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 بسمه تعالی

 اساسی / رشته مدیریت  حقوق درس

 اصل تفکیک قوا/  چهارمفصل 

اسااتد در راسااتای کنتاار  ی روابااش شااهرونداح و حاک اااح کااه حقااوق اساساای تنناای  کننااد از آنجااایی

در حقوق اساسای وواود دارد باه ناام اصال تفکیاک قاواص ایا  اصال باا ماویر  تق ای  و قدرت حاک د اصلی 

ن ایاد اشکا  مختلا  باا توواه باه ساانتار نناام سیاسای در هار وامتاه متفااوت   ال مایتوزیع قدرت به 

 ی مطلوب در هر وامته استصمه  را فرامو  کنی  که مه  نتیجهاما نبای تی ای  

 

 تفکیک قواگفتار اول: مفهوم 

 گیارد واندیشه تفکیک قاوا در راساتای تتیای  حادود قادرت سیاسای در چهاارچوب مناافع ملات شاکل مای

ای  تفکیک در م یر تثبیات نناام ماردم سااسر اساتص تادبیر نناام ماردم سااسر وهات ولاوگیری از ت رکا  

قاوا توزیاع قادرت را باه باشادص در واقاع تفکیاک قدرت سیاسی در دست فارد یاا گروهای از افاراد ناا  مای

)قاانوح  باه بیااح سااد  واگاواری قاوای اصالی حکاومتی در دسات ساه قاو  س اصالی   مقنناه ه را  دارد و

، و نهااد هاای دی ار اسااتص دادرسای متناای ناا ، و قیااییه )نهااد قیااوت وه گاواری،د مجریاه )دو ات با

 ن ایدص ای  اصل به مننور حفظ تتاد  و توازح شکل گرفته و چند هدف را دنبا  می

-7سوءاسااتفاد د   اادم-6تق اای  ویااای د -5ولااوگیرید -4کنتاار د -3توزیااعد -2 محاادودیتد-1

 صت هیل-11صیانتد -9سخ و بودحد ما-8شفافیتد 
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 فتار دوم: نظریاتگ

حااک یتی را اصاو  حااک  بار نناام هاای تتریا  شاد  واح شد هر وامته باا توواه باه ارز ه ان ونه که  ن

هاای اندیشا نداح ه ای  حاوز  بیشاتر برگرفتاه از ننارات و دیادگا هاا ارز ن اید که نلا  ایا  یی  میتب

و هار اناداز  میشارفت و درفادار داشاته باشاد و در حاوز    ال از شاود مای است که از آح باه دکتاری  یااد

گیاردص در ماورد دکتاری  و آح به کار گیرند تحات  ناواح ننریاه  و یاا مکتبای ناا  ماورد اساتنای قارار می

 و  گوشته به آح مردانته شد  استصتأثیر اح که در فص

 

 ارسطومبحث اول: 

ی دیادگا  بیااح کنناد  سیاست اساتص اثار متاروف آح باه ناام و یوناانی تری  فیل وف تاریخ و مشهوراو ی  

 های سیاسی و فل فی استص 

حا  شاور و تصاا ی  قانون اوار نردمنادد کاه  -1  هار دو ات دارای ساه قاادرت اساتد ارستطواها  ننارات 

 فتا یت های دادرسیص  -3مجریاح قانوح و رو  انتخاب آناحد  -2ی کارهاستد دربار 

تاواح قالال باه اناتوا قاوا شاد یتنای ناو ی قوای حااک  وواود نادارد و از ننار وی مای مرز مشخصی بی 

 تدانل ویای  در بی  قوا ووود داردص

 

 جان الکمبحث دوم: 

اسات کاه تاو  در ی در بتا  ککومت  مت نی رستالهشا ند ان لی ای باا اثار مشاهور فیل وف و اندی -

ی ی  قااو حاا  قانون ااواری و ا  ااا  ویااا  اادم ت رکاا  قاادرت در گروهاای نااا  داشااتص وی ا تقاااد داشاات

مقننه و اورالیاه باه میکار  سیاسای ماردم انتقاا  یابادص ایشااح قالال باه تفکیاک قاوا و  ادم ت رکا  قادرت 

