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مقدمه
جهان معاصر را میتوان جهان نظريهها نامید به گونهای کهه صهاحبان تجربهه و انديشهه
تالش مینمايند تا با درج ايدههای خود در قالب نظريه ،امکان معرفی آن را بهه جامعهه
جهانی و سپس توسعه و ترويج آن را فراهم سازند .به همین دلیل است که شاهد تولیهد
مفاهیم جديد به صورت فزآينده هستیم .از جمله اين مفاهیم که حجم بااليی از نظريات
را با خود به همراه دارد میتوان به «حاکمیت» و ايدههای پیرامهون آن از جملهه «نظريهه
تفکیك قوا» اشاره داشت .جهان امروز به لحاظ معرفتی با گذر از تجربههای ناموفقی که
در اين زمینهها در پارادايم نظری تمدن غربی داشته اسهت ،بهه گونههای شهتابان و البتهه
حیران و معلق در حال دستیازی به نظريات جديهد و تولیهد سهاختار مفههومی نهوين از
قدرت ،حاکمیت ،ارتباطات انسانی و تعامالت جامعه است (فوکو ،7711 ،صه

.)9-8

در اين حال حرکت اليههای عمیق معرفت بشری با بازگشت به سنن الههی و احسهاس
نیاز به شناخت دوباره انسان و تجديد ساختارهای اداره جامعه بر اسهاس اصهول نهوين
انسانی و معتبر ،حیطهای نوين را در نظريهپردازی حاکمیت و تفکیك قوای ناشهی از آن
پیش روی انديشمندان و حتی توده مردم قرار داده است .شناخت ماهیت ايهن نظريهه و
رويکرد انسانشهناختی مولهد آن بها نگهاهی بهه مبهانی حاکمیهت اسهالمی ه بهه شهکل
میانرشتهای ه در عصر حاضر يکهی از مهمتهرين رسهالتههای انديشهمندان در عرصهه
حقوق عمومی را تشکیل میدهد.
در اينجا سئوال اصلی آن است که با توجه بهه مبهانی نظهری حاکمیهت اسهالمی و
نمونه امروزين آن در جمهوری اسالمی ايران مبتنی بر قانون اساسی و ايده فقهی واليت
فقیه ،نقد و بررسی مبانی فلسفی و انسانشناختی اصل تفکیك قوا در دوران معاصهر بهر
اساس نگاه اسالم به انسان چگونه شکل میگیرد و از ايهن رهگهذر الگهوی تحلیلهی در
نظريه انسان شناسی اسالمی و نیز حکومت اسالمی نسهبت بهه ايهن اصهل چیسهت؟ در
پاسخ به عنوان فرضیه اصلی بايد عنايت داشت که ترسهیم پهارادايمی جديهد مبتنهی بهر
بازتعريف نظريه تفکیك قوا و اصل و منشأ حاکمیهت بهر اسهاس مبهانی انسهانشناسهی
اسالمی محور تحلیل است که در اين خصوص مدعای توصیفی مقاله اشهارهای تحلیلهی
بر اصل تفکیك قوا بر اساس دو ويژگی قانون اساسی در جههت رسهیدن بهه حکومهت
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اسالمی مطلوب دار د .اول :لزوم ابتنای تمام قوانین و مقررات و ...بهر احکهام و مهوازين
اسالمی و عدم مغايرت آنها با احکام اسالمی است .دوم اصهل واليهت مطلقهه فقیهه و
رهبری امت به وسیله فقیه جامعالشرايط (ولی فقیه) .تحلیل اين فرآيند مبتنی بهر مبهانی
انسانشناسی اسالمی و سهیر تطهور نظريهه حاکمیهت و حکومهت در اسهالم از واليهت
معصوم تا واليت فقیه و نسبت آن با نظريه تفکیك قوای مدرن صهورت مهیپهذيرد .در
اين پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رويکرد توصیفی و با مراجعهه مسهتقیم بهه
اسناد و مراجع ،به توصیف و بیان داده ها و اسناد معطوف به موضوع پرداختهه و سهپس
با تحلیل و مقايسه داده ها و اسناد ،نتیجه مطلوب و قابل قبول عرضه شود .بهرای اببهات
فرضیهها ،نوشتار حاضر در سه قسمت پیاپی ارائه شده است.
 .1اصل تفکيک قوا
در ابتدای مباحث الزم است مروری بر تعاريف و مفاهیم مرتبط بها اصهل تفکیهك قهوا
داشته باشیم تا با ساختاری کالسیك ابتدا مراد و مفهوم مورد نظر خود را از مسئله مورد
مناقشه در اين نوشتار ارائه نمايیم.
 .1-1سيری در تحول مفهوم تفکيک قوا
امروزه نظريه تفکیك قوا به معنای تفکیك قدرت حکومت بین سه قوه مقننه ،مجريهه و
قضايیه بر پايه دو قاعده تخصّصی بودن وظايف هر يهك از قهوای سههگانهه و اسهتقالل
آنها استوار است ،به گونهای که هیچيك از اين سهه قهوه نمهیتواننهد در کهار ديگهری
دخالت کنند و وظايف ديگری را انجام دهند ( .)Troper, Séparation des pouvoirsاز
نظر سابقه و مبنا ،ريشه نظريه تفکیك قوا به يونان باسهتان بهاز مهیگهردد .افالطهون در
کتاب قوانین گروههای جداگانهای را برای وضع قانون و پاسداری از آن ،امور لشهکری
و ادارة شهر (انجمن شهر) و دادرسی معیّن کرده اما تفکیك اين امور در نظر او صورتی
مقدماتی داشته است (افالطون ،7781 ،ص

.)0111-0101

از سوی ديگر ارسطو بر اين باور بود که «هر حکومت دارای سهه قهدرت اسهت و
قانونگذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را باز شناسد ...نخستین اين سهه
قدرت هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است .دومین آنها بهه
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فرمانروايان و مشخصات و حدود صهالحیت و شهیوه انتخهاب آنهان مربهو مهیشهود.
سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر میگیرد» (ارسطو ،7739 ،ص

.)788-781

پس از ارسهطو مفههوم تفکیهك قهوا را مهیتهوان در آبهار سهه تهن از نامهدارترين
انديشمندان مکتب حقوق فطری و بینالمللی :گروسیوس ،پوفندرف و ولف يافت که از
نظر آنان تعداد وظايف و اختیارات حکومت بیشمار و متنوع است که بايد هر کهدام را
به نام بخشی از ظرفیت حاکمیت نامید .پوفندرف و ولهف هفهت بخهش زيهر را از ههم
متمايز میکنند :يك .قوه مقننه؛ دو .حق برقراری مجهازات بهه عنهوان ضهمانت اجهرای
قوانین؛ سه .قوه قضائیه؛ چهار .حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بینالمللهی؛ پهنج.
حق برقراری و وصول مالیاتها؛ شش .حق تعیین وزرا و کارکنان زيهر دسهت آنهها؛ و
هفت .حق تنظیم تعلیمات عمومی.
لکن اين انديشمندان در عمل جدا کردن ارگانهای اجرايی اين قوا را خالف مبانی
فرمانروايی پنداشته و گمان دارند که يك نفر يا يك دستگاه مرکزی بايهد پیونهد دهنهده
واقعی و سررشتهدار امور حکومت باشد .در قرون وسطا در اروپها مفههوم تفکیهك قهوا

تحت عنوان نظريهی «دو شمشیر» وجود داشت 7.در سده هفدهم و هجدهم ،فیلسهوفان
سیاسی اروپا بهويژه جان الک و منتسکیو ،صورت جديد ايهن نظريهه را در واکهنش بهه
ادعاهای جديد حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند .هدف آنان مبارزه بها
تمرکز قدرت و خودکامگی فسادانگیز بود.
در قرن هفدهم حکومت بريتانیا تحت تأبیر تحوالت تدريجی در عمل راهحلههای
بديعی به وجود آورده بود که به شکل نهادهای سیاسی جديد در اين کشور خودنمهايی
نمود .در اين چنین فضايی جان الک به عنوان نخستین نويسنده و متفکر نظريه جهامعی
در باب اصل تفکیك قوا در کتاب خود مطرح ساخت« .به نظر او در هر جامعههای سهه
قوه را بايد از يکديگر مشخ

