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 ملیکا ذبیحی فرداد: تهیه و تنظیم                                ی        ئموالآیت دکتر : استاد         اساسی دو                       درس حقوق      

 

 

 2سرفصل کلی حقوق اساسی 

 دهی قوای حاکمسازمان : بخش اول

 ...و تفکیک مطلق قوا و تفکیک نسبی قوا: ـ تفکیک قوا

 ـ تداخل قوا   

 ـ استقالل قوا   

 ـ سازماندهی قوا در حقوق اساسی ایران   

 انواع قوا و کارکردهای آنها: ـ بخش دوم

 : ـ قوه موسس    

 ماهیت، ارکان و صالحیت               

 قوه موسس در حقوق اساسی ایران              

 : ـ قوه تعدیل کننده    

 ...ضرورت، تشکیالت و کارکرد و              

 ...ها، نظارت ورهبری، شرایط، صالحیت: در حقوق اساسی ایران              

 :ـ قوه مجریه    

 ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی: انواع                

 ...پادشاه و ریاست جمهوری و: ارکان               

 صالحیت               

 قوه مجریه در حقوق اساسی ایران               

 :ـ قوه مقننه   
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 یک مجلسی و دومجلسی   : ارکان                

 ....قانونگذاری و نظارت و همه پرسی و: صالحیت                

 ...ارکان، صالحیت و: ه در حقوق اساسی ایرانقوه مقنن               

 :ـ قوه قضاییه

 ....رئیس قوه، قضات، دادگاهها و: ارکان                

 اداری، قضایی، سیاسی: صالحیت               

 ....تشکیالت قوه قضاییه و               

 ....قوه قضاییه ایران و               

 خاصنهادهای اساسی : بخش سوم

 ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام  

 ـ شورای عالی امنیت ملی

 ـ شورای عالی انقالب فرهنگی

 ـ شورای عالی فضای مجازی

 ـ شورای بازنگری در قانون اساسی

 ـ شوراها

 ...ـ صدا و سیما و
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 یساسا قوقح تاریرحت تسخن تمسق

 

 سازمان دهی قوای حاکم: بخش اول
 

  : تفکیک قوااهمیت 

قانون اساسی مددرن را ایدن    شناساییِ مهمترین عاملِتفکیک قوا محور اساسی قانون اساسی مدرن را شکل می دهد و 

. قانون اساسی مدرن نیستسند تفکیک قوا شکل نگیرد آن اصل  کشوری، اگر در قانون اساسی. دهدمفهوم تشکیل می

را ابزار اصلی تقسدی  قددرم میدان     تفکیک قوا ،فرانسهآمریکا و قانون اساسی  برای نمونه .سند هست اما مدرن نیست

: چنین مقدرر داشدته اسدت    6871اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، مصوب  61بند  .است قوای حاک  تعبیر نموده

شود مگر آنکه تفکیک قوا انجام شده و آزادی نظارم بدر قددرم تیدمین    ای دارای قانون اساسی شناخته نمیجامعه»

 «.باشدگشته 

  
 

 :  منطق حاکم بر تفکیک قوا

 

 (فلسفی) اصلی  -1
 (تخصص گرایی( ) تکنیکال –فنی ) فرعی  -2

قدرم اگر در یک جا جمع شود فساد می . از قدرم سو استفاده نشود هدف از تفکیک قوا این است که :اصلی-6

برای آنکه نتوان از » :القوانیندر روح مونتسکیو به بیان .پس برای جلوگیری از فساد باید قدرم تقسی  شود. آورد

 «.قدرم سؤاستفاده کرد باید دستگاههای حاک  طوری تنظی  شوند که قدرم، قدرم را متوقف سازد

تواند به مهندس نمی مثال یک. دارد مختلف یهاخصص در رشتهدنیای مدرن رو به پیچیدگی و میل به ت :فرعی-2

بلکه باید در حیطه کاری خودش فعالیت کند تا . بپردازد حوزه به انجام وظایف آنامور قیایی تسلط داشته باشد و در 

 .دنبال کارایی و در فلسفی به دنبال عدالت هستی  ،در منطق فنی ،به بیان دیگر. شود به این وسیله کارایی سیست  حفظ

 . است« دولت»کنند و آن در یک نهاد باهمدیگر تالقی می که هر دو منطق

 مدرن -2     یشامدرنپ -1          :کیک قوا تاریخچه تف

 

با این حـال، از  . در این عصر، ادعا در خصوص نهادینه شدن اصل تفکیک قوا با ابهامات زیادی روبروست؛ یشامدرنپ -6

... خردمنـدی، سـنت و  : هایی از کارکرد مذکور و نهادهای مـذکور را کـه بـر منطـق    توان رگ و ریشهحیث کارکردی، می

مصـال    قـوه تممـل و مشـورت  دربـاره     -1: قدرت  الزم اسـت  3 حکومت برای :ارسطو میگوید  .است جستجو کرد استوار
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؛ عنوان مدرن این قوه و فرمانروایی قوه زمامداری - 2 .در عصر مدرن است مقننهاین قوه متناسب با قوه  و همگانی؛ عمومی

 . باشددولتهای ملّی، قوه قضاییه چنین عنوانی را دارا می قوه ی دادرسی؛ در عصر -3. دهدقوۀ مجریه تشکیل می را،

گانه و استقالل آنها از همدیگر وجود نداشته در اینجاست که در وضعیت پیشامدرن، نگاه مدرن به کارکرد قوای سه نکته

 .استوار بوده است «تقسیم متداخل کارکرد»باشد بر « تقسیم قوا»توان گفت این تقسیم بیش از آنکه ناظر بر است بلکه می

 :پیشامدرن و مدرن وجود داشته است: تفاوتهای زیادی بین دو برداشتپس تفکیک قوا در پیشامدرن هم وجود داشته اما 

در واقـع  در مـردم    (یونـان باسـتان   ) مسـتقیم عجـین بـوده    مفهوم مردم ساالری در آن زمان با مفهوم مردم ساالری ـ الف     

؛ چرا گیردمسائل  قرار میمطرح نیست یا اگر مطرح شود درحاشیه بنیادین تفکیک قوا به عنوان یک مسئله  ،ساالری مستقیم

که در چنین فضایی یا دموکراسی هست یا نیست و اگر هم هست؛ مردم مستقیماً راهبر و مجری امور عمومی هستند و چون 

توجه به اصل تفکیک قوا جدی نیست و اگر هم هست بر محور  ر عمومی نقش دارند لذاخود مباشراً و مستقیماً در ادارۀ امو

بایـد گفـت   . شودتفکیک قوا شروع می خواهی مدرن  بادر مقابل، تاریخ جمهوری. های فنی و مدیریتی استوار استانگاره

عنـوان یـک دغدغـه    بـه  به بعد پیوسته  11مدرنیته از قرن  سنت پایدار مردم ساالری به آن معنایی که در ،در عصر پیشامدرن

اگر در جایی مثل یونان باستان دموکراسـی غیـر مسـتقیم وجـود داشـته باشـد       پیشامدرن وجود نداشته عصر در  وجود داشته؛

 داشـته توانسـته وجـود   است نمـی تفکیک قوا  آن  طور که در عصر مدرن مطرح بوده  ،مردم ساالریسنت بخاطر تزلزل در 

 .باشد

طبقه »تقسیم قدرت میان ـ توجه متفکرین و فیلسوفانی مثل ارسطو و افالطون، بیش از آنکه معطوف به چگونگی ب    

این در  .معطوف بوده است «شوندگانکنندگان و طبقه حکومترابطۀ طبقه حکومت»بر مقولۀ  باشد «کنندگانحکومت

و . در نوسان بوده است« اهریمنی»و « قدسی»در دو طیف « طبقه حکومت کنندگان»حالیست که نزد متفکرین مدرن، پیوسته 

این . اندفرض کرده  1«لویاتان»ها معطوف به وجه اهریمنی حکومت بوده و لذا افرادی مثل هابز، دولت را به مثابه عمده نگاه

مدرن نسبت به دولت و حکومت، برخالف انسان پیشامدرن، موضع منفی داشته است  موضوع گویای آن است که انسان

                                                           
 
گاهی به یک مار . کِشد ای است که از دریا سَرک می ای اسطوره الجثه هیوال یا اژدهای عظی ( Leviathan: انگلیسی)لویاتان یا لوتان  - 

ای در آثار مکتوب یا هنری مذهب یهود و مسیحیت بسیار  این موجود اسطوره. سر تشبیه شده که مثل و مانند ندارد بزرگ یا اژدهایی هفت

این واژه در ادبیام . شود در ادبیام مسیحی و غرب لویاتان گاهی با هرگونه هیوال یا موجود عظی  دریایی یکسان انگاشته می. شود ه میدید

در ادبیام و منابع متاخر یهودی نیز این موجود به عنوان . دهد کند و در عبری جدید، ه  حقیقتاً نهنگ معنی می به نهنگ بزرگ اشاره می

در سنت دیوشناسی مسیحی، لویاتان یکی از هفت . ها، ساکن است های آب شود که بر مغاک اقیانوس، بر سرچشمه توصیف مییک اژدها 

 . شود ها لویاتان توسط بعل کشته می در افسانه. شاهزاده جهن  است که با گناه حسادم پیوند دارد
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در سایه چنین چرا که بزرگ شدن حکومت بصورت همزمان در مقابل بزرگ شدن جامعه مدنی نقیض هم بوده است 

ترین انسان مدرن توجه خود را معطوف به کنترل حکومت کرده است و یکی از مهم ترسی از حکومت بوده است که

میان سازمانهای مختلف حکومتی بوده « سرشکن کردن قدرت»و « قطعه کردن قدرتقطعه»ابزارها برای چنین کنترلی، ابزار 

 . است

. ظـر برخـی از آنهـا را بررسـی میکنـیم     ن کـه در این باره  نوشـته انـد     فیلسوفان مختلفی ،مدرن فضایدر  ـ عصر مدرن؛  2

 :نمایندرا در هفت الیه زیر تقسیم میپوفندرف و ولف آلمانی، قدرت سیاسی 

 مقننهقوه  -6

 ضمانت اجرای قوانین قدرم ناظر به برقراری مجازام یا -2

 قیائیهقوه  -3

 بین المللیقراردادهای  عقد صلح و انعقاد جنگ و بر اعالن ناظر قوه -4

 تصویب و وصول مالیام قدرم -5

 دولتیو کارمندان تعیین وزیران قدرم  -1

 عمومیانجام آموزش و تعلیمام  -8

کنند اما به هر حال جدایی و استقالل اینها را از هر چند آنها این اختیارام و وظایف را بصورم جداگانه تعریف می

برای این ارگان های همدیگر مخالف مبانی فرمانرایی پنداشته و لذا در راستای اصل وحدم فرمانروایی، بر این نظرند 

در ژان بدن نیز . ددر راس آنهایک مقام وجود داشته باشو پیوند دادن آنها  هفتگانه باید یک نهاد برای اداره کردن و

کند و در ناپذیر تلقی میراستای اصل حاکیمت، مظاهر آن را در در اشکال گوناگون فرض کرده و حاکمیت را تقسی 

با این حال نگاه  .کنندتلقی می کنند و بقیه مظاهر حاکمیت را برآمده از این قوهاین بین، قوه مقننه را مادر قوا تلقی می

در  68یا اینکه اولیور کرامول در قرن  .های اقتدارگرایانه داردبدن در خصوص رابطه قوه مقننه با پادشاه، میل به انگاره

مقننه، مجریه و قیاییه است و برداشت خود از اصل تفکیک قوا را بر : گانه شاملانگلستان بر آن بود که قوای سه

-دانست و قوه قیاییه را نمود و نماد قوه متعادل کننده میان دو قوه دیگر میمیاز ه  قوه مجریه و مقننه تفکیک دو 

امنیت در برابر سایر  مسئول حفظ منافع جامعه و که( فدراتیو)قوه متحده -6: جان الک قوای حاک  را شامل .پنداشت

واجد صالحیت قانونگذاری بوده و حق بکارگیری نیروی ؛ که (قانونگذار)مقننه قوه   -2 .تابعان بین الملل است

. امور اجرایی داخلی را برعهده داردمجریه؛ این قوه ادارۀ  قوه -3. جمهوری در جهت حفظ و حراست جامعه دارد

نفی اصل استقالل این قوا از ضمن جدایی دو قوه مقننه و مجریه و پیشگیری از اختالط این دو، طرفدار جان الک 

نیز طرفدار وحدم . باهمدیگر و پاسخگویی مجریه در برابر مقننه استهمکاری این دو قوه و ضرورم همدیگر 
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. نظمی و خسران جمهوری خواهد بودمجریه و فدراتیو است در غیر این صورم موجب بی: فرماندهی میان دو قوه

شناسایی نمیکند چون در نظر  "قوه "نوی در عین حالی که قوه مقننه را مظهر حاکمیت دانسته قوه قیاییه را به عنوا

آن حل وفصل اختالفام بین اشخاص خصوصی و اجرای قوانین و مقررام  وی، این قوه کار حاکمیتی نمیکند و کار

 .است

به یک اعتبار،  و قواست تفکیک و در راستایِ« تمرکز قدرم»در خصوص مقابله با پرداز مونتسکیو مهمترین نظریه  

