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Abstract
Examining the theory of Benjamin Constant regarding the separation of
powers and the position of Wilayat-al-Faqih in Article 57 of the Iranian
Constitution, these two theories can be considered compatible in terms of
relations between the ruling powers. In Constant's thought, power is divided
into five branches one of which has the role of "moderating power" and has a
higher position than the other powers, and in cases of necessity and problems
in the relations between the powers, resolves matters involved. From this
perspective, it is very similar to the role of the Supreme Leader in
supervising and directing the ruling forces and his duties in the political
structure of the Islamic State, especially regarding the moderating power. In
this research, through a descriptive-analytic and comparative approach, the
arrangement of powers in the constitution and the position of the Supreme
Leader as a reference for moderating power relations and resolving interpower and intra-power disputes with Benjamin Constant's ideas have been
discussed. The results demonstrate that the position of the Supreme Leader
in the Iranian Constitution, determining the general policies of the Islamic
system, resolving problems and disputes between powers is exactly in line
with the views of Constant and this position without direct stipulation in the
text of the constitution under many Articles has been manifested for the
position of the Leader as the comprehensive jurist.
Keywords: Wilayat-al-Faqih, Benjamin Constant, Power Relations,
Constitution, Moderating Power.
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واژگان کلیدی :والیت فقیه ،بنژامن کنستان ،روابط قوا ،قانون اساسی ،قوه تعدیل-
کننده.
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چكيده
با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه والیت فقیه در اصل
پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات
قوای حاکم همسو و همنوا دانست .در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم
می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی باالتر از قوای دیگر
داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حلوفصل امور می-
پردازد .از این منظر ،با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی
در ساختار سیاسی دولت اسالمی شباهت بسیاری بهویژه در خصوص قوه تعدیل
کننده دارد .در این پژوهش ،با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسهای ،به چینش قوا
در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و
فصل کننده اختالفات بین قوهای و درون قوهای با اندیشههای بنژامن کنستان پرداخته
شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران،
تعیین سیاستهای کلی نظام اسالمی ،حل معضالت و اختالفهای میان قوا دقیقاً
منطبق با نظریات کنستان میباشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون
اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامعالشرایط
تجلی یافته است.
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مقایسه نظرهی تفکیک قوا رد اندیشه بنژامن کنستان و واليت فقیه از منظر اقنون اساسی جمهوری اسالمی اریان
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مقدمه

بحث در باب تفکيک قوا در دوره هاي گوناگون توسط انديشمندان مختلفي مطرح و
هرکدام از آنان مدلي خاص براي تقسيم قدرت ناب سياسي در ميان حاکمان و زمامداران
پيشنهاد نموده اند که يکي از اين انديشمندان هِنري بنژامن کنستان دو ربک1است که مي
توان ردپاي انديشه هاي او پيرامون چينش قوا و نحوه تقسيم و تفکيک قدرت در ميان
بخش هاي گوناگون حکومت را در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مشاهده نمود.
اين انديشه خواسته يا ناخواسته در متن قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اصول
مربوط به جايگاه ولي فقيه در دولت اسالمي همنوايي و همسويي يافته است« .بنژامن
کنستان نويسنده  ،فعال سياسي ،نماينده پارلمان و آزادانديش قرن هجدهم ميالدي ،زاده
لوزان سوئيس به سال  ۱۷۶۷و درگذشته در پاريس به سال ۱۸۳۰يکي از نويسندگان و
انديشمندان تاثيرگذار زمان خويش است که عالوه بر نويسندگي در عرصه سياست نيز
کنشگري بسياري داشت .در زمان رژيم کنسولي حاکم بر فرانسه رهبر مخالفان ليبرال
گرديد و مواضعي عليه ناپلئون ابراز داشت و همين امر سبب ترک فرانسه و اقامت وي در
سوئيس شد .کنستان عالوه بر نگارش رمان هاي رمانتيک2،رساله هاي بسياري با محتواي
سياسي و مذهبي از خويش به يادگار گذاشته است از جمله ،مقاله ها و رساله هايي در باب
حمايت از حقوق افراد ،نظام نمايندگي سياسي ،تفکيک و تعادل قوا و شکيبايي سياسي و
مذهبي(Vincent, 2015: 19) ».

در اين نوشتار با رويکردي توصيفي_تحليلي برآنيم تا شباهت ها و تفاوت هايي ميان
الگوي ارائه شده از تفکيک قوا در نظام فکري بنژامن کنستان و تفکيک قواي موجود در
نظام حقوق اساسي ايران را تبيين نماييم و جايگاهي که وي براي قوه تعديل کننده در
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 2معروف ترين رمان رمانتيک او که ترجمه هاي مختلفي از آن به زبان فارسي شده است ،رمان  Adolpheميباشد.

روابط ميان قوا درنظر گرفته است را با جايگاهي که ولي فقيه درتنظيم کنندگي روابط
قواي حاکمه در جمهوري ا سالمي ايران دارد را مقايسه و بررسي نمايم و مسلّماً ساير



اختيارات ولي فقيه و وظايف آن در دولت اسالمي نيازمند بحث مفصل ديگري است که از
دايره شمول مباحث اين نوشتار خارج است .بر اين اساس اين پرسش مطرح مي شود که
کننده در نظريه کنستان تا چه حد با موقعيت سياسي و حقوقي ولي فقيه در دولت جمهوري
اسالمي ايران در روابط ميان قوا همساني و شباهت دارد؟ فرض بر اين است که انديشه
سياسي کنستان داراي قرابت ها و همسويي بسياري با جايگاه ولي فقيه در نظام جمهوري
اسالمي ايران در روابط قواي حاکم دارد .جهت پردازش موضوع ،ابتدا ضمن بيان فلسفه
وجودي تفکيک قوا ،اين پارادايم در انديشه هاي بنژامن کنستان و سپس قانون اساسي
ايران و کارويژه هاي ولي فقيه مورد تدقيق قرار خواهد گرفت.
 .1فلسفه وجودي تفكيک قوا
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الگوي ساختار سياسي و روابط قواي حاکم به ويژه جايگاه رئيس کشور و قوه تعديل

