هندسه (توزیع و تمرکز) قدرت با استناد به دیدگاه
برخی فقهای معاصر
تاریخ دریافت59/2/8 :

تاریخ تأیید59/5/9 :

علیرضا زمزم

*

توزیع و تمرکز قدرت ،از مفاهیم نظری و کاربردی با ساابه ای دیاری در حاوز کراری
یونان و غرب هستند ک مبانی و پیشکرضهای خاص خود را دارند .چگاونگی کاربسا
قدرت و ساختار آن از دیدگا کههای معاصر ،از مسائل مهم اس  .در ای خصوص پرسش
ب رسمی

شناخت شد اس ؟ از ای دیدگا هیچکدام از توزیع یا تمرکاز قادرت ارز

درونذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مرانی تعریف میشوند .ایا
مهال درصدد اثبات همی دیدگا اس

و برای رسیدن ب ای هاد ،،از شایو انتهاادی و

تحلیلی استفاد میکند .اثبات ای گزار ک از دیدگا کههای اسالمی معاصر ،کلسف توزیع
و تمرکز قدرت با آنچ در غرب ب رسمی

شناخت شد  ،تفاوت ماهوی دارد ،مهامتاری

دستاورد مهال ب شمار میآید.

کلیدواژگان :توزیع قدرت ،تمرکز قدرت ،امام خمینیی ،جیوادی آملیی ،مصیاا ییزدی،
منتظری.

* استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ).(zamzam@uk.ac.ir
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اصلی ای اس

ک  :در نگا کههای معاصر ،ساخ

قدرت از نظر توزیع و تمرکاز چگونا
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دو اصطال
که به حوزه فکری و جغرافیایی مغربزمین تعلق دارند ،دارای بار معنایی خاص و ماتنی بر
یکسری پیشفرضها و ماانی ویژه هستند .گرایش عمیومی در دوران مدرنیتیه ،پیشیر
توزیع قدرت است؛ بهگونهای که آن را از ماانی و پیشفیرضهیای حکومیتهیای جدیید
9
میدانند و حتی در اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه  9885جامه فلسفی بدان دادهاند.
در این حوزه فکری برای توزیع و تفکیک قدرت ،فردگرایی ،خردگرایی ،قراردادگرایی و
طایعتگرایی را مانا قرار میدهند .بر اساس دو مانیای نسسیت ،نیون انسیان ،عقلگیرا و
خردورز است و حق انتساب و گزینش دارد و از جهت دیگر ،طاق ایده اصالة الفرد ،تقیدم
فرد بر جامعه و در نتیجه ،اصالت فرد مدنظر است ،بیه حکومیت و دولیت نقیش حیداقلی
میدهند و تنها حق دخالت در حوزه امور عمومی ،آن هم بهصورت محیدود و توزییعشیده
داده شده است؛ نون فردگراها هم حداقلی از نظم سیاسی را قاول دارند .بر اساس مانیای
طایعتگرایی ،قانون طایعت نوعی تحدید و کنترل برای قیدرت پدیید مییآورد کیه جیز
اهداف توزیع و تجزیه قدرت است .بر اساس این مانا «قاعیدههیای طایعیی برتیر از اراده
حکومت است و دولتها وظیفه دارند آن قواعد را بهدست آورند و حمایت کنند» (کاتوزیان،
 ،9635ص .)3بر اساس مانای قراردادگرایی ،جامعه در قالب قرارداد به هر نحو که اراده کند،
بهصورت تمرکز یا توزیع شده میتواند به تدوین قانون بپردازد.
از نظر تاریسی و نظری ،تقسیم قوا به سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه به دوران یونان
باستان و آثار اندیشمندانی نون افالطون (اسیکندری و دارابکالییی ،9688 ،ص )961و ارسیطو
(ارسطو ،9689 ،ص )988برمی گردد .در دوران جدید غرب این اصطال در آثار اندیشیمندانی
نون روسو (روسو ،9689 ،ص )926-35جان الک (شیوالیه ،9686 ،ص )919و منتسیکیو مطیر
شد که بیش از همه ،آوازه این اصطال با منتسکیو است که در کتاب خود مطالای در این
خصوص آورد (منتسکیو ،9681 ،ج ،9ص .)635توزیع قدرت یا بهصیورت مطلیق ) Absolute
 (separation of powersاست (مدنی ،9635 ،ج ،2ص989؛ قاضیی ،9682 ،ص )688ییا نسیای
)( (Relative separation of powersقاضی ،9682 ،ص.)698
 .1در ماده  11این اعالمیه آمده است« :هر جامعهای که در آن نه حقوق تضمین و نه تفکیک قوا برقررار
شده باشد ،دارای قانون اساسی نیست».