  دلیل چنین ادعایی را باید در صالبت نظری و منطق حاکتفکیک قوایِ مدرن بر مبنای آرای مونتسکیو ایستاده است 

نظریۀ وی در برابرِ نظرِ سایرِ فیلسوفانِ  نشان داد« مدرنیتۀ وستفالی»بر چارچوب نظری وی دانست؛ بنحوی که تجربۀ 

برخوردار بوده خواهانه و ایرادِ دموکراتیک و جمهوری قل  در خصوص اصل تفکیک قوا، از کمترین چالشصاحب

 فدراتیوِ مجریه ووی قوای . استقیاییه  -3  مجریه -2  مقننه -6 :بر آن است قوای حاک  شامل مونتسکیو. است

. دهدبه  پیوند می «تعادل قوا و توازن»او قوای سه گانه را باعبارم  .کندترکیب میدر قوه مجریع جان الک را باه  

به صورم بهینه و منطقی اعمال شود الجرم نیازمند نظارم و تعادل  استفاده نشود و قدرم از قدرم سؤ برای اینکه

شود که قوا از همدیگر منفک و متمایز بوده و هر قوه در عین اینکه و چنین سازکاری زمانی محقق می بین قواست

باشد از ابزارهایی متناسب جهت متوقف کردن سایر قوا های خود دارای ارکان وسازمانهای متناسب با صالحیت

ندهی شود که دستگاهای حکومتی باید طوری سازما ،استفاده از قدرم برای پیشگیری از سؤدر نتیجه . برخوردار باشد

ست که از یاقوه رابطه 3رابطه این  در این صورم، مفروض آن است. را متوقف سازد گانه، یکدیگرقوایِ سه قدرمِ

قوه ایی  نباشد آنچنین چون اگر . ندستر حقوقی برابر بوده و به لحاظ ساختاری و صالحیت ذاتی، قائ  به ذام هنظ

رفته و فیای تمرکز قدرم از بین  خواهد بلعید که در این صورم تفکیک قواکه قدرتش بیشتر است سایر قوا را 

وی در فصل . قوا برسی تفکیک  که به اهداف برای آن است تقسی  قدرماین درحالیست که . فرما خواهد شدحک 

ای از خواص یا نجبا یا تعدادی از مردم عادی، اگر یک فرد یا مجموعه... »: نویسدالقوانین چنین میشش  از کتاب روح

های برای آنکه نتوان از قدرم سؤ استفاده کرد باید دستگاه... را دارا باشند همه چیز از میان خواهد رفت... هر سه قوه 

  «.حاک  طوری تنظی  شوند که قدرم، قدرم را متوقف کند

قوه صحبت میکند اما  3ازهمانند منتسکیو  وی. است ژان ژاک روسوفیلسوف دیگر در ساحت موضوع تفکیک قوا،    

« عمودی»تفکیک قوای از  روسو کند اماترسی  میرا  «افقی»او متفاوم است چون منتسکیو تفکیک قوای  نظرش با

« مردمهیأم »متعلق به مردم بوده و در حاکمیت در نگاه وی، . داندقوا می همه مقننه را مادر به میان آورده و قوه سخن

 قوه مجریه وقیاییه) است  تسری ابلق (مجریه و قیاییه)قوا  به ظهور میرسد و از طریق مقننه به سایر یا قوه مقننه

دو چیز باه  » : رابطه میان قوای مجریه و قیاییه بر این نظر است وی در خصوص. (دربرابر مقننه پاسخگو باید باشد

در باره اموال، زندگی و شرافت ( قوه قیاییه)و اجرای عدالت ( قوه مجریه)ادارۀ امور دولت : قابل جمع نیستند
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قوه مجریه تواند تابع که قوه قیاییه نمی کرده بوداین عبارم گویای آن است که وی به درستی درک « .شهروندان

اما  در این صورم در منظومۀ فکری روسو از تفکیک قوا، هر چند دو قوه مجریه و قیاییه مستقل از ه  هستند. باشد

هر چند که  .ه است که در جایگاه برتر قرار داشته و قوه مجریه تابع و پاسخگو در برابر قوه مقننه استاین قوه مقنن

رسد این که بنظر می «داند و نه تابع آنهاهمردیف مقننه و مجریه می»یاییه را روسو قوه ق: دکتر قاضی بر این نظر است

گذارد که می« اراده عمومی»چرا که روسو در کتاب قرارداد اجتماعی، بنیان حاکمیت را بر مردم و  نظر پذیرفتنی نباشد

-مانهای حکومتی به جریان میاز طریق قوه مقننه به اندام حکومت تزریق شده و حاکمیت بدین وسیله از طریق ساز

توان گفت منظومۀ فکری روسو در ارتباط اتفاقاً بر مبنای چنین ادعایی از برداشت روسو از تفکیک قواست که می .افتد

نظمی منطقی روبروست بنحوی که وی در خصوص موضوعِ چگونگیِ رابطۀ میان قوا، با با اصل تفکیک قوا با بی

پردازد؛ درواقع، بنیان نظریِ تمرکز قدرم می« سازیِ ارادۀ عمومیقدسی»، آنجا که به هایتآغازد اما در نتفکیک قوا می

لذا وی به  .رسد بدون اینکه خودش به پارادوکس نظرش متوجه باشدمی« تمرکز قدرم»به  سازد وریزی میرا پایه

 .الزامام منطقی نظریه خود پایبند نبوده است

را مطرح میکند که آثار آن در برخی از  «اصل سلسله  مراتب قوا»، «قوا عمودیاصل تفکیک »روسو در چارچوب   

خواهیِ زمانی که با نظرام سیاسی لنین امتزاج یافت به به ظهورِ تمامیت سابق،دوران شوروی  مثل نظام های سیاسیِ

   .خشن منجر شد

تفکیک قوا  باره در بلکه در برداشت از آرای نظری آنها، بین فالسفه نه تنها  اید کهاز توضیحام باال چنین برمی  

است  هایی را ارائه داده برداشت ،این مفهوم به فراخور برداشته فلسفی خود از هر فیلسوفی .وحدم نظر وجود ندارد

برداشتی برای نمونه  .های تاریخی، فلسفی و فرهنگی خود به برداشتی را ارائه داده استو هر کشوری به فراخور زمینه

محور و دموکراتیک خواهانه، جمهوریتاز آرای روسو داشتند بسیار ازدای 6871که فرانسوایان در بحبوحه انقالب 

ک  از حیث رابطۀ قوا، برداشتی روسیه، از آرای فلسفی روسو، دست 6168بوده است این در حالیست که انقالبیون 

 .خواهانه ارائه دادنداقتدارگرایانه و تمامیت

. قوای حاک  از حیث تعداد، سه قوه است اوالً ،قوااصل تفکیک برداشت رایج از : و رابطۀ میان آنها   رداشت از تفکیک قواب

از اصل تفکیک قوا میشود  در غیر این صورم  ظاهر خواهانهو جمهوریت ساالرثانیاً در چارچوب حکومت مردم

خواهی به مثابه یک ارزش و هنجار شناسایی نشده باشد مفهوم درون خالی میشود پس اگر در جامعه ایی جمهوری 

تفکیک کارکردی یا »آغازین تفکیک قوا بر  ثالثاً، الیه .خواهد بود و تهی محتواوم بییک مفه تفکیک قوا در آن جامعه

 .گرددمایه میاستوار بوده بنحوی که در غیاب چنین تفکیکی، صحبت از اصل تفکیک قوا بی« ماهوی

 :ها را تقسی  کردمختلفی میتوان آن خصوص رابطه میان قوا، به اشکالدر  
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 :د تفکیک عمودی در برابر تفکیک افقی قوا6 

 .قرار دارد در راساز آنها و یکی  حاک  بوده سلسله مراتب بین قوادر چارچوب این برداشت، : عمودیبرداشت ( الف

  .چنین برداشتی بوده استهای دموکراتیکِ از سمبل« پارلمانی»های نمودِ رژی 

در برداشت افقی از رابطۀ . عرض ه  هستندا ه وبوده و قمساوی  در الگویِ فکری، رابطه میان قوا :برداشت افقی (ب

  :پارلمانی وجود داشته استو شبه ریاستی: میان قوا، دو رویکرد

گردیده و رژی  ریاستی را موجب شده قوا انفصال بین و استقالل  قوا، منجر بهمطلق د برداشت متناظر با تفکیک    

گرایانه رسد این برداشت بیش از حد آرمانبنظر می. ایداست؛ برداشتی که ایاالم متحده امریکا، سمبل آن بشمار می

 . بوده و با تجارب جوامع همخوانی دقیق نداشته باشد

. بر همدیگر تاثیر متقابل داشته و نفوذ و اقتدار متقابل دارند قوا ین برداشت،ادر  :از اصل تفکیک قوا نسبید برداشت  

ریاستی شناخته شده شبهدپارلمانیفرانسه در دورۀ جمهوری پنج ، سمبل چنین برداشتی بوده و در قالب رژی  شبه

 .تر باشدنانهبیتر و واقعرسد این برداشت از رابطۀ میان قوا، بیش از برداشت باال، معقولتر، عملیبنظر می .است

 :د تفکیک شکلی در مقابل تفکیک ماهوی قوا2

 است قوا تفکیککلیدواژۀ « جدایی سازمانی قدرم»در چارچوب این نوع نگاه،  :از تفکیک قوا شکلیبرداشت  (الف 

-سخت»این نوع نگرش، برداشتی . تقسی  شده استو ارگانهای گوناگون حکومتی قدرم بین سازمان های مختلف و 

 .آن، موردِ توجه قرار گیرد« افزاریِنرم»از تفکیک میان قواست بدون اینکه جنبۀ  «افزار

ایی در قوه هر .است «محتوا و کارکرد»در اینجا، نقطۀ ثقلِ توجه، معطوف به : از تفکیک میان قوا ماهویبرداشت  (ب  

 کنندمینمداخله ذاتی یک قوه ر در حوزۀ صالحیت قوای دیگ و مدیریت میکند واداره  تخصص خودش امور را حوزه

نفوذ و اقتدارِ سیاسی  ابزارهایِیعنی صالحیت مداخله ندارند، هر چند که از حیث حقوقی و سیاسی ممکن است 

 .فراه  باشد

وجمهوری خواهی سه  در چارچوب هنجارهای مردم ساالری : رژیم های سیاسی قوا در برداشت از پیامد های تفکیک

 برداشت رایج از شیوه ی حکومت داری وجود دارد 

 رژیم های ریاستی؛ برداشتی افراطی   

 های پارلمانی؛ برداشتی سردرگم کنندهرژیم

 بینانه و معقولهای شبه ریاستی وشبه پارلمانی؛ برداشتی واقعرژیم
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در این شکل از . مثابه تفکیک مطلق قواستحاصل برداشت از تفکیک قوا به  این رژی  سیاسی ؛ریاستیرژیم ( الف

، نوشتندمیآمریکایی ها وقتی قانون اساسی  .واز ه  مستقل اند اثر بسیار کمی روی ه  میگذارند رژی  سیاسی، قوا

ا بوده و بویژه به تجربۀ عملی در این خصوص، پیشِ روی خود نداشتند بلکه به درستی به آثار فیلسوفان سیاسی آشن

قوه تقسی  شود  3اگر قدرم بین  آنان بر این نظر بودند. آرای جان الک و مشخصاً مونتسکیو توجه خاصی داشتند

و آن، ضرورم  را روشن کردی بیشتری در خصوص رابطۀ قوا گذشت زمان واقعیت هافساد از بین خواهد  رفت اما 

تنظی  رابطه  آن، مقولۀ همانطور که منتسکیو اشاره کرده بود و رابطۀ قوا و چگونگی تنظی  رابطۀ میان آنها بوده است؛

به بیان  .فصل کردند تاریخی خودشان حل و ا این مسئله را در چارچوب تجربهآمریکایی هبا این حال . بودبین قوا 

چرا که در الیه نظری، به یک اعتبار این مقوله  استی در الیۀ نظری و عملی دفاع کردتوان از نظریه رژی  ریدیگر، نمی

منافام دارد و در مقام عمل، هیچگاه آن مرزهای  «ناپذیریِ حاکمیتناپذیری و تقلیلتقسی »با برداشت از مفهومِ 

عنوان رژی  ریاستی در امریکا آن چیزی که تحت  لذا. مستقل، مجزا و متمایز قوا در هیچ کشوری وجود نداشته است

شود نه به مثابه الگویی جهانی بلکه به عنوان تجربۀ تاریخی امریکاییها قابل بحث بوده و اتفاقاً در ساحت نام برده می

تفکری و تاریخی آنها و کانتکست آنها قابلیت دفاع دارد و ممکن است فاجعه زمانی شروع شود که آنها در صدد 

 .به سایر مناطق جهان و یا ما در صدد الگوبرداری از آنها باشی  این نظریۀ« صادرام»

-ه »آنجایی که در چارچوب اصل تفکیک مطلق قوا، نظر بر  از .است تیژی  های ریاسظهور ر :مطلق قوا تفکیک اثر

توان گفت در پاسخ می؟ شودبر اینگونه رژیمها انتخاب می« ریاستی»عنوان ال چرا بودن رابطۀ میان قواست ح« عرض

