر تط .گریی یبرم

« حکومت قلانون »خویمان، بر ی  الگوی مفضومی   ی  الگوی راهاریی برای  یها تجربر ازجملر
عمللی، نقلا     ازنظرهای نظری   هم  تا بدوانیم هم از جنار ایران یست یابیممضوری اسالمی یر ج

امیلد اسلت ایلن     .یر رفع آنضا تالش کنیم   را توخی  یایس« حکومت قانون»های  ضعف   چالش
  .توسعر کم  کند یها نامربرتالش بر پیورفت ملی   

 واژگان کلیدی
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 جستارگشایی 
اصلی این ملت است. امر زس پاسلخ   پرسشتاریخی    سایران، گمود رجانا همر رپیورفت   توسع

سازمان مل ،  یر برنامر 1.شوی، حکومت یا حاکمیت قانون است یایس می پرسشمضمی کر بر این 

 رکر قایر است رشد   توسع 2ساالر مریمیکی از سنگ بناهای حکمرانی  عنوان برحاکمیت قانون 

 را تأمین کند، یر نظر گرفدر شدس است. جانار همرپایدار   

تلأییر تحلوالت بلرب بلر ایلن ندیجلر        قاجار، تحت سر شنفکران   مریم ایران یر ا اخر ی ر

  حکومت قانون را برقلرار کلری. میلرزا     حکومت خویکامر پایان یای رسیدند کر باید یر ایران بر

بنیان   اصول نظم فرنگسلدان  »: گوید یمخوی « ی  کلمر» الریوسف خان مسدوارالد لر یر رس

-هملان یل  کلملر    رشلوی، ندیجل   یر آنجا ییدس می ها یخوبی  کلمر است   هرگونر ترقیات   

حکومت قانون، یر مقابل  حکوملت خویکاملر قلرار      (.38: 1382)مسدوارالد لر،  «است -قانون

، نلر بلر   خواهلد  یمل یاری. حکومت خویکامر سرزمین، مریم   امکانات ی  کوور را بر کام خوی 

 صالح ملت   مملکت.

 کس یچهنیست    بینی یشپیر کووری کر قانون، حاکمیت نداشدر باشد، هیچ امری قاب  

، از هلیچ  یگلر ی عالارت  بلر یا فرهنگی امنیت نلداری.  کاری، خواس اقدصایی، سیاسی برای انجام هر

ایلران،   ازجمللر  کولورها حمایلت   حفاظلت کلری. یر دلول تلاریخ یر برخلی        شلوی  ینمحقی 

املا   ،شلدند  خواندس نملی « ساالر مریم»معیارهای کنونی  اساسبرگرچر اکر  اند بویس ییها حکومت

نالویس اسلت. یر    فرملا  حکلم   هواهای نفسانی شخصی حلاکم،   اند بویسپایاند بر قواعد   اصولی 

بویس   مریم از امنیت، رفاس، شکوفایی اقدصلایی   تلا    هایی یورفتپچنین شرایطی کوور شاهد 

 .اند شدسحد یی عدالت برخوریار 

حکومت قانون مسدلزم این است کر همر اشخاص حقیقی   حقوقی یر کوور، شام  نظام 

  جلوی  د بر قانون باشند   ضلمانت اجرایلی الزم بلرای اجلرای قلوانین     سیاسی   حکومت، مدعض

بلر   بر سضولتعام مندور   آموزش یایس شوی، دوری کر عموم مریم  دور بریاشدر باشد؛ قوانین 

؛ قوس یدیرآبرابر برای تمام اشخاص بر اجرا  دور برقوانین  .آن یسدرسی یاشدر   از آن آگاس شوند

تأییر   نفوذ هیچ صاحب قدرت   مکندی نااشد؛  ت مسدق  باشد   تحتیا ری   قتا  قتائیر یر

  حقلوق   (حقلوق عملومی  )، حقوق مریم   حکوملت  (حقوق مدنی)حقوق مدقاب  مریم با مریم 

تأ ی    تفسلیر   یرقاب بقوانین شفاف، پایدار    صورت بر (حقوق عام مل )مریم   کوور با خارج 

 مسئوالن پاسخگوی تصمیمات   رفدار خوی باشند.تد ین   تصویب شدس باشد   مریم   
                                                                                                                                                       
1. Rule of Law 

2. Democratic Governance 
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ر  بلویس اسلت.    رر بل  ها چالشاز موکالت    یسدر ی حکومت قانون یر کوور ما هموارس با 

 یهلا  نظلام  یها تعارض   ها یینارسا، ها یناهماهنگیاخلی یارند، از  ری  یسدر از مسائ  کر ریو

ملد شلدن نضایهلا      ای م بلر علدم ر زآملد   کار      یسلدر  گیلری  یمل حقوقی   ایاری سرچومر 

بعلد از پایلان    یلهس   بلر  ،گذشلدر  ریر چند یه المللی ینب تحوالتهنجارهای حقوقی با عنایت بر 

 .گریی یبازمجنگ سری 

ر یاخلی   خارجی کر بلر ر نلد توسلع    یها چالش  مقابلر با  ها یینارساکرین   برای بردرف

  اندیولمندان   الملللی  ینبل حقلوقی یاخللی      یها نظامالن ملی نیز تأییر منفی گذاشدر، مسئو

 حقوقی   سیاسی باید از انفعال خارج شدس   ابدکار عم  را بر یست گیرند.

هدف از نگارش ایلن مقاللر تلد ین الگلوی مفضلومی   همانلین الگلوی راهالریی بلرای          

هلای حکوملت    هلا   آسلیب   نقا  ضعف، چلالش  ،است کر بر کم  آنضا بدوان« حکومت قانون»

 کری. بردرفقانون یر ایران را از نظر علمی   عملی توخی  یای   

معللول   نیلز بلا    ، ر شی کر برای تضیر الگوی مفضومی بر کار رفدر، برگرفدر از مفضوم علت

. ایلن الگلوی   اسلت  اسلدقرا  حاصل  شلدس    براسلاس اسدفایس از تقسیمات معر ف برای علت کر 

مفضلومی   انون یا ی لت حقوقی تطایق یایس شدس   الگلوی نظری حکومت ق چارچوبمفضومی با 

 دس است.ی حکومت قانون از آن اسدخراج شتفصیل

 تحقیق نهیشیپ .1

کدلاب   ، ازجملراست  ماانی نظری حکومت قانون، آیاری چند بر زبان فارسی مندور شدس سیربار

بلرای یانولجویان    کلر اساسلا    یلهس  محمدرضلا نوشلدر   «ماانی نظری   ساخدار ی لت حقوقی»

تلاریخ مخدصلر   »همانین کداب  .مطالعات تکمیلی رشدر حقوق عمومی بر نگارش یرآمدس است

 محملد راسلخ  آملدس   توسلط   یر تحریلر  بر رشدر کلی  انجکر توسط « تئوری حقوقی یر برب

ییگری است کر  ایر عمدس ناصر کاتوزیان نوشدرد، لیر ی  مج« فلسفر حقوق»ترجمر شدس است. 

 هلایی  ناملر  یانپا ،. یر موری حاکمیت قانوناستمفاهیم بنیایی حقوقی   حکومت قانون  ر شنگر

بلر الگلوی مفضلومی       یل   یچهل کلر   یرآملدس کارشناسی ارشد   یکدری بلر نگلارش     یر مقطع

فارسی   انگلیسی نوشدر شلدس   یها زبانراهاریی حکومت قانون نپریاخدر است. مقاالتی نیز بر 

 اند. های جدیدی را برای حاکمیت قانون مطرح کریس است کر برخی از آنضا درح

 ربلم  برهای جوامع بوری بویس است.  یبدبر ینتر مضماز نظر تاریخی، موضوع این مقالر، از 

نکدلر را  حقلوقی، ایلن    های اعدنا بر قانون، مر ری بر تاریخار نظریر خویکامر   بی یها حکومت

از ارکلان سیاسلی جواملع بولری بلویس اسلت. یر        یربازیاز « حکومت قانون»کر  کند یمر شن 

 ،انلد  یاشلدر ابراهیمی مب  یضوییت، مسیحیت   اسالم حکوملت   -کوورهایی کر اییان توحیدی
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جدی بویس است. یر این کوورها باید احکام خلدا )شلریعت( بلرای     کامال 3حاکمیت حقوق شرع

جلاری     ،حکلومدی  اشخاص، ر ابط بین اشخاص، ر ابط بلین حکوملت   ملریم   ر ابلط یر ن    

شوی. بر تعایر قرآن کریم، هرکس مطابق آنار خدا نلازل کلریس )شلریعت( حکلم نکنلد،       ساری 

 (.45، 46   47آیات : مائدس( کافر، ظالم   فاسق است

« حقلوق دایعلی  »بویس اسلت.  « حقوق دایعی»مانای حکومت،  ای از تاریخ برب  یر ی رس

تعالیم حترت عیسی مسیح )ع(   حواریلون  ی بلویس      ،مأخوذ از یس فرمان حترت موسی )ع(

با مانای عق    مصللحت  « حقوق عرفی» یجتدر برر شنگری  سمنوأ خدایی یاشدر است. یر ی ر

های حقوقی بلا   یر تاریخ نظریر ترتیب ینبدبا منوأ الضی شد. « حقوق دایعی»جایگزین عمومی 

 کر برخی از آنضا نوشدر   برخی نانوشدر است. شویم یممواجر « قوانین اساسی»

. شلوی  یمل  بینی یشپ المل  ینبیر قانون اساسی، حقوق آحای ملت، حقوق عمومی   حقوق 

حفظ حاکمیلت ملریم   جللوگیری از     منظور بر« تفکی  قوا» یجتدر بریر همین ی رس است کر 

-427: 1382)کللی،   کنلد  یمل یا ی  قوس مطرح   ر ند تکاملی پیدا  ها گر سحکومت اشخاص یا 

419.) 