 .2تمرکز قدرت

از نظر شیعه ،در دوره حضور ،امیام معصیوم در مقیام جانشیین پییامار ،تمیامی شیآون آن
حضرت ،جز مقام ناوت را داراست؛ یعنی امامت جز مرحله وحی و تشریع اساسی تأسییس،
جانشین ناوت است .با این بیان در دوره حضور معصوم ،اعم از پیامار و ایمه ،تمرکز قدرت
وجود دارد .بر اساس ماانی شیعه« ،خلیفه پیامار باید دارای ویژگی عصمت ،علم به غیب و
انتصاب باشد» (جوان آراسته ،9688 ،ص .)999با وجود این ویژگیها ،والیت او مطلق است و
همانند پیامار بر هر سه قوه والیت دارد و تمامی قوا در او متمرکز میشود .این والیت بیا
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آنچه در بین اندیشمندان غرب درباره توزیع یا تمرکز قدرت آمیده ،از منظرهیای لیی
قاب نقد و بررسی است:
ی تلقی از قدرت ،کمّی و سستافزارانه است و به قدرت نرم و کیفی توجه نشده است.
ی منحصر کردن فلسفه توزیع قدرت به فسادزا بودن قیدرت ،منطقیی نیسیت؛ نراکیه
ممکن است این علت برای تسهی انجام امور یا دالی دیگر باشد.
ی تأکید بر کنترل و مهار بیرونی گرنه الزم است ،کافی نیست .ازایینرو ،هرقیدر هیم
قوانین گوناگون برای کنترل قدرت تدوین شود ،راه فرار و دور زدن قانون همچنان وجیود
دارد.
ی در تفکیک مطلق قوا درباره حفظ کلیت و یکپارنگی نظام سیاسی نارهاندیشی نشده
است؛ نراکه در این تفکیک ،فرض بر جدایی کام و تفکیک مطلق است.
ی انحصار قوا به سه قوه مفید حصر نیست .ازاینرو ،ممکن است کمتیر ییا بیشیتر نییز
باشد؛ ننانکه در حوزه فکری غرب «ایده پنج قوهای نیز وجود دارد» (عالم ،9685 ،ص.)622
ی تقسیم قوا به سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه ،گرنه از تمرکز قیدرت در رسس هیرم
قدرت میکاهد ،در سطو پایینتر همچنان ی ولو بهصورت کمتر ی وجود دارد.
پرسش اصلی مقاله بدین ترتیب است :از دیدگاه فقهای معاصر ،کدامیک از توزییع ییا
تمرکز قدرت به رسمیت شناخته شده است؟
در پاسخ دستکم سه فرضیه را میتوان مطر کرد :الی ) تمرکیز قیدرت؛ ب) توزییع
قدرت؛ ج) تساوی توزیع یا تمرکز قدرت؛ بدین معنا که از نظر فقهای معاصر ،هیچکیدام از
توزیع یا تمرکز قدرت ارز درونلاتی ندارند .پس نگونگی نینش نهادها و قوا و تعیداد
آنها ،به ساختار حکومت بازمیگردد ،نیه ماهییت و محتیوای آن .ازایینرو ،در زمیانهیا و
مکانهای مستل میتواند بر اساس اقتضایات زمانی و مکانی متفاوت باشد.
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مقتضای قاعده فقهی عدم سلطه و والیت نیز مسال نیست؛ نراکه سلطه و حاکمیت امام
معصوم بر تمامی مقدرات انسانها ،از جمله سه قوه با دالی شرعی معتار ثابت شده است.
ایمه تمامی ابعاد والیت ،یعنی مرجعیت دینی ،صالحیت قضایی و زعامیت سیاسیی را کیه
پیامار داشت (همان ،ص )919پس از پیامار دارا هستند .افزون بر این ماانی فقهیی نظیری،
سیره رسول خدا
و تا حدودی رویه امام علی نیز بیانگر تمرکز قواست.
در دوران حکومت پیامار در مدینه ،با توجه به اینکه در خصوص ساختار ،ترکیب نهادها
و قوا و تعداد آنها ،دستور خاصی از طرف وحی به پیامار الهام نشیده بیود ،ایشیان تمیامی
وظای و اختیاراتی راکه نهادهای عالی حکومتی در نظامهای سیاسی امروزی بیهصیورت
تجزیهای بر عهده دارند ،بهتنهایی عهدهدار بود و نون در مقیام حیاکم اسیالمی در رسس
هرم قدرت قرار داشت ،جریان تمامی امور نهایتاً به آن حضرت ختم مییشید .بیه عایارت
دیگر ،در حکومت حضرت نون ساختار و ترکیب ساده و بسیط بود ،تمامی حاکمیتهیای
عالی حکومتی ،همچون ریاست اجرایی حکومت اسالمی ،ریاست قضایی و قانونگشاری در
حکومت را خود پیامار برعهده داشت (یوسفی ،9685 ،ص)998؛ یعنی قدرت بهصورت متمرکز
و در دست یک نفر بود؛ بیدین صیورت کیه قیوانین حکومیت اسیالمی بیا بییان وحیی و
دستورالعم های جزیی مربوط به رفتار مسلمانان از سوی پیامار بیان میشد (قوه مقننیه)،
در رسس امور اداری نظام سیاسی در مدینه خود پیامار قرار داشت (قوه مجریه) و قضاوت و
امور مربوط به آن نیز با خود پیامار بود (قوه قضاییه) .همچنین به گواهی تیاریخ در حیوزه
اجرا نیز فرماندهی نیروهای نظامی و نصب و عزل آنها و والیان با خود پیامار بوده است.
این وضعیت در دوره امام علی ادامه داشت؛ گرنه نیازهای اجتمیاعی و گسیتردگی
دایره وظای و اختیارات حکومیت ،وجیود نهادهیا و قیوای جدییدی را بیرای فرمیانروایی
اجتنابناپشیر کرده بود؛ بهطوریکه تمرکز به تقسیم وظای و اختیارات و جدایی حوزههای
مستل (تقنینی ،اجرایی و قضایی) انجامید .به همین دلی است که بعضی از فقها مسیآله
تفکیک و تجزیه قوا را به دوره امام علی نسات میدهنید و معتقدنید اصی تجزییه و
به مالک اشتر امضا شیده اسیت (نیایینی،
تقسیم قوا برای نسستینبار در نامه امام علی
 ،9689ص .)989درهرصورت ،با توجه به ماانی دینی ،در حکومیت معصیوم تمیامی قیوا در
حاکم متمرکز است و این تمرکز هیچ سنسیت و تناسای با استاداد و فساد ندارد؛ زیرا حاکم
معصوم مجری احکام الهی است و گرایش به سمت فسیاد و اسیتاداد در او بییمعناسیت؛
نون او صفت «عصمت» دارد و مجری احکام و قوانین الهی است ،نه نظر شسصی خود.

در دوره غیات معصوم در خصوص والیت فقها دو دیدگاه کلی وجیود دارد .دییدگاهی
معتقد به نصب فقیه بهعنوان نازلمنزله امام معصوم است و دیدگاه دیگر ،مانای حکومیت
فقیه را انتساب میداند .هرکدام از قایالن به دیدگاه نصیب و انتسیاب بیرای نظرییه خیود
دالی خاصی دارند که در این مقاله فرصت طر آنها نیست .آنچه در ایین مقالیه مطیر
می شود آن است که دیدگاه قایالن به نصب با تمرکز قدرت همسوانی دارد؛ نراکیه آنیان
فقیه جامعالشرایط را نازلمنزله امام معصوم میدانند که تمیامی وظیای و اختییارات او را
برعهده دارد .امام خمینی وقتی درباره شرایط زمامدار در دوره غیایت بحی مییکنید ،آن
شرایط را علم به حکم خدا (قانون خدا) و عدالت میداند و مینویسد:
اگر فرد الیقی که دارای این دو خصلت باشد ،بیهپاخاسیت و تشیکی حکومیت داد ،همیان
والیتی را که حضرت رسول اکرم
اختیارات حکومتی رسول اکرم