سه  مجریه بیشتر است و در امور عمومی بیشترین  باید اذعان کرد ،قوه 3تقسی  شده بین  با در نظر گرفتن قدرم

 تمام تعامالم حقوقی  و .یس مجریه ئیس کشور است ه  رئرئیس جمهور در ریاستی ه  ر. دارد نمود حیور و

این  بر .داین امور قابلیت اداره شدن ندار ن امیای اوبدو ،یس جمهور مدیریت میکندئسیاسی رژی  های سیاسی را ر

  .شناسی رژی  ریاستی می را به عنوان ت که اینگونه رژی  هااساس اس

 :مهمترین خصوصیام از این قرار است ؛ریاستی رژیمهای گی های ژوی

و این ویژگی،  ای صالحیت انحالل قوه دیگر را ندارد؛ هیچ قوهعدم انحالل و سقوط قوا توسط یگدیگراصل  -6

 .اثر مستقی  افقی بودن رابطۀ میان قواست
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چارچوب نظام جمهوری تعریف و مشخص شده و هیچکدام صالحیت صالحیت قوا در مداخله؛ عدم اصل  -2

حاکمیت است امور  تخصصی حوزه ایی از ارهر قوه کارگز مداخله در کارکردهای ذاتی یکدیگر ندارند بلکه

صالحیت قوه اگر  برای نمونه، .دخالت کنندقوه ی آن امور داخل حیت ذاتی وکه سایر قوا نمیتوانند درصال

هر چند که در . دارندن «خلق قانون»نقش ایجابی در قوای قیاییه و مجریه، قانون گذاری است پس مقننه، 

 :توان گفتمیلذا . چارچوب و شرایط خاصی، ممکن است آنها نقش سلبی در این خصوص داشته باشند

 .وظایف خود را به تنهای انجام میدهند نوعا قوا های تخصصی و ذاتی در انحصار همان قوه است وصالحیت 

با  در انتخاب وزرای دولتمجلس نمایندگان نیز متقابال ، صالحیت قوه مجریه در امر قانونگذاری عدمِدر برابرِ 

 .وضعیت عدم صالحیت روبروست؛ هرچند که سنا در این خصوص نقش دارد

؛ از آنجایی که فرآیند قانونیت قوای مقننه و مجریه در دو سازکار یکدیگر قوا ازو انفکاک استقالل اصل  -3

 .شته و مستقل از ه  هستندبر روی ه  تاثیر اساسی ندادر نتیجه قوا  گیردمستقل از ه  صورم می

، رئیس کشور تجمیع ریاستاصل انحصار ریاست حکومت در رئیس جمهور؛ در این گونه نظامها با پدیده د 4   

س قوه مجریه یئبه بیان دیگر، رئیس جمهور ه  ر .هستی  یجمهور تسمقام ریا مجریه در ریاست قوه و حکومت

 .شودیگر مربوط میکشورهای د نجا که به تعامالم باآ ،قوه 3س یئر است ه 

مسئولیت سیاسی  وزرا در برابر مجلسس جمهور و رئی سیاسی در برابر پارلمان؛ در اینجا مسئولیتعدم د اصل 5   

د به معنایی که در نظامهای پارلمانی مطرح است؛ شناسایی وجود ندار پاسخگویی سیاسیدر این نوع نظام،  ندارند لذا

 .نشده است

حاکمیت دو نظام انتخاباتی های سیاسی ریاستی، با وضعیت انتخابی بودن قوای مجریه و مقننه؛ در نظامد اصل 1   

 .کنندتمامی مقامام عالی و مه  از اصل انتخابی بودن تبعیت میدر این نوع نظام، لذا . و مجزا روبرو هستی  مستقل

ملت در یک فرایند جداگانه  جمهور و ه  نمایندگان سیئه  ر: ، باعث شده استمستقل وجود دو نظام انتخاباتی

 .کنندیا کاخ ریاست جمهوری راه پیدا  انتخاباتی به مجلس

د اصل استقالل نظام انتخاباتی؛ در سایۀ اصل انتخابی بودن مقامام مجریه و مقننه، نظام انتخاباتی قوای مقننه و 8   

به لحاظ حقوقی انتخابام قوا  مهمترین اثر حقوقی چنین وضعیتی این است که. شودمجریه مستقل از ه  برگزار می

و  ار میشود که حاصل آن انتخاب ریئس جمهورانتخابام متمایز برگزلذا دو . نداشته باشند در قانونیت یکدیگر تاثیری

 . انتخابام بر همدیگر قابل انکار نیستاما تأثیر سیاسی و اجتماعی  .نمایندگان مجلس است
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از اوصاف اصلی رژیمهای ریاستی ذکر شده است اما باید توجه داشت که ها ، این ویژگی«نظر»هر چند در عال     

شود حتی در عال  نظر نیز، با استثنائاتی روبرو هستند بنحوی بوده و گفته می« اطالق»هایی فاقد وصف چنین ویژگی

، این «عمل»و البته در عال  . که گاه شائبۀ به حاشیه رفتن اوصاف اصلی و جایگزینی استثنائام بجای اصل هستی 

، در فرایند قانون گذاریبرای نمونه، هرچند . شودمیعمل از آنها عدول مقام  دربازند و اوصاف بیش از پیش رنگ می

شود ندارد اما مشاهده می( نمایندگان و سنا)قوه مجریه نقش حقوقی و قانونی در فرآیند تصویب مصوبام مجلسین 

مصوبام مجلس را از  قیاییه نیز عمالًقوه دارد و  ا رییس جمهور حق وتوی قانون مصوب کنگره رادر آمریک که

این در حالیست که صالحیت وتوی . کندمی کنترلآنها را و  انون عادی یا اساسی بر عهده داشتهیث تطابق قح

مصوبام مجلس تسط رئیس جمهور بر منطوق و نص اصل دوم قانون اساسی استوار بوده اما صالحیت مطابقت 

ماربری علیه »فدرال در پرونده ، دیوان عالی 6783مصوبام کنگره با قانون اساسی مبتنی بر رویه عملی بوده که از سال 

 . برای خود چنین صالحیتی را احراز کرد و امروزه به سنت اساسی در این کشور تبدیل شده است« مدیسون

ت اما در عمل وضعیت خودش اسامور تخصصی  قوه در یاستی اصل بر صالحیت ذاتی هرلذا هر چند در رژی  ر 

چند در رژی   هر عالی فدرال، مب مقامامثال در بحث انتصا گیردقرار میاصل، محور متفاوم بوده و استثنا بیش از 

رییس جمهور در هنگام انتصاب  ،چوب قانون اساسی آمریکارا با رییس جمهور است اما در چارریاستی انتصاب وز

انتصاب   ر غیر این صورم اینهای  مجلس سنا را اخذ کند که دعالی رتبه ناگزیر است رای دو سوم سناتورمقامام 

—ریاستیهای شبهای توسط سنا بر انتصابام رئیس جمهور، نه تنها در رژی چنین سیطره .خواهد داشتعیت نمشرو

رییس جمهور « ییاحاست» یا در ارتباط با موضوع. های سیاسی پارلمانی نیز وجود نداردپارلمانی بلکه حتی در رژی شبه

 محاکمه وجود دارد کارشناسایی نشده است اما مطابق قانون اساسی، سازویا وزرا در امریکا، هر چند چنین سازکاری 

در  ممکن است رییس جمهور یا وزرا پارلمانی نیست اماشبه های رژی استییاح در سازکار گستردگی  چند به هر

ار جالب آنکه مطابق سازک .و برکنار شوند و سنا استییاح شود نمایندگان :مجلسدو توسط چارچوب اصل اول، 

شوند بلکه هر مقام عالی فدرال ممکن است به دلیل تخلف از قانون توسط مذکور، صرفا مقامام سیاسی محاکمه نمی

کنگره محاکمه شده و برکنار شوند و هر چند که رئیس جمهور صالحیت اصدار عفو خصوصی را دارد اما در مورد 

های فو استفاده کند؛ وضعیتی که حتی در سایر رژی تواند از اختیار عمقاماتی که توسط کنگره محکوم بشوند نمی

 اما در عمل اینبحث تفکیک مطلق قوا مطرح است  ،نظر چه در الیۀ اگرشود لذ مشاهده می. سیاسی فاقد سابقه است

این است  که حاکمیت بسیط است و قابل تقسی  : نژان بدبه قول  د داشته نه وجود دارد شاید دلیلشمفهوم نه وجو

 .نیستشدن 
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رژی  هایی که حقانیت قوا برگرفته  ؛برداشت دیگراز تفکیک قوا ناظر بر رژی  های پارلمانی است :رژیم پارلمانی( ب

پس  .شودفرض میبخشِ حاکمیت ملّی و تجس قوا  درِما قوه مقننه: کنداشاره می "روسو" پارلمان است یا آنطور که از

البته رژی  های   .شودمالحظه می ، نوعی از تفکیک عمودی قوادر چارچوب رژی  های پارلمانی ،به این اعتبار

اما در عمل اینگونه نیست چرا که  است رژی  پارلمانی برقرار پارلمانی همیشه عمودی نیستند مثال در انگلیس گرچه

مثال مجلس صالحیت استییاح رئیس کابینه و . از ابزارهای کنترلی متقابل، هرچند نابرابر برخوردار استدولت نیز 

به نحوی که امروزه گفته میشود رژی  پارلمانی  .تواند دست به انحالل پارلمان بزندمیوزرا را داشته و متقابال دولت 

امور را در  مجریه است که مدیریت ت چون در عمل این قوهنگلستان اسیک مفهوم ابتدایی برای تبیین رژی  پارلمانی ا

آنها وجود دارد لذا کابینه به  منتخب اکثریت پارلمان است و یک ارتباط سیاسی بین ،مجریه دست میگیرد چون قوه

ونه جریان قدرم وار در واقع، در اینجا. کندپشتوانه اکثریت طرفدار خود در مجلس، نمایندگان پارلمان را کنترل می

 فتد رژی  دیگر پارلمانی نیستوقتی این اتفاق بیا را مدیریت میکند و مجریه است که اکثریت پارلمان شود یعنی قوهمی

کند بلکه کابینه است که همزمان دولت و مجلس را در دست پارلمان نیست که مدیریت می این توان گفتبلکه می

مثل )رد اما ابزار های مجریه پارلمان مسئولیت دا برابر قوه مجریه در چند هر دنمتفکران انگلستان میگوی برخی از .دارد

مجریه  ، اکثریت پارلمان ناگزیر است از ه  حزبی خودش در قوهو در نتیجه تواند بر پارلمان تاثیر بگذاردمی( حزب

 . کنترل واقعی قوه مجریه توسط پارلمان عدم امکان   ،این یعنی حمایت کند و

هر چند که از یک نگاه، دیدگاه باال قابل دفاع است اما باید توجه داشت که اینجا موضوع بحث، مقولۀ فرآیندها و    

-دستگاه« قانونیت»و « حقانیت»: جریان قدرم در دستگاههای حکومتی نیست بلکه بحث اصلی و محوری، موضوع

اصل »و « اصل حاکمیت پارلمان»در ادبیام انگلستان به است که « پارلمان»ها، لذا نقطۀ آغاز حقانیت دستگاه. هاست

اگر از این  .است ها و قوایِ حاک  با پارلمانسازیِ دستگاهبه این اعتبار، آغاز حقانی. معروف است« برتری پارلمان

 .است«رژی  پارلمانی»توان گفت که رژی  سیاسی انگستان، در این صورم می دریچه نگریسته شود

 :های نظام پارلمانی از این قرار استرئوس ویژگی ؛ پارلمانیم نظاویژگی های 
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مقننه  جریه از حیث اندامی به قوهمقوه  ،در چارچوب این برداشتابستگی اندامیِ قوه مجریه به مقننه؛ واصل د 6   

چون قوه مقننه  ؛قیاییه نیز از چنین وضعیتی برخوردار است توان گفت که قوهوابسته است و حتی به نوعی می

این  و دهدقیاییه را انتخاب و به ملکه پیشنهاد می یس قوهئیس کابینه رئر کند ومجریه را انتخاب می اعیای قوه

هر چند که سندی وجود ندارد که ملکه را مکلف به تبعیت از چنین  االجرا استپیشنهاد در شرایط عادی الزم

 در آلمان وزیر پیشنهاد میدهد و. نگونه نیستای شود نظام پارلمانی دارد،گفته می، که آلماناما در  .پیشنهادی کرده باشد

اما این موضوع در  شودقانون اساسی محاکمه و عزل می یس جمهور مکلف است بپذیرد و اگر نپذیرد در دادگاهئر

 و این یک ریشه سیاسی استطنت از پاسخگویی اصل بر مبرا بودن سل رد چون در این کشور،انگلستان وجود ندا

تواند دوباره زیر را نپذیرفت وزیر نمیورود یعنی اگر پیشنهاد تاریخی دارد و فرض بر آن است که سلطان به خطا نمی

 .ایجاد کند سیاسی پیشنهادش را ارائه دهد اما این موضوع میتواند بحران 

، قوای مجریه و در چارچوب این برداشت ؛ه نفی استقالل قوا از  و قوا به ه « عملکرد»در وابستگی نسبی اصل د 2  

