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A Comparative Study of the Concept and Function
of Separation of Powers in the Constitution of the
Islamic Republic of Iran and Pakistan
Rulers in any country are more limited than the
ruled as they are in charge of passing and enforcing
Abstract laws as well as resolving disputes arising in the
country. Distribution of power in the legislature,
executive and judiciary and distinguishing the functions of each
of these powers is a safeguard to preventing the concentration
of power in the hands of a particular group or individual, which
is called the Principle of Separation of Powers. Employing a
descriptive-analytical approach, the present study investigates the
separation of powers in the constitutions of the Islamic Republic
of Iran and Pakistan. Commonalities and differences between the
concept and function of separation of powers are compared and
contrasted in the legal systems of the Islamic Republic of Iran
and Pakistan. In the Constitution of the Islamic Republic of Iran,
Article 57 recognizes the relative separation and independence
of powers, as each power exercises its own powers under the
supervision of the Supreme Leader. Although the constitution of
the Islamic Republic of Pakistan does not mention the separation
of powers, in various principles, the specific duties of each
power are delineated and the function of separation of powers
is perceivable. An account of the strengths and shortcomings of
the two systems with deference to the principle of separation of
powers could be helpful in ameliorating their functionality.
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حکومتکنندگان در هر کشـور نسـبت به حکومتشـوندگان
چکیده محدودتـر هسـتند کـه وظیفـهی تصویـب قوانیـن ،اجـرا و
حلوفصـل اختالفـات ناشـی از آن را در کشـور بـه عهـده
دارنـد .تفکیـک و توزیـع قدرت در قوای مقننه ،مجریـه و قضائیه و کارکردهای
هرکـدام از ایـن قـوا ابـزاری بـرای جلوگیـری از مترکـز قـدرت در دسـت گـروه و
شـخص خاصـی اسـت کـه بـه آن اصـل تفکیـک قـوا میگوینـد .ایـن مقالـه بـا
روشـی توصیفی -تحلیلی درصدد پاسـخ به این سـؤال اسـت که تفکیک قوا در
قوانیـن اساسـی جمهـوری اسلامی ایران و پاکسـتان چگونه اسـت و بـه عبارت
بهتر بـه مقایسـه و ارزیابـی نقـاط اشتراک و افتراق مفهـوم و کارکـرد تفکیک
قـوا در نظامهـای حقوقـی جمهـوری اسلامی ایـران و پاکسـتان میپـردازد.
یافتـهی اولیـه حاکـی از آن اسـت کـه در قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران
در اصـل  57تفکیـک نسـبی و اسـتقالل قـوا بـه رسـمیت شـناخته شـده و هـر
قـوه صالحیتهـای اختصاصـی خـود را زیـر نظـر ولیفقیـه اعامل میکنـد .در
قانـون اساسـی جمهوری اسلامی پاکسـتان هرچند نامی از تفکیـک قوا نیامده،
لیکـن در اصـول متعـدد به وظایـف خاص هر قـوه و کارکرد تفکیک قوا اشـاره
گردیـده اسـت .نقـاط ضعـف و قـوت نهـاد تفکیک قـوا در دو کشـور میتواند
بـرای کارکـرد بهتر ایـن نهاد مفید باشـد.

واژگان کلیدی:

قانون اساسی ،تفکیک قوا ،توزیع قدرت ،جمهوری اسالمی ایران ،پاکستان
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مقدمه

مترکــز قــدرت در دســت یــک شــخص یــا نهــاد خــاص ســبب افزایش احتــال سوءاســتفاده
از ایــن قــدرت متمرکــز میگــردد .حاکمــی کــه متامــی ابزارهــای قانونگــذاری ،اجــرا و
نظــارت بــر آن را در اختیــار داشــته باشــد و بــه نهــاد یــا مقامــی پاســخگو نباشــد ،میتوانــد
حقــوق افـراد را مــورد تعــرض قـرار دهــد ،بنابرایــن یکــی از راههــای جلوگیــری از ایــن اتفــاق
و مترکــز قــدرت و از طــرف دیگــر تفکیــک کارکردهــای قــدرت و توزیــع و تفســیر آن و
شــاید مهمتریــن اب ـزار ایــن کار اصــل تفکیــک قــوا اســت .تفکیــک قــوای مدنظــر در ایــن
مقالــه تقســیم و ســپردن ســه کارکــرد اصلــی قــدرت یعنــی قانونگــذاری ،اج ـرا و قضــاوت
بیــن قــوای ســهگانه و تعییــن تعامــات آنهــا در دو کشــور جمهــوری اســامی ایــران و
پاکســتان اســت؛ بنابرایــن در ایــن مقالــه بــه دنبــال ایــن پرســش اصلــی هســتیم کــه در قانون
اساســی جمهــوری اســامی ایـران و پاکســتان اصــل تفکیــک قــوا چگونــه تعبیــه شــده اســت؟
در راســتای دســتیابی بــه پاســخ ایــن پرســش ،پرس ـشهای دیگــری نیــز بــه ذهــن متبــادر
میگــردد؛ ازجملــه :تفکیــک قــوا چیســت؟ چنــد نــوع اســت و در هــر نوعــی از تفکیــک قــوا
چــه نظــام حقوقی-سیاســی شــکل میگیــرد؟ کارکــرد اصــل تفکیــک قــوا چیســت؟ رشایــط
سیاســی و اجتامعــی و دینــی کشــورها تــا چــه حــدی در اعــال ایــن اصــل مؤثــر اســت؟
بنابرایــن در ایــن مقالــه بــا روشــی توصیفــی -تحلیلــی و بــا مراجعــه بــه منابــع نوشــتاری و
اســناد و بخصــوص متــون اصلــی قوانیــن اساســی دو کشــور بــه دنبــال پاســخ بــه پرسـشهای
فــوق هســتیم.
در خصــوص تفکیــک قــوا بهصــورت مــوردی و در جمهــوری اســامی ایـران نوشــتههایی
وجــود دارد کــه در قســمت منابــع بــه همگــی آنهــا اشــاره گردیــده اســت ،لیکــن ایــن مقاله
از دو جهــت واجــد نــوآوری اســت؛ اول اینکــه؛ اعــال ،کارکــرد و نتیج ـهی تفکیــک قــوا را
بــا توجــه بــه قانــون اساســی دو کشــور بررســی منــوده اســت و در ثانــی تفکیــک قــوا در
جمهــوری اســامی ای ـران را بــا کشــوری دیگــر کــه داعی ـهی اســامی بــودن دارد را مــورد
مقایســه ق ـرار داده اســت و طبیعــی اســت کــه میتــوان از نقــاط ضعــف و قــوت نظــام
تفکیــک قــوای پاکســتان ب ـرای تقویــت هــر چــه بیشــر نظــام حقوقــی ای ـران بهــره بــرد و
نقــاط قــوت تفکیــک قــوای ســازگار بــا اســامی بــودن در ای ـران را بــه پاکســتان و دیگــر
کشــورهای اســامی ب ـرای اســتفاده معرفــی منــود .ســاختار مقالــه در ســه قســمت طراحــی
شــده اســت؛ در قســمت اول ضمــن مفهــوم شناســی و تحلیــل اصــل تفکیــک قــوا؛ بــه انــواع
تفکیــک قــوای مطلــق و نســبی و نظامهــای سیاســی حاصــل نــوع تفکیــک قــوا و کارکردهای
اصــل تفکیــک قــوا پرداختهایــم و در قســمت دوم بــا توجــه بــه ایــن تحلیــل ،قانــون اساســی
بررسی تطبیقی مفهوم و کارکرد تفکیک قوا
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و پاکستان
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جمهــوری اســامی ای ـران در خصــوص تفکیــک قــوا مــورد بررســی ق ـرار گرفتــه اســت؛ در
قســمت ســوم همیــن تحلیــل را در خصــوص پاکســتان داشــتهایم و درنهایــت بــا یــک
نتیجهگیــری از یافتههــا و دســتاوردهای ایــن پژوهــش پیشــنهاداتی ارائــه گردیــده اســت.

