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The principle of separation of powers and the theories contained in it 
 

 

 

Abstract: 
 

 

Separation of powers is: the distribution of government duties among the three 

powers (legislature, executive and judiciary). 

In fact, the separation and balance between forces guarantees the protection of 

individual and social rights and freedoms because it will prevent the concentration 

of power in the hands of a limited minority and the division of responsibilities 

between different forces. 

The importance of discussing the separation of powers, in terms of studies of 

constitutional law and political institutions, is that: 

First, the separation of powers has been accepted as an indisputable principle in 

the legal practice of different countries 

Second: Due to the principle of separation of powers, each of the existing forces 

can be considered as a manifestation of sovereignty. 

Evaluated and identified and categorized political regimes. 

Third: Considering the various theories related to the separation of powers, the 

evolution of thoughts and ideas in the evolution of human societies shows well. 

Fourth: The connection of this principle with the nature of the political regime has 

become so strong that mere dependence or non-dependence on the principle of 

separation of powers shows the degree of individual and social rights in societies. 
 

Keywords: Separation of powers, political regime, concentration of power, 

sovereignty. 
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 1مسعود قادری نمین

 2محسن طاهری 

  3علی صالحی فارسانی

 چکیده

 تفکیک قوا عبارت است از: توزیع وظایف حکومت میان قوای سه گانه ) مقننه ، مجریه و قضائیه (.  

در واقع تفکیک وتوازن میان قوا ، ضااامح حفح حقوو وازادی یای دردی و اماعاعا اساات زیرا مانع تعر    

 قدرت در دست اقلیاا محدود و تقسیم وظایف میان قوای مخالف خواید شد .

بررساا در با  تفکیک قوا ، از ححا  مااحاات حقوو اسااساا و نهادیای سایاساا در ایح اسات   ایعیت بحث 

  ه: اوالً : تفکیک قوا به عنوان یک اصل مسلم در عرف حقوقا  شوریای مخالف مورد پذیرش قرار گرداه  

 روندارماثانیاً : بواساه اصل تفکیک قوا میاوان یر  دام از قوای مومود را ه مظهری از حا عیت بشع

 ارزیابا  رد و رژیعهای سیاسا را شناسائا و طبقه بندی نعود .

ثاحثاً : مالحظه نظرایات گوناگون مربوط به تفکیک قوا ، ساایر تحوحا ادکار و اندیشااه یا را در تکامل موامع  

ه صارف  بشاری بخوبا نعایان ما  ند . رابااً : پیوند ایح اصال با ماییت رژیم سایاساا ان نان مسااحکم شاد    

 وابساگا یا عدم وابساگا به اصل تفکیک قوا ، درمه حقوو دردی و اماعاعا را در موامع نشان ما دید .

  واژه کلید 

 تفکیک قوا، رژیم سیاسا، تعر   قدرت، حا عیت.
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 مقدمه 

 قوا  تفکیک مفهوم

به تحلیل قدرت  ، در مهت دسایابا به حکومت مالو  تومه ویژ  ای  اندیشه وران  از دیرباز مافکران و 

سیاسا و تشخیص قوای مومود و بیان خصلاها و نقش یر  دام از انها داشاه است تا عوامل تر یب  نند  ان  

  از یکدیگر باز شناخاه شد ، مناسب تریح  ارگ اران اععال انها تاییح گردند.

حکعای یونان، بویژ  ادالطون و ارساو در اثار خود به بحث و بررسا قوای مخالف پرداخاه و یر  دام بنابر 

مشا دلسفا و سیاسا خود از انها سخح گفاه اند. وحا باید گفاه شود  ه اصل تفکیک قوا به ترتیبا  ه امروز   

قرون یفدیم و یجدیم است. زیرا در ایح    حقوقدانان و علعای علوم سیاسا از ان بهر  ما گیرند، دست اورد

قرن  لیه مومبات دست بدست یم دادند تا اندیشه یا دوبار  به تکاپوی تاز  ای اداند و مسائل مربوط به  

قدرت سیاسا و حکومت در چهارچوبه ای ماناسب با خواساهای زمان ، یانا ازادی و دمکراسا و ردا  و  

 گیرند. ساادت دردی مورد بازبینا مجدد قرار 

( اندیشعند ب رگ انگلیسا و به ویژ   1632  -1704مبانا اوحیه نظریه تفکیک قوا نخسایح بار در اثار مان الک )

در  اا  مشهور او به نام دو رساحه در با  حکومت مدنا مارح شد بادیا دیلسوف ومافکر مشهور درانسوی  

شرح وبسط مبانا ایح نظریه پرداخت او    ( در  اا  مشهور خود، روح احقوانیح به  1989-1755مناسکیو )  

در روح احقوانیح چنیح ما نویسد :» در یر  شوری ، سه قسم قدرت ومود دارد. قدرت تقننا، قدرت امراء  

 نند  موضوعاتا  ه به حقوو بیح احعلل بساگا دارد و قدرت امراء  نند   موضوعاتا  ه به حقوو مدنا 

 داشاهای مخالف در خصوص ایح نظریه اغاز شد.  وابساه است « و از ایح زمان ارائه بر

اگر اعالم حقوو مقدس دردی و ازادیهای ععوما، ترسیم حد ومرز قلعرو ازادی دردی و قدرت دوحت است، 

اصل تفکیک قوا، تدبیری اساسا برای ملوگیری از تعر   قدرت سیاسا در دست یک درد یا یک گرو  از  

از   پریی   و  بشر درمانروایان  حقوو  اعالمیه  نویسندگان  طوری  ه  به  ما  ند.  ملو   خودگامگا  و  اسابداد 

ان را اح ام اورتریح اصول حقوو اساسا دانساه اند . اصل شان دیم اعالمیه دوو ما گوید: »   1789وشهروند  

 در ماماه ای  ه حقوو ادراد تضعیح وتفکیک قوا برقرار نشد  باشد ، قانون اساسا ومود ندارد.«

یر حال، یم حکعای ادوار باساان و مافکران قرون مدید و یم حقوقدانان ععوما دیروز و امروز، با تکیه    به