لذا از حیث عملکردی و حیطۀ صالحیتها  .اندهمکاریشان، ناگزیر از مقننه در ارتباط با اعمال و صالحیتهای قانونی

از این حیث، قوا تاثیر متقابلی بر روی ه  دارند و . اندها به همدیگر وابستهباهمدیگر همکاری داشته و در برخی زمینه

 شود  گاه این نفوذ تا حد اقتدار نیز ظاهر می

همکاری، پیامد اصل وابستگی و اصل نفی صل ؛ اهمکاری قوا در خصوص صالحیت های ذاتی یکدیگر د اصل3   

یگر به خصوص قوه مقننه و دبا مشارکت قوای  انجام امور ذاتی قوا عموماً ،صلدر چارچوب این ا. استقالل قواست

  .مجریه صورم میگیرد

  .است یس کابینهو رئیس کشور رئ :مجریه در رژی  های پارلمانی شامل قوه: قوه مجریهدو رکنی بودن اصل  -6

اصل تقسی  نامتوازن سالحها میان دو قوۀ مقننه و مجریه؛ هر چند که قانونیت و حقانیت قوه مجریه به قوه  -2

مقننه، قوه مجریه نیز از برخی سالحها برای مقننه وابسته است اما باید گفت که بعد از خلق قوه مجریه توسط 

-کنترل قوه مقننه برخوردار است؛ بنحوی که عموم مصوبام پیشنهادی قوه مجریه در پارلمان به تصویب می

. گذرد پیشنهادی قوه مجریه استدرصد مصوباتی که از تصویب بوندستاگ می 78برای نمونه در آلمان، . رسد

 . تواند پارلمان را منحل سازدجریه میاز سوی دیگر در شرایطی قوه م
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و در نیمه قرن بیست   بوده است 28حاصل الزامام قرن این گونه رژیمها  :شبه پارلمانیـرژیم شبه ریاستی( پ

 .پیدا کرد عملی برای اولین بار در جمهوری پنج  فرانسه نمودفرانسوی مطرح شد و « موریس دوورژه»توسط ( 6152)

گیرد و حاصل تالقی ریاستی و میژی  پارلمانی و ر یاستی را در برخاکستری دو نوع ر واقع حلقهن رژی  ها در ای

این نوع رژی  را . ی  جدیدی را ایجاد کندرژ دو دارد و در صدد استپارلمانی است و سعی در گرفتن نقاط مثبت آن 

این نوع  از نظر متفکران، تری تلقی کرد هر چندینانهبتوان دیدگاه واقعپارلمانی و ریاستی، می: توان در برابر دو موردمی

 .رژی  نیز در عرصه عمل وجود خارجی ندارد

 :رئوس ویژگیها به این قرار است؛ شبه پارلمانیـهای شبه ریاستیرژیمویژگی 

 (ریاستی رژی  مثل) .است منتخب مستقی  مردم ؛ رئیس جمهور،رییس جمهوراصل انتخابی بودن  -6

 (پارلمانی و ریاستی رژیمهای مانند) .م استمجلس نیز منتخب مرداصل انتخابی بودن پارلمان؛  -2

 ( پارلمانیمثل رژی  ) در این رژی  ها معموال قوه ی مجریه دو رکنی است اصل دورکنی بودن قوه مجریه؛  -3

ای ابزار هر قوه یعنی ؛ن سالح وجود داردها، میان قوا تعادل و توازاصل توازن سالحها؛ در اینگونه رژی  -4

متناسب مقابله با مثل در برابر سایر قوه را دارد بنحوی که قوا در استفاده از سالحها ناگزیرند کمال احتیاط را 

« گرایی سیاسی و حقوقیواقع»چنین وضعیتی موجب غلبۀ  .در بکارگیری امکانام خود علیه قوه دیگر برآیند

چند وزرا و رییس کابینه  در برابر مجلس مسئولیت  هر برای نمونه. شودبر اعمال دو قوه مقننه و مجریه می

 تواند  مجلس را منحل کند دارد اما رییس جمهور نیز متقابال می

در  ، رئیس جمهورهمانند رژی  های ریاستی ؛ در اینگونه رژیمها،رییس جمهوراصل عدم مسئولیت سیاسی  -5

گوی مجلس نیست اما در رژی  های پارلمانی مسئولیت کامل مسئولیت سیاسی ندارد و پاسخبرابر پارلمان 

 .دارد و مجلس در برابر هر عمل نخست وزیر میتواند او را استییاح یا بر کنار کند

ای است که قوا در ها، چینش قوا به گونه؛ در اینگونه رژی وابستگی اندامی و کارکردی قوا به یکدیگراصل   -1    

به نحوی که ه  از حیث کارکرد ی و ه  از حیث اندامی متقابال به یکدیگر  اندهمدیگر وابستهاشکال گوناگون به 

  .وابسته هستند
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در . پارلمانی را باید در این اصل جستجو کردشبهدریاستتردید کلیدواژه رژیمهای شبهاصل همکاری قوا؛ بی -1

بندی رژیمهای سیاسی خصوص دسته پردازی کالسیک درواقع این اصل را باید حاصل عدول از نظریه

به سمت « اصل استقالل»و « اصل عدم همکاریِ حقوق»دانست که در نیمه قرن بیست ، برخی از کشورها را از 

در نتیجه این رژیمها، قوای حاک  از نظر حقوقی . اصول همکاری و همبستگی و وابستگی کشانده است

ذاتی همدیگر هستند در غیر این صورم در اداره کشور وط به صالحیت های در امور مرب مکاریهمکلف به 

  .بست حاصل خواهد شدبن

 

 جایگاه تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران

فیلسوفان و حقوقدانان بسیاری در این باره به ارائه نظر پرداختند از مهمترین اسنادی در مطالب پیشین مشاهده شد که 

به  61که در بند باشد می 6871پرداخته اند اعالمیه حقوق بشر شهروند فرانسه مصوب  به این مسئله گذشتهکه در 

ای که در آن حقوق افراد تیمین جامعه» :اصل تفکیک قوا و ضرورم وجودی آن تصریح شده و مقرر شده است

ل تفکیک قوا وجود ه در آن اصنظامی کشود مشاهده می« .نشده و تفکیک قوا برقرار نشده باشد قانون اساسی ندارد

برای لذا . پذیر نیست امکان اشای، قانون اساسی در معنای هنجاریشناسایی نشده باشد در چنین جامعهو  نداشته

مقدمه واجب  تفکیک قوا به بیان اصولیین،. دصل تفکیک قوا شناسایی شده باشا الجرم باید نظام، رسیدن به جمهوریت

  .نظام استجمهوریت  سمت و حرکت به «قانون اساسی»در ایجاد 

 16تا  58در اصول . است «جمهوری اسالمی»حکومت ایران  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، طبق اصل اول   

 ، درشودتفکیک قوا بحث میپس وقتی درباره . های قوا تصریح گردیده استبه مصادیق قوا، تفکیک قوا و صالحیت

رسد بین جمهوریت و اصل تفکیک قوا رابطۀ گسست بنظر می. شودرژی  سیاسی و حکومت صحبت می واقع از

ه  بپذیری  قانونگذار  وقتی ما جمهوریت را پذیرفتی  الجرم باید اصل تفکیک قوا راپس . ناپذیر وجود داشته باشد

حاک   هایو ظرفیتمتناسب با شرایط با این حال این اصل را  شناسایی کرده است تفکیک قوا را در فصل پنج اصل 

 .وری اسالمی ایران شناسایی کرده استبر حقوق اساسی جمه

در نگاه نخست هوم مدرن تفکیک قوا چیست؟ فتفاوم اصل تفکیک قوا در ایران با مدر ارتباط با این سوال که    

درن اصل تفکیک قوا ارائه شده هوم مفیک خوانش متفاوم از م قانون اساسی فعلی، 58اصل این است که در  فرض بر

بندی ه  و دستهبرای ف( سیاسیفلسفی و چند با درون مایه  هر)اصل تفکیک قوا به مثابه یک معیار حقوقی . است

تواند از دو ا به قانون اساسی و تفکیک قوا مینگرش م به یک اعتبار، .شودبرده می ها بکارهای سیاسی و حکومترژی 

  .نوع تفسیر تبعیت کند
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باید  چارچوب این نگرش،در  متن؛ مبتنی بر ساخت واژگان، منطوق و(        رواژه محو) واژگانی  تفسیر-1

در قانونگذار ما نگاهی به این سند برتر، گویای آن است . بوددر تمامی اصول قانون اساسی  «قوه یا قوا» :بدنبال واژه

ن در قالب یبه صراحت از سه قوه سخن گفته است و این تعی مقدمه و فصل پنج  اصولی از این قانون، همچون

هر کدام ( 66و  1، 1فصول )آمده است که البته در فصول بعدی، « قیائیه و قوۀ مجریه قوۀ مقننه، قوۀ»واژگانی در سه 

 پذیرش این فرض گویای آن است که. از قوا بصورم مجزا و مفصل به بحث گذاشته شده است

فقط به این سه قوه  58این سه قوه هستند اینکه قانونگذار در اصل  در جمهوری اسالمی ایران فقط قوای حاک  "اوال   

 .یعنی تصریح از باب حصر است. ستاشاره کرده ا

، قوا را محدود به این سه قوه عمدبه قانونگذار به تصریح و  ای آنست کهگوی در این اصول، ،ذکر این عبارام "ثانیا    

 ممکن است این ایراد. یری قوه یا قوای دیگری را در عرض و یا بر فراز این قوا بپذتوانی  نتیجه ما نمیدر . کرده است

 «امامت امت والیت مطلقه امر و» :نهاد دیگری تحت عنوان اساسی،قانون  58که قانونگذار اساسی در اصل  وارد شود

قوه نیست چون قانونگذار قبل از این عبارم به  که این عبارم ناظر برتوان گفت در پاسخ می. اشاره کرده است

اد را قوه ای در کنار توان این نهدر نتیجه نمی نام برده است و چنین گفتنی در مقام بیان بوده استصراحت از سه قوه 

آنها افقی است  رابطه البتهکه آمده است قوه  3ارچوب منطوق قانون اساسی فقط همین در چ .سایر قوا فرض کرد

این قوا مستقل از : عبارمآنجا که قانونگذار از . را بر قوه دیگر ترجیح نداده است قانونگذار هیچ قوه ایچون 

گر اینطور ا باشد وبرای قوا پذیرش شأن برابر  ،استقالل لفظِ مفروضِ بنظر می رسد، استفاده کرده است «یکدیگرند

پس منظور از استقالل این . را از دست بدهد مستقل خوداه قوه در برابر سایر قوا جایگیک  نباشد ممکن است که

منطوق متن بر برابریِ قوا تصریح توان ادعا کرد اما نمی .هستند ، مستقلاست که اینها از حیث شأن وصالحیت ذاتی

  .است« برابری»استقالل، اصل  هر چند که ممکن است گفته شود از الزامام منطقیِ داشته است

شأن حقوقی قائل شده و آن  «والیت مطلقه امر و امامت امت»برای عبارم  اساسی قانونگذاررسد ر میچنین بنظثالثاً    

در واقع همان رئیس حکومت است قانونگذار برای رئیس  «امامت امت والیت مطلقه امر و». ن رئیس حکومت استشأ

را بکار نبرده است چون مفهوم قوه  «قوه»عنوان  ۀ،حکومت شأنی برتر از این قوا تعریف کرده است اما برای این نهاد

نمی تواند  «قوه»یک شخص حقیقی است ولی  ، منطقاًرئیس حکومت در ادبیام مدرن فراتر از یک نفر بوده اما

اگر تعییر . ژه محور، ما سه قوه بیشتر نداری ییر واتع پس در. شخص حقیقی باشد بلکه باید حتما شخص حقوقی باشد

ذیل بحث  ، بویژه قوانین امریکا و فرانسه،ن مدرنوانیچیزی که در ق باشی  مالحظه می کنی  آنمحور داشته واژه

این  با ؛ای شده است را ما نیز شناسایی کرده بوده و شناسایی ،بویژه مونتسکیو ،فالسفه بزرگ انشِوتفکیک قوا مورد خ

فلسفه وجودی اصل تفکیک ، این استثناء چند هر. و آن جایگاه برتر رئیس حکومت بر فراز این سه قوه استتفاوم، 

شت مدرن از اصل تفکیک قوا جدا مسیرش را از بردا، از تفکیک قوااشت ایرانی دبر و دکنمیقوا را با چالش مواجه 
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توجه بود و بار توان نسبت به بار معنایی واژگان در عرف رایج و ادبیام حقوق اساسی بیکند اما در هر حال نمی

 .صطالحی واژگان را به مثابه اصطالح حقوقی به کنار نهاد و به راحتی حک  به پارادوکس در متن نظر دادمعنایی و ا

در « امامت امت»و عبارم بوده  «رئیس حکومت»متعین در « والیت مطلقه امر»حقوقی عبارم مدرنِ  رابعاً خوانشِ   

به معنای از منظر حقوق اساسی « مطلقه امر و امامت امتوالیت زیر نظر »لذا عبارم . قابلیت معنا دارد« رهبری ملت»

