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چكیده
نظری ی ت کیک نوا در جمهوری ااالمی ایران سذیرفت شده اات ،این مسئل از الب الی
نوانین ی نظریات شورای نگهبان برداشت میشود .اما اجرای نظری ی مذکور در برخی موارد
ابهاماتی دارد ی در مواردی مرز میان محدیدهی اختیارات نوا مورد تردید اات ،ازاینری
شورای نگهبان در مقام نهاد ت سیر نانون اااای ی همینطور نافر بر مصوبات کشور با یرید
ب موضوع ،اندام ب حل اختالف میان نوای ا گان میکند .موضوع این مقال بررای ماهیت
نظری ی ت کیک نوا ی تحلیل برخی از مهمترین موارد تداخل فاهری اختیارات نوای ا گان ی
نظریات شورای نگهبان در این زمین اات ی نتیج اینک در مصادیقی ک احتمال ایجاد تداخل
فاهری در اختیارات نوای ا گان یجود دارد ،شورای نگهبان در مقام نهاد ت سیر نانون اااای
اختالف میان نوای ا گان را رفع ی نوای حاکم در مسئل را مشخص میکند .این اصل
براااس ااختار نظام ایاای جمهوری ااالمی ایران بیشتر برای اازگار کردن نوای ا گان
کاربرد دارد ،ازاینری با توج ب ااختار حکومتی ایران ی حضور نهاد یالیت فقی ی انتدار
کاملش بر هم ی ارکان ندرت ،برداشت مدرن از نظری ی ت کیک نوا نمیتواند سذیرفت شود ی
باید همان جنب ی انتی این اصل مدنظر نرار گیرد .ب عالیه ت کیک نوا براااس نانون اااای
مسئل ای نسبی اات .این مقال ب ریش توصی ی-تحلیلی نگاشت شده اات.
واژگان کلیدی :تداخل یفایف ،ت کیک نوا ،شورای نگهبان ،نانون اااای ،یالیت فقی .
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مقدمه
ت کیک نوا در بسیاری نظامهای ایاای حاکمیت دارد ی براااس نانون اااای در
جمهوری ااالمی ایران نیز اجرا میشود .امریزه بحث در این مورد بیشتر دربارهی نحوهی
سیادهاازی آن برای جلوگیری از تمرکز ندرت ی افزایش کارامدی نظامهای حکومتی اات.
ازاینری آنچ برای نظام جمهوری ااالمی ایران اهمیت دارد ،ابعاد مدیریتی ت کیک نواات.
عملیاتی کردن این نظری ی جلب یفاق صاحبنظران ی کارگزاران با توج ب الگوهای مختلف
اجرای آن در نظامهای مختلف ،میتواند حصول کارامدی حداکثری نظام مقدس جمهوری ااالمی
ایران را شتاب بیشتری بخشد ی از این نظر ضریرت طرح این بحث ب نظر میراد.
توج ب نظریات شورای نگهبان دربارهی ت کیک نوا میتواند در کنار نانون اااای در
درک بهتر آن راهگشا باشد .در این مقال ک ب ریش توصی ی -تحلیلی اات ،نظری ی ت کیک
نوا در چارچوب نانون اااای با نگاهی ب نظریات شورای نگهبان ی تأکید بر عملکرد آن در
نظام حکومتی ایران با توج ب حضور یالیت فقی از نظر تقسیم یفایف نوای ا گان بررای
میشود.
اؤال این مقال این اات ک ت کیک نوا در جمهوری ااالمی ایران مطابق نانون اااای ی
نظریات شورای نگهبان مبتنی بر کدامیک از برداشتهای دیگان ی انتی ی مدرن متعارف از
این نظری  ،ک یکی بر تقسیم یفایف ی دیگری بر شکست ی توزیع ندرت تأکید دارد ،سذیرفت
شده اات؟
فرضی ی مقال عبارت اات از اینک این نظری در جمهوری ااالمی ایران سذیرفت شده ی با
توج ب اصول نانون اااای ی نظریات شورای نگهبان همان برداشت انتی از آن مدنظر اات.
در این زمین میتوان ب سژیهشها ی مقاالت زیر اشاره کرد:
مقال ی «ت کیک نوا؛ رؤیای تقدیسشده» (عبااعلی کدخدایی ی )...ک نگاهی انتقادی ب
نظری ی ت کیک نوا دارد ی بیان میکند ک صرفنظر از چالشهای کارکردی این نظری ،
همچنان از تنانضات ی نوانص تئوریک متعددی رنج میبرد .در این مقال فهم نادرات
ت کیکگرایان از ندرت نقد میشود ی ضریرت سردازش نظری ای جایگزین مبتنی بر
اندیش های بومی ی متنااب با انتضائات حیات نوین جوامع بشری اثبات میشود.
مقال ی «ریش های فکری اصل ت کیک نوا» (سرییز علوی ی )...ک در آن ب منظور آشنایی با
نظری ی ت کیک نوا ،ب مطالع ی اندیش های طرح ت کیک نوا در غرب ی در اندیش ی علمای
شیعی سرداخت شده ی در سی آن انواع ت کیک نوا ی نظامهای مبتنی بر آن ارائ شده اات.
مقال ی «ااتقالل نوا در نانون جمهوری ااالمی ایران» (محمدعلی صنیعیمن رد) ک ب
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تبیین ابعاد حقونی ی مدیریتی نظری ی ت کیک نوا مندرج در نانون اااای جمهوری ااالمی
ایران میسردازد ی با بررای انواع الگوهای ممکن ،الگوی متنااب با نانون اااای را مطرح
میکند ی در معرض ارزیابی صاحبنظران حقوق ،علوم ایاای ی مدیریت میگذارد.
مقال ی «ت کیک نوا در نظام ایاای ااالم ی جمهوری ااالمی ایران» (حسین جوان
آراات ) ب دنبال بررای موضع نظام جمهوری ااالمی ایران دربارهی ت کیک نواات ی اثبات
میکند نظام ایاای ااالم فلس ی اصلی ت کیک نوا را ب رامیت نمیشنااد؛ جمهوری
ااالمی ایران نیز هرچند ت کیک نوا را ب رامیت شناخت  ،یلی آن را متنااب با مبانی خود
بومیاازی کرده اات.
مقال ی «نقد مبانی انسانشناای اصل ت کیک نوا» (توکل حبیبزاده ی )...ب بررای مبانی
فلس ی ی انسانشناختی ت کیک نوا در دیران معاصر براااس نگاه ااالم ب انسان میسردازد ی
اپس الگویی تحلیلی در نظرگاه ااالمی در خصوص این اصل ی کارکرد آن در حاکمیت
ااالمی ارائ میدهد.
مقال ی «ت کیک نوا از منظر اندیشمندان ااالمی» (علی ابوال ضلی) ب بررای نظریات
فقهای ااالمی در زمین ی ت کیک نوا میسردازد ی نتیج میگیرد این نظری براااس اصل ایلی
در نظام ایاای ااالم نابل سذیرش نیست ،اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار ی تسهیل امور
میتوان این نظری را سذیرفت.
در این مورد مقاالت دیگری هم یافت میشود .در این مقال عالیهبر تبیین مبانی ت کیک
نوا از نظر نانون اااای ،نگاهی نیز ب نظریات شورای نگهبان در برخی موارد تداخل فاهری
یفایف نوای مختلف صورت گرفت اات .نکت ی مهم ی شایان توج اینک نظریات شورای
نگهبان در این مقال ب عنوان شاهد مثال بیان شده ی ذکر آنها از این نظر اات ک با ذکر این
شاهد مثالها نمون ی راههای برینرفت ی حل موارد احتمالی تعارض از طریق شورای نگهبان
ک م سر اصلی نانون اااای اات ،تبیین شود .یج افتراق دیگر مقال با اایر مقاالت بحث
جایگاه یلیفقی نسبت ب نوای دیگر ی تنافی احتمالی این نهاد عالی (از نظر نقش نظارتیاش
بر نوا ی امکان نانونی دخالت در آنها) با ت کیک نواات ک نگاهی نو ب این نضی انجام
گرفت اات.
در بخش ایل این مقال ب ماهیت نظری ی ت کیک نوا ی اپس بررای آن در جمهوری
ااالمی ایران بر مبنای نانون اااای سرداخت شده ی سس از تبیین برداشت انتی ی مدرن از آن،
موضع نانونگذار ایران در این زمین بیان میشود .اشاره ب برخی آرای شورای نگهبان در این
زمین راهگشاات؛ این امر در بخش بعدی این نوشتار بررای میشود .اپس جایگاه نهاد
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رهبری ی نقش آن ی نهادهای زیرنظرش از جهت نظارت بر نوا بررای ی این نهاد با ت کیک
نوا مقایس شده ی تعارض احتمالی آن با این اصل بررای میشود.