 میمفاه .2

ر ی. بلرای   بر کار می« ی لت حقوقی»  « حاکمیت قانون»با تسامح مدرایف با « حکومت قانون»

قانون، حقوق، حقوق موضوعر، حقلوق دایعلی،    فضم اصطالح حکومت قانون باید مفاهیمی چون

  مفضوم شکلی   ماهوی حکومت قانون را توضیح یای. همانلین بایلد بلر     ی لت   حقوق  رابطر

  تعریفی  توجر« قاعدس حقوقی»  « هدف حقوق»، «مانای حقوق»مفاهیم فلسفر حقوق، مانند 

 ارائر کری.« حقوق»از 

را  حاکمیلت قلانون اسلت   « مفضلوم »شناسلایی  اجماع حداقلی کر شر   :حاکمیت قانون

ای عقالنلی تصلمیم    اینکر حکومت باید بلر شلیوس  نخست بندی کری:  توان یر ی  گزارس صورت می

 -یالیل  »گرفدر   عم  کند، بدین معنی کلر تصلمیمات   اعملال تصلمیمات بایلد بلر مانلای        

reasons »قلانونی »  ی م اینکر یالی  بر یل  معنلا بایلد     باشد- legal»     ،باشلد )مرکلز ملالمیری

1394 :32.) 

نقلش حکوملت    «حاکمیت قانون»عاارت گویایی نیست، زیرا یر عاارت « حاکمیت قانون»

یر حالی کر یر تعریف آن بر نقش حکوملت   ،یا ی لت بر معنای عام آن، ناییدس گرفدر شدس است

ای حقلوق هلم   معنل  ،( بیلر از قلانون  Lawاشارس شدس است. یر موری لفظ قانون باید گفلت کلر )  

گذاری )قلوس مقننلر(    یهد. لفظ حقوق اعم از قانون است   بر قوانینی کر توسط مرجع قانون می
                                                                                                                                                       
3. Canon 
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یلا  « حکومت قلانون »گویند. لذا عاارت  شوی، حقوق موضوعر می یر ی لت )حکومت( تصویب می

نیلز  « ی لت حقلوقی »آنضا از  یجا برتوان  از حاکمیت قانون رساتر است   می« حکومت حقوق»

 سدفایس کری کر یر این ترکیب بر نقش ی لت )حکومت( یر اجرای حقوق تصریح شدس است.ا

است. « ی لت حقوقی»اسدفایس شدس کر معنای آن  Rechtsstaatیر ایبیات حقوقی آلمان از 

ی لت محلد ی  »اسدفایس شدس کر معنای آن  Etat de droitیر ایبیات حقوقی فرانسر نیز از عاارت 

 (.45 -61: 1390یهس، است ) « بر حقوق

ن از دلرف حکوملت   آ ر کر اجرای آ ر ی، قواعد الزام بر کار می« حقوق»   قدی  اژس :حقوق

 :کنیم یمشوی. بر ی  تعریف از حقوق اشارس  ، بر ذهن مداایر میاست دس)ی لت( ضمانت ش

آ ر کللی اسلت کلر     ای از قواعلد اللزام   حقلوق مجموعلر  »توان گفت:  می  یر تعریف حقوقی -

کنلد   اجلرای    بر زندگی اجدماعی انسان حکومت می ،ایجای نظم   اسدقرار عدالت منظور بر

صللح از   ینتلأم »نیز یر جمللر   قانونگذار ظیفر ی لت «. شوی آن از درف ی لت تتمین می

 (.666: 1376 )کاتوزیان،شوی  خالصر می« راس اجرای عدالت

 ها است. جمعی انسان ر ابط 4تمویت مقددرانر ،حقوق بر معنای عام -

مد هدف مزبور )تمویت یلا تنظلیم   کندلرل ر ابلط     انظام حقوقی برای عملی ساخدن کار

تمامی ر ابط اقدصلایی، سیاسلی، فرهنگلی   اجدملاعی       یرندسیربرگاجدماعی بر معنای عام کر 

مخدللف  ها   نضایهای  ای از مفاهیم، قواعد، اصول، ر یر   یر دول زمان مجموعر یجتدر بر ،است(

هلای تئوریل  قلرار یارنلد   بلر        خوی بر پایلر  نوبر بررا یر ن خوی جای یایس است. آن عناصر اما 

گیلری   تلالش    ملی   ریولر  ،ای کر بر آن حلاکم اسلت   نحوی از انحا از فرهنگ   با رهای جامعر

 (.11: 1382ی )کلی، شو 5شوی تا بر آن پایر موجر می

بریاشلت از حکوملت قلانون را     یدورکل بر :برداشت شکلی و ماهوی از حکومت قانون

  دیلف ی م بریاشلت    6بریاشلت شلکلی   نخسلت، توان یر ی  دیف عمدس بررسی کری. دیف  می

گلذاری یر   است. یر بریاشت شکلی، تاعیت از قوانین موضوعر )مصلوبات مرجلع قلانون    7ماهوی

شوی، اما یر  سوب میترین اص  مح مضم« Legality -بوین قانونی»ی لت( یا تتمین   اعمال اص  

بریاشت ماهوی از حکومت قانونی، توجر بر ییگر اصول   معیارها مب  حقوق دایعی، علدالت    

 (.61-62: 1394 شوی )مرکز مالمیری، اخالق جز  الینف  حکومت قانون شمریس می
                                                                                                                                                       
4. Authoritative Regulation 

5. Justified 

6. Formal Conception 

7. Substantive Conception 
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 حقوق  مفاهیم فلسفه 2-1

کلر   گیری بحث قرار میموری « هدف حقوق»  « مانای حقوق»حقوق، مفاهیمی چون   یر فلسفر

 کنیم. بحث توسعر بر آن اشارس می یهس  بربا توجر بر مفید بوین آن برای مااحث نظری ما، 

ایلن اسلت کلر رعایلت قواعلد آن       ،ترین مفضومی کر از حقوق یاریم بدیضی :مبنای حقوق

نخسدین پرسوی کر بلر ذهلن هلر اندیولمند کنجکلا        پسکند.  اجااری است   ایجای الزام می

گیری   چر مقامی ارزش قواعد  حقوق از کجا سرچومر می آ ر الزاماین است کر نیر ی  ،رسد می

« قلانون »، چرا باید از حقوق اداعت کری؟ چر نیر یی پودیاان ییگر یانب برکند؟  می ینتأمآن را 

 کند؟  ایار می ای ما را بر اجرای احکام آن است   چر جاذبر

یر  ،الزام ناشی از آنضاسلت  کنندس یرتوجهمر قواعد     این مناع پنضانی   نیر مند را کر پایر

 (.39-40: 1380کاتوزیان، ) یندگو می« مانای حقوق»اصطالح 

یلا نیر هلای    یرمسلدقیم ببر ی  بخش مانای مسدقیم یا ظاهری   مانای « مانای حقوق»

 شوی. سازندس حقوق تقسیم می

هلای آزای،   ی لت است. یر حکومت سمانای مسدقیم حقوق ارایمبنای مستقیم حقوق:  -1

  توانلد بلر بضانلر    مناع حقلوق اسلت   هلیچ یایرسلی نملی      ینتر مضمتصمیم قوس مقننر 

ر ابلط    ها با قواعد حقوق فطری یلا آنالر از سلیر تلاریخ   مطالعلر      مخالفت این تصمیم

ون امدناع  رزی. باید بین اخالق   حقوق تفلا ت  شوی، از اجرای قان اجدماعی اسدناا  می

شلوی:   مناع اخالق است،  لی حقوق از ارایس ی لت ناشلی ملی   ینتر مضمگذاشت. عدالت 

بلا ایلن   ای را تتمین کند تا یر زملرس حقلوق یرآیلد.     یعنی ا ست کر باید اجرای قاعدس

ر قواعلدی را کلر   کند )قانون(   گاس ییگل  مسدقیم  ضع قاعدس می دور برگاس ی لت  جوی 

شماری )عرف(. باید یانست کر نیر ی  معدار می ،ساخدر است خوی خویبر جدان عمومی 

 کلر کند. داقر حلاکم نیلز ناچلار اسلت      خویسرانر   آزای قاعدس  ضع نمی گاس یچهی لت 

منافع خلوی، قواعلدی را محدلرم شلماری   نیر هلای مدعلارض        ینماتبرای حفظ نظم   

 (.420-421: 1376کند )کاتوزیان،  هم جمع اجدماعی را با

 ضلع   ،رسلوم اجدملاعی   ،علایات  :یا نیروهای ساازنده حقاوق   یرمستقیمغمبنای  -2

آ ری کلر   اخالقلی بلر  جلوی ملی     ،اقدصایی   تعلیمات ملذهای یر هلر قلوم    ،جغرافیایی

گیرند. نمایندگان مجالس قلوس     یایرسان یر ایجای قواعد حقوق از آن الضام می قانونگذار

شوند کر خوی نیلز پایانلد هملین اخلالق هسلدند   از       مقننر از بین مریمی اندخاب می

 (.425: 1376کنند )کاتوزیان،  پیر ی می ،شمارند عدالدی کر مریم آن زمانر محدرم می
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توانند نفوذ یین   اسلالم را   پایاند مذهب نیسدند، نمییر کوور ما ایران، حدی کسانی کر 

 (.428: 1376یر ساخدمان حقوقی بسیاری از قواعد انکار کنند )کاتوزیان، 

هلای   است   شام  تمام سازمان« حکومت»ی لت بر معنی عام، مرایف با  :دولت و حقوق

یر ر ابلط یاخللی        سللطر « حاکمیت»شوی    صف بارز آن  گذاری می قتایی   قانون ،ایاری

 (.432: 1376المللی است )کاتوزیان،  بین

را  ایار  هگل   ازجمللر ای از حکیملان،   ارتاا  حقوق   ی لت چندان نزیی  است کر پلارس 

حلاکم بلر    ،باید از ماالغر پرهیز کری. حقلوق  اما ،ساخدر تا از اتحای حقوق   ی لت سخن بگویند

یر تعریلف خلوی از ی للت، اداعلت      کانتکند.  ی لت است   شیوس اسدفایس از قدرت را معین می

هلیچ ی لدلی    تنضا نر(. 439-440: 1376یهد )کاتوزیان،  همگان از قانون را از ارکان آن قرار می

اسلت   یانلد پا ،کنلد  حق تجا ز بر قانون اساسی را نداری، بلکر بر قواعدی کر خوی نیز  ضلع ملی  

 (.61: 1390 )کاتوزیان،

هدف حقوق از ییدگاس فریگرایان   کسانی کلر بلر منفعلت اجدملاع توجلر       :هدف حقوق

مضلم بلر توافلق     مسلئلر ایلن   سی  از آن ی  گلر س نیلز یربلار    یکسان نیست   پیر ان هر ،یارند

گانلر حقلوق را    سلر  یهلا  هلدف کلرین نظرهلا،    اسدای فرانسوی، یر مقام خالصر  یلیاند.  نرسیدس

  بللر مانللای منفعللت اجدمللاع  «امنیللت، رضللایت   آزایی فللریی»شللام  مانللای فریگرایللی بر

ا  همانلین   یانلد.  ملی « نظم، صلح اجدماعی   حرکت   تعالی انسانیت یلا توسلعر  » سیرندیربرگ

 افز ی. ها هدفرا باید بر این « عدالت   برابری» معدقد است

توان چنین ندیجر گرفت کلر هلدف قواعلد حقلوق      می موابر   مودرک یها هدفاز جمع 

ترقی اجدملاع   ملدنیت    (3 ؛عدالت(2 ؛امنیت حقوقی (1یکی از سر امر زیر یانسدر شدس است: 

 (.505: 1376)کاتوزیان، 

منظور از الگوی مفضومی حکومت قلانون   :های مفهومی و راهبردی حکومت قانون الگو

آید. الگوی راهالریی حکوملت قلانون نیلز      مدلی است کر از یل نظریر حکومت قانون بیر ن می

هلای آن را   هلا   زیرمفلفلر   بر کم  آن شاخ  حکوملت قلانون، مفلفلر    توان یممدلی است کر 

 شناسایی   موری سنجش کمی قرار یای.