بیشتر از حضرت امییر

بیود ییا اختییارات حکیومتی

بیش از فقیه است ،باطی و غلیط اسیت .همیان اختییارات و والیتیی کیه

حضرت رسول اکرم

و دیگر ایمه ی صلوات اهلل علیهم ی در تدارک بسییج سیپاه ،تعییین

والت و استانداران ،گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشیتند ،خداونید همیان
اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شیس

معیّنیی نیسیت؛ روی عنیوان

«عالم عادل» است (امام خمینی ،9686 ،ص.)01

بر اساس این قسمت از کالم امام ،بین پیامار ،ایمه و فقیه از نظر وظیای و اختییارات
فرقی نیست .همه آنها در مقام حاکم در رسس هرم قدرت قرار میگیرند و بر تمامی قیوا و
دستگاه ها اشراف دارند .به عاارت دیگر ،در دوره غیات مث دوره حضیور معصیوم ،قیدرت
باالصاله متمرکز و در دست فقیه است؛ گرنه او میتواند برای انجام بهتر امور و بهمنظیور
استفاده از تسصی هیای دیگیران ،بعضیی از وظیای و اختییارات خیود را بیه نهادهیا و
دستگاههای دیگر واگشار کند ،ولی در واقع او مسآول و پاسخگوست.
با این تفسیر ،به رسمیت شناختن قوا در قالب سه قوه مقننه ،مجریه ،قضاییه از سیوی
وی (امام خمینی ،9638 ،ج ،29ص )39در دوران رهاری خود ،در نیارنوب احکیام امضیایی و
الزامات قانون اساسی قاب پش یر است .بیه عایارت دیگیر ،پیشیر سیه قیوه در قالیب
نظریهای حقوقی است ،نه نظریهای سیاسی؛ یعنی امام خمینی آنچه را در قیانون اساسیی
جمهوری اسالمی ایران در سال  9698مصوب شد ،امضا کرد .ازاینرو ،وقتیی دربیاره قیوا
بح میکند ،در نارنوب همان سه قوه است که در قانون اساسی بیه رسیمیت شیناخته
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حضرت امیر

در امر اداره جامعه داشت ،دارا میباشد .این توهم که
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شده است .الاته در کتاب الایع که مطالب آن سالها پیش از پییروزی انقیالب اسیالمی و
تصویب قانون اساسی مطر شده است ،جمالتی وجود دارد کیه حیاکی از توجیه وی بیه
مسآله تفکیک و تقسیم وظای حکومتی بهصورت عام و مفهومی است:
تدبیر و اداره جامعه و امور اجتما عی در هیر حکیومتی بایید بیا مشیارکت و مسیاعدت تعیداد
فراوانی از متسصصان رشتههای مستل و افراد کاردان و بصیر انجام شود؛ ننانکه در طول
تاریخ و زمان معاصر همه حکومتهیا و زمامیداران ننیین مییکردنید و کارهیای حکیومتی
بهدست متسصصان و صاحاان فن جریان مییافته است (امام خمینی ،9685 ،ج ،2ص.)053
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این جمله امام ،ما را به اندیشه تفکیک قوا از نظر مفهومی و محتوایی نزدیک میکند؛
نون هدف در تفکیک قوا ،جلوگیری از انااشیت و تمرکیز قیدرت اسیت .تقسییم وظیای
حکومتی و سپردن آنها به متسصصان ،در واقع نوعی تفکیک قیدرت اسیت .تفکییک قیوا
الزاماً نفی مقام مافوق نیست؛ آنگونهکه بعضی مطر میکننید (هاشیمی ،9685 ،ج ،2ص.)5
این تفکیک در سطح سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است .وجیود مقیام میافوق در عیین
تفکیک سه قوه ،ساب حفظ انسجام و مانع گسیستگی کلی نظام سیاسی میشود .یکی از
ضع های تفکیک قدرت در غرب ،عدم توجه به این مسآله مهم است.
از نظر آیتاهلل جواد آملی ،مسآول اجرای تمامی احکام اجتماعی اسیالم کیه بیا نظیم
عمومی جامعه مرتاط است ،فقیه است که یا خود به مااشرت این احکام را اجرا میکنید و
یا به تسایب و تفویض به افراد باصالحیت (جوادی آملی ،9688 ،ص .)299از نظیر وی ،فقییه
حاکم باید با صاحبنظران ،اندیشمندان و متسصصان جامعه مشورت کند .پس اگر فقیهی
بدون مشورت عم کند ،مدیر ،مدبر و آگاه به زمان نیست و ازاینرو ،شایستگی رهاری و
والیت ندارد (همان ،ص.)208
آیتاهلل مؤمن ،منشأ مشروعیت نظام را ولی فقیه میداند و معتقد است همه نهادهیای
حکومتی ،از جمله قوای سهگانه و قانون اساسیی و قیوانین عیادی بیا تنفییش وی مشیرو
میگردند (مؤمن قمی9099 ،ق ،ص.)92-99
از نظر آیتاهلل مصاا  ،مقتضای والیت مطلقه این است که فقیه هنگامی که در رسس
حکومت قرار میگیرد ،هر آنچه از اختییارات و حقیوقی کیه بیرای اداره حکومیت ،الزم و
ضروری است ،برای او وجود دارد و از این نظر نمیتوان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم
قای شد (مصاا یزدی9688 ،ب ،ص .)918از نظر وی ،ضرورت ارتایاط و همیاهنگی اولییای
امور و نیز ضرورت حفظ وحدت در جامعه ،ایجاب میکند در یک جامعه جهانی نییز قابی

