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The idea of separation of powers, in the light of the Appointment s’
theory and the Selection s’ theory of velayat-e faqih
Certainly the idea of separation of powers as essential in politics
recent centuries has been known as the standard to value political
systems.The idea of fundamental rights in Iran, with formal adoption
of the constitution it was proposed constitutional amendment.
Constitution of the Islamic Republic of Iran, the idea is referred to as
separation of powers. of opinions on leadership and the position of the
separation of powers in the Islamic Republic of Iran recognized
constitutional rights.
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چکيده
تفكيك قوا به عنوان ايده ا مسلّم و ضرور در انديشه سياسي قرون اخير مطرح شده است به
نحو كه معيار برا ارزش گذار نظامها سياسي شناخته شده است .سير تطور اين نظريه
بر مبنا كنترل و محدود كردن كردن حاكميت مطرح گرديده است كه نظر به بومي بودن مباحث
حقوق اساسي از جمله ايده تفكيك قوا ،الزم است كه اين مفهوم در چارچوب و نظام فكر
حقوق اساسي هر كشور به طور اختصاصي مورد مداقه قرار گيرد .اين ايده در نظام حقوق
اساسي ايران ،با تصويب قانون اساسي مشروطه و متمم آن بصورت رسمي مطرح شد .قانون
اساسي جمهور اسالمي ايران از اين ايده تحت عنوان استقالل قوا ياد كرده است .هدايت و
نظارت رهبر بر قوا سه گانه در قانون اساسي بر مبنا پذيرش هر كدام از نظريهها انتصاب
يا انتخاب فقيه با حيطه و حدود اختيارات متفاوتي روبرو خواهد بود با بررسي نظريات واليت
فقيه و استدالالت فقهي حقوقي ذيل هر نظريه مي توان به آثار برگزيدن هر يك از نظريات در
رابطه رهبر و جايگاه تفكيك قوا در حقوق اساسي جمهور اسالمي ايران پي برد.
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مقدمه
بر مبنا پذيرش هر كدام از نظرياتي كه انسان را مدني بالطبع يا مدني بالضروره مي
دانند در جهت تمشيت امور و بقا جامعه انسااني ،ضارورت وجاود حكومات امار
بديهي بوده و كمتر كسي است كه دفاع معقوالنه ا از آنارشيسم به عمل آورده باشد.
اجتماع بشر به هر شكل كه باشد ،بي نيااز از حكومات نيسات و حتاي در مديناه
فاضله و جامعه ايده آل افالطون نيز فالسفه حكومت ماي كنناد .مطالعاات تااريخي در
زندگي جوامعه تقريباً ابتدايي نشان مي ده دكه در اجتماع بشر  ،همهجاا و هماهوقات،
مقررات خاصي وجود داشته و يك يا چند نفر مسائول وضاع ياا اجارا آن باودهاناد.
(سروش)147:1378،
مهمترين ابزار حكومت در جهت اداره جامعه وضع قوانين است تا آنجا كاه مطارح
شده است كه قانون بد بهتر از بي قانون است .در كنار وضع قوانين ضرور اسات كاه
قوانين موضوعه به مرحله اجرا در آمده و آثار خود را به منصه ظهور برساند و در عاين
حال نسبت به تخلفكنندگان از قوانين برخورد و مقابله صورت بگيارد .از ديربااز ايان
موضوع مطرح شده است كه جمع قدرت و سپردن عنان تقنين ،اجرا و قضاء باه دسات
يك نفر يا يك قوه منشاء مشكالتي است كه خود مي تواند به نقض غارض نسابت باه
ضرورت وجود حكومت در جهت برقرار نظم و تمشيت امور منجر شود.
تجربه حكومت دار بشر در طول قرون متطاول ،نظريهپردازان و انديشامندان را بار
آن داشت تا به طرح ايده تقسيم قدرت بين قوا سهگانه بپردازناد تاا شاكل بهتار از
حكومت را ارائه كنند و از تداخل امور و هم چناين دخالات مسائوالن جامعاه در كاار
ديگر جلوگير به عمل آورند .اين انديشه ،سرآغاز تئور تفكيك قوا باود.در طاول
تاريخ ،انديشمندان مختلفي به بررسي و تكميل ايده تفكيك قوا پرداختند تاا جاايي كاه
اين ايده به معنا مصطلح امروز در آمده تا آنجا پيش رفته كه حتي به عناوان عنصار
ضرور قانوني بودن حكومت مطرح شده است.
ضمن اينكه ايده مزبور در فضا فكر اومانيسم و انسان شناساي غرباي سااخته و
پرداخته شده است ،نظام جمهور اسالمي ايران به عنوان طرحي نو و برجساته نسابت
به نظامها سياسي مرسوم با جهان بيني توحيد به طرح ايده استقالل قوا با هادايت و
نظارت ولي فقيه پرداخته است ،موضوع نظريه واليت فقيه در كاه ساابقه ا ديريناه در
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فقه شيعه دارد توسط فقها با رويكردها گوناگون مورد بررسي قرار گرفتاه اسات و
برخي از فقها معاصر متأثر از انديشهها جديد ،از جمله دموكراسي با نگاهي متفاوت
به نظريه واليت فقيه پرداختهاند كه با انتخاب هر يك از اين رويكردها جايگااه واليات
فقيه و تعامل ولي فقيه با ساير نهادها متفاوت خواهد بود لذا منظاور باه منظاور تحليال
تأثير برگزيدن هر كدام از نظريات انتصاب و يا انتخاب ولي فقياه و ارتبااط آن باا اياده
تفكيك قوا ،در سطور آتي با بررسي تاريخچه و مباني تفكيك قاوا در انديشاه غارب و
نظام مقدس جمهور اسالمي ايران به نسابت سانجي نظاام مبتناي بار واليات فقياه و
تفكيك قوا پيش بيني شده در قانون اساسي جمهو اسالمي ايران ،پرداخته ميشود.

