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Since there are many religious and political thoughts prevalent in Iran, many patterns 
of power distribution have been established within the country; this is because of many 
social groups representing different traditional, Islamic, and modern beliefs during the 
Islamic revolution. Consequently, some conflicts emerged between the religious and 
modern rational perspectives within the government, revealing several challenges. 
Therefore, many models about power within society were shaped which were man-
ifested in the constitution by Muslim thinkers. In other words, so far as the modern 
government theory emphasizing the idea of power distribution is concerned, power 
restriction has become a main component of political philosophy, which is centralized 
in the Islamic Republic of Iran’s constitution. This has brought up many issues within 
the last couple of centuries. It is assumed that if power is not controlled, the social 
system might be corrupted and human right underestimated; therefore, in many modern 
countries, beside power control, the focus is on people’s control of the government and 
officials. This study aims to investigate this issue in the constitution and analyze it in 
Islamic Republic of Iran’s regulations. Moreover, some resolutions are given to prevent 
the challenges for officials within the political system.
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ــد آمــدن الگوهــای مختلفــی  ــران امــروز، وجــود اندیشــه های  دینــی و سیاســی ســبب پدی در ای
ــامی،  ــاب اس ــكل گیری انق ــد ش ــرا در فراین ــت؛ زی ــده اس ــدرت ش ــبات  ق ــوۀ مناس ــارۀ نح درب
ــا اعتقــادات متنــوع ســنتی، اســامی و مــدرن در  طیف هــای وســیعی از نیروهــای اجتماعــی ب
ائتافــی گســترده شــركت داشــتند و بدیــن ترتیــب، بــا گــذر زمــان برخــی تعارضــات میــان تفكــر 
ــود  ــكاتی به وج ــیر مش ــن مس ــت و در ای ــكل گرف ــت ش ــوزۀ دول ــدرن در ح ــت م ــی و عقانی دین
ــا همفكــری و  ــارۀ قــدرت در جامعــه وجــود داشــت كــه ب آمــد. درنتیجــه الگوهــای متفاوتــی درب
همراهــی اندیشــمندان مســلمان در شــكل گیری قانــون اساســی ظهــور كــرد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــدرت  ــار ق ــده، مه ــی ش ــدرت منته ــک ق ــۀ تفكی ــه نظری ــه ب ــدرن ك ــت م ــوری دول ــوع تئ در موض
از مســائل اساســی »فلســفۀ سیاســی« اســت كــه به صــورت ویــژه در قانــون اساســی جمهــوری 
اســامی ایــران مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن موضــوع از دیربــاز ذهــن اندیشــوران سیاســی 
را بــه خــود مشــغول كــرده و مباحــث زیــادی را به وجــود آورده اســت. در ایــن رویكــرد، فــرض بــر 
ــه فســاد و تباهــی می كشــاند و  ایــن اســت كــه قــدرت اگــر كنتــرل نشــود، نظــام اجتماعــی را ب
ــورهای  ــتر كش ــروزه در بیش ــه ام ــت ك ــن روس ــود؛ از ای ــان ها می ش ــوق انس ــع حق ــب تضیی موج
ــر  ــرل نهادهــای مردمــی ب ــر كنت ــرد، ب ــق گی ــه چــه كســانی تعل ــارغ از اینكــه قــدرت ب مــدرن، ف
ــن  ــا ای ــت ت ــده اس ــش ش ــق كوش ــن تحقی ــود. در ای ــراوان می ش ــد ف ــان تأكی ــت و حاكم حكوم
ــوری  ــام جمه ــگاه آن در نظ ــرد و جای ــرار گی ــورد واكاوی ق ــی م ــون اساس ــم در قان ــوع مه موض
ــا ارائــۀ راهكارهــای الزم، از چالش هــای پیــِش روی  اســامی ایــران مشــخص گــردد. همچنیــن ب

قدرتمنــدان در نظــام سیاســی جلوگیــری كنــد. 
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1. مقدمه

از زمانــی كــه تاریــخ بشــر بــه رشــتۀ تحریــر درآمــد تاكنــون، هیــچ جامعــه ای به وجــود نیامــده اســت كــه 
ــارۀ لیبرالیســم  ــی درب ــد از قــدرت سیاســی چشم پوشــی كنــد. شــایان ذكــر اســت كــه چنیــن بیان بتوان
ــز  ــه نی ــه مداخل ــد ب ــای معتق ــذاری و دولت ه ــت آزادگ ــرو سیاس ــای پی ــق و نظام ه ــای مطل و حكومت ه
ــن  ــه ای ــوان ب ــی می ت ــوم سیاس ــر عل ــده ب ــای واردش ــترین زیان ه ــود دارد. از بیش ــوده و وج ــان ب یكس
گفتــه اشــاره كــرد كــه گفته انــد دولــت لیبــرال دولتــی »ضعیــف« اســت. دولــت لیبــرال همیشــه درســت 
همان قــدر كــه اوضــاع و احــوال اقتضــا می كــرده، نیرومنــد بــوده، در زمــان خــود امپراتوری هــای 
اســتعماری پهنــاوری را تأســیس كــرده، بــه جنــگ رفتــه، بی نظمی هــای داخلــی را فرونشــانده و در ادوار 
طوالنــی ثبــات خویــش را نــگاه داشــته اســت. البتــه روش هایــی كــه مصــادر قــدرت بــرای اعمــال قــدرت 
و نفــوذ خــود بــه كار می برنــد و دامنــۀ كاربــرد آن روش هــا تفــاوت می كنــد و دقیقــًا همیــن مســئله بــرای 
دانشــمند علــوم سیاســی اهمیــت زیــادی داشــته اســت. از جهــت نظــری، دامنــۀ روش هــای مذكــور از 
یــك ســو بــه كشــتار و از ســوی دیگــر بــه تعلیــم و تربیــت محــدود می شــود )نویمــان، 1368، ص 406(. 
ــای  ــاع، مزای ــد از: اقن ــه عبارت ان ــود دارد ك ــی وج ــه روش اساس ــدرت س ــدر ق ــروه مص ــر گ ــار ه در اختی

مــادی و خشــونت.

در ایــن ســه روش، احتمــااًل خشــونت در كوتاه مــدت از همــه بیشــتر جــواب می دهــد؛ امــا دركل جهــت 
ــدر  ــروه مص ــروز ـ گ ــوال ام ــاع و اح ــژه در اوض ــه ـ به وی ــت؛ چراك ــر اس ــدت كم اث ــدرت در درازم ــظ ق حف
قــدرت را ناچــار بــه ِاعمــال روش هــای خشــونت آمیز و تعمیــم آن هــا بــه بخش هــای گســترده تری از مــردم 
ــرای  ــر ب ــی ارزان ت ــازده دارد و روش ــه ب ــتر از هم ــاع بیش ــه اقن ــرد ك ــان ك ــوان بی ــوح می ت ــد. به وض می كن
قــدرت اســت. بــا ایــن  حــال، نبایــد فرامــوش كــرد كــه هــر ســه روش  همیشــه و در همــۀ شــكل های حكومت 
وجــود داشــته اســت.  ســعی می كنیــم ایــن معنــا را بــا صورت بنــدی برخــی قواعــد كلــی جامعه شناســی 

ــم.  ــح دهی ــر توضی دقیق ت

ــدازه پیچیدگــی جامعــه  ــرای مثــال قاعــدۀ كلــی شــمارۀ 1 جامعه شناســی بیــان می كنــد كــه هــر ان ب
بیشــتر شــود، اقنــاع از اهمیــت زیادتــری برخــوردار اســت. شــاید همان گونــه كــه ژانــل، مــورخ فرانســوی، 
ــاع را  ــوان اقن ــر بت ــت، اگ ــه اس ــتم گفت ــری هش ــر هن ــب در عص ــتان كاتولیك مذه ــارۀ انگلس )1935( درب
ــی آن روان آدمــی اســت«،  ــًا یكــی دیگــر از صــور خشــونت تلقــی كــرد، منتهــا »خشــونتی كــه قربان صرف
حكمرانــان بــا اســتفاده از اقنــاع چنــان مــردم تحــت حكومــت را رام می كننــد كــه از آن پــس واكنش هــای 
ــات،  ــتردگی تبلیغ ــه گس ــاع ب ــت در اقن ــه موفقی ــتیابی ب ــود. دس ــام می ش ــود انج ــًا خود به خ ــراد تقریب اف
مــدت زمــان تبلیغــات و همچنیــن مهــارت در القــای افــكار بســتگی دارد. بــدون شــك در ِاعمــال قــدرت 
سیاســی، اقنــاع هــم كارآمدتــر بــوده و هــم مقرون به صرفه تــر از اســتخدام نیروهــای وســیع پلیــس اســت. 

