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هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛
 با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسالمی 
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جواد یحیی زاده**

چکیده
ــط از  ــزوم برگزیــدن مؤثرتریــن روش در تنظیــم آن رواب ــا یکدیگــر و ل ــط پیچیــده انســان ها ب رواب
ــش  ــه دلبســتگی بی ــرش نســبت ب ــر نگ ــی در تغیی ــده تکاپوهای ــی، برانگیزن ــای حقوق ــذار نظام ه رهگ
ــن  ــا ای ــت. ب ــوده  اس ــی ب ــری حقوق ــتای تنظیم گ ــذاری در راس ــزار قانون گ ــدی از اب ــد در بهره من از ح
ــن خصــوص کــدام اســت؟ پژوهــش  ــا در ای ــن روش ه ــادی آن اســت کــه مؤثرتری حــال، پرســش بنی
ــه حاضــر  ــی مقال ــن رو پرســش اصل ــد می باشــد. از ای حاضــر، تالشــی در واکاوی آن روش هــای کارآم
ــا امــر قانون گــذاری داشــته و همچنیــن  آن اســت کــه خودتنظیمــی در معنــای عــام، چــه نســبتی ب
ایــن آمــوزه تــا چــه میــزان در نظــام تقنینــی جمهــوری  اســالمی مــورد اهتمــام قــرار گرفتــه  اســت؟ در 
پاســخ بــه پرســش مذکــور در ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی تحلیلــی و تدقیــق در متــون و اســناد 
رســمی حقوقــی و گــردآوری اطالعــات از طریــق کتابخانــه ای ایــن نتیجــه حاصــل  گردیــد کــه نخســت، 
خودتنظیمــی به مثابــه یــک ابــزار کارآمــِد در دســترس دولــت به ویــژه در عصــر کنونــی، مجــزا از ابــزار 
قانون گــذاری و نیــز متفــوق و مرجــح بــر آن می توانــد و بایــد در نظــر گرفتــه  شــود. همچنیــن تأمــل 
ــی و عرضــی  ــه اوصــاف ذات در نظــام تقنینــی جمهــوری اســالمی نشــان می دهــد کــه عــدم توجــه ب
ــه  ــون، وجــود مراجــع متعــدد تقنینــی و نیــز کثــرت قواعــد حقوقــی، موجــب غفلــت از اهتمــام ب قان
ــه یکــی  ــد به مثاب آمــوزه خود تنظیمــی در تنســیق حقوقــی روابــط انســانی گردیــده کــه خــود می توان

از عوامــل ناکارآمــدی نظــام تقنینــی جمهــوری اســالمی مــورد شناســایی و تحلیــل قــرار گیــرد. 
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مقدمه
دانــش حقــوق و بــه طــور خــاص عنصــر قانــون، به مثابــه یکــی از اختراعــات برجســته بشــری در 
ــن از انســان ها  ــی معی ــع نیازهای ــه منظــور رف ــه ای خــاص و ب ــه و زمان ــوم انســانی، در زمین حــوزه عل
)اســتقرار انتظــام بــه جــای اختــالل در جامعــه( بــه وجــود آمــده  اســت. از ایــن رو اگــر تعبیــر »حقــوق 
همچــون اختــراع« را بپذیریــم1 ، می تــوان و بایــد تــا زمانــی بــه آن دانــش گرانبهــا تــن  در     دهیــم کــه 
گرهــی از مشــکالت کــور جوامــع پیچیــده امــروزی را گشــوده و بــر طبــق کارویــژه اصلــی خــود حرکــت 
کنــد. دولــت هــم کــه بــر مبنــای یــک قــراداد اجتماعــی و توافــق بــا شــهروندان بــه منظــور اِعمــال 
آن قواعــد بــه وجــود آمــده2، بــه چشــم یــک »شــر ناگزیــر« نگریســته شــده3  و از همیــن رو، پذیــرش 
موجودیــت دولــت از جانــب شــهروندان بــه خصــوص از منظــر حقــوق عمومــی مــدرن، لزومــًا و عمومــًا 
حــق وضــع هرگونــه هنجــار الــزام آور و تمشــیت امــور بــه هــر روش و وســیله ای توســط آن را توجیــه 
نمی کنــد. بی گمــان قواعــد حقوقــی، ضمــن آنکــه بایســتی موجــد اوصافــی خــاص و ممیــزه از ســایر 
قواعــد هنجارانــگاِر همجــوار خــود همچــون اخــالق، ســنت، دیــن یــا مذهــب، ... باشــند )اوصــاف ذاتــی(، 
بایــد بتواننــد مشــکالت و حتــی فراتــر از آن، معضــالت موجــود در یــک نظــام حقوقــی را مرتفــع ســازند 
ــت از  ــت برون رف ــت جه ــرِی4 دول ــای تنظیم گ ــی از ابزاره ــًا یک ــاری اگرچــه صرف )اوصــاف عرضــی(. ب
ــروزی،  ــک ام ــای دموکراتی ــن در نظام ه ــت، لیک ــی اس ــای( حقوق ــار )هنجاره ــع هنج ــالت، وض معض
ــی در  ــد حقوق ــدن قواع ــر ش ــگیری از »بی  اث ــرای پیش ــژه ب ــری به وی ــر دیگ ــای اطمینان بخش ت راه ه
ــد؛5  ــی«  نامی ــا را »خودتنظیم ــی از آن ه ــوان یک ــان می ت ــه بی گم ــه ک ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــل« م عم
ــه  ــد از آن به مثاب ــوان و بای ــا، می ت ــر حق ه ــی و در عص ــوق عموم ــوزه حق ــژه در ح ــه به وی ــزاری ک اب
ــاد نمــود. وضــع قاعــده حقوقــی و  ــر در جهــت گشــایش و رتــق  و  فتــق امــور ی یــک هنــر و فــن برت
ــه از  ــود ک ــه  ش ــه کار گرفت ــی ب ــتی در صورت ــوم می بایس ــت، علی العم ــط دول ــری آن توس ــال قه اِعم

1. ناگفته پیداست که مشخصه اصلی اختراع آن است که علی االصول با اهدافی معین و متناسب با اقتضائات زمانی مکانی مشخصی 

خلق شده و لزومًا ابدی و الیتغیر نمی باشند. به همین خاطر، اختراعات سابق همواره در مقابل بالش مستمر جامعه انسانِی مترقی، 

محکوم به دوبارگی و نوسازی است.

2. روسو در این مورد اظهار می دارد: به وسیله قرارداد اجتماعی هیئت حاکمه را به وجود آورده، به آن جان بخشیده ایم. اکنون باید به 

وسیله عمل قانون گذاری به او جنبش و اراده بدهیم، زیرا سند اولی که به واسطه آن این هیأت تشکیل  یافته  است معین نمی نماید که 

برای حفظ خود چه باید بکند )روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه غالمحسین زیرک زاده، تهران: انتشارات چهر، 1341، ص76(.

3.  بر مبنای این دیدگاه، دولت در چنین فضایی »شر ناگزیر« است، آن را تحمل می کنیم، ولی سعی داریم که تا حد امکان تظاهرات و 

حضور آن را محدود کنیم )هداوند، مهدی، درآمدی بر مقررات گذاری اجتماعی، حقوق عمومی، شماره2، 1385، ص 27(.

  4-Regulation

5-Self-Regulation
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راه هــای دیگــر تنظیم گــری مؤثرتــر افتــاده و چنیــن اِعمالــی بــه وضــوح قابــل توجیــه1 باشــد. بــا ایــن 
همــه، تشــخیص چگونگــی بــه کارگیــری نــوع تنظیم گــری در شــرایط گوناگــون توســط نظــام حقوقــی 
ــی نظــری  ــر مبان ــه ایــن ســهولت نبــوده و مســتلزم آگاهــی ب ــط، ب ــه منظــور حــل  و فصــل آن رواب ب
ــه مفاهیــم، اصــول و  ــه و هوشــمندانه آن در حــوزه عمــل اســت. امــروزه توجــه ب و بکارگیــری مدبران
ــی«2   ــورم تقنین ــری از »ت ــد و پیش گی ــع آن قواع ــراوان در وض ــاط ف ــذاری و احتی ــیوه های قانون گ ش
آنچنــان مــورد توجــه دانشــمندان حقــوق و حتــی ســایر شــاخه های علــوم انســانی قــرار گرفتــه کــه 
ــه  میــان  آمــده  اســت. از  از دانــش فلســفه قانون گــذاری و مباحــث نقش آفریــن پیرامــون آن ســخن ب
ایــن رو بــرای فهــم خودتنظیمــی به مثابــه یکــی از ابزارهــای3 کارآمــد تنظیم گــری، بــه نظــر می رســد 
ــتن  ــا پیراس ــق و ب ــن طری ــده و از ای ــنا ش ــذاری آش ــفه قانون گ ــش فلس ــا دان ــتی ب ــت می بایس نخس
مفهــوم خودتنظیمــی از قانون گــذاری، بــه آن هنــر و فــن ضــروری متفطن گردیــم. وضعیــت نابســامان 
ــه دادن و به ســازی  ــن خودتنظیمــی در فیصل ــدن ف ــوری اســالمی و مهجور مان ــی در نظــام جمه تقنین
ــر ســاخته  ــز و ناگزی ــی در عمــل را ناگری ــه  کارگیــری آن مبان ــط انســانی، تــالش نظــری و نیــز ب رواب
 اســت. از ایــن رو و در واپســین قســمت مقالــه حاضــر بــا ذکــر نمونه هایــی، میــزان اهتمــام بــه آمــوزه 

خودتنظیمــی در نظــام تقنینــی جمهــوری اســالمی را خواهیــم  ســنجید.
 