.1مفهوم تفكيک قوا
نظريه تفكيك قوا در طول تاريخ تمدن بشر ،توسط نظريهپردازان متعدد عرضه شاده
است .اين نظريه بطور وسيع مورد استقبال جهاني قرار گرفته ،و در واقع تمهيد بارا
محو استبداد ،دفاع از آزاد  ،مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متالشي سااختن
اقتدار فشرده حكامي است كه خود را در مافوق همه كس و همه چيز تصاور مايكارده
اند.مفهوم تفكيك قوا در مقابل مفهوم وحدت قوا قرار مايگيارد .ايان تفكياك موجاب
پديدار سازمانها حاكم عديده تخصصي مي گردد كه هر كدام به انجام وظيفه خااص
خاااود مشاااغولند و هااايچ ياااك از قاااوا حاااق انجاااام وظيفاااه قاااوا ديگااار را
ندارد(.هاشمي،1389،ج)9-6:2
نظريه تفكيك قوا بر اين پايه و اساس استوار است كه تمركز قدرت و استبداد؛ خطر
بزرگي برا حقوق و آزاد افراد است (الف  -قاضي )180:1375،به همين دليال بارا
صيانت از حقوق و آزاد  ،قادرت باياد باين قاوا تفكياك شاود تاا از تمركاز قادرت
جلوگير است .اين موضوع تا به حد مورد توجه قرار گرفات كاه مااده  16اعالمياه
حقوق بشر و شهروند فرانسه مورخ  1789مقرر مي دارد « :جامعه ا كه در آن حقاوق
افراد تأمين نشده باشد و تفكيك قوا برقرار نباشد ،فاقد قانون اساسي است».
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.2سير طرح اندیشه تفكيک قوا
ايده اوليه ثالثي(سه گانه) فهم نمودن قدرت به دوران يونان باستان و انديشاه هاا
صاحب نظران اين دوره ،منتسب مي گردد( .بوشهر  )79:1384،به اعتقااد ارساطو هار
حكومت دارا سه قدرت است و حاكم خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قادرت
را بازشناسد(.ارسطو)187-188:1371،
بايد توجه داشت كه عليرغم ابراز عقايد حكما يونان مانند افالطاون و ارساطو و
برخي دانشمندان متأخر مانند گروسيوس ،پوفندرف و بُدَن در آثار خود به طور جسته و
گريخته درباره قوا مختلف حكومتي و محاسن تفكياك قانونگاذار از امار اجراياي،
لكن هيچ كدام از آن عقايد از وضوح و روشاني الزم برخاوردار نبودناد .تنهاا نظرياات
جامع و كامل در باب تفكيك قوا متعلق به جان الک فيلسوف و متفكر مشهور انگليساي
و شااااارل منتسااااكيو فيلسااااوف و حقوقاااادان مشااااهور فرانسااااو اساااات.
(طباطبائيمؤتمني)121:1380،
اصل تفكيك قوا مورد قبول اجماع حقوقدانان ،دست آورد منتسكيو است .و در
كتاب مشهور و پرآوازه اش روح القوانين توانست نظريه خود را طور بپروراند كاه در
قرن هيجدهم و در اعصار بعد ،اثرات انكار ناپذير و شگرفي در روش فكار تدويادن
كنندگان قوانين اساسي و در نهايت در شكل گير نظام ها سياسي دنيا گذاشت.
منتسكيو با هدف حفظ و حراست از آزاد و امنيت فرد  ،بر تاوازن و تعاادل قاوا
تأكيد كرد( .منتسكيو )295:1370،و در روح القوانين هشدار ماي دهاد كاه در صاورت
فقدان تفكيكقوا ،چه باليي بر سر ملت و جامعه ميآيد( .منتسكيو)397:1370،
بدين ترتيب منتسكيو در راساتا صايانت از آزاد عماومي ،نظرياه اش راجاع باه
تقسيم حاكميت به قوا سه گانه را بسيار واضحتر و روشنتار از ديگار متفكاران بياان
نمود .به وطور كاه نظرياات و راهنماا تادوين كننادگان قاانون اساساي در قارن
هيجدهم بوده است.
دليل اصلي و عمده طرح بحث تفكيك قوا ،محدود كردن قدرت سياسي و حاكميت
است كه به اين طريق جلو خودكامگي آن را ميگيرد( .جوانآراسته)257:1386،
پس آنچه كه در ابتدا در سير تحول اصطالح تفكياك قاوا ماورد نظار باوده اسات،
تالش برا توزيع قدرت سياسي به منظور جلوگير از ظهور استبداد و خودكاامگي و
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تمركز و انحصار قدرت و يا به عبارت ديگر تضمين آزاد به وسيله تمايز قوا در ياك
حكومت بود.

 .3انواع مدلهاي تفكيک قوا
با توجه به برداشتها مختلف از تفكيك قوا و همچنين نظريات و تفكارات جاان
الک انگليسي و شارل منتسكيو فرانسو مدلها متفاوتي برا انفصال و تفكياك قاوا
رائه شده است كه مشهورترين تقيسمات مربوطه بصورت اجمالي بررسي ميشود:

 .1.3تفکيک عمودی و افقي قوا

توزيع صالحيت و اقتدارات به دو صورت انجام پذير است؛ در تفكيك عمود قوا،
توزيع صالحيت از طريق تخصصي كردن قوا صورت ماي پاذيرد  .يعناي هايچ قاوه از
قوا حاكمه جز انجام وظايف و صالحيت ها خود كار ديگار انجاام نماي دهاد و
چون از لحاظ سلسه مراتب ،اجرا قانون يك مرحله پايينتر از وضع قانون است ،ايان
امر موجب مي شود كه در عمل قوه مجريه(حكومت) تابع قوه مقننه باشد و كمكام ايان
قوه بر قوه مجريه تسلط يابد .روساو و عاده ا از پياروانش باه تفكياك عماود قاوا
مي انديشند(.ندوشن26:1383،و)47در تفكيك افقي قاوا كاه منتساكيو مطارح كنناده آن
است ،مبنا عمل از طريق تعادل و توزان قواست .در ايان سيساتم دو قاوه مقنناه و
مجريه ،در عرض هم قرار دارند نه در طول يكديگر .هار قاوه در برابار دو قاوه ديگار
مجهز به ابزار و وسايلي است كه از آن راه ميتواند به مقابله با قوه ديگر برخيزد و او را
متوقف كند( .طباطبائيمؤتمني)49:1380 ،

.2.3تفکيک مطلق و نسبي قوا

در تفكيك مطلق قوا ،دستگاهها دولت ،بايد از يكديگر كامالً مستقل باشاند؛ يعناي
يكي از قوا منبعث از قوه ديگر نباشد .قوا در كار هم دخالت نكنناد و هايچ كادام بار
ديگر برتر نداشته باشد .نه قوه مجريه بتواند مقننه را منحل كند و نه مجلاس بتواناد
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حتي سؤال و تاذكر و استيضااح داشاته باشاد و ماالالً دولات را واژگاون كناد(.الاف-
قاضي)202:1375،
امروزه تفكيك مطلق بين قوا سه گانه امر غير ممكني است و عقالً هم قابل قباول
نيست و بايد بين قوا سه گانه يك نوع تفكيك نسبي و ناوعي وجاود داشاته باشاد و
منظور از تفكيك نسبي (نوعي) اين است كه قوا عالوه بر اينكاه در كاار خاود مساتقل
هستند و در كار قوه ديگر دخالت نميكنند ،اما بين آنها يك نوع همكاار وجاود دارد
كه معموالً با اصطالح تفكيك نسبي قوا اصطالح همكار قاوا ياا ارتبااط باين قاوا در
كتابها حقوق اساسي وجود دارد و طبق اين نظريه قوا به كلاي از يكاديگر منفصال
نبوده و ارده عموم يك باره ،ولي به درجات ظاهر ميشود( .قاضي،1368،ج)356:1
در عصر حاضر مشاهده مي شود كه برخي قوا در قوه ديگر ماؤثر اسات ،ولاي ايان
تأثير در هماان داياره ا اسات كاه در اصال تفكياك نسابي بارا آن قائال شادهاناد.
(ناصحي )50:1378،در نهايت محصول اين دو برداشت از تفكيك قوا شاكل گيار دو
نوع رژيام سياساي يعناي رژيام هاا رياساتي و پارلمااني باوده اسات( .ب -قاضاي،
)195:1375

 .4تفكيک قوا در نظام حقوقي ایران
بعد از نهضت رنسانس در اروپا ،در برخوردهايي كه بين ايران و تمدن غرب ايجااد
شد از عصر قاجار نخستين نشانههاا تمادن جدياد كاه نظار ايرانياان را جلاب كارد،
نهادها مدني مدرن ،نظام ها سياسي نويني همچاون «سالطنت مشاروعه» و مفااهيم
جديد چون قانون ،آزاد  ،انتخابات ،مجلس و ...بود .آنها در صدد مقايسه اين نظامها
با نظام سياسي موجود در ايران برآمدند( .شعباني)18:1390،
بنابراين ميتوان گفت كه سابقه طرح بحث تفكيك قوا در اياران باه جنابش ناتماام
مشروطه و عصر قاجار باز ميگردد .در اين دوره باا توجاه باه ورود عناصار و مفااهيم
جديد و غيربومي به داخل كشور ،انديشمندان و روشنفكران ايراناي ساعي در برجساته
كردن اين مفاهيم و اساتفاده از آنهاا بارا ايجااد تغييارات در جامعاه و نظاام سياساي
نمودند(.لكزايي)7:1383،
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در عصر مشروطه اين اعتقاد شكل گرفته كه به منظاور عادالت اجتمااعي و توساعه
محتوايي و نيز ابقا استقالل ايران و هويت ملي در مقابله با سيطره هماهجانباه اروپاا،
تأسيس نظامي مشروطه ضررو مينمايد .ميرفت كه بر پايه چنين نظامي ،قدرت شااه
محدود و انفكاک قوا تأمين و عملكرد سازمانها دولتي تعريف گردد.
در واقع ماهيت نهضت مشروطه ضد استبداد بود و تالش ها در جهت نفاي نظاام
سنتي صورت ميپذيرفت كه استبداد قاجار بخشي از آن را به خدمت خاود در آورده
بود ،لذا توجه مشروطه خواهان به وضعيت استبداد و به همريختگي نظام سنتي باود.
(جعفريان)49:1369،
قانون اساسي مشروطه ايران ،حدود اختيارات سلطان را محدود كارده باود .در ايان
قانون مصوبات مجلس بايد به تأييد سلطان ميرسيد ،سلطان هم نماي توانسات اجارا
قانون را به تعويق انداخته يا توقيف نمايد.در اين قانون ،مجلس شاورا ملاي ناه تنهاا
مجاز به تنظيم لوايح الزمه در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجود باود
 ،بلكاه مايتوانسات بصااورت مساتقيم نياز عريضاه بااه خادمت سالطان تقاديم كنااد.
(رحيمي)230،212:1347،
گفتني است كه قانون مزبور در اصول  27و  28متمم خود ،ضمن برشمردن وظايف
هر يك از قوا سه گانه در اصل  28متذكر شده بود كه قوا ثالثاه مزباور هميشاه از
يكديگر ممتاز و منفصل خواهند بود .لكن با توجه به اصاول  60،67و  44ماتمم قاانون
ميتوان گفت عمالً قوا سه گانه به طور كامل از يكديگر جدا نبوده اند ،هار چناد كاه
شااه فراتاار از قااانون اساساي ،خااود حاكميات مطلاق را در دساات داشاات( .شااعباني،
)71:1374