ــان  ــار حكمران ــود، به ناچ ــر ش ــه پیچیده ت ــه جامع ــی، هرچ ــمارۀ  2 جامعه شناس ــی ش ــدۀ كل ــق قاع طب



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

563

پاییز 1399. دورۀ 8. شمارۀ 3

سیدعباس قریشی و همکار. جایگاه قدرت در قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی ایران.

به طــور روزافــزون بــه فنــون پنهــان فرمانروایــی گرایــش پیــدا می كننــد. جنــگ بــرای كســب قــدرت پیــكاری 
ــكاری،  ــر پی ــه در ه ــم ك ــب مه ــن مطل ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــت اس ــتگاه دول ــر دس ــلط ب ــت تس ــی جه حقیق
تصمیمــات تاكتیكــی در خفــا گرفتــه می شــود، جهــت حفــظ اســرار گــروه رازدار بایــد كوچــک باشــد. در 
ــی  ــت رازپوش ــبب اهمی ــد: »به س ــد می كن ــه تأكی ــم ك ــنده می كنی ــر بس ــۀ وب ــه گفت ــار ب ــن گفت ــت ای صح
بــرای هــر حكومتــی كــه بخواهــد بیــش از مدتــی موقــت بــه حكمرانــی ادامــه دهــد، گروه هــای كوچــک بــر 

ــر، 1384(.  ــد« )وب ــری دارن ــزرگ برت ــای ب گروه ه

ــۀ  ــه مرحل ــوژی ب ــه تكنول ــت: هرچ ــده اس ــن آم ــز چنی ــی نی ــمارۀ 3 جامعه شناس ــی ش ــدۀ كل در قاع
ــان  ــن بی ــود. از ای ــتر می ش ــز بیش ــی نی ــدرت سیاس ــت ق ــد، مركزی ــیده باش ــعه رس ــث توس ــری از حی باالت
ــه دارد.  ــعۀ جامع ــا توس ــی ب ــاط تنگاتنگ ــی ارتب ــدرت سیاس ــت ق ــه مركزی ــود ك ــتنباط می ش ــی اس به خوب
ــان  ــه بی ــت. ب ــر نیس ــورد نظ ــدار م ــن پدی ــت در ای ــی مالكی ــوم حقوق ــه مفه ــت ك ــر اس ــایان ذك ــه ش البت
ــركت  ــا ش ــرد ی ــت ف ــن اس ــدارد؛ ممك ــت ن ــت، اهمی ــك كیس ــی مال ــد صنعت ــک واح ــه در ی ــاده تر، اینك س
ــر  ــی ب ــازمانی مبتن ــود س ــت دارد، وج ــه اهمی ــد. آنچ ــری باش ــازمان یافتۀ دیگ ــروه س ــر گ ــا ه ــت ی ــا دول ی
سلســله مراتب اســت. هرچــه گــروه بزرگ تــر باشــد، سلســله مراتب در آن محكم تــر اســت و گرایــش بیشــتر 

بــه سلســله مراتب، بــه تمركــز قــدرت در رأس می انجامــد. 

ــدرت  ــت ق ــر اهمی ــر و صنعتی ت ــع پیچیده ت ــی، در جوام ــمارۀ ۴ جامعه شناس ــی ش ــدۀ كل ــق قاع طب
ــدرت  ــز ق ــی تمرك ــن جوامع ــه در چنی ــود؛ چراك ــتر می ش ــی بیش ــای اجتماع ــام فراینده ــی در تم سیاس
ــن  ــن در چنی ــد. بنابرای ــتر می انجام ــب بیش ــه تصل ــگ( ب ــه در فرهن ــه و چ ــه در جامع ــاد، چ ــه در اقتص )چ

ــان، 1368(. ــد )نویم ــات می یاب ــی ثب ــدرت سیاس ــک ق ــا ی ــا ب ــه تنه ــرایطی، جامع ش

در قاعــدۀ كلــی شــمارۀ ۵ جامعه شناســی، همچنــان بــر جدایــی قــدرت سیاســی از قــدرت اجتماعــی 
تأكیــد شــده اســت. شــایان ذكــر اســت كــه در همــه یــا پــاره ای از ایــن قواعــد می تــوان دچــار تردیــد شــد؛ 
چراكــه قصــد مــا از بیــان ایــن قواعــد درواقــع ارائــۀ فهرســتی جامــع و كامــل از قواعــد حاكــم بــر اهمیــت 
ــوان راه هــای بررســی صحیــح قــدرت  ــود كــه درحــد ت قــدرت سیاســی نبــوده اســت؛ بلكــه هــدف ایــن ب

سیاســی را نشــان دهیــم و بــه ذكــر دالیلــی چنــد دربــارۀ اهمیــت ایــن موضــوع بپردازیــم.

2. مبانی نظری 
اصطــاح »قدیــر« در روایــات دینــی به معنــای قدرتمنــد و از صفــات خداونــد متعــال اســت. تنهــا قــدرت 
مطلــق و ذات الیتناهــی خداونــد اســت و هركــس غیــر از خداونــد توانایــی انجــام كاری را داشــته باشــد، 
به واســطۀ ارتبــاط بــا آن ذات الیتناهــی اســت، وگرنــه انســان ها و ســایر موجــودات از خــود چیــزی ندارنــد 
كــه بخواهنــد منبــع و مظهــر قــدرت باشــند )امــام خمینــی )ره(، 1374، ج. 8، ص. 113(. ِاعمــال قــدرت 
الهــی در دو نــوع قــدرت تكوینــی )جبــری و قهــری( و تشــریعی )تــوأم بــا ارســال پیامبــران و احــكام الهــی( 

اســت )طریحــی، 1393، ص. 127(. 
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ُملــک )متــرادف قرآنــی واژۀ قــدرت( فی نفســه موهبتــی از مواهــب االهــی و نعمتــی اســت كــه باعــث 
ــون جامــع الهــی، قــدرت را  ــم، به عنــوان قان ــار نیــک در جامعــۀ انســانی می شــود. از ایــن رو قــرآن كری آث
ــر و حركــت  ــده ای كــه »هســت«، به رســمیت می شناســد و همچــون دیگــر مفاهیمــی كــه سرمنشــأ اث پدی
در جامعــه اســت، مثبــت تلقــی می كنــد )احمــدی طباطبایــی، 1389، ص. 205( از دیــد اســامی، 
قــدرت فی نفســه خیــر اســت. قــدرت خــودش یــک كمــال اســت خــدای تبــارک و تعالــی قــادر اســت )امــام 
ــه به واســطۀ شــر بــودن  خمینــی )ره(، ۱۳۷4، ص. 155(. آنچــه موجــب فســادپذیری قــدرت می شــود، ن
ــد،  ــه باش ــر ك ــی در ه ــت. »قدرت طلب ــان اس ــی انس ــب قدرت طلب ــته از ح ــه برخاس ــدرت، بلك ــس ق نف
اســباب ایــن می شــود كــه زمیــن بخــورد، قدرت طلبــی از هــر كــه باشــد، از شــیطان اســت« )همــان،  ص. 
156(. قــدرت سیاســی در نظــر اســام ابــزار و وســیله تلقــی می شــود. ایــن ابــزار اگرچــه مطلــوب اســت، 
ــداف  ــه اه ــل ب ــبب نی ــطه ای به س ــت واس ــه مطلوبی ــت ك ــرض اس ــه بالع ــت؛ بلك ــی نیس ــت آن  ذات مطلوبی
االهــی پیــدا می كنــد. لــذا اگــر قــدرت سیاســی وســیلۀ تحقــق اهــداف و غایــات االهــی نباشــد، بــی ارزش 

