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 چكیده
تقنین شایسته براساس نیازهای واقعی جامعه، از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت قانونگذاری و 

. نیازسنجی تقنینی استکیفیت های اجتماعی و اقتصادی قانونگذاری بیجلوگیری از هزینه
ده از حق شهروندان در تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت است. با این حال، پیمایش برآم
تمامی شهروندان و نیازسنجی تقنینی از تمامی شهروندان از سویی در همه موضوعات  هاینظر

های تقنینی شهروندان و گذاریپذیر نیست و نیز باید در کنار توجه به لزوم اولویتامکان
 هاینفعان از یک سو و نظرذی هایآوری نظرر حوزه قانونگذاری، به جمعدریافت اراده آنان د

سؤال اصلی در این تحقیق آن است  .کردتوجه  ،ن مربوط از سوی دیگراکارشناسان و متخصص
نیازسنجی تقنینی از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام که در فرایند قانونگذاری، 

بر این اساس، در قالب چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟ قانونگذاری ایران، چگونه و با 
دست آمد که اوالً نیازسنجی تقنینی مبانی توجیهی تحلیلی این نتیجه به -پژوهشی توصیفی

کشور در خصوص نیازسنجی تقنینی ادبیاتی ضعیف و  قانونگذارینظام متعددی دارد؛ ثانیاً 
نیز امری مغفول محسوب  قانونگذاریهای در رویهاین موضوع، و  داردای نحیف تجربه

ای جز مد و پاسخگوی نیازهای جامعه، چارهابرای وضع قوانینی شایسته، کارشود؛ ثالثاً می
؛ رابعاً میان نیازسنجی نیستو بها دادن به آن در عمل  قانونگذاریتقویت بعد نیازسنجی در 

توان به بهانه منفی بودن نمیگرایی در عرصه تقنین تفاوت وجود دارد و تقنینی و عوام
 گرایی، نیازسنجی تقنینی را کنار گذاشت.عوام
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 مقدمه
ها و علوم و فنون ای و محل تالقی دانشرشتهنظامی بین قانونگذاریهای اصول و روش

ست. در این میان، علوم انسانی و از جمله هاآنها و معلومات هر یک از و یافتهگوناگون 
 ای دارند.شناسی جایگاه ویژهشناسی، اقتصاد و روانحقوق، جامعه

پردازد و ها و اصول شکلی و ماهوی ناظر به تقنین میبه بررسی و ارائه روش قانونگذاریعلم 
های گوناگون اعم از عقلی تی مقتبس از علوم و دانششناخای از ابزارها و اصول روشمجموعه

های گوناگون اعم از های دانششود. همچنین از یافته)منطقی(، تجربی و تاریخی را شامل می
 گیرد.توصیفی و هنجاری و دستوری )همانند اخالق( بهره می

رار دارد و ق قانونگذاریاین مجموعه و ترکیب التقاطی و پیچیده، حول محور ارتقای کیفی 
های یابد. اصول و روشموضوع واحد خود یعنی تقنین، وحدت و یکپارچگی می واسطهبه

ای از هنجارهای شکلی و ماهوی ناظر به تولید و وضع در واقع مجموعه قانونگذاری
 (.111 -111 ،1131ند )قاسمی، اهنجارهای حقوقی
درصدی وجود دارد که  09اعده ای موسوم به قپیشرو، قاعده قانونگذاریدر غالب مجالس 

 09و حداقل  دهدمیرا کابینه پیشنهاد  قانونگذاریدرصد برنامه  09 کمدستبراساس آن، 
این حقیقت،  1(.111 ،1132رسد )ام. اولسون، درصد از پیشنهادهای آن به تصویب می

ح لوایح، گذارد و آن اینکه مسئولیت اصلی و اولیه تنظیم صحیای را بر دوش دولت میوظیفه
عمل  یدرستبهنویس لوایح سازی و تهیه پیشمتوجه دولت است و دولت باید در مرحله آماده

های (. البته قاعده مذکور در ایران، معکوس بوده و شمار طرح111 ،1132د )ام. اولسون، کن
ری از سوی دولت نیست )مرکز مالمی شدهیهتهبه مجلس، قابل مقایسه با شمار لوایح  شدهارائه

ای در تهیه که سهم عمدهاوالً مجلس  ، الزم است تاروینازا(؛ 219و  221 ،1101و عطار، 
 یبها ینیتقن یازسنجیبه ن ،یحها و لواطرح یهدولت، در هنگام ته یاًو ثاننویس قوانین دارد پیش

  بدهند. اییژهو
و از سوی دیگر، مانع رساند نیازسنجی تقنینی از سویی به وضع قوانین کارامد و کارا کمک می

مطابق نبودن با نیازهای واقعی شهروندان و برآورده نساختن  واسطهبهاز متروک ماندن قوانین 
عنصری بایسته در  عنوانبهسؤال تحقیق حاضر این است که نیازسنجی تقنینی شود. می هاآن

سوی قانونگذار  قانونگذاری، از چه مبانی توجیهی برخوردار است، چگونه و با چه کیفیتی از
 گرایی است یا خیر؟عادی مورد توجه قرار گرفته و اینکه آیا نیازسنجی تقنینی به معنای عوام

توان ادعا کرد تاکنون اثری به زبان فارسی که در در زمینه پیشینه موضوع و ادبیات تحقیق می
ری که ممکن تشر نشده است. تنها اثآن به موضوع نیازسنجی تقنینی پرداخته شده باشد، من
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راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری  است تصور شود با موضوع این مقاله ارتباط دارد، کتاب
است؛ اما این اثر نیز ارتباطی با موضوع این  1131در سال  منتشرشدهرضا جاللی نوشته آقای 
کردی نیازهای فیزیکی، ساختاری و کار مانندبه مقوله نیازهای قوه مقننه زیرا  ،نوشتار ندارد

 مذکوراند، در کتاب موضوعاتی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفتهپرداخته است. بنابراین، 
 اند.بررسی و تحلیل نشده

های باال، ابتدا مفهوم نیازسنجی تقنینی تبیین و سپس ضرورت پاسخگویی به پرسش منظوربه
فاده از عنصر نیازسنجی در کننده ضرورت استآن بیان شده است. در قسمت بعد، مبانی توجیه

تقنین، توضیح داده شده و در بند بعد، موضوع نیازسنجی تقنینی در نظام حقوقی ایران و میزان 
گرایی مطالعه ذار عادی به آن مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن، مقوله عوامگتوجه قانون

ق، توهم یکسان بودن آن دو و از این طری های موجود در آن با نیازسنجی بررسی شدهو تفاوت
هایی از تأثیرپذیری قانونگذار عادی با یکدیگر، نفی شده است. در واپسین قسمت نیز، به نمونه

از احساسات و هیجانات شهروندان که مصادیقی از نیازهای کاذب شهروندان هستند، اشاره 
 شده است.

 . مفهوم نیازسنجی1
د برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود منیندی نظاماتوان به فرنیازسنجی را می

. (Burton & Merrill, 1977, 22) ها برای عمل تعریف کردنهایت تعیین اولویتدر ها و و هدف

تر، نیازسنجی به وجود چند عنصر نیازمند است: تعیین اهداف، شناسایی وضع به تعبیر روشن
ها برای حرکت به سمت نجام تعیین اولویتموجود، پی بردن به فاصله میان این دو و سرا

ضروری است که یا فرصت و وقت کافی برای حصول  روازآنها اهداف. لزوم تعیین اولویت
یا  موجود نیستبه تمامی اهداف وجود ندارد یا هزینه کافی برای دستیابی به تمامی اهداف 

را  هاآنتوان تأمین نمیاهمیت دارند که  حدیبهاینکه برخی اهداف نسبت به برخی دیگر، 
توان گفت نیازسنجی به با تأمین اهداف دیگر قابل قبول دانست. در تعریفی دیگر، می همراستا

شود. به بیان دیگر، فرایندی کند که برای شناسایی نیازها تدوین میفرایند یا نظامی اشاره می
 .(McCaslin & Lave, 1976, 24)کند چه کسی به چه چیزی نیاز دارد است که مشخص می

 . مفهوم نیازسنجی تقنینی2
 ؛در تبیین مفهوم نیازسنجی تقنینی الزم است به تفکیک دو برداشت از این عبارت توجه شود

در برداشت نخست، نیازسنجی تقنینی، گزارش جامعی از نیازهای قوه مقننه است که براساس 
هتر قوه مقننه در انجام وظایف های پیشنهادی جایگزین برای کمک به عملکرد بآن، برنامه

، گزارشاین براساس ممکن است  ،شود. همچنیننمایندگی، وضع قانون و نظارت، طراحی می



 