 -1مفهوم شناسی اصل تفکیک قوا

اصــل تفکیــک قــوا را بســیاری از حقوقدانــان و سیاســیون ،مهمتریــن ابـزار بـرای محــدود
کــردن قــدرت میداننــد .اســاس ایــن اصــل بــر ایــن امــر اســتوار اســت کــه هــر یــک از
نهادهــای واجــد قــدرت ،کارکــرد و وظیفـهی خاصــی داشــته باشــند .وظیفــه و کار ویــژه قــوه
مقننــه قانونگــذاری ،کار ویــژه قــوه مجریــه اج ـرا و انطبــاق قوانیــن و مقــررات بــر مــوارد
خــاص و کار ویــژهی قــوه قضائیــه نیــز نظــارت قضایــی و قضــاوت کــردن اســت.
هرچنـد اعمال ایـن اصـل بهصـورت نظریهای منسـجم و ابـزاری بـرای جلوگیـری از مترکز
قـدرت توسـط منتسـکیو به کار گرفته شـده اسـت ،لیکن پیش ازنظریهی ایشـان نیـز میتوان
ریشـههایی تاریخی برای این نظریه را شناسـایی کرد .این اصل که به نظریات اندیشـمندانی
چـون ارسـطو ،جـان الک و ...برمیگـردد؛ امـروزه از مفهوم سـنتی خـود فاصله گرفتـه و دچار
تحوالتـی شـده اسـت .در رشایط کنونی دولتهـای مختلف بهدرسـتی دریافتهاند که تفکیک
وظایـف و تقسـیم قـدرت عمومی میان سـه قـوه بهتنهایی برای رسـیدن به اهـداف این اصل
کافـی نیسـت ،بلکـه الزم اسـت در تفکیـک قـوا ،قوای حاکمیتـی ابزارهایـی را بـرای نظارت و
تعـادل قـدرت بیـن خـود داشـته باشـند (علـوی ،صادقیـان)260 :1389 ،؛ بنابراین در قسـمت
اول مقالـه بـه بررسـی مفهوم و پیشـینهی تاریخی تفکیک قـوا ،مبانی و کارکردهـای این اصل
و گونـه شناسـی تفکیـک قـوا و نظامهـای سیاسـی برآمـده از اصل تفکیـک قـوا میپردازیم تا
سـپس از آن بتوانیـم ایـن موضوعـات را در جمهوری اسلامی ایران و پاکسـتان تحلیل کنیم.

 -1-1تعریف و تحول تاریخی اصل تفکیک قوا

اولیــن نظریــه در خصــوص اصــل تفکیــک قــوا را در آرای ارســطو جســتجو منودهانــد.
ارســطو یکــی از بزرگتریــن فالســفه یونــان بــوده و بــر اســاس نظریـهی ایشــان هــر حکومتی
ســه قــدرت را اعــال میمنایــد .حکومــت حکیــم و خردمنــد بایــد حــد هرکــدام از ایــن ســه
قــدرت را بدانــد و آنهــا را از یکدیگــر تفکیــک منایــد (رحیمــی .)73 :1385 ،ازنظــر ارســطو،
افـرادی کــه قــدرت سیاســی جامعــه را در اختیــار دارنــد بــه ســه گــروه تقســیم میشــوند؛ و
وظایــف و مســئولیتهای هــر یــک از ایــن ســه گــروه بــه رشح زیــر اســت:
اول -قــوه مقننــه کــه قوانیــن و مقــررات کلــی مربــوط بــه حوائــج و احتیاجــات جامعــه
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را وضــع میکنــد .افـراد جامعــه مکلفانــد عملیــات خــود را بــا قواعــد مزبــور وفــق دهنــد.
دوم -قوه مجریه که انطباق قوانین با موارد خاص و اجرای آنها را به عهده دارد.
ســوم -قــوه قضائیــه و وظیفــه آن ایــن اســت کــه اوالً هــر روشــی را کــه قــوه مجریــه
بـرای انجــام مســئولیتهای خــود در پیــش گرفتــه اســت مــورد رســیدگی و اظهارنظــر قـرار
دهــد و ثانیـاً در اختــاف میــان افـراد و همچنیــن دعــاوی بیــن افـراد و دولــت ،دادرســی و آن
را حلوفصــل کنــد (بوشــهری.)98 :1390 ،
پــس از ارســطو ،منتســکیو بــا بهرهگیــری از تجــارب گذشــته و تحــول در ســنتهای
قبلــی ،نظریـهای نــو را در خصــوص تفکیــک قــوا ارائــه داد .ضابطــه ایشــان برای تفکیــک قوا،
قانــون بــود .منتســکیو میــان ســه قــدرت مقننــه ،مجریــه و قضائیــه قائــل بــه تفکیــک شــد.
بــه بــاور او در هــر حکومتــی ســه وجــه از قــدرت وجــود دارد کــه از هــم تفکیــک شــده و
هرکــدام بایــد وظیفـهی خــود را انجــام بدهنــد:
 -1قــوه مقننــه؛ کــه پادشــاه و قانونگــذاران ،وظیفــه قانونگــذاری را بــر عهــده دارنــد
و بـرای همیشــه و یــا مــدت معیــن عمــل تقنیــن را انجــام میدهنــد و یــا قوانیــن موجــود را
جرحوتعدیــل و یــا الغــا میکننــد.
 -2قــوهی اجرائیــه؛ کــه مربــوط بــه امنیــت خارجــی کشــور اســت و جنــگ و روابــط
خارجــی را تنظیــم میکنــد.
 -3قــوه مجریــه؛ کــه امــور مربــوط بــه حــوزهی حقــوق مدنــی را تنظیــم و قضــاوت
میکنــد؛ و آن را قــوه قضائیــه نیــز میتــوان نامیــد (منتســکیو.)379-380 :1393 ،
ازنظـر منتسـکیو اگـر قـوه مقننـه و مجریـه در یـک فرد یـا نهاد جمـع گـردد و در اختیار
یـک شـخص یـا هیئتی خاص قـرار گیـرد ،آزادی از بین خواهـد رفت (منتسـکیو.)380 :1393 ،
ایـن نظریـهی منتسـکیو کـه متناظـر با تحـوالت عرص خـودش به بهرتیـن نحو ارائه شـده بود
متأثـر از آرای جـان الک نیـز بود .در اندیشـهی الک چون انسـان موجودی ضعیف اسـت ،اگر
افـراد قانونگـذار قـدرت اجـرای قوانیـن را نیز داشـته باشـند ،سوءاسـتفاده از قـدرت افزایش
خواهـد یافـت .جـان الک تنهـا کار ویـژه قـوه مقننـه را قانونگـذاری میدانسـت و اعتقـادی
بـه نظـارت بـر قـوهی مجریه نداشـت .البته کـه اصل تفکیک قـوا و نظریات منتسـکیو ،الک و
 ...منتقدانـی نیـز داشـته و دارد .دولـت ،واحدی متحد و یکپارچه اسـت و منیتـوان آن را تجزیه
کـرد .ژان ژاک روسـو معتقـد بـود کـه حق حاکمیت به هامن علـت که غیرقابل واگذاری اسـت،
غیرقابـل تقسـیم اسـت .در نسـخه ژنـو قـرارداد اجتامعی آمده اسـت« :هیئت حاکمه بسـیط و
واحد اسـت و اگر تقسـیم شـود نابود میگردد زیرا اراده یا عمومی اسـت یا عمومی نیسـت .در
حالـت اول ،ارادهی ابرازشـده حاکمیـت ،در حکم قانون اسـت و در حالـت دوم ،ارادۀ خصوصی
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یـا عمـل ارادی حداکثر یـک تصویبنامه اسـت .سیاسـی نویسـان ما بـه علت اینکـه منیتوانند
حـق حاکمیـت را تقسـیم کننـد موضـوع آن را تقسـیم میکننـد» (روسـو .)147 :1341 ،عد های
دیگـر همچـون هابـز نیز معتقدند که در صورت تقسـیم قـوای حکومت ،قدرتهای تقسـیم
شـده ،یکدیگـر را متقابلاً نابـود میکننـد و ایـن موضوع آشـکارا مغایر با جوهر دولت اسـت
و بـه انحلال آن میانجامـد (اسـدیان .)127 :1393 ،در خصوص تعـداد و کمیت قوا نیز بعضاً
اختالفنظرهایـی وجـود دارد 1،لیکـن قـدر متیقـن ایـن اسـت کـه قدرتهـای درون حکومت
نبایـد در یـک شـخص یا نهـاد خاص جمع شـوند.
در آخــر بایــد بــه تفکیــک قــوا در ســنت آمریکایــی نیــز اشــاره کــرد .شــاید مبالغــه
باشــد اگــر بگوییــم کــه تفکیــک قــوا یــک ابــداع آمریکایــی اســت ،امــا مطمئنـاً اصــل مذکــور
در آمریــکا دچــار تحولــی شــد کــه در هیــچ جــای دیگــر ســابقه نداشــت و باعــث پیشــرد
اصــل مذکــور در طــی دو قــرن اخیــر بهعنــوان «اولیــن اصــل دولتهــای آزاد» (بــه تعبیــر
مدیســون در ســال  1792میــادی) تبدیــل شــد (زولــر .)169 :1391 ،فلســفهی اولی ـهی ایــن
اصــل نــزد آمریکاییهــا نیــز تــاش در جهــت طبقهبنــدی کارکردهــای متفــاوت دولــت بــوده
اســت کــه قبـاً توســط اندیشــمندان ،هامنطــور کــه اشــاره گردیــد پذیرفتهشــده بــود لیکــن
در ادامــه دچــار تحــول شــد و عــاوه بــر دو بخشــی کــه در اندیشـهی منتســکیو بــود یعنــی
تفکیــک کارکردهــا و تفکیــک اشــخاص ،بخصــوص در رابطـهی بیــن قــوا و تفکیککننــدگان
(مرادخانــی )173 :1394 ،عبــارت چــک و باالنــس 2بــود کــه طبــق آن هــر قــوه ابزارهایــی را
ب ـرای کنــرل و نظــارت بــر قــوهی دیگــر داشــته باشــد و قــدرت بیــن ســه قــوه بهصــورت
متعــادل و متــوازن تقســیم شــود (مرادخانــی.)174 :1394 ،