 حکومت قانون هنظری چارچوب .3

نظلری   ملدل    چلارچوب یسدیابی بر الگوی مفضومی   راهاریی حکومت قانون مسلدلزم ارائلر   

بلر  کوشلیم   . اینل  ملی  اسلت « ی لت حقوقی» یگری عاارت بریا « حکومت قانون»مفضومی برای 

، «ی للت   حقلوق  »، «قلانون »، «حقلوق »، «مانای حقلوق »کم  مفاهیمی کر بیان شد یعنی 
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دلرح   ،«تقسلیمات عللت  »  « علت   معلول»  نیز مفضوم « حقوقیی لت »  « حکومت قانون»

 را توضیح یهیم.« ی لت حقوقی»یا « حکومت قانون»نظری جدید 

یر اصطالح فالسفر بر ی  صورت عام   خاص بلر کلار   « علت» اژس  :مفهوم علت و معلول

ن اسلت،  ر ی. مفضوم عام علت عاارت است از موجویی کر تحقق موجوی ییگری مدوقف بلر آ  می

برای تحقق آن کافی نااشد. مفضوم خاص علت عاارت است از موجویی کر برای تحقلق   هرچند

، اصطالح عام علت عالارت اسلت از موجلویی کلر     یگری عاارت بر کند. موجوی ییگری کفایت می

اصطالح خاص علت عاارت است از موجویی    یافدن موجوی ییگری بد ن آن، محال است تحقق

 (.20-21: 1394 یزیی، کند )مصااح تحقق موجوی ییگری ضر رت پیدا میآن،  با جویکر 

هلای مخدلفلی تصلور      ابسدگی موجویی بلر موجلوی ییگلر بلر صلورت      :تقسیمات علت

   شوی ،  ابسدر بر چوبی است کر از آن ساخدر میسو ی پیدایش صندلی از  برای مبالشوی،  می

  نیلز بلر    جضدی بر یانش   هنری کر نجلار یاری   از  سازی از سوی ییگر بر نجاری کر آن را می

تلوان یر   مدقابال برای علت هلم اقسلامی را ملی      ای کر باید برای ساخدن آن یاشدر باشد انگیزس

 (.23: 1394 یزیی، نظر گرفت )مصااح

 صلورت  ینبلد حاصل  شلدس،    اسدقرا اساسبرهای معر ف برای علت کر  بندی یکی از بخش

 .علت بایی (4 ؛علت فاعلی (3 ؛علت صوری (2 ؛علت مایی (1است: 

آن بلاقی   ،علت مایی: علت مایی یا عنصری کر زمینر پیدایش معلول است   یر ضلمن  -1

 .گیاس یهندس ی توکماند، مانند عناصر  می

علت صوری: علت صوری )شکلی( عاارت است از صورت   فعللیدی کلر یر ملایس پدیلد     -2

 مانند صورت نااتی. شوی آیار جدیدی یر آن می امنوآید    می

 یهند.  جوی معلول را توکی  می ااین ی  قسم از اقسام عل ، یاخلی هسدند   مجموع

 ید مانند کسی کر صورت را یر ملایس آ علت فاعلی: علت فاعلی کر معلول از آن، پدید می -3

 .کند یمایجای 

انسلان  ماننلد هلدفی کلر    ؛ اسلت یاین کار  علت بایی: علت بایی انگیزس فاع  برای انجام -4

گیری   برای رسیدن بر آن، کارهلایش را انجلام    ای افعال اخدیاری خویش یر نظر میبر

 یهد. می

ر ند. بدیضی است کلر   این ی  قسم اخیر )سوم   چضارم(، از اقسام عل  خارجی بر شمار می

 مرکلب از ملایس   صلورت اسلت   اساسلا     های مایی  علت مایی   علت صوری، مخصوص معلول

 آنضا خالی از مسامحر نیست. بر« علت»ادالق 
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بلر   اتیل دایعالزم بر ذکر است کر علت فاعلی ی  اصطالح یاری: یکی فاع  دایعی کر یر 

های اجسلام اسلت      حرکت   یگرگونی امنوشوی   منظور از آن،  شناخدر می« علت فاعلی»نام 

ی است کر معلول شوی   منظور از آن، موجوی  اقع می فاع  الضی کر یر الضیات موری بحثییگر 

؛ شوی بخود   مصداق آن فقط یر میان مجریات یافت می آ ری   بر آن هسدی می را بر  جوی می

شوند   هیچ موجوی دایعی  می هایی یر اشیا ها   یگرگونی ا حرکتمنوزیرا عوام  دایعی، فقط 

 (.26: 1394 یزیی، نیست کر موجوی ییگری را از نیسدی بر هسدی بیا ری )مصااح

 نظریه حکومت قانون )دولت حقوقی( .3-1

کر یر بررسی مفاهیم ییدیم، مانای مسدقیم حقوق )قانون(، حکومت )ی لت(  دور همان -1

هلای یینلی، اخالقلی       حقلوق )قلانون(، ارزش   یلا سلازندس   یرمسلدقیم باست   مانلای  

این ی لت یا حکومت است کر حقوق )قلانون( را بلا توجلر بلر      یجریرنداجدماعی است. 

آ ری    جوی قانون )حقلوق(  ابسلدر بلر  جلوی حکوملت       می بر  جویهای جامعر  ارزش

ی للت عللت ملایی     تلوان گفلت   قسیمات چضارگانر علت ملی )ی لت( است. با توجر بر ت

بلر  آملد،   جلوی بلر   حقوق است )ی لت حقوقی(.  قدی حقوق با توجر بر دی فرایند آن 

  مطابق با حقوق اعمال  چارچوبکند   حکومت نیز باید یر  ی لت نیز حکومت می خوی

حاکمیت کند   پاسدار   مجری حقوق )قانون( باشد. بر چنین حکومدی، حکومت قانون 

 .شوی یمیا ی لت حقوقی گفدر 

اسلی،  قلانون اس  ماننلد ها   سطوح مدفا ت  علت صوری )شکلی( حقوق )قانون( یر قالب -2

 یابد. ها تحقق می نامر قانون عایی   مقررات   آیین

علت فاعلی حقوق یر حقیقت همان کارگزاران حکومت )ی للت( هسلدند کلر یر قاللب      -3

گذارند    کنند   آن را بر اجرا می گذاری می )مقننر، قتائیر، مجریر(، قانون گانر سرقوای 

کننلد.     ی لت را ضلمانت ملی  کنند   تحقق حقوق مریم  بر اجرای یقیق آن نظارت می

 توان علت فاعلی را یر قالب اصول ساخداری   کارکریی حکومت بررسی کری. می

های مخدللف برحسلب ماهیلت حکوملت   فرهنلگ جامعلر،        علت بایی حقوق یر نظام -4

کر یر هدف حقوق ییدیم، مدفا ت است. فریگرایان، امنیت، رضلایت   آزایی   دور همان

حرکلت   تعلالی    ،گرایلان، نظلم، صللح اجدملاعی     یانند. جملع  فریی را هدف حقوق می

هلا ر ی   کنند   یر بسیاری از نظلام  انسانیت یا توسعر را هدف حقوق )قانون( معرفی می

توان علت بایی یلا ملاهوی یلا هلدف      می یرکلدو بریارند. لذا  یدتأکعدالت   برابری نیز 

هلا     : امنیلت حقلوقی، برابلری   علدالت، حمایلت از حلق      برشلمری  چنین یناحقوق را 

 های شضر ندان. آزایی
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8الزم بر ذکر است کر حق توسعر
 ازجمللر حقی  عنوان برمل    برای شضر ندان، یر سازمان 

 حقوق بور بر رسمیت شناخدر شدس است.

 ی حکومت قانون )دولت حقوقی(. الگوی مفهوم4

اگر قانون یا حقوق را محلور قلرار یهلیم، حکوملت )ی للت(       ،کر مالحظر شد دور همان -1

علت مایی آن است   بر عاارتی حکومت قانون )ی لت حقوقی( ماعوث قانون یا حقلوق  

 کند. است   تحقق قانون یا حقوق را تتمین می

آن  یهلا  شلک  یلا   هلا  صلورت وق( یر علت صوری )شکلی( قانون )حقوق( کر قانون )حق -2

 قانون است. مراتب سلسلرشوی،  آیار جدیدی می امنوآید    پدید می

علت فاعلی قانون، ساخدار حکومت   کارکریهای آن اسلت کلر بلر نماینلدگی از ملریم       -3

 آ ری. قانون )حقوق( را پدید می

 یستأسل کر حکومت قانون )ی للت حقلوقی( بلر خلادر آن      علت بایی یا ماهوی حقوق -4

های  ها   آزایی شوی، برقراری اهداف امنیت حقوقی، برابری   عدالت   حمایت از حق می

 شضر ندان است.