 .3توزیع قدرت

در مقاب دیدگاه تمرکز قوا در دسیت فقییه در دوره غیایت ،توزییع و تجزییه قیدرت نییز
مدافعانی دارد .از دیدگاه طرفداران تجزیه قدرت ،حداکثر داللت دلی تنزی فقیه بهمنزلیه
امام معصوم ،آن است که مشروعیت تصرفات ولی فقیه در زمان غیات ،بیه امیور اجراییی
محدود است و زاید بر آن مشکوک اسیت و ازایینرو ،بایید بیر قیدر متییقن بسینده کیرد
(شمسالدین ،9689 ،ص .)095با طر این نکته ،در واقع دلی اصلی طرفداران تمرکز قیدرت
به نالش کشیده میشود .ایراد دیگر ،ظنیُّ السند بودن دلی قایالن به تمرکز است؛ یعنیی
دلی فقیه بهمنزله امام معصوم ظنیُّ السند است؛ اگیر بیه ضیع آن رسی نیدهیم .نتیجیه
اینکه ،داللت آن بر تمرکز قوای سهگانه در دست فقیه مجم است.
افزون بر این مشک  ،اطالق دلی نیز هست؛ یعنی از حی اطالق مشیکوک اسیت و
باید به قدر متیقن بسنده کرد که قدر متیقن در این مورد ،به اموری محدود است که حفظ
کلی نظام جامعه بر آنها متوق است و حفظ نظم جامعه بر تمرکز قوای سهگانه در شس
فقیه بستگی ندارد ،بلکه عکس آن ،یعنی تمرکززداییی و تفکییک بیا حفیظ نظیم جامعیه
سازگارتر به نظر میرسد (همان ،ص.)031
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اجرا باشد و باید اص تمرکز قدرت در آن ملحوظ گردد (همو9688 ،ال  ،ص.)925-999
از بررسی اجمالی دیدگاه حضرت امام و فقهای یادشده ،به این نتیجه می رسیم که در
نظام سیاسی اسالمی در دوره غیات ،فقیه در رسس هرم قدرت قیرار مییگییرد و در مقیام
جانشین پیامار و امام معصوم ،قدرت بهصورت متمرکز در دست وی است و نیون امانیت
است ،در قاال آن مسآول و پاسخگوست .الاتیه فقییه مییتوانید در اسیتفاده از قیدرت ،از
مشورت و استعداد دیگران (قوا و افراد) استفاده کند .افیزون بیر قیایالن نظرییه نصیب ،از
دیدگاه بعضی قایالن به والیت انتسابی فقیه نیز قدرت در اص در دست حیاکم اسیالمی
است ،ولی او به دلی گستردگی وظای و اختییارات مییتوانید از مشیاوران و کیارگزارانی
بهعنوان همکار استفاده کند؛ گرنه باز هم خیود فقییه مسیآول و پاسیخگوسیت .آییتاهلل
منتظری ،صاحب این دیدگاه ،در جلسه  928درس خود ،قوای سهگانه و همه مسیآوالن را
ایادی حاکم میداند که رهار میتواند همه آنها را مشیس و منصیوب کنید و مییتوانید
تعیین برخی از آنها را به مردم واگشار نماید از باب اینکه حکومت امر ملت است (منتظیری،
 ،9681ج ،6ص.)992
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 .4تساوی توزیع و تمرکز قدرت

فرضیه مستار این بود که توزیع یا تمرکز قدرت ،معطوف بیه اقتضیایات زمیانی و مکیانی
است .برای اثاات این دیدگاه به شواهد و مؤیدات لی استناد میشود.
الف) مشروطه بودن قدرت

سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنجم  /پاییز 5938

مشروطه بودن قدرت در اسالم ،مستلزم عدم تمرکز است .وقتیی قیدرت مشیروطه شید،
تأمینکننده هدف و فلسفهای است که به دلی آن قدرت را تفکیک میکنند .اگر حکومتی
دارای عناصر مقید و مشروط بود ،ک آن دولت مشروط و مقید میشود و اگر دولتی دارای
عناصر مطلقه و نامقید بود ،دولتی استادادی ،مطلقه و متمرکز پدیید مییآورد .در صیورت
اول ،توزیع و تجزیه قدرت وجود دارد و در صیورت دوم ،تمرکیز قیدرت .در اسیالم نظیام
سیاسی و دولت ،مشروط و محدود بهمعنای خاص خیود اسیت؛ یعنیی همیینکیه قیدرت
استادادی و مطلقه نیست ،معنایش این است که قدرت توزیع و تقسیم شده اسیت؛ نیون
حق استفاده از قدرت در نارنوب معیّنی تعری شده است .آنچه در اینجیا مطیر اسیت،
درباره غیرمعصوم بوده ،قدرت و حکومت معصومان ،تسصصاً از موضو بح خارج اسیت.
در اسالم حاکمیت از آن خداست و حکومت مشروط به حدود و مقیررات اسیالمی اسیت.
حکومت اسالمی ،استادادی نیست که رییس دولت مستاد و خودرسی باشد .پس حکومیت
اسالمی نه استادادی است و نه مطلقه ،بلکه مشروط است (امام خمینی ،9686 ،ص)62؛ الاتیه
مشروط به احکام اسالم و مصلحت جامعه ،نه مشروط بهمعنای متعارف آن .درهرصیورت،
همینکه قدرت بهصورت مشروط و مقید به رسمیت شناخته شده است ،حیاکم نمییتوانید
هرگونه خواست از آن استفاده کند و به زبان دیگر ،قدرت بیهصیورت بالشیرط در دسیت
حاکم نیست تا به فساد و استاداد بینجامد و حاکم اسالمی در استفاده از قدرت ،مالحظاتی
نون مصلحت جامعه ،مراعات عدالت و اجرای حکم خدا را دارد.
ب) ترکیببندی قدرت از احکام امضایی است
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توزیع قدرت را اگر از اصول تأسیسی اسالم ندانیم ،دستکم مییتیوان آن را از مصیادیق
احکام امضایی برشمرد؛ یعنی از جمله رو هایی است که عقال در یک زمان با توجیه بیه
نیازهای عصر خویش استفاده میکردند و شر مقدس همان رو را امضیا کیرده اسیت.
به مالیک اشیتر ،از نیو
آیتاهلل نایینی تفکیک و تجزیه قدرت را در فرمان امام علی
امضایی میداند (نیایینی ،9689 ،ص .)989باید توجه کرد که تقسیم وظای و اختیارات که در
این نامه آمده است ،تأمینکننده هدف و فلسفه توزیع قدرت است .به عاارت دیگر ،گرنیه

مصداقاً توزیع قدرت بهمعنای مصطلح را مطر نکیرده ،ولیی از
در این نامه امام علی
نظر محتوایی و مفهومی موضو را طر کرده است.
ج) رابطه چینش قدرت با ساختار