جمله معروف لرد آ کتن که قدرت فاسد مي کند و قدرت مطلق ،مطلقا فاسد مي کند
شايد سرآغاز مناسبي براي بحث در باب چرايي و فلسفه تفکيک قوا باشد .تجربه ناخجسته
و نامبارک تجميع قدرت در دست يک نفر يا عده کمي از زمامداران در درازناي تاريخ
حکومت هاي مطلقه ،استبدادي و ظالمانه اي را پديدار نمود و همه دغدغه مندان شرافت
انساني را به فکر مقابله و مبارزه با اين نابخردي انداخت چرا که جمع شدن قدرت ناب
سياسي در اختيار يک نفر يا عده اي معدود ،عالوه بر عدم پاسخگويي ،باب يکتاساالري و
يکه تازي را مي گشايد .انديشه تفکيک و تقسيم قوا در ميان بخش هاي مختلف و پياده
سازي آن از رهگذر نهادهاي خاص حقوقي و سياسي براي مقابله با اين ناخجستگي
سربرآورده است" .اصل تفکيک قوا تدبيري اساسي براي جلوگيري از تمرکز قدرت
سياسي در دست يک فرد يا يک گروه از فرمانروايان و پرهيز از استبداد و خودکامگي
است( ".قاضي شريعت پناهي )160 :1382 ،از اين منظر مهمترين فلسفه تفکيک قوا
جلوگيري از تجميع قدرت و به تبع آن سواستفاده از قدرت است و "تفکيک قوا يکي از
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دستاوردهاي پراهميت انديشه سياسي براي مقابله با خودکامگي است" (قريشي:1389 ،
 )298چراکه تجربه نشان داده که قدرت گرفتن حاکمان در بيشتر مواقع با سرکشي و طغيان
و عدم توجه به خواسته هاي شهروندان همراه است و سپردن قدرت نامحدود و اعتماد
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کردن به آنان به تنهايي کفايت نمي کند و بايد راهکارهايي براي محدودسازي و نظارت بر
قدرت پديد آورد .از اين منظر "از لحاظ مفهومي تفکيک قوا بر اصل تقسيم و جدايي
کارکرد هاي دولتي و وظايف حکومتي در داخل يک دولت يا کشور و سپردن اجراي
اختصاصي و انحصاري هر حوزه به قوه اي مستقل و صاحب صالحيت اطالق مي شود".
(طباطبايي)13 :1396،
انديشمندان ،سياسيون و حقوقدانان بسياري در باب تفکيک قوا سخن گفته اند و در اين
خصوص نظريه پردازي نموده اند ،از ارسطو گرفته تا جان الک ،کانت ،ماکس وبر ،روسو
و ...هرکدام چينش خاصي براي قدرت دولت ترسيم کرده اند .يکي سخن از قوه مجريه و
مقننه و فدراتيو زده و ديگري سخن از سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه به ميان آورده است.
در نهايت با نظريات شارل دو منتسکيو در روح القوانين خواستاري شکل دهي و چارچوب
پذيري حکومت براساس تفکيک قوا به اوج خود رسيد و مورد استقبال جهانيِ همگاني
قرار گرفت و تقريبا در تمامي نظام هاي حقوقي سياسي معاصر و متون قوانين اساسي جاي
گرفت تا عالوه بر ساماندهي قدرت و انتظام بخشيدن به نحوه اعمال آن ،تضميني براي عدم
سواستفاده از قدرت و پرهيز از خودکامگي و مطلق العنان بودن حاکمان باشد.
 .2تفكيک قوا در انديشه هاي بنژامن کنستان

در انديشه هاي بنژامن کنستان حکومت ،قدرت و آزادي مورد واکاوي بسياري قرار
گرفته است .وي از مدافعان آزادي در تمام ساحت زندگي فردي و همواره در تالش براي
گسترش اين تفکر بود به ويژه آزادي بيان و آزادي مطبوعات و سعي در بازتعريف آزادي
و جلوه هاي مختلف آن داشته است .انديشه هاي او تاثير فراواني در زمان خويش در داخل
و خارج از اروپا و در کشورهايي مانند اسپانيا ،پرتغال ،لهستان و بلژيک گذاشته است.
122

نظرات او در مورد ليبراليسم و مسائل سياسي اجتماعي هنوز هم مورد واکاوي و استفاده
بسياري از فالسفه و انديشمندان علوم اجتماعي قرار مي گيرد(Rosenblatt, 2004: 1) .



طبق انديشه هاي او براي محافظت از آزادي بايد کارويژه ها و وظايف دولت از هم
جدا و هريک به نهادي خاص سپرده شود و اين به معناي آن نيست که اين قوا بايد از
حقوقي سياسي انگلستان و مقام سلطنت و جايگاه و کارويژه هاي آن و نحوه تعامالت
پادشاه با پارلمان و قوه مجريه ،مدل جديدي از مونارشي ارائه داده است .در اين ارائه
قدرت سلطنت قدرتي خنثي ،متعادل کننده ،کنترل و محدود کننده ساير قواست .در طرح
او قدرت اجرايي به کابينه منصوب پادشاه واگذار مي گردد که در مقابل پارلمان داراي
مسئوليت است و دولت (کابينه و وزرا) قدرت اجرايي را برعهده دارند اما پادشاه قادر
نخواهد بود که سياست گذاري يا مديريت امور عمومي را برعهده بگيرد .طبق اين چيدمان
پادشاه اختياراتي مانند فراخوان برگزاري انتخابات و اخراج و تعيين وزرا را داراست و
شخص پادشاه جزئي از دولت نيست بلکه تعديل کننده روابط دولت و قواي ديگر

مقایسه نظرهی تفکیک قوا رد اندیشه بنژامن کنستان و واليت فقیه از منظر اقنون اساسی جمهوری اسالمی اریان

يکديگر کامال جدا بوده و در خالء فعاليت نمايند .بنژامن کنستان با درنظر گرفتن نظام

حکومت است و جايگاه تعديل کنندگي و رفع منازعات دارد مانند يک داور يا يک
قاضي(Vincent, 2015: 23) .

فلسفه وجودي تفکيک قوا در انديشه هاي کنستان محدود نمودن قدرت و قواي
موجود و دفاع از آزادي افراد است چراکه وي معتقد بود اگر قدرت محدوديت نداشته
باشد رهبر مردم ديگر مدافع آزادي آنان نيست بلکه نماينده نظام تيراني است, 2004: 26) .