بر اصل تفکیک قوا در مهت ردع یراسا  وشید  اند  ه از تعر   دساد انگی  و خود  امه زای قوا در یک 

اقاضای سرشت مر   گرائا  شخص یا یک گرو  عاید ما شود . برای انکه، بر حسب طبیات اشیاء واحوال و  

،  سا  ه قدرت را بدست دارد پیوساه دروسوسه سوء اسافاد  از ان است. قدرت با مرز خود سری ما اورد  

سر منشاء انواع دسادیا و انحرادات است. به گفاه حرد ا اح: » قدرت داسد ما  ند و قدرت مالق مالقاً داسد 
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و دمنه امد  است: » ...یر  ه دست خویش مالق دید دل بر خلق    در  اا  بسیار حکعت امی   لیله  ما  ند. «

 عاحم  ژ  ند.«  

قدرت، توساه طلب وشاا  گیرند  است  ه » به مثابه سیالبا بنیان ادکح ، به تدریج در بسار زمان دراز اینگ 

اععال یر چه    تر ما شود و دیوار  یا وسدیا و موانع سست وحرزان را از سر را  خود ما روبد و را  را برای

بیشار نظرات شخصا یا گرو  حا م یعوار ما  ند . در ایح میان ، ازادی اسیر دام یوس یا و اغراض گردید   

 ری د. « ، مرغ یعایون دمکراسا در دضای ماماه بال و پر ما

 قوا  تفکیک نظریه از مختلف های برداشت

نظریه تفکیک قوای مناسکیو بادیا با برداشت یای مافاوت روبرو گشت. گرویا از صاحب نظران نظریه 

تفکیک مالق قوا )نظام ریاساا( را پذیرداند و گرو  دیگر نی  قائل به تفکیک نسبا قوای سیاسا از یکدیگر 

یک قوا، رایا بینابیح را برگ یدند )نظام پارحعانا( شدند. در ایح بیح گرویا نی  با تلفیق یر دو تفسیر از تفک

 )نظام نیعه ریاساا و نیعه پارحعانا(. 

 ریاستی نظام

ایح نظام محصول اندیشه تفکیک مالق قواست و در ان رئیس معهور  ه در رأس قو  مجریه قرار دارد، برای 

قننه نی  با رأی مردم مدت ماینا با رأی ععوم مردم برگ ید  ما شود. در اناخاباتا مداگانه، نعایندگان قو  م

یابد.   ما  تجلا  نوبت  دو  در  ملا  نظام حا عیت  ایح  در  ایح  بنابر  ما شوند.  اناخا   مدت مشخصا  برای 

 ارگ اران دو قو  از ححا  نظری در یک ساح یساند و در نایجه نه قو  مجریه قادر است پارحعان را منحل 

ادار به  نار  گیری نعاید. در رژیم ریاساا یا تفکیک  ند ونه قو  مقننه ما تواند رئیس معهور و وزیران را و

مالق قوا، طبق تاریف اوحیه ان، قوای سه گانه از یکدیگر اساقالل دارند و وظایف انها تخصصا است. یر  

یک از قوا وظیفه خاص خود راانجام ما دید و در انجام وظایف قوای دیگر مداخله نعا  ند . قو  مقننه به  

دازد ، قو  مجریه امور امرائا را سامان ما دید و قو  قضائیه وظیفه دادگساری را بر عهد  قانونگذاری ما پر

دارد. یعان طور  ه پیشار اشار  شد ، اععال حا عیت مردم در ایح نوع نظام در دو مرحله صورت ما گیرد: 

جه ایح اععال حا عیت  یک مرحله برای اناخا  رئیس معهور و یک مرحله برای اناخا  نعایندگان پارحعان. نای

 نی  ان است  ه قوای مجریه و مقننه از یکدیگر  امالً مساقل بود  و حق انحالل یکدیگر را ندارند. 

 از ایح رو مشخصه یای اصلا نظام ریاساا به طور خالصه عبارتند از:

شود و رئیس معهور برای مدت مایح و محدودی از سوی مردم به ریاست قو  مجریه برگ ید  ما (1

 حق انحالل پارحعان را ندارد. 
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نعایندگان پارحعان نی  در اناخاباتا مداگانه اناخا  ما شوند و حق بر ناری رئیس معهور ووزیران   (2

 او را ندارند.  

 اعضای ییأت دوحت حق حضور در پارحعان و عضویت در ان را ندارند.   (3

رئیس معهور حق اماناع از ابالغ قوانیح را ندارد و باید تعاما قوانیح مصو  پارحعان را برای امرا   (4

 ابالغ  ند.  

امروز  ایاالت ماحد  امریکا تنها  شوری است  ه دارای رژیم ریاساا ما باشد واععال ایح نظام، تنها در 

 باشد. ایح  شور دارای شکل  امل خود ما

 ا م در امریکا ریاساا است. وحا درععل، در ان به اساثنائاتا نی  بر ما خوریم: با اینکه نوع رژیم ح

 رئیس معهور در پیام ساالنه خود به  نگر  ما تواند تصویب قوانیح ویژ  ای را پیشنهاد  ند.  (1

رئیس معهور حق دارد، قوانیح مصو   نگر  را یک بار وتوی تالیقا  ند. یانا ما تواند قانون  (2

ء نکرد  وبا ذ ر دالیلا به  نگر  عودت دید . اما اگر  نگر  قانون دوو را با ا ثریت  مصو  را امضا

 دو سوم تصویب  ند ، رئیس معهور نعا تواند ان را بار دیگر وتو  ند. 

 مااون رئیس معهور با اینکه عضو قو  مجریه است، ریاست مجلس سنا را بر عهد  دارد.   (3

رائا را دارد. مثالً اناصا   ار  نان عاحا رتبه امرایا مانند مجلس سنا حق دخاحت در برخا امور ام (4

 وزیران، سفرا و اعضای دیوان عاحا باید به تأیید مجلس سنا برسد. 