د) عمومات شورا و مشورت

توزیع قدرت نون مستلزم مشارکت در تصمیمگیری است ،زیرمجموعیه عمومیات شیور و
مشورت قرار میگیرد .کاربرد و فلسفه مشورت در حوزه جمعی ،در زمینیههیای سیاسیی و
اجتماعی در خصوص کنترل قدرت و تحدید آن است .مشیورت ،در واقیع شیریک کیردن
دیگران در تصمیمگیری است که این خود نوعی تقسیم قدرت فکری به شمار میآید کیه
از نتایج آن تصحیح قدرت و ایجاد محدودیت برای آن است .از طریق مشورت ،از تشریک
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گستردگی و پیچیدگی ساختار نظام سیاسی ،مستلزم توزیع قدرت است .توزییع و تجزییه
قدرت ،نتیجه ساختار گسترده و پیچیده بوده ،تمرکز قدرت با ساختار ساده و بسیط مناسب
است .ممکن است کسانی هیچگونه ارتااطی میان تمرکز یا تفکیک قدرت با بسیط بودن و
پیچیده بودن آن ناینند ،ولی از منظر تاریسی در اسالم این پیونید و ارتایاط وجیود داشیته
است .ترکیب حکومت در جوامع مستل با توجه به کارکردها متفاوت است .این ترکیب یا
به صورت متمرکز و بسیط است یا گسترده و پیچیده .در صورت نسست ،تعداد نهادها و قوا
کم است و ازاینرو ،ممکن است یک نفر از عهیده انجیام تمیامی امیور حکیومتی برآیید؛
برعکس در صورت دوم ،به ساب افزایش جمعیت و پراکندگی جغرافیایی و نییز گسیتر
ارتااطات و عوام دیگر ،تعداد نهادها و قوا و دستگاههای حکومتی بهصورت اجتنابناپشیر
افزایش مییابد و اداره تمامی نهادهای عالی حکومتی بهوسیله یک نفر یا گروه بهصیورت
بهینه انجام نمی گیرد .به همین دلی  ،گرنه در دوران حکومیت پییامار تمیامی اختییارات
حکومتی با خود ایشان بود ،با به وجیود آمیدن تشیکیالتی مثی وزارت ،سیرداری سیپاه،
دیوانهای دولتی ،نهادهای قضایی و نهاد حساه ،اداره جامعه بهصورت متمرکز دشوار شد.
ازاینرو ،وظای و اختیارات بهصورت توزیعی و تجزیهای اداره میگردید .از نظر تیاریسی،
«شک گیری نهادهایی مث وزارت ،نهادهیای قضیایی و نهیاد حسیاه ،متعلیق بیه دوران
حکومت بنیعااس است» (فیرحی ،9688،ص910و .)992بدین ترتیب ،جامعه هرنه از سادگی
و بساطت بهسوی پیچیدگی و گستردگی تحول یابد ،اداره آن از حالت متمرکز بیهصیورت
توزیعی تغییر میکند؛ یعنی همزمان با تحول از ساده به پیچیده ،تحول از تمرکز به تجزیه
صورت میگیرد.
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مساعی و تسص دیگیران (افیراد و نهادهیا) اسیتفاده مییشیود .مشیارکت دیگیران در
تصمیمگیریها ،در حقیقت مشارکت در قدرت است که مانع انااشتگی و در نتیجه ،استاداد
و فساد میشود که جزو اهداف تجزیه قدرت نیز میباشد.
9
دو آیه « وَ شاورْهُمْ فِی الْأَمْر فَإلا عَزَمْتَ فَتَوَکَّی ْ عَلَیی اللَّیهِ » (آل عمیران )995 :و « وَ
سَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ » (شیوری )68 :درباره مشورت نازل شدهآند که آنها نند نکته استنااط
می شود :یک ی شورا یک اص مسلّم دینی و عقلی است .دو ی از نظر منابع دینی ،شورا در
اص تأسیس حکومت و تعیین حاکم مطر نیست (یوسیفی ،9685 ،ص .)52سیه ی از نتیایج
متفر بر نکته دوم آن است که پیامار در اموری که حکم شیرعی آنهیا از سیوی خداونید
متعال بیان شده بود ،مشورت نمیکرد (ارسطا ،9688 ،ص .)58نهار ی شورا و مشورت در امور
اجتماعی است و به عاارت دیگر ،منظور از امر در دو آیه ،شآون اداری ،سیاسیی و نظیامی
است (نایینی ،9689 ،ص .)998پنج ی دستکم یکی از مصادیق شورا ،نگونگی اداره جامعه از
نظر تمرکز و تجزیه قدرت است .نو نینش نهادها و قوا و تعداد آنهیا و نییز تمرکیز قیوا
میتواند مصداق مشورت در حوزههای کالن حکومتی باشد .پیس مشیورت صیرفاً امیری
فردی نیست و در امور کالن حکومتی ،خطر استاداد رسی بهمراتب بیشیتر از اسیتاداد رسی
در مسای فردی است .ازاینرو ،اگر قدر متیقن از امر ،یعنی سیاست و حکومت را بپیشیریم
و قدر متیقن از عمومات شورا را در مرحله تصمیمگیری و سیاستگشاری بیدانیم ،شیورایی
بودن تصمیمها و سیاستگشاریها ،موجب تقیید و تحدیید قیوانین بیه آرا و اندیشیههیای
صاحبنظران مستل میشود و این یعنی توزیع قدرت و تجزیه آن در حوزه تصمیمگیری.
ه) عمومات منع ظلم

عمومات منع ظلم ،مستلزم توزیع و تجزیه قدرت است .یکیی از مصیادیق ظلیم ،اسیتاداد
است .الاته همانطورکه پیشتر گفتیم ،این احتمال درباره غیرمعصوم است؛ زیرا معصوم با
تمرکز قدرت نیز به دلی ویژگی عصمت ،بیه سیتم و اسیتاداد سیوق داده نمییشیود .در
آموزههای دینی ،نتیجه استاداد ،هالکت دانسته شده است و در قرآن آیات بسیاری درباره
ستم و استاداد آمده است (نک :انعام09 :؛ یونس .)96 :در ایین آییات ،علیت هالکیت بعضیی
امتها را ستم تحلی کردهاند .در سوره مریم واژه «جاار» آمده است؛ بیهمعنیای اسیتاداد،
 .9و در کارها با آنان مشورت کن و نون تصمیم گرفتی بر خدا توک کن زیرا خداوند توکی کننیدگان را دوسیت
میدارد.