 .1مفهوم تفكیک قوا
نخستینبار اراطو ب تبیین ی اازماندهی ندرت ایاای دیلت در نالب ا نوهی اصلی
مبادرت یرزید ی حدید یفایف ی اختیاراتشان را مشخص کرد (اراطو ،)187 :1943 ،با یجود
این دیدگاه یی تا حد زیادی مبتنی بر نوعی تقسیم کار میان نوای ایاای بود ی عالیهبر عدم
انطباق با مبنای تخصصی یفایف نوای ا گان از نظر مبنای تقسیم نیز ت ایت زیادی با
دیدگاههای صاحبنظران در نرین جدید داشت (فالح رفیع .)22 :1989 ،سس از اراطو
ت کیک نوا در آثار بنیانگذاران مکتب حقوق فطری بر مبنای تجلی حاکمیت ایاای در نالب
کارییژههای گوناگون مطرح شد .براااس نظر ایشان یفایف ی اختیارات حکومت متعدد اات
ی باید هر یک را ب نام بخشی از فرفیت حاکمیت نامید ( .)Hamilton, 1917: 19اما تبیین دنیق
م هوم ت کیک نوا در کتاب ریحالقوانین اثر منتسکیو صورت گرفت .منتسکیو ایجاد توازن
نوای ا گان را ابزار اصلی تحقق این مقصود معرفی کرد ( )Montesquieu, 1948: 173ی با
نالببندی ندرت ایاای در ا چارچوب تقنینی ،اجرایی ی نضایی در عین تقسیم
صالحیتهای حکومتی میان ا نوه اعمال محدیدیت در مسیر ندرت بیحدیحصر نوای
دیگر را نیز ب خود این نوا یاگذار کرد .در ضمن گاهی این نوا بر هم نظارت نیز دارند ک این
ب معنای تداخل آنها نیست ( .)Oleszek, 2010: 1در ضمن این ب معنای برهمزدن ااتقالل نوا
نیست ی برخی نوا ب ییژه نوهی نضایی ب دلیل کارکرد خاصشان باید ااتقالل داشت باشند
(.)Bazan & Rosenberg, 2005:4
در خصوص اهمیت ت کیک نوا گ ت شده ک هدف از تقسیم کار ،ایجاد نظم برای هرچ
بهتر انجام یافتن کارها ی اادهتر شدن آنهاات .بر این اااس ،تقسیم کار کارهای انگین
ب آاانی انجام میگیرد ی برای هر عملی مسئولی مشخص میشود ک باید سااخگوی مشکالت
حوزهی یفایف خود باشد (اایلین شاسیری .)24 :1981 ،ب عالیه با ت کیک نوا افراد ب تنااب
ااتعدادها ی تخصصشان ب کارهای منااب گماشت شده ی جامع از رشد اریعتری برخوردار
میشود (علوی ی صادنیان .)267 :1983 ،همچنین در توجی فلس ی ت کیک نوا آن را
تضمینی برای جلوگیری از تخطی نوای ا گان از حدید اختیارات آنها ذکر میکنند
( .)Dellinger, 1996, para, Iاز دیگر نکات مهم در ت کیک نوا ،چگونگی ب دات آیردن ی
اعمال ندرت اات .تأکید بر اینک اشخاص ی نهادهای حکومتی مستقل از یکدیگر تن یذ
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یابند ،ب منظور اشاره ب این نکت ی مهم اات ک هر نوع ندرتی ک در بطن حکومت یجود
دارد ،در دات یک شخص یا هیأت جمع نمیشود ی باید نوای ا گان مشخص باشند ی
یکدیگر را متعادل ی کنترل کنند (دالکامپانی.)122 :1981 ،
اما نخستین زمین های اعمال ت کیک نوا در ایران ،با تدیین طرح غیررامی نانون اااای
در اال  1276ی طرح دیدگاههایی از اوی مستشارالدیل فراهم شد (آدمیت،)211 :1926 ،
یلی اعالم ضریرت اعمال ت کیک نوای ایاای نخستینبار در آثار علمایی چون
مالعبدالراول کاشانی ی میرزای نائینی صورت گرفت (علوی ی صادنیان.)266 :1983 ،
میرزای نائینی در خصوص ضریرت ت کیک نوای ایاای مینویسد« :از یفایف الزم ی
ایاای  ،تجزی ی نوای مملکت اات ک هر یک از شعب نوعی را تحت ضابط ی نانون
صحیح علمی منضبط نماید» (نائینی.)112 :1961 ،
با بررای دیدگاههای میرزای نائینی درمییابیم ک ت کیک نوا از منظر ایشان م هومی نسبتاً
مت ایت با دیدگاههای صاحبنظران غربی دارد .این امر ب ییژه از نظر شاهد مثالهایی ک
میرزای نائینی برای ت کیک نوا در ااالم معرفی میکنند ،نابل ااتنباط

اات1.

سس از انقالب بخشی از دیدگاههای میرزای نائینی در متمم نانون اااای مشریطیت
انعکاس یافت .براااس اصل  27این نانون« :نوای مملکت ب ا شعب تجزی میشود :ایل
نوهی مقنن ک مخصوص اات ب یضع ی تهذیب نوانین ،...دیم نوهی نضایی ی حکمی ک
عبارت اات از تمیز حقوق...ایم نوهی اجرایی .»...
براااس اصل  28همین نانون نوای ا گان من صل اعالم شده بودند .با این حال با یجود
سذیرش اصل ت کیک نوا در نانون اااای مشریطیت ،این اصل سیش از سیریزی انقالب
ااالمی بسیار مورد تعدی نهادهای اجرایی ی حتی برخی کشورهای خارجی نرار گرفت.

 .2تفكیک قوا در جمهوری اسالمی ایران
ت کیک نوا در نانون اااای جمهوری ااالمی ایران در نالب ااتقالل نوای ا گان
رامیت یافت .در حقیقت ااتقالل نوا با دربرداشتن م هومی متمایز نسبت ب دی برداشت
اصلی ت کیک نوا ،عمومات مورد سذیرش در هر دی برداشت را تا حد زیادی در خود منعکس
میکند.
ت کیک نوای ایاای در اصل  27نانون اااای در نالب ااتقالل نوا اشاره شده اات:
«نوای حاکم در جمهوری ااالمی ایران عبارتاند از نوهی مقنن  ،نوهی مجری ی نوهی نضایی
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ک زیر نظر یالیت مطلق ی امر ی امامت امت بر طبق اصول آیندهی این نانون اعمال میگردند.
این نوا مستقل از یکدیگرند».
متن ایلی ی این اصل ک در نالب اصل  16سیشنویس تنظیم شده بود ،با اندکی ت ایت
بدین نرار بود:
«نوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارتاند از :نوهی مقنن  ،نوهی نضایی ی نوهی
مجری ک باید همیش مستقل از یکدیگر باشند ی ارتباط میان آنها بر طبق این نانون تواط
رئیسجمهور برنرار میگردد».
البت سس از آغاز بررای اصول سیشنهادی ،در متن مورد بررای در خصوص اصل ت کیک
نوا ،نوای ایاای کشور شامل نوهی ملت ،نوهی مقنن  ،نوهی نضایی ی رهبری بود ی همین
مبنا نیز در مجلس خبرگان نانون اااای مورد مذاکره نرار گرفت (مشریح مذاکرات نانون
اااای ،1964 ،ج.)297 :1
در جریان بازنگری در نانون اااای نیز ااتقالل نوا با توج ب نقش مهم آن در همکاری
نوا ،برخالف ت کیک نوا ک ب گسیختگی ارتباط نوا منجر میشد ،مرجح دانست شد (مشریح
مذاکرات بازنگری .)377 :1963 ،ای ای این نقش تنظیمگر از جانب رهبری ی سذیرش آن در
نانون اااای اصوالً نقط ی تمایز ت کیک نوای موجود در ااختار جمهوری ااالمی ایران
نسبت ب اایر دموکراایهاات .دیگر اصول مرتبط ت کیک نوا مانند اصول 119ی  126نانون
اااای نیز در جریان مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان نانون اااای تصویب شد.
اؤال این اات ک چرا باید نوای حکومتی را تقسیم کرد؟ اگر تقسیم نوا امری سسندیده
اات ،چرا باید ا نوه داشت باشیم؟ برای مثال ،در اصل  28آمده اات« :نوای حاکم در
جمهوری ااالمی ایران عبارتاند از نوهی مقنن  ،نوهی مجری ی نوهی نضایی ک زیر نظر
یالیت مطلق ی امر ی امامت امر بر طبق اصول آیندهی این نانون اعمال میگردد .این
نوا مستقل از یکدیگرند».
در این اصل اگرچ ب صراحت نوای حاکم ا نوه اات ،اما آیا یانعاً تنها ا نوه داریم؟
حدانل رهبری مطابق اصل  27بر ا نوه نظارت دارد ی امور کشوری زیر نظر ی هدایت ایشان
جاری میشود ،در این صورت آیا رهبری نوهی چهارم نیست؟
بنابراین ب صراحت نانون اااای ،نهاد رهبری بخشی از نوهی اجرایی را ب عهده دارند ،اما
نمیتوان رهبری را بخشی از نوهی مجری در نظر گرفت (ناصحی:1978 ،