 .1.4فقهای مشروطه و تفکيک قوا

عده ا از فقها مشروطهخواه ،با هدف تحديد و كنترل قدرت حكام تفكيك قاوا را
به منزله استقالل قوا و توزيع وظايف و تقسيم كاار برداشات كارده اناد ،كاه از جملاه
مهمترين اين افراد ميتوان به مرحوم نائيني در كتاب تنبيه و تنزياه االماه اشااره نماود.
ايشان تفكيك قوا را مطابق نصوص ديني يافته و آن را به امام علي(ع) نسبت ميدهد.
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ايشان چنين مينويسند كه «اصل اين تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانستهاناد.
حضرت سيد اوصياء عليه افضل الصلوه و السالم هم در طي فرمان تفويض واليت مصار
به مالك اشتر رضواناهللعليه امضاء فرمود(.نائيني)102:1361،
آيت اهلل طالقاني نيز در تعليقات و پاورقي خود درباره اين موضوع ماينويساند :ايان
تقسيم قوا در دستور اميرالمؤمنين به مالكاشتر صريح و بيان شده(.نائيني)107:1361،
مرحوم نائيني برداشت خود از تفكيك قوا را چنين بياان مايكناد :سايم از وظاايف
الزمه سياسيه ،تجزيه قوا مملكت است كه هر يك از شعب نوعيه را در تحت ضاابطه
و قانون صحيح علمي منظبط نموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه
مقرره به عهده كفايت ودرايت مجريين در آن شعبه سپارند (.نائيني)102:1361،
آيت اهلل طالقاني در شرح اين عبارات بيان مايكنناد كاه از وظاايف الزماه مجلاس،
تجزيه قوا كشور است ،و مقصود از تجزيه ،تقسيم قواست به طور كه وظاايف هار
كدام روشن و مبيّن و صريح باشاد و در كاار يكاديگر هايچ گوناه دخالات نداشاته و
مسوؤل انجام وظايف خود باشند( .نائيني)107:1361،
در اين برداشت از تفكيك قوا كه مدنظر مرحوم ناييني است ،هدف از تفكياك قاوا
جلوگير از تمركز قدرت در دست شخص واحد است ،در جهت حفاظت از حقوق و
آزاد ها مردم.
مطابق اين نظر ،آنچه اصالت دارد و مهم است همان بستن بااب اساتبداد و تعطيلاي
حكومتها تماميت خواه و خودكامه و توتاليتر است .در اين صورت هر كدام از قاوا
مي تواند بدون دخالت و بيرون از نفوذ ديگر به انجام دادن وظايف و اهداف خااص
خود مبادرت ورزد(.عميد زنجاني1373،ج)113:1
در كنار نظرات مرحوم ناييني ،آيت اهلل شيخ فضل اهلل نور در عين حال كه به تحديد
سلطنت مي انديشد و آن را تأييد مي كند اما مخالف با تفكياك قاوا اسات و تقسايم و
تفكيك قوا را به سه قوه بدعت و ضاللت ميداند و بر اين اعتقاد است كاه « :از جملاه
مواد ،تقسيم قوا مملكت است به سه شعبه كه اول قوه مقنناه اسات و ايان بادعت و
ضاللت محض است؛ زيرا كه در اسالم برا احد جايز نيست كه تقنين و جعال ،هار
كه باشد .و اسالم تمامي ندارد كه كسي او را تمام نمايد( ».زرگر نژاد18 :1374،و)166
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 .2.4تفکيک قوا در قانون اساسي و نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران

از آن رو كه اسالم سرسختانه با استبداد مقابله ميكند ،حكومت را از انسانها ميگيرد
و خداوند را حاكم اصلي مي داند تا افراد نسابت باه يكاديگر برتار نداشاته باشاند و
حكومت وسيله ا برا سركوبي در دست افراد قرار نگيرد و نظر باه اينكاه هادف از
تفكيك قاوا نياز ،جلاوگير از اساتبداد اسات ،ايان علات مشاترک راه همزيساتي دو
نظام(نظام اسالمي و نظام تفكيك قوا) را هموار ميسازد( .هاشمي،1389،ج)6:2
بر همين اساس اصل  57قانون اساساي جمهاور اساالمي اياران ،نظاام تفكياك و
استقالل قوا سه گانه مجريه ،مقننه و قضاييه را به طور نسابي و ياا شايوه ا خااص،
پذيرفته است بدين ترتيب ،هر ياك از قاوا متصاد امار از اماور زمامادار كشاور
مي گردند و قسمتي از حاكميت را از طريق سازمانها ذيريط باه ترتياب ذيال اعماال
مينمايند:
اعمال قوه مقننه به تصريح اصل  58از طريق مجلس شاورا اساالمي اسات كاه از
نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحل قانوني بارا
اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابالغ ميگردد.
اعمال قوه مجريه به تصريح اصل  60به جز در امور كه مستقيماً بر عهاده رهبار
گذارده شده از طريق رييس جمهور و وزراست.
اعمال قوه قضاييه نيز به تصريح اصل  61به وسيله دادگاهها دادگستر اسات كاه
بايد طبق موازين اسالمي تشكيل شوند و به حل و فصل دعاو و حفظ حقوق عمومي
و گسترش و اجرا عدالت و اقامه حدود الهي بپردازند( .فالح زاده)96:1391 ،

