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 یک گریزیقانون و دارد شریعت در ریشه قانون ایران، اسالمی جمهوری در باالدستی اسناد اساس بر
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 .است قرارگرفته ویژه اهتمام مورد

 

قلمرو اختیارات  گذاری؛های ابالغی قانونگریزی؛ سیاستعوامل قانون: هاواژهلیدک

 .مدیران عالی و میانی

 

 

 

                                                                                                                             
 .81/89/83۹1، تاریخ پذیرش مقاله:  9۹/91/83۹1تاریخ دریافت مقاله: 

 )نویسنده مسئول( ایران ، تهران،صنعتدانشگاه علم و ، استادیار* 

  Email: aliahmadi@iust.ac.ir 
8 



  4931پاییز  ـ 93شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی   451

 مقدمه .1

و در  است گرایییعتشر ینوع ییگراو منطبق بر نظام خلقت است. قانون یشرع قانون اله
و  ینبر د یانقالب مبتن ی،است. انقالب اسالم یضمن گریزییعتشر ینوع یشکنمقابل قانون

فرهنگ آشنا  ینمدار باشد و مردم را با او قانون گرایعتشر مدار،ینهاست و الزم است دارزش
 یو در انقالب اسالم ینید هاییاستبر س یدر اسالم مبتن یگذارقانون یهااستی. سیدنما
 .[3] ( است8331) یبر اصل چهارم قانون اساس یمبتن هاییاستس

مقررات از جانب و  ینمواز یتجامعه است. انتظار رعا از موانع مهم رشد و توسعه گریزیقانون
قلب نسبت ت ی،و گروه یقانون به نفع منافع فرد یرشخص به مقررات، تفس یبندیو عدم پا یگراند

 ای یاضرار به منافع عموم یاز مقررات، سوءاستفاده از مقررات برا یابزار به قانون و استفاده
 یک یزیگرقانوناست.  یزیگرازجمله اشکال متنوع و متعدد قانون ی،شکنقانون یزو ن یخصوص

 .[81] است ییگرامثبت فرهنگ قانون یژگیدر برابر و یفرهنگ یمنف یصهخص
مدت به دو دوره  ین. اگذردیم یرانا یاسالم یدر جمهور یگذارحدود چهل سال از قانون 

در سال  یاسالم یدوره از آغاز جمهور ینا یت؛حاکم یمدوره اعمال مستق -8گردد:  یمتقس تواندیم
 -1. یابدیپررنگ ادامه م ای)ره( به گونه ینیعمر امام خم یانو عمالً تا پا شودیشروع م 8351

 ینهمآثار منتشر شده در ز سوینبه ا یاز دهه هفتاد شمس یگران؛به د یضو تفو گذارییاستدوره س
 .[۹] یافت یراندر ا یارتنوع و گسترش بس گذارییاستس

ابالغ  یگذارقانون یکل هاییاستس یناول گذاری،یاستاز دوران س اکنون بعد از دو دهه 
 هایتیاولو ی،زمان هاییتگذشته، محدود یندر قوان یضمن بازنگر هایاستس یناست. ا یدهگرد

 یترعا عدول از یطور ضمنو به نمایدیم یینرا تع یگذاران تبعقانون یاراتو حدود اخت یگذارقانون
 یو اسالم یانقالب یرو خواستار بازگشت به مس نمایدیم یادآوریمصوب قبل  ینرا در قوان یعتشر

 بندیدسته چگونه و اند¬کدام یزیگرکه عوامل قانون پردازدیمهم م ینمقاله به ا یناست. ا
دارد و چگونه  یارهاییچه مع یگذارقانون یابالغ هاییاستموضوع و س یاتاند؟ در ادبشده
طح  و س یندر ا یگذارقانون هاییاستحال سبوده که تا به  ینله مهم امسئ شود؟یم بندیتهدس

خش و در ب شودیم یممقاله در دو بخش تنظ ینا شود؟یم یبندمنسجم نبوده، حال چگونه دسته
ش بعد، و در بخ نمایدیم یبندو دسته ییرا شناسا یزیگرگذشته علل قانون یاتنخست مرور ادب

 یوآورن یانگردو حالت ب ینا یسهو مقا نمایدیم یبندرا ارائه و دسته یگذارقانون یهاستیاس
 باشد. تواندیم یزپژوهش ن
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 نظری و پیشینه پژوهش مبانی .2

و جامعه  شودیاستفاده م یپژوهش یمقاله علم 81پژوهش از  یشینهپژوهش و پ ینظر یمبان
مصلحت  یصمصوب مجمع تشخ یگذارقانون هاییاستبند از س 81بخش دوم پژوهش  یآمار

پژوهش به دو  ین. اپذیردیآن صورت م یمحتوا یبندکه دسته ،تاس 83۹1سال  ینظام ابالغ
م و بخش دو یزیگرگذشته معتبر در باب قانون یها: بخش نخست مرور پژوهشپردازدیبخش م
را  یگذاردر حوزه قانون یمقام معظم رهبر یابالغ هاییاستس یمحورها یبندو دسته یبه بررس

 . نمایدیم یینو تب یلتحل
 اءیاعم از انب یگذاران بشراست و قانون یمنبعث از اراده اله یگذارقانون ینظام اله یک در

 یدنرس یبرا یاله ینقوان یتملزم به رعا گذاری،یاستاشخاص مجاز به س یر)ع( و سا یاء)ع(، اوص
 و گرددیم یگناه و منکر تلق یعتاز قانون در نگاه شر هستند. تخلف یو اخرو یویبه مصالح دن

ر د یمرسوم حقوق یفپژوهش از تعار ین. در اشودیو منابع م یرانمد یموجب هدر رفت استعدادها
استفاده  یعهفقه ش یو عموم یجاز اصطالحات را یو در باب مباحث شرع یرانا یاسالم یجمهور

از ذکر مجدد و  ی،و شرع یدر متون حقوق یممفاه ینشده است و نظر به تواتر و شهرت اکثر ا
 یمجاز یموجود در فضا هاییو خواننده محترم به وک گرددیم یآن در پژوهش خوددار یریادآو

 .شودیارجاع داده م یو حقوق خصوص یو متون حوزو
 یو روابط انسان ی[ در مطالعه خود معتقد شدند که نظم اجتماع8۹] یو اکرم یعیصن آقایان
آن  یتاو حقوق و رع یفوظا ییناست و بر تع یرشد و بالندگ یت،امن یش،بستر آسا ی،جامعه بشر

و  یهمه ابزار تحقق نظم اجتماع یه،قهر یو قوا یاجتماع یدولت، نهادها ین،استوار است. قوان
 یزه( ن)ر ینیحضرت امام خم یاتمنو ینهمواره از جمله مهمتر ییگراهستند و قانون انسانیروابط 

 بوده است. 
آن دانست  یت[ استحکام و انسجام هر جامعه در توجه به قانون و رعا1و همکاران ] فرددانایی

 ن،یمنطق قانون قلمداد نمود. با وجود ا یرشمنزله پذ در جامعه به ییگراو قانون یریپذو قانون
 یزیگرقانون لیدال یینتب یبرا. کنندیم یشکنو قانون گردانندیاز قانون برم یها رواز انسان یبرخ

 یل اصلسؤا ترتیب،ینامختلف به آن نگاه کرد. به یایاز زوا یدبا یگرد یاجتماع یدههمانند هر پد
(، یفرهنگ-یو اجتماع یقانون ی،اقتصاد یریتی،مد یاسی،)س یچه عوامل»بود که  ینا یشانپژوهش ا

 ییشناسا یبرا لیپژوهش ارائه مد یراستا، هدف اصل یندر ا «شوند؟یرا موجب م پذیری¬قانون
امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل  ینبود و در تحقق ا یراندر ا یزیگردر قانون یرگذارعوامل تأث

-فییبا خبرگان امر، با استفاده از روش توص یاکتشاف یهاانجام مصاحبه یزپژوهش و ن ینظر یمبان
 یمونه آمارن یاعضا تخابپرداخته و با ان پژوهش یاصل یرهایها و متغمؤلفه ییبه شناسا یمایشیپ

 یهاانشگاهد یداسات ینپژوهش در ب هاییهدر دسترس، فرض یتصادف یریگبا استفاده از روش نمونه
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 یاسی،عوامل س یطورکلپژوهش، به  هاییافتهاند. بر اساس کشور را مورد سنجش قرار داده
 ین. بنابرایرگذارندتأث جامعهافراد  یزیگردر قانون یفرهنگ-یو اجتماع یریتیمد ی،قانون ی،اقتصاد

 افراد در جامعه شود.  یزیگرمنجر به قانون تواندیعوامل م یناز ا یکبه هر  توجهییب
[ 3] ییازو قدرت اهلل ن یعسگر یعل یمنقش دارد. ابراه یزیگراز قانون یشگیریدر پ اخالق
-فییکه به روش پژوهش توص «یزیگرقانون از یشگیرینقش اخالق در پ»با عنوان  یدر پژوهش