 (Havensبا وجود عموميت يابي نظرات منتسکيو درخصوص تفکيک قوا و تقسيم قدرت
در ميان قوه مجريه ،مقننه و قضائيه ،بنژامن کنستان با نقد انديشه هاي او سخن از پنج قوه با
کارويژه هاي خاصي به ميان آورده است و "از پنج شاخه يا قدرت سلطنتي ،اجرايي،
قضايي ،مجموعه سلطنتي و مجموعه نخبگان نام مي برد( ".مرادخاني )172 :1394 ،به تعبير
ديگر در انديشه هاي وي قوا به پنج دسته تقسيم مي گردد که هر بخش قدرت و توانايي
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چک کردن قوه ديگر را دارد .اين قوا عبارت اند از :قدرت سلطنت 1،قدرت اجرايي،

2

قوه قضاييه 3،قدرت نماينده سنت 4،قدرت نماينده افکار و عقايد(Vincent, 2015: 36)5.

کنستان از قدرت سلطنت که متعلق به پادشاه يا امپراطور و ...است تحت عنوان «قوه
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تعديل کننده» ياد مي کند که جايگاه ويژه و باالتر از ساير قوا دارد و به نوعي زعامت آنان
را برعهده دارد چرا که "سه قوه قضاييه ،مقننه و اجراييه را کافى نمى دانند و قوه چهارمى
به نام قوه تعديل کننده يا بيطرف را هم الزم مى دانند که اختالفات حاصل بين سه قوه را
حل و فصل کند( ".رزاقي )121 :1397 ،به تعبير بهتر "به خالف قواي سه گانه که بايد در
براب ر هم آرايش يابند و از زيادت خواهي و برتري جويي يکديگر جلوگيري کنند ،قوه
تعديل کننده بيطرف و فوق قواست .رئيس کشور مانند پادشاه يا رئيس جمهور مظهر چنين
قوه اي به شمار مي آيد .اگر ميان پارلمان و هيأت دولت اختالفي بروز کند ،قوه تعديل
کننده مي تواند دخالت کند و در حدود اختياراتي که قانون اساسي به آن بخشيده است
کشور را از بحران و رژيم را از خطر سقوط و جامعه را از هرج و مرج نجات بخشد .اين
قوه گاهي حکم آشتي دهنده و زماني رسالت حل و فصل کننده دارد اگر قانون مصوب
پارلمان نقصي داشته باشد يا به خالف مصلحت جامعه وضع شده باشد ،کارگزار قوه تعديل
کننده بايد بتواند از توشيح و امضا و نتيجتا از اجراي آن جلوگيري کند .اگر مسئوالن قوه
مجريه اعتماد نمايندگان مردم را از دست بدهند يا احيانا در اجراي وظايف محول انحراف
يا کوتاهي حاصل کنند مي تواند آنان را معزول سازد .اگر پارلمان و قوه مجريه در تعارض
آشتي ناپذير واقع شود يا اينکه نگذارد مملکت جريان عادي خود را طي کند دو مجلس را
منحل مي نمايد( ".قاضي شريعت پناهي )170 :1382 ،در نتيجه در انديشه هاي کنستان قوه
تعديل کننده داراي سه ويژگي است؛
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)1 neutral power (the monarch or the emperor
2 the executive power of the ministers
3 judicial power of the courts
4 the hereditary assembly
5 the elected assembly

اول :فرادستي مقام تعديل کننده به اين توضيح که پادشاه ،رئيس جمهور يا به طور کلي
رئيس کشور با هر عنواني که باشد فراتر و باالتر از ساير قواست و در سلسله مراتب



حکومتي فردي واال رتبه تر از وي وجود ندارد و فوق قواي سه گانه است.
دوم :بيطرفي مقام تعديل کننده ،شخصي که در اين مقام قرار مي گيرد نبايد جانبدار
شخص پادشاه را از کابينه و وزرا جدا مي داند.
سوم :داور و حل و فصل کننده بودن مقام تعديل کننده ،کنستان براي قوه تعديل کننده
و مقامي که عهده دار آن است نقش داور يا قاضي اختالفات ميان قوا قائل است که در
صورت بروز اختالف بايد به رفع آن همت گمارد.
 .3تفكيک قوا در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران

از همان آغاز پيدايش جنبش قانون اساسي گرايي 1در ايران و آغاز مبارزات عليه
پادشاهان قاجاري ،خواستار کم نمودن اقتدار و سلطه نابخردانه حاکمان جور زمان ،خواسته

مقایسه نظرهی تفکیک قوا رد اندیشه بنژامن کنستان و واليت فقیه از منظر اقنون اساسی جمهوری اسالمی اریان

هيچ کدام از قوا باشد و عضو و يا زيرمجموعه آنان باشد ،براي همين منظور کنستان

اصلي مردمان اين ديار بوده است و نمود آن را مي توان در تقسيم قدرت براي کمتر نمودن
دامنه اختيارات آنان مشاهده نمود .در متمم قانون اساسي مشروطه تفکيک قوا در اصول
بيست و هفتم و بيست و هشتم پذيرفته شده بود .در پيشنويس قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران نيز سخن از پنج قوه به ميان آمده بود و قواي حاکم در جمهوري اسالمي
ايران را قوه ملت ،قوه مقننه ،قوه مجريه ،قوه قضائيه و قوه رهبري تعيين نموده بود که
ارتباط ميان آنها به وسيله قوه اخير تنظيم مي گشت .اما در متن نهايي قانون اساسي دو قوه
ملت و رهبري حذف گرديد و تنها سه قوه ديگر باقي ماند .در اصل پنجاه و هفتم قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران قواي حاکم عبارتند از قوه مقننه ،قوه مجريه و قوه قضائيه
که زيرنظر واليت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى گردند و اين قوا مستقل از
يکديگرند.