.1.2.4مفهوم استقالل قوا

علي رغم تصريح قانون اساسي به مسئله مستقل بودن قوا از يكديگر ،اما با مراجعاه
به ساير اصول مبرهن است كه منظور تفكيك مطلق قوا از يكديگر نيست ،چرا كه قانون
اساسي شرايطي را كه از انفصال قوا حاصل ميشود پذيرفته اسات .باه عناوان مثاال در
ترتيب انفصال مطلق قاوا ،قاوه مجرياه در انتصاابات آزاد كامال دارد و قاوا مقنناه
وقضائيه در هيچ يك از انتصابات قوه مجريه نميتوانند و نبايد دخالت كنند ،در حاليكه
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قانون اساسي ،چنين اطالقي را در انتصابات نپذيرفتاه و در بعضاي از انتصاابات حتمااً
مجلس دخالت دارد و نظر مجلس شرط اصلي است و بعضي انتصاابات را هام كاه در
حوزه فرماندهي كل قوا قرار مي گيارد منحصاراً در اختياار مقاام رهبار نهااده اسات.
(مدني،ج)187:1364:2
بنابر اين بايد توجه داشت كه منظور از استقالل قوا اين است كاه هيچكادام از قاوا
نميتوانند بطور مستقيم و رأساً در كار ديگر دخالت كنند .درست اسات كاه در اكثار
موارد قوه مجريه و قوه قضائيه مصوبات قوه مقننه را عمل ميكنند و در حقيقت حادود
وظايف و اختيارات آن دو قوه تحت اراده و رأ مجلس تعيين ميگردد ولي نمايتاوان
اين نوع رابطه را دخالت و قوه مجريه و قوه قضاائيه را بخااطر ايان ناوع تبعيات فاقاد
استقالل شمرد .چنين رابطه خاص و تبعيت از ماهيت تشاكيالت سياساي حكومات ،از
چگونگي وضع و جايگاه هر كدام از سه قوه ناشي ميگردد .آنچه مسلم اسات اينسات
كه هيچكدام از سه قوه به جز در موارد كه قانون پيش بيني كرده نمايتواناد مساتقيماً
در كار قوه ديگر دخالت كند و استقالل آن را خدشهدار سازد .بديهياست كاه در نظاام
جمهور اسالمي ،با نظارتي كه واليت فقيه بر كليه نهادها سياسي كشور دارد و بنا به
تصريح قانون اساسي قوه مقننه ،قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر واليت امار و امامات
امت اعمال مي گردند مشكل ناهماهنگي و تصادم هرگز بوجاود نخواهاد آماد( .عمياد
زنجاني ،عباسعلي ،بيتا)205- 203،
نتيجه اينكه با توجه به موارد متعدد از تداخل قوا در قانون اساسي بايد گفات كاه
تفكيك قوا در ايران بصورت نسبي است( .نجفي اسفاد)140:1386،
بايد توجه داشت كه در نظام كالسيك تفكيك قوا قدرت كاملي ماافوق قاوا ساه
گانه وجود ندارد و اصوالً تفكيك قوا برا آنست كه قدرت مافوقي وجود نداشته باشد
و قوا سه گانه قدرت يكديگر را تعديل نمايند تا نتاوان از آن ساوء اساتفاده كارد اماا
همانطور كه ذكر شد به موجب اصل  57قانون اساسي اين قوا زير نظار واليات مطلقاه
امر و امامت امت به اعمال حاكميت ميپردازند كه اين نظاارت ناشاي از واليات فقياه
عادل در زمان غيبت ولي عصر (عج) به عنوان يكي از اصول بنياد نظام مايباشاد .در
بيان حقوق اساسي منظور از واليت امر و امامت امت همان حاكميت از طرياق رهبار
است كه رهبر به عنوان حاكم بر كل امور و شوؤن كشور نظارت ،اشراف و سلطه هماه
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جانبه دارد .اين ساختار حقوقي و سياسي اصوالً با هدف منظور در نظرياه تفكياك قاوا
منافات دارد .زيرا ،زمينه بنيادين پذيرش اصل تفكيك قوا مقابله با تمركز قادرتي اسات
كه در آن بيم استبداد وجود دارد .در ظاهر امر اقتدار وسيع مقام رهبر آنچناان تمركاز
قدرتي را موجب شده كه طبعاً در تفكيك قوا موجاود در جمهاور اساالمي اياران،
نميتوان به هدف اصلي و سنتي تفكيك قوا دست يافت .اما در عين حال ،موضاع گيار
صريح قانون اساسي در محو استبداد و شيوه ها نظارتي كه بر مقام رهبر مقرر شده،
مجموعاً حاو نقاط اميد است كه هدف غاائي اصال تفكياك قاوا (محاو اساتبداد و
تضمين آزاد مردم) در آن مشاهده ميشود .به هر حال ،با وجود نظارت واليت مطلقاه
امر و امامت امت بر قوا سه گانه ،اصل تفكيك قوا جمهور اساالمي اياران اصاوالً
انطباق كامل با تفكيك قوا موجود در ساير دموكراسي ها معاصر به نظر نمايرساد.
(هاشمي،1389،ج)8:2
اين موضوع پذيرفته شده است كه مطالعه حقوق اساسي يك كشاور بادون در نظار
گرفتن شرايط و محيط اجتماعي و وجود احزاب و دستجات سياسي و گروه هاا ذ
نفع،عمالً منتهي به نتايج ضد و نقيضي ميشود كه بر خاالف واقعاات زنادگي سياساي
است .و از همين رو در كنار قانون اساسي نبايد از عاادات و رساوم معماول و شارايط
جامعه بر كنار ماند(.مؤتمني طباطبائي )13:1380،از همين رو تفكيك قوا نياز مثال سااير
مباحث حقوق اساسي بايد در بستر محيط ،بررسي شود و نمود اين موضوع را مي توان
در تفاوت الگو تفكيك قوا در حقوق اساسي فرانسه و انگلستان مشاهد نمود.
در نظام نيمه رياستي نيمهپارلماني فرانسه ،نخست وزير و وزيران در برابار مجلاس
ملي مسئولند .مجلس مي تواند توسط رئيس جمهور منحل گردد .ولي ايان نظاام دارا
عناصر از نظام رياستي نيز هست ،لذا رئايس كشاور كاه باه لحااظ سياساي در برابار
مجلس پاسخگو نيست باه دليال برگزياده شادنش در ياك انتخاباات همگااني دارا
مشروعيت خاص ،و اختيارات بسيار مهمي مي باشد مانند نصب نخست وزيرة ،رجاوع
به همه پرسي ،اختيارات و در زمينه بازنگر در قانون اساساي و حاق اساتفاده از
اصل  16قانون اساسي كه در هنگام بحران شاديد هماه قاوا را در دساتان و متمركاز
ميكند( .عباسي)327:1389،
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يا اينكه در مدل تفكيك قوا انگليسي كه سنتيترين نموناه نظاام پارلمااني اسات،
رئيس حزب اكثريت منتخب مجلس عوام ،نخستوزير مي گردد و ملكه در نصاب و
عمالً اختيار ندارد .نخست وزير در برابر مجلاس مسائوليت دارد و در هار هنگاام از
مدت زمامدار خود حق دارد از ملكه درخواست انحاالل مجلاس را بنماياد .در ايان
كشور ،تنها نخست وزير است كه زمان استفاده از ايان حاق را تعياين مايكناد .چناين
سامانه ا رئيس دولت انگليس را تبديل به شخصيتي نيرومند مينماياد .در ايان نظاام،
ملكه اختيارات چنداني ندارد ،در حالي كه نخست وزير با در اختيار داشتن اكثريات در
مجلس عوام ،حق رهبر و اداره سياست ملي را دارا مي باشاد .همچناين باياد خااطر
نشان كرد كه قدرت و استمرار نظام پارلماني بريتانيا بر پايه

نظاام دو حزباي اساتوار

است .نظام سياسي اين كشور در اختيار حزب كارگر و حزب محافظاه كاار اسات هار
چند كه اقدامات مرتب حزب ليبرال امكان انتخاب گزينه ديگر را به را دهندگان
ميدهد (.عباسي)317:1389،
لذا برا تحليل تفكيك قوا در حقوق اساسي جمهور اسالمي ايران نيز ميبايسات
به اقتضائات اين نظام ،خصوصاً نهاد واليت فقيه به عنوان مهمترين نهاد ،توجه نماود و
مفهوم مزبور را با عنايت به حضور ولي فقيه تحليل نمود.
رهبر به لحاظ امامت و هدايت نظام ،دارا وظايف و اختياراتي است كه او را بساي
برتر و باالتر از قوا سه گانه قرار داده است .به همين لحااظ ،ياك تفااوت باارز باين
سيستم تفكيك قوا موجود در قانون اساسي جمهور اسالمي ايران نو نظام كالسايك
وجود دارد؛ در نظام كالسيك ،قدرت مافوق قوا سهگانه وجود ندارد و اصوالً تفكيك
قوا برا آن است كه ديگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قوا ثالثه ،قادرتهاا
يكديگر را خنثي نمانيد ،ولي در جمهور اسالمي ايران طبق اصل پنجاه و هفتم قاانون
اساسي ،اين قوا زير نظر واليت مطلقه امر و امامت امت اعمال ميشوند و اين نظاارت،
ناشي از اصل پنچم قانون اساسي است كه اصل واليت فقياه را از اصاول بنيااد نظاام
قرار داده است( .شعفيفر)13:1378،
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 .2.2.4ارتباط تفکيک قوا و نظريات نظريه رهبری در شيعه

