
 
 تفکیک قوا در نظام سیاسی اسالم و جمهوری اسالمی ایران

 
 1آراسته جوان نیحس

 )30/1/95: یینها رشیپذ خیتار - 25/4/93:همقال افتیدر خیتار(

 
 چکیده

، "جـان الک  "،  "بزهـا   تومـاس "اندیشه تفکیک قـوا کـه از سـوی اندیـشمندانی چـون              
هـای سیاسـی وارد و     ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام     "روسو" و   "منتسکیو"

تـوان   امروزه کمتـر کـشوری را مـی       . در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد       
اسـاس تفکیـک قـوا سـامان      ـ بر  هرچنـد بـه صـورت ظـاهر    ـیافت که ساختار خود را  

 بـاره  ایـران در   نظام جمهوری اسالمی  موضع  این مقاله به دنبال بررسی      . نبخشیده باشد 
جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسـالم اسـت، ابتـدا                از آن . استتفکیک قو 

 اسـالم بـه     نظـام سیاسـی   آیا تفکیـک قـوا در       داد که   باید به این پرسش کلیدی پاسخ       
 افزون بر اشکاالت نظری و عملـی کـه ایـن نظریـه بـا آن              رسمیت شناخته شده است؟   

مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسالم فلسفه اصلی تفکیک قـوا                
ه رسمیت  شناسد؛ جمهوری اسالمی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را ب          را به رسمیت نمی   

تفکیـک قـوای بـه      . شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده اسـت            
انطبـاق   قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسـالم          57رسمیت شناخته شده در  اصل       

خود را بر اندیشه تفکیک قوای  دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است
 .جمهوری اسالمی تحمیل کند
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 مقدمه
 که در حقوق عمومي  استیفلسفه سیاسدر  یاز مباحث اساس ییک 1نظریه تفکیک قوا

پیشینه مباحث مربوط به تفکیک  .و حقوق اساسي نیز مورد توجه جدي قرارگرفته است
از قرن هفدهم . ]188ـ187، ص 3[گردد   ميباز ارسطو يها قوا به یونان باستان و اندیشه

و ) 1704ـ1632(، جان الک )1679ـ1588(بز ها به بعد، اندیشمندانی چون توماس
تفکیک قوا را با رویکردی جدید ) 1755ـ1689(نظریه پرداز معروف فرانسوی، منتسکیو 

 . مطرح کردند، روسو نیز پس از منتسکیو همین اندیشه را پی گرفت
. مورد توجه قرارگرفتتقسیم کار و توزیع وظایف  آغاز تنها به عنوان تفکیک قوا در

هر حکومت داری سه قدرت است و قانونگذار «: به عنوان نمونه، ارسطو معتقد بود
نخستین این سه قدرت، ... یک از این سه قدرت را بازشناسد  خردمند باید حدود هر

ها به   است؛ دومین آنباره مصالح عامیأتی است که کارش بحث و مشورت دره
شود؛ سومین  فرمانروایان و مشحصات و حدود صالحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می

این تفسیم وظایف، رفته . ]188ـ187، ص 3[» گیرد قدرت، کارهای دادرسی را دربرمی
رفته در سه حوزه تقنیني، اجرایي و قضایي حکومت مطرح و در مراحل بعدی، بر 

های مختلفی  اما منتسکیو در قسمت.  از یکدیگر تأکید داشتها حوزهکارکرد مستقل این 
 به ویژه کتاب یازدهم آن، دیدگاه خود در زمینه تفکیک قوا را "روح القوانین"از کتاب 
 تمرکز فلسفه اصلي تفکیک قوا در نظر او، جلوگیري از. ای دیگر شرح و بسط داد به گونه

 ا تمرکز قدرت، به استبداد و فساد منجراست، زیرقدرت در دست یک شخص یا گروه 
؛ در استبراي مهار و کنترل قدرت  یروشتفکیک قوا در حقیقت شیوه و . خواهد شد

پذیرد و از رهگذر   مياین شیوه، مهار قدرت بوسیله سرشکن کردن و توزیع آن صورت
هاي محدود و شرح وظایف  با اختیارات و صالحیت حکومت یقواتفکیک قوا است که 

شود که قدرت دیگري را  از سوی دیگر، چون قدرت زماني مهار مي. کنند  ميین عملمع
این  دیگر قوا بر یکنظارت ، )اصل مهار قدرت به وسیله قدرت(در مقابل خود ببیند 

 .صیانت خواهد شد مردم یها ی از حقوق و آزادهدف را محقق خواهد کرد و در نتیجه،
گاهي از موضع نظام سیاسي اسالم و نظام جا که هدف اصلي این مقاله، آ از آن

ي مختلف مربوط به ها جمهوری اسالمی ایران نسبت به تفکیک قوا است، بررسي دیدگاه
نظریه تفکیک قوا، تحوالت و سیر تاریخی این نظریه در اولویت نبوده، تنها دیدگاه 

 .گیرد مورد بررسی قرار می» منتسکیو«
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  تفکیک قوا در خاستگاه اصلی آن: یکم
 منتشر شد، پس از ذکر تقسیم 1748 که در سال "روح القوانین"در کتاب منتسکیو 

: کند  ميگونه بیان قواي حکومت به سه قوه، آثار شوم ادغام این قوا در یکدیگر را این
شخص واحد یا یک و در اختیار مخلوط شد  همدیگر ه قوه مقننه و قوه مجریه بیوقت«

 وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ی دیگر آزاد، گرفت قرار، که زمامدار هستندیهیأت
ترسید که آن شخص یا هیأت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا 

 وجود ی باز هم آزاد، همچنین اگر قوه قضایی از قوه مقننه و مجریه مجزا نباشد.بگذارد
 ی و وقت. خودسرانه خواهد بود،د افرای و آزادیزندگنسبت به که اختیار  ، چه آنندارد
ن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بودیقاض اگر یک فرد .  خود مقنّ

 که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا ییا هیأت
جرا بگذارد و هم  را به موقع ای هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومیباشد، یعن

اختالفات بین افراد را حل و فصل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه چیز از 
 . ]297ص، 30 [» رود یبین م

خواه ( قدرت تمرکز یطرف از دارد، قدرت و اقتدار به نیاز حکومت که تردیدی نیست
 طبیعتِ زیرا ؛گردد یم طغیان و فساد باعثبه طور معمول  )نهاد یک یا فرد یک در

 . است یآور فساد ، و احساس بی نیازیقدرت
 1788مصوب (قانون اساسی آمریکا به عنوان اولین قانون اساسی مدون جهان 

به صورت ) 1791(و تصویب قانون اساسی فرانسه به فاصله سه سال پس از آن ) میالدی
 . کامل از اندیشه تفکیک قوای منتسکیو تاثیرپذیرفتند

 
 فکیک قوادالیل ت. الف

 :تفکیک قوا می تواند مستند به دو دلیل باشد
جا که طبیعت بشر به سلطه و   از آن.جلوگیري از استبداد و فساد قدرت. 1

استبداد تمایل دارد و قدرت، زمینه آن را فراهم می آورد، برای جلوگیری از استبداد باید 
قرار گیرد، از آن سوء اگر تمام قدرت در دست یک فرد یا گروه . به تفکیک روي آورد

 یسیاس یها نظام دراستفاده خواهد کرد و استبداد حاکم خواهد شد، به همین دلیل 
 جهت در یقضای و یاجرای ،یتقنین گانه سه یقوا به حکومت یقوا تفکیک ،ساالر مردم

برایند تفکیک قوا، تضمین حقوق و . است گرفته قرار توجه مورد یدمکراس تضمین
 .]377، ص22[ خواهد بودي مردم ها آزادی
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 گـستردگي و پیچیـدگي امـور کـشور بـه شـکل              .تقسیم کار و کارآمدي حکومت    . 2
 طبیعی، سبب می شود تا وظایف حکومت نیز متنوع و متعـدد باشـد و ایـن امـر ایجـاب               

از دیرباز ایـن وظـایف   . کند که حکومت برنامه خود را به صورت تخصصي سامان دهد           مي
بـه عبـارت    . انـد  امل حوزهای تقنینی، اجرائی و قـضائی شـده        بندی کلی، ش   در یک دسته  

دیکر، توزیع قدرت بر حسب وظایف صورت گرفته و هریک از قواي سه گانـه بـا تقـسیم                   
 .]121ـ120، ص27[ شوند  ميکاری که انجام داده اند، به وظایف خویش مشغول

، جلوگیری فلسفه اصلی تفکیک قوا در دیدگاه منتسکیو و بسیاری از متفکران غربی
 و دشو یم حفظ قدرت اصل هم قوا، تفکیک با. از استبداد و سوء استفاده از قدرت است

 توازن و تعادل لهأمس قوا، تفکیک کنار در. شود یم یجلوگیر آن فاسد پیامدهای از هم
 چیره یدیگر بر قدرت یک تا است گرفته قرار توجه مورد یسیاس یها نظام در نیز قوا

 .]299ص، 30 [دکن مهار را رتقد قدرت، و نشود
 
 برداشتهای مختلف از تفکیک قوا. ب

از یک منظر، تفکیک قوا تنها . در مورد جایگاه تفکیک قوا دو دیدگاه مخالف وجود دارد
دیدگاه دیگر متعلق به کسانی است که معتقدند . روشی برای مهار و کنترل قدرت است

زش متعالی است، بدون آن که تفکیک قوا به خودی خود یک اصل اساسی و یک ار
 ]106، ص4[. ارزش آن را به گرفتن نتیجه یا هدفی خاص وابسته کنند

 
 تفکیک قوا به مثابه روش. 1

 یااصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه چه  آندر نظریه تفکیک قوا 
م  قدرت متراکمانع از به وجود آمدنتفکیک قوا روشی است که . یک شخص است

 قوا روش، در این .کند ی مردم محافظت میها  از حقوق و آزادی، و از این طریقشود می
این .  جلوگیری شودشهروندانشوند تا از تعرض به حقوق  از همدیگر مستقل فرض می

مطالعه بسترها و شرایط تاریخی طرح نظریه . تلقی، برداشت متعارف از تفکیک قواست
. کند را تقویت میهمین برداشت از تفکیک قوا ، ی غربیها تفکیک قوا در اندیشه

 و بعضی دیگر از حقوقدانان معاصر معتقدند که تفکیک قوا چیزی جز طبقه "دوالپرادل"
بر این اساس، اصل تفکیک قوا خود بخود دارای . ]186، ص22[نیست بندی وظایف 

ه حفظ های مهمتر ک ای است در خدمت اصول و هدف ارزش درون ذاتی نبوده، وسیله
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ساالر میانه رو، از جمله  های فردی، پیش گیری از استبداد و ایجاد حکومت مردم آزادی
 . ]194، ص22[آنان است 

تأمل در اندیشه منتسکیو تایید کننده همین رویکرد بوده، گویای آن است که اگر 
تر و کارآمدتر برای رسیدن به این هدف پیدا شود، اندیشه تفکیک قوا  روشی مناسب

 .های دیگری بروز و ظهور یابد تواند به شکل می
توان اصلی حقوقی تلقی کرد و بیش از آن که  با این نگرش، تفکیک قوا را دیگر نمی

ای است  ای است مربوط به علم سیاست و شیوه به علم حقوق ارتباط پیداکند، نظریه
 .برای اعمال مناسب قدرت دولت

 
  تفکیک قوا به مثابه ارزش. 2

ذاتي قائل ارزش  تفکیک قوابرای  ه که اشاره شد، نظریه پردازانی چون منتسکیو،گون همان
 ی، جلوگیری فردهای ی حفظ آزادچون يفاهدادر خدمت آن را به خاطر آن که  نبودند و

هاي مردمي است، مورد توجه قراردادند؛ ولی این نگرش  حکومتبرپایي  و یاز خودکامگ
ای که برای  ی مورد پذیرش قرارگرفت، به گونهبعدها از سوی برخی به صورت افراط

تفکیک قوا نوعی قداست ذاتی قائل شدند و در برابر تفکیک قوا، نه به عنوان یک ابزار و 
نمونه . وسیله، بلکه به عنوان امری که دارای مطلوبیت ذاتی است، سر تعظیم فرود آوردند

. سراغ گرفت 1789 سال "ناعالمیه حقوق بشر و شهروندا" 16ماده توان در  آن را می
 نه حقوق تضمین و ، که در آنیا هر جامعه«: بازتاب آن نظریه در این اعالمیه، چنین است

نقدی که بر این ماده وارد . » نیستی قانون اساسینه تفکیک قوا برقرار شده باشد، دارا
 راهی است این است که تفکیک قوا لزوما در اندیشه مبارزه با تمرکز قدرت نیست، بلکه

نظریه تفکیک قوا «برای به سامان رسیدن بهتر امور مردم و تکالیف زمامداران است؛  
. برخالف برداشتی که خود منتسکیو از آن داشته، مبدل به یکی از جزمیات شده است

کس به قدر  هیچ... علوم سیاسی جدید باید گریبان خویش را از چنگ آن رها کند 
 .]296، ص20[» اساسی بت بسازد، بیزار نبودکه از قانون  منتسکیو از این

 
  اسالم نظام سیاسي در قوا تفکیک. دوم

ها پیش از آن که در اندیشه  استفاده از قدرت و دغدغه نسبت به آن، قرننگرانی از سوء
لّا«: متفکران غربی مطرح شود، در قرآن کریم این چنین مورد توجه قرارگرفته است نَّ کَ  إِ
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نْسانَ نْ. یغلَیَطْ اإلِ آهُ أَ ن رَ کند همین که  ؛ البته انسان سرکشی می)6ـ7 :علق(» یاسْتَغْ
 . خود را بی نیاز پندارد

بینی  در جهان. مبارزه اسالم با هرگونه اقدام ظالمانه و استبدادی نیاز به اثبات ندارد
ها  اسالمی، آفرینش به عدل بر پاشده و برپایه عدالت تکوینی، عدالت تشریعی از انسان

ثروت، شهرت و . مطالبه شده است تا میان تشریع و تکوین، همسویی وجودداشته باشد
رو، قرآن با ثروت طلبی، شهرت  قدرت از دیدگاه قرآن کریم لغزشگاه انسان است و از این

کند  هم تکاثر را سبب هالکت انسان معرفی می. طلبی و قدرت طلبی مبارزه کرده است
 را به عنوان مصداق بارز ثروت اندوزی و انسان جویای "ارونق"و هم نابودی ) 1: التکاثر(

 در بیشتر موارد "قدرت"). 81ـ76: قصص(زند  نام و نان، برای عبرت آدمیان، مثال می
مولود ثروت و شهرت است و اگر اسالم چندان روی خوشی نسبت به این دو نشان نداده، 

اشاره به . خته و طغیانگری استها نوعا قدرت افسار گسی بدان جهت است که رهاورد آن
با همین هدف ) 43:طه(ها و نمردودها در قرآن کریم  گری فرعون استبداد و طغیان

براین اساس، با مفروض گرفتن محکوم بودن هرگونه طغیانگری، . صورت گرفته است
عدالتی در اسالم، مسأله تفکیک یا تمرکز قدرت در نظام سیاسی را از دو منظر  ظلم و بی

 .بررسی اصول و مبانی؛ بررسی آراء اندیشمندان اسالمی: سی می کنیمبرر
 
 بررسي اصول و مبانی . الف

 ربوبیت خلقت، مالکیت و، ی اسالماساس جهان بینیرب. حاکمیت مطلق خداوند. 1
 62: زمر( استاوست که خالق، مالک و رب العالمین . است خداوند آنهمه موجودات از 

 ، پذیرش حاکمیت مطلق وی شناختی هستییرش این مبناپذالزمه ). 17: و مائده
اندیشمندان اسالمی از اصل حاکمیت مطلق . انحصاری خداوند بر جهان خواهد بود
عدم والیت و حاکمیت انسان بر "اند که اصل  خداوند، اصل دیگری را استخراج کرده

 چندانیسازگاری پذیرش تفکیک قوا این اصل با  . ]529، ص36 [.باشد  می"انسان
نخواهد داشت، زیرا مفروض در نظریه تفکیک قوا، حاکمیت ملی است و نه حاکمیت 

 تنها واسالمی، اعطای حاکمیت از باال صورت می گیرد  ی شناختی هستی مبنابا. الهی
های علمی، اخالقی و اجرایی اطمینان بخش هستند داده  به کسانی که دارای صالحیت

 بسته استبداد نسبت به مردم و یگر  طغیان راهقی، با احراز صالحیت اخال. می شود
گیرد، هرچند به   و قدرتی که در اختیار افراد شایسته و خودساخته قرارمیشود یم

صورت متمرکز باشد، نگران کننده نخواهدبود و صد البته که بر نظارت بشری بیرونی نیز 
 ).5نهج البالغه، نامه (شود  تأکید می
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در زمینه لزوم  قرآن فرمان به توجه با. ر و والیان معصوم ابعاد والیت پیامب.2
اطیعو هللا و اطیعوا الرسول و «آیه شریفه   دراالمر یاول و پیامبر و خدا ازمطلق  اطاعت

جا که لزوم اطاعت مقید به هیچ قیدی نشده است،  ، از آن)59: نساء(» اولی االمر منکم
اولوا االمر باید معصوم باشند تا دستور یه توان استفاده کرد که پیامبر و  به خوبی می

معصوم منطقی شود وگرنه اطاعت مطلق از فرد غیراطاعت از آنان به صورت مطلق صادر 
باشد،  این اطاعت نسبت به پیامبر و اولوا االمر معصوم که بیانگر والیت آنان می. نیست

امت را شامل والیت در سه حوزه تشریع، قضاوت و امور سیاسی، یعنی رهبری و زع
 .نخواهد داشت نیمعصوم در قوا تمرکزشود؛ چنین شمولی، معنایی جز  می

اساس دالیل موجود، در عصر غیبت معصوم،  بر.ابعاد والیت والیان غیر معصوم. 3
از اطالق روایاتی مانند توقیع شریف . باشد می. والیت امر بر عهده فقیهان عادل کاردان است

 ]218 ص6 لدج، 18؛ 67ص ،24[ مقبوله عمربن حنظله، ]484ـ483 ص ،17[امام زمان، 
، حدیث 34، ص 24[ و صحیحه قداح ]53، حدیث 303 ص 6جلد ،19[مشهوره ابوخدیجه 

توان استفاده کرد که سنخ والیت  اند، می  که این فقها را نازل منزله امام معصوم دانسته]1
 .یت معصومان استفقیهان در حوزه امور عمومی و حکومتی، از همان سنخ وال

 روایت، چنین 10نقل بیش از  با "دراسات فی والیه الفقیه"نویسنده کتاب 
شود که مسئول اداره امور  از تمامی این روایات ظاهر می«کند که  گیری می نتیجه

بنابراین، وزیران و کارگزاران و نویسندگان و . عمومی، منحصرا امام و حاکم اسالمی است
ات، دستیاران او می باشند و بر امام واجب است که بر آنان و نیروهای مسلح و قض

 ]55ـ52 ص2، جلد 31[. »تواند از خود سلب مسئولیت کند کارهایشان نظارت و نمی
نیاز امت به . نظام سیاسی اسالم، نظام امت و امامت است. نظام امت و امامت. 4

عصومان، بر عهده آنان و امامت، نیازی همیشگی است و به همین دلیل، امامت در عصر م
: در تعریف امامت گفته شده است. باشد در عصر غیبت، بر عهده جانشینان آنان می

امامت : ، یعنی]83ص ،11[»اإلمامة رئاسة عامّة في امور الدین والدنیا نیابةً عن النبي«
 .رهبری فراگیر در امور دینی و دنیایی به جانشینی از پیامبر است

ظام سیاسی به روشنی جایگاه امامت را در رأس هرم سیاسی چنین رویکردی به ن
در این نظام، . دهد و برای آن اشراف کامل نسبت به کل نظام قائل است قرار می

مشروعیت همه نهادها و قوا از مشروعیت حاکم اسالمی که والیت امر و امامت امت را 
 . گیرد برعهده دارد، سرچشمه می
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  اموردلیل کارآمدي و تخصصي بودن قوا تنها به در نظام سیاسي اسالم، تفکیک
اسالم مسأله استبداد و سوء استفاده از قدرت را به گونه دیگري حل کرده . شود انجام می

اگر حاکم اسالمي معصوم باشد، جاي هیچگونه نگراني از تمرکز قدرت در او وجود . است
قرار گیرد، اندکی انحراف و ندارد، بلکه اگر قدرت و ثروت همه جهان نیز در اختیار وی 

السالم مظهر کامل تمامی قوا و  صوم علیهدر این حالت، مع. فساد به وجود نخواهد آمد
در عصر غیبت، هرچند حاکم اسالمي برخوردار از عصمت . اقتدار حکومت اسالمی است

ه نیست، اما باید از درجه باالیي از عدالت و تقوا و وارستگي نفساني برخوردار باشد، ب
اي که جامعه اسالمی اطمینان پیدا کند که او از هرگونه روحیه استبداد و استکبار  گونه

در کنار کنترل دروني برآمده از ملکه عدالت، کنترل بیروني بر حاکم . ماند برکنار می
ساالر  های مردم تمام مالحظاتی که در نظاماسالمي نیز با دقت و حساسیت انجام شده، 

، »حاکمیت قانون«: بداد مورد توجه قرارگرفته است، همچونبرای حل مشکل است
 .گیرد کم و کاست مورد استفاده قرار می ، بی"فرهنگ عمومی" و "های نظارتی سیستم"

اگر چنین ضمانت اجرای بیرونی و درونی قوی درسیستم رهبری وجود داشته باشد، 
ه جامع الشرایط واگذار تمام اختیارات مربوط به امور اجتماعی و اداره جامعه به فقی

شود و قواي سه گانه نیز اگر بخواهند مشروعیت داشته باشند، باید از سوي حاکم  مي
بنا براین، فلسفه تفکیک قوا در نظام اسالمي، نگراني از . اسالمي مورد تأیید قرارگیرند

ها و کارآمدي به لحاظ تخصصي بودن امور  فساد قدرت نیست، بلکه توزیع صالحیت
 ).ی بعد آورده شده استها دالیل آن در قسمت(است کشور 

نسبت به  امامت نظام در یاول اصلبدین ترتیب، می توان چنین نتیجه گرفت که 
 قضا و اجرا   و شئون حاکم و امام مسلمانان دربرگیرنده افتا،است تمرکزمسأله قدرت، 

و االمامه نظاما لالمه ...فرض هللا االیمان تطهیرا من الشرک«: فرماید امیرمؤمنان می. است
و  ...خداوند ایمان را به سبب پاکی از شرک : ]244، حکمت 2[» و الطاعه تعظیما لالمامه

امامت را به خاطر نظام بخشی به امت و اطاعت امت را به جهت تعظیم امامت واجب 
 ]189ص2، جلد17و بنگرید [. دانسته است

وای مطرح در نظام سیاسی اسالم، عدم همسویی میان نظریه تفکیک قوا با تفکیک ق
نگرش اسالم به «: به درستی مورد توجه برخی از حقوقدانان معاصر قرارگرفته است

بنابراین، تفکیک قوایی که در نظر دانشمندان مغرب زمین ... حکومت نوع دیگری است 
شود در اسالم تأکید نگردیده  ی جلوگیری از فساد حکومت محسوب میها یکی از پایه
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که متصدی امر قضاء است،  آن.  و از نظر اسالم، منعی برای تداخل قوا نیستاست
ها  که در تنظیم قوانین و ترسیم خط مشی تواند امور اجرایی را هم عهده دارباشد؛ آن می

مشارکت دارد، ممکن است در امور قضایی و اجرایی هم مداخله کند و چون هریک از 
، 25[» دهد، بیم سوء استفاده نیست  آن انجام میاین وظایف را با جنبه الهی و معنوی

 ]184-183 ص2جلد
 
 آراء اندیشمندان اسالمی. ب

 .ها را بررسی خواهیم کرد تفکیک قوا در میان اندیشمندان، موافقان و مخالفانی دارد که آن
 
 موافقان نظریه تفکیک قوا.  1

ظایف الزمه سیاسیه، سیم، از و«: دنویس یم تبیین تفکیک قوا در یعالمه نائین .یک
 مملکت است که هریک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح یتجزیه قوا

 اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده ، منضبط نمودهیعلم
و اصل این تجزیه را مورخین فرس از . کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند

 فرمان ی هم در طـ علیه افضل الصلوة و السالم ـحضرت سید اوصیا . اند هجمشید دانست
ه علیه ـتفویض والیت مصر به مالک اشتر  واعلم ان :  می فرماید امضا فرمودهـ رضوان اللّ

 ]103ـ102ص، 35[ .»...الرعیه طبقات الیصلح بعضها اال بعض
 یمفاهیمنی بودن شاید تصور شود که این فقیه مشروطه خواه در صدد اثبات دی

بوده که در نهضت مشروطه مورد توجه قرار داشته همچون تفکیک قوا، حریت و مساوات 
، مهار و کنترل یمتفکران غربگونه که پیشتر اشاره کردیم، دغدغه اصلی  است؛ اما همان
ی واداشته  به ارائه راه حل و این مهم آنان را استبداد بودهجلوگیری از و قدرت متمرکز

این واقعیت که رهبران مذهبی  .مگی صاحبان قدرت را از بین ببرندخودکاا تاست 
امری مسلم است، ولی به نظر اند،   بودهپادشاهبه دنبال تحدید قدرت نهضت مشروطیت 

در غرب  در عبارات آنان در ماهیت خود با تفکیک قوایی که تفکیک قوارسد طرح  می
ه نائینی، همافقیهانی .  استمطرح شد، بسیار متفاوت تفکیک قوا را به هدف از نند آیة اللّ

 نصوص هماهنگ بارا تقلیل دادند و به همین جهت آن استقالل قوا و توزیع وظایف 
اند،  رسد برخی از صاحبنظران که به عالمه نایینی خرده گرفته به نظر می. تنددینی دانس

گرچه مرحوم «: اند ردهبه ظاهر سخنان ایشان استناد کرده و آن را به صورت زیر نقد ک
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ها  پسندد، ولیکن بر اساس اصل مکتب، تجزیه قوا و استقالل آن  ميناییني تجزیه قوا را
ترین،  کند، باید پاك  ميدر مکتب اسالم، حاکم که اصل حکم از او تراوش. غلط است

ترین  ترین و مجرب ترین، پیغمبرشناس ترین، متفکرترین، اسالم شناس ترین، عاقل پاکیزه
آید و   ميکند و به شکل مخروطي پایین  ميحکم از ناحیه او تنازل. افراد امت باشد
همه . رسد شود تا به سطح عامه مردم مي  ميآید دایره مخروط بزرگتر  ميهرچه پایین تر

قاضي باید به امر او نصب و به رأي او عزل . قواي سه گانه مندك در اراده و امر اوست
 حکام و والت را او باید تعیین نموده و به شهرها بفرستد و بر مشاورین، وزرا،... شود 

همه آنان الزم است که تمامي امورات خود را به او گزارش بدهند و او در رأس این 
و این امامت و زعامت ... ها هم به گردن اوست  مخروط بزرگ قراردارد و تمام مسئولیت

 .]222-221 ص3، جلد 10[مقام بزرگي است که نظام امت به آن بستگي دارد 
و  خود به سه قوه اشاره کرده "رساله انصافیه" عبدالرسول مدنی کاشانی در مال .دو

دیگری از ارکان مشروطه این است که باید دولت مشروطه دارای دو قوه « :نویسد می
 یعنی باید جمعی را منتخب و وکیل کنند اهل آن ،"مقننه"اول،  :باشد، بلکه سه قوه

ها قانون صحیح طراز کنند برای اهل آن مملکت که عبارت از وکال و   آنمملکت که
که   و همین. گوییم"الشوری دار" و ما "پارلمان"ها را  اند و مجلس آن مبعوثین

 مجلس دیگر هم وضع ،تر از کار بیرون بیاید تر و صحیح شان محکم خواهند قانون می
 هم "عالی" دویّم را مجلس ،"سافل" و اول را مجلس "مجلس سنا"کنند نامش  می
 است که همان پادشاه و "مجریه"قوه دویّم که باید دولت مشروطه دارا باشد، . گویند می

ها وضع کنند برای سیاست مملکت، وزرا باید جاری  وزرای دولت باشند که هر قانونی آن
 اسباب ،دانند و می گویند این دو قوه اگر متحد باشند این دو قوه را الزم می .کنند

 یعنی باید قوه مجریه تابع ؛خرابی آن مملکت می شود و از هم جدا هم نباید باشند
 و فرق میان مقننه و . است"قضاییه"قوه سیّم . مقننه باشد و مخالفت آن را نکند

کند و قضائیه   همان فرق میان فتوا و حکم است، یعنی مقننه حکم کلی بیان می،قضاییه
هرکس . کند کند و مجریه جاری می قانون کلی استخراج میاحکام جزئیات را از آن 

 .]81ص، 26[. »بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسی بخواهد
رایج  همان استدالل ، تفکیک قواظهور در این دارد که دلیل بر لزومکاشانی سخن 
نیز اما این برداشت . شود می طغیان قدرت سبب پردازان این نظریه است که نزد نظریه

همانند برداشت از سخن مرحوم نایینی، نادرست است؛ زیرا کاشانی در ادامه مطلب خود 
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دانم هیچ منصفی پیدا شده دقت کند ببیند این اصل از کجا  نمی«: نویسد چنین می
ه و اطیعوا الرسول و أولی ": فرماید  غیر از این است که خدا می؟برداشته شده اطیعوا اللّ

ه أسوة حسنة": فرماید  این است که می غیر از؟"االمر منکم  "لقد کان لکم فی رسول اللّ
ن نمی دانیم و علی یا خلفای دیگر و بعضی از  و آیا ما پیغمبر را صاحب قانون یعنی مقنّ

اصحاب را مجری قانون و قاضی؟ آیا این وجودهای مبارک در ظاهر جدا نبودند و در 
أنا عبد من ": فرماید السالم می د علی علیه و خو"أنا و علی من نور واحد"باطن یکی که 

ارباب تواریخ تحقیق نمایند چه به طریقه اهل . "عبید محمد صلی هللا علیه و آله وسلم
سنت چه شیعه، ببینند شریعت ما دارای این قوا بود یا نه و ظاهراً منفک و در باطن 

 .]565، ص 12[ اند یا نه؟ اتحاد محض داشته
جمع میان قوه مجریه و قوه قضاییه جایز است، «مید البیاتی به عقیده منیر ح .سه

همان گونه که در صدر اسالم بود و توزیع و تفکیک این دو نیز جایز است همان گونه که 
بدین ترتیب نه جمع دو قوه در دست . در دوران خالفت عمر و پس از او اتفاق افتاد

ها، بلکه گزینش هریک از دو  آنحاکم شکل نهایی نظام سیاسی اسالم است و نه توزیع 
 . ]236-235، ص 6[» شکل به حسب تناسب ظرف زمان و مکان امکان پذیر می باشد

توان به نویسنده آن چنین نسبت داد که تفکیک  عبارات فوق نیز دو پهلوست و نمی
 .قوا را با همان مبنا و معنای غربی آن مورد پذیرش قرارداده است

ین، میان زمان حضور معصوم و عصر غیبت فرق  محمد مهدی شمس الد.چهار
در دوران امامت معصوم، راهی جز اعتراف و پذیرش این «گذاشته، و مدعی است که 

مطلب که امام معصوم مرکز قوای سه گانه است وجود ندارد؛ زیرا امامت معصوم، استمرار 
ه در امامت معصوم و تمرکز قوا در امام معصوم، موافق با مبانی شیعه امامی... نبوت است 

اما در عصر غیبت، بر اساس نظریه والیت عام فقیه، در صورتی که مستند این ... باشد  می
قدر متیقن از والیت، والیت در حوزه قوه مجریه ... بدانیم ) روایات(نظریه را دلیل لفظی 

یل و اما در صورتی که مستند والیت فقیه را دل... است و نه تمرکز قوا در شخص فقیه 
عقلی لبی بدانیم که همان وجوب حفظ نظام است، در این صورت والیت فقیه باید 
محدود به قدر متیقن در حوزه اجرایی شود و هر والیتی را که در آن شک شود، باید به 

 ]482-477، ص16[. »اصل اولی والیت انسان بر خودش مراجعه کرد
کیک قوای رایج در غرب منطبق و از میان این چهار نظر، دیدگاه چهارم با اندیشه تف

 .موافق است
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 مخالفان نظریه تفکیک قوا. 1
 هرچند اصطالح تفکیک قوا در میان فقهای متقدم مطرح نبوده است، ولی تمام .یک

اند، از والیت چیزی  فقهایی که برای فقیه جامع الشرایط والیت عام بر امت را قائل بوده
 ]80ـ25، ص 7[اند   نظر نداشتهجز تمرکز قدرت در دست حاکم اسالمی در

 حکومت، اداره و یاجرای مسائل  همهبر فقیه که  استمعتقد ،ینراق احمد الم .دو
 فقیه والیت«: نویسد یم "االیام عوائد" کتاب در قاجار عصر بزرگ هیفق نیا. دارد والیت

 و)وآله علیه هللا یصل(پیامبر که یامور همه اول،: شود یم خالصه امر دو در آن قلمرو و
 یا اجماع (یدلیل توسط که آن مگر اند، داشته والیت ها آن در) السالم علیه( معصوم امام
 مردم یدنیا و دین به متعلق که یامر هر دوم،. باشد شده استثنا) ها این جز یا نص

 یبستگ ها آن به مردم معاد و معاش بوده، الزم شرع و عقل حکم به که یا گونه به باشد،
 ]537 ـ 536ص ،25[ .»... باشد داشته
فراواني بر به چالش کشیدن فلسفه اصلي تفکیک شواهد در نظرات امام خمیني . سه

سیاسی را  قدرت قوا وجود دارد و با توجه به ضرورت وجود ملکه عدالت در رهبری امت،
فقیه عادل همه اختیارات «: داند در اختیار فقیه عادل کاردان میمتمرکز به صورت 

را ) علیهم السالم( و امامان معصوم)  هللا علیه وآلهیصل(اکرم  پیامبر ی سیاس ویحکومت
 باشد ـ هرکه ـ یوال زیرا باشد، ی تفاوت معقول نم]از این جهت[ اساساً و باشد یدارا م

 یمتصد و مالیات و خراج گیرنده ،یاله حدود کننده اقامه شریعت، احکام اجراکننده
 . ]467، ص32[ .»است انانمسلم مصلحت مطابق ها آن مصرف

گونه مورد  همسانی اختیارات حاکم اسالمی غیر معصوم با اختیارات حاکم معصوم این
  هللا علیه ویصل(  رسول اکرمیاین توهّم که اختیارات حکومت«: تأکید قرار گرفته است

 حضرت امیر بیش از یبود یا اختیارات حکومت) علیه السالم( بیشتر از حضرت امیر) آله
) آله  هللا علیه ویصل( البته فضایل حضرت رسول اکرم. فقیه است، باطل و غلط است

از همه بیشتر ) علیه السالم( بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر
 اختیارات همان. دهد ی را افزایش نمی، اختیارات حکومتی فضایل معنوی لکن زیاد؛است

در تدارك و بسیج سپاه، تعیین ) علیهم السالم(ائمه  گردی و رسول حضرت که یوالیت و
وُالت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان 

 پیدا نباید توهّم این کس  هیچیبرا...  قرار داده استی حکومت فعلیاختیارات را برا
)  هللا علیه وآلهیصل( و رسول اکرم) علیهم السالم(ائمه  مقام همان فقها مقام که شود
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 ییعن "والیت". است وظیفه از صحبت بلکه نیست، مقام از صحبت جا است، زیرا این
. »ک وظیفه سنگین و مهم استی مقدس شرع قوانین یاجرا و کشور اداره و حکومت،

 ]40، ص33[

و امام مسلمانان، تنها مرجع دیني، فرهنگي « به نظر آیت هللا منتظری، .چهار
آري این بدان معنا نیست که . گونه که پیامبر چنین بوده است سیاسي آنان است؛ همان

که شخصا متصدي همه امور باشد، بلکه هرگاه دایره حکومت توسعه یابد، مؤسسات 
گذاري و اجرایي و قضایي  یابند و بر اساس نیاز، قهرا قواي قانون  ميوتجهیزات نیز توسعه

 گانه سه یقوا همه بر که است یمخروط رأس منزله به و حاکم شوند؛ اما امام  ميایجاد
 . ]25  ص2جلد ،31[» دارد کامل اشراف

: که از طرفداران نظریه انتخاب است، مدعی است آیت هللا منتظری با وجود این
هرچند مشروعیت والیت والی مسلمانان در عصر غیبت به دست امت بوده و با انتخاب 

قق می شود، اما مردم تنها در انتخاب او نقش خود را ایفا مردم والیت ولی امر مح
 .باشد کنند و از آن پس، همه اختیارات حکومت و قوای سه گانه در دست وی می می

 ] 114 و ص62 و ص53ـ52  ص2جلد ،28[
 نیز یسبحان، حسیني طهراني و یشیراز مکارم فقیهان دیگری مانند آیت هللا .پنج

 والیت در افتاء، والیت در اجرا: برخوردار است از سه نوع والیتفقیه تصریح کرده اند که 
، 13؛ 236  و9ص 1 لد، ج9 ؛به بعد 454 و 412ـ405، ص29 [و اداره، والیت در قضاء

 .]196ـ199ص
افتاء   والیت دراست ومجریه و قضاییه   قوه، همان والیت در والیت نوع دوم و سوم

میان فتوا با  باشد؛ هرچندمقایسه   قوه مقننه قابلیبا قانونگذارتواند  می ینیز تا حدود
 .هایی نیز وجود دارد قانون گذاری عرفی تفاوت

 احکام ی تمامیفقیه جامع شرایط، مسؤول اجرا «:آیت هللا جوادی آملی. شش
در این صورت . باشد ی دخالت دارد، می جامعه اسالمی اسالم، که در نظم عمومیاجتماع

دار تفویض  دهد و یا با تسبیب، به افراد صالحیت یها را انجام م نیا خود او به مباشرت آ
 .]251ص،  8[ کند یم

 امور و نیز ضرورت ی اولیایضرورت ارتباط و هماهنگ«:  آیت هللا مصباح یزدی.هفت
 نیز تمرکز قدرت وجود داشته یکند که در نظام اسالم یحفظ وحدت در جامعه ایجاب م

 نیز قابل اجرا باشد، باید ی باید در یک جامعه جهانیمباشد، و چون طرح حکومت اسال
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 و ی سیاسیها کنم که اگر همه قدرت یتأکید م. اصل تمرکز قدرت در آن ملحوظ گردد
 از مصالح مردم از دست ی بسیار، در یک دستگاه، در یک فرد متمرکز نشودیاجتماع

، نیاز آن به توان گفت که هرچه وسعت یک کشور بیشتر باشد ی می حت؛خواهد رفت
تر خواهد بود و این سخن است که عموم صاحب نظران حقوق و  تمرکز قدرت هم فزون

 .]129ـ111 ، ص28؛ 117 و 116 ص2 لد، ج27[ .»سیاست برآنند
 ی فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همه نهادهایول«:  آیت هللا مومن.هشت

 مشروع ی با تنفیذ ویاد و قوانین عیگانه و قانون اساس  سهیحکومت از جمله قوا
 .]12ـ11ص، 34[ .شود یم
 

  نظام جمهوري اسالمي ایران در قوا تفکیک. سوم
 به رسمیت شناخته شدن نظام امامت در قانون اساسی. الف

 مورد را امامت و امت نظام بارها حقوقي، و سیاسي سند ترین عالي عنوان به اساسي قانون
 والیت اساس بر«: است آمده اساسی قانون مقدمه ربه عنوان مثال د. است قرارداده تاکید
 از که را الشرایطی جامع فقیه رهبری تحقق زمینه اساسی قانون ،مستمر امامت و امر

 علی األمناء بالله العلماء بید االمور مجاری (شود می شناخته رهبر عنوان به مردم طرف
 اصیل وظایف از مختلف ایسازمانه انحراف عدم ضامن تا کند می آماده) حرامه و حالله

 .]110، 177، 107، 57، 5، 2اصول: برای اطالع بیشتر، بنگرید به[. »باشد خود اسالمی
گران قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بر  شهید بهشتي به عنوان یکی از تدوین

 نظام اسالمی جمهوری اجتماعی ـنظام سیاسی «: گوید تبیین لزوم تمرکز قوا چنین می
های   و حق این است که با هیچ یک از این عناوینی که در کتاباست امامت و امت

 نام راستین و کامل این نظام، ... حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده قابل تطبیق نیست
، اصول عقیدتی و عملی اسالم بر اساس کتاب در رأس این نظام. مت و امامت استنظام ا

ت است  ]19، ص9[. »ه سرازیر شود همه چیز باید از این قلّ.و سنّ
 
 سیر تصویب نظام تفکیک قوا در قانون اساسی. ب

 ذکر شده بود، این پیش 16در پیش نویس قانون اساسی، تفکیک قوا به عنوان اصل 
  در گروه بررسی اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان قرار15نویس به عنوان اصل 

 .  به تصویب رسید57اصل گرفت و در نهایت با تغییراتی اساسی به عنوان 
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قواي حاکم در جمهوري اسالمي ایران « :1358قانون اساسی مصوب  57 اصل
بر  امت امامت و امر والیت نظر زیرکه  قضاییهقوه  و مجریهقوه  مقننه، قوه عبارتند از

؛ این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان گردند یم اعمال طبق اصول آینده این قانون
 .»گردد سیله رئیس جمهور برقرار میآنها بو

قواي حاکم در جمهوري اسالمي ایران « :1368قانون اساسی مصوب  57 اصل
 امت امامت و امر مطلقه والیت زیرنظرکه  قضاییهقوه  و مجریهقوه  مقننه، قوه عبارتند از

 .»؛ این قوا مستقل از یکدیگرندگردند یم اعمال بر طبق اصول آینده این قانون
 
 مقایسه میان دو نظام تفکیک قوا . ج

  قانون اساسی، والیت امر و امامت را فراتر از قوای سه گانه در نظر57گذار در اصل  قانون
 نشان 110تأمل در اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی و به ویژه اصل . گرفته است

رتی همه جانبه دهد که نظارت رهبر بر قوای سه گانه، نظارتی تشریفاتی نبوده، نظا می
 در قوا تفکیک نظام میان فرق. کند است که از تفوق آن بر قوای حکومت حکایت می

 سایر در قوا تفکیک نظام با است شناخته رسمیت به را ناظر برتر قوه یک وجود که ایران
 از را حاکمیت مشروعیت که یصورت در. است حاکمیت مشروعیت مسئله بر فرع کشورها

 مشروعیت اگر اما ؛ندارد یتوجیه قوا تفکیک نظام در برتر قوه جودو بدانیم، ملت آن
 نظارت به التزام جز یچیز یحاکمیت چنین پذیرش بدانیم، یدین و یاله را حاکمیت

 فرار ،یسیاس یها نظامسایر  در قوا تفکیک فلسفه .بود نخواهد گانه سه یقوا بر دین نهاد
 اسالم یسیاس نظام در قوا تفکیک از هدف که یحال در ،است قدرت تمرکز و فساد از

 . کند تحقق پیدا می قدرت توزیع ذررهگ از که دارد یکارامد جنبه بیشتر
 

 گیری نتیجه
در ازای . میان میزان قدرت و مقدار مسئولیت حاکم اسالمی ارتباط روشنی وجود دارد. 1

 .ه اوستو مسئولیت نیز متوجرین تکلیف واجد بودن بیشترین قدرت و صالحیت، بیشت
تفکیک قوا تنها به مثابه یک روش برای ساماندهی هرچه بهتر به امور حکومت، با . 2

سپردن امور مختلف حکومت به دست . اصول حاکم بر نظام سیاسی اسالم همخوانی دارد
کسانی که در امور تقنینی یا اجرایی یا قضایی تخصص دارند، فلسفه اصلی تفکیک قوا را 

 همین دلیل، دیدگاه فقیهانی که با چنین برداشتی، تصور هماهنگی گیرد و به در بر نمی
 .رسد میان اندیشه تفکیک قوا با مبانی اسالمی را دارند، نادرست به نظر می
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تفکیک قوا در جمهوری اسالمی ایران، تنها به جهت کارآمدی نظام به رسمیت شناخته . 3
 .ذیرش نظام والیت امر و امامت  امت استشده و نظارت عالی رهبری بر قوای سه گانه به دلیل پ

به جای اصرار بر ایده تفکیک قوا که در نظام سیاسی اسالم جایگاهی ندارد، الزم . 4
حاکمیت قانون چیزی جز مبارزه با .  مورد تأکید قرارگیرد"حاکمیت قانون"است ایده 

 معناست التزام به چنین حاکمیتی بدین. های خودکامه نیست استبداد رأی و حکومت
بایست در چارچوب اقتدارات و  که تمام مقامات چه انتخابی و چه انتصابی، می

چه  در این ایده آن. را مشخص کرده است عمل کنند هایی که قانون دایره آن صالحیت
 . مند شدن و کنترل قدرت است گیرد، محدودیت قدرت نیست، بلکه ضابطه مبنا قرارمی
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