.)79

ب نظر میراد یکی از سیچیدگیها ی ابهامات م هوم ااتقالل نوا در نانون اااای ب عدد
نوا مربوط میشود ک اگرچ معموالً ا نوه گ ت میشود ،اما فاهراً نمیتوان ب ا نوه
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محدید کرد .بالفاصل در اصل  28آمده اات« :اعمال نوهی مقنن از طریق مجلس شورای
ااالمی اات ک از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود ی مصوبات آن سس از طی مراحلی
ک در اصول بعد میآید برای اجرا ب نوهی مجری ی نضایی ابالغ میگردد».
با توج ب اینک اصل  27میگوید نوای حاکم ا نوه اات ی اصل 28میگوید نوهی
مقنن یعنی مجلس شورای ااالمی ،این ابهام ب یجود میآید ک نقش شورای نگهبان چگون
اات؟ آیا شورای نگهبان بخشی از نوهی مقنن اات؟ فاهراً میتوان گ ت ،بلی،
شورای نگهبان بخشی از نوهی مقنن

اات .حال آیا مجموع ی نوهی مقنن

(شامل

مجلس شورای ااالمی ی شورای نگهبان) باید تواط دی نوهی دیگر (مجری ی نضایی ) کنترل
ی متعادل شود تا توازن نوا مطابق اصل ت کیک نوا برنرار بماند؟
با مالحظ ی اینک مجلس شورای ااالمی تنها نهادی اات ک نابل انحالل نیست ی نیز
در برابر نوای نضایی ی مجری مسئول نیست ی از طرف هیچکدام کنترل نمیشود (ناصحی،
 ،)74 :1978آیا این امر موجب تسلط نوهی مقنن بر اایر نوا نمیشود؟ البت این ابهامات در
ذات م هوم ااتقالل یا ت کیک نوا نرار دارد ی ربطی ب نانون اااای ندارد .برای مثال مطابق با
نانون اااای فرانس  ،اگر نخستیزیر ی ریاات جمهوری از یک حزب باشند ،عمالً م هوم
ت کیک نوای مقنن ی مجری از بین میرید ی هیچ کنترل ی توازنی میان «سارلمان» ک
نخستیزیر در آنجا انتخاب شده ی «مجری » یجود نخواهد داشت (دالکامپانی.)128 :1981 ،
نکت ی مهم دیگر دربارهی اصل 27نانون اااای اینک :
نانونگذار در اصل  ،27یالیت فقی را فراتر از نوای ا گان در نظر گرفت اات .تأمل در
اصول مربوط ب رهبری در نانون اااای ی ب ییژه اصل  111نشان میدهد ک نظارت رهبر بر
نوای ا گان  ،تشری اتی نبوده ی هم جانب اات ک از ت وق آن بر نوای حکومت حکایت
میکند .فرق نظام ت کیک نوا در ایران ک یجود یک نوهی برتر نافر را ب رامیت شناخت اات،
با نظام ت کیک نوا در اایر کشورها فرع بر مسئل ی مشریعیت حاکمیت اات .درصورتیک
مشریعیت حاکمیت را از آن ملت بدانیم ،یجود نوهی برتر در نظام ت کیک نوا توجیهی ندارد،
اما اگر مشریعیت حاکمیت را الهی ی دینی بدانیم ،سذیرش چنین حاکمیتی چیزی جز التزام ب
نظارت نهاد دین بر نوای ا گان نیست .فلس ی ت کیک نوا در اایر نظامهای ایاای فرار از
فساد ی تمرکز ندرت اات ،درحالیک هدف از ت کیک نوا در نظام ایاای ااالم بیشتر جنب ی
کارامدی دارد ک از رهگذر توزیع ندرت محقق میشود (جوان آراات  .)62 :1932 ،ازاینری
نمیتوان برای اصل ت کیک نوا ارزش ذاتی نائل شد یا از آن ب عنوان اصلی حقونی در نانون
اااای یاد کرد ،بدین اینک یارد اهداف ی ریشهای عملیاتی کردن آن شد.
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اگرچ یجود نانون اااای در تحقق ت کیک نوا شرط کافی نیست ،شرط الزم اات،
ب خصوص برای نظام جمهوری ااالمی ایران ک نظام منحصرب فردی اات .بنابراین الزم اات
چارچوب نانونی نظری ی ت کیک نوا بررای شود؛ چون بدین نظری ی ریشن ی مطابق با
نانون اااای ک در آن ایالً اهداف ت کیک نوا ب ریشنی تعریف ی ثانیاً ریشهای
سیادهاازیاش ب دنت تعریف شده باشد ،امکان بهرهگیری مؤثر از آن یجود ندارد ،بلک
برعکس میتواند موجبی برای تداخل ی تعارض نوا شود (صنیعی من رد.)23 :1981 ،

 .3نحوه و کیفیت تقسیم وظایف قوا براساس نظریهی تفكیک
در برخی نظامهای ایاای برای توزیع متسایی حاکمیت در نوای ا گان ب اوی ت کیک
مطلق نوا ریی آیردند تا در اای ی عدم مداخل ی دی نوهی مقنن ی مجری در حوزهی
دیگری ،آزادی ی امنیت شهریندی تأمین شود ،از جمل در آمریکا ک ب دنبال برنراری تعادل
نوا در نالب ت کیک نوا از یکدیگر بودند (.)Gicqel, 1991: 284
ب نظر میراد با توج ب اصول نانون اااای (ب ییژه اصول  27ی  )119در ایران ت کیک
نوا ب صورت نسبی سذیرفت شده اات .در این نوع ت کیک نوا ،ک از آن با عنوان «همکاری
نوا» نیز یاد می شود ،ان صال کامل نوا از یکدیگر یجود ندارد ،بلک هر نوهای بخشی از
حاکمیت را در ارتباط با دیگر نوا ی با همکاری آنان اعمال میکند .این ارتباط ی همکاری ب
معنای دخالت نوا در امور یکدیگر نیست ی هر نوه در مقابل نوهی دیگر مجهز ب یاایلی
اات ک میتواند جلوی انحرافات نوهی دیگر را بگیرد (طباطبایی.)186 :1981 ،
ت کیک نسبی نوا بر این اندیش ااتوار اات ک ت کیک مطلق نوا ن ممکن اات ی ن
مصلحت ی توازن نوا ب معنای دیوار ن وذناسذیر نیست ،زیرا نوای ا گان مظاهر مختلف
حاکمیتاند .بنابراین همکاری نوا موجب میشود تا کارها بر یفق منطق سیش برید ی هر یک
از نوا در مسیر تکمیل یفایف دیگری گام بردارد (بهنیا .)42 :1989 ،در این شیوه در سی آن
نبودهاند تا داتگاهها ی یفایف از یکدیگر کامالً من صل ی ب هر کدام اهمی از حاکمیت ملی
را ببخشند تا بیتوج ب اایر ارگانها انجام یفی کنند (حبیبزاده ی آجرلو.)112 :1931 ،
همانگون ک بیان شد ،در ت کیک نسبی نوا ،هر نوهای یفی ی نانونی محولشدهی خود را
انجام میدهد ی در عین حال امکان تأثیر بر نوا بر یکدیگر یجود دارد .اینک اصل  27نانون
اااای بیان میدارد« :این نوا مستقل از یکدیگرند» ،منظور «ااتقالل ی انحصار در انجام یفی »
اات ی ن ن ی نظارت بر یکدیگر (هاشمی.)231 :1931 ،
در کنار «ت کیک نسبی نوا» اصطالحات «همکاری نوا» ی «ارتباط بین نوا» نیز یجود دارد ،زیرا
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منظور آن اات ک ارگانهای مربوط ب نوای ا گان باید با تمهیدات حقونی ی ایاای ب هم سیوند
داده شوند ی در عین تمایز ،کلیت حاکمیت ملی را نمودار اازند .این مسئل را میتوان برداشت
انتی از ت کیک نوا دانست ک در نانون اااای ایران نیز با توج ب مطالب سیشگ ت ی شاهد
مثالهایی ک از نظریات شورای نگهبان آیرده خواهد شد ،نابل ااتنباط اات .در این شیوه در سی
آن نبودهاند تا داتگاهها ی یفایف از یکدیگر ب طور کلی من صل باشند ی ب هر کدام اهمی از
حاکمیت ملی ببخشند تا بیتوج ب اایر ارگانها انجام یفی کنند (منصورنژاد .)48 :1978 ،البت
تمایزی میان یفایف نوا یجود دارد ی میتوان این تقسیم یفایف را اینگون توضیح داد:
نسبی بودن ت کیک نوا ب معنای ااتقالل کامل نوا نیست ی گاهی از نظر همکاری یا حتی
نقش نظارتی با یکدیگر در ارتباطاند .در یانع ت کیک میان نوا در این برداشت انتی ب صورت
افقی میان نوا صورت میگیرد ی ن عمودی؛ یعنی نوا در عین ااتقالل نسبی ی تمایز از
یکدیگر ،ب نحوی در طول هم ی در حال همکاری با هم هستند .در ضمن با یجود نهاد یالیت
فقی باید گ ت ت کیک نوا کامالً منطبق بر این دیدگاه اات ک اگرچ نواى حاکم کامالً مستقل
از هم نیستند ی ب خصوص زیر نظر یالیت امر فعالیت مىکنند ،یلى در چارچوب یفایف
نانونى مختار ی مستقلاند ی مرتبط با نواى دیگر ب انجام یفی مىسردازند.
در مورد این اصل براااس ااختار نظام ایاای جمهوری ااالمی ایران برخالف برداشت
مدرنی ک از آن یجود دارد ،بیشتر برای اازگار کردن هرچ بیشتر ی بهتر نوای ا گان کاربرد
دارد .ازاینری با توج ب ااختار حکومتی ایران ی حضور یالیت فقی (ب عنوان عالیترین مقام
ایاای کشور ک هم نقش حاکمیتی دارد ی هم نقش نظارتی بر عملکرد نوای ا گان ) ی انتدار
نهایی ی کامل یلیفقی بر هم ی ارکان ندرت بیشک در نظام ایاای جمهوری ااالمی ایران،
برداشت مدرن از نظری ی ت کیک نوا نمیتواند سذیرفت شود ی باید با توج ب ااختار ایاای
خاص ،همان جنب ی انتی این اصل مدنظر نرار گیرد.