 یشکناز قانون یشگیرینقش اخالق در پ یدرآمده است و هدف آن، بررس یربه رشته تحر یلیتحل
 یسؤال اصل احکام، به یو اجرا یندر وضع قوان یزیگرارتباط اخالق و قانون نگیاست، به چگو

 هایرمنبع، مانع از ناهنجا یناز منابع حقوق است و توجه به ا یکیفرض که اخالق  ینپرداختند با ا
وجب م یرمستقیمطور غکه اخالق به یدندرس یجهنت ینبه ا یت. در نهاشودیم هایشکنو قانون

 . گرددیم یزیگراز قانون یشگیریپ
 یقانوندر کشور دانستند. عوامل  یزیگررا باعث قانون ی[ عوامل متعدد5] یگانزاده و شا اصغر

و  یانمجر ین،قوان یفضع یضمانت اجرا ین،روز نبودن قوان به ین،همچون ضعف قوان
 هاینهیباعث گسترش زم ینمردم نسبت به قوان یجهل و ناآگاه ین،برخوردکنندگان با نقص قوان

مانند  یو عوامل فرهنگ یاجتماع یچون آشفتگ یعوامل اجتماع یند. همچنشویانحراف م
وسعه ت ی،اقتصاد یچون نابرابر یها، عوامل اقتصادرسانه یتو فعال یات مذهباعتقاد یالت،تحص

 اسی،یسعوامل مربوط به نظام یرو سا ینظارت یمانند ضعف نهادها یاسیعوامل س یزناموزون و ن
 دارند.  یرتأث گریزیوندر قان یاسیکارگزاران س

علل  ینز اا یعلل آن است. برخ ییبه شناسا یازمنکر جاافتاده در جامعه است که ن گریزیقانون
مرور و  یرشدند، که به شرح ز یافتمقاله موردمطالعه  81مورد مطالعات و  یدر جامعه آمار

 :شوندیم یبنددسته
 یگرد یو برخ یمرابطه مستق یدارند. برخ یزیگردار با قانونرابطه معنا یاجتماع هایرسانه

 یبررس»[؛ تحت عنوان 83] یو فرج یرفردیپژوهش م یجدارند. نتا یزیگررابطه معکوس با قانون
 یزیگربه قانون یشگرا یزان( و میجمع یها)خانواده و رسانه یریپذرابطه عوامل جامعه

 یزیگربـه قانون یشدر خانواده و گرا یریپذجامعه یزانم یننشان داد: ب(« یاسوج: شهر العه)موردمط
به  یشو گرا یجمع یهااسـتفاده از رسانه ینـوجـود دارد. ب یرابطـه معکـوس و معنـادار

روزنامه و مجله و  یزیون،اسـتفاده از تلو یـزانم ینوجـود دارد. بـ یرابطه معنادار یزیگرقانون
به  شیاستفاده از و گرا یزانم ینوجـود دارد. بـ یرابطه معکوس و معنادار یزیگربه قانون گرایش
 یشراو کتاب و گ یواستفاده از راد یزانم ینوجـود دارد. ب یو معنـادار یمرابطه مسـتق یزیگرقانون

وجـود نـدارد. مردان و افراد مجرد نسبت به زنان و افراد متأهل  یرابطه معنادار یزیگربه قانون
 اند. داشته یزیگربه قانون یشتریب یشگرا
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 یبآس یکرا  یزیگر[ قانون83] یرابطه دارد. صمد کالنتر یزیگربا قانون یشهر یفقر اجتماع
شهروندان در ارتباط است و معتقد بود،  یاجتماع-یاقتصاد یگاهدانست که با پا یجد یاجتماع

که همچنان  دندیرس یجهنت ینبه ا یشاندارند. ا یشتریب یزیگرقانون یزانم یجامعه شهر یرطبقه فق
 ینی،فقر د به قانون، یفقر نگرش ی،اجتماع-یفقر اقتصاد یببه ترت یونیبر اساس مدل رگرس که

را در  و فرد کندیفراهم م یزیگرقانون یرا برا یمساعد یبسترها یو فقر شهروند یفقر فرهنگ
اهنجار و ن یفرد یهاتا به روش کندیم یتهدا سازییخنث هاییسمبه مکان یابیهدف هاییتموقع

 . یدعمل نما
[ 81و همکاران ] یدریآرش ح هاییافتهه دارد. رابط یزیگربا قانون ینهاد یختگیگس هم از

گاه دانش یان: دانشجویمطالعه مورد یزی،گرو قانون ینهاد یختگیگس از هم یهنظر»در پژوهش 
رابطه معنادار و مثبت  یزیگربا قانون ینهاد یختگیگسنشان داد که از هم « چمران اهواز یدشه
 یزیگرونپول بر قان یوارگو بت ییکه اثر فردگرانشان داد  یونرگرس یلتحل یجنتا ین. همچنرددا

نشان  یجتان یگر،د یاست. از سو یپوشچشمقابل  ییگراو جهان گرایییشرفتمعنادار است و اثر پ
-یاعاجتم یگاهپا ینب ینرابطه ندارد. همچن یاقتصاد-یاجتماع یگاهبا پا یزیگرداد که قانون

 مشاهده شد. یفیمثبت و ضع یهمبستگ ینهاد یختگیگس و از هم ینیع یاقتصاد
[ 89] یقهرمان یمدارد. در پژوهش مر یزیگرعدالت در پاداش کار رابطه با قانون یترعا عدم

 ینمطالعه شد. هدف از ا یزیگرو قانون یترجمه شد رابطه امور ادار یمختار یمکه توسط مر
 است که در یدر روابط ادار ییزگرمؤثر بر امکان ارتکاب قانون یعوامل اجتماع یپژوهش، بررس

سال به  81پژوهش شـهروندان  ینا یانجام شده است. جامعه آمار یمایشیراز به روش پیشهر ش
و  یاچند مرحله یاخوشه یریگنمونه یـقنفـر و از طر 199است. حجم نمونـه  یرازشهر ش یباال

 یهرپژوهش، نظ ینمورد استفاده در ا هاییهشده است. نظر یها گردآوربا استفاده از پرسشنامه داده
آن  حاصل از پژوهش یینهـا یجهاست. نت یننابرابر کلوارد و اهال یهافرصت یهمرتن و نظر میآنو

 انیزو م یمناسـب، احسـاس تعلـق اجتماع یهمواجه با پاداش و تنب یزانم یرهایاست که متغ
وابط در ر یزیگربـر امکـان قانون ذاریرگتأث یرهـایمتغ یننـابرابر، مهمتر یهامواجهه با فرصت

 اند. کرده یینوابسته را تب یردر متغ ییراتدرصد از تغ 15هستند که  داریا
 ینتراز مهم یکیرا  یاجتماع ین[ التزام آحاد جامعه به قوان81با همکاران ] یعیرب علیرضا

جامعه  یرسم یارهاو هنج یاجتماع ینقوان یاکه عده یدر جوامع دانست. زمان یزندگ یاتضرور
عوامل  ی. پژوهش نامبردگان با هدف بررسآیدیم یشپ یزیگرقانون یتوضع گیرند،یم یدهرا ناد
شامل  یجوانان شهر بروجن انجام شد. عوامل اجتماع یزیگرمؤثر بر قانون شناختیهجامع

 الت،یتأهل، تحص یتجنس، وضع ی،اخالق اجتماع ی،و سنت ینید یهاارزش پذیری،یتمسئول
وانان بودند ج یزیگروابسته، قانون یربودند. متغ یجمع یهااستفاده از رسانه یزانمسکن و م یتوضع
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باط مستقل ذکر شده در ارت یرهایاز متغ یکپژوهش در نظر گرفته شدند و با هر  یکه مسئله اصل
 یمه بر رواپرسشن یکو تکن یمایشیپژوهش با استفاده از روش پژوهش پ ینگذاشته شده بودند. ا

 یلیحلو ت یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهنفر از جوانان شهر بروجن انجام گرفت. تجز 313
 یرسونپ یهمبستگ یببا استفاده از ضر یو در سطح آمار استنباط یفروان یعو در قالب جداول توز

 ی،اجتماع اخالق ی،تو سن ینید یهاارزش پذیری،یتمسئول یرهاینشان داد که متغ یجانجام شد. نتا
جوانان  ییزگربر قانون یالت،مسکن و تحص یتتأهل، وضع یتوضع ی،گروه یهااستفاده از رسانه

 بوده است.  تأثیریجوانان ب یزیگرجنس بر قانون یرمثبت داشته، اما متغ یریتأث
 یلاز فضا یرنگ شدن برخ[ نشان داد که کم19] یو نصرآباد یدنژادس یرض یدپژوهش س نتایج

حرص و طمع به ثروت،  ی،نفسان یاز هواها یرویمانند پ ی،اخالق یلاز رذا یبرخ یوعش یزو ن
وستان، و د یشانبه خو یتعصب و تعلق افراط یی،و خودنما یطلبجاه جویی،یاستو ر یطلبقدرت