و) عمومات نظارت عمومی و کنترل

توزیع قدرت نون از مقوله مهار ،کنترل و تحدید قدرت است ،تحیت عمومیات نظیارت و
کنترل عمومی و به عاارت دیگر ،امر به معروف و نهی از منکیر قیرار مییگییرد .امیر بیه
معروف و نهی از منکر افزون بر جناه فردی ،جناه اجتمیاعی و سیاسیی نییز دارد .فلسیفه
اصلی این فریضه ،خاصیت و کارکرد ضد استثماری آن است و در صدر اسالم این فریضه
بیشتر با همین ویژگی مطر بود .به همین دلی  ،از جمله معروفها ،از رویه اسالمی اداره
امور اجتماعی ،رویه حکومتکنندگان در برابر مردم ،شیوه تقسیم عوایید عمیومی و روییه
مردم در قاال حکومت کنندگان (خلفا) نام برده شده است (ابوالحسنی ،9683 ،ص.)219
هشدار در آموزههای دینی درباره پیامدهای تیرک امیر بیه معیروف و نهیی از منکیر،
معطوف به جناه اجتماعی آن است ،نه فیردی ،و اینکیه تیرک ایین فریضیه بیه سیلطه و
استیالی ستمکاران و مستادان بر جامعه میانجامد .در نهج الاالغیه (نامیه  )08آمیده اسیت:
« امر به معروف و نهی از منکر را وامگشارید ،که بدترین شما حکمرانی شیما را بیه دسیت
گیرند ،آنگاه دعا کنید و از شما نپشیرند».
تمرکز قدرت در یکجا و انااشت آن ،به استاداد و فساد میانجامد و ایین از مصیادیق
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سرکش و دیکتاتور .رویه امامان معصوم نیز همینگونه بوده است .استاداد به رسی در امور
اجتماعی و سیاسی ،ظلمی مضاع است .بیه همیین دلیی یکیی از ویژگییهیای نظیام
اسالمی ،عدم ظلم و ناود استاداد است که در مقاب توزیع و تقسیم قدرت است .به عاارت
دیگر ،گرایش به استاداد و فساد ،نتیجه تمرکز و انااشت قدرت در دسیت انسیان ناصیالح
است .اگر قدرت در دست ننین انسانی قرار گیرد ،احتمال استاداد و فساد هست ،ولیی در
اسالم که حکومت و قدرت را بهعنوان امانت تلقی میکنند و باید به اهلش سیپرده شیود،
این احتمال کم است و درباره معصوم اصالً وجود ندارد .شک گیری نظام استادادی ،نتیجه
تمرکز و انحصار منابع قدرت در دست فرد خاص یا عدهای خاص است که ما از ایشان بیا
عنوان «انسان ناصالح» یاد میکنیم؛ ولو اینکه در نظریه تفکییک قیوا ایین تقسییمبنیدی
مطر نشده باشد .تمرکز قدرت در دست انسان ناصالح ،ساب ستم بیه دیگیران و تضیییع
حقوق آنان میشود؛ نون حق تصمیمگیری و مشارکت در آن از دیگران سلب مییگیردد.
هرنه قدرت از تمرکز به سمت توزیع سوق داده شود ،از میزان ستم به جامعه و افیراد آن
کاسته میشود .نتیجه اینکه ،درصورتیکه قدرت بهصورت توزیعی و تجزییهپیشیر نهادینیه
شود ،از گرایش آن به سمت استاداد که از مصادیق ستم است ،جلوگیری میشود.
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منکرات است که اگر از آن جلوگیری نشود ،پیامدهایی منفی به دناال دارد .یکی از راههای
قرار نگرفتن در دام این منکر اجتماعی ،توزیع و تکثیر قدرت در بیین الییههیای مستلی
حاکمیت است؛ نون اگر این کار انجام نگیرد ،حاکمان مستاد بر جامعه مسلط میشیوند و
امور نیک و معروف به مرور از جامعه رخت برمیبندند.
ز) قواعد و عمومات نظم
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در دین اسالم احکام شرعی یا بهصورت خاص بیان میشوند یا در قالب قواعد کلی .حکم
خاص مث شرایط نماز و روزه و تعداد رکعات نماز و حکم عام مثی لیزوم حفیظ نظیم در
جامعه است .درباره شک و ساختار حکومت ،از جمله نگونگی نینش نهادها و قوا و تعداد
آنها بهصورت خاص حکمی در دین نیامده است .ازاینرو ،باید حکیم آنهیا را در نیارنوب
قواعد کلی ،از قای قاعده نظم جستوجو کرد و آنها را از مصادیق ایین قواعید بیه شیمار
آورد؛ یعنی توزیع یا تمرکز قدرت ،از مصادیق قواعد کلی و عمومی است که دربیاره نظیم
آمده است .به عاارت دیگر ،توزیع یا تمرکز قدرت ،مقدمه حفظ نظم و جلوگیری از هرج و
مرج و اخالل به نظام است .اینکه توزیع باشد یا تمرکز ،به اقتضیایات و شیرایط زمیانی و
مکانی بازمی گردد .اسالم که داعیه حکومت جهانی و جاودانگی دارد ،منطقاً ناایید از نظیر
شک و ساختار الگوی حکومت ی خود را در شک و مورد خاصی مقید و محدود کند .از این
نظر ،هیچکدام از توزیع یا تمرکز قدرت ،ارز درونلاتی ندارند و از نظر تعیداد قیوا هیم،
حصری وجود ندارد و ممکن است سه قوه ،کمتر یا بیشتر وجود داشته باشند.
ح) ویژگی روشی و جنبه طریقی داشتن این دو مفهوم

تمرکز یا توزیع قدرت ،از مقوله رو و ساختار است و همانند خیود قیدرت جنایه آلیی و
ابزاری دارد .پس محصور کردن آن در شک و شیوهای خاص منطقی نیست .آنچه اصالت
دارد ،هدف و غایت است و ساختار ،از جمله نگونگی نینش نهادهیا و قیوا در ارتایاط بیا
اهداف تنظیم میشود که میتواند بهصورت متمرکز یا نیامتمرکز باشید .اسیالم بیا اصی
کنترل قدرت موافق است ،ولی روی شک و روشی خاص اصرار ندارد .در اسیالم تقسییم
وظای  ،انجام تسصصی کارها ،دارا بودن شایستگیهای علمی و اخالقی ،اهتمام به حقوق
مردم ،واگشاری کارها به کسانی که اهلیت دارند و ...مورد تأکید است ،ولیی اینکیه قیدرت
حالت توزیعی داشته باشد یا متمرکز ،به ساختار برمیگیردد و سیاختار تیابعی از اهیداف و
وظای است و باید بهگونهای تعایه شود که امکان دسترسی به اهداف فراهم آید .افیزون
بر این ،ساختارهای متعدد خارجی ،دلی بر عدم ارایه ساختار واحد و ثابت است .به اضیافه