نمود :مقننه ،مجريه و قوه متحده (فدراتیو)؛ اما ايهن قهوا

را جدا از هم تصور نمیکرد .او معتقد بود که قوة مقننه قدرت فائقه است ،اما نظهام بهه
قوای مجريه و ائتالفی نیهز نیهاز دارد» (مهك لهین ،7787 ،ص  .)007او قهوة قضهائیه را
بهعمد «در فهرست قوا وارد نکرده است ،زيرا وظیفه قضا را خارج از عملکرد سیاسی و
حکومتی میپندارد و امر قضا را فی نفسه خارج از فهرست کار دولهت قهرار مهیدههد»
(قاضی شريعت پناهی ،7780 ،ص .)763
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اصل تفکیك قوای مورد اجماع حقوقدانان دست آورد منتسکیو فیلسوف و متفکهر
قرن هجدهم فرانسه است .منتسکیو با هدف حفظ و حراست از آزادی و امنیهت فهردی
بر توازن و تعادل قوا تأکید دارد .وی معتقد بود در هر کشوری که همة قوا زير نظر يك
تن باشد ،آزادی تحقق نمیيابد از اينرو ،بهتهرين راه حفهظ حکومهت و جلهوگیری از
حاکمیت يك فرد يا يك گروه ،آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنهه
برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای ديگر نظارت کند .او نظريه تفکیك قوا را بهه نحهو
زير با آزادی پیوند میزند« :بررسی در موضوع آزادی سیاسی و روابطی کهه بها سهازمان
دولت دارد کافی نیست .بايد آن را در روابطی که با مردم دارد نیز مطالعه کرد .آزادی در
مورد اول به وسیله تقسیم قوای سهگانه به عمل میآيهد .و امها در مهورد دوم ...عبهارت
است از امنیت يا اعتقادی که انسان به امنیت خويش دارد» (منتسهکیو ،7711 ،ص .)077
شیوهای که او برای تحديد قدرت و استبداد مطرح میکند عبارت است از :يهك .قهوا از
يکديگر متمايز و منفکند ،دو .نهادهای سیاسی مناسبی که وظايف مربو به ههر يهك از
قوای سهگانه را تجسّم میبخشند ساخته و پرداخته و تنظیم شوند ،و سه .ايهن سهه قهوه
طوری در برابر هم نهاده شوند که در عین به سامان شدن کهار دولهت و تمشهیت امهور
حکومت مرز توقف يکديگر را بررسی کنند و امکان تجاوز کاری را از يکهديگر سهلب
نمايند (قاضی شريعت پناهی ،7711 ،ص .)771
ضابطه منتسکیو برای تفکیك قوا قانون است .به زبان سهادهتهر قهانون را در مرکهز
قرار میدهد و وظايف اندامها و دستگاههای مملکتی را در قبال آن میسنجد و پردازش
میکند؛ يعنی سه وظیفه مشخ

و متمايز در قبال قانون :يکی وظیفه وضع آن ،ديگهری

اجرای آن و سومی قضاوت بر اساس آن است (قاضی شريعت پناهی ،7711 ،ص.)771
امروزه در توجیه فلسفه تفکیك قهوا آن را تضهمینی بهرای جلهوگیری از تخطهی قهوای
سهگانه از حدود اختیارات آنها ذکر میکنند (.)Dellinger, 1996, para. I
 .5-1انواع برداشتها از اصل تفکيک قوا
تفکیك قوای مطلق (رژيم رياستی) و تفکیك قوای نسبی (رژيم پارلمانی)
بعد از منتسکیو دو برخورد متفاوت با نظريات وی انجام گرفهت کهه ههر کهدام از آنهها
موجد رژيم ويژه مربو به خود گرديد .عدهای از جمله نويسندگان قهانون اساسهی 7181
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امريکا در توزيع متساوی حاکمیت در قوای سهگانهه بهه سهوی تفکیهك مطلهق قهوا روی
آوردند تا در سايه عدم مداخله دو قوه مقننه و مجريه در حهوزه ديگهری ،آزادی و امنیهت
شهروندی تأمین شود .به زبان ديگر ،نويسندگان قانون اساسی امريکا ،با توجهه بهه تجربهه
اختیار پارلمان انگلستان در وضع قوانین غیرقابل قبهول و نیهز اختیهارات محهدود اجرايهی
فرمانداران در دوره استعمار انگلستان ،و به منظور جلوگیری از تعدّی قهوای سههگانهه بهه
آزادیهای فردی و حقوق ايالتها ،به دنبال برقراری تعادل قهوا در قالهب تفکیهك قهوا از
يکديگر بودند ( .)Gicqel, 1991, pp. 283-284دسته ديگر را گمان بر اين بود که تفکیك
مطلق قوا نه عملی است و نه به مصلحت .زيرا تعیین حد و مرز دقیق و روشن بین اعمهال
اجرايی و تقنینی امکانپذير نیست و چون هر سه قهوه از يهك واقعیهت يگانهه کهه همانها
اعمال حاکمیت ملی است ،حکايت دارند ،لذا هر يك از ارگانهای ويژه سههگانهه جهز در
مسیر تکمیل کار آن ديگری نمیتواند گام بهردارد و مصهلحت نیهز ايجهاب نمهیکنهد کهه
رشته های طبیعی ارتبا را از میان نهادها قطع کنیم .پس به طرف نوعی همکهاری قهوا يها
به تعبیر ديگر تفکیك نسبی آن گام برداشتند .دو نوع رژيم مختلف که نمودار محسهوس و
ملموس اين دو طرز تفکر است عبارتند از :يك .رژيم رياستی مظهر تفکیك مطلق قهوا؛ و
دو .رژيم پارلمانی مظهر تفکیك نسبی قوا.

0

يك .رژيم رياستی :اين رژيم محصول انديشه تفکیك مطلق قواست .قوه مجريه را بهه
رئیس جمهوری میسپارند که خود بهرای مهدت معینهی بها رمی همگهانی برگزيهده
میشود .از سوی ديگر اعضای قوه مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه به وسیله مهردم و
برای مدت مشخصی تعیین میشوند .به زبان ديگر حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی
میکند :يکی برای انتخهاب متصهدی اصهلی قهوه مجريهه و ديگهری بهرای انتخهاب
نمايندگان قوه مقننه .از سوی ديگر هیچکدام از دو قوه نمیتوانهد دوره کهارکرد قهوه
مقابل را از راه انحالل يا سقو کوتاه کند .نه قوه مجريه قادر است پارلمان را منحل
کند و نه نمايندگان مردم در پارلمان توانايی آن را دارند که رئیس جمههور و وزرای
او را از کار برکنار نمايند .عنوان رياستی از اين حیث رايج شده اسهت کهه در نظهام
تفکیك انعطافناپذير قوا در آمريکا رئیس جمهور به مناسبت داشهتن نقهش دوگانهه
رئیس مملکت و رئیس قوه مجريه مهمترين کلید کاربردی نظام امريکاست و در راه
بردن سیاست و فرمان روايی بر کشور نقش درجه اول را بر عهده دارد.
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دو .رژيم پارلمانی :در کنار اصطالح تفکیك نسبی قهوا اصهطالحات همکهاری قهوا و
ارتبا بین قوا نیز در کتابهای حقوق اساسی به چشم مهیخهورد .زيهرا منظهور آن
است که ارگانهای مربو به قوای سهگانه بايد با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم
پیوند داده شوند و در عین تمايز کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند .در اين شهیوه
در پی آن نبودهاند تا دستگاهها و وظايف از يکديگر به طور کلی منفصل باشند و بهه
هر کدام سهمی از حاکمیت ملی را ببخشند تا بیتوجه به ساير ارگانها و وظايف به
انجام وظیفه بپردازند .در نظام تفکیك نسبی قوا اراده عموم يکباره ولی بهه درجهات
ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخسهتین بهه دسهتگاه يها اشهخاص ديگهر انتقهال
میيابد و در نهادها مستقر میگردد .در رژيم پارلمانی تکیه اصطالح بر واژه پارلمهان
است و اين امر تصادفی نمهیتوانهد باشهد زيهرا در ايهن رژيهم حاکمیهت از طريهق
انتخابات عمومی به نمايندگان مجلس يا مجالس مقننه سپرده میشود و از آن طريهق
در ساير تأسیسات جريان میيابد.
 .9-1رويکرد انتقادی به مباني نظری و انسانشناختي اصل تفکيک قوا
توجه به نقا ضعف و آسیب هر نظريهای بهويژه مباحث کالن کهه دارای آبهار فهراوان
علمی و اجرايی میباشند میتواند راههای جديد نظريهپردازی را هموارتر نمايد .در اين
میان نقد مبانی نظری و انسانشناختی اصل تفکیك قهوا بهه دلیهل اهمیهت خهاص آن از
جايگاه ويژهای در ادامه مباحث برخوردار است.
 .1-9-1مختصری در مباني فلسفي و انسانشناسي تفکيک قوا در دوران مدرن
به نظر میرسد مهم ترين دلیهل و فلسهفه سهیر جامعهه مهدرن اروپهايی و بهه تبهع ،اک هر
نظامهای حکومتی دنیا به سمت نظريه تفکیك قوا همان مبنای نظهری و انسهانشهناختی
ذکر شده يعنی فسادآور بودن تمرکز قدرت در نزد يك فرد يا نهاد است .اينکه آيها ايهن
پیشفرض صحیح است يا نه ،مهمترين سئوال اين قسمت است .پاسخ به اين سئوال در
ابتدا پرسش از مبانی نظری و انسانشناختی دوران مدرن را میطلبد کهه ايهن نظريهه در
بستر آن رشد نموده است .حقیقت آن است که اروپهای پهس از رنسهانس کهه ههر روز
بیشتر به سوی مبانی اومانیسم و سکوالريسم پهیش مهیرفهت و از طرفهی تجربهه تلهخ
خودکامگی پادشاهان و ارباب کلیسای قرون وسطی را به شدت احسهاس مهیکهرد ،در
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سیر معرفتی خود الجرم به نظريه جدايی دين و اخالق از سیاسهت و حکومهت منتههی
شد .چرا که هم تجربه ،تمرکز قدرت و اختیارات را فسادآور نشان میداد و ههم مبهانی
جديد کالمی و اخالقی جامعه اروپايی تعاريف خود را از اخالق ،معنويهت و بهه ويهژه
نهاد مذهب تغییر داده بود .مذهب و بايسهتههها و الزامهات آن امهری صهرفاص شخصهی و
مخت

