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Abstract
Popular sovereignty in western political thought, which manifests in a
democratic system, begins by identifying the individual as an end. In this
school of thought, on one hand, a person has a separate individuality from
society and government and is able to provide his or her own definition
about the relation between man and universe. Accordingly, the concept of
popular sovereignty is intertwined with government representative and in a
social contract, people establish the principles of constitution and legitimacy
of laws and government are considered as the result of their will and
consent. Thus, the most important function of government is to be bound to
the representation and guarantee the people’s rights and liberties. A direct
relationship can be observed between popular sovereignty and divine
sovereignty in religious principles of Iran’s constitution. On one hand, divine
sovereignty, is considered as vesting the self- determination right to people
by God, as a divine right. On the other hand, people have defined their own
destiny within Islamic religious principles, by freely acceptance of sacred
principles. So, there is no confliction between religious principles and
popular sovereignty, but disputes on sovereignty principles will arises from
two different perspectives.
Key words: sovereignty, democracy, constitution, religious principles.
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چكيده
حاكميّت مردم در انديشه سياسي غرب كه در يك نظام دموكراتيك تجلي میي يابید
از طريق شناسايي فرد به عنوان غايت آغیاز میي شیود .در ايی انديشیه فیرد هیوييي
مسيقل از جامعه و دولت دارد و تواناست تعريف خود از رابطه انسان با جهان هسيي
را ارائه نمايد .بر همي اساس حاكميّت مردم با مفهوم نماينیديي دولیت درهی تنيید
است و مردم در يك قرارداد اجيمیاعي بیه تأسیي مبیاني و اصیو قیانون اساسیي
مییيپردازنیید و مشییروعيت قییواني و حكومییت را ناشییي از اراد و رضییايت خییود
مي پندارند .بدي ترتيب مه تري كارويژ ی دولت ايی اسیت كیه بیه نماينیديي پايبنید
باشد و حقوق و آزادی های مردم را تضمي نمايد .در مباني دينيِ قانون اساسي ايران
رابطه مسيقيمي ميان حاكميّت مردم و حاكميّت خداوند مشاهد مي شود .از يیك سیو
حاكميّت الهي بدي معنا تلقي مي شود كه حق تعيي سرنوشت به عنوان يك حیق الهیي
از سوی خداوند به مردم وايذار شد است .از سوی ديگر مردم با پیذير آزادانیهی
مباني شريعت مقدس حاكميّت بیر سرنوشیت خیويش را در چهیارچوب مبیاني دينیي
اسالم تعريف كرد اند .بدي ترتيب نهتنها ميیان مبیاني دينیي و حیق حاكميّیت میردم
تعارضي ميصوّر نيست بلكه اخيالف در مباني حاكميّت از دو ديیديا مخيلیف مطیر
ميشود.
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مقدمه

