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در فرآیند سیاستگذاري نیازمند ارائه  و اارستهت یهل الگهوي      گذاريقانونشناخت نقش و جایگاه مجالس 

در  آنهها  اه  دامنه  مداخله     ی اتهتند یمجالس  از جمله  نهاداها  نظري  یا مدل مفهومی است، زیرا این 
در انندگی مهااوي تها اگرگهذاري يهوري      از تعیین در اشورااي مختلف، متفاوت و گذاريفرآیند سیاست
 نوسهان اارگزار نقهش مجهالس قانونگهذاري در سیاسهتگذاري و      -. در چارچوب نظری  ساختارنوسان است

اراا شهامل اختیهارات و   . سهاخت سهت متهثگر ا  ينشگرو اي ساختارعوامل دست   دواز  موجود در این نقش
از  سیهرون  اهاي سهاخت در نظها  سیاسهی و    ، توزیه  قهدرت  مجلهس  ااي مجلس، سازمان درونیتيالحی
ااي رئیس و ایئت رئیت  مجلس، رئیس قوه مجری ، نمایندگان و گروه شامل نشگراناشوند. می مجلس
اننهده،   ها س  دست  مجالس تعییناز آن انشگران و سرآیند حايل در تعامل این ساختاراا  و ند.اتتنفوذ 
 قاسل شناسایی اتتند. در اشورااي مختلف گذاريخنثی در فرآیند سیاستاگر و ام مؤگر،

 يكليدواژگان 
 نشگر.ساختار، ا گذاري، سیاست، قانونگذاريمجالس 
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 65-93/ صص  1390 بهار/  58/ شماره بيستمفصلنامه راهبرد / سال 



انو
س ق

جال
ش م

نق
ي
ذار

تگ
اس
سی
د 
آین
فر
در 

ي 
ذار

نگ
 ؛ 

ي
سو

  
س

 
ي
ظر

ي ن
گو
ل ال

ی
 

 

 

66 

 مهمقد
یند طهوننی  تشکیل پارلمان محصول فرآ

یههاسی جامعهه  و مههرد   خههواای و قههدرت آزادي

اگر چ  امروزه این نهاد را  نماد مردمی  است.

ا امه  ،داننهد می سودن و دمواراسی غیرمتتقیم

در گذشههت  دور، سیشههتر یههل نهههاد مشههورتی 

مراهها از اشههراج، نج هها و شههاازادگان سههود.  

تههدریو و سهها رشههد اندیشهه  دمواراسههی و   سهه 

قراردادي دانتتن حکومت، نهاد پارلمهان  سه    

رد  در عنههوان نماینههده و نمههاد حاامیههت مهه 

اا س  محور رژیم و در سرخی دیگهر   سرخی نظا 

سهه  نهههاد قانونگههذاري و در مقاسههل مجریهه     

قدرتمند، س  نهادي موقر و متتقل س  ت هدیل  

 شد.

مجالس قانونگذاري در غهرب سه  عنهوان    

نماینده جامعه  از درون شهوراااي سهلینتی    

سر سر آوردند. س  تدریو قانونگهذاري ونظهارت   

در حییهه  اختیههارات و سههر قههوه مجریهه  نیههز 

هها درآمهد. افهزون سهر اینهها      آناهاي  يالحیت

اانهههون مجهههالس قانونگهههذاري در فرآینهههد  

اننهد.  سیاستگذاري اشوراا نیز مداخل  مهی 

انندگی  تعییناز  متفاوت و دامن  این دخالت

مااوي تا اگرگذاري يهوري در نوسهان اسهت.    

س  ع ارت دیگهر در سرخهی از اشهوراا نقهش     

ري در فرآینهد سیاسهتگذاري   گذاالس قانونمج

اندک، مشورتی و محهدود و در سعیهی دیگهر    

اننده و قاط  است. پرسش ايلی  تعیینزیاد، 

عوامل مؤگر سهر   شناخت این مقال  معیوج س 

اههاي ایههن نقههش در اشههورااي داراي نظهها  

سیاسی و حقوقی متفاوت اسهت. سررسهی مها    

داد نقهش مجهالس قانونگهذاري در    نشان می

گذاري در تعامههل دو دسههت  فرآینههد سیاسههت

 گیرد.عوامل ساختاري و انشگران شکل می

  س  ارت ها  سهین سهاختار و    امروزه توج 

زار( در مراهز میالعهات   گ)انشگر یا اار عامل

 علو  اجتماعی قرار دارد )پارار، پردازان نظری 

. ارائهه  یههل تصههویر سههاده از (54 ، ص1383

ت اجتمهاعی، سیاسهی یها اقتصهادي یهل      علی

اایی س  طور ضمنی یا يریح س  اندیش  پدیده

در این  .گرددساز می 1درساره ساختار و اارگزار

رویکرد انشگران محصول نادانتت  ساختاراا 

آگاه و سها اراده اتهتند   سلک  فاعالنی  ،نیتتند

توانند محیط خود را شکل داند.  ا  حتی می

ایههن دیههدگاه سههاختار و اههارگزار منیقهها    در

یعنههی یههل سههاختار    .متههتلز  یکدیگرنههد 

اجتماعی یا سیاسهی تنهها سه  واسهی  قیهد و      

اهایی  زند یا فريتاایی ا  سر اارگزار میسند

یاسهد.  تداو  مهی  ،سینندا  سراي آن تدارک می

سنههاسراین تصههور سههاختار سههدون دسههت اههم   

لی از اارگزار اه  ممکهن اسهت    تصوري اجما

)محهدود شهود یها توانها      گیر آن ساشهد تحت تث

                                      
1. Structure and agency 
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، 1386و اسهتوار،  مهارش نهدارد ) گردد( معنا 

الگوي نظري و مدل مفهومی این ( . 304 ص

ت سهاختاراا و  مقال  سر اساس تثاید سر اامیه 

پذیرش استقالل نت ی انشگران در محییی 

انند. سر ایهن  استوار است ا  در آن عمل می

و حقیقی و  اساس ساختارااي قانونی، رسمی

هها در زنهدگی واقعهی    اهاي آن  رواسط و تعامهل 

شگران اعهم از مقامهات   سیاسی از سویی و ان

قهدرت و نفهوذ سه      ااي ياحا رسمی و گروه

ستگذاري در گذاري در سیانقش مجالس قانون

سنهاسراین   دانهد.  اشورااي مختلف شکل مهی 

ار چند ادج ایهن مقاله  ارائه  یهل الگهوي      

نظري است، سا توجه  سه  قاسلیهت اهارسردي و     

تههوان انتظههار داشههت سهها    عملیههاتی آن مههی 

ااي نز  در مورد ار اشور و  آوري داده جم 

اارستت این الگو س  شناخت نقهش و جایگهاه   

مجلههس در فرآینههد سیاسههتگذاري اشههور    

 مفروض نایل شد.   

 پارلمان و وظايف آن -1
تهههر از سرآمهههدن  اههها قهههدیمیپارلمهههان

اا اتتند. تاریخ ظهور آنها س  قرن دمواراسی

دد. گهر میوسیی سهاز دوازدام و اروپاي قرون 

اههاي امههروزي  ستههیاري از مقههررات و رویهه  

طوننی مجالس قانونگذاري از تجارب تاریخی 

گیههرد. از نظههر گ ههت و   ههها سرچشههم  مههی آن

نگهداري ایهن سهواس ، سه  خصهوص اعیهاي      

انهد  مجلس عوا  انگلتتان نقش اساسی داشت 

در واقهههه   .(1209 ، ص1383)نون ههههر ، 

تهرین سهنت پارلمهانی    ترین و مانهدنی قدیمی

متعل  س  انگلیس و مقدمه  آن فرمهان مگنها    

اي مگنااارتها را شهیوه   ،اارتاست. ویل دورانت

چهرا را سه    و چون ا  پادشاای سی» دانتتمی

یههل پادشههاای محههدود، قههانونی و مشههروط  

 .(677 ، ص1375دورانت، «)دگرگون ساخت.

این فرمان، دمواراسی مردمی را در انگلهیس  

را سههراي  سلکهه  حهه  نج هها ،سهه  وجههود نیههاورد

مقاومت در مقاسل قدرت پادشاه سه  رسهمیت   

میان پادشاه اشمکش »شناخت. از این منظر 

جو در قهرون متمهادي    مقتدر و اشراج ستیزه

موجهها اسههتقرار حاامیههت قههانون، و از آن   

« طری ، محهدود اهردن اقتهدار اهر دو سهود.     

 .(292، ص 1383 )دورفمن،

مجهههالس قانونگهههذاري آرا  آرا  از دل  

استهدا   سلینتی سهر سهر آوردنهد. در    شوراااي

از نج هها، انگلههیس متشههکل  2شههوراي ا یههر

مقها    منص ان عالی اشراج، روحانیون و ياحا

س  درسهار پادشهاه واستهتگی داشهت. در سهال      

میالدي، این شورا نا  پارلمان س  خهود   1265

گرفت و داراي اختیارات سیاسی، اقتصهادي و  

 ،ار ن هود گذدر آغاز قانون قیایی شد. این شورا

ولی گهگهاه  پادشهاه در ایهن سهاره نیهز سها آن       

                                      
2. Magnam conciliam 
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-208 ، يه  1380ارد )قاضی، مشورت می

داد. (  و درخواست مذاارات پارلمانی می207

سناسراین تنها زمانی ا  پادشاه سهیش از پهیش   

س  حمایت پارلمهان نیازمنهد شهد، ایهن نههاد      

نیاز نظا  سلینت س  . اامیتی واقعی پیدا ارد

عهها اسههتفاده شههاه از ااههر  اتهها درآمههد سا

شهیوه   پارلمان گردید. در م احثی ا  در سهاره 

شد، پارلمان شروع سه   آوري درآمداا می جم 

دقت نظر و سررسی در سهاره نحهوه خهرن آنهها     

ارد و ام ام ايرار ورزید ا  پادشاه ساید نظر 

ردي ا  اهر روز تعدادشهان   پارلمان را در موا

)اي.  ج  اندشد؛ سشنود و س  آنها تو سیشتر می

تدریو دچار  اا س پارلمان .(292، ص دورفمن

جا ا  س  گفت  جان فیلهد  تغییراتی شدند تا آن

قدرت پارلمان دیگر س  درسار  20از اوایل قرن 

 . (Field, 2002, p.169 اند )خدمت نمی

واژه پارلمههان سهه  معنههی جههایی سههراي    

در حهالی اه  يهح ت     ،يح ت اردن اسهت 

تفاوت و سراي ااهداج  ااي مدر محیط 3اردن

تمراههز نظریهه   شههود. متنههوع انجهها  مههی  

گذاري سر مذاارات پارلمانی است اه  سه    قانون

م احثهه  درسههاره تصههدی  قههانون موضههوع     

. مجهالس   (lalana, 2005, p.243پهردازد )  می

ی متشکل از نماینهدگان  نهاداای»قانونگذاري 

ااي جغرافیهایی معهین اه  در     منتخا حوزه

                                      
3. Speaking or talking 

ی داراي اختیار قانونگذاري و روند امور حکومت

ساشههند  مههی« سعیههی وظههایف دیگههر اتههتند 

 .   (1208 ، ص1383 )نون ر ،

مجالس ار چند در امترین مرت   خهود  

 ،داراي اارارد نمادین حاامیت ملی اتهتند 

منههد  سهههرهگري ؤسهه  نههدرت از اختیههارات مهه 

شهوند اه  قهانون اساسهی سه  آنهها اعیها         می

ستیار وسی  اسهت  اند. این اختیارات نوعا   می

 -در ستیاري از موارد و –و قدرت قانونگذاري 

قدرت نظارت وحتی سراناراردن حکومهت را  

« حهاام »اها  شود. این گون  پارلمانشامل می

یا حداقل تجتهم حاامیهت مردمهی اتهتند     

 . (342 ، ص1378)سالندل،

دو تصهور از   ،در مجموع در عصر حاضهر 

قدمت پارلمان وجود دارد. نختتین تصور ا  

پدیهد آمهدن پارلمهان را سهراي      ،سیشتري دارد

از واژه  دانههد. ایههن عقیههده وضهه  قههانون مههی 

از ریش  « Legis»گیرد. ت میئنش 4گذار قانون

«lex » .سهه  معنههاي قههانون اسههت«lator »  سهه

دانده اسهت. سهدین   معناي فاعل یها پیشهنهاد  

وض  ترتیا قانونگذار اتی است ا  قانون را 

سنها سه  تعریهف، قهواي     انهد.   یا پیشنهاد مهی 

شهوند اه    قانونگذاري نهاداایی محتوب مهی 

 ، ص1384واضهه  قههانون اتههتند )نورتههون،  

288) . 