دارای وظایف و « اصل حکومت قانون»و « اصل صالحیت»گانه از یک سو در چارچوب آن است که قوای سه

از سوی دیگر، مقام رهبری از باب رئیس حکومت بر مجموعه اعمال قوا نظارم داشته تا . اختیارام قانونی هستند

گانه در نهاد رهبری مستحیل توان گفت که قوای سهدر نتیجه نمی .خارج نشوند« قانون»و « الحیتص»مبادا از محور 

بر محور قانون قرار داشته و منظومۀ قانون اساسی جمهوری بلکه رابطۀ آنها با رهبری،  شده و فاقد موضوعیت هستند

در « فساد»جهت پیشگیری از ظهورِ « باال به پایین»اسالمی ایران، مله  از باورهای شیعی، یک نهاد قدرتمندِ نظارتی از 

 . قوا را تعبیه کرده است

 .واژگان و متن مبتنی بر ساخت کارکردی       تفسیرکارکردگرا -2

لذا  . دوارد کن« سیاق و مفهوم»به « متن»از و « مفهوم»به الیه  «واژه» هاز الیرا مفسّر  کارکردگرا در پی آن است تا تفسیر 

و جایگاه حقوقی این وظیفه و کارکرد را بر مقام  در بدنبال این است که کدام نهادبلکه کند به واژه محدود نمیخود را 

از منظومه حقوق اساسی ارائه  نبال آن هستی  که یک ساخت کارکردگراد ما ،کارکردی ارچوب تفسیرعهده دارد؟ در چ

بلکه نگاهی  ندانسته 58ود را محدود به اصل خ ،تفسیر مقامبرای فه  این چارچوب تفسیری، ناگزیر هستی  در . دهی 

همچنین به . ه  تنیده و یک منظومۀ حقوقی داشته باشی از قانون اساسی به مثابه یک متن به « جامع»و « نگرکل»

 هر ت؟یک نهاد چیس ارغ از اینکه عنوانِف به این اعتبار .توجه کنی  های تاسیسام حقوقی، کارکرد و کارویژهکاربرد

؛ در این صورم، قوه را داشته باشد کاربرد ه ودبه مثابه یک قوه ظاهر شو  داشتهقوه را نهاد حقوقی که کارکرد حقوقی 

مثل والیت مطلقه امر و امامت  چیز دیگری، ینهاد هرچند که عنوان چنین داد« قوه»: توان عنوانبه چنین تأسیسی، می

نگر محدود شد بلکه باید کل 58در اصل مبنای این تفسیر نمی توان به ظاهر الفاظ گفته شده  بر ،در نتیجه. باشد ،امت

. نهادها و تاسیسام ناشی از آنها را به بحث و بررسی گذاشت ساخت کارکردی اصول مختلف قانون اساسی وبوده و 

در  .استگرایانه ند بازخوانی کارکردازمنی(( امامت امت و زیرنظر والیت مطلقه امر)) کاربرد واژگانی  یکرد،از این رو

ظاهر « ایفراقوه»یک نهاد دیگر در نقش  ،از پذیرش این وضعیت هستی  که در کنار سه قوه مرسوم نتیجه ما ناگزیر

 .شودمی

، قرارگرفته است به عبارم دیگر فراز سه قوه دیگر بر که امامت امت نقشی فراقوه ای دارد و پس والیت مطلقه امر   

در ارتباط با جایگاه اصل تفکیک قوا . دهدو ابزارها و بازوهای آن را، این سه قوه تشکیل میاستوانه های والیت امر را 

 :تواند به بحث گذاشته شود، موضوع در دو سطح می«والیت مطلقه امر و امامت امت»فرا قوه  و نسبت آن با
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هیچگونه رابطۀ  58در اصل  ،حقوقی دیدگاه سلسله مراتب هنجاراز  ؛گانهی سهمیان قواافقی روابط : سطح اول   

، ارچوبدر این چ .استقوا محکوم به برابری  شأن و جایگاه و لذا گانه ترسی  نشدهنامتوازن و نابرابر بین قوای سه

ست اما باید توجه اصل استقالل میان قوا مبتنی بر ،«این قوا مستقل از یکدیگرند»: بارمگانه به استناد عرابطه قوای سه

، قوا ارچوب اصل استقاللاین مبنا، در چ بر. استبه این سه قوه محدود  ، صرفاًافقیو  داشت که این رابطه استقاللی

بر » :ند هر چند به استناد عبارمهای ذاتی یکدیگر ندارمداخله در حوزه صالحیت اید گفت این سه قوه، صالحیتب

. گانه را شناسایی کرده استامکان کنترل متقابل قدرم توسط قوای سه اساسی، گذارونقان، «طبق اصول آینده این قانون

ابزارهایی را تعریف کرده است که بر  ،سه قوه برای هرآمده است قانونگذار اساسی  66و  1، 1و آنچنان که در فصول 

استییاح ابزاری برای نمونه،  .کنندرل همدیگر را کنت در چارچوب اصل توازن سالحها،توانند ، قوا میمبنای آن ابزارها

در به مجلس، تقدی  طرح ی، با وه مجریه ه  از طرفق .کنترل کند را در دست قوه مقننه است برای اینکه قوه مجریه

مثال دیگر اینکه قوه قیائیه با استفاده . کند، اعمال نفوذ میفرآیند صالحیت ذاتی قوه مقننه که همان قانونگذاری است

رف دیگر قوه مجریه ه  از نترل قیائی و قوانین مختلف مقامام و مسئولین اجرایی را کنترل می کند از طاز ابزار ک

مثال دیگر اینکه قوه قیائیه با . گذاردهای قانونی قوه قیاییه تاثیر میبودجه قوه قیاییه، بر ظرفیتی  طریق تقد

 . رل می کندرا کنت ییمسئولین اجرا ، اعمال حقوقیل قیائیراستفاده از ابزار کنت

در چارچوب این سطح، به صراحت  گانه؛با قوای سه« والیت مطلقه امر و امامت امت»روابط عمودی : سطح دوم

، رابطۀ قوا با (658و  622، 663، 668 ،14 ،16، 5، 4: نظیر اصول)و مدلول سایر اصول قانون اساسی  58 منطوق اصل

 .نتیجه نسبت میان آنها، نسبتی نامتوازن و نابرابر استمقام رهبری، از نوع نابرابر بوده و در 

، بتوان دالیلی خالف این نظر را داد و مدعی شد که 6357در واقع، اگر در چارچوب منطقِ قانون اساسی سال    

ال قانونگذار اساسی اصل تفکیک قوا را شناسایی و الزامام و لوازم آن را تا حدودی مهیا کرده بود اما با اصالحام س

تفکیک قوا : توان با قاطعیت بیان داشتای در این خصوص باقی نمانده و می، دیگر جای هیچ گونه شک و شبهه6317

 58مهمترین شاهد از خود متن اصل . گانه شناسایی شده و فراتر از آن، موضوعیت نداردصرفاً در روابط میان قوای سه

[ قوا]و ارتباط میان آنها »: اساسی، در متن اصل اصالحی، عبارماز یک سو، قانونگذار . اصالحی قابل استخراج است

از . را حذف کرده و چنین صالحیتی را بر عهدۀ مقام رهبری گذارده است« گرددبه وسیله رئیس جمهور برقرار می

از نظر  «مطلقه»معنای واژۀ . اضافه کرده است« والیت»را بعد از کلمۀ « مطلقه»سوی دیگر، در متن همان اصل، واژۀ 

بوده که بدین وسیله از اختیارام گسترده در اداره امور عمومی فقیه « اطالقی»و « عام»صالحیت  حقوقی متعین در

تجمیع شود « زیر نظر والیت مطلقه امر»: الید برای فقیه، زمانی که با عبارمچنین اختیارام مبسوط .استبرخوردار 

به تأسی از فتاوا، قانونگذار اساسی ما  در واقع، .شودردهای آن میموجب نفی فلسفۀ وجودی اصل تفکیک قوا و کارک

و والیت عام آنها را بر  به سنت فقهایی همچون مال احمد نراقی و صاحب جواهر بازگشتهآرای و نظرام امام خمینی 
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ارام رئیس ناگفته پیداست این طرز تلقی از اختی .ادارۀ امور عمومی از حیث نایب عام بودن شناسایی کرده است

ولی فقیه بوده که البته با آرای نظری گسترۀ اختیارام حکومت، ادامۀ آرا و نظرام برخی از فقهای امامیه در خصوص 

این در حالیست که بنیان اصل تفکیک قوا در . افالطون در خصوص شأن و شرایط رئیس حکومت همخوانی دارد

  .کندفلسفی ارسطو استوار بوده و از آن تغذیه میمقابل آرای فلسفی افالطون قرار داشته و بر آرای 

وجود داشته است ه  در ارای فلسفی ارسطو و ه  « تجمیع قدرم»ای که نسبت به تر آن نگرش بدبینانهبه بیان ساده   

وضعیت ارسطو برای مقابله با چنین . اند متفاوم استدر آرای نظر افالطون وجود داشته اما راهکاری که آنها ارائه داه

دهد اما افالطون در پی آن است دارندۀ قدرم را به اوصاف جمیله و مذمومی، سازکار برتری قانون را پیشنهاد می

رسد اصل تفکیک قوا در بنظر می .مجهز سازد تا بدین وسیله از قدرم سؤاستفاده نکنداخالقی، علمی جلیله 

نگاهی . فالطونی، از اساس فاقد موضوعیت استچارچوب منطق ارسطویی موضوعیت داشته و در چارچوب منطق ا

عصر عج، به نگرش شیعی به قدرم گویای، همسویی با نگرش افالطونی بوده که برای رئیس حکومت، حیرم ولی

و مدیریتی و  ، علمیهایِ عالیِ عقلیویژگی 681و  5قائل بوده و برای نواب عام وی در اصول « معصومیت»ویژگی 

در چارچوب چنین منطقی، فلسفه وجودی  .شخصی، همچون عدالت و تقوا در نظر گرفته استفیائل عالی اخالقی و 

 .بازداصل تفکیک قوا رنگ می

 

 (مجلس موسسان)موسس  قوه 

این قوه درصدد است ضمن بازخوانی حقوقی از این مفهوم،  .دهدتشکیل می« حاکمیت»موضوع اصلی قوه مؤسس را  

ای که نظ  بر اندام حاکمیت استوار فلسفی و سیاسی به سطح حقوقی وارد کند به گونههای حاکمیت را از الیه مقولۀ

 :  گانۀ تاریخی را پشتِ سر گذاشته استبه یک اعتبار، حاکمیت سه. گردیده و انتظام امور با این مقوله صورم گیرد

از حیث تاریخی، این نوع برداشت از حاکمیت متعلق به آن : از حاکمیتبرداشت تئوکراتیک : برداشت پیشامدرند 6   

 حاکمیت متعلق به نیروهای ماورائیدر این برداشت . عصر از حیام بشر است که به عصر پیشامدرن معروف است

چنین  .اندبوده و انسان نه تنها در این اپیستمۀ فکری، جایگاهی نداشته بلکه ابزارهای نیل به غایت بشمار آمده

 .شتی، به برداشت تئوکراتیک از حاکمیت معروف استبردا

حاکمیت مربوط است که  تاریخی دوران گذار؛ از حیث دورۀ تاریخی، دورۀ گذار به آن عصر از حیامبرداشت د 2  

ترین رقیب آن، یعنی نهاد سلطنت، در پی بنیان حاکمیتِ آباء کلسیا در آستانۀ اضمحالل و نابودی قرار داشته و جدی

توان دوران به این اعتبار، دوران گذار را می. ترین مظهر اقتدار بوده استو تثبیت نهایی قدرم خود به مثابه عالی احیاء

این دوره، عصری است . حرکت از برداشت تئوکراتیک به سمت برداشت دموکراتیک از حاکمیت تلقی و تعریف کرد
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ته با تمام اسباب و وسایل و الزامام و هنجارهایش تثبیت که در آن ارزشهای پیشامدرن به پایان راه رسیده و مدرنی

این دوره، به آن عصر از حیام فکری و  .تعریف کرد« مطلقهعصر حاکمیت »مانی را توان این بازۀ ژلذا می .نشده است

حکومت در این دوره، مخالفین فکری . معروف باشدنیز « دوره گذار»تواند به میحاکمیت مربوط است که  تاریخیِ

« حاکمیت مطلقۀ سلطنت»گذاری نظریِ کلیسا، برای مقابله با حکومت ظالمانۀ اربابان کلیسا به اس  دین، در صدد پایه

توان ماکیاولی ای را میبنیانگذار چنین نظریه. تا بدین وسیله، نقطۀ آغازین حاکمیت ماورائی را نفی کنند برآمدند

حاکمیت متعلق به سلطنت : دو همفکران وی تکمیل گردید و اعالم ش سویایتالیایی دانست که توسط ژان بدن فران

-تعریف می« اقتدار مطلق و مداوم دولت»حاکمیت را « شش کتاب جمهوریت»: بدن در رسالۀ خود تحت عنوان. است

 . کند

 .مردم استبرداشت دموکراتیک از حاکمیت؛ در این چارچوب فکری، حاکمیت متعلق به : مدرن برداشت دورۀد 3     