 .)65 1391، ص.  می شــود )بهادری جهرمــی، 

از مطالعــۀ منابــع دینــی و اســامی برمی آیــد كــه قــدرت رابطــۀ تنگاتنگــی بــا موضــوع »والیــت« دارد؛ 
بــه ایــن معنــا كــه در اندیشــۀ دینــی، والیــت بهتریــن منبــع قــدرت سیاســی در جامعــه شــمرده می شــود 
ــی  ــدرت سیاس ــب ق ــرع، صاح ــم ش ــوان حاك ــوم )ع( به عن ــۀ معص ــر )ص( و ائم ــد، پیامب ــد از خداون و بع

ــد )طریحــی، 1393، ج. ۱، صــص. 458-455(.  ــر مــردم زعامــت و سرپرســتی دارن هســتند و ب

 اقســام والیــت را بــه والیــت تكوینــی و تشــریعی، و شــئون والیــت تشــریعی را بــه والیــت حاكــم و زعامــت 
ــت،  ــر ماس ــورد نظ ــت م ــه از والی ــورت، آنچ ــر ص ــد. در ه ــیم كرده ان ــی تقس ــی و فضای ــی، اجتماع سیاس
ــر مــردم كــه در  ــا معصــوم ب ــه ایــن شــرح اســت: والیــت به معنــای سرپرســتی و حاكمیــت دینــی امــام ی ب
ــرایط در دوران  ــه جامع الش ــده و فقی ــا ش ــر آن بن ــت ب ــان حكوم ــاس و بنی ــامی اس ــی و اس ــت دین حكوم
غیبــت امــام معصــوم )ع( از طــرف امــام زعامــت و سرپرســتی مــردم را برعهــده می گیــرد و امــور اجتماعــی 

ــادی، ۱۳۶۲، ص. ۱۴(.  ــود )طاهری خرم آب ــام می ش ــرل وی انج ــارت و كنت ــا نظ ــردم ب ــی م زندگ

در ســنت اســامی، امــام یــا ولــی هم تــراز بــا عمــوم مســلمانان از امتیــاز ویــژه ای برخــوردار نیســت؛ بلكــه 
ــدرت  ــال ق ــه ِاعم ــت ك ــت( اس ــم و عدال ــی )عل ــی درون ــی و آمادگ ــی ذات ــبب توانای ــامی به س ــر اس ــی ام وال
سیاســی می  كنــد و مكلــف بــه تكالیــف و مســئولیت های الهــی اســت )بهادری جهرمــی، 1391، ص. 73(. 

جامعــۀ سیاســی كــه بــا تكامــل ســازمان بندی اجتماعــی و اســتقرار نظــم هنجاریــن حقوقــی هم زمــان 
ــا ســه ویژگــی  ــه خــود می گیــرد، ب ــه خــارج ب ــزی نســبت ب ــه آن، كلیــت متمای ــراد ب ــق اف ــا احســاس تعل ب
ــع  ــایر جوام ــدرت در آن از س ــردن ق ــل ك ــه عم ــتن و قاهران ــی داش ــت الزام ــودن، خصل ــی ب ــر و كل فراگی
ــه  ــت ك ــی دانس ــدرت سیاس ــب ق ــوان مرك ــی را می ت ــۀ سیاس ــن رو جامع ــود. از ای ــخیص داده می ش تش
ــت  ــی اس ــور سیاس ــیت ام ــت و تمش ــر حكوم ــدرت نظی ــژه از ق ــی وی ــال نوع ــی ِاعم ــن قدرت ــدف چنی ه
)قاضــی  شــریعت پناهی، ۱۳۸۰، صــص. ۱۵ـ۱۶(. فوكــو )1370، ص. 329( در تعریــف قــدرت سیاســی، 
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ــت:  ــوان گف ــدی می ت ــام جمع بن ــن در مق ــد. بنابرای ــرح می كن ــت را مط ــوی حاكمی ــا الگ ــدرت ب ــث ق بح
قــدرت سیاســی توانایــی تحمیــل اراده ای اســت كــه دارای خصلــت سیاســی  باشــد و متناســب بــا اندیشــۀ 
پذیرفته شــده در نظــام حقوقــی عمــل كنــد. از همیــن رو اقتــدار و اســتیا جــزء تفكیک ناپذیــر ایــن مفهــوم 
محســوب می گــردد. چنیــن برداشــتی ملهــم از دو مفهــوم جامعــۀ سیاســی و قــدرت اســت و درمجمــوع بــه 
قدرتــی اشــاره می كنــد كــه زایش یافتــه در خــال تشــكیل جامعــۀ سیاســی و درجهــت ِاعمــال فرمانروایــی 

در راســتای تنظیــم امــر حكومــت باشــد. 

ــی در  ــی ـ سیاس ــری دین ــام، رهب ــب اس ــت در مكت ــوت و امام ــوع نب ــت موض ــاظ اهمی ــن به لح بنابرای
دولــت اســامی دارای جایــگاه واالیــی اســت. بنابرایــن عامــۀ مــردم بــه رهبــری دینــیـ  سیاســی ایمــان دارنــد 
و نگهبــان دینــی ـ سیاســی حاكــم نقــش مهمــی در قــدرت دولــت اســامی دارد. در ایــن پژوهــش، قــدرت 
را براســاس ســازوكار قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بررســی كــرده و كوشــیده ایم ســاختاربندی 
ــه تئــوری دولــت مــدرن و قوانیــن و فقــه  ــا توجــه ب قــدرت در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران را ب
اســامی تحلیــل كنیــم. بنابرایــن و بــا توجــه بــه مطالــب گفته شــده، ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن اســت كــه 
جایــگاه قــدرت در قانــون اساســی  و نظــام جمهــوری اســامی ایــران چگونــه اســت و ایــن مفهــوم چگونــه 

ــون اساســی و ارزش هــای اســامی گســترش داده اســت.   مؤلفه هــای خــود را جهــت اجــرای قان

2ـ1. متغیرهای پژوهش 
متغیر مستقل، قدرت سیاسی و متغیر وابسته، قانون اساسی و نظام جمهوری اسامی ایران است.

2ـ1ـ1. مفهوم قدرت
ــزی  ــل هرچی ــی كام ــد نهای ــت و ح ــای »ظرفی ــی به معن ــان عرب ــدر« در زب ــادۀ »ق ــل از م ــدرت دراص واژۀ ق
گرفتــه شــده اســت« و در فارســی قــدرت را در معنــای مصــدری در مفهــوم توانایــی داشــتن و توانســتن و 

ــدا، ۱۳۷3، ص. 36(. ــد )دهخ ــا كرده ان ــی معن ــوم توانای ــدر در مفه ــم مص ــوان اس به عن

ــرای  ــی ب ــام اجتماع ــراد در نظ ــه اف ــی ك ــت از ابزارهای ــارت اس ــی آن عب ــای اصطاح ــدرت در معن ق
كنتــرل دیگــران از آن اســتفاده می كننــد. بــه تعبیــر دیگــر، قــدرت عبــارت اســت از ارادۀ واداشــتن دیگــران 