 -2-1مبانی و کارکردهای تفکیک قوا

پـس از روشـن شـدن مفهـوم و تاریخچـهی تفکیـک قـوا بایـد بـه دنبـال مبانـی و
کارکردهـای ایـن اصـل بـود .تنظیـم روابـط میـان فرمانبـران و فرمانروایـان و البتـه تضمیـن
حقـوق فرمانبرآنکـه هرلحظـه در معـرض تعـ ّرض بهوسـیلهی فرمانروایـان میباشـند یکـی
از مهمتریـن وظایـف حقـوق عمومـی اسـت .از میـان روشهـای مختلـف ،یکـی از مهمترین
نظریههـا بـرای کنرتل قـدرت نامحدود فرمانروایـان و تضمین حقوق فرمانبـران اصل تفکیک
قـوا اسـت .سـازوکار و شـیوهی تفکیـک قـوا بـا تجزیـهی قـدرت ،از تجمـع آنکه غالبـاً همراه

( -1برای مطالعه بیشرت مراجعه کنید به اسدیان ،1393 ،صص .)140-133
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فسـاد و اسـتبداد بـوده ،جلوگیـری میکنـد .اصـل تفکیـک قـوا امـروزه هرچنـد مخالفانی نیز
داشـته و دارد امـا بـه یکـی از اصـول اصلی دموکراسـی تبدیل شـده و مورد قبـول اکرث جوامع
سیاسـی مـدرن قـرار گرفتـه اسـت ،بهطوریکه تقریبـاً متامی مکاتب فکـری غرب ایـن اصل را
در قوانیـن اساسـی خـود پذیرفتهانـد (شـعبانی.)67 :1373 ،
یکـی از مهمتریـن بنیانهـا و کارکردهـای اساسـی تفکـر و ایـدهی تفکیک قوا ،این اسـت
کـه اندیشـمندان معتقدنـد خطـر بزرگ و جـدی برای حقـوق و آزادیهـای افـراد ،از ناحیهی
قـدرت متمرکـز؛ یعنـی اسـتبداد و خودکامگـی اسـت و اساسـیترین و مؤثرتریـن مکانیسـم
حکومتـی بـرای جلوگیـری از ایـن خطـر ،تفکیـک قـوا اسـت؛ تـا جایی کـه مـاده ( )16اعالمیۀ
مشـهور حقـوق بشر و شـهروند فرانسـه در سـال  1789میگویـد« :هـر جامعـهای کـه در
آن حقـوق افـراد تأمیـن نگردیـده و تفکیـک قـوا مشـخص نشـده اسـت ،هرگز قانون اساسـی
نـدارد( ».مـاده  16اعالمیـه حقـوق بشر فرانسـه 26 ،اوت )1789؛ بنابرایـن بـا توجـه به اینکه
طبیعـت قـدرت بـه مترکـز و اسـتبداد متایـل دارد و قـدرت متمرکـز زمینههـای این اسـتبداد و
فسـاد را بیشتر میکنـد بایـد رساغ اصـل تفکیـک قـوا رفـت .اگـر قدرت در دسـت یـک فرد یا
گـروه خاصـی قـرار گیـرد ،احتمال سوءاسـتفاده از آن زیـاد خواهد بـود ،بنابرایـن تفکیک قوا
در جهـت تضمیـن دموکراسـی و متعاقـب آن تضمیـن حقـوق و آزادیهای مـردم خواهد بود
(قاضـی رشیعـت پناهـی.)377 :1387 ،
یکــی دیگــر از مبانــی و کارکردهــای تفکیــک قــوا تخصصگرایــی اســت ،بهعبارتدیگــر
امــروزه گســردگی و پیچیدگــی ادارهی امــور یــک کشــور و بهتبــع آن وظایف ،اختیــارات و کار
ویژههــای حکومــت ایجــاب میمنایــد کــه اینهــا را تقســیمبندی و هرکــدام در حــوزهای
خــاص قـرار گیــرد .توزیــع قــدرت در ســه حــوزهی تقیننــی ،اجرایــی و قضایــی موجــب کارایی
بیشــر نهادهــای دارنــدهی ایــن قــدرت خواهــد بــود (مصبــاح یــزدی .)120-121 :1390،بــا
اصــل تفکیــک قــوا هــم اصــل و اســاس قــدرت حفــظ میشــود ،هــم از فســادهای ناشــی از
مترکــز قــدرت جلوگیــری میشــود و هــم امــور بهصــورت تخصصــی انجــام میگــردد.
مبنــای دیگــر کــه شــاید در نظــام آمریکایــی تفکیــک قــوا بیشــر مــورد بحــث قــرار
میگیــرد ،هــان چــک و باالنــس و تعــادل و تــوازن قــدرت بیــن قــوای س ـهگانه اســت کــه
قبـاً بیــان شــد .تفکیــک قــوا موجــب میشــود هرکــدام از قــوا در یــک ســطح قـرار گرفتــه و
هیچکــدام بــر دیگــری برتــری و تســلط نداشــته باشــد.
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 -3-1انواع تفکیک قوا و نظامهای برآمده از آن