بنابرایح در نظام ریاساا شخص واحدی به طور یع مان دارای عناویح رئیس  شور و رئیس دوحت است 

نیست، رئیس معهور در رأس قو  مجریه و دوحت   و با تومه به اینکه قو  مجریه در ایح نظام دو ر نا

قرار دارد. ایح نوع نظام بر اساس تفکیک  امل و مالق قوا بنا شد  است و در ان یر قو  ای دارای وظایف  

خاص خود ما باشد و از قو  دیگر  امالً مساقل است. در نظام ریاساا قو  مجریه نقش اصلا را در ادار  

 امور  شور بر عهد  دارد.  

ر ح اصلا قو  مجریه نی  در نظام ریاساا، رئیس معهور مناخب مردم است  ه یعان گونه  ه پیش تر 

نی  اشار  شد، اخایارات رئیس  شور و رئیس دوحت را به طور یع مان بر عهد  دارد. نظام ریاساا تنها  

علا شدن ان درایم در  شوریای دارای نظام معهوری قابلیت امرا دارد و در نظامهای پادشایا زمینه ع

 نیست.  

نظام  نوع  ایح  در  دارد،  پارحعانا ومود  نظام  در  انگونه  ه  رئیس دوحت ورئیس  شور  تفکیک عناویح 

سیاسا مشاید  نعا شود. رئیس معهور خود وزرا و یعکارانش را اناخا  ما  ند و انها نیازی به رأی 

اقیم توسارئیس معهور صورت میگیرد. و اعاعاد مجلس ندارند، یعان گونه  ه ع ل انها نی  به طورمس
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مجلس در ان اخایاری ندارد. در نظام ریاساا وزرا تابع دساورات رئیس معهور بود  و سیاساهای او را 

امرا ما  نند و تنها در برابر او مسئول یساند. ایح نظام سیاسا به دحیل قدرت یک مانبه رئیس معهور  

د  ما شود.  در نقاه مقابل، پارحعان نی  در ایح نظام سیاسا با اساقالل  نامی  و تبایت  امل وزرا از او سکرتر

 امل عهد  دار وظیفه قانونگذاری است و دوحت حق مداخله در روند قانونگذاری را از طریق ارائه حوایح  

قانونا و یا تنظیم بودمه  شور ندارد. در عیح حال اعضای پارحعان نی  به طور یع مان نعا توانند عضو 

دوحت باشند و وزرا نی  نعا توانند ان گونه  ه در نظام پارحعانا ماعول است در ملسات پارحعان حضور 

یابند. از منبه مسئوحیاا نی  قو  مجریه  امالً مساقل از پارحعان است و یعان گونه  ه اشار  شد وزرا نیازی 

قرار نعا گیرند. با ایح حال و علا به رأی اعاعاد مجلس ندارند و مورد سوال و اسایضاح نعایندگان نی   

رغم مااحب دوو، اصول نظام ریاساا در موارد بسیاری ععأل امکان تحقق نیاداه و با اساثنائاتا روبرو شد  

است. از معله انکه در ایح نوع نظام رئیس معهور تا حدی از امکان وتوی مصوبات پارحعان برخوردار 

پیام ساالنه به پارحعان رایکاریا و پیشنهاداتا را در خصوص   است و ما تواند از را  یایا چون ابالغ

اناقاد  نی   و  سفرا  مانند  مجریه  قو   عاحا  مقامات  برخا  اناصا   مقابل  در  دید.  ارائه  قوانیح  تصویب 

 ماایدات بیح احعللا نی  در نظام ریاساا منوط به تأیید پارحعان است. 

از پارحعان )مجلس سنا( را بر عهد  دارد و ایح وضایت مااون رئیس معهور در ایح نظام، ریاست بخشا   

 خود تأثیر مساقیعا در تنظیم روابط قوای سه گانه دارد.   

عالو  بر ایح موارد، زمینه تداخل وظایف قوا در نظام ریاساا در عرصه یای دیگری نی  درایم است. برای 

ا تواند رئیس معهور را محا عه  ند. نعونه در ایح نظام  نگر  با یعاینگا رئیس دیوان عاحا  شور م

بدیح ترتیب  ه مجلس نعایندگان  یفر خواست اتهام را صادر ما  ند و مجلس سنا ادار  مریان محا عه 

را بر عهد  ما گیرد. با تومه به ایح موارد گرویا از حقوقدانان تفکیک مالق قوا را در نظام ریاساا 

 پذیر به شعار اورد  اند.   ععلا ندانساه و ان را تنها نظاما اناااف

 پارلمانی نظام

در ایح نوع نظام  ه در حقیقت از تفکیک نسبا قوا به دست ما اید ، طبق تاریف اوحیه، قوای سه گانه 

از یکدیگر اساقالل دارند . وحا اععال حا عیت مردم در یک مرحله صورت ما گیرد. به ایح مانا  ه مردم 

ن پارحعان را اناخا  ما  نند و حا عیت ملا خود را از طریق پارحعان با شر ت در اناخابات، نعایند گا 

به سایر قوا اناقال ما دیند. بنابر ایح قوای سه گانه در رژیم یای پارحعانا تا حد زیادی به یکدیگر وابساه 

اند و نوعا وابساگا ارگانیک در میان انها به چشم ما خورد و یعیح امر باعث شد  است  ه تفکیک 

ن انها تفکیک نسبا قوا نام گیرد . در ایح نوع رژیم یای سیاسا، وظایف قوا منبه تخصصا  امل میا

ندارد. زیرا قدرت سیاسا در اخایار اح ا  است و انها در رقابت با یکد یگر در صدد بدست اوردن 
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م یای ا ثریت پارحعان یساند و ح   حائ  ا ثریت نی ، دوحت را تشکیل ما دید. قو  مجریه در رژی

پارحعانا دو ر نا است . ر ح نخست ان رئیس  شور خواند  ما شود  ه در برخا  شوریا پادشا  ودر 

برخا  شوریا رئیس معهور است. ایح ر ح قو  مجریه ما تواند پارحعان را منحل  ند ودر برابر  سا 

پارحعان رأی اعاعاد مسئول و پاسخگو نیست. وحا ر ح دوم قو  مجریه  ه ییأت دوحت ما باشد، باید از 

بگیرد ودر برخا مواقع حاا مورد اسایضاح پارحعان قرار ما گیرد. قانون گذاری با اینکه وظیفه اصلا 

پارحعان است، ما تواند توسط دوحت نی  صورت بگیرد، در رژیم یای پارحعانا ععالً ایح امر منبه ععوما  

ر مجلس به امری عادی تبدیل شد  است، به خود گرداه و تقدیم الیحه از سوی دوحت برای تصویب د

تهیه و تدویح پیش نویس قوانیح  توانعند در زمینه  از  ارشناسانا خبر  و  برابر مجلس  زیرا دوحت در 

 برخورداربود  و یعیح امر منجر به تدویح حوایح قانونا از سوی ایح نهاد شد  است.  