 
 62/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

62 

ند، طراحی اهایی که درصدد ارتقای تعامل با قوه مقننهوظایفی برای جامعه مدنی و دیگر گروه
ین معنا به نیازهای قوه شود، در اکه مشاهده میگونه. همان(UNDP, 1999, 2)و پیشنهاد شود 

توان توجه شده است. برای توضیح بیشتر می قانونگذاریو نیازهای  هاضرورتمقننه و نه 
ی )اختصاصی( انجام یگفت نیازسنجی تقنینی به این مفهوم، به دو صورت کلی )عمومی( و جز

نیازسنجی  کهیدرحالکند؛ نیازسنجی کلی، نیازهای عمومی قوه مقننه را بررسی مید. گیرمی
تری از جمله سیاست قوه مقننه، نقش نظارتی آن، توسعه ی، به موارد محدودتر و دقیقیجز

کارکنان، تجهیزات و  مانند، کمبودهای قوه مقننه مرکز تحقیقات و اطالعات پارلمان
های خاصی را برای کمک به ارتقای قوه مقننه توجه دارد و انجام فعالیت ساختارهای فیزیکی

نمونه توجه به این مفهوم از  (.13 ،1131 ی،)جالل کندها توصیه میک از حوزهدر هر ی
در مورد  (UNDP)برنامه توسعه سازمان ملل متحد  یهاگزارشتوان در نیازسنجی تقنینی را می

این در حالی است که در برداشت دوم از  2د.کربرخی کشورهای در حال توسعه، مشاهده 
های جامعه و شهروندان و نه نیازهای قوه مقننه توجه شده و سعی نیازسنجی تقنینی، به نیاز

شود تا با تشخیص نیازهای واقعی ایشان، قوانینی متناسب با این نیازها وضع شود. بر این می
و جامعه توان گفت نیازسنجی تقنینی، بررسی و سنجش نیازهای واقعی شهروندان اساس می

شود که تقنین شایسته است. با این توصیف، روشن می ظورمنبه قانونگذارینفعان در زمینه ذی
باید به کاربرد ، روینازاو  رنداز نیازسنجی تقنینی، تفاوت زیادی با یکدیگر دا مذکوردو مفهوم 

 .است ، مدنظر نویسندگاندر این مقاله، مفهوم اخیر از نیازسنجی تقنینی د.کرتوجه  هاآن

 تقنینی نیازسنجی ضرورت .3
های قانون، پاسخگویی به یکی از مؤلفه ،گفته شده یدرستبهگونه که رسد همانینظر مبه

توان گفت بهترین نظام قانونی، نظامی است که با توجه نیازهای جامعه است. بر این اساس، می
های جغرافیایی و انسانی یک کشور، سامان یافته باشد. بنابراین، بهترین قانون برای به ویژگی

های مجلس ترین قانون برای رفع نیازهای آن کشور است )مرکز پژوهشناسبیک کشور، م
 (.119 ،1101شورای اسالمی، 

. اینکه تقنین براساس نیازهای واقعی تقنین 1متعددی اهمیت دارد:  به لحاظنیازسنجی تقنینی 
ا زیرا نتیجه طبیعی وضع قوانینی که مخالف ب ،شوند. قوانین متروک نمی2 ؛گیردصورت می

. 1 ؛ستهاآن، متروک ماندن یستننیازهای شهروندان بوده یا حداقل مطابق با نیازهای ایشان 
کند تا به امر . مجلس فرصت پیدا می1 ؛یابدافراطی کاهش می قانونگذاریتورم تقنینی یا 

. نیاز به اصالح مکرر قوانین و 5 ؛بپردازد ،نظارت که وظیفه مهم دیگری است که بر عهده دارد
طبعاً در  یرد،صورت نگتقنینی  یازسنجین کهیدرصورت. 1 ؛نخواهد بود هاآنچنین نسخ هم
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در  یخأل قانون یب،ترت ینبه او  شودمیوضع ن یاست، قانون قانونگذاریبه  یازکه ن ییهاحوزه
توان برای نیازسنجی تقنینی فواید دیگری را هم البته می .وجود خواهد داشت هاحوزه یبرخ

بینی . پیش2 ؛. سنجش میزان اجرایی شدن قانون در صورت تصویب1از:  اندعبارت برشمرد که
نویس قانون . دریافت راهکارهای عینی و عملیاتی برای تقویت پیش1 ؛بازخوردهای اجتماعی
. 5 ؛. واقعی شدن نگاه نمایندگان نسبت به معضل در دست بررسی1 ؛و رفع نقاط ضعف آن
. 1 ؛(11 -11و  11 ،1101، عبداالحد و دیگران) گذاریقانونهای مشخص شدن اولویت

نه -. روشن شدن ضرورت وضع قانون 1 ؛مشخص شدن سطح و عمق نیازهای شهروندان
 (.1 ،1131برای پاسخگویی به این نیازها )جاللی،  -های دیگراستفاده از راه

روسو اگر ه نظر باهمیت دارد که  حدیبهتوجه به نیازهای شهروندان در جریان وضع قوانین 
(. برخی نیز 212 -219 ،1102قوانین با نیازها منطبق نشوند، ممکن است زیانبار باشند )روسو، 

عقیده دارند قانون باید موافق طبع مردم باشد و قانونگذار عاقل از اخالق عمومی و 
( 151 -152 ،1113)کاتوزیان،  داردیبرنمقدم  هاآنکند و علیه های مردم پیروی میخواسته

توان گفت قانونی عقالنی است که نفع اکثریت و اقلیت هر دو را در نظر بر این، میعالوه
داند که برای خیر و هابز نیز، قانون خوب را قانونی می .(110 -111 ،1131)دورکین،  یردبگ

)هابز، باشد  های مربوط به وضع آن نیز بیان شدهدالیل و انگیزهصالح مردم ضروری باشد و 
اگر مردم بدون قانون سخاوتمندتر باشند، قانون »بر این، وی عقیده دارد: عالوه .(119 ،1102

 .(Sacks & Hart, 1958: 166)« از بین خواهد رفت خودخودبهثمر، همچون چیزی بی
 

 . مبانی توجیهی نیازسنجی تقنینی4
 یحق در قانونگذاراراده ذی انگرینما مثابهبه. نیازسنجی تقنینی 1 -4

د. الک در توصیف کنتواند این آزادی را محدود و چیزی نمی استانسان در وضع طبیعی آزاد 
که با میل و رضایت، خود را به عضویت یک وضع طبیعی عقیده دارد همه افراد بشر تا زمانی

(. 131 ،1102اجتماع سیاسی در نیاورند، همچنان در وضع طبیعی باقی خواهند ماند )الک، 
. پیش از الک، هابز (291 ،1102)روسو، بیانگر اراده ما نیست  جزبهت قانون چیزی توان گفمی

انسان « حق مطلق»نیز به آزادی انسان در وضع طبیعی اشاره کرده بود. وی در این زمینه از 
(؛ اما سؤال این 112-111 ،1102نسبت به همه چیز در وضع طبیعی یاد کرده است )هابز، 

د؟ پاسخ این کرتوان احراز شان را از چه راهی میان به تحدید آزادیاست که رضایت شهروند
توان است که نیازسنجی تقنینی راهی مطمئن برای کشف این رضایت است. برای توضیح می

گفت ضرورت وجود قانون در جامعه، یک موضوع است و اینکه چه قانونی باید در جامعه 
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تواند این نمی قانونگذارییگر، صرف جواز وجود داشته باشد، موضوعی دیگر. به بیان د
د تا در هر موضوعی، هر آنچه را تشخیص داد، در قالب مواد کنصالحیت را به قانونگذار اعطا 

کند، عنوان نهاد قانونگذار اعطا میرا به یک نهاد به قانونگذاریوجود آورد. آنچه حق قانونی به
شده توسط آن نهاد است مخاطب قوانین تصویبتوجه به نیازهای تقنینی افرادی است که قرار 

 قرار گیرند.
های وارد بر این اصل، روشن با عنایت به اصل آزادی انسان و خالف اصل بودن محدودیت

 یرشضمن پذ یزهارت ن نیست. نامحدود وجهیچهبهمقنن،  قانونگذاریشود که قدرت می
 یچادعا کرد که ه توانیه نمک کندیقانونگذار در وضع قانون، اذعان م هاییتمحدود
بر آن  یقانون یتیادعا کرد که محدود توانیبر قدرت حاکم وجود ندارد؛ بلکه تنها م یتیمحدود

 تممکن است قانونگذار در اعمال قدر یاز نظر و یب،ترت ینقدرت وجود ندارد. به ا
نون مصوب را به مبادا قا ینکهاز ترس ا یااحترام بگذارد؛ حال  یبه افکار عموم قانونگذاری