 .)Robertson, 1998, p. 221( ــه انجــام كار مــورد نظــر خویــش ب

واژۀ قــدرت طیــف وســیعی از تعاریــف را شــامل می شــود. درواقــع قــدرت مفهومــی چندُبعــدی، 
ــود؛  ــامل می ش ــی را ش ــوم اجتماع ــا عل ــی ت ــوم طبیع ــۀ آن از عل ــه دامن ــت ك ــترده  اس ــز و گس جدال برانگی
از ایــن رو قــدرت مفهومــی میان رشــته ای اســت )اشــرف نظری، 1386، ص. 124(. مهم تریــن وجــه 
ــدرت  ــی ق ــت؛ یعن ــذاری« اس ــق تأثیرگ ــه »مطل ــدرت ب ــر ق ــدرت تعبی ــای ق ــی ویژگی ه ــترک در بازنمای مش
ــگارۀ  ــی ان ــدرت نوع ــذاری و ق ــن اثرگ ــناخت. ای ــوان ش ــودن« می ت ــر ب ــكان مؤث ــایند »ام ــس خوش ــا ح را ب
ــه انســان تلقیــن می كنــد )كوشــكی  ــكار را ب ــل ان ــودن غیرقاب ــدار ب ــی اســتوار، هویــت مســتقل و پای درون
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ــه  ــدرت ب ــف »ق ــه تعری ــردد: ب ــخت آن بازمی گ ــر س ــه تعبی ــدرت ب ــت ق ــو، ۱۳۸۹، ص. ۳۲۴(. ماهی و آجرل
آمریــت«، پذیــرش اصــل گسســت بیــن عامــل و موضــوع قــدرت و مرتبه بنــدی بازیگــران براســاس میــزان 
توانمندی شــان در قالــب ســازمان ها )وبــر، ۱۳۷۴، ص. ۹۴(. در ایــن تصویــر از قــدرت كــه اندیشــمندانی 
همچــون هابــز و ماكیاولــی ارائــه كرده انــد، درواقــع قــدرت بــه تــوان ِاعمــال ســلطه از ســوی یــک بازیگــر 
بــه دیگــر بازیگــران بــرای تمكیــن از خواســت وی تعبیــر شــده اســت )لوكــس، ۱۳۷۰، صــص. 1ـ29(. امــا 
قــدرت در تعابیــر جدیــد )قــدرت نــرم( بــا عنصــر »اقنــاع« تعریــف می شــود و لــذا گسســت های متعــارف 
بیــن عامــل و موضــوع قــدرت معنــا نــدارد و قــدرت در فضــای ارتبــاط متقابــل پدیــد می آیــد كــه اصــل در 
آن، تأثیــر عامــل و موضــوع بــر یكدیگــر اســت )افتخــاری، ۱۳۸۷، ص. ۹(. بــه تعبیــر وبــر، قــدرت »امــكان 
تحمیــل ارادۀ خــود بــر دیگــری« )آرون، 1370، ص. 598( و از نــگاه راســل )1367، ص. 55(، »پدید آوردن 
ــی  ــادی و فرااجتماع ــانی، فرام ــی فراانس ــوان از منبع ــامی، می ت ــر اس ــا در منظ ــت. ام ــوب« اس ــار مطل آث
بــرای تولیــد قــدرت و مفهوم ســازی آن نــام بــرد كــه از آن بــه »معنابخشــی الهــی قــدرت« تعبیــر می كنیــم 
و مفهومــی اعــم از قــدرت نــرم و ســخت را دربرمی گیــرد. در ایــن تعریــف، اولیــن و مهم تریــن مؤلفــۀ 
ــد اســت. از ایــن رو قــدرت در ُبعــد فــردی و جمعــی دارای وجهــی انســانی و از  مفهوم ســاز قــدرت خداون
ــا قــدرت الهــی در نصــوص  ــا متــن الهــی تلقــی می شــود. از دقــت در مفاهیــم مرتبــط ب طرفــی مرتبــط ب
ــت  ــوز موفقی ــی از رم ــام، یك ــر اس ــه از منظ ــرار داد ك ــود ق ــروض خ ــه را مف ــن مقدم ــوان ای ــر می ت معتب
جامعــه در كســب قــدرت تبدیــل شــدن آن بــه مجرایــی اســت جهــت جــاری شــدن قــدرت الهــی در زمیــن 
ــور  ــلمان حض ــی مس ــران سیاس ــه تحلیلگ ــت ك ــر اس ــن منظ ــو، ۱۳۸۹، ص. ۳۲۶(. از ای ــكی و آجرل )كوش
خــدا در زندگــی سیاســی انســان را عاملــی مؤثــر قلمــداد می كننــد كــه تقویــت قــدرت و توفیــق روزافــزون 
ــوم  ــوزۀ عل ــدرت را در ح ــوع ق ــص. 57ـ71(. درمجم ــی، 1383، ج. 1، ص ــی دارد )عمیدزنجان وی را درپ
ــری  ــر دیگ ــرد ب ــک ف ــه ی ــری ك ــاع و تأثی ــۀ اجتم ــر در صحن ــا یكدیگ ــراد ب ــۀ اف ــوان در رابط ــی می ت اجتماع
ــود. ــری می ش ــر دیگ ــرد ب ــی ف ــب چیرگ ــه موج ــه ای ك ــرد؛ رابط ــی ك ــذارد، تلق ــود آگاه می گ ــه ای خ به گون

2ـ1ـ2. مفهوم قدرت سیاسی 
اگرچــه قــدرت مختــص قــدرت سیاســی نیســت و دامنــۀ آن بــه قــدرت اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی 
ــانی و  ــۀ انس ــكیل جامع ــا تش ــت. ب ــدرت اس ــود ق ــكارترین نم ــی آش ــدرت سیاس ــود، ق ــیده می ش و... كش
حركــت به ســمت تشــكیل جامعــۀ سیاســی، قــدرت سیاســی به اجبــار تولیــد می شــود. ویژگــی اجتماعــی 
ــع  ــود جم ــان خ ــار همنوع ــی، او را در كن ــاب عقان ــا انتخ ــودن ی ــع ب ــطۀ مدنی الطب ــان به واس ــودن انس ب
می كنــد. بــا تكامــل و ارگانیــک شــدن روابــط انســان در اجتمــاع، تصــادم حقــوق افــراد بــا یكدیگــر نمایــان 
ــزوم وجــود قــدرت فائقــه ای كــه تنظیم كننــدۀ روابــط افــراد باشــد،  می شــود. در ایــن مرحلــه اســت كــه ل
ــور  ــۀ ظه ــه منص ــت ب ــوب حكوم ــر در چارچ ــری ناگزی ــوان ام ــی به عن ــدرت سیاس ــردد و ق ــاس می گ احس
ــه تقســیم جامعــه بــه فرمانروایــان و فرمانبــرداران می گــردد. در معنــای دیگــر، قــدرت  می رســد و منجــر ب

سیاســی مولــود ظهــور جامعــۀ سیاســی اســت.
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2ـ1ـ3. انواع قدرت سیاسی
از آنجــا كــه بــروز قــدرت سیاســی در دوران معاصــر عمدتــًا مبتنــی بــر فراینــد تفكیــک قــوا و ســازوكارهای 
برآمــده از آن ظهــور یافتــه اســت و از طرفــی به طــور ســنتی در نظریــۀ تفكیــک قــوا، قــدرت سیاســی بــه ســه 
قــوۀ مقننــه، مجریــه و قضاییــه تفهــم می شــود؛ لــذا می تــوان انــواع و اشــكال مختلــف قــدرت سیاســی را 

در ایــن قالــب بیــان كــرد. 