 برای تشکیل رژیم یای پارحعانا چهار شرط الزم است: 

به  برقر (1 وظایف  از  دساه  یر  واگذاری  و  یساند  یعگون  ماییاا  دارای  وظایفا  ه  بیح  تعای   اری 

دساگایا ماعای . بدیح نحو  ه قانون گذاری بر عهد  پارحعان، امور امرائا بر عهد  قو  مجریه و  

 امور قضائا بر عهد  دادگا  یا قرار ما گیرد.  

اند و در نقاطا یکدیگر را قاع ما  نند و دارای  قوای سه گانه دارای منبه تخصصا به طور امل نیس (2

 قلعرو مشارک ما شوند. مثأل قو  مجریه ، در شکل گیری قوانیح با قو  مقننه یعکاری ما  ند.  

تشکیالت و زیر مجعوعه یای یر یک از قوای سه گانه دارای اب اریایا یساند  ه بر دیگری تأثیر   (3

 ما گذارند.

برای مثال نظارت قو  مقننه بر قو  مجریه از طریق دیوان محاسبات انجام ما شود. دیوان محاسبات نهادی 

است  ه بر اساس قوانیح اساسا بسیاری از  شوریا، مساقیعاً زیر نظر مجلس قانون گذاری قرار دارد و 

یوان یعه ساحه گ ارش وظیفه ان نظارت بر نحو  امرای بودمه مصو  ، از سوی قو  مجریه است. ایح د

 تفریغ بودمه را تهیه  رد  وان را به صحح علنا مجلس ارائه ما دید. 

امرایا  بر  ار دساگا  یای  دارند  بازرسا است  ه وظیفه  نظارتا و  دارای سازمانهای  نی   قو  قضائیه 

سازمان بازرسا  نظارت  نند و گ ارش ساالنه خود را در ایح مورد به رئیس قو  قضائیه ارائه دیند. مانند

  ل  شور در معهوری اسالما ایران. 

 پارحعان پاسخگوی مردم و ییأت دوحت پاسخگوی  ار رد خود در برابر پارحعان است.   (4

 رژیم پارحعانا دارای مشخصه یای زیر است:  
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قو  مجریه در ایح نظام ماعوأل دو ر نا است. ریاست  شور ر ح نخست ان است  ه در برخا   (1

 شوریا مانند انگلساان پادشا  و در برخا  شوریا از معله درانسه رئیس معهور است. رئیس ییأت  

 دوحت ) نخست وزیر ( نی  به یعرا   ابینه ر ح دوم یساند. 

وظیفه نظارت برععلکرد ییأت دوحت را از طریق اقداماتا    مجلس قانون گذاری  ه مناخب ملت است، (2

 چون سوال، اسایضاح و نظارت از طریق سازمان یایا چون دیوان محاسبات بر عهد  دارد.  

ییأت   (3 اعضای  به  تواند  یا واقدامات ییأت دوحت ما  ازسیاست  پارحعان در صورت عدم رضایت 

  دوحت رأ ی عدم اعاعاد داد  و دوحت را ساقط  ند.

ییأ ت دوحت نی  از طریق در اخایار داشاح وسایلا چون حق تهیه و تنظیم حوایح قانونا، شر ت   (4

یای امرایا،  وزیران در ملسات پارحعان و دداع از برنامه یا و سیاست یای خود و تصویب اییح نامه

 بخش نامه یا و تصویب نامه یا قدرت تأ ثیر گذاری بر قو  مقننه را دارد. 

 در رژیم پارحعانا توسط دو اب ار زیر تحقق ما یابد:  تاادل قوا  (5

نخست مسئوحیت سیاسا اعضای ییأت دوحت و نی  حق ساقط  ردن دوحت برای پارحعان و دوم حق 

 انحال ل پارحعان توسط قو  مجریه. 

در یر حال در تبیح تفاوت یای میان دو نظام ریاساا و پارحعانا، عالو  بر موارد شکلا پیش گفاه  

بر اساس تفکیک  امل قوا ما باشد. بنابر ایح نظام ریاساا با نظام   د دانست  ه مبنای نظام ریاساا بای

پارحعانا اخاالف ریشه ای و اساسا دارد. نظام ریاساا نخسایح بار در اواخر قرن ییجدیم و در  

 نا  عار است.  م در قانون اساسا امریکا پیش بینا شد و سابقه تاریخا ان از نظام پارحعا  1787سال  

ایح در حاحا است  ه نظام پارحعانا بر اساس تحوالت تاریخا نظام سیاسا انگلساان بومود امد و 

اناباو   نظام ریاساا  ه در راساای  نبود، بر خالف  اناباو وضایت سیاسا مایح و خاصا  نایجه 

 مبادی دلسفا نظریه تفکیک قوا با نظام یای سیاسا ایجاد شد.  