 ق اای  بناادی هااای ننااام حاااک یتی ایشاااحاز ت )فتت راتیو ی مقننااهد مجریااه و متحااد  سااه قااو بودنااد و 

 استص 
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 نکات مهم ان یشه ی جان الک:

باه د خاوا  در وهات حفاظ و حراسات وامتاه باه کاار گیاردص نیاروی را  جمهتور  دارد نیروی مقننه ح قو 

اواارای قااانوح اهت ااام ورزد و و هااور بای ااتی مااداومت داشااته باشاادص قاادرتی میوسااته بااه صااورتی فتااا  در 

باه  لات فات  ان ااح و ساوء اساتفاد  از قادرت  امنفاک ه اتندص ایا  تفکیاک قاو مقننه و مجریه غا باًقو  

باشای ص یتنای آح قاانونی کاه از اراد  قتانون ببیعت  تص در وهت محدودیت قادرت بایاد تاابع و مطیاع اس

قاو  متحاد  از ننار ایشااح اقتادار ا اوح ونا د  نداوند است و در اصل دبیتت و نواسات ناوب بشار اساتص

سیاساای و ا  للاای اسااتص وییفااه قیااا از دیاادگا  ایشاااح نااار  از   لکاارد  قااد صاالق و قراردادهااای باای 

 حکومتی استص

 

 

 شارل دومنتسکیومبحث سوم: 

ص اه یات زیاادی اسات روح القتوانی فیل وف فران وی و  وقه مناد باه نناام سالطنتید اثار مشاهور  آح 

روا داشااتهص فل اافه حکوماات از دیاادگا   قتتانونرا آح چیاا ی میدان اات کااه آزادی بااه آزادی قالاال بااود و 

و ماساخ  آزادی سیاستیایشاح آزادیی ای ات کاه ا تباار  از قاانوح گرفتاه شاد ص ننریاه وی حاو  محاور 

رو قابال مشااهد  اسات ناه ایشااح آزادی در حکومات هاای میاناه به چ اون ی ک اآ آح دور می نادص از ننار

یکادی ر منفاک باشاندص مایاه هاای آزادی بار ننا د گیارد کاه قاوای حااک  از افرادیص زمانی آزادی شکل مای

 قانوح و حکومت  قونی استوار استص

-2وفاع قاانوح توساش مادشاا  یاا قانون اواراحد  مقنناه و قاو -1فابطه قوای حااک  از دیادگا  دومنت اکیو  

ه کاه متصادی حقاوق   ی مجریاقاو-3ا  للای و امنیات نااروید حقاوق بی اورا کنند  امور مرباوا باه  قو 

 ت بی  انتوفات را بر  هد  دارد )دادرسی و ه اح قو  قیاییه،ص مدنی است و قیاو

 توویه دومنت کیو در نصو  ننریه تفکیک قوا در ننام سیاسی 

 انتوا قوا آزادی در بر ندارد و وفع قوانی  وابرانه برای مجری و قافی اقتدار به ه را  می آوردص
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 منت کیو به حاک اح  توصیه 

دراحاای دساات ا  و  اادم تجاااوز از -3ارکاااح و سااازماح هااای مناسااآد -2د مت ااای  و منفااک قااوای-1

 صانتیارات

 

منجاار بااه روابااش قااوا و کاااموً  روح القتتوانی اب تاااز ک امریکااا و انقوبیااوح فران ااهوافااتاح قااانوح اساساای 

از م ااتقل از یکاادی ر شاادص رایاا  ریاسااتی در امریکااا بااا تووااه بااه اصااطوط تفکیااک قااوا بااه دااور مطلاا  

 ای بار  قاو منجار باه برتاری قاو  اوالً وری تفکیاک قاوای منت اکیوواوهر ت امنت کیو انو گردیدص در واقع 

 اال در چهااارچوب قااانوح   ومستتد و اسااخ و ه ااتن ر مه ااه قااوا در براباار ی اادی دومشااودد دی اار ن ی