 ینو روشن است که ا پنداردیآن افکار م یتخود را اخالقاً موظف به رعا ینکها یا یرندسخره گ
بر این، عالوه (.121 ،1109دانست )هارت،  یحقوق هایییتمحدود توانیرا نم هایتمحدود

ندان از یا اطاعت شهرو قانونگذاریند به صرف وجود سابقه توانمیتوان گفت قانونگذار می
، اندکردهتأیید  راد. برخی اندیشمندان نیز این موضوع کن قانونگذاریشده، اقدام به قوانین وضع

صرف عادت اطاعت از دستورهای صادرشده، از سوی یک قانونگذار، »ایشان به نظر چنانکه 
و در گونه حقی به قانونگذار جدید اعطا کند تا جایگزین قانونگذار سابق شود تواند هیچنمی

 .(195 ،1109)هارت، « همان مقام به دیگران دستور دهد
از  یکیکه  است یطیبه شرا یدنبوده و مقشود که قانونگذاری، مطلق با این توصیف، روشن می

قانونگذار وجود دارد که با توجه به  یالزام برا یناساس، ا یناست. بر ا ینیتقن یازسنجین هاآن
 یصتشخحق هستند، کسانی که در قانونگذاری ذی عنوانبه شهروندان یاز سو یدکه با یازین

 بپردازد. ینداده شود، به تقن

 ی قانونمداعنصر کار مثابهبه. نیازسنجی 2 -4
هایی برخوردار باشد تا بتوان عنوان قانون را از ویژگی بایدنظر از محتوای آن، هر قانون صرف

منظور دستیابی به در هلند و به 1001ه در سال توان به فهرستی کبر آن گذارد. در این زمینه می
تنظیم شده و از آن سال مورد توجه قانونگذار این کشور قرار گرفته است،  یفیتباکقانونی 

 ده است: قانونی بودنشای به این شرح مشخص گانهاشاره کرد. در این فهرست، اصول شش
مدی و ااِعمال اصول کلی حقوقی، کار المللی وانطباق با قانون اساسی، معاهدات بین به مفهوم

 اثربخشی، متناسب بودن، قابلیت اجرا داشتن، هماهنگی، سادگی، وضوح و قابلیت دسترسی
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(Florijn, 2008, 78). 
بخش سه مورد از این اصول دانست. توان نیازسنجی را تحقق، میمذکوربا توجه به اصول  

مد و ارا کار یتوان قانونمان هنگامی میگمدی و اثربخشی است. بیایکی از این اصول کار
تهیه شده باشد. از سوی دیگر، قانونی را  موجوداثربخش دانست که با توجه به نیازهای 

قانونگذار از وضع آن  موردنظرتوان متناسب پنداشت که بتواند مخاطبان خود را به اهداف می
ی بستگی به این مؤلفه دارد که رهنمون شود. همچنین، قابل اجرا بودن یک قانون، تا حد زیاد

 آن قانون، به نیازهای واقعی مخاطبان آن قانون توجه شده باشد.در تهیه و تصویب 
دهد: عام بودن قوانین، انتشار ارائه می قانونگذاری زمینهرا در  زیر الن فولر نیز هشت اصل

بودن قوانین،  ، به حداقل رسیدن وضع و اعمال قوانین معطوف به گذشته، قابل فهمهاآن
پذیر بودن پیروی از قوانین، ثبات نسبی قوانین در طول زمان، متناقض نبودن قوانین، امکان

 (.215 -211 ،1130)بیکس،  هاآنهمخوانی بین قوانین و اجرای 
در میان این دسته از اصول نیز، سه اصل انتهایی به موضوع نیازسنجی تقنینی ارتباط پیدا 

پذیر خواهد بود که این قوانین مطابق با نیازهای ی پیروی از قوانین امکانزمان چراکه ،کنندمی
قوانین براساس نیازها و  کهیدرصورتتوان گفت وضع شده باشد. همچنین می هاآنن امخاطب

 هاآنیا نیاز به نسخ یا اصالح  شودمیوضع نشده باشند، پس از مدتی متروک  هاضرورت
شود زمانی محقق می هاآنر این، همخوانی بین قوانین و اجرای بکند. عالوهضرورت پیدا می

 ن توجه شود.اکه در تدوین قوانین به نیازهای واقعی مخاطب
 

 قانون مطلوبیت الزمهمثابه به تقنینی . نیازسنجی3 -4
 شدهگرفتهدر نظر  یطشراتوان با توجه به میرا  ینیتقن یازسنجین مبانی توجیهیاز دیگر  یکی

 ارتقای سطح کیفی یک یبرا ییطتر، وجود شراروشن یانبه بد. کرین اثبات قوان یتطلوبم یبرا
 ؛است ینیتقن یازسنجیمنوط به ن یطشرا ینتحقق ا یگر،است. از طرف د یقانون، الزم و ضرور

مطلوب دانست. از  یقانون توانیرا نم شدهینتدوامر، قانون  ینبدون انجام اای که گونهبه
موجود در هر کشور، متأثر از  ینتناسب است. قوان ین،قوان یتمطلوب یالزم برا یطجمله شرا
و شهروندان آن است.  شورآن ک یو مذهب یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد ی،نژاد یخی،عوامل تار

دانست که در  یادشدهرا متناسب با عوامل  مذکور ینقوان توانیم یروشن است که در صورت
 یزن ینقوان یندر تدو یادشدهمل توجه شود. ثمره توجه به عوامل عوا ینبه ا ین،قوان ینتدو

دانسته و  نینقوا یتشهروندان، خود را ملتزم به اجرا و رعا ینکهاست و آن ا یهیروشن و بد
از  ینقوان یعدم اجرا ،قانونگذاریدر روند  عوامل ینبه ا یتوجهبیدر نقطه مقابل، فرجام 
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 .(251 ،1112 ی،شهروندان است )هاشم یسو

 یتاز آثار مقبول یکینزد شهروندان است.  هاآن یتمقبول ین،قوان یتمطلوب یطاز شرا یگرد یکی
شهروندان و دولت  ینب یتفاهم و همدل یجاداثر دانست، ا ینترآن را مهم توانیکه م ین،قوان

 یشو به بوته فرامو هاآنموجب از کار افتادن  ین،بودن قوان یلیاست و در نقطه عکس، تحم
شود که افراد در  یمتنظ یاگونهبه یناست که مفاد قوان یضرور روینازا. شودیم هاآنسپردن 

 یجه،نت ینحصول ا یبرا .(251 -251 ،1112 ی،دچار عسر و حرج نشوند )هاشم هاآن یاجرا
 هاآن یبکه تصو ینیقوان ،ابزار ینبا ا یراز ،است ینیتقن یازسنجیابزارها، ن یناز مؤثرتر یکی

موجب  یازن ینگذارد و امی یحقوق یاتبه ح یجامعه است، پا یکشهروندان  یازمورد ن
 ند.شوبرخوردار  یتمصوب از مقبول ینتا قوان شودیم

 قانون از تمکین مقدمه قوانین . نیازسنجی4 -4
شود تا می سببهای تقنینی، توان گفت سنجش نظر افراد در مورد اولویتاز طرف دیگر می

، هدف قانونگذار که روینازاشده، تمکین بیشتری داشته باشند و ت به قوانین تصویبمردم نسب
با  هاآنزیرا  ،تحقق پیدا کند یراحتبهپذیرش و احترام به قانون از سوی مخاطبان آن است، 

خود، موضوعی را نسبت به موضوعی دیگر دارای اهمیت بیشتری  هایسنجش عواقب نظر
 دهند. در مورد آن موضوع را ضروری تشخیص می قانونگذاریو  دانندمی

 یفرهنگ ی،اجتماع یاسی،س ی،مسائل مختلف اقتصاد یرجامعه همواره درگ یکروشن است که 
 یافتنو  هاآندر حل  یتاولو یینمسائل، تع ینا یقشناخت دق یو ... است. حال برا

 یکی ین،. بنابرانمایدیم یضرور ینیتقن یازسنجیآوردن به ن ی، روهاآنرفع  یبرا ییهاحلراه
 ینیتقن یازهاین ییشناسا ینهدر زم یاساس یقاتانجام تحق ،مذکورحل مسائل  ایاز راهکاره

 است.