                                      
4. Legislator  
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دومین تصهور، قهواي قانونگهذاري را در     

داند. رونهد نزولهی پارلمهان سه      حال زوال می

عنوان قانونگذار عقیده جدیدي نیتت. تنهزل  

پارلمهههان از سهههوي نویتهههندگان لی هههرال،   

اهاي  و ماراتیتت وسیالیتتس ،ارا محافظ 

رادیکال میرح شده است. اما این لرد سوریس 

اي رایههو و  را ت ههدیل سهه  عقیههدهسههود اهه  آن 

امگانی اهرد. سهوریس فصهل پنجهاه واشهت      

گونه    را ایهن  خهود « دمواراسی مدرن»اتاب 

او «. زوال قهوه قانونگهذاري  »سندي ارد:  عنوان

پنو آفت مزمن سراي قوه قانونگذاري نها  سهرد   

ترین آنها رشد احزاب است. ار چند  ايلیا  

اما نگهرش او   ،او ادعایش را سعداا تعدیل ارد

، 1384 در آگار دیگران انعکاس یافت )نورتون،

 (.288ص 

قانونگههذاري و نظههارت مشهههورترین      

اما سرخهی از اهارارد    ،وظایف مجالس اتتند

ها سر این ساورنهد  انند. آننمایندگی نیز یاد می

در استداي تولهد خهود سیشهتر سه       ا  مجالس

اها  پرداختند و حتهی تها مهدت   نمایندگی می

، ص 1382)اولتهون،  اارارد دیگري نداشتند

چنانچ  والتر ساجوت ام از اارارداهاي   .(19

، اه  در  سیهانی پارلمهان  آموزشی و  اطالعاتی،

تر از قانونگذاري اتتند، یاد ارده  نگاه او مهم

 ،ا وجود ایهن . س (Werner, 2001, p.10است )

گذاري و ما در این مقال  سر وظایف قانون تثاید

 نظارت است.

 5فرآيند سياستگذاري -2
مههههدیریت و اداره اشههههور نیازمنههههد  

اایی است ا  مدیران را در سهرآوردن   سیاست

نیازاا و تثمین ااداج یاري رسهاند. از ایهن رو   

سیاستگذاري امهري مههم و مرحله  محهوري     

 د.  شو فرآیند سیاسی تلقی می

 نختهههههههههتین واژه در تعریهههههههههف

است ا  معناي لغهوي     policyسیاستگذاري،

نامه ،   اساسنام ، مرا  آن خط مشی، سیاست،

 ، ص1378روش و رویهه  اسههت )تتههلیمی،   

اهر حکومهت سها مجموعه  مشخصهی از       .(10

آید ا  فلتف  اا سر سر اار میارزش عقاید  و

اهاي  اا طرحاما سیاست ،دادآن را شکل می

تند اهه  از طریهه  آنههها، فلتههف   عملههی اتهه

 ,James) شهود حکومت در عمهل پیهاده مهی   

1997, pp.2-3) .  اي  سیاسهت مرحله   سناسراین

انگامی ا  س  تصمیم  ،از عمل حکومت است

خهط  زند. سنجیده میاس  سا شرایط دست می

یکهی از انهواع    امچنهین  اها(  اا)سیاست مشی

الهی اتهتند    ااي اا یا تفاامسیانی  ،اا سرنام 

ن را در راه اههه  اندیشههه  و اهههنش مهههدیرا  

و  اههونتز) اننههد گیههري اههدایت مههی تصههمیم

   .(177 ، ص1374 ،دیگران

                                      
5. Policy making 
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سه  سه  دسهت      تهوان  مهی  اا را مشیخط

  خهط مشهی  . تقتیم اردد خرالی و  ،اساسی

گیهري   ، یل دستورالعمل سراي تصمیماساسی

 اهایی و چارچوسی سراي انهواع تصهمیم  مدیران 

مشهی  سناسراین خهط  ساید گرفت  شود.است ا  

، متیر تفکر یا شهیوه اندیشه  اعیهاي    اساسی

سها   اها  تها تصهمیم   اند سازمان را مشخ  می

یها منافهات    ساشهد ااي سازمان سهازگار  ادج

ااي الهی سهر م نهاي     مشیخط نداشت  ساشد.

اما حد  ،شوندمی یمااي اساسی تنظ مشیخط

تههري دارنههد و در یو مرزاههاي معههی ن و جزئهه

شهوند.  ي از سازمان گرفت  میترسیوح پایین

اهاي خهاص    مشهی ااي خرد یا خط مشیخط

ااي الهی شهکل    واحداا، سر م ناي خط مشی

 و خاص واحدااي سازمانی اتتند. گیرند می

در مجمهههوع منظهههور از سیاسهههتگذاري 

سرقههراري و ایجههاد سیاسههت اسههت ؛ تعیههین،  

تدوین و ارائ  ضواسط و موازینی اسهت اه  در   

صهالح جمعهی   اعمال و م آن  اراده الی دولت

 ، ص1366)ااشهمی،   شهود  ملت تهثمین مهی  

امر از مهدیریت سیاسهی سه  شهمار      این  .(49

ریهزي،   رود ا  متکی س  ايول مهم سرنامه   می

سازماندای، نظارت و انترل است )اقتهداري،  

اگهههر سیاسهههت را نهههوعی   (. 28، ص 1366

گذاري از ایهن   گیري سدانیم، خط مشی تصمیم

زیههرا  ،گیههري اسههت یمصههمدیههدگاه معههادل ت

در  ،شهود  مشهی تعیهین مهی    انگامی ا  خهط 

امان جایگاه تصمیم اتخاذ شده است. سا ایهن  

تفاوت ا  خط مشهی نته ت سه  تصهمیمات     

 تر است.موردي و گانوی ، سانتر و  اساسی

فرآینههد سیاسههتگذاري شههامل مراحههل   

متعددي است. سیمون جیمز سیاستگذاري را 

د. اولههین دانهه اي مههیفرآینههدي شههش مرحلهه 

مرحل  طرح یل موضوع س  عنهوان متهئل  و   

مشههکل اسههت. دومههین مرحلهه  قههرار گههرفتن 

متههئل  در دسههتور اهههار سیاسههت اسهههت.    

قانونگهههذاري، اجهههرا و سهههازنگري، رسهههیدگی 

گیهري حکومهت    تصهمیم  حکومت س  متئل  و

 ,James) دانهد مراحل دیگر آن را شکل مهی 

1997, pp.3-4)  قانونی نمودن نیز از مراحهل .

خود نیاز س  یهل  هم سیاستگذاري است ا  م

العمل الی را ایجاب می نماید تا ط ه   دستور

 آن ستوان عمل نمود.

اها  اا و خط مشهی سدین ترتیا سیاست

اننهد. در  ظرج قانونگهذاري را مشهخ  مهی   

اا سراي اجهرا شهدن   ااي قانونی  سیاستنظا 

اما ن  س  ایهن   ،س  ضمانت قانونی احتیان دارند

شهود.  سیاستی ت دیل سه  قهانون    معنا ا  ار

ااسهت.  قانون محملی سهراي اجهراي سیاسهت   

پس قانونگهذاري در جههت عملیهاتی نمهودن     

 سیاست و سیاست اعم از قانون است.
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عوامل مؤثر بر نقش مجالس  -3

قانونگذذذذذاري در فرآينذذذذد  

  سياستگذاري
آفرینهی   پهذیري یها نقهش    چگونگی نقش

ی مجلس در فرآینهد سیاسهتگذاري سه  قهانون    

ااي اساسی در ساختار االن اردن خط مشی

شههود. نقههش مجههالس  جامعهه  مرسههو  مههی 

قانونگذاري  در سیاسهتگذاري در اشهورااي   

انگهره  جهان، متفاوت است. س  عنوان مثهال  

سنهدي    امریکا ا  نقش ستیار مهمی در يورت

و تصویا قوانین دارد، در یل سر طیف قهرار  

ه گیرد. نماینده سهوي دیگهر طیهف انگهر    می

ملی خل  چین است اه  جلتهات معهدودي    

ااي   گوش دادن  س  سیانی  دارد و اارش يرفا 

را ههران حههزب و مشههروعیت سخشههیدن سهه   

تصمیماتی است ا  در جاي دیگهري گرفته    

شده است. مجلهس عهوا  انگلهیس وضهعیتی     

میان دو حالت سان دارد. در این مجلهس گهاه   

قوانین پیشنهادي سه  وسهیل  اعیهاي عهادي     

ولی سیاست  ،شودمان استکار یا ايالح میپارل

توسهط ااسینه  یها وزرای سیهان       عمومی معمون 

گردد ا  ال ته  از میهان اعیهاي پارلمهان     می

شهوند. وجهود ایهن طیهف نشهان      سرگزیده می

داههد نقههش مجههالس قانونگههذاري در     مههی

سیاسههتگذاري اشههوراا ستههتگی سهه  عوامههل  

سه   مریکا را عواملی ا  انگره امتعددي دارد. 

اي قدرتمند در سیاسهتگذاري و انگهره    لف مؤ

ملی خل  چین را س  عنصهري خنثهی ت هدیل    

تهوان  ی مهی سنهدي اله  اند. در یل دسهت  می

ساختاراا و انشگران را در نقش مجهالس در  

فرآیند سیاستگذاري مهؤگر دانتهت. رواسهط و    

( 1)شهماره  نحوه تعامل این عوامل در شهکل  

 آمده است.

مل مؤثر بر نقش عوا -(1)شماره شكل 

 مجلس در سياستگذاري
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 عوامل ساختاري -3-1

اي از اههههر سههههازمان درون مجموعهههه 

شهده   شده و قواعد نهادینه   ساختارااي تث یت

انههد. ایههن سههاختاراا محههدوده فعالیههت مههی

شهده   فعالیت و میدان عمل و موان   مشهخ  

داند. اختیارات و در سراسر سازمان را نشان می

سازمان درونی مجهالس  ااي قانونی، يالحیت

اها و منهاس ،   شامل سازمان حزسی، امیتهیون 

توزی  قدرت  و ساختارااي سیرون از مجهالس  

شامل ساختار اداري و اجرایی اشور، ساختار 

حزسههی و انتخاسههاتی و تحههونت سههاختاري    

تههرین عوامههل  سیاسههی و اقتصههادي از مهههم 

اننههده نقههش مجههالس در  سههاختاري تعیههین

 سیاستگذاري اتتند.

هذاي   اختيارات و صذححي   - 3-1-1

 مجلس

اههاي مختلفههی از مجههالس سنههديدسههت 

قانونگذاري وجود دارد. مایکل مهزي مجهالس   

انهد: مجهالس   را س  سه  دسهت  تقتهیم مهی    

 قانونگههذار فعههال، منفعههل و حههداقلی. انگههره

مریکهها نمونهه  مجههالس فعههال ت متحههده اایالهه

قانونگذار و پارلمهان سریتانیها نمونه  مجهالس     

اهاي  منفعهل اتهتند. مجهالس دولهت     مقنن 

حزسههی در رده سههو  یعنههی حههداقلی یهها  تههل

گیرنههد. زمههانی اهه  مههزي  ضههعیف قههرار مههی

 ،داداي خههود را انجهها  مههیمیالعههات مقایتهه 

مجالس قانونگذار منفعل سیشتر در اشورااي 

)سریتانیها، اانهادا، اسهترالیا،     6المنهاف   مشترک

 امها سها تخریها    ،اند و نیوزلند( وجود داشت

دیوار آانین و افزایش انتخاسات آزاد، از تعداد 

مجالس قانونگذار حداقلی ااست  و س  ویژه سر 

 تعداد مجالس قانونگذار انفعالی افهزوده  شهد.  

