
 

  حقوق عمومي 
  از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالمي

  
  1بيژن بيدآباد

  
  
  

  چكيده
پردازيم. هرچند اين اصول در متون حقوق اساسي به  در اين مقاله بطور خالصه به اصول مبنايي قوانين اساسي مي

ات را به نظر عرفاي شامخين و در حد امكان ارجاع موضوع ختهخورد در اينجا با بيان شرحي ديگر به آنها پردا چشم مي
به اصولي نظير اصل حاكميت مردم، اصل محدوديت قدرت، اصل تساوي حكام در برابر قانون، اصل نمائيم.  معطوف مي

تفكيك قوا، اصل استقالل قوا، اصل توازن قوا، اصل برتري حكومت مركزي، اصل عام بودن قانون، اصل احترام به 
  مائيم كه هماهنگي و يكپارچگي و ارتباط اين اصول شاكلة قوانين اساسي است.ن قانون، چك و باالنس اشاره مي

  
  ، حكمت، عرفان، تصوف، اسالمعمومي، حقوق اساسي : حقوقهاي كليدي واژه

  
  

  مقدمه
باشد. لذا مبحث حقوق  ها و حقوق افراد و حكومت مي  تنظيم روابط افراد و حكومت نياز به تعيين حدود آزادي

سازد و ميزان اقتدار  وان مجموعه اصول و قواعدي كه حدود روابط حكومت با مردم را مشخص مياساسي به عن
كند به عنوان سند  هاي فردي را تعيين مي حاكميت را در مداخله در امور افراد مشخص و نتيجتاً ميزان مجاز سلب آزادي

  نمايد.  ياصلي و ميثاق اجتماعي بين افراد يك جامعه و حكومت نقش اساسي بازي م
هدف ما اين نيست كه به جزئيات مطرح در قوانين اساسي بپردازيم كه اين موضوع تفصيل زيادي  مقالهدر اين 

است. بلكه سعي خواهيم كرد كليات و اصول حاكم بر روح حقوق اساسي را مد  قالهطلبد كه خارج از حوصله اين م مي
سي نمائيم. مسلماً ورود به مباحث فلسفي در كليات حقوق اساسي نظر قرار دهيم و معيارهاي كلي در تنظيم آن را برر

كنيم تا حد الزم به اختصار به موضوع پرداخته و به اهم اصول مبنائي آن  خود نيز بسيار وسيع است ولي در اينجا سعي مي
  بپردازيم. 

ورهاي مختلف بيش از تشكيالت و سازمان قوا و حاكميت از مباحث مهم در حقوق اساسي است و تنوع آن در كش
  شويم. اين قلمرو وارد نمي بهاصول مبنائي در رابطه با حقوق و آزاديهاي فردي و ميزان اقتدار حكومت است. در اينجا 
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  قانون اساسي
در كاوشهاي خود در جنوب عراق يعني منطقه سكونت سومريان باستان موفق به يافتن  2»ارنست دو سارزك«
 3رسد. متون كشف شده مربوط به اوروكاگينا سال قبل مي 4300هان شد كه قدمت آن به ترين قانون اساسي ج قديمي

پادشاه سومري بود كه شايد اولين متون در حيطة قانونگذاري اساسي باشد كه حقوق و تكاليف اتباع، تكاليف و وظايف 
قواي حكومتي و... را روشن هاي دولتي،  دولت، روابط دولت و ملت، ساختار كشور، نظام حكومتي، اموال و اركان

سال پيش و  4050در  5توان از اورناما از جمله كدهاي قانون نوشته شده درباره حاكميت دولتها مي ،بعد از آن 4سازد. مي
پيش از  529و منشور كورش كبير سال  9و قانون دين موسي 8و كدهاي آسوري 7و هيتيت 6هاي همورابي در بابل نوشته

حاكم آتن  12قانون بسيار خشن دولتشهرهاي آتن را نوشت. سولون 11قبل از ميالد دراكو 621برد. در  نام 10ميالد در پرشيا
سال پيش از ميالد از اولين كساني بود كه بين  350پيش از ميالد قانون اساسي سولونيان را وضع كرد. ارسطو در  594در 

يا  14»كانون ال«ها  و پاپ 13ري روم باستان كانستيتيوشنقانون و قانون اساسي رسماً تفاوت گذاشت. قانون اساسي را جمهو
 438در سال  15وسط امپراتور تئودوسيوستقانون اساسي امپراتوري روم نخستين بار دستورات كتاب مقدس خوانند. 

كرد اي از قوانين را تدوين  ميالدي مجموعه 534در سال ) بيزانس(امپراتور روم شرقي  16تدوين گرديد. ژوستينيان يكم
ملهم از  ينيانواي ق شاهزاده ژاپني، مجموعه 17ميالدي، شوتوكو 604شود. در سال  كه منشاء قانون مدرن اروپا شناخته مي

توجه بيشتري به اخالقيات داشت. بخشهاي حقوقي قرآن كريم پس از مهاجرت رسول كه  تعاليم بودا ع تدوين نمود
وعه قوانين اسالمي براي اداره امور اجتماعي آن زمان مدينه ميالدي) مجم 622اكرم ص به مدينه در سال اول هجرت (

يل بزرگ سرخپوست آمريكاي شمالي بين سالهاي ادر ميان قب» قانون بزرگ صلح«يا  18»گاياناشاگوا«باشد. قانون  مي
پادشاه يا منشور بزرگ آزادي انگلستان توسط هنري سوم  19ميالدي تدوين گرديد. ماگنا كارتا ليبرتاتوم 1150و  1090

حكومت سلطنتي انگلستان را به حكومتي مشروطه تبديل نمود كه پادشاه را گرديد كه امضاء  1215در سال انگلستان 
حق  انكه پادشاه يا ديگراين بود ساخت. يكي از بندهاي مهم آن  قانون بر اراده شخص پادشاه مي به ترجيحوادار 
د. در ند و يا اموال كسي را مصادره نماينيا اعدام كنو داني، تبعيد را محكوم، زن احديبدون تشريفات قانوني  ندنداشت
هايي از احكام تورات و قوانين امپراتوري بيزانس، قانون  ميالدي، ابوالفضايل قبطي مصري، با تركيب بخش 1240سال 

شور به اجرا درآمد. ميالدي به حبشه (اتيوپي) وارد و به عنوان قانون اساسي ك 1450در سال  كه جديدي را تحرير كرد

 

 
  

2 - Ernest de Sarzec (1832-1901).  
3 - Sumerian king Urukagina of Lagash ca 
4 - Jeremy A. Black (2006), The Literature of Ancient Sumer. Translated by Jeremy A. Black, Graham Cunningham, Eleanor 
Robson, Gabor Zolyomi, Oxford University Press, 2006. 
5 - Ur-Nammu of Ur (2050 BC). 
6 - Code of Hammurabi of Babylonia 
7 - Hittite code 
8 - Assyrian code 
9 - Mosaic law 
10 - The commandments of Cyrus the Great of Persia. 
11 - Draco 
12 - Solon 
13 - Constitution 
14 - Canon Law 
15 - Codex Theodosianus. http://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Theodosianus  
16 - Justinian I. http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_Juris_Civilis  
17 - Prince Shōtoku 
18 - Gayanashagowa 
19 - Magna Carta Libertatum 
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در آمريكاي  21قانون مستعمره كنتيكتو  ميالدي به زبان التين نوشته شد. 1600در سال  20قانون اساسي سان مارينو
در تاريخ فلسفه اروپا،  22باشد. عصر روشنگري ميالدي، از اولين قوانين اساسي منسجم در غرب مي 1639شمالي در سال 

، 24، ولتر23رود. ديدرو  كار مي تر يعني عصر خردگرايي در سده هفده به ه طوالنيبراي سده هجدهم ميالدي و يا دور
اند. در عصر روشنگري اروپا و در نيمه آخر قرن هجدهم چندين  روسو، مونتسكيو، كانت از فيلسوفان عصر روشنگري

يه شد و رسميت يافت. ته 1788ر تدوين شدند. قانون اساسي اياالت متحده آمريكا در سال مؤثقانون اساسي مدرن و 
  ، جان الك، و شارل دو مونتسكيو، تاثير زيادي بر قانون اساسي اياالت متحده آمريكا داشته است. 25بيوس پلي نظرات

استحكام يك قانون اساسي به ثابت نگه داشتن اصول آن است. تعريف منتسكيو از قانون اساسي و نظرات مشابه، 
ها خارج كرد، تا با قوانين موضوعه و نظامات دولتي  اساسي را از وظايف پارلمان اصالح، تفسير و بازنگري اصول قانون

  26اصول قانون اساسي را تغيير داد مگر با تصويب مجلس مؤسسان و يا رفراندوم. توانن
حكومت كليسيا در قرون وسطي و تعصبات مذهبي رايج در آن زمان كه سبب شده بود دين اجتماع به عنوان دين 

تز محدود نمودن حاكميت كليسيا بروز كند.  تا از بطن تز حاكميت كليسيا، آنتي گرديدردم تحميل گردد سبب خدا به م
كرد كه كليسيا از  خود پشتيبان اعتالي كليسيا بود ولي منتقد حاكميت كليسيا نيز بود و انتقاد مي 27جان اف سالزبوري

نيز دربرگيرد. سالزبوري براي محدود كردن كليسيا قدرت خودش سوءاستفاده كرده و اصالحات بايد كليسيا را 
دارد كه اگر حكّام برخالف اصول قانون و عدالت جامعه  كند و در اصل مهمي ابراز مي حكمراني قانون را مطرح مي

حكومت كنند بايد از كارشان جلوگيري شود و اين كار وظيفه هركسي نيست كه با پادشاه برخورد كند بلكه بايد به نظم 
نيز در  28اسنگذاري نمود. سن توماس اكي هاي قانون اساسي را پايه تماع احترام گذاشت و اين امر قدمي بود كه پايهاج