 . نیازسنجی تقنینی در نظام حقوقی ایران5
ها و لوایح در زمینه بیان دالیل لزوم تهیه کنندگان طرح. وظیفه تدوین1 -5

 ها و لوایحطرح
ی مختصر از ظهور نیازسنجی تقنینی در قوانین و مقررات و آگاهی در ابرای بیان تاریخچه

نظامنامه  11مطابق ماده توان گفت های توجه به عنصر مذکور، میخصوص ظهور اولین رگه
های داخلی این مجلس، ، یکی از کمیسیون11/19/1233داخلی مجلس شورای ملی مصوب 

 شدهتهیه این نظامنامه، ارسال طرح 15 و 11کمیسیون مبتکرات بوده است. براساس مواد 
بلکه  یست،الزامی ن ،توسط نماینده یا نمایندگان مجلس شورای ملی به کمیسیون مبتکرات

را به کمیسیون مزبور بفرستد.  مذکورتا طرح  استرئیس مجلس از این اختیار برخوردار 
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پس از بحث و بررسی  تااست نظامنامه فوق، کمیسیون مبتکرات وظیفه داشته  11مطابق ماده 
به این کمیسیون، گزارش آن را به مجلس  شدهارائهقابل توجه بودن یا نبودن طرح  در خصوص

د. البته نظر کمیسیون مزبور برای مجلس شورای ملی، جنبه مشورتی داشته و این کنارائه 
به طرح مورد بحث، نسبت  در خصوصکره انظامنامه مذکور، پس از مذ 11مجلس مطابق ماده 

توان در قانون تشکیل با این همه نمی ده است.کرگیری میبه آن، رأی یتوجهبیقبول توجه یا 
مجلس شورای ملی و  20/12/1159سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 

ت وزیران، موردی از اشاره به أهی 13/91/1151نامه اجرایی این قانون مصوب نیز آیین
با این حال، در قوانین و مقررات الحق، به این موضوع  ؛دکری را مشاهده نیازسنجی تقنین

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، دالیل آیین 121نمونه، مطابق ماده  رایپرداخته شده است. ب
واضح در  صورتبهشده از سوی نمایندگان مجلس باید های تهیهلزوم تهیه و پیشنهاد طرح

لوایح تصویب  خصوصاین قانون نیز الزام مشابهی را در  111ه درج شود. ماد هاآنمقدمه 
 ده است.کرت وزیران مقرر أشده توسط هی

ت أنامه داخلی هیفرایند تهیه لوایح توسط دولت گفتنی است متأسفانه در آیین مورداما در 
ت وزیران نیز مطلبی در خصوص نیازسنجی تقنینی بیان نشده أهی 93/90/1113دولت مصوب 

نویس لوایح اشاره نامه، به وظیفه تنظیم و تدوین پیشاین آیین 10مثال، در ماده  رایب است.
ت دولت، زیر نظر معاون اول أکه دفتری به نام دفتر هیاست ده ش، مقرر زمینهشده و در این 

نویس لوایح بر وظیفه تنظیم و تدوین پیش ،طورکه پیداستد. همانشوتشکیل  جمهوریسرئ
 ای نشده است.اما به موضوع نیازسنجی تقنینی هیچ اشاره ،گذارده شده کورمذعهده دفتر 

بینی شده که ای پیشگانههای دائمی هفت، کمیسیونمذکورنامه آیین 1بر این، در ماده عالوه
ای به وظایف این ، اشارهیادشدهنامه کمیسیون لوایح است؛ اما متأسفانه در آیین هاآنیکی از 

ت أها نشده است. با این حال، با مراجعه به پایگاه اینترنتی دفتر هیر کمیسیونکمیسیون و سای
 یافتهای مورد اشاره دست بند برای تمامی کمیسیون 12توان به وظایفی یکسان در می 1دولت

ها قابل انتقاد که اوالً این موضوع با توجه به تفاوت ماهوی کمیسیون لوایح با سایر کمیسیون
و  استنیازسنجی تقنینی، وظایف مذکور مبهم در خصصو  با توجه به عدم تصریح بوده و ثانیاً

ها را به نیازسنجی تقنینی برداشت یا سایر کمیسیون مذکور توان الزام کمیسیون، نمیروینازا
د که در آن آمده است: کروظایف کمیسیون لوایح اشاره  1توان به بند نمونه می راید. بکر
 یموضوعات ارجاع ]و[ هااطالعات و پاسخ استعالم یلو تکم یشنهادهاپ یاپرونده بر یلتشک»

موجود، سفارش و  یهااطالعات و پژوهش یگردآور یی،نها یجهتا حصول نت یسیونبه کم
و مراکز  هادانشگاه یقاتیو تحق یعلم یتاستفاده از ظرف یقالزم از طر یهاپژوهش یریتمد
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نیز  2بند ...«  شدهظران در مورد موضوعات ارجاعنمحققان و متخصصان و صاحب ی،پژوهش
منظور استعالم نظر و کسب ربط بهو مراجع ذی هابرقراری ارتباط با دستگاه»مقرر داشته است: 

تشکیل »ده است: کرنیز بیان  3بند  .«پیشنهادها]به[ نیاز برای رسیدگی  اطالعات مورد
رشناسان، مشاوران، دانشگاهیان و مدیران ها جهت استفاده از نظرات کاها و نشستکارگروه
امکان  یبرقرار»ه است: کردنیز مقرر  19بند .« سازی کمیسیونها در روند تصمیمدستگاه

با سابقه در  یرانو مد یو پژوهش یمشارکت نخبگان، کارشناسان برجسته مراکز علم
 .«یسیونکم یسازیمتصم

، جواز یا حتی لزوم مشارکت نخبگان و هرچند ممکن است بتوان با استناد به مطالب باال
د، متأسفانه در مقدمه توجیهی کرشده از سوی دولت اثبات کارشناسان را در تهیه لوایح تهیه

بلکه با ارائه  است، ای به مشارکت مذکور نشدهلوایح ارسالی به مجلس شورای اسالمی، اشاره
 د.شو، برای مجلس اثبات رمذکوشود تا لزوم تصویب لوایح دالیلی کلی و مبهم سعی می

 0توان در بند گرفته در راستای تبیین اهمیت نیازسنجی تقنینی را میآخرین اقدام صورت
مشاهده کرد. در این بند،  91/91/1103های کلی نظام قانونگذاری، ابالغی در تاریخ سیاست

ایح به نیازهای ها و لونویسی، معطوف بودن طرحیکی از اصول مربوط به قانونگذاری و قانون
 واقعی عنوان شده است.

 . وظیفه معاونت قوانین در نیازسنجی تقنینی2 -5
از نظر اداره  یقسمتها و لوایح، منظور حصول اطمینان از بیان دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد طرحبه

 موضوعاین به  شود،یبه مجلس م یمیتقد یحها و لواطرح یمهکه ضم ینقوان ینکل تدو
و  یهلزوم ته یلدالیا عدم بیان  یانب در خصوصاده شده است. در قسمت مزبور، اختصاص د

با استناد  ت. در قسمت مورد اشاره،شده اس اظهارنظر، هاآن در مقدمه ها و لوایحطرح یشنهادپ
و ها طرح خصوصدر واد م ینا یتمجلس، نسبت به رعا یداخل نامهیینآ 111و  121 وادبه م

ها و لوایح توان گفت که هرچند در مقدمه توجیهی طرح. با این حال میتاشاره شده اسلوایح 
ند و اشود، اوالً این دالیل کلیها و لوایح اشاره میعنوان دالیل لزوم تهیه طرحبه مواردی به

ها و لوایح کنند که در مورد لزوم تهیه طرحاین مطلب را اثبات نمی وجهیچهبهثانیاً این دالیل 
هایی که ه است. به بیان دیگر، از ارائه مستندات و استداللگرفتازسنجی تقنینی انجام ، نیمذکور
 ینکها یاشده  یخوددار ،را اثبات کند یادشدهدر موضوع  قانونگذاریعدم لزوم  یالزوم 

 کنند.که مقصود را اثبات نمیاست  شده ارائهیی هااستدالل
قانون تدوین و تنقیح قوانین و  1ماده  1ی، بند نامه داخلی مجلس شورای اسالمبر آیینعالوه

 شورای و دولت مجلس، نیز به لزوم استعالم نمایندگان 25/91/1130مقررات کشور مصوب 
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 بایستمجلس تصریح کرده است. این استعالم می به الیحه یا طرح تقدیم از قبل هااستان عالی
« یادشده موضوع در قانونگذاری لزوم عدم یا لزوم» خصوصاز معاونت قوانین مجلس و در 
اشاره « تدوین»واژه  بهتوان گفت با اینکه در عنوان این قانون صورت گیرد. برای توضیح می

بلکه صرفاً در است، شده، اما متأسفانه هیچ اشاره صریحی به موضوع نیازسنجی تقنینی نشده 
اشاره شده  یادشدهع در موضو قانونگذاریبه بررسی موضوع لزوم یا عدم لزوم  مذکوربند 

بر این، در ماده مورد اشاره تصریح شده است که استعالم مذکور، مانع طی مراحل است. عالوه
تصویب طرح یا الیحه نخواهد شد. به تعبیر دیگر، مشخص نیست که تشخیص معاونت قوانین 

 در موضوعی خاص، چه سود و ثمره عملی خواهد داشت. قانونگذاریمبنی بر عدم لزوم 
توجه در خصوص قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور این است که در  شایانکته ن

، دستورالعملی اجرایی برای این قانون تهیه و تنظیم شده است؛ اما متأسفانه 10/95/1130تاریخ 
در این دستورالعمل نیز، به موضوع نیازسنجی تقنینی پرداخته نشده بلکه صرفاً در بند ب ماده 

عنوان یکی از وظایف شورای به« تبیین اصول و ضوابط تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» ، به1
 19ماده  «ب»راهبردی وابسته به تشکیالت تنقیح مجلس شورای اسالمی اشاره شده و در بند 

منظور ارائه به شورای راهبردی برای نقیح قوانین بهتنویس ضوابط تدوین و تهیه پیش»نیز، به 
عنوان یکی از وظایف اداره کل اسناد و تنقیح قوانین اشاره شده است؛ اما مشخص هب« تصویب

که برخی نویسندگان گونهنویس مذکور تهیه شده است یا خیر. به هر حال، هماننیست که پیش
و دستورالعمل  مذکورکنند، امروزه با گذشت چند سال از زمان تصویب قانون نیز بیان می

 ،1101دست نیامده است )سلطانی، نتایجی اندک و ناچیز از آن به جزبهاجرایی آن، چیزی 
112.) 