 .4تفكیک قوا در نظریات شورای نگهبان
برای جلوگیری از اختالط نوا در نظامهای حقونی راهکارهای گوناگونی سیشبینی شده
اات ک بیشتر آنها ماهیت نظارتی دارند ی نهادهای نافری نیز اختصاص یافت اند.
در ایران برای رعایت ت کیک نوای مقنن ی مجری  ،دی نهاد نافر در نظر گرفت شده اات:
شورای نگهبان ی دیوان عدالت اداری .شورای نگهبان ت کیک کارکردی نوای مقنن ی مجری را
اغلب با تمسک ب اصول  82ی  198نانون اااای نگاهبانی میکند .ب ااتناد اصل  ،82شورای
نگهبان حق نانونگذاری را مختص مجلس شورای ااالمی میداند ی اجازه نمیدهد مراجع
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دیگر این حق انحصاری را مخدیش کنند .با ااتناد ب اصل  198شورای نگهبان حدید یضع
مقررات اجرایی را برای نوهی مجری تعیین میکند (ییژه.)41 :1988 ،

 .1-4مقام رهبری و قوای سهگانه
در ایران ،رهبری عالیترین مقام رامی کشور اات ک براااس نانون اااای ضامن عدم
انحراف اازمانها از یفایف ااالمی بوده ی براااس یالیت مطلق ی خود در کلی ی حوزههای
عمومی مجاز ب تصرف اات .با توج ب همین جایگاه مهم ،درحالیک عمومات ت کیک نوا
مبتنی بر ت کیک افقی نوای ا گان ی نبود نوه یا ندرتی فراتر از نوای دیگرند ،اما اصل  27نانون
اااای اعمال نوای ا گان را زیر نظر یالیت مطلق دانست اات .ب همین دلیل چارچوب اصلی
بررای ریابط رهبری با نوای اصلی کشور ،اصل  27نانون اااای اات ی با توج ب همین اصل
میتوان ارتباط نقش رهبری را با نوای دیگر ت سیر کرد (اراطا.)116 :1983 ،
با یجود تأثیرگذاری نقش رهبری بر نوای ا گان ی جایگاه شرعی ی حقونی یی در مقام
یالیت مطلق بر آن ،نانون اااای کشورمان نیز ب رهبری ب عنوان شخصیت نافر بر نوای
ا گان توج ییژه داشت ی مسئولیت نظارت شرعی ی نانونی بر فعالیتهای ا نوه را ب ای
محول کرده اات .شورای نگهبان نیز ک صیانت تقنینی از نانون اااای ی یفی ی مهم ت سیر
آن را بر عهده دارد ،ب این جنب نظارتی در آرا ی ت اایر خود توج داشت اات.
در نظریات شورای نگهبان باید ب ا جنب ی مهم در خصوص منع تعدی نوای ا گان ب
حوزهی صالحیتها ی اختیارات رهبری توج داشت:
الف) حوزهی ایل مربوط ب اختیارات رهبری در فرماندهی کل نیریهای مسلح اات ک
شورا در مقام جلوگیری از تجایز صالحیتهای نوای دیگر ب این حوزه در موارد بسیاری ب
صدیر نظریات ت سیری ی مشورتی سرداخت اات ک مهمترین آنها عبارتاند از :نظری ی
1382مورخ  )1(1961/2/8دربارهی نصب فرمانده ژاندارمری کشور تواط رئیسجمهور ب عنوان
فرمانده کل نوا ،نظری ی  1248مورخ 1971/2/28

2

دربارهی اختیارات فرماندهی رهبری،

نظری ی  81/91/612مورخ  1981/9/7دربارهی منع ت ویض یفایف رهبری ب یزارت دفاع 9ی
انتظامی4.

نظری ی  82/91/6819مورخ  1982/12/4دربارهی تضییق اختیارات رهبری در نیریی
در تبیین مبنای دیدگاههای شورای نگهبان میتوان گ ت نیریهای مسلح از مهمترین عناصر
ندرت ملیاند ی ب دلیل نقش مهم خود از جایگاه خاصی در نظامهای ایاای برخوردارند
(نج ی ی محسنی.)998 :1988 ،
نانون اااای نیز در اصول  121 ،121 ،144 ،149ب اهداف نیریهای مسلح اشاره کرده
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اات .دنت در مبانی مذکور نشان میدهد ک نیریهای مسلح جمهوری ااالمی ایران برخالف
نظامهای دیگر عالیهبر یفی ی دفاع از میهن ،یفی ی دفاع از ااالم ی مبانی نظری ی اعتقادی
نظام را نیز برعهده دارند (مادهی  6نانون ارتش) .تحقق این آرمان مهم مستلزم هدایت ی
فرماندهی یاحد این نیریها تواط یلیفقی عادل ی باتقوایی اات ک نیریهای مسلح تحت
فرماندهی یالیی ای نرار دارند .بدیهی اات ک برای ایجاد انضباط ی جلوگیری از تشتت امور
نظامی ،یحدت فرماندهی در ارکان نیریهای مسلح اصلی الزماالجراات ی با توج ب شأن
حساس فرماندهی نیریهای مسلح ،مداخل در این امر از اوی نوای ا گان ک تحت نظارت
رهبری ای ای نقش میکند ،تالی فاادهای مختل ی خواهد داشت (جنتی.)27 :1982 ،
شاید بارزتر از هم اصل  111نانون اااای باشد ک مطابق آن فرماندهی کل نیریهای
مسلح ی اعالم جنگ ی صلح ی بسیج نیریهای نظامی کامالً ب رهبری یاگذار شده اات ی
ازاینری این اصل ب صراحت مانع مداخل ی اایر نواات.
ب) شورای نگهبان در موارد بسیاری صالحیت شورای عالی انقالب فرهنگی را ب دلیل
صالحیتی ک از اوی رهبری ب این شورا ت ویض شده ،مصون از تعرض نوانین مجلس
دانست ی در موارد تداخل یفایف این نهاد با نهادهای دیگر ب ن ع شورای مذکور نظر داده
اات ک از جمل مهمترین آنها میتوان ب نظری ی  81/21/2862مورخ  1981/11/1دربارهی
منع ت ویض یفایف شورای عالی انقالب فرهنگی ب شورای عالی آموزش ی سریرش،2
نظری ی  81/21/2383مورخ  1981/11/19دربارهی منع نانونگذاری درخصوص گزینش
معلمان ،6نظری ی  89/91/7216مورخ  1989/9/3دربارهی ایراد ب نانونگذاری در خصوص
فعالیتهای تشکلهای دانشجویی 7ی نظری ی مشهور  81/91/1349مورخ  1981/3/2دربارهی
ایراد ب ت ویض یفایف شورای عالی انقالب فرهنگی ب یزارت علوم  8اشاره کرد.
دربارهی نظریات مذکور ی مبنای صدیر آنها آشنایی با جایگاه حقونی شورای عالی انقالب
فرهنگی ی مصوباتش ضریری اات .با توج ب عدم سیشبینی شورای عالی انقالب فرهنگی در
نانون اااای  1928ی بازنگری نانون اااای در  ،1968بحث در خصوص جایگاه حقونی این
نهاد ی مصوبات آن همواره موضوع بسیاری مباحث حقونی بوده اات .برخی با ااتناد ب سذیرش
یالیت مطلق ی فقی در بازنگری نانون اااای ی م هوم اطالق در یالیت ک ب معنای اختیارات
گسترده در حوزهی امور عمومی اات ،تأایس شورای عالی انقالب فرهنگی را ب اعمال یالیت
مطلق ی فقی از مجاری خارج از ریند نانونی تعبیر کردهاند ی این تأایس حقونی را مستند ب بند
 8از اصل 111نانون اااای دانست اند (هدایتنیا .)66 :1981 ،در صورت سذیرش این مبنا ،مبنای
نظریات شورای نگهبان در خصوص مصوبات شورای نگهبان نیز همین دیدگاه خواهد بود ی باید
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چارچوب فعالیتهای شورای عالی انقالب فرهنگی را اعمال بخشی از یالیت مطلق ی فقی در
حوزهی مسائل فرهنگی ی آموزشی دانست (امامی.)119 :1932 ،
آنچ بیش از جایگاه حقونی خود شورا مورد توج نویسندگان نرار گرفت  ،جایگاه حقونی
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی اات .در این زمین ب نظر میراد با اتخاذ مبنای سیشین
ی ااتناد جایگاه شورا ب یالیت مطلق ی فقی تا حدی مبنای مصوبات شورا را میتوان معین
کرد .بنابراین با آنک اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در مقاطعی تمایل ب تلقی مصوبات
خود ب عنوان نانون داشت اند ،3ب نظر میراد تحقق این تمایل تالی فاادهایی چون ایجاد نوعی
تشتت در ریی ی نانونگذاری با یجود فقدان مرجعی برای رفع تعارض خواهد داشت.
ج) شورای نگهبان در بسیاری از نظریات خود مصوبات مجلس شورای ااالمی را در
خصوص نهادهای زیر نظر رهبری مورد ایراد نرار داده اات .از مهمترین این موارد میتوان
ب نظری ی  82/91/2344مورخ  1982/2/17در خصوص اطالق اختیارات رئیسجمهور نسبت
ب نهادهای یابست ب رهبری 11ی نظری ی  81/21/9123مورخ  1981/11/18در مورد اطالق
عدم معافیت مالیاتی نسبت ب نهادهای تحت امر رهبری 11اشاره کرد.
در حقیقت این بخش از نظریات شورای نگهبان ک بخش مهمی از نظریات این شورا
درخصوص این موضوع را تشکیل میدهند ،نانونگذاری در مورد نهادهای زیر نظر رهبری را
بدین اذن ایشان مجاز نمیدانند.
در این میان هرچند برخی مالکها چون انتصاب باالترین مقام نهاد تواط رهبری ،لزیم
تأیید مصوبات نهاد تواط رهبری ،لزیم حضور نمایندهی رهبری در نهاد ،داتور تشکیل آن
نهاد تواط رهبری ی انتصاب هم ی اعضای نهاد تواط رهبری را مالکهای اطالق عنوان
نهادهای زیر نظر رهبری برخی نهادها ی موجودیتهای حقونی نظام جمهوری ااالمی ایران
معرفی کردهاند ،ب نظر میراد با اختیار هر یک از این مالکها اطالق این عنوان بر برخی
نهادها با مشکل ریب ری شود (راتمی ی نطبی .)74 :1939 ،دربارهی نظارت مجلس خبرگان
بر نهادهای تحت امر رهبری نیز این نظارت را ایالً محدید ب نظارت بر صحت نصب
مسئوالن ی ثانیاً دربارهی نهادهایی دانست اند ک در مقابل نهادهایی چون مجمع تشخیص
مصلحت نظام ی شورای عالی امنیت ملی نرار گرفت اند ی باید آنها را نهادهای خاص تحت
امر رهبری دانست (هاشمی.)22 :1982 ،