قوای سه گانه  امالً از یکدیگر مساقل یساند و یر یک نسبت به وظایف خویش  در نظام ریاساا  

اساقالل  امل داشاه و حق دخاحت در امور یکدیگر را ندارند. در ایح نظام رئیس  شور و رئیس 

دوحت در قاحب عنوان واحد رئیس معهور ایفای نقش ما  نند و تعاما امور قو  مجریه توسط رئیس 

 انجام ما شود.  معهور و یعکارانش

نظام پارحعانا بر خالف نظام ریاساا، یم در نظام یای معهوری و یم در نظام یای پادشایا قابلیت  

امرا دارد و ایح خود از دالیل اقبال نظامهای سیاسا به ان در ععلا ساخاح اصول و مبانا دمو راسا  

برقراری توازن و یعکاری اساوار  بود  است. حذا از احگوی تفکیک قوای مناسکیو  ه بر تفکیک قوابا  

دارای قدرت   پارحعان  توازن،  ایح  تحقق  برای  نظام  ایح  در  ایجاد شد  است.  پارحعانا  نظام  است، 

 اسایضاح و بر  ناری وزرا است و قو  مجریه نی  دارای اخایار و قدرت انحالل پارحعان ما باشد. 
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 عناصر و ار ان نظام پارحعانا 

نا بودن قو  مجریه، توازن قدرت میان قوا و یعکاری میان قوای مقننه و  نظام پارحعانا بر دو ر  

 مجریه اساوار است. بر ایح اساس ار ان نظام یای پارحعانا عبارتند از: 

 پارحعان یا مجلس مناخب،  ه گا  از دو مجلس و گا  از یک مجلس تشکیل ما شود.  (1

دارای مصونیت بود  و در برابر پارحعان  رئیس  شور  ه در قاحب عناویح پادشا  یا رئیس معهور،   (2

 داقد مسئوحیت سیاسا است.  

ییأت وزیران  ه مجعوعاً در مقابل پارحعان مسئول بود  و باید پاسخگوی مااحبات پارحعان باشند   (3

. در واقع نظام پارحعانا شکل دقیق و سازمان یاداه نظام دمو راسا نیاباا است و از صفات و  

ست  ه سایر نظام یای سیاسا از ان برخوردار نیساند. یعاینگا  امل  ویژگا یایا برخوردار ا

میان پارحعان مناخب مردم و رئیس  شور غیر مسئول در ایح نظام توسط دوحت و ییأ ت وزیران  

 ایجاد ما شود.  

 ویژگا یای نظام پارحعانا  

 ایح ویژگا یا به طور امعاحا عبارتند از:

 دو ر نا بودن قو  مجریه:  (1

یعان طور  ه اشار  شد منظور از دو ر نا بودن قو  مجریه ومود دو ییأت مافاوت در رأس ان ما  

باشد. یک ر ح در قاحب عنوان رئیس  شور  ه معکح است پادشا  یا رئیس معهور باشد و ر ح  

دیگر  ه در قاحب وزرا و رئیس دوحت دااحیت ما  ند. با ایح یعه دو ر نا بودن در نظام پارحعانا  

بیشار منبه شکلا دارد، زیرا نقش رئیس  شور در ایح نظام بیشار تشریفاتا است رئیس  شور نعاد  

و نعایند  حا عیت ملت است و انجام اموری ازقبیل توشیح قوانیح و ماایدات و تنفیذ حکم رئیس  

زرا و دوحت را بر عهد  دارد. در نظام پارحعانا تعام اخایارات و صالحیت یای امرایا محدود به و

ییأ ت وزیران است. یر چند اخایارات رئیس  شور نی  بساه به نوع نظام پارحعانا حا م در نظام  

امرایا   اخایارات  از  رئیس  شور  برخا  شوریا  در  نعونه  برای  شود.  ما  مافاوت  مخالف  یای 

منبه   دارای  تنها  برخا  شوریا  در  و  باشد  ما  سیاسا  نقش  دارای  و  است  برخوردار  محدودی 

 فاتا است.  تشری

 مسئوحیت سیاسا دوحت:   (2

خاصا   ویژگا  و  اخایارات  از  نظام  درایح  یساند  ه  پارحعانا  نظام  دااحیت  اصلا  محور  وزیران 

برخوردارند و یعیح ویژگا یا منجر به تعای  نقش انها از نقش وزرا در نظام یای سیاسا دیگر ما  
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یعبساگا میان وزرا، یعاینگا از  شود برخا از ایح مشخصات و ویژگا یا عبارتند از: وحدت و  

نظر ادکار و گرایشات سیاسا، مسئوحیت معاا در برابر پارحعان و نقش عضویت وزرا در اح ا   

مخالف درتشکیل دوحت . مسئوحیت سیاسا وزرا در مقابل پارحعان ایح اخایار را به نعایندگان پارحعان  

به دااحیت سیاسا انان پایان دیند . بنابرایح    ما دید تا با اسایضاح وزرا و رأی عدم اعاعاد به انها،

مسئوحیت سیاسا دوحت در برابر پارحعان بیانگر قدرت پارحعان دربر ناری اعضای دوحت ما باشد.  

 ایح مسئوحیت سیاسا دوحت در برابر پارحعان به دو صورت اشکار ما شود : 

پیشنهادی و برنامه یای   ماردا وزیران پیشنهادی توسط دوحت و تقاضای رأی اعاعاد به وزرای (1

 انها. 

اسایضاح وزرا و سلب رأی اعاعاد پیشیح از انان و سیاست یا وبرنامه یا یشان. بنابرایح درایند  (2

اسایضاح تنها مأموریت پارحعان در ارتباط با مسئوحیت سیاسا وزرا نعا باشد و ایح نهاد موظف  

د  و نسبت به رأی اعاعاد یا عدم است صالحیت وزرای پیشنهادی مدید را مورد بررسا قرار دا

اعاعاد به انها تصعیم گیری  ند. در یر حال وزرا ر ح اصلا نظام پارحعانا محسو  ما شوند 

و ادار  امور  شور را بر عهد  دارند و تعاما اثارو اععال قو  مجریه منوط به تصعیعات انها  

ویش به صورت دردی و نی  مسئول است . از ایح رو انها باید در برابر پارحعان مسئول اععال خ

 اععال معاا سایر وزرا باشند. 