 های مجلس در نیازسنجی تقنینی. وظیفه مرکز پژوهش3 -5
بررسی و آثار گوناگون آن، اعم از  یدرستبهند که الزم است دارهریک از قوانین ابعاد مختلفی 

 مدنظرمطالعه شود تا مجلس به این اطمینان برسد که تصویب قانون  دقتبهآثار منفی و مثبت، 
 بساچهتوان گفت دارای بیشترین منفعت و کمترین آسیب احتمالی است. در این خصوص می

دلیل عدم بررسی لکن به ،قانونی با هدف ساماندهی به برخی مشکالت به تصویب رسیده است
های جدی متوجه کشور کرده است. در راستای یبدقیق و کارشناسانه، ابعاد مختلف آن، آس

های مجلس تقویت شود. این در حالی است که در حال نیازسنجی باید نقش مرکز پژوهش
بر آن، نظر این مرکز برای مجلس، نظری پردازد و عالوهحاضر این مرکز به نیازسنجی نمی

 (.11 ،1101، عبداالحد و دیگرانصرفاً مشورتی است )
نامه داخلی آیین 112ماده  یازسنجی،ن در خصوصمجلس  یهامرکز پژوهش یفهوظ یدر راستا
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 در هاکمیسیون توسط لوایح و هاطرح وصول با همزمان»دارد: مجلس شورای اسالمی مقرر می
 مرکز کارشناسی کارگروه به الیحه یا طرح اصلی، کمیسیون تصویب با و ضرورت صورت
 موظف مجلس هایپژوهش مرکز رئیس. شودمی اعارج اسالمی شورای مجلس هایپژوهش

 الیحه یا طرح بررسی جهت کارگروهی الیحه یا طرح مواد و موضوع با متناسب است
 از اعم نظرصاحب حقوقی و حقیقی اشخاص و مرکز آن کارشناسان از متشکل ارجاعی،

 مراکز ،محاسبات دیوان مجلس، قوانین معاونت کارشناس مجلس، ادوار و فعلی نمایندگان
 مرتبط یهادستگاه و خصوصی بخش اجرائی، یهادستگاه دانشگاه، و حوزه پژوهشی و علمی

 کارگروه رئیس. کند تعیین را آن دبیر و رئیس کار بدو در و دهد تشکیل الیحه، یا طرح با
 مطالعه از پس لزوم صورت در و کارگروه در کارشناسی بررسی و بحث از پس است موظف
 و قانونگذاری سوابق بررسی با و کشورها سایر تجربیات و مقررات و قوانین تطبیقی

 از باالدستی اسناد رعایت با را کارگروه گزارش نمایندگان، و فرعی هایکمیسیون پیشنهادهای
 با همراه توسعه، برنامه قانون و نظام کلی هایسیاست انداز،چشم سند اساسی، قانون جمله

 موظف کارگروه نماینده یا رئیس. کند ارائه اصلی یسیونکم به کارگروه اعضای مشخصات
 به نیاز عدم صورت در. کند دفاع شدهارائه گزارش از کمیسیون جلسات در شرکت با است

 رد دالیل ذکر با را خود گزارش کارگروه رئیس بحث، مورد موضوع در جدید قانونگذاری
 .«.کندمی ارائه اصلی کمیسیون به الیحه یا طرح

نامه داخلی مجلس تعیین های مجلس شورای اسالمی به آنچه در آیینمرکز پژوهش وظیفه
های مجلس شورای اسالمی بلکه در قانون شرح وظایف مرکز پژوهش شود،میده، ختم نش

این قانون، دومین وظیفه  2نیز مواردی بیان شده است. از جمله، ماده  10/90/1111مصوب 
 محققان نظرات بررسی و گردآوری»ده است: کرزیر بیان  های مجلس را به شرحمرکز پژوهش

 هایانجمن ها،گروه نهادها، اجرایی، هایدستگاه تحقیقاتی، مراکز و هادانشگاه پژوهشگران و
 نظر از جامعه نیازهای مورد در عمومی افکار و سیاسی احزاب و تخصصی و علمی

های مجلس به ت امنای مرکز پژوهشأهینیز، هفتمین و آخرین وظیفه  1در ماده  .«قانونگذاری
 و گذاریقانون نیاز مورد پژوهشی هایضرورت و هااولویت تعیین»این شرح ذکر شده است: 

 .«اسالمی شورای مجلس نمایندگان
 صورتبهو در سایر مواد و بندهای مورد اشاره  صراحتبه مذکورقانون  2با اینکه در ماده 

نظر در نیازسنجی تقنینی پرداخته شده است، اما متأسفانه به هاضمنی به صالحیت مرکز پژوهش
ای در این ریزی ویژههای خود نیز اقدام خاصی و برنامهرسد که این مرکز براساس گزارشنمی

 (.11 ،1101، عبداالحد و دیگرانزمینه انجام داده باشد )
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 چالشی برای نیازسنجی تقنینی  مثابهبهگرایی . عوام6
قنینی به معنای آگاهی از نیاز شهروندان نسبت به وضع قوانین است. روشن است نیازسنجی ت

و ثانیاً ناشی از واکنشی احساسی  اشدکه این نیاز، زمانی ارزشمند است که اوالً مطابق با واقع ب
و گذرا نسبت به وقایع و حوادث مختلف نباشد. با این حال، گاهی ممکن است قانونگذار در 

عی شهروندان، راه را به خطا بپیماید و قوانینی را وضع کند که ناشی از نیاز تشخیص نیاز واق
طور خاص در حقوق گرایی و بهعام با عنوان عوام طوربهواقعی ایشان نباشد. از این موضوع، 

گرایی کیفری چالش شود. در ادامه با محوریت عوامگرایی کیفری یاد میکیفری، با عنوان عوام
 .شودنیازسنجی تقنینی بررسی می گرایی باعوام

های طرفدار آن، گروه واسطهبهتوان گفت: فرایندی است که گرایی کیفری میدر مقام تعریف عوام
دیدگان و دیگر افرادی که مدعی نمایندگی از طرف مردم نظم و قانون و طرفداران حقوق بزه

های که عقاید دانشگاهیان، گروهیحالدرگذارند، های دولت میای بر سیاستهستند، تأثیر فزاینده
. در (Pratt, 2004, 35)گیرد حقوق شهروندی، فعاالن عدالت کیفری و ... کمتر مورد توجه قرار می

های کیفری ای از سیاستگرایی کیفری شامل دنبال کردن مجموعهتوان گفت عوامبیانی دیگر می
 (.22، 1102)وی رابرتز و دیگران،  ی توجه به کاهش نرخ جرم یا پیشبرد عدالت استجابه

ای قرار دارد که براساس های کیفریگرایی کیفری در نقطه مقابل سیاستعوام»توان گفت می
گذاری شده است. ... های مربوط به مجازات پایهگذاری بر پژوهشاصول عدالت و با سرمایه

از افکار عمومی است که در هایی گرایی کیفری مبتنی بر ارزیابیهای عوامبسیاری از جلوه
(. البته 21 ،1102)وی رابرتز و دیگران، « انگارانه و ناقص هستندساده ازحدیشبموارد بسیاری، 

های صحیح و آگاهانه عموم ضروری توجه به دیدگاه»توان استدالل کرد که در نقطه مقابل می
های عمومی ه دیدگاهاست؛ اما این توجه کردن مطمئناً چیزی بیش از بررسی سطحی و ساد

، برعکسزا نیست. های آگاه مشکلاست. بنابراین، اهمیت دادن به افکار آگاهانه مردم یا گروه
)وی رابرتز و دیگران، « توجه ... به نظرات ارزنده نخبگان و متخصصان، بسیار ضروری است