پسازاینکــه مفهــوم تفکیــک قــوا و بخصــوص اندیش ـههای منتســکیو مطــرح شــد ،دو
برخــورد متفــاوت بــا ایــن دیــدگاه صــورت گرفــت و هرکــدام از ایــن برخوردهــا خــود موجــب
بــه وجــود آمــدن رژیــم سیاســی خاصــی گردیــد .عــدهای از محققیــن ازجملــه نویســندگان
قانــون اساســی  1787آمریــکا و واضعــان قانــون اساســی  1791فرانســه ،در تقســیم متســاوی
حاکمیــت در قــوای ســهگانه بهســوی عدممداخلــهی هــر یــک از ســه قــوه در حــوزهی
دیگــری گام برداشــتند؛ و بنابرایــن بــه دنبــال تفکیــک مطلــق قــوا رفتنــد .گروهــی دیگــر ایــن
تفکیــک مطلــق را نــه عملــی و نــه مطلــوب میدانســتند و تفســیر منعطفتــری از ایــن
اصــل تحــت عنــوان تفکیــک قــوای نســبی ارائــه کردنــد .اعــال ایــن دیدگاههــا موجــب شــد
رژیمهــای سیاســی خاصــی نیــز از ایــن دیدگاههــا ناشــی شــوند.
2
در تفکیــک مطلــق قــوا ،قــوای س ـهگانه از حیــث اندامــی 1و کار ویــژهای از یکدیگــر
منفصــل بــوده و هیچکــدام از دســتگاههای عامــل قــوای س ـهگانه در قلمــرو دیگــری حــق
مداخلــه ندارنــد .ایــن نــوع تفکیــک قــوا انعطافناپذیــر اســت .در تفکیــک مطلــق قــوا،
قــوای ســهگانه در ســطح مســاوی بــا هــم قــرار میگیرنــد و فــرض بــر ایــن اســت کــه
هیچکــدام بــر دیگــری برتــر نیســت و هرکــدام بــا ابزارهایــی کــه در اختیــار دارنــد بــر دیگــری
نظــارت دارنــد (هریســی نــژاد .)129 :1392 ،نظــام برآمــده از اصــل تفکیــک مطلــق قــوا
نظــام ریاســتی اســت و مهمتریــن وجــه مشــخصهی نظــام ریاســتی ،برخــورداری اســتقالل
قــوه مجریــه در برابــر قــوه مقننــه اســت .بــه عبــارت بهــر ،نظریـهی تفکیــک قــوای مطلــق
کــه نظــام ریاســتی بــر آن مبتنــی اســت ایجــاب میکنــد کــه دو قــوه مجریــه و مقننــه از
حیــث ســازمانی و کار ویــژهای از یکدیگــر منفــک بــوده و در ارتباطاتــی کــه بــا هــم دارنــد
قــدرت اثرگــذاری بــر یکدیگــر نداشــته باشــند .در نظــام ریاســتی ،هرکــدام از دو قــوه مقننــه
و مجریــه مســتقل از یکدیگــر شــکل گرفتــه ،مســتقل از هــم ســازماندهی شــده و مســتقل
از هــم بــه حیــات خــود ادامــه میدهنــد (هریســی نــژاد.)130 :1392 ،
در نـوع دوم تفکیـک قـوا یعنـی تفکیـک قـوای نسـبی ،مبتنـی بـر ایـن ایـده اسـت کـه
تفکیـک مطلـق نـه عملـی اسـت و نـه بـه مصلحـت و اساسـاً تـوازن و تعـادل قـوا بـه معنای
دیـوار نفوذناپذیـر نیسـت چراکـه قـوای سـهگانه مظاهـر مختلـف حاکمیـت ملـی هسـتند،
بنابرایـن همـکاری و رابطـهی بیـن قـوا باعـث میگـردد تـا کارهـا بر وفـق منطـق فرمانروایی
1- Organique
2- Functional
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پیـش بـرود و هـر یـک از قـوا در مسـیر تکمیـل وظایـف دیگـری گام بـردارد و مصلحـت نیز
ایجـاب میکنـد کـه ارتباط بین قوا قطع نشـود (بهنیـا)42 :1384 ،؛ بنابراین در تفکیک نسـبی
قـوا اگرچـه دو قـوه مقننـه و مجریـه از حیـث اندامـی از یکدیگـر متامیـز هسـتند و هرکدام
دارای وظایـف و اختیـارات خاصـی میباشـند ،اما اعامل این صالحیتهـا به گونهی تخصصی
مانـع همـکاری آنها نیسـت ،بهعبارتدیگـر در حیطۀ وظایف هر یک از قوا ،نقاط مشترکی
وجـود دارد کـه قانـون کـم و کیـف دخالـت هـر یـک از آنهـا را در ایـن حوزههـای مشترک
مشـخص میکنـد (قاضـی رشیعـت پناهـی.)554 :1387 ،
نظــام برآمــده از اعــال تفکیــک نســبی قــوا ،نظــام پارملانــی اســت کــه البتــه خواســتگاه
آن را بایــد در تاریــخ حقــوق اساســی انگلســتان جســتجو کــرد (هریســی نــژاد.)33 :1392 ،
در نظــام پارملانــی اوالً قــوه مقننــه و مجریــه بــا یکدیگــر همــکاری نزدیکــی دارنــد و ثانی ـاً
گاهــی بهموجــب قانــون در ایــن ارتباطــات بــر یکدیگــر اثرگــذاری نیــز دارنــد .قــوه مجریــه
یــا مرشوعیــت خــود را از پارملــان کســب میکنــد و یــا تحــت نظــارت کامــل قــوه مقننــه
بــه انجــام اعــال خــود میپــردازد .اعضــای قــوه مجریــه گاهــی از بیــن مناینــدگان انتخــاب
میشــوند و حــق مشــارکت در جلســات پارملــان را دارنــد.
نــوع ســوم از نظامهــای سیاســی کــه بهنوعــی حاصــل اعــال تفکیــک قــوای نســبی
و بهنوعــی حاصــل اختــاط دو نــوع نظــام قبلــی اســت ،نظــام مختلــط یــا نیمــه ریاســتی-
نیمــه پارملانــی اســت .ایــن نــوع نظامهــا نســبتاً زیــاد بــوده و در کشــورهایی نظیــر فرانســه
(جمهــوری پنجــم ،)1958 -اتریــش و فنالنــد دیــده میشــود .در ایــن نظامهــا ازیکطــرف
هامننــد نظامهــای پارملانــی بیــن قــوه مجریــه و مقننــه همــکاری وجــود دارد و از طــرف
دیگــر شــبیه نظامهــای ریاســتی بیــن آنهــا تعــادل برق ـرار شــده اســت.

-2تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

بــه اعتقــاد بســیاری از نویســندگان 1حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایـران ،تفکیــک
قــوا در جمهــوری اســامی ایـران بهگونـهای خــاص تنظیــم شــده و در مفهومــی متفــاوت بــا
مفهــوم کالســیک ،تفکیــک قــوا پذیرفتــه شــده اســت .هرچنــد در ظاهــر امــر تفکیــک قــوا
بهصــورت نســبی اســت و نظــام بــه شــکل مختلــط (نیمــه ریاســتی -نیمــه پارملانــی اســت)،
لیکــن روابــط بیــن قــوا از ویژگیهــای خاصــی برخــوردار اســت کــه بهخوبــی میتــوان آن

 -1از جملـه مـی تـوان بـه بیـان نظریـه ی دکتر هاشـمی در کتـاب حقوق اساسـی جمهـوری اسلامی ایران ،آیـت الله هاشـم زاده
هریسـی در کتـاب گفتارهایـی در حقـوق اساسـی کاربردی اشـاره منود.
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را از ســایر رژیمهــای دیگــر متامیــز ســاخت (شــعبانی.)73 :1373 ،
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ای ـران در اصــل ( )57خــود ضمــن برشــمردن قــوای
س ـهگانه رصاحت ـاً اعــام میمنایــد ...« :ایــن قــوا مســتقل از یکدیگرنــد .»...پــس در اصــول
دیگــر خــود ازجملــه اصــول ( )58و ( )59اعــال قــوه مقننــه را منحــر بــه مصوبــات مجلــس
شــورای اســامی و در مســائل مهــم ،همهپرســی و اصــل ( )160قــوه مجریــه را جــز در امــوری
کــه مســتقیامً بــه عهــدهی مقــام رهــری اســت بــر عهــدهی رئیسجمهــور و هیئتوزی ـران
و اعــال قــوه قضائیــه را در اصــل ( )61بــر عهــدهی دادگاههــای دادگســری قـرار میدهــد؛
بنابرایــن قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بهعنــوان عالیتریــن ســند سیاســی و
حقوقــی ایــن رسزمیــن ،اصــل تفکیــک قــوا را مــورد شناســایی ق ـرار داده اســت ،البتــه در
جایجــای قانــون اساســی ازجملــه در مقدمــه آن «بــر اســاس والیــت امــر و امامــت امــت»
و اصــول ( 110 ،107 ،57 ،5 ،2و  )177بــه نظریــهی والیتفقیــه و امامــت اشــاره گردیــده
اســت و شــهید بهشــتی بهعنــوان یکــی از اثرگذارتریــن تدوینکننــدگان قانــون اساســی در
خصــوص تبییــن مترکــز قــوا چنیــن بیــان مـیدارد« :نظــام سیاســی -اجتامعــی جمهوری اســامی
ای ـران نظــام امــت و امامــت اســت و حــق ایــن اســت کــه هیچیــک از ایــن عناوینــی کــه در
کتابهــای حقــوق سیاســی یــا اساســی آمــده قابــل تطبیــق نیســت ...نــام راســتین و کامــل ایــن
نظــام ،نظــام امــت و امامــت اســت( »...حســینی بهشــتی.)190 :1377 ،
بنابرایــن بایســتی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران در چهارچــوب نظریــه والیــت
مطلقــه فقیــه و بــا توجــه بــه رضورتهــای ایــن اصــل ،تفکیــک قــوا را تحلیــل منــود .درنتیجــه
در ایــن قســمت ضمــن اشــارهای بــه تاریــخ تحــول اصــل تفکیــک قــوا در ایـران ،کاربردهــا و
مبانــی و نظــام سیاســی برآمــده از ایــن مفهــوم تفکیــک قــوا را بررســی خواهیــم کــرد.

