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چکیده:
ایراان کشررورن میمررهپارلمررامی -ریاسرتی دارد کرره مجلررش شرروران اسرررمی ایراان برره عنرروان رکررا اصررلی
قامونگذارن ،محور بسیارن از تصمیمگیانها ،قامومگذارنها و بامامهریزنهاست و ممایندگان آن ،با ران
مستقیم مادم امتخاب میشومد ،ولی کشور مالزن داران دو مجلش میباشد و در مبرامی تقنینری آن برا مارام
حقوقی ایاان تفاوتهایی دارد .در مالزن ،قدرت ابتکار قامون تا حد بسیارن در اختیرار دولرت مریباشرد و
دولت بسیار تأثیاگذار میباشد .اما در ایاان ،قدرت اصلی در اختیار قوه تقنیا میباشد و دولرت بره مانران
مجایه صرحیت پیشنهاد قامون را در قالب الیحه دارد .رهیافت حاصلشده ،ماام سیاسی جمهورن اسرمی
ایاان ماامی است منحصابهفاد کره هرم عناصران از ر یرم ریاسرتی در آن اسرت و هرم عناصران از ر یرم
مجلشمدار و هم اصول دموکااتیک بودن .ایا اصرول دموکااتیرک بره گومره آشرکارن در مارام سیاسری
جمهورن اسرمی ایاان میز دیده میشومد ،چاا که اصوالً الهیبودن ماام به مانان مفی مقش مرادم در اداره
جاماه میست ،بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازیا اسرمی به شرکل خاصری متبلرور شرده اسرت.
مگارمرردگان در ایررا مقالرره بررا روت تحقیر توصرریفی-تحلیلرری برره مطالارره تطبیقرری مفهرروم قررامون و ارکرران
قامونگذارن در ماام حقوقی ایاان و مالزن پاداختهامد.
واژگانکلیدی :قامون ،ارکان قامونگذارن ،مجلش شوران اسرمی ،مجلش ممایندگان.

* دانشجوي دكتري حقوق عمومی ،گروه حقوق عمومی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
** استادیار و عضو هیات علمی ،گروه حقوق عمومی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران( .نویسندده مسنلو
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*** استادیار و عضو هیات علمی ،گروه حقوق عمومی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
**** استادیار و عضو هیات علمی ،گروه حقوق عمومی ،واحد داریون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،داریون ،ایران.
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مقدمه
از مخستیا مفاهیمی که امسان در طول زیست اجتماعی خود با آن آشنا میشود ،قامون است؛ قرامون
به مانان آمکه قیود و بایدها و مبایدهایی با اراده و خواسرت فراد زده مریشرود .قرامون از مفراهیمی
است که قدمتی به درازان امدیشه بشان دارد و ذها امدیشرمندان ،علمرا و فیلسروفان بسریارن را در
طی قاون به خود اختصاص داده و ترشهان صورت گافته در ایا زمینه با غنان ایا مفهوم بنیرادیا
روز به روز اضافه گادیده است .در گذشته ،ماامهان حقروقی وجرود داشرتهامرد کره منبرص اصرلی و
اساسی آمها عاف بوده است و قامون در آنجاها «قامون عافی» مامیده میشرد؛ امرا امراوزه مریتروان
ادعا داشت که تقایبا در اکثا ماامهان حقوقی جهان ،منبص مخستیا و اصلی قامون ،مصوبات مجلش
قامونگذارن میباشد .حتی به ماا میرسد در کشورهایی که سابقه حقوق عافری وجرود دارد ،میرز
اماوزه گاایش به حقوق موضوعه جایان پیدا کاده است.
در ها حال ،میتوان قامون را مهمتایا عنصا ها ماام حقوقی دامست .قامون و قرامونگرذارن در
طی زمامهان متمادن به شکل حیاتامگیزن دچار تحول گادیده است .تا جایی که اماوزه یکری از
کارکادهان مهم و حیاتی دولتها قامونگذارن تلقی میگرادد و ایرا امرا بره قردرن داران اهمیرت
میباشد که تزهایی در جهان همسو با جهامیشدن در حال ارائره و بارسری مریباشرد ،تحرت عنروان
قامون جهامی.
از آمجا که قامومگذارن در ها جاماهان از اهمیت فوق الاادهان باخوردار اسرت و بره عبرارتی،
ستون اصلی ساختمان و ساختار دولتها را قامون تشکیل میدهد و با عنایت به اصل تفکیک قوا ،قوه
مقننه یکی از مهمتایا قوان ها حکومت محسروب و گزافره میسرت اگرا ایرا قروه را شراهار هرا
ماامی حقوقی تلقی کاد .باان درک ایا مهم باید به مطالاه کامل مفهوم قامون و منابای کره قرامون
از آن مشات گافته میشود ،پاداخت.
از آمجایی که زیست اجتماعی بشا دچرار تحروالت شرگافی گادیرده اسرت ،ممریتروان بردون
مطالاه قوامیا و حقوق کشورهان دیگا ،به ایا مهم در کشور خود دست یابیم .باان همیا ،مطالاره
تطبیقی یکی از راهکارهان بسیار مهم و حیاتی میباشد ،بخصوص در حقوق عمومی که به مااترب
ایا میاز بیشتا احساس میشود .با توجه به اینکه دیا در دو کشور جمهورن اسرمی ایراان و مرالزن
اسرم میباشد ،پش قوامیا آن میتوامد با تاثیاپذیان از دیا تصویب و اجراا گرادد و تفراوتهرا و
تمایزات موجود که در ساختار ایا دو کشور وجود دارد ،موجرب گادیرده اسرت ترا بسرتان براان
مطالاه تطبیقی فااهم گادد.
اهمیت و ضاورت تحقی آن است که کشورهان مختلف زمامی مریتوامنرد ادعرا کننرد کره در
راستان احتاام به کاامات امسامی و حقوق و آزادنهان جمایت خود گام بامریدارمرد کره مره تنهرا
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حقوق و آزادنها را در قوامیا به رسمیت بشناسند ،بلکه ابزارهان تحق آن را میرز فرااهم آورمرد و
ایا که چیستی و ماهیت قامون در کشور با چه مبنایی اسرتوار مریباشرد و در تردویا قرامون ترا چره
میزان به ویژگیهان عاضی آن توجه گادیده ،امانست که بیامگا آن است کره حاکمیرت ترا چره
حد باان فاایند قامون و حاکمیت قامون و اجااییشدن آن و به تبص آن ،تضرمیا حقروق و آزادیهرا،
ارزت و اهمیت قائل گادیده اسرت .در تحقیر  ،در پری پاسرب بره ایرا پاسرشهرا هسرتیم کره چره
شباهتها و تفاوتهایی میران مارام قرامونگرذارن دو کشرور وجرود دارد و جایگراه دیرا در مارام
قامونگذارن کجاست؟
.1مفهوم قانون
اماوزه میتوان ادعا داشت که تقایبا در اکثا ماامهان حقوقی جهان ،منبص مخستیا و اصرلی قرامون،
مصوبات مجلش قامونگذارن میباشد .حتی به ماا میرسد در کشورهایی که سابقه حقروق عافری
دارمد میز اماوزه گاایش به حقوق موضوعه جایان پیدا کاده است .در ها حال ،مریتروان قرامون را
مهمتایا عنصا هرا مارام حقروقی دامسرت خراسرب .)13 :1392 ،بحر از قرامون ،چره بانروان ابرزار
حکومت ،1چه بانوان ابزارن باان کنتال حکومت ،2مگاامی و دلمشروولی مویسرندگان حروزههران
مختلفی مامند حقوق ،فلسفه ،سیاسی و غیاه میباشد .ساکشی بالفال حاکمان و صراحبمنصربان یرا
ساکشی بالقوه آمان در تادن و تجاوز به حقوق شهاومدان موجب گادیده است کره مفهروم قرامون
جایگاه بلندماتبهان در گفتمانهان سیاسی و حقوقی پیدا کند .ارسطو پیاامون قامون اینگومه سرخا
را آغاز میکند که «آیا حکومت را باید بدست بهتایا افااد سپاد؟» و در پاسرب مریگویرد «اصروال
مادرست است که به جان اینکه حکومت تابص قرامون باشرد ،ترابص فراد باشرد ،زیراا فراد در هواهران
مفسامی خود گافتار است» خمالمیانماکز.)28 :1385 ،
قامون از مباحثی است کره در زمردگی عرادن و روزمراه برا آن سراوکار زیرادن داریرم و از آن
تبایت میکنیم و در دمیان مدرن مقش بسزایی را باان باقاارن مام و ایجراد امنیرت ایفرا مریکنرد.
قامون را مه میتوامیم زاییده دولت و مه بیارتباط با دولت دامست .در همه جوامص ،حتی ابتداییترایا
آمها میتوان به وجود قامون بانوان موعی باید و مباید اشاره داشت .حتی بیان شده ایا هنجرار و آزاد
مبودن اراده در مورد آدم و حوا میز صدق میکند.