 رانیمد یاندر سازمان در م یشخص یهاآستانه تحمل، ترس از مافوق و حب و بغض نبود یینپا
 یکارهاکه الزم است با اتخاذ راه داردیباز م یو مقررات سازمان یناز قوان یتکنان، آنها را از تبعو کار

 معضل و ینبه حل ا یرفراگ یاخالق در سازمان، در سطح یجعلل و ترو ینمؤثر و متناسب با ا
 «. از آن اقدام نمود رفتونبر

 ینسبت به هنجارها یریگجهت ینوع یزیگرقانون»[ معتقد شدند که 5] یو محراب عسگری
. هددیم یحاز آنها ترج یرویهنجارها را به پ یناز ا یرویاست که بر اساس آن، فرد عدم پ یقانون

 ییگراو قانون پذیری¬آن است و قانون یتتوجه به قانون و رعا ی،ااستحکام و انسجام هر جامعه
از قانون  یرویها پاز انسان یبرخ ین،منطق قانون است. با وجود ا یرشمنزله پذبه  جامعهدر 
 . «کنندیم یشکنو قانون گردانندیبرم

 سؤال پژوهش و مدل مفهومی

اند؟ عوامل گریزی شدهاین مقاله به دنبال این هستیم که، چه عواملی سبب قانوندر 
 گذاری ابالغ شده از سوی مقام معظمهای قانوناند؟ سیاستبندی شدهگریزی چگونه دستهقانون

 هایی برخوردار است؟ بندیرهبری در ایران از چه دسته

ای در متون گریزی موجود در منابع کتابخانهاین مطالعه در دو بخش به مطالعه علل قانون
گذاری شده در مجمع تشخیص های کاربردی و عملیاتی قانونمقاالت فارسی زبان و سیاست

 پردازد. نه ابالغ شده است، میمصلحت نظام که توسط رهبری نظام به قوای سه گا
 شکنی مطرحگرایی و عوامل قانوندر مطالعات نظری و مجالت معتبر فارسی، فرهنگ قانون

مداری با استفاده از اسناد گریزی و لزوم قانونشده است و نویسندگان به بررسی علل قانون
های ابالغی ی برخی از سیاستبندی و تحلیل اجمالای پرداخته و در بخش پایانی به دستهکتابخانه

شود. مقاالت فارسی در این حوزه به نتایج گذاری مطلوب در جمهوری اسالمی اشاره میبرای قانون
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ای مرتبط با بخش نتایج مطالعات کتابخانه 8مرتبط با بخش اول این نوشتار اشاره دارند. در جدول 
ت گریزی در ایران است، یادداشامل قانونگرائی و تبیین انواع عواول پژوهش که مبین لزوم قانون

 شده است.
 

 گریزی مفروضات قانون گرائی و عوامل قانون 8جدول 

 بندینتایج دسته مفروضات پژوهش عنوان پژوهش اظهارنظرکننده

عسگری، محمد رضا؛ محرابی، 
 مینا؛

شناخت و بررسی علل 
و زمینه های 

 گریزیقانون

استحکام و انسجام هر جامعه، به 
رعایت قانون است ولی برخی از 

 کنندشکنی میها قانونانسان

گرائی؛ اهمیت قانون
 گریزیامکان وقوع قانون

سید نژاد، سید رضی؛ باقی 
 نصر آبادی، علی

تعلیل ریشه های 
گریزی اخالقی قانون

 در مدیران و کارکنان

پیروی از هوای نفس، حرص و 
طلبی و طمع به ثروت، قدرت

طلبی و جاهجویی، ریاست
خودنمایی، تعصب و تعلق افراطی 

به خویشان و دوستان، پایین 
بودن آستانه تحمل، ترس از 

شخصی  مافوق و حب و بغض
 گریزی است.سبب قانون

بیان فهرست رذائل  
اخالقی موثر بر 

 گریزیقانون

رضا؛ ملک ربیعی، علی
محمدی، مهراب؛ قجری، 

 حسینعلی؛

 شناختیتبیین جامعه
مؤثر بر نگرش عوامل 

 گریزیجوانان به قانون

های گروهی، وضعیت رسانه
تأهل، مسکن و تحصیالت، بر 

گریزی جوانان شهر بروجن قانون
 تأثیر داشت.

بیان فهرست عوامل 
 گریزیاجتماعی قانون

قهرمانی، مریم، مترجم: 
 مختاری، مریم؛

عوامل اجتماعی موثر 
گریزی بر امکان قانون

 در روابط اداری

میزان مواجه با پاداش و تنبیه 
مناسـب، احسـاس تعلـق 

اجتماعی و میزان مواجهه با 
ترین های نـابرابر، مهمفرصت

متغیرهـای تأثیرگذار بـر 
گریزی در روابط اداری قانون

 شیراز بودند.

بیان فهرست عوامل 
گریزی اجتماعی قانون
 اداری

حیدری، آرش؛ رضادوست، 
 کریم؛ فروتن کیا، شهروز؛

گسیختگی نظریه از هم
 گریزینهادی و قانون

گسیختگی نهادی با ازهم
دانشجویان دانشگاه  گریزیقانون

شهید چمران اهواز رابطة مثبت 
وارگی پول دارد. فردگرایی و بت

 گریزی آنان تاثیر دارد.بر قانون

بیان عوامل موثر بر 
گریزی ناشی  از قانون

 گسیختگی نهادیهم

ربانی، رسول؛ کالنتری، صمد؛ 
 صداقت، کامران؛

ارتباط فقر با 
گریزی و شکل قانون

 گیری آسیب اجتماعی

به ترتیب فقر اقتصادی ـ 
اجتماعی، فقر نگرشی به قانون، 
فقر دینی، فقر فرهنگی و فقر 

شهروندی بسترهای مساعدی را 
 دکنگریزی فراهم میبرای قانون

بیان فهرست تربیتی انواع 
ر عوامل ناشی از فقر ب

 گریزیقانون
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 بندینتایج دسته مفروضات پژوهش عنوان پژوهش اظهارنظرکننده

 میرفردی، اصغر؛ فرجی، فروغ؛
بررسی رابطه عوامل 

پذیری و میزان جامعه
 یگریزگرایش به قانون

های بـین اسـتفاده از رسانه
جمعی و گرایش ایشان به 

گریزی رابطه معناداری قانون
وجـود دارد. مردان و افراد مجرد 
شهر یاسوج نسبت به زنان و افراد 

بیشتری به متأهل گرایش 
 گریزی داشتند.قانون

نقش جنسیت در 
 گریزیقانون

علی عسگری، ابراهیم؛ نیازی، 
 قدرت اهلل؛

نقش اخالق در 
پیشگیری از 

 گریزیقانون

اخالق یکی از منابع حقوق است 
و توجه به این منبع، مانع از 

ها شکنیها و قانونناهنجاری
 شود.می

مانعیت پای بندی به 
 گریزیقانوناخالق در 

دانایی فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ 
 صالحی، علی؛

 گریزی در ایرانقانون

عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، 
فرهنگی در -مدیریتی و اجتماعی

گریزی افراد جامعه تاثیر قانون
 گذارند.

بندی عوامل دسته
 گریزیقانون

صنیعی، حمدحسین؛ اکرمی، 
 سیدمهدی؛

بررسی جایگاه قانون و 
 گراییقانون

ترین گرایی ازجمله مهمقانون
منویات حضرت امام خمینی )ره( 

 بوده است.

لزوم قانون گرائی در 
 شریعت اسالمی

اصغر زاده، سمیه؛ شایگان، 
 فریبا؛

رویکردی چند عاملی 
 گریزیبه قانون

گریزی، عبارت اند عوامل قانون
روز نبودن از: ضعف قوانین، به

ضعیف قوانین، ضمانت اجرای 
قوانین، مجریان و 

برخوردکنندگان با نقص قوانین، 
جهل و ناآگاهی مردم نسبت به 
قوانین، آشفتگی اجتماعی ،  
تحصیالت، عقاید، فعالیت 

ها، نابرابری اقتصادی، رسانه
توسعه ناموزون، ضعف نهادهای 

 نظارتی

بیان فهرست عوامل 
 گریزیقانون

 

 پروین، فرهاد؛
گریزی نقض قانون

حقوق  متقابل
 شهروندی

عدم اعتقاد به پایبندی به قانون، 
تفسیر قانون به نفع منافع فردی 

و یا گروهی، تقلب نسبت به 
ی ابزاری از قانون ، استفاده

مقررات، سوءاستفاده از مقررات 
برای اضرار به منافع عمومی و یا 
خصوصی، ازجمله اشکال متنوع 

 گریزی است.قانون

بیان فهرست مصادیق 
گریزی با ظاهر قانون

 گرائیقانون
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گریزی مندرج در مقاالت فارسی شامل: ضعف ترین عوامل قانونبر این اساس برخی از مهم
روز نبودن قوانین، ضمانت اجرای ضعیف قوانین، مجریان و برخوردکنندگان با نقص  قوانین، به