 مفاهیم باال یر قالب الگوی مفضومی زیر قاب  ترسیم است:

 الگوی مفهومی حکومت قانون -(1نمودار )

امنیت حقوقی( ها، عدالت   برابری    ها   آزایی علت بایی قانون )حقوق( )حمایت از حق

 = اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 علت فاعلی قانون )حقوق( )ساخدار حکومت(

 
                                                                                                                                                       
8. The Right to Development 

 

 

 حکومت قانون )ی لت حقوقی( 

  = علت مایی قانون

ی )
ور

 ص
ت

عل
لر

لس
س

  
ب

رات
م

 
ن( 

انو
ق

 

ری
رک

کا
ن )

انو
ی ق

اعل
ت ف

عل
ت( 

وم
حک

ی 
ها

 



 43                                                                                        اسالمی ایران الگوی مفضومی   راهاریی حکومت قانون یر جمضوری

 شدس است:شوی حکومت قانون از عناصر چضارگانر زیر توکی   بدین ترتیب مواهدس می

 .ها )اشکال( قانون صورت (4 ؛ها کارکری (3 ؛ها ساخدار (2 ؛اهداف( 1

 طرح تفصیلی الگوی مفهومی حکومت قانون .4-1

، محمدرضلا  یلهس  الگوی مفضومی حکومت قانون )ی لت حقوقی( ارائر شد، توسلط   عنوان برآنار 

ی للت  »  با جزئیات عناصلر سلازندس    ی تفص بر« ماانی نظری   ساخدار ی لت حقوقی»یر کداب 

را با قدری « حکومت قانون»یر ایامر، درح ی لت حقوقی  ی با عنوان  بیان شدس است.« حقوقی

 کنیم. تغییر مر ر می

 «حکومت قانون»عناصر سازنده . 5

برای تحلیل  عناصلر ی للت حقلوقی مانلای بحلث خواهلد بلوی: اللف( اصلول            زیر بندی یمتقس

 .ت( اصول ماهوی ؛پ( اصول شکلی ؛کارکرییب( اصول  ؛ساخداری

مفضلوم   نظر ازشوی، زیرا اص   باال از مفضوم اص  اسدفایس می چضارگانربرای توضیح مفاهیم 

های گونلاگون حکوملت قلانون برخلوریار اسلت.         شمول از جامعیت الزم برای تطایق بر جنار

ارهای موجلوی یر حکوملت قلانون    کارکریها   هنج ،ها تمامی ساخدارها، صالحیت ،یگری عاارت بر

شوی؟ این اصلول   اما ارتاا  میان این اصول چگونر برقرار می ،یابند این اصول سامان می اساسبر

های هر جامعر تعریف  ارزش اساسبرشوند، الگویی کر  یر یر ن الگوی حکومت قانون تعریف می

گوی توجیر شلدس پدیلد   ال اساسبرکنند   اصول نیز  ها الگو را توجیر می شوی. بنابراین، ارزش می

شوی. بر این اساس، ممکن است برخلی از اصلول یلا اجلزای      د   ارتاا  میان آنضا برقرار میآی می

آنضا اهمیت بیودری بیابند. اما باید توجر کری کر تمامی این اصلول از منطلق بیر نلی حکوملت     

از  بلاال هلر گلر س از اصلول     بدین معنا کر قدرت سیاسی باید با توجر بلر  ،کنند قانون تاعیت می

 های گوناگون محد ی شوی. جنار
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 مفهومی حکومت قانون چارچوب -(2نمودار )

 های حاکم بر حکومت قانون ارزش

 

 ها اصول حقوقی ناشی از ارزش

 

 

 اصول ماهوی     اصول شکلی        اصول کارکریی  اخداریاصول س

      

 مفضومی حکومت قانون چارچوب                            

 (194: 1390) یهس، 

، اصلولی  بلاال باید گفلت کلر یر هلر گلر س از اصلول       اجمال براما اصول موری نظر کدامند؟ 

شوند. یر اصول ساخداری، اصل  تفکیل  قلوا قلرار یاری کلر سلاخدار        فرعی مطرح می صورت بر

کنلد. اصل  اسلدقالل قتلایی، اسلدقالل تقنینلی   مالانی قلانونی          حکومت قانون را تعیین ملی 

هنجارها )قلوانین(     مراتب سلسلرصالحیت، اصول کارکریی حکومت قانون است. اصول شکلی، 

قوانین  مراتب سلسرشوند. اصول شکلی  مداری را شام  می قانون اصول صیانت از قانون اساسی  

هسلدند.   بلاال  مراتلب  سلسللر  گونلاگون های  مداری تتمین ریس   صیانت از قانون اساسی   قانون

هلای شلضر ندی قلرار یاری       هلا   آزایی  اصول ماهوی )بایی( حمایت از حق رأسسرانجام، یر 

منیت حقوقی   برابری های شضر ندی را نیز ی  اص  ییگر ا ها   آزایی از حق یرومحمایت   زمینر

 د.کن فراهم می
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 اصول حکومت قانون -(3نمودار )

 حکومت قانون

 

 

 اصول ماهوی                    اصول شکلی      کارکریی اصول     اصول ساخداری

 

 ها اص  حمایت از حق             مراتب سلسلراص     اص  اسدقالل قتایی     اص  تفکی  قوا

 های شضر ندی هنجارها                  آزایی

 

 ساسیا اص  صیانت از قانون    اص  برابری اص  اسدقالل تقنینی

 

 اص  امنیت حقوقی مداری اص  ماانی صالحیت      اص  قانون

 (195: 1390) یهس، 

بدین معنا نیست کر اصول مذکور یر هر گلر س تنضلا    باالبندی  باید توجر یاشت کر تقسیم

زملان یارا باشلد املا بلر      بلکر ممکن است کر اصلی چند  یهگی را هلم  ، یهگی آن گر س را یارند

گیری. برای مبال، یرست اسلت کلر    یلی  چیرگی ی   یهگی یر گر هی خاص از اصول قرار می

چون اص  تفکی  قوا مدتمن اسلدقالل   ینوع براما  ،قتایی اصلی کارکریی است  اص  اسدقالل

بلر  یهگلی کلارکریی،  یهگلی سلاخداری نیلز        تواند عال س قوا نیز هست، اسدقالل قتایی نیز می

مداری اصلی شکلی است اما نااید فراموش کری کر اص   یاشدر باشد. یر مبالی ییگر، اص  قانون

ز ایلن منظلر، صلالحیت بلا     . ااسلت هلای ایاری نیلز    مداری مدتمن تعیین صالحیت مقام قانون

کلارکری مقلام ایاری     صالحیت، گسدرس  یابد. بدین معنا کر گسدرس کارکری نیز ارتاا  مسدقیم می

مداری را اصلی  تعیین صالحیت، اص  قانون  بنابراین، شاید بدوان از جنار .دکن را نیز موخ  می

داری، تتلمین بخولی از   مل  اما یر حکومت قانون  جر بالب اصل  قلانون   .یکرکارکریی قلمدای 

. سلرانجام، اصل  امنیلت حقلوقی ی      اسلت ، اصلی شکلی یجرند یرقوانین است    مراتب سلسلر

هلا     شکلی   ماهوی را یاراست  لی از جضت ارتاا  با اهداف حکومت قانون )بایلت حلق    جنار

 (.194-196: 1390 گیلری ) یلهس،   اصول ماهوی )بایی( قرار می  های شضر ندی( یر جرگر آزایی

 الگوی مفضومی زیر نوان یای: صورت برتوان  را می باالنمویار 
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 الگوی مفهومی حکومت قانون و عناصر سازنده آن -(4نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبیق دو الگوی مفهومی .5-1

للول   مالانی   را با الگوی قالی کر مدکلی بلر مانلای عللت   مع      یهس قدی الگوی ی لت حقوقی 

شویم کر علت فاعلی قانون )حقلوق( بلا اصلول     مدوجر می ،مقایسر کنیم فلسفر حقوق ارائر شد

ساخداری   کارکریی   علت صوری قانون با اصول شکلی   علت بایی قلانون بلا اصلول ملاهوی     

 تطایق یاری.

یر نقد تفکی  قوا مولاهدس شلد    :ان و تفکیک قواقانون اساسی جمهوری اسالمی ایر

کر ممکن است، تفکی  قوا بر تمرکز قدرت سیاسی یر قوس مجریر بینجامد، همانین بلر قلول   

پلذیر   اسلت   تفکیل  مطللق قلوا امکلان      یرناپلذ  اجدنابیگانگی قدرت سیاسی  ،کارس ی مالارگ

 (.205: 1390باشد ) یهس، نمی

بر رسمیت شناخدر شدس است، اما ایلن قلوا    اینکر تفکی  قواایران ضمن یر قانون اساسی 

، 58قانون اساسی(. اعمال قوس مقننر داق اصل    57قرار یارند )اص   مقام معظم رهاری نظریرز

گیلری. همانلین    ، انجام ملی 61  اعمال قوس قتاییر داق اص   60اعمال قوس مجریر داق اص  

ها  حمایت از حق

 ها و آزادی

 

 برابری

امنیت 

 حقوقی

 

 حکومت قانون

 اصول ماهوی

 اصول کارکردی

ی
ار

خت
سا

ل 
صو

ا
 

ی
کل

ش
ل 

صو
ا

 

 تفکیک قوا

 مدرن -کالسیک

 مراتب سلسله

هنجارهای 

 حقوقی

صیانت از 

 قانون اساسی

 

 مداری قانون

مبانی 

 صالحیت

استقالل 

 تقنینی

استقالل 

 قضایی
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ف   از  ظلای « گانلر  نظیم ر ابط قوای سلر ف   تح  اخدال»قانون اساسی  110اص   7داق بند 

 اخدیارات رهاری شمریس شدس است.

کارکری  ضع هنجارهای حقوقی )قلوانین   :استقالل تقنینی )وضع هنجارهای حقوقی(

 سلاالر  ملریم سندی بر قوس مقننر تعلق یاری. بدیضی است کر یر یل  جامعلر    صورت برموضوعر( 

 ،یم انجلام پلذیری   هنجارهلای حقلوقی یر قاللب قلوانین       ضع قوانین باید توسط نمایندگان مر

 برآیند ارایس عمومی باشند.

کارکری یر نی کلر شلام  انسلجام یر نلی      :کارکریی ی گانر یر نظام حقوقی یارند ،قوانین

  کارکری بیر نی کر بر جایگاس قلانون یر   قانون   میزان قابلیت تفسیر   ضمانت اجرای آن است

. قلانون  گلریی  یبلازم ر هنجارهای حقوقی موجوی یر نظام حقوقی ییگهرم قوانین   تعام  آن با 

ب( قلوانین یر گفدملان    هلای اجدملاعی باشلد      موافق با ضر رتمطلوب قانونی است کر: الف( 

ق حاکم بلر نظلام حقلوقی پیلر ی     قوانین باید از منط یگری عاارت برحقوقی موجوی تد ین شوی. 