یکی از اصلیتایا مفاهیمِ سازمده امدیشه سیاسی یومان باستان ،مفهوم قامون بوده است .یومامیان
از دو اصطرح حقوقی متفاوت باان مفهوم قامون استفاده میکادهامد .تا پیش از سرقوط حکومرت
استبدادن پیسیستاا تی در پایان سده ششم قبل از میرد ،اصطرحِ تثسموس در مانان قامون مهاده بره
کرار مریرفتره اسرت؛ حرال آمکره پرش از اصررحات کلیستنسری در آغراز سرده پرنجم و اسرتقاار
1. rule by law
2. rule of law
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مادمساالرن در آتا ،اصطرح حقوقی دیگان در مانان قامونِ مهاده به کار مریرفتره اسرت کره آن
کلمه موموس بوده است .فاصله میانِ آخرایا کرارباد ثسرموس در مانران قرامونِ مهراده و مخسرتیا
استفاده ازموموس در ایا مانا ،چهل سال به درازا میکشرد .از آمجرا کره مفهروم قرامون ،در امدیشره
سیاسی یومامیان ،آتنیان ،مقرش تایریاکننردهان دارد ،ایرا توییرا وا گرانِ تخصصری از ثسرموس بره
موموس خبا از توییان پااهمیت در امدیشه سیاسی یومامیان باستان میدهد.
گذر از ثسموس به موموس در ادبیات سیاسی یومان باستان ،بازممایامنده دگاگرومی امدیشرگامی
در امدیشه سیاسی یومامیان ،به ویژه آتنیان ،بوده است .ثسرموس بره مانران دسرتور فامران زورآور
شدهان است که از سون عاملی جدا و باتا صادر میشود و افاادن که تحت آن دستور یرا فامران
قاار میگیامد ،آن را اجبارآور مییابند .در مانان بنیادیاِ موموس ،میز اجبار والزام مهفته اسرت .امرا
ایا الزام و اجبار بیش از آمکه ارحجیت ماجای که آن را صادر کراده ،ماشری شرده باشرد ،از ایرا
واقایت مشات میگیاد که همه افراادن کره تحرت سرامان و مارم مومروس قراار مریگیامرد ،آن را
بیچون و چاا ماتبا میدامند .با مطالب بیان شده ،به ایا باور میرسریم کره ریشره کلمره «قرامون» در
زبان و امدیشه یومامیان شکل گافته است و هنگامی که در فاهنگ لوات گوماگون مطالاه و تحقیر
امجام میدهیم ،متوجه میشویم که از طای زبان سایامی وارد زبان عابی شده است.
کلمه قامون در مانان اولیه و اصل آن ،به مانان «خطکش» به کار رفتره و بارد مانری قاعرده بره
خود گافته است .اماوزه ،قامون به مانان قواعد و قوامیا از پیشتاییاشده توسط ماجرص ذنصررح
رسمی مامیده میشود .کارباد قامون به مانی و مفهوم « »lawدر حقوق ایاان ،گذشته دورن مدارد و
ورود آن را به زبان حقوق فارسی حوالی سرالهران  13۶9هجران قمران مریدامنرد خفتحالریزاده،
 .)۶۶ :1381به محض ایا که اسم قامون میآید ،فهمیده میشود که باخی از رفتارهان امسان دیگرا
اختیارن میست خهارت.)23 :1393 ،
باان درک چیستی و چاایی قامون باید به سااغ مکاتب حقوقی و فلسفی رفرت .چیسرتی قرامون
یک اما تفسیا باداراست که به دلیل ماهیرت تفسریان آن در مکاترب گومراگون ،ماراات متفراوتی
مسبت به آن ارائه شده و امان اخترفی مری باشرد .در اینجرا ،بطرور مختصرا و اجمرالی بره باضری از
مکاتب اشاره میشود.
 .1-1قانون در مکتب حقوق طبیعی
حقوق طبیای در امدیشه ،امدیشمندان ملل باستان و باالخص یومامیان بوده است .زیاا اعتقاد آمران برا
ایا استوار گادیده بوده که قوامینی باتا از کلیه قواعد و مقارات که به اقتضان زمان و مکان وضص
میشود ،وجود دارد و سارشته ایا قواعد در فطات و طبیات امسان قاار گافته است خویرژه:1390 ،

 /119فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،48تابستان 1399

 .)19یا تصور دیگان که در ایا مکتب وجود داشت ،ایا بوده اسرت کره امسرامها بره حکرم قروامیا
طبیات و ساشت اجتماعی خویش به یکدیگا میازمندمد که در ضمیاآمها مهادینره شرده اسرت و برا
ایا باورمد که قوامیا یانری قروامینی واقاری ،قابلیرت کشرف توسرط عقرل را دارمرد .قرامون واقایرت
خارجی دارد ،مه اعتبار و از ماا زمران و مکران ،ثابرت و بردون توییرا هسرتند .ارسرطو و افرطرون را
میتوان از ماایهپادازان اصلی و بسطدهندگان مکتب حقوق فطان مامید .در ایا مکتب ،ایا گومه
بیان میشود که ها آمچه با عدالت همخوان مباشد ،قامون میست .مبنران درسرتی قروامیا ،سرازگارن
آن با عدالت است که در فطات و سیات امسان وجود دارد.
 .2-1قانون در مکتب پوزیتویسم حقوقی
در ایا مکتب ،بح از وضای بودن قامون است .مبنان قامون در وضص و موضوعه مریباشرد .قرامون
در ایا مکتب ،به مانان مجموعه قواعد و مقاراتی میباشد که با افااد مقریم یرک کشرور از سرون
حاکمیت بواسطه قدرت و ضمامت اجاا تحمیل میشود خراسب .)1384 ،در ایا مکتب ،قامون امان
اعتبارن و مستقل از ها عامل و ماایه میباشد .پوزیتویسم حقوقی را میتوان بره مروعی در تقابرل برا
مکتب طبیایگااها دامست .قامون به محض اینکه وضص گادید ،از اعتبار و الرزام باخروردار خواهرد
شد؛ هاچند با اخرق و عدالت همخوان مباشرد .یکری از ماایرهپرادازان مشرهور ایرا تفکرا ،هرامش
کلسا میباشد که باورن به هنجار و الزامات بیاومی مدارد و بیران مریکنرد کره هرا قاعرده حقروقی
اعتبار خودت را از هنجار باالتا و قدرت الزامآور باالتا دریافت میکند خویژه.)1393 ،
 .3-1قانون در مکتب تفسیری
بنیان فکان ایا مکتب با ایا استوار است که ها آن چه به ما رسیده اسرت ،در پرارهان از تفاسریا و
ماایهها قاار دارد و بدون ایا تفاسیا ممیتوان ادعا کاد .ایا ماایه در جهت اثبراتگاایری حقروقی
شکل گافت که قواعد و هنجارها را امان وضای و بیمیاز و مستقل از ها امان میدامستند .در ایا
مکتب گفته میشود که جدایی کامل و واقای بیا قواعد و مقارات از تفاسیا امکانپذیا ممریباشرد
و ماگزیا از تفسیاهان اخرقی میباشم خراسب.)1392،
 .4-1قانون به مثابه فرمان الهی
ح قامونگذارن از آن خداومد بارنتاالی میباشد و بایدها و مبایدهایی را قرامون مریدامنرد کره در
محدوده و ضوابط قوامیا الهی قاار بگیاد .قامون ،تجلری اراده خداومرد اسرت کره بایرد در زمردگی
خصوصی و عمومی افااد بکار باده شود .قوامیا الهی به قدرن کامرل و جرامص هسرتند کره در همره
ادوار میتوامند به تامیا میازها و ساوسامان دادن امور زمدکی بشا به کار باده شومد.
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 .5-1مکتب اسالم
در دیا مبیا اسرم ،قامون کاشف از ح است ،مه مولد ح  .از مناا اسرم ،قامون مجموعه قواعد و
مقاراتی میباشد که رشد مانون و مادن و مصالح فاد و جاماه را تامیا میکند و مطاب برا فطرات
امسان است .در مکتب اسرم ،عقل امسرامی و اراده بشران بره تنهرایی براان زیسرت و تکامرل کرافی
ممیباشد ،بلکه به عقل و تدبیا الهری میراز اسرت خمیاموسرون)1392 ،؛ پرش در ایرا مکترب ،ریشره
قوامیا ها آمچه که در شایات قاار دارد و از طای وحی باان امسان تاییا شده است.
 .2ویژگیهای قانون
بح درباره ویژگیهان قامون را میتوان در ادامه چیستی قامون قاار داد .باد از پی بادن به ماهیرت
قامو ن ،اینک باید بدامیم که یک هنجار ،باید و مباید چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا بتروان آن را
قامون مامید .کنکات و مطالاه در رابطه با ماهیت قامون ،بحثی ماان و ارزشری مریباشرد ،امرا اینکره
قامون چه وظایفی دارد– قامون چه عملکادن دارد– قامون چه میازهایی را باید باطاف کنرد ،مقولره
متفاوت و مهمی میباشد .به واقص ،قامون چه خصوصیات و ویژگیهایی بایرد داشرته باشرد؟ در ایرا
تحقی  ،با تأثی از ماایات دکترا راسرب ،ویژگریهران قرامون را ذاتری و عاضری مریمرامیم خراسرب،
.)1393
 .1-2ویژگیهای ذاتی قانون
عام بودن :یک هنجار باید عمومی باشد ،خاص مباشد ،اما شخصی مباشد .عام بودن به آن ماناسرت
که با یک رفتار داللت کند .قامون یک استامدارد در یک قلماو مشخص میباشد .روسو میمویسد
قامون افااد را هاگز به چشم فاد یا عمل خاص ممیمگاد ،و هنگامی که قامون یک اما عرام و کلری
باشد ،هیچ کسی از حیطه قامون بیاون ممیرود و تساون ایجاد میگادد.