 -1-2تاریخ تحول تفکیک قوا در جمهوری اسالمی ایران

در ایــران قبــل از مرشوطیــت کــه حکومــت در اختیــار پادشــاهی خودکامــه بــود و
همهچیــز بــه ارادهی شــاه بســتگی داشــت و اینگونــه نبــود کــه قــدرت میــان نهادهــا
یــا گروههــا توزیــع گــردد ،ســخن گفــن از تفکیــک قــوا کمــی ســخت بــه نظــر میرســد؛
بنابرایــن ،ایرانیــان در خصــوص تفکیــک قــوا بحثــی متفــاوت بــا آنچــه در غــرب اتفــاق افتــاد
داشــتند ،زی ـرا همچــون بســیاری از مفاهیــم ،ایــن مفهــوم نیــز ریش ـهای در دل ســنتهای
آنهــا نداشــت و آنهــا در آثــاری کــه بــه رشــته تحریــر درآوردهانــد؛ پیــش از هــر چیــز بــه
تعریــف ایــن مفهــوم نوآییــن و فوایــد آن پرداختنــد و آن را اصلــی الزم بـرای دولــت مرشوطــه
میدانســتند (مرادخانــی.)354 :1396 ،
104

فصلنامه علمیمطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسالمی
دوره  :: 1شماره 1

تأســیس شــورای دولــت در عــر نــارصی آغــاز رویارویــی ایرانیــان بــا مباحــث مربــوط
بــه وزارتخانــه و ارتبــاط آن بــا شــاه بــود کــه بهنوعــی اولیــن کوشـشهای نــاکام در رسشــکن
کــردن قــدرت بــود و منیتــوان اینهــا را بــه معنــای تفکیــک قــوای واقعــی دانســت
(مرادخانــی.)355 :1396 ،
در قانــون اساســی مرشوطــه نیــز بــه اصــل تفکیــک قــوا اشــارهای نشــده بــود و بــه
همیــن دلیــل رسانجــام در اصــل ( )27متمــم قانــون اساســی بــه منظوم ـهی قانونــی ایــن
کشــور وارد شــد .اصــل ( )26قــوای مملکــت را ناشــی از ملــت میدانســت و در اصــل ()27
ایــن قــوای ثالثــه ترشیــح و در اصــل ( )28آمــد کــه ایــن قــوا از همدیگــر «ممتــاز و منفضــل»
هســتند .البتــه پــس از متمــم نیــز در عمــل بــا توجــه بــه روحی ـهی اســتبدادگری پادشــاه و
اســتبدادپذیری مــردم اصــل تفکیــک قــوا بــا مقاومتهایــی روبــرو شــد و در بســیاری از
مــوارد تفکیــک قــوا رعایــت منیگردیــد.
پــس از پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی در بهــار  57و تالشهایــی کــه بـرای تنظیــم
قانــون اساســی جدیــد صــورت گرفــت ،در پیشنویــس اولیــه قانــون اساســی ،اصــل ( )16بــه
تفکیــک قــوا اشــاره کــرده بــود .ایــن پیشنویــس بهعنــوان اصــل ( )15در گــروه بررســی
اصــول قانــون اساســی در مجلــس خــرگان ق ـرار گرفــت و درنهایــت بــا تغییراتــی بنیادیــن
بهعنــوان اصــل  57بــه تصویــب رســید (مــروح مذاکـرات قانــون اساســی.)537-543 :1364 ،
قانونگــذار اساســی در اصــل ( ،)57والیــت امــر و امامــت امــت را فراتــر از قــوای
سـهگانه در نظــر گرفتــه اســت .تأمــل در اصــول مربــوط بــه رهــری و بهویــژه اصــل ()110
قانــون اساســی نشــان میدهــد کــه نظــارت رهــری بــر قــوای سـهگانه ،نظارتــی ترشیفاتــی
نبــوده بلکــه نظارتــی همهجانبــه اســت کــه از تفــوق آن بــر قــوای حاکمیتــی حکایــت دارد
(آراســته .)65 :1395 ،در ســال  1368و در تغییـرات اصــل ( 1)57بــا توجــه بــه اضافــه شــدن
لفــظ مطلقــه و بــا توجــه بــه اینکــه تنظیــم روابــط نیــز از رئیسجمهــور گرفتــه شــد و بــه
مقــام رهــری اعطــا گردیــد ایــن نظــر و ایــن نقطـهی متایــز اصــل تفکیــک قــوا در جمهــوری
اســامی ایـران بــا ســایر نظامهــا تقویــت گردیــد .فــرق میــان نظــام تفکیــک قــوا در ایـران بــا
توجــه بــه وجــود قــوه ناظــر برتــر بــا ســایر نظامهــا فــرع بــر مســئله مرشوعیــت حاکمیــت
اســت .درصورتیکــه مرشوعیــت حاکمیــت را رصفـاً از آن ملــت بدانیــم ،وجــود قــوه برتــر در
 -1اصـل ( )57سـابق«قوای حاکـم در جمهـوری اسلامی ایـران عبارتنـد ا ز  :قـوه مقننـه ،قـوه مجریـه و قـوه قضائیـه کـه زیـر نظر
والیـت امـر و امامـت امـت ،بـر طبـق اصول آینـده این قانون اعمال میگرند .این قـوا مسـتقل از یکدیگرند و ارتباط میـان آنها به
وسـیله رییس جمهـور برقـرار میگردد».
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نظــام تفکیــک قــوا توجیهــی نــدارد؛ امــا اگــر مرشوعیــت حاکمیــت را الهــی و دینــی بدانیــم،
پذیــرش چنیــن حاکمیتــی چیــزی جــز التــزام بــه نظــارت نهــاد دیــن بــر قــوای ســهگانه
نخواهــد بــود (آراســته.)66 :1395 ،

 -2-2کارکرد قوای سهگانه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

بــا دقــت در مــروح مذاکـرات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی چنیــن اســتنباط
میشــود کــه مقصــود قانونگــذار اساســی از اســتقالل قــوا بههیچوجــه تفکیــک مطلــق
قــوا نبــوده و اعضــای جلســات مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی بــا دقــت در موضــوع،
از لفــظ تفکیــک قــوا اســتفاده نکردهانــد .چراکــه ایــن مفهــوم بــار معنایــی خاصــی دارد و
ایــن اعضــا بــا ریش ـهی اندیشــۀ ایــن اصــل در غــرب مخالــف بودنــد (قطبــی ،حبیــب زاده،
 .)348 :1394آنچــه مدنظــر واضعــان قانــون اساســی و در عمــل اجــرای قانــون اساســی
تحــت نظــارت دادرس اساســی (شــورای نگهبــان) بــوده و هســت در وهل ـهی اول ترصیــح
بــه اســتقالل قــوا میباشــد ،طــوری کــه هیچکــدام از قــوای حاکــم در وظایــف تخصصــی
قــوۀ دیگــر دخالــت نکننــد و در وهلــۀ دوم بررســی و تبییــن ارتبــاط قــوای سـهگانه ،هرچنــد
وجــود تداخــل وظایــف در قانــون اساســی در برخــی مــوارد دیــده میشــود .ایــن اســتقالل
در وظایــف تخصصــی و همــکاری (گاهــی تداخــل) قــوا زیــر نظــر ولیفقیــه پذیرفتــه شــده
اســت؛ بنابرایــن قــوای سـهگانه بایــد رصفـاً در حیطــۀ صالحیتهــای تقنینــی ،اجرایــی و قضایی
بــا حفــظ اســتقالل خــود بــا یکدیگــر تعامــل کننــد« .نظریــه تفکیــک قــوا بــا اســتقالل قــوا
متفــاوت اســت .در تفکیــک قــوا بیــن قــوای حکومتــی ارتباطــی نیســت ،ولــی در اســتقالل قــوا
ارتبــاط وجــود دارد» (عمیــد زنجانــی)2 :1421 ،؛ بنابرایــن ازنظــر اندیشــمندان حقــوق اساســی
جمهــوری اســامی ایـران و بخصــوص واضعــان قانــون اساســی در تفکیــک قــوای مدنظــر آنهــا
قــوای حکومتــی در عیــن اســتقالل اشـراکاتی بــا هــم دارنــد و حتــی ممکــن اســت قــوه مجریه
عمــل تقنینــی نیــز انجــام دهــد ،امــا ایــن اش ـراکات و تعاملهــا بایــد در چهارچوبهــای از
پیــش تعیینشــده توســط قانــون اساســی باشــد (مصبــاح یــزدی)410 :1390 ،؛ بنابرایــن تفکیــک
قــوای مدنظــر در قانــون اساســی ای ـران بــه نظریــه اســتقالل قــوا در چهارچــوب تفکیــک
نســبی نزدیــک اســت و نقطـهی اتصــال و ارتبــاط قــوای حاکــم ،مقــام رهــری اســت (لطفــی،
 .)98 :1391در جمهــوری اســامی ایـران و بخصــوص اندیشـهی واضعــان قانون اساســی تفکیک
کارکــردی و تقســیم وظایــف مطــرح اســت ،بــه همیــن دلیــل نیــز بـرای جایگزینی اســتقالل قوا
بهجــای تفکیــک قــوا ،نیــاز مربمــی بــه ایجــاد هامهنگــی و تنظیــم روابــط وجــود دارد (عمیــد
زنجانــی )240 :1421،و ایــن تعامــات و تنظیــم روابــط بــا نظــارت مقــام رهــری میرس میشــود.
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قـوه مجریـه در عیـن داشتن صالحیتهـای اختصاصـی خـود هم تحـت نظارت سیاسـی
مجلـس در غالـب رأی اعتماد و سـؤال و اسـتیضاح اسـت و هـم تحـت نظـارت مقـام رهبری
و مرشوعیـت خـود را بـا حکـم تنفیـذ رئیسجمهـور توسـط مقـام رهبری کسـب میکنـد.
نهادهـای فـرا قـوهای همچـون مجمع تشـخیص مصلحت نظام ،شـورای نگهبان و صداوسـیام
و نیروهـای نظامـی در سـاختار و صالحیـت هیچکدام از قوای سـهگانه نیسـت .قـوه مقننه با
نظـارت شـورای نگهبآنهـم در انتخابـات و هم نظـارت بر مصوباتش غیرمسـتقیم مرشوعیت
خـود را از مقـام رهبری میگیـرد و رئیـس قـوه قضائیـه نیـز منصـوب مقام رهربی اسـت.