حوزه فردی زندگی بشر محسوب می شد که مربو به ارتبها بنهده بها خهدای

خود بود .لذا مسلماص تعريف سیاست و حاکمیت و از طرفهی ايجهاد حکومهت و اعمهال
قانون بر پايه دين و اخالق مذهبی ه اجتماعی امری غیرقابل قبول مینمود .اين امر البتهه
ريشه در معارف مسیحیت و تفسیر علمای مسیحی از ارتبا امور دنیهوی و اخهروی يها
حضور دين و دينداران در ساحت حکومت نیهز دارد کهه در نهايهت در انسهانشناسهی
مدرن جلوهگر شده است و از مهمترين جلوههای آن نفی وجود و کارکرد انسان کامل و
اجتماع مبتنی بر رهبر دينی است.
به هر حال نظريه انسانشناختی مدرن مسیحی ه اروپايی با جهتگیهری ديهنگريهزی و
اخالقگريزی (اخالق مدون دينی و معنوی) محور اصلی نظريه تفکیك قوا در عصر هجهران
دين ،معنويت و معنا است .عدم امکان وجود انسانی که بتواند در برابهر تمرکهز قهدرتههای
مادی اين جهان بابت قدم بوده و منحرف نشود ،اصل اساسهی ايهن نظريهه اسهت .در اينجها
انسان به طور کلی دارای اين ضعف عمده تلقی میشود و اصوالص شاهد نفی نظهری و عملهی
وجود انسان کامل از طرفی و نفی مذهب و مکتب قابل اعتماد هسهتیم و لهذا تمشهیت امهور
الجرم بايد به قوای انسان معمولی و عقايد او سپرده شود ،پس تفکیهك قهوا بها تمهام مبهانی
معرفتی خود الزم و غیرقابل انکار میگردد .ريشه و تولد اين نظريه به ظاهر موجهه حقهوقی
به عنوان يك امر مطلق در تعريف حاکمیت ،به تغییر نگاه دوران مهدرن نسهبت بهه انسهان و
هستی برمیگردد که موجد زندگی و تمدنی نوين بوده است و به تبع شیوه اداره حکومهت و
تعريف قدرت و حاکمیت را نیز تحتالشعاع قرارداده است .لذا ريشهه انسهانشهناختی آن را
بايد در بايستههای مدرنیته و انسان مدرن پیگیری نمود.
 .5-9-1در تعريف مدرنيته و مباني انسانشناختي آن
منظور از تجدد و مدرنیته فرآيندی است که کمکم از قرن شانزدهم در اروپا آغاز شهد و
با ايجاد دگرگونیهای ژرفی ،شهرايط امهروز کشهورهای سهرمايهداری غهرب را تحقهق
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بخشید .روند مزبور ،کند و آهسته ،خودجوش و ناخودآگاه ،تأبیر پذيرفته از آرمانههای
عصر روشنگری (به لحاظ نظری) و بدون الگوی عملی بود .به طوری که میتوان آن را
نتیجه تخمیری تدريجی فکری ،فلسفی ،تاريخی ،اجتمهاعی و دورهای طهوالنی از گهذار
دانست (اخوان منفرد ،7787 ،ص  .)797با وقوع مدرنیته در اروپا و سپس فراگیر شهدن
آن در کل عالم دوران جديدی از زندگی بشر آغاز گرديد .دو ويژگهی اصهلی را کهه در
خواص مدرنیته نهفته است میتوان در دو کلمه خالصه کرد« :انسان غربی» ايهن انسهان
نه تنها چون گذشته خود را بنده خدا نمی داند بلکه انتظار بردگی از سهوی خهدا را نیهز
دارد (جاويههد ،7780 ،ص  .)18بههرای مدرنیتههه ويژگههیهههايی برشههمردهانههد .از جملههه:
«اومانیسم ،راسیونالیسهم (عقهلگرايهی) ،لیبرالیسهم و اصهالت منهافع فهرد ،دموکراسهی،
ناسیونالیسم ،نسبیت فرهنگی و ارزشهای اخالقی و پلورالیسهم (تک رگرايهی)» (اخهوان
منفرد ،7787 ،ص  .)070در تمدن غرب که بر پايه مدرنیته شکل گرفته است ،به لحهاظ
معرفتی و تاريخی ،انسان غربی در ساحت معرفت ،خدا را ناديده گرفت و در واقع ايهن
حذف خدا وجه تمايز مدرنیسم با ديدگاههای معنوی و خدامحوری است که تا قبهل از
آن همواره محور تمدنهای بشری بوده است .مدرنیسم در عصر حاضر بها بحهرانههای
متعدد به ويژه بحران معنا ،معنويت و بیهويتی در تعريف انسان مواجه شده و لذا خه
عصر حاضر خ معنای انسانی است .اين در حالی است که نزديك به نیم قرن است که
متفکران معتقدند سخن گفتن از اصول مدرنیته اساساص بی معناست ...و بنابراين مدرنیته را
بايد سنتی جديد نامید ( .)Rosenberg, 1962, p. 143از طرفی رفع اين بحران میسهر
نیست جز با محوريت مذهب و ديهن و اسهتخراج انديشههههای کهارکردی در تعريهف
دوباره انسان ،اجتماع و حاکمیت از آنها ،تا بحران معنا که زايیده انسانشناسهی مهدرن و
حذف ايده انسان کامل است حل شود .بدين ترتیب حقوق عمومی و حکومهت نیهز بهر
پايههای اصیلتری استوار میشوند و اطالق نظريه تفکیك قوا و مفاسهد آن ههم تعهديل
می گردند .اين امر به دلیل تحول مبانی فلسفی و شناختی قدرت ،منجر بهه شهکلگیهری
گفتمانی متفاوت از گفتمان غربی میشود (عمید زنجانی ،بیتا ،ص .)091

مفزولی 7میگويد که اين دوره ،نه دوره اعجاززدايی به تعبیر ماکس وبر ،و نه خروج يها

سرشکستگی دين به تعبیر مرسل گوشه 3بلکهه عصهر بازگشهت بهه اعجهاز و اعتقهاد اسهت
) .(Maffesoli, 2005, N. 73, p. 14قدرت معنابخشی و منابع معنابخش تنها اديهان هسهتند.
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معنابخشی در دستگاه معرفتی بشر با حالت تضادگونهای همهراه اسهت کهه غالبهاص بهین عهالم
مادی و معنوی وجود دارد و «فقط از عهده انسهان کامهل برمهیآيهد چهرا کهه انسهان کامهل
میتواند با جمع اضداد در وجود خود ،معنابخشهی کنهد» (فیهاض ،7780 ،ص  .)7از طرفهی
نظريه انسان کامل غالباص متعلق به اديان است به ويژه اسالم و مذهب تشیع .در نتیجه با توجهه
به بیانات قبلی ،مسلماص اسالم و تشیع پتانسیل و ظرفیت تئوريك الزم جههت پهر کهردن خه
نظريهپردازی در عصر حاضر را خواهد داشت که حاصهل آن نیهز نويهد حرکهت بهه سهمت
نظريه های بومی تمدنی و تأبیرگذاری و قدرت روزافزون عملی خواهد بود که در نهايت بهه
ايجاد و تقويت حاکمیتی مبتنی بر انسانشناسی اسالمی منجر میشود.
 .5انسان از منظر اسالم و مباني انسانشناسي اسالمي
در اين فصل الزم است به ارائه ديدگاههای خود در باب انسانشناسی اسالمی بپهردازيم
تا پايههای نقد و بحث خود را شفاف و روشن نموده و انگاره تحلیل نههايی را بهر ايهن
مبنای نظری استوار سازيم.
 .1-5نگاهي به انسانشناسي و ضرورت آن
چنانکه از نام آن پیداست« ،انسانشناسی» علمی است که وظیفه شناخت انسان و تبیهین
ويژگیها و خصوصیات او را به عهده دارد .يکی از ضرورتهای انسانشناسی موفقیهت
نظام های اجتماعی در برآوردن نیازههای مهردم اسهت .امهروزه سهاختارها و نظهامههای
اجتماعی و در ذيل آن نظامهای حکومتی و سیاسی خواهناخواه وظیفهه پیشهبرد زنهدگی
انسانها و برنامهريزی ،مديريت و ساماندهی آن را به عهده دارند .چنانچه اين نظامها از
تعريف درست و جامعی در خصوص انسان برخوردار باشند و نیازها ،مصالح و اههداف
اصیل و حقیقی او را بشناسند میتوانند در انجام اين وظیفه موفق عمل کنند و ههر چهه
در اين شناخت نق

و کاستی داشته باشند کامیابی خود و افراد تحت تکفل خهود را از

دست خواهند داد .از سويی ديگر بايد اشاره نمود کهه انسهانشناسهی خاسهتگاه و مهادر
علوم انسانی است و در صورتی که مسائل اين علم بهدرسهتی تحلیهل و تبیهین نشهود و
پاسخهای مطرح شده در قبال پرسشهای اصلی معطوف به انسهان از کهارآيی ،صهحت،
دقت و جامعیت کافی برخوردار نباشد ،اين کاستیها به حوزة علوم انسانی هم سهرايت
خواهد کرد و در نتايج و نظريات آنها ابر خواهد گذاشت.
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 .1-1-5علم انسانشناسي
اگر با نگاهی به تاريخچة شناخت انسان پیش رويم ،میتهوانیم انسهانشناسهی را چنهین
تعريف کنیم« :مجموعهای علمی و معرفتی کهه ابعهادی از وجهود انسهان يها بخشهی از
انسانها را بررسی و تبیین مینمايد ».انسان موجودی پیچیده و دارای ابعاد متعدد اسهت
که دو بعد اصلی مادی ه جسمانی (فیزيولوژيك )0و غیر مادی دارد و بعد دوم خود بهه
دو ساحت روانی (سايکولوژيك )6و روحانی يا معنوی (اسپیريتوآل 1يها مهورال )8قابهل

تفکیك است .حال انسانشناسی کدام ابعاد از انسان را میکاود؟ در چهه مقطهع زمهانی؟
در چه موقعیت مکانی؟ با چه روش معرفتی؟ در چه سطحی و تا چه حهد از جزئیهات؟
و پرسشهای ديگر همگی اين پرسشها حول اين محور میگردد که انسهان چیسهت و
چگونه موجودی است و موجهب شهده اسهت انسهانشناسهی شهاهد دسهتهبنهدیهها و
تقسیماتی در درون خود باشد.