كند. او تالش نمود تا منطق را با دين هماهنگ سازد و  قرن سيزده ميالدي در همين راستا سياست را از ديانت جدا مي
د كه هم مسيحيت پابرجا باشد و هم دنياي سياسي درخشانتري براي اي هماهنگ ساز اصول مذهبي و اجتماعي را به گونه

مورد نظر سن توماس بوده است و بطور  30آگوستين و همچنين نظرات سن 29اروپا بوجود آيد. سياست ارسطو و سيسرو
اخل كند كه قانون طبيعت هم ايمان و هم عقل و منطق را قرارداده و اين دو بدون تد خالصه اين مطلب را مطرح مي

كند. باالترين قانون را قانون اساسي الهي  توانند با هم همراه باشند. او چهار قانون در سلسله مراتب اهميت تعريف مي مي
داند كه يك قانون جاوداني است و آن براساس عقالنيت الهي است. در ذيل آن قانون طبيعت است كه خلقت و  مي

تر از آن سنت  يل آن قوانيني است كه در تعاليم پيامبران آمده است و پائينشود. و در ذ قوانين مربوط به آن را شامل مي
قراردارد كه ناشي از تجربيات انساني است. با اين شيوه بود كه عمالً قانون به عنوان محدود كننده قدرت حاكم و تعيين 

 

 
  

20 - Leges Statutae Republicae Sancti Marini 
21 - Colony of Connecticut 
22 - Age of Enlightenment 
23 - Diderot: Political Writings (Cambridge Texts in the History of Political Thought) by Denis Diderot, John Hope Mason, 
and Robert Wokler, Cambridge University Press, 1992. 
24 - François Marie Arouet Voltaire 
25 - Polybios 
26 - http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution   
27- John of Salisbury. See: Janet Coleman (2000), A History of Political Thought: From the Middle Ages to the Renaissance. 
Blackwell Publishing, Uk. 
28 - Saint Thomas Aquinas. See: Janet Coleman (2000), A History of Political Thought: From the Middle Ages to the 
Renaissance. Blackwell Publishing, Uk. 
29 - Marcus Tullius Cicero. See: Janet Coleman (2000), A History of Political Thought: From the Middle Ages to the 
Renaissance. Blackwell Publishing, Uk. 
30- Augustine of Hippo. See: Brown, Peter (1967). Augustine of Hippo. Berkeley: University of California Press 
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  حدود حقوق ملت مطرح گرديد تا سپس به تدوين قانون اساسي منتهي شد. 
  قانون اساسي در اصولي نظير موارد زير است:فلسفه طراحي 

 به معني اينكه حاكميت توسط يك قرارداد ضمني اجتماعي از مردم به حكومت اصل حاكميت مردم :
  منتقل شده و حكومت نماينده و وكيل ملت است.

 حساب و كتاب نيست و محدود به اراده مردم است  : حكومت قدرت محض و بياصل محدوديت قدرت
  نجش محدوديت قدرت حكومت قانون اساسي است.و مالك س

 هيئت حاكمه در مقابل وظيفه محوله به آنها از طرف مردم مسؤول اصل عدم برائت هيئت حاكمه :
  مطيع قانون در مقابل قانون پاسخگو باشند.همانند سايرين هستند و تك تك و اجتماع آنها بايد 

 ضايي و نظارتي بايد مجزا از هم باشند تا تباني در منافع : مقامات قواي تقنيني، اجرائي و قاصل تفكيك قوا
  صورت نگيرد. هرچند اين منافع مشروع هم باشند.

 دارد كه قوا در راستاي وظايف خود نبايد تحت قدرت قواي ديگر قرار بگيرند. : معين مياصل استقالل قوا  
 رت بايد از لحاظ نيروي كنترل : اركان و قواي اصلي يعني تقنين، اجرا و قضاوت و نظااصل توازن قوا

  يكديگر همه در حدود مساوي تعريف و تشكيل شوند تا بتوانند تعامل متوازن با يكديگر داشته باشند.
 به اين معني كه توافق ايجاد شده در تشكيل دول مركزي و محلي برتري و اصل برتري حكومت مركزي :

  اولويت با حكومت مركزي خواهد بود.
 يعني قانون همه افراد را بايد به يك ديد ببيند و قانون بايد براي عموم صادر شود.وناصل عام بودن قان :  
 االجرا است هرچند اين اصل عطف به ماسبق شدن قانون  : قانون وقتي وضع شد الزماصل احترام به قانون

 كند. را نيز منع مي
 تواند ناختيارات حكّام  تا ستها در تنظيمات حكومتي ا مكانيزم كنترلي عملكرد حكومت: چك و باالنس

  سبب تخطي آنان از وظايف محوله گردد. 
كنند. طرفداران  اصول فوق همگي عمالً حد و مرز و حدود و ثغور حاكميت دولت در جامعه را مشخص مي

يعني طرفداران برتري قدرت دولت همواره با اصول فوق توافق كمي دارند و در مقابل آنها  31نظريات اتاتيسم
  دارند كه دولت را بايد نه تنها محدود بلكه ارشاد نمود. قرار دارد كه ابراز مي 32ههاي ارشاد دولت يا ديريگيسمديدگا

  
  اصل حاكميت مردم

قرارداد اجتماعي كه ميثاقي بين جامعه و دولت است عمالً حكومت را نماينده و در مقام وكالت از طرف مردم قرار 
  پذيرد.  خود به دولت حكومت را بر خود مي داده و ملت با ايثار بخشي از حقوق

لغت ميثاق كه در اين مورد بسيار بجا و درست به «فرمايند:  مي 33اي تحت عنوان ميثاق با دولت در اين راستا در مقاله
كار رفته است، مرا تشويق كرد كه در مورد معناى دقيق و استعمال درست و بجاى اين لغت توضيحى بدهم. مواد قديمى 

 

 
  

31 - Etatism 
32 - Dirigism 

 . 191-196، 1381حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، ميثاق با دولت، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول،  -33
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قدر بود، قاعده فقهى مشهورى را در ماده  ترين فقها و حقوقدانان عالى ن مدنى ما كه محصول كار كميسيونى از عالىقانو
عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر «ذكر كرده و چنين گفته است:  183

دى و در سطح معمولى افراد را با لغاتى از قبيل عقد، عهد، قرارداد و توافقات عا» امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد.
ها طرف يك عقد باشند و  ها يا دولت كنند. اما وقتى طرفين عهد، افراد و اشخاص حقيقى نباشند و مثالً ملّت غيره ذكر مى

المللى امروز را  هاى بين نامه ه موافقتنمايند. كما اينك تعبير مى» ميثاق«يا كيفيت عهد در سطح بااليى باشد، از آن به لغت 
(ص) با  اكرم برند: ميثاق حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنى و سياسى و.... در مورد قراردادهاى پيغمبر با اين اصطالح نام مى
 واقع طرفين قرارداد فرد نبوده، بلكه دو جامعه مجزّا، يعنى جامعه مسلمين و گروه مشركين، بودند مشركين مكّه كه در

نَـُهم ميثاقٌ لغت ميثاق به كار رفته است:  َنُكم و بـَيـْ نَـُهم . يا آيه: 34ِاّال الَّذين َيِصلوَن ِالى قوٍم بـَيـْ َنُكم و بـَيـْ و ِاْن كاَن ِمْن قوٍم بـَيـْ
ما َفبِ شود:  تعبير مى» ميثاق«اى دارد، از آن به لغت  العاده همچنين در مواردى كه موضوع توافق و عهد اهميت فوق 35ميثاٌق.

ُقُضوَن َعْهَدالّلهو يا آيه  36نـَْقِضِهم ميثاقـَُهم َلَعّنا ُهْم و َجَعْلنا قـُُلوَبهم قاِسيًه. همچنين به تعهدى كه . 37ِمْن بَعِد ميثاقه   والَّذين يـَنـْ
ُهمگويند:  گيرد، نيز ميثاق مى گيرد و يا طرف ديگر از او تعهد مى يك طرف قرارداد به گردن مى ميثاقا  و َاَخْذنا ِمنـْ

ُهم ميثَاقا َغليظا. و قُلَنا َلهْم َال تـَْعُدوا ِفى؛ يا آيه 38َغليظا و همچنين قرآن  بنابر آنچه گذشت، در عرف 39السَّبِت َو َاَخْذنا ِمنـْ
شود كه به واسطه شأن طرفين، يا كيفيت تعهد مندرجه در آن، از اهميت  ادبيات زبان فارسى، ميثاق به قراردادى گفته مى

َقْد الوفا بوده، وفاى به عهد از مصاديق تقوى و از شرايط ايمان است  برخوردار است. وقتى عهود معمولى الزم خاصى
الرّعايه بوده و غير از طرفين  هاى مهم، الزم به طريق اولى ميثاق 40َافْـَلَح الُمؤمنوَن... والَّذين ُهْم ِألماناِتِهم و َعهِدِهم راُعون.