گرایی کیفری، ابهام در چارچوب مفهومی عوام با وجودتوان گفت طور کلی می(. به21 ،1102
شود تا از گرایی کیفری تالش میتوان برای آن برشمرد: اول اینکه در عوامسه وجه مهم را می

 ؛ها مورد توجه قرار گیردمردم در سیاستگذاری هایو نظرشود عقاید نخبگان فاصله گرفته 
 مدیاسوم، این رویکرد به کار ؛گیرددوم، این امر با هدف جلب افکار عمومی صورت می

 (.111 ،1109کند )فرجیها و مقدسی، ها توجه میپسندی سیاستبه عامهست و اعتناها بیبرنامه
در  قانونگذاریگرایی کیفری، بدبینی نسبت به مداخله مجالس های عوامیکی از مؤلفه

پرسی است. سیاستگذاری کیفری و حمایت از دخالت مستقیم مردم در این امر از طریق همه
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 طوربهاند، دیدگی را تجربه نکرده، عقیده بر این است که چون نمایندگان مردم بزهبه بیان دیگر
های توانند مشکالت و دغدغهو نمی رندطبیعی از پیامدهای زیانبار وقوع جرم نیز آگاهی ندا

دیدگان، به این طور خاص بزهند. این در حالی است که عموم مردم و بهکندیدگان را درک بزه
تری را در تدوین توانند نقش فعالکنند، مینرم می وپنجهدستا آثار جرم لحاظ که ب

وجود این نگرش،  باپرسی داشته باشند. های مبارزه با جرم از طریق شرکت در همهسیاست
، مطلوب جرائمتوان گفت مداخله مردم در سیاستگذاری و تعیین کیفرها و روش مبارزه با می

و  ردهای جرم و نظام عدالت کیفری نداواقعیت در خصوصانی زیرا مردم آگاهی چند ،نیست
ها یا اقوام و دوستان از سوی دیگر، آگاهی اندک ایشان نیز، تا حد زیادی تحت تأثیر رسانه

مد او ناکار یرمنطقیغهای تواند به اتخاذ سیاستاست. بنابراین، دخالت مردم در امر فوق، می
ها باید به حداقل ر سیاستگذاری کیفری و تعیین مجازات، مداخله مردم دروینازابینجامد. 

(. مشابه این استدالل در مورد لزوم 119 -110 ،1102ممکن کاهش یابد )مقدسی و فرجیها، 
های تقنینی نیز توان به سایر حوزهدن دخالت تقنینی شهروندان در امور کیفری را میکرمحدود 

د. این نتیجه کراستدالل  قانونگذارییشان در امر سرایت داد و بر لزوم عدم دخالت حداکثری ا
توان به مرحله قبل از تقنین یعنی نیازسنجی تقنینی نیز تعمیم داد و نتیجه گرفت که حتی را می

و پیشنهادهای شهروندان  هاضابطه، به نظرای افراطی و بیگونهدر نیازسنجی تقنینی نیز نباید به
که این گونهزیرا همان ،یا موضوعات خاصی، بها داد در موضوع قانونگذاریمبنی بر لزوم 

یا هیجانی  یرواقعیغمستقیم شهروندان تحت تأثیر عواملی  قانونگذاریامکان وجود دارد که 
از سوی ایشان به تدوین یک قانون خاص نیز، ممکن است نیازی  ابرازشدهقرار گیرد، نیاز 

 ت زودگذر باشد.بلکه برخاسته از احساسات و هیجانا ،واقعی نبوده

هایی از تأثیرپذیری قانونگذار ایرانی از احساسات و هیجانات . نمونه7
 شهروندان

، قانونگذار روینازاو  یستتقنین پسندیده ن خصوصگرایی در که گفته شد، عوامگونههمان
و دست به تقنین بزند؛  یردای از شهروندان قرار گنباید تحت تأثیر تمایالت و هیجانات عده
ن و کارشناسان مربوط ضرورت یا عدم ضرورت ابلکه باید با مشورت گرفتن از متخصص

ای از تأثیرگذاری تمایالت و هیجانات د. نمونهکندر موضوعی خاص را احراز  قانونگذاری
توان در اقدام برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی به تهیه و بر قانونگذار را می مذکور

ناشی از اهانت به  جرائمدی به قانون مجازات اسالمی در خصوص پیشنهاد طرح الحاق موا
د. این اقدام پس از چاپ کرمشاهده  11/91/1135اقوام ایرانی و ارائه آن به مجلس در 

ها و متعاقب آن، آمیز نسبت به یکی از اقوام ایرانی در یکی از روزنامهکاریکاتور اهانت
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ه، برخی زمینب کشور صورت گرفت. در این آمیز در مناطق غربرگزاری تجمعات اعتراض
دارشده منظور فرو نشاندن خشم و نفرت عمومی و احساسات جریحهنمایندگان مجلس به

دند. این طرح در حالی تهیه شد کرزده طرحی در این زمینه مردم آن منطقه، اقدام به تهیه شتاب
در آن، نفی  شدهطرحع موضو خصوصکه در نظریه کارشناسی مربوط به آن، خأل قانونی در 

(. با این حال، پس از فرونشستن 2 ،1135های مجلس شورای اسالمی، شده بود )مرکز پژوهش
فضای احساسی و هیجانی که در نتیجه آن، طرح مزبور تهیه شده بود، مخالفت اصولی و 

)مشروح این طرح سرانجام به تصویب نرسد  فوریتیکمنطقی برخی نمایندگان موجب شد تا 
 -21 ،212 جلسه سوم، اجالسیه هفتم، دوره، 1135 تیر 23 اسالمی، شورای مجلس ذاکراتم

21.)1 
به کتاب  یطرح الحاق موادنکته جالب اینکه طرح دیگری با عنوانی مشابه با طرح باال یعنی 

 یانبازدارنده(، در خصوص اهانت به اد یهاو مجازات یرات)تعز یپنجم قانون مجازات اسالم
د که تا به حال به شاعالم وصول  23/90/1101یرانی در تاریخ و اقوام ا یقانونو مذاهب 

دهنده توجه در طرح اخیر که نشان شایانتصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده است. نکته 
جامعه است، مطالبی است که در مقدمه اثرپذیری طراحان آن از فضای احساسی و هیجانی 

انگاری توهین در این طرح، جهت جرم»ن مقدمه آمده است: شده است. در ای توجیهی آن بیان
به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام، احکامی در قالب الحاق یک فصل به کتاب پنجم قانون 

بینی شده است تا با توجه به های بازدارنده(، پیشمجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات
آمده است و با توجه به نیاز فوری جامعه و وجود مسائلی که اخیراً و در مناطقی از کشور به

اولویت آن نسبت به بسیاری از موضوعات مطروحه در مجلس و حتی ضرورت بازدارندگی و 
 5.«ناپذیر، در اولین فرصت به انجام برسدهای جبرانجلوگیری از وقوع خسارت

معی و بصری توان به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سبر این دو طرح، میعالوه
توجه در خصوص  شایاناشاره کرد. نکته  11/19/1131ند، مصوب کنمی یرمجازغهای فعالیت

به تصویب مجلس  21/11/1112این قانون، آن است که قانونی دقیقاً با همین عنوان در تاریخ 
با همین عنوان در سال را شد مجلس  قانون دیگری  سببشورای اسالمی رسیده بود؛ اما آنچه 

، پخش و انتشار عامدانه تصاویر خصوصی یکی از بازیگران زن در فضای تصویب کند 1131
مجازی بود. این موضوع در مقدمه توجیهی طرحی که به مجلس ارائه شده بود، چنین منعکس 

ارتباطات توسط تعداد معدودی بزهکار، عفت  یتکنولوژسوءاستفاده از دانش و »شده است: 
ها را مخدوش کرده است و در ده و آرامش خاطر بسیاری از خانوادهدار نموعمومی را جریحه

ها در مخاطره و حرمت صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب و بازدارنده، کیان بسیاری از خانواده
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توان با این توصیف می 1.«دختران و بانوان زیادی در معرض هتک حرمت قرار خواهد گرفت
که هم به لحاظ تعداد مواد و هم به لحاظ کمیت را  1131در سال  مذکورتصویب قانون 

، برخالف رویه قضایی و روینازامجازات، نسبت به قانون قبلی در مرتبه باالتری قرار گرفته و 
توان در نتیجه بروز و (، می11 ،1133، آبادیبحبسیاست جنایی حاکم بر کشور است )عزیزی 

انست. این در حالی است که وضع قانون غلبه احساسات و هیجانات بر فضای تقنینی مجلس د
بایست مستند به نیازسنجی است، می جرائمها برای برخی جدید که مستلزم افزایش مجازات