 انسانشناسی فلسفی :در انسانشناسی فلسفی بها روش عقالنهی و تفکهر و اسهتدالل
منطقی و فلسفی فارغ از زمان و مکان به شناخت انسان مبادرت میشود.

 انسان شناسی عرفانی :عرفان به نحهو خهاص راجهع بهه انسهان و حهاالت درونهی و
معرفتی او بر اساس روش تزکیه نفس و رياضت کندوکاو میکند و در سطح کالن و
فارغ از زمان و مکان به تحقیق میپردازد.

 انسانشناسی تجربی :در اين نوع انسانشناسی با استفاده از روش تجربی کهه مبتنهی
بر مشاهده و مطالعات میدانی و موردی است دربارة انسان شناخت حاصل میشود.
 .5-1-5انسانشناسي ديني ،امتيازات و ضرورتها
دين با روشی عقلگرايانه ه همچون فلسفه ه و درونگرايانه ه همچون عرفان ه به تعريهف
انسان پرداخته است؛ با اين تفاوت کهه تعقهل و معرفهت درونهی و رازآلهود آن متکهی بهر
آموزههای پیامبری است که با خالق انسان در ارتبا بوده و تعريف خهود از انسهان را بهر
اساس آنچه آفرينندة انسان اظهار داشته بنیان نهاده است .دين تمامی ابعادی را کهه فلسهفه
و عرفان مطمح نظر داشتند ،دربردارد و عالوه بر آن مفاهیمی چون نیاز و مصلحت انسهان
را نیز دنبال میکند .همچنین فقط در سطح کالن به انسان نگاه نکرده و جزئیات زنهدگی و
حیات او را نیز مطرح و پیگیری کرده است .ضمن آنکه دين نیز به زمان و مکهان زنهدگی
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انسان اهمیت چندانی نداده و بیشتر بر اشتراکهای انسانها در طهول تهاريخ و در سراسهر
جهان تمرکز يافتهه اسهت .داليهل ايهن کهه چهرا از میهان انهواع انسهانشناسهی بهه سهراغ
انسانشناسی دينی آمدهايم را میتوان به طور خالصه چنین برشمرد :يك .روش عقالنی و
شهودی دين؛ دو .محتوای الهی دين؛ سه .پرداختن به سطوح خرد و کالن در دين؛ چههار.
جامعیت نگاه دين؛ و پنج .همهجانبهنگری متعادل در دين.

9

 .5-5انسانشناسي اسالمي
از آنجا که اسالم مدعی است آخرين دين الهی است میبايهد در بهر دارنهده همهه مايحتهاج
انسان و تمامی نیازمندیهای او تا آخرين روزی باشد که انسانی به زنهدگی ادامهه مهیدههد.
بنابراين ،انسانشناسی در پرتو اسالم از اين جهت نیز ضرورت خود را نمايان میسازد.
 .1-5-5انسان در نگاه اسالمي
در اسالم علمی به نام انسانشناسی وجود ندارد .اين در حالی است که اسالم برای انسهان
اهمیت فوقالعادهای قائل بوده و پس از خداوند ،هیچ موضوعی در اين دين بهه اهمیهت و
ارزش انسان نمیرسد .به همین دلیل سراسر آموزهها و معارف اسهالمی مشهحون از بیهان
احکام ،وظايف ،حقوق و مقام انسان است و در اساس اسالم خود را در خهدمت رشهد و
تعالی انسان میداند .در نگاه اسالم انسان بنده خدايی است کهه او را خلهق کهرده و همهه
دارايیهای او را در اختیارش نهاده است .از ديگر سو ،اسالم ابعاد مختلف زنهدگی انسهان
را همگام با يکديگر پهیش بهرده و از زيهادهروی و کوتهاهی در مهورد ههر يهك از آنهها
خودداری کرده است؛ در اسالم انسان نه موجودی فطرتاص پست و بهیارزش تعريهف شهده
است و نه ذاتاص محور و مرکز امور جهان .آزادی و کرامت انسان در ابعاد فهردی و جمعهی
حفظ و تضمین شده و سهم انسان و اراده و اختیهار او در سرنوشهت خهويش بهه همهراه
نقش ساير پديدههای عالم از جمله تقدير الهی متناسهب و بهه انهدازه لحهاظ شهده اسهت.
عقلگرايی و علمآموزی به همان اندازه مورد تأکید است که ايمان و عبوديهت و معنويهت
و عرفان در همان سطح از اهمیت قرار گرفته که کار و تالش اجتماعی.
 .5-5-5ويژگيها و اصول مهم درباره انسان از ديدگاه اسالم
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اصل اول .انسان موجودى است مرکب از جسم و روح و مرگ انسان به معنهاى فنهاى
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او نیست «بم انشاناه خلقا آخر» (سوره مؤمنون  /آيه .)73
اصل دوم .هر انسانى با فطرت پاک و توحیدى آفريهده مهى شهود پیهامبر اسهالم(ص)
مىفرمايد« :ما من مولود اال يولد على الفطره» (توحید صدوق ،ص .)777
اصل سوم .انسان موجودى است مختار و انتخابگر «انا هديناه السبیل اما شاکرا و امها
کفورا» (سوره انسان  /آيه .)7
اصل چهارم .انسان مىتواند خوب را از بد تمیز دهد و نیز از اختیهار و انتخهابگهرى
برخوردار است« .فقل هل لك الى ان تزکى و اههديك الهى ربهك فتخشهى» (سهوره
نازعات  /آيات .)79-78
اصل پنجم .انسان به حکهم اينکهه از نهور خهرد و موهبهت اختیهار برخهوردار اسهت،
موجودى مسئول است «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤوال» (سوره اسراء  /آيه .)73
اصل ششم .هیچ انسانى بر ديگرى مزيت و برترى ندارد مگر از طريق کماالت معنوى
که از آن برخوردار است« .يا ايها الناس انا خلقناکم من ذکر وان ى وجعلنهاکم شهعوبا
و قبائللتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم» (سوره حجرات  /آيه .)77
اصل هفتم .ارزشهاى اخالقى ،که در حقیقت اصول انسهانیت بهوده و ريشهه فطهرى
دارند ،اصولى بابت و جاودانهاند.
اصل هشتم .اعمال انسان ،گذشته از اينکه در سراى ديگر پاداش يا کیفر دارد ،در ايهن
جهان نیز خالى از پیامدهاى خوب و بد نیست« .و لهو ان اههل القهرى آمنهوا واتقهوا
لفتحنا علیهم برکات من السماءو االرض ولکن کذبوا فاخذناهم بما کهانوا يکسهبون»
(سوره اعراف  /آيه .)96
اصل نهم .پیشرفت و عقبگرد امتها ناشى از عللى اسهت کهه صهرفنظهر از برخهى
عوامل بیرونى ،عمدتاص ريشه در عقايد و اخالق و رفتار خود آنان دارد.
اصل دهم .تاريخ بشر آينده روشنى دارد و به تعبیر قرآن کريم صالحان ،حاکمان زمین
خواهند بود « و لقدکتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض يربها عبهادی الصهالحون»
(سوره انبیاء  /آيه .)710
اصل يازدهم .انسان از ديدگاه قرآن کريم از کرامتهى ويهژه برخهوردار اسهت ،تها آنجها کهه
مسجود فرشتگان قرار گرفته است« .و لقهدکرمنا بنهی آدم و حملنهاهم فهی البهر و البحهر
ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم على ک یر ممن خلقنا تفضیال» (سوره اسراء  /آيه .)11
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اصل دوازدهم .حیات عقالنى انسان از ديدگاه اسالم جايگاه ويژهاى دارد ،زيرا برتهرى
و مالک امتیاز انسان از ساير حیوانات به قوه تفکر و نیروى خهرد او اسهت« .الهذين
يذکرون اهلل قیاما و قعودا و على جنوبهم و يتفکرون فی خلق السموات و االرض ربنا
ما خلقت هذا باطال» (سوره آل عمران  /آيه .)790
اصل سیزدهم .آزادیهاى فردى در اسالم مشرو به اين است که با تعهالى معنهوى او
منافات نداشته و نیز مصالح عمومى را خدشه دار نسازد.
اصل چهاردهم .يکى از مظاهر آزادى فردى در اسالم اين است کهه در پهذيرش ديهن
اجبارى نیست« .ال اکراه فی الدين قدتبین الرشد من الغى» (سوره بقره  /آيه .)006
 .9-5انسان كامل
آنچه از ديدگاه انتقادی به مبانی انسانشناسی مدرن گفته شد برمیآيهد کهه از مهمتهرين
نقا ضعف و خه آن رويگردانهی از توجهه بهه حضهور و نقهش معصهوم در عرصهه
اجتماعی و رهبری او به عنوان انسان کامل است که در اسالم به آن توجه ويهژه شهده و
بحث واليت و رهبری جامعه و نظام حکومت بر پايه آن قرار گرفته است .لهذا در ايهن
قسمت مختصری از نگاه اسالم به جايگاه انسهان کامهل بهه عنهوان محهور حاکمیهت و
حکومت و تبیین نظريه تفکیك قوا از منظر اسالم ارائه میشود.
 .1-9-5سيماى انسان كامل و جايگاه آن
در ابتدا قابل ذکر است که آنچه در ادبیات عرفانی و معرفتی بزرگان اهل تشیع و عارفان
مشهور جهان اسالم با تعبیر انسان کامل آمده است و در اين مقاله هم مدّنظر قرار گرفته
شان و جايگاه معصومین(ع) است که حقیقت انسان کامل هستند.
شناخت انسان از دو منظر صورت میگیرد :توصیفى و توصیهاى .از منظهر نخسهت
به چیستى ،ويژگىها و صفات بالفعل انسان توجه مى شود و از منظهر دوم بهه توانهايى،
استعداد ،انسانیت انسان .اين که انسان چه بايد بشود و به يك معنا انسان کامل کیست؟
در باب سیماى انسان کامل از ديدگاه عرفاى مسلمان و با ادبیات رايج به طور کلى
در ابتدا بايد گفت :تعبیر لطیف انسان کامل را اولین بار محىالدين عربى مطرح کردنهد.
ابنعربى در تعريف انسان کامل مىگويد :آن گاه که خداى سبحان ،خواست خود را در
کون جامع مشاهده نمايد ،انسان کامل را به عنوان روح عالم و آينه تمهام نمهاى هسهتى
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آفريد ،و اين کون جامع که انسان کامل و خلیفه الهى نامیده مىشود ،موجودى است که
خداوند متعال به واسطه او به سوى عالم خلقت نظر کرده و آنها را مورد رحمت خهود
قرار مىدهد .پس انسان کامل براى عالم مانند نگین انگشترى اسهت کهه محهل نقهش و
عالمتى است که خزانه هستى به واسطه او حفظ مىگردد ،از اين رو ،او را خلیفهه حهق
نامیده است ،زيرا خالق هستى در سايه وجود او ،جههان و جهانیهان را حفهظ مهىکنهد.
بنابراين ،عالم هستى تا آن هنگام که انسان کامل در آن وجود دارد حفظ خواهد شد.