عه نابرابری اقتصادی، توسقوانین، جهل و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین ضعف نهادهای نظارتی، 
ناموزون، عدم اعتقاد به پایبندی به قانون، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و یا گروهی، تقلب 

ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات برای اضرار به منافع عمومی و  نسبت به قانون، استفاده
 قر دینی، فقر فرهنگی و فقراجتماعی، فقر نگرشی به قانون، ف-یا خصوصی ، فقر اقتصادی

وارگی پول، پاداش و تنبیه غیرمناسـب، گسیختگی نهادی، فردگرایی و بتشهروندی، از هم
ب های گروهی، متناسهای نـابرابر، رفتار غیر مناسب رسانهاحسـاس تعلـق اجتماعی غلط، فرصت

، ی از هوای نفسنبودن وضعیت تأهل، مسکن و تحصیالت، و شیوع رذایل اخالقی، شامل: پیرو
طلبی و خودنمایی، تعصب و تعلق افراطی جویی، جاهطلبی و ریاستحرص و طمع به ثروت، قدرت

 شخصی. این به خویشان و دوستان، پایین بودن آستانه تحمل، ترس از مافوق و حب و بغض
عوامل برخی اخالقی، برخی اجتماعی، برخی فرهنگی، برخی اقتصادی، برخی سیاسی، برخی 

 وقی و برخی دینی هستند.حق

خواهد آمد، برخی از  1های ابالغی که به طور تفصیلی در جدول بر اساس دیدگاه سیاست
گرایی، محوریت قانون گذاری در ایران، شامل: شریعتهای قانونترین محورهای سیاستمهم

تعادل در  گذاران، ایجاد ثبات وهای کلی، محدودیت در حدود اختیارات قانوناساسی و سیاست
گذاری، های قانوننویسی، تعیین اولویتگذاری، رعایت اصول و ادبیات تخصصی در قانونقانون

 زی است.گریجای قانونگرایی بهنفعان و ترویج فرهنگ قانونرعایت اسناد باالدستی و حقوق ذی
مون مض گذاری را با توجه به تحلیل محتوا وهای قانوندر این بخش از مبانی نظری سیاست

ری های ابالغی یادآوگردد. نخست متن سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری تحلیل میسیاست
 گردد.می

 گذاری:های کلی نظام قانونسیاست

ها و گذاری در تنظیم و تصویب طرحترین منشأ قانونعنوان اصلیتوجه به موازین شرع به  .8

 لوایح قانون.

ت موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون ارزیابی و پاالیش قوانین و مقررا .1

اساسی جمهوری اسالمی ایران و ایجاد سازوکار الزم برای تضمین اصل چهارم قانون 

 اساسی.

 تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.  .3
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همکاری شورای های کلی نظام، با نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست .1

نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین الزم برای تحقق هریک از 

 های کلی نظام.سیاست

تعریف روشن و  تعیین حدود اختیارات و صالحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه .5

قانون »، «831نامه و بخشنامه موضوع اصل نامه، تصویبآیین»، «قانون»مشخص از 

مشی دولت و تصمیمات موضوع برنامه و خط»، «15ایشی و اساسنامه موضوع اصل آزم

و سایر مقررات و همچنین « 838آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل »، «831اصل 

ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول بندی و تعیین هرم سیاستطبقه

 رای اسالمی.قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شو

 تعیین حدود اختیارات مجلس در اصالح لوایح با رعایت اهداف الیحه.  .3

کل کشور  ی ساالنهاختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه تعیین محدوده  .1

ی مهناها، موارد هزینه( با تصویب قانون الزم و اصالح آیینگذاریبینی درآمدها، هدف)پیش

 داخلی مجل.

تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی   .1

قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد  811و  39جمهور موضوع اصل رئیس

 های اداری، از طریق تصویب قانون.سازمان

ی انطباق لوایح و نویسی و تعیین سازوکار براگذاری و قانونرعایت اصول قانون .۹

 های قانونی با تأکید بر:طرح

 قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.   -

 معطوف بودن به نیازهای واقعی.   -

 شفافیت و عدم ابهام.   -

 استحکام در ادبیات و اصطالحات حقوقی.   -

 شنهاد آن.های قانونی و علت پیتخصصی هر یک از لوایح و طرح بیان شناسه   -

 ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.   -

 ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.   -

 تخصصی. انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصالح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه   -

نهاد تخصصی و نفعان و نهادهای قانونی مردمجلب مشارکت حداکثری مردم، ذی   -

 گذاری.د قانونصنفی در فرآین
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محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و عدالت   -

 االمکان پرهیز از استثناهای قانونی.جامعیت آن و حتی

ر طول قوانین موجود کشور د تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه  .89

 ششم توسعه. برنامه

از سوی مجلس شورای اسالمی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس  تعیین سازوکاری .88

 قانون اساسی( قبل از طرح و اعالم وصول. 15)موضوع اصل 

مندسازی و تعیین نصاب باال برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در ضابطه  .81

 مجلس با نظر شورای نگهبان. موارد تعارض مصوبه

مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب بازنگری در مصوباتی که بر اساس   .83

 اعتبار مصلحت. شده است از حیث تعیین دوره

گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل رعایت صالحیت ذاتی قوای سه .81

بینی سازوکار کارآمد قانونی شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش

 رت مصوبات آنها با قوانین عادی.الزم برای تضمین عدم مغای

گشایی از امور اجرایی کشور، اصول گذاری با محوریت: گرههای قانونتعیین اولویت  .85

وسعه و ت سالهی پنجهای کلی نظام، برنامهانداز، سیاستقانون اساسی، سند چشم اجرانشده

 مطالبات رهبری.

 گذاری برای نیروهای مسلح.رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون  .83

سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک ترویج و نهادینه  .81

 .[81] «عمومی مطالبه

و مصوب  یابالغ یگذارقانون هاییاستگانه س81 یمذکور در محورها یبا توجه به محتوا
کرد و مفاد مشترک هر دسته را  یمتقس یردسته ز 81را به  یاساتمفاد س توانی، م83۹1سال 

 محتوا نمود: یلتحل
آنچه مربوط به  یهکل -8شرع دو معنا متصور است:  ی: برایگذاردر قانون یمحور شریعت

 یمعنا گذاریاستمنظور س رسدی. به نظر میو شرع یاحکام و نظامات فقه -1است.  دارییند
 یگذارموضوع قانون یراوع استنباط شود؛ زاز تناسب حکم و موض تواندیمطلب م ین. اباشدیدوم م

نطق، فلسفه، م ی،شامل علوم عقل یاستس ینا ین،دارد؛ بنابرا یو اخالق یتناسب با احکام فقه
ول فقه و اص یشامل فقه اسالم، اخالق اسالم یتو نها یستعلم کالم ن یرنظ یعرفان و علوم نقل

 یمورد نظر است. مگر در موارد یعهمذهب ش یعنیکشور،  یمنظور از مذهب رسم ین. همچنباشدیم
 .یهاحوال شخص یرداده شده است. نظ یتو مذهب اهل سنت رسم ینید یهایتکه به اقل
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که مقرر شده  شودیمشاهده م یابالغ هاییاستس 1و  8 یالاقل در بندها یاساتدسته س این
ها طرح بیو تصو یمدر تنظ یگذارمنشأ قانون ترینیعنوان اصلشرع به  ینتوجه به مواز -8است: 
 ینبا مواز یرتمغا یثو مقررات موجود کشور از ح ینقوان یشو پاال یابیارز -1 ی،قانون یحو لوا

اصل چهارم  ینتضم یسازوکار الزم برا یجادو ا یرانا یاسالم یجمهور یو قانون اساس شرعی
 .[81] یقانون اساس

 )ص(، ائمه )ع( و در دوره یامبربه پ شدهییناست که در موارد تع یاله یحق یاستوضع س حق
 نیاقدام به وضع قوان یعتشده است تا بر اساس شر یضبه نواب خاص و عام امام )ع( تفو یبتغ

 یاحمد یاحکام موقت و تابع مصلحت هستند. )عل گونهینو ا یندبرحسب مصالح نما یاساتو س
 ینمواز»تحت عنوان  یزن یاسالم یرجمهو یدر قانون اساس یمحور یعتشر[ 8( ]8311 ی،جشفقان
اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، »شده است: مورد اهتمام واقع «یاسالم

باید بر اساس موازین اسالمی باشد. این  ینهااقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر ا
مقررات دیگر حاکم است و تشخیص  اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و

( اصل چهارم یران،ا یاسالم یجمهور ی)قانون اساس«. این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است
 یجمهور یشرع را ندارد. چون اصل هفتاد و دوم قانون اساس یرمغا ین[ مجلس حق وضع قوان8]