کننادص باه زبااح سااد  تقابال و تتااد  روی یکادی ر را ساد مایهریک از قوا ولوی زیااد  چهارمن ایند و می

 را ه  ماح دارندص

 

 ژان ژاک روسو: چهارممبحث 

تاثیرگاوار بار انقاوب فران اه د در اناو و مباارز باا دیکتااتوری مادشااهاح اروماایی 18اندیش ند انقوبای قارح 

قتترارداد د کتاااب متااروف کقتتوط ببیعتتیو وناابه هااای دموکراتیااک در غااربد ا هااام از ننااام فکااری 

و یااک قاارارداد اوت ااا ی وامتااه میدانااد  بهتااری  نااوب حکوماات را دموکراساایص ایاا  اندیشاا ند اجتمتتا ی

، در ه ااتند مااردمکااه ت حاک ااه )مااردم و حاااک  واقتاای سیاساای را بووااود آورد  و قاادرت از سااوی هیااأ

 ص برتری مردم و نهادینه شدح آح در هیأت حاک هیابدص یقا آ قو  مقننه تجلی م

شاود و هرچناد تفکیاک قاوا دارای روسو ا تقاد داشات حاک یات از ساوی ماردم در قاو  مقنناه متجلای مای

 استص  مودیندارد بلکه به صورت  افقیاه یت است اما تفکیک مقننه و مجریه ونبه 

ایشاااح  تفکاارات روسااو در نصااو  اصاال تفکیااک قااواد رایاا  مار  ااانی و تفکیااک ن اابی قااوا را منجاار شاادص

ی امااور دو اات، و قااو  ی قیاااییه )اواارای و ااع ن یشااوندد قااو  ی مجریااه )ادار دو چیاا  ا تقاااد داشااتند 

  دا ت،

https://zil.ink/amiramani


https://zil.ink/amiramani  

5 
 

 

 

 نتایج نظریات تفکیک قوا: سومگفتار 

 

 افقی و مطلق قواتفکیک مبحث اول: 

  سی اات  تتاااد  و تااوازح قااواد دسااتاورد منت ااکیود یااا سی اات  تتاااد  و تااوازح تفکیااک افقاای -

ویااای  تخصصاای و م ااتقلد  اادم تبتیاات سااازمانی از یکاادی رد سی اات  تااوازح و تتاااد د ارتباااا و 

 تتامل و ه کاری و مشارکت بی  قواص 

 
یکاای افقاای و مطلاا  قااوا کااار تخصصاای دساات ا  کتف ورا تفکیااک افقاای و مطلاا  قااوا  مااوری  دو -

مجلا د مجاری قاانوح توساش قاو  های کارگ ارد  دم دنا ت در کاار یکادی رد وفاع قاانوح بوسایله 

  رصامل قوا و  دم برتری ن بت به یکدیمجریهد استقو  دست ا  های  

 

 

 

 قوا نسبیو   مودیتفکیک مبحث دوم: 

انتقاا  قادرت از دریا  قاو  مقنناه باه ساایر قاواد قاو  مجریاه د قادرت متتلا  باه ماردمد ثر از روسومتأ

مقنناهد سادردح قادرت باه ن اینادگاح مار  ااحد  ادم اساتقو  و انفصاا  قادرت در قاو    تحت ننر قاو

 صمقننه بر مجریهد استخرا  ه کاری قوا از ای  ننرمجریهد ت لش قو  

 

 ویژگی ها و نصایص   -

تاااثیر م ااتقی  و غیار م ااتقی  قااوا باار یکاادی رد  -3 اادم تخصاص گرایااید  -2ت اای  باای  ویااای د  -1

 مار  اح ماسخ و به مردم و دو ت ماسخ و به مار  احص -4
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 انواع رژیم های سیاسی از منظر تفکیک قوا:: چهارمفتار گ

 مبحث اول: رژیم ریاستی

متاااثر از ننااام تفکیااک مطلاا  قااواد انتیااارات ویااژ  و م ااتقل رلاای  و هااورد انتخاااب م ااتقی  رلاای  