الک، هابز، پوفندورف و روسو، : بندیِ دانش مدرن، راجع به حاکمیت، فیلسوفانی زیادی همچونهر چند در صورم

ژاک روسو دار انتقال حاکمیت از نهاد سلطنت به مردم، ژانژرمنی سرسلسلهداما در سنت رومی. اندفرسایی کردهقل 

بر آن است تا حاکمیت را از سلطنت جدا و در مردم مستقر « دۀ عمومیارا»: روسو با استفاده از مفهوم. بوده است

را از سلطان به مردم انتقال داد  لذا اگر بدن حاکمیت را از کلیسا انتزاع و به پادشاه منتقل کرد روسو نیز حاکمیت. سازد

هر بوده و « مردم دکترین حاکمیت»گذارِ به نوعی پایه( قسمت سوم، بخش نخست)و در کتاب قرارداد اجتماعی، 

 .کندجمع قطعام حاکمیت تلقی میلفردی را صاحب جزئی از حاکمیت فرض کرده و حاکمیت سیاسی را حاص

 Constituent) «قدرم موسس»و  (Constituent Assembly) «موسس قوه» :از این حیث که بین عبارم   

Power ) مفهوم قوه موسس یک موضوع  .تفکیک شوندمرز مفهومی وجود دارد الزم است این دو مفهوم از یکدیگر

و فلسفه    سیاستام علموضوع ی ازو قدرم موسس یکمعروف است « مجلس مؤسسان»که عموماً به حقوقی است 

بنابراین در هر سطحی که این مفاهی  به بحث . در علوم سیاسی، قدرم موسس همان اراده مردم است. است سیاسی

وسس در ادامه قدرم موسس قرار دارد؛ م قوه .دخود دور شونسیاسی  مایۀند از درونتوانگذاشته شوند به هر حال نمی

و سیاسی به الیه های فلسفی از الیه «اراده انسانی»م موسس است که بدین وسیله ، تجس  و عینیت قدرقوه موسس

 .است« قوۀ مؤسس»حقوق،  بر این مبنا، دروازۀ ورودِ قدرم مؤسس به قلمرویِ .یابدحقوقی وارد گردیده و انتظام می

یک مفهوم پس قدرم موسس . قدرم موسس مفهومی مبتنی بر جمهوریت نظام و ارزش های مردم ساالری است

قدرم  و عینیتِو نماد گویی  قوه موسس نمود اینگونه نیست هر چند که میالزاماً موسس  دموکراتیک است اما قوه

عیتی است که در آن فرض میکنی  ما از باب تساهل است و ناظر بر وض اما باید توجه داشت این جملهموسس است 

قدرم موسس نیرویی خوداتکا و راستای تأمین و تیمین  .موسس را تشکیل داده است هموسس مبنا و بنیان قو قدرم

پردازی ممفهو« ملت»یس، حقوقدانان نامدار فرانسوی، چنین نیرویی را در قالب سی. حقوق طبیعی و ذاتی انسان است
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کرده و بدین وسیله بین حاکمیت فرد بر سرنوشت خود، حاکمیت مردم، نظام نمایندگی و قوۀ مؤسس پیوند مستقی  

 .الکامنو  ژرمن –رومی  :موسس دو مکتب وجود دارد به یک اعتبار، در رابطه با قدرم .کندبرقرار می

اما در نظام رومی ژرمنی . است «مردم» منظور همان ارادهن گفته می شود موسس سخ ال وقتی از قوهدر نظام کامن   

موسس یک نیروی خوداتکا است و در راستای  در هر دو مکتب، قدرم. است «ملت» قوه موسس متعین در واژه

ال در این خصوص باهمدیگر تالقی و کامن ژرمنی -ذاتی انسان است پس دو سنت رومی تیمین حقوق طبیعی و

الریال قدرم موسس در با این تفاوم که در کامن. آغازدو قدرم موسس از حقوق فطری یا طبیعی انسان می دارند

این نوع . ژرمنی، این مقوله پرورش داده شده و به الیۀ ملت میرسدماند اما نزد مکتب رومیالیه افراد و مردم باقی می

در واقع،  .شودری منافع یا خیر عمومی بر منافع فردی میپردازی در حقوق اساسی، واجد آثار مه ، نظیر برتمفهوم

پردازیِ حقوقی یس، مفهومقدرم مؤسس عمدتاً تحت تأثیر آرای فلسفی روسو مطرح شده که البته به وسیله آرای سی

 شده است

 :به بحث گذاشترا سه فرض  در ارتباط با ماهیت قوه موسس، میتوانماهیت قوه مؤسس؛ 

نهاد زمامداری ایجاد  طرفه از جانبِیک قوه موسس به مثابه یک نهادِ چارچوب این فرض،در  ؛گرافرض اقتدارـ 1   

 "بستر نظام حقوقی ماهیتا گراست چون بستر نظام سیاسی و، قوه موسس ماهیتاً اقتداردر این فرض. شده است

باال به »از  قوه موسس ،این فرضدر . دموکراتیک وجود ندارد امکان تشکیل قوه موسسِ ،در این فیا. گراستاقتدار

 .دبخشش سلطان در حق رعایا به حساب آیبه مثابه لطف و  بوده و میل نزولی دارد و ممکن است« پایین

« سیاسی»تواند ماهیت و نمی دارد «اداری و اجرایی»ماهیت بینانه، در نگاه خوش ،اقتدارگرا هایاین قوه در نظام   

رغ  داشتن این قوه علی. عملکرد وابسته است و ه  از حیث ساختار ه  از حیث اتکا نیستداشته باشد؛ پس خود

های اقتدارگرا یک عبارمِ عبارم قوه موسس در نظام. عمل و استقالل است فاقد ابتکارِ ،تاسیس کننده عنوان قوۀ

؛ چون است نادرست« گونبازیچه»بوده و از منظر حقوق اساسی، بکارگیری چنین عنوانی برای چنین نهادِ « درون تهی»

 "خواهد چیزی را تاسیس کند در حالیکه اساساض بر این است که این قوه میکنی  فروقتی از قوه موسس صحبت می

ه  موسس نقش ندارد و اگر  در اینجا شهروندان در تاسیس قوه. و ظرفیت سیاسی و حقوقی است فاقد چنین توانایی

از  و در حد تبعیت و پیروی ، فرمایشیو ابتکاری ندارند بلکه نقش منفعالنه ، خوداتکا، خالقانهند نقشِ واقعیدار

تبعیت « انتصابی بودن»و  «انتسابی بودن» :لواز اص گرا اساساًارهای اقتداعیای قوه موسس در نظام. فرامین پیشواست

قرار داشته و برای طبقۀ  در محدودۀ تنگِ روابط نسبی یا سببی،از یک سو، ند؛ یعنی اساساً طبقۀ زمامداری، نکمی

قوۀ »موقعیتِ مناسب در حلقۀ نامزدهای عیویت در ای نیست تا در جامعه راهی برای ورود به چنین طبقه« پست»

و نه « اداری»است در فرآیندی « خواص»همین اعیایی که از طبقۀ از سوی دیگر،  .قرار گیرد« مؤسس فرمایشی
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نقشی در این خصوص نداشته بلکه این مردم  آیند و ارادهدرمیموسس  قوهبه عیویت « انتصابی»و به شیوۀ « سیاسی»

شود در مالحظه می. ی است که ابتکارِ عمل سازمانی و عملکردی قوۀ مؤسس را تحت کنترل خود داردزمامدار اراده

 .است بنیانی، ساختاری، سازمانی، کارکردی، هنجاری و رفتاری موضوعاً منتفی: این فرض، قوۀ مؤسس از حیث

اصول کلی »به این اعتبار از  .دارد «رضایی»و  «طرفینی»موسس ماهیت  ، قوهدر این فرض ؛دموکراتیکفرض  -2

فرماست در کند و لذا آن دسته از اصول کلی که بر قراردادهای اجتماعی و سیاسی حک تبعیت می« قراردادهای سیاسی

، حاصل قرارداد اجتماعی میان مردم است و به این اعتبار ،موسس در اینجا قوه. اینجا نیز موضوعیت خواهد داشت

است و به بیان اصولیین، مقدمۀ واجبِ قوۀ موسس، قدرم « قدرم موسس»و ضروریِ منطقی  ادامه« قوه موسس»

یعنی مردم در  ؛است «اصل نمایندگی»یک حائل وجود دارد و آن تنها موسس و قدرم موسس  بین قوه. مؤسس است

کنند تا نمایندگانِ شهروندان در آن مایندگان واقعی خود را انتخاب مین ،چارچوب نظام انتخاباتی آزاد و منصفانه

قوه موسس مبتنی بر اصل قرارداد و انتخاب . ماهیت انتخابی دارد ،موسس در فرض دموکراتیکپس قوه . مجمع باشند

با . است چون دست به قانونگذاری می زند دهد عمل ایقاعیقوه انجام میاما باید توجه داشت عملی که این . است

 .است یا مشورتی است عمل مجلس موسسان یا قانونگذاریبندی کلی، این حال در یک تقسی 

این فرض ناظر بر وضعیتی است که در آن فشار قدرم در دو ؛ گراشبه اقتدار -فرض شبه دموکراتیک  -3

نقشی  ،«ریااراده زمامد» در برابر« مردم اراده»، در این وضعیت. وجود دارد یا نامتوازن الیه به صورم متوازن

 های پیشینیِض باید گفت که رضایت مردم و ارزشدر این فر. تعیین کننده در ارتباط با تشکیل قوه موسس دارد

  ماهیت قوه موسس را تشکیل است در کنار ه های پیشامدرنها و فرهنگمبتنی بر سنت اقتدارگرایانه که عموماً

 .می دهند

  : تعریف قوه موسس

 :تعریف کرد توان در سه فرضمیمفهوم قوۀ مؤسس را 

مجمعی از نمایندگان مردم  دربرگیرندهقوۀ مؤسس در این چارچوبِ فهمی، ؛ موسس در چارچوب فرض دموکراتیک ـ قوه1   

در فرض دموکراتیک، .  کنندساالر میهای مردماست که اقدام به تاسیس نظام سیاسی و حقوقی در چارچوب ارزش

حقوقی تحت عنوان قانون اساسی  - ملت در یک ساختار سیاسی صدایِ بندیِ، متعین در جمعاصلی این نهاد وظیفۀ

 . است

 ه باید گفت این قوه در برگیرندهیانگرادرباره قوه موسس در فرض اقتدارارچوب فرض اقتدارگرا؛ موسس در چ ـ قوه2   

  .کنندی تثبیت موقعیت نهاد زمامداری میمجمعی از نمایندگان زمامداری است که اقدام به تصویب سندی در راستا
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مل مجمعی از نمایندگان ملت است که در این قوه شا :قوه موسس در چارچوب فرض شبه دموکرات و شبه اقتدارگراـ 3  

چارچوب محدودیتهای ساختاری اقدام به تصویب قانون اساسی یا اقدام به تهیه و تصویب پیش نویس قانون اساسی 

 .قوه موسس درتمام مراحل باید الزامام نهاد زمامداری لحاظ کند. می کنند

 نمایندگان ،که در آن است با ارگانی ناظرقوه موسس متاین است که وجه مشترک این سه فرض درباره قوه موسس    

 . کننده و اقدام به قانونگذاری نخستین یا مشورتی میجمع گردید مردم یا حکومت در آنجا

 ارکان قوه موسس  

 :   از این قرار استشبه اقتدارگرا  -کدمکراتیک، اقتدارگرا و شبه دمکراتی :ارکان قوه موسس در چهار چوب نظام های

شود و به این اعتبار این ده فرمانروا یا زمامدار تشکیل میهای اقتدارگرا، ارکان اصلی قوه موسس به اراد در نظام6   

و ساختار گیری خود قوه ع ابتکار عمل از کل به جزء و شکلدر واق. کراتیک بودن استوارکان فاقد ویژگیهای دم

این قوه نه یک . پس این قوه نقش مبتکرانه ندارد. مامداری وابسته استبه اراده زمترتب بر آن به انیمام دستورکار آن، 

قوه، بلکه ابزار یا سازوکار مدیریتی و اداری است که زمامداری برای تسهیل در اداره امور کشور در صدد تقسی  کار 

 . های تحت امر خود برآمده استمیان دستگاه

باشد و در د پیچیدگی خاص میفاق ،ام گیری از اصل حاکمیت مردمقوه موسس با اله ،کراتیکودر نظام های دمد 2   

، ارکان قوه موسس ساده و بسیط است در غیر این صورم، در سایۀ ساالرشود در نظام های مردمنگاه اول گفته می

پرطمطراقی سیطرۀ پیچیدگی بر سازکار و ساختار و ارکانِ قوۀ مؤسس، زمینه برای بازگشت اقتدارگرایی در ادبیام 

این درحالیست که انتظار آن است وظیفۀ اصلی قوۀ مؤسس در . فراه  خواهد شد تخصص و شایستگی: همچون

های مترتب بر ارزش و کرامت ذاتی بشر بر منظومۀ حقوق نظامهای دموکراتیک، بازگشت انسان و اومانیزم و ارزش

 .است« اصلِ بسیطِ انسانیت»ن اساسی بر و فرض آن است قوۀ مذکور در صدد بنیانگذاری قانو اساسی است