قدر در اخالق اسالمى مهم است  سازد. مسأله رعايت تعهد، آن در مراقبت از اجراى ميثاق ذينفع مىميثاق، سايرين را نيز 
ِاالّالَّذيَن عاَهْدُتم ِمَن الُمشرِكيَن ثُمَّ لم الرّعايه اعالم نموده است:  كه قرآن حتّى قراردادهاى منعقده با مشركين را نيز الزم

ُقُصوُكم شيئا... فَاَِتمُّوا ِالَ  ِتِهم ِانَّ الّلهيـَنـْ ، كه در اينجا رعايت عهد حتّى با مشركين را از 41ُيِحبُّ الُمّتقين   يِهم َعْهَدُهم الى ُمدَّ
مصاديق تقوا ذكر كرده و از طرف ديگر نقض ميثاق را در موارد متعدد (كه بعضى از آيات آن ذكر شد) تقبيح كرده 

در عنوان گزارش ياد شده بسيار بجا و درست است، » ميثاق«ن لغت است. با ذكر اين مقدمه، روشن شد كه به كار برد
نهايت آنكه هيأت حاكمه به طور كلّى (و نه فقط دولت به معناى اخص آن) طرف ميثاق با مردم قرار دارند. دولت به 

. اين ميثاق، بنا عنوان يك ركن و جزء از هيأت حاكمه، متعهد به وظايفى است كه در اين ميثاق براى او مقرّر شده است
حاكميت مطلق به «گويد:  قانون اساسى مى 56به اهميت مردم (يكى از طرفين ميثاق) شأن و عظمت خاصى دارد. اصل 

تواند اين  كس نمى جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ
 

 
  

  : مگر آنكه به قومى برسند كه بين شما گروه مسلمين و آن قوم ميثاقى باشد. 90سوره نساء، آيه  -34
  : و اگر از قومى باشد كه بين شما و آن قوم ميثاقى وجود دارد.92سوره نساء، آيه  -35
  هايشان را سخت كرديم. : به علّت آنكه ميثاق مقرّره را نقض كردند، آنها را لعن كرده و دل13سوره مائده، آيه  -36
  عهد خدايى را شكستند. : كسانى كه بعد از انعقاد ميثاق،25، سوره رعد، آيه »واو عطف«و نيز بدون  27سوره بقره، آيه  -37
  : و از آن پيغمبران، تعهد محكمى گرفتيم. 7سوره احزاب، آيه  -38
  : به آنها گفتيم به حرمت روز شنبه تجاوز نكنند و در اين باره از آنها تعهد محكمى گرفتيم.154سوره نساء، آيه  -39
  نمايند. هستند كه... و كسانى كه رعايت امانت و تعهدات خويش را مى: مسلّما مؤمنين رستگارند، آنان، كسانى  8ـ  1. سوره مؤمنون، آيات 40
اند... نسبت به آنان تا پايان مدت  اند و در رعايت قرارداد، كوتاهى نكرده : جز آن گروه از مشركين كه با شما قرارداد بسته4سوره توبه، آيه  -41

  ان را دوست دارد.قرار داد، مقرّرات عهدنامه را رعايت كنيد، خداوند پرهيزكار
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خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملّت اين حقّ خداداد را از طرقى كه  حقّ الهى را از انسان سلب كند يا در
مردم چون به استناد حاكميت ملّى و به اعتبار اينكه اين حاكميت را از خداوند تلقّى » كند. آيد اعمال مى در اصول بعد مى

و لذا در واقع خداوند است كه طرف قرارداد  اند شوند، ميثاقى منعقد كرده اللّهى در روى زمين محسوب مى كرده و خليفه
باشد. ملّت طى اين ميثاق، اعمال و اجراى حقّ حاكميت خويش را تحت شرايط خاصى به مقامات و  با هيأت حاكمه مى
فته كند تا به نمايندگى او، انجام وظيفه نمايند. طبق اين ميثاق، هر يك از مقامات، از باالترين مقام گر مراجعى واگذار مى

باشد.  اند و در مقابل ملّت نيز متعهد به رعايت ميثاق مى اى شده ها و متصديان مشاغل، متعهد به انجام وظيفه تا ساير ارگان
هيچ يك از مقامات حق ندارند از حدود وظايف خويش تجاوز كرده و عملى را كه در صالحيت او نيست انجام دهد و 

ايد. بديهى است قصور و تقصير يك فرد يا يك نهاد را مراجع صالحه ديگر بايد يا در انجام تعهدات خود كوتاهى نم
تخلّف را بزدايند، اما اگر مجموعه هيأت حاكمه به ميثاق خويش عمل ننمايند، گذشته از  مجازات كرده و احيانا اثر سوء

ُقُضوَن َعْهَد الّلهآنكه مصداق  صورت تكرار تخلّف، به ملّت اجازه مقابله به مثل و اعمال باشند در مىِمْن بَعد ميثاِقه    الَّذين يـَنـْ
خواهان  سازد كه ميثاق را زير پا نهد. رضاخان و خلف او، اگر به فريادهاى آزادى دهد و احيانا او را مجاز مى فشار مى

ثاق خويش كردند، ملّت به عهد و مي دادند و قانون اساسى را رعايت مى بزرگى نظير مدرس و مصدق و... گوش مى
ماند؛ ولى وقتى استبداد و اختناق از حد گذشت و حكومت در هر قدم لگدى به قانون اساسى زده خود را رها  بند مى پاى

از تعهدات قانون اساسى دانست، ملّت نيز به خود اجازه داد تا فسخ آن ميثاق را اعالم و سقوط رژيم را بخواهد و بر مبناى 
قانون اساسى نوينى را تصويب كند. ... همچنين مقدمه اعالميه حقوق بشر كه » رى اسالمىاستقالل، آزادى، جمهو«شعار 

نظر به اينكه پشتيبانى از حقوق بشر به وسيله يك نظام حقوقى، امرى «گويد:  به تصويب دولت ايران نيز رسيده است، مى
» قابل خودسرى و ستم، دست به شورش بزند.اساسى است تا انسان به فرجام وادار نشود كه به عنوان آخرين درمان در م

ها را از نقض ميثاق با مردم برحذر داشته است و در مقابل خودسرى و ستم و  كه نظر به همين قاعده كلّى، اجتماعى دولت
كند. از اين ميثاق بين حكومت و مردم در صدر اسالم به عنوان  ها را وادار به شورش مى شكنى حكومت، ملّت قانون

و    َاطيعوا الّلهگرفت و مردم نيز به مصداقِ  شد كه طى آن خليفه، تعهدى را در برابر ملّت به عهده مى نام برده مى »بيعت«
دانستند و اين بعد تعهد طرفين  خود را موظّف به رعايت بيعت و اطاعت از خليفه مى 42اَالْمِر ِمْنُكم، َاطيُعوا الرَّسوَل و ُاولى
(ع) پيشنهاد بيعت گرديد تا به كتاب خدا و سنّت رسول و سيره شيخين  دوم و تشكيل شورا، به على بود. بعد از قتل خليفه

 على هذا خالفت بر وى استقرار نيافت. را رد كرد و على» سيره شيخين«(ع) تعهد رفتار به  متعهد گردد و رفتار كند. على
دانست يعنى معتقد بود كه براى  خود را به بيعت مقيد مى(ع) با وجود واليت مطلقه و تامه الهى كه داشت، مقام عصمت 

حكومت بر مردم ملزم است شرايطى را كه در بدو خالفت و ضمن بيعت تقبل كرده است، رعايت نمايد و حتّى آن 
قبول كرد، نحو  سازد و لذا بيعت را رد كرد، ولى عثمان بيعت را به همان واليت مطلقه نيز وى را از بار اين تعهد آزاد نمى

اما بعد از استقرار خالفت خويش به شرايط مقرّره عمل نكرد و لذا مسلمين شورش كردند. شورش مردم عليه خليفه سوم 
كنندگان نيز مجاز به نقض بيعت  هذا بيعت ، عدول كرده است و على»بيعت«گفتند مشاراليه از  نيز به اين اعتبار بود كه مى

ل مورد ايراد و اعتراض قرار نگرفت، ولى از جهت اينكه اين نقض، منجر به قتل خودسرانه باشند. تا اين حدود استدال مى
هاى آزاد امروز، اين ميثاق و شرايط آن به صورت متن  وى شد، صرفا قتل او مورد اعتراض قرار گرفته است. در حكومت

مام افراد تابع آن باشند و هر منصبى را كند كه از آن پس ت گردد و ملّت با تصويب آن، قبول مى قانون اساسى عرضه مى
 

 
  

  االمرى را داشته باشد اطاعت كنيد. االمرى را كه از خود شما باشد يا از طرف شما سمت اولى : خدا و رسول و اولى 59سوره نساء، آيه  -42
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  »اشغال نمودند، وظايف مربوطه را طبق همان قانون انجام دهند.....
  

  اصل محدوديت قدرت
اين اصل برگرفته از اصل حاكيمت مردم است. يعني قدرتي كه در اختيار حكومت قرار گرفته طبق ضوابط و 

هاست  اعمال اين قدرت ملزم به رعايت همان ضوابط و ويژگيويژگيهايي مشخص تعيين و تفويض شده و حاكميت در 
كه براساس ارادة مردم طبق قانون اساسي كه در رأس و باالتر از كليه قواعد و قوانين حاكميتي قرار دارد بر دولت مقرر و 

  دولت محدود به اعمال قدرت در چارچوب همين ضابطه است. 
... «فرمايند:  مي 43تفكيك و استقالل قواى ناشيه از حاكميت ملّىعنوان اي تحت  در ارتباط با اين موضوع در مقاله

. نظريه حاكميت 1دانند:  تلفيق بسيار مناسب و جالبى است بين دو نظريه كه حقوقدانان غرب عادتا آن دو را متضاد مى
رفت و مستند بدان رئيس  ىهاى قبل از رنسانس و تحت نفوذ كليسا به معناى قدرت حكومت به شمار م الهى كه در نظام

. از سوى ديگر نظريه حاكميت ملّت كه مبناى حكومت را 2دانست.  حكومت قدرت خود را ناشى از خداوند و تقدير مى
گزينند و به آنان اجازه و اختيار  اى را به طور مستقيم يا غيرمستقيم برمى دانست: مردم عده از رأى مردم و اعتماد آنان مى

عمالً قدرت مردم و حاكميت ملّت ايران را مبناى  56معه را اداره كرده و بر آن حكومت كنند. اصل دهند كه جا مى
حاكميت مطلق بر «دارد:  داند و چنين مقرّر مى قدرت حكومت دانسته و اين نظريه را در عمل حاكم بر قانون اساسى مى

تواند اين  كس نمى خويش حاكم ساخته است. هيچ جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى
حقّ الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملّت اين حقّ خداداد را از طرقى كه 

انين و جمله اول اين اصل نظريه حقوقدانان دوران جديد كه تصميم ملّت را خالق قو» كند. آيد اعمال مى در اصول بعد مى
ـ و نه به عنوان   كند؛ ولى در عين حال او را به عنوان خليفه الهى و نيابت از اللّه داند، نفى مى مستقل در ايجاد مقرّرات نمى