شده خود داراي یادااي ت  ار یل از دست ال 

اایی اتتند. مثال  سها وجهود قهرار    سندي درج 

گرفتن مجالس آلمان، سوئد، فرانت  و سریتانیا 

ر دست  انفعالی میزان نقش مجالس آلمان و د

سوئد در سیاسهتگذاري متفهاوت از فرانته  و    

. (Norton, 2004, pp.2-3سریتانیاسههههت )

شناسی دیگري نیز از قواي مقنن  سر پای   گون 

نهد  ا پیوند سا قوه مجری  وجود دارد ا  ع هارت 

از: امکار، زیردست، میی ، رقهاستی و متهلط   

(Shaw, 1990, p.238).   مهها از دو اههارارد

تههالش قانونگههذاري و نظههارت سهههره گرفتهه  و 

اهاي متفهاوت مجهالس را از     تا گونه  انیم  می

  یکدیگر ساز شناسیم.

مجههالس در قانونگههذاري از یههل میههزان 

ند. آنها سهر اسهاس پهنو    قدرت سرخوردار نیتت

 شوند: میسندي  شاخ   دست 

: حوزه اقتدار و صححي  قانونگذاري

اساسههی يههالحیت عهها    مهه  قههوانین  در ا

ر ایهن  اما س .گذاري سر عهده مجالس استقانون

                                      
6. Commonwealth 
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ناپهههذیر در سرخهههی اشهههوراا   الیهههت انکار

شود ا  حوزه اقتدار  می اایی ایجادمحدودیت

 سازد. از یکدیگر متفاوت میمجالس را 

مصهدر و   ابتكار قانونگذاري: مصدر و

استکار قانون ح  اسداع و پیشنهاد متنی سهراي  

الح قهانون موجهود اسهت.    وض  قانون یها ايه  

اتی ا   این ح  را دارد، ااهر  ايهلی را در   

در  شکل دادن سه  محوراهاي اساسهی قهانون    

دست دارد. پیشنهاد قانون سه  لحهاک الهی از    

گیهرد.   سرچشهم  مهی   دو منشث طرح یا نیح 

اهاي مصهوب   سناسراین تعداد طرح اا و نیحه  

تواند شاخصی در شهناخت میهزان قهدرت     می

 .مجلس ساشد

وجود نهادهاي موازي يذا رقيذد در   

در قههوانین اساسههی سرخههی از  قانونگذذذاري:

اشوراا افزون سر مجلهس، نهاداهاي دیگهري    

وجود دارند ا  گهگاه س  مهوازات مجلهس سه     

پهردازد. وجهود ایهن نهاداها از     قانونگذاري می

 اااد.قدرت قانونگذاري مجالس می

در سرخی از اشوراا  حق وتوي قوانين:

وجهود دارنهد اه  سهر اهار مجهالس        نهاداایی

انند و وتوي قهوانین را سهر عههده    نظارت می

دارنههد. وجههود ایههن حهه  از قههدرت مجلههس   

 اااد. می

ایهن حه     حق امضاء و انتشار قوانين:

داهد در وظهایف   س  قهوه مجریه  امکهان مهی    

قانونگذاري مجهالس دخالهت انهد. زیهرا قهوه      

ااي مجلهس را امیهای   تواند مصوس مجری  می

امهین   را س  تثخیرانهدازد و یا امیای آن  نکند

روی  را درمورد انتشار قوانین سه  اهار سنهدد و    

انهد،  دانیم قوانینی ا  امیای ومنتشر نشدهمی

ااي سیاسهی وحقهوقی امهروز    در سیشتر نظا 

 ، ص1370اجههرا شههدنی نیتههتند )اسوالحمههد،

187). 

اها، مجهالس در   سر اسهاس ایهن شهاخ    

دسههت  مجههالس حههوزه قانونگههذاري  سهه  سهه  

تقتهیم   9ضعیف 8قدرتمند و نت تا  7قدرتمند،

 .شوندمی

قدرتمنههد سههودن  مجذذالس قدرتمنذذد:

مجالس س  این معناست ا  معیارااي فوق س  

انهد اه  جایگهاه    اي سا اهم ترایها شهده   گون 

منحصر سه  فهردي از نظهر قانونگهذاري سهراي      

اند. در این مجالس امکهان  مجلس فراام ارده

اههایی در حههوزه اقتههدار و  تعیههین محههدودیت

ا چنهان  ، امه يالحیت قانونگذاري وجهود دارد 

محههدود اهه  سهه  اقتههدار قانونگههذاري مجلههس 

سهازد. استکهار قانونگهذاري    اي وارد نمیخدش 

سرعهههده مجلههس اسههت و دولههت حهه  ارائهه   

پیشهنهاد سهه  يهورت متههتقل را نهدارد. ایههن    

رو  رقیا و نهاد موازي جهدي روسه   مجالس سا 

                                      
7. Powerful parliaments 

8. Semi powerful parliaments 
9. Weak parliaments 
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ا تیعیف اختیارات آنهها در  نیتتند ا  موج

حوزه قانونگهذاري شهود. درسهاره حه  وتهوي      

قوانین نیز ار چند در مواردي این ح  سهراي  

سینی شده ساشد، اما از طریه    پیشیل مرج  

رااکاراایی اختیار حذج آن سراي مجلهس در  

نظر گرفت  شده است. در مهورد معیهار پهنجم    

نیههز مصههوسات مجلههس اگههر چهه  سهه  توشههیح 

سها تعیهین مهلهت     ،از داشهت  ساشهد  مرجعی نی

و گذاردن قهوانینی   توشیح قانونی سراي مرج 

ا  در يهورت سهرساز زدن از توشهیح، قهانون     

 شود.شود، اقتدار مجلس حفظ میاجرایی 

قانونگههذاري  نمونهه  مجههالس قدرتمنههد 

مریکاسههت. قههدرت انگههره ایههانت متحههده ا 

مریکا سه   در انگره ایانت متحده ا قانونگذاري

  مههاده یههل سخههش دو قههانون اساسههی وسههیل

اهایی نیهز   محهدودیت  اما ،استگتترده شده 

چون ايول تفکیل قوا، فدرالیتم یها حقهوق   

. (Tobias, 2006, p.142) فهردي وجهود دارد  

گهذار دیگهري در   جز انگهره اهین نههاد قانون   

ایانت متحده وجهود نهدارد. سه  طهور عملهی      

انگره سیش از دیگر مجالس قانونگهذار غرسهی   

وانتت  است اجهازه وضه  قهانون م تنهی سهر      ت

 قههانون اساسههی را سههراي خههود حفههظ انههد  

رئیس جمههور و   .(226، ص 1372 )روریش،

مریکا ح  میرح سهاختن لهوایح را در   دولت ا

-434، يهه  1383 )قاضههی، انگههره نههدارد

مریکا، ح  وتهوي  ال ت  رئیس جمهور ا .(433

ا سها مخالفهت دو   امه  ،قوانین انگره را داراست

اعیاي انگره ایهن مخالفهت سهدون اگهر      سو 

   .(228، ص 1372 )روریش، شودمی

: این دسهت  از  قدرتمند مجالس نسبتاً

اي اتهتند اه    مجالس داراي طیف گتترده

شههده را از زیههاد تهها اههم دارا  یادپههنو معیههار 

تهرین راه سهراي سررسهی ایهن     اتتند. مناسا

مجالس ارائ  مصادی  و شوااد گوناگون است 

وع، ترایها ایهن معیاراها میهزان     تا در مجمه 

قدرتمندي مجالس را تعیهین انهد. در مهورد    

معیار اول، در ایهن مجهالس ستهت  سه  قهانون      

ی سرخههی متههایل میههرح در عريهه    اساسهه

آیهد.  ااي عمومی ايالٌ س  مجلس نمی سیاست

سههراي نمونهه ، در انگلههیس سیاسههت خههارجی، 

حتههی ستههیاري از   اي،اههاي سههرمای  ازینهه 

اقتصادي دولت نیهازي سه     ااي سیاست جن  

تصههویا پارلمههان نههدارد. در فرانتهه  قههانون   

اساسی جمهوري پهنجم سهراي مجلهس ملهی     

ت محدودي در زمینه  سیاسهتگذاري   يالحی

-135، ي  1382 )اولتون، ل شده استقائ

134.) 

استکهار   در مورد معیار دو  یعنی مصدر و

که  پارلمهان يهالحیت عها      قانونگذاري، سا آن

اما سخش اعظم استکار قانونی  ،ردقانونگذاري دا

مانند تهی  لوایح و پیشنهاد آن سه  پارلمهان و   
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دفاع از مفهو  و چگهونگی آن سهر عههده قهوه     

مجری  است. ایهن امهر يهالحیت مجلهس در     

استکار قانونگذاري را از اطهالق سه  در آورده و   

در  .(213، ص 1380 )قاضی، اند محدود می

یح دولت سه   دريد لوا پنجاهآلمان نزدیل س  

 که  امتهر از چههل   ، حهال آن رسدتصویا می

 شود وااي نمایندگان تصویا می دريد طرح

تقری ا  اشهتاد دريهد امه  مصهوسات قهانونی      

داد. از این مجلس را لوایح دولت تشکیل می

توان مجالی سیشتر سراي  این مجالس را میرو 

تهی  و تصویا لوایح دانتت تها مکهانی سهراي    

، 1382 اا )اولتون، د طرحتهی  و تصویا خو

 .(131 ص

اهاي  فاقهد نهاد  نت تا قدرتمنهد  مجالس

گهذاري و سه    موازي یها رقیها در حهوزه قانون   

اننههده  قههوانین نهاداههاي وتو نههدرت داراي 

مصههوب خههود اتههتند.. در فرانتهه  رئههیس   

جمهور یا نختهت وزیهر یها یکهی از ر سهاي      

اها  توانند لوایح، طرح تین ملی و سنا میمجل

ویس معااهدات را سه  شهوراي قهانون     نپیش و

يهرفا   شهورا   ایهن  اساسی ارجاع نماینهد. ریي 

و اگهر قهانونی    شهود میاا و لوایح طرح شامل

مغایر سا قانون اساسهی سه  تصهویا و توشهیح     

دیگهر قاسهل طهرح در شهوراي       ،رسیده ساشهد 

در يهورتی اه    مگهر   ،قانون اساسهی نیتهت  

يالحیت  از حدود  مجلسدولت مدعی شود 

، 1376 )سوشههري،  تجهاوز نمهوده اسهت   خود 

در انگلیس، سهوئد، نهروژ،    .(218-219ي  

 توانهد   سلژیل رئیس قوه مجری  میدانمارک و 

از امیای و اسالغ قوانین مصوب مجلس س  ایهن  

دلیل ا  س  مصلحت اشهور نیتهت یها عمهال      

)عالیخهانی،   غیر قاسل اجراست، خودداري اند

 .(144 ، ص1381

اشهوراایی   مجهالس  مجالس ضذیيف: 

ماننهد چهین در زمهره مجهالس ضهعیف قههرار      

ون  واگذاري گون  اشوراا این گدارند. در این

اي سههه  مجهههالس جاافتهههاده قهههدرت اهههامال 

اا یا ساختارااي مشهاسهی  قانونگذاري، دادگاه

غیههر از مقهها  رئههیس قههوه مجریهه  سهه  چشههم 

 ، ص1381)آلمونههد و دیگههران،  خههورد نمههی

قانونگههذاري ههها در زمینهه  آنمجههالس  .(196

مشورتی یا تثییدگر يرج اتتند و در زمینه   

ااي دولتهی  ارائ  طرح و یا حتی ايالح نیح 

قدرتی ندارند. وجود نهادااي موازي یا رقیها  

شهود تها   امانند حزب امونیتهت ساعها مهی   

مجلس از اارآیی خود خارن  شود و نتواند س  

اارویژه قانونگذاري خود عمهل انهد. در ایهن    

توانند س  دسهت  اي قوه مقنن  میاشوراا اعی

قوه مجری  منصوب شوند ا  در ایهن يهورت   

امه    قوه مقنن  فرمان ر قهوه مجریه  اسهت و   

اههاي قههوه مقننهه  را    اهها وخواسههت مصههوس 

 .(186، ص 1370 )اسوالحمد، پذیرد می
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مجموع مجالس قدرتمند قانونگذاري  در

اهاي ریاسهتی، مجهالس     تهوان در نظها   را می

اهاي  د قانونگهذاري را در نظها   قدرتمنه  نت تا 

ریاسهتی و مجههالس ضههعیف   پارلمهانی و نیمهه  

قانونگههذاري و گههاه فاقههد ارگونهه  قههدرت     

 ،اهههاي اقتهههدارگراقانونگهههذاري را در رژیهههم

 اار سنتی و خاندانی یافت. محافظ 

اهها و نظههارت یکههی دیگههر از يههالحیت 

جها اه  مجلهس    از آناختیارات پارلمان است. 