ع وض ینیقوان تواندینم یاسالم یشورا هفتاد و دوم: مجلس اصل» داردیمقرر م یرانا یاسالم
 ینا صیباشد. تشخ داشته یرتمغا یاساس قانون یاکشور  یرسم مذهب با اصول و احکام کند که
 [.8« ]است نگهبان یشورا بر عهده آمده نود و ششم در اصل که یبیترت امر به

عام شامل همه مقررات  یبه معناکالن نظام: اصطالح قانون  هاییاستبر قانون و س انطباق
وعه مجم یاست. سگرددیخاص فقط به مصوبات مجلس اطالق م یبه معنا یول شودیاالجرا مالزم
 یدخاص با یبه معنا ینقوان[. 1کند ]منظور اداره امور کشور اتخاذ مىاست که حکومت به  یرىتداب
بر  یالماس یصوبات مجلس شورام یعنینظام باشد؛  یکل هاییاستو س یبا قانون اساس طبقمن

 د.باش یقانون اساس یرمغا یدنبا یرانا یاسالم یجمهور یاساس اصل هفتاد و دوم قانون اساس
 یرتعدم مغا یسازوکار مناسب برا یینتع -3دارد که در بند  یبه سازوکار قانون یازمهم ن این

 یبه رهبر یقانون اساس[ 81اشاره شده است. ] یگذارقانون هاییاستس یمقررات با قانون اساس
و  یفو دهم: وظا صدیک اصل»داده است. چون مقرر داشته است:  گذارییاستس یفهحق و وظ

جمع با م از مشورت پس یرانا یاسالم یجمهور نظام یکل هاییاستس یینتع -8: یرهبر راتیااخت
تحقق [. 3« ]نظام یکل هاییاستس یاجرا بر حسن نظارت -1 نظام مصلحت یصتشخ

 یگذارقانون هاییاستس 1دارد که در بند  یرهبر یهبه نظارت عال یازنظام ن یکل هاییاستس
با  نظام یکل هاییاستبا س ینانطباق قوان یا یرتنظارت بر عدم مغا -1»ن مقرر شده است: یچن
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هر  تحقق یالزم برا ینقوان یبمصلحت نظام و تصو یصنگهبان و مجمع تشخ یشورا یهمکار
 [.81« ]نظام یکل هاییاستاز س یک

ون گانه مندرج در قانیکی از ابعاد رعایت قانون اساسی در حوزه رعایت اختیارات ذاتی قوای سه
 -81»گذاری چنین مقرر شده است: های قانونسیاست 81اساسی است که در این زمینه در بند 

گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ رعایت صالحیت ذاتی قوای سه
بینی سازوکار کارآمد قانونی الزم برای تضمین عدم بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش

 .[81] «یرت مصوبات آنها با قوانین عادیمغا
تیار تبع قوانین مجلس اخگذارانی که بهقانون گذاران ثانوی:تعیین حدود اختیارات قانون

گذاران باید حدود اختیارات آنها گذار ثانوی دانست. این قانونتوان قانونوضع مقررات دارند را می
تعیین حدود  -5»دارد: گذاری چنین مقرر میهای قانونسیاست 5معلوم شود. در این زمینه بند 

باید  .[81] «و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص اختیارات و صالحیت مراجع وضع قوانین
نامه، مصوبه، بخشنامه، مرامنامه، اساسنامه، نامه، آئینمعلوم شود چه اشخاصی حق وضع تصویب

پردازی، دستورالعمل، سیاست، قانون و غیره را دارند؟ و نامه، راهبرد، الگو، نظریهتصمیم، شیوه
 تعاریف این امور چیست؟

گذاران تبعی باید کارشان دارای تعاریف دقیق قانونی باشد. در قانون ریف قانونی:ارائه تعا
ارائه تعریف روشن و مشخص از  -5»دارد: گذاری مقرر میهای قانونسیاست 5این زمینه بند 

 قانون آزمایشی و اساسنامه»، «831نامه و بخشنامه موضوع اصل نامه، تصویبآیین»، «قانون»

آراء وحدت رویه و ضوابط »، «831مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل برنامه و خط»، «15موضوع اصل 
 ها، قوانین و مقررات کشوربندی و تعیین هرم سیاستو سایر مقررات و همچنین طبقه« 838موضوع اصل 

 .[81] «بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسالمی

ند شود که تعاریف دقیقی ندارگذاران ثانوی و تبعی، امور متعددی را شامل میانونموضوع کار ق
شده تا این تعاریف دقیق در قانون تصویب شوند. برخی از گذاری خواسته های قانونو در سیاست

، مقرراتی است که مراجع و مقامات دولتی در حدود صالحیت  نامهتصویب-8این موضوعات شامل: 
نامه آیین -1گذار. نمایند در اموری غیر از امور مورد نظر قانونعین و مشخص وضع میم در امور

اند: اجرائی؛ تفویضی یا جانشین سه نوع هانامهعام و کلی متعدد و مرتبط است. آیین مشتمل بر قواعد
د. اعتبار اشنبوزیران، وزیر، استاندار، فرماندار و غیره میقانون؛ و مستقل که مقامات واضع آن هیئت

تکالیف جدیدی برای مردم ایجاد  نامه منوط است به اینکه اوالً مغایر قانون عادی نباشد ثانیاً آیین
توانند در حدود صد و سی و هشتم قانون اساسی میموجب اصل یک نکند. مقامات اجرایی به

دستورالعمل مقرراتی است که وزیران، شوراها،  -3نامه نمایند. اختیاراتشان اقدام به وضع آیین
یت خود، در مقام تفسیر و بیان ها، خطاب به همکاران قلمرو مأمورها یا رؤسای دستگاهکمیسیون
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 -1نمایند. منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر میشیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به 
ابالغیه یا ابالغ  -5ها است به مفهوم اخص کلمه. ها و کمیسیونمصوبه، تصمیمات شوراها، هیئت

شوند و اگر در مورد خاص باشد ر صادر میمنظور هدایت ادارات در اختیار و تکلیف وزی وزارتی به
بخشنامه  -1طورکلی باشد بخشنامه وزارتی گویند. اگر به -3دستور وزیر را ابالغ وزارتی گویند. 

طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد  صورت مکتوب است که ازتعلیمات کلی و یکنواخت به
نامه باشد و اگر شود و نباید مخالف قانون یا آیینیداده م نامهبه مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین

 االتباع است.سوی مرئوس الزم مخالف صریح قانون نباشد از
تداخل کارها از اموری است که گاه در  گذاری:تعیین قلمرو اختیارات مجلس در قانون

ساز شده است و کار زیادی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای کشور مشکل
بند تعیین  3گذاری در های قانونسالمی ایجاد نموده است. برای حل این تعارضات در سیاستا

تعیین حدود اختیارات مجلس در اصالح لوایح با رعایت اهداف  -3»تکلیف شدند و مقرر گردیده: 
تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسالمی برای تشخیص قابلیت طرح در  -88»، «الیحه

مند سازی و ضابطه -81»، «قانون اساسی( قبل از طرح و اعالم وصول 15ع اصل مجلس )موضو
تعیین نصاب باال برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با 

 .[81] «نظر شورای نگهبان
یم برای تنظ ها و تعداد وزرا:کنترل قدرت قوا در تغییر تشکیالت دولتی، وزارتخانه

شد، مثل ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معاد و غیره ار حکومت تعارضاتی مشاهده ساخت
کرد و دائم در حال تغییر و تبدل بود و مردم را در مراجعه های کالن بر نظام تحمیل میکه خرج

ری گذاهای قانونسیاست 1کار در بند کرد. برای حل این معضل راهها دچار مشکل میبه دستگاه
تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه ساالنه کل کشور  -1»مقرر شد: 

ی نامه داخلها، موارد هزینه( با تصویب قانون الزم و اصالح آیینگذاریبینی درآمدها، هدف)پیش
 ایفتعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظ -1»، «مجلس

قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد  811و  39جمهور موضوع اصل قانونی رئیس
 .[81] «های اداری، از طریق تصویب قانونسازمان

برخی اشکاالت در نگارش قانون و عدم  نویسی:رعایت ادبیات و اصول تخصصی قانون
 گیریین مصوب و ابهامات سبب خردهرعایت اصطالحات خاص حقوقی و وجود تعارضات در قوان

شد، هرچند الزمه ها در تدوین قوانین موجب تغییر مدام قوانین مینقادان بود و برخی روزمرگی
 ۹خورد که با وضع بند ذاتی انقالب ایجاد تحول بود اما نوعی افراط در این امور به چشم می

رعایت اصول -۹»دارد: قرر میخواهد بهبود یابد. این بند مگذاری میهای قانونسیاست
د بر: های قانونی با تأکینویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحگذاری و قانونقانون
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سنجش بودن اجرای آن. معطوف بودن به نیازهای واقعی. شفافیت و اجرا بودن قانون و قابلقابل
ناسه تخصصی هر یک از لوایح و استحکام در ادبیات و اصطالحات حقوقی. بیان ش عدم ابهام.