 .2-4قوای مقننه و مجریه
در مورد ریابط نوای مجری ی مقنن مهمترین موضوع مورد توج در نظریات ت سیری
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شورای نگهبان را باید بحث مسئولیت رئیسجمهور در اجرای نانون اااای (موضوع اصل 82
نانون اااای) دانست ک بر مبنای آن امکان هر گون ت ویض یفی ی نانونگذاری ب هر نحو
ب نوهی مجری یجود ندارد (براااس این اصل« :مجلس نمیتواند اختیار نانونگذاری را ب
شخص یا هیأتی یاگذار کند یلی در موارد ضریری میتواند اختیار یضع بعضی از نوانین را
با رعایت اصل ه تادیدیم ب کمیسیونهای داخلی خود ت ویض کند .)»...برخی حقوندانان
«مسئولیت اجرای نانون اااای» تواط رئیسجمهور را امتی مجزا از «ریاات نوهی مجری »
دانست ی بر مبنای لزیم نظارت بر تبعیت نوا از نانون اااای آن را در تعارض با چارچوب
ت کیک نوا ندانست اند (هاشمی ،)231 :1983 ،با این حال با اندام برخی رؤاای جمهور در
تشکیل «معاینت حقونی ی اجرای نانون اااای»« ،هیأت سیگیری ی نظارت بر اجرای نانون
اااای» ی ارانجام «هیأت نظارت بر نانون اااای» موجب شد تا شورای نگهبان در این
خصوص ب اتخاذ موضعی خاص مبادرت یرزد .نخستین دیدگاه شورای نگهبان در این
خصوص سااخ این نهاد ب اات ساری ی شورای عالی نضایی ینت مبنی بر نظارت
رئیسجمهور بر اعمال نوهی نضایی اات ک در نالب نظری ی ت سیری  468در مورخ
 1923/11/8صادر شده اات ی براااس آن« :رئیسجمهور با توج ب اصل 119حق اخطار ی
تذکر را دارد ی منافات با بند  9اصل  126ندارد».
با این حال اندکی بعد ،شورای نگهبان در سااخ ب نام ی رئیسجمهور ینت مبنی
درخواات تشکیل دفتر بازرای ییژه ب منظور نظارت بر ارگانهای اجرایی ،ب موجب نظری ی
ت سیری  4214مورخ  1961/11/1ضمن سذیرش حق نظارت رئیسجمهور ،تشکیل دفتر یا
یاحد بازرای را مشمول این نظارت ندانست ی با آن مخال ت کرد .با یجود این سس از صدیر
این نظری نانون تعیین حدید یفایف ،اختیارات ی مسئولیتهای ریاات جمهوری در تاریخ
 1962/8/22ب تصویب مجلس شورای ااالمی ی تأیید شورای نگهبان راید .مواد  19تا 12
این نانون اختیار نظارت ،کسب اطالع ،بازرای ،سیگیری ،بررای ی اندامات الزم ب منظور
سااداری ی اجرای نانون اااای را در رااتای اصل  119ب رئیسجمهور محول کرد .همین
مسئل تا حدی موضع طرفداران مسئولیت گستردهی رئیسجمهور در این خصوص را تقویت
کرد (مهرسور.)47 :1981 ،
یکی دیگر از نظرات شورای نگهبان دربارهی مسئولیت اجرای نانون اااای تواط
رئیسجمهور نظری ی  31/91/47142مورخ  1931/4/12اات .در این نظری شورا مقصود از
مسئولیت رئیسجمهور در اجرای نانون اااای را «امری غیر از نظارت بر اجرای نانون اااای»
دانست ی در سااخ ب سراشی دربارهی اختیار رئیسجمهور برای اات اده از ابزارهایی چون
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تشکیل اازمانی برای نظارت ی سیگیری عدم اجرای اصول نانون اااای اعالم داشت ک
«مسئولیت رئیسجمهور در اصل  119شامل مواردی نمیشود ک نانون اااای تشخیص،
برداشت ،نوع ی کی یت اعمال اختیارات ی یفای ی را ب عهدهی مجلس خبرگان رهبری ،شورای
نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس شورای ااالمی ،نوهی نضایی ی هر مقام ی
داتگاه دیگری ک نانون اااای ب آنها اختیار یا یفی ای محول نموده اات» .ب عالیه شورا با
توج ب دیدگاه خود دربارهی عدم تطابق مسئولیت اجرای نانون اااای با م هوم نظارت در بند
دیگری از نظری ی ت سیری خود مستند ب همین نظر اعالم داشت ک رئیسجمهور حق ایجاد
هیچگون تشکیالت نظارتی را نیز ب معنای اعم کلم ندارد .مطلب مذکور ب دلیل اصالح نانون
اااای ی تغییری اات ک در آن نسبت ب مقام ریاات جمهوری ی اختیارات ی البت یفایف
مصرح برای یی دربارهی نحوهی اجرای مسئولیت مذکور ای ریی داد.
مهمترین نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک نوا ،مربوط ب ت کیک صالحیتهای
دی نوهی مقنن ی مجری اات ک بخش زیادی از این نظریات را شامل میشود .در مقام ارائ ی
نوعی طبق بندی از نظریات شورای نگهبان دربارهی ت کیک صالحیتهای دی نوهی مقنن ی
مجری میتوان نظریات شورا را ب دی گریه اصلی تقسیم کرد:
الف) در بخش مهمی از نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک دی نوهی مجری ی
مقنن  ،شورا عضویت همراه با حق رأی نمایندگان مجلس در برخی نهادها ی شوراهای اجرایی
را مورد ایراد نرار داده اات (مانند نظری ی  82/91/21977مورخ  1982/11/18در خصوص
الیح ی اصالح موادی از نانون تشکیالت ،یفایف ی انتخابات ی شوراهای ااالمی ی انتخاب
شهرداران مصوب  ،1982/11/12نظری ی  81/21/9183مورخ  1981/11/27در مورد طرح
اصالح نانون ادارهی صدایایما ی نظری ی  87/91/91749مورخ  87/12/22در خصوص
الیح ی بودج ی  )1988ک فاهراً دلیل آن جلوگیری از هر گون تداخل میان نواات .با توج
ب تصریح برخی از این نظریات ،مبنای دیدگاههای شورا در این زمین  ،منع عضویت افراد
غیریزیر در نهادها ی شوراهایی بوده اات ک نوعاً یفی ی اجرایی یا ایااتگذاری در
حوزهای خاص را داشت اند .این مبنا در نظریات شورای نگهبان در مورد شوراهای مختلف
رعایت شده اات ی تنها در مواردی ک امکان نظارت شورای نگهبان بر تشکیل این شوراها
ب دلیل تصویب نانون یا اااانام ی تشکیل آنها تواط مجمع تشخیص مصلحت نظام ی
شورای عالی انقالب فرهنگی فراهم نبوده ،ضابط ی مذکور رعایت نشده اات.
ب) نسمت مهمی از نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک نوای مجری ی مقنن در
حقیقت دایر بر مدار ت کیک حوزهی تقنین ی اجراات ک با توج ب کثرت نظریات شورای
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نگهبان در این حوزه ،بررای دنیق آن ضریری اات.
در مورد مالک تمایز این دی حوزه برخی تکی ی اصلی را بر تبیین م هوم نانون ی تشخیص
مصادیق آن گذاشت اند ،هرچند با توج ب دیدگاه موجود در خصوص م هوم نانون ک آن را
م هومی نظری ی در نتیج اختالفی دانست اند (رااخ ،)11 :1984 ،ب نظر میراد تعریف نانون
ی مستثنا ااختن مصادیق خارج از این م هوم راهکار مناابی برای تحدید کارییژهی
نانونگذاری نیست .این امر در عین حال ب دلیل دشواری تعریف ماهیت نانون ی امکان حصول
اختالف در زمین ی شمول تعریف نانون بر محتوای برخی نواعد ک خود میتواند مشکل
دیگری را بر مسئل ی اصلی (تمایز تقنین ی اجرا) بی زاید ،موجب شده تا اجتناب از یجوه
نظری بحث ی توج ب جنب ی کاربردی آن از اوی برخی ااتادان حقوق اااای سیشنهاد شود
(ناضی .)426 :1989 ،با این یصف در تبیین حدید تقنین ی اجرا در نظام جمهوری ااالمی
ایران گام نخست باید احصای صالحیتهای انحصاری نوای مقنن ی مجری در حقوق اااای
باشد .با تبیین این حوزهها ک در خصوص مجلس شورای ااالمی ی نوهی مجری
دربرگیرندهی تقدیم لوایح نانونی (اصل  74نانون اااای) ،ابتکار برنراری محدیدیتهای
ضریری (اصل  73نانون اااای) ،تصویب آییننام ها (اصل  198نانون اااای) ،مسئولیت
امور اداری ی ااتخدامی (اصل  126نانون اااای) ی ...اات ،میتوان تصویر ریشنی از
حوزههای متنازعفی ب دات آیرد .در این حوزهها نیز میتوان شاهد دی دیدگاه اصلی بود ک
براااس دیدگاه نخست مجلس شورای ااالمی براااس اصول  71ی  82نانون اااای جز
رعایت موازین شرع ی نانون اااای محدیدیت دیگری ندارد .دیدگاه مقابل با ن ی اطالق مورد
ادعای طرفداران دیدگاه نخست در مورد اصل  71نانون اااای ،عموم صالحیت مجلس برای
نانونگذاری را مقید ب مواردی میداند ک دارای شأن نانونگذاری ی مربوط ب حوزههای کلی
باشند (فالحزاده ی دیگران.)231 :1931 ،