گفتار نخست. خود تنظیمی در پرتو دانش فلسفه قانون گذاری 

از آنجــا کــه آمــوزه خودتنظیمــی در دانــش فلســفه قانون گــذاری بــه نحــوی جــدی مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه  اســت، نخســت بــا ایــن دانــش مهــم ولــو بــه نحــو اجمالــی آشــنا شــده و ســپس بــه فهــم 

خودتنظیمــی مبــادرت خواهیــم  ورزیــد.

بند نخست. درنگی بر دانش فلسفه قانون گذاری

اساســًا قانــون  و قانون گــذاری چیســت؟ اوصــاف یــک قانــون شایســته کــدام اســت؟ کــدام مــوارد 
کمــی و کیفــی در عمــل تقنینــی می توانــد و بایــد مــورد توجــه مقنــن قــرار بگیــرد؟ قانون گــذاری بــا 

دیــن، اخــالق، ســنت، ... چــه ارتباطــی دارد؟ 

 1-Justifiable 

2-Legislative Inflation

3. خودتنظیمی در معنای اخیر، به مثابه ابزاری در ید مقنن برای تنظیم  و تمشیت امور در کنار سایر ابزارها از جمله ابزار 

قانون گذاری تلقی می گردد. موضوعی که در بند دوم گفتار پیش رو، تفصیاًل  بدان اشاره خواهد شد.
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ــن  ــا ای ــت.1 ب ــی اس ــام حقوق ــف نظ ــر مول ــن عنص ــون« مهم تری ــت »قان ــوان گف ــتی می ت به درس
حــال، بحــث اصلــی در ایــن حــوزه بیشــتر معطــوف بــه چیســتی و نیــز کــم و کیــف وضــع و اجــرای 
ــی  ــر نظام ــی ب ــد و متک ــی مدرن ان ــواًل مفاهیم ــن اص ــر تقنی ــون و ام ــد قان ــی معتقدن ــت. برخ آن اس
ــی غــرب نیــز کــم  و  فلســفی و سیاســی هســتند کــه در عصــر روشــنگری رواج یافتــه و تمــدن کنون
 بیــش از همــان سرچشــمه می نوشــد.2 از ایــن قواعــد بــه عنــوان »هنجارهــای حقوقــی«3 نیــز تعبیــر 
ــز از ســایر قواعــد هنجــاری همچــون اخــالق، دیــن، ...  شــده کــه واجــد ویژگی هایــی معیــن و متمای
ــه منظــور ایجــاد نظــم و  ــه ب ــد ک ــزام آور می دان ــده ای ال ــی را قاع ــده حقوق ــان قاع می باشــند.4 کاتوزی
اســتقرار عدالــت، بــر زندگــی اجتماعــی انســان حکومــت کــرده و اجــرای آن از طــرف دولــت تضمیــن 

می شــود.5و6

ــت  ــذاری اس ــفه قانون گ ــش فلس ــث، دان ــورد بح ــوع م ــه در موض ــل توج ــای قاب ــی از نظریه ه یک
کــه نویســندگان حقوقــی غالبــًا بــه آن توجهــی نداشــته اند. فلــورز7 در تبییــن دانــش مذکــور معتقــد 
ــزم و  ــر و ح ــی، تفک ــت عمل ــون9 و معرف ــذاری8 از قان ــفه قانون گ ــی، فلس ــر واژه شناس ــت: از نظ اس
ــه و فــن  ــم، نظری ــه عل ــه قانون گــذاری اســت و ب احتیــاط10 ریشــه می گیــرد و مبیــن مطالعــه و نظری
ــه ای  ــذاری نظری ــفه قانون گ ــود. فلس ــالق می ش ــذاری اط ــی قانون گ ــه عقالن ــا نظری ــذاری ی قانون گ
کامــاًل جدیــد نیســت، بلکــه دعــوت بــه نوعــی نظریــه یــا رویکــرد نظــری جدیــد بــه حقــوق اســت.11 بــه 

1. راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران: نشرنی، جلد2، 1396، ص 75.

2. وکیلیان، حسن، گفتارهایی در قانون و قانون گذاری: مجموعه مقاالت، تهران: مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش ها، 

1390، ص 3.

3-Legal Norms 

4. برای آگاهی از ویژگی های هنجارهای حقوقی، ر.ک: ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران: 

جنگل،1396، صص 226 و 225.

5. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: انتشارات گنج دانش، 1398، ص56.

6. به منظور آگاهی از ویژگی های مطلوب قوانین از دیدگاه صاحب نظران، ر.ک: شاطریان، محمود، ارائه الگوی مطلوب حقوق شهری 

و مقایسه آن با نظام حقوق شهری ایران، رساله دکتری در رشته حقوق عمومی، تهران: دانشگاه تهران، پردیس فارابی، 1393، صص 

.67 - 71

 7-Imer B. Flores

8-Legisprudence

9-Legis / Lex  

10-Prudentia

11. فلورز، ایمر بی، در جست و جوی فلسفه قانو ن گذاری: مشروطه خواهی/ قانون گرایی، در »گفتارهایی در قانون و 

قانون گذاری: مجموعه مقاالت«، پیشین: 1390، ص23.

هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛
 با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسالمی
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 1-Kaarlo Tuori 

2. توری،کارلو، قانون گذاری: امری میان سیاست و حقوق، ترجمه حسن وکیلیان، مجلس و راهبرد، شماره 55، 1386، ص: 

.274

3-Lars D. Eriksson

4. اریکســون، الرس دی،  مهندســی اجتماعــی از طریــق قانون گــذاری، در »گفتارهایــی در قانــون و قانون گــذاری: مجموعــه 

مقــاالت«، پیشــین: ص 78.

 5-Efficacy

  6-Effective

 7-Efficiency

 8-Theoretical effectiveness

9-Actual effectiveness

10-Legal Nihilism

 11-Sulmane, Dace, »Legislative Inflation– An Analysis of The Phenomenon in Contemporary Legal Discourse«,

Baltic Journal of Law & Politics, Volume 4, Number 2, )2011(, pp .91

زعــم تــوری1 فلســفه قانون گــذاری آن شــاخه از علــم حقــوق اســت کــه از منظــر قانون گــذار بــه قانــون 
ــد  ــز معتق ــون3 نی ــد.2  اریکس ــه می کن ــوق مقابل ــم حق ــاخه های عل ــای ش ــا محدودیت ه ــرد و ب می نگ
ــه مســائل ناظــر  ــد ب ــد اساســًا بای ــک رویکــرد نظــری جدی ــوان ی ــه عن اســت فلســفه قانون گــذاری ب
ــه  ــد ب ــه زعــم وی، فلســفه قانون گــذاری بای ــل  پیش بینــی قانون گــذاری بپــردازد. ب ــر پیامدهــای قاب ب
ــا نظریه پــرداز حقوقــی، اساســی ترین مســائل  ــرای یــک قاضــی ی ــه مســائل مهــم ب جــای پرداختــن ب
ــرو و  ــل پیش ــک اص ــه ی ــذاری به مثاب ــفه قانون گ ــش فلس ــن، دان ــد.4 بنابرای ــی کن ــذار را بررس قانون گ
راهنمــا در چگونگــی وضــع قواعــد حقوقــی در مجالــس قانون گــذاری عمــل کــرده و بــا انگشــت نهادن 
بــر اوصــاف قانــون و جلــب توجــه مقنــن بــر فرآینــد و شــیوه های نویــن قانون گــذاری، بــه دنبــال وضــع 
ــی همچــون نتیجه بخشــی5 ، اثرگــذاری6  ــر، کارآمــد و نتیجه بخــش اســت. تحلیــل واژه های قواعــد مؤث
و کارآمــدی7 قوانیــن ایــن ضــرورت را نشــان می دهــد کــه بــه منظــور توســعه توانایــی مقنــن جهــت 
ــا  ــی و فهــم چگونگــی حــل معضــالت مشــکل آفرین ب ــت واقع ــن وضعی ــی، در نظر گرفت ــن عقالن تقنی
ابزارهــای قانونــی یــک مســئله حائــز اهمیــت اســت. اگــر قانــون فاقــد ارتبــاط »اثرگــذاری نظــری«8 و 
»اثرگــذاری واقعــی«9 باشــد، خطــری بــزرگ در جهــت رشــد تــورم تقنینــی در یــک معنــای منفــی کــه 

ممکــن اســت منجــر بــه »پوچ گرایــی قانونــی«10 شــود وجــود خواهــد داشــت.11

ــش  ــال نق ــر در ِاعم ــرورت گریزناپذی ــه ض ــی به مثاب ــد دوم. خودتنظیم بن
تنظیم گــری دولــت
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1. موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران: نشرکارنامه، 1396، صص 97 و 96.
2. زارعی، محمدحسین، حسنوند، محمد و سلمانی سیبنی، مرضیه، مفهوم حکمرانی تنظیمی، جستارهای حقوق عمومی، شماره 

1، 1396، ص 140.
3-Policy making
4-Legislature
5-Rose-Ackerman, Susan, »Regulation and Public Law in Comparative Perespective«, Law, Economics and Pub-
.lic Policy: Essays in Honour of Michael Trebillcock, 2010, Vol. 60, No. 2, pp: 522

 6-See for example: Baldwin, Cave and Lodge, Understanding Regulation Theory, Strategy, and Practice, Oxford
University Press, )2012(, p 3

7. هداوند، مهدی، پیشین: ص 48.
8. شمس، عبدالحمید، مقررات زدایی، تهران: سمت، 1381: ص136.