در «نظام دموكراتیك» كهه متهر ر ا اندیشهه سیاسهی غهر اسهت و یيهی ا مههمتهرین
ویژگیهای جهان مدرن بهه شهمار مهیرود ،نظهامی اسهت كهه؛ بهر اسهاا ارادهی افهراد بنها
میشود ،بر مدار خواستههای آنها اداره میشود و منافع عمهومی را تهرمین مهیكنهد .در ایهن
نظام ،حيومت منشر دموكراتیك خود را به طور مداوم تجدیهد مهیكنهد و شههروندان حه
تعیین سرنوشت سیاسی خود را به موجب اصل آ ادی مشاركت در اختیهار دارنهد .در یهك
نظام دموكراتیك ،حاكمیّت مردم در انتخابات خالصه نمیشود بليه قبول ح حاكمیّهت و
به رسمیت شناختن ح تعیین سرنوشت ،آغا راهی است كهه ا آن بهه حيومهت مهردم بهر
مردم به وسیلهی مردم و بهرای ادارهی نهدگی مهردم تعبیهر مهیشهود .در ایهن فهر ،،نظهام
سیاسی آنگاه ا مشروعیت برخوردار است كه؛ فرد بهه مهاهوَ فهرد را بهه عنهوان یهك غایهت
شناسایی كند ،تيثر در حو ههای سیاسی و فلسفی شناسهایی شهود ،قهدرت سیاسهی ا یهك
فرآیند دموكراتیك تولید و تو یع شود ،حاكمیّت مردم یك اصل محسو شود ،حقهوق و
آ ادیها برابر تو یع شود ،نظام نمایندگی در شيل ،اصول و مبانی مستقر گردد و حيومت
در راستای تضمین حقوق بنیادین مردم گام بردارد.
در «نظام دینی مبتنی بر شریعت مقدا» كه مؤلفههههای آن در قهانون اساسهی جمههوری
اسالمی ایران درج شده اسهت ،مبهانی دینهی بها حاكمیّهت مهردم درههم تنیهده شهده اسهت و
جمهوریت به عنوان شيل نظام سیاسی ا چنان جایگاهی برخوردار است كه بدون گهذر ا
آن ،اميان استقرار مبانی دینهی و شهریعت مقهدّا وجهود نهدارد .بهه عبهارت دیگهر ،رابطهه
مستقیمی میان حاكمیّت مهردم و حاكمیّهت الههی در مبهانی دینهی قهانون اساسهی جمههوری
اسالمی ایران مشاهده میشود .ا یك سو ،حاكمیّت الهی بدین معنا تلقی میشهود كهه حه
تعیین سرنوشت ،به عنوان یك ح الهی ،ا سوی خداوند به مردم واگذار شده است و هیچ
فرد یا گروهی نمیتواند این حه الههی را ا مهردم سهلب نماینهد .ا سهوی دیگهر مهردم بها
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پذیرش آ ادانه مبانی شهریعت مقهدا ،حاكمیّهت بهر سرنوشهت خهویش را در چههارچو

مبانی دینی اسالم تعریف كرده است كه در مبانی دینی مندرج در قانون اساسی مورد تركید

قرار گرفته است .در این فر ،،میان ح حاكمیّهت خداونهد – كهه بهه مهردم واگهذار شهده
است – و حه تعیهین سرنوشهت مهردم ،تعهار ،پدیهد نمهیآیهد ،بليهه اخهتال بهه مبهانی

گرفته است وارد كند بليه با پذیرش حاكمیّت خداوند توسط مردم ،نگهرش و معنهویتی بهر
مفهوم حه حاكمیّهت مهردم ،در نظهام جمههوری ،بهر پایهه اندیشهه شهریعت مقهدا شهيل
میگیرد.
در این پژوهش ابتدا ویژگیهای حاكمیّت مردم در نظام دموكراتیك تحلیهل مهیشهود؛
در بخش بعدی ،ویژگیهای حاكمیّت مردم با تركید بر مبانی دینی قانون اساسی جمههوری
اسالمی ایران كنياش میگردد ،و با توجه به اختال بنیادین در مبانی ،دو رویيهرد بهه ایهن
سؤال پاسخ خواهیم داد« :نظام دموكراتیهك» و «نظهام مبتنهی بهر شهریعت مقهدا در قهانون
اساسی ایران» چگونه میتوانند در عین وجود اخهتال بنیهادین ،حاكمیّهت مهردم را مسهتقر
نمایند؟
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حاكمیّت در دو نظام فيری غر و اسالم با میگردد .در هر حال ،این تفهاوت نمهیتوانهد
خدشهای بر اِعمال ح تعیین سرنوشت مردم كه بر اسهاا باورهها و اراده آ اد آنهان شهيل



 .1ویژگیهای حاكميّت مردم در نظام دموكراتيک

حاكمیّت ،جهتدهندهی حركت اجتماعی است و همان قوه برتهری اسهت كهه در رأا
هرم اجتماعی قرار گرفتهه و همههی یهربخشهها در راسهتای اسهتراتژی بنیهادین او در حهال
حركتاند (نهوایی .)27 : 39 ،امهرو ه دموكراسهی مهیتوانهد در معنهای حاكمیّهت مهردم،
حيومت نمایندگان و یا حيومت بر مبنای مشاركت مهردم بهه كهار رود (محمهدی: 332 ،
 .) 47نظام دموكراتیك را باید بتوان با مشاركتِ بیشتر ،توسعه و گسهترش داد ( Brennan,
 .)2016: 8مفهوم دموكراسی نهارر بهر اسهتواری حاكمیّهت انتخابهات آ اد ،تفيیهك قهوا و
حاكمیّهت قهانون اسهت ( . )Glasius & Others, 2005: 12دموكراسهی در مفههوم مهدرن،
روشی برای ادارهی یك نظهام سیاسهی بهر مبنهای آراء مهردم اسهت كهه ا محتهوای حقهوق
اساسی برخوردار است و هیچ اكثریتهی نمهیتوانهد محهدودیتی در حهو هی حقهوق بنیهادین
ایجاد كند .دموكراسی ،همان مردمساالریِ اندیشهمندانه اسهت كهه سهاختارهای سیاسهی در
راستای حفارهت ا خودمختهاری و شهرن و كرامهت ذاتهی افهراد جامعهه ترسهیس مهی كننهد.
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شناسایی و تضمین حقوق بنیادین بشر  -كه در هستهی اصلی نظام سیاسی قهرار مهیگیهرد -
درگذر ا یك فرآیند عقالنی كه به عنوان مهم ترین وجهه تمهایز یهك «نظهام دموكراتیهك
مبتنی بر حقوق بنیادین» ا سایر نظام های دموكراتیهك اسهت ،محقه مهیشهود .ا ایهن رو،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مشاركت سیاسی ،انعياسی ا عقالنیت همگانی و تضمین اصل برابری افراد در فرآینهدهای
تصمیم گیری است .اصوالً در نظام های مدرن ،بر مفهومی ا دموكراسی تركید میشهود كهه
هد

دولت ،همان تبدیل قدرت به اقتهدار اسهت تها در یهك نظهام نماینهدگی ،بهه اسهتقرار

حاكمیّهت مههردم منجههر شههود (دبیرنیها .) 44- 43 : 393 ،در یههر ،بههه برخههی ا مهههمتههرین
ویژگیهای حاكمیّت مردم در یك نظام دموكراتیك میپردا یم.
 .1-1قانون اساسی دموكراتيک

در نظامهای مردمساالر ،افيار عمومی ،قانون اساسیِ مدوّن را به عنهوان تضهمین رسهمی
حقوق و آ ادیهای فردی و وسهیله ای بهرای محهدود سهاختن قهدرت مهیدانهد (طباطبهایی
مؤتمنی .) 9 : 333 ،در یك نظام دموكراتیك ،قانون اساسی باید ا پهایین بهه بهاال تفسهیر
شود و چون این نظام نشرتگرفته ا مردم است طبیعتهاً قهانون اساسهی ا مهردم اسهت ،نهه ا
حاكم و فرمانروا (چوپانی یزدلی .) 53 : 33 ،در تبیین قانون اساسی دموكراتیك ،معموالً
به سه اصل اساسی به عنوان معیار ار یابی قانون اساسی اشاره می شود كه اگر این اصول در
قانون اساسی كشوری مستقر باشد ،میتوان رابطهی منطقی میان دموكراسی و قانون اساسهی
را درک كرد .این سه اصل عبارت اند ا  :اصهل حاكمیّهت مهردم ،اصهل حاكمیّهت قهانون و
اصل ال مالرعایهبودنِ حقوق و آ ادیهای مردم (هاشهمی .)3 9 : 333 ،ا آنجها كهه نظهام
دموكراتیك برای آشياركردنِ خواست شهروندان باید دارای دستگاهی با بهات و محهدود
باشد ،قوانین اساسی این نقش را بر عهده گرفتهاند .بر این اساا قانون اساسی ،نهادی اسهت
كه ضامن دموكراسهی و احتهرام بهه حقهوق مهردم اسهت (شههرامنیها .) 22 : 337 ،در یهك
رویيرد مدرن ،قانون اساسی منحصراً ابزاری برای انعياا اراده مردم است و شرنی بهیش ا
یك ابزار ندارد ،یرا كارویژهی اصلی قانون اساسی تبیین اراده مردم است و بهر همهین مبنها
نمیتواند ا جایگاهی فراتر ا خالقان نظام حقوقی برخوردار گهردد .در ایهن فهر ،،قهانون
اساسی تا مانی اعتبار دارد كه اراده خالقان خود را منعيس كند .در جوامهع مهدرن ،قهانون
اساسی یيی ا ابزارهای مبیّنِ اراده مهردم اسهت و مهردم مهیتواننهد ا سهایر روشهها ماننهد
احزا  ،جامعه مدنی و رسانهها نسبت به تبیین آراء خود اقدام كنند.
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 .2-1شناسایی حق مشاركت همگانی و خودگردانی

مشاركت سیاسی به یيی ا عمده ترین عناصر توسعهی سیاسی و دموكراتیهكشهدن در



هر نظامی تبدیل شده و مشروعیت نظام ههای سیاسهی نیهز تها حهدود یهادی در گهرو ایجهاد

عرصه های مدیریت جامعه ،امری فراتر ا مشاركت سیاسی آنها در شيل گیری حيومهت و
اعمال حاكمیّت توسط نهادهای حيومتی اسهت .خهودگردانی و مشهاركت مهدنی ،بهیش ا
آن كه برخاسته ا دموكراسی باشد ،خاستگاه لیبرالیستی دارد و بدان معنهی اسهت كهه مهردم
تنها بخشی ا حاكمیّت را به دولت تفویض كهرده انهد .بهر اسهاا ایهن تفيهر ،جامعهه بهه دو
بخش دولتی و مدنی تقسیم میشود؛ بخش اول ،قلمرو حاكمیّت دولت و بخش دوم ،حو ه
حاكمیّت مستقیم مردم است .ا آ ار دموكراسی جدید ،واگذاری بخشی ا مهدیریت هها بهه
مردم و مشاركتدادنِ آنها در مسائل مدنی خارج ا چهارچو دولت است (عمید نجانی،
 .) 23- 2 : 39بنابراین در یك جامعه دموكراتیك ،مردم به انتخابات و واگذار كهردن
اختیارات خود به نمایندگان بسنده نمیكنند ،بليهه همزمهان در اداره سرنوشهت خهویش در
قلمروهای مختلف مشاركت دارند .به دیگر سخن ،با شناسهایی دولهت در جایگهاه نماینهده،
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نهادهای سیاسی مشاركتی است .این مشاركت به معنای درگیر شدن فرد در سطوح مختلف
فعالیهت در نظههام سیاسهی اسههت (غرایهاق نههدی و پورسههعید .)2 : 335 ،حضههور مههردم در

مردم به عنوان اصیل ا نقشهی فعهال برخوردارنهد و دائمهاً نهه تنهها رفتهار حيومهت را رصهد
میكنند بليه مستقیماً در موضوعها و قلمروهای مشخصی در جامعه مشاركت دارند.
 .3-1شناسایی نمایندگی به عنوان بنيان حكومت

در تبیین مفهوم نمایندگی باید گفت ملت ،همان موضوع و منبع حاكمیّت اسهت و ههیچ
قدرت سیاسی نمیتواند بدون توجه به این منبع تشهيیل شهود .در یهك نظهام دموكراتیهك،
حضور مستمر مردم در ادارهی امور كشهور و تعیهین سرنوشهت فهردی و اجتمهاعی خهویش
همانا مهمترین هد یك نظام مردمساالر است و ایهن بسهتر را فهراهم مهیآورَد كهه مهردم
بتوانند منافع خود را دنبال كنند و به همین منظور ،نظام دموكراسی با نمایندگی در هم تنیده
شدهاست .به عبارت دیگر ،استمرار ح حاكمیّت مردم مستلزم استمرار نظهام نماینهدگی در
شئون مختلف حيومت است (دبیرنیا .) 23- 22 : 393 ،بر همین اساا ،دموكراسهیههای
مدرن بر پایهی نظام نماینهدگی قهرار دارد و مهردم افهرادی را بهرای مهدت معهین بهه عنهوان
نمایندهی خود انتخا میكنند و در مقام نظر ،این افراد مظهر ارادهی جمعهی مهردم هسهتند
( رشناا .)5 : 333 ،در این فر ،،نمایندگی به عنوان جوهر و بنیهان یهك نظهام سیاسهی
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تلقی میشود؛ یرا حيومت نمیتواند ههیچ ادعهایی غیهر ا نماینهدگی مهردم داشهته باشهد.
بدیهی است كارویژهی اصلی نظام دموكراتیك این است كهه اراده مهردم را در حهو هههای
مختلف كشف كند و به ورهایف نماینهدگی خهود بپهردا د .بهه عبهارت رسها تهر ،حيومهت

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نمیتواند هیچ مصلحتی را بدون آراء مردم در نظر بگیرد ،بليهه منهافع و مصهلحت را مهردم
تشخیص میدهند و حيومت آن را به مرحله اجرا درمیآورد.
 .4-1انتخابات آزاد و عادالنه

اوج شههيلگی هری مشههاركتهههای مههردم در قالههب انتخابههات ،ا مههان طههرح پدی هدهی
دموكراسی بوده است؛ به نحوی كهه ههم اكنهون بهه شهيل ههای مختلهف در قهوانین اساسهی
كشورها راه یافته است و ا اصول اساسهی جمهوریهت محسهو مهیشهود .نههاد انتخابهات،
گزینش حاكمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی ا دید مردم است كه به گونه های مختلف
عملی میشود .در ادبیات سیاسی ،تعداد انتخابات ،مقامات انتخها شهده و میهزان مشهاركت
مردم در پای صندوق های رأی نشان ا مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم است (ملهك-
افضلی اردكانی .)53 : 39 ،در این معنا ،اصل اساسی در دموكراسی این است كه مهردم ا
حقوق سیاسی برخوردارند؛ اگر اطالعات ال م در اختیارشان باشد كهامالً ایهن صهالحیت را
دارند كه در مورد نحوه ادارهی امورشان توسط دولهت ،حيهم دهنهد؛ رأیدهنهده ا خهالل
اعالم رأی خود ،حاكمیّت و حقوق سیاسی خود را به داخل صندوق میانهدا د .ا ایهن رو،

برگزاری انتخابات تنها هنگامی به معنای اِعمال مؤ ر قدرت سیاسی شهروندان قلمهداد مهی-
شود كه آرایی كه مردم به صندوق های رأی مهیاندا نهد ،آرایهی آ اد باشهد؛ یعنهی همههی
رأیدهنههدگان ا آ ادی اندیشههه ،مطبوعههات ،گردهمههایی ،تشههيل و نیههز آ ادیهههایی كههه
پیششرط های ال م برای مشاركت واقعهی شههروندان در رونهد انتخابهات اسهت برخهوردار
باشههند (بوبیَ هو .)53 : 327 ،بنههابراین ،مهههمتههرین نقههش شهههروندان در برخههورداری ا ح ه
حاكمیّت ملهی ،مشهاركت سیاسهی آنهان در امهور جامعهه در قالهب شهركت در انتخابهات و
نظارت دقی بر برگزاری انتخابات است؛ به نحوی كه این نهاد بههعنهوان ميانیسهم مهؤ ر در
تضمین و تو یع حقوق و آ ادیهای مردم تلقی میگردد .انتخابهات هماننهد قهانون اساسهی
قادر است به مثابه ابزار مهمی بهمنظور با تا اراده مردم در قلمهروههای مختلهف محسهو
شود.
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 .5-1آزادی ،برابری و كثرتگرایی

عمليرد مطلو دموكراسی ،دفهاع ا آ ادی اسهت ).)Mark & Vikram, 2009: 181



در یك نظام دموكراتیك ،اصل بر تهرجی آ ادیههای فهردی اسهت ،مگهر ایهن كهه دلیهل

كه همان اصل برابری است مقیّد و مشروط میكند .مفههوم برابهری ،مهاهیتی صهرفاً سیاسهی
دارد؛ یرا هد ِ تصر قدرت سیاسی در نظام دموكراتیك ،نیل به برابری است (نهادر اد،
 .)4 -4 : 33به عبارت دیگر ،برابری سیاسی مستلزم آن است كه شههروندان بهال بهرای
مشاركت در فرآیند تصمیم گیری سیاسهی ا فرصهت برابهر