كند. همچنين و از سوى ديگر با ذكر  مى» خداداد«داند و او را مأمور اعمال اين حقّ  مستقل ـ حاكم بر سرنوشت خود مى
تر از هر نظريه حقوقى ديگر تضمين  رعايت حقّ حاكميت ملّت را حتّى قوى» اند اين حقّ الهى راتو كس نمى هيچ«عبارت 

كند. ملّت اين حقّ الهى را توسط قواى حاكم  از مردم معرفى مى» سلب حقّ الهى«كرده و متجاوز به اين حقّ را مرتكب 
غيرمستقيم به اين اصل موجب تزلزل اساس نظام  زدن مستقيم يا كند. ... لطمه در جمهورى اسالمى ايران اعمال مى

گردد. در مكاتب حقوقى مختلف جهان نيز به اين مسأله توجه بسيارى شده و تمام مكاتب حقوقى در كلّيه مباحث  مى
هاى حقوقى دنيا اين  كنند به طورى كه امروز در تمام نظام خويش به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اين اصل استناد مى

ل تقريبا به عنوان بديهيات مورد قبول و عمل قرار گرفته است و ما براى اجتناب از تطويل و بحث از بديهيات بيش از اصو
شود، بدين جهت كه اختالف نظرهاى  هذا در اين زمينه نيز اختالفات نظرى و عملى ديده مى پردازيم. مع اين بدان نمى

رسد همگان مسأله  حكمى و مفهومى. به اين معنى كه به نظر مى موجود در اين زمينه موضوعى و مصداقى است نه
دانند و حتّى چنين تخطّى را درواقع مخالفت عمدى ـ و  تفكيك و استقالل قوا را قبول دارند و تخطّى از آن را جايز نمى

صحيح است يا تخطّى تلقّى دانند اما در اينكه چه عملى تخطّى است و اينكه آيا فالن اقدام  الاقلّ غيرعمدى ـ با نظام مى
  ...».نظر وجود دارد  شود، اختالف مى

 

 
  

قيقت، حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، تفكيك و استقالل قواي ناشيه از حاكميت ملي، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات ح -43
   .236-248، صفحات 1381چاپ اول، 
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شود و اين قانون ضمن طراحي نحوه تشكّل  اصل محدوديت قدرت در چارچوب قانون اساسي تدوين مي
هر ... مردم به : «44نمايند در اين راستا در مقالة زير بيان مي نمايد. تشكيالت و قوا، قدرت آنها را نيز تعيين و تحديد مي

جهت بايد در جريان امور قرار گيرند. عقايد مختلف را بشناسند تا باطل را طرد نموده، از حقّ پيروى و آن را تقويت 
نَـُهما فَِاْن بـََغْت ِاْحديُهما  فرمايد: نمايند. بنا به دستور آيه نُه سوره حجرات كه مى و ِاْن طائَِفتاِن ِمَن المؤمنيَن اقْـَتَتلوا فََاْصِلحوا بـَيـْ

(اگر دو گروه از مؤمنين با يكديگر جدال كردند، بكوشيد بين آنها ...  اُالْخرى َفقاتُِلوا الّتى تـَْبغى َحّتى َتفَئ ِالى َاْمرِالّله َعَلى
كند با تجاوزگر بجنگيد تا به  صلح برقرار شود؛ پس هرگاه ديديد يكى از آن دو گروه به ديگرى ستم و تجاوز مى

مردم موظّفند در اين تعارض عقايد و نظرات وارد شده، اعمال (و نه تنها اقوال كه موضوع  اطاعت امر خدا بازگردد)
گاه جانب حقّ را بگيرند و لذا دخالت مردم قهرى است و  تقاضاى سكوت است) رجال مملكت را ارزيابى نمايند و آن

ت در سرنوشت است و مقدمه واجب توان از آنان خواست وارد اين مباحث نشوند، زيرا اين بررسى مقدمه دخال نمى
  ...»واجب است. 

  
  عدم برائت هيئت حاكمهاصل 

گيرند و استثناء بر آنها وارد نيست و  براساس اين اصل كليه مقامات هيئت حاكمه تحت اعمال نظارت قانون قرار مي
آنها محول كرده مسؤل هستند و اي كه قانون از طرف ملت به  همة آنها بايد تابع و مطيع قانون باشند و در مقابل وظيفه

نبايد سلطه و قدرت ديكتاتور را با قدرت قانونى دولتمردان يا به «... : 46فرمايند دراين ارتباط مي 45بايد پاسخگو باشند.
عبارت ديگر قدرت قانون اشتباه كرد. زيرا قدرت قانون درست به عكس و در جهت مخالف قدرت ديكتاتور است. 

هاى مجاز مردم بوده و مظهر اعالى حاكميت ملّت است. قانون بايد بر همه حاكم باشد  ده آزادىكنن قدرت قانون تضمين
دهد كه خود آن حضرت  (ص) نشان مى  هاى صدر اسالم و سيره رسول اللّه و در مورد همگان يكسان اجرا گردد. داستان

قانون در مورد همه و خود آن بزرگوار  دانست و بعد از تشريع يك امر، قدرت نيز خويش را مطيع و تابع قانون مى
 11247گرديد. در تنظيم قانون اساسى ايران نيز با الهام از اين قاعده است كه اصل  يكنواخت و بدون تبعيض اجرا مى

در اجراى » رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى هستند.«دارد:  قانون اساسى مقرّر مى
گونه مجامله و مسامحه جايز نيست و براى اينكه قانون با قاطعيت اجرا شود الزم است متصديان امر اقتدار  ون هيچقان

قانونى داشته باشند، منتها هر يك با قيد مسؤوليت سنگين فقط در حدود صالحيت خويش اعمال قدرت نمايند نه اينكه 
رفته و از حدود قانون اساسى تجاوز كنند و االّ در داخل حدود ها را در انحصار خويش گ يك يا چند نفر خاص قدرت

قانون اساسى و قوانين مملكتى هر مرجعى بايد بتواند وظيفه خويش را با قدرت انجام داده و در آن مسير اعمال قدرت 
 

 
  

هاى زمان جنگ. مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي،  حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مظلومي به نام قانون اساسي، تعيين مجازات -44
  62-69، صفحات 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، 

، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات »كند؟ چرا؟ معرفي نمي هيچكس مسؤول را«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، نگاه كنيد به:  -45
، مجموعه »نامه انتقاد به دادستان كل كشور«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، و همينطور به:  .19-22، صفحات 1381حقيقت، چاپ اول، 

  .58-60، صفحات 1381مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 
، صفحات 1381، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، »فرهنگ استعماري«اج دكتر نورعلي تابنده، حضرت ح -46

184-180 . 
  »رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.«چنين نوشته شده است:  107در بازنويسى قانون اساسى در ذيل اصل شماره  -47
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  »كند بدون اينكه از هيچ مقام يا شخصى هراس به دل راه دهد.
  
  تفكيك قوااصل 

ها به ارسطو و افالطون بر  و نقش آن در سازماندهى و تقسيم وظايف كالن حكومت سابقه نظريه تفكيك قوا
گانه ارسطو با قواى  نمايد؛ البته قواى سه گانه را براى اولين بارتعريف مي ، قواى سه48گردد. ارسطو در كتاب سياست مى
هايى دارد. با اين حال در آثار  تاى كه امروزه در قوانين اساسى كشورها پذيرفته و تعريف شده است، تفاو گانه سه

حكماى يونان نقش قواى مختلف در حكومت متناسب با مشى فلسفى و سياسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته 
است. اما آنچه امروزه از آن به عنوان اصل تفكيك قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سياسى قرار دارد، 

  دهم ميالدى است.آورد قرون هفدهم و هج دست
به تعيين وظايف و اختيارات قدرت  51و ولف 50، پوفندرف49در مكتب حقوق فطرى و افرادي نظير گروسيوس

  پردازند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظيفه يا اختيار براى حكومت قائل بودند: سياسي مي
  ) قوه مقننه1
 ) برقراري مجازات براي ضمانت اجراي قوانين2 

 يه) قوه قضاي3 

 ) جنگ و صلح و انعقاد قراردادهاي بين المللي4 

 ها ) برقراري و وصول ماليات5 

 ) تعيين وزرا و كاركنان زيردستان آنها6 

 ) تنظيم تعليمات عمومي7 

شد، چرا كه در ديدگاه ايشان لزوماً يك  جدا كردن اين نوع وظايف از يكديگر خالف فرمانروايى در نظر گرفته مى
اه مركزى بايد پيوند الزم را بين امور و وظايف مختلف برقرار نمايد تا هماهنگى كه الزمه حاكميت نفر يا يك دستگ

پردازد. ولي چون حاكميت را تقسيم ناپذير  نيز به طرح پنج تا شش مظهر حاكميت مي 52ژان بدناست از بين نرود. 
رآمده و ناشي از قوه مقننه دانسته كه بايد عمال در اين شناسد، بقيه مظاهر حاكميت را ب داند و قوه مقننه را مادر قوا مي مي

(متحده) بايد از يكديگر جدا شوند. قوه  53نظر جان الك سه قوه مقننه، مجريه و فدراتيو به قوه و زير نظر آن گرد آيند. 
هاى  ره فعاليتالمللى است؛ مواردى كه امروزه در زم جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بين ندار اعال متحده عهده

را خارج از عملكرد  ءآورد چرا كه امر قضا هاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاييه نمى قوه مجريه قرار دارد. الك در نوشته
داند. در كتاب روح القوانين مونتسكيو درباره لزوم تفكيك قوا در حكومت يعني تفكيك  سياسى و مناسبات قدرت مى

 

 
  