 .[81] «های قانونی و علت پیشنهاد آن. ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانونطرح
 بندی، ایجاد شناسه و تنقیح قوانین موجود نوعی مدیریتنیاز به باب انسجام در شکل قوانین:

های سیاست 89و  ۹و ابالغ بندهای شد و با تصویب بهبود حقوقی است که نیاز آن احساس می
دون ها بتغییر یا اصالح ضمنی آنانسجام قوانین و عدم »رود: گذاری انتظار اصالح آن میقانون

تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین  -89»، «ذکر شناسه تخصصی
 .[81] «موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه

ی سو و تعیین مدت برابرای نجات از روزمرگی از یکو جامعیت قوانین:  تعیین شمول

مصالح زودگذر از سوی دیگر، قانون باید امور شخصی نباشد بلکه به امور نوعی بپردازد و از تبعیض 
های سیاست ۹المقدور جلوگیری نماید. به دین منظور در بند و رانت تغییر قوانین نیز حتی

عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض » رهبری چنین مقرر گردید: گذاری ابالغیقانون
جلب »،«االمکان پرهیز از استثناهای قانونیناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی

ی و صنفی در فرآیند نهاد تخصصنفعان و نهادهای قانونی مردممشارکت حداکثری مردم، ذی
های خصوصی در البته معلوم است که دخالت دادن صنوف و تشکل .[81] «گذاریقانون
های این اقدام نیز گذاری معایبی نیز به دنبال خواهد داشت که باید سعی شود از زیانقانون
 گیری به عمل آید.پیش

هم در اداره های مثبات و تغییر یکی از دوگانهتعیین میزان ثبات و تغییر در قوانین: 

ذاری است. همه امور نباید همیشه در تغییر باشد و نیز نباید برخی از امور ثابت بماند گکشور و قانون
[ برای تعادل در این امر رعایت نیاز واقعی و پرهیز از 88و اقتضای زمان و مکان رعایت نگردد. ]

ر د دار و مصالح موقت امری الزم بود کهبندی در امور زمانسو و تعیین زماننیازهای کاذب از یک
معطوف بودن به نیازهای واقعی. ثبات، »گذاری تصویب شد: های قانونسیاست 83و  ۹بندهای 

ت مصلحتی تعیین دوره اعتبار بازنگری در مصوبا -83»، «گذارینگاه بلندمدت و ملی در قانون
 .[81] «مجمع تشخیص مصلحت نظام

 اری در اموری به چشمگذهای قانوناولویتقوانین عادی الزم برای اسناد باالدستی: 

بینی شده است ولی مجلس شورای اسالمی فرصت نکرده که خورد که در اسناد باالدستی پیشمی
قوانین عادی آن را تنظیم و تصویب نماید یا از تصویب چنین قوانینی غفلت نموده است و عماًل 

گذاری های قانونتسیاس 83و  85اسناد باالدستی اجرا نشده است. برای رفع این نقیصه بندهای 
گذاری با محوریت: های قانونتعیین اولویت -85»اند: بینی شده است که چنین مقرر شدهپیش
ای کلی هانداز، سیاستگشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشمگره
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اندهی کل نیروهای رعایت تدابیر فرم -83»، «ساله توسعه و مطالبات رهبرینظام، برنامه پنج
 .[81] «گذاری برای نیروهای مسلحمسلح در قانون

 گرایی در ایران ناشی از لزوم رعایتفرهنگ قانونگرایی: ترویج فرهنگ عمومی قانون

شدن رعایت قوانین به فرهنگ و هنجار عمومی و تبدیل .[83] استفقیه احکام حکومتی والیت
رهنگی است که جز با سازوکار مردمی، عمومی و دولتی گریزی امری فمنع ناهنجاری قانون

 اصل»گریزی ناشی از افول اجرای اصل هشتم قانون اساسی است: پذیر نیست. نقیصه قانونامکان
 است ایاز منکر وظیفه و نهی معروفخیر، امربه به دعوت ایران اسالمی هشتم: در جمهوری

. دولت به نسبت و مردم مردم به یکدیگر، دولت نسبت به نسبت مردم بر عهده و متقابل همگانی
گذاری به های قانونسیاست 81در بند  .[3] «کندمی را قانون معین آن شرایط و حدود و کیفیت

سازی فرهنگ رعایت، تمکین ترویج و نهادینه -81»این مهم توجه شده است که مقرر نموده است: 
 .[81] «و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی و احترام به قانون

 
 شناسی پژوهشروش .3

پژوهش کیفـی در . در این مقاله برای انجام پژوهش از روش کیفی استفاده شده است
ای پیچیـده و متـصل بـه یکـدیگر از اصطالحات، مفاهیم و مفروضات یا بـرگیرنـده مجموعـه

ی بوده و به بررسی رابطه علّی و معلولی سوالت است. این پژوهش از نظر زمان پژوهش توصیف
پردازد و با روش تفکر منطقی، که به اعتبار افزون بودن نتایج نسبت به صغری و گریزی میقانون

د و عوامل پردازنیز نامیده شده است، به استنتاج منطقی می «ترکیب پالس»کبری قیاس، روش 
ای ناشی از مرور پیشینه مورد مطالعه قرار می ههای کتابخانبندیگریزی را با توجه به دستهقانون

ها در بخش نخست مقاله با توجه به داوری مقاالت مورد استفاده دارای دهد. پایایی و روائی داده
بری ک -اعتبار بوده و نیاز به پایائی و روائی سنجی مجدد ندارد مگر در حدی که از روش صغری

شده است که با توجه به شیوع اعتبار آن نزد منطقین نتیجه مندرج در کتب منطق سوری استفاده 
 و اجماعی بودن کاربرد آن در علوم انسانی در اسالم نیاز به بحث مجدد ندارد.  [85]و فالسفه 

گانه تحقیق اکتشافی، تحقیق توصیفی و تحقیق در بخش نخست پژوهش از یک رویکرد سه
 شود. مینشان داده  8علّی استفاده خواهد شد، که در شکل 
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 گریزیعلل قانونرویکرد سه گانه تحقیق برای دستیابی به  8شکل 

 
ته های ابالغی پرداخدر بخش دوم مقاله بر اساس تحلیل محتوا و مضمون به تفسیر سیاست

و نیاز  تندسهقانون های ابالغی دارای اعتبار قانونی بلکه فوق است. توضیح این که اصل سیاست
ص بندی آنها نیز با توجه به تخصبه اثبات اعتبار و پایائی و روائی مجدد ندارد و تفسیر و دسته

 گذاریهای قانونهای محورهای مندرج در سیاستحوزوی نویسنده و بر اساس داللت مطابقی داده
ن آن ت پذیرفته است و لوازم بیصور ستاهای مطابقی و التزامی متون که نوعی تفسیر به داللت

بندی پرداخته است و به نوعی از روش تفسیری به دسته ستاکه همرد پذیرش عرف عمومی عقال 
 ها استفاده شده است.داده

جامعه آماری مورد بحث در بخش نخست مطالعه حاضر چهارده پژوهش فارسی معتبر صورت 
اری و جامعه آم تاس پژوهشی منتشر شده -های علمیگرفته در ایران و مندرج در مقاالت فصلنامه

مجمع تشخیص  83۹1گذاری ابالغی مصوب های قانونبند مندرج در سیاست 81در بخش دوم نیز 
مقاالت  ها وبنابر این اصل سیاست. استمصلحت نظام ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 

نیاز به اعتبارسنجی مجدد ندارند و روش تحلیل محتوا، فارسی دارای پایائی و روایی کافی بوده و 
های مشهور در علم منطق و روش پژوهش روش کیفی توصیفی و روش ترکیب پالس نیز از روش

 . هستندها متناسب با متون حقوق، مدیریت و علوم انسانی و کاربرد روش هستند
 

تحقیق 
اکتشاف

 ی

 علل احتمالی

 ضعف نظارت
 وادادگی نهادی
 ضعف اداری 
 ضعف قوانین 
 ضعف اجرا
 فقر اجتماعی
 رشدفردگرایی
 جهل به قوانین
 جاه طلبی 
 قدرت طلبی 
تفسیر فردی 

 قانون
نابرابری  

قانون 
 گریزی

تحقیق 
 توصیفی

تحقیق 
 علی

دسته بندی 

 علل 

 اجتماعی
 فرهنگی
 سیاسی
 اقتصادی
 ساختاری

 اخالقی
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 هاها و یافتهتحلیل داده .4

العه ای مورد مطاست. برخی از این علل در اسناد کتابخانه گریزی متنوع و متفاوتعلل قانون
ریزی گگیری اشاره خواهد شد؛ اما علل قانونبندی و نتیجهاین پژوهش توجه شده بود که در جمع

 تبیین نمود. 1در جدول  8را شاید بتوان با توجه به محتوای جدول 
 

 گریزیبندی عوامل قانوندسته 1جدول 

 شمول دسته عوامل

عوامل 

 اخالقی
طلبی و خودنمایی، تعصب جویی، جاهطلبی و ریاستپیروی از هوای نفس، حرص و طمع به ثروت، قدرت