همانطور كه پيشتر بيان شد ،مبنا اصلي تفكيك قوا در غرب ،نفاي تجماع قادرت
در شخص واحد و احتمال فساد او بوده است ،ولي نكته مهم اين است كه اصل تفكيك
قوا في نفسه درعالم حقوق موضوعيتي ندارد ،بلكه طريقاي بارا جلاوگير از تمركاز
قدرت و فساد اجتماعي است .اسالم با نگاه ماورايي كه به بشر و حاكميت و حكومات
دارد ،تمركز قدرت در دست اهلش را فساد آور نميداند .نظر اسالم در ايان بااب ايان
است كه تمام شوؤن سياست و حكومت ،خدايي و ملهم از مبدأ وحاي اسات و هماين
امر اسالميت نظام و حكومت را تضمين ميكند( .مصباحيزد )104:1388،
بايد گفت كه مالزمه بين تمركز قدرت و ايجاد فساد نشأت گرفته از انسان شناساي
و اومانيسم غربي است ،تفكر كه به عنوان مثال در انسانشناسي هابز كاه انديشامندان
بزرگ تفكر ماد است ،افراد بشر به يكسان از غريازه صايانت نفاس ياا حاق طبيعاي
برخوردار است .تأثير اين انگيزه چندان وسيع است كه انسان به خود حق ماي دهاد تاا
هر آنچه برا صيانت نفسش ضرورت دارد انجام دهد ،از جمله اينكه به خود حق ماي
دهااد باار ديگااران ساالطه يابااد ،آنااان را از بااين بباارد و يااا اموالشااان را تصاااحب
كند(.گر گور )25:1384،از نظر هابز انسان با به دست آوردن قدرت سير نماي شاود،
بلكه به دنبال قدرت بيشتر ميرود و آراماي تنهاا در مارگ است(.شاريعت)120:1384،
همچينين انسان فطرتاً دارا مجموعه صفاتي است كه و را شرور ،زياده طلب ،پلياد،
دروغگااو و درنااده م اينمايااد .جملااه معااروف هااابز «انسااان گاارگ انسااان اساات».
(هابز )38:1381،گويا همين ادعا اوست.
اهميت و حساسيت ايجاد شده نسبت به تفكيك قوا را بايد در نوع نگاه به انسان در
غرب جست و جو كرد چون در اين انديشه شنائت انساان و خاو درنادگي حاكماان
مفروض گرفته شده و برا جلاوگير از آن مكاانيزم و سااختار چاون تفكياك قاوا
ضرور رخ مينمايد.
در حاليكه در جهان بيني توحيد اسالم مشايت خداوناد باه ايان تعلاق گرفتاه كاه
موجود تمام عيار و كامل از هر جهت خلق كند تا او را بندگي نموده و بادين وسايله
مشمول رحمتش شود .در اين مسير عدها انسان هاا باا تغييار راه عبوديات نعمات را
تغيير دادند ،خداوند هم مهر بر دلهايشان نهاده و ديگر با اين دل هاا آنچاه را كاه باياد
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بفهمند نمي فهمند .لذا مانند حيوانات تنها در تمتع از لذايذ غرق شده و استحقاق مذمت
را دارند( .طباطبائي،1374،ج)438:8
به تعبير ديگر خداوند طبق صريح آيات مختلف قرآن همه را پاک آفريده و اساباب
سعادت و تكامل را در اختيار همگي گذاشته است ولي گروهي با اعمال خاويش خاود
را نامزد دوزخ ميكنند و سرانجامشان شوم و تاريك است و گروهاي باا اعماال خاود،
خود را نامزد بهشت ميسازند و عاقبت كارشان خوشبختي و سعادت است .نتيجه اينكه
عده ا در دنيا نعمت گرانبها عقل را به هدر ميدهند( .مكارم،1374،ج)21:7
نتيجه اينكه در ديدگاه اسالم ،انسان باالفطره اساتعداد كماال و رشاد و رسايدن باه
سعادت را داراست و اينگونه نيست كه ذاتاً پست و منبع رذالت باشد لاذا مايتواناد باا
استفاده از قوه اختيار در جهت رستگار حركت كند و در اين مسير خود را باه تقاوا و
اخالق حسنه مسلح نمايد و درنتيجه با كنترل دروني خود را از طغيان و مفاسد محفوظ
بدار ،برعكس ممكن است با سوء استفاده از اختيار عنان سركش نفس خود را از دست
بدهد و سر در راه طغيان وفساد بنهد بنابراين پذيرش تالزم ذاتي باين قادرت و فسااد،
چندان درست به نظر نميرسد چرا كه اگر قدرت در دست انساان هاا وارساته قارار
گيرد آن را در مجرا اصلي خود يعني صالح و مصلحت جامعه بكار خواهند گرفت.
با وجود ابتنا قانون اساسي جمهور اسالمي ايران بار حقاوق اساالم ،در حقاوق
اسالم تفكيك قوا پيش بيني نشده است ،ولي همانطور كه ذكر شد نكته بسيار مهم ايان
است كه اصل تفكيك قوا خود في نفسه در عالم حقوق موضوعيت ندارد ،بلكه طريقاي
است برا جلوگير از تمركز قدرت و فساد اجتماعي و استبداد .لذا ممكن است در
آينده روشها ديگر جايگزين گردد و در حال حاضر تفكيك قوا باه عناوان ياك
روش منطقي و درست مورد قبول قرار گرفته است .اسالم به عنوان يك دين الهي جامع
در خصوص قوا حكومتي دارا روش كارآمد است كاه باه حكومات و حاكميات
ويژگيها خاصي مي بخشد .از آن جمله مشخصات الزم برا رهبر جامعه اسات كاه
از ابزارها مسدود كننده استبداد به حساب مي آيد .در حكومت اسالمي منشأ حاكميت
و قدرت خداوند است و هر قدرتي سرچشمهاش قدرت اليزال اوسات .و از آنجاا كاه
حاكم اسالمي هنگامي كه معصوم (ع) باشد ،هراس ها موجود در ساير نظامها منتفاي
است ،و در نتيجه تجمع شؤون مختلف تقنين و جراء و قضااوت در او مشاكلي ايجااد
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نميكند و رد زماان غيبات معصاوم (ع) ،باتوجاه باه شارط عادالت و پرهيزكاار در
خصوص فقيه جامع الشرايط (به عنوان نائب عام) علياالصول نبايد اساتبداد خودنماائي
كند( .نجفياسفاد)138:1386،
قانون اساسي در كنار مكانيسم بيروني نظارت رهبر كه در اصل يكصاد و ياازدهم
بر عهده مجلس خبرگان رهبر گذاشته شده اسات ،نظاارت دروناي را باا پايش بيناي
شرايط رهبر چون عدالت و تقوا در اصاول پانجم و يكصاد و نهام ويژگايهاايي را
پيش بيني نموده است كه در هيچ يك از نظام ها سياسي دنيا ضرورتي ندارد كه رئيس
كشور واجد صفات مذكور باشد.
عدالت ملكه نفساني است كه در اثر خويشتندار و مراقبت نفاس ،بارا شاخص
ايجاد ميگردد كه بر اساس آن گناه كبيره انجام ندهد و گناهان صغيره را تعمداً مرتكاب
نشود (و يا تكرار نمايد) و واجبات ديني خود را انجام دهد( .امامخميني،1403،ج)7:1
اما نسبت به تقوا ،تقوا نفس به معنا خودنگهدار است و در واقاع ياك حالات
روحي و معنو است كه از آن تعبير به تسلط بر نفس شده است .اينكاه انساان بتواناد
خود بر خود و در واقع اراده و عقل و ايمانش بر خواهشها و هوسهايش تسلط داشته
باشد به طور كه بتواند خودش خودش را نگه دارد ،اين نيرو خودنگهدار اسامش
تقواست(.مطهر ،1387،ج)160:26
با اين حال قانون اساسي جمهور اسالمي ايران در اصل  57روش تفكياك قاوا را
پذيرفته چرا كه اوالً با وجود شرط عدالت ،بههر تقدير اين راه طريقي برا مصونيت و
دور از مهلكه استبداد برا شخص جائزالخطاء است .ثانياً اصل تفكيك قاوا در نظاام
اسالمي روشي برا تسهيل در امور حكومت و تقسايم شائونات مختلاف و تخصصاي
نمودن موارد خواهد بود(.نجفياسفاد)139:1386،

 .3.2.4تفکيک قوا در نظام واليت فقيه

همااانطور كااه ذكاار شااد حقااوق اساساي جمهااور اسااالمي اياران در پاااره ا از
موضوعات ساختار مختص به خود را داراست كه در ساير نظام هاا حقاوقي راياج
دنيا مشاهده نمي شود به عنوان مثال طبق اصل چهارم كليه قاوانين و مقاررات باياد بار
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اساس موازين اسالمي باشد و تشخيص اين امر بر عهده فقها شورا نگهبان است ياا
تأسيس نهاد واليت فقيه كه مطابق اصل يكصد و پنجاه و هفاتم فعاليات قاوا زيار نظار
واليت مطلقه فقيه انجام مي شود بر اين اساس مباحث پيرامون ارتبااط جايگااه تفكياك
قوا در نظام واليت فقيه را در از دو ديدگاه نظريه نصب و نظرياه انتخااب مايبايسات
بررسي نمود .برا تحرير محل نزاع بصورت مختصر و بدون ذكر ادله به تبيين نظارات
معتقدين به هر يك از دو ديدگاه پرداخته ميشود.

 .1.3.2.4نظريه نصب

از نظر اين گروه تعيين حاكم و ولي حق خداست و سامت واليات و سرپرساتي را
خداوند مثل نماز و روزه جعل ميكند( .جواد آملي )87:1368،نصب به ايان معناسات
كه در عصر غيبت ،فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي است ،از سو امامان معصوم
(ع) به سمت افتاء ،قضاء و والء رسيده است .نصب ،به معناا تعياين صااحب عناوان
برا مقام و سمت است( .جواد آملي)389:1393 ،
همچنين بيعت مردم نفياً و اثباتاً هيچ نقشي در مشروعيت دادن باه هايچ منصابي از
مناصب فقيه ندارد( .مكارمشيراز )519:1375 ،
نتيجه اينكه اصل تشريع حكومت و حاكميت فقياه از طارف خداوناد و اماام زماان
(عج) است و همچنين تعيين شخص آن هم بايد به نوع به امام زماان(عج) و اجاازه آن
حضرت انتساب پيدا كند اما تحقق و استقرار حاكميت و حكومتش بستگي باه قباول و
پذيرش مردم دارد(.مصباحيزد )69:1391 ،

 .1 .1.3.2.4تأثير نظريه انتخاب بر نسبت واليت فقيه و تفکيک قوا

بر اين مبنا انتخاب از سو مردم در حوزه ها پايينتر از ولي فقياه و سااير پسات
ها حكومتي در صورتي كه ولي فقيه صالح بداند جايز است و بار ايان مبناسات كاه
ميزان رأ مردم است .در هر صورت ،مشروعيت فرد منتخب مردم در هر سطح متوقف
بر تنفيذ ولي فقيه است( .مؤمن)20:1415،
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ولي فقيه منشأ مشروعيت نظام است و همه نهادها حكومت از جملاه قاوا ساه
گاناااه و قاااانون اساسااي و قاااوانين عااااد باااا تنفيااذ و مشاااروع ماايشاااوند(.
مؤمنقمي)11:1415،
يكي ديگر از مفسران واليت انتصابي نيز بر اين باور است كه فقياه جاامعالشارايط،
مسؤول اجرا تمام احكام اجتماعي اسالم ،كه در نظم عمومي جامعه اساالمي دخالات
دارد ،ميباشد .در اين صورت يا خود او به مباشارت آن هاا را انجاام مايدهاد ياا باه
تسبيب ،به افراد صالحيت دار تفويض مايكناد .حااكم اساالمي ،بارا اداره جامعاه و
اجرا همه جانباه اساالم باياد ،مساؤوالن نظاام را تعياين كناد و مقاررات الزم بارا
كشوردار را در محدوده قوانين ثابت اسالمي وضع نمايد؛ فرماندهان نظاامي را نصاب
كند و برا حفظ جان و مال نواميس مردم و استقالل و آزاد جامعاه اساالمي ،فرماان
جنگ و صلح را اصارد نمايد .تعيين مساؤوالن اقتصااد  ،حقاوقي ،سياساي و نظاامي،
همگي از وظايف و مسؤوليتها مطلقه فقيه است كه بادون چناين وظاايفي ،اجارا
كامل و همه جانبه اسالم و ادراه مطلوب جامعه اسالمي ،به آن گونه كه ماورد رضاايت
خداوند باشد امكانپذير نيست( .جواد آملي)249:1393،
اين ديدگاه از تمركز قدرت در نظام ديني دفاع ميكند كه البته در آن امور را به طور
مستقيم و يا به طور غير مستقيم و با تنفيذ او به فراد صالحيت دار ديگار ،اماور ساامان
مي يابد( .لكزايي )980:1385 ،از اين منظر ،محادوده واليات را شاارع مقادس تعياين
مي نمايد ،نه مردم .وقتي قانون اساسي مشروعيتش را از تنفيذ ولي فقيه كسب ميكناد و
ولي مطلق فقيه هر گاه صالح بداند و مصلحت اسالم و مسلمين را در طرق پايشبيناي
نشده در قانون اساسي بيابد ،حق دارد قانون را نقض كند كه البتاه ايناه نقاض ،ظااهر
است زيرا قانون واقعي همان قانون اسالم است كه ولي فقيه آن را نقض ننماوده اسات.
(امامخميني:1386 ،ج)61:21
مهمترين دليل اين استدالل آنست كه مشروعيت نظام در جمهور اسالمي ايران بار
مبنا واليت فقيه است با اين اعتقاد كه ولي فقيه از طرف امام معصوم (ع) به نحو عاام
منصوب گرديده است .لذا قوانين و اقدامات مجريان في نفسه دارا اعتبار نيست مگار
با تنفيذ ولي فقيه ،لذا ولي فقيه بايد خود برتر از قانون باشد تا بتواناد آن را تنفياذ كناد.
عملكرد و آراء امامخميني(ره) كه اساس نظام بر مبنا نظارات ايشاان شاكل گرفتاه و
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مبنا مشروعيت حكومت همگي داللت بر ترجيح اين نظر دارد و همچنين از مشاروح
مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نيز همين معني اساتنباط مايگاردد .زمااني كاه
مجمع تشخيص مصلحت نظام دارا اين اختيار است كه بنا به مصلحت نظاام ،قاوانين
خالف قانون اساسي و احكام اسالم را تنفيذ كند ،قطعاً و به طريق اولي رهبر نياز دارا
اين اختيارات است زيرا فاقد نميتواند معطي باشد و چون اختيارات مجمع در اصال از
جانب رهبر است پس خود دارا اينگونه اختياارات ماي باشاد .البتاه رهبار نظاام
حتي المقدور بر اساس مجار قانوني منويات و سياستها مورد نظر خاود را اعماال
مي نمايد مگر در موارد استثنايي كه عمالً امكان اقدام از طريق عاد به داليال مختلاف
وجود نداشته باشد كه جنبه اساتثناء و ضارورت مايباشاد .اثار ايان تفساير ،رهاائي از
تنگناها اجرائي و قانوني است كه هنگام ضرورت مشكل زا ميگردد و باا عنايات باه
شرايط رهبر من جمله عدالت ،راه سوء اساتفاده از آن مسادود اسات و در هار حاال
خبرگان نيز باه عناوان مرجعاي قاانوني بار نحاوه تمساك باه ايان امار نظاارت دارد.
(نجفياسفاد و محسني)90-87:1388 ،
بر مبنا نظريه انتصاب ،ولي فقيه دارا نقشي گساترده اسات و حتاي مشاروعيت
بخشي به ساير قوا بواسطه ولي فقيه صورت ميپذيريد .بر اين مبناا از آنجاا كاه رأ و
بيعت مردم اصالت ندارد ،گرچه ممكن است فقيهي قوا سه گانه ،قانون اساسي و ...را
تنفيذ نمايد ،اما جايگاه ولي فقيه فوق قانون و فوق قوا حاكم بوده و لذا ميتواند قاوه
ا را (مثالً مجلس) در صورت مصلحت تعطيل و اصولي از قانون اساسي يا مصاوبات
مجلس را به داليلي كه در نظر دارد ،ناديده بگيرد و موقتاً يا دائماً تعطيل نمايد.
از مطالعه و بررسي منابع اصايل حقاو اساساي جمهاور اساالمي اياران مشاخص
مي گردد حاكميت در اين نظام به طور كامل به واليت فقيه سپرده شاده و ايان مقاام در
عين مشروط بودن به موازين اسالمي ،هيچ گونه محدوديتي در اعمال واليات نخواهاد
داشت .در اين ميان به علت گستردگي و پيچيدگي امور حكومتي اهم اين امور از سو
مقام واليت به صورت تخصصي از طريق قانون اساسي باه قاوا ساه گاناه حكاومتي
واگذار شده است( .بهادر جهرمي)170:1389،
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 .2.3.2.4نظريه انتخاب

برخي از فقها معاصر قائل به مشاروعيت مردماي حكومات باوده و معتقدناد كاه
خداوند مردم را بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش حاكم كرده و حق حكومات و
تدبير سياسي امت اسالم را به خودشان واگذار نموده است تاا در چهاارچوب ضاوابط
ديني ،حاكميت خود را اعمال كنند .لذا مردم رهبر و حاكم را از مياان نامزدهاا واجاد
شرايط انتخاب ميكنند تا در حيطه ضوابط شرع به خادمت بپردازناد .خواسات ،رأ و
نظر مردم منشأ و منبع مشروعيت حكومت است .حاكم نيز بر اسااس خواسات و نظار
مردم و حقي كه در خالل انتخابات عمومي به و واگذار شده است ،مجااز باه اعماال
سلطه و حكومت است(.منتظر ،1367،ج)1:2
در اين نظر فقط فقيه انتخاب شده با رأ اكثريت بر مردم واليت دارد نه اينكه همه
فقها عادل واليت داشته باشند(.صالحينجف آباد )57-50:1363،
قائلين به اين نظر ،خود تصريح كرده اند كه چناين ديادگاهي در فقاه شايعه ساابقه
نداشته است و هيچ كس از فقها يا متكلمان مذهب ،مشروعيت دخالت فقياه در شاؤون
حكومتي و قضايي را منوط به رأ و انتخاب مردم نداشته است .كه مي توان باه اذعاان
مرحوم آيت اهلل منتظر در جلد اول الدراسات اشااره نماود .باا تتباع در كاالم فقهاا
پيشين ،واليت فقيه ،پيوسته باا تعبيراتاي از قبيال نصاب و نيابات ،هماراه مايباشاد و
كوچكترين اشاره ا به مبنا ديگر ديده نميشود( .سروش)423:1378 ،

 .1.2.3.2.4تأثير نظريه انتخاب بر نسبت واليت فقيه و تفکيک قوا

انتخاب به عنوان عقد الزم مي تواند شرايط ضمن عقاد نياز داشاته باشاد .حااكم و
مردم ميتوانند حكومت را مقيد به رعايت قياود از قبيال قاانون اساساي كنناد .كلياه
انتخاباتي كه پس از تدوين قانون اساسي و بر اساس آن انجام ميگيرد .مطلقااً مقياد باه
قانون اساسي است حتي اگر چنين شرطي ذكر نشود .يعني ملت به وسايله خبرگاان ياا
مستقيم رهبر را انتخاب مينمانيد كه عمالً ملتزم به قانون اساسي باشد و از آن تخلف
نكند(.كديور)154:1387،
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مستفاد از نظريه انتخاب مرحوم آيت اهلل منتظر  ،ايشان معتقد است كاه علاي رغام
اختيارات رهبر ،از آنجا كه در قانون اساسي بارا انتخااب و تشاكيل قاوا ساه گاناه
روشي خاص در نظر گرفته شده است لذا رهبر نياز باياد در هماين چهاارچوب عمال
نمايد و نمايندگان مجلس و قوه مجريه بر اساس قانون اساسي رو كار آماده و عمال
خواهند كرد( .منتظر ،1370،ج124:3و)194
آخرين نظراتي كه درباره مباحث واليت فقيه در نظريه واليت انتخابي مطارح شاده
است ،نشان گر ايان اسات كاه تفكياك قاوا ،مساؤوليت هاا و تشاكيالت مختلاف در
حكومت ديني بر اساس قانون اساسي برا

مهار قدرت مطلقه و متمركز حاكم اسالمي

است و نه فقط به عنوان اين كه قاوا جازء ايااد و اعاوان و انصاار رهبار در انجاام
وظايف باشند .به هر حال تفكيك قوا ،روشي است كاه در آن حياات و دوام نهادهاا
مدني و مردمي مستقل تأمين و تضمين شده و تا اندازه ا راه را بر اساتبداد بساته و از
آن جلوگير ميكند( .لكزايي)100:1385 ،
نظريه انتخاب ،به سمت عدم تمركز و حركت در محدوده

قانون اساسي و قوانين

عاد و حتي نظارت فقيه و نه واليت فقيه ميل پيدا ميكند .لذا قلمرو اقتدار ولاي فقياه
محدود به موارد احصايي در قانون اساسي مي شود و ولي فقياه نماي تواناد در حيطاه
اقتدار ساير قوا دخالت نمايد و نقش هماهنگ كننده و نظارت بر قوا را بر عهده خواهد
داشت .در واليت انتخابي ،اگر قانون مصوب مردم ،با امضا فقيه بر تفكيك قوا صاحه
گذارده باشد ،خود اين قانون موضوعيت داشته و همه ،از جمله فقيه حاكم موظاف باه
عمل در چهارچوب قانون اند و بدين وسيله قوا حاكم در برابار فقياه تاا حاد قاانوني
دارا استقالل ميباشند.

 .4.2.4نظرات تنظيم کنندگان قانون اساسي

با دقت در مباحث مطروحه در مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساساي و نياز
در شورا بازنگر قانون اساسي چنين به نظر مي رسد كه اكثريات اعضااء معتقاد باه
انتصاب ولي فقيه از سو خداوند متعال و ادمه معصومين (عليهم السالم) باوده اناد از
جمله آيت اهلل مشكيني در بيان انتصابي بودن ولاي فقياه بياان مايدارد :حكومات اگار
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بخواهد اسالمي باشد ،بايد متكي به رهبر كه از طرف خدا معين شاده اسات ولاو باه
واسطه ،اگر يك رئيس جمهور ،تمام ملت هم به او رأ بدهند ولي فقيه و مجتهد رو
رياست جمهور او صحه نگذارد ،اين هيچ ضمانت اجرايي ندارد .شاهيد دساتغيب باا
عبارتي دقيق بيان كرده اند كه مردم با ابراز اطاعت خود از ولي فقيه زمينه را فراهم ماي
سازند تا او اعمال واليت كند( .غمامي)200:1390 ،

 .5.2.4نظارت و دخالت رهبری در قوای سه گانه

بنا بر تصريح اصل  57قانون اساسي نسبت به نظارت ولي فقيه بر قوا سه گاناه در
ساير اصول مكانيزم هدايت و نظارت و پيشبيني شده است.
نسبت به قوه مقننه ،قوانين مصوب ميبايست بر اساس ماوازين اساالمي باشاد ،كاه
نظارت بر اين مهم طبق اصل چهارم از طريق فقها شورا نگهبان كه منصوب رهبر
هستند صورت ميپذيرد .نظارت استصوابي بر انتخابات مجلس نياز بار عهاده شاورا
نگهبان است.
نسبت به قوه مجريه ،مطابق اصل شصت بخشي از اعمال اين قوه از طرياق رهبار
اعمال مي شود ضمن اينكه تنفيذ حكم رياست جمهور و عزل و مستند به بند هاا
نه و ده اصل يكصد و دهم بر عهده رهبر است.
و اما در ارتباط با قوه قضائيه نصب و عزل و قبول استعفا عاليترين مقاام قضاايي
بر عهده توسط رهبر صورت ميپذيرد.

نتيجهگيري
با پيش بيني نهاد واليت فقيه در قانون اساسي جمهور اسالمي ايران و نظارت ايان
نهاد بر ساير قوا ،باعث شده است كه اصل تفكيك قوا جمهور اسالمي ايران اصوالً
قابل انطباق كامل با تفكيك قوا مصطلح در نظامها حقوقي نباشد .ذكر استقالل قاوا
در قانون اساسي بدين معناست كه هيچ يك از قوا به طور مستقيم و رأساً حق دخالت و
در اموز ساير قوا را ندارد و هر كدام به وظايف خود عمل ميكنند ضمن اينكه تاداخل
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قوا نيز در ساير اصول قانون اساسي ديده ميشود كه اين مهم باعث طرح نظريه پذيرش
تفكيك نسبي قوا در نظام حقوقي جمهور اسالمي ايران شده است .همچنين ولي فقيه
به عنوان اهرمي در جهت برقرار توازن قوا به حل اختالفات و تنظيم قاوا ساهگاناه
مي پردازد كه حدود و ثغور اين وظيفه بسته به پذيرفتن نظريه انتصاب يا انتخااب فقياه
متفاوت خواهد بود .با پذيرش نظريه اول دايره اختيارات ولي فقيه و حدود آن گساترده
بوده و با وجود پيش بيني شرايطي چون عدالت برا رهبر و نصب عام از طريق امام
معصوم (ع) هدف از طرح بحث ،تفكيك قوا كنترل و مهار قدرت حاكم نيست و همين
امر ،عام تماز تفكيك قوا در نظام جمهور اسالمي با ساير نظام ها رايج است .مطابق
اين نظر ،مشروعيت وليفقيه الهي است و نقش مردم فقط در تعيّن بخشيدن به حكومت
است لذا ولي فقيه بصورت مطلقه وظيفه اداره جامعه اسالمي را در هماه حاوزه هاا بار
عهده دارد ،لكن به دليل گساتردگي وظاايف و اختياارات بخشاي از آن را طباق قاانون
اساسي به ساير قوا تفويض نموده عامل مشروعيت بخشي به فعاليت ساير قواست و در
عين حال خود ،به عنوان ولي فقيه در رأس قرار دارد .همچنين نسبت به قاانون اساساي
نيز با توجه به اينكاه عهاد باين امات و اماام جامعاه اساالمي اسات ،ولاي فقياه در
چهارچوب همين قانون عمل مينمايد اما اين بدين معني نيست كاه محادود باه قاانون
اساسي باشد چرا كه و عامل مشروعيت نظام است و در شرايط استثنائي ميتواناد باا
مصلحت سنجي فراتر از قانون اساسي به اعمال قدرت بپردازد.
بر مبنا نظريه ولي فقيه از آنجا كه توسط مردم انتخاب شاده اسات ماردم نياز باه
قانون اساسي بر مبنا تفكيك قوا مذكور در آن رأ داده اند اين امر به منزلاه بيعات
مشروط است ،لذا ولي فقيه در چارچوب قانون اساسي به اعماال قادرت مايپاردازد و
وظايف قوا سه گانه طبق قانون اساسي مشخص شده است و رهبر عناد اللازوم باه
هدايت و رفع اختالفات بين قوا مبادرت ميورزد.
در مجموع؛ نظر به مشروح مذاكرات قانون اساسي ،پيشينه فقهي نظريه نصاب ،باياد
به پذيرش نظريه انتصاب اذعان نمود و از آنجا كه رهبر دارا مشروعيت الهي بوده و
در چارچوب شرع عمل مي نمايد محدوديتي برا اختيارات و متصور نيست .مضاف
بر اينكه نظريه انتخاب در بين متقدمين از فقها شيعه قائلي ندارد و متأثر از دموكراسي
و انديشه ها جديد توسط برخي از فقها معاصر مطرح شده است.
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 .25فالحزاده ،محمد علي( ،)1391تفكيك تقنين و اجراء تحليل مرزها تقنيناي در
روابط قوا مقننه و مجريه ،تهران ،معاونت حقوقي رياست جمهور  ،جاپ اول
 .26قاضي شريعتپناهي،ابوالفضل( )1368حقوق اساسي و نهادهاا سياساي ،ج،1
تهران ،دانشگاه تهران
 .27قاضي ،ابوالفضل( ،)1375گفتارهايي در حقوق عمومي ،تهران ،نشار دادگساتر،
چاپ اول
 .28الف -قاضي شريعت پناهي ،ابوالفضل( ،)1375گفتارهاايي در حقاوق عماومي،
تهران ،انتشارات دانشگاه ،چاپ اول
 .29ب -قاضاي ،ابوالفضاال ( ،)1375بايسااته هااا حقااوق اساساي ،تهااران ،نشاار
دادگستر ،چاپ اول
 .30گرگور  ،برگمن( ،)1386حمام فلسفه ،ترجماه علاي غفاار  ،تهاران ،كاوير،
چاپ دوم
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 .31لكزايي ،شريف( ،)1385توزيع و مهار قدرت در نظريه واليات فقياه ،تهاران،
كانون انديشه جوان ،چاپ اول
 .32مكارمشيراز  ،ناصر( ،)1375انوارالفقاهه ،تهران ،دارالكتب اسالميه ،چاپ اول
 .33مكارم شيراز  ،ناصر( ،)1374تفسير نمونه ،تهاران ،دارالكتاب اساالميه ،چااپ
اول
 .34مصباح يزد  ،محمد تقي( ،)1391نگاهي گاذرا باه نظرياه واليات فقياه ،قام،
مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) ،چاپ بيست و ششم
 .35مطهر  ،مرتضي( ،)1387مجموعهآثار ،ج ،26قم ،انتشارات صدرا
 .36مصباح يازد  ،محمادتقي( ،)1388نظرياه سياساي اساالم،ج ،1قام :انتشاارات
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
 .37مؤمن قمي ،محمد( ،)1415كلمات سديده في مسائل جديده ،قم ،موسساه نشار
اسالمي ،چاپ اول
 .38مدني ،جالل الدين( ،)1364حقوق اساسي در جمهور اسالمي اياران ،تهاران،
انتشارات صدا و سيما جمهور اسالمي ايران ،چاپ دوم
 .39منتساكيو ،شاارل( ،)1370روح القاوانين ،ترجمااه علاي اكبار مهتاد  ،تهااران،
اميركبير ،چاپ اول
 .40منتظر  ،حسينعلي(،)1367ج ،2مباني فقهي حكومت اسالمي ،ترجماه محماود
صلواتي ،تهران ،كيهان
 .41نائيني ،محمدحسين( ،)1361تنبيه االمه و تنزيه المله ،باا مقدماه و توضايحات
سيد محمود طالقاني ،تهران ،شركت سهامي انتشار
 .42نجفي اسفاد ،مرتضي( )1386و محسني ،فريد ،حقوق اساسي جمهور اسالمي
ايران ،تهران ،انتشارات بينالمللي هد  ،چاپ چهارم
 .43ناصحي ،مصطفي( ،)1378واليات فقياه و تفكياك قاوا ،قام ،دفتار انتشاارات
اسالمي حوزه عليمه قم ،چاپ اول
 .44هابز ،توماس( ،)1380لوياتان ،ترجمه حسين بشريه ،تهران ،نشر ني ،چاپ اول
 .45هاشمي ،سايدمحمد( ،)1389حقاوق اساساي جمهاور اساالمي اياران ،ج،2
تهران ،نشر ميزان ،چاپ بيست و دوم
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مقاالت
 .46شفيعي فر ،محماد( ،)1378جايگااه واليات فقياه در حقاوق اساساي جمهاور
اسالمي ايران ،حكومت اسالمي ،قم ،ش 13
 .47لكزايي ،شريف( ،)1383تأملي گونه شناختي تفكيك قوا سه گاناه در نظرياه
ها واليت فقيه ،راهبر ،زمستان  ،1384ش 34
پایان نامه
 .48بهادر جهرمي ،علاي( ،)1389رواباط مياان قاوا در حقاوق اساساي جمهاور
اسالمي ايران ،پاياننامه ،دانشكده معارف اسالمي و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