 (.214-217: 1390نماید ) یهس،

اصل  اسلدقالل  ضلع     :گذاری و وضع مقاررات اجرایای   استقالل کارکردهای قانون

شوی کر  اعمال می صورت ینبدگذاری    ضع مقررات اجرایی  هنجارهای حقوقی یر ی  بعد قانون

 چلارچوب هنجارهلای فلر یین یر    عنلوان  برمجریر باید مقررات اجرایی را   قوس ،نخست  یر  هلر

مجریر نااید هنجارهای حقوقی   بنابراین، قوس؛ هنجارهای فرازین خویش یعنی قوانین  ضع نماید

قوانین نیز خارج باشد. بلدیضی اسلت کلر     چارچوبد کر  یهگی قانون یاشدر باشند   از کن ضع 

  های مسدق  است. یر  هلر نامر اجرایی بیش از آیین های نامر یینآمیزان این تاعیت از قوانین یر 

د کر  یهگی مقررات اجرایلی را یاشلدر باشلند. بلدین     کنمقننر نیز نااید قوانینی  ضع   ی م، قوس

شوی  ترتیب، اسدقالل هر ی  مرجع یر  ضع هنجارهای حقوقی یر ی  سطح گوناگون تتمین می

 (.219: 1390 ) یهس،

قانون باید کلی باشلد تلا حفلظ برابلری اشلخاص را       ،نخست :های قانون مطلوب ویژگی

ای از  بوین قانون مجموعر شخصی را بگیری. عمومی   کلی های ی رز برضتتمین کند   جلوی 

 شلوی. ) یلهس،   هنجارهای منصفانر است کر ساب برابر یانسدن اشخاص یر ر ابط اجدملاعی ملی  

در باشد تا از یسدورات اخالقی مدمایز شوی. قانون باید ضمانت اجرا یاش ی م اینکر (.217: 1390

 سلوم، آیلد.   ملی  حسلاب  بلر ملد  اقانون کار  های برجسدر قانون یکی از  یهگی مفیرضمانت اجرای 

های اجدملاعی تلد ین   تصلویب شلوی   بلا نظلام حقلوقی نیلز          قوانین باید با توجر بر ضر رت

 ی.شوبرخوریار « مقاولیت»هماهنگ باشد تا از 
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قلوانین بلر    مراتب سلسلرایران، مضوری اسالمی یر نظم حقوقی ج :قوانین مراتب سلسله

  مقلررات   هلا  ناملر  یلین آهای کللی، قلوانین موضلوعر،     ترتیب عاارتند از: قانون اساسی، سیاست

نظارت بر اجلرای صلحیح قلوانین یر     منظور برها. ییوان عالی کوور  اجرایی   قتایی   بخونامر

قلانون اساسلی(، ییلوان علدالت ایاری بلرای       161قتلایی )اصل    محاکم   ایجای  حدت ر یلر  

(   بازرسی ک  کوور بلرای  173های ی لدی )اص   نامر رسیدگی بر شکایات مریم نسات بر آیین

 ( توکی  شدس است.174های ایاری )اص   رسیدگی بر اجرای صحیح قوانین یر یسدگاس

شلورای  »یر قانون اساسی جمضوری اسلالمی، نضلایی بلر نلام      :از قانون اساسی صیانت

آن پاسداری از احکام اسالم   قانون اساسلی اسلت )اصل      یتمأموربینی شدس کر  پیش« نگضاان

مصوبات مجلس شورای اسالمی باید بر شورای نگضاان فرسلدایس شلوی. شلورای نگضالان        (91

موظف است مصوبات مجلس را از نظر انطااق بر موازین اسالم   قانون اساسی موری بررسی قرار 

(. الزم بلر ذکلر   94بر مجلس بازگریاند )اصل    یدنظرتجدیهد   چنانار آن را مغایر بایند برای 

 .(93رای اسالمی بد ن  جوی شورای نگضاان اعداار قانونی نداری )اص  است کر مجلس شو

است   بدیضی است کلر  « حکومت قانون»مداری یکی از اصول   قانون 9:مداری اصل قانون

بر تاعیت تمامی افرای   نضایها، یر حلوزس ر ابلط خصوصلی یلا عملومی، از قلانون یالللت یاری.        

یر این گسدرس مقلام ایاری   دلرف    یابد، چر می چندانی مداری یر حقوق ایاری ضر رت  قانون

ر ی کر ایارس از موقعیت برتر خلوی بلر    مقاب  یر موقعیت حقوقی یکسان قرار ندارند   بیم آن می

ملداری بایلد یر    هایی کر قانون ترین حوزس پس یکی از مضم کند؛ اسدفایسسواتکای قدرت عمومی 

 (.268: 1390 آن نضایینر شوی، اعمال ایاری است ) یهس،

یر قانون اساسی جمضوری اسلالمی، بلرای نظلارت بلر اعملال       :مداری اعمال اصل قانون

قلانون اساسلی، ملریم     173بینلی شلدس اسلت. دالق اصل        پیش« ییوان عدالت ایاری»ایاری 

یا  احلدها   ینمأموررسیدگی بر شکایات، تظلمات   اعدراضات خوی نسات بر  منظور برانند تو می

 شکایت کنند.« ییوان عدالت ایاری»بر  حقوقوانی لدی   احقاق  های نامر یینآیا 

 های شهروندان ها و آزادی اصل حمایت از حق .5-2

« های اجدملاعی  حق»  « های فریی حق»بندی کلی بر  توان یر ی  تقسیم ها را می حق :ها حق

 تقسیم کری.

« حقلوق، مسلکن   شلغ     ،حیبیلت، جلان، ملال   »بلوین   امنیت   مصون :های فردی حق

(، حلق  35   34ول قانون اساسلی(، حلق یایخلواهی   اندخلاب  کیل  )اصل       22اشخاص )اص  

 .(47   46 مالکیت )اصول (  41تابعیت )اص  
                                                                                                                                                       
9. Legality 
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اجدملاعی، مسلکن، خلوراک       ینتأم  تربیت مدنی،   پر رش آموزش :های اجتماعی حق

پوشاک، موارکت یر تعیین سرنوشت سیاسی، اقدصایی، اجدماعی   فرهنگی، خدمات بضداشدی 

عملومی،   هلای  یآگلاه های پزشکی، محیط مساعد برای رشد فتای  اخالقی،    یرمانی   مراقات

کلرین    ا   ایجای امکانات عایالنر برای همر، نظام ایاری صحیح، اشدغال، آسلان رفع تاعیتات نار

   30، 29، 10، 3توکی  خانوایس   پاسداری از قداست آن   اسدواری ر ابط خلانوایگی )اصلول   

 (.50)اص   زیست یطمح، حفظ 44   3قانون اساسی( حق توسعر   رفاس )اصول  43   31

هلای سیاسلی   اجدملاعی یر     (، آزایی23آزایی عقیلدس )اصل     :های شاهروندان  آزادی

آزایی  ،(26(، آزایی احزاب )اصل   24(، آزایی مطاوعات داق قانون )اص  3حد ی قانون )اص  

آزایی  ،(33(، آزایی اندخلاب محل  اقاملت )اصل      27هلا )اصل     پیمایی توکی  اجدماعات   راس

 (.43اقدصایی   اندخاب شغ  )اص  

قلانون اساسلی    2اص   4یر بند  :و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناصل برابری 

گلذاری از   یر خلقت انسلان   قلانون  کر بدین معنی است  «عدل خدا یر خلقت   توریع»دس: آم

 6یر بنلد   ایلران اسلت.  قسط   علدل یر   ینتأمدرف خدا عدالت حاکم است   این امر پودوانر 

 .شلدس اسلت   یلد تأک« سدادای، خویکامگی   انحصاردلایمحو هرگونر ا»قانون اساسی بر  3اص  

هلای   بر رفع تاعیتات نار ا   ایجای امکانات عایالنر برای هملر یر تملام زمینلر    3اص   9یر بند 

آن است کر قانون اساسی اص  تفلا ت را   یهندس نوانمایی   معنوی تصریح شدس است. این بند 

شلدس   یلد تأکر تسا ی عملوم یر برابلر قلانون    ب 3اص   14هم بر رسمیت شناخدر است. یر بند 

کر یاللت بر تسلا ی زن     شدس ذکرافرای زن   مری  جانار همرحقوق  ینتأماست. یر همین بند 

چنین آمدس است: مریم ایران از هر قلوم   قایللر    19یر اص   مری یر برخوریاری از حقوق یاری.

 زبان   مانند اینضا ساب امدیاز نخواهد بلوی. کر باشند از حقوق مسا ی برخوریارند   رنگ، نهای، 

آمدس است: همر افرای ملت اعم از زن   مری، یکسان یر حمایت قانون قرار یارند   از  20یر اص  

 همر حقوق انسانی، سیاسی، اقدصایی، اجدماعی   فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوریارند.