 -3-2نظام سیاسی برآمده از تفکیک قوا در جمهوری اسالمی ایران

نظـام جمهـوری اسلامی ایـران الگویـی از حکومت اسلامی اسـت کـه بر اسـاس ایامن به
خداونـد یکتـا و اختصـاص حاکمیـت و ترشیع بـه او و لزوم تسـلیم در برابر خداوند بنا شـده
اسـت (اصـل دوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایـران) .در کنار پذیـرش حاکمیت ترشیعی
خداونـد متعـال ،حـق حاکمیـت مـردم نیـز در حلـول حاکمیـت خداوند به رسـمیت شـناخته
شـده اسـت (اصـل ششـم و پنجا هوششـم قانون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران) .بر همین
اسـاس بوده که در قانون اساسـی ،اسـتقالل قوا در مضمونی که ذکر شـد البته زیر نظر مقام
رهبری پذیرفتـه و طراحـی شـده اسـت و نه تفکیـک قوای مصطلـح در حقوق اساسـی غرب،
بنابرایـن نـوع نظام سیاسـی ایران از بیـن نظامهای برآمده از تفکیک قـوا ،نظام مختلط یعنی
نیمهریاسـتی و نیمهپارملانی اسـت (حبیـب زاده ،برومنـد.)79 :1391 ،
در جمهــوری اســامی ای ـران قــوه مجریــه دو رکنــی در ســال  58طراحــی شــده بــود،
لیکــن در اصالحــات ســال  68پســت نخس ـتوزیری منحــل شــد ،امــا در حــال حــارض نیــز
کل مجموعــه قــوه مجریــه زیــر نظــر رئیسجمهــور و هیئــت دولــت نیســت و امــوری کــه
در قانــون اساســی مســتقیامً زیــر نظــر مقــام رهــری اســت از صالحیــت رئیسجمهــور و
همــکاران وی خــارج اســت و شــبه نظــام ریاســتی اســت چراکــه رئیسجمهــور منتخــب
مســتقیم مــردم و مقــام رهــری نیــز مــأذون و منتخــب غیرمســتقیم مــردم اســت .مجلــس و
قــوه مجریــه هــر دو بــا رأی مســتقیم مــردم انتخــاب میشــوند .قــوه مجریــه حــق انحــال
پارملــان را نــدارد و مجلــس نیــز بهتنهایــی قــادر بــه برکنــاری رئیسجمهــور نیســت.

 -3تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسالمی پاکستان

در قانــون اساســی فعلی جمهوری پاکســتان ســاختار اصلــی مدنظر حکومت ،دموکراســی
پارملانــی اســت .نهادهــای حاکمیتــی در پاکســتان شــامل؛ رئیسجمهــور ،نخســتوزیر و
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کابینــه ،قــوه مقننــه متشــکل از دو مجلــس ســنا و مناینــدگان و شــورای والیتــی اســتانی و
قــوه قضائیــه نیــز متشــکل از دیــوان عالــی و دادگاه عالــی اســت (آجرلــو.)117 :1395 ،
بهموجــب اصــل ( )41قانــون اساســی پاکســتان رئیسجمهــور رئیــس کشــور و مناینــدهی
وحــدت جمهــوری و مســلامن و دارای چهلوپنــج ســال ســن و دارای رشایــط عضویــت در
مجلــس ملــی اســت کــه ب ـرای مــدت  5ســال انتخــاب میشــود .طبــق مــادهی ( )1قانــون
اساســی پاکســتان ،ایــن کشــور جمهــوری فــدرال اســت.
بــا توجــه بــه اصــول قانــون اساســی ،ایــن کشــور جمهــوری اســامی پاکســتان نــام دارد
و اســام دیــن رســمی کشــور اســت ،ایــن کشــور پیــرو نظری ـهی دولــت اســامی در قالــب
نظامــی مردمســاالر اســت .در مــن قانــون اساســی پاکســتان بــه قــوهی مقننــه ،قــوه مجریــه
و قــوه قضائیــه اشــاره شــده اســت و از هرکــدام از آنهــا بــه تفکیــک نــام بــرده ،لیکــن نامــی
از اصــل تفکیــک قــوا نــرده اســت .لــذا در قســمت ســوم مقالــه بــا توجــه بــه تحلیــل مفهــوم
و تحــول تفکیــک قــوا و تجربــه جمهــوری اســامی ایـران ضمــن اشــاره بــه تاریخچــۀ قانــون
اساســی پاکســتان ،اصــل تفکیــک قــوا و کارکــرد آن در عمــل در ایــن کشــور بررســی و نــوع
نظــام سیاســی ایــن کشــور مــورد تحلیــل قـرار میگیــرد.