کراتیک و وباید گفت، اینگونه از نظام ها حاصل تالقی نظام های دماقتدارگرا شبهدد در نظام های شبه دمکراتیک3    

ترین نهاد در طول ترین و پرتنشترین، پرمخاطرهالشدر اینگونه نظام ها قوه موسس پرچ. نظام های اقتدارگرا هستند

. شود، البته نباید به این وضعیت نگاه منفی داشت بلکه باید واقع بینانه به آن نگاه کردآن نظام سیاسی محسوب می عمر

ن متشکله قوه در این نظام ها این نقش به ارکان قوه موسس منتقل می شود که حاصل آن این است که درباره ارکا

های سیاسی رقیب بوجود ازش با واقعیام توسط گروهایی و سگرنظر وجود ندارد اما نوعی مصلحتموسس اجماع

و چه بسا با بحران روبرو شکل گیری قوه موسس و ارکان آن با چالش جدّی سیاسی  ،آید، در غیر اینصورممی

بدنه اقتدارگرای  در اختیار یا آمریتقوه موسس  چینش اصلیِ ،های اقتدارگراها همانند نظامدر این نظام. خواهد شد

در  اوالً :در دو قسمت وجود داردک  و محدودیت دستفشار  ،کراتیک نظاموبرای نمایندگان بدنه دم. نظام قرار دارد
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در نتیجه، چنین نمایندگانی عموماً در درونِ . شودِمبتکرانه از آنها گرفته می عمل امکانِ ،مجلس داخلیِ ساختارِ سایۀ

یندگان متعلق به بدنه نما ثانیاً .های دموکراتیک هستنددد طرح، شناسایی و پاسداری از ارزشمنطق اقتدارگرایانه در ص

حاصل این مسئله این . یا با چالش روبرو می کنند را از آنها سلب کرده عملیام نمایندگی آزادانه ،نظام اقتدارگرایِ

گیرند و حاصل این وضعیت تصویب قانون می یِ نظام قراراست که ارکان اصلی قوه موسس در اختیار بدنه اقتدارگرا

 .استدمکراتیک و اقتدارگر: با ابعاد ذووجهیاساسی 

   صالحیت قوه موسس

قوه موسس یک نهاد سیاسی و حقوقی است پس این مرجع محتوای سیاسی دارد و زمانی شکل می گیرد که کشور 

به  اعتبار یکصالحیت قوه موسس به . شکل نگرفته است فاقد قانون اساسی است در نتیجه ساختار حقوقی نظام هنوز

  :شوددو قسمت تقسی  می

قوه موسس برای آن است که ساختار و چارچوب نهادی دولت و نظام سیاسی جدید را ایجاد  صالحیت شکلی،ـ 1   

   .کند در واقع سازمان حکومت را شناسایی کند

فرآیند جابجایی سیاسی، چگونگی  بطه زمامداری با تابعان،قوه موسس منشأ حاکمیت، راصالحیت ماهوی، ـ 2   

 .کنده و تعیین میگذارد مملکت را در شئون مختلف به بحثانتخاب زمامدار و مقامام عالی 

با در نظر گرفتن رویه عملی کشورها در ارتباط با گسترۀ صالحیت قوه موسس، بطور کلی  ؛گستره صالحیت قوه موسس

توان شکلی و ماهوی مجلس موسسان را در فرآیند خلق سند بنیادین، به دو صورم زیر میهای قلمروی صالحیت

 :ذکر کرد

در برخی از کشورها، مثل قوه موسس، نهادی است که نویس قانون اساسی؛ تدوین و تهیه پیش: فرض نخست -6

در  .قانون اساسی را بعهده دارد نویس سند بنیادین یعنی، وظیفه تهیه و تصویب پیش6357و  6358ایران سال 

بندی بندی، بحث و بررسی و بازدستهاوری، دستهجمع: این چارچوب، قلمروی صالحیت مجلس موسسان

بنحوی که بعد . پیشنهادام، طرحها، لوایح تقدیمی از سوی ذینفعان و واجدان قدرم در ساختار سیاسی است

آنها، و جرح و تعدیل احتمالی،  موافقین و مخالفین از ارجاع پیشنهادام به کمیسیونها، بحث و بررسی

بازخوانی حقوقی از آنها بعمل آمده و در نهایت در قالب اصل یا ماده قانونی به تصویب کمیسیون مربوطه 

گردد و پس از استماع نظر موافقین و رسیده سپس اصل پیشنهادی کمیسیون به صحن پارلمان ارجاع می

اید در صورم رأی مثبت اکثریت مطلق گیری به عمل میامه داخلی مجلس، رأینمخالفین در چارچوب آیین
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بعد از طی فرآیند قانونی باال در مورد همه اصول، . نمایندگان، اصل پیشنهادی تصویب شده تلقی خواهد شد

  .شودبه رأی مردم گذاشته می« نویس قانون اساسیپیش»همگی ذیل سند جدیدی بنام 

سند بنیادین؛ در این فرض، مجلس موسسان به نمایندگی سیاسی از مردم، نه تنها فرآیند  تصویب: فرض دوم -2

این قوه لذا . آیندکنند بلکه به نمایندگی از ملت، واجد صالحیت تصویب قانون اساسی نیز بشمار میباال را طی می

 االجرا بودن یا نبودنورد در الزمدر م تفاوم این فرض با فرض باال،. صویب قانونی اساسی را بعهده داردوظیفه ت

است اما در تبدیل نشده االجرا به سند الزمنویس قانون اساسی فاقد ضمانت اجراست و هنوز پیش. مصوبام است

  .کندچارچوب فرض دوم، سند تصویبی قوه موسس، عنوان قانونی اساسی پیدا می

اقتدارگرا، دموکراتیک و شبه اقتدارگرا از نظامها،بادی گفت : گانهبندی سهبا در نظر گرفتن دسته ؛صالحیت فروض

تواند مشابه باشد هر چند که از حیث شکلی صالحیت قوه موسس در سه نظام مذکور از حیث شکلی و ماهوی نمی

  .های زیادی میان هر سه نظام ممکن است وجود داشته باشدمشابهت

اً برای همراهی قوه موسس عنوانی است که ظاهر ،در این نظام در نظامهای اقتدارگرا؛ صالحیت قوه موسسد 6   

صالحیتِ توان ، صالحیت این قوه را نمیدر نتیجهو گرفته شده  های مدرنیته بکارنظام اقتدارگرا با ارزش وریِص

قوه موسس و قانون  در واقع از حیث کارکردی و ماهوی،. در تصویب قانون اساسی ذکر کردخوداتکا و ابتکاری 

-تهیه ، تدوین و پیشنهاد یک نظام و لذا صالحیت قوه موسس در نظام اقتدارگرا ساسی در اینجا فاقد موضوعیت استا

سندی است ، سند انتظامی باید توجه داشت. شودبندی میو قالببینی ت که در آن امور انتظامی حکومت پیشنامه اس

 به آن مقیدخود را زمامدار  جالب آنکه. شودگفته  می سخن ردی یا جمعی رعایااز تکالیف ف ،در آنتکلیف محور که 

آنرا  دو هر لحظه می توان کندای و مصداقی میداند و به مقتیای نیازهای خود آن را بازخوانی، مفهومی، گسترهنمی

 .نمایندگان زمامدار هستند و کارکردشان فنی و تخصصی است اعضای قوه موسسپس . زیرپا بگذارد

 نماد نقیض نظام اقتدارگراست قوه موسس دقیقاً ،در این نظام ؛یککراتونظام های دمیت قوه موسس در ـ صالح2   

به نحوی که این مجلس وجه عینی شده قدرم موسس . عیار آرای مردم استو مجلس موسسان، نمود و نماد تمام

آنها  انتخاب می کنند و نمایندگانِ کراتیکوفرآیندی دم نمایندگان خود را در ،در اینجا مردماست که بدین وسیله 

ارزشهای مدرنیته را پاس می  چنین نمایندگانی. های انسانی و مردم ساالرانه هستندارزش نیازها، آرمانها و نمایانندۀ

در اینگونه نظامها، مجلس موسسان، به  مثابه عالیترین مرجع در منظومه قدرم سیاسی، نمود واقعی قدرم . دارند

بنحوی که این مرجع، اوال نهاد نمایندگی را از الیه . گیرددر حیطه ماهوی، تصمیمام بنیادین می کهموسس بوده 

بخشد در نتیجه دموکراسی نمایندگی را سیاسی به الیه حقوقی پیوند زده و بدان شکل و محتوای حقوق اساسی می

حق حاکمیت فردی و ملی، آنها را در مقابل شهروندان از جمله  ثانیاً ضمن شناسایی حقهای بنیادین. سازدنهادینه می
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ی  قدرم میان قوای حاک   در کراتیک به تنظواین قوه در نظام های دمثالثاً . زمامداران و رژی  سیاسی تیمین می کنند

بندی رابعاً خروجیِ چنین سازمان. کندشکل تقسی  اقتدار میان دستگاهها و مقامام حاک  بصورم خردمندان اقدام می

یابد و به این اعتبار، قوه موسس، حق و قدرم، در سندی بنیادین بنام قانون اساسی ظهور مینسبتِ  تنظی  و ترسی ِو 

 .کندرا تعریف میاقتدار حکومتی  حقوق شهروندان وخالق قانون اساسی است؛ سندی که 

 قوه موسس هر دو ،هاامدر این نظشبه اقتدارگرا؛ ـکراتیکوهای شبه دمنظامـ صالحیت قوه موسس در 3   

محدود به ساختاری هستند  ،نمایندگان ملت در این نظام ها از حیث صالحیت و باه  دارد انخصیصه را بصورم توأم

 ،در این نوع نظام ها .در مرحله فلسفه و سیاست در ذهنیت مردم جای گرفته است ،که قبل از ورود به مرحله حقوق

ارزشهای شکلی مردم ساالری تا حدود زیادی رعایت می شود اما ارزشهای ماهوی مردم ساالری به نسبت ارزشهای 

 .روبروست بیشتری شکلی با چالش و بحران

  

 قوه مؤسس در ایران

است که  ، مصداق این قوهدر ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران مجلس خبرگان قانون اساسی : مصداق قوه موسس

قانون  نویسِپیش تصویبِ ادر ایران داشته همان وظیفه ای که قوه موسس .اعیای آن انتخاب شدند 6357مرداد   62

« کلیه کسانی که حق رأی داشتند 2/17اکثریت »با رأی مثبتِ  6357فروردین   در همه پرسی کهساسی بوده است ا

 . به تصویب رسید( اصل اول قانون اساسی)

 

 ل کنندهقوه تعدی

. این واژه را اولین بار بنجامین کُنِستان به کار برد و میگوید این قوه، قوه ای بی طرف، مستقل و بر فراز سایر قواست

گانه اگر اصل تفکیک قوا و الزام ناظر بر قوای سه. رئیس قوه تعدیل کننده همان رئیس حکومت یا رئیس کشور است

تقسی  کرده و بدین وسیله از تمرکزِ فسادآلود آن پیشگیری کند؛ در نتیجه با آرایش برای آن است که قدرم را میان قوا 

قدرم قوا در برابر ه ، از زیادم خواهی و برتری جویی یکدیگر پیشگیری کنند و به بیان منتسکیو، یکدیگر را 

ت و رئیس حکومت مظهر طرف و برفراز قوای کشور اسای بیمتوقف سازند؛ قوه تعدیل کننده به بیان کنستان، قوه

وظیفه این قوه الزاماً حقوقی یا قیایی یا امر ترافعی در جهت حل و فصل اختالف میان . ایدای بشمار میچنین قوه

بنابر آن جویانه و آشتی طلبانه نیست بلکه فراتر از اینها بوده و قوای حاک  نیست و نیز الزاماً نهادی سیاسی، مصلحت

می  رتیبام  مترتب بر آن و نیز کارکرد نظام محفوظ بماند، صالحیت این قوه زمانی شروعت ،است که ساختار نظام
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برای رفع اختالفام در منظومۀ قانون اساسی شده بینی و ترتیبامِ معمولِ پیش گانهشود که ساختار معمول قوای سه

و « حقوق» د کهکنآغاز بکار میقوه زمانی این توان گفت در نگاه افراطی می .ماننداز ارائه طریق باز میقوای سه گانه 

کننده نهادی ذاتاً سیاسی با کارکرد سیاسی در چارچوب نگرش افراطی، قوه تعدیل. یابدپایان می «ترتیبام حقوقی»

تواند در چارچوب هنجارهای حقوقی، محدود شود در چنین فرضی، این قوه بر فراز حقوق قرار داشته و نمی.است

که در  و آشفتگی راباطی بی انی ،در صدد است بحران کننده یک نهاد سیاسی و فراحقوقی است که قوه تعدیلبلکه 

رسد فرض افراطی قابل دفاع بنظر می .ندروندان ایجاد شده است را برطرف کشهط بین قوا و بین زمامداری و رواب

کند است بلکه پیوسته تالش می« حقوقی»نبوده بلکه اتفاقاً برعکس فرض افراطی، قوه تعدیل کننده نه تنها یک نهاد 