امران بررودن قرامون :قواعررد بایرد بیررانکننررده امرا باشررند ،مره خبادهنررده و اخبرارن ،قررامون بایررد
«بایدامگارامه» باشد .امان بودن قامون کنار ویژگیهان دیگا ،مهم و قابلفهم مریشرود .چرون یرک
فاد مامولی میز توان اما کادن را دارد .ولی ها فامان و دستورن «اما» به مانان ویژگیهران قرامون
به حساب ممیآید.
علنی بودن :قامون باید شناخته و آشکار گادد ،امتشار قوامیا دال برا ایرا خصوصریت دارد .اگرا
هنجارها علنی گرادد ،افرااد رفترار خرود را برا آن تناریم مریکننرد .قاعردهان کره در خفرا وضرص و
مگهدارن شود ،باان تاباان آن هیچ الزامی بوجود ممیآورد .همامند هیتلا که قروامیا مخفری وضرص
میکاد و آمها را علنی ممیکاد ،اما با اساس همان مجازات اعمال میکراد .امتشرار قروامیا موجرب
میگادد جهل به قامون پذیافته مباشد خراسب.)1385 ،
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قابل فهم بودن :قامون باان هدف و کارکادن ماریا وضرص مریگرادد .بنراباایا ،بایرد واضرح و
بدون ابهام و شفاف باشد .قرامون مربهم و دوپهلرو دسرت مجایران قرامون را براان هاگومره تفسریا و
سلیقهمحورن باز میکند.
الزامآور بودن :قامون قاعده و هنجارن است که باان هدف و عملی خاص وضرص مریگرادد و
باان حمایت از آن ،به پشتوامه قوه قهایه و اقتدار سیاسری براان اجاایری کرادن آن میازمنرد اسرت.
قاعدهان که وضص میگادد ،باید از ضمامت اجاا باخوردار باشد تا اگا از آن تبایت مشرد ،واکرنش
دستگاه حکومتی را در پی داشته باشد .ان اک روسو برا ایرا براور اسرت کره اگرا براان قروامیا
ضمامت اجاا تاییا مگادد ،همامند بیقامومی میباشد .فلذا ،قامون بدون الزامآور بودن ،یرک هنجرار
مامولی بیش ممیباشد.
ماطوف به آینده :اثا قامون مسبت به آتیه است .قامون عطرف بره ماسرب ممریشرود .قاعرده قربح
عقاب بر بیان میز با همیا اما تاکید میورزد .تسان قرامون بره گذشرته خررف آزادنهران فرادن
است.
مصوب ماجص ذن صرح :ها ماجای صرحیت وضص ماده آماامه و عام را مردارد .تاردد مااجرص
قامون گذارن موجب تضییص و پایمال شدن حقوق و سادرگمی شرهاومدان را فرااهم خواهرد آورد.
تادد مااجص قامونگذارن یکی از مشامههان عدم پایبندن به حاکمیت قامون میز میباشد.
 .2-2ویژگیهای عرضی قانون
قامون باید رافص میازهرا باشرد :بایرد پاسرخگون میازهرا ،خواسرتههران افرااد و منطبر برا آمران باشرد.
قامونمویسی پشت دربهان بسته و بدون توجه به شاایط زمرامی و مکرامی ،کرار عبر و بریهردفی
میباشد.
قامون باید مناکشکننده ماا اکثایت و تضمیا حقوق اقلیت باشد :قامون بایرد بیرانکننرده خیرا
عمومی اکثایت افااد باشد .ولی مباید از حقوق اقلیرت غفلرت برورزد .چنریا قرامونمویسری موجرب
میگادد با احتاام و میل درومی از آن تبایت گرادد .باگرزارن همرهپاسری را مریتروان مشرامهان از
همیا خصوصیت دامست خراسب.)1385 ،
قامون باید مستما و باثبات باشرد :قرامونمویسری امرا تاطیرلبرادارن میسرت و قبرل از مسرب ،هرا
مصوبهان باید قبل از آن ،مصوبهان تهیه و ابرغ گادیده باشد.
 .3مراجع قانونگذاری در نظام حقوقی ایران
باان کشورن که ماام دموکااسی را امتخاب مموده و حکومت و قدرت از آن ملت میباشد ،بدون
تادید پارلمان یکی از عناصا متشکله دولت میباشد .پارلمان در ابتدا ،باان محدود کرادن قردرت
مطلقه و مامحدود پادشاهان و تاییا میزان مالیرات براان ترامیا هزینرههران دسرتگاه دولتری تشرکیل
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گادید .اما به ماوز زمان ،سازوکار پارلمان توییا کاد و اماوزه پارلمان باان محدود کرادن قردرت
مطل تشکیل ممیگادد ،بلکه سالیان شاید قاون متمادن است که قردرت مطلر و مامحردود مرورد
مهی و مکوهش قاار گافته است.
توییا مگات به کارکاد پارلمان در عصا حاضرا موجرب گادیرده اسرت پارلمران مکرامی براان
مبارزه ایدئولو نهاست ،جایگاهی باان حضور تمام منافص اجتماع در آن میباشرد .جایگراهی کره
ممایندگان که وکرن تمام سری و خواستها و منفاتهان گوماگون هستند ،برا اسراس مقرارات
خاصی با دقت و مداقه به شور و بارسی امور مشوول میگادمد و در مهایت ،با اساس ماا اکثایرت
که همان تامیاکننده منفات عامتا میباشد ،ران و ماا خود را تبدیل به یرک مصروبه عرامالشرمول
میگادامند.
پیاوزن امقرب اسرمی ایاان شاوع عصا تازهان در تاریب ایاان به شمار میرود .کشرورن کره
چندیا هزار سال تحت سلطهن شاهان و استامارگاان قاار داشت ،از بند زمجیا اسارت رها شرده و
ساموشت آن را مادم مسلمان و امقربی رقرم زدمرد .در یرک کررم ،ظهرور امقررب اسررمی ایراان
حاصل زحمتهان اولیان دیا باان اجاان قوامیا اسرم و باپایی حکومت عردل الهری برود .امقررب
ایاان هم شکل حکومت را از پادشاهی به جمهرورن توییرا داد و هرم قروامیا و مروازیا اسررمی را
بانوان زیا بنا و اصل قامونگذارن بنیان مهاد.
در اصل  57قامون اساسی آمده است :قوان حاکم در جمهورن اسرمی ایراان عبارتنرد از قروه
مقننه ،مجایه و قضاییه و ....که ایا قوا مستقل از یکدیگامد .در اصل  58مقار میدارد :اعمرال قروه
مقننه از طای مجلش شروران اسررمی اسرت کره از ممایردگان منتخرب مرادم تشرکیل مریشرود و
مصوبات آن پش از طی مااحلی باان اجاا به قوه مجایه و مقننه ابرغ میگرادد .در اصرل  59بیران
شده است :در مسائل بسیار مهم اقتصادن ،سیاسری ،اجتمراعی و فاهنگری ممکرا اسرت اعمرال قروه
مقننه از راه همهپاسی و مااجاه مستقیم به آراء مادم صورت گیاد.
طب تصایح قامونگذار اساسی ،در ایاان ،دو ماجرص قرامونگرذارن وجرود دارد :یکری مجلرش
شوران اسرمی که ماجص تصویب قوامیا عادن میباشد و دیگان ،مهراد همرهپاسری کره در مروارد
مهم و خاص میتوامد ماجرص تصرویب قرامون باشرد خمهاپرور .)1394 ،امرا در ایراان ،همرامطور کره
تفصیل آن بادا خواهد آمد ،مجلش شوران اسرمی تنها مهاد قامونگذارن ممیباشد و به تنهایی میرز
قادر به تصویب قامون ممیباشد ،بلکه از جنبه ماارت با آن ،شوران مگهبان قاار داده شده است .اما
مهادهان دیگان چون مجمص تشخیص مصرلحت مارام ،شروران عرالی امنیرت ملری ،شروران عرالی
امقرب فاهنگی میز از مهادهایی میباشند که در وضص قامون در کنار مجلرش شروران اسررمی قراار
دارمد .هاچند تنها ماجص وضص قامون بره صرااحت قرامون اساسری ،مجلرش مریباشرد ،امرا در عمرل،
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مهادهان دیگان میز به ایا مهم مشوول میباشند و وضایت قامونگرذارن در ایراان ترا حرد زیرادن
متفاوت از کشورهان دیگا میباشد.
 .1-3مجلس شورای اسالمی
مجلش شوران اسرمی ،مهمتایا رکا تصمیمگیان و بامامهریزن در ماام جمهورن اسرمی اسرت
که جهت اداره کشور ،وظیفه وضص قامومگذارن ،اصرح و مسب باخی قروامیا را باعهرده دارد .ایرا
قوه با اساس قامون اساسی ،ماها قدرت و حکومرت مرادم و تبلرور اراده آن و بره تابیرا واضرحترا
مصداق خارجی ،جمهوریت در ماام جمهرورن اسررمی اسرت .روت کرار قروه مقننره بره صرورت
شورایی است که مطاب مص صایح قاآمی ،اهمیت آن آشکار میشود خقاآن کرایم ،سروره شرورا،
آیه  37و آل عماان آیه .)159
قوه مقننه در جمهورن اسرمی ایاان با اساس اصل پنجاه و هشتم قامون اساسی از طای مجلرش
شوران اسرمی است که از ممایندگان منتخب مادم تشرکیل مریشرود و مصروبات آن پرش از طری
مااحلی که در اصول باد میآید ،باان اجااء بره قروه مجایره و قضرائیه ابررغ مریگرادد خاسردیان،
.)141 :1391
قوه مقننه در ایاان تک مجلسی است« .قامومگذارن» در کنار «مارارت» یکری از کرار ویرژههران
اصلی مجلش شوران اسرم ی در ماام حقروقی جمهرورن اسررمی ایراان بره شرمار مریرود .اعمرال
صرحیت قامومگذارن از سون ایا مهاد همامند مهادهان قامومگذار در سایا جوامرص بشران ،مسرتلزم
رعایت تشایفات خاصی است و تنها با رعایت ایا تشایفات شکلی از سون مهاد ذنصررح قرامومی
است که میتوان اقدام به وضص مقارههان الزامآورن تحت عنوان «قامون» کاد.