قــدرت تقنینــی: قــدرت تقنینــی قدرتــی اســت معطــوف بــه وضــع قانــون. در معنــای قانــون نظــرات 
ــون  ــی قان ــک بازشناس ــده، مح ــامل قاع ــام و ش ــوای ع ــو، محت ــر روس ــت. به نظ ــده اس ــه ش ــی ارائ گوناگون
ــن  ــدور چنی ــع و ص ــژه اش وض ــه كار وی ــود ك ــاق می ش ــی اط ــه نیروی ــه ب ــوۀ مقنن ــت و ق ــود اس ــر خ از غی
قواعــدی اســت. لــذا بــا ایــن تعریــف، قــدرت تقنینــی منحصــر بــه یــک قــوه نمی گــردد؛ چراكــه تصویــب 
نامــه، آیین نامــه، قانــون اساســی و عــرف را نیــز شــامل قانــون و به تبــع آن نهادهــای واضــع آن هــا را 
ــات  ــی مصوب ــوق اساس ــون در حق ــراد از قان ــروزه م ــن، ام ــود ای ــد. باوج ــی می كن ــدرت تقنین ــب ق صاح
ــار را  ــا و انتش ــل امض ــب، مراح ــس از تصوی ــه پ ــت ك ــان اس ــان پارلم ــا هم ــذاری ی ــح قانون گ ــتگاه صال دس
ــن  رو قــدرت تفنینــی قــدرت  پشت ســر گذاشــته باشــد )قاضــی شــریعت پناهی، 1380، ص. 200(. از ای
وضــع قانــون اســت كــه در نظریــۀ تفكیــک قــوا منحصــرًا در اختیــار نهــاد مقننــه یــا پارلمــان قــرار می گیــرد.  

ــه گــره خــورده  ــا مفهــوم قــوۀ مجری ــی ب ــوا معنــای قــدرت اجرای ــۀ تفكیــک ق ــی: در نظری قــدرت اجرای
اســت. در آثــار نخســتین نظریه پــردازان تفكیــک قــوا، نــگاه بدبینانــه ای بــه قــوۀ مجریــه به عنــوان قــوۀ حاكــم 
ــرا  ــص. 111ـ142(؛ زی ــی، 1390،  ص ــی و بهادری جهرم ــت )كدخدای ــود داش ــی وج ــدرت سیاس ــر ق و برت
ــب  ــن ترتی ــردد و بدی ــی می گ ــاهی تلق ــای پادش ــدۀ نظام ه ــع باقی مان ــم و درواق ــین حاك ــه جانش ــوۀ مجری ق
نــگاه منفــی بــه ایــن قــوه تســری یافتــه اســت. عاوه بــر ایــن، برتــری پارلمــان، به عنــوان تجلــی مشــروعیت 
ــوۀ  ــوم ق ــروزه مفه ــا ام ــرد. ام ــف می ك ــی تعری ــدرت تقنین ــیۀ ق ــه را در حاش ــوۀ مجری ــت، ق ــی حكوم مردم
مجریــه، به عنــوان دارنــدۀ قــدرت اجرایــی در كشــورها، از كارگــزار مصــرف بــودن قــوۀ مقتنــه درآمــده و طیــف 
وســیعی از فعالیت هــای حكومتــی را شــامل می شــود؛ چنان كــه مفهــوم قــوۀ مجریــه متــرادف بــا حكومــت 
شــده اســت )قاضــی شــریعت پناهی، 1380، ص. 258(. قــوۀ مجریــه بــه دو بخــش سیاســی )به مثابــۀ مغــز 
متفكــر و برنامه ریــز اجرایــی( و اداری )در معنــای دســتگاه های بازوهــای اجرایــی بخــش سیاســی( تقســیم 
ــای  ــی در معن ــون می شــود؛ ول ــه اجــرای قان ــی محــدود ب می شــود. در معنــای مضیــق اجــرا، قــدرت اجرای
موســع و رایــج امــروز عاوه بــر اجــرای قانــون، امــور دیگــری كــه در صاحیــت دیگــر قــوا نیســت، ذیــل مفهــوم 
اجــرای قــوۀ مجریــه می آیــد. در معنــای دیگــر، اجــرا و اداره توأمــان در صاحیــت قــوۀ مجریــه قــرار می گیــرد 
)كدخدایــی و بهادری جهرمــی، 1390، صــص. 111ـ142(. از ایــن رو ســه كاركــرد قــدرت اجرایــی عبارت انــد 
از: الــف. اجــرای تصمیمــات قــوای دیگــر؛ ب. تهیــه و تــدارک تصمیمــات؛ ج. اتخــاذ تصمیمــات الزم االجــرا.

ــی  ــت. برخ ــک قواس ــۀ تفكی ــی در نظری ــدرت سیاس ــزای ق ــی اج ــی یك ــدرت قضای ــی: ق ــدرت قضای ق
نظریه پــردازان همچــون روســو قــوۀ قضاییــه را در دل قــوۀ مجریــه آورده انــد. جــان الک نیــز حــوزۀ فضــا را خــارج 
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ــریعت پناهی، 1380، ص. 179(.  ــی ش ــت )قاض ــردم می دانس ــود م ــار خ ــی و در اختی ــدرت سیاس ــرۀ ق از دای
باوجــود ایــن، اگرچــه قــوۀ قضاییــه ماهیتــًا مربــوط بــه امــر اجــرای قوانیــن اســت، به صــورت قوۀ مســتقلی مطرح 
می شــود تــا از نفــوذ دیگــر قــوا در امــان باشــد )عمیدزنجانــی، 1383، ص. 403(. اگرچــه در ظاهــر قــدرت قضایی 
معطــوف بــه امــر اجــرای قوانیــن اســت، ماهیــت عمــل قضایــی ایجــاب می كنــد قاضــی در زمینــۀ انطبــاق قواعد 
عــام و مجــرد قانــون بــا مــوارد مصداقــی، در كنــار قانــون مــواردی همچــون رویــۀ قضایــی، آرای علمــای حقــوق و 
اصــول حقوقــی و تفســیری را در صــدور رأی قضایــی درنظــر بگیــرد )قاضــی شــریعت پناهی، 1386، ص. 599(.

3. قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران
ماهیــت قــدرت سیاســی در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران تحــت تأثیــر نــگاه اســامی بــه اجتمــاع و 
حكومــت قــرار گرفتــه و در بخش هــای مختلــف، بــا عناوینــی همچــون حكومــت اســامی و حاكمیــت خداونــد 
و اصطاحــات مرتبطــی ماننــد والیــت فقیــه و امامــت امــت، ســعی در تبییــن آن داشــته اســت. براســاس مقدمۀ 
قانــون اساســی و ذیــل موضــوع »شــیوۀ حكومــت در اســام« و »والیــت فقیــه« و همچنیــن اصــول كلــی قانــون 
اساســی در فصــل اول، قــدرت در همــۀ ابعــاد آن متعلــق بــه خداونــد متعــال اســت )اصــل ۲( و اصــل پنجــم 
طریقــۀ اعمــال آن را از مجــرای ولــی فقیــه جامع الشــرایط می دانــد. همان گونــه كــه پیــش از ایــن بیــان شــد، 
در بحــث قــدرت سیاســی و مبانــی آن به دنبــال یافتــن قــدرت مشــروع سیاســی جهــت قانون گــذاری و ِاعمــال 
قوانیــن در زندگــی اجتماعــی و بررســی مبانــی مشــروعیت ایــن قــدرت برتر هســتیم. قانــون اساســی جمهوری 
اســامی ایــران نیــز ضمــن اشــاره بــه حاكمیــت مطلــق خداونــد بــر جهــان و انســان، بــا مــاک قــرار دادن اذن 
الهــی به عنــوان مبنــای مشــروعیت، قــدرت برتــر سیاســی را ازآِن خداونــد متعــال و منصوبــان وی می دانــد كــه 
ایــن امــر در عصــر غیبــت بــه ولــی فقیــه جامع الشــرایط واگــذار شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، ریشــه و مبنــای 
قــدرت و حاكمیــت مبتنــی بــر آن، در نظــام جمهوری اســامی مختــص »الّله« اســت )هاشــمی، ۱۳۸۰، صص. 
۳ـ۴(. اصــول دوم، چهــارم و پنجــم قانــون اساســی مؤیــد ایــن ادعاســت كــه طــی آن هــا اختصــاص تشــریع بــه 
خداونــد متعــال و نقــش وحــی در بیــان قانــون الهــی در بنــد 2 اصــل دوم و تضمیــن شــرعی بــودن همــۀ مقررات 
مصــوب در نظــام اســامی در اصــل چهــارم مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. اصــل پنجــم نیــز وظیفــۀ اجــرای 
قوانیــن را بــه فــرد مــأذون از ناحیــۀ خداونــد، یعنــی فقیــه جامع الشــرایط، می ســپارد. بنابــر اصــول مذكــور و 
ســایر اصــول قانــون اساســی، حاكمیــت در نظــام جمهــوری اســامی ایــران ریشــه در اذن الهــی دارد )جوانــی، 
۱۳۸4، ص. ۸۴(. پــس در قانــون اساســی بــرای قــدرت سیاســی خاســتگاه الهــی تعریــف می شــود كــه هــدف 

آن ســعادت انســان در كل جامعــۀ بشــری اســت. 