70

جايگاه انسان کامل در نظام هستى از اين منظهر عبهارت اسهت از * :انسهان کامهل
محل مشية اهلل * انسان کامل آينه تمام نماى حق * ظهور خالفت الهى در انسان کامهل:
هو الذى جعلکم خالئف فى االرض * .معیت و احاطه علمى انسان کامل بر عالم که از
خواص و آبار واليت است * .تجلى واليت الهى در انسان کامل کهه امیهر مهؤ منهان در
مقام و منزلت اهل بیت فرموده است :و لهم خصايص
ص

قاا اليةصاة (ابهنعربهی،7768 ،

.)770-709

 .5-9-5معصوم به عنوان انسان كامل و رهبری جامعه
از آن چه در تمام نوشتار درباره اوصاف و کماالت انسان و انسان کامهل بیهان شهد ،بهه
خوبى مىتوان استنبا کرد که به يقین واژه انسان کامل ،تعبیر ديگرى از انسان معصهوم
است ،زيرا اوصاف و کماالت وجودى که براى انسان کامل مطرح شده ،هرگهز در غیهر
انسان معصوم امکان تحقق ندارد .از طرفی گذشته از جايگاه قدسی و معرفتهی معصهوم
بايد توجه داشت که همین جايگاه و صفات او را رهبر و راهبر جامعه و شئون ههدايت
حکومت را بر او فرض قرار میدهد .لذا از همین جهات است کهه معصهوم حهاکم نیهز
هست و از اختیارات خاصی در اداره جامعه و برقراری حکومهت و عهدالت برخهوردار
است .چراکه با اوصاف ذکر شده تنها او و هر آنکه او برشمرد میتواند به اذن الههی بهه
عنوان مصداق انسانشناسی اسالمی و انسان مدّنظر اسالم حکومت قابل اطمینهان داشهته
باشد ،تا انسانها بتوانند اختیارات را به او و نماينده او بسپارند .در بخش بعهد مکهانیزم
ظهور و تجلی مبانی انسانشناسی اسالم در اداره حکومت و نسبت آن با نظريه تفکیهك
قوا بررسی خواهد شد.
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 .9مباني انسانشناختي حاكميت اسالم و اصل تفکيک قوا
اين فصل به عنوان فصل نهايی شامل بررسی تطبیقهی اصهل تفکیهك قهوا در حاکمیهت
اسالم و مبانی انسان شناختی آن است.
 .1-9سير تطور تفکيک قوا در جهان اسالم
قبل از ارائه مباحث نظری در تحلیل انسانشناختی اصل تفکیك قوا که در ادامه خواههد
آمد ،الزم است تا سیر تطور تفکیك قوا در جههان اسهالم (معاصهر) بهه شهکل تهاريخی
بررسی شود.
 .1-1-9تطور تفکيک قوا در جهان اسالم :تاريخ و انديشه مسلمانان
در ديدگاه اسالمی ،با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیهت ،ايهدة تفکیهك قهوا بهه
صورتی که در انديشههای غربی آمده است ،مطرح نیست .بنها بهر مبهانی اسهالم نظريهه
مبتنی بر اينکه يك حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین مهیباشهد قطعهاص مهردود
است و از طرفی مردم نیز مگر در محهدوده تفهوي

شهده از جانهب شهرع ،سرچشهمه

اصلی قانونگذاری به شمار نمیآيند .دو اصل محوری در بینش اسالمی عبارت است از:
يك .حاکمیت مخصوص خداست و هیچ انسانی بالذات حق تسلط بر ديگری را ندارد.
دو .خدا منبع قانونگذاری است و هیچکهس در ايهن کهار شهريك او نیسهت .بنهابراين
پذيرش حاکمیت يك فرد يا گروه بر ديگران بايد مبتنی بر دلیل باشد؛ ههمچنهانکهه
مفهوم «قانونگذار بشری» نیز مفهومی مجازی است و به جعل قوانین اشاره نمیکند،
بلکه منظور از آن دستیابی به احکام الهی اسهت (رک .بهه مهودودی7981 ،م ،صه
18-11؛ مصباح يزدی ،7718 ،ج  ،7ص

.)070 ،718

در زمان پیامبر قانونگذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود .در واقهع پیهامبر
در مقام آورنده دين ،احکام الهی را به مردم مهیرسهاند و چهون از جانهب خهدا سهخن
میگفت شائبه خطا يا هر گونه دوری از حق درباره آن حضرت وجود نداشت( .گیهب،
 ،7761ص 37ه .)00با وفات پیامبر ،امت اسالمی در مهورد جانشهینی وی دچهار تفهرق
شد .شیعیان به استناد احاديث گوناگون معتقد شهدند جانشهین پیهامبر امهامی اسهت کهه
همچون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور اسهت (ابهن خلهدون7980 ،م ،صه

-036
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 .)000بديهی است در اين نظريه اساساص مسئله تفکیك قوا مطهرح نبهوده اسهت؛ در نظهر
مسلمانان ديگر که اهل سنت و جماعت خوانده شدند نیز خلیفه دارای اختیارات کامهل
و بیقید و شر است و قدرت مطلق وی غیرقابل تقسهیم يها توزيهع بهود (عبهدالرازق،
7918م ،ص  ،)70ولی اين تلقی با پايان يافتن خالفت خلفای نخستین کم رنهگ شهد و
در زمان حکومت امويان و عباسیان به دلیل گسترش قلمرو اين حکومتها و تمهاس بها
تمدنهای ديگر ،برخی از نهادهای اداری در کنار خلیفه پديد آمد و از حوزة نفوذ مادّی
و معنوی خلیفه تا حدود زيادی کاسته شد (فَیْرَحی ،7718 ،صه

 .)798-797البتهه در

سطح نظری ،خلیفه همچنان رئیس قوا تلقی میگرديد.
اصطالح و مفهوم تفکیك قوا در ادبیات سیاسی جديد جوامهع اسهالمی در اواسهط
قرن نوزدهم رايج شد .سه حادبه بهیش از ههر عامهل ديگهر ،در عطهف توجهه علمها و
متفکران جهان اسالم به اين موضوع سهم اساسی داشت :نخست حملة ناپلئون به مصر؛
دوم اصالحات محمدعلی پاشا در مصر؛ و سوم تجربه «تنظیمات» در حکومهت ع مهانی
(بلقزيز ،0110 ،ص

 .)01-00از نخسهتین انديشهمندان شهیخ رفاعهه رافهع طهطهاوی

(متوفی  )7817 /7091بود که تأبیر آرای منتسکیو در آرا و انديشههههای وی بهه خهوبی
نمايان است .وی حکومت را مرکزی میدانست که سه شعاع از آن میتابد که عبارتنداز:
قوه قانونگذاری  ،قوه قضائیه و قوه مجريه( .به نقل از عوض7788 ،ق ،ص .)713
حسن البنا انديشمند مصری و بنیانگذار و رهبر جمعیت اخهوان المسهلمین نیهز بها
اشاره به قانون اساسی و نظام نمايندگی ،آنها را ايدههايی اسالمی میشمارد .وی معتقد
است که ما در زندگی معاصر خويش ،نظام نمايندگی را از غرب گرفتهايم ولی پايهههای
اين نظام با پايههايی که اسالم برای حکومت مقرر داشهته اسهت منافهاتی نهدارد و نظهام
حکومتیِ مبتنی بر قانون اساسی که الزمه آن تفکیك قواست نزديکترين شکل حکومهت
به اسالم است (البنا ،بیتا ،ص .)776
در برابر اين آرا ،انديشمندانی نیز هستند که مفهوم تفکیك قوا را که از لهوازم نظهام
دموکراتیك است ،نپذيرفتهاند .اين عدم قبول در میان اک ر اين انديشهمندان بها اصهطالح
«حاکمیت» همراه شده است؛ مودودی بنیانگذار آموزه حاکمیت بهه معنهای اسهالمی آن
است .از ديد وی مشروعیت دولت اسالمی بر پايه مفهوم حاکمیت خداوند قهرار دارد و
حکومت و قانونگذاری مخت