باید به ایا مکته میز توجه کاد که باد از امقرب و برا توجره بره ماایره والیرت مطلقره فقیره امرام
راحل ،فاایند قامونگذارن و مجلش قامون گرذار فرااز و مشریب بسریارن را طری کراده اسرت ترا بره
جایگاه اماوزن آن رسیده است خفیاحی.)1394 ،
در شاایط کنومی که فقط یرک مجلرش تقنریا وجرود دارد ،هاچنرد در عمرل دو مهراد شروران
مگهبان و مجمص تشخیص مصلحت میز در ایا فاایند دخالت دارمد ،اما با صااحت قامون اساسری آن
دو ماجص قامونگذار میستند.
مجلش شوران اسرمی طب اصل  ۶2قامون اساسی از ممایندگان ملت که بطور مستقیم و برا ران
مخفی امتخاب میشومد ،تشکیل میگادد .دوره ممایندگی مجلش شوران اسرمی  4سال مریباشرد
و منای باان امتخاب مجدد ممایندگان وجود مدارد .قامون اساسی در اصل  ۶3مصراح مریدارد کره
امتخابات ها دوره باید پیش از پایان دوره قبل باگزار گرادد ،بطوریکره کشرور در هریچ مقطاری از
زمان مباید بدون مجلش باشد .در ایاان ،ح امحرل مجلش به رسمیت شناخته مشده است .باخرف
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بسیارن از کشورها که ایا ح به باالتایا مقام کشور اعطرا شرده اسرت خمهاپرور ،)1394 ،مجلرش
توسط هیات رییسهان ماکب از رئیش ،دو مائبرئیش و شش منشی و سه کرارپاداز اداره مریشرود
خماده  14آییامامه داخلی مجلش).
سازوکار مجلش شوران اسرمی باان تصمیمگیان و تصویب قوامیا با مبنان رانگیان و حد
مصاب مشخصی میباشرد .در اصرل  4قرامون اساسری آمرده اسرت :کلیره قروامیا و مقرارات مردمی،
جزایی ،مالی ،اقتصادن ،ادارن ،فاهنگی ،ماامی ،سیاسی و غیا اینها باید با اسراس مروازیا اسررمی
باشد .ایا اصل گویان ایا است که قامونگذار عادن باید از شاع و موازیا اسرمی تبیات ممایرد و
ممیتوامد قوامینی وضص مماید که با شاع مخالف باشد .امدیشههان گوماگومی پیاامون تبایرت عراف
از شاع وجود دارد و ایا که مصوبات مجلش باید مطاب با شاع باشد یا باید عدم موایا باشد؟
در اصل  4قامون اساسی همامطور که بیان شد ،اشاره به امطباق دارد؛ یانی کلیه قوامیا و مقارات
باید مطابقت کاملی با شاع داشته باشد .در اصل  72قامون اساسی مقار شده است :مجلرش شروران
اسرمی ممیتوامد قوامینی وضص کند که با اصول و احکام مرذهب رسرمی کشرور یرا قرامون اساسری
موایات داشته باشد .در اصل ،با ایا مکته توجه شده است همیا که قوامیا مصوب مجلش مخرالف
با شاع مباشد ،کفایت میکند.
حدود اختیارات مجلش شروران اسررمی در اصرل  71تایریا گادیرده اسرت :مجلرش شروران
اسرمی در عموم مسائل در حدود مقار در قامون اساسی میتوامد قرامون وضرص کنرد .دامنره شرمول
مجلش در حدود مصاح در قامون اساسی مریباشرد و خرارا از آن ،از مروارد رد مصروبه محسروب
میشود.
 .2-3قوه مجریه
یکی از قوان حاکم در مارام جمهرورن اسررمی ایراان طبر اصرل  57قرامون اساسری ،قروه مجایره
میباشد .قوه مجایه ایاان مجایه میمهریاستی-میمهپارلمامی میباشد .از آن جهت میمهریاستی اسرت،
زیاا رییشجمهور توسط مادم و در پی امتخابات عمرومی و آزاد امتخراب مریگرادد ،امرا از سرون
دیگا ،وزراء باید باان ران اعتماد و آغاز به کرار ،از مجلرش ران بگیامرد .بنراباایا ،شرکل مجایره
ایاان ،تا حدن متفاوت از اشکال رایج میباشد .اصرل  138قرامون اساسری بیران مریدارد کره هیرات
وزیاان میتوامد در جهت امجام وظایف ادارن و تامیا اجاان قامون و تنایم سازمانهران ادارن بره
وضص تصویبمامه و آئیامامه بپادازد ...تصویبمامهها و آییامامههان دولت ضما ابرغ براان اجراا
باید به اطرع رئیش مجلش شوران اسرمی میز باسد .در اصل  85قامون اساسری مقرار شرده اسرت:
سمت ممایندگی قائم به شخص است و قابل واگذارن به دیگان میست .مجلرش ممریتوامرد اختیرار
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قامونگذارن را به شخص یا هیاتی واگذار مماید ،اما میتوامد تصویب دائمی اساسرنامه سرازمانهرا،
شاکتها و ...با رعایت اصل  72به دولت واگذار مماید.
با بارسی ایا دو اصل محاز میگادد مجایه در ایاان داران قدرت ماامنامهان میباشد .یانی با
تصویب آییامامههان ماهون یا تصویبمامهها خود تصمیم قابل اجراا مریگرادد .شرایک و سرهیم
بودن مجایه در صدور قواعد عام و کلی شبیه بره عمرل قرامونگرذارن مریباشرد .برا اعطراء قردرت
مااممامهان قوه مجایه در چارچوب قامونگذارن ورود میکند خقاضی .)138۶ ،قوه مجایه در مقام
اجاا با میازهان جاماره و حقروق و تکرالیف آنهرا سراو کرار دارد ،بره همریا جهرت ،برا تشرخیص
ضاورتهان قامومی مبادرت به تهیه الیحه میمماید خهاشمی.)1387 ،
الیحه پیشنهادن است که از جامرب دولرت داده مریشرود ،الیحره مااحلری را قبرل از تقردیم بره
مجلش طی میمماید .پیشنهادات پائیاتایا ماموریا اجاائی جمرص مریشرود ،بارسریهران مختلرف
مسبت به آن امجام می گیراد ،اشرکاالت و ایراادات بره آن ارزیرابی و طراق رفرص آن در مارا گافتره
میشود .اگا موضوع الیحه مابوط به یک وزارت باشد ،بایرد آن وزارت ضراورت آن را احسراس
کند .آخایا اقدام الیحه در قسمت قوه مجایه آن اسرت کره هی رت وزیراان آن را تصرویب ممایرد
خمدمی.)1387 ،
در همیا راستا ،قسمت اول اصل هفتاد و چهارم قامون اساسی بیان میدارد« :لوایح قرامومی پرش
از تصویب هیأت وزیاان به مجلش تقدیم میشود .ایا صرحیت برا عنایرت بره تخصرص و ارتبراط
مستقیم قوه مجایه با میازهان روز جاماه به طور امحصرارن بره «هیرأت وزیراان» اعطراء شرده اسرت.
لوایح قامومی که از جامب دولت به مجلش پیشنهاد میشود ،طب ماده یکصردوسریپرنجم آئریامامره
داخلی مجلش باید داران ویژگیهان زیا باشد:
 -1داراى موضوع و عنوان مشخص باشد -2 .دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه الیحه بره
وضوح درا شود -3 .داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان الیحه باشد خمراده  135قرامون
آئیامامه داخلی مجلش شوران اسرمی).
موشتا و تن ایم الیحره کرار تخصصری اسرت و اگرا دقرت کرافی مبرذول مگرادد ،آشرفتگی در
مقارات کشور بوجود میآید و همچنیا ،باابا ماده یکصدوسیوششم آئیامامه داخلی «طبر اصرل
هفتادوچهارم خ )74قامون اساسى کلیه لوایح قامومى تقدیمى به مجلش باید به امضان رئریشجمهرور
و وزیا یا وزران مسؤول رسیده باشد .در صورت مداشتا وزیا مسؤل ،امضان رئیشجمهرور کرافى
است» خماده  13۶قامون آئیامامه داخلی مجلش شوران اسرمی).
در همیا راستا ،ماده  137آییامامه داخلی مقرار مریدارد« :لروایح قرامومى بایرد در جلسره علنرى
مجلش توسط وزیا مابوط و یا مماینده دولت تقدیم گادد و در موقص طاح آن میز باید وزیا مابوط
یا یکى از وزرا بهتناسب موضوع حاضا باشد خمراده  137قرامون آئریامامره داخلری مجلرش شروران
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اسرمی) .مااومان رئیشجمهور و وزرا ،رئیش یا مائب رئیش شوراى عرالى اسرتامها کره بره صرورت
رسمی به مجلش ماافى شده باشند ،مىتوامند حسب مورد در جلسات مجلش و کمیسیونهرا برااى
توضیح و دفاع الزم حضور یابند».
دولت پش از بارسی کامل مااتب میاز به قامون و مطالاة همهجامبة آن ،مبادرت به تهیه و تدویا
الیحه باان تقدیم به مجلش می مماید .اما ممکا اسرت پرش از تقردیم الیحره ،بره خراطا پرارهان از
مرحاات فنّی و یا سیاسی ،بارسی الیحه در مجلش را بره صررح مدامرد و اسرتاداد آن الیحره را از
مجلش بخواهد .باابا ماده یکصدوسیوهشتم آئیامامره داخلری مجلرش «اسرتاداد لروایح قرامومى برا
تصویب هیأت وزیاان به تاتیب ذیل امکانپذیا خواهد بود:
 -1در صورتى که استاداد پیش از تصویب کلیات الیحه در مجلش باشد ،رئیشجمهور کتباً برا
ذکا دلیل آن را مستاد مىمماید و گزارت آن در جلسه علنرى اعررم مرىشرود -2 .درصرورتى کره
استاداد پش از تصویب کلیات الیحه و در ها ماحله تا پیش از تصویب مهائى باشد ،وزیا مابوط یا
یکی از مااومان رئیشجمهور به تناسب موضوع ضما ارائه درخواست رئریشجمهرور مرىتوامرد برا
ذکا دلیل در جلسه علنى مجلش و صحبت یک مفا مخالف ها یک برهمردت ده دقیقره و تصرویب
مجلش ،آن را مستاد مماید -3 .یک مسخه از کلیه طاحها و لروایحى کره تقردیم مجلرش مرىشرود،
پش از اعرم وصول ،از طای رسامهها در اختیار عموم قراار مرىگیراد خمراده  138قرامون آئریامامره
داخلی مجلش شوران اسرمی).
 .3-3مجمع تشخیص مصلحت نظام
قطایت و حاکمیت ماا شوران مگهبان در مورد تشخیص تاارض یا عدم تاارض مصوبات مجلرش
با موازیا شاع و قامون اساسی در مقابل مجلش با تصرویب اصرل  112در برازمگان قرامون اساسری
دچار تزلزل گادید.
چارهامدیشی در باابا تاارض «مصلحت» و «شاع» سربب شرکلگیران مهرادن برا عنروان مجمرص
تشخیص مصلحت ماام شد .اصرل یکصردودوازدهم قرامون اساسری ،کرارکاد مجمرص را «تشرخیص
مصلحت ماام در مواردن که مصوبه مجلش شوران اسرمی را شوران مگهبان خرف موازیا شاع
یا قامون اساسی بدامد و مجلرش برا در مارا گرافتا مصرلحت مارام ،مارا شروران مگهبران را ترأمیا
مکند »...بیان کاده است .اداره امور مجمص با مبنان آیریامامره داخلری مجمرص اسرت و در آیریامامره
مذکور سه رکا اصلی آن یانی کمیسیومها ،دبیاخامه و شورا به تفصیل تشایح شده است .در قرامون
اساسی مصوب  58در رابطه طولی مجلش و شوران مگهبان ،باان مجلش هیچ راهی جرز تبایرت از
ماا شوران مگهبان باقی ممامد .امّا در جایان عمل به خاطا اعرم مخالفتهان مکار شوران مگهبان
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با مصوبات مجلش به دلیل مخالفت آمها با شاع و اصاار مجلش با ضاورت ایا مصروبات ،ایرا دو
مهاد در عمل رودررون یکدیگا قاار گافتند خهاشمی.)1387 ،
اخترفماا بیا مجلش و شوران مگهبان در مورد قامون اراضی شهان مصروب  13۶0و الیحره
قامون کار بیش از همه باوز کاد و دو اصطرح خضاورت -مصرلحت) را وارد سیسرتم قامومگرذارن
ما کاد که یکی از آمها ساامجام موجرب تشرکیل مهراد مجمرص تشرخیص مصرلحت مارام و محردود
کادن اعتبار تشخیص شوران مگهبان شد خمهاپور.)1374 ،
اخترفات موجود باع گادید تا رؤسان سه قوه و مخستوزیا وقت و ...طی مامهان خطاب بره
امام خمینی خره) از ایشان خواستهامد که باان حل عملی مسائل ،ماجاری را تایریا کننرد .در تراریب
 ،13۶۶ 11 17امام خمینیخره) فامان تشکیل مهاد مجمص تشخیص مصلحت ماام را صرادر ممودمرد.
مجمص تشخیص مصلحت ماام که در اواخا بهما  ۶۶تشکیل شرد ،در ابترداء امرا ،هرم در محردوده
موارد اخترف مجلش و شوران مگهبان به تشرخیص مصرلحت اقردام مریکراد و آن چره را کره بره
مصلحت اهم تشخیص میداد ،خواه مواف ماا مجلش و یا شروران مگهبران باشرد و یرا مارا ثالر ،
اعرم میکاد و هم به لحاظ اختیار قامومگذارن که امام راحرل بره آن تفرویض ممروده بودمرد ،بردو ًا
مبادرت به تصویب قوامیا از جمله قامون مبارزه برا مرواد مخردر ،قرامون تشردید مجرازات مراتکبیا
ارتشا ...و قامون تازیاات حکومتی میکاد .امرا بارداً امرام خره) در تراریب  ۶7 10 8طری مامرهان بره
اعضان مجمص ،ح قامومگذارن بدون را ازآن سلب ممودمد.
از ایا رو ،پش از قاموممند شدن مجمص ،طی همهپاسی و بازمگان قرامون اساسری در سرال  ۶8و
بااسراس اصرل یکصردودوازدهم قرامون اساسری «مجمرص تشرخیص مصرلحت مارام براان تشررخیص
مصلحت در مواردن که مصوبه مجلش شوران اسرمی را شوران مگهبان خرف موازیا شاع و یرا
قامون اساسی بدامد و مجلش با در ماا گافتا مصلحت ماام مارا شروران مگهبران را ترأمیا مکنرد و
مشاوره در امورن که رهبان به آمان ارجاع میدهد و سایا وظرایفی کره در ایرا قرامون ذکرا شرده
است ،به دستور رهبان تشکیل میشرود .اعضراء ثابرت و متویرا ایرا مجمرص را مقرام رهبران تایریا
میمماید .مقارات مابوط به مجمص توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبان خواهد
رسید» توییا مموده و مجمص مبادرت به تصویب قوامیا ابتدایی کاده است ،مایا قامون حر کسرب و
پیشه و ...ایا در حالی است که به عقیده باخی صاحبمااان ،ایا مگاامی وجود دارد که مجمرص بره
عنوان قدرت چهارم در عاض سه قوه مطاح باشد خشایاتی.)1380 ،
چنامچه مجلش متوامد ایاادات شوران مگهبان مسبت به مصوبه خود را ماتفص مماید و بره عبرارت
دیگا ،با مصوبه ساب خود اصاار ورزد ،در ایا صورت ،موضوع بنا به درخواست مجلش به مجمص
تشخیص مصلحت ماام ارسرال مری گرادد .در صرورت احرااز مصرلحت ،مصروبه مجلرش را تأییرد
میمماید و در ایا صورت ،پش از ارجاع آن به مجلش شوران اسرمی ،مجردداً مااحرل الزم مایرا
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ارسال باان رئیشجمهور و امتشار در روزمامه رسمی طی میشود.
رومد ارجاع مصوبات مجلش به مجمص تشخیص مصلحت ماام با اساس قامون آئیامامره داخلری
مجلش شوران اسرمی بدیا گومه اسرت کره «پرش از بارسری گرزارت کمیسریون کره در آن مارا
شوران مگهبان ملحوظ شده است و رأن گیران مسربت بره آن ،مصروبه مجردد ًا بره شروران مگهبران
ارسال میشود .اگا ایا مصوبه هنوز وافی به مااات شوران مگهبان مباشد ،مجدداً در مجلش مطاح
میگادد .در صورتی که مجلش با درمااگافتا حفظ مصرلحتمارام همچنران برا رأن خرود براقی
باشد ،رئیش مجلش مصوبه مذکور را بره مجمرص تشرخیص مصرلحت مارام ارسرال مریدارد .مجمرص
موظف است تنها در موارد اخترف و دیگا موارد مابوط به آن اظهارماا قطاری ممروده و گرزارت
آن را جهت طی مااحل بادن به رئیش مجلرش اعررم ممایرد» خمراده  202قرامون آئریامامره داخلری
مجلش شوران اسرمی).
 .4-3شورای عالی امنیت ملی
تامیا امنیت ملی و تدبیا باان حفظ آن مسلماً دغدغهخاطا ها ماام حکومتی است .مامروال در هرا
کشورن هیات یا شورایی از مقامات رده باالن حکومتی تشکیل مریگرادد و برا اتخراذ تصرمیماتی،
سای در هماهنگی مهادها و ساختارهان جاماه با مقوله امنیت میباشرند خمهاپرور .)1394 ،پیشرینهان
در خصوص شوران عالی امنیت ملی پیشینه وجود دارد .اما در قرامون اساسری  1358شروران عرالی
امنیت ملی وجود مداشت .در قامون اساسی  58ایا شورا با مرام شروران عرالی دفراع مرورد شناسرایی
قاار گافته است و در بازمگان ،اسم ایا شورا به شوران عالی امنیرت ملری توییرا کراد .و در اصرل
 110قامون اساسی ،قبل از بازمگان ،بدان تصایح گادیده بود.
همه ماامهان سیاسی دمیا با مباحثی همچون دفاع و سیاست خارجی و امنیرت سراوکار دارمرد و
از مهمتایا کار ویژههان دولتها تأمیا امنیت شهاومدان و همه افاادنست که در قلمراو سیاسری
آن دولت زمدگی می کنند .تأمیا امنیت بح مهمی است و در ماام جمهرورن اسررمی ایراان هرم
مهم بوده و به همیا دلیل ،در قامون اساسی  1358شوران عالی دفاع پیشبینی گادید .وظرایف ایرا
شورا متماکز با دفاع از ماام و موجودیت و امنیت ملی کشور بود .در طول ده سالی کره از امقررب
گذشت ،ارتباط شوران عالی دفاع با حوزههان مختلرف مشرخصترا شرد .لرذا ،هنگرام تجدیردماا
قامون اساسی ،پیاامون وظایف شروران عرالی دفراع در مجلرش برازمگان پیشرنهاد شرد کره حروزه
سیاست خارجی و داخلی و توط هها را در ابااد مختلف ماامی ،فاهنگی ،اقتصرادن و ...در بابگیراد
و عنوامش هم شوران عالی امنیت ملی شود .لذا ،سیاست خارجی ،امنیت داخلی ،دفاع و مسرائلی از
ایا قبیل در حوزه اختیارات ایا شورا قاار گافت.
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در اصل  17۶قامون اساسی ،اهداف و فلسفه شکلگیان شوران عالی امنیت ملی در صدر اصرل
بیانشده است و ایا اما جایگاه ویژهان را به ایا مهاد میدهد .باخری از مهادهرا فاابخشری و باخری
بخشی هستند و مهادهان فاابخشی جایگاه ویژهان دارمد .زیا ماا یک قوه و یکی از مهادهان ثرثره
کشور میستند و با تمامی قوا در ارتباطامد و جنبه سیاسی و حراکمیتی دارمرد .یکری از ایرا مهادهران
ویژه شوران امنیت ملی است که در قامون اساسی بیان شده است .ولری شروران عرالی امنیرت ملری،
فاابخشی میباشد؛ یانی فاا قوه و زیامجموعه یکی از ایرا قروا میسرت و زیامجموعره یرک بخرش
میست و ها سه قوه در آن دخالت دارمد ،مثل مهاد صداوسیما.
درسرت اسرت کره مارارت اصرلی برا رهبران اسررت ،ولری مارارت جزئری برا سره قروه هسررت و
زیامجموعه قوه مقننه و مجایه و قضاییه میست .شوران عالی امنیت ملی میز چنیا است .هاچند زیا
ماا رئیشجمهور است ،ولی ممیتوان آن را زیامجموعه یک قوه در ماا بگیایم ،چااکه از ها سره
قوه در آن حضور دارمد .قامون اساسی در اصل  57میگویرد «قروان حراکم در جمهرورن اسررمی
قضاییه ،مجایه و مقننه است» .اول میگوید قوان حاکم و ایاهرا بخرشهران اصرلی اسرت و دیگرا
بخشها را بیان مکاده است .قوان حاکم زیا ماا رهبان و رهبان عالیترایا مقرام کشرور اسرت و
فااتا از بخشها هست .عالیتایا مقرام رسرمی کشرور اول رهبران و بارد رئریشجمهرور هسرت و
بناباایا ،همه ایاها زیا ماا رهبان است
در اصل  17۶آمده است که مصوبات شورا باد از تأیید مقام رهبان قابلاجاا است .ماموالً مرا
ر در عراف حقروقی شرناختهشرده اسرت،
از قابلیت اجاا ،لزوم را متوجه می شرویم .چیرزن کره عمر ً
الزم االجاا بودن پش از تصویب مقام ماام رهبان است .مثرً در قامون مطبوعات در مراده  ۶وقتری
صحبتی باخرف مصوبات شوران عالی امنیت ملری امجرام شرود ،برا آن مشرایه باخرورد مریشرود؛
بناباایا ،مصوبات الزماالجاا هستند که باخورد با آن قابلیت اعمال دارد.
در سلسلهمااتب هنجارن کشور ،وقتی میگوییم سلسلهمااتب یانی یکری از هنجارهرا در ماتبره
باالتا است و هنجار بادن پاییاتا و هنجار دیگا پاییاتا و همیا رومد ادامه دارد .هنجرار اصرلی در
ماام سیاسی ما که مادم هم به آن رأن دادهامد ،اسرم اسرت کره اصرل  4قرامون اساسری هرم بره آن
اشرراره کرراده اسررت .باررد ،قررامون اساسرری اسررت و باررد ،فرراامیا رهبرران یررا احکررام حکررومتی و یررا
سیاستهان کلی مقام ماام رهبان .باد از سیاستها ،قامون عادن است کره طبر اصرل  58قرامون
اساسی توسط مجلش شوران اسرمی تصویب میشود .بناباایا ،در مارام جمهرورن اسررمی ایراان
مهاد شوران عالی امنیت ملی میز در اما قامون گذارن دخالت دارد و چه بسرا مصروبات آن فااترا از
مصوبات قامونگذار عادن قاار میگیاد.
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 .4مجالس قانونگذاری و سایر نهادها در کشور مالزی
مالزن بره لحراظ سراختار سرازمینی و درومری ،یرک دولرت فردرال ماکرب از دو بخرش ایراالت و
سازمیاهان فدرال میباشد که مجموعاً یک دولت را تشکیل میدهنرد خسراعد .)109 :1389 ،ایرا
کشور داران سیزده ایالت و سه سازمیا فدرال است که از میران آنهرا ،مره ایالرت داران سرلطان و
ریاست چهار ایالت مرکا ،پنامگ ،صباح و ساراواک ،با فامامدار یا وزیرا اعارم اسرت کره پادشراه
آنها را امتخاب میکند .سلطان رئیش تشایفاتی ایالرت و رئریش مرذهب اسررم در داخرل ایالرت و
مگهبان سنتهان ماالیی است .کواالالمپور ،پوتااجایا و البوآن میز سازمیاهان فدرالی ایا کشرور
را تشکیل میدهند خعباسی و جافان.)117-11۶ :1390 ،
کشور مالزن با وصف رسمیت دیا اسرم در ایا کشور ،در زماه دولتهان اسرمی است خمور
هفی اهلل )38 :2008 ،1ماام سیاسی ایرا کشرور برا دموکااسری پارلمرامی اسرتوار و داران حکومرت
سلطنتی مبتنی با قامون اساسی یا مشاوطه سلطنتی اسرت .قردرت قامومگرذارن در دسرت پارلمران و
قدرت اجاایی در اختیار هیأت وزیاان و در رأس آن مخست وزیا قاار دارد .پادشاه توسط شروران
سلطنتی یا شوران پادشاهان خمتشکل از سرطیا مه ایالت مالزن) و ها پنج سال یک برار از میران مره
سلطان ایالت مالزن امتخاب میشود .ون عالیتایا مقام رسمی کشور است ،ولری داران اختیرارات
محدودن بوده و در واقص ،بیشتا مقش تشایفاتی دارد.
مالزن کشورن است با ساختار دموکااسی پارلمامی که زیا ماا پادشاه به عنروان رئریش کشرور
اداره میشود .بدلیل اینکه کشور به شیوه فدرالیسرم اداره مریشرود ،پارلمران دو مجلسری مریباشرد.
پارلمان مماد دموکااسی دولت است که مناکشکننده خواست مادم از طایر امتخراب مماینردگان
خرود مرریباشرد .پارلمرران اصررلیترایا مهرراد قرامونگررذارن در کشررور مرالزن مرریباشرد و ایررا مهرراد
قامونگذارن متشکل از سه رکا می باشد .ایرا سره رکرا عبارتنرد از :پادشراه ،مجلرش مماینردگان،
مجلش سنا.
 .1-4مجالس قانونگذاری
 .1-1-4مجلس نمایندگان
در مرالزن ،مجلرش مماینردگان ماجرص قامومگرذارن و مارارت اسرت و دوره آن همامنرد بسریارن از
کشورهان غابی از جمله امگلیش ،فاامسه و آلمان پنج سال است .اعضان ایا مجلش پش از امجرام
یک امتخابات عمومی ،به صورت تک مام و یک ماحلهان و با اسراس اکثایرت مسربی آران مرادم
امتخاب میشومد .حزبی که اکثایت اعضا را در مجلرش مماینردگان داشرته باشرد ،دولرت فردرال را
. Nurhafilah
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تشکیل خواهد داد .در پایان ها دوره ،مجلش منحل و بره عضرویت تمرامی مماینردگان خاتمره داده
میشود .باید در خرل شش روز پش از امحرل مجلش ،امتخابات عمومی باگزار گادد و در مردت
یکصدوبیست روز ،ممایندگان باان تشکیل جلسه از سون پادشاه فاا خوامده شومد.
اجرسیه مجلش که یک سال به طول میامجامد و همامند امگلستان با سخناامی پادشراه آغراز بره
کار میکند و طی دوره  5سال ،پنج اجرسیه یک ساله دارد .در ایا جلسه سخناامی ،دولرت بامامره
قامومگذارن خود را مطاح میمماید .ایا جلسه زمامی که پارلمان تاطیل میشود ،پایان مرییابرد .در
لوایحی که در طی ایا جلسه مطاح ولری بره تصرویب ماسرد ،تصرویب آن بره جلسره باردن منتقرل
میشود .پارلمان باید مجدداً در مدت شش مراه از آخرایا مشسرت در جلسره قبلری ،تشرکیل جلسره
آینده را اعرم و از اعضراء دعروت بره عمرل آورد .ایرا فاآینرد ترا امحررل مجلرش ادامره مرییابرد
خهاردینگ.)95 :199۶،1
به مناور جلوگیان از امتخابات میاندورهان ،پیش بینری شرده اسرت کره اگرا عضرو پارلمران از
کاسی خود بنا به ها دلیلری در مجلرش مماینردگان اسرتافا دهرد ،بره مردت  5سرال از عضرویت در
مجلش رد صرحیت میشود .طب قامون اساسی ،کاسری خرالی بایرد از طایر باگرزارن امتخابرات
میاندورهان مجلش ممایندگان و یا امتصاب در مجلش سنا در مدت  ۶0روز پرا شرود خهاردینرگ،2
)93 :199۶
مجلش ممایندگان یکی از دو مجلش مالزن میباشد که ممایندگان مادم طی یک امتخاب باان
مدت  5سال امتخاب میشومد .و باد از پایان دوره منحل میگرادد .البتره ،پادشراه میرز حر امحررل
پارلمان را دارد .از آمجایی که کشور مالزن سالیان متمادن جز مستاماه امگلستان بوده است ،باد از
استقرل میز با ساختارهایی شبیه همان کشور اداره میشود .در امگلستان ،پادشاه ح امحرل مجلرش
را دارد .مماینرردگان مجلررش از مصررومیت و آزادن در گفتررار و اعمررال خررود در مقررام مماینرردگی
باخوردار می باشند ،اما کمیتره حقروق و آزادن مجلرش ایرا حر را دارد کره مماینردگان را مرورد
مواخذه قاار دهد .ممایندگان در خارا از مجلش و رفتارن خارا از چارچوب ممایندگی مصومیت
مدارمد و در صورت ارتکاب جام علیه امنیت ملی ،توهیا به پادشاه فدرال یرا هشرت پادشراه دیگرا،
مقام ممایندگی از آمان سلب خواهد شد .مجلش سنا و ممایندگان ها دو آییامامه مستقل باان خرود
دارمد .ممایندگی داران مصومیت میباشند .و باان امرورن کره در مقرام مماینردگی ایفرا کرادهامرد،
قابلیت شکایت و تاقیب را مدارمد.
از آن جایی که احزاب مقش بسیار مهمی در ایا کشور ایفا میکنند ،و حزب حاکم در مجلرش
دولت و قوه مجایه را در اختیار دارد ،میتوان گفت مجلش همان قوامینی را تصرویب مریکنرد کره
1. Harding
2. Harding
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دولت بدامها میازمند است .باان ممایندگی مجلش شاایطی را قامون تاییا مموده است:
 حداقل سا  21سال ،عاقل بودن ،دارا بودن تابایت مالزن ،ورشکسته مبودن ،عردم شرول دوم،عدم ارتکاب به جاایم کیفان.
ممایندگان مجلش باید قبل از جلوس با کاسی پارلمان ،در باابا رئیش مجلش سوگند یاد کنند
و حافظ قامون اساسی باشند .مخست وزیا فادن است که از طاف پادشاه امتخاب میگادد و داران
بیشتایا حمایت از سون ممایندگان دیگا باشد خقامون اساسی مرالزن ،اصرل  )43و از جبهره اقلیرت
فادن که بیشتایا محبوبیت را دارا باشد ،به عنوان رئیش اپوزسریون منصروب مریگرادد و مجلرش
ممایندگان توسط رئیش مجلش که از سون ممایندگان احزاب امتخاب میگرادد و دو ماراون اداره
میشود .مجلش ممایندگان از کمیتههایی باان امجام دقی و تخصصی امور تشکیل شده:
 کمیته امتصابات :از رئیش مجلرش و شرش مماینرده تشرکیل شرده کره یکری از وظرایف آمهرا،اطرعرسامی پیاامون مماینده یا ممایندگامی که به عضویت کمیتهها درآمدهامد.
کمیته امور مالی :ایا کمیته  11یا دوازده مفا عضو دارد که ماارت با دولت از جهرت بودجرهتنایمی و بارسی ارگامها و سازمامهان بزرر که از جهت امور مالی به مجلش ماافی میشومد.
ماارت و بارسی گزارت محققیا پیاامون اصل  107قامون اساسی.کمیته آئیامامه :برفاصله باد از تشکیل مجلش تشکیل میگادد و آئیامامه تشکیل جلسات رابا عهده دارد.
 کمیته مجلش :وظیفه ارائه راهکار و پیشرنهاد بره رئریش مجلرش را دارد .در جهرت ارائره بهتراخدمات رفاهی و تفایحی ممایندگان مجلش ،راهکارهایی را ارائه میدهد.
کمیته حقوق و آزادیها :ایا کمیته همان کمیته اماباطی میباشد که در جهت رفتار و عملکرادممایندگان فاالیت میمماید .ح احاار ممایندگان و صدور بیامیه را میز دارد.
 .2-1-4مجلس سنا
امتخابات مجلش سنا به صورت همگامی میست و شمار مماینردگان آن از مجلرش مماینردگان کمترا
است .ایا مجلش داران  ۶8عضو است 2۶ ،مفا از آمها توسط شوراهان ایالتی قامومگذارن امتخراب
میشومد که  2مفا از ها ایالت بدون در ماا گافتا امدازه ،اهمیت خایالت) میباشند .ایا افااد مبایرد
به طور همزمان ،عضو شوراهان قامومگذارن ایالتی هم باشند 42 .عضو دیگا همامنرد مجلرش اعیران
امگلیش با مشورت و توصیهن دولت توسط پادشاه مصب میشومد و باید افاادن باشند که خردمات
عمومی باجسته و شاخصی امجام داده یا در حافرههرا ،تجرارت ،صرنات ،کشراورزن ،فاالیرتهران
فاهنگی یا خدمات اجتماعی به عنوان مخبه شناخته شده باشند ،یا مماینده اقلیتهان قرومی باشرند و
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یا مماینده منافص و منویات بومیان باشند .از سال  ،1984دو مفا از اعضان منتخب براان مماینردگی از
سون قلماو فدرال امتخاب میشومد .دورهن تصدن ممایندگی سناتورها باان مدت  3سال میباشد
و امحرل پارلمان همامند دیگرا کشرورهان داران مارام دومجلسری در ایرا مجلرش تراثیان مردارد.
همچنیا ،یک سناتور ممیتوامرد بریش از یرک دوره در ایرا مهراد ،تصردن داشرته باشرد خعباسری و
جافان.)119 :1390 ،
مجلش سنا باالتایا مجلش ممایندگی مادم در مالزن میباشد که  70سناتور عضرو دارد .براان
عضویت مجلش سنا ،شاایط ذیل ضاورن میباشد:
 حداقل سا  30سال عاقل بودن دارا بودن تابایت مالزن ورشکسته مبودنمداشتا سابقه زمدان یکسال یا بیشتادوره ممایندگی در مجلش سنا سه سال میباشد که قابلیت تمدید باان یک دوره را دارا مریباشرد.
امحرل مجلش ممایندگان توسط پادشاه تاثیان با مجلش سرنا مخواهرد داشرت .یکری از وظرایف و
کارکاد مجلش سنا ،بارسی دوباره لوایح و طاحهان مجلش ممایندگان میباشد.
درباره تجدیدماا در قامون اساسی ،مجلش سنا داران ح وتو میباشرد و طبر اصرل  58قرامون
اساسی باان تجدیدماا در قامون اساسی ،ران دو سوم مماینردگان هرا مجلرش ضراورن مریباشرد.
کمیتههان مجلش سنا ،همامند مجلش ممایندگان و با همران شراح وظرایف مریباشرند .مجلرش سرنا
داران آییامامه داخلی و مستقل از مجلش ممایندگان میباشد.
 .3-1-4پادشاه
پادشاه از میان شوران سرطیا مهگامه کشور باان مدت  5سال امتخاب میگادد .پادشاهشان رئریش
کشورن را دارا میباشد .پادشاه ریاست مجلسیا را باعهده مدارد ،اما در آغاز کار ها دوره پارلمان
در جمص ممایندگان به ایااد سخناامی و بیان رهنمودها و فاامیا سلطنتی میپرادازد .افتتراح جلسرات

پارلمان مالزن در ها دوره به عهده پادشاه میباشد .پادشاه در ها دوره افتتاحیه مجلش ،چرارچوب-
هرران رشررد و توسرراه ملرری مررالزن را بیرران مرریدارد و برره مرروعی بررا ایررااد سررخناامی ،خررطمشرری و

سیاستگذارن کرمی را تاییا می ممایرد .پادشراه در امرا تقنریا دخرالتی مردارد ،امرا بانروان رئریش
کشور ،موافقت مهایی خود را با قامون اعرم میدارد.
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 .2-4سایر مراجع و نهادها
 .1-2-4قوه مجریه
یکی از مهادهایی که در عاصه قامونگذارن داران صرحیت میباشرد ،قروه مجایره مریباشرد ،امرا
صرحیت مجایه ،صرحیت استثنایی و خاص میباشد و به موجب قامون ایجاد شده است .عمل قوه
مجایه در حکم قامونگذارن مریباشرد خقاضری .)138۶ ،در سراختار سیاسری مرالزن ،مخسرتوزیرا
رئیش دولت به شمار میرود .با اساس قامون اساسی مرالزن ،پادشراه مریتوامرد یکری از مماینردگان
مجلش مالزن را که از مقبولیت الزم در مجلش ممایندگان ایا کشرور باخروردار اسرت ،بره سرمت
مخستوزیان امتخاب مماید .مدت زمان دوره دولت در مالزن حداکثا پنج سال اسرت کره برالطبص،
مخستوزیا میز از زمان تشکیل مجلش جدید امتخاب میشود .با توجه به جایگراه مخسرت وزیرا در
مجلش ممایندگان و میزان مقبولیت ون در مجلش باان امتخاب ایا پست ،میتروان اذعران داشرت
دولت مقش مهم و اثاگذارن را در فاایند وضص قامون با عهده دارد .و به موعی مجایه پارلمرامی در
ایا کشور حاکم میباشد.
 .2-2-4قوه قضاییه
دستگاه قضائی یا قوه قضائیه مالزن یکی از قوان سهگامه حکومتی در ایا کشور اسرت کره مجرزا و
مستقل از دو قوه دیگا یانی اجاایی و تقنینی عمل میمماید و کرارکاد اصرلی آن ،تضرمیا اجراان
قامون اساسی و تحق عدالت با اساس قوامیا حاکم با کشرور اسرت .عرروه برا ایرا ،رسریدگی بره
اخترفات قامومی میان افااد ،و بیا دولت و افااد میز وظیفه اصرلی دسرتگاه قضرائی مرالزن بره شرمار
میرود .از جمله وظایف دادگاه هان مرالزن ،تفسریا قروامیا اسرت .ایرا قروه ،بانروان مارام حقروقی
شناخته میشود و اعضان آن شامل قضات و دادرسیا میباشرند کره مامروال توسرط رئریش کشرور
خپادشاه) منصوب میگادمد .ایا افااد ماموال وظایف خود را در دادگاهها امجام میدهند و با دیگا
بخشهان کشور مامند پلیش در اجاان قامون همکارن میممایند .در مجموع ،مقش اصلی قوه قضائیه
مالزن ،تفسیا قوامیا ،صدور احکام مردمی ،رسریدگی بره دعراون کیفران ،اسرتماع و رسریدگی بره
پاومدههان استیناف ،صدور آراء مابوط به خامواده و صدور احکرام بازداشرت از جملره مقرشهران
اصلی قوه قضائیه مالزن میباشد .دادستانکل در مالزن داران وظایفی به شاح ذیل میباشد:
 ارائه مشاوره حقوقی به دولت و مهادهان وابسته به دولرت در زمینره تمرامی جنبرههران قروامیابیاالمللی و تاهدات بیاالمللی مالزن در عاصه بیاالملل
 همسویی و تطبی قوامیا داخلی مالزن با اسراس تاهردات بریاالمللری ایرا کشرور بره قروامیابیاالمللی
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 کمک به تدویا و تصویب قوامیا ذیابط با اساس تاهد مالزن به مااهدات بیاالمللی ارائه مشاوره حقوقی در زمینه تمامی بخشهان حقوقی بجز قوامیا بیاالمللری و قروامیا اسررم،با اساس موضوع محوله از سون دولت
 کمک به تفسیا قوامیا در صورت تقاضان دولت تهیرره پرریشمررویش یررا بارسرری اسررناد قررامومی یادداشررتهان حقرروقی ،موافقتنامررههررا و یادداشررتتفاهمهان امضاء شده از سون دولت به مناور تضمیا منافص دولت
 ارائه مشورت درخصوص موضوعاتی که دولت قصد تنایم و تهیه پیشمرویش لروایح قرامومیجهت اماکاس تصمیم اصولی دولت و ارائه آن به مجلش جهت تصویب را دارد
 حضور در پارلمان در صورت تقاضا از وزیا کابینه به مناور ارائه کمکهان حقوقی ارائه مشاوره حقوقی از مناور قوامیا اسرمی در ارتباط با موضوع مورد تقاضا از سون دولت ارا ئه هاگومه ماا از مناا قامون اسرم در قبرال اسرناد قرامومی مامنرد کنوامسریون ،مارامرت ،وقوامیا پیشنهادن دولت
 تدویا و اصرح قوامیا کلیدن و قوامیا فاعی الیحه قامومی به زبان ملی خمریو) و امگلیسی اظهارماا پیاامون تدویا قوامیا کلیدن و قوامیا فاعی فااهم کادن پیشمویش الیحه قامومی به زبان ملی و امگلیسی به مناور طاح در مجلشکمک به وزارتخامهها و دیگا مهادهان دولتی در اما طاح الیحه قامومی در مجلش فااهم کادن مسخه مهایی قامون مابوطه جهت امضاء پادشاه فااهم کادن متا قوامیا کلیدن و قوامیا فاعی به مناور اعرم رسمی آن در روزمامه دولتی تاجمه قااردادها ،موافقتنامههان داخلی و بیاالمللی ،اسناد و مدارک حقروقی دیگرا از زبرانامگلیسی به زبان ملی و بالاکش .بازبینی و مطالاه قوامیا منسوخ و از رده خاراشده.
دادگاه فدرال عالیتایا دادگاه در مالزن به شمار میرود و مقا آن در کاخ دادگسرتان اسرت.
دادگاه فدرال با اساس ماده  12قامون اساسی ایا کشور تأسیش شده است .ایا دادگاه پش از قبول
درخواست تجدیدماا ،صرحیت رسیدگی به تمرامی پاومردههران مردمی و یرا کیفران کره توسرط
دادگرراه تجدیرردماا تصررمیمگیرران شررده اسررت را دارد و رأن مهررایی از سررون ایررا دادگرراه صررادر
میگادد .یکی از کارکادهان اصلی دادگاه فدرال ،تشخیص اعتبار قوامیا مصوب در مجلش ملری
و یا مجالش ایالتی است .دادگاه فدرال همچنیا صرحیت رسیدگی به اخرترف میران ایالتهران ایرا
کشور و یا اخترف میان دولت ماکزن و ایالتها خماده  128قامون اساسی) را دارد .دادگاه فردرال در
واقص باخواسته از قامون اساسی است و واجد صرحیت تام و مهایی در تاجمه و تفسیا قامون اساسری
مالزن میباشد .ماده  130قامون اساسی مالزن بیان میدارد کره پادشراه مریتوامرد از دادگراه فردرال
بخواهد ماات را در مورد مفاد قامون اساسی در جلسه رسمی دادگاه اعرم مماید.
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نتیجهگیری
کشور ایاان و مالزن بنا به اصول حاکمیت سیاسی و آرمانهان اجتماعی و تراریخی خرود اهردافی
را پیشبینی و در اصول قامون اساسی خود درا کادهامد .به ایا جهت ،بیشترایا تفراوت در میران
کشورهان مورد مقایسه را میتوان در ساختارها و تشکیرت مجالش قامونگذارن از تک مجلسری،
دو مجلسی ،و مهادهان ماظا با قوان مقننه و باضاً تفاوت در شیوهها و فاآیندهان رسریدگی تقنینری
بارسی کاد .از ماا مطالاه ،ماام جمهورن اسرمی که ماامی میمهپارلمامی -میمهریاستی میباشرد و
مقایسه آن با ماام پارلمامی مالزن به دست میآید که قابل تأمل اسرت .اولریا مکتره ایرا کره شرکل
دولت ،اعم از پارلمامی ،ریاستی ،میمهریاستی ،مقش بسرزایی در مطالاراتی از ایرا دسرت دارد .مکتره
مشتاک در غالب ایا ماامها آن است که اختیار پیشنهاد از سون ممایندگان مجلش خیا مجلسریا) و
دولت ،از حی موضوع ،شاایط و فاایند بارسی پیشنهادات متفاوت است .در ماامهان پارلمرامی و
میمررهریاسررتی ،ایررا رویرره اماطرراف بیشررتان دارد و دولررت در کنررار پارلمرران مرریتوامررد مبتکررا و
پیشنهاددهنده قامون باشد .مکته دیگا جایگاه شایات در تدویا قامون مریباشرد کره در ایراان طبر
اصل  4قامون اساسی ،کلیه قروامیا و مقرارات بایرد برا اسراس مروازیا اسررم باشرد ،امرا در مرالزن
شایات جایگاهی در تدویا قروامیا مردارد و قروامیا عافری مریباشرند و در اجراان قروامیا شراعی
دادگاه و محکمهان باان مسلمامان وجود دارد .در پایان باید بیان داشت که در قامونگذارن مالزن
مصلحتامدیشی در قوه تقنیا مشخص گادیده است و در صورت حدوث اخرترف بایرد در خرود
قوه تقنیا ایا مشکل رفص گرادد .امرا در ایراان مصرلحتامدیشری در صرورت حردوث اخرترف در
خارا از قوه تقنیا در ماا گافته شده است و مهادن مسرتقل بنرام مجمرص تشرخیص مصرلحت مارام
تاسیش گادیده است تا به اخترف بیا مجلش شوران اسرمی و شوران مگهبان رسیدگی مماید.
تشکر و قدردانی
پژوهشگاان ،از عزیزامری کره در فاآینرد ویااسرتارن ادبری و صرفحهآرایری ایرا مقالره همکرارن و
راهنمایی داشتند ،کمال تشکا و امتنان را دارمد.
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