1 constitutionalism
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در نظام کالسيک تفکيک قوا اين سه قوه در يک راستا قرار دارند و بر يکديگر برتري
نداشته چراکه "هدف از اجراي نظريه تفکيک قواي سه گانه از طرفي توزيع و تقسيم
وظايف و عملکردهاي گسترده حکومتي به منظور اجراي بهينه آنها بوده و از طرف ديگر
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جلوگيري از تمرکز قدرت و زور به منظور جلوگيري از خودکامگي و استبداد مي باشد".
(طباطبايي )14 :1396 ،در تفکيک قواي پذيرفته شده ساير نظام هاي حقوقي و سياسي
قدرت هاي سه گانه هم عرض يکديگر و در يک خط قرار دارند و رابطه ميان آنان افقي
است نه عمودي و هيچ يک از قوا بر ديگري تفوق و برتري ندارند هرچند راهکارهايي
براي کنترل و مهار قوا توسط يکديگر ايجاد شده است و وجود نهاد خاص مافوق قواي سه
گانه از کاراکترهاي خاص قانون اساسي ايران است .در واقع در قانون اساسي ايران قوه اي
مافوق قواي سه گانه وجود دارد که عالوه بر باالتر بودن جايگاه نسبت به ساير قوا ،بر
عملکرد آنان نظارت جامع و کاملي نيز دارد و اين جايگاه مختص ولي فقيه و مقام رهبري
است" .هرچند که قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نظام تفکيک قوا را پذيرفته است
اما در آن يک تفاوت بارز مشاهده مي شود ،در نظام کالسيک تفکيک قوا قدرت کاملي
مافوق قواي سه گانه وجود ندارد و اصوال تفکيک قوا براي آن است که قدرت مافوقي
وجود نداشته باشد و قواي سه گانه قدرت يکديگر را تعديل نمايند تا نتوان از آن
سواستفاده کرد( ".هاشمي ،1389 ،ج)7 :2
قواي موجود در نظام حقوقي -سياسي ايران استقالل ساختاري از يکديگر دارند اما در
بسياري از موارد اين استقالل با دخالت يا نظارت قوه اي بر قوه ديگر کمرنگ و در برخي
موارد رنگ مي بازد 1.همين ساختار پيچيده و روابط درهم تنيده ي قواي سه گانه سبب
شناور بودن نوع رژيم سياسي ايران در ميانه رژيم هاي پارلماني و رياستي است و نوع رژيم
حاکم را نيمه رياستي_ نيمه پارلماني تبديل نموده است .رژيمي که نظارت و تفوق مقام
رهبري در آن پررنگ است و به عنوان مرجعي عالي بر مراجع تالي (قواي سه گانه) اشراف
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 1براي مطالعه در اين زمينه رجوع شود به هاشمي ،سيد محمد ( )1389حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،ج ،2
صفحه  9به بعد «مسائل مشترک قواي سه گانه» و مبحث روابط قواي سه گانه و حدود استقالل آنها.

دارد .به تعبير ديگر "قانونگذار در اصل پنجاه و هفتم واليت فقيه را فراتر از قواي سه گانه
درنظر گرفته است .تأمل در اصول مربوط به رهبري در قانون اساسي به ويژه اصل يکصد و



دهم نشان مي دهد که نظارت رهبر بر قواي سه گانه تشريفاتي نبوده و همه جانبه است که
از تفوق آن بر قواي حکومت حکايت مي کند( ".شيعه علي ،زارع )117 :1396 ،ريشه
بر تمامي شوون جامعه و طريق اداره آن نظارت و هدايت دارد و "اين نظارت ناشي از
واليت فقيه عادل در زمان غيبت ولي عصر (عج) به عنوان يکي از اصول بنيادي نظام مي
باشد( ".هاشمي ،1389 ،ج)7 :2
در تمامي فصول مربوط به مقام رهبري و واليت فقيه اين برتري جايگاه مورد رعايت و
دقت قانونگذاران اساسي بوده است از مقدمه قانون اساسي گرفته تا اصول مربوط به شکل
حکومت و نحوه اداره جامعه" .در ايران ،رهبري عالي ترين مقام رسمي کشور است که
براساس قانون اساسي ضامن عدم انحراف سازمان ها از وظايف اسالمي بوده و براساس
واليت مطلقه خود در کليه حوزه هاي عمومي مجاز به تصرف است .با توجه به همين
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هاي اين نظارت و برتري نشأت گرفته از نظريه واليت فقيه در حکومت اسالمي است که

جايگاه مهم ،درحالي که عمومات تفکيک قوا مبتني بر تفکيک افقي قواي سه گانه و نبود
قوه يا قدرتي فراتر از قواي ديگراند ،اما اصل  ۷5قانون اساسي اعمال قواي سه گانه را زير
نظر واليت مطلقه دانسته است( ".شيعه علي ،زارع)120 :1396،
درنظر گرفتن اين جايگاه براي مقام رهبري و عالي ترين مقام سياسي و اداري و اجرايي
بودن در کشور و همچنين تفوق بر ساير قوا و اختصاص وظايف و اختيارات بي شمار اين
مقام ،نشان از جايگاهي ويژه براي اين مقام است که با تدقيق در متن قانون اساسي و انديشه
هاي کنستان مي توان مقام رهبري را همان قوه تعديل کننده روابط حکومتي و ميان قوه اي
موردنظر کنستان دانست .در بخش بعدي اين نوشتار داليل اين استدالل با توجه به متن
قانون اساسي ايران به تصوير کشيده مي شود.
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 .4تحليل مناسبات قوه تعديل کننده در نظام و اليت فقيه و انديشه کنستان

قرآن ک ريم در سوره مبارکه نساء ايمان آورندگان را به اطاعت از خدا و پيامبر(ص) و
اولواالمر فراخوانده است"1همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند که منظور از
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اولواالمر امامان معصوم (ع) مى باشند" (هاشمي ،1388،ج )97 : 1و "مکتب تشيع با اعتقاد
به امامت گره خورده است و امامت ادامه مديريت صحيح اجتماعات بشرى است".
(هاشمى ،1388 ،ج ) 96 :1بعد از رحلت پيامبر اسالم (ص) مديريت و اداره امور مسلمين به
امامان معصوم(ع) از خاندان ايشان رسيده است و پس از اتمام امامت امام يازدهم شيعيان،
امامت امام دوازدهم (عج) آغاز گرديده و تاکنو ن ادامه دارد با اين تفاوت که در حال
حاضر ايشان در غيبت به سر برده و از ديد عوام ناپيدا هستند ،هرچند ارتباط ايشان با
خواص ادامه داشته و امامت و رهبري جامعه را برعهده دارند .بنابر توقيع شريف 2امام
دوازدهم شيعيان(عج) که شيخ صدوق در کتاب اکمال الدين و شيخ طوسى در کتاب
الغيبه و شيخ طبرسى در کتاب احتجاج آن را روايت کرده اند (موسى زاده ،شکرى:1395 ،
 ) 19در عصر غيبت بايد به جانشينان ايشان براي مديريت امور مربوط به مسلمين مراجعه
نمود که اين جانشينان براساس توقيع شريف فقها و عالمان دين و داننده حالل و حرام آن
هستند .ا ز اين منظر مباحث مربوط به جانشيني حضرت همواره مطرح بوده است و در طول
تاريخ فقاهت شيعه از مسائل پرتوجه و پررنگ بوده است و "از مسلمات فقه شيعه محسوب
مي شود( ".بهنيافر)172:1390،
انديشه واليت فقيه در پي تبيين جايگاه ولي فقيه به عنوان حاکم اسالمي و زمامدار امور
شيعيان در عصر غيبت بوده است چراکه "نظام سياسي در انديشه سياسي شيعي برپايه اصل
واليت الهي است که در واليت پيامبران ،امامان و فقيهان پارسا و با کفايت تجلي يافته
است( ".حسني )104: 1391،و فقها "اختيارات و مسئوليت هاى فقيه جامع الشرايط در
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 .1يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول و اولي االمر منکم ...سوره مبارکه نساء آيه شريفه پنجاه و نهم
 2و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا فانهم حجتى عليکم و انا حجه اهلل.