جامعه به وجود قوانینی  یرواقعیغتقنینی بوده و حاکی از نیاز واقعی و نه نیاز احساسی و 
، رویکردی پیشگیرانه و جرائمگونه بر این، الزم است تا در قبال اینمدتر باشد. عالوهاکار

کنشی )غیرکیفری( در پیش گرفته شود و نه رویکردی واکنشی )کیفری( و مبتنی بر تعیین و 
 (.32 -31 ،1130اعمال مجازات )صیقل و حسینی، 

از وقایع و حوادثی که در جامعه رخ  قانونگذاریعنوان مصداقی دیگر از تأثیرپذیری نهاد به
اخالل در امنیت روانی جامعه اشاره کرد که  جرائمح تشدید مجازات توان به طردهند، میمی
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. در مقدمه  12/91/1131آن در تاریخ  فوریتیک

یکی از وظایف مهم حکومت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی »توجیهی این طرح، آمده است: 
ربط، تعدادی اندک از واصله از مقامات ذی یهاگزارشدر جامعه است؛ ولی متأسفانه برابر 

که پیداست، انگیزه تهیه و تنظیم گونههمان 1.«اندمجرمین، این امنیت را از مردم سلب کرده
به دست نمایندگان مجلس رسیده است،  هاآن، اتفاقاتی است که گزارش مربوط به مذکورطرح 

مراکز پژوهشی در مورد بررسی اثرگذاری  نخبگان یا هایاما در این میان، هیچ استنادی به نظر
 مورد بحث در این طرح، نشده است. جرائمها بر کاهش تشدید مجازات

وجودآمده از التهابات و هیجانات به قانونگذاریهای نهاد پذیریعنوان نمونه دیگری از تأثیربه
ار در تاریخ بخشونت جرائمطرح تشدید مبارزه با  فوریتیکتوان به تصویب در کشور، می

 زمینه تصویب فوریت طرحاز سوی مجلس شورای اسالمی اشاره کرد. پیش 90/95/1109
در قتل یکی از ورزشکاران معروف از جمله  1109، وقوع چندین حادثه قتل در تیرماه مذکور

 جرائمگونه های ناشی از اینای آن، موضوع ناامنیکرج بود که بازتاب گسترده رسانه
ضرورت برخورد قاطع با آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد )روزنامه هفت بار و خشونت

در واقع  .(19: 1195، ش 1109مرداد  1؛ روزنامه شرق، 1 -1: 19، ش 1109تیر  20صبح، 
و  استها بسیار مهم توان گفت دغدغه انجام کارهای کارشناسی قبل از تهیه مفاد این طرحمی

اسخی مقطعی و فوری به افکار عمومی مبنی بر لزوم تقنین در این نباید صرفاً در پی ارائه پ
 ند.کنها توجهی نمیگونه تقنینموارد بود و متأسفانه به آثار و پیامدهای درازمدت این
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توان در تنظیم طرح تشدید مجازات های اخیر تأثیرپذیری قانونگذار را مییکی از نمونه
به مجلس ارائه شد و  13/91/1101از آن که در تاریخ  دیدگان ناشیاسیدپاشی و حمایت از بزه

د. مطابق مقدمه توجیهی این کربه تصویب رسید، مشاهده  19/92/1103کلیات آن در تاریخ 
های اخیر در اخبار نمود بسیار پیدا کرده است، جرم که اکنون در سال یجرائمیکی از »طرح، 

سبت به گذشته رو به افزایش بوده، عمیقاً رسد ننظر میباشد. این جرم که بهاسیدپاشی می
در نکته جالب اینکه در اظهارنظر کارشناسی  3.«افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده است

علیه تمامیت  جرائمعنوان شده است که چون جرم اسیدپاشی یکی از ، این طرح خصوص
و خأل  استکافی  شده در قانون مجازات اسالمی جهت کیفر مجرمجسمانی است، مواد بیان

همچنین،  (.1 -5، 1101پور واجارگاه، )محبی و خانعلی شودقانونی در این زمینه احساس نمی
انگاری فعل اسیدپاشی و تعیین قصاص برای مرتکب آن این طرح که به جرم 1در بررسی ماده 

زات قصاص قانون مجاپرداخته شده، بیان شده است که با توجه به مقررات موجود در کتاب 
موارد مربوط به قصاص  یلتفصبهاین ماده مفاد جدیدی را بیان نکرده و قانون مذکور،  اسالمی،

بر اینکه رسد عالوهنظر می. به(11، 1101پور واجارگاه، )محبی و خانعلی را بیان کرده است
تا ده کر، تحت تأثیر وقایع جاری در جامعه قرار گرفته، سعی مذکورقانونگذار در تهیه طرح 

صرفاً از طریق تشدید کیفر، ارتکاب جرم اسیدپاشی را کاهش دهد. این در حالی است که 
انگاری و ترمیم کیفرهای قبلی در این زمینه مدی جرماضروری بود تا ابتدائاً به علل ناکار

 شد.در صورت ضرورت، اقدام به تشدید کیفر می آنگاهشد و پرداخته می
زده  ینیقوان یبشده و دست به تصو ییگراموارد دچار عوام یبرخدر  یقانونگذار عاد ینکها با

 یا یحلوا یباند، اما در نقطه مقابل، نسبت به تصوبوده یعاز وقوع حوادث و وقا یاست که ناش
 ینقوان ینا یبمقاومت کرده و از تصو شود،یاحساس م شدتبه هاآنکه وجود  ییهاطرح
 جرائمبه  یدگیرس یحهبه ال توانیدست، م یناز ا یاعنوان نمونهنموده است. به دداریخو

 یاسالم یبه مجلس شورا 25/11/1131 یخبار در تاریناطفال و نوجوانان اشاره کرد که اول
 ینا یخ،تار ینپس از ا ینکهآور ا. نکته تأسفیدمجلس نرس یباما متأسفانه به تصو د؛ش یمتقد

به مجلس  یزن 21/91/1105و  91/91/1101، 15/91/1131 هاییخدر تار یگرسه مرتبه د یحهال
 یحهه، الزمین یندر ا یگراست. نمونه د یدهمجلس نرس یباما تاکنون به تصو دشارائه 

 هاییخزندان است که تاکنون چهار مرتبه در تار یگزینجا یاجتماع یهامجازات
ارائه  یاسالم یبه مجلس شورا 11/91/1105و  91/91/1101، 19/91/1131، 11/95/1131
 است. یدهنرس یباما متأسفانه به تصو ،دهش
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 گیرینتیجه
. آنچه در نیازسنجی اهمیت دارد، کشف نیاز واقعی شهروندان و نه نیاز برخاسته از 1

 ،، هم توجه به نیازهای شهروندان اهمیت داردروینازا. استاحساسات و هیجانات ایشان 
ند و هم توجه به کنقانون را اجرا  یدباو ایشان  هستندمخاطب قوانین شهروندان  چراکه

های قانون از جمله دوام ن اهمیت دارد؛ زیرا برخی از ویژگیاکارشناسان و متخصص هاینظر
 تر نگریسته شود. نسبی و لزوم متروک نشدن قوانین، اقتضا دارد تا قانون با افقی وسیع

ر ارتباطی انکارنشدنی قرار دارد. . نیازسنجی تقنینی با مفهومی به نام ارزیابی تأثیرات قانون د2
روشن  یخوببهتوان گفت برآورد و سنجش تأثیر قوانین، این موضوع را میآن توضیح  در
سازد که آیا در جریان تهیه، تنظیم و تصویب قوانین، به نیازهای شهروندان توجهی شده می

که در جریان تهیه و  دهنده این حقیقت استزیرا تأثیرات منفی یک قانون، نشان ،است یا خیر
تنظیم آن قانون، اساساً نیازسنجی صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته، دقیق و کارشناسانه 

های حصول اطمینان از انجام دقیق نیازسنجی توان گفت یکی از راه، میروینازانبوده است. 
ابی تأثیرات قانون، توان گفت ارزیمی رو، ازاینتقنینی، مثبت بودن ارزیابی تأثیر آن قانون است

 همانند نیازسنجی تقنینی، امری الزم و ضروری است.
البته اگر این القا واقعی و برآمده از  ،ها در القای نیاز به تقنین، انکارنشدنی است. نقش رسانه1

 هاستتوسط رسانه یرواقعیغاما مشکل در القای صوری و ؛ خواست واقعی شهروندان باشد
د. کنقانون وضع   ین فضای احساسآو در  یردقرار گ هاآنحت تأثیر که قانونگذار نباید ت

های خاص و تحمیل دیدگاه یرواقعیغنمایی وقایع و حوادث، ارائه اطالعات نادرست و بزرگ
ها به ابزارهایی نه برای انعکاس افکار شده تا رسانه سببعنوان دیدگاه اکثریت جامعه، به