گذار آن را بر نفع گر هی از اشلخاص   نونتفا ت حقوقی موقت یر رفدار کر قا :تبعیض روا

کند تا نابرابری پیوین آن ی  گر س را جاران  حقیقی یا حقوقی   بر زیان گر هی ییگر تجویز می

جمضلوری   یقلانون اساسل  ، اص  برابری یکی از ماانی مضلم  یجریرند(. 370: 1390 نماید ) یهس،

 (.347: 1390 ر ی ) یهس، میاسالمی ایران   بایت حمایت از حقوق شضر ندان بر شمار 

یر قانون اساسی، بر برابری حقوقی شضر ندان از هر قوم   قایلر با هر رنلگ، نلهای   زبلان،    

 اعم از زن   مری، هم یر مقام اجرای قانون یر قوس مجریر   قوس قتاییر )برابری یر مقاب  قلانون( 

 شدس است. یدتأک  هم یر مقام تصویب قانون )برابری یر قانون( 
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 شوی: اص  امنیت حقوقی یر ی  گر س از اصول بر اجرا گذاشدر می :امنیت حقوقی

 جر مولدرکی   ،: یر این گر س از اصولاصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی (الف

بلر   حال ینیرع  اسدفایس باشند    فضم قاب قوانین برای شضر ندان  .شوی آنضا یافت می  میان همر

، کیفیلت قلوانین از سلویی بلرای مجریلان )اعلم از       یر اقلع ها یست یابند.  سضولت بدوانند بدان

مولکلی از نظلر    ،کارمندان قوس مجریر، قتات   ضابطین قتایی( مفید است زیرا تابعلان قلانون  

زیلرا یر   ؛فضم قوانین یر  جوس گوناگون خویش ندارند   از سویی بر سوی خوی شلضر ندان اسلت  

شوند. چضلار اصل  فرعلی را یر ایلن گلر س       ها   تکالیف خویش با موانعی مواجر نمی حقاجرای 

اص  سضولت یسدرسی بر  (3 ؛اص  انسجام قوانین (2 ؛اص  شفافیت قانون (1توان یای نموی:  می

 (.319: 1390  یهس،مور ع )اص  اعدمای  (4   قوانین

صلیانت از   ،ن اصلول : کلارکری اصللی ایل   اصول ضامن وضعیت حقوقی شاهروندان  (ب

  تبایلت شلدس    یستأسل هنجارهای حقوقی برای شلضر ندان   موجب بر ضعیت حقوقی است کر 

وین بل  اصل  قلانونی   (1  یر ایلن بخلش بلر     گیرند یم برای را یر است. این اصول دیف گسدریس

اصل  حمایلت از    (4   اص  عطف بماسلاق نولدن قلوانین    (3 ؛اص  برائت (2 ؛م   مجازاتجرای

 (.329: 1390 پریازیم ) یهس، های مکدسار می حق

قانون اساسی جمضلوری   :اصل امنیت حقوقی و نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران

یر آن تتلمین   صلراحت  بلر کر اص  امنیت حقوقی  ان از معد ی قوانین اساسی استاسالمی ایر

 ینتلأم جمضلوری اسلالمی ایلران را    این قانون یکی از  ظایف ی للت   3اص   14شدس است. بند 

افرای از زن   مری   ایجای امنیت قتایی عایالنر برای همر   تسا ی عملوم یر    حقوق همر جانار

 یاند. برابر قانون می

امنیت یر قانون اساسی جمضوری اسالمی ایران، مدعای ما این اسلت کلر اصل       یر گسدرس

یس کلر سانی را یر مفضومی گسلدریس تتلمین   قانون اساسی جمضوری اسالمی ایران امنیت ان 22

 بلر های بنیایین یر ها   آزایی برخوریاری از حق  های گوناگونی را یر زمینر است. این اص  حوزس

حریم خصوصی )شام  مسکن   شغ (، امنیت حقوقی )تتمین حقوق(    22. یر اص  گیری یم

تتلمین   مفسلس ز سوی قوس امنیت شخصی )امنیت جسمانی، مالی   معنوی( یر کنار یکدیگر ا

امنیلت   هلای  یرمجموعلر زمصاییق گوناگون امنیلت یر قاللب    22اند. بدین ترتیب، یر اص   شدس

 22اصل    چضلارچوب امنیلت انسلانی، یر     اند. با توجر بلر قلملر ی گسلدرس    انسانی گریهم آمدس

امنیلت  امنیت شخصی   معنوی شضر ندان، حریم خصوصلی،   توان برشمری: را می زیرهای  حوزس

 حقوقی   امنیت قتایی.
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ایران امنیت حقوقی را توان یریافت کر قانون اساسی  می 34  نیز اص   22از ایبیات اص  

امنیت قتایی یر نظر گرفدر است. امنیت قتایی زمانی شک  خواهد گرفلت کلر     زمینر عنوان بر

معنوی افرای جامعر  های مایی   حق  کنندس ینتتم ،های یایرسی بر نحوی منصفانر اصول   ر یر

هلای   هایی است کر فری یر برخوری با یسدگاس قتایی   رسیدگی های قتایی حق باشند. این حق

ها عاارتند از: حق یاشدن  کی ، حق آگاهی  قتایی باید از آنضا برخوریار باشد. برخی از این حق

رسلی یر زملان   از موضوع اتضام، حق بر حتور فوری نزی قاضی یا مرجع قتایی، حق شلر ع یای 

برخی از حقوقلدانان یر نظلر یارنلد، برابلری یر      آناررسد برخالف  بنابراین، بر نظر می؛ مناسب

بلکلر   امنیلت قتلایی نیسلدند؛     یرمجموعلر ز ،نولدن قلوانین   ماسَاَقعطف بمقاب  قانون   اص  

 آنالر گیرند. با توجر بلر   امنیت حقوقی قرار می  یرمجموعرزموازی با امنیت قتایی یر  صورت بر

یس است کلر یر نظملی   کرقالب بسیار  سیعی را با عنوان امنیت انسانی ارائر  22گفدر شد، اص  

توان شلمای زیلر    آن می اساسبرشوند    های گوناگون آن مقرر می منطقی یر اصول بعدی جنار

اساسی جمضوری اسالمی ایران بر یست یای:  امنیت حقوقی   امنیت قتایی یر قانون  را از رابطر

 (.308 -312: 1390 ) یهس،
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 امنیت انسانی -(5نمودار )

 (22امنیت انسانی )اص  

 

 

  تتمین حریم خصوصی  امنیت قتایی امنیت حقوقی  امنیت شخصی

 (312: 1390) یهس، 

 

 ی:شو بر مااحث گذشدر، الگوی مفضومی تفصیلی حکومت قانون ارائر می توجراین  با 

 الگوی مفهومی تفصیلی حکومت قانون -(6مودار )ن

 

 

 

ها حمایت از حق
ها و آزادی

 شهروندان

 
 برابری

 
 امنیت حقوقی

 حکومت قانون

 اصول ماهوی )غایی(

 اصول کارکردی

ی
تار

اخ
 س

ول
ص

ا
 

ی
کل

 ش
ول

ص
ا

 

 تفکیک قوا به 
 مفهوم مدرن

 مراتبسلسله
هنجارهای 

 حقوقی

صیانت از قانون 
 اساسی

 قانون مداری

 
 مبانی صالحیت

 
 استقالل تقنینی

 
 استقالل قضایی

تنظیم روابط 
 قوا

های حق
 اجتماعی

های حق
 فردی

برابری در 
 قانون

برابری در 
 قبال قانون

اصول ضامن 
وضعیت حقوقی 

 شهروندان

اصول ضامن 
 کیفیت قوانین
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 . حکومت قانون و حکمرانی خوب6

های اصلی  یکی از مفلفر عنوان بر، حاکمیت قانون «حکمرانی خوب»یر تمامی نظریات مربو  بر 

سلازمان   رتوسلع  رهای حکمرانی خوب کر توسلط برنامل   مفلفر آید. می حساب برحکمرانی خوب 

است، عاارتند از موارکت، حاکمیت قلانون، شلفافیت،    شدس  (   بان  جضانی مطرحUNDPمل  )

یی   ایربخولی   پاسلخگویی )پرخیلدس،    اسازی، علدالت   انصلاف، کلار    پذیری، اجماع مسئولیت

، حکوملت  ارائر شلدس  (. با توصیفی کر یر این مقالر از حکومت قانون )ی لت حقوقی(20: 1387

زیرا حکومت قانون  صف حکومدی اسلت   ،آ ریتوان معایل حکمرانی خوب بر شمار  قانون را می

 را بر یناال یاری. جانار همر رکر توسع

 . الگوی راهبردی حکومت قانون7

مضم حکومت قانون بر شرح زیلر   یها مفلفربا اسدفایس از الگوی مفضومی تفصیلی حکومت قانون، 

شوی: صیانت از قانون اساسی؛ تفکی  قوا؛ اسدقالل تقنینی؛ اسدقالل قتایی؛ ماانی  اسدخراج می

 .های شضر ندان   آزایی ها حقصالحیت؛ قانون مطلوب؛ قانون مداری؛ حمایت از 

ب  کیل ،    اندخا ییایخواهامنیت   مصونیت حیبیت، جان، مال، مسکن   شغ ،  حقوق فریی:

   مالکیت. تابعیت

، تلأمین اجدملاعی، مسلکن، خلوراک   پوشلاک،      بدنی یتترب    پر رش آموزش حقوق اجدماعی:

هلای عملومی، رفلع     موارکت اجدماعی، خدمات بضداشدی   یرمانی، محیط مساعد رشد، آگاهی

  کارآملد(،  تاعیتات نار ا، ایجای امکانات عایالنر برای همر، نظام ایاری صحیح )علاری از فسلای   

 .زیست یطمحاشدغال، تسضی  توکی  خانوایس، حق توسعر   رفاس، حفظ 

شللضر ندان )آزایی عقیللدس، آزایی سیاسللی   اجدمللاعی، آزایی مطاوعللاتی، آزایی   هللای یآزای

 مت، آزایی اقدصایی   اندخاب شغ (.، اندخاب مح  اقایماییراهپاحزاب، آزایی اجدماعات   

مام مسئوالن   مریم یر برابر اجرای قانون، رفع تاعیتات نار ا، ایجلای  برابری   عدالت )برابری ت

 رای همر، برابری یر تصویب قانون(.امکانات عایالنر ب

امنیت حقوقی )اصول ضامن کیفیت قوانین، اصول ضامن  ضلعیت حقلوقی شلضر ندان(؛ اصلول     

وانین، اعدمای یر ایر ضامن کیفیت قوانین )شفافیت قانون، انسجام قوانین، سضولت یسدرسی بر ق

بلوین   اص  قلانونی )بوین نظام حقوقی(؛ اصول ضامن  ضعیت حقوقی شضر ندان  بینی یشپقاب  

ساق نودن قوانین، اص  حمایت از حقلوق مکدسلار(؛   ، اص  برائت، عطف بماها مجازاتجرائم   

 امنیت قتایی   تتمین حریم خصوصی(.امنیت انسانی )امنیت شخصی، امنیت حقوقی، 

(: WJP) پلر ژس جضلانی علدالت   حکومت )حاکمیت( قانون مربو  بر سازمان  یها شاخ رفی مع

چنلد   ،اسلت   سیات  امریکا  سی یی  اشینگدنکر یفاتر آن یر  «پر ژس جضانی عدالت»سازمان 
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. ایلن شلاخ    کنلد  یمل کوور تولیلد   100سالی است کر شاخ  حکومت قانون را برای حد ی 

 .www.worldjusticeproject.org)) استمفلفر  زیر 44اصلی    ۀمفلفیارای هوت 

 حکومت قانون یها مؤلفه. 7-1

نالوی   (2 10،هلا بلرای قلدرت حکوملت     محد ییت (1های اصلی حکومت قانون عاارتند از:  مفلفر