  .1349ترجمه حميد عنايت، چاپ دوم: شركت سهامي كتابهاي جيبي، ارسطو، سياست،  - 48
49 - Hugo Grotius,The Rights of War and Peace: Including the Law of Nature and of Nations, Translated by A. C. Campbell, 
Contributor David J. Hill, Published by Adamant Media Corporation, 2001.  
50 - Samuel Pufendorf (1632-1694). An Introduction to the History of the Principal Kingdoms and States of Europe. 
Translated to Euglish from the original High-Dutch. The Eighth Edition, Published by B. Took, Dan. Midwinter, and T. 
Ward. 1719 Original from Oxford University. 
51 - Erik Wolf, The rule of law. Translated from the German by John C. Campbell. In: Alan Richardson (2007) Biblical 
Authority for Today, Read Books. 
52 - Jean Bodin (1530–1596). See: Julian H. Franklin (ed.), Jean Bodin. Aldershot, Ashgate, 2006. International Library of 
Essays in the History of Social and Political Thought. 
53 - Federative. 
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هاي مونتسكيو از مطالعه نهاد سياسي  راند. آموزه يي از يكديگر به تفصيل سخن ميقواي قانونگذاري، قضايي و اجرا
انگستان و بويژه از انديشه سياسي جان الك ملهم شده است و نتايج آن را بروشني در تشكيل قانون اساسي آمريكا در 

روح «ونتسكيو در مقدمه كتاب م .توان ديد مي 1814و نروژ در سال  1791و قوانين اساسي فرانسه در سال  1787سال 
دهد كه چه نسبتي بايد ميان قانون با ديگر عوامل مهم سياسي و اجتماعي در نظر گرفته شود. او معتقد  شرح مي» القوانين

بود هر قدرتى نياز به حد و مرز دارد، زيرا قدرت، بنابر طبيعت، ميل به سركشى دارد و بنابراين بايد آن را محدود كرد. 
گرديد. براى آنكه از  يب خصوصيت توازن و تعادل قوا به عنوان عنصرى اساسى در نظريه تفكيك قوا مطرح مىبدين ترت

هاى حكومت طورى تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند و البته براى  قدرت سوء استفاده نشود بايد دستگاه
در يك جا متمركز نگردند تا اركان و نهادهاى حصول اين منظور الزم است قوا از يكديگر متمايز و منفك گردند و 

حاكميت بتوانند همديگر را محدود و كنترل نمايند، ضمن اينكه امور حكومت به خوبى تمشيت پذيرد. از سوي ديگر 
براى اعمال حاكميت واحد، تمركز و هماهنگى اساسي است و از طرف ديگر تجميع و وحدت قوا موجب مشكالتى 

  ور تفكيك قوا است. گردد كه خالف منظ مى
داراي اهميت زيادي است، مونتسكيو ميان تقواي اخالقي و تقواي ديني و  54»روح القوانين«اصل تقوا در كتاب 

است. مفهوم آزادي و يا » وطندوستي و برابري خواهي«شود. منظور وي از تقواي سياسي  تقواي سياسي تفكيك قائل مي
باشد. بنابراين قوانيني كه آزادي را تامين و تضمين كنند و مانع استفاده  سي ميفقدان آن در هر جامعه در بررسي وي اسا

هاي سياسي و نيز مايه وطندوستي و برابري ميان ملت به حساب  از قدرت عليه شهروندان شوند، ضامن اصلي تداوم نظام
كردن آزادي در  نهد. يعني با نهاديرس كردن آزادي در قانون مي نهيند. و از اين نتيجه گيري اساسي به لزوم نهاديآ مي

توان به ثبات نظام سياسي، و تحكيم وطن دوستي و برابري  قانون و تدوين يك قانون اساسي مبتني بر آزادي مي
شهروندان رسيد. مونتسكيو توجه به عوامل ديگري نظير فرهنگ ملتها و آداب و رسوم و شرايط اقليمي كشور، مذهب، 

شود كه در قانونگذاري بايد در نظر  نامد را نيز يادآور مي رهنگي كه مجموعه آنها را روح ملي ميتاريخ، عادات و ارثيه ف
يا كارا باشد.  تواند استوار و گرفته شوند. وي معتقد است كه نظام سياسي و قانوني بدون توجه به اين روح ملي نمي

محتاط بود. زيرا چنين نيست كه با كمك قوانين و  مضاف بر اين در كوشش براي تغيير روح ملي ملتها بايد فوق العاده
سياست بتوان هويت و روح ملي را بطور سريع و همه جانبه دگرگون نمود. مونتسكيو در اين زمينه اينگونه استدالل 

مورد پذيرش قرار نگيرد،  -تا آنجا كه مخل ديگري نباشد -كند كه اگر آزادي و رفتار مردم طبق ميل دروني شان  مي
اندازه بزرگ ميان فضايل و رذايل را  كند كه بيان فوق نبايد فاصله بي رود. البته او تأكيد مي عه رو به بهبودي نميجام

با چنين ديدگاهي   و چنين دركي براي قانونگذاري بر اساس روح و هويت ملي بي اندازه مهم است. ناچيز جلوه دهد
هاي سياسي و نهادهاي  اي است كه طبق آن نهاد كتب سياسي تازهگذار يك م توان گفت كه در واقع مونتسكيو پايه مي

گيرد، اما  رسد سرچشمه مي اجتماعي از هم مستقلند. نظريه تفكيك قوا براساس اين انديشه سياسي كه به ارسطو مي
، قدرت كشد. وي معتقد است كه براي پرهيز از استبداد مونتسكيو براي بار نخست آنرا بر اساس عقل و تجربه پيش مي

نهادهاي جدا از هم تجزيه شود و تفكيك سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه  شكلحكومت بايد از راه چند قوه يا دستگاه به 
داند و نه واضع آن و از  شمرد. مونتسكيو برخالف هابز رئيس حكومت را مجري قوانين مي را اساس سالمت حكومت مي

اصل تفكيك  .ب ملت مظهر آن است بر دولت و قوه قضاييه تقدم داردنظر مونتسكيو حق حاكميت ملي كه مجلس منتخ
 

 
  

 منتسكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، چاپ خانه مجلس. -54
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قوا نخستين بار در قانون اساسي آمريكا و پس از آن در قانون اساسي فرانسه به رسميت شناخته شد و از آنجا به ديگر 
  56راه يافت. 55هاي كانستيتسيوناليست نظام

قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران گنجانده شده  اصل تفكيك قواى حكومت در: «57فرمايند در اين ارتباط مي
گانه كالسيك اضافه شده است و آن شوراى نگهبان  است. در اين قانون براى اولين بار قوه ديگرى نيز به قواى سه

رود. گرچه بعضى مدعى هستند  باشد كه ترمزى در برابر حاكميت مطلقه قوه مقنّنه (در قوانين كالسيك) به شمار مى مى
هاى اسالمى باالخص شيعى به طور روشن آثار اين تفكيك ـ بخصوص مسأله  صل تفكيك قوا جديد است اما رويها

دهد... اسالم و بخصوص مكتب تشيع، جامعيت و  قدرت قاضى و عدم وابستگى او به حكومت و سياست ـ را نشان مى
چارچوب هدف عاليه اسالمى حل نمايد. حتّى  تواند مشكالت جوامع بشرى را در صدرى دارد كه در هر زمان مى سعه

كنند به اين نظر ناچارند معتقد باشند. قبول و  اى براى حمله به اسالم استفاده مى مستشرقين و حقوقدانانى كه از هر بهانه
 تنفيذ عرف و عادات ملل (مادام كه با اصول كلّى و اساسى توحيدى اسالم مخالف نباشد) و همچنين مفتوح بودن باب

شود. اين تحرّ ك از جنبه اجتماعى،  شدن حقوق اسالم مى اجتهاد دو دريچه است به سوى آينده و موجب تحرّ ك و غنى
توان آن  تواند همواره نيازهاى جامعه را برآورد و ادامه همين تحرّك است كه مى سياسى و اقتصادى نيز وجود دارد و مى

تعبير نمود؛ » سياست حكومت«به  توان عرفاً حركت اصيل انقالبى را مى دانست. تداوم واقعى» تداوم واقعى انقالب«را 
ها بايد به آنچه كه هست اكتفا  كند. هميشه دولت زيرا سياست نوجو بوده و جنبه پويايى (ديناميك) جامعه را هدايت مى

ت جامعه را به سوى نكرده و به وقوف در موقف فعلى خود قناعت نورزيده، در تكاپوى معنويت بيشتر باشند و تربي
روز نيازهاى اجتماعى و اقتصادى جامعه را بهتر برآورده سازند. از  آل بشرى حركت دهند و نيز درصدد باشند روزبه ايده

به وجود آمدن و جوشش نيازهاى زايد جلوگيرى كرده، بالعكس نيازهاى معنوى و مادى مفيد را برانگيزند. تا حركت 
  »امل را ادامه داده و اجتماع را از ركود و سكون بازدارد.جامعه به سوى رفع نيازها، تك

   
  استقالل قوااصل 

اي، در تقسيم  عدهگرد.  از نظريه تفكيك قوا دو برداشت متفاوت تفكيك مطلق و تفكيك نسبى قوا برداشت مي
ر حوزه ديگري متساوي حاكميت در قواي سه گانه، به سوي تفكيك مطلق قوا يعني عدم مداخله هيچ يك از سه قوه د

روي آوردند تا آزادي و امنيت شهروندي تأمين شود. يعني، تعادل قوا را در قالب تفكيك قوا از يكديگر جست و جو 
نمايند. دسته ديگر بر اين باورند كه تفكيك مطلق قوا، نه عملي و نه به مصلحت است، زيرا تعيين حد و مرز دقيق و  مي

ي امكان پذير نيست و چون هر سه قوه از يك واقعيت يگانه كه همان اعمال حاكميت روشن، بين اقدامات اجرايي و تقنين
توانند گام بردارند و مصلحت  گانه جز در مسير تكميل ديگري نمي ملي است برخوردارند، لذا هر يك از قواي ويژه سه

رف نوعي همكاري قوا يا به تعبير هاي طبيعي ارتباط ميان نهادها قطع شود. اين گروه به ط كند كه رشته نيز ايجاب نمي
 

 
  