ارســطو قرن هــا پیــش و بــه صــواب معتقــد بــود همــه امــور بــه وســیله قانــون منظــم نمی گــردد، 
چــون وضــع قانــون دربــاره بعضــی امــور ممکــن نیســت. در ایــن گونــه مــوارد بــه تصمیم هــای خاصــی 
احتیــاج هســت، زیــرا در مــورد امــور نا معیــن، قاعــده نیــز نامعیــن اســت.1 بی گمــان در عصــر حاضــر 
کــه دیــدگاه پلورالیســتی نســبت بــه حق هــا به ویــژه از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت، تنظیم گــری 
محــدود بــه قانون گــذاری رنــگ  باختــه و مدل هــای دیگــری بــرای تنظیــم روابــط آدمیــان در نظام هــای 
حقوقــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه یکــی از آن هــا خودتنظیمــی اســت. امــروزه در حکمرانــی نویــن، 
خودتنظیمــی بــه عنــوان یــک ابــزار بســیار حائــز اهمیــت اســت.2 از همیــن رو، برخــی معتقدنــد کــه 
ــد.5  ــذاری«4 محــدود کنن ــه عمــل »قانون گ ــد »سیاســت گذاری«3 را ب ــع نمی توانن دموکراســی ها در واق
ــه نحــوی مســتقیم  ــر رابطــه ب ــد خــود را در ه ــد و نبای ــم نمی توان ــرض حکی ــذار بالف ــروزه قانون گ ام
داخــل کــرده، در مــورد هــر موضــوع وضــع هنجــار نمــوده و از ابــزار حســاس و خطرنــاک قانون گــذاری 
بهــره  جویــد. اساســًا در یــک نظــام حقوقــی هوشــمند، عــدم مداخلــه دولــت در یــک موضــوع، خــود 
ــه اراده  نوعــی اِعمــال نظــر و مداخلــه بــه حســاب می آیــد؛ توضیــح آن کــه دولــت بــه طریقــی آگاهان
کــرده  اســت کــه بــه نحــوی ســلبی و بــا ســپردن نقــش فعاالنــه بــه شــهروندان بــرای حــل مشــکالت 
از طریــق خودشــان، راهــی را بپیمایــد کــه بــا وضــع چندیــن قاعــده حقوقــی چنیــن نتیجــه ای هرگــز 
ــه تنظیم گــری  ــه یکــی از مولفه هــای نظری ــد. برخــی حتــی از خودتنظیمــی به مثاب ــه دســت نمی آم ب
هوشــمند نیــز یــاد کــرده انــد.6 طبــق ایــن دیــدگاه، در یــک نظــام آزاد فــرض بــر ایــن اســت کــه مــردم 
ــه  ــن هرگون ــد و بنابرای ــود را تمشــیت کنن ــی خ ــی اقتصــادی و اجتماع ــت، زندگ ــت دول ــدون دخال ب
ــت در مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی شــهروندان، اســتثنایی و خــالف اصــل  ــه از ســوی دول مداخل
ــا  ــن تنه ــررات و قوانی ــه مق ــش بی روی ــر، افزای ــوی دیگ ــود.7 از س ــه ش ــتی توجی ــذا بایس ــت و ل اس
ــران آن هــا و حتــی قانون گــذاران را  ــد، بلکــه کارمنــدان، مدی شــهروندان را دچــار ســردرگمی نمی کن

از درک صحیــح قوانیــن مختلــف عاجــز می ســازد.8

هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛
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1. ر.ک: حسن وکیلیان؛ مدرسه حقوق پارلمانی، تابستان 1398، دانشگاه پردیس فارابی قم: قابل دسترس در:

.t.me/publiclawthoughts 

2. مکای، ایجان و برجیان، علی، تورم حقوق، تحقیقات حقوقی، شماره81، 1397، ص 45.

3. شمس، عبدالحمید، پیشین: ص 98.

 4-Inflation of Norms

 5-Overproduction of normative regulation

6-Law floods

7-Atom-bombing of texts

8-Sulmane, Dace, Ibid: pp 84 - 85 

9. نکته بسیار قابل تأمل آنکه نبایستی مراحل پیشاتقنینی و تقنینی را با یکدیگر خلط نمود. تالی و پیامد سخن مذکور آن است که خودتنظیمی، 

رسالتی در تعیین محتوای هنجارها در یک نظام حقوقی که وظیفه ای است بر عهده پارلمان و در تناسب با اصول و مولفه های متعدد فرهنگی، 

حقوقی، اجتماعِی پذیرفته شده در یک نظام حقوقی_اجتماعی بر عهده نداشته و صرفًا به مثابه یک اصل هشدار دهنده پیشا تقنینی، توجه مقنن را 

به عواقب مهلک بی احتیاطی در وضع قواعد حقوقی جلب می نماید.

ــرای هــر  ــا قانون گــذار ب ــدارد ت ــی وجــود ن ــش خودتنظیمــی، هیــچ ضرورت ــداران دان ــاور طرف ــه ب ب
رفتــار انســانی یــک قاعــده حقوقــی وضــع نمــوده و اَعمــال ایشــان را صرفــًا از طریــق ابــزار قانون گــذاری 
ــه عقیــده ایشــان، تنهــا یکــی از از ابزارهــای تنظیم گــری، قانون گــذاری  ــد. ب پیش بینــی و هدایــت نمای
اســت و تنظیم گــری مســاوی بــا قانون گــذاری نبــوده و ایــن فرصــت بــه شــهروندان داده نشــده کــه بــر 
اســاس و مبنــای روابــط خودشــان، وضــع قانــون نماینــد.1 تــورم تقنینــی، بی گمــان واجــد آثــار منفــی و 
آســیب زای گســترده بالقــوه ای بــرای هــر نظــام حقوقــی می توانــد باشــد. افزایــش مصوبــات قانونــی منجــر 
ــا،  ــد و هنجاره ــی قواع ــارض درون ــا تع ــل ی ــر تقاب ــت در اث ــده و در نهای ــوق ش ــه پیچیده تر شــدن حق ب
انســجام نظــام حقوقــی را بــا مشــکل مواجــه خواهــد ســاخت.2 از نظــر سیاســی نیــز تعــدد متــون حقوقــی 
ــادی،  ــی اقتص ــت در زندگ ــتمگری دول ــیادت طلبی و س ــری، س ــازی فک ــه عقیم س ــش ب ــانی از گرای نش
ــا حتــی یــک  ــع ی ــه یــک مان ــد معمــواًل ب اجتماعــی، سیاســی اســت.3 همچنیــن قواعــد حقوقــی جدی
علــت بــرای بدفهمــی قانــون، نــه تنهــا بــرای جامعــه بلکــه حتــی بــرای قانون گــذاران تبدیــل شــده اند. 
حقوق دانــان تعابیــر مختلفــی را نســبت بــه ایــن مســئله مطــرح کرده انــد؛ همچــون »تــورم هنجارهــا«4 ، 
»تولیــد بیــش از حــد تنظیم گــری هنجــاری«5، »ســیل قوانیــن«6 ، یــا حتــی »بمبــاران اتمــی متــون«.7و8

البتــه ســواالت مهمــی بــه منظــور فهــم دقیق تــر آمــوزه خودتنظیمــی قابــل طــرح اســت. اینکــه 
ــواع آن  ــردد؟ ان ــاز می گ ــی ب ــه چــه زمان ــراد از خودتنظیمــی چیســت؟ ســابقه نظــری آن ب ــًا م اساس
کــدام اســت؟ نخســت الزم بــه ذکــر اســت کــه مــراد مــا از خودتنظیمــی در ایــن پژوهــش، خودتنظیمی 
همچــون یــک اصــل راهنمــا در مرحلــه پیشــاتقنینی و نــه تقنینــی بــوده و به مثابــه تأملــی هوشــمندانه 
ــر  ــد تغیی ــی معتقدن ــاری برخ ــود.9 ب ــمرده می ش ــی ش ــل تقنین ــت گذاری و عم ــر سیاس ــش از ام پی
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ــب  ــی، موج ــوی خودتنظیم ــه س ــذاری ب ــه 1990 از قانون گ ــل ده ــا از اوای ــی در اروپ ــت تقنین سیاس
ــن  ــد. ســتون های ای ــان آی ــه می ــذاری« ســخن ب ــد قانون گ ــگ جدی ــوان »فرهن ــه از عن ــد ک آن گردی
ــده  ــا ش ــب«2 بن ــودن«1 و »تناس ــی ب ــول »فرع ــر اص ــتوار ب ــوی اس ــه نح ــد ب ــی جدی ــت تقنین سیاس
ــراد  ــن و م ــر جایگزی ــک ام ــه ی ــذاری به مثاب ــن قانون گ ــودن، در نظرگرفت ــی   ب ــور از فرع ــت.3 منظ  اس
ــرای وضــع قاعــده حقوقــی اســت. از ســال  از تناســب، ســنجش شــرایط گوناگــون در یــک جامعــه ب
ــعه  ــال توس ــه دنب ــده ب ــوی فزاین ــه نح ــددی ب ــم و متع ــی مه ــی و بین الملل ــازمان های مل 1990، س
ــک  ــه ی ــه نحــو گســترده ای به مثاب ــی ب ــدرن، خودتنظیم ــت م ــد. در دول ــی بوده ان ــوم خودتنظیم مفه
ســازوکار جانشــین مهــم بــرای تنظیــم قوانیــن موضوعــه تلقــی می شــود. در ســطح اتحادیــه اروپــا نیــز 
ــای  ــی از مولفه ه ــوان یک ــه عن ــر«4 ب ــری برت ــتور کار »تنظیم گ ــا دس ــال2000 و ب ــری از س تنظیم گ
ــازوکار  ــک س ــه ی ــی به مثاب ــه خودتنظیم ــب ب ــد. ترغی ــده  ش ــی دی ــت حکمران ــرای تقوی ــکاری ب ابت
ــه  ــرای مثــال دولــت اســترالیا از ســال 1990، خودتنظیمــی ب ــه اروپــا نمی شــود. ب ممکــن، محــدود ب