البتــه بایــد توجــه كــرد كــه اصــل ۵۶ قانــون اساســی مفهــوم »حاكمیــت ملــی« را كــه ارادۀ ملت را منشــأ 
ــد، نیــز در قالــب حــق تعییــن سرنوشــت در  ــر می دان قانون گــذاری و ادارۀ جامعــه و بخشــی از قــدرت برت
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــول قان ــه اص ــتناد ب ــا اس ــد. ب ــان می كن ــی بی ــت اله ــول حاكمی ط
می تــوان گفــت ســه نــوع مبنــا بــرای بیــان قــدرت سیاســی در نظــام سیاســی می تــوان اســتخراج كــرد كــه 

در قالــب انــواع حاكمیــت قابــل تعریــف اســت:
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1. حاكمیت تكوینی خداوند متعال بر انسان ها )اصل ۵۶(؛

2. حاكمیت تشریعی خداوند و لزوم تسلیم دربرابر او )اصل ۲ و ۴(؛

3. حاكمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش )اصل ۲ و 56(. 

در تشــریح شــكل های مختلــف ِاعمــال قــدرت سیاســی )قــدرت تقنینــی، اجرایــی و قضایــی( در قانــون 
اساســی جمهــوری اســامی ایــران كــه مبتنــی بــر ایــدۀ كلــی تفكیــک یــا اســتقال قــوا صــورت می پذیــرد، 
ــد  ــد می دان ــون اساســی، قــدرت سیاســی و حاكمیــت را ازآِن خداون ــد اذعــان كــرد كــه اصــواًل قان نیــز بای
ــا  ــتقیم ی ــكل مس ــق او به ش ــه و از طری ــی یافت ــه تجل ــت فقی ــام والی ــۀ در مق ــًا و باألصال ــد ابتدائ ــن فراین و ای
غیرمســتقیم ِاعمــال می گــردد. لــذا چنیــن قــدرت الهــی اصــواًل قابــل تفكیــک بــه بهانــۀ فســادآور بــودن 
ــوا  ــک ق ــۀ تفكی ــی نظری ــا مبان ــده، ب ــر ش ــی ذك ــون اساس ــه گانه در قان ــوای س ــوان ق ــه به عن ــت و آنچ نیس
ــه  ــت فقی ــام والی ــامی در مق ــوری اس ــی در جمه ــدرت سیاس ــان ق ــاس و بنی ــع اس ــت. درواق ــاوت اس متف
تعریــف می شــود و ایــن قــوا نمایانگــر نوعــی از تقســیم كار در ادارۀ امــور كشــور اســت كــه براســاس 
اصــل ۵۷ قانــون اساســی تحــت نظــارت والیــت ولــی فقیــه وظایــف محولــۀ خــود را انجــام می دهنــد و در 
ــه حفــظ اســتقال یكدیگــر و عــدم تجــاوز از حــدود  ــا همدیگــر، موظــف ب ــن راســتا ضمــن همــكاری ب ای

ــی، 1391، ص. 109(.  ــادری جهرم ــتند )به ــش هس ــت خوی صاحی

4. جایگاه قدرت در قانون اساسی
اولین ویژگی هــر قانونــی كلــی و جهان شــمول بــودن  آن است كه قدرت تصمیم گیــری و برنامه ریــزی را به 

افرا جامعــه می دهــد )هانتینگتــون، 1375: 947(. 

ــل  ــای مدرن است؛ هرچند واژۀ »قانون« به تنهایی راه ح ــی یكی دیگر از مؤلفه های مهم دولت ه قانون گرای
رفــع مشــكل نیســت و باید منبع مشروع بــودن قوانیــن در جامعــه نیز بررسی شود . از ایــن رو به نظــر می رســد 
ــكل گیری و  ــی در ش ــش مهم ــذاری بخ ــون و قانون گ ــت قان ــگاه حاكمی ــران جای ــامی ای ــوری اس در جمه

ــاره اظهــار كــرده  اســت: ــن ب ــان در ای ــد؛ چنان كــه كاتوزی پیدایــش مدرنیتــه به حســاب می آی

شــاید نخستین باری كه جهان به شكل روشن و بارزی میان شرق و غرب تقسیم گردید، این تقسیم بندی 
در سیمای یونان و ایران جلوه گر شد. این تفاوت به بسیاری از جنبه هــای این دو جامعه بازمی گــردد. در 
غرب فساد و بی رحمــی كمتر از شرق نبود. ولی در یونان قانون به عنوان یک چارچوب، حقوق دولت و 
ــوجیهی رسمی، دیرپا  ــرد و برای استقال شهروندان و طبقات حاكم ت نیز جامعه را تعیین و تعریف می ك
و اساسًا غیرقابل نقض به دست مــی داد. برای نمونه نمی شــد بدون توسل به رویه هــای جاافتاده ای كه ـ 
به تصریح و تلویح مقرر شده بود ـ وزیر پا گذاشتن آن هــا غیرقانونی بود رسمًا به جان، آزادی یا مال یک 
شهروند تعرضی كرد. حكام در بیشتر اوقات از خطر كشته و كنار زده شدن به دست فردی كه موفق شود 
قدرت را به چنگ آورد در امان بودند مگر آنكه مشروعیت حكومتشان مورد تردید جدی قرار می گرفــت. 
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مــی داد  رخ  و شرارت  قتل  از  دور  به  و  به طرز مسالمت آمیز  آن گاه كه  فرمانروایان حتی  همچنین مرگ 
معمواًل به هرج ومرج بالفعل یا بالقوه بر سر اینكه چه كسی باید یا شایسته است جانشین آنان شود نمی 

ــان، 1389، ص. 81(.  انجامید«. )كاتوزی

در ایــران آن زمــان، جــان و مــال مــردم كمتــر به صــورت قانونــی حفــظ می شــد و بیشــتر از قانــون، ایــن 
مــوارد بــه ارادۀ شــاه و حاكــم  جامعــه بســتگی داشــت. بنابرایــن در چنیــن حالتــی، شــاهد حكومت هــای 
مســتبد، زورگــو و اســتبدادی بودیــم كــه در آن هــا، قانــون مســاوی بــا اراده و خواســت پادشــاه و حاكــم بــود. 
ــاه  ــتناد پادش ــرای اس ــی ب ــل قانون ــد و حداق ــوری اداره می ش ــكل دیكتات ــا به ش ــرب، حكومت ه ــا در غ ام
ــط در جنبش مشروطه بود كه برای اولین بار قوانینی مدوّن و  ــت. فق ــود داش ــود وج ــای خ ــام كاره در انج

كارشناسی شــده برای ادارۀ امور كشور به تصویب رسید )موســوی بجنوردی، 1389، ص. 917(.  