سطح فراتر از حسبه را در عصر غيبت امام عصر(عج) تحت قاعده و عنوان واليت فقيه
مطرح نموده اند( ".عميدزنجانى ،الف)102 :1390،



در فقه شيعه نسبت به دامنه اختيارات ولي فقيه اختالف نظرهاي بسياري در ميان فقها
مطرح بوده و هست عليرغم آنکه " بسيارى از فقها اصل قاعده را مسلم و بدون اختالف
جاري در تمامي امور و شوون جامعه مي دانند1و معتقدند که ولي فقيه در همه اموري که
پيامبر و ائمه معصومين اختيار داشته اند ،اختيار دارد و در اين رابطه تفاوتي ميان ولي فقيه و
ائمه معصوم ين (ع) نيست اما عده اي ديگر معتقد به اختيارات حداقلي و تنها در بعضي از
امور براي ولي فقيه هستند 2.اما از آنجايي که در حال حاضر و در جوامع مدرن قانون و
حاکميت قانون حرف اول را مي زند و ضمير انعکاسي تمامي فعل و انفعاالت هر جامعه اي
است ،دامنه اختيارات ولي فقيه به عنوان حاکم اسالمي را نيز بايد در متن قانون جستجو
نمود که اين مهم در هنجار برين نظام حقوقي_سياسي ايران يعني قانون اساسي بيان شده
است" .با طرح حکومت اسالمي و جانشيني آن به جاي حکومت مشروطه سلطنتي پيشين،

مقایسه نظرهی تفکیک قوا رد اندیشه بنژامن کنستان و واليت فقیه از منظر اقنون اساسی جمهوری اسالمی اریان

ذکر کرده اند( ".عميدزنجانى ،الف )130 :1390 ،عده اي واليت فقيه را عام و کلي و

مباحث مربوط به رهبري جامعه و زمامداري ريشه از مباحث فقهي و انديشه واليت فقيه
گرفت و در اصول مربوط به حکومت اسالمي قانون اساسي جا گرفت و به اصل واليت
فقيه اعتبار قانوني بخشيد و براساس قانون اساسي ولي فقيه عادل در رأس نظام جمهوري
اسالمي قرار گرفت( ".بهنيافر )174 :1390 ،ولى فقيه عادل و با تقوى و آگاه به زمان که از
شجاعت و مديريت و کياست برخوردار است3و براساس اصل يکصد و هفتم قانون اساسى

 1رجوع شود به نظرات فقهي مال احمد نراقي ،صاحب جواهر ،سيد بحرالعلوم و امام خميني.
 2رجوع شود به نظرات فقهي شيخ مفيد ،شيخ طوسي ،عالمه حلي و شهيدين.
 3اصل پنجم قانون اساسي :در زمان غيبت حضرت وليعصر «عجلاهلل تعالي فرجه» در جمهوري اسالمي ايران واليت
امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم
عهدهدار آن ميگردد.
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عهده دار اين مهم مى گردد1.با نگاهي به اصول قانون اساسي و اصل پنجم ،پنجاه و هفتم و
يکصد و دهم مي توان گفت که اين قانون نظر به ديدگاه حداکثري داشته و دامنه وسيعي
از اختيارات را براي ولي فقيه در جايگاه رهبري جامعه و براي اداره امور عمومي درنظر
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گرفته است که يکي از مصاديق بارز آن در اصل يکصد و دهم متجلي است .با تدقيق در
انديشه هاي بنژامن کنستان و نقش ولي فقيه در روابط قواي حاکم در نظام جمهوري
اسالمي ايران مي توان به همسويي انديشه وي با نظريه واليت فقيه بويژه جايگاه قوه تعديل
کننده در روابط قوا به شرح ذيل پي برد:
اول :طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قواي موجود از
يکديگر مستقل هستند اما زيرنظر ولي فقيه کنشگري دارند و ايشان به عنوان مرجعي عالي
و باالتر از سه قوه فعاليت مي کند و جايگاهي فراقوه اي دارد و باالتر از ساير قوا مي باشد.
همان طوري که در تفکيک قواي کنستان قوه تعديل کننده باالتر از قوه هاي ديگر است و
" با توجه به آموزه هاي دين اسالم در خصوص ساختار نظام سياسي در دوران غيبت و
همچنين کنترل و جلوگيري از فساد صاحبان قدرت ،ضمن استفاده از دستاوردهاي نظام
هاي سياسي ،ولي فقيه جامع الشرايط در رأس هرم نظام سياسي قرار گرفته ،روابط قواي سه
گانه نيز به صورت قانوني مشخص شده است و با نظارتي که ولي فقيه بر تمام نهادهاي
سياسي کشور و قواي سه گانه دارد از مشکل ناهماهنگي و تصادم ميان قوا جلوگيري شده
است( ".علوي ،صادقيان )259 :1389 ،قانونگذاران اساسي تعمدا قواي سه گانه را زيرنظر

 1اصل يکصد و هفتم قانون اساسي :پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقالب جهاني اسالم و بنيانگذار جمهوري
اسالمي ايران حضرت آيتاهللالعظمي امام خميني "قدس سرهالشري
ف

" که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت

و رهبري شناخته و پذيرفته شدند ،تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .خبرگان رهبري درباره همه
فقهاء واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم بررسي و مشورت ميکنند هر گاه يکي از آنان را اعلم به
احکام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از
صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميکنند و در غير اين صورت يکي از
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آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند .رهبر منتخب خبرگان ،واليت امر و همه مسووليتهاي ناشي از
آن را بر عهده خواهد داشت .رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.