55 - Constitutionalist 
اي عالي قضايي، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، بررسي عملكرد دورة اول شورنگاه كنيد به:  -56

حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، شورايي بودن رياست قوه قضائيه، همينطور به:  .162-169، صفحات 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، 
 .213-218، صفحات 1381مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 

، انتشارات 1381علي تابنده، طلسم اجتماعي، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، حضرت حاج دكتر نور -57
 . 95-99، صفحات 1381حقيقت، چاپ اول، 
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گانه تجلّيات مختلف حاكميت سياسي واحد  براساس تفكيك نسبى قوا، قواى سهديگر تفكيك نسبي آن گام برداشتند. 
انجام شود كه اوالً  اي  تلقي شده و اساساً تفكيك آنها به منظور تقسيم كار انجام شده است. فقط بايد تفكيك به گونه

  تمركز نشود و ثانياً مانع اعمال حاكميت نيز نگردد. قدرت در يك جا م
سپارند كه خود براي مدت  رژيمهايي كه مظهر تفكيك مطلق قوا هستند، قوه مجريه را به رئيس جمهور ميدر 

شود. از سوي ديگر اعضاي قوه مقننه نيز در انتخاباتي جداگانه، به وسيله مردم و براي  معيني با رأي همگاني برگزيده مي
كند: يكي براي انتخاب متصدي اصلي  شوند. به زبان ديگر، حاكميت ملي در دو نوبت تجلي مي مدت مشخصي تعيين مي

قوه مجريه و ديگري براي انتخاب نمايندگان قوه مقننه. دو قوه، از لحاظ نظري در يك سطح قرار دارند و داراي 
تواند دوره كاركرد قوه مقابل را از راه انحالل يا سقوط  نمي اي مساوي هستند. از سوي ديگر هيچ كدام از دو قوه پشتوانه

كوتاه كند. نه حكومت قادر است پارلمان را منحل كند و نه نمايندگان توانايي آن را دارند كه رئيس جمهور و وزراي او 
  را از كار بر كنار نمايند. به گفته موريس دورژه در اين رژيمها:

  و هيچ كدام از دستگاه ها دخالت در كار ديگري ندارند. وظايف هر دستگاه تخصصي است -1
شود و قوه مجريه  دهند. قانون تنها به وسيله مجلس مقننه وضع مي دستگاه ها وظايف خود را به تنهايي انجام مي -2

تر  مقرراتي با محتوايي اختصاصي ،پردازد و يا اين كه در فراهم آوردن زمينه هاي اجرايي يا به اجراي قانون مي
  نمايد.  (تصويب نامه، آيين نامه، بخش نامه و نظاير آن) وضع مي

كند، قوا در كار هم مداخله  هاي دولتي از يكديگر مستقلند و هيچ كدام از آنها از ديگري تبعيت نمي دستگاه -3
  ندارند و هيچ كدام برتر از ديگري نيست.

بي قوا اصطالحات همكاري قوا و ارتباط بين قوا نيز در رژيمهاي با تفكيك نسبي قوا در كنار اصطالح تفكيك نس
گانه، بايد با تمهيدات حقوقي و سياسي به هم پيوند داده  شود، و منظور آن است كه نهادهاي مربوط به قواي سه ذكر مي

ر كلي شوند و در عين تمايز، كليت حاكميت ملي را برقرار سازند. در اين شيوه، دستگاه ها و وظايف از يكديگر به طو
ها و وظايف، به انجام  باشند و هركدام سهمي از حاكميت ملي را برعهده دارند تا با توجه به ساير ارگان منفصل نمي

شود و از دستگاه منتخب  وظيفه بپردازند. در نظام تفكيك نسبي قوا، اراده عمومي يكباره ولي به درجات ظاهر مي
گردد. براي انجام اين گونه تفكيك، سه شرط  يابد و در نهادها مستقر مي نخستين، به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال مي

  اساسي زير الزم است:
  .برقراري تمايز ميان وظايف موجود در دولت و واگذاري هر دسته همگون از اين وظايف به دستگاهي متمايز -1
نيستند. يعني عملكرد آنان  هاي متمايز، به خالف آن چه كه در مورد تفكيك مطلق گفته شد، تخصصي دستگاه -2

  آورد. هايي قلمروهاي مشتركي را به وجود مي در محل
  هاي هر يك از قوا داراي تمهيدات و ابزارهاي هستند كه بتوانند بر يكديگر تأثير بگذارند. بدنه -3

هاي مهم اصل تفكيك قوا، استقالل قوه قضاييه و استقالل قضات از جناحهاي سياسي و حكومتي  يكي از جنبه
طلبد كه استقالل قوه قضائيه بيش از قواي ديگر مورد توجه قرارداشته  وظيفه مهم نظارت بر حسن اجراي قانون مي .است

  نمايد. نظارت مي باشد زيرا اين قوه است كه صحت و انطباق اجرا و قانون را
استقالل را نبايد به : «58فرمايند در راستاي همين بحث استقالل قضات به عنوان شرط پايداري و ثبات مملكت مي

 

 
  

، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، »استقالل قضات شرط پايداري و ثبات مملكت«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده،  - 58
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معناى خودسرى گرفت، زيرا هر شخص و مقام هرچند هم مستقل باشد، در جامعه مسؤوليتى به عهده دارد و هيچ كس به 
ؤوليت شانه خالى كند و از نظارت و بازرسى خود را مستثنى بداند. نكته دوم آنكه تواند از زير بار مس بهانه استقالل نمى

استقالل وقتى است كه هيچ مرجع و مقامى ولو در داخل قوه قضائيه و حتّى رئيس آن نتواند بدون اثبات قصور يا تقصير 
يك نفر و بدون حكم محكمه باشد، وى  قاضى را تغيير داده يا منفصل نمايد. اگر اختيار قاضى وابسته به تصميم انفرادى

كند اين يك نفر را وزير، رئيس شوراى عالى قضايى و يا رئيس قوه قضائيه  به هيچ وجه امنيت نخواهد داشت. فرقى نمى
بناميم؛ به هر جهت در چنين نظامى قاضى امنيت ندارد. خطر انفصال و تغيير مانند شمشير داموكلس باالى سر اوست و 

  59 »فوذ كامالً باز است....راه اعمال ن
   
  توازن قوااصل 

پردازد. بلكه بايد  در راستاي اصل تفكيك قوا مبحث توازن قوا مطرح است كه مونتسكيو در روح القوانين به آن مي
گفت كه هدف از تفكيك كردن قوا ايجاد توازن در بين آنها از طريق كنترل قدرت يك قوه توسط قوة ديگر بوده 

ن قوا در يك نظام سياسي سعي دارد كه تا حد ممكن ميزان نيروي اين قوا را در حدي تعريف كند كه است. اصل تواز
كند كه در نهايت ثبات  اجازه ندهد قوة ديگر خودكامه يا خودسر شود. اين توازن عمالً برآيندي در سياست ايجاد مي

  سياسي در جامعه فراهم آورد.
اين نيرو بايد متمايز از اجرا باشد چون در  را دارد. ن مقررات كشوريقوه مقننه اساساً وظيفه تقنين و تدوي

تواند نظام  نمايد و مي كه در اختيار قوة مجريه باشد قوه مجريه كليه اعمال خود را قانوناً با وضع قانون توجيه مي صورتي
كه بررسي نمايد كه وفق مقررات و  سياسي را به فساد بكشد. قوه مجريه براي اجراي دستورات مقننه احتياج به ناظر دارد

در  گيرد. قانون عمل نموده است لذا قوة قضائيه از لحاظ قدرت نظارت وظيفه كنترل قدرت قوه مجريه را به عهده مي
گردد  شود كه حتي سبب برهم زدن توازن قوا نيز مي برخي قوانين اساسي تمهيدات خاصي در مورد توازن قوا ديده مي

  60ود چنين نهادهايي كنترل و تنظيم بيشتر قوا بوده باشد.هرچند منظور از وج
گرچه تفكيك و تقسيم قدرت حاكمه جامعه به «: 61فرمايند ها مي در اين ارتباط يعني نقش قوه قضائيه در دمكراسى

باشد ـ  تا حدى مقتضى طبع حكومت است و هر حكومتى اين سه جنبه را حايز مى سه قوه قضائيه، مجريه و مقنّنه، تقريباً
توان گفت كه اول بار منتسكيو اين  هذا مى گيرد ـ مع ها هر سه نيرو از يك منشأ سرچشمه مى منتها در ديكتاتورى

بندى را به طور روشنى بيان داشت و لزوم تفكيك آنها را از يكديگر اعالم نمود. به نظر منتسكيو و تمام دانشمندان  تقسيم
بندى و نتايج حاصله از  قل باشد تا بتواند به ملّت تأمين اجتماعى ببخشد. در اين تقسيممكتب دمكراسى، قوه مقنّنه بايد مست

 

  . 225-228، صفحات 1381ل، چاپ او
، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات »طرفي قضات بي -استقالل قوه قضائيه«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، نگاه كنيد به:  -59

 . 136-142، صفحات 1381حقيقت، چاپ اول، 
، مجموعه مقاالت »ه شوراي محترم نگهبان قانون اساسيكنترل مقررات مصوبه، نامه ب«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، نگاه كنيد به:  -60

 . 176-179، صفحات 1381حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 
ها، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت،  حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، نقش قوه قضائيه در دموكراسي -61

 .1355كانون وكال، مجله علمى حقوقى انتقادى، سال بيست و هشتم، بهار ـ تابستان . 10-18، صفحات 1381چاپ اول، 
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يك . حفظ نظام موجود: 1توان وظايف قوه قضائيه و نقش آن را در نظام دمكراسى چنين خالصه كرد:  آن مى
د، درصدد رفع آن برآيد. چنين جامعه مترقّى همواره بايد در تحول باشد و هرگونه نقص يا عيبى در مقرّرات قانونى دي