میهت ملهی محتهوب    نماد اراده عمومی وحاا

سایهد درسهاره منهاف  و حقهوق      قاعدتا  ،شودمی

ملههت نتهه ت سهه  نهاداههاي دیگههر حکههومتی  

شهود تها   تر ساشد. این امهر ساعها مهی    حتاس

نظارت سر قواي دیگر و س  خصوص قوه مجری  

س  مجلهس سهدرده شهود. چهرا اه  در نظها        

تفکیل قوا قوه مجری  سها در اختیهار داشهتن    

اعظههم قههدرت   سیشههترین امکانههات قتههمت 

 دلیهل نماید. س  امهین  زمامداري را اعمال می

امکان سروز خیر ناشهی از ایهن قهدرت علیه      

 )ااشهمی،  حقوق وآزادي مرد  فهراوان اسهت  

   .(156، ص 1386

در سعد نظارت نیز سا توج  سه  دو معیهار   

متههئولیت وزرای در سراسههر پارلمههان و ضههمانت 

تهوان مجهالس    اجرایی  نظهارت مجلهس، مهی   

ذاري را س  س  دست  تقتیم اهرد. ایهن   قانونگ

سههر محههور اسههتفاده از اسههزار   تقتههیم سنههدي

ویژه انگلیتی استییاح در سنت اروپایی و س  

 ااي تفتیش در س ل و استفاده از امیتیون

مریکایی است. در سعد نظارتی و سا عیهف سه    ا

توان دو س ل انگلیتهی  دو معیار یادشده می

س قانونگهذاري از  مریکایی را در میان مجالاو 

 یکدیگر سازشناخت.

مجالس قدرتمند )نظارت به سذبک  

مکهن  ااي پارلمانی ا  مدر نظا  انگليسی(:

، ایئهت  است پادشاای یها جمههوري ساشهند   

وزیران دست  جمعی وامچنین ار وزیري در 

 سراسر مجلس س  طهور انفهرادي متهئول اسهت    

جا اه  ايهل   . از آن(68 ، ص1376 )سوشهري،

ژیم پارلمانی، متئولیت سیاسی اولی  تحق  ر

، 1383 وزیران در سراسر پارلمان است )قاضهی، 

سناسراین مجلهس حه  نظهارت سهر      .(455ص 

اعمههال رئههیس جمهههور و وزرای را دارد. روش 

نظارت انگلیتی از شیوه ااي متعددي چهون  

ااي  استییاح و حتی امیتیون تذار، سؤال،

 سررسی وتحقی  و تفح  سرخوردار است.

ترین نوع نظارت مجلس  ح سختاستییا

نتهه ت سهه  قههوه مقننهه  اسههت. در سرخههی از  

که  نظهارت سهر اعمهال قهوه      سهراي این  مجالس

مجری  متتمر و مؤگر ساشد، امیتیون دائمی 

انهد اه  وظیفه  دارد    شکایات تثسهیس اهرده  

متتقیم اهر شهکایتی را اه  از قهوه مجریه       

دریافت دارد و آن را س  آگهاای قهوه    ،رسد می
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 ،(192 ، ص1370)اسوالحمهد،  سهاند مجری  سر

اههاي  اسههزار دیگههر نظههارت اسههتفاده از امیتهه 

تحقی  و تفح  است اه  در اروپهاي غرسهی    

ااي  قدرت امتري دارند. ار چند ا  در سال

نیها درگیهر تحقیقهات    اخیر مخصوياٌ در سریتا

اند و سر سیاست حکومت تثگیر تري شده منظم

 (.358، ص 1378 )سالندل، گذارند می

قدرتمند )نظارت بذه   لس نسبتاًمجا

در اشههوراایی ماننههد  مريكذذايی(:سذذبک ا

قهوا،   اسهتقالل مریکا، س  دلیهل  حده اایانت مت

وزرای و رئهههیس جمههههور در سراسهههر انگهههره  

متههئولیت ندارنههد و اسههزاري چههون سههؤال و  

استییاح در دسترس نمایندگان قهرار نهدارد.   

در ایههن اشههوراا قههدرت مجلههس از طریهه    

در الی  امور اجرایی يورت  سررسی و تحقی 

اههاي انگههره توسههط    گیههرد. سررسههی مههی

اهاي فرعهی   ااي دائمی یها امیتهیون   امیت 

اهاي تحقیه   انجها     اختصايی س  نا  امیت 

اههاي ویههژه تحقیهه   گیههرد. امیتههیون مههی

تواننهد از  اي دارند و مهی اختیارات فوق العاده

اتانی ا  نز  است از آنها اطالعهاتی اتها   

عمل آورند. اگر این اشخاص از  شود دعوت س 

مشهمول   ،حیور در امیتهیون سهرساز زننهد   

 (.287، ص 1380 شوند )قاضی،مجازات می

مجالتهی اه  از سعهد     مجالس ضیيف:

نظارتی ضعیف اتتند، سا دست  سو  مجالس 

پوشهانی دارنهد. سه  طهور      ام قانونگذار ضعیف

در اهاي اقتهدارگرا   اهاي دولهت  الی سیاسهت 

چههون وچههرا پذیرفتهه   ههها سههدون مجههالس آن

تناد سه   گون  اسه  ی سدون اینشود و یا حت می

، 1378 )سالنهدل،  آید قوه مقنن  س  اجرا در می

در این اشوراا مجلس ح  انتقاد   .(363ص 

 شدید از حکومت را ندارد.

در مجمههوع در سعههد نظههارتی، مجههالس  

اههاي پارلمههانی قدرتمنههدتر از مجههالس نظهها 

سه  دنیهل    ا در عمهل امه  ،اهاي ریاسهتی  نظا 

ااي حزسی سین دولت و مجلهس در  پیوستگی

اارسرد آن محتا  اتتند. مجالس ضعیف ام 

اهاي خانهدانی   در اشورااي اقتدارگرا و رژیم

 –اا نیهز  شوند. اما حتی در این رژیمدیده می

ممکهن   -اها ام درساره سرخی از موضهوع دست

 است نظارت يورت پذیرد.  

 سازمان درونی مجالس - 3-2

اها اه    سر اختیهارات و يهالحیت   افزون

شههرایط قههانونی نفههوذ و تههثگیر مجلههس را سههر 

ساختار درونهی   ،انندفراام می سیاستگذاري

مجلس شامل سهازمان حزسهی درون مجلهس،    

اا و مناس  مجلس در ایفاي وظایف امیتیون

و ااراردااي مجلس نقش دارنهد. زیهرا ایهن    

است ا  شرایط سالفعل شهدن   درونی ساختار

انهد. در واقه     مجلس را فراام مهی رات اختیا

ساشد  تر و مجهزتریافت مجلس ار چ  سازمان
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مجالی سراي اندیش  و عمل متتقل و توانهایی  

سیشتري سراي مشارات در روند سیاستگذاري 

دیگر سازمان و مناس   خوااد داشت. س  ع ارت

اننده توانایی درونهی آن سهراي    مجلس تعیین

، ص 1382 تهون، اقدا  در سیهرون اسهت )اول  

(.  چگونگی سازماندای درونهی مجهالس   211

امري است ا  س  خصوص در اار نفوذگذاري 

قوه اجرایی، قانونگذاري و نمایاندن مناف  و  سر

نمایانههد.)سال و  عقایههد گتههترده ضههروري مههی

سازمان داخلی مجالس ممکهن  ) 1384پیترز،

اهاي  است در یل حکومت ریاسهتی اهارویژه  

 ساشهد  ت پارلمانی داشت متفاوت از یل حکوم

( و یههها 206، ص1381 )آلمونهههد و دیگهههران،

اا در یل اشور نت ت سه  دیگهري   امیتیون

 اي متفاوت سرخوردار ساشند.از روی 

سذذذازمان ح بذذذی درون   - 3-2-1

 مجالس

اههایی اهه  در زمههان سههر خههالج نگرانههی

ااي  در نظا  ،اي ایجاد شدپیدایی احزاب توده

سازمان  در دست لی رال دمواراسی قدرت ن 

اي سیههرون از مجههالس سلکهه  در اختیههار تههوده

ساقی مانهده اسهت.    ااي پارلمانی احزابجناح

سدین ترتیا الید سهاختار قهدرت در سیشهتر    

جاست ینمجالس در نظا  حزسی آن است. در ا

ا  را ري پارلمانی و پشتی انی اجرایی ظهور 

اند و میزان نظهارت احهزاب سهر اقهدامات     می

 )سههال و پیتههرز، انههدتعیههین مههیمجلههس را 

سررسی رواسط مجلس و  در .(212 ، ص1384

ااسین  مراجع  س  نظا  حزسی امهري ضهروري   

چرا ا  حتی در انگره ایهانت متحهده    ،است

ام اه  انیه ا  حزسهی امتهري از امتایهان      

ریي اعیاي حزب انوز اهم   ،اش دارداروپایی

 آید.   قاسل اعتمادترین ریي س  حتاب می

 هاكميسيون- 3-2-2

سررسی اسزارااي نههادي قاسهل دسهترس    

داههد ههها نشههان مههیا و اههارسرد آنپارلمههان اهه

اا را سراي محهدود  نهادگرایی ظرفیت پارلمان

 ,Norton) داهد اا افزایش میاردن حکومت

2004, p.195) . اها عامهل    امیتیوناز این رو

اننده میزان قهدرت مجهالس و    گر و تقویتؤم

آنههها در فراینههد   در نتیجهه  افههزایش نقههش  

اا  سیاستگذاري اتتند. استفاده از امیتیون

تقتیم اار، سرعت و تخص ، میهزان پهایین   

ااي حزسهی را سه    تشریفات و اااش اشااش

 .(219، ص 1384 )سهال و پیتهرز،   دن ال دارد

گرایههی در پارلمههان از سهه  خصههوص تخصهه 

 ,Norton) داهد  اها ر  مهی  طری  امیتیون

2004, p.9) .  شهود تها   ساعها مهی   ایهن مهوارد

مجالس سا افزایش آگاای، دانش و انجها  اهار   

تخصصی ستواننهد سه  ایفهاي نقهش مهوگرتري      

 سدردازند.  
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اهها و در نتیجهه  سههر توانههایی امیتههیون

افزایش نقش مجالس در فرایند سیاستگذاري 

سیشهتر دائمهی سهودن     .1 :دو عامل تثگیر دارند

 و ههها سههودن آن اهها تهها مههوقتی  امیتههیون

ااي متناظر سا سهاختار اجرایهی.   امیتیون .2

اا توانایی سیشتري سراي اتها  این امیتیون

آگههاای در عريهه  سیاسههتگذاري سهه  شههکلی 

متتقل از قوه مجری  و دست زدن سه  اقهدا    

تهوان  مهی  .(214 ، ص1382 )اولتهون،  دارند

رت مجهالس و  راسی  متتقیمی سین میزان قد

سها افهزایش    اا یافت. قدرتمند سودن امیتیون

اا، مجهالس تهوان سیشهتري    رت امیتیونقد

اها و سه  اهارگیري اختیهارات و     سراي فعالیهت 

 ااي خود دارند.يالحیت

 منابع مجلس - 3-2-3

تعههداد اارانههان، تتهههیالت پژواشههی و 

اي سراي داشهتن  ااي دسیرخان حتی پشتی انی

مجلتی متتقل و نیز سراي اعیاي آن اامیت 

میهزان   اساسی دارد. سرخی مجالس سر دامن  و

اا تتهیالت در اختیار نمایندگان و امیتیون

اند و سرخی حتی دفتر اهار اختصايهی    افزوده

در اختیههار تههل تههل نماینههدگان خههود قههرار 

در واقه    .(217 ، ص1382 )اولتهون،  اند داده

نهادي مجلس ااي قانونی و این مناس  ظرفیت

 انند.   را سارور و اجرایی می

وجهود   انگره ایهانت متحهده سه  دلیهل    

اي مانند اتاسخان ، حمایت مناس  قاسل مالحظ 

اي در ت علمی و اجرایی حیهور سرجتهت   ئای

ته  سرخهی از مجهالس سها     د. ال قانونگذاري دار

وجود سرخورداري از این مناس  ظرفیت اندای 

سراي محدود اهردن قهدرت حکومهت دارنهد.     