مقام رهبري قرار داده اند تا هم شأن و جايگاه ولي فقيه به عنوان حاکم اسالمي حفظ شود
و هم در صورت بروز بن بست بين قوا مرجعي براي حل اختالف و تصميم گيري نهايي



وجود داشته باشد و نظام سياسي موفق به خروج از بن بست گردد .از اين زاويه "رهبر در
جمهوري اسالمي ايران مظهر قوه مؤسس ناظر و تعديل کننده است( ".رزاقي:1397 ،
دوم :اصل يکصد و دهم در بند هفتم يکي از وظايف رهبر را حل اختالف بين قوا مي
داند" .واگذاري چنين شأني به مقام رهبري اساسا به واسطه ي جايگاه وااليي است که به
عنوان واليت مطلقه ي امر و امامت امت به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي از آن
برخوردارند و براساس آن ،قواي حاکم در جمهوري اسالمي بايد زيرنظر ايشان اعمال
شوند( ".نجابت خواه و همکاران )29 :1396 ،اين تعديل رابطه مي تواند گاهي در مقام حل
اختالف هاي ميان قوا باشد يا در برخي موارد ارشاد قوا و حتي فراتر از آن دستورهاي
خاص به قوا براي انجام عمل يا خودداري از عملي باشد( .حکم حکومتي) در هر صورت
جايگاه ولي فقيه براساس اين بند دقيقا منطبق با نظريه کنستان و جايگاهي که او براي رئيس
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کشور و يا پادشاه در رأس امور و به عنوان تصميم گيرنده نهايي و حل کننده اختالف ها
درنظر گرفته مي باشد .در صورت بروز و وقوع اختالف "مقام رهبري به علت اشرافي که
بر قواي سه گانه دارد مي تواند به حکميت و داوري بنشيند و اختالف في مابين را هرچه
که باشد حل کند( ".هاشمي ،1389 ،ج )75 :2
سوم :وجود قواي سه گانه و نهادها و سازمان هاي گوناگون و متعدد زيرمجموعه آنها و
روابطشان با يکديگر و با شهروندان مسلما گاهي اوقات با تنازع و اختالف و درگيري هايي
در مرحله اجراي قوانين و مقررات بروز مي نمايد که نيازمند رسيدگي و حل و فصل است.
در صورت وقوع اختالف ميان مردم و سازمان ها و نهادهاي گوناگون حکومتي مراجع
خاصي از قبيل دادگاه هاي دادگستري ،ديوان عدالت اداري ،کميسيون ها و شوراهاي حل
اختالف و مواردي از اين دست وجود دارد که محل مراجعه مردم است .اما اين اختالف ها
همي شه ميان اين دو قشر نبوده و روابط درهم تنيده قواي مملکتي سبب بروز منازعات و
اختالفاتي مي گردد که در برخي موارد جنبه عمومي ،ملي و بحراني پيدا مي نمايد و
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نيازمند تصميم گيري هاي قاطع و محکم توسط نهادي باالتر از آنها مي باشد .با نگاهي به
اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي مبرهن است که باالترين و عالي ترين مقام سياسي
کشور مقام رهبري است .از اين منظر بند هشتم اصل يکصد و دهم قانون اساسي حل
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معضالت نظام را از وظايف رهبري مي داند که از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام که
اعضا و رئيس آن منتخب مقام رهبري بوده به عنوان بازوان مشورتي رهبر فعاليت مي
نمايند ،اقدام به حل و فصل آنها مي شود.
چهارم :با نگاهي به اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي نيز مي توان نقش آفريني ولي
فقيه به عنوان قوه تعديل کننده بين قوه اي و تنظيم کننده حاکم بر روابط ميان قوه اي را
مشاهده نمود .براساس اين اصل در صورت حدوث اختالف ميان مجلس و شوراي نگهبان
که هر دو در مجموع قوه مقننه نظام جمهوري اسالمي ايران را تشکيل مي دهند ،مجمع
تشخيص مصلحت نظام پادرمياني نموده و براساس شيوه هاي خاص به حل و فصل اين
اختالف ها مبادرت مي ورزند .همان طوري که مي دانيم رئيس مجمع تشخيص مصلحت
نماي نده مستقيم رهبر در اين مجلس و منصوب ايشان است که به جاي ايشان به اداره اين
نهاد مي پردازد و بازوي مشورتي و عملياتي رهبر در مسائل مربوط به رابطه ميان مجلس و
شوراي نگهبان است .مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت عدم توافق بر يک متن
واحد ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي ،شروع به کار مي نمايد و اقدام به
بررسي مصوبه و در نهايت اعالم تصميم مي کند ،اما مساله مهم تاييد نهايي اين مصوبات
توسط مقام رهبري است و تا زماني که ايشان اقدام به تاييد مصوبات نکند مصوبه مورد
اختالف رداي قانون برتن نمي کند .در نتيجه ولي فقيه از طريق سازوکار مجمع تشخيص
مصلحت نظام به حل اختالف ميان دو رکن مهم قوه مقننه مي پردازد که اين امر نيز جلوه
ديگري از جايگاه تعديل کننده اي مقام رهبري در روابط ميان قوه اي است.
پنجم :از زاويه اي ديگر صدور حکم حکومتي از طرف ولي فقيه در حکومت اسالمي
عليرغم نقدهايي که بر آن است ،جلوه ديگر معتدل کنندگي روابط ارکان ميان حکومت
است .در بسياري از موارد ولي فقيه به عنوان عالي ترين مرجع حکومتي و نفر اول نظام
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حقوقي سياسي و اجرايي اقدام به صدور دستور خاص و خط مشي هاي معين نموده که اين

امر نيز در برخي موارد مي تواند از توان تعديل کنندگي و حل اختالف ميان نهادهاي
حکومت و ايجاد راه حل براي برون رفت از بن بست هاي سياسي و يا اجرايي موجود