های سیاسی یا حقوقیِ آیین بحرانهای سیاسی را به اختالفام حقوقی تقلیل داده و بدین وسیله با استفاده از ظرفیت

 .روی نظام پاسخِ درخورِ حقوقی بدهدهای پیشحل و فصل اختالفام، به بحران

    تعریف قوه تعدیل کننده

و شهروندان تقسی  و باز فیه بین قوای حکومتی و طبقه زمامداری  رم را به مثابه موضوع متنازعٌه، قدقوه تعدیل کنند

  .شود جامعه سازی قدرم درکند بنحوی که موجب متوازنتقسی  می

 ضرورت تشکیل قوه تعدیل کننده

اند اما به هر حال نداشتهفیلسوفان سیاست هر چند در خصوص انواع قوا و تعداد آنها و کارکردهایشان اجماع نظر 

مجریه، مقننه و قیاییه بیش از بقیه مورد اقبال و : گانهآرای فیلسوفانی همچون منتسکیو و روسو در خصوص قوای سه

توجه به لزوم وجود قوا و جدایی و استقالل آنها از همدیگر، آنچنان مه  بوده است که متفکرین . توجه قرار گرفت

برای نمونه، . اندقوا بکار بردهرا در حقوق مدنر جدی تلقی کرده و تعابیر مختلفی از  مدرن، وجود چنین سازکاری

گانه را با اصل تثلیث مسیحیت تشبیه کرده و بر این نظر بود که همانگونه که ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی قوای سه

القدس ظاهر شده است موضوع در گانه پدر، پسر و روحالوهیت در اصل، واحد و یگانه بوده ولی در اشکال سه

ناپذیر است اما در خصوص حکومت، دولت و حاکمیت نیز چنین است چرا که حاکمیت هر چند ماهیتاً واحد تقسی 

اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در  61در این خط سیر فکری بوده است که بند . شودگر میگانه جلوهاشکال سه

 .با نبود قانون اساسی یکی فرض کرده است عدم تتفکیک قوا را 6871سال 

بندی توان گفت که این دستهبه یک اعتبار می. رغ  چنین اهمیتی، اما با انتقادهایی روبرو بوده استتفکیک قوا علی   

بوده که در وضعیت کنونی این ساختار از ه  پاشیده یا بیش « دولت وستفالیایی»دیگر به تاریخ پیوسته و سمبل اصلی 

توان در کنار قوای حاک  در حقوق داخلی، از قوای فراملی مثل، شورای امنیت لذا می. پذیر شده استپیش رسوخ از

گانه، یک نظر کالسیک بوده و امروزه از برخی بر این نظرند سخن گفتن از قوای سه. سازمان ملل سخن به میان آورد
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گیری، قدرم اجرایی، قدرم مشورتی، قدرم نظامی قدرم سیاسی، قدرم اداری، قدرم زمامداری، قدرم تصمی 

این مسایل و موضوعام ناشی از نظرگاههای متفاوتی است که بر اساس آن به دولت، . اندسخن به میان آورده.... و

یا . راندگانه، از قدرم اداری سخن میبرای نمونه وبر، در کنار قوای سه .وجود دارد... حکومت و قدرم و

مور اهمه اینها گویای آن است که . اندوروی از قدرم شورایی و شأن آن در میانۀ قوا سخن راندههای شمارکسیست

 های کالسیک که نزد متفکرین وبندینی برخوردار است و در نتیجه دستهافزوعمومی امروزه از پیچیدگی روز

 های حاک  بر جوامعواقعیتو  فیلسوفان سیاست وجود داشته است امروزه توان پاسخگویی به معیالم و مشکالم

 .یت تفکیک را داشته استاحت قابلانتقاد از این دسته بندی ها دو س درگذشته  از. را ندارد

بنجامین کنستان معتقد است برای اینکه یک رابطه  .ددهتعداد قوا تشکیل میمحور انتقاد شکلی را  ؛انتقاد شکلی -1   

ناگفته  .متوازن بین این سه قوه برقرار شود باید یک قوه ای دیگری داشته باشی  که این قوه، قوه تعدیل کننده است

گانه پیداست که قوه اخیر، از حیث جایگاه، از حیث تقدم تاریخی، از حیث ماهیت، از حیث دوام زمانی، از قوای سه

ای توان گفت بین قدرم موسس و قوای حاک ، قوه موسس قرار دارد و حلقهمتمایز و شاخص است بنحوی که می

اند مثال ماکس وبر یا کنستان چنین تا داشتهبرخی دیگر سخن از قوای حاک  بیش از سه. اساسی بین این دو نهاد است

 .  اندنظری داشته

ناپذیر و غیرقابل تقسی ، برداشت متناظر با تفکیک مطلق قوا از حاکمیتِ واحد، یکپارچه، گسست ـ انتقاد ماهوی؛2   

های متفکرین امریکایی مطرح شده است نه تنها در عال  نظر با ایرادام جدی مواجه  بوده بلکه آنگونه که توسط نظریه

ز برداشت تفکیک مطلق قوا، ناگزیر از تقسی  لذا برای عدول ا. با واقعیام عملی و رویه جاری همخوان نبوده است

به علت را  صالحیت هسته ای. ای یا مرکزی و صالحیت جنبی یا پیرامونی هستی صالحیت قوا به صالحیت هسته

-هدانست های امور عمومیپیرامونی را حاصل الزامام، اقتیائام و پیچیدگیاند اما صالحیت جودی قوه مربوط دانستهو

مثال صالحیت هسته ای قوه مجریه ، . تعدیل انعطاف ناپذیری نظریه تفکیک قوا برآمدند ترتیب درصددند و به این ا

گذاری نوعی از قانونگذاری توسط قوه ی است و مقرراماجرای قانون است و صالحیت پیرامونی آن، مقررام گذار

اتر رفته و اشخاص دیگری با جالب آنکه چنین عملی امروزه از ساختار سیاسی هیام وزیران فر. مجریه است

لذا آن محتوا و ماهیتی که . گذاری نقش دارندنیز در حوزه مقررام... های اداری، فنی، مدیریتی، اقتصادی وصالحیت

-گانه توسط فیلسوفان سیاسی مطرح شده بود در وضعیت کنونی در حال رنگ باختن است و بنظر میبرای قوای سه

لذا قوا ناگزیر از حرکت از وظایف . باشدرونده نمینبوده و پاسخگوی نیازهای پیشرسد از ظرفیت الزم برخوردار 

 .اندهای پیرامونی به فراخور اقتیائام جامعه بودهای به صالحیتهسته

گانه، توسط کنستان وارده ترین و پراقبالترین چالش به قوای سهبر مبنای ضعفهای این چنینی بوده است که جدی   

لذا در سایه  .وی از قوه تعدیل کننده برای برون رفت از چنین وضعیت بحرانی استفاده کرده استشده است و 
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پیچیدگی امور عمومی ناگزیر به شناسایی قوه جدیدی تحت عنوان قوه تعدیل کننده هستی  که رابطه بین قوا را تقسی  

رکز قوا تقسی  کند، بلکه باید قدرم را طوری قوه تعدیل کننده نمی تواند قدرم را مطابق با منطق تم. و متوازن کند

مثال ممکن است برای قوه قیائیه عالوه بر حل و . تقسی  کند که این سه قوه فلسفه وجودیشان را از دست ندهند

 .فصل اختالفام، صالحیت قانونگذاری را ه  در نظر بگیرد

   جایگاه قوه تعدیل کننده

 :از این قرار است که در رابطه با جایگاه قوه تعدیل کننده مطرح است فروضی

قانون  58مثل ایران ، همانطور که در اصل . یعنی قوه تعدیل کننده بر فراز سه قوه دیگر قرار دارد: جایگاه فرازین -6

 .اساسی بیان شده است

تر است اما به عنوان یک  سه قوه دیگر پایین از نظر شأن ازدر این چارچوب، قوه تعدیل کننده : جایگاه فرودین -2

ایجاد شده باشد آنرا به این  و اگر اختالفی بین سه قوه و اجماع قوای حاک  استطرف و مستقل مورد اتفاق مرجع بی

را حل و فصل می کند در اینجا ما از یک تاسیس  قوه تعدیل کننده در مقام داوری آن در اینجا. ارجاع می دهند مرجع

قوه تعدیل کننده در . را بکار می بری  «قوه»ل برای آن اصطالح حقوقی صحبت می کنی  اما برای تساههاد یا ن

دهد که این نظر می تواند مورد قبول طرفین اختالف قرار بگیرد  تواند نظر مشورتیمیتنها  ،چارچوب فرض فرودین

  .قیایی یا غیر آن استلذا مرجع تعدیل کننده قدرم، نهادی تخصصی با کارکرد  .یا نگیرد

در چارچوب این فرض، ممکن است این مرجعِ . عدیل کننده ه  شأن با سایر قواستقوه ت  : ه  عرض با سه قوه -3

به مثابه قوه ای  ای، قوه تعدیل کنندهدر چارچوب فرض برون قوه .ای باشدقوهای باشد یا برونقوههمعرض یا درون

در اینجا مفروض آن است قوه تعدیل کننده در عین حال که از این سه . خارج از این قوا، این صالحیت را بعهده دارد

قوه برآمده است اما در درون هیچ یک از سه قوه قرارندارد و در واقع مستقل از سه قوه دیگر است و اگر مستقل نباشد 

اما در چارچوب  .از جمله کشورهایی که می توان مثال زد، کشور آلمان است. گیردنمی تواند در عرض آنها قرار 

برای . گیرنددرواقع یکی از قوا عمال یا مطابق قانون، این صالحیت را بر عهده میای باید گفت که قوهفرض درون

حل اختالف میان آنها نمونه مطابق اصل پنج  قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور از صالحیت جکمیت میان قوا و 

 .برخوردار است

از این سه فرض خارج و قوه تعدیل کننده در همه کشورها  بندی جامع بودهبندی یک تقسی رسد تقسی بنظر می  

در یکی از اشکال گفته شده در نیز بالطبع قوه تعدیل کننده  شناخته شده استتفکیک قوا یی که کشورها نیست و در

 .وجود داردباال 
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   قوه تعدیل کننده های ردکارک

 .قوه تعدیل کننده از نظر کارکرد از سه حیث قابلیت بحث دارد

آن است که نظ  را به سیست  برگرداند و آن را تداوم برای از این حیث قوه تعدیل کننده  : کارکرد از حیث غایت-1

انیباطی نظمی و بیکن و بسترها و عناصر بیبه این اعتبار، کارکرد این قوه، مقابله با نیورها و عناصر ساختارش .ببخشد

 .در سیست  است

کارکرد این قوه بازگشت به فرآینده های شناسایی شده در منظومه حقوق اساسی و   : کارکرد از حیث فرآیند-2

پاسداری از این فرآیندها و تیمین چنین فرآینده هایی به مثابه حق یا صالحیت های شکلی مقرر در حقوق اساسی 

اصل اصالت »از حیث فرآیندی، قوه تعدیل کننده تأکید دوباره بر  .کشور در جهت پاسداشت کلیت یک نظام استیک 

 .و تثبیت آن در ساحت فهمی حقوق دارد« شکل در حقوق عمومی

ابل یکدیگر است به نحوی تنظی  و بازتنظی  حق ها و صالحیت ها در مق این قوهرد ککار : کارکرد از حیث محتوا -3

حق  اخالقی از سوی دیگر رابطهشود و و مستمر قوا پایدار و خردمندانه اقتدار میان  منطقی سو رابطه متوازن،از یک که

باید توجه داشت وجه اخیر، حاصل امواج حقوق بشری  .متوازن باقی بماندمتعادل و ها و تکالیف شهروندی بصورم 

ای نموده وه تعدیل کننده را بازتعریف مفهومی و گسترهدر ساحت حقوق اساسی بوده که بدین وسیله در صدد است ق

ساخته و ضامنی برای حقوق انسانها در برابر قدرم کبریایی حکومت تعریف و نهادینه  «انسانی»و آن را بیش از پیش 

  .کند

  ده در ایراننمصداق قوه تعدیل کن

اصل تفکیک قوا را متوجه شده باشی  چون این عدیل کننده را درک کنی  که اهمیت تما زمانی می توانی  اهمیت قوه 

قوه بناست که قدرم را میان قوا متوان سازد در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا قوه تعدیل کننده پیش بینی 

آنجا که  58در اصل . شده است و بناست که از جمهوریت نظام ، مردم ساالری و ارزشهای دموکراسی دفاع کند

عدیل ت کرده است منظورش آن است که نقش تبصح «و امامت امت زیر نظر والیت مطلقه امر» :ز عبارمقانونگذار ا

 .است ر اصول مردم ساالر و اصل جمهوریت نظاممبتنی ب این تفسیر. م رهبری نهاده استکننده به عهده مقا

جمله نقش تعدیل کنندگی در نظر به جایگاه خطیر و اختیارام گسترده مقام رهبری در اداره امور عمومی، از 

ای را برای چنین مقامی تعریف کرده است و این حد از حساسیت به جایگاه اختالفام میان قوا، شرایط خاص و ویژه

 .آمده است 668رهبری گویای اهمیت جایگاه اختیارام وی است که در اصول مختلف قانون اساسی بویژه در اصل 

 