در دو نوبات یتنای  تجلتی کاممیت  ملتیو هور توسش مردمد انتخاب ن ایناد  قاو  مقنناه توساش ماردمد 

 ن ونااه بااارز آح انتخاااب رلاای  و هااور و مارماااح کااه هااردو دارای مشااتوانه ی سیاساای و آرا مااردم ه ااتندص

 میه رفته است و نصایص آح  ننام حاک یتی امریکا که با سی ت  تفکیک ن بی قوا

آ وزرا  ا   و نصا -3د تفکیاک قاوا بای  مقنناه و مجریاه باه شاکل مطلا  -2قو  مجریه یک رکنید  -1

 صتوسش رلی  و هور

 

 

 استثنالات حاک  بر ننام ریاستی امریکا در راستای ایجاد ه کاری و تتامل بی  قوا  -

امیااء و  ادم امیااء قاوانی  مصاوب یاا حا  وتاوی تتلیقاید  -2میام ساسنه به کن ر د ارسا   -1

تالیااد یااا  اادم تالیااد  -5تصااویآ قااوانی  مااا ی و ما یاااتید  -4تحریااک افکااار   ااومید  -3

 می یری ورای ص -7تحقی  و تفحصد  -6برنی مقاماتد 

 

 رلمانیمبحث دوم: رژیم پا

از اندیشه ی روسود اصل تفکیک ن ابی قاواد برتاری ناصای توساش قاو  مقنناه بار قاو  مجریاهد تجلای متاثر 

 حاک یت مردم در قو  مقننه و انتقا  به قو  مجریه از ه ی  م یرص 

ه کااری قاواد  -2حاک یات ماردم باه مار  ااح و از مار  ااح باه قاو  ی مجریاهد  -1ویژگی اساسی ای  رای   

 ص تتاد  قوا -3
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 ار  انی ان ل تاح میباشدد مصادق  ینی آح کشور از  حاظ ادار  یتری  مه  -

ریاساات کشااور  دقااو  ی مجریااه دو رکناای -2حاک یاات مااردم از دریاا  انتخابااات و انااو رای ا ت ااادد  -1 

مترفاای نخ اات وزیاار  -3رلای  قااو  مجریااه و کابیناهد نخ اات وزیاار  و شااخص او  م لکاتد نهااد ساالطنت

م اا و یت سیاساای نخ ات وزیاار در براباار  -5اناو رای ا ت اااد کابینااه ازمار  ااحد  -4توساش رلاای  کشااورد 

می یاری وارای  ا یاای کابیناه از ساوی  -7درنواسات انحاو  مجلا   اوام از رلای  کشاورد  -6مار  احد 

 ا یای کابینهص ح  شرکت در مار  اح توسش -8مجل   وامد 

 

 سوم: رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانیمبحث 

ی رکنااید رلاای  و هااور و نخ اات وزیاارد ر تلفیقاای از رایاا  مار  ااانی و ریاسااتی اسااتد قااو  مجریااه دو 

 درف کابینهص دارای م  و یت سیاسی ن بت به مار  اح از ا ت اد به کابینهد 

 فران ه منهر چنی  رای  و نصوصیات آح  -

نصااآ نخ اات وزیاار و تشااکیل  -2ی مجریااهد  رلاای  و هااورد رلاای  کشااور و رلاای  قااو  -1 

نقاه مررنا   -4ماساخ ویی در برابار رلای  و هاور و مجلا  توساش ا یاای کابیناهد  -3کابینهد 

 انحو  مجل  ملیص -6شرکت در ول ات مار  احد  -5در وفع قوانی  توسش قو  مجریهد 

 

مار  اانی اسات )ا بتاه باا برتاری مار  ااح، ریای  کشاور تحات نی اه -اساتیکشور ایراح دارای ننام نی اه ری

نفااوی قااو  مقننااه نی اات و ریاای  و هااور در براباار مار  اااح دارای م اا و یت سیاساای ه ااتندص قااو  مقننااه 

 قابل انحو  توسش قو  مجریه نی تص ه کاری بی  قو  مجریه و مقننه در قانون واری با ارسا  سیحهص 
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