باشد .در واقع با توسل به حکم حکومتي ولي فقيه در تنگناها اقدام به حل مشکالت و ارائه
راه حل مي نمايد و مسلما مسئوليت اين تصميمات را نيز بر عهده مي گيرد .اهميت و
قواي سه گانه و نهادهاي زيرمجموعه آنها رخ مي دهد.
ششم :تعيين سياست هاي کلي نظام که توسط رهبر براساس بند اول و دوم اصل يکصد
و دهم ارائه مي شود نيز مي تواند جايگاه تعديل کنندگي رهبر را نمايان سازد .براساس اين
بند يکي از وظايف رهبر تعيين سياست هاي کلي نظام است .سياست هاي کلي در زمينه
هاي مختلف که مورد رعايت تمامي دستگاه هاي اجرايي حتي شوراي نگهبان به هنگام
بررسي مصوبات جديد است .در واقع رهبر با تعيين اين سياست ها و ابالغ آن به ارکان
مختلف حکومت عالوه بر سکان داري هدايت جامعه ،اقدام به طرح خط مشي ارگان هاي
مختلف حکومت نيز مي نمايد و از اين طريق در بسياري از موارد از طرح دعاوي و
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شباهت اين امر به نظريات کنستان در جايي است که اين اختالف ها و تهي گاه ها ميان

اختالف ميان قوا جلوگيري مي نمايد .مقام رهبري با ارائه طي طريق به قواي سه گانه و
سياست گذاري و نقشه پردازي ،با داشتن جايگاهي باالتر از قواي ديگر و مرجع نظارتي
عالي ،به تعديل روابط و تعيين مسير براي قواي سه گانه اقدام مي نمايد.
هفتم :براساس اصل يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسي نيز شورايي تحت عنوان
شوراي عالي امنيت ملي تشکيل مي شود که وظايف و کارويژه هاي خاصي برعهده دارد و
متشکل از سران عالي رتبه لشکري و کشوري است و در مسائل امنيتي در دو وجه داخلي و
خارجي تصميم گيري و اقدام مي نمايند .سران سه قوه عضو اين شورا مي باشند و رياست
آن برعهده رئيس جمهور است .با توجه به چينش خاص قانون اساسي و عضويت اعضاي
مختلف از نهادهاي حکومتي در اين شورا امکان بروز اختالف در برخورد با مسائل امنيتي
و اتخاذ تصميم در مورد آنان همواره وجود دارد که با نگاهي اجمالي به حوادث سال هاي
اخير کشور و رويه کاري اين شورا در اتخاذ تصميم در مسائل حاد و فوري مي توان نمونه
هاي بسيار از اين اختالف ها را پيش رو آورد؛ در نتيجه با اين درجه از اختالف ميان اعضا
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و لزوم تصميم گيري نهايي و قطعي در باب مسائل امنيتي ،الجرم قانون اساسي تاييد
مصوبات اين شورا براي اجرا را منوط به اذن رهبري و تاييد ايشان مي داند .نظر به اينکه
رئيس جمهور رياست اين شورا را برعهده دارد و اعضاي قواي ديگر نيز عضو آن هستند
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اما تاييد نهايي رهبري براي اجراي شدن مصوبات نشان گر همان نقش برتري مقام رهبري
بر ساير قوا و تصميم گيرنده نهايي موضوعات مهم کشور است و ولي فقيه به عنوان مقام
ناظر بر عملکرد اين شورا ،در صورت صالحديد مصوبات آنان را براي اجرا تاييد مي کند.
اين جايگاه چيزي به جز جايگاه قوه تعديل کننده انديشه هاي کنستان نيست.
هشتم :يکي از موارد مهم وجود رهبر به عنوان مقام تعديل کننده روابط ميان قوا بند
دهم اصل يکصد و دهم قانون اساسي است .در صورت بروز اختالف شديد ميان مجلس و
دولت بر سر عملکرد يا سياست هاي دولت (اختالف ميان قوه مقننه و قوه مجريه) که در
نهايت منجر به رأي عدم اعتماد مجلس به رئيس جمهور مي گردد و يا حکم ديوان عالي
کشور مبني بر تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني (اختالف ميان قوه قضائيه و قوه
مجريه) نقش مقام رهبري به عنوان قوه تعديل کننده و داور و تصميم گير نهايي ظاهر مي
شود و وي نظر نهايي و قطعي و بدون بازگشت در اين رابطه مي دهد .در واقع اگر مجلس
عمدا يا سهوا به داليل سياسي و در برخي موارد غرض ورزي هاي سياسي بخواهد رئيس
جمهور را برکنار نمايد و يا ديوان عالي کشور به عنوان عالي ترين مرجع قضايي وابسته به
قوه قضائيه بخواهد بدون داليل موجه و يا حتي ناشي از اشتباه در رسيدگي به تخلفات
رئيس جمهور رأي به تخلف وي از وظايف قانوني و انحراف از کارويژه هاي رياست
جمهوري بدهد اين مقام رهبري است که مي تواند جلوي آنان را گرفته و در صورت لزوم
و صالحديد با رد نظريات آنان از سرنگوني دولت و رئيس جمهور جلوگيري نمايد و مقام
رهبري "از باب واليتي که بر هريک از قواي سه گانه نظارت دارد اگر بر فرض رأي
نامساعد مجلس و يا ديوان عالي کشور خلل سياسي و يا حقوقي پديد آيد مقام رهبري با
تشخيص وجود يا عدم وجود خلل حکم عزل و يا بقا وي را صادر مي کند( ".هاشمي،
 ،1389ج )81 :2
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مقايسه کارويژه هاي ولي فقيه در قانون اساسي و انديشه بنژامن کنستان
قوه تعدیل کننده در اندیشه کنستان

دخالت قوه تعديل کننده در رفع اختالف ميان پارلمان و
هيأت دولت

داور و حل و فصل کننده اختالفات و معضالت نظام
سياسي کشور
تصميم گيرنده در مواقع بحراني و حساس و موضوعات
مهم کشور
بيطرفي در حل اختالف ها

جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی
فعاليت سه قوه زيرنظر ولي فقيه (اصل  57قانون
اساسي)
براساس بند  10اصل  110درصورت اختالف
ميان مجلس و رئيس جمهور و حکم به بي
کفايتي آن ،رهبر تصميم گيرنده نهايي است.
براساس بند  7اصل  110حل اختالف بين قوا و
براساس بند  8اصل  110حل معضالت نظام از
وظايف رهبري است.
براساس اصل  176تاييد نهايي مصوبات شوراي
عالي امنيت ملي درخصوص مسائل دفاعي و
امنيتي با مقام رهبري است.
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باالتر بودن جايگاه قوه تعديل کننده از ساير قوا