کار عمومی تبدیل شوند. این در حالی است که در برخی دهی به افبلکه برای شکل ،عمومی
وجودآمده پس از بروز اتفاقات و حوادث، مقاومت ای بهرسانه مواقع، قانونگذار در برابر جوّ

 ده و تحت تأثیر آن قرار نگرفته است.کر
ای ست، عدم تبیین جایگاه نهادهروروبهایران با آن  قانونگذاریهایی که نظام . یکی از آسیب1

است. توضیح آنکه با مشخص شدن جایگاه نیازسنجی  قانونگذاری زمینهپژوهشی و علمی در 
و اهمیت این مقوله، نهادها و مراکز پژوهشی باید سهمی را در  قانونگذاریتقنینی در فرایند 

سنجش نیاز به تقنین بر عهده گیرند. بنابراین و در راستای ایفای این وظیفه، باید قبل از تهیه 
از طریق نیازسنجی تقنینی توسط مراکز پژوهشی  هاآنها و لوایح، ضرورت تهیه و تدوین رحط
 خصوص توسط مراکز علمی وابسته به مجلس شورای اسالمی به اثبات برسد.به
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 منابع
 :فارسیالف: 

 

 :انتهر یب،ط یرضاترجمه عل ،ساالر قانونگذاریمردم ینهادها (،1132یوید )ام. اولسون، د .1
 اول.چ  ی،اسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش

ی، چ نشر ن :ترجمه محمد راسخ، تهران ،یحقوق يهفرهنگ نظر(، 1130) یانبرا یکس،ب .2
 اول.

مجلس  یهامرکز پژوهش :تهران ،قانونگذاری ازین لیتحل یراهنما (،1131) رضا ی،جالل .1
 اول.چ  ی،اسالم یشورا

طرح نو،  :حق و مصلحت، محمد راسخ، تهران ،«یدنم ینافرمان» (،1131) رونالد ین،دورک .1
 .110 -121، ص چ اول

 یترجمه مرتض متن(، نهی)متن و در زم یقرارداد اجتماع(، 1102)روسو، ژان ژاک  .5
 اول.نشر آگه، چ  :تهران یان،کالنتر

پژوهش  ،«یراندر ا ینقوان یحو تنق ینتدو یعلل نافرجام»(، 1101)ناصر  یدس ی،سلطان .1
 .111 -111ص  ،15ش  ،یحقوق عموم

 ،«یو بصر یسمع یماز جرا یکنش یشگیریپ»(، 1130) ینیحس یمهد یدس یزدان و یقل،ص .1
 .31 -11، ص 11ش  از جرم، یشگیریمطالعات پ

 ،«رانيا یاسالم ینظام قانونگذاری جمهور یشناسبیآس»، دیگرانعبداالحد، علی و  .3
، 11939شماره مسلسل  ،شورای اسالمی مجلس یهامرکز پژوهشگزارش کارشناسی 

 ، قابل دسترسی در نشانی زیر: 91/91/1101

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1074747  :(.92/91/1103)تاریخ مشاهده 
که در امور  ینحوه مجازات اشخاص»بر قانون  ینقد»(، 1133)آباد، اردوان یبحب یزیعز .0

 .11 -15، ص 11ش  آموزش، یامپ ،«نمایندیمجاز میرغ یتفعال یو بصر یسمع

 یبه جرائم جنس یفریک ییگراعوام یکردرو»(، 1109)  یمحمدباقر مقدس و محمد یها،فرج .19
 . 112 -111، ص 2ش  ،یقیحقوق تطب یهاپژوهش، «(یقی)مطالعه تطب

سال  ،یحقوق اساس ،«یحقوق اساس یهاعلم قانونگذاری در س»(، 1131)محسن  ی،قاسم .11
 .113 -155ص ، 1دوم، ش 

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1074747
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1074747
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 یاسیعلوم سو تهران، دانشکده حقوق  عدالت، یسوبه یگام(، 1113)ناصر  یان،کاتوز .12
 اول.دانشگاه تهران، چ 

نگاه معاصر، چ  :تهران یعت،ترجمه فرشاد شر حکومت، دو رساله (،1102) الک، جان .11
 اول.
طرح تشديد مجازات اسیدپاشی و حمايت »پور واجارگاه،  محبی، جلیل و سکینه خانعلی .11

 ی،اسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش یگزارش کارشناس ،«ديدگان ناشی از آناز بزه
 قابل دسترسی در نشانی زیر:  ،11/95/1101 ،15012شماره مسلسل 

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1068127?fk_legal_draft_oid=1048271  تاریخ(
 (.92/91/1103مشاهده: 

و  هاتيمسائل کشور؛ اولو نيترعمده (،1101) یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش .15
 یمجلس شورا یهامرکز پژوهش :نتهرا در دوره دهم، یاسالم یمجلس شورا یراهبردها

 دوم.چ  ی،اسالم

 یبه قانون مجازات اسالم یطرح الحاق مواد»، یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش .11
 یهامرکز پژوهش یگزارش کارشناس ،«یرانياز اهانت به اقوام ا یناش ميدر خصوص جرا

یر: ز یدر نشان ی، قابل دسترس91/91/1135 ،1091352شماره مسلسل  ی،اسالم یمجلس شورا
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730242  :(.92/91/1103)تاریخ مشاهده 

طرح؟  اي حهيال قيقانونگذاری از طر تياولو»محمدباقر پارسا،  و احمد یری،مرکز مالم .11
مرکز  یگزارش کارشناس ،«در ابتکار قانونگذاری و مقننه هيمجر ینقش قوا یآمار یبررس

در  ی، قابل دسترس10/91/1102، 11992شماره مسلسل  ی،اسالم یمجلس شورا یهاپژوهش
 .(92/91/1103)تاریخ مشاهده:  http://rc.majlis.ir/fa/report/show/846067ی زیر: نشان

از منظر  یرانقانونگذاری در ا شناسییبآس»(، 1101)عطار  یدسع و احمد یری،مرکز مالم .13
 .211 -211، ص 01ش  مجلس و راهبرد، ،«ابتکار قانونگذاری یهرو

گرا؛ عوام یفریک هاییاستس هاییژگیو»(، 1102) یهامحمد فرج و محمدباقر ی،مقدس .10
 .155 -111ص ، 2ش  ،یقیمطالعات حقوق تطب ،«یقیمطالعه تطب

 (،1102)هاف یک ما یوید ود یندرمار،ا و . استاالنز، لورتایج یان و. رابرتز، جولیو .29
نژاد، سودابه یباقر ینبترجمه ز کشور، 2از  يیها: درسیو افکار عموم یفریک يیگراعوام

 چ اول. یزان،م :تهران ی،هژبرالسادات یههان یباری،جو یکاظم یمهد ی،رضوان

 هشتم.چ  ی،نشر ن :تهران یریه،بش ینترجمه حس اتان،يلو (،1102) هابز، توماس .21

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1068127?fk_legal_draft_oid=1048271
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1068127?fk_legal_draft_oid=1048271
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730242
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730242
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/846067
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 ی، چ دوم.نشر ن :مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران(، 1109)هارت، هربرت  .22

مجلس و  ،«یمودپ یدکه با ییهاو راه ینقوان یبتهذ»(، 1112)محمد  یدس ی،هاشم .21
 . 212 -252، ص 1ش  پژوهش،

 

 :التین ب:

1.  Burton, J. K. & Merrill, P. F, (1977), “Needs assessment: Goals, needs and 
priorities”, L. J. Briggs, Introduction to Instructional Design, Englewood Cliffs, 
NJ: Educational Technology Publications. 
2. McCaslin NL, Lave J, (1976), Needs assessment and career education: an 
approach for states, Colubus, Ohio Center for Vocational Education, the Ohio 
State University. 
3. Florijn, N. A, (2008) “Quality of Legislation: A Law and Development Project”, 
Lawmaking for Development: Explorations into the Theory and Practice of 
International Legislative Projects, J. Arnscheidt and B. Van Rooij and J. M. Otto 
(eds.), Amsterdam: Leiden University Press. 
4. Pratt, John, (2004), penal populism. London. Routledge, 2004.  
5. Sacks, Albert M. and Henry M. Hart (1958), The Legal Process: Basic 
Problems in the Making and Application of Law, Unpublished Manu Script 
Tenth. 
6. UNDP, (1999), How to Conduct A needs Assessment. 

 های اینترنتی:ج: پایگاه

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5319 
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1093198?fk_legal_draft_oid=1093106 
https://b2n.ir/96082 
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/736592?fk_legal_draft_oid=720492 
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1048271 
https://b2n.ir/02308 
yon.ir/gfNqJ 

 

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5319
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/736592?fk_legal_draft_oid=720492