اجلرای   (6 14،نظلم   امنیلت   (5 13،حقلوق بنیلایی   (4 ،]پاسلخگو   12حکوملت بلاز   (3 11،فسای

17.عدالت کیفری (8 16،عدالت مدنی (7 15،مند ضابطر
 

کر مسئوالن سیاسلی تلا چلر میلزان توسلط قلانون محلد ی         یهد یمنوان  نخستمفلفر 

کر  ضلعیت فسلای یر قلوس مجریلر، قلوئ قتلائیر، کارمنلدان         یهد یم. مفلفر ی م نوان شوند یم

یهلد بلر چلر     نظامی   قوس مقننر چگونر است. مفلفر سوم نولان ملی   ،نیر های اندظامی ،رسمی

یایخواهی  ساز کارمیزان قوانین   ادالعات حکومت یر یسدرس مریم است   موارکت مدنی   

. مفلفر چضارم گویای  ضعیت حقوق بنیایی شضر ندان مب  رعایلت برابلری   علدم    استچگونر 

یت تولریفات صلحیح قلانونی بلرای مدضملان،      تاعیض، رعایت حق حیات   امنیت شخصی، رعا

خویسرانر یر حریم خصوصلی، رعایلت آزایی   اجدماعلات       رآزایی عقیدس   بیان، عدم مداخل

مفیر کندرل شلدس، یرگیلری بلین     دور بر جرائم. مفلفر پنجم بیانگر آن است کر استحقوق کار 

شلوند.   مدوسل  نملی   ز ر بلر اشخاص خیلی محد ی است   مریم برای جاران خسارات شخصلی  

، شلوی  یمل اجلرا   ملوری  یبل مفیر   بد ن یخالت  دور برمقررات ی لدی  یهد یممفلفر شوم نوان 

حکلومدی فراینلد قلانونی     یهلا  یسدگاسگیری، یر  انجام می یرمعقولباقدامات ایاری بد ن تأخیر 

یسلت  ی   حکومت بد ن دی فرایند قانونی   بد ن جاران خسارت یر حد کفایت شو رعایت می

زند. مفلفر هفدم بر این معنا است کر عدالت مدنی یر یسلدرس   بر مصایرس یا سلب مالکیت نمی

است، بر ی ر از یخالت ناشایست حکوملت   از فسایمریم است، تاعیض یر آن  جوی نداری، عاری 

 یسلاز کارها    آیلد  ییرمل مفیر بر اجلرا   دور بر، جوی نداری آن یر اجرای یرمعقولب، تأخیر است

ملد اسلت   مفلفلر    ا  اخدالفات یر یسلدرس، بلد ن تاعلیض   کار    برای ح  منازعات یگزینجا

مد اسلت، نظلام اصلالحی،    اهودم حاکی از این است کر نظام تحقیقات   احقاق حق کیفری کار
                                                                                                                                                       
10. Limited government powers 

11. Absence of corruption 

12. Open government 

13. Fundamental rights 

14. Order and security  
15. Regulatory enforcement 

16. ivil justice 
17. Criminal justice 

http://www.worldjusticeproject.org/


 55                                                                                        اسالمی ایران الگوی مفضومی   راهاریی حکومت قانون یر جمضوری

   اسلت   نظام کیفری ی ر از تاعیض، فسلای   یخاللت ی للت     یهد یمرفدار مجرمانر را کاهش 

 شوی. توریفات قانونی   حقوق مدضم رعایت می

 پروژه جهانی عدالت یشناس روش. 7-2

 دلور  بلر ( برای تضیر شاخ  حکومت قلانون  wjp( پر ژس جضانی عدالت )یشناس ر شمدد لوژی )

 44مفلفلر اصللی      8مفضلومی خالصلر شلدس یر     چلارچوب ی   wjpخالصر بر شرح زیر است: 

ای یانوگاهی، حقوقدانان   رهالران اجدماعلات سراسلر ینیلا تضیلر      زیرمفلفر را با موورت نیر ه

ی. یر شلو مربو  بر هر کوور تفکی  شدس تلا نملایش   تفسلیر آن آسلان      ادالعات کریس است.

( 1دس است کر رقلم یل  )  شرقم شاخ    هر مفلفر   زیرمفلفر بین صفر تا ی  موخ   ضمن

 ترین ندیجر است. پایین سندیه نوان( 0بضدرین ندیجر   رقم صفر ) سیهند نوان

هلای آن را بلرای ایلران یر       زیرمفلفلر  هلا  مفلفلر شاخ  حکومت قانون،  رنگارس زیر ندیج

 یهد. نوان می 2016   2015، 2014های  سال

 شاخص حاکمیت قانون در ایران -(1نگاره )

 %47 %43 %44 شاخص حاکمیت قانون در ایران
 2016 2015 2014 ها مؤلفهزیر  اصلی یها مؤلفه

ها  محدودیت -1
برای قدرت 

 حکومت
0،36-0،37-

0،44 

 0،33 0،26 0،48 محدودیت قدرت دولت توسط قوه مقننه -1-1
 0،52 0،48 0،47 محدودیت قدرت دولت توسط قوه قضائیه -1-2
 0،47 0،40 0،24 محدودیت قدرت دولت با حسابرسی و بررسی مستقل -1-3
 0،47 0،41 0،32 به خاطر تخلفمجازات مقامات رسمی  -1-4
 0،32 0،22 0،23 یردولتیغ یها نظارتمحدودیت قدرت حکومت براثر  -1-5
 0،50 0،43 0،40 انتقال قانونی قدرت -1-6

 -0،50فساد نبود 
0،42- 0،48 

 0،49 0،45 0،48 عدم استفاده مسئوالن اجرایی از موقعیت خود برای نفع شخصی -2-1
 0،43 0،45 0،51 مسئوالن قضایی از موقعیت خود برای نفع شخصی عدم استفاده -2-2
عدم استفاده مسئوالن انتظامی و نظامی از موقعیتت ختود بترای     -2-3

 نفع شخصی
0،60 0،55 0،59 

از موقعیت ختود بترای نفتع     یگذار قانونعدم استفاده مسئوالن  -2-4
 شخصی

0،42 0،24 0،41 

حکومت باز  -3
- 0،34)پاسخگو(

0،35- 0،34 

 0،26 0،40 0،42 بودن قوانین و اطالعات دولتی در دسترس -3-1
 0،39 0،46 0،44 حق دسترسی به اطالعات -3-2
 0،34 0،25 0،28 مشارکت مدنی -3-3
 0،37 0،28 0،22 دادخواهی یسازوکارها -3-4

 یادیبنحقوق  -4
23،0 -0،22 -

0،29 

 0،38 ،042 0،46 رعایت برابری و عدم تبعیض -4-1
 0،34 ،020 0،14 رعایت حق حیات و امنیت شخصی -4-2
 0،47 ،037 0،34 رعایت تشریفات قانونی و حقوق متهم -4-3
 0،32 ،022 0،23 رعایت آزادی اندیشه و بیان -4-4
 0،17 ،013 0،13 رعایت آزادی عقیده و دین -4-5
 0،11 ،007 0،08 خودسرانه در حریم خصوصی مداخله عدم -4-6
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 %47 %43 %44 شاخص حاکمیت قانون در ایران
 2016 2015 2014 ها مؤلفهزیر  اصلی یها مؤلفه

 0،30 ،017 0،21 رعایت آزادی اجتماعات -4-7
 0،20 ،020 0،28 رعایت حقوق اساسی کار -4-8

 یتامننظم و  -5
63،0 – 0،62 -

0،72 

 0،73 0،55 0،54 جرم مؤثرکنترل  -5-1
 0،92 0،92 0،92 عدم درگیری و نزاع بین اشخاص -5-2
 0،51 0،40 0،44 شوند متوسل نمی زور بهمردم برای جبران خسارات وارده  -5-3

اجرای  -6
 -53،0مند  ضابطه

0،54- 0،50 

 0،53 0،55 0،57 شود اجرا می مؤثر طور بهمقررات دولتی  -6-1
 0،49 0،50 0،55 شود مورد اجرا می مقررات دولتی بدون دخالت بی -6-2
 0،44 0،55 0،51 شود انجام می یرمعقولغ یرتأخاقدامات اداری بدون  -6-3
 0،49 0،54 0،49 شود اقدامات اداری طبق روند قانونی انجام می -6-4
حکومت بدون رعایت فرآینتد قتانونی و جبتران خستارت کتافی       -6-5

 زند دست به مصادره نمی
0،55 0،58 0،55 

 یمدنعدالت  -27
56،0- 0،56- 

0،55 

 0،60 0،53 0،50 عدالت مدنی در دسترس مردم است -7-1
 0،41 0،47 0،52 در عدالت مدنی تبعیض وجود ندارد -7-2
 0،46 0،47 0،54 عدالت مدنی عاری از فساد است -7-3
 0،42 0،39 0،40 سوء حکومت است یرتأثعدالت مدنی عاری از  -7-4
 0،64 0،64 0،63 مواجه نیست یرمعقولغ یرتأخعدالت مدنی با  -7-5
 0،63 0،68 0،65 شود برقرار می یخوب بهعدالت مدنی  -7-6
جتتایگزین بتترای حتتل اختالفتتات و منازعتتات     یستتازوکارها -7-7

 ، بدون تبعیض و کارآمد استیدسترس قابل
0،70 0،72 0،70 

 یفریکعدالت  -8
38،0- 0،39 -

0،43 

 0،44 0،40 0،39 مد استانظام تحقیقات جنایی کار -8-1
 0،49 0،46 0،45 مد استاکارنظام احقاق حق کیفری بهنگام و  -8-2
 0،43 0،40 0،42 است مؤثرنظام اصالحی در کاهش رفتار مجرمانه  -8-3
 0،38 0،40 0،32 نظام کیفری به دور از تبعیض است -8-4
 0،54 0،49 0،53 نظام کیفری عاری از فساد است -8-5
 0،23 0،19 0،22 نظام کیفری مصون از دخالت سوء دولت است -8-6
 0،47 0،37 0،34 شود تشریفات قانونی و حقوق متهم رعایت می -8-7

((www.worldjusticeproject.org 

یرخصوص الگوی راهاریی حکومت قانون الزم بر ذکلر اسلت کلر یرصلد قابل  قالولی از       

 یهلا  یر مفلفرهایی کر ما از الگوی مفضومی تفصیلی برای حکومت قانون اسدخراج کرییم  مفلفر

هلا   گرچر همر مفلفلر اهم  جوی یاری،  wjpشاخ  حکومت قانون مربو  بر پر ژس جضانی عدالت 

بلرای ارزیلابی   تحلیل      پلر ژس از ادالعات   جلدا ل ایلن    توان یم، مجموعیر. گیری ینم بررا یر

 ضعیت حکومت قانون یر ایران تا حد قاب  قاولی سوی بری   حدی ایلن ندلایج را بلا کولورهای     

بیش از صد کوور جضان را با هم مقایسر    wjpییگر جضان مقایسر کری. شاخ  حکومت قانون 

 بندی کریس است. رتار

http://www.worldjusticeproject.org/
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ندایج الگلوی مفضلومی تفصلیلی حکوملت قلانون بلا شلاخ          قاول قاب با توجر بر انطااق 

 عنلوان  بلر توان الگوی شاخ  حکوملت قلانون را    حکومت قانون مربو  پر ژس جضانی عدالت می

 الگوی راهاریی حکومت قانون بر شرح زیر یر نظر گرفت.