حل اختالف ميان قوا از طريق مجمع تشخيص
مصلحت نظام به عنوان يک نهاد بيطرف

نتيجه

بايد درنظر داشت که وجود ناهماهنگي ،ناهمراهي و اختالف ميان قواي سه گانه امري
مسلم و غيرقابل انکار است و در تمامي جوامع اين اختالفات پديد مي آيد و صرف وجود
اين اختالفات مساله تازه اي نيست اما چگونگي مواجهه با آنان و پيدايي راه حل براي عبور
از اختالفات به وجود آمده مساله اي مهم است که قانون اساسي ايران در برخي موارد با
ايجاد نهادهاي خاص مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به حل اختالفات درون قوه
اي (مجلس و شوراي نگهبان) نموده است؛ درخصوص روابط اختالف برانگيز ساير قوا با
تعبيه سه قوه تحت نظارت مقام رهبري در اصل پنجاه و هفتم و بندهاي مختلف اصل
يکصد و دهم اين مهم را بر عهده مقام رهبري قرار داده است که در اين مقام ،وي خاتمه
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دهنده منازعات و داور اختالفات است .کارويژه اي که در متون فقهي ما نيز براي ولي فقيه
در اداره امور جامعه و پديداري بحران ها و مشکالت حکومتي درنظر گرفته شده است .با
تدقيق در انديشه هاي بنژامن کنستان و اصول متعدد قانون اساسي و نقش و جايگاه ولي
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فقيه در روابط ميان قوا در اين قانون مي توان به شباهت جايگاه قوه تعديل کننده در انديشه
کنستان و جايگاه ولي فقيه پي برد .مبرهن است که جايگاه ولي فقيه در دولت اسالمي با
توجه به اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل پنجاه و هفتم ،يکصد و دهم ،يکصد و
دوازدهم و يکصد و هفتاد و ششم و همچنين مقدمه قانون اساسي در مقام تعديل کنندگي
کنش ها و واکنش هاي متعدد قواي سه گانه و ساير نهادهاي حکومتي است و ولي فقيه نه
تنها به عنوان يک مرجع رسمي بلکه به عنوان يک مقام باالتر تصميم گيرنده و ميانجي ميان
قوا عمل نموده و در موارد اختالف به حل مسأله و در بسياري از موارد از طريق خط مشي
گذاري ،روابط ارکان مختلف حکومت را تنظيم مي نمايد .اين دقيقا همان جايگاه و
کارويژه هايي است که کنستان براي قوه تعديل کننده و در رأس آن رئيس کشور يا پادشاه
درنظر گرفته بود و قانون گذاران اساسي ما نيز به هنگام تصويب متن قانون اساسي چنين
جايگاهي را براي ولي فقيه درنظر گرفته اند بدون آن که اشاره اي به قوه تعديل کننده يا
يک قوه فراتر از ساير قوا و يا نگاهي به انديشه هاي بنژامن کنستان داشته باشند.
منابع

 )1بهنيافر ،احمد رضا1387 ،ش ،مفهوم واليت مطلقه در قانون اساسى جمهورى
اسالمى ايران ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمى ،سال  ،4ش .۲1
1390 ،------------ )2ش ،واليت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران
قبل و بعد از بازنگرى ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمى ،سال  ،8ش .24
 )3شيعه علي ،علي ،زارع ،وحيد1396 ،ش ،بررسي نظريه تفکيک قوا در جمهوري
اسالمي ايران با نگاهي به رابطه واليت فقيه با تفکيک قوا ،فصلنامه دانش حقوق
عمومي ،سال  ،6ش .18
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 )4علوى ،پرويز ،صادقين ،نادعلى1389 ،ش ،ريشه هاى فکرى اصل تفکيک قوا
اهميت و دسته بندى نظام هاى سياسى بر پايه تفکيک قوا ،فصلنامه حقوق ،دوره
 ،40ش .2
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نشر ميزان.
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تهران ،نشر دادگستر.
 )9قريشي ،فردين1389 ،ش ،بحران ناهماهنگي پايدار قواي سه گانه حاکميت ،مطالعه
موردي ايران ،فصلنامه سياست ،دوره  ،40ش .3

 )10کاوياني ،محمد هادي ،حسيني ،محمد جواد1396 ،ش ،بررسي ضرورت يا عدم
ضرورت بازنگري قانون اساسي با پيدايش نسل هاي جديد ،فصلنامه انديشمندان
حقوق ،سال  ،5ش .12

مقایسه نظرهی تفکیک قوا رد اندیشه بنژامن کنستان و واليت فقیه از منظر اقنون اساسی جمهوری اسالمی اریان

 )5عميدزنجاني ،عباسعلي1390 ،ش ،قواعد فقه بخش حقوق عمومي ،تهران،
انتشارات سمت.



 )11حبيب نژاد ،سيد احمد ،حسيني ،محمد جواد1398 ،ش ،چالش ها و رهيافت هاي
استقرار رژيم پارلماني در نظام جمهوري اسالمي ايران ،فصلنامه حقوق اسالمي،
دوره  ،16ش . 61
 )12جوان آراسته ،حسين1395 ،ش ،تفکيک قوا در نظام سياسي اسالم و جمهوري
اسالمي ايران ،فصلنامه فقه و مباني حقوق اسالمي ،سال  ،49ش .1
 )13رزاقي ،محمد رضا1397 ،ش ،ترسيم نظري نقش مقام رهبري در موازنه قوا در
چارچوب نظام جمهوري اسالمي ايران ،فصلنامه جستارهاي حقوق عمومي ،سال
 ،2ش .4
 )14لک زايي ،شريف1383 ،ش ،تأملى گونه شناختى تفکيک قواى سه گانه در نظريه
هاى واليت فقيه ،مجله راهبرد ،ش .۴3
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 )15طباطبايي ،سيد محمد1396 ،ش ،نظريه تفکيک قوا و سازماندهي قدرت سياسي
نزد دولت ،فصلنامه دولت پژوهشي ،سال  ،3ش .12
 )16نجابت خواه ،مرتضي ،تقي زاده ،جواد ،ظريفي ،نفيسه1396 ،ش ،تبيين حقوقي
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حل معضالت حقوقي نظام در نظام حقوق اساسي ايران ،فصلنامه دانش حقوق
عمومي ،سال  ،6ش .۱۸

 )17مرادخاني ،فردين1394 ،ش ،پيدايش مفهوم تفکيک قوا در انقالب مشروطيت
ايران ،مجله حقوقي دادگستري ،سال  ،79ش .92

 )18موسي زاده ،ابراهيم ،شکري ،هادي1395 ،ش ،متون فقه حقوق عمومي ،تهران،
انتشارات مجد.
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