-1-3تاریخچۀ قانون اساسی جمهوری اسالمی پاکستان

پاکســتان در ســال  1947بــه دســت مســلامنان بــا گرایــش اســامخواهی و انگیــزه یــک
دولــت مکتبــی ،بــه دنبــال فراینــد جداســازی از کشــوری بــزرگ بنــام هنــد و در راســتای
اســتقالل و دموکراتیــک شــدن بـرای مســلامنان شــکل گرفــت (عمیــد زنجانــی.)394 :1421،
ایــن کشــور دارای تنــوع قومــی بــوده و بهجــز دیــن مشــرک مــردم آن یعنــی دیــن
مبیــن اســام ،هیچیــک از عنــارص عینــی تشــکیل یــک ملــت در محــدودۀ رسزمینــی را بنــا بــر
عــرف سیاســی امــروزی نداشــته و یــا بســیار کمرنــگ بــوده اســت 96 .درصــد مــردم پاکســتان
مســلامن هســتند و از ایــن تعــداد  77درصــد اهــل تســنن و  20درصــد آنهــا شــیعهاند ،بقیــۀ
جمعیــت از مذاهبــی چــون مســیحی ،هنــدو ،یهــودی ،پارســی ،احمــدی و بودائــی پیــروی
میکننــد (زولــر.)28-31 :1391 ،
در ســال  1947کــه بهموجــب ســند اســتقالل هنــد ،قانــون اساســی پاکســتان تدویــن شــد،
متــام قدرتهــای فرمانــدار حــذف و مجلــس مؤسســان پاکســتان پایهگــذاری و مســئولیت
امــور ملــی بــه مجلــس مؤسســان داده شــد .درنهایــت پاکســتان بهعنــوان یــک دولــت
پارملانــی معرفــی شــد ،امــا در عمــل بــه کشــوری بــا ســنتهای ملوکالطوایفــی تبدیــل
گردیــد (.)Hamid khan, 2004: 4
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فرمانــدار پاکســتان ،پــس از رئیسجمهــور ،از اختیــارات گســرده و قابلتوجهــی بهــره
میبــرد و رئیــس اجرایــی ائتــاف بــود .حــق عــزل و نصــب نخســتوزیر ،هیئــت وزرا،
فرماندهــان نظامــی و قضــات و اســتانداران عالیرتبــه بــا ایشــان بــود .حتــی قــدرت اعــام
مقــررات را نیــز داشــت ،لــذا تفکیــک قــوا در معنــای نفــی مترکــز قــدرت وجــود نداشــت.
ایــن روال تــا ســال  1956کــه اولیــن قانــون اساســی پاکســتان در معنــای مصطلــح تصویــب
شــد ،ادامــه داشــت و در ایــن قانــون اساســی اختیــارات فرمانــدار برچیــده شــده و بــه
رئیسجمهــوری واگــذار گردیــد ،در ایــن قانــون اساســی نظامــی پارملانــی -فدرالــی طراحــی
شــده بــود ولــی همچنــان بیشــر قــدرت در دســت رئیسجمهــور متمرکــز بــود.
در ســال  1958اولیــن حکومتنظامــی بــه کشــور تحمیــل شــد و قانــون اساســی تعلیــق و
در ســال  1962دولــت نظامــی ،قانــون اساســی دیگــری تصویــب منــود ،در ایــن قانون اساســی
متامــی قــدرت در دســت رئیسجمهــور متمرکــز شــد و مقــام نخس ـتوزیری برچیــده شــد.
در ســال  1969و در بحبوحـهی جدایــی پاکســتان رشقــی (بنــگالدش) حکومتنظامــی دیگری
بــه کشــور تحمیــل و قانــون اساســی بـ ه ظاهــر دموکراتیکــی در ســال  1973تصویــب گردیــد
(.)Ziring, 1995: 74
در سـال  1977حکومتنظامـی دیگـری بـه وجـود آمـده و «ضیاءالحـق» فرمانـده ارتش،
مجلس ملی را منحل و قانون اساسـی را تعلیق کرد .ضیاءالحق بهجای تصویب قانون اساسـی
جدیـد ،فرمـان مرشوطـه موقت صادر کـرد و اجازهی اصالح قانون اساسـی را به خـود داد .در
اینجـا اقتـدار رئیسجمهـور بسـیار زیاد بـود و قدرت انحالل مجلس را داشـت ،لیکن در سـال
 ،1997نخسـتوزیر نـواز رشیف ،با اصالحیهی سـیزدهم قانون اساسـی قـدرت انحالل مجلس
را از رئیسجمهـور گرفـت .در سـال  1999بـاز هـم کشـور بـا حکومتنظامی روبرو شـد .بین
سـالهای  2002تـا  2003متـام قـدرت قانونگـذاری منحصرا ً در اختیـار رئیسجمهـور بـود.
در سـال  2010بـا اصالحیـه هجدهـم قانـون اساسـی اختیـار انحلال یکجانبـۀ رئیسجمهـور
برچیده شـد و دادگاهها نیز دیگر منیتوانسـتند تعلیق قانون اساسـی را تأیید کنند .همچنین
در نوزدهمین اصالحیۀ قانون اساسـی به دسـت پارملان سـعی شـد مناقشـات بین قوه قضائیه
و رئیسجمهـور از بیـن بـرود .قـوه قضائیـه در پاکسـتان بهعنـوان سـومین رکـن دولـت نقش
مهمـی در تعیین رسنوشـت سیاسـی کشـور ایفـا میکند .قبلاً دربـارهی موضوعـات مرتبط با
قانـون اساسـی حکـم میکـرد ،قـدرت پارملـان را کم میکـرد و تحت عنـوان اصـول رضوری به
کودتاهـا اعتبـار میبخشـید و نهتنهـا دموکراسـی را تضعیـف میکرد ،بلکـه موجب ضعف در
اقتـدار و اسـتقالل خود نیـز میشـد (.)paula.R, 1995: 23
بررسی تطبیقی مفهوم و کارکرد تفکیک قوا
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و پاکستان

109

 -2-3مفهوم و کارکرد تفکیک قوا در پاکستان

اصــل تفکیــک قــوا بــر اســاس بــه رســمیت شــناخنت ایــن واقعیــت مبتنــی اســت کــه
مترکــز قــدرت مطلقــه در یــک شــخص یــا نهــاد بــه صورتــی اجتنابناپذیــر موجــب اســتبداد
میگــردد .در بیــان لــرد آکتــون (مــورخ انگلیســی) «قــدرت بــه فســاد منجــر میشــود و
قــدرت مطلقــه فســاد مطلقــه بــه هم ـراه دارد ،بــه همیــن دلیــل کشــورهای دموکراتیــک
قــدرت کشــور را در ارگانهــای متفاوتــی بــه نامهــای قــوه مقننــه ،مجریــه و قضائیــه تفکیــک
و تقســیم میکننــد».)paula.R, 1995: 23( .
هامنطــور کــه ذکــر شــد در قانــون اساســی پاکســتان نامــی از تفکیــک قــوا بــرده نشــده
اســت .در پاکســتان قــو ه مجری ـهای وجــود دارد کــه دارای اقتــدار در تصمیمگیــری اســت و
هرچنــد نظــام پارملانــی و فدرالــی اســت ،امــا بیشــر اوقــات قــدرت تصمیمگیــری در اختیــار
یــک فــرد یــا نهــاد خاصــی خــواه نظامــی و خــواه غیرنظامــی بــوده اســت؛ بنابرایــن هرچنــد
از قــوای سـهگانه بهصــورت جداگانــه در قانــون اساســی نــام بــرده شــده و دیــدگاه واضعــان
قانــون اساســی عــدم دخالــت قــوا در کار یکدیگــر بــوده اســت ،لیکــن در عمــل همیشــه یــک
شــخص ،نهــاد یــا تفکــر متــام قــدرت را در اختیــار داشــته اســت.
در هــر کشــوری مبتنــی بــر اصــل حاکمیــت قانــون و تفکیــک قــوا ،قــوای ســهگانه
مطابــق قانــون اساســی مســتقل از یکدیگــر هســتند ،قــوه مقننــه وظیفــه قانونگــذاری را
دارد ،قــوه مجریــه اج ـرای قوانیــن و مدیریــت امــور اداری کشــور را بــه عهــده دارد و قــوه
قضائیــه قوانیــن را اجـرا ،تفســیر و بــدون اینکــه تحــت تأثیــر عوامــل درونــی و بیرونــی قـرار
بگیــرد ،قضــاوت میکنــد .در پاکســتان هــدف اولیــه ایجــاد یــک نظــام پارملانــی و مبتنــی بــر
تفکیــک قــوا بــوده اســت و در قوانیــن اساســی آن نیــز همیــن دنبــال شــده اســت ،از هــر
ســه قــوه ،ســاختار و صالحیــت و وظایــف آنهــا بهصــورت مســتقل نــام بــرده شــده و روابــط
قــوا نیــز مشــخص شــده اســت ،لیکــن همیشــه رأس قــدرت اجرایــی بــه دنبــال متــام قــدرت
و مترکــز قــدرت بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل حکومتهــای نظامــی و فرهنــگ حاکــم بــر
جامعــه اجــازه نــداده اســت کــه بــه اصــل تفکیــک قــوا جامـهی عمــل پوشــانده شــود .البتــه
بایــد خاطرنشــان کــرد کــه همیشــه خطــر تجزیهطلبــی و جنــگ داخلــی نیــز در پاکســتان
وجــود داشــته و همیــن طبیعتـاً کار اجـرای حاکمیــت قانــون و بهتبــع آن تفکیــک و توزیــع
قــدرت را دشــوار کــرده اســت (.)Cohen, 2005: 58
مطابــق قانــون اساســی پاکســتان ،قــدرت اجرایــی فــدرال بنــام رئیسجمهــور و توســط
نخســتوزیر و وزرا اعــال میشــود (مــاده  90قانــون اساســی پاکســتان) ،رئیسجمهــور
بنــا بــه تشــخیص خــود از میــان اعضــای مجلــس ملّــی ،فــردی را كــه بــه عقیــده وی بتوانــد
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حت ـاً رأی اعتــاد اكرثیــت اعضــای مجلــس ملــی را كســب منایــد ،بهعنــوان نخس ـتوزیر
تعییــن خواهــد کــرد( .مــاده  91قانــون اساســی پاکســتان) و رئیسجمهــور او را بهعنــوان
نخســتوزیر اعــام میکنــد .کابینــه در مقابــل مجلــس ملّــی و ســنا مســئول اســت.
رئیسجمهــور وزرای فــدرال و وزرای ایالتــی را از میــان اعضــای مجلــس شــورای ملــی بــر
اســاس مشــورت بــا نخس ـتوزیر منصــوب میمنایــد ...نخس ـتوزیر از میــان مناینــدگان و
توســط مجلــس مناینــدگان انتخــاب میشــود (مــاده  92قانــون اساســی پاکســتان) .طبــق ماده
( )227قانــون اساســی پاکســتان کلی ـهی قوانیــن ایــن کشــور بایــد مطابــق احــکام اســامی
باشــند کــه در قــرآن و ســنت آمــده اســت و در خصــوص قوانیــن خــاص هــر مذهب اســامی،
عبــارت قــرآن و ســنت بــه هــان معنایــی بــکار مـیرود کــه در آن مذهــب پذیرفتــه شــده
اســت .در ایــن کشــور قوانیــن زیــادی در راســتای اســامی بــودن کشــور بــه تصویــب رســیده
اســت (قدیمــی ،کریمــی.)445 :1379 ،
در پاکسـتان سـعی شده است قوه قضائیه مستقل باشد و دادگاهها بر اساس همگرایی بین
رشیعـت و عـرف ،آرای خـود را صـادر منایند و حق تعقیب رئیسجمهور را نیـز در موارد خاصی
دارنـد (آجرلـو .)276 :1395 ،لیکـن در عمـل قـوه قضائیـه نیز مـورد سوءاسـتفادۀ حکومتهای
نظامی و دیکتاتورها بوده اسـت.
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هامنطــور کــه در قســمتهای قبلــی بررســی گردیــد ،در قانــون اساســی پاکســتان بــه
اصــل تفکیــک قــوا ب هرصاحــت اشــاره نگردیــده و لــذا ب ـرای تعییــن تفکیــک قــوای مطلــق
و یــا نســبی و متعاقب ـاً نــوع نظــام سیاســی ایــن کشــور بایــد معــادالت و تعامــات قــدرت
را در قانــون اساســی پاکســتان تحلیــل منــود .مطابــق بــا مــاده ( )1قانــون اساســی پاکســتان
«پاکســتان یــک جمهــوری فــدرال خواهــد بــود کــه بــا عنــوان جمهــوری اســامی پاکســتان
شــناخته شــده »...؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه اصــول دیگــر قانــون اساســی بــه نظــر میرســد
کــه در پاکســتان تفکیــک مطلــق قــوا نــه در عمــل و نــه در عــامل نظــر پذیرفتــه نشــده اســت
و آنچــه مدنظــر واضعــان قانــون اساســی پاکســتان نیــز بــوده اســت پذیــرش تفکیــک نســبی
قــوا میباشــد .نظــام سیاســی پاکســتان ،پارملانــی اســت امــا آن معنایــی کــه در انگلســتان
وجــود دارد (کشــور بســیط) موردنظــر نبــوده و نیســت (بارنــت )27 :1386 ،هرچنــد کــه
در نــگاه اولیــه نظــام پارملانــی در پاکســتان بــه ذهــن متبــادر میشــود ،چراکــه در قانــون
اساســی پاکســتان رئیسجمهــور قــدرت انحــال مجلــس ملــی و اســتانی را دارد و همچنیــن
وی قــدرت قانونگــذاری ،نصــب روســای نیروهــای مســلح ،کمیرسهــای عالــی ،فرمانــداران،
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قضــات دیــوان عالــی کشــور و افـران اجرائــی را بــا مشــورت نخسـتوزیر دارد (مــاده 41
قانــون اساســی پاکســتان) ،رئیسجمهــور منتخــب مســتقیم مــردم و فــردی مســلامن و منــاد
وحــدت پاکســتان اســت کــه بـرای پنــج ســال انتخــاب میشــود و قابــل برکنــاری نیســت مگــر
بــه جــرم عــدول از قانــون اساســی یــا انجــام دادن عملــی غیرقانونــی پــس از طــی فراینــدی
خــاص و ایــن قضــاوت شــبیه مــدل انگلیســی بهصــورت سیاســی و بــا مشــارکت پارملــان و
درنهایــت اعالمیــۀ پارملــان برکنــار میشــود (آجرلــو .)284 :1395 ،از طــرف دیگــر کابینــه نیــز
بهنوعــی وابســته بــه پارملــان میباشــد چراکــه نخسـتوزیر را پارملــان از بیــن خــود انتخــاب
و کابینــه وی نیــز از میــان اعضــای مجلــس ملــی انتخــاب میشــود و کابینــه در مقابــل ســنا و
مناینــدگان مســئول اســت (مــاده  91قانــون اساســی پاکســتان)؛ امــا چــون رئیــس قــوه مجریــه
و ریاســت کشــور بــا رئیسجمهــور اســت بهنوعــی مشــخصات نظــام ریاســتی را هــم در
خــود دارد ،بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه طبــق قانــون اساســی ،در پاکســتان نظامــی
پارملانــی بــا گرایشهایــی بــه ســمت ریاســتی یــا هــان نظــام مختلــط (نیمهریاســتی-
نیمهپارملانــی) حاکــم اســت .هرچنــد در عمــل هــر کــس در رأس هــرم قــدرت ق ـرار گرفتــه
اســت اعــم از نظامــی و غیرنظامــی ســعی بــر افزایــش صالحیتهــا و امتیــازات خــود داشــته
و درصــدد افزایــش قــدرت و مترکــز قــدرت بــوده ،بنابرایــن در عمــل همیشــه اصــل تفکیــک
قــوا اگــر نگوییــم کامــل وجــود نداشــته مــورد تحدیــد و تهدیــد قـرار گرفتــه اســت.