ــه  ــی و پذیرفت ــری طبیع ــاوت ام ــور قض ــدان در ام ــا و مجته ــت علم ــروطه، دخال ــاب مش ــش از انق پی
بــود. ایــن حــق بــرای علمــای اســام وجــود داشــت كــه به هنــگام تشــخیص در دعــاوی اظهارنظــر كننــد. 
امــا پــس  از انقــاب مشــروطه، حكومــت ایــن موضــوع را نادیــده گرفــت؛ بــه همیــن دلیــل شــیخ فضل اللــه 
نــوری بــا آن مخالفــت كــرد و در مخالفــت بــا انقــاب مشــروطه گفــت كــه كــه تقنیــن و قانون گــذاری خــاف 
ــد و  ــام باش ــب ام ــد نای ــم بای ــوده وحاك ــخص نم ــام مش ــن را اس ــۀ قوانی ــت و هم ــرام اس ــام ح ــرع اس ش
بــرای اجــرای قانــون بــه اســتنباط از كتــاب و ســنت عمــل كنــد )زرگری نــژاد، 1387، ص. 966(. علمــای 
مخالــف مشــروطه در نشــریه ای به نــام دعوت االســام كــه آرای آنــان را منتشــر می كــرد، چنیــن نوشــتند: 
»اگــر مشــروطه، آزادی و قانــون می خواهیــد، هزار و سیصد و بیست وســه ســال اســت كــه خداونــد عالــم بــه 
مــا قانــون  توســط  پیامبــر بــزرگ و مهربانــی حضــرت محمــد مصطفــی )علیه الســام( مرحمــت فرمــوده، 

مــا قانــون مستشــارالدوله و تقــی زاده و باقــر بقــال را الزم نداریــم« )كرمانــی، 1390، ص. 114(. 

5. نتیجه گیری
بــا پیــروزی انقــاب اســامی، تجربــۀ جدیــدی در ســاخت قــدرت و شــكل گیری دولــت مــدرن پدیــد آمــد و 
ــا  نقــش مذهــب در سیاســت مجــددًا مطــرح شــد و به دنبــال اندیشــه های ایرانــی و اســامی و در تقابــل ب
اندیشــه های مــدرن قــرار گرفــت. حضــور مذهــب در حــوزۀ دولــت پــس از انقــاب اســامی، حتــی افــكار 

مــدرن را نیــز به چالــش طلبیــد.  

ــال  ــًا كم ــت و ذات ــادر( اس ــی )ق ــات اله ــی از صف ــدرت یك ــه ق ــامی، اگرچ ــش اس ــر در بین ــوی دیگ از س
ــه در  ــه  همیش ــود ك ــع از آن می ش ــان مان ــِی انس ــزۀ قدرت طلب ــی و غری ــرت كمال جوی ــد، فط ــاب می آی به حس
راه صحیــح گام بــردارد و ممكــن اســت در دام حــب نفــس، حــب جــاه و ریاســت گرفتــار آیــد و نفــس ســركش از 
ابــزار قــدرت بهــرۀ ســوء ببــرد. از همیــن روی )از دیــدگاه متفكــران مســلمان(، بهترین نظــام حكومتی آن اســت 
كــه در آن، كســی كــه در رأس هــرم قــدرت قــرار می گیــردـ  یعنــی شــخص حاكــمـ  معصــوم باشــد تا هــم از لحاظ 
احاطــۀ علمــی بــه احــكام و قوانیــن الهــی، هــم از لحــاظ شــناخت اوضــاع و احــوال موجــود جامعــه و مصالــح 
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و مفاســد واقعــی و هــم از لحــاظ تقــوی، ورع و عدالــت در عالی تریــن حــد ممكــن باشــد و بتوانــد بــا اســتفاده 
از ابــزار حكومــت و قــدرت، بــدون هرگونــه انحــراف، انســان ها را بــه ســعادت و كمــال مطلــوب برســاند. بدیهــی 
اســت در حكومتــی كــه حاكــم مصــون از انحــراف اســت، نظــارت و كنتــرل متوجــه كارگــزاران نظــام و یــا بــرای 

جلــب مشــاركت بیشــتر مــردم در امــر حكومــت، بــرای اســتحكام پایه هــای آن خواهــد بــود. 

اگرچــه در زمــان غیبــت امــام معصــوم )ع( بــرای رهبــر جامعــۀ اســامی شــرایطی متصــور شــده اســت 
كــه تاحــد ممكــن شــرایط آرام بخشــی را بــرای شــهروندان فراهــم می كنــد، خطــا و اشــتباه اجتناب ناپذیــر 
حاكمــان و تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن هــوای نفــس می طلبــد تــا بــرای نظــارت بــر عملكــرد مدیــران سیاســی 
و صاحبــان قــدرت راهكارهــای مهــار و كنتــرل قــدرت در جامعــه درنظــر گرفتــه شــود. از ایــن رو در قانــون 

اساســی جمهــوری اســامی بــه آن پرداختــه شــده اســت. 

اســتقرار و شــكل گیری نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی )ره( پــس از 
ــته  ــتبدادی كاس ــه و اس ــای خودكام ــای نظام ه ــا از كامروایی ه ــود ت ــبب ب ــن س ــه ای ــاهی ب ــام شاهنش نظ
ــام  ــرنگونی نظ ــن رو بافاصله پس از س ــود. از ای ــد ش ــه تأكی ــون در جامع ــروعیت قان ــت و مش ــر حكوم و ب
توســط معمــار كبیــر  قانون اساسی  فرمان تدوین  استقرار حكومــت جمهوری اسامی،  و  شاهنشــاهی 
انقــاب حضــرت امــام خمینــی )ره( صادر و در كمتر از یک سال پس از پیروزی انقاب، قانون اساسی به 
رأی ملت گذاشته شد و با رأی قاطع آنان به تصویب رسید. بر این اساس، اولین قدم در مهار قدرت كارگزاران 
نظام اسامی برداشته شد و آنان را در چارچوب قانون اساسی كه تضمین كننــدۀ نفی هرگونه استبداد فكری 
و اجتماعی و انحصار اقتصادی بــود و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به 
دست خودشان تاش می كرد، مقید كرد. اهتمام اسام به كنترل قدرت و تنظیم روابط حكومت با مردم تحت 

ضابطــۀ عدالت، تنظیم كنندگان قانون اساسی جمهوری اسامی ایران را برآن داشت تا با عنایت به احكام 
شرعی اسام و خواست عمومــی مردم كه برای پشت سر گذاشتن استبداد و خودكامگی بهای سنگینی را 

نمایند. برای مهار قدرت پیش بینی  راهكارهای مناسبی  بودند،  پرداخته 

ــام باشد.  ــدس اس ــرع مق ــام قوانین و مقررات باید براساس موازین و ش ــام جمهوری اسامی، تم در نظ
ــای  ــا و ارگان ه ــایر نهاده ــۀ اصول قانون اساسی حاكم است و مجلس شورای اسامی و س این اصل بر هم
رسمی كشور یا قانون اساسی  و احكام مذهب  وضع كننــد كه با اصول  قانون گــذار نمی تواننــد قوانینی 
مغایرت داشته باشد. بر این اساس، قانون اساسی با پذیرش قالب »جمهوری« درصدد نفی استبداد فردی و 
ــی و سعادت واقعی  جمعــی برآمده و با قبــول شــرایع اسامی، می كوشــد جامعه را به ســمت اهداف متعال

ــد.  ــی نجات ده ــد و از انحراف و تباه ــت، هدایت كن ــق اس ــال مطل ــه كم ــان ها ك انس