 .3-4استقالل قوهی قضاییه از قوای دیگر
ااتقالل نوهی نضایی از جمل تضمینات بنیادین برای تحقق حاکمیت نانون در جامع ی
جلوگیری از تمرکز ندرت ایاای اات .در حقوق اااای نیز براااس اصل  ،27نوای
ا گان  ،از یکدیگر مستقلاند ی براااس اصل « 61اعمال نوهی نضایی ب یایل ی دادگاههای
دادگستری اات ک باید طبق موازین ااالمی تشکیل شود ی ب حلیفصل دعایی ی ح ظ
حقوق عمومی ی گسترش ی اجرای عدالت ی انام ی حدید الهی بپردازد» .ب عالیه بنابر تصریح
مشخص اصل « :126نوهی نضایی نوهای اات مستقل ک سشتیبان حقوق فردی ی اجتماعی ی
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مسئول تحقق بخشیدن ب عدالت ...اات» .اصول مذکور نمودار اهتمام نانون اااای ب
مسئل ی ااتقالل داتگاه نضایی اات .براااس همین اهتمام ،شورای نگهبان نیز در نظریات
خود ب این مسئل توج ییژه داشت اات .دنت در نظریات شورای نگهبان مبین برخی نکات
مهم اات:
 .1از لحاظ نظری ااتقالل نوهی نضایی مبتنی بر ااتقالل تشکیالتی داتگاه نضایی ی
ااتقالل رفتاری نضات اات ک مورد اخیر خود اموری چون بیطرفی ناضی ،ن ی
السل مراتب اداری ی غیرنابل عزل بودن نضات را شامل میشود .با این حال اغلب نظریات
ت سیری ی مشورتی شورای نگهبان در خصوص موضوع ااتقالل داتگاه نضا ،متضمن تأکید
بر ااتقالل تشکیالتی نوهی نضایی اات ک این امر با توج ب ماهیت اصول مورد ت سیر ی
محتوای مصوبات ارجاعی ب این نهاد توجی سذیر اات.
 .2از جمل مهمترین موضوعات مطرح در نظریات ت سیری شورای نگهبان ،بحث اصل
 161نانون اااای ی مسئولیت یزیر دادگستری در برنراری رابط میان نوهی نضایی ی نوای
مجری اات .این موضوع ب ییژه با توج ب نسمت دیم این اصل ابعاد مهمی را در برمیگیرد،
زیرا در صورت تلقی تصدی اختیارات یادشده در اصل  161تواط یزیر دادگستری ب عنوان
یزیر ی عضو نوهی مجری ک با توج ب عبارت سایانی این اصل تقویت میشود ،کی یت
سااخگویی یزیر دادگستری با ابهام ریب ری میگردد (هاشمی .)931 :1983 ،این در حالی اات
ک شورای نگهبان در نظریات ت سیری خود ی ب ییژه در نظریات شمارهی  421ی 3172
ب صراحت بر تضییق حدید اختیارات یزیر دادگستری تأکید کرده اات .با این حال صرفنظر
از سابرجا بودن ایراد یادشده علیرغم صدیر نظریات مذکور ک تا حد زیادی ناشی از ابهام
عبارت سایانی اصل  161اات ،مسئل ی درخور توج تحول یفایف ی اختیارات یزیر
دادگستری در االهای اخیر اات .مطابق نانون مصوب  34/12/22مبنی بر نحوهی اجرای
نسمتی از اصل  161نانون اااای ،یزیر دادگستری در یانع در نقش نوعی یااط میان نوای
مجری ی نضایی عمل میکند ی سااخگویی یی در برابر نمایندگان مجلس ب عنوان یزیر بنابر
تصریح نانون مذکور« ،سس از کسب اطالع ی با رعایت ااتقالل نضات» خواهد بود .در مقابل
نیز مطابق مادهی  6نانون مذکور« :مسئوالن یاحدهای مختلف نوهی نضایی موف ند ب منظور
سااخگویی یزیر ب اؤالهای نمایندگان مجلس شورای ااالمی در ارتباط با ریابط نوهی
نضایی با نوای دیگر ی اجرای مسئولیتهای مندرج در این نانون ،اطالعات ی مدارک الزم را
در اختیار یزیر دادگستری نرار دهند».
 .9بررای نظریات شورای نگهبان دربارهی ااتقالل نوهی نضایی ی نوع ریابط آن با نوای
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دیگر مبین این یانعیت اات ک با یجود تنوع محتوایی نظریات شورای نگهبان در خصوص
موضوع حاضر ،این نظریات را میتوان شامل دی دات ی کلی دانست:
الف) شورای نگهبان در بخش مهمی از نظریات خود ،ت ویض یفایف ی صالحیتهای
نوهی نضایی ب نوای دیگر را مورد ایراد نرار داده اات ک از جمل مهمترین آنها یاگذاری
یفی ی کشف جرم ،تشخیص ی اجرای خلع ید ،حق شکایت ی گذشت در جرایم عمومی ی
نیز حق رایدگی ب برخی دعایی خاص اات .در تبیین منع یاگذاری یفی ی کشف جرم ب
نهادی دیگر ،با آنک براااس اصل  126نانون اااای این امر در شمار یفایف نوهی نضایی
نرار دارد ی مبنای منع ت ویض آن ب نوه یا نهادی دیگر نیز همین اصل اات ،یلی براااس بند
«هـ» مادهی  4نانون نیریی انتظامی مصوب  1963این یفی ب نیریی انتظامی یاگذار شده ک
براااس مادهی  2همین نانون اازمانی یابست ب یزارت کشور اات ی در عمل نیز بخش
مهمی از فرایند کشف جرم را عهدهدار اات .با این حال مبنای عدم ایراد شورای نگهبان ب
این موضوع را باید فعالیت نیریی انتظامی ب عنوان ضابط دادگستری دانست ک بعدها در بند 1
مادهی  12نانون آیین دادرای کی ری مصوب  1978مورد تأیید ی اخیراً نیز در مواد 28ی23
نانون جدید آیین دادرای کی ری مصوب  1932مورد اشاره نرار گرفت اات 12 .نکت ی جالب
توج آنک با توج ب شأن منصب نضا ،شورای نگهبان در مواردی حتی ت ویض این نقش ب
مقامات غیرنضایی نوهی نضایی را نیز مورد ایراد نرار داده اات ک نمون ی آن نظری دربارهی
منع ت ویض نقش نضایی ب بازرس اازمان بازرای کل کشور اات (نظری ی 39/112/848
مورخ .)1939/19/12
ب) نوع دیم نظریات شورای نگهبان منع مداخل ی نوای دیگر در شئون خاص نوهی
نضایی اات ک در برخی نظریات شورای نگهبان با عبارت «اختالل در امر نضا» نیز مورد
اشاره نرار گرفت اات .این شئون ک بخش زیادی از نظریات شورای نگهبان ب آنها
اختصاص دارد ،ب کلی ی انداماتی اشاره دارد ک ااتقالل نوهی نضایی را نقض کرده ی در آن
ایجاد اختالل میکند .معافیت داتگاههای دیلتی از هزین ی دادرای ،الزام اازمان بازرای ب
ارائ ی گزارش ،تشکیل شورای نظارت بر زندانها با عضویت اعضایی از نوای مقنن ی مجری
ی حتی تحقیق ی ت حص از امر نضا ،از نمون هایی هستند ک براااس نظریات شورای نگهبان
ب اختالل در امر نضا میانجامند.