سههراي مثههال اعیههاي مجمهه  ملههی فرانتهه  از 

اي نههدان حرفهه  حمایههت تحقیقههاتی و اارم 

اما در مقایت  سها انگهره حیهور     ،سرخوردارند

تههري دارنههد. اعیههاي پارلمههان ایتالیهها ضههعیف

ا حتی ، اماا دارندسیشترین تثگیر را سر سیاست

امتههر از اعیههاي مجلههس سریتانیهها حمایههت   

تهوان  شوند. سا وجود ایهن در مجمهوع مهی    می

اهاي  گفت منهاس  مجهالس از طریه  امیته     

اي و واحههدااي اتاسخانهه  علمههی یهها اجرایههی،

ا  سراي موشهکافی   پژواشی و عوامل دیگري

س  تقویت  ،اا ضروري اتتندتر سیاست دقی 

 ,Norton) نهد ا انجها  ااي مجالس مهی فعالیت

2004, pp.12-13). 

ساخ  و توزيذع قذدرت و    - 3-3

 جايگاه مجلس در آن

حکومتی سر جامع  را نحوه اعمال قدرت 

، ص 1381 یری ،)سشه  گویند ساخت قدرت می

شناسهی   لحهاک جامعه   این سهاخت از   .(298

تواند دو نوع ساشد: ساخت قهدرت  سیاسی می

جان   و دوجان  . در نهوع اول )سه  عنهوان     یل

یل يورت نوعی( قدرت سیاسی مشهروعیت  

خود را از مناسعی غیهر از جامعه  )مهرد ( سه      
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آورد و در نتیجه  نهاداهایی سهراي     یدست مه 

تمههههاعی در اههههاي اجمشههههارات گههههروه 

در اهاي سیاسهی وجهود نهدارد.     گیري تصمیم

اههاي سیاسهی منظههور از   سنههدي رژیهم  تقتهیم 

اهایی اتهتند   ااي اقتدارگرا ام  دولهت رژیم

جان ه  سرخوردارنهد.   ا  از ساخت قدرت یهل 

 اههاي اقتههدارگرا انههواع مختلفههی دارنههد:رژیههم

و حکومههت 11تههل حزسههی ،10حکومههت فههردي

 .(173 ، ص1386 )اونیل، 12نظامیان

گون  واگذاري  اینااي اقتدارگرا  ر رژیمد

اي سههه  مجلهههس جاافتهههاده قهههدرت اهههامال 

اا یها سهاختارااي مشهاس      دادگاهقانونگذاري، 

خهورد.  غیر از رئیس قوه اجرایی س  چشم نمی

اا ممکهن اسهت قهدرت در    این گون  نظا  در

یل فهرد، دفتهر سیاسهی یها شهوراي نظهامی       

عمول متمراز شده ساشد یا چنان ا  سیشتر م

حايل توازن ناپایدار در میهان فهرد یها     ،است

اهههاي نظهههامی،  دسهههت   حهههاام،  خانهههدان

سانران و را ران حزسی ساشد. این یل  دیوان

از ایههن گههروه اهها انگهها  اسههتفاده از منههاس   

سیاسی سراي اعمهال نفهوذ سهر سیاسهتگذاري     

ست سر سهر جلها حمایهت    خود را نیازمند رقا

 )آلمونههد و دیگههران، سیننههد شهههروندان نمههی

 .(196 ، ص1381

                                      
10. Personal Rule 
11. One party rule 
12. Military rule 

اههاي دمواراتیههل داراي سههاخت دولههت

هها داراي انههواعی  اتهتند. آن قهدرت دوجان ه    

اهاي پارلمهانی، ریاسهتی و نیمه      چون رژیهم 

سه    ساشند ا  سر اساس نهوع نگهاه  ریاستی می

انهد. در  سنهدي شهده   ايل تفکیهل قهوا دسهت    

و ااي ریاستی ) ا  سهر اسهاس تفکیهل    رژیم

اند( ایفاي شکل گرفت  قوا از یکدیگر استقالل

نقش ریاسهت مملکهت )ریاسهت حکومهت( و     

جمههههور اسهههت. وزرای سهههر عههههده رئهههیس 

جمهور سراي مدت معینی از سوي مرد   رئیس

شهود و وزرا سرگزیهده و   متتقیماٌ انتخاب مهی 

متئول در سراسر او اتتند، لذا پارلمهان ن ایهد   

ر ایهن  ارلمان ددخالتی در تعیین آنان ندارد. پ

ا تفوقی ام سر ، اماست رژیم متتقل از مجری 

 آن ندارد.  

رژیم پارلمانی از تفکیل نته ی قهوا سه     

نوعی واستتگی  رژیم است. در اینوجود آمده 

خههورد و سههخن از ارگانیههل سهه  چشههم مههی 

 اسههتقالل و انفصههال میلهه  در میههان نیتههت

ااي ايهلی  ویژگی .(193 ، ص1380 )قاضی،

مت سدین قرار است: وجود گون  پارلمانی حکو

یل رئیس اسمی دولت مانند ر ساي جمههور  

آلمان، اند و ایتالیها، یها یهل پادشهاه ماننهد      

پادشههاه ژاپههن، سههوئد و سریتانیهها، وجههود یههل 

)نختهت وزیهر، يهدراعظم و     مجري سیاسهی 

مانند آنها( امراه سا ااسین  یها ایئهت وزیهران    
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سرخاست  از ایئت قانونگهذاري و وجهود یهل    

 (.68، ص 1384 پیترز، )سال و انتخاسگرایئت 

جایگاه پارلمان در این مهدل از توزیه      

قههدرت، سرخاسههت  از ماایههت رژیههم پارلمههانی 

است. حاامیت از طریه  انتخاسهات از طهرج    

 شهود و از سهوي  مرد  س  پارلمان سدرده مهی 

پارلمان س  ایئهت دولهت )در زمهان تصهویا     

 شهود سرنام  دولهت و اسهراز اعتمهاد( داده مهی    

سهههدین ترتیههها  .(194، ص 1380 )قاضهههی،

 ، پارلمان قدرتمند است و سر مجری  تفوق دارد

   ماایهت  واستتگی س  قوه مجریه  ا س  دلیلام

تر در مقا  یل نههاد  سلک  سیش ،متتقلی ندارد

در  شود.اننده قوانین ظاار  می ناظر و ايالح

این مدل حکومتی امچون انگلیس، سهوئد و  

عییل و انحالل مجلس را س  ح  انعقاد، ت نروژ

 .(143، ص انهد )عالیخهانی  رئیس مجری  داده

ساید انتخاسات مجدد سرگزار  اما پس از انحالل، 

 شود.

چه  در فرانته  از   نیم  ریاستی ماننهد آن 

 -نهوع تلفیقهی پارلمهانی    ،ر  داد 1959 سال

 .(294، ص 1380 )قاضههی، ریاسههتی اسههت 

رئههیس جمهههور فرانتهه  اهه  از قههدرت قاسههل 

جهی سرخوردار است، قی  نظهر از حمایهت   تو

اي یا عد  حمایهت مجلهس ملهی، سهراي دوره    

مانهد. از سهوي   سال  سرسر اار سهاقی مهی   پنو

دیگر نختت وزیر و شوراي وزیران فرانت  سه   

انههد ااثریهت حههاام در مجلههس ملههی واستههت  

در نظا   .(197، ص 1381 دیگران، و )آلموند

و یها   جریه  م  ریاستی پارلمان واستت  س  منی

ا  ا در مقایت  سها نظه  ، امفرمان ردار آن نیتت

  تیهعیف  ریاستی جایگاه آن سه  نفه  مجریه   

است.  رئیس مجری  ح  انحالل پارلمان  شده

سههال سههیش از یههل سههار   در اههر اامهه ،را دارد

يالحیت انجا  آن را ندارد  و امچنین سایهد  

تصههمیم خههود را سهها نختههت وزیههر و ر سههاي 

ارد و سها آنهان مشهورت    مجلتین در میان گذ

 .(209، ص 1376 اند )سوشهري،

اهههاي اقتهههدارگرا و افهههزون سهههر رژیهههم

 اههایی اههم اتههتند اهه  ازدمواراتیههل رژیههم

ا ام جهت يوري داراي ساخت قدرت دوجان  

اها  جان ه  اتهتند. از ایهن رژیهم    در واق  یل

هها  آنشهود.  گرا یاد میوان نیم  اقتدارتحت عن

ایی و دمواراسی ااي اقتدارگر سرخی از ویژگی

اها  گذارنهد. ایهن رژیهم   را سا ام س  نمایش می

ااي درونی س  سه   سرم ناي تغییرات و پویایی

شهوند: رژیهم اهاي نیمهه     دسهت  تقتهیم مهی   

، رژیم ااي نیمه   13اقتدارگراي در حال تعادل

اهاي نیمه     رژیمو  14اقتدارگراي در حال زوال

 15.اقتدارگراي در حال دگرگونی

                                      
13. Semi-Authoritarian Regimes in Equilibrium 

14. Semi-Authoritarian Regimes of Decay 

15. Semi-Authoritarian Regimes of Dynamic 
Change 
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ار س  شکل رژیم نیم    ا توج  س  اینکس

چههههره اقتهههدارگرا، در يهههدد نشهههان دادن  

تهوان انتظهار    دمواراتیل از خود اتتند، مهی 

داشت مجلس س  عنوان نماد حاامیهت ملهی   

 شده ساشهد،  سینی پیشدر ساختار رسمی آنها 

داشهت   نا جایگاه مهؤگري در سیاسهتگذاري   ام

داند این نهاد را اا ترجیح میساشد. این رژیم

واقعهی خهود خهارن و جایگهاه آن را     از حالت 

مخههدوش سههازند. سههراي مثههال سرخههی از      

نمایندگان مجلس را نصا یا انتخاب مرد  را 

 انند )اتاوي، س  وفاداران خود محدود میتنها 

لس س  عنوان (. در نتیج  مج331، ص 1386

چه  در ظهاار وجهود    نماد حاامیت ملهی اگر 

ا سه  دلیهل سهلی  زمامهداران سهر آن      ، امدارد

ساشهد.   تواند ایفیت واقعی خود را داشهت  مین

اا جایگاه نهادااي انتخاسی چهون  در این رژیم

یاسههد. نمونهه  ایههن امههر را پارلمههان تنههزل مههی

توان در ونزوئال یافت. اوگو چهاوز پهس از    می

، محهدودیت  1999پیروزي در انتخاسات سهال 

قدرت خود را در قالا قانون اساسی سرنتاسیهد  

سهراي از اعت هار انهداختن     ايو تالش گتترده

پارلمان آغاز ارد. او پارلمان را سا این اتها  ا  

اهاي  اند و س  خواستمرد  را نمایندگی نمی

داهد، مهورد حمله  قهرار داد.     آنها پاسخ نمهی 

چهاوز پههس از مهدتی، یههل ایئهت قانونگههذار    

پذیر را جایگزین پارلمان سهاس  نمهود.    سازش

ا آن را در ، امه در واق  پارلمان را حفهظ اهرد  

دستان خود قهرار داد و سهر آن سهلی  یافهت     

 (.25، ص 1386 )اوتاوي،

سذذذاختارهاي بيذذذرون از   -3-4

 مجلس

اي  ، سلک  درون مجموع نهاداا ن  در خأل

از شهرایط قهرار دارنهد اه  شهامل امکانههات و      

نیههز را  شههوند. مجلههس اهها مههیمحههدودیت

انهد و    گرفت درسراي از عوامل محییی مجموع 

گذارنهد.  ش آن در سیاستگذاري اگر مهی سر نق

ساختار اداري و اجرایی اشور، ساختار حزسی 

و نظهها  انتخاسههاتی  و تحههونت سههاختاري    

 سیاسی و اقتصادي از این عوامل اتتند.

