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  چكيده

در پي تغيير مبناي مشروعيت حكومت از حق حاكميت خدادادي پادشاهان به حاكميت مردم يا ملت در 

فلسفه سياسي اروپا، اصل تفكيك قوا به عنوان اصل اساسي حكومت توسط انديشمندان و فالسفه 

  . سياسي شد-ت حقوقيدر  ادبيا» قوه مجريه«سياسي مطرح و منجر به تولد اصطالح 

ها و شرايط  در حوزه عمل اين اصطالح دستخوش تغيير و تحوالت بسياري شده، در دوران

  .پذيرفت هاي متفاوتي از آن صورت مي مختلف، برداشت

از منظر طراحان نظريه تفكيك قوا، » قوه مجريه«در اين مقاله سعي شده ضمن بازبيني ماهيت 

گيري از اين دو،  ن قوه مورد تحليل و بررسي قرار گرفته، با بهرههاي اصلي اي خاستگاه و كارويژه

رويكردهاي موجود در تفسير مفهوم قوه مجريه را كه به دو دسته كلي رويكرد سنتي و رويكرد نوين 

  .بندي شده است، مورد مطالعه تطبيقي قرار داده،  ارزيابي نماييم تقسيم

 اين مفهوم با توجه به اهداف و  به تفسير موسعدر پايان ضمن تقويت رويكرد نوين كه معتقد 

هاي احتمالي قوه  هاي متصور براي آن است، تأكيد گرديده آنچه جهت ممانعت از كجروي كارويژه

مجريه ضروري است، اعمال نظارت صحيح مجلس بر اين قوه است، نه ايجاد محدوديت براي آن كه 

  .نده حكومت گرددممكن است مانع از كارآمدي اين دستگاه اداره كن

  

  قوه مجريه، اجرا، اداره، حاكميت  :ها هكليدواژ
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  مقدمه .1

 در ادبيات حقوقي ـ سياسي مديون تحوالتي است كه در 1»قوه مجريه«پديدار شدن مفهوم 

  . به نقطه اوج خود رسيد18انديشه و فلسفه سياسي پديدار شد و در قرن 

حق خدادادي «جاي   به3»مردم« و 2»ملت«تغيير در فلسفه سياسي و جايگزين شدن مفاهيم 

تر  عنوان مبناي مشروعيت حاكميت را شايد بتوان مبناي اصلي طرح جدي به» پادشاهان

  .]218، ص1[دانست » مونتسكيو«و » الك«تئوري تفكيك قوا توسط انديشمنداني چون 

ه پادشاه  مدعي بودند كه قدرت خداوند بپادشاهانطرفداران قدرت  ،تا قبل از اين تحوالت

 صاحبان . حق اعمال حاكميت دارند، به عنوان تنها حاكمان مشروعها آن و واگذار شده است

  .]126، ص 2[  قدرت پادشاه را انكار و از قدرت مطلق كليسا دفاع مي كردند نيزكليسا

ويژه جان الك و منتسكيو، صورت  ه هفدهم و هجدهم، فيلسوفان سياسي اروپا، بهدر سد

 در  يونان باستان نيز به آن اشاره كرده بودند،ه فالسف كه قبالً رافكيك قوا تجديد نظريه

 - بودند و حاكميت مطلق ي حق خداوند كه مدعي- پادشاهان ه عملكرد اقتدارگرايانواكنش به

  .]100، ص 2[  كردندارائه  حاكمانهدف مبارزه با تمركز قدرت و خودكامگي فسادانگيزو با 

ت تالشي بود كه درجهت عملي ساختن نظريه مشروعيت درحقيقت طرح اين نظريا

كرد، از  عنوان تنها حاكم مشروع تلقي مي را به» ملت«و يا » مردم«سياسي جديد كه صرفاً 

 تفكيك حاكميت واحد و اقتدارگرايانه پادشاهان به ،سوي انديشمندان مطرح شد و نتيجه آن

بود » قوه مجريه«ديدار شدن مفهوم جديد نتيجه پ يه و مقننه و دريگانه مجريه، قضا قواي سه

  .]218، ص1[ كه جايگزين حاكميت واحد و مطلق قبلي پادشاهان شد

لذا براي روشن شدن مفهوم قوه مجريه بايد در مرحله اول به بازشناسي اين مفهوم در 

نظريات طراحان تئوري تفكيك قوا پرداخت و سپس با نگاهي به مفاهيم مرتبط با قوه مجريه و 

هاي آن، رويكردهاي موجود در تفسير اين مفهوم و محدوده صالحيت آن  استگاه و كارويژهخ

توان در موارد نياز به تحليل با استفاده از چنين تحقيقي مي. را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد

 مشخص ساخت و نمود اختيارات اين قوه، اقدام به تبيين صحيح اين محدوده درخصوص حيطه

  . بودهاي روز جامعه منطبق خواهدداشتي از اين قوه با نيازها و واقعيتچه بر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. executive power 

2. nation 

3. people 
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  نظريات سياسي در تشريح قوه مجريه. 2

   ارسطو.2-1

 .توان يافت  مييونان باستاني فالسفه و دانشمندان ها هتفكيك قوا را در نوشتات ريشه نظري

 آرا و آثار علمي ،ها ه در انديش مسأله تفكيك قوا را به نحوينيز)  ق م322-384(ارسطو 

  .]79ص ، 3[ است ساخته  مطرح خويش

هر حكومت داراي سه قدرت است و «ارسطو در طرح نظريات تفكيك قوا بر اين باور بود كه 

 نخستين اين سه قدرت، …قانونگذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را باز شناسد

 به …)قوه مجريه(ها  دومين آن. ح عام استتي است كه كارش بحث و مشورت درباره مصاليأه

سومين . شود فرمانروايان و مشخصات و حدود صالحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مي

  .]188ـ187، ص 4 [»گيرد قدرت، كارهاي دادرسي را در بر مي

شود گوياي نوع   به آنچه امروزه به عنوان قوه مجريه شناخته مي»فرمانروا«اطالق عنوان 

 »حاكم« با مفهوم »قوه مجريه« مفهوم امروزي نزديكيطو به اين قوه و نمايانگر نگرش ارس

  .در گذشته است

شود،  همچنين ارسطو در طرح نظريات خود متعرض لزوم وجود فرمانروايي مقتدر نمي

كه وي   چرا؛بلكه آنچه از نظر وي اهميت دارد آن است كه اين فرمانروا بايد تابع قانون باشد

ادعاي حاكميت و مشروعيت قدرت به طور مطلق تواند  هيچ گروه يا شخصي نميمعتقد است 

به ) مردم(  پس حاكميت بايد طبق قانوني عام و كلي از سوي تمامي صاحبان حكومت.دكن

  .]129-128  ص،5[گردد فرمانروا منتقل 

بيني او    اين واقعنگرتواند نمايا  بودن قوانين نيز مي»عام و كلي«تصريح ارسطو به لزوم 

باشد كه فرمانروا براي اداره حكومت نيازمند حوزه و قلمروي خاص جهت اعمال صالحيت و 

 اجراي قوانين و اداره حكومت است تا بتواند به هدف اصلي خود يعني تأمين هبرگزيدن شيو

  .]123-122ص ،5[ها دست يابد  انساننيازهاي 

  

  الك   جان.2-2

برخي الك را اولين . كار برد  را به» قوه مجريه«صطالح ي بود كه اكسان از اولين 1الك جان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. John Locke 

www.haghgostar.ir حق گستر



  هيمفهوم قوه مجرـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكار عباسعلي كدخدايي        

 136

  
 

 و بحث ها آنهاي كشور و تعريف  كه به تفكيك ميان قدرتدانند  مي سياسي پرداز نظريه

همچنين الك تأثير بااليي بر مفهوم و برداشت از .  پرداختها آندرخصوص ارتباط ميان 

  .]53، ص6[ خاص دولت داشته است  خاستگاه دولت و محدوده

رساله دو «در اثر معروف خود » وضعيت طبيعي«الك مفهوم قوه مجريه را ابتدا در بخش 

 طبق نظر الك وضعيت طبيعي قانوني طبيعي دارد .]169، ص7[كند  مطرح مي» در باب حكومت

: كه همه ملزم به رعايت آن هستند و درعين حال همه حق به اجرا درآوردن آن را دارند

 در وضعيت طبيعي در دست همگان است، در اين حالت همگان حق اجراي قانون طبيعي«

، 7 [»دارند متجاوز از قانون را تا حدودي مجازات كنند تا بتوانند مانع از اين تجاوز او گردند

، همگان قوه مجريه قانون طبيعي را دارا هستند  الك در وضعيت طبيعيبه بيان ديگر .]���ص

   .]316، ص7[

 كند كه مردم اين صالحيت اجرايي خود را به  كتاب خود بيان ميسپس الك در بخش نهم

 وي پس .]398، ص7[كنند  تر به دولت واگذار مي مندتر و مستحكم منظور تأمين اجرايي قاعده 

در اين راه او مشكالت ناشي از اجراي . شود ها وارد بحث قوه مجريه مي از معرفي انواع دولت

او معتقد . كند  تشريح ميرود به شمار ميكه واضع قوانين نيز را قوانين توسط خود قوه مقننه 

 ،اي دائمي و هميشگي نيست جا كه امر قانونگذاري و تشكيل جلسات پارلمان مقوله آن است از

 مجريه از همديگر متمايز و ه مقننه و قوهاما اجراي قانون مستمر و هميشگي است، دو نهاد قو

  .]410، ص7[اند  تفكيك شده

كند كه ممكن است مردم  بيان مي» انحالل قوه مجريه« فصل آخر كتاب خود الك در

 مجريه كه قدرت عالي را در اين قوه برعهده دارد، از اجراي قوانيني كه هرئيس قو«هنگامي كه 

 چرا كه در اين ؛ندسازدولت را منحل » .اند، خودداري كند به او اعتبار و موجوديت بخشيده

  .]495، ص7[نخواهند آمد  شوند ديگر به مرحله اجرا در مي قوانيني كه وضع ،حالت

اي است كه قانون را به اجرا   قوه مجريه در مرحله اول قوه،درنتيجه از منظر الك

هاي  عين حال وي غالباً حقوق و صالحيت  اما در]411، ص7[) قوه اجراي قانون(آورد  درمي

اني تشكيل پارلمان يا حق انحالل  و حق فراخو]414، ص7[ديگري همچون حق وتوي قوانين 

كه وي معتقد است نهايت آن .]418-417، ص 7[را براي اين قوه به رسميت شناخته است  آن

كه قوه مجريه قدرت و توان اجرايي الزم را براي اجراي قوانين و اداره جامعه  به استناد آن
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  .]450، ص7[خواهد بود » رئيس حكومت« يا ]461، ص7 [»مجري عالي«، ددار

  

   مونتسكيو.2-3

ترين تأثير را بر روي شيوه تفكيك قواي آمريكايي  در ميان فالسفه بيش1شايد مونتسكيو

تأمين آزادي نيازمند آن است كه «: گويد  اين اصل مونتسكيو كه مي.]80، ص8[داشته باشد 

 به هاي مربوط بارها و بارها در بحث» سه قدرت بزرگ دولت از هم جدا نگاه داشته شوند

  .]17، ص9 [تدوين قانون اساسي فدرال آمريكا مطرح و به كار گرفته شد

قوه : بندي كرد شايد به تبعيت از الك، مونتسكيو نيز قدرت حكومت را به سه رده تقسيم

  .و قوه مجريه قانون) امور خارجه(مقننه، قوه مجريه 

 بايد در عمل هم شدت معتقد بود اگر بخواهيم آزادي شكوفا گردد، قدرت به مونتسكيو

وقتي قواي مقننه و مجريه در شخص يا ساختار واحدي جمع شده باشند، « :تفكيك شده باشد

   .]18-17، ص9[» ...آزادي وجود نخواهد داشت

داند كه بنا نهاده شده تا قوانين را به  را نهادي مي) نماد قوه مجريه(مونتسكيو شاهزاده 

كساني كه متهم به نقض » پيگرد«و » جراي قوانينا«وي اين نهاد را متولي . اجرا درآورد

 تعقيب و پيگرد متهمان به ،در واقع در اين رويكرد .]37-36، ص10[داند  قانون هستند، مي

  .نقض قوانين نيز داخل در مفهوم قوه مجريه قلمداد شده است

در  ،به دخالت حداكثري در قوه مجريه محكوم كردهرا مونتسكيو تمايل زياد قوه مقننه 

در عين . كند قوه مجريه بايد حق وتوي قوانين مصوب پارلمان را داشته باشد مقابل بيان مي

از « :حال معتقد است قوه مقننه نبايد قدرت كنترلي مشابهي بر روي قوه مجريه داشته باشد

بر دارد، مناسب نيست  هايي را در واسطه طبيعت خود محدوديت جا كه قوه مجريه به آن

  .]72، ص10[»  مجددي بر آن تحميل شودهاي محدوديت

جهت مانع از اجراي قوه مجريه  در عين حال كه قوه مقننه نبايد بي«كند  البته وي تأكيد مي

گردد، اين حق را دارد كه ببيند قوانين مصوب آن در چه راستايي در حال اعمال هستند و بايد 

 .]71، ص10[» ابزار اين كار را نيز داشته باشد

 ، مونتسكيو بر لزوم عدم ممانعت قوه مقننه از اجراي قوه مجريه تأكيد كرده،ديگربه بيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Baron De Montesquieu 
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  .عين حال حق نظارت قوه مقننه را نيز بر اين قوه به رسميت شناخته است اما در

در موقعيتي كه را باالتر از همه آنچه تاكنون گفته شد مونتسكيو قرار گرفتن قوه مجريه 

 را ها آن اجراي موضوعات و مصاديقي است كه قوه مقننه امنيت و ثبات اين قوه مستلزم

 مجريه هبراي قو» پايان آزادي«شدت نادرست دانسته و از اين حالت تحت عنوان  طلبد به مي

 .]72، ص10[كند  ياد مي

جهت مانع اجراي قوانين توسط قوه مجريه شود،  تنها قوه مقننه نبايد بي  بنابراين نه

جاد كند كه قوه مجريه قوانين را بدون نظارت و تحت فشار و تحميل همچنين نبايد شرايطي اي

  .]17، ص9[ به اجرا درآورد

وضوح   كند به  وقتي درخصوص قوه مجريه بحث مي،مونتسكيو نيز همانند سلف خود الك

: كند شود، اشاره مي هاي قوه مجريه بيان مي عنوان صالحيت به چيزي فراتر از آنچه غالباً به

،  المللي نهايي قوانين، نصب و عزل افسران و نيروهاي نظامي، مديريت روابط بينحق وتوي «

  .]19-13، ص11[» بسياري اختيارات ديگر وهاي قانوني  پيشنهاد طرح

 اجرايي است، ه مجريه در حال اجراي قوانين و اعمال قوهكه قو به اعتقاد او هنگامي

  .]19، ص9[دي قوه مجريه در اين راه باشند مجالس قانونگذاري نبايد مانع و سدي در راه آزا

  

   روسو.2-4

كه معموالً او را با   قوا استكي از اصحاب تفكگري ديكي.) م1712-1778( 1ژان ژاك روسو

هايي از آثارش به تفكيك و تمايز قوا  در بخش وي .شناسند ي ماش يكتاب قرارداد اجتماع

خوب نيست كه «: گويد مي) اد اجتماعيقراد( در كتاب سوم، فصل ششم  مثالً،پرداخته است

ت مردم، توجه خود را از ديدهاي كلي بگرداند و به أواضع و اجرا كننده قانون يكي باشد و هي

  .»سوي موضوعات اختصاصي معطوف سازد

 وي. همان قوه مقننه و بنا به تعبيري همان حاكم است ت مردم،أ از نظر روسو، هي

قوه بايد فقط در حد كليات و عموميات اين است كه  معتقد درخصوص مصوبات قوه مقننه

هاي وي مربوط به امور عمومي باشد، در حالي كه   د و برداشتكناظهارنظر و اتخاذ تصميم 

روسو با توجه به . كند  گيرد و عمل مي  قوه مجريه، در زمينه مسائل اختصاصي تصميم مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jean-Jacques Rousseau 
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 دستگاه واضع گيرد جريه نتيجه ميهاي قواي مقننه و م تفاوت در ماهيت وظايف و كارويژه

  .]306-305، ص 12[ قانون را بايد از دستگاه اجرا كننده آن جدا دانست

شود لزوم عام بودن قوانين و اختصاص حوزه موضوعات  گونه كه ديده مي همان

  .خورد تخصصي به قلمرو صالحيت انحصاري قوه مجريه در آثار روسو به چشم مي

يي كه مدنظر منتسكيو و جان الك  تفكيك كالسيك قوابا روسو  قوا از ديدگاهفكيكنوع ت

اي كامالً متفاوت درخصوص    و در حقيقت وي در مقام بيان مسألهاستبوده كامالً متفاوت 

  .]306 ، ص12[ مجريه و مقننه است ه تفكيك قوشيوه

مجالس به عنوان هيأت  و است مردم در حقيقت متعلق بهحاكميت  ،در ديدگاه روسو

 قوه مجريه در در نتيجه. هستند انتقال حاكميت به ساير قواي حكومتي أمايندگان مردم منشن

 قواعد كلي و در قالب كه از طريق نمايندگان منتخب مردم عامل اجرايي قوه مقننه است ،واقع

 روسو به هيچ وجه به استقالل قوه ،در نتيجه .]269-268  ص،13[گردد  ابراز ميعمومي 

قوه مقننه نيز در . داند انديشد، زيرا آن را مباشر و عامل قوه حاكم مي نه نميمجريه از مقن

 كنترل  آن را،هدر مي تواند بر اعمال قوه مجريه نظارت ك كه تجسم حاكميت مردم استواقع

  .]430-400، ص2ج ،14[  از كار بر كنار سازدويا حتي

  

  نظريات سياسي در عرصه عمل. 3

 در عرصه عمل نيز از ، ابتداي استقرار نظريات جديد تفكيك قواپيرو طرح اين نظريات و در

جا كه اصوالً قوه مجريه نماينده و باقيمانده اصلي از حاكميت مقتدر قبلي پادشاهان بود  آن

الشعاع خود داشت و اعمال حاكميت را   همچنان عمالً دو قوه ديگر را تحت،]37-36، ص10[

ها مجبور شدند بخشي   اما در گذر زمان عمالً دولت.]284-283، ص 15[دار بوده است  عهده

  .]50، ص 16[هاي ديگر قرار دهند  هاي خود را در اختيار نهادها و قدرت از حاكميت

با تقويت نظريات مبتني بر حاكميت سياسي مردم، تأكيد بيش از حد بر اصالت 

  جا كه به ننه از آنتدريج قوه مق دموكراسي باعث شد اين واگذاري تا حدي پيش برود كه به

رفت، نسبت  شمار مي  عنوان زبان مشروع و رسمي مردم و نماد خواست و اراده عمومي به

كه نهادي باقيمانده از نسل پادشاهان بود داراي نوعي تفوق و برتري نسبي » قوه مجريه«به 

  .]220  ص،1[شود 
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روشني و در ساير  هاي پارلماني يا وابسته به اين برتري نسبي كه آثار آن در نظام

جا كه   آن  از،هاي سياسي نيز تا حدودي نمودار است، با تأكيد بر اصل حاكميت پارلمان نظام

تنها قانون مشروع را قانون مصوب نمايندگان مردم و ناشي از خواست و اراده عمومي 

  جهت بهنهادي و قوه مجريه را صرفاً ]18-16، ص 17[كردند، تقويت شد  جامعه معرفي مي

يافتند،  هاي مردم كه در قالب قوانين مصوب مجلس تبلور خارجي مي اجرا درآوردن خواسته

  .]18  ص،9[ صالحيت آن نيز محدود به اجراي قانون خواهد بود همحدودكه حساب آورد  به

 پديد آمدن نوعي نگاه منفي ها آناين نگرش ريشه در دو دليل اصلي داشت كه حاصل 

 نگاه مثبت به قوه مقننه ،ي در محدود ساختن آن و در مقابلنسبت به قوه مجريه و سع

  :عنوان نماد و تبلور حاكميت مردم بود به

هاي پادشاهي و مركز قدرت و  حقيقت باقيمانده نظام قوه مجريه جانشين حاكم و در. 1

شد سنخيت زيادي با نهادهاي   باعث ميمسألهمديريت كشور و نماد اقتدار ملي است كه اين 

اعتمادي خاص نسبت به آن وجود  نتيجه نوعي نگاه منفي و بي اهي گذشته داشته و درپادش

  .]18  ص،9[داشته باشد 

نظريات جديد فلسفه سياسي، مبناي مشروعيت را حاكميت مردم يا حاكميت ملي . 2

عنوان تبلور  كردند و قوه مقننه يا پارلمان را كه نمايندگان منتخب مردم بودند به معرفي مي

 ،1[دانستند   حاكميت اصلي را متعلق به آن مي،است و اراده عمومي به رسميت شناختهخو

 هشد، نمايند كه تنها زبان مشروع ملت دانسته مي جا حقيقت مجلس از آن در .]220- 218 ص

 و لذا الزم بود نسبت به ساير قوا از نوعي تفوق و رفت ميحقيقي حاكميت مشروع به شمار 

 قوه مجريه بايد تابع محض ، از اين رو.]220- 218  ص،1[ر باشد برتري نسبي برخوردا

  . باشد، كه همان بيان اراده عمومي است مصوب مجلسقوانين

  

   مجريهمفاهيم مرتبط با قوه. 4

 شناخت مفاهيم مشابهي چون حاكميت، اجرا و اداره نيز ،براي شناخت مفهوم قوه مجريه

مفهوم ين مفاهيم ارتباط وثيق و پيوند نزديك دارد و كه قوه مجريه با ا  چرا؛حائز اهميت است

 فهم و درك لذا به منظور. گردد از مجراي شناخت و بازخواني همين مفاهيم روشن ميآن 

كه خاستگاه اوليه پيدايش اين قوه و ساير » حاكميت« تعريف دو مفهوم بهمفهوم قوه مجريه 
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  ص،18[ غالب نظريات رايج كنوني است كه كار ويژه آن در» اجرا يا اداره«قواي حكومتي و 

  .خواهيم پرداخت ]23- 10

  

   حاكميت.4-1

 اما ظهور اين مفهوم مربوط ، از ايام باستان مورد شناسايي واقع شده1هرچند مفهوم حاكميت

» دولت سرزميني«گيري پديده جديد  و با اشاره به شكلاست به اواخر قرن شانزدهم ميالدي 

  .]72، ص 19[ومت جامع مركزي تدوين شده است و تجلي حاكميت در يك حك

 فرانسوي وارد ادبيات 2دن قدرت عالي، اولين بار توسط ژان بواژه حاكميت به معناي

  :گويد  ميشش كتاب جمهوري وي در كتاب معروف. علوم سياسي شد

 خداوند هست كه هيچ قدرت و مقامي جز اراد اها حاكميت قدرت مطلق و اليزال دولت«

هاي اجتماعي فاقد آن  د آن را محدود كند و صفت خاص دولت است كه ساير گروهتوان نمي

  .]11، ص 2، ج20[» ندهست

قالب حقوقي به قدرتي مركزي كه اقتدار خود را در تمامي ابعاد در داخل  اين مفهوم در

   .]495، ص 21[د اشاره دارد كن سرزميني مشخص اعمال مي

خوش تغييرات و تحوالت متعدد شده و پس از مفهوم حاكميت نيز در طول تاريخ دست

، 12[طرح اوليه تئوري حاكميت مطلق، مفاهيم حاكميت مردم و حاكميت ملت نيز مطرح شدند 

  .]188-184ص 

خواست حكام و سالطين گونه كه بيان شد، در گذشته عموماً حاكميت در جهت  همان

اما اين معنا با ] 71، ص 19[تند دانس شد و حاكميت را موهبتي الهي براي آنان مي ميتفسير 

هاي سياسي حاكم بر جهان غرب تغيير كرده و حاكميت را قدرتي تفويض شده  تحول در نظام

  .]51، ص 16[ند كن از سوي ملت به سلطان يا دولت تفسير مي

در ادبيات حقوقي داخلي بسياري از انديشمندان براي بيان مفهوم حاكميت از اصطالح 

در تعريف دولت به مفهوم عام نيز بيان شده . اند آن استفاده كرده» امدولت به مفهوم ع«

 و اين معنا را اعم از قواي »كند دولت قدرت يا دستگاهي سياسي است كه كشور را اداره مي«

 در ادبيات حقوق داخلي از از استادان الزم به ذكر است بسياري. اند گانه معرفي كرده سه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. sovereignty 

2. Jean bodin 

www.haghgostar.ir حق گستر



  هيمفهوم قوه مجرـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكار عباسعلي كدخدايي        

 142

  
 

 اين تشابه .]137، ص 22[اند  در تعريف قوه مجريه ياد كرده» معناي خاص  دولت به« اصطالح

جا است  در حقوق داخلي تا بدان) قوه مجريه(و خاص آن ) حاكميت(ميان دولت به مفهوم عام 

  .]30-1، ص 23[اند   يگانهي معتقدند دولت و قوه مجريه دو بيان از واقعيتاستادانكه برخي از 

  

   اجرا و اداره.4-2

 ريتفس( في تعرنيبر اساس ا.  هر نوع عمل به قانون است 1»اجرا« ساده فيعر تكيبنا به 

 قانون ي به اجراهيمجرحدود عمل قوه  بلكه ،ستي ن»نيتقن« تنها در مقابل »اجرا«) قيمض

در بر  صورت نگرفته ها آنكه هنوز قانونگذاري در  را گري ديي اجرالئ مساوشود  يمحدود م

  .]2 ، ص 24 [رديگ نمي

 عالوه بر ،آنبر اساس  كه  قابل طرح استزي ناجرا از ي موسعري تفس،اما در مقابل 

 نباشد در هيي قوه مقننه و قضاي انحصارتي كه در صالحي هر عمل، قانوني اجراهژيكارو

 موسع به كردي رو، به عبارت بهتر.رديگ  قرار ميهيرجماجراي مذكور در قوه  مفهوم ليذ

 هكه قو  چرا؛ توجه كردزين  2»اداره« به مفهوم »اجرا« در كنار دي بر آن است كه با»اجرا«

 صرف ي فراتر از اجرايزي عمالً چ، خدمات عمومي را بر عهده داشتههوليت ادارؤمجريه مس

 هم مفهوم اجرا و هم اداره را در هي قوه مجر، اساسنيبر ا. خواهد بود عمل به قانون ايقانون 

  :مل خواهد شدرا شا يسه عنصر اساس، داشتهبر 

مقننه را كه در قوه  يي نهاماتي تصمهيمجرقوه  چرا كه :گري دي قواماتي تصمياجرا) الف

و ) ي و حداقلقي مضكردي و روريتفس (ندك شوند اجرا مي  موضوعه متبلور مينيقالب قوان

توسط مقامات كنند  مي جلوه يي قضايكه در شكل آرانيز ها  محاكم و دادگاهيي نهاماتيتصم

  .نديآ  به اجرا در ميهيمجره قو

 ي براي مادي و تدارك كارهامي مقدمات اتخاذ تصمهيته: ماتي و تدارك تصمهيته) ب

 از ياري بسي حت و استهيمجرقوه  مهم جمله وظايف از زياالجرا ن   الزميها مياتخاذ تصم

 به .شوند  ميي و مادي و تدارك مقدماتهي تههي توسط قوه مجرزي نگري دي قواماتيتصم

 امي با ارسال پايكند   ميمي را به مجلس تقديادار  وي مهم مالحي لواهيمجرقوه  ،عنوان نمونه

 يمش دارد كه خط  دستگاه مقننه را وا مي، متفاوتيها به مجلس و دست گذاشتن بر ضرورت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. implementation 

2. administration 
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  . اندازداني به جرهي خود را در بستر قوه مجري نوع قانونگذاراي

 و دي جدماتي تصم، مبتكرمواردبسياري از  در هيقوه مجر: جرااال   الزمماتياتخاذ تصم) ج

 بلكه طبع كار ،ستي نيشرط و مهلت قانون  شي پچي گونه اعمال تابع هني اگاه است و عيبد

 .دست به ابتكار زندبرخي امور  در خود كيپلماتي داي ي اداراي ياسيكند كه مقام س  ميجابيا

 هي به قوه مجراالجرا  الزم ماتي اخذ تصمي و آزادارياخت ي از اعطايزي گر، گونه مواردنيدر ا

  .]473-471، ص 12 [ستين

 اعمال اين قوه به دو دسته تقسيم ، مجريهههاي قو از سوي ديگر در تفسير كارويژه

  .]4  ص،25[ اعمال سياسي يا حكومتي )2 ، اعمال اداري)1 :اند شده

نظر  اتفاق موضوعدو  در اين ي محدود كلمهامعن   بهيموضوع اعمال اداردرخصوص 

 ه در زمر تأمين نيازها و خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي در جامعهوجود دارد كه

  .]5 ، ص25 [است قوه مجريه ه وظيفها آن تأمين ،موضوعات اداري بوده

تهيه و ارائه « هبه عنوان مثال در تفسير مفهوم اداره در حقوق انگلوساكسون به وظيف

 كه وظيفه اساسي اداره است اشاره شده و »جهت تأمين منافع عموميخدمات عمومي در 

ده اگر مفهوم تأمين خدمات عمومي را از اداره بگيريم ديگر معنا و مفهومي براي گرديبيان 

  .]194-193 ص ،26[ ماند اداره باقي نخواهد 

از اداره عبارت « :خورد كه  عباراتي مشابه اين بسيار به چشم مي،در تعريف اداره

 انجام و ارائه ها آننظر  يا زير هاي عمومي و وسيله سازمان  ها و خدماتي است كه به فعاليت

  .]35ص ، 27[» شود مي

عمل سياسي ماهيتي :  تفاوت آن با عمل اداري گفته شدهودرخصوص اعمال سياسي 

 ،كه عمل اداري  حالي  در، ناظر بر موارد عام و كلي است،عمومي و غيرشخصي داشته

همچنين عمل سياسي .  عموماً ناظر بر موارد خاص و جزئي است،هيتي اختصاصي داشتهما

 تابعي از عمل ، اما عمل ادارياست؛متكي به ذات و تصميمي درجهت مصالح عمومي كشور 

 ضمانت اجراي اعمال سياسي ، سياسي مقاماتمسؤوليتبه عالوه . شود سياسي قلمداد مي

) و احياناً مدني و كيفري( اداري مسؤوليت اداري صرفاً  در حالي كه عمل،شوند محسوب مي

  .]40، ص 27[را در بر خواهد داشت 

 در حقوق  خصوصاً- صالحيت آن ه اما متأسفانه در تعريف قوه مجريه و محدود
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اكتفا شده ) آن هم به مفهوم مضيق كلمه( هاي اجرايي  صالحيته غالباً به تبيين محدود-  داخلي

هاي ناشي از اعمال سياسي قوه مجريه پرداخته   و تفسير حدود صالحيتتر به تبيين و كم

 به وجود نوعي از اعمال سياسي اشاره  صرفاًاندا برخي از است.]32، ص 1، ج 28[شده است 

  :اند  كرده و بيان داشته

ناگفته نماند كه هرچند حوزه اصلي فعاليت قوه مجريه اعمال اداري است، اما برخي از «

اعمال قوه مجريه را بايد عمل سياسي توصيف كرد كه با ديگر اعمال قوه مجريه تفاوت 

 مجريه همچنان به ه صالحيت قوه تشريح حوزهاما در مرحل] 39 ص ،27[» .اساسي دارد

  .نداني نشده است چهقلمرو اعمال سياسي اشار

شايد اين مسأله بدان جهت بوده كه تعيين مرز مشخص بين اين دو دسته از اعمال، امر 

اي است؛ چرا كه بسياري از امور اداري ممكن است در عين حال داراي جنبه سياسي نيز  پيچيده

 از سوي ديگر براي امور سياسي و حكومتي مربوط به قوه مجريه از يك .]5  ص،25[باشند 

اي وجود  هاي جداگانه سو و اداره امور و خدمات و حفظ نظم عمومي از سوي ديگر، سازمان

جمهور و هيأت وزيران كه  بدين ترتيب، رئيس. دار هر دو كار است ندارد و دستگاه واحدي عهده

ترين مقامات اداري و   سياست كلي كشورند، در عين حال عاليمسؤولاز اركان مهم حكومت و 

  .]6، ص 25[عمومي در كشور و اداره خدمات عمومي نيز هستند  نظم مسؤول

هاي سياسي  تواند مانع از افزودن اختيارات ناشي از اعمال صالحيت  مشكالت نمي اما اين

  .قوه مجريه در تبيين محدوده صالحيت و مرزهاي اين قوه گردد

  

  قوه مجريه به ني و نويسنت رويكردهاي. 5

 چرا كه ،يان شد، تفسير قوه مجريه امري پيچيده و دشوار استبا عنايت به آنچه تاكنون ب

هاي  هاي مختلف و با رويكرد  سير تطور تاريخي اين مفهوم نشان داد كه قوه مجريه در دوران

  . را در بر داشته استگوناگوني معاني ،متفاوت

به ي اداري جهت اجراي دستورات قانوني نهاد صرفاًتوان قوه مجريه را  از يك سو مي

و از سوي ديگر آن را بخشي از ] 222 ص ،1[شمار آورد و حتي دخيل در حاكميت ندانست 

 تناسب زيادي ،حاكميت و حتي نماد اقتدار حاكميت قلمداد كرد و به اين جهت براي اين مفهوم

  .]32  ص،25[با مفهوم حاكميت و اطالق آن براي قوه مجريه قائل شد 
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گردد، از  ن ابهام و مشكل در تفسير قوه مجريه ميداليل ديگري نيز موجب افزايش اي

كه اين قوه تركيبي از نهادهاي متعدد همچون پادشاه، دولت، رئيس جمهور، دستگاه   جمله آن

 .]200 ص ،29 [است... اداري و

 و لذا معاني رد انواع گوناگون دا،هاي حقوقي مختلف  كه قوه مجريه در نظام   دوم آن

بندي رايج قوه مجريه به انواع رياستي،    تقسيم،به عنوان مثال. شتمتفاوتي نيز خواهد دا

ي ها هدهد اعضاي اين قوه در كشورهاي مختلف جهان، به شيو وابسته و پارلماني نشان مي

د داشت ن و لذا معاني و محدوده اختيارات متفاوتي خواهاند ب شدهمنصوگوناگون انتخاب يا 

  .]230 و 229، ص 2 ج،30[

هاي سياسي مختلف   در تعريف اداره نيز ماهيت آن را در نظامتاداناز اسحتي برخي 

 در نظام رياستي را با معناي همين واژه در »اداره« و به عنوان مثال معناي اند متفاوت دانسته

  .]661-658، ص 2 ج،31[دانند  نظام پارلماني متمايز مي

گيري  داي پيدايش و شكل با بررسي سير تاريخي و تحوالت عملي از ابتدر هر صورت

نظريه تفكيك قوا تاكنون و همچنين نوع نگرش به مفاهيمي همچون حاكميت و اداره و معناي 

  :خواهد بود قابل برداشت »قوه مجريه«در تبيين و تفسير مفهوم كلي دو رويكرد ، اجرا

  

   رويكرد سنتي.5-1

ها و حقوق مردم  شت آزاديجا كه هدف اصلي رويكرد سنتي به نظريه تفكيك قوا پاسدا از آن

 با اصل »هاي عمومي آزادي«تر  منظور تضمين هرچه بيش  و تقسيم آن به»كنترل قدرت«و 

توجه به شرايط و مقتضيات   و بااست عمومي يا حاكميت مردم  قرار دادن حق حاكميت

هاي  گيري اين نظريه كه جوامع در حال گذار از مرحله حكومت تاريخي دوران اوليه شكل

ساالر بودند، اصوالً نگاهي بدبينانه به  هاي دموكراتيك و مردم يكتاتوري به سوي حكومتد

عنوان قدرت حاكم و برتر وجود داشت و پيوسته درصدد كنترل و نظارت قوي   قوه مجريه به

  .]222 ص ،1[اند  ها و اختيارات اين قوه بوده بر آن و ترسيم حدود مرزها و محدوده صالحيت

رويكرد بدون توجه به بسياري از نظريات طراحان اصلي نظريه تفكيك قوا و حاميان اين 

بسياري از اختيارات و اقتداراتي كه انديشمنداني چون الك و مونتسكيو براي قوه مجريه قائل 

  .اند اند، قوه مجريه را صرفاً قدرت اجراي قوانين قلمداد كرده بوده
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خورد، در حقيقت  روسو به چشم مي» تماعيقرارداد اج«اين رويكرد كه آثاري از آن در 

و غالباً متأثر از شرايط تاريخي ] 343-340 ص،12[تر دارد  به تفكيك عمودي قوا شباهت بيش

 اين اصوالً و ردهاي دنياي كنوني همخواني دا تر با واقعيت رسد كم نظر مي   و بهاستگذشته 

] 224 ص ،1[آورد  شمار نمي   بهقوه را نماينده مردم كه صاحبان اصلي حق حاكميت هستند،

 مجريه منتخب مستقيم يا غيرمستقيم وهكه امروزه در اكثر قريب به اتفاق كشورها ق  در حالي

  . استمردم 

 صرفاً اداري كه نهادچنين نگرشي به قوه مجريه موجب شده اين قوه صرفاً در حد يك 

 لذا در راستاي مشخص .]222 ص ،1[ اجراي قوانين را بر عهده دارد تلقي گردد هوظيف

ساختن محدوده صالحيت قوه مجريه، به مشخص ساختن محدوده صالحيت يك نهاد اداري 

  .]259 ص ،32[ند كن مثابه يك نهاد اداري قلمداد مي   قوه مجريه را به،اكتفا كرده

  :كنند ها، تمامي حاميان اين رويكرد بر دو اصل اساسي تكيه مي رغم وجود برخي تفاوت علي

كه   چرا،گونه سهمي در حاكميت ندارند كه نهادهاي زيرمجموعه قوه مجريه هيچ  آناول

هايي كه توسط قوه  گذاري  مقررات اقدامات و كليهو در نتيجه است متعلق به مردم ،حاكميت

 اعطا ويگيرد يا بايد به واسطه يك قانونگذاري قبلي از سوي پارلمان، به  مجريه صورت مي

  .]224 ص ،1[  باشد و در چارچوب قوانين داراي ماهيت اداري ذاتاًيا بايد و شده باشد

 نه ذاتي هستند و نه اصلي ،اند  هاي قانوني كه به قوه مجريه اعطا شده  كه صالحيت دوم آن

) قانون اساسي يا قانون موضوعه( پيوسته از يك مصوبه قانوني ،و ابتدايي، بلكه تبعي بوده

  .]225 ص ،1[گيرند  سرچشمه مي

كه در اين رويكرد به (شود كه قوه مجريه  كيد ميأ تمسألهلذا در اين رويكرد بر اين 

 حق مداخله در موضوعاتي را خواهد داشت كه به صرفاً) شود عنوان نظام اداري شناخته مي

  .]228 ص ،1[واسطه قوانين به وجود آمده ويا به اين قوه تفويض شده باشد 

 قوه مجريه در اين رويكرد به مرز و محدوده آن توجه  در تعريفنكته مهم آن كه غالباً

تر به بررسي اهداف و كاركردهاي متصور براي اين قوه در اين مقام پرداخته   كم،شده

  .]222 ص ،1[شود  مي
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  رويكرد نوين. 5-2

در پي تحول نظريات موجود در باب تفكيك قوا و تأكيد بر لزوم برقراري تعادل و توازن در 

هاي  قوا خصوصاً در نظاماين  ميان 1حاكمه جهت افزايش خاصيت كنترل تعادليميان قواي 

 همچون نظام حقوقي اياالت متحده، نوعي بازگشت به روح حاكم بر نظريات ،رياستي

  .مونتسكيو در ميان انديشمندان حقوقي پديد آمد

قوا اين رويكرد سعي داشت با محور قرار دادن كاركرد و هدفي كه در تئوري تفكيك 

 اقدام به تعريف و مشخص ساختن محدوده صالحيت ،در نظر گرفته شده» قوه مجريه«براي 

جاي روشن ساختن مرز و محدوده عملكرد قوه مجريه،    به بيان ديگر به.]49، ص 27[د كنآن 

بينانه نسبت   سعي شد با نگاهي واقع2»صالحيت ضمني يا تبعي«با بيان مفاهيمي چون مفهوم 

عهده دارد،  رود و جايگاهي كه اين قوه در اعمال حاكميت بر قوه مجريه انتظار ميبه آنچه از 

هايي چون تهيه و تدارك تصميمات و   اختيارات اين قوه مشخص گردد و صالحيتهحوز

  .]471، ص12[االجرا را به آن بيفزايند  اتخاذ تصميمات الزم

لذا مقامات . »كند كنترل مي«ا اي است كه اجراي قانون ر  قوه مجريه قوه،در اين گفتمان

اجراي قانون ناميده  كنند و آنچه  مجريه اجراي قانون را مديريت و سرپرستي ميهسياسي قو

 از .]130 ص ،9[ نه مقامات سياسي آن ،شود مربوط به كاركنان اداري قوه مجريه است مي

 »ها آنيريت مد« و »كنترل اجراي قوانين« و »اجراي صرف قانون«رو مشخص است كه   اين

 ه مقامات اداري قوه با هم متمايزند و اجراي قوانين بر عهد،اگرچه مرزهاي مشتركي دارند

  .ه مقامات سياسي اين قوه استعهد مجريه و مديريت و كنترل اجراي قوانين بر

 دولت كه براي دولت يك نقش انفعالي قائل بود اين رويكرد معتقدند امروزه مفهومپيروان 

دانست، متروك  را تنها حفظ نظم عمومي در جامعه و انجام خدمات محدودي ميو وظيفه او 

  .]12  و3 ص،25[شده است 

 افزايش يافته و محدوده  قوه مجريههاي  مسؤوليتاينان معتقدند در طول زمان وظايف و 

قوه در اكثر اين  و امروزه را نيز در هم شكستهتفكيك قوا نظريه ترسيم شده توسط طراحان 

پردازد كه از حيطه صالحيت اجرايي او فراتر رفته و با امور  ها به اموري ميكشور

  .]13  ص،25[شود  قانونگذاري و قضايي مرتبط مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. check and balance 

2. implied competence 
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تادان نقش قوه مجريه در اعمال ساير قواي حكومتي نيز تا آن حد است كه برخي از اس

تر   مهم ودني نيستش اجرا ]قوه مجريه[همكاري اداره  اند قوانين مصوب قوه مقننه بي تهگف

  .]503، ص 31[شود  ها به ياري اداره تنظيم و تدوين مي كه بسياري از قانون آن

كه   چرا،حتي برخالف گمان عامه، اغلب قوانين اثر واقعي و نتيجه عملي قوه مقننه نيست

 را به قوه مقننه پيشنهاد ها آنهايي هستند كه قوه مجريه تصويب  قوانين در حقيقت اليحه

 درخصوص ارائه پيشنهادهاي تقنيني و شروع قانونگذاري  اصوالًزيرا ]503، ص 31[كند  يم

 درخصوص قوانين موضوعه .]200  ص،29[ رود تر از قوه مجريه توقع چنين امري مي بيش

كند و تعيين جزئيات قوانين به عهده  نيز قوه مقننه معموالً به تعيين اصول كلي اكتفا مي

  .]13 ص، 25[ته شده است مقامات اجرايي گذاش

االجرايي  مقررات الزم«كه برخي با تعريف قانون به مفهوم عام به عنوان  باالتر از همه آن

اند قانون تنها مقرراتي را   ادعا كرده»ست اكه در يك زمان و مكان معين داراي ضمانت اجرا

كند  ه تصويب ميگيرد وحتي مقرراتي كه قوه مجري بر نمي كند در كه قوه مقننه تصويب مي

المعارف قانون اساسي  ه داير.]663 ص ،31[تر از ميزان مصوبات قوه مقننه است  بسيار بيش

شود مشابه چنين  يس جمهور صادر ميئ  كه توسط ر1مريكا نيز در تبيين فرامين اجراييآ

  :بياني دارد

ه صادر يس جمهور اياالت متحده به صورت يكجانبئفرامين اجرايي اسنادي هستند كه ر«

  .]247 ص ،1، ج 33 [»كند و قدرتي برابر قانون دارد مي

 انتخاب رؤسا و هدرخصوص نقش قوه مجريه در اعمال قوه قضاييه نيز صرفنظر از شيو

گيرد   به واسطه قوه مجريه و مقامات سياسي آن صورت ميمقامات قوه قضاييه كه غالباً

ها و مراجع   شاهد تشكيل دادگاه در بسياري موضوعات نيز�]187 و 146 و 63 ص ،34[

اختصاصي اداري درون قواي مجريه هستيم كه نشان از قدرت و صالحيت قضايي اداره در 

  .]666- 665 ص ،31[حفظ استقالل دادگاه است عين 

اند  اين اختيارات تا بدان حد است كه حتي حاميان رويكرد كالسيك يا سنتي نيز نتوانسته

هايي كه قانون  در زمينه( مستقل يا ابتكاري هگذاري به دو شيواتمنكر لزوم تفويض حق مقرر

  .]229 ص ،1[هاي تبعي جهت اجراي قوانين گردند  گذارياتو مقرر) موضوعه سكوت كرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. executive orders 
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 وظايف ه حقوق اساسي نيز با عطف توجه به طيف گستردتاداناين موارد باعث شده اس

 ، تفهيم آن نامناسب و نارسا دانسته را براي»قوه مجريه« مجريه، اصطالح هو اختيارات قو

 »ندارددانش واژه مذكور تاب و گنجايش محتوا و مضمون اين قوه را «كه  ضمن بيان اين

 ،تر باشد  براي اين قوه مناسب»دستگاه حكومتي« مدعي شوند كه شايد اصطالح ]469ص ،12[

روا را  نهادهاي فرمان تمامي اي پنداشت كه تقريباً ه را مجموعهتوان قوه مجري كه مي چرا

  .]470ص ،12[بخشد  تجسم مي

مدي قوه مجريه در وصول به اهدافي اآن است كه لزوم كار در مجموع اين رويكرد بر

 مقرراتگذاري و عدالت اجتماعي ايجاب ، توسعه   ، خدمات عمومي،مين نظم عموميأچون ت

 به 1هاي گزينشي حيت همچون واگذاري صال،كند تا از مجراي ابزارهاي حقوقي موجود مي

هاي مختلف و   سياسي قوه مجريه بتوانند در ميان گزينه-  مقامات اداري، موران اداريأم

براساس معيارهاي عقالني و تخصصي و در راستاي نفع عمومي دست به گزينش و انتخاب 

مت  تمامي امور حكوباً تقريههاي اداري و اجرايي موظف به ادار از سوي ديگر دستگاه. بزنند

آوردن   به وضع و به مرحله اجرا درضاًلذا بايد بتوانند براي تمشيت امور بعو هستند 

  .نداقدام كنآور   قواعدي عام و الزام

گرايانه به اصل تفكيك قوا و ترديد نسبت به اصل حاكميت  اين رويكرد با نگاهي عمل

ه مجريه قائل  براي قو جايگاه خاصي، مقننههپارلمان و صالحيت عام و مطلق قانونگذاري قو

اي گسترده و با در  اي است انتخابي با اجزا و بدنه  مجريه اكنون قوههقوشده و معتقد است 

اختيار داشتن تعداد زيادي از كارشناسان و متخصصان كه به صورت روزمره به دنبال 

انجام  از اين رو بايد بتواند با فراغ بال جهت .مديريت و حل مسائل و امور عمومي هستند

  .وظايف خود مقررات الزم را تصويب ويا نسخ كند

  

  گيري نتيجه. 6

-  بهره»قوه مجريه«بررسي نظريات سياسي حقوقي انديشمنداني كه براي اولين بار از عنوان

اند و مقايسه آن با رويكردهاي عملي در اجراي نظريات اين انديشمندان درخصوص برده

ت صحيحي از آنچه مقصود اصلي طراحان تفكيك قوا تفكيك قوا، حاكي از آن است كه برداش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. discretionary competence 
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  .از اصطالح قوه مجريه بوده صورت نگرفته است

كنار داليل متعدد ديگري همچون تفاوت در انواع قوه مجريه و شيوه انتخاب  اين امر در

هاي اجرايي، اداري و سياسي و  ها و تركيب قوه مجريه كه از طيف وسيعي از دستگاه آن

تبع آن حوزه صالحيت اين   ه معنا و بهگرديد باعث ،و سياسي تشكيل شدهمقامات اداري 

 حقوق اداري و اساسي دو رويكرد تاداندر اين خصوص اس. مفهوم با ابهام مواجه گردد

رويكرد اول با . اند  صالحيت قوه مجريه در پيش گرفتههكالن را در تبيين ماهيت و محدود

كيد بر لزوم كنترل قدرت به منظور ممانعت از هاي عمومي و تأ اصل قرار دادن آزادي

آوري آن قائل به تفسير حداقلي از قوه مجريه و تعريف آن به عنوان مجري صرف قانون   فساد

در مقابل، رويكرد نوين با تأكيد بر لزوم حفظ كارايي قوه مجريه و تأمين لوازم مورد . اند شده

تر براي اين قوه قائل است و حوزه  عنايي وسيعنياز جهت اداره جامعه و ارائه خدمات عمومي، م

در نهايت و با توجه به . گيرد  آن براي اين قوه در نظر ميمسؤوليتصالحيتي متناسب با ميزان 

آنچه مقصود از عنوان قوه مجريه بوده و كاركردها و اهدافي كه براي آن متصور است، به نظر 

تر از صرف  شود، معنايي وسيع ن ياد ميمي رسد آنچه امروزه تحت عنوان قوه مجريه از آ

هاي وسيعي در جهت تهيه و تدارك تصميمات و  دارد و صالحيت» قدرت اجراكننده قوانين«

االجرا كه  هاي تقنين و قضا و حتي اتخاذ تصميمات الزم ها، دخالت در حوزه شيوه اجراي آن

گونه كه  لذا همان. شود شامل ميتوان از آن تحت عنوان قانونگذاري ياد كرد را نيز  مسامحتاً مي

اصطالحي » دستگاه حكومتي«رسد اصطالح  اند، به نظر مي برخي استادان نيز اشاره كرده

  .تر جهت روشن ساختن ماهيت و حوزه صالحيت اين قوه باشد مناسب

، واجد اهميت به شمار مي رود مهم آن است كه آنچه در اعمال صالحيت قوه مجريه هنكت

 عنوان نمايندگان مردم بر كليه اعمال و مصوبات اين قوه در جهت ممانعت نظارت مجلس به

  چرا؛ نه سعي در محدود ساختن آن،كننده كشور است از كجروي يا انحراف اين دستگاه اداره

لذا از يك سو به . كه اين امر مانع از تأمين نيازهاي عمومي و ارائه خدمات همگاني خواهد شد

 مجريه محدود گردد و ه هرگز نبايد نظارت پارلمان بر عملكرد قومنظور تضمين حقوق مردم

 مجريه اين قوه را در ايفاي هتر به قو هاي وسيع از سوي ديگر بايد بتوان با تفويض صالحيت

  .كردهاي خود ياري  مسؤوليتوظايف و 

www.haghgostar.ir حق گستر



 1390 تابستان، 2، شماره 15 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي حقوق تطبيقي پژوهش

 

 151

   مĤخذو منابع. 7
[1] Craig, Paul & Tomkins, Adam, The Executive And Public Law, London, 

Oxford University Press, 2006. 

 .1373، انتشارات مرواريد، ، تهراندانشنامه سياسي ، داريوش،آشوري ]2[

 .1376، تهران، گنج دانش،  اساسيحقوق،  جعفر،بوشهري ]3[

  . 1349 ،، شركت سهامي كتابهاي جيبيتهران ،2چ ،  ترجمه حميد عنايت،سياست ،ارسطو ]4[

، تهران، انتشارات وزارت امور 13، چ اسي غربتاريخ فلسفه سيعالم، عبدالرحمن،  ]5[

 .1388خارجه، 

[6] Kruman, Marc W., Between Liberty And Authority, State Constitution-Making 

in Revolutionary America, The University of North Carolina Press, 1999. 

[7] Locke, John, Two Treatises of Government, Peter Laslett, Cambridge 

University Press, 1988. 

[8] Mcdonald, Forrest, Novus Ordo Seclorum: The Intellectual Origins of the 

Constitution  , University Press of Kansas, 1985. 

[9] Prakash, Saikrishna, The Essential Meaning of Executive Power, University of 

San Diego, Public Law and Legal Theory Working Paper No. 04, April 2000. 

available at: http://ssrn.com/abstract=1476327 

[10] Montesquieu, Baron De, The Spirit of The Laws, ed. Neumann, Frank, Vl,  

Cambridge University Press, MA, 1962.  

[11] Bradley, Curtis A., Flaherty, Martin S., Executive Power Essentialism and 

Foreign Affairs, Princeton Law and Public Affairs Working Paper Series,  

Working Paper No. 04-011, 2004. 

 . 1383، تهران، نشر ميزان، 12، چ حقوق اساسي و نهادهاي سياسيقاضي، ابوالفضل،  ]12[

 .1379 تهران، آگاه، ،يان، ترجمه مرتضى كالنترقرارداد اجتماعى ،ژان ژاك روسو، ]13[

، تهران، انتشارات  ترجمه علي رامين،2 ج ،خداوندان انديشه سياسي ،ت. و،جونز ]14[

  .1358اميركبير، 

www.haghgostar.ir حق گستر



  هيمفهوم قوه مجرـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همكار عباسعلي كدخدايي        

 152

  
 

، 12، چ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسالمي ايرانالدين،  مدني، جالل ]15[

  .1388 ،نشر پايدارتهران، 

، 29، چ ري اسالمي ايرانحقوق اساسي و ساختارهاي حكومت جمهوشعباني، قاسم،  ]16[

 .1386تهران، انتشارات اطالعات، 

  .1387، تهران، انتشارات سمت، 2، چ حقوق اداري تطبيقيطباطبايي مؤتمني، منوچهر،  ]17[
[18] Diermeier, Daniel & Vlaicu, Razvan, Executive Control and Legislative 

Success, November 2009. Electronic copy available at:http://papers.ssrn. com/ 

paper.taf?abstract x_id=223757 

  .1387، تهران، نشرميزان، 30چ هاي حقوق اساسي،  بايسته، قاضي، ابوالفضل ]19[

  سروش،،تهران، 2ج ، حقوق اساسي در جمهوري اسالمي ايرانمدني، جالل الدين،  ]20[

1366.  

 ترجمه حميرا ،حسياست ميان ملتها، تالش در راه قدرت و صل ،مورگنتا، هانس، جي ]21[

 .1384، سسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجهؤممشيرزاده، تهران، 

 .1388، جنگل  ، تهران، انتشاراتمباني حقوق اساسي، عباسي الهيجي، بيژن ]22[

پيرامون يك رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و «ابوالحمد، عبدالحميد،  ]23[

، ه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراننشريه دانشكد، »مسأله شخصيت حقوقي دولت

 . 25، ش1369

تهران، مركز حوزه قلمرو قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي، عميد زنجاني، عباسعلي،  ]24[

  .1389، تحقيقات حقوقي شوراي نگهبان

 .1386سمت، انتشارات  ،تهران ،13 چ ،حقوق اداريطباطبايي مؤتمني، منوچهر،  ]25[

 ي بازخوان؛ي عدالت اداروانيدقوق انگلوساكسون، مفهوم اداره در ح«، نوين، پرويز ]26[

هاي فقهي  پژوهشنامه معاونت حقوقي و بررسي، »يي قضاي و دادرستي صالحگاه،يجا

 .1، ش1386بهمن  مركز تحقيقات استراتژيك،

 .1386، تهران، نشر ميزان، 8، چ كليات و ايران) 1-2(حقوق اداري زاده، رضا،  موسي ]27[

www.haghgostar.ir حق گستر



 1390 تابستان، 2، شماره 15 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي حقوق تطبيقي پژوهش

 

 153

، تهران، نشر ميزان، 2، چ 1، ج حقوق اداري، ري، كورشامامي، محمد و استوارسنگ ]28[

1387. 

نشريه مركز ، ترجمه حسن وكيليان، »روابط قواي مقننه و مجريه«مزي، مايكل،  ]29[

 .52، ش1386، هاي مجلس شوراي اسالمي پژوهش

حاكميت و نهادهاي : 2حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، ج هاشمي، سيدمحمد،  ]30[

  .1383ميزان، شر ن، تهران، 9چ ، سياسي

 .1379، تهران، انتشارات توس، 6، چ 2، ج حقوق اداري ايرانابوالحمد، عبدالحميد،  ]31[

[32] Reinstein, Robert J., The Limits Of Executive Power, American University Law 

Review, Vol. 59:259, 2009, Electronic copy available at:  

http://ssrn.com/abstract=1118163 

[33] Schultz, David, Encyclopedia of the United States Constitution, V1, New York, 

Facts On File, Inc, 2009. 

نظام هاي پارلماني، رياستي، مختلط و (حقوق اساسي تطبيقي  ن،هريسي نژاد، كمال الدي ]34[

 .1387، تبريز، آيدين، )اقتدارگرا

www.haghgostar.ir حق گستر