 .4-4تحلیل تفکیک قوا در نظریات شورای نگهبان
در اینجا برخی از نتایج ی یافت های این مطالع در مورد نسبت میان نوای مختلف ک
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در سرتو نظری ی ت کیک نوا تبیین یافت اات ،تحلیل میشود .هدف از این ارائ  ،ش افیت
بخشیدن ب ارتباطات ی انتظارات نوای گوناگون از یکدیگر در چارچوب نانون اااای ی در
آیین ی نظریات شورای نگهبان اات .با جمعبندی نظریات شورای نگهبان در خصوص ت کیک
نوا ی عنایت ب برخی مواد نانون اااای ک سیشتر اشاره ی بررای شد ،میتوان ب گزارههایی
دات یافت:
یالیت مطلق (مقام رهبری) ضامن ح ظ یکپارچگی حاکمیت ،تنظیم ی تعادل نوا در
باالترین اطح آن اات .همچنین از آنجا ک شورای نگهبان در موارد حقونی ی نانونی
مصوبات مجلس شورای ااالمی را کنترل ی تصویب میکند ،یعنی با اکثریت نظر فقها ی
حقوندانان شورا مصوب ای رد یا نبول میشود ،بنابراین صیانت از توازن ی تعادل نوا از اهم
یفایف کلیت شورای نگهبان خواهد بود .از این نظر ،شورای نگهبان را میتوان نگهبان تعادل
نوا مطابق نانون اااای دانست.
از آنجا ک ا نهاد مجلس شورای ااالمی ،شورای نگهبان ی مجمع تشخیص مصلحت
نظام در نانونگذاری ب صورت توأم نقش دارند ،هر ا نیز ح ظ توازن نوا را ب عهده خواهند
داشت .بنابراین اگر مصوب ی مجلس برهمزنندهی توازن ی تعادل نوا باشد ،شورای نگهبان
جلوگیری خواهد کرد ی اگر مجلس بر مصوب ی خود اصرار یرزد ،مجمع تشخیص مصلحت
جلوگیری خواهد کرد ی اگر مجمع دچار اشتباه شود ،رهبری ،یارد خواهد شد .شورای نگهبان
در بُعد شرعی خود کامالً مشریط ب نظر رهبری اات ،بنابراین در مقابل ایشان ااتقاللی ندارد
ی در بُعد حقونی خود ،مشریط ب نانون اااای اات (صنیعیمن رد:1981 ،

.)76

مجلس شورای ااالمی در نانونگذاری مشریط ب شورای نگهبان ی مجمع تشخیص
مصلحت نظام اات ی ااتقاللی در مقابل دی نهاد باالاری ندارد .تأثیر عملی این ناعده این
اات ک مجلس ینتی نانونی را تصویب میکند ،فرض کرده این نانون خالف شرع یا نانون
اااای نیست.
در بُعد نانون ،دی نوهی مجری ی نضایی کامالً مشریط ب مصوبات نوهی مقنن اند ی
در مقابل آن ااتقاللی ندارند .در بُعد نظارتی ،نوهی مجری (شامل رئیسجمهوری ی دیلت)
کامالً مشریط ب نوهی مقنن اند ،البت دیلت نسبت ب نوهی مقنن یابستگی بیشتری دارد تا
شخص رئیسجمهور ،زیرا ،یزرا ب راحتی تواط مجلس ااتیضاح ی عزل میشوند ،اما
ااتیضاح رئیسجمهور نظر دیاوم مجلس را میخواهد ی باید در موضوع ک ایت یا عدم
ک ایت یی باشد (صنیعیمن رد .)73 :1981 ،در بُعد نظارتی ،نوهی نضایی یابست ب مجلس
شورای ااالمی اات ،اما از ااتقالل بیشتری در مقایس با یزرا برخوردار اات.
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 .5بررسى تفكیک قوا در ارتباط با اصل والیت فقیه در جمهورى
اسالمى ایران
عالیهبر مباحثی ک در خصوص اصل یالیت فقی ی رابط ی آن با نوای ا گان ی اصل
ت کیک نوا بیان شد ،باید اضاف کرد تعدادى از اصول نانون اااای بیانگر ارتباط یلىفقی با
ا نواى حاکم بر کشورند :یفایف رهبر در اصل ،111بند  :6نصب ی عزل ی نبول ااتع اى
عالیترین مقام نوهی نضایی  ،رئیس اتاد مشترک ی اایر فرماندهان نظامى ی انتظامى؛ بند :7
حل اختالف ی تنظیم ریابط نواى ا گان ؛ بند  :3امضاى حکم ریاات جمهورى؛ بند  :11عزل
رئیسجمهور ی ...اصل  :112مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصلحت در
مواردى ک مصوبات مجلس شوراى ااالمى را شوراى نگهبان خالف موازین شرع ی یا نانون
بداند ی مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام ،نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند ی مشایره در
امورى ک رهبرى ب آنان ارجاع مىدهد ی اایر یفای ى ک در این نانون ذکر شده اات ،ب
داتور رهبرى تشکیل مىشود .اصل  :172در صدایایماى جمهورى ااالمى ایران ،آزادى بیان
با رعایت موازین ااالمى ی مصالح کشور باید تأمین گردد .نصب ی عزل رئیس اازمان
صدایایما با رهبرى اات .شورایى مرکب از نمایندگان رئیسجمهور ی رئیس نوهی نضایی ی
مجلس شوراى ااالمى نظارت بر این اازمان خواهد داشت.
با تکی بر نتایج بحثهاى نبلى ،رژیم مبتنى بر ت کیک نوا در ایران ب شیوهی منحصرب فرد
ی ییژهی خود اات .همچنین ت کیک نوا از نظر نانونى سذیرفت شده اات ی هم ی افراد باید
در چارچوب آن با ییژگىهاى خاص خودش عمل کنند .اما مبناى یالیت فقی تخصصاً از این
بحث خارج اات ی از نظر شأنى اصل یالیت فقی بر اصل ت کیک نوا تقدم دارد .اصل یالیت
فقی از نظر زمانى نیز تقدم بر اصل ت کیک نوا دارد ،زیرا ارتباط این دی ،مربوط ب مرحل ی
«اعمال یالیت» اات ،حال آنک سیش از مرحل ی اعمال یالیت ،در مبحث یالیت مطلق ی
فقی  ،موضوع متقدمتر مسئل ی «منشأ یالیت» اات (منصورنژاد.)61 :1978 ،
اگرچ نواى حاکم کامالً مستقل از هم نیستند ی ب خصوص زیر نظر یالیت امر فعالیت مىکنند،
در چارچوب یفایف نانونى مختار ی مستقلاند ی مرتبط با نواى دیگر ب انجام یفی مىسردازند.