اوست و به ناچار به ايجاد يهك طبقهه سیاسهی ه دينهی
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(تئوکراتیك) می انجامهد کهه بهه دلیهل نماينهدگی خداونهد ،از قهدرت وسهیع و مطلقهی
برخوردار است (مودودی ،7981 ،ص  .)11سیدقطب نیهز بها تلقهی خهاص خهويش از
حاکمیت ،از انديشههای متفکران مسلمانِ پیش از خهود و سهیر تحهول آنهان در جههت
تحکیم قانون اساسی و نظام نمايندگی و ايجاد نظام سیاسی بر پايه شورا فاصله گرفهت.
وی میان سیاست و دين انطباق کامل برقرار میکند و قائل بهه دولتهی دينهی اسهت کهه
مشروعیت خود را نه از جامعه بلکه تنها از دين میگیرد (بلقزيهز ،0110 ،صه

-018

 . )019فرجام اين رمی مخالفت بها دموکراسهی و همهة مقتضهیات آن از جملهه تفکیهك
قواست که به ايدة حاکم برتر الهی باز میگردد (سیدقطب ،7997 ،ص .)77
 .5-1-9تطور تفکيک قوا در جهان اسالم :تاريخ و انديشه ايرانيان
در ايران نیز از اواخر قرن سیزدهم(ه ق) اصالحگران تحت تهأبیر آمهوزه تفکیهك قهوا و
حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند .میهرزا مَلکَهم بها تهیهه نخسهتین طهرح
غیررسمی قانون اساسی در ايران بهه ذکهر ويژگهیههای «سهلطنت معتدلهه» پرداخهت و
تفکیك قوای مجريه و قانونگذاری را به صورت «مجلهس وزرا» و «مجلهس تنظیمهات»
مطرح کرد (میرزاملکم ،7701 ،ص

 .)01-70اين مباحث مقدمهه تأسهیس مشهروطیت

در ايران شد.
از سوی ديگر علما و فقهای شیعه در پی آشنايی با مفاهیم مذکور به بررسی مبهانی
دينی آنها پرداختند .گفتنی است بنا بر ديدگاه کالمی و فقهی شیعه امر قضها اساسهاص بهر
عهده مجتهدان و متفقهانِ مأذون از جانب مجتهدان است و قوه قضائیه غیرمبتنی بر ايهن
اصل ،مشروعیت ندارد .قانونگهذاری نیهز در مفههوم غربهی آن حجیّهت نهدارد مگهر در
محدودهای که شارع معیّن کرده است .به تعبیر ديگر خاسهتگاه قهانون در نظهر علمها بها
خاستگاه نظری آن در غرب تفاوت ماهوی دارد .در چنین زمینهای طرح مسئله تفکیهك
قوا به عنوان يکی از لوازم دولت جديد ،با واکهنشههای سهلبی و ايجهابی همهراه شهد.
محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه االمه و تنزيه المله توضیح میدهد که حکومت امهانتی
غیردائم در دست حاکم اسهت کهه در آن مهردم نهه مللهك حهاکم بلکهه شهريك وی در
قدرتاند و اين شراکت مستلزم پاسخگويی صاحبان قدرت است (نائینی ،7767 ،ص
 .)70-77به نظر نائینی يکی از وظايف الزمه اداره امور تجزيه قوای مملکت است تا هر
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يك از شعب وظايف خود را تحت ضابطه و قانون صحیح علمی منضبط کهرده و اقامهه
آن را با مراقبت کامل در عدم تجاوز از وظايف مقرر به عهده کفايت و درايت مجريهان
در آن شعبه بسپارد (نائینی ،7767 ،ص  .)770ابوطالب بهبهانی نیز با تفکیك قائل شهدن
بین قوه مجريه و مقننه و ضرورت آن معتقد است که «ههر قهدر دول منظمهه در افتهراق
اين دو سعی کنند ،در ترقهی و رفعهت و مکنهت دولهت و ملهت از سهايرين پیشهترند»
(بهبهانی ،7781 ،ص  .)063شیخ فضلالله نوری از مخالفان مشروطه بیشترين اعتهراض
را به تأسیس قوه مقننه داشت .از نظر او امور شرعی يعنی الفتا و صدور احکام قضايی و
استنبا احکام کلیه و امور عامه بر عهده نايبان امام زمان(عج) يعنی فقیهان است و حال
آنکه از جمله مواد مشروطه تقسیم قوای مملکت به سه شهعبه اسهت .اوّلهی قهوه مقننهه
است و اين بدعت و ضاللت مح
(نوری ،7767 ،ص

است زيرا در اسالم برای احدی تقنین جايز نیست

 .)773-777در قانون اساسی مشروطیت ايران و متمم آن تفکیهك

قوا به نحو خاصی مطرح شده است .اصل  08اين قانون قوا را همیشه از يکديگر ممتهاز
و منفصل معرفی میکند و در عین حال شاه را هم در قوه مجريه هم در قوه مقننه دارای
حق میشمارد .به عالوه به رغم اختیارات محهدودی کهه بهرای شهاه در قهانون اساسهی
مشروطیت در نظر گرفته شده است برخی اختیارات شاه (مانند اختیار انتصاب نیمهی از
نمايندگان مجلهس و اجهازه انحهالل دو مجلهس و همچنهین اختیهارات او در انتصهاب
مقامهای عالی قوه قضائیه) باعث مخدوش شدن تفکیك قوا شده است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايهران کهه بهر
پايه نظريه واليت فقیه شکل گرفته نیز شکلی از نظام تفکیك قوا با تعبیهر اسهتقالل قهوا
پذيرفته شده و تبیین کننده شکل حکومت جمهوری اسالمی ايران است( .اصهل  )01در
میان انديشهمندان ايهن دوره محمهد بهاقر صهدر در نظريهه «خالفهت مهردم بها نظهارت
مرجعیت» نظامی را معرفی میکند که دارای سه قوه حاکمه است و در آن هیچ مرجعهی
باالتر از رمی مردم و فراتر و ناظر بر اين سه قوه وجود نهدارد و مهردم خلیفهه خهدا بهر
روی زمیناند .مردم در قوه مقننه ايهن نظهام نقهش بیشهتری دارنهد و وظیفهه فقهها تنهها
تشخی

حکم است نه موضوع و در احکامی که فقیهان اخهتالفنظهر دارنهد ،مجلهس

میتواند فتوايی خاص را انتخاب کند .همچنین احکام متغیر منطقهالفراغ (محدودهای که
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شارع قانون گذاری در آن را به مردم سپرده است) نیز به عنوان قانون از سهوی مجلهس
وضع میشود (صدر ،بیتا ،ص

.)00-00

آيتاهلل منتظری نیز در نظريه واليهت فقیهه خهود تفکیهك قهوا را از نظهر اجرايهی
میپذيرد .به نظر او معنای واليت اين نیست که امام يا ولیِّ فقیه شخصهاص متصهدی تمهام
اعمال و مسئولیتهای حکومتی شود ،بلکه در عین اينکه او مسئول و مکلف تمام امهور
و قوای سهگانه در حکومت است ،قهوای سههگانهه يهاریدهنهدگان وی در ايفهای ايهن
وظیفهاند و او به منزله رمس مخرو است (منتظری7377 ،ق ،صه

 .)00-07بهه نظهر

محمدتقی مصباح يزدی تنها راه مبارزه با مفاسد (بهويژه استبداد) وجود نههادی در رمس
حکومت است که دارای تقوا باشهد .بهه عهالوه وجهود او بهرای رفهع ناهمهاهنگیهها و
پیشگیری از تداخل تصمیمات و بروز اختالف بین قوا ضروری است .بها ايهن حهال از
آنجا که فعالیتهای حکومتی از تنوع فراوانهی برخوردارنهد ،او تفکیهك قهوا را از بهاب
رويکرد اجرايی آن میپذيرد (مصباح يزدی ،7718 ،ص