است كه به قوه مجريه و مقنّنه اجازه داده شده است همواره درصدد رفع نواقص برآيند و قوانين ـ حتّى قانون اساسى ـ را 
اگر محتاج به اصالح ديدند، با تشريفات خاصى اصالح نمايند. اما در برابر اين تحول و نوجويى و براى اطمينان به ثبات 

ت به قوه قضائيه مأموريت داده شده است كه حافظ نظام موجود مملكتى باشد. وظيفه قوه قضائيه عبارت است از مملك
يعنى اجراى قوانين اساسى و عادى مصوبه با دهانى بسته از تبليغ، ايمانى راسخ و مقيد به سوگند و » حفظ نظام موجود«

بوده و به عهده قواى مقنّنه و مجريه است و عدالت مظهر ثبات  طرف. سياست مظهر تحول و نوگرايى است و چشمانى بى
گاه و در هيچ زمان و مكانى قوه قضائيه كودتا نكرده و با هر ضربه به قانون  و امنيت است و به عهده قوه قضائيه. هيچ

م وقتى انقالب كبير بيني اساسى مقاومت كرده است و كودتاها در دنيا ناشى از دو قوه ديگر بوده است. چنين است كه مى
هايى كه حكم  هاى قديم را منحل كردند (دادگاه فرانسه شروع شد و هدف آن تغيير نظام موجود بود، اول بار پارلمان

دانست  شد). زيرا ملّت مى دادند و لذا احكام آنان هم قاطع دعواى مطروحه بود و هم براى آتيه قانون تلقّى مى كلّى مى
باشند و اين اعالم وفادارى موجود و عدم تسليم به  بند مى قدر به اصول نظام موجود پاى ان عالىكه اين قضات و حقوقدان

دانست و از آن نگران نبود بلكه موجب گرديد كه به اين قضات اعتماد بيشترى پيدا كند و  انقالب را جزء طبيعت آنان مى
حفظ نظام جديد را (كه اينك نظام موجود شده بود) به  ها را به كار دعوت كرده و بعد از پيروزى انقالب دومرتبه همان

تر شدن مطلب مثالى بزنيم. فرض كنيم راديو يا تلويزيون محتاج به تعمير است  آنان محول نمايد. در اين زمينه براى روشن
هاى  شود بتواند جذب كرده و به ما ارائه دهد تا از كانال المثل امواج جديدى را كه در جهان پخش مى تا فى

جديداالحداث نيز استفاده كنيم. بديهى است اگر وقتى راديو يا تلويزيون، طبق معمول سابق، به برق وصل بوده و 
كرده و » برق«گيرد. اين تعميركننده هرچه اصرار به  كماكان مشغول كار است دست به ترميم بزنيم تعميركننده را برق مى

د، در برق مؤثّر نيست و برق اگر قوى باشد مسلّما مزاحم تعميركننده است او را بخواهد مطمئن سازد كه نظر سويى ندار
گاه قابل استفاده نخواهد بود و بايد به تقويت آن همت گماشت). در اين  (مگر برق ضعيف باشد كه در آن صورت هيچ

كار بعضى اجزا داشتيم بايد حالت بايد برق اصلى را قطع كرد و تعمير را شروع نمود. در جريان تعمير اگر نياز به گردش 
هاى متفرقه را دور ريخت و مجددا  هاى جزئى به طور موقّت استفاده كرد. بعد از خاتمه تعمير ديگر بايد پيل از پيل يا برق

ها مراجع كوچك  از همان برق قوى استفاده كرد تا تلويزيون ما قابل استفاده باشد. برق قوى همان قوه قضائيه است و پيل
هاى مختلف جهان براى قوه قضائيه مقرّر شده است. تفاوت  اختصاصى. بديهى است اين وظيفه در تمام نظام موقّتى
استاد حقوق اساسى در  62كند كه مملكت ديكتاتورى باشد يا دمكراسى، سلطنتى باشد يا جمهورى. موريس دوورژه نمى

وزير  ه در بلژيك رژيم سلطنتى وجود دارد و نخستشنود ك آور است وقتى مى گويد: براى فرانسوى تعجب اين زمينه مى
گويد: اين رژيم مانند نان ضرورت دارد و سلطنت مانند خانواده  وزير بعد از جنگ دوم) مى نخست 63آن كشور (فان آكر

كه كند  كند كه مسؤوليت كارهاى او با وزرا است. وى اضافه مى قابل احترام است و يا اينكه در انگلستان شاه سلطنت مى
ممكن و محتمل نيست كه شاه بدى كند. او غيرقابل عزل و «اين رژيم ناشى از اين اعتقاد و الزم و ملزوم آن است كه 

وزرا با «... افزايد:  گاه در مورد مسؤوليت وزرا به دنباله بحث فوق مى آن» شود. ها از او ناشى مى مقدس است. همه خوبى

 

 
  

62- Maurice Duverger 
63- Van Aker 
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اى جلو قرار گرفته، اين مقام مقدس را از هدف خشم  غضب ملّت مانند پردهمسؤول بودن خويش در واقع زمان خشم و 
شناسى را نسبت به  هاى تجليل و حق روند تا ملّت نشانه كنند و بالعكس در موقع خود كنار مى ملّت واقع شدن حفظ مى

وظايف وى در طول تاريخ بوده  توان گفت از اهم اين نقش قوه قضائيه را مى» آن ابراز دارد. و واى اگر خالف اين كنند.
ها و درخالل  آوريم. بعد از اشغال بلژيك توسط آلمان است. براى درك اهميت اين نقش دو داستان تاريخى را مثال مى

جنگ دوم جهانى، هيأت دولت و اكثريت قريب به اتّفاق نمايندگان مجلس بلژيك به خارج گريختند. اينان در خارج به 
بلژيك (بلژيك آزاد) اتّخاذ تصميماتى نموده و آن را از راديو پاريس و راديو لندن پخش عنوان حكومت واقعى 

ها تحميل كرده بودند زير سرنيزه آلمان تصميماتى  كردند. در داخله بلژيك نيز لئوپلد پادشاه و هيأت دولتى كه آلمان مى
قانونى پذيرفت و تصميمات متّخذه لئوپلد را  گرفتند. قوه قضائيه بلژيك تصميمات بلژيك آزاد را به عنوان دولت مى

دوستى ملّت جنگ را برد، قوه قضائيه بود كه  طور كه قشون و اسلحه به پشتيبانى وطن گويند همان قانونى ندانست. مى
توانست با آلمان  خريد نمى رژيم مملكت و سلطنت را در بلژيك حفظ نمود. بلژيك اگر تمام بودجه خود را اسلحه مى

ى رقابت كند و قشون رسمى او بسيار قليل بود. قوه قضائيه با القاى احساس ثبات و امنيت همه مردم را تجهيز كرد. در ناز
بلژيك قوه قضائيه و ارتش (رسمى و غيررسمى) بود كه جنگ را برد و رژيم را حفظ كرد نه اسلحه. زيرا با اعتقاد به 

 64ها، سنگر. باز هم در خالل جنگ دوم بود كه پرفسور ميليان خانه ثبات، تمام ملّت، ارتش (غيررسمى) شدند و تمام
اى عليه هيتلر نوشت. دولت آلمان اعتراض كرد و اين مقاله را دليل بر آن دانست كه  استاد حقوقدان سوييسى مقاله

ح عاليه مملكت و مصال«طرف نيست. اما قوه قضائيه با محكوم كردن پرفسور ميليان و استناد به اينكه  سوييس ديگر بى
رأى صادر نمود و مملكت را از » پذيرد هاى ظاهرا قانونى را نمى طرفى كه ركنى از نظام موجود است، سفسطه حفظ بى

تحت تأثير افكار فالسفه آزاديخواه قرن هجده و بخصوص منتسكيو، اصل . تأمين مردم: 2ها حفظ كرد.  هجوم نازى
ها قرار گرفت. برحسب اين اصول  قضائيه و استقالل آنها مورد پذيرش دمكراسىتقسيم قواى مملكت به مقنّنه، مجريه و 

مقام  مقام قدرت مطلقه گرديد؛ اما اين قائم ، پارلمان قائم65اختيار قانونگذارى به قوه مقنّنه سپرده شد. به قول ژرژ ريپر
اما » قانون يعنى من«گرچه معتقد بود  استبداد و قدرت خود را حتّى از ديكتاتورهاى پيشين بيشتر كرد. لويى چهاردهم

المثل روابط زوجين و تعداد اوالد و امثال  داد كه در مسائل عاطفى مردم و فى توانست و به خود اجازه نمى هرگز نمى
داند كه در همه جزئيات زندگى ملّت  ذلك دخالت كند؛ اما جانشين او يعنى پارلمان خود را مجاز و مختار مطلق مى

اى است كه افزايش عددى  چه تصور بيهوده«كند.  مل آمرانه صادر نمايد. به دنباله اين مبحث ريپر اضافه مىدستورالع
ايم. اسالف ما معتقد بودند  را در پيش گرفته 1789مقرّرات را ترقّى بدانيم. اما درست جهت معكوس هدف انقالب كبير 

اشد، اما ما دچار اين توهم هستيم كه زيادى قانون و تواند براى هدايت مردم كافى ب كه چند اصل قانونى مى
تواند با آزادى هماهنگ باشد. قدرت و استقالل قوه قضائيه است كه ضامن حقوق مردم بوده و  هاى آن مى كارى ريزه

ردم تواند به م بدين نحو در هرگونه رژيمى قوه قضائيه است كه درصورت قدرت و استقالل مى». نتيجه آزادى است نه...
مريكا و آها مانند  تأمين بخشد و آنان را در برابر خودكامگى حتّى مقنّنه تا حدود امكان حفظ كند. در بعضى رژيم

هندوستان قوه قضائيه حق دارد حتّى قوانين مخالف قانون اساسى را ملغى نمايد؛ اما در فرانسه و كشورهاى نظير آن 
نشينى در  دوست دوران اخير ايران به عنوان اينكه بست ر مرد مقتدر و وطنگردد. اميركبي كنترل مذكور شامل قوانين نمى

 

 
  