سذذاختار اداري و اجرايذذی   -3-4-1

 كشور

مااس وسر تولد سورواراسی و رشد آن را 

داند. سورواراسی سه  گونه    نشان  عقالنیت می

عقالیی در وقهای  اجتمهاعی مهنظم و مرتها     

شده و س  عنوان یل اسزار س  اجتماعی اهردن  

راسیهه  قههدرت و سرقههراري نظههم و انتههرل    

سی . سوروارا(Weber, 1948, p.52) پردازد می

تواند مانعی در سراسر مقنن  سا چنین ویژگی می

ساشد و خود س  یهل محهدودیت سهدل گهردد.     

ز اراسهی یکهی ا  تمراز سیش از اندازه سهر سورو 

ااي جدي مدیریت اشورااست. از این  آسیا

قرار متمراز سودن یا ن هودن سهاختار اداري و   
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اه  سهر نقهش     اجرایی یکی از عهواملی اسهت  

گذاري مهؤگر اسهت.   مجلس در فرآیند سیاسهت 

گیهري در قهوه    تصهمیم  ار چ  میزان تمراهز 

ممانعهههت آن از  ،مجریههه  سیشهههتر ساشهههد  

گذاري یاسهت در فرآینهد س تثگیرگذاري مجلس 

شههود. در نقیهه  مقاسههل اههر چهه  سیشههتر مههی

ااي خرد و نهادااي سیشتري ستواننهد  سازمان

در فرآیند سیاستگذاري و اجرا دخالت داشت  

گیهري غیهر متمرازتهر    ساشند، فرآیند تصمیم

گیهري   خوااد سود. انگامی ا  رونهد تصهمیم  

 ،سازتر و شیوه اتخاذ تصمیمات نامتمراز ساشد

تهري سهراي اگرسخشهی    فرا مجالس نیز مجال 

خوااند داشت. اگر چ  اقام  شوااد اهافی در  

-ولی س  نظر می ،تثیید این قاعده دشوار است

رسد قوه مقنن  فرانت  و آلمان دست اهم در  

زمین  سیاسهت پهولی تهثگیر امتهري از قهوه      

مقنن  انگلیس و ایانت متحده دارند ا  ایهن  

تهها حههدودي نتیجهه  شههیوه اههارارد سههازمان 

، 1382 ایی در این اشورااست )اولتهون، اجر

 (.  208 ص

 ساختار ح بی و انتخاباتی -3-4-2   

غیر متهتقیم   نظا  انتخاساتی، متتقیم و

توانهد سهر   و نظا  حزسی س  يورت متتقیم می

نقش مجالس در فرآیند سیاسهتگذاري مهؤگر   

طری  نهامزد یها    ساشد. تثگیر نظا  انتخاساتی از

شهههتر سی محهههور سهههودن اسهههت. در  حهههزب

اها اعیهاي قهوه مقننه  توسهط      سهانري  مرد 

آشهکارترین   شهوند. احزاب سیاسی نامزد مهی 

ایانت متحده است اه    ،این قاعده استثنای سر

اش حهزب محهور   سیش از آنک  نظا  انتخاساتی

است. نظا  انتخاساتی فرانت   محورنامزد ساشد،

پنداشت  شهود،   ک  نوعاٌسرزیل ام سیش از آن و

. (209، ص 1382 )اولتهون،  محور استنامزد

شود تا نظهر مهرد    محور ساعا می نظا  حزب

محلههی درسههاره متههایل مشههخ  موضههوعیت 

امتري در مجلس داشت  ساشد. در این نظها   

انتخاساتی در واق  این سرنام  حزسی اسهت اه    

سرنده و پس از پیهروزي از طریه  نماینهدگان    

شهود و سرنامه  مجلهس را در دوره    دن ال مهی 

نمایههد.  ااههداج اههالن  تعیههین مههی اههاري آن

اي مجلههس و رویهه  قانونگههذاري آن در راسههت 

گیرد. ایهن  ااي حزسی قرار می شعاراا و سرنام 

اام امر انتجا  خايی را سر فیاي مجلس حه 

اند. اگر دولت نیز سرخاسهت  از آن حهزب    می

نهوعی وحهدت    ،اها  ینهد سیاسهت  ساشد، در فرآ

رویهه  و امههاانگی سههین مجلههس و حکومههت 

 د خوااد شد.ایجا

اي تعهاملی سها   نظا  انتخاسهاتی در راسیه   

تواند س  يورت غیهر متهتقیم   نظا  حزسی می

نیز سر نقهش مجلهس تثگیرگهذار ساشهد. نظها       

ااثریتههی یهها م تنههی سههر نختههتین انتخاسههاتی 

اگري عمی  سرتعداد   ،اننده از خط پایانع ور
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احههزاب موجههود در پارلمههان دارد. سهه  اعتقههاد 

ر چهههارچوب ایهههن نظههها  مهههوریس دوورژه د

انتخاساتی سیشتر مرد  گهرایش سه  ریي دادن   

س  احهزاب اوچهل ندارنهد و سه  ایهن نتیجه        

خوااند رسید ا  سهتر است ریي خهود را سه    

حزسی داند اه  سخهت اول شهدن را دارد. در    

نظها  انتخاسهاتی حهدااثري،  احتمهال      نتیج 

 ،تشکیل پارلمانی ا  در سلی  دوحزب ساشهد 

خوااهد شهد. ایهن وضهعیت در      سیشهتر ستیار 

مریکا، استرالیا و سریتانیها سه  خهوسی نمایهان     ا

این  .(453-454 ، ي 1367 )دوورژه، است

سانر اتتند یها   ااثریت اا ا  معروج س نظا 

حهزب   مانند ایانت متحده زیرتتلط تنهها دو 

 قرار دارند یا مانند انگلیس و زنندنو داراي دو

ی اتهتند اه    حزب ايلی و قهوانین انتخاسهات  

شهود یکهی از ایهن دو حهزب     اغلا ساعا مهی 

)آلمونهد   ااثریت را در مجلس س  دست آورند

از ایهن   .(166-167، يه   1381 و دیگران،

طری  فیاي مجلس امگهونگی سیشهتري در   

آراي پارلمانی س  دن ال خوااد داشت. چنهین  

منهدي  توانشود تها مجلهس از   امري ساعا می

اا  گذاريند سیاستسیشتري سراي تثگیر در فرای

ااي پارلمهانی  سرخوردار ساشد. س  ویژه در رژیم

شهود تها مانهدگاري قهوه     این امهر ساعها مهی   

، اي ا  توسط این نظا  س  وجود آمهده مجری 

ااي انتخاسی  و اتها   در انار ارت ا  سا حوزه

ااي قهوه مقننه ، داراي وزن و   تناس ی ارسی

 .(203 ، ص1379)دي تنتی،  ارزش شود

خاسههاتی تناسهه ی از تعههداد آراي انتنظهها  

اما ساعها حیهور    ،اند ادررفت  جلوگیري می

شهود.  شمار سیشتري از احزاب در پارلمان می

این نظا  افراد س  جاي نامزد انتخاساتی سه    در

داند و دريد آرایهی   ي میحزب مورد نظر ری

تخاساتی س  دست ا  ار حزب در یل حوزه ان

تعهداد از  نهد اه  چه     اآورد، مشخ  می می

 ااي آن حوزه را از آن خود ارده استارسی

ایههن امههر ساعهها   .(454 ، ص1367 )دوورژه،

اماانگی امتري در فیاي پارلمهانی شهده و   

تنش و مجادنت سیشتري در مذاارات ایجهاد  

توان انتظهار داشهت    در نتیج  میخوااد ارد. 

تحههت تههثگیر نظهها  انتخاسههاتی تناسهه ی از     

اا ااست   ستگذاريتثگیرگذاري مجلس در سیا

 شود.

تحوالت ساختاري سياسی  -3-4-3

 و اقتصادي 

رویدادااي خارجی وقایعی اتهتند اه    

امها سهر    ،داندخارن از انترل پارلمان ر  می

گذارند. تحونتی امچون عملکرد آن تثگیر می

انقالب، آغاز یها پایهان جنهر، روي اارآمهدن     

ااي سیاسهی جدیهد، مهر  پادشهاه یها      گروه

تواننههد ریزمهها. ایههن رویههداداا مههی  را ههر اا

اهاي سیشهماري را در اختیهار مجلهس      فريت
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قرار دانهد و یها از آن دریها دارنهد. در واقه       

شهوند  تحونت سیاسی و اقتصادي ساعها مهی  

اا گیري تصمیم اي از متغیراا سر روند مجموع 

تحمیل شوند. این تحونت گاه، درگاای سراي 

سهاقی  ورود مجلس سه  فرآینهد سیاسهتگذاري    

گذارند. در این مواق  حکومت سراي گ ات نمی

 گیهههري  وسیشهههتر سههه  تمراهههز در تصهههمیم

آورد. س  ایهن ترتیها   اا روي میسیاستگذاري

توانهد عامهل   تحونت سیاسی و اقتصادي مهی 

شتاسزا سراي فهراام نمهودن مجهال سیشهتر یها      

 امتر سراي مشارات مجلس در سیاستگذاري

نتی اسهت اه    هها تحهو  آنتهرین   ساشد. از مهم

موجهها تغییراتههی در سههاخت حکومههت و    

شهود. دگرگهونی ستهیار    ااي آن مهی سیاست

ااي اتحاد شوروي و اروپاي شرقی سری  رژیم

مصهداق ایهن امهر     1990-1989ااي  در سال

ت نظها  سیاسهی الهی را در    است اه  اامیه  

فعالیهت  تعیین شرایط تکوین، تشکیل و نیهز  

 داهد گذاري س  خوسی نشهان مهی  مجالس قانون

 .(206، ص 1382 )اولتون،

 كنشگران -3-5

امچون ساختاراا، انشگران نیز سر سیر 

  ئلرویداداا و تحونت اگهر مهی گذارنهد. مته    

انشههگر یهها اههارگزار قههدرت نفههوذ یهها تههثگیر  

اشهههتن سهههر سهههاختاراایی اسهههت اههه    گذ

اننده زمین  فعالیت اارگزار اتهتند و   تعیین

د سهازند. ارچنه   دامن  امکانات را مشخ  می

انشگران سه  دلیهل قهرار گهرفتن در شهرایط      

خاص تاریخی ن  شرایط انتخاسی خود محدود 

گون  نیتهت اه  نتواننهد سهر      ، اما اینشوندمی

 )مهارش و اسهتوار،   ساختاراا تهثگیر سگذارنهد  

انشههگران در تعامههل سهها    .(305، ص 1386

افزاینهد و  ساختاراا گاه سر قدرت مجلس مهی 

وند. از شههگههاه عامههل تقلیههل قههدرت آن مههی 

ائیهت   ها می تهوان سه  رئهیس و   آنترین  مهم

رئیت  مجلس، رئیس قوه مجری ، نماینهدگان  

 ااي نفوذ اشاره داشت.مجلس و گروه

رئذذيس و هي ذذ  رئيسذذه    -3-5-1

 مجلس

گههذاري یههل در ریس اههر مجلههس قانون

رئیس و در انار آن یل ایئهت رئیته  قهرار    

دارد. نحوه ترایا این ایئهت رئیته ، تعهداد    

و تقتههیم وظههایف در آن سههر حتهها   اعیههای

مقتییات حقوقی و سیاسی ار اشور تفهاوت  

دارد. مجموع  این ایئت در واق  قهوه مهدیره   

مجهالس   داد. در سیشترمجلس را تشکیل می

 ،تعیههین ر سهها اهه  در گذشههت  انتصههاسی سههود

، ص 1380 )قاضی، استاانون انتخاسی شده 

در قههانون اساسههی انگلههیس رئههیس     .(482

تنظههیم و سرپرسههتی م احثههات مجلههس سهه  

و اجراي آیین نام  داخلی مجلهس  نمایندگان 

پههردازد تهها امتیههازات مجلههس عههوا  و     مههی
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دیگر از ق یل نمایندگان آن را در سراسر مراج  