 عدم مسئوحیت سیاسا رئیس  شوردر نظام یای پارحعانا 

قاعد  ععوما در رژیم یای پارحعانا ایح است  ه رئیس  شور اصوالً نعا تواند حکومت  ند و  

بر ر برابر نهادیا حکوماا  ادار  قو  مجریه بر عهد  او نیست. حذا ایح مقام یی گونه مسئوحیاا دبنا

 ندارد. خوا  پادشا  باشد و خوا  رئیس معهور. از ایح قاعد  ععوما دو نایجه مهم حاصل ما شود:  

نایجه اول عدم اماز  به ادراد و مسئوحیح ماماه برای اناقاد از رئیس  شور. زیرا رئیس  شور مسئوحیاا  

و وزرا ما باشد  ه ادار  امورقو  مجریه    ندارد و تعاما مسئوحیت یای سیاسا ماومه ییأت دوحت 

را بصورت معاا بر عهد  دارند. نایجه دوم نی  ومود نخست وزیر یا وزیر مخصوص است  ه  

اماز  صدور احکام از سوی رئیس  شور را دارد و اوامر و دساورات الزم را برای ادار  قو  مجریه 

ژ  در مواردی  ه پادشا  عهد  دار ایفای ایح  صادر ما  ند. در رژیم یای پارحعانا رئیس  شور به وی

مقام است، دارای نقشا تشریفاتا و درمایشا است و تنها در صورت ایجاد بحران یای سیاسا در  

  شور نقش محدودی را ایفا ما  ند. 

بنابرایح در نظام پارحعانا رئیس  شور داقد مسئوحیت سیاسا بود  وتنها ر ح دوم قو  مجریه )نخست  

وزیر و وزرا( دارای مسئوحیت سیاسا در برابر پارحعان یساند. اصل عدم مسئوحیت رئیس  شور در  
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نظام پارحعانا بر گرداه از نظام سیاسا انگلساان است  ه در ان ایح اعاقاد ومود دارد  ه پادشا   

خود    یی گا  خاا نعا  ند و دارای مصونیت است. با ایح حال سایر مجریان امور در قبال اععال

نظام یای سیاسا   اساس  بر  رئیس  شور  دارند. درمه عدم مسئوحیت  ادار   شور مسئوحیت  برای 

مخالف ، مافاوت است. در نظام یای پادشایا ، پادشا  به عنوان رئیس  شور  امالً مبرا از مسئوحیت  

ر حاحا  سیاسا، در برابر پارحعان است و حاا در قبال مرایعا  ه شخصأ مسئوحیت  یفری ندارد. د

 ه در نظام یای معهوری ایح گونه نیست و رئیس معهور تنها داقد مسئوحیت سیاسا است، وحا 

دارای مسئوحیت  یفری ما باشد و نسبت به مرایعا  ه خارج از حیاه انجام وظایف قانونا خود  

 مر تکب ما شود مسئوحیت دارد. عدم مسئوحیت سیاسا رئیس  شور دارای ناایج زیر است: 

 رات پارحعانا یی گونه بهر  برداری سیاسا از نام رئیس  شور صورت نعا گیرد و به  در مذا (1

دحیل انکه اصل عدم مسئوحیت در خصوص او ماری است ایح مقام در قبال اععال خود در برابر  

 پارحعان پاسخ گو نیست و مورد نقد و بازخواست قرار نعا گیرد.  

ت وزیران است و حذا دوحت نعا تواند امور امرایا   لیه امورامرایا  شور بر عهد  دوحت و ییأ (2

  شور را با رئیس  شور مرتبط دانساه و از خود در قبال وظایفش سلب مسئوحیت  ند  

رئیس  شورشخصاً در امور  شور دخاحاا ندارد و تنها اععال و تصعیعات قو  مجریه و ییأت  (3

مه به اععال و تصعیعات قو  مجریه دوحت را تأیید و تنفیذ ما  ند و رأساً نعا تواند بدون تو 

 امری را تنفیذ و تأیید  ند. 

 ه سابقه اوحیه ان به نظام سیاسا انگلساان باز ما گردد، قدیعا تریح    در یر حال نظام پارحعانا

اصول تاریخا را در خصوص مبانا نظام یای سیاسا پایه ری ی  رد  است. از معله خصوصیات  

ن قوای مقننه و مجریه ما باشد. به نحوی  ه نوعا توازن و انسجام  ایح نظام یعکاری مساعر میا

 دائعا میان ایح دو قو  در طول زمان به ومود امد  است.  

یکا از تفاوت یای نظام ریاساا و نظام پارحعانا ایح است  ه رژیم ریاساا صرداً در نظام یای 

ا یعانگونه  ه  پارحعانا  رژیم  وحا  دارد،  امرا  قابلیت  و  معهوری  پادشایا  نظامهای  در  شد  شار  

 معهوری نی  قابل امرا است.  

   پارلمانی نیمه – ریاستی نیمه نظام

نیعه پارحعانا مورد تبیح و بررسا    –در ایح گفاار به ترتیب ماییت و ویژگا یای نظام نیعه ریاساا  

 قرار گرداه است.  

 نیعه پارحعانا  –ماییت نظام نیعه ریاساا 
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در گرویا از  شوریا رژیم سیاسا حا م دارای ویژگا یای رژیم یای ریاساا و پارحعانا به طور  

 یع مان ما باشد و نعا توان انرا به طور  امل در یکا از دو دساه دوو مای داد.  

برای مثال در نظام سیاسا ایران اععال حا عیت مردم در دو مرحله صورت ما گیرد . به ایح ترتیب  

در دو اناخابات مداگانه رئیس معهور و نعایندگان پارحعان رااناخا  ما  نند. از ایح مهت   ه مردم  

نظام سیاسا ایران را ما توان نوعا نظام ریاساا خواند. از سوی دیگر رئیس معهور و  ابینه در  

  برابر مجلس دارای مسئوحیت سیاسا یساند و معکح است از سوی پارحعان مورد اسایضاح قرار گرداه 

و حاا بر  نار شوند. به عالو  پارحعان دارای اب اریای نظارتا چون حق سوال و اسایضاح و نهادیای  

نظارتا چون دیوان محاسبات است و دوحت نی  حق اباکار قوانیح در قاحب حوایح قانونا رادارد. از 

 ایح منظر نظام سیاسا ایران را ما توان پارحعانا دانست.  