 خصیش و تعلق افراطی به خویشان و دوستان، پایین بودن آستانه تحمل، ترس از مافوق و حب و بغض

عوامل 

 حقوقی

ین، مجریان و برخوردکنندگان با نقص روز نبودن قوانین، ضمانت اجرای ضعیف قوانضعف قوانین، به
قوانین، جهل و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین، عدم اعتقاد به پای بندی به قانون، تفسیر قانون به نفع 

ی ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات منافع فردی و یا گروهی، تقلب نسبت به قانون، استفاده
 یبرای اضرار به منافع عمومی و یا خصوص

عوامل 

 اقتصادی
 وضعیت تأهل، مسکن، فقر اقتصادی، نابرابری اقتصادی، توسعه ناموزون

عوامل 

 اجتماعی

هادی، گسیختگی نهای گروهی و تحصیالت، پاداش و تنبیه غیرمناسـب، ازهمآشفتگی اجتماعی، رسانه
 وارگی پول، ضعف نهادهای نظارتیفردگرایی و بت

 

 یرهبر یابالغ هاییاستخوب و مناسب در س یشنهادپ یابالغ هاییاستس یمدت اجرا برا یینتع
مصوب  ینو قوان یابالغ هاییاستس یدر آن غفلت شده بود و الزم است تمام یناست که قبل از ا

 یزن یگذارقانون هاییاستس ینافسوس که خود ا ی. ولیرندمجدد قرار گ یابینظر مورد ارز یناز ا
ر قانون د ینقوان یمحور یعتشر یاستطور مثال سمعلوم نشده است. به بودن آنها یاتیعمل مدت
ودن ب یاصول مربوط به اسالم یمحتوا»است.  یتغیرثابت و ال یاصل یاسالم یجمهور یاساس

 یهورو اهداف جم یمانیا هاییهو پا یاسالم ینو مقررات بر اساس مواز ینقوان یهکل ینظام و ابتنا
اداره امور کشور با اتکاء  یزامر و امامت امت و ن یتبودن حکومت و وال یو جمهور یرانا میاسال

 یاسالم یجمهور ی)قانون اساس«. است یرناپذ ییرتغ یرانا یو مذهب رسم ینو د یبه آراء عموم
ه ک گرددیبرم یگریبحث به بحث مهم د ینو هفتاد و هفتم( ا صدیکاصل  یل، ذ8331 یران،ا

 یتوال ایدارد  یدائم یاستحق وضع س یهفق یتنظام وال یاکه آ ینن ادارد و آ یشترب وهشپژ یجا
به  ابییو سپس با فرض عدم دست پردازدیائال به استنباط و اجتهاد م یعتدر چارچوب شر یهفق

 ینو ا دپردازی)ع( م یاء)ص( و اوص ینب یتاز وال یابتاز باب ن یاستاقدام به وضع س یمتون شرع
 یاز مصالح جزئ یناش ییاقتضا یامور یداسالم مخالفت داشته باشد و با گیریبا جهت یدت نبایاسس
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 یانب امتیامور عالم را تا ق یهو مصالح کل یاستبنابر فرض س ینباشد. چرا که د یو مکان یزمان
 .یدوضع نما خواهدینم یدجد یند یهفق ینموده است و ول

گذاری های قانونکاالت اساسی سیاستها از اشخالصه شدن انطباق با شریعت در لوایح و طرح
ابالغی است. اگر اعتقاد داشته باشیم که اسالم به بیان همه مصالح بشر همت نموده است و فقط 

ه گذاران تبعی را نیز ملزم بگذاری قانونبه کلیات اکتفاء نکرده است باید در همه سطوح قانون
 گردد و فرهنگتصویب قوانین می رعایت شریعت نمود. این کار سبب رونق شرعت محوری در

 خشد.بنماید و تکلیف حاکمان در نظام اسالمی را تحقق میعمومی را متوجه دینداری بیشتر می
گرایی، محوریت قانون اساسی و گذاری در ایران شامل: شریعتهای قانونبرخی از سیاست

اری، گذات و تعادل در قانونگذاران، ایجاد ثبهای کلی، محدودیت در حدود اختیارات قانونسیاست
ت اسناد گذاری، رعایهای قانوننویسی، تعیین اولویترعایت اصول و پیشینه تخصصی در قانون

 گریزی است.گرایی به جای قانوننفعان و ترویج فرهنگ قانونباال دستی و حقوق ذی
شکل و گذاری در گذاری عدم کشف و رعایت مدل قانونیکی از معضالت اصلی در قانون

باشد به طوری که در عمل الگوی سازمانی متداول سازماندهی محتوا مقررات از متون اسالمی می
شوند. نظیر پذیرش داوری شورای امنیت سازمان در نظامات سلطه جهانی در ایران نیز قانونی می

زوهای ، ایالمللی پولهای آژانس انرژی اتمی، صندوق بینملل، داوری یونسکو، داوری فیفا، داوری
های خودرو و غیره. این امور موجب سلطه کفر بر اسالم مختلف و استانداردهای جهانی در حوزه

د از آنها توانها گرفتار ساختارهای ناخواسته شده است که نمیگذار اسالمی بعد از مدتبوده و قانون
ته ن در متن دین پذیرفشود در این امور پیش فرض وجود استاندارد و سازماخارج شود. پیشنهاد می

شود و از فقها درخواست کشف آن از متون دین گردد تا این گونه مشکالت کاهش یابد و بر اساس 
هر  فین بر اساس ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست»قانون اساسی جلو سلطه گرفته شود. 

 از حقوق کشور، دفاع ارضی امیتو تم جانبه همه ، حفظ استقاللپذیریو سلطه جوییسلطه گونه
 رمحاربغی با دول آمیز متقابلگر و روابط صلحسلطه هایتعهد در برابر قدرت و عدم مسلمانان همه

 صد و پنجاه و دوم()قانون اساسی جمهوری اسالمی، اصل یک«. استوار است
بر اساس محورهای  3جدول گذاری در های قانونهای سیاستبندیترین دستهبرخی از مهم

های ابالغی مقام معظم رهبری پس از تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داده سیاست
 شده است.
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 83۹1گذاری ابالغی رهبری، های قانونبندی سیاستدسته 3جدول 

 های سیاستدسته
گذاری های قانونمحورهای مندرج در هر دسته بر اساس سیاست

 ابالغی رهبری
 محور

شرع محوری در 
 گذاریقانون

 

 ها و لوایح قانونیتوجه به موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح
ارزیابی و پاالیش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین 

 شرعی
 ایجاد سازوکار الزم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

8 
1 
1 

انطباق مصوبات بر قوانین 
 های کالن نظامسیاستو 

پاالیش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با قانون اساسی و 
 های کلی نظامسیاست

 های کلی نظام.تصویب قوانین الزم برای تحقق هریک از سیاست
 رعایت صالحیت ذاتی قوا در قوانین تشکیل شوراهای عالی

 بازنگری در قوانین تشکیل شوراهای عالی
ها با قوانین کارآمد قانونی برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنسازوکار 

 عادی.

3 
1 
1 
81 
81 

تعیین حدود اختیارات 
 گذارانقانون

ه، نامگذاران با ارائه تعاریف دقیق قانون، آیینتعیین حدود اختیارات قانون
نامه، بخشنامه، قانون آزمایشی، اساسنامه، برنامه، خط مشی دولت و تصویب

 تصمیمات، آراء وحدت رویه و سایر مقررات
5 

بندی و تعیین هرم طبقه
ها، قوانین و سیاست

 مقررات کشور

ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول بندی سیاستطبقه
 قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسالمی

ل نص یا تفسیر اصو ها، قوانین و مقررات کشور بر اساستعیین هرم سیاست
 قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسالمی

5 
 
5 

تعیین قلمرو اختیارات 
 گذاریمجلس در قانون

 تعیین حدود اختیارات مجلس در اصالح لوایح با رعایت اهداف الیحه
 تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه ساالنه کل کشور
تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسالمی برای تشخیص قابلیت طرح 

 قانون اساسی( قبل از طرح و اعالم وصول. 15در مجلس )موضوع اصل 
مندسازی و تعیین نصاب باال برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت ضابطه

 نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

3 
1 
88 
 
83 

قدرت قوا در تغییر کنترل 
 ها وتشکیالت، وزارتخانه

 تعداد وزرا

تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان،  -1
 قانون اساسی 811و  39وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل 

 های اداریتعیین وظایف قوا در هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان

1 
 
1 

رعایت ادبیات و اصول 
 تخصصی قانون نویسی

 قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. -
 شفافیت و عدم ابهام. -

 های قانونی و علت پیشنهاد آن.بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح -

 ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. -

۹ 
۹ 
۹ 
۹ 

 شکل قوانینانسجام در 
ها بدون ذکر شناسه انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصالح ضمنی آن -

 تخصصی.
 تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور -

۹ 
۹ 

تعیین شمول و جامعیت 
 قوانین

نهاد، تخصصی و صنفی در نفعان و نهادهای مردممشارکت حداکثری ذی -
 گذاری.قانون

۹ 
۹ 



 419 های ابالغی گذاری بر اساس سیاستهای قانونبندی سیاستگریزی و دستهعوامل قانون

 های سیاستدسته
گذاری های قانونمحورهای مندرج در هر دسته بر اساس سیاست

 ابالغی رهبری
 محور

 عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا -

 االمکان پرهیز از استثناهای قانونی.عمومیت و شمول و جامعیت قانون و حتی -
89 

تعیین میزان ثبات و تغییر 
 قوانین

 گذاری.ثبات، نگاه بلندمدت و ملی در قانون -
 معطوف بودن به نیازهای واقعی. -
دوره اعتبار بازنگری در مصوبات مصلحتی مجمع تشخیص مصلحت تعیین  -

 نظام

۹ 
۹ 
83 

قوانین عادی الزم برای 
 اسناد باالدستی

گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند  -
 های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.انداز، سیاستچشم

گذاری برای نیروهای فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونرعایت تدابیر  -
 مسلح.