ــت.5 ــاء داده  اس ــده را ارتق ــت از مصرف کنن ــور حمای منظ

ــت  ــد نخس ــی معتقدن ــت. برخ ــده  اس ــه ش ــری ارائ ــورد تنظیم گ ــددی در م ــیم بندی های متع تقس
می بایســتی میــان خودتنظیمــی فــردی و گروهــی قائــل بــه تمیــز شــده و در گام بعــدی، خودتنظیمــی 
ــت  ــت دول ــه دخال ــان درج ــوان می ــوم می ت ــود. س ــک نم ــر تفکی ــی را از یکدیگ ــادی و اجتماع اقتص
ــا  ــت( ت ــت دول ــه دخال ــچ گون ــدون هی ــه )ب ــی داوطلبان ــد از خودتنظیم ــه می توان ــی ک در خودتنظیم
ــر رویکــردی دیگــر، اساســًا تنظیم گــری  ــا ب ــر باشــد تفــاوت گذاشــت.6 بن خودتنظیمــی الزامــی متغی
دارای ســه معنــا در ســه ســطح گوناگــون اســت. در ســطح اول ســطح عــام بــه معنــای تنظیــم الــزام آور 
رفتــار اجتماعــی اســت کــه بـــه تمشـــیت و سـامان دهـــی کلــی زندگــی اجتماعــی، بــا اتــکا بــه اقتــدار 
سیاسی، اشـــاره دارد. سطح دوم سطح خاص به معنای نظام حقـــوقی نـــاظر بـــر دخالـــت در ســـازوکار 
ــر دخالــت  ــر نظــام حقوقــِی تنظیــم اقتصــاد اطــالق می شــود و هـــم ب آزاد اقتصــاد اســت کــه هــم ب
قانون گذارانــه در بــازار. در ســطح ســوم ســطح اخــص معنــای تنظیــم اقتصــاد بــا ابــزار »مقــرره« مــد نظر 

1-subsidiarity 

2-proportionality

 3-See for instance: Senden, Linda, "Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law, Where Do They

.Meet?", Electronic Journal of Comparative Law, vol. 9, )2005(, p 5

4-Better regulation

5-Bartle, Ian and Vass, Peter, Self-Regulation and The Regulatory State, A Survey of Policy and Practice, Bath: Cen 

.tre for the Study of Regulated Industries, University of Bath School of Management, 2005, pp 11 - 13

 6-Gunningham, Neil and Rees, Joseph, Industry Self-Regulation: An Institutional Perspective, Law & Policy, v19 n4,

)1997(, pp 364 - 36

هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛
 با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسالمی
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ــوان معــادل مقررات گــذاری گرفــت.1 مــراد  ــابراین، تنظیم گــری در معنــای اخــص را می ت می باشــد. بنـ
مــا از تنظیم گــری و بــه طــور خــاص خودتنظیمــی در اینجــا، بی گمــان معنــای عــام یــا همــان ســطح اول 
بــوده و تنظیم گــری اقتصــادی و اِعمــال خودتنظیمــی در بــازار مطمــح نظــر نمی باشــد.2 حــال در خــود 
ایــن معنــا از خودتنظیمــی نیــز ســطوح مختلفــی را می تــوان شناســایی نمــود کــه علی االصــول بــه ســه 
دســته »خودتنظیمــی  محــض  یــا خالــص«3 ، »خودتنظیمــی تکمیلــی یــا جایگزیــن«4 و »خودتنظیمــی 
ــن خصوصــی  ــا طرفی ــاًل ب ــکار عمــل کام ــد. در خودتنظیمــی محــض، ابت مشــروط«5 تقســیم گردیده ان
اســت، دولــت دخالتــی نکــرده و نتایــج را تــا جایــی کــه بــر خــالف اصــول کلــِی مشــخصی از قبیــل رقابت 
عادالنــه نباشــد می پذیــرد. قســم جایگزیــن از خودتنظیمــی بــه وضعیتــی اشــاره دارد کــه ابتــکار عمــل با 
فاعلیــن خصوصــی اســت لیکــن دولــت، آن فرآینــد را بــه منظــور محافظــت از منفعــت عمومــِی احتمالــی 
مــورد توجــه قــرار می دهــد؛ ماننــد حقــوق مصرف کننــدگان. خودتنظیمــی مشــروط نیــز بــه معنــای در 
ــه وضــوح یــک  هــم تنیده  شــدن قواعــد عمومــی و خصوصــی اســت.6 در واقــع خود تنظیمــی خالــص، ب
رویکــرد نســبتًا پاییــن بــه بــاال را دنبــال می کنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه بــه یــک ســازوکار تنظیمــی مربــوط 
 شــده کــه در آن ابتــکار عمــل، بــدواً بــر عهــده اشــخاص اســت.7 بــه عبــارت بهتــر، افــراد در خودتنظیمــی 
خالــص، علی االصــول بــا مداخلــه دولــت مواجــه نمی شــوند، مگــر آنکــه ضــرورت قابــل توجیــه ی توســط 
دولــت ارائــه  گــردد. همچنیــن ناگفتــه نمانــد کــه خودتنظیمــی، اعــم از آزادی عمــل شــهروندان در تنظیم 
امــور اجتماعــی خــود بــر مبنــای ســنت ها و عالیــق ایشــان و نیــز تمشــیت امــور از رهگــذار اتحادیه هــا 

ــد. ــون می باش ــی گوناگ ــای صنف و نظام ه

ــری  ــای تنظیم گ ــی از ابزاره ــی، یک ــه خودتنظیم ــردد ک ــن می گ ــد روش ــرح ش ــه مط ــر آنچ بناب
ــه  ــی و ن ــدار سیاس ــر اقت ــکا ب ــا ات ــی ب ــی اجتماع ــی زندگ ــرای سـامان دهـ ــذاری ب ــزا از قانون گ و مج
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ــا  ــازار اســت. در همیــن معن ــزار تنظیم گــر در ب ــه اب ــر خودتنظیمــی اقتصــادی به مثاب تأکیــد خــاص ب
ــل  ــل و فص ــرای ح ــذاری ب ــه قانون گ ــد ب ــش  از ح ــک بی ــتگی و تمس ــز از وابس ــری، پرهی از تنظیم گ
مشــکالت ســبب می شــود تــا آنچنــان اهمیــت خودتنظیمــی مــورد توجــه قــرار بگیــرد کــه می تــوان 
ــی  ــو، خودتنظیم ــک س ــود. از ی ــاد نم ــی ی ــوق عموم ــژه در حق ــن به وی ــر و ف ــک هن ــه ی از آن به مثاب
یــک هنــر اســت؛ زیــرا اِعمــال آن نشــانگر فضیلــت و کمــال هیئــت حاکمــه در بهره جویــی خردمندانــه، 
ــا  ــراه ب ــز هم ــط انســانی و نی ــم رواب ــرای تنظی ــذاری ب ــزار قانون گ ــه و اســتثنائی از اب بســیار محتاطان
بیشــترین نتیجه بخشــی، اثرگــذاری و کارآمــدی اســت. از ســوی دیگــر، خودتنظیمــی یــک فــن اســت؛ 
ــا اهمیــت تنظیم گــری، مســتلزم احاطــه  ــه یکــی از راه هــای ب ــه اِعمــال آن به مثاب ــن معنــی ک ــه ای ب
ــت از  ــن و غفل ــرز از قوانی ــتفاده بی حد و   م ــی اس ــرات احتمال ــم خط ــز فه ــری آن و نی ــی نظ ــر مبان ب
ــه اصلــی راهنمــا  ــا ایــن همــه، دانــش خودتنظیمــی به مثاب حزم اندیشــی در عرصــه عمــل می باشــد. ب
ــر  ــذاران و تحذی ــی در قانون گ ــق آگاهی بخش ــًا از طری ــود را صرف ــش خ ــاتقنینی، نق ــه پیش در مرحل
ایشــان از قانون گــذاری نســنجیده و نتایــج بالقــوه خطرآفریــن آن و نیــز اهتمــام بــه اصــل فرعــی  بــودِن 
قانون گــذاری در مقابــل خودتنظیمــی ایفــا نمــوده و ادعایــی در تعییــن محتــوای هنجارهــای حقوقــی 
ــات  ــاء موضوع ــز احص ــن و نی ــی معی ــام حقوق ــم و نظ ــا نظ ــازگار ب ــی و س ــت تخصص ــی اس ــه عمل ک

مســتلزِم عمــل تقنینــی از غیــر آن نــدارد.1

گفتــار دوم. تأملــی بــر رویکــرد نظــام تقنینــی جمهــوری اســامی 
نســبت بــه آمــوزه خودتنظیمــی

ــرده و  ــج می ب ــون رن ــدان قان ــه وضــوح از فق ــر ب ــرن اخی ــک ق ــر از ی ــه در کمت ــی ک ــه ایران جامع
ــرده  ــور می ک ــیت ام ــر و تمش ــذران عم ــب و ...( گ ــل مذه ــی )از قبی ــنت های اجتماع ــذار س از رهگ
 اســت،2 پــر بیــراه نیســت اگــر بگوییــم کــه اکنــون دچــار معضــل کثــرت نهادهــای هنجارســاز و شــمار 
فــراوان مصوبــات آن هــا شــده  اســت. امــا چــه عواملــی موجــب شــکل یافتن چنیــن رغبتــی نســبت بــه 
قانون گــذاری در مــا ایرانیــان در طــول ســالیان اخیــر شــده  اســت؟ آیــا به راســتی وضــع قانــون بــرای 

هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛
 با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسالمی
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1. . الهام، غالمحسین و نورایی، مهدی، وحدت یا تعدد مراجع مقرره گذار در نظام جمهوری اسامی ایران و تأثیر آن 

بر نظام حقوق اداری، اندیشه های حقوق عمومی، شماره 7، 1394، ص 20.