توان انرا  ایران دارای ویژگا یای یر دو نظام سیاسا پیش گفاه ما باشد و مابنابر ایح نظام سیاسا  

 نیعه پارحعانا دانست.   –نعونه ای برای نظام یای سیاسا نیعه ریاساا 

 نیعه پارحعانا  –ویژگا یای نظام نیعه ریاساا 

 ند و از ویژگا  یعان گونه  ه اشار  شد ایح نظام برای تلفیق دو نظام ریاساا و پارحعانا تالش ما  

برابر  در  و مسئوحیت سیاسا ییأت دوحت  ادار  معاا حکومت  پارحعانا در خصوص  نظام  یای 

اناخا  مساقیم رئیس معهور توسط مردم را با   از اوصاف نظام ریاساا  پارحعان بهر  ما گیرد و 

شوریای  اعاای اخایارات وسیع به او در خود ماجلا ما سازد. نعونه ایح نظام را ما توان در   

م مشاید     1962ایرحند، پرتغال، و به ویژ  در درانسه و پس از اصالح قانون اساسا ایح  شور در سال  

 رد  ه منجر به اناخا  مساقیم رئیس معهور توسط مردم گردید. نظام سیاسا معهوری اسالما  

دوحت یعگا در ایران را نی ما توان از مصادیق ایح نظام سیاسا دانست، زیرا در ایح نظام اعضای  

ریاست   دار منصب  مردم عهد   ارای ععوما  به  اتکا  با  رئیس معهور  اند و  مسئول  پارحعان  برابر 

 معهوری ما شود.  

بر اساس دیدگا  برخا از صاحب نظران، نظام نیعه ریاساا و نیعه پارحعانا حا م در  شوریای دوو  

ر حقیقت ایح صاحب نظران عناصر و  به نظام پارحعانا شبایت بیشاری دارد تا به نظام ریاساا. د

ار ان اساسا نظام پارحعانا را دارای نعود بیشاری در نظام نیعه ریاساا و نیعه پارحعانا ما دانند.  

از شبایت  پارحعان  مقابل  در  دوحت  رئیس  مسئوحیت  و  مجریه  قو   بودن  ر نا  نظام دو  یای ععد  

ار ما رود و تنها ومه تفاوت ایح دو نظام در  پارحعانا و نظام نیعه ریاساا و نیعه پارحعانا به شع 

اناخا  مساقیم رئیس  شور در نظام نیعه ریاساا و نیعه پارحعانا بر خالف نظام پارحعانا است. ایح  

اناخا  مساقیم مشروعیت مردما قابل تومها به رئیس  شور ما بخشد و بر خالف نظام پارحعانا  
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ومه به عنصر وراثت در اناخا  پادشا  مدید ویا بر است  ه در ان اناخا  رئیس  شور بر پایه ت

 پایه رأی اعضای پارحعان به رئیس معهور صورت ما گیرد. 

نیعه پارحعانا،   –در یر حال با تومه به اناخا  رئیس معهور از طرف مردم در نظام نیعه ریاساا  

و در صورتا  ه رئیس    اخایارات او بسیار گسارد  تر از اخایارات رئیس  شور در نظام پارحعانا است 

معهور از ح   تشکیل دیند  ا ثریت پارحعان باشد، ایح اخایارات دو چندان خواید بود و حا عیت  

رئیس معهور بر قو  مجریه به نظام ریاساا شبیه تر ما شود، یعانند وضایاا  ه امروز  در انگلساان 

 مشاید  ما شود.  

قوا  تفکیک نظریه بر شده مطرح انتقادات  

به ححا  شکلا و   نی   اناقاداتا  اینهعه  با  نظریه تفکیک قوا دارای م ایای بسیاری است وحا  انکه  علا رغم 

 مایوی از سوی صاحب نظران علم حقوو به ان وارد شد  است. 

ایرادیای شکلا: از معله اینکه عد  ای به شعار قوا اناقاد  رد  اند و قو  موسس ونی  قو  تادیل  نند  را در 

قوا اورد  اند. بنظر انان قو  موسس ماییااً با سه قو  قانونگذار، امرائا و قضائا تفاوت داشاه از ححا  شعار  

سلسله مراتب بر انها رمحان دارد . قو  موسس نخسایح و پایه ای تریح مظهر بروز حا عیت در ماماه است.  

هاد ساز مومب تصویب قانون اساسا  زیرا قبل از شکل گیری ار ان مربوط به قوای سه گانه به عنوان قو  ن

میشود  ه ایح قانون خود ساخاار سیاسا و حقوقا ماماه را تدارک ما بیند و دست به ارایش نظام سیاسا  

 می ند  ه ازباح ان نهادیای قانونگذار، امرائا وقضائا سربرما اورند

  نی   ه با طرف و دوو سایر  برخا دیگر از صاحب نظران مانند بح ژامح  نساان به ومود قو  تاد یل  نند

قواست اعاقاد داشاه اند. اگر میان قوای سه گانه اخاالدا بروز  ند قو  تادیل  نند  ما تواند دخاحت  ند ودر  

حدود اخایاراتا  ه قانون اساسا بدان بخشید  است  شور را از بحران و رژیم را از خار سقوط  و ماماه را 

 از یرج ومرج نجات بخشد. 

اور گرویا قو  اقاصادی و قو  رسانه وتبلیغات رابه عنوان قوای چهارم و پنجم در نظامهای سیاسا  و یعین

 مارح  رد  اند ودساه ای نی  با اعاقاد به قوای حداقلا شعار قوای سیاسا ماماه رادو قو  دانساه اند. 