اها و حتهی عامه  مهرد       مقا  سلینت، دادگاه

حفههظ انههد. انگهها  ریاسههت سههر جلتههات و  

امچنههین در تفتههیر و اجههراي مقههررات، او   

طرفی را رعایت نماید.  نتهاي سیمکلف است م

که   ، مگر آنجویدگیري شرات نمیاو در ریي

آرای مث ت و منفی سراسر ساشد، در این يهورت  

ز نیز ریي وي ساید س  سود طرفهی ساشهد اه  ا   

که  سه    انهد، نه  آن  وض  موجود حمایت مهی 

امههل اتههانی سشههتاسد اهه  در پههی نههوآوري 

 .(273 ، ص1376 اتتند )سوشهري،

اههه  در والههه  اول  رئهههیس مجلهههس  

اي مانند سایرین است اه  سه  سهمت     نماینده

سهها  ،اسههتسهخنگویی مجلههس انتخههاب شههده  

اش  سر وزن سیاسهی  انتخاب س  ریاست مجلس

اي اهه  حتههی سهه  گونهه   ؛شههودمههیافههزوده 

اایی خارن از وظایف پارلمانی مانند متئولیت

عیههویت در شههوراي سههلینت یهها جمهههوري، 

يورت فوت یها  جایگزینی رئیس مملکت )در 

، 1383 )قاضی، شودمیاستعفای( س  او محول 

 (.419-420ي  

رئیس مجلس سا توج  س  تجرس ، اقتدار و 

سهها ر سههاي قههواي دیگههر سهه   اش نههوع راسیهه 

تواند سر نقهش مجلهس در     میخصوص مجری

اا مؤگر ساشد. سه  امهین    گذاريفرآیند سیاست

انهد و سه     دلیل مجالس در تعیین آن حتهاس 

دار رونهد اه  از اقته    گزینش افرادي میدن ال 

وخههو،  نههرمش در خلهه  ،شخصههی، وارسههتگی

سههرعت در انتقههال و يههحت در قیههاوت و    

اهها سرخههوردار ساشههند.  اسههتقامت در تصههمیم

سرشهت ترای هی    ماایت وظهایف پارلمهانی و  

اا را الزامهی   گون  خصلت مجالس، تکی  سر این

   (.420، ص 1386 )ااشمی، است ساخت 

 س قوه مجريه  رئي  -3-5-2

ااي رئیس قهوه  شخصیت، افکار و سرنام 

  سهههر نقهههش مجهههالس در فرآینهههد  مجریههه

نفهوذ و   گذارد. ااریزما،اا اگر میسیاستگذاري

تواند سر قدرت   میمح وسیت رئیس قوه مجری

س  چهالش   او افزوده و قدرت نهادااي دیگر را

تهیه  مقهدمات   »  اشد. یکی از وظایف مجری

د سها  توانه   میمثال مجری است.« اتخاذ تصمیم

ایههد سههر  ارسههال پیهها  سهه  پارلمههان یهها تث   

ااي متفاوت، دسهتگاه مقننه  را وادار    ضرورت

اند ا  خهط مشهی قانونگهذاري خهود را در     

   سه  جریهان انهدازد   ااي مجریه ستتر خواست

. سناسراین رئیس قوه (472 ، ص1383 )قاضی،

  سههر م نههاي ذانیههت و اندیشهه  خههود مجریهه

ات قانونگذاري مجلس را فراام تواند مقدم می

و سا توج  س  سرنامه  خهود ظهرج قانونگهذاري     

 مجلس را مشخ  اند. 

  شخصههیتی رئههیس مجریههاههاي ویژگههی

طل ههی،  سرسههختی، جههاه ماننههد سازشههکاري،
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توانهد سهر نقهش مجلهس اگهر      سلندپروازي مهی 

سگذارد. اگر او فردي خود ریي ساشد، احتمهانٌ  

در  جلهس از نقش نهاداهاي دیگهر از جمله  م   

  شهود. ال ته  گذاري ااست  مهی فرآیند سیاست

این احتمال در اشوراایی اه  دچهار ضهعف    

اههاي سیاسههی غیههر   سههاختاراا یهها رژیههم  

دمواراتیل اتتند، سیشتر دمواراتیل یا نیم 

است. در این اشوراا مقا  اجرایهی سه  دلیهل    

« خوداامههه  قهههدرت متهههتقل و احتمهههان »

را سها  تصمیمات یا توامات ایدئولوژیل خهود  

سازد. سه  عنهوان   سهولت سیشتري سرآورده می

اههاي مثههال حمایههت پینوشهه  از سیاسههت   

محوران  مکتا شهیکاگو نمونه     اقتصادي پول

اهاي شخصهی اسهت اه      تثگیر و نفوذ دیدگاه

توسط یل حکومت فردي نظامی س  اجهرا در  

 این امهر در  .(244 ، ص1384 )سروار، آمدمی

یهافتگی   اشورااي دمواراتیل س  علت تث یت

گرایی امتر دیده  نهاداا و ممانعت از شخصی

ا در ایههن اشههوراا نیههز تههثگیر  شههود. امههمههی

اههاي اجرایههی را مههثال  در اههاي مقهها  دیههدگاه

جریههان حههاام شههدن گفتمههان تاچریتههم در 

 1980اهاي انگلهیس در داه      عري  سیاست

 توان مشااده ارد.می

 نمايندگان -3-5-3

عیهاي  قواي مقنن  تحت تثگیر پیشهین  ا 

خود قرار دارنهد. مجلتهی اه  از حقوقهدانان     

است، رفتاري اماننهد مجلتهی    تشکیل شده

متشکل از اارگران یدي نهدارد. سه  طهورالی    

مذار، میانتال و سرخاسهت    گذاران عمدتا قانون

توسط اتهتند. زنهان در امه  جها     از ط ق  م

ی دريهد یها حته    ت اوچکی)پنو یا ششاقلی

در نونگهذاران  دانهد. قا امتر( را تشهکیل مهی  

تهال اتههتند. ایهن سههدین   غهرب معمههون  میان 

هها تنهها پهس از احهراز شهغلی      آنمعناست ا  

دیگر، آن ام اغلا پس از چنهدین سهال، سه     

، 1378 )سالنهدل،  انهد نمایندگی سرگزیده شده

در قههههواي مقننهههه  اشههههورااي  .(352ص 

تهر از اشهورااي   ن جهوان آفریقایی نماینهدگا 

 مریکایی اتتند.اروپایی و ا

ايون اغلا قواي مقنن  س  داشتن سهیش  

از انهههدازه نماینهههدگان مهههرد، وایهههل، داراي 

تحصیالت عالی، نخ گان ساان پایتخهت، سه    

سهاي عد  حیور زنان، غیر واال، افهراد فاقهد   

آموزش عالی و اارگران مهزارع تمایهل دارنهد    

سهدین ترتیها    .(207، ص 1379 )دي تنتی،

اها  گهروه ااثریت عظهیم قانونگهذاران را ایهن    

داند. در ایهانت متحهده و اانهادا    تشکیل می

حقوقههدانان سهه  تنهههایی ااثریههت را تشههکیل  

داند و در اروپاي غرسی حدود یل چهار   می

، ص 1378 )سالنهدل،  ال نمایندگان اتهتند 

353.) 

تواننهد در  نمایندگان مجالس آن قدر می

ااي آن نقش مجالس و تغییر در روند فعالیت
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ز تغییر اعیاي مجلهس عهوا    مؤگر ساشند ا  ا

انگلیس در گذر چند دا  سه  عنهوان م نهایی    

اههاي سههراي توسههع  نظههامی از امیتههیون   

اها و  تخصصی و فعال یاد شده است. آمهوزش 

اهاي   اي اعیاي مجالس، واانشتجارب حرف 

آنها را س  محیط اهاري نهامعمول خودشهان و    

ان را س  ایجاد تغییرات تعیهین  احتاس نیاز آن

توانهایی   ترین عامل در تهثگیر سهر   مهماند.  می

وجهود   .نمایندگان تجرسیات پیشهین آنهاسهت  

تعداد زیادي از نمایندگان ساتجرسه  و متهتعد   

نقش مؤگر  تواند توانایی مجلس را در ایجادمی

اهها افههزون انههد. اههر چهه   در سیاسههتگذاري

مجهههالس  ،نماینهههدگان نااارآمهههدتر ساشهههند

راي تر خواانهد سهود و اگهر مجهالس دا     ضعیف

ضعف سازمانی ام ساشند، این امر س  تیهعیف  

گیههري مجالتههی فرمههان ر و  سیشههتر و شههکل

 ، ص1382 )اولتهون،  شودچاپلوس منجر می

گونههه  نماینهههدگان در فرآینهههد ایهههن .(217

ییدگر خوااند تث سیاستگذاري سیشتر ناظرانی

اایی اه  در نهاداهاي   سود ا  تنها سر سیاست

ر تثییهد  مهه  ،شهود دیگر حکومتی اتخهاذ مهی  

 زنند. می

 هاي نفوذ گروه – 3-5-4

در تخصی  مناس  سر حکومت گروه نفوذ 

که  متهئولیتی در   ،  سهدون آن گهذارد می گیرتث

حکومت تق ل اند. امین تمایز گروه فشار از 

حزب سیاسی است. چرا ا  حزب سیاسی سها  

پههذیرش متههئولیت در حکومههت، شههرات در 

انتخاسههات را مههی پههذیرد تهها سهه  ایههن يههورت 

 .(Norton, 1999, p.2)ادافش را تعقیا اندا

ااي خصويی،  این تعریف شامل سازمان

شهود   مهی  اشخاص، جوام  اوچل یا مشاغلی

گیر اوشند سر تصمیمات دولت تهث  می ا  اغلا

ههها را آن ،سگذارنههد و زمههانی اهه  چنههین اننههد

د مشهور است خوانند. ار چن می« گروه نفوذ»

تر  حده فعالایانت مت اا در ا  این گون  گروه

 ،اها اتهتند   يسانر و پر نفوذتر از دیگر مرد 

اهاي   یید ایهن حکهم  ولی شوااد چندانی درتث

 ، ص1382 )اولتهون،  اي وجود نهدارد  مقایت 

نفهوذ در جوامه     اهاي ذي  وجود گهروه  .(209

اهههاي دمواراتیهههل پذیرفتههه   داراي سهههنت

نفوذ در ایهن جوامه     ااي ذي است. گروه شده

اند و حتی سرخی از  ویژهمدنی  داراي نهادااي

ها حزب سیاسی نیز دارند. اارگران شههري  آن

)متهتقر در واحهدااي يهنعتی(، اشهاورزان،     

اهها و  سازرگانههان، افتههران نظههامی، تکنههوارات

اهاي دولتهی شهناخت      مدیران ارشهد شهرات  

نفهوذ در ستهیاري از    اهاي ذي  ترین گروه شده

آینهد.   جوام  در دوران مدرن س  حتهاب مهی  

اي اهارگري سراسهري و درون یهل    ا اتحادی 

سههیس شههده توسههط ثيههنعت، شهه   حههزب ت

اهاي   ااي اشاورزان و اتاق اارگران و اتحادی 



ره 
ما
ش

 و 
جاه

پن
تم
اش

 
● 

ل 
سا

تم
یت

س
 

● 
هار

س
 

13
90

 

  

 

89 

ااي حهامی زارعهان و    سازرگانی نیز ش   حزب

سازرگانهههان اتهههتند. افتهههران نظهههامی و    

اهها سهه  دنیههل گونههاگون فاقههد     تکنههوارات

ا سه  دلیهل   امه  انهد.  ااي شهناخت  شهده   تشکل

گیري ماننهد ارتهش و    میمحیور در مرااز تص

اهاي   سایر نهادااي نظامی، مهدیریت شهرات  

سههزر  تولیههدي، تههوزیعی و اقتصههادي داراي  

قدرت اتتند. در دنیاي مهدرن اهر اهدا  از    

نفوذ سراي افهزایش منهاف  خهود     ااي ذي گروه

نیههز سهه    اههایی را پیههدا اههرده و عمومهها    راه

شوند تا مجلهس و   ااي دولتی ويل می سودج 

ن و یانوتهیهه  و تصههویا قهه  ايسههردولههت را 

تحهت فشهار قهرار     مناف  آنهها  میاس  مقررات

 داند. 