هندسه (توزیع و تمرکز) قدرت با استناد به دیدگاه برخی فقهای معاصر

اینکه ،تحول و تغییر نهادها ،تابعی از تحول حکومتهاست و تحول حکومتها خود تابعی
از تغییر شرایط و اقتضایات است .ازاینرو ،نه میتوان از شک خاصی از حکومیت و نیه از
نو خاصی از طاقهبندی قوا و نهادها دفا انحصاری کرد و ایین مسیآله خیود دلیلیی بیر
تحولپشیری و پویایی قوا و نهادها در طول تاریخ بوده است.
در اندیشه اسالمی آنچه اهمیت دارد ،هدف است؛ یعنی اداره جامعه بر اسیاس قیوانین
اسالم .بنابراین ،در خصوص نظام سیاسی در اسیالم ،قیوانین حکومیت ،شیرایط حیاکم و
اصول کلی حکومت بح شده است ،ولی درباره شک  ،ساختار و نحوه ترکیببندی قیوا و
نهادها ،نصی صریح و دستورالعملی ثابت و مشس وجود ندارد .فلسفه ایین مسیآله هیم
روشن است؛ نون ساختارها ،اوالً دایمی نیستند .ثانیاً بر فرض دایمیی بیودن ،پاسیخگیوی
نیازهای جدید نسواهند بود .در روایتی از امام معصوم نق شده اسیت« :انمیا علینیا نلقیی
الیکم االصول و علیکم ان تفرعوا» (حرعاملی9092 ،ق ،ج ،28ص .)96در نارنوب ایینگونیه
آموزههای دینی ،اسالم در امور غیرعاادی ،اهداف ،اصول (همچون حاکمیت الهی ،عدالت،
مشورت و مصلحت) و ماانی کلی را عرضه میکند ،ولی تنظیم شیوههای اجرایی مرتاط با
اقتضایات زمیانی و مکیانی ،بیه عهیده حیاکم اسیالمی بیا اسیتفاده از مشیورت و کمیک
متسصصان و افراد صاحبنظر است.
امام خمینی وقتی درباره شک و ساختار حکومت بح میکند ،آن را منوط و معطوف
به رسی مردم میداند؛ یعنی نون این مسآله از نو ساختار و رو است ،در شک خاصی
نمیتوان آن را محدود کرد:
• شک حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردیید (امیام خمینیی ،9638 ،ج،0
ص.)660
• شک نهایی حکومت ،با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه میا توسیط خیود
مردم تعیین خواهد شد (همان ،ج ،2ص.)231
• جمهوری اسالمی به این معناسیت کیه قیانون کشیور را قیوانین اسیالمی تشیکی
میدهد ،ولی فرم حکومت اسالمی« ،جمهوری» است؛ به ایین معنیا کیه متکیی بیر آرای
عمومی است (همان ،ج ،9ص.)201
اگر دین در خصوص شک و ساختار حکومت ،از جمله نگونگی نینش نهادهیا و قیوا
نظر خاصی داشت ،امام خمینی آن را به انتسیاب میردم ارجیا نمییداد .ایشیان در مقیام
نظریهپردازی ،جز طرفداران اندیشه نصب حاکم قرار میگیرد و در نتیجه ،به تمرکز قدرت
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معتقد است ،ولی در مقام عم سیاسی و هنگام تشکی حکومت جمهوری اسالمی ،قوای
سهگانه مصوب مجلس خارگان قانون اساسی را امضا کرد و در دوران رهاری خود ،قدرت
مصوب در قالب سه قوه را به رسمیت شناخت .این تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی از
منطق خاصی پیروی میکند (زمزم ،9659 ،ص .)85افزون بر امام ،فقهای دیگری نیز شیک
حکومت را تابع مقتضیات میدانند .برای نمونه ،آیتاهلل مصاا یزدی معتقد است هیچکس
مدعی ارایه ساختار خاصی برای حکومت از طرف اسالم و منابع دینی نیست (مصاا یزدی،
9688ال  ،ج ،2ص .)903از نظر آیتاهلل معرفت« ،انتظار اینکه اسالم شک خاصیی را بیرای
حکومت ارایه دهد ،انتظار معقولی نیست» (معرفت ،9688 ،ص )53و آیتاهلل میؤمن ،انتسیاب
ساختار حکومت را از اختیارات ولی فقیه حاکم میداند (مؤمن قمی9099 ،ق ،ص.)92
در جمهوری اسالمی ایران با توجه به همین دیدگاه ،مجلس خارگان قانون اساسی در
سال  9698قدرت را بهصورت ترکیای از تمرکز و توزیع مصوب کرد (اداره ک  ،9630 ،...ج،9
ص 608و ج ،6ص .)9359طاق این ساختار و بر اساس اص پنجم قانون اساسیی جمهیوری
اسالمی ایران ،در رسس هرم قدرت ،رهاری قرار دارد و عهدهدار والیت امر و امامت امیت
است و بر اساس اص  98همین قانون ،سه قوه بهعنوان بازوی اجرایی ،تقنینی و قضیایی
زیرنظر رهار فعالیت میکنند .افزون بر ایین ،نهادهیای دیگیری نیون مجمیع تشیسی
مصلحت نظام و شورایعالی انقالب فرهنگی در حوزه صیالحیتی خیود تحیت نظیارت وی
انجام وظیفه مینمایند.
طاق الگوی جمهوری اسالمی اییران ،در رسس هیرم قیدرت ،تمرکیز هسیت و رهایر
بهعنوان مسآول اصلی و پاسخگو تعری شده است و در سطو پایین ،قیدرت بیین قیوای
سهگانه و دیگر نهادها توزیع شده است .تحلی ساختار نظام سیاسیی جمهیوری اسیالمی
ایران طاق الگوی ارایهشده در این مقاله میتواند موضو مقالهای دیگر قرار گیرد و امیید
است پژوهشگران آن را تکمی نمایند.
نتیجه
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در این مقاله در خصوص دیدگاه برخی از فقهای معاصر درباره هندسه قدرت سیه فرضییه
مطر شد:
 .9تمرکز قدرت .این فرضیه مست دوران حضور معصوم و نیز منتسب به طرفداران
دیدگاه نصب است .بر اساس این دیدگاه ،نون فقیه در دوره غیات جانشین امام معصوم
است ،همانند او قدرت باالصاله در دست وی متمرکز است و او درباره نگونگی کاربست و
استفاده از آن مسآول و پاسخگوست.