64- Milliand 
65- George Ripert 
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هاى آنان را خراب كنند زيرا معموالً متّهمى كه محكوم شده بود خود را به  خانه علما را ملغى سازد، دستور داد طويله
مشهور است كه دستور كرد.  نشست و از مجازات فرار مى ها رسانده و در آنجا بست مى آخور يكى از اين طويله

كرد. امام جمعه از منزل  جمعه را صادر نمود و خود نزد كارگران ايستاده كار آنان را نظارت مى كردن طويله امام خراب
و ديديم كه در شرايط آن زمان »! دار امير، يكى از آخورها را براى خود نگاه«بيرون آمد و به اميركبير رو كرده و گفت: 

ه تحليل اين داستان بپردازيم: در شرايط آن زمان علما نماينده واقعى مردم بودند. مسأله خيانت كه به حرف او بجا بود. ب
اى است و خداى نكرده بر فرض  دهند و يا نسبت وارد نبودن به اوضاع جهان، امر جداگانه بعضى از آنان نسبت مى

آمد مجموعه  شود. اگر انتخابات واقعى به عمل مى د نمىصحت قليلى از اين انتسابات به نمايندگى آنان از ملّت خللى وار
علما مظهر اراده ملّت بودند و اگر هم اين مجموعه نارسا بود عالمت نارسايى مردم بود. دولت هم گرچه در بسيارى 

 نشينى گرچه در بعضى موارد مجرم توانست كارى بكند. بست رغم اين مجموعه نمى كرد، ولى هرگز على موارد ظلم مى
گناهى را نجات داد، و قبل از اينكه يك قوه قضائيه قوى و مستقل ايجاد  داد؛ ولى در بسيارى موارد ديگر بى را فرار مى

اى كه اصيل  قوه قضائيه. وظيفه زنگ خطر: 3. كردن يك سنگر ملّت بود به منزله خراب» خراب كردن آخورها«شود، 
نمايد. هرگاه مردم اظهار نارضايى از قوه قضائيه كردند  د را حفظ مىكند و نظام موجو باشد قوانين را صحيحا اجرا مى

بينند و در اين هنگام  پسندند. زيرا مردم قانون را در وجود قاضى متجلّى مى عالمت آن است كه قوانين موجود را نمى
گونه  حول بخشند. هماناست كه سازمان مملكتى و نيروهاى سياسى بايد توجه كنند و نظام مملكتى را در مسير عدالت ت

دارد، قوه قضائيه نيز وظيفه  كه در بدن انسان درد به منزله اعالم خطر است كه شخص را به جستجوى درمان وا مى
مجموعه اعصاب را به عهده دارد. كم كردن صالحيت و قدرت قوه قضائيه و احاله آن به ساير مراجع مانند آن است كه 

يمار قرص مسكن و مخدر داده شود تا درد را حس نكند. چنين بيمارى مسلّما به زودى در به جاى درمان درد مرتّبا به ب
اثر حمله شديد مرض و عموميت بيمارى در بدن از پا درخواهد افتاد. بايد بيمار را درمان كرد و البته در جريان درمان 

به مالك و مستأجر، اقدام دادگسترى به تشويق  توان به طور موقّت از مسكن استفاده نمود. قوانين نارسا و غلط مربوط مى
مستأجرين كه حتّى سازش قبلى را نديده بگيرند (درس خالف اخالق دادن به مردم) كه جمعا موجب تشكيل پانزده هزار 

كردن و فداكردن عدالت در برابر سرعت، قوانين نارسا و  پرونده در تهران شد، به بهانه تسريع دادرسى عدالت را پايمال
ها و روابط اخالقى شده است، همه و همه به منزله مسكن و مخدرى است  تند خانوادگى كه موجب اضمحالل خانواده
قوه قضائيه به منزله آزمايشگاه علم حقوق است كه گيرى:  . تجربه4شود.  كه به بهانه حمايت از قوه قضائيه تجويز مى

ايشگاه استفاده نمود. نحوه تهيه قانون بايد طورى باشد كه تجربيات همواره در تدوين مقرّرات بايد از تجربيات اين آزم
تمام اهل فنّ مورد استفاده قرار گيرد نه اينكه اين امر در انحصار گروه معدودى باشد كه نتيجه كار آنان در عمل 

بايد سه شرط تحقّق يابد: اى بتواند نقش خود را دقيقا به عهده گيرد  مشكالت نوينى فراهم سازد. براى اينكه قوه قضائيه
استقالل، قدرت و برخوردارى از مديريت صحيح. قوه قضائيه بايد در برابر دو قوه ديگر مستقل باشد و شيشه عمرش به 

چنين بايد داراى اقتدار كافى باشد تا بتواند اجراى  دست ديگرى نباشد تا بتواند وظايف خود را دقيقا انجام دهد؛ هم
اى قتال؛  مملكت كنترل نمايد و هيچ امر قضايى از حيطه قدرت او بيرون نباشد، نه اينكه مانند اسلحهقوانين را در سراسر 

جان به دست مجريه افتد تا هر كه را خواهد بكشد و هر كه را خواهد بركشد. مديريت صحيح نيز الزم است كه  ولى بى
طرف بتواند ترقّى كند و در هر  تا قاضى خوب و بىاداره قوه قضائيه و ترقّيات قضات برحسب ضوابط باشد نه روابط 

  »حال وظيفه خود را انجام دهد.
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  اصل برتري حكومت مركزي

بناي اداره بر سلسله مراتب و سازمان قرار دارد و سلسله مراتب سازماني عمالً اجراي قانون و ارتباطات مديريت را 
سلسله مراتب در تشكيل دولت و واحدهاي تابعه آن سازد. اصل برتري حكومت مركزي در اصل بيان اين  مهيا مي

  66است.
  

  اصل عام بودن قانون
باشد و يكي از مضامين عملي در اجراي قانون اساسي است. اين  اصل عام بودن قانون در راستاي اصول قبل مي
با يك ديد نگاه كند تا همه را در مقابل قانون مساوي شمرده و  اصل مقنن، مجري و ناظر قانون اساسي را موظف مي

  67كند.
   

  اصل احترام به قانون
يكي ديگر از اصولي كه در قوانين اساسي مطرح است احترام بـه قـانون اسـت. يعنـي وقتـي قـانون مراحـل تصـويب         

در و محـاكم قضـائي   باشد و مردم و دولت بايد طبق آن عمل كننـد و قـوه قضـائيه     االجرا مي انوني خود را طي كرد الزمق
  68بايد آن را رعايت نمايد. كلية محاكمات

  
  چك و باالنس

هاي مهم در تنظيمات حكومتي  يكي از شيوه 69ها تحت عنوان چك و باالنس مكانيزم كنترلي عملكرد حكومت
هاي  تواند سبب تخطي آنان از وظايف محوله گردد. لذا براين اساس بايد شيوه است. به طوركلي اختيارات حكّام مي

عملكرد حكام ابداع و اعمال شود تا اختيارات و قدرت سبب تعدي، ظلم و يا افساد نگردد.  نظارتي الزم براي بررسي
هاي نظارت كه در جوامع فعلي متداول است مكانيزم چك و باالنس است كه در مقاطع زماني مختلف  يكي از اين شيوه

ظايف اقدامات الزم براي برگرداندن عملكرد دولت يا قوة مجريه بازبيني شده و در صورت افراط يا تفريط در انجام و
  گيرد. آن به مسير تعادل قانوني صورت مي

سپس در كار عامالن خود بينديش، و پسِ «فرمايد:  در متن نامه به مالك اشتر حضرت امير (ع) خطاب به او مي
 

 
  

وقي ، مجموعه مقاالت حق»نامه سرگشاده وزير دادگستري در مورد سازمان دادگستري«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، نگاه كنيد به:  - 66
  . 102-112، صفحات 1381اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 

، مجموعه مقاالت »تجديدنظر در قانون مطبوعات، نظركلي درمورد تهيه و تدوين قوانين«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، نگاه كنيد به:  -67
  . 280-287، صفحات 1381حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول، 

مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ » رعايت قانون در محاكمات«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، يد به: نگاه كن -68
» اي به جامعه روحانيت مبارز قانون يا خودكامگي، نامه«حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، همينطور به: . 271-276، صفحات 1381اول، 

انقالب به كجا رسيده است؟ همينطور به:  .113-122، صفحات 1381، انتشارات حقيقت، چاپ اول، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي
 .170-175 ص، ص1381گرايي و انقالب)، مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، انتشارات حقيقت، چاپ اول،  (قانون

69 - Checks and Balance 
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ه ي خود رفتن و بمشورت ديگران به كاري مخصوصشان مدار، كه به هوا آزمودن به كارشان بگمار، و به ميل خود و بي
راي ديگران ننگريستن، ستمگري بود و خيانت؛ و عامالني اين چنين را در ميان كساني جو كه تجربت دارند و حيا، از 

تر  اخالق آنان گراميتر است و آبروشان محفوظ -و دلبستگي بيشتر -خاندانهاي پارسا كه در مسلماني قدمي پيشتر دارند،
شان فزونتر. پس روزي اينان را فراخ دار! كه فراخي روزي نيروشان دهد تا در پي  و طمعشان كمتر، و عاقبت نگري

اصالح خود برآيند، و بينيازيشان بود، تا دست به مالي كه در اختيار دارند نگشايند، و حجتي بود بر آنان اگر فرمانت را 
و جاسوسي راستگو و وفاپيشه برايشان بگمار كه  دار، نپذيرفتند، يا در امانت خيانت ورزيدند. پس بر كارهاي آنان مراقبت

مراقبت نهاني تو در كارهاشان، واداركنندة آنهاست به رعايت امانت، و مهرباني بر رعيت؛ و خود را از كاركنانت واپاي! 
 اگر يكي از آنان دست به خيانتي گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت همداستان بود، بدين گواه بسنده كن، و
كيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان. سپس او را خوار بدار و خيانتكار شمار و طوق بدنامي را 

  70».در گردنش درآر
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