.)708-706

در هر حال ،با وجود ولی فقیه در رمس نظام جمهوری اسالمی اين نظهام بها نظهام
کالسیك غربی تفاوت ماهوی دارد .به همین دلیل به نظهر محمدحسهین بهشهتی کهه در
مجلس خبرگان تدوين اولین قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران نقهش مهؤبر داشهت،
مناسبترين نام برای اين نظام« ،نظام امت و امامت » است که با هیچيك از عناوينی کهه
در کتابهای حقوق اساسی يا حقوق سیاسی آمده است ،قابل تطبیهق نیسهت (بهشهتی،
 ،7718ص .)70
 .5-9تفکيک قوا در حاكميت اسالم
بررسی نظرگهاه اسهالمی در تفکیهك قهوا و ترتیبهات حاکمیهت در جامعهه اسهالمی بها
محوريت انسان شناسی اسالمی را در دو عنوان کلی مطرح مهیکنهیم :اول مبهانی نظهری
تفکیك قوا در حاکمیت اسالم ،دوم جايگاه اصل تفکیهك قهوا در حکومهت اسهالمی و
مبحث واليت فقیه.
 .1-5-9مباني نظری تفکيک قوا در حاكميت اسالم
اسالم دينی است دارای رويکرد غالب اجتماعی که حتی فردیترين امور معنوی نیهز در
آن جنبه اجتماعی و گروهی به خود می گیرد .مسهلماص چنهین رويکهردی جهز بها ايجهاد
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حاکمیتی بر مبنای اسالم قابل ايجاد و تداوم نمیباشد .از طرفهی بايهد اذعهان نمهود کهه
يکی از مهمترين ويژگی های ساختار قدرت ،حکومت و حاکمیت در اسالم ابتنای آن بر
وجود رهبری عادل و معصوم است که جز او کسی حق حکومت بر سهايرين را نهدارد.
چرا که حکومت و قدرت در اسالم مبتنی بر واليت اهلل است که به صهورت تکهوينی و
تشريعی به ولی خدا که در درجه اول پیامبر و معصومین هستند ،واگذار میشود تا آنها
نیز نه برای خود بلکه به عنوان نمايندگانی واليت اهلل را در زندگی بشر جاری و سهاری
نمايند و انسان را بدينوسیله به سهعادت برسهانند .لهذا مههمتهرين تفهاوت دو نظرگهاه
اسالمی و غربی آشکار میشود .ساختار معرفتی مدرن در تفکیك قوا که مبنهای تعريهف
آن پیشفرض قراردادن عدم امکان وجود و حضور انسانی است که از تمرکهز قهدرت و
اختیارات سوءاستفاده نکند ،در مقابل ديدگاه کالمی و انسهانشهناختی اسهالم کهه دقیقهاص
بالعکس با پیشفرض لزوم حضور انسانی که میتوانهد تمهام اختیهارات و قهدرتهها را
بدون سوء استفاده در اختیار داشته باشد ،بنا شده است.
حال جای دارد اين سئوال به نحو جدی مطرح شود که در حکومهت اسهالمی آيها
قدرت لزوماص بايد چند تکه شده و برای جلوگیری از سوءاستفاده رهبر بايد جبراص تهن بهه
تفکیك قوا با مبنای فلسفی آن داد؟ با عنايت به مطالب پیش گفته پاسهخ واضهح اسهت.
در حکومت اسالمی ،با حضور ولی معصوم به هیچ وجه اصهل تفکیهك قهوا بها فلسهفه
خاص آن مطرح نمی شود ،چرا که اصوالص وقتی رهبری معصوم و عادل به عنوان ولهی از
جانب خداوند منصوب باشد ،فرض و واجب است که همه اختیارات با طیب خاطر بهه
او سپرده شود تا با توان کافی به هدايت قطعی بشهر بپهردازد و حکومهت را بهه سهامان
برساند .لذا حاکمیت و قدرت اسالم بر اين مبنای اخالقی و معرفتهی بهه کلهی مخهالف
اصل تفکیك قوای فلسفی میباشد .چرا که اصوالص «انسان کاملگرايی» محور عمهده ايهن
ديدگاه و مقصد نهايی آن محسوب میشود .حال سهئوال ديگهر ايهن اسهت کهه آيها در
مراحل اجرايی و به عنوان ابزار و روش نیز نمیتوان در هیچ ساحتی از ساحات اجتماع
و حکومت به تفکیك وظايف قانونگذاری ،اجرايی و قضايی پرداخت؟ به عقیده شههید
اول در کتاب شريف «الدروس» پیامبر دارای چههار شهأن مهیباشهد :يهك .شهأن تبلیه
(دريافت و ابالغ وحی الهی)؛ دو .شأن زعامت و حکومت؛ سه .شأن قضاوت؛ و چههار.
شأن شخصی (الدروس الشرعیه ،شهید اول).
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توجه به سیره پیامبر و امام علی(ع) و ساير معصومین تا حهدودی مهیتوانهد مؤيهد
اين نظر باشد که اصل تفکیك قوا در سطح رهبری به هیچ وجه پذيرفتهه شهده نیسهت،
لکن در سطوح پايین تر و در میان کارگزاران اجرايی به عنوان شهرح وظهايف مختلهف،
متناسب با نوع کارها و وظايف محوله نوعی از تفکیك اجرايی امور ديده میشهود .لهذا
می توان گفت تفکیك قوا با تقرير دومی که از آن ارائه شد يعنی روشی کارآمد و تقسیم
کاری اجرايی متناسب با امور مختلف مورد نیهاز جامعهه و حکومهت ،امهری عقاليهی و
مبتنی بر واقعیات عینی است که در حکومت اسالمی نیهز در حهدود مشهخ

شهده آن

میتواند وجود داشته باشد.
 .5-5-9جايگاه اصل تفکيک قوا در حکومت اسالمي و مبحث واليت فقيه

19

مباحث پیرامون واليت فقیه را میتوان در دو قسمت زير ارايه نمود:
الف .منشأ واليت :در مبحث منشأ واليت سهئوال اصهلی آن اسهت کهه حهق واليهت و
تصرف و اختیارات و ...فقیه از کجا نشأت گرفته اسهت؟ در پاسهخ اجمهالی بهه سهئوال
مذکور صاحبنظران شیعه به دو دسته تقسیم شده و دو گونه پاسخ دادهانهد :قهائلین بهه
انتصاب و قائلین به انتخاب .از نظر قائلین به انتصاب ،تعیین حاکم و ولی حق خداسهت
و سمت واليت و سرپرستی را خدا م ل نمهاز و روزه جعهل مهیکنهد (جهوادی آملهی،
 ،7787ص  .)81و پذيرش مردم در مرحله اببات مؤبر اسهت نهه در مرحلهه ببهوت ...و
بیعت در فرهنگ تشیع عالمت حق است نه علت حق .بنابراين جريان واليت و امامهت
هرگز در محدوده امام و امت خالصه نمیشود بلکه گذشهته از آنهها پیونهد قطعهی بها
حاکم علی االطالق يعنی خدای سبحان دارد (جوادی آملی ،7787 ،ص .)769
از نظر قائلین به انتخاب از يك طرف ولیّ بايهد شهرايط الزم را داشهته باشهد و از
طرف ديگر اقبال مردم شر و نظهر مهردم تعیهین کننهده اسهت و مهردم قبهول نکردنهد
مشروعیت ندارد (خامنهای ،7761 ،ص

 .)77-70در تفهاوت ايهن دو نهوع واليهت از

جمله آمده است که :در واليت فقیه به مفهوم انشايی(انتخابی) فقیه وکیل سیاسهی مهردم
است و به نیابت از آنها اعمال واليت میکند؛ ولی فقیه در مفهوم انشايی بر کسانی کهه
او را به واليت برگزيدهاند واليت دارد و فقط فقیه انتخاب شده با رمی اک ريت ،بر مردم
واليت دارد نه همه فقهای عادل (صالحی نجفآبادی ،7767 ،ص