نتیجهگیری

بـا توجـه بـه مطالـب بیانشـده میتـوان نتیجـه گرفـت کـه در نظـام جمهـوری اسلامی
ایـرانکـه مبتنـی بـر حاکمیـت مطلـق الهـی بـوده و قانـون اساسـی آنهـم مطابق بـا تعالیم
قـرآن و آموزههـای اسلامی اسـت ،تفکیـک قـوا بهصـورت تفکیک نسـبی اسـت و بـه عبارت
دقیقتـر اسـتقالل قـوا پذیرفتـه شـده اسـت ،هرچنـد تفکیک قـوا در جمهـوری اسلامی ایران
تفـاوت اساسـی بـا سـایر نظامهای حقوقـی دارد و آنهم نظـارت عالیه مقام رهبری بهعنوان
والیـت مطلقـه امر بر قوای سـهگانه اسـت ،لیکن بررسـی عملکرد قوا نشـان میدهد مسـئله
تفکیـک قـوا در جمهـوری اسلامی ایـران تجربـه موفقـی را نسـبت بـه تفکیـک قـوا در نظام
جمهوری اسلامی پاکسـتان به دنبال داشـته اسـت ،زیرا هنوز در جمهوری اسلامی پاکسـتان
کارکردهـا و جایـگاه هرکـدام از قـوا کاملاً تبیین نشـده اسـت .اسـتقالل قوا در قانون اساسـی
جمهـوری اسلامی ایران بهگونهای پایهریزی شـده اسـت کـه قوا در عین اسـتقالل از یکدیگر،
ارتبـاط و نظـارت بـر یکدیگـر هـم دارنـد .در قانـون اساسـی پاکسـتان نه ب هرصاحـت به اصل
تفکیـک قـوا اشـاره گردیـده اسـت و نه به بحث حل اختلاف و تعارض میان قـوا و فقط قوای
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سـهگانه و کارویژههـای آن مـورد ترصیـح قـرار گرفته اسـت ،اما به دلیل سـاختارهای سیاسـی
و اجتامعـی هرکـدام از دولتهایـی کـه بـر رس کار آمدهانـد سـعی داشـتهاند موازنـه قـدرت
را بـه نفـع خـود تغییـر دهنـد؛ بنابرایـن هرچنـد نظـام حقوقی پاکسـتان بیشتر در قالب یک
نظـام پارملانـی طراحـی شـده اسـت ،اما در عمـل هیچگاه پارملان قـدرت کامل و عالـی خود را
نداشـته و نتوانسـته اعمال کنـد بلکـه قدرت در اختیـار رئیسجمهـور بوده اسـت؛ بنابراین با
توجـه بـه کنترل قـدرت و محدودیـت قدرت و نظـارت بر اعامل قـدرت در دو کشـور به نظر
میرسـد تجربـه تفکیـک قـوا در جمهـوری اسلامی ایـران از پاکسـتان موفقتـر بوده اسـت و
بیشتر بـه اهـداف خود رسـیده اسـت امـا باید به این مسـئله هم توجـه منود که در اسـتقالل
قـوای حاکـم بـر قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایران تزاحم میـان قلمرو حاکمیتـی هر قوه
موجـب از دسـت دادن کارکردهـای آن قـوه نگـردد .هرچند در نگاه بسـیاری از اندیشـمندان
خـارج از جمهـوری اسلامی ایـران به خاطر وجود نظـارت عالیه مقام رهربی بر قوای سـهگانه
اساسـاً در ایـران تفکیـک قـوا وجـود نـدارد لیکـن ایـن مطالعـه تطبیقـی حاکـی اسـت بحـث
تفکیک کارکردهای قوای سـهگانه و اسـتقالل قوا و عدم دخالت در کار یکدیگر در جمهوری
اسلامی ایـران نسـبت بـه پاکسـتان بسـیار بهتر تعبیه و اجرا شـده اسـت و علیرغم نبـود این
نظـارت عالیـه در پاکسـتان بیشتر دولتها گرایش به سـمت مترکز قـدرت و خنثی کردن اصل
تفکیـک قوا را داشـتهاند.
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