ــفۀ  سیاسی« است كه  ــی  از مسائل اساسی و مهم »فلس ــه ای یك ــر جامع ــرل »قدرت« در ه مهار و كنت
به شــكل خاصــی در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. ایــن موضــوع از 
دیربــاز ذهــن دانشــمندان علــوم سیاســی را بــه خــود مشــغول كــرده اســت؛ به گونــه ای كــه بخــش زیــادی 
از مباحــث سیاســی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اگــر قــدرت كنتــرل نشــود، زمینه ســاز بســیاری از 
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ــع  ــود و حقــوق بخــش اعظمــی از انســان ها را ضای مفاســد و نابهنجاری هــا در نظــام اجتماعــی خواهــد ب
ــود  ــد می ش ــه تأكی ــن نكت ــر ای ــدرن ب ــعه یافته و م ــورهای توس ــیاری از كش ــن رو در بس ــرد؛ از ای ــد ك خواه
كــه قــدرت فــارغ از اینكــه در اختیــار چــه كســانی باشــد، بــر كنتــرل حكومــت و حاكمــان سیاســی تأثیــر 
می گــذارد. در نظــام و شــریعت اسامی، اگرچــه قــدرت یكــی از صفــات الهــی و نقطــۀ كمــال بــرای انســان 
ــوس  ــوی و ه ــرد و ه ــرار نگی ــود ق ــح خ ــت و صحی ــت در راه درس ــن اس ــی ممك ــود، گاه ــوب می ش محس
ــمندان مسلمان(، بهترین  ــل )از دیدگاه دانش ــد. به همین دلی ــی بران ــتباه و پوچ ــوی اش ــان او را به  س انس
نظام حكومتی آن است كه در آن، كسی كه در رأس هــرم قدرت قرار می گیرد، شــخصی عــادل، آگاه و معصــوم 
از هرگونــه هــوی و هــوس باشــد تــا بــا آگاهــی كامــل بــه قوانیــن و احــكام الهــی و شــرع مقــدس اســام، 
ــه نحــو شایســته جلوگیــری كنــد. با این تفكر اگر  مصالــح جامعــه را بشناســد و از ایجــاد مفاســد قــدرت ب
ــم، بدیهی ترین مفهومی كه از  ــا بپذیری ــاح زندگی اجتماعی انسان ه ــن را برای اص ــوب قوانی ضرورت و وج
آن بــه ذهــن هــر انســان آگاهــی متبادر می شود، محدودیت و مصونیــت انســان ها در زندگــی اجتماعی در 
چارچوب قانون است؛ یعنی با پذیرش قانون، بدیهی است كه هم مصونیت اجتماعی و هم نوعی محدودیت 
ــت و روی  ــم؛ چراكه اگر یک روی این سكه، تضمین حقوق اجتماعی انسان هاس ــان ها پذیرفته ای را برای انس
آزادِی مطلق انسان  دیگران كه با محدود شدن  آن به رسمیت شناختن تكالیف جهت احترام به حقوق  دیگر 

دارد.    پیوند ناگسستنی 

ــا چنیــن دیدگاهــی تدویــن شــده اســت كــه قانــون در  قانون اساسی جمهــوری اســامی ایــران نیــز ب
جامعــه حــرف اول را بزنــد و همــۀ برنامه هــا و سیاســت گذاری های اجتماعــی و سیاســی براســاس آن 
ــای سلطنتی و استبدادی كه تا  ــود و طرح آن در آغاز بدین منظور بوده كه اقتدار و اختیار رژیم ه ــم ش تنظی

قبل از قرن هجدهــم میادی رایج ترین نظام هــای سیاسی مغرب زمین بوده، مشروط گردد.

پــس از شــكل گیری و روی كار آمــدن حكومــت اســامی از ســوی بنیان گــذار كبیــر انقــاب حضــرت 
ــت  ــای حكوم ــاهی، بن ــت شاهنش ــتم حكوم ــم و س ــتبداد و ظل ــت از اس ــام برائ ــی )ره( و اع ــام خمین ام
ــامی  ــام اس ــای نظ ــه چارچوب ه ــده ك ــدّون و حساب ش ــون م ــک قان ــدا ی ــه ابت ــد ك ــته ش ــن گذاش ــر ای ب
را مشــخص كنــد، تدویــن شــود؛ بدیــن ترتیــب، بــرای اولیــن بــار ســنگ بنــای قانــون اساســی پایه ریــزی 
ــام  ــئوالن نظ ــردان و مس ــرل دولت م ــار و كنت ــرای مه ــی ب ــون اساس ــدگان قان ــن رو تدوین كنن ــد. از ای ش
ــه ســتم و اســتبداد  ــد و برمبنــای آن هرگون ــون را تدویــن نمودن اســامی براســاس احــكام شــرع، ایــن قان
را مطــرود و قانون مــداری را در جامعــۀ اســامی براســاس عدالــت پی ریــزی كردنــد. به نظــر می رســد 
ــرعی و  ــای ش ــام راه ه ــد از تم ــاش كرده ان ــران ت ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــدگان قان تدوین كنن
ــا  ــد. ب ــای مــدرن درجهــت مهــار قــدرت بهــره گیرن ــج در دنی دینــی دنیــای ســنت و راه هــای حقوقــی رای

ــرد:  ــاره ك ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می ت ــن مقول ــده در ای ــب بیان  ش ــه مطال ــه ب توج

ــه  ــت ب ــدرت دول ــروعیت ق ــرا مش ــت؛ زی ــعه نیس ــر توس ــی ب ــًا مبتن ــامی صرف ــت اس ــدرت در دول 1. ق
ــت. ــرده اس ــم ك ــش حاك ــت خوی ــر سرنوش ــان را ب ــه انس ــردد ك ــال بازمی گ ــدای متع خ
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ــی را  ــی سیاس ــتمرار زندگ ــم و اس ــه نظ ــت ك ــاع اس ــكام و اتب ــر ح ــق ب ــی فائ ــدرت عموم ــت ق 2. دول
ــروع  ــار مش ــت و انحص ــت، حاكمی ــرزمین، جمعی ــون س ــی چ ــت دارای ویژگی های ــد. دول ــن می كن تضمی
ــش  ــب رهایی بخ ــر مكت ــی ب ــوق، مبتن ــای ف ــودن ویژگی ه ــن دارا ب ــامی ضم ــت اس ــت. دول ــدرت اس ق

ــت. ــش اس ــی و دان ــی سیاس ــری دین ــام، رهب اس

ــل دارد و  ــدت تمای ــه وح ــرت ب ــعه از كث ــم توس ــامی در پارادای ــت اس ــدرت زای دول ــای ق 3. مؤلفه ه
ــان  ــوم آزادی انس ــه مفه ــی ب ــت، رهای ــاع و سیاس ــاد، اجتم ــون اقتص ــی چ ــای مختلف ــت در عرصه ه عدال
ــی و تصمیم گیــری  ــی، خــردورزی، عقــل جمع ــوم بندگــی خــدای تعال ــه مفه ــد ب ــلطۀ انســان، توحی از س

ــود. ــمرده می ش ــام ش ــن اس ــای بنیادی ــورایی از مؤلفه ه ش

ِاعمــال  در  انحصــاری  انحصارطلبــی )صاحیــت  ویژگی هایــی همچــون  بــا  قــدرت سیاســی   .4
قــدرت(، فراگیــری و شــمول قــدرت بــر همــۀ ابعــاد و افــراد جامعــه و میــل بــه ایجــاد صاحیــت قانونــی و 
نهادســازی های حقوقــی در بســتر جامعــۀ سیاســی نمــود می یابــد كــه كاركــرد عمــده اش تمشــیت امــور 

ــت.  ــدرت اس ــان ق ــرای صاحب ــار ب ــلطه و اختی ــاد س ــه و ایج جامع

5. بــا ظهــور قــدرت سیاســی عمــًا جامعــه بــه دو گــروه فرمانبــر و فرمانــروا بــا ســاختارها و نهادهــای 
ــوع از قــدرت تقســیم می شــود. حكومتــی جهــت ِاعمــال ایــن ن

6. در نــگاه اســام، بــا تمایــز میــان نفــس قــدرت و قدرت طلبــی، قــدرت فی نفســه خیــر، ولــی 
قدرت طلبــی امــری نكوهیــده و شــر اســت. قــدرت سیاســی از دیــد اســام بــا تكامــل اجتماعــی بشــر، از 

ــرد. ــأ می گی ــران منش ــط پیامب ــمانی توس ــب آس ــال كت ــق ارس ــد و از طری ــب خداون جان
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