 الگوی راهبردی حکومت قانون -(7نمودار )

 

 

 فرجام

فایس از الگوی مفضومی کر از مااحث نظری اسلدخراج شلد، بلر ایلن ندیجلر رسلیدیم کلر        با اسد

های حکومت قانون عاارت است از: تفکیل  قلوا )اسلدقالل تقنینلی   اسلدقالل       مفلفر ینتر مضم

هلای شلضر ندان، برابلری         آزایی هلا  حلق مداری یر حقلوق ایاری، حمایلت از    قتایی(، قانون

امنیللت شخصلی، امنیلت حقلوقی، امنیللت قتلایی   تتلمین حللریم      علدالت، امنیلت انسلانی )   

خصوصی(، اصول ضامن کیفیت قوانین )شفافیت قانون، انسجام قلوانین، سلضولت یسدرسلی بلر     

 بوین نظام حقوقی(. بینی یشپقوانین، اعدمای یر ایر قاب  

( 1های آن یر ایران، نگارس ) شاخ  حکومت قانون   زیر مفلفر یها مفلفریر موری  ضعیت 

هلا   شوی برخلی مفلفلر   ارائر شد کر از این نگارس معلوم می 2016   2015، 2014 یها سالبرای 

تر از حد مدوسط است. شاخ  حکومت  ی حد مدوسط، برخی یر حد مدوسط   برخی پایین باال

 در بر شرح زیر است:. ندایج با جزییات بیوقرار یاریباالی حد مدوسط  یرمجموعقانون یر ایران 

بلر ترتیلب    2016   2015، 2014 یها سالبرای قدرت حکومت برای  یتمحد یشاخ  

، املا هنلوز زیلر مقلدار     یهد یمگرچر ر ند صعویی را نوان ابویس است کر  44/0   37/0، 36/0

 است. 5/0مدوسط یعنی 

حکومت 

 قانون 

 نبود فساد

 حکومت باز

حقوق 

 بنیادی

نظم و 

 امنیت

اجرای 

 ضابطه مند

عدالت 

 مدنی

عدالت 

 کیفری 

محدودیت ها 

برای قدرت 

 حکومت
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 48/0   42/0، 5/0بلر ترتیلب    2016   2015، 2014 یهلا  شاخ  ناوی فسای برای سال

ناوی فسای،  ضلعیت مسلئوالن    یها مفلفر میان زیر یر یهد. بویس است کر سیر نز لی را نوان می

اندظامی   نظامی باالی حد مدوسط   از بقیر بضدر است، بعد از آن مسئوالن اجرایی قرار یارنلد،  

 رتار بعدی مربو  بر مسئوالن قتایی است کر سلیر نز للی هلم یاری   رتالۀ آخلر مربلو  بلر       

 گذاری است. مسئوالن قانون

، 34/0بلر ترتیلب    2016   2015، 2014شاخ  حکومت باز )پاسخگو( برای سلر سلال   

 پاسخگویی یر سطح بسیار پایینی است. است   نوانگر آن است کر تقریاا 34/0   35/0

. بلدترین  اسلت ر بسلیار پلایین   کل  29/0   22/0، 23/0 یلب ترتبلر   شاخ  حقوق بنیایی

کر بر ترتیلب   گریی یبرم« عدم مداخلر خویسرانر یر حریم خصوصی»بر  ها مفلفر شاخ  یر زیر

 .است 11/0   07/0، 08/0 ها سال

  یر حد مدوسط قرار یاری.  است 50/0   54/0، 53/0مند بر ترتیب  شاخ  اجرای ضابطر

ب شلاخ  علدالت ملدنی بلر ترتیل      تر از ارقام برآ ری شدس اسلت.  ارزیابی   ایراک عمومی پایین

، 38/0  شاخ  عدالت کیفری بر ترتیب    باالتر از حد مدوسط است است 55/0   56/0، 56/0

 زیر حد مدوسط است. کر یهد یمرا نوان  43/0   39/0

برای : ملی بهبود حکومت قانون معطوف به توسعهیی در مورد اصالح و  ها پیشنهاد

ی، نظام سیاسلی   تحقلق توسلعر مللی شلو      مدی بیودرااسدقرار حکومت قانون کر منجر بر کار

  مطالعات انجام گرفدلر تقلدیم    ها پیونضایهایی بر ترتیب اهمیت با اسدفایس از تجربیات، بررسی

 شوی: می

 ها، حقوق بنیلایین   امنیلت حقلوقی شلضر ندان بلا تلد ین نظلام        تأمین   تتمین آزایی .1

 .حقوقی کارآمد   عایالنر از دریق ارایئ سیاسی

رفع ابضام   همپوشانی  ،نضایی ،قانون اساسی یر مواری مربو  بر خألهای ساخداریاصالح  .2

 ظلایف   اخدیلارات قلوا   ارکلان نظلام تفکیل           کر یدور بربرخی اصول قانون اساسی 

 شفاف شوی.

 سلریرگم کلالف   کلر  یدلور  برتد ین   تنقیح قوانین   مقررات موجوی با همکاری سر قوس  .3

 قوانین گوویس شوی.

عایالنلر، شلفاف،   « نظلام حقلوقی  »نویسی کر منجر بلر     مقررس یگذار قانونیند اح فراصال .4

 مد   بایاات شوی   قوانین   مقررات یر یسدرس عموم قرار گیری.اکار

 سازی، پاسخگو کرین   اصالح بور کراسی   نظام ایاری. شفاف .5

 ی لت. رکرین ی لت با قطع مناع رانت )نفت( از بویج پاسخگو .6
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مضلم     هلای  یلری گ جضلت  کلر  یدور برهای کلی  سیاست های یهگی بازنگری یر تعریف    .7

 ملی همسو کند. گانر را یر مسیر توسعر اصلی کوور را تعیین   مریم   قوای سر

مت   شفافیت یر این قلوس حلاکم   کر سال یا گونر بر، یرقوس قتائیند یایرسی یر ااصالح فر .8

   کارآمد، از تتمین کافی برخوریار شوی. ی   اجرای قوانین خوب، عایالنرشو

 منابع

 فارسیالف( 
 قرآن کریم.

 نی. :تضران ،ترجمر محمد راسخ ،فرهنگ نظریه حقوقی .(1389) بیکس، برایان

مفسسلر تحقیقلاتی تلدبیر     ،حکمرانی خوب؛ فرصتی برای امنیت اقتصادی (.1387پرخیدس، احمد )

 .اقدصای

، ترجمر سیدحسین ملکوتی هوجین   احمد «ی   حاکمیت قانونخواه مور در» (.1388ال. ) تِن، سی. 

 .363-374: 11شمارس  .سال شوم .حقوق اساسی ،مرکز مالمیری

 ،ترجمر حسین بایامای   محمد راسخ ،دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه (.1393تیرنی، برایان )

 تضران: نگاس معاصر.

 .نامر( )پایانتضران: یایگسدر  ،حاکمیت قانون و والیت مطلقه فقیه(. 1391دضرانی، محمد ) جواهری

یر  قانون حاکمیت برای نو درحی ی جو جست یر: یزیگر قانون   انتاادی یب» (.1393رضایی، محمد )

 .7-40: 12شمارس  ،راهبرد اجتماعی و فرهنگی ،«یرانا

بخش نخست   ) قانون در ایران تأملی درباره ایران، نظریه حکومت (.1392دااداایی، سیدجوای )

 تضران: مینوی خری. ،(ی م

 قانون اساسی جمضوری اسالمی ایران.

 تضران: یایگسدر. ،مبانی حقوق عمومی (.1377کاتوزیان، ناصر )

 تضران: شرکت سضامی اندوار. ،فلسفه حقوق (.1380کاتوزیان، ناصر )

 تضران: یانوکدس حقوق   علوم سیاسی. ،حکومت قانون و جامعه مدنی (.1385کاتوزیان، ناصر )

 تضران: درح نو. .ترجمر محمد راسخ ،تئوری حقوقی در غرب تاریخ مختصر (.1382کلی، جان )

 ،ترجملر محملد راسلخ    ،«نظریر مور در ]یرآمدی بر ماانی حقوقی عمومی » (.1386الگلین، مارتین )

 .145-186: 56شمارس  ،سال چضاریهم ،مجلس و راهبرد

طرح پژوهشی، مدل مفهاومی الگاوی توساعه     .(1394مرکز په هوی مطالعات راهاریی توسلعر ) 
 یفدر سوم. ،ایرانی -اسالمی

تضلران: مرکلز    ،هاا  حاکمیات قاانون مفااهیم، مباانی و برداشات      (.1385مرکز مالمیری، احمد )

 ی مجلس شورای اسالمی.ها په هش

 ،فلیض  محمدصلایق بر کوشلش سلید    ،یک کلمهرساله  (.1382میرزا یوسف )سدوارالد لر تاریزی، م

 تضران: صااح.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/380507/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%5b%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%5d
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 تضران: امیرکایر. ،شانزیهم    چاپ پانزیهم  ،جلد( 2) .آموزش فلسفه (.1394ی )محمدتقیزیی،  مصااح

 .مقاله منتشر نشده ،«سیدجوای دااداایی اندیور سیاسی. »(1394) مرتتی ناوی، سید

 تضران: جنگ . ،مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی. (1390) محمدرضا  یهس،

 التین ب(
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