.)01-01
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ب .اعمال واليت :در اين قسمت پس از پذيرفتن واليت فقیه خواه در قالب انتصابی و
يا انتخابی پرسش اين است که واليت فرض شده برای فقیه چگونه بايد اعمهال شهود و
به چه شیوهای محقق گردد؟ آيا تمامی مظاهر و جلوههای واليت مسهتقیماص توسهط فقیهه
اعمال میشود؟ يا اين که فقیه میتواند در شهیوه اعمهال و اجهرای واليهت بهه تناسهب
مقتضیات عصر به هر طريق که ممکن است و يا مصلحت میدانهد و از جملهه در ايهن
عصر به شیوه (تفکیك قوا) مديريت نمايد؟ در صورتی که اصهل تفکیهك قهوا پذيرفتهه
شود استقالل اين قوا در برابر فقیه حاکم تا چه حد میباشد؟ و...
جايگاه اصل تفکیك قوا که مکانیسمی برای تعديل و اجهرای قهدرت و حاکمیهت
است باالصاله در بخش (اعمال واليت) و به صورت تبعی در (منشأ واليت) مهیباشهد.
البته تأبیر قبول مبنای «انتصابی» يا «انتخابی» در منشأ واليت بر مرحله بعدی کهه اعمهال
واليت و تفکیك قواست کامالص مشهود است .چنانچه اگر مبنا بر واليت انتصهابی باشهد
چون رمی و بیعت مردم اصالت ندارد گرچه ممکن است فقیهی قهوای سههگانهه قهانون
اساسی و ...را تنفیذ نمايد ،اما جايگاه ولی فقیه فوق قانون و فوق قوای حاکم بوده و لذا
میتواند قوهای را در صورت مصلحت تعطیل و اصولی از قهانون اساسهی يها مصهوبات
مجلس را به داليلی که در نظر دارد ناديده بگیرد و موقتاص يا دائماص تعطیل نمايد.
ولی اگر مبنای واليت انتخابی برگزيده شود؛ م ال همان فقیهه اگهر بخواههد بهدون
مشورت و شورا چنین دستوراتی را بدهد به واليتش لطمه وارد میآيد .با توضیحی کهه
در باب منشأ واليت انتخابی ذکر شد و با نکات اخیر میتوان به اين نکته رسهید کهه در
واليت انتخابی اگر قانون مصوب مردم با امضای فقیه بر تفکیك قوا صحه گذارده باشهد
خود اين قانون موضوعیت داشهته و همهه از جملهه فقیهه حهاکم موظهف بهه عمهل در
چهارچوب قانوناند و بدين وسهیله قهوای حهاکم در برابهر فقیهه تها حهد قهانونی دارای
استقالل میباشند .حاصل آن که پذيرش هر کدام از مبانی (انتصابی يا انتخابی) در منشهأ
واليت تأبیر زايدالوصفی بر مستقل يا غیرمستقل بودن قوای سهگانه دارنهد .اگهر مبنهای
واليت انتصابی پذيرفته شود قوای سهگانه چندان مستقل نیستند ولی اگر واليت انتخابی
مبنا قرار گیرد در چهار چوب قانون مورد تأيید ولی فقیه ،دارای استقالل عمل در برابهر
فقیه حاکماند.
بدين ترتیب بايد گفت تفکیك قوا در جمهوری اسالمی ايران تکنیکی است کهه از
جهت قانونی در اين مقطع پذيرفته شده و اگرچهه در جمههوری اسهالمی ايهران قهوای
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حاکم تحت نظر واليت امر فعالیت میکنند ولی در چارچوب وظايف قهانونی مختهار و
مستقل میباشند .تعبیر واليت مطلقه برای فقیه نیز به معنای مطلق العنان بودن برای ههر
گونه تصمیمگیری و معادل حاکم در نظريه «دولت مطلقهه» نیسهت زيهرا :اوالص .رهبهر در
برابر قوانین با ساير افراد کشور مساوی است (اصل يکصد و هفتم قانون اساسی)؛ بانیهاص.
مطلق بودن واليت در مقابل نظر آن علمايی است که حوزه واليهت فقیهه را در مسهايل
حکومتی و غیره محل اشکال میدانستند و تنها در حوزه (افتا) و (قضا) میپذيرفتنهد .بها
اين بیان واليت مطلقه فقیه با قوای سهگانهه بهر مبنهای واليهت انتخهابی ،در چهارچوب
قانونی داد و ستد و ارتبا دارد و نتیجتاص استقالل قوا با ايهن مبنها در محهدوده وظهايف
مقرر ،محفوظ میماند .اما بر مبنای واليت انتصابی از باب تفکیك اجرايی امهور جامعهه
که باالصاله بر ولی فقیه و رهبر مشروع فرض است ،میتواند رعايت گردد .لکن در ههر
حال در نظام اسالمی مبتنی بر واليت مشروع و نظريه انسانشناسی اسالمی که بهر ايهده
انسان کامل شکل میگیرد ،اصل حاکمیهت ،قهوا و قهدرت بها توجیههات خهاص اصهل
تفکیك قوای مدرن قابل تفکیك و استقالل نبوده و اعمال نمیگردد.
جمعبندی
ويژگی اصلی قانون اساسی کشور ما که جهت رسهیدن بهه حکومهت اسهالمی مطلهوب
طراحی شده ،وجود دو قاعده اصلی است که يکی بیشتر جنبه محتوايی و ديگری بیشتر
جنبه ساختاری دارد (اين تقسیم بندی جهت فهم بهتر مطلب است) .اول :قاعدهای که در
اصل  3قانون اساسی ذکر شده و آن لزوم ابتنای تمام قوانین و مقررات و ...بر احکهام و
موازين اسالمی و عدم مغايرت آنها با احکام اسالمی اسهت .دوم اصهل واليهت مطلقهه
فقیه و رهبری امت به وسیله فقیه جامعالشرايط (ولی فقیه) .در واقع با نگاهی عمیق بهه
سیر تطور نظريه حاکمیت و حکومت در اسالم از واليت معصوم تا واليت فقیهه معلهوم
میشود که اين شکل حکومت اسالمی در واقع الگوگیری شده از همان قالهب و شهکل
کلی حکومت اسالمی معصوم می باشد .چرا که در شکل حاضر نیهز اصهل قهدرت نهزد
فقیه جامعالشرايط تا زمانی که شرايط زعامت و رهبری را دارد به هیچ وجه مجزا نبهوده
و تفکیك نمی شود .از همین نظر رياست سه قوه نیز از ناحیه ولهی فقیهه در چهارچوب
قانون مورد تأيید (مستقیم يا غیرمستقیم) تنفیذ میگردد .لذا اصل تفکیك قوا با رويکهرد
کلی و فلسفی به هیچوجه در شأن رهبری فقیه عادل راه ندارد و او دارای شأن زعامهت
و قضاوت به طور کلی و مطلق است .از طرفی در مقام اداره امور ،رهبر شهئون خهود را
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به لحاظ اجرايی به کارگزاران تخصصی واگذار میکند .قهانون نیهز بهر مبنهای اسهالم و
موازين شرع وضع می شود که مکانیسم آن با وجود شورای نگهبان و اجتهاد و اسهتنبا
فقها معین شده است.
بنابراين انسانشناسی اسالمی و نظريه ابتنای قدرت در حاکمیت اسالمی بهر مبنهای
انسان کامل در اينجا نیز محور اصهلی و محتهوای عمهده سیسهتم حهاکمیتی کشهور مها
می باشد .بدين ترتیب و با اين تحلیل تطبیقی به خوبی میتوان موضهوع انسهانشناسهی،
دينگريزی و دينگرايی و بومیسازی نظريهات حهاکمیتی و حکهومتی ،از جملهه اصهل
تفکیك قوا را به فراخهور احهواالت مهذهبی ه اعتقهادی ،فرهنگهی و حتهی اقتصهادی و
اجتماعی جوامع مورد مشاهده و بررسی قهرار داد و خهود را از تقیهد بهیچهون و چهرا
نسبت به مسلمات و بابتات زمان ه که در واقع بیش از آن که حقیقهت باشهند ،در واقهع
اعتباريات و متغیرات ناشی از ديدگاههای خاص حاکم بر جهان هستند ه رهانیهده و بهه
الگويی متناسب رسید تا زمینه حرکت پويا و رو بهه جلهوی در مباحهث عمیهق حقهوق
عمومی هرچه بیشتر فراهم شود.
يادداشتها
 .7بر اساس اين نظريه ،قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم میگرديد و از استبداد مطلق هر يهك
از آنها جلوگیری میشد و هیچ نظر قاطعی درباره برتری يکی از اين دو وجود نداشت (مهك
لین ،7787 ،ص  003 ،071به بعد).
 .0برای مطالعه بیشتر درباره انواع رژيمههای سیاسهی رک بهه :قاضهی شهريعت پنهاهی،7780 ،
ص 719-713؛  ،7711ص .709-703

3. Maffesoli
4. Gauchet
5. Physiologic
6. Psychologic
7. Spiritual
8. Moral

 .9جهت مطالعه بیشتر ر.ک :مصباح يزدی7718 ،؛ جوادی آملی.7769 ،
 .71جهت مطالعه بیشتر ر.ک :صدر ،بیتا.
 .77جهت مطالعه بیشتر ر.ک :آيتاهلل سبحانیwww.akhlagh.porsemani.ir ،
 .70جهت مطالعه بیشتر ر.ک :ابن عربی.7768 ،
 .77جهت مطالعه بیشتر ر.ک :منصورنژاد ،بیتا ،شماره .77
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كتابنامه

ابن عربی ( ،)7768فصوص الحکم ،ترجمه محمدعلی موحد ،تهران :نشر کارنامه.
اخوان منفرد ،محمدرضا ( ،)7787ايدئولوژی انقالب ايران ،قم :انتشارات پژوهشکده امام خمینی.
ارسطو ( ،)7739سیاست ،ترجمه حمید عنايت ،تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.
افالطون ( ،)7781دورة آبار افالطون ،ترجمه محمدحسن لطفی ،تهران :نشر قوانین.
بلقزيز ،عبداله ( ،)0110الدوله فی الفکر االسالمی المعاصر ،بیروت :بینا.

بنا ،حسن (بیتا) ،مجموعه رسائل االمام الشهید حسن البنا ،بیروت :بیتا.
بهبهانی ،ابوطالب ( ،)7781منهاج العلی ،در رسائل سیاسهی عصهر قاجهار ،ترجمهه غالمحسهین
زرگرینژاد ،تهران :کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران .
بهشتی ،محمدحسین ( ،)7718مبانی نظری قانون اساسی ،تهران :بینا.
جاويد ،محمد جواد (« ،)7780جمهوری اسالمی و پسامدرنیسم» ،فصلنامه دانش سیاسی ،ش .7
جوادی آملی ،عبدالله ( ،)7787واليت فقیه ،بیجا :مرکز نشر فرهنگی.

خامنهای ،علی (« ،)7761حکومت در اسالم» ،در مجموعه مقاالت سومین کنفهرانس انديشهه
اسالمی ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی.
سههبحانی ،جعفههر 73« ،اصههل مهههم در انسههان از ديههدگاه اسههالم» ،منتشههر شههده در سههايت:
www.akhlagh.porsemani.ir
سیدقطب ( ،)7997معرکه االسالم و الرمسمالیه ،قاهره :بینا.
صالحی نجفآبادی ( ،)7767واليت فقیه حکومت صالحان ،تهران :مؤسسه خدماتی رسا.

صدر ،محمدباقر (بی تا) ،االسالم يقود الحیاه ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
همو (بیتا) ،خالفت انسان و گواهی پیامبران ،تهران :بنیاد اسالمی.

عبدالرازق ،علی ( ،)7918االسالم و اصول الحکم :بحث فی الخالفه و الحکومهه فهی االسهالم،
نقد و تعلیق ممدوح حقی ،بیروت :بینا.
عمید زنجانی ،عباسعلی (بیتا) ،مبانی انديشه سیاسی اسالم ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
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عوض ،لويس ( ،)7789-7788تاريخ الفکر المصری الحديث ،مصر :بینا.
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منتسکیو ،شارل لوئی دو ( ،)7711روح القوانین ،ترجمه علهی اکبهر مهتهدی ،تههران :انتشهارات
مجلس شورای اسالمی.
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