85 
 
83 

 فرهنگ قانون گرائی
ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل به  -

 مطالبه عمومی.
81 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .5

مقاله  81آوری داده از این پژوهش با استفاده از روش تفسیر و فراتحلیل پژوهشی و با جمع
مجمع تشخیص  83۹1گذاری مصوب های قانونبند از سیاست 81پژوهشی و مفاد  -علمی

های بندی سیاستدسته -1گریزی در ایران مبانی نظری قانون -8مصلحت نظام، در دو بخش: 
ی های ابالغگانه سیاست81پردازد و در بخش دوم ضمن مرور محورهای گذاری مصوب میقانون

رسد و به برخی از نکات به بندی میدسته 81گذاری در جمهوری اسالمی ایران به در حوزه قانون
 منظور بهبود در اجرا می پردازد.

 گریزی با تأکید بر نقص متقابل حقوقدر بخش نخست به مبانی نظری برخی از عوامل قانون
رخوردار فرهنگی ب -یریتی و اجتماعیشهروندی اشاره شد و  از عوامل  سیاسی، اقتصادی، قانونی، مد

گریزی گریزی نقش دارد و رذائل اخالقی از عوامل مؤثر بر قانوناست؛ اخالق در پیشگیری از قانون
های جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، اینترنت و پذیری نظیر خانواده و رسانهاست. عوامل جامعه

. فقر اقتصادی در جامعه ستندهگریزی نشبکه های مجازی دارای نقش مثبت یا منفی در قانو
گیری آسیب اجتماعی رابطه دارد. همچنین از هم گسیختگی نهادی گریزی و شکلشهری با قانون

گریزی عدم رعایت عدالت اداری گریزی دارد. از عوامل اجتماعی مؤثر بر امکان قانونتأثیر بر قانون
اشاره گردید و  8گریزی در جدول مل تأثیرگزار بر قانون. عواستادر پرداخت پاداش و اعمال تنبیه 

بندی شدند و برخی از علل قانون گریزی را با توجه به بررسی رویکرد سه گانه دسته 1در جدول 
 نشان داده شد. 8تحقیق برای دستیابی به علل قانون گریزی در شکل 
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 بالغی مقام معظم رهبری درگذاری اهای قانونمقاله در بخش دوم با تحلیل و تکمیل سیاست
(. بر اساس این جدول و توضیحات 3پردازد )جدول ها میبندی سیاستبه بیان دسته 83۹1سال 

گذاری ابالغی استخراج گردید و با بیان برخی از لوازم های کلی قانوندسته برای سیاست 81آن 
ت ارکان دانست که سبب تقوی انقالبی -گرایی را نوید بازگشت به رویکرد اسالمیآن، رویش قانون

سان همه سؤاالت پژوهش پاسخ داده گذاری است و بدیننظام جمهوری اسالمی در حوزه قانون
 شد.

 

 گذاری نهای کالن قانوبندی سیاستدسته 1شکل 

 
تقدم فقه اسالم  -8برخی از اموری که الزم است موردمطالعه دقیق در آینده قرار گیرند، شامل: 

تقدم ارگان های انقالبی بر  -1بر اخالق، عرفان، فلسفه، علم، منطق، تکنولوژی، هنر و ادبیات 
لغو کلیه قوانین و مقررات دوران شاهنشاهی و  -3هی ساختار غربی به جا مانده از تمدن شاهنشا

لغو  -1تصویب نیازهای احتمالی خالی شده با حذف این قوانین به منظور ایجاد انسجام در قوانین 
لزوم کشف سازماندهی و نظامات  -5الگوهای وارداتی در تصویب و سازماندهی قوانین در کشور 

رهنگ و احکام اسالم و خاص اسالم بودن این فرهنگ در هر زمینه با پیش فرض ساختار داشتن ف
و فقدان این سبک از زندگی در زندگی ادیان دیگر و قوانین مصوب نظامات حقوقی کامن ال و 

احیای امر به معروف عمومی به عنوان گفتمان حاکم بر کشور و حمایت قانونی و  -3رومی ژرمنی 
را غفلت از فریضه امر به معروف و نهی از منکر در شرعی از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ زی

حفظ و ثبات در مقررات 
 گذاری

ایجاد ظرفیت های 
سیاستگذاری در حوزه 

 برنامه ریزی

 گذاریقانونهای کالن سیاست

 نوآوری در سیاست گذاری

 حفظ و ثبات سیاستگذاری گذاریتغییر در قانون

سیاست 
 محوری

متن 
 محوری 

شریعت 
 محوری

مقررات 
 محوری

فقه 
 محوری

مصلحت 
 محوری

عملیات 
 محوری

مصلحت 
 محوری

بهره گیری از ظرفیت 
 های ارزشی

 

ظرفیت سازی 
 گذاریسیاست
 مقننهقوه 

 

ظرفیت سازی 
گذاری سیاست

 قوه مجریه
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گریزی و وجاهت عمومی آن در بین مردم و دستگاه های عمومی و دولتی از عناصر اصلی قانون
های می توان به نکات جدید مندرج در سیاست 3و  1و  8باشد. از مقایسه جدول های کشور می

 برد.های آن پیقانونگذاری و نوآوری

باشد، قوانین مصوب قبلی مجلس در مواردی دارای نقص در انطباق با شریعت میپیشنهادها: 

مند باید اصالح شود و صرف وجود شورای نگبان نتوانسته مانع از تصویب این نقص به روش نظام
گذاران اصلی و تبعی در جمهوری اسالمی ایران شود قانونقوانین خالف شرع گردد. پیشنهاد می

گذاری رعایت اصل چهارم قانون اساسی ملزم به ارائه پیوست شرعی در همه موارد قانونبرای 
بینی شوند که درصدی از آشنایان با فقه اسالم به طوری گذاری طوری پیششوند و مجالس قانون

گذاری تبدیل به فرهنگ فقهی شیعه شود. آنچه اکنون گیر گردد که فرهنگ عمومی قانونچشم
یندگی مجلس شورای اسالمی لحاظ شده است با توجه به لزوم رعایت شرط لیسانس در شرایط نما

و فرهنگ حاکم بر دانشگاه های کشور الزام به آشنایی با فرهنگ غرب شرط ورود به مجلس 
 شورای اسالمی شده است.

اساس ها،نامهها، آئینامروزه یکی معضالت اصلی، عدم رعایت ضوابط شریعت در تصویب نامه

ود و شباشد. این قوانین دقیقاً کنترل نمیها میها و دستورالعملنامهها، بخشنامهها و نظاممهنا
ا مند افراد آشنای بشود به طور نظاممشکالت زیادی برای کشور ایجاد نموده است. پیشنهاد می

 دهی و جایگاه قانونی آن تقویت گردد.اسالم برای این امور سازمان
ی دارای گراینویسی مجدد نیست. ایجاد فرهنگ قانونگریزی صرف قانونانونروش برخورد با ق

لوازم عقلی، نقلی و عرفی و قانونی متنوع است و خالصه در لوازم قانونی نیست تا بتوان با وضع 
شود همه لوازم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی قانون مانع آن شد. پیشنهاد می

ورت گریزی شود تا به صعنوان یک رفتار پسندیده و معروف جایگزین منکر قانون اجرای قانون به
شود که علما و حاکمان نخست خود قانونیک فرهنگ عمومی درآید. این فرهنگ زمانی اجرا می

  مدار باشند.
گذاری های قانونبندی سیاستگریزی و دستهپژوهش حاضر به دو بخش شناسایی علل قانون

های زیر نشان گذاری پرداخته است که در شکلاز سوی مقام معظم رهبری در قانون ابالغ شده
گریزی را با توجه به بررسی مطالعات علّی و توصیفی، شناسایی ، علل قانون8داده شده است. شکل 

 نموده است. 
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