.  قاضی )شریعت پناهی(. ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، 1398، ص213.

هــر مســئله، نمایانگــر ســیر آن جامعــه بــه ســمت حاکمیــت قانــون و ترقــی و تعالــی فــردی و اجتماعــی 
ــی سیاســی جمهــوری  ــم نظــام حقوق ــن موضــوع در پارادای اســت؟ پاســخ بی گمــان منفــی اســت. ای
اســالمی کــه دارای جهان بینــی خــاص و متفــاوت از ســایر ملــِل واجــد قانــون اساســی می باشــد، بایــد 
ــا تأمــل بــر خصیصه هــای منحصربه فــرد آن مــورد تأمــل قــرار گیــرد. از همیــن رو برخــی معتقدنــد  ب
ــت  ــه جه ــذاری، ب ــان در قانون گ ــام پارلم ــت ع ــر صالحی ــالوه ب ــران، ع ــوری اســالمی ای ــه در جمه ک
ــا  ــز ت ــژه دغدغه هــا و آرمان هایــش، نهادهــای دیگــری نی ــوع وی ماهیــت انقــالب و نظــام اســالمی و ن
حــدودی مجــاز بــه تصویــب مقــررات الــزام آوِر هــم وزن قانــون عــادی و یــا برتــر از آن و یــا وضــع قانــون 
در موضــوع و مــوارد خــاص و مشــخص شــده اند.1 اکنــون ضمــن اشــاره اجمالــی بــه تعــدد نهادهــای 
تقنینــی در نظــام جمهــوری اســالمی، ســعی خواهــد شــد بــا ذکــر نمونه هایــی بــا اشــاره بــه مســئله 
تــورم تقنینــی در نظــام مذکــور، ارتبــاط آن بــا موضــوع اصلــی پژوهــش یعنــی خودتنظیمــی آشــکار 

گــردد.

بند اول. تعدد نهادهای تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسامی

وضــع قانــون وظیفــه اصلــی پارلمــان اســت؛ یعنــی آنچــه در تعریــف و قلمــرو قانــون جــای می گیرد، 
ــی های  ــاالر و دموکراس ــای نماینده س ــت. در رژیم ه ــی اس ــای پارلمان ــه صالحیت ه ــًا در حیط قاعدت
ــررات  ــن و مق ــق وضــع قوانی ــام از طری ــال اراده ع ــرای اِعم ــن ب ــن رک ــان مهم تری غیر مســتقیم، پارلم
اســت.2 بــا ایــن همــه و بنابــر وضعیــت خــاص نظــام حقوقــی سیاســی جمهــوری اســالمی کــه در بــاال 
نیــز اشــاره گردیــد، در برخــی مــوارد فراتــر و برتــر از پارلمــان، بــرای نهادهــای دیگــری نیــز حــق وضــع 
ــی  ــون اساس ــوان در قان ــا را می ت ــی از آن نهاده ــای برخ ــت. ردپ ــده  اس ــمرده ش ــرم ش ــررات محت مق
ــس  ــم(، مجل ــاد و شش ــد و هفت ــل یکص ــی )اص ــت مل ــی امنی ــورای  عال ــد ش ــود، مانن ــت و جو نم جس
خبــرگان رهبــری )اصــل یکصــد و هشــتم(، فرامیــن رهبــری )اصــول پنجــاه و هفــت و یکصــد و دهــم(، 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام )اصــل یکصــد و دهــم(، برخــی دیگــر از آن هــا نیــز در قانــون اساســی 
ذکــر نشــده  اســت؛ شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، شــورای عالــی فضــای مجــازی و ... از جملــه آن هــا 
هســتند. دامنــه نهادهــای مقنــن و تصمیم گیــر در نظــام جمهــوری اســالمی در موضوعــات گوناگــون، 
ــه  بســیار متنــوع و گســترده می باشــد. موضــوع اخیرالذکــر در حــوزه محیــط زیســت تنهــا یــک نمون
ــه حفاظــت از  ــدد ک ــررات متع ــن و مق ــر قوانی ــالوه ب ــن حــوزه، ع ــوارد بی شــمار اســت. در ای از آن م
ــرار داده  اســت،  ــون ق ــی گوناگ ــی و محل ــای مل ــده نهاده ــر عه ــط زیســت را ب ــی و محی ــع طبیع مناب
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ــی از اشــکال نیســت: شــورای  ــی شــده کــه خال ــده جمعــی متعــددی پیش بین نهادهــای تصمیم گیرن
عالــی حفاظــت از محیــط زیســت، کمیســیون مــاده 56 قانــون حفاظــت از جنگل هــا و مراتــع، شــورای 
 عالــی  آب، کمیتــه توســعه پایــدار، شــورای  سیاســت گذاری و حفــظ حقــوق بیت المــال، شــورای عالــی  
ــی  ــی  ایمن ــورای  مل ــات، ش ــظ نبات ــورای  حف ــی، ش ــع طبیع ــت از مناب ــورای  حفاظ ــت  فناوری، ش زیس
 زیســتی، کمیتــه  ملــی طبیعت گــردی، کمیتــه ملــی آبیــاری، کمیتــه ملــی مصــرف آب، شــورای عالــی 
اجرایــی بهداشــت کشــور، شــورای عالــی انــرژی، شــورای عالــی پیشــگیری از تخریــب و تصــرف اراضــی 
ــروژه  ــی پ ــورای هماهنگ ــور، ش ــهرهای کش ــک ش ــی ترافی ــی هماهنگ ــورای عال ــی، ش ــع طبیع و مناب

ــد.1 ــن زمره ان شــهرهای ســالم و... در ای

ــن  ــی آن اســت کــه وجــود چنی ــون پرســش اصل ــا2 اکن ــک از آن ه ــی هر ی ــگاه قانون ــارغ از جای  ف
نهادهــای متعــدد و بعضــًا مــوازی در یــک نظــام حقوقــی، اساســًا امــری خردمندانــه و شایســته اســت؟ 
آیــا وجــود نهادهــای متعــدد تقنینــی بــا اوصــاف قانــون در تعــارض قــرار نمی گیــرد؟ چــه نســبتی بیــن 
خودتنظیمــی و تعــدد نهادهــای تقنینــی می توانــد وجــود داشــته باشــد؟ پرسشــی کــه پاســخ بــه آن 

اهتمــام بیشــتر بــه خودتنظیمــی را توجیــه خواهــد نمــود.

بی گمــان یکــی از اوصــاف ذاتــی قانــون، مصــوب مرجــع ذی صــالح و نیــز مفیــد بــه قطعــی بــودن 
ــا  ــی نهاده ــایی برخ ــدم شناس ــا ع ــه آی ــت آن ک ــرح اس ــل ط ــا قاب ــه در اینج ــی ک ــت.3 پرسش آن هاس
ــر از  ــادر نمی ســازد؟ شــاید مهمت ــه ذهــن متب ــا را ب ــودن آن ه ــزام آور نب ــون اساســی، گمــان ال در قان
ــرای  ــر قانون گــذاری و ایجــاد حــق و تکلیــف ب پرســش پیشــین آن کــه وجــود مراجــع متعــدد در ام
ــود  ــا وج ــد؟ آی ــد ش ــردرگمی نخواه ــاد س ــب ایج ــون، موج ــی قان ــوع اصل ــه موض ــهروندان به مثاب ش
ایــن چنیــن نهادهــای تقنینــی، در عرصــه عمــل بــا یکدیگــر هم پوشــانی نداشــته و خللــی بــه مفیــد 
ــون اســت  ــی قان ــای ذات ــران از ویژگی ه ــم بســیاری متفک ــه زع ــه ب ــی ک ــد حقوق ــودن قواع ــی ب قطع
نخواهــد بــود؟ اساســًا آیــا نظــام تقنینــی جمهــوری اســالمی بــا ایجــاد نهادهــای متعــدد هنجارســاز و 
تعیین کننــده رفتــار در ابعــاد گوناگــون زندگــی بشــری، جایــی را بــرای خودتنظیمــی باقــی گذاشــته 
 اســت؟ پاســخ بــه نظــر منفــی می آیــد. عــالوه بــر نهادهــای متعــدد تقنینــی، تأملــی بــر کثــرت قواعــد 

ــد. ــل می نمای ــل تأم ــز قاب ــع نی ــک از آن مراج ــده توســط هر ی ــی وضــع ش حقوق

1. ر.ک: اداره کل پژوهش و اطالع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حقوق شوراهای اداری، معاونت تدورین و تنقیح 
قوانین ریاست جمهوری، 1389.

2. برای تحلیل حوزه صالحیت هر یک از نهادهای مذکور و جایگاه قانونی آن ها، ر.ک: الهام و نورایی، پیشین و همچنین 
غمامی و کدخدامرادی و هادی زاده، آسیب شناسی تعدد نهادهای قانونگذار در نظام تقنینی جمهوی اسالمی ایران، شهر 

قانون، شماره 18، 1395.
3. نک: راسخ، محمد، بنیاد نظری اصاح نظام قانون گذاری، تهران: مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش ها، 1384، ص 38.

هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛
 با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسالمی
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بند دوم. کثرت قواعد حقوقی در نظام تقنینی جمهوری اسامی

ــاز  ــاد هنجارس ــه نه ــان به مثاب ــایی پارلم ــر شناس ــالوه ب ــالمی ع ــوری اس ــی جمه ــام حقوق در نظ
اصیــل )طبــق اصــل 71 قانــون اساســی(، نهادهــای دیگــری حتــی فراتــر از مجلــس شــورای اســالمی 
بســان ماشــین چــاپ مقــررات در بــاب موضوعــات گوناگــون، قواعــد متعــددی وضــع نموده انــد. در ایــن 
قســمت و بــا توجــه بــه ظرفیــت پژوهــش حاضــر، بــه نمونه هایــی از کثــرت قواعــد حقوقــی در نظــام 
تقنینــی جمهــوری اســالمی اشــاره شــده و نســبت اهتمــام بــه خودتنظیمــی در مقابــل آن هــا مــورد 

تأمــل قــرار خواهــد گرفــت.

یکــی از موضوعاتــی کــه نهادهــای متعــدد تقنینــی در جهــت تنظیــم هنجــاری آن، اقــدام بــه وضــع 
ــورای اســالمی  ــس ش ــر مجل ــالوه ب ــد، مســئله »حجــاب اســالمی« اســت. ع ــی نموده ان ــده حقوق قاع
ــردازد، نهادهــای دیگــری نیــز  ــی شــرعی می پ ــگاری بی حجاب ــه جرم ان کــه ذیــل تبصــره مــاده 638 ب
در ایــن بــاب اقــدام بــه وضــع قاعــده حقوقــی نموده انــد. بــرای مثــال، بــا بررســی مجموعــه مصوبــات 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در بــاب حجــاب و عفــاف بــر  می آیــد کــه نهــاد مذکــور بــه تنهایــی 
تعــداد 25 مصوبــه در حــوزه حجــاب و عفــاف و اخــالق عمومــی وضــع نموده اســت1و2 . عــالوه بــر نهــاد 
مذکــور، قــوای مجریــه و قضائیــه نیــز از ابتــدای انقــالب اســالمی تاکنــون مبــادرت بــه وضــع مقــررات 
فراوانــی در ایــن خصــوص نموده انــد.3 اکنــون می تــوان پرســش هایی را بــا تأمــل بــر مصوبــات فــراواِن 
مــورد بحــث مطــرح نمــود؛ نخســت آن کــه آیــا قوانیــن وضع شــده در مــورد حجــاب اســالمی، منطبــق 
بــا ویژگی هــای ذاتــی و عرضــی قانــون می باشــند؟ از ســوی دیگــر، آیــا اساســًا ضرورتــی بــرای وضــع 

https:// 1. برای آگاهی از قوانین مربوط به حجاب اسالمی، عالوه بر سایت رسمی شورای عالی انقالب فرهنگی به آدرس

sccr.ir، نک: بادران، مهناز، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و اخالق و عفت عمومی، تهران: شورای 

فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، روابط عمومی، 1397.

2. مهم ترین مصوبه آن شورا مصوبه راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف می باشد که اخیراً نیز مصوبه ای با عنوان »مجموعه 

تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب« )مصوب مورخ 12 شهریور 1398( بر محتوای تکالیف آن افزوده 

 است.

3. برخی از آن ها عبارتند از: »رعایت حجاب اسالمی در محیط کلیه دستگاه های اجرایی ، بخشنامه نخست وزیری«، »ابالغیه 

شیوه پوشش کارمندان دولت«، »آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که 

استفاده آن ها در مأل عام خالف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند«، »رسیدگی دادسرا به جرایم خالف عفت 

و اخالق عمومی بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی مگر در موارد خاص«، »رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسالمی در 

محیط کار« و ... .
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ایــن تعــداد هنجــار الزم االجــرا توجیه پذیــر اســت؟ آیــا در ایــن مــورد نمی تــوان از آمــوزه خودتنظیمــی 
بهــره گرفــت؟ اگــر یکــی از ویژگی هــای عرضــی قانــون را پاســخگوی نیازهــای جامعــه و نیــز اثربخــش 
ــده در  ــد وضع ش ــا قواع ــه آی ــت ک ــرح اس ــل ط ــش قاب ــن پرس ــم، ای ــا بدانی ــودن آن ه و نتیجه بخش ب
مــورد حجــاب اســالمی، نیازهــای فعلــی جامعــه را برطــرف کــرده  اســت؟ آیــا اساســًا کثــرت مقــررات 
و تعــدد نهادهــای تقنینــی در ایــن حــوزه، از ایــن فریضــه دینــی صیانــت نمــوده  اســت؟ ســواالتی کــه 

پاســخ بــه آن بــا تدقیــق در مســئله مذکــور منفــی می نمایــد.1

ــه آمــوزه خودتنظیمــی در نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی را  ــه دیگــر در عــدم اهتمــام ب نمون
ــق  ــر آن از طری ــه نظــارت ب ــوان در نظــام صــدور مجــوز در عرصــه ســینما جســت وجو نمــود ک می ت
وضــع مقــرره و قانــون، روز بــه روز در حــال افزایــش بــوده و بــا بی توجهــی بــه جامعــه مدنــِی ســینما و 
نقــش آن در تنظیم گــری، چالش هــای فراوانــی را بــه وجــود آورده  اســت. بــه نحــوی اجمالــی، شــاید 
بتــوان یکــی از مهم تریــن مســائل در بی توجهــِی مقنــن در منظور کــردن خواســته های جامعــه صنفــی 
ــی و  ــد انتخاب ــی حقــوق عمومــی بای ــر طبــق مبان ــه یــک نهــاد خودتنظیم گــر کــه ب ســینمایی به مثاب
نــه انتصابــی باشــند را مــاده 5 آییــن نامــه »نظــارت بــر نمایــش فیلــم و اســالید و ویدئــو و صــدور پروانه 
نمایــش آن هــا« مصــوب 1361 )مــاده 6 آییــن نامــه اصالحــی مصــوب 1364( دانســت کــه تأمــل در 
آن، تفــوق دیــدگاه حکومتــی اعضــای هیــأت نظــارت و بی توجهــی بــه آمــوزه خودتنظیمــی را آشــکار 
می ســازد.2 در واقــع ســینماگران بایــد بــرای خلــق و ارائــه آثارشــان از نماینــده حکومــت وزارت فرهنــگ 
اجــازه بگیرنــد و ایــن یعنــی حکومــت، فــارغ از اشــتغال ذمــه بــه امنیــت داخلــی و خارجــی، حــل و 
فصــل اختالفــات، بهداشــت و آمــوزش، بــه ذوق مــردم هــم ورود کــرده و می خواهــد بگویــد: »چــی« و 

هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛
 با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسالمی

1. بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در مردادماه 1397 تحت عنوان »عوامل مؤثر بر اجرایی شدن 

سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو«، می توان فقدان اهتمام به ویژگی پاسخگوی نیازهای جامعه بودن قوانین را در این 

خصوص مشاهده نمود.  برای آگاهی بیشتر در این خصوص، ر.ک: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، »عوامل مؤثر 

https://rc.majlis.ir/fa/report/ :بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو«، )1399/6/27( قابل دسترس در

1067213/show

2. ماده مذکور اشعار می دارد: »جهت بررسی و اظهارنظر در مورد نمایش هرگونه فیلم و صدور پروانه نمایش با درنظرگرفتن 

مقررات این آیین نامه هیأتی متشکل از افراد زیر با توجه به  رعایت تخصص ها و اطالعات الزم پیرامون فیلم و سینما به 

پیشنهاد حوزه معاونت سینمایی و تصویب وزیر ارشاد اسالمی از بین افراد زیر تعیین و به نام هیأت  نظارت تشکیل می گردد: 

یک نفر روحانی آشنا به مسائل هنری، سه نفر دارای بینش سیاسی، اجتماعی اسالمی و آشنا به مسایل فیلم و سینما، یک 

نفر کارشناس امور فیلم و سینمای داخلی و خارجی«.
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»کــی« را »چگونــه« ببینیــد و بشــنوید.1 ضمــن این کــه اخیــراً گروهــی از نماینــدگان بــا ارائــه موضــوع 
طــرح »اصــالح بنــد )29( مــاده )2( قانــون اهــداف و وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی )مصــوب 
12 /12 /1365(« بــه مجلــس شــورای اســالمی، در صــدد نظــارت بیشــتر بــر شــبکه نمایش خانگــی و تورم 
ــد.2  ــی جمهــوری اســالمی برآمده ان ــم و ســینما در نظــام حقوق ــر حــوزه فیل ــب ب ــی مترت ــد حقوق قواع
طــرح مذکــور بیــان مــی دارد: »بــه منظــور ســاماندهی حــوزه انتشــار محتــوا )صــوت و تصویــر( بــر اســاس 
اصــول چهــل چهــارم و یکصــد و هفتــاد پنجــم قانــون اساســی و نظریه هــای تفســیری آن و نیــز مرقومــه 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر مســئولیت ســازمان صــدا و ســیما در حــوزه تنظیــم مقــررات، صــدور 
مجــوز و نظــارت بــر صــوت و تصویــر فراگیــر در فضــای مجــازی و بــا عنایــت بــه ضــرورت ســاماندهی 
ــرح  ــود، ط ــه عرضــه می ش ــی در جامع ــارت کاف ــدون نظ ــه ب ــی ک ــش خانگ ــریال های نمای ــی س فرهنگ
ــری  ــای هن ــا در عرصه ه ــت دولت ه ــزان دخال ــع حــدود و می ــل جام ــان تحلی ــم می شــود«. بی گم تقدی

بــا تأکیــد بــر نظــام حقوقــی داخلــی و بین المللــی مجالــی دیگــر می طلبــد. 