سه گانه یک  لیت واحد  ه  ایرادیای مایوی: تفکیک مالق قوا وایجاد دیوار  یای نفوذ ناپذیر بیح مظایر  

قدرت سیاسا است، ععلا نیست زیرا حدود تاییح  نند  مرزیای قوا را انگونه  ه در تئوری مارح است نعا  

توان بروشنا ووضوح رسم  رد. با انکه وظایف سه گانه از حیث ماییت ععل واقدام با یکدیگر یکا نیساند، 

 ل چار  ای م  ورود در قلعرو ان دیگری ندارند. یر  دام از دساگایهای ماصدی یکا از قوا در عع 
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امرای یر قانونا در  شور نیازمند تشریک مساعا و ارتباط قوای سه گانه است. چرا  ه در بسیاری از اوقات  

وظایف و  ار ردیای انها یعپوشانا پیدا ما  ند و تفکیک مالق قوا نه امری است شدنا و نه خواسانا چون 

 سبب  ار  ردشان امانا  نا پذیر است.   ارتباط قوا با یم به

بدیها است تفکیک قوا به ویژ  برای وصول به یدف یائا  ه مناسکیو و سایر مافکران در را  ان تالشها  رد   

حفح ازادیها و حقوو دردی و ملوگیری از تعر   طلبیها و سوء اسافاد  از    –اند )ایجاد حکومت میانه رو  

ت و  نارل و تاادل قوا نا  ام خواید ماند. واگر چنیح نشود نایجه نهائا باز قدرت وغیر ( بدون نظام نظار

 یعان تعر  ی خواید بود  ه نظریه سازان  السیک از ان ما یراسید  اند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2154 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 1

140
 

 گیری نتیجه

   قوا تفکیک  نظریه آینده

گرایا است.  اصل تفکیک قوا باور وسیع مورد اساقبال مهانا قرار گرداه و یکا از مل ومات قانون اساسا  

 ار ردیای مخالف حکومت شامل قانون گذاری، امرای قانون و امور قضائا یر یک به نهاد مربوطه سپرد  

به نوعا روش  یابا  بلکه وسیله و تعهیدی است برای دست  ما شود. تفکیک قوا یک یدف غایا نیست 

دیای حکوماا، و به ییچ ومه  سیاسا به منظور ملوگیری از تعر   قدرت و اد ایش  ار امدی و یعاینگا نها

 مانا ان انفصال و پرا ندگا ویا حفح تساوی و تقارن مالق نیست. 

در صورتا  ه نظریه یای ارائه شد  در خصوص تفکیک قوا را باور  لا بیانگر تفسیری واقاا و مناسب از  

ح صورت برای نظریات دوو  ان دانساه و اوضاع احوال اماعاعا را ماأثر از تغییرات زمان و مکان بدانیم، در ای

نی  باید عنصر تحول، اساعرار و پیشردت را در نظر بگیریم. نظریات تفکیک قوا،  ه برای ارائه چار چوبا  

نیازمند   اند، یعه  بیان شد   ازادیهای شهروندان  مناسب برای  نارل قدرت مالق حکام و تضعیح حقوو و 

ماناسب با نیازیای ماماه درایند. یعیح امر منجر به طرح  تحوحا مناسب با شرایط زمان ما باشند تا در قاحبا

نظریات نوینا در ایح خصوص شد  است. احباه یر یک از نظریات معکح است مورد اناقاداتا واقع شوند. با  

ایح حال تحول ب رگا  ه در نظریه تفکیک قوا رخ داد  است حر ت قوای سیاسا  شور در ان به سوی ادغام  

ر  لا یعبساگا یر چه بیشار انها است. ایح امر به ویژ  در میان قوای مقننه و مجریه بیشار  و یکپارچگا وباو 

توان ظهور اح ا  سیاسا در قرن اخیر دانست . منبه ععلا به خود گرداه است. ریشه ایح تحول عظیم را ما

یار گرداح قوای مقننه ایح اح ا  با نقش گسارد  خود در عرصه یای سیاسا، اقاصادی و اماعاعا و با در اخا

و مجریه به طور یع مان، خط باالنا بر تودیق مالق نظریه تفکیک قوا  شید  اند. زیرا یعان گونه  ه اشار   

شد یر چند از منبه حقوقا و نظری تفکیک قوا مورد توادق صاحب نظران قرار گردت، وحا از منبه ععلا و  

ایح امر نی  نایعاینگا ان با طبیات قوا و نهادیای اععال   امرائا با تاارضات بسیاری روبرو شد و علت اصلا

 نند  حا عیت بود. برای نعونه در انگلساان، نخست وزیر  ه در رأس امور امرایا  شور قرار دارد، به طور  

 یع مان ریبر ح با است  ه ا ثریت پارحعان رادر اخایار دارد

ه شد  از سوی دوحت قابل پیش بینا است. یعیح وضایت  واز ایح رو موادقت پارحعان ایح  شور با حوایح ارائ

در معهوری پنجم درانسه نی  اتفاو ادااد. زیرا در ایح دور  رئیس معهور شارل دوگل به طور یع مان رئیس  

معهور وریبر ح   حائ  ا ثریت در پارحعان بود. نعونه یایا از ایح قبیل ،  ار رد مالو  نظریه تفکیک قوا  

از تعر   قدرت با تردید موامه ساخاه است، به ویژ  انکه به ومود امدن چنیح وضایاا  را در ملوگیری  

نعا قوا،  تفکیک  پذیرداح  است وبه درض  بود   مردم  نظام دمو راسا وحا عیت  برقراری  قرار  حاصل  توان 

زیرا ایجاد    گرداح ح   یا گرویا خاص را به طور یع مان در رأس قوای مقننه و مجریه مورد اناقاد قرار داد . 
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ایح وضایت خود حاصل امرای اصل مردم ساالری است  ه از اصول مسلم نظامهای سیاسا امروزی به شعار 

ما رود. در عیح حال ومود قو  قضائیه در تفکیک قوا نی  با ومود نقش حعایاا ان نسبت به حقوو و ازادی 

د ومود دارد  ه در نظامهای پارحعانا و ریاساا  یای ععوما ادراد، با اناقاداتا موامه شد  است. زیرا ایح اعاقا

یعوار  وابساگا قو  قضائیه به قوای مقننه و مجریه محاعل است واز ایح رو تحقق تفکیک قوا در ایح نظامها  

 ععالً امکان پذیر نیست  

به عالو  اینکه صاحب نظران قو  قضائیه را صرداً نهادی تابع قو  مقننه و نیازمند به قو  مجریه دانساه و برای  

 ان ارزش حقوقا مساقلا قائل نیساند . 
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