اهاي نفهوذ    از گهروه پارلمان ادج سرخی 

اها اهم سه      سه  پارلمهان   ااي نفوذ گروهاست. 

عنوان مجهرا و اهم اهدج توجه  مهی اننهد.       

ر از ادج شخ  یها نههادي اسهت اه      منظو

 ،شده را فراام انهد  تواند تغییرات خواست  می

مجرا رئیس یا نهادي است ا  می توانهد  ولی 

سگذارد. پارلمان یل ادج دور  ااداج تثگیر سر

 گیر سهر تتقل سراي تثوقتی ا  ظرفیت م .است

وقتی ا   قهادر   ،نتایو دارد و یل اانال است

 است جلا توج  رسان  اا و حکومت را نماید

(Norton, 1999, pp.10-11). 

سراسهههر حیهههور و ایهههراد شههههادت در   

گذاري، ارائ  اطالعات ااي مجلس قانون امیت 

اهاي   فعالیهت  تل نمایندگان مجلس و س  تل

ااي جاافتهاده اعمهال نفهوذ    مشاس  از تااتیل

ااي فشار یکی از منهاس  اطالعهات   است. گروه

ااي سراي پارلمان اتتند. س  خصوص پارلمان

اشورااي اروپاي غرسی ا  س  يورت فردي و 

محهدود اسهت و   جمعی اسزارااي اطالعاتشان 

در  س  انهدازه انگهره امریکها نیتهت. معمهون      

اروپاي غرسی نمایندگان حزسی ا  حکومهت را  

توانند س  اطالعات سیشتري  می ،در دست دارد

اما اعیاي مخالف اه    .دسترسی داشت  ساشد

اطالعهات اهافی    ،اراده تغییر حکومهت دارنهد  

سراي این تغییر در اختیار ندارند. این اطالعات 

اا ن است از طری  فرد یا از طری  امیت ممک

ااي حزسی پارلمهانی تقاضها شهود. در    یا گروه

اها خهود انگیهزه گهوش     پارلمان نتیج  عمدتا 

 اههاي نفههوذ را دارنههددادن سهه  سههخنان گههروه

(Norton,1999, p.12در مجموع گروه )  اهاي

اها و نفهوذ در    تواننهد از طریه  نسهی    نفوذ می

گذاري ان سر سیاسهت اا و یا نمایندگ امیتیون

و تعیین آنها در راستاي مقايهد خهود تهثگیر    

 سگذارند.

 فرجام
سههاختاراا و انشههگران در تعامههل سهها    

یکهههدیگر نقهههش مجهههالس را در فرآینهههد    

انند. سرآیند سیاستگذاري اشوراا تعیین می

سراي مجالس ااي متفاوتی این تعامل موقعیت



انو
س ق

جال
ش م

نق
ي
ذار

تگ
اس
سی
د 
آین
فر
در 

ي 
ذار

نگ
 ؛ 

ي
سو

  
س

 
ي
ظر

ي ن
گو
ل ال

ی
 

 

 

90 

گههذاري سههر روي پیوسههتار نقههش آنههها در قانون

انهد. در یهل سهوي     میترسیم  گذاريسیاست

نقهش   این پیوستار مجالتی قهرار دارنهد اه    

گذاري دارند. استسی فرآیند در اي اننده تعیین

در میانهه  مجههالس مههؤگر و در سههوي دیگههر   

 گیرند.  مجالس ام اگر و خنثی قرار می

اههها گذاريدر سیاسهههتمجالتهههی اههه  

داراي  ،اننده و از این حیا قدرتمندند تعیین

در دو  اياهاي گتهترده  رات و يالحیتاختیا

گههذاري و نظههارت اتههتند. ایههن  حههوزه قانون

مجالس در اعمال اختیارات خود نه  تنهها سها    

اههاي اساسههی رو سهه  رو  موانهه  و محههدودیت

انهد اختیهارات قهانونی    سلک  توانتهت   ،نیتتند

خود را سالفعل نیز نمایند. این مجالس از نظهر  

رار دارند. سازمان درونی در وضعیت میلوسی ق

، مجهز و سرخوردار از یل نظها    سازمان یافت 

شهان  رتا  الید ساختار قد ندحزسی قدرتمند

ها سیشهتر  آناا در شود. امیتیونمحتوب می

دائمی و متناظر سا ساختار قوه مجریه  شهکل   

گرفت  است. مناس  پژواشی و تتهیالت اافی 

و متتقل از دولت نیز در اختیار دارند. قدرت 

اشههوراا داراي سههاختی دوجان هه  و  در ایههن

دمواراتیههل اسههت  و پارلمههان سهه  مثاسهه      

ترین نهاد انتخاساتی از موقعیت فرادسهتی   مهم

در ساختار قهدرت سرخهوردار اسهت. سهاختار     

یهز امکانهات مناسه ی را    سیرونی این مجالس ن

اند.   انندگی نقش آنها فراام می سراي تعیین

 سههاختار اداري و اجرایههی محهها  سههر ایههن   

گیري ساز  تصمیم مجالس، غیر متمراز و نظا 

شهده و   نظا  انتخاساتی ااثریتی و تث یت است.

محور اسهت. تحهونت سیاسهی و     حزب سیشتر

مند و ، قاعده اقتصادي در این اشوراا نهادین 

، اند و سیئی است. نجهر    در نتیج  تدریجی

سه   هها را  ساختارااي قانونی و اارارداهاي آن 

اند. انشهگران   تغییر نمی شکل اساسی دچار

در ایههن اشههوراا در چههارچوب سههاختارااي  

حزسهههی، اجرایهههی و سیاسهههی از توانهههایی و  

 گذاريگذاري در سیاسهت اایی سراي اگر قاسلیت

امها ایهن اگرگهذاري سیشهتر و در      ،سرخوردارند

طری  سهاختاراایی اسهت اه     غالا موارد از 

 هاست.اننده زمین  فعالیت آن تعیین

در س نقههش مههؤگري دسههت  دو  مجههال

اننده نیتهتند.   ا تعیینام ،گذاري دارندسیاست

ااي پارلمانی اشهورااي  این مجالس در نظا 

اروپاي غرسی و اشورااي نوپهاي دمواراتیهل   

اهاي  ها اختیهارات و يهالحیت  آنوجود دارند. 

امهها واستههتگی دو قههوه  ،قاسههل تههوجهی دارنههد

مجری  و مقنن  س  یکدیگر عمال  از اعمال تها   

ها ااسهت   ااي آنما  اختیارات و يالحیتو ت

است. سازمان درونهی ایهن مجهالس اارآمهد،     

هها قدرتمنهد و ارت ها  سهین     آننظا  حزسی در 

داهههد.  مهههیمجلهههس و ااسینههه  را شهههکل  
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اهها ترای ههی از دائمههی و مههوقتی   امیتههیون

اتتند. مناس  این مجالس قاسل توجه  و اتکها   

اتتند. این اشوراا داراي سهاخت دوجان ه    

ههها در چههارچوب نظهها   ت و مجلههس آنقههدر

ار چند ا   ،تفکیل نت ی قوا قدرتمند است

شهود. سهاختار   اسیر قهدرت مجریه  مهی    گاه،

اداري و اجرایی در این اشوراا غیرمتمراز و 

در مواردي مانند فرانته  سه  تمراهز گهرایش     

ها حزب محور، سیشهتر  نظا  انتخاساتی آندارد. 

امها در   ،تناس ی و در  مواردي ااثریتی اسهت 

شده اسهت. در ایهن    نهادین  و تث یت ار حال

اشههوراا سههاختاراا  زمینهه  فعالیههت و عمههل 

آورنههد. اههر چنههد  انشههگران را فههراام  مههی 

خالقیت و استکار انشگران نیز سر ساختارااي 

موجود تثگیرگهذار اسهت. در مجمهوع در ایهن     

ساختاراا و انشگران س  گون  مجالس  تعامل 

ا س  نهادي ا  مجالس راند نحوي شکل گرفت 

 نماید.گذاري ت دیل میمؤگر سر فرآیند سیاست

مجهههالس دسهههت  سهههو  در فرآینهههد    

گذاري اههم اگههر و خنثههی اتههتند.   اسههتسی

اختیههارات ایههن مجههالس انههدک و موانهه  و    

اههاي ستههیاري در سراسههر دارنههد.    محههدودیت

ضعیف است. س  ت عیهت از   آنهاسازمان درونی 

ااي تیوننقش نمایشی و يوري مجلس امی

احتمالی در سهاختار ایهن مجهالس نیهز فاقهد      

اختیار اتتند. مناس  این مجالس محهدود یها   

واستههت  سهه  دولههت اتههتند. سههاختار اداري و 

اجرایی این اشوراا متمراهز اسهت و مجهال    

اندای سراي تثگیرگذاري نهاداهایی جهز گهروه    

حاام فراام است. س  دنیهل متعهددي نظها     

ی در ایهن اشهوراا   انتخاساتی و سهاختار حزسه  

نهادین  و تث یهت نشهده اسهت و امهین امهر      

گردد تها مجهالس در سهازماندای و    ساعا می

عملکرد خود و سالفعهل اهردن امهان قهدرت     

رو شوند.  روس  سا دشواري  ،محدودي ا  دارند

ساختارااي ضعیف در ایهن اشهوراا اگهر در    

تعامل سا انشگرانی قرار گیرند اه  از قاسلیهت   

تنگنااههها و  ،ار نیتهههتندچنهههدانی سرخهههود 

ااي موجود سر سر راه ایفاي نقهش  محدودیت

ا اگههر امهه سخشههند. مههیمجههالس را اسههتمرار 

سه  دلیهل ضهعف     ،انشگران قدرتمند ساشهند 

ساختاراا و نهاداها از جمله  پارلمهان امهان     

مجهههال انهههدک تثگیرگهههذاري مجلهههس سهههر  

در مجمهوع  رود. گذاري نیز از میان میسیاست

در فرآینهههد  اگهههر و خنثهههی  مجهههالس اهههم 

اشورااي اقتدارگرا و نیمه    گذاري درسیاست

گرا قههرار دارنههد. در تعههدادي از ایههن   اقتههدار

اشوراا  مجلس سهر چیهده شهده و در شهمار     

 .نداآموز شدهاامالٌ دست ،سیشتري
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