نتیجهگیری
بیشک نظام ایاای جمهوری ااالمی ایران ت کیک نوا را سذیرفت ی مطلب مذکور در
بسیاری از نوانین موضوع ی کشور ب چشم میخورد ی ب نظر میراد ک این ت کیک نوا
ب صورت نسبی باشد .از اوی دیگر ،در مصادیقی ک احتمال ایجاد نوعی تداخل فاهری در
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محدیدهی اختیارات نوای ا گان یجود دارد ،شورای نگهبان در مقام نهاد ت سیر نانون اااای
اندام ب رفع اختالف میان نوای ا گان کرده ی نوای حاکم در مسئل را مشخص میکند .البت
نسبی بودن ت کیک نوا ب معنای ااتقالل کامل نوا نیست ی گاهی از نظر همکاری یا حتی
نقش نظارتی با یکدیگر در ارتباطاند .تداخل مذکور یا در مواردی توهم یجود تداخل اغلب
در زمان اجرای نانون سیش میآید ،همچنین تصمیمات نهادهایی همچون شورای عالی انقالب
فرهنگی ی همینطور نهادهای زیر نظر رهبری ب دلیل جایگاه خاصی ک از حیث السل مراتب
دارند ،ممکن اات مشمول تداخل مذکور باشند ک در این موارد نیز نظریات شورای نگهبان ی
در مواردی حکم حکومتی رهبری نقش فصلالخطاب را دارد .مطلب مذکور در برخی نظریات
شورای نگهبان بیش از سیش نمایان اات ک در این مقال ب برخی از نظریات شورای نگهبان
در این زمین  ،اشاره شد.
دربارهی نسبت یالیت فقی با ت کیک نوا در جمهوری ااالمی ایران باید گ ت :از نظر
شأنى اصل یالیت فقی بر اصل ت کیک نوا تقدم دارد .اصل یالیت فقی از نظر زمانى نیز تقدم
بر اصل ت کیک نوا دارد ،زیرا ارتباط این دی ،مربوط ب مرحل ی «اعمال یالیت» اات ،حال
آنک سیش از مرحل ی اعمال یالیت ،در مبحث یالیت مطلق ی فقی  ،موضوع متقدمتر مسئل ی
«منشأ یالیت» اات .باید گ ت ک رابط ی میان این دی اصل از نوع حکومت اات ن تعارض،
با این توضیح ک یالیت فقی دامن ی اجرای این اصل را محدید ب مواردی میکند ک یلیفقی
ی نهادهای زیر نظر آن یرید ب نضی نداشت باشند ی ازاینری اصل یالیت فقی حاکم اات ی
ت کیک نوا محکوم.

بررسی نظریهی تفکیک قوا در جمهوری اسالمی ایران با نگاهی به رابطهی والیت فقیه با تفکیک قوا

939

یادداشتها
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ر.ک :نائینی .114-112 :1961 ،برای نمون برای این شاهد مثالها:
«امام علی(ع) در سااخ نام ی معایی از این مثل اات اده کردند ی فرمودند :کسی ک در زمرهی
طلقاء (آزادشدگان سیامبر در فتح مک ) اات ،چگون میتواند دربارهی مهاجرین ی درجات ی
مراتب آنان افهارنظر کند؟!»
نظری ی  1248مورخ  1971/2/28در خصوص الیح ی مقررات ااتخدامی اپاه سااداران
« :1971/2/9با توج ب ابهاماتی ک در برخی از مواد ی تبصرهها دربارهی اختیارات مقام معظم
رهبری ی محدید نمودن آن اختیارات یجود دارد ،باید مادهی  228ب گون ای اصالح شود ک
صریحاً نافذ بودن کلی ی داتورات ی اختیارات ی ترتیباتی ک اابقاً از اوی مقام معظم رهبری ب
اشخاص ی مقامات دادهشده را اعالم دارد ی همچنین اختیار مقام معظم رهبری ب ت ویض
اختیارات ب اشخاص طبق ذیل اصل  111نانون اااای تصریح گردد».
نظری ی  81/91/612مورخ  1981/9/7دربارهی الیح ی تشکیل اازمان صنایع هوایی نیریهای
مسلح مصوب  1981/2/12مجلس« :تمرکز ایااتگذاری ،برنام ریزی ،نظارت ی کنترل فعالیتهای
صنعت هوایی نیریهای مسلح از اختیارات فرماندهی معظم کل نوا میباشد ی چون در مادهی  1ب
آن تصریح نشده اات ،لذا از این جهت مغایر بند  4اصل 111نانون اااای میباشد».
نظری ی  82/91/6819مورخ  1982/12/4دربارهی الیح ی ااتخدام نیریی انتظامی مصوب
« :1982/11/7مادهی  212از این جهت ک موکول ب اذن فرماندهی کل نوا نشده اات ،مغایر بند
 4اصل  111نانون اااای شناخت شد ...با توج ب اینک اختیارات مصرح در مواد مختلف از
جمل مواد  26،62،66،68،122ی بند «الف» مادهی  ،141بند «الف» تبصرهی مادهی  132ی مواد
219ی 218از اختیارات خاص فرماندهی کل نوا اات ،یاگذاری این اختیارات ب یزیر کشور ی یا
معاین ای ی یا هیأت یزیران بدین اذن معظمل مغایر بند  4اصل 111میباشد».
این نظری دربارهی طرح اصالح الیح ی نانونی در خصوص شورای عالی آموزش ی سریرش
مصوب  :1981/3/6در بندهای  1،9،2،6،3،11ی  17مادهی  6چون یفایف بندهای  1،6،24ی 22
شورای عالی انقالب فرهنگی را ب شورای عالی آموزش ی سریرش داده اات ،لذا مغایر با اختیارات
یالیت مطلق ی فقی مصرح در اصل  27نانون اااای ی مغایر با موازین شرع شناخت شد.
دربارهی طرح گزینش مصوب  :1981/7/1در ذیل مادهی  8از این جهت ک شامل مصوب ی
شورای عالی انقالب فرهنگی میشود ،مغایر موازین شرع ی اصل  27نانون اااای شناخت شد.
دربارهی طرح یکفوریتی نحوهی انجام فعالیتهای تشکلهای دانشجویی :عالیهبر اشکاالت
متعدد طرح از جهت انطباق با موازین شرعی ی نانون اااای ،کلیت موضوع طرح از یفایف
شورای عالی انقالب فرهنگی اات ی تصویب آن تواط مجلس خالف موازین شرع ی مغایر اصل
 27نانون اااای شناخت شد.
در این نظری شورا صریحاً ب دلیل توج خاص خود ب مصوبات مجلس در حوزهی صالحیت
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شورای عالی انقالب فرهنگی اشاره میکند ی با تصریح ب تأکیدات رهبری در خصوص عدم
یاگذاری یفایف شورای عالی انقالب فرهنگی ب مرکز یا شورای مشاب ی توج ب مبنای ااالمی
ی انقالبی دانشگاهها ،الیح ی اهداف ،یفایف ی تشکیالت یزارت علوم مصوب  1981/8/12را
ب دلیل بیتوجهی ب این اصول ی یاگذاری بسیاری از یفایف ی اختیارات شورای عالی انقالب
فرهنگی ب یزارت علوم مورد ایراد نرار میدهد.
براااس مصوب ی شورای عالی انقالب فرهنگی در هشتادیهشتمین جلس ی خود در تاریخ
« :1962/7/12باید ب دیلت راماً ی کتباً اطالع داده شود ک مصوبات شورای عالی در حکم
نانون اات».
دربارهی الیح ی اصالح مواد فصل دیم نانون تعیین حدید ی یفایف ی اختیارات ی مسئولیتهای
ریاات جمهوری مصوب « :1982/1/13در مادهی  1عموم عبارت (کلی ی داتگاههای حکومتی)
نسبت ب داتگاههایی ک ب نص نانون اااای یا با اعمال اختیارات موضوع اصل  27نانون
اااای مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری میباشند ،مغایر اصول نانون اااای ی از جمل اصول
 27،111،119ی  172شناخت شد».
دربارهی الیح ی اصالح موادی از نانون مالیاتهای مستقیم مصوب « :1981/3/21اطالق عدم
معافیت مالیاتی مست اد از مواد  1ی  64ی تبصرههای آنها نسبت ب مواردی ک حضرت امام(ره) یا
مقام معظم رهبری نظر ب معافیت دادهاند ،نظیر آاتان ندس رضوی خالف شرع ی مغایر اصل 27
نانون اااای شناخت شد».
مادهی  -28ضابطان دادگستری مأمورانی هستند ک تحت نظارت ی تعلیمات داداتان در کشف
جرم ،ح ظ آثار ی عالئم ی جمعآیری ادل ی ینوع جرم ،شنااایی ،یافتن ی جلوگیری از فرار ی
مخ ی شدن متهم ،تحقیقات مقدماتی ،ابالغ ایراق ی اجرای تصمیمات نضایی ،ب موجب نانون
اندام میکنند.
مادهی  -23ضابطان دادگستری عبارتاند از:
الف -ضابطان عام شامل فرماندهان ،افسران ی درج داران نیریی انتظامی ک آموزش مربوط را
دیده باشند.
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Abstract
The theory of separation of powers is accepted in the Islamic Republic
of Iran, inferred from the statutes and the Guardian Council's opinions.
Nevertheless, implementation of this theory is faced with some ambiguities
and the boundary among the scope of tasks of the triple powers is not
obvious. Hence, the Guardian Council as the formal Constitutional
interpreter as well as the institution for reviewing the Constitutionality of
the enactments of the Islamic Consultative Assembly resolves the disputes
among the triple powers. The subject of this article is to study the essence
of the theory of separation of powers and to analyze some of the most
important seeming interference of the tasks of the triple powers, and the
Guardian Council's opinions in this regard. As the result, the Guardian
Council resolves the disputes of the triple powers as the interpreter of the
Constitution in cases there exists the possibility of seeming interference in
the tasks of triple powers. The principle of separation of powers based on
the political structure of the Islamic Republic of Iran is used to make
compatible the triple powers. Therefore, regarding the governmental
structure of Iran and the existence of Velayat-e-Faqih (the Supreme
Leadership) and its full authority on all pillars of power, the modern
approach of the theory of separation of powers could not be accepted and
the traditional approach should be considered in this respect. Besides, the
separation of powers based on the Constitution of Iran is a relative issue.
This article is a descriptive-analytic research.
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