مصــداق دیگــری از دلبســتگی نظــام حقوقــی داخلــی در کاربســت ابــزار تقنیــن به جــای خودتنظیمی 
ــه نحــوی واضــح، در موضــوع »آیین نامه هــای انضباطــی دانشــجویی« جســت و جو نمــود.3  ــوان ب را می ت
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در 1364/05/01، ابتــدا »آیین نامــه انضباطــی دانشــجویان دانشــگاه ها 
ــه انضباطــی دانشــجویان جمهــوری  ــی« و ســپس در 1374/04/20، »آیین نام و موسســات آمــوزش عال
ــه  ــزم ب ــاده 13 آن، همــه دانشــگاه های کشــور را مل ــر م ــب رســانده و بناب ــه تصوی ــران« را ب اســالمی ای
تبعیــت از آن گردانیــد. شــورای مذکــور، نهایتــًا در ســال 1398 و در جدیدتریــن محصــول تقنینــی خــود 
ــه امضــای  ــه ب ــه ب ــه انضباطــی دانشــجویان« ک ــی آیین نام ــورد بحــث، »شــیوه نامه اجرای در موضــوع م

وزاری علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی رســید را تصویــب نمــود.4

1. آگاه، وحید، تحلیل نظام صدور مجوز تولید و عرضه آثار سینمایی در حقوق اداری ایران، فصلنامه حقوق اداری، 

شماره 13، 1396، ص 58. همچنین برای آگاهی از نظام حقوقی حاکم بر ممنوع الکاری هنرمندان در ایران، نک: آگاه، 

وحید، بدون تاریخ، بدون امضا: حکایت ممنوع الکاری اداری/قضایی هنرمندان در حقوق ایران، پژوهش های نوین 

حقوق اداری، شماره 3، 1399، صص 93.2-117

 84031227/https://www.irna.ir/news:2.  قابل دسترس در

3. پرواضح است که آیین نامه و شورا های انضباطی دانشجویان از جهات مختلف )وضعیت حقوقی آن ها به مثابه مراجع شبه 

قضایی در نظام داخلی، کم و کیف اعضاء آن، حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در آن ها و ...( قابل بررسی و تدقیق مجزا 

می باشند، لیکن آنچه در اینجا مورد اهمیت بوده، اهتمام به تعداد زیاد هنجارها و نیز کیفیت قواعد وضع شده در این خصوص 

می باشد که واکاوی آن ها، غفلت از آموزه  ضروری خودتنظیمی را نمایان می سازد.

4. برای آگاهی بیشتر در این خصوص، نک: مرادخانی، فردین و محمودی، جواد، تحلیلی انتقادی بر شیوه نامه انضباطی 

دانشجویان، فصلنامه حقوق اداری، شماره 24، 1399، صص 189 و 188.
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1. ماده 15: در مواردی که قصد ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن نماید ولیکن تخلف به طور کامل 

واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان یکی از تخلفات مصرح در شیوه نامه را داشته باشد، محکوم به تنبیه همان 

تخلف می شود... .

2. ماده 113: رسیدگی به هر یک از تخلفات یا جرایم ارتکابی دانشجو در داخل یا خارج از دانشگاه یا محیط های وابسته در 

محاکم قضایی، مانع از رسیدگی انظباطی دانشگاه نخواهد بود.

3. دانشجویان که معمواًل در عنفوان جوانی و برای تحصیل و کسب علم وارد دانشگاه می شوند، بایستی بتوانند از طریق 

تعامل با یکدیگر، مشکالت خویشتن را حل نموده و برای ورود به جامعه و مسائل جدی تر در آن ورزیده و مهیا شوند. 

در نتیجه، برخورد انضباطی می تواند و باید استثنا بر اصل تلقی شود. به عبارت دیگر، دانشگاه هرگز نباید به مکانی امنیتی 

بدل گردد. با این حال و با تدقیق در شیوه نامه فوق الذکر، به نظر می رسد قانون گذاری بر خودتنظیمی متفوق است. 

4. این در حالی است که در چنین جرایمی، اصل بر جرم پوشی است. دیدگاه اسالمی در این خصوص و با تأکید بر قاعده 

فقهی درء، بی گمان خودتنظیمانه است.

کاربســت مفهومــی موســع از جــرم و بســط جرم انــگاری نســبت بــه َاعمــال گوناگــون دانشــجویان 
ــگاری  ــده »نادیده ان ــه ای ــت ک ــئله ای اس ــتین مس ــان، نخس ــه ایش ــناختانه ب ــی جرم ش ــآل نگاه و بالم
ــان  ــگاه ها را نمای ــی در دانش ــائل انضباط ــه مس ــع ب ــی راج ــذاری حقوق ــی« در هنجارگ خودتنظیم
ــرم  ــم ج ــف« را ه ــه تخل ــروع ب ــه »ش ــیوه نامه ک ــم ش ــاده پانزده ــی در م ــن نگاه ــازد. چنی می س
ــی در خــارج  ــم دانشــجو حت ــات و جرائ ــه تخلف ــه رســیدگی ب ــاده یکصــد و ســیزدهم ک دانســته،1 م
ــی  و  ــاده س ــره م ــرار داده2 و باألخ ــی ق ــای انضباط ــت کمیته ه ــز در صالحی ــگاه را نی ــط دانش از محی
ــع از اِعمــال تنبیهــات   یکــم کــه ارتــکاب قتــل عمــد و در نتیجــه، محکومیــت قضایــی دانشــجو را مان
بندهــای نوزدهــم و بیســتم یعنــی اخــراج دانشــجو از دانشــگاه و در عمــل، محرومیــت از حــق تحصیــل 

ــت.3 ــارز اس ــن و ب ــد، روش نمی دان

از ســوی دیگــر، دیــدگاه مقنــن در جرایــم منافــی عفــت در شــیوه نامه مذکــور، بــدون توجــه   
بــه آموزه هــای مبیــن اســالمی، ضمــن نادیده انــگاری خودتنظیمــی، می توانــد موجــب »بی اثــر شــدن 
ــن  ــت موازی ــدم رعای ــژه تبصــره آن، »ع ــاه و ســوم و به وی ــاده پنج ــق م ــردد. طب ــون در عمــل« گ قان
محــرز شــرعی در ارتبــاط بــا نامحــرم« حتــی ممکــن اســت شــدیدترین تنبیــه انضباطــی، یعنــی اخــراج 
دانشــجو از دانشــگاه، عــالوه بــر مجــازات قضایــی جرایــم مذکــور را بــه همــراه داشــته باشــد.4 آنچــه 
کــه در مــواد پنجــاه و چهــار )داشــتن رابطــه نامشــروع(، پنجــاه و پنــج )شــرکت در جلســه نامشــروع( 

و پنجــاه و ششــم )انجــام عمــل منافــی عفــت( شــیوه نامه نیــز آشــکار اســت.

ــوزه خودتنظیمــی در  ــه آم ــوارد دیگــری کــه در قلمــرو بی اهتمامــی ب همچنیــن یکــی از م  
ــه  ــند. تعبی ــوراهای اســالمی« می باش ــد، »ش ــل می نمای ــل تأم ــوری اســالمی قاب ــی جمه ــام حقوق نظ
شــوراها در نظــام حقوقــی داخلــی و بنابــر کارویــژه و اهمیــت فــراوان آن هــا و مقتضیــات کنونــی، بــه 

هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛
 با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسالمی
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ــر اصــل هفتــم،1  ــرار گرفتــه  اســت. عــالوه ب ــژه ق خصــوص از منظــر مقنــن اساســی مــورد توجــه وی
فصــل هفتــم قانــون اساســی نیــز در اصــول یکصــدم تــا یکصــد و ششــم بــه بحــث اخیــر اختصــاص 
یافتــه  اســت. حتــی شــاید بتــوان بــه نحــوی از انحــاء و بــه طــور خــاص از اصــل یکصــدم قانون اساســی، 
مفهــوم خودتنظیمــی البتــه در معنــای عــام کلمــه را نیــز اســتنباط نمــود.  همچنیــن قانــون عــادی 
ــد  ــردم تأکی ــوِد م ــق خ ــور از طری ــیت ام ــا در تمش ــل آن ه ــش بی بدی ــوراها و نق ــت ش ــر اهمی ــز ب نی
ورزیــده و جلــب مشــارکت مــردم در امــور را از وظایــف شــوراها در نظــر گرفتــه   اســت.  بــا ایــن همــه، 
ــر  ــداری، ... ب ــتانداری، فرمان ــون اس ــی همچ ــای حاکمیت ــایر نهاده ــور و س ــنگین وزارت کش ــایه س س
شــوراها در نظــام حقوقــی داخلــی غیرقابــل انــکار می باشــد.  ترکیــب نســبتًا دولتــی هیئــت مرکــزی  
حــل  اختــالف، حــق انحــالل شــورا، حــق ســلب عضویــت، رد تصمیمــات و حتــی دخالــت در انتخــاب 
ــر شــوراها و بالمــآل، بی اثرشــدن  شــهردار از ســوی مقامــات حکوتــی ، نمونه هایــی از تفــوق ایشــان ب
کارکــرد ایــن نهــاد محلــی اســت. برون رفــت از تمرکزگرایــی شــدید کنونــی، تقویــت حکمرانــی محلــی 
بــا اِعمــال آن از طریــق شــوراها  و در نهایــت بهره گیــری از آمــوزه خودتنظیمــی الزم و ضــروری اســت.

ــوری  ــی جمه ــام حقوق ــی در نظ ــوزه خودتنظیم ــه آم ــه ب ــزان توج ــد می ــر می رس ــه نظ ــاری ب ب
ــود  ــر وج ــور، بناب ــردم در ام ــارکت م ــر مش ــد ب ــی در تأکی ــن اساس ــام مقن ــم اهتم ــالمی، علی رغ اس
مراجــع تقنینــی متعــدد و نیــز کثــرت و تــورم تقنینــی، بــه شــدت در عمــل مــورد غفلــت قــرار گرفتــه 
و بیــش  از پیــش می بایســتی به مثابــه یــک اصــل، فــن و نهایتــًا هنــر در تنظیــم روابــط انســانی مــورد 

توجــه قــرار گیــرد. 

نتیجه 

ــه یکــی از اختراعــات ارزشــمند بشــری در راســتای اِعمــال  قانــون و وضــع قواعــد حقوقــی به مثاب
ــه راه  ــه یگان ــم(، ن ــاد نظ ــت ایج ــانی و در نهای ــط انس ــیت رواب ــوق )تمش ــش حق ــی دان ــژه اصل کاروی
تنظیم گری حقوقــی بلکــه صرفــًا یکــی از آن هــا می باشــد. قاعــده حقوقــی البتــه دارای آنچنــان 
اوصــاف ذاتــی و عرضــی منحصر به فــردی اســت کــه آن هــا را از ســایر قواعــد هنجــاری در حوزه هــای 
ــتمرار  ــق و اس ــور تحق ــه منظ ــون ب ــر قان ــش انکار ناپذی ــم نق ــازد. علی رغ ــزا می س ــود مج ــوار خ همج
ــی  ــنجیده، بی احتیاط ــذاری نس ــی از قانون گ ــوه ناش ــرات بالق ــود خط ــع، وج ــی در جوام ــات جمع حی
ــای  ــایر ابزاره ــه س ــوق را ب ــه دانشــمندان حق ــی، توج ــی قانون ــه پوچ گرای ــن و در نتیج در وضــع قوانی
ــذاری و  ــفه قانون گ ــش فلس ــق در دان ــه تعم ــان ب ــتر ایش ــام بیش ــث اهتم ــب و باع ــری جل تنظیم گ
ــوان ادعــا کــرد کــه در عصــر حاضــر، تنظیم گــری  ــده  اســت. می ت ــژه آمــوزه خودتنظیمــی گردی به وی
ــه عمــل قانون گــذاری محــدود  ــد ب ــگ  باختــه و سیاســت گذاری نمی توان ــه قانون گــذاری رن محــدود ب

1. طبق اصل هفتم قانون اساسی، »شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره  امور کشورند...«
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ــط  ــی رواب ــاب تمام ــده، در ب ــئله ای وارد ش ــر مس ــد در ه ــد و نبای ــذار نمی توان ــروزه قانون گ ــود. ام ش
انســانی وضــع هنجــار نمــوده و بی باکانــه از ابــزار بســیار حســاس قانون گــذاری بهــره جویــد. همچنیــن 
امــر قانون گــذاری نبایــد به مثابــه رفــع تکلیــف در یــک نظــام حقوقــی تلقــی شــده و از ایــن طریــق، 
ــد آورد.  ــه را پدی ــای جامع ــه نیازه ــل اجــرا و بی توجــه ب ــد، غیرقاب ــی ناکارآم ــد حقوق ــی از قواع جنگل
اساســًا در یــک نظــام حقوقــی هوشــمند، عــدم ورود آگاهانــه دولــت، خــود نوعــی مداخلــه بــه حســاب 
ــه  ــه ب ــش فعاالن ــپردن نق ــق س ــه از طری ــت ک ــرده  اس ــی اراده ک ــام حقوق ــه نظ ــه ک ــد؛ بدانگون می آی
شــهروندان بــرای حــل مشــکالت از طریــق خودشــان، راهــی را بپیمایــد کــه بــا وضــع چندیــن قاعــده 
حقوقــی نیــز هرگــز چنیــن نتیجــه ای بــه دســت نمی آمــد. دولــت دیوان ســاالر و متمرکــز از یــک ســو 
ــش مواجــه ســاخته  ــا چال ــه خودتنظیمــی را ب و ضعــف حقــوق شــهروندی از ســوی دیگــر، توســل ب
ــه قصــد برون رفــت از قانون گــذاری بی رویــه، گرچــه ریشــه  ــاری، اهتمــام بــه خودتنظیمــی ب  اســت. ب
ــی در  ــت تقنین ــر سیاس ــال تغیی ــه دنب ــه 1990 و ب ــل ده ــژه از اوای ــته های دور دارد، به وی در گذش
اروپــا و ایجــاد »فرهنــگ جدیــد قانون گــذاری« رشــد چشــمگیری نمــود. خودتنظیمــی دارای ســطوح 
ــا  ــام ی ــای ع ــر، معن ــه حاض ــری در مقال ــا از تنظیم گ ــراد م ــان م ــت. بی گم ــی اس ــی گوناگون و معان
ــی  ــطوح مختلف ــز س ــری نی ــا از تنظیم گ ــن معن ــت. در ای ــوده اس ــری ب ــطح اول از تنظیم گ ــان س هم
ــن  ــض، جایگزی ــی مح ــی خودتنظیم ــته کل ــه دس ــه س ــا را ب ــه آن ه ــود ک ــایی نم ــوان شناس را می ت
ــوق  ــی در حق ــه خودتنظیم ــد ک ــان داده ش ــه نش ــن مقال ــد. در ای ــته بندی نموده ان ــروط دس و مش
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــد و بای ــته می توان ــن برجس ــر و ف ــک هن ــه ی ــی، به مثاب ــوق عموم ــژه حق و به وی
ــه  ــی خردمندان ــی در بهره جوی ــام حقوق ــال نظ ــانگر کم ــال آن نش ــرا اِعم ــر اســت؛ زی ــک هن ــود. ی ش
ــه  ــدی ب ــذاری و کارآم ــی، اثرگ ــترین نتیجه بخش ــا بیش ــراه ب ــذاری و هم ــزار قانون گ ــتثنائی از اب و اس
ــه ایــن معنــی کــه اِعمــال  منظــور تنظیــم روابــط انســانی اســت. از ســوی دیگــر، یــک فــن اســت؛ ب
ــرز از  ــی اســتفاده بی حد و   م ــی نظــری، مســتلزم فهــم خطــرات احتمال ــر مبان ــر احاطــه ب آن، عــالوه ب
قوانیــن در عرصــه عمــل نیــز می باشــد. همچنیــن تدقیــق در نظــام تقنینــی جمهــوری اســالمی نیــز 
نمایانگــر آن اســت کــه علی رغــم تأکیــد مقنــن اساســی در توجــه بــه آمــوزه مذکــور، غفلــت از اهتمــام 
بــه آمــوزه خودتنظیمــی را می تــوان از رهگــذار دو عامــل عمــده تعــدد مراجــع تقنینــی و نیــز کثــرت 
قواعــد حقوقــی مــورد توجــه قــرار داد. بــه دیگــر ســخن، بی توجهــی بــه اوصــاف ذاتــی و عرضــی قاعــده 
حقوقــی، وجــود مراجــع قانون ســاز مــوازی و هم پوشــان و باألخــره حجــم افراطــی قوانیــن و مصوبــات 
ــی  ــد باق ــر و کارآم ــوزه مؤث ــن آم ــن از ای ــا، عرصــه ای را جهــت بهره گرفت وضع شــده توســط آن نهاده
ــه  ــی ب ــه خودتنظیمــی آســیب های فراوان ــذاران از مقول ــت دولتمــردان و قانون گ نگذاشــته  اســت. غفل
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ــی  ــام تقنین ــدی نظ ــل ناکارآم ــی از عوام ــه یک ــد به مثاب ــه می توان ــی ک ــته  اســت؛ موضوع ــراه داش هم
ــا نــوع نظــام سیاســی و  جمهــوری اســالمی مــورد تأمــل بیشــتر قــرار گیــرد. ارتبــاط خودتنظیمــی ب
ویژگی هــای فرهنگــی و اجتماعــی کشــورها و همچنیــن ریشــه های اســالمی خودتنظیمــی موضوعاتــی 

ــد. ــر می طلب ــی دیگ ــه مجال اســت ک
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Abstract:
The complex relationships of human beings with each other and the need to choose 
the most effective method in regulating those relationships through legal systems, have 
prompted efforts to change attitudes toward over-attachment to the use of legislative 
tools for legal regulation. However, the fundamental question is what is the most effec-
tive method in this regard? The present study is an attempt to analyze methods of legal 
regulation by the government in the present era. The main question of the article is 
what is the relationship between self-regulation and the legislation and also to what ex-
tent this doctrine has been considered in the legislative system of the Islamic Republic? 
In response to the question mentioned in this study with descriptive-analytical method 
and using of official legal texts and documents, it was concluded that first, self-regula-
tion as an effective tool available to the government, especially in the current era. And 
in terms of legal regulation, it can and should be considered separately from the legisla-
tive tools and also superior to it. Also, a review of the legislative system of the Islamic 
Republic shows that the lack of attention to the various elements of law, the existence 
of multiple legislative authorities and the inflation of legal rules, has led to neglect of 
the Technique of self-regulation in the legal regulation of human relations to identify 
and analyze the causes of inefficiency of the legislative system of the Islamic Republic.
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