هندسه (توزیع و تمرکز) قدرت با استناد به دیدگاه برخی فقهای معاصر

 .2توزیع قدرت.
 .6نون هیچکدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارز درونلاتی ندارند و صرفاً جناه روشی و
طریقی دارند ،نگونگی مهندسی قدرت از نظر تمرکز و توزیع به اقتضایات زمانی و مکانی
بازمیگردد .از این منظر در دوره حضور معصوم تمرکز و در دوره غیات توزیع قدرت مدنظر
است .فرضیه مستار این مقاله همین است .هندسه قدرت آنگونهکه در غرب طر و
نهادینه شده است ،با اندیشه دینی اسالمی تفاوت ماهوی دارد .در اسالم و بهتاع آن از
دیدگاه فقهای اسالمی معاصر ،قدرت در قالب نظام امامت و والیت تعری میشود که
جناه آلی و ابزاری دارد .هدف از کسب قدرت و حفظ آن ،اجرای احکام الهی و برقراری
عدالت است .تمرکز یا توزیع قدرت ،جناه طریقی و روشی دارد و به عاارت دیگر ،ارز
درون لاتی و جناه فلسفی ندارد .در این دیدگاه ،فلسفه توزیع قدرت ،استاداد و فساد نیست؛
توزیع قدرت میتواند بهمنظور تسهی امور و استفاده از تجربیات و مشاورههای دیگران
(افراد و نهادها) باشد .در نظام سیاسی موردنظر با در نظر گرفتن شرایطی همچون عصمت
و علم به حکم خدا درباره معصوم و عدالت و فقاهت (علم به حکم خدا) برای غیرمعصوم،
امکان تجمیع قدرت یکجا وجود دارد ،بدون اینکه دغدغه فساد باشد؛ نون حاکم متص
به نوعی خودکنترلی درونی میشود که تأثیر آن بهمراتب از کنترلهای بیرونی و حقوقی
بیشتر است .در نظام سیاسی ارایهشده از سوی فقهای اسالمی معاصر ،اگر قدرت بهظاهر
در دست یک نفر متمرکز باشد ،وی در مقام حاکم اسالمی حق استفاده نابهجا از آن را
ندارد؛ نراکه وی متص به صفت عصمت یا عدالت است .پس استفاده او از قدرت باید با
این مالحظات باشد؛ یعنی در راستای اجرای احکام الهی و برقراری عدالت و در نظر
گرفتن مصالح باشد .بنابراین ،اگر از این دایره فراتر رود ،از حاکمیت اسالمی فاصله گرفته
است.
بدین ترتیب ،از حی تمرکز و توزیع قدرت ،آنچه در نظام سیاسی موردنظر فقهای اسالمی
مالک است ،رسیدن به اهدافی از قای اجرای احکام الهی ،عدالت ،مصلحت جامعه و نظام
است .حاکم اسالمی باید قدرت را بهگونهای تعایه کند که رسیدن به این اهداف میسر
گردد که این کار ممکن است بهصورت توزیعی یا تمرکز باشد .در اسالم نون مشک
استاداد و فساد با لحاظ شرایط و صفات درونی برای حاکم قاب ح است ،الزاماً از این
حی توزیع قدرت نمیتواند رویکرد فلسفی پیدا کند .به عاارت دیگر ،فلسفه توزیع قدرت
به دالی دیگری همچون تسهی امور ،استفاده از مشاوره دیگران و غیره است.
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 روسو ،ژان ژاک ( ،)6831قرارداد اجتماعی ،ترجمه مرتضی کالنتریان ،تهران :آگاه،چاپ چهارم.
 -زمزم ،علیرضا (« ،)6816منطق تحول اندیشه توزیع قدرت با تأکید بر دیدگاه امام
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 شمسالدین ،محمدمهدی ( ،)6811نظام حکومت و مدیریت در اسالم ،ترجمه سیدمرتضی آیتاهللزاده شیرازی ،تهران :دانشگاه تهران.
 شوالیه ،ژان ژاک ( ،)6818آثار بزرگ سیاسی از ماکیاولی تا هیتلر ،ترجمه لیال سازگار،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 عالم ،عبدالرحمان ( ،)6831بنیادهای علم سیاست ،تهران :نشر نی ،چاپ بیست و یکم. فیرحی ،داوود ( ،)6811نظام سیاسی و دولت در اسالم ،تهران :سمت ،چاپ ششم. قاضی ،سید ابوالفضل ( ،)6818حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ،تهران :دانشگاهتهران ،چاپ چهارم.
 کاتوزیان ،ناصر ( ،)6811مقدمه علم حقوق ،تهران :بهنشر ،چاپ دوازدهم. مؤمن قمی ،محمد (6161ق) ،کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة ،قم :مؤسسه نشراسالمی.
 معرفت ،محمدهادی ( ،)6813جامعه مدنی ،قم :نشر التمهید. مصباح یزدی ،محمدتقی ( ،)6818حکومت اسالمی و والیت فقیه ،تهران :مرکز نشر وچاپ سازمان تبلیغات اسالمی ،چاپ دوم.
 ــــــــــ (6833الف) ،نظریه سیاسی اسالم ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی.
 ــــــــــ (6833ب) ،نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه ،قم :مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ،چاپ شانزدهم.
-

منتظری ،حسینعلی (بیتا) ،دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیة ،قم :المرکز
العالمی للدراسات االسالمیة.

 ـــــ ( ،)6811دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة االسالمیة ،ترجمه محمد صلواتی،قم :نشر تفکر .

هندسه (توزیع و تمرکز) قدرت با استناد به دیدگاه برخی فقهای معاصر

 -مدنی ،سید جاللالدین ( ،)6811حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :سروش.

 منتسکیو ،باردن دو ( ،)6811روح القوانین ،ترجمه و نگارش علیاکبر مهتدی ،تهران:امیرکبیر ،چاپ نهم.
 نائینی ،محمدحسین (بیتا) ،تنبیه االمة و تنزیه الملة ،مقدمه و توضیحات سید محمودطالقانی ،تهران :شرکت سهامی انتشارات.
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 ــــــــــ ( ،)6831تنبیه االمة و تنزیه الملة ،مقدمه و تصحیح روحاهلل حسینیان ،تهران:مرکز اسناد انقالب اسالمی.
 هاشمی ،سید محمد ( ،)6811حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :دادگستر،چاپ چهارم.
 -یوسفی ،حیاتاهلل ( ،)6831ساختار حکومت در اسالم ،تهران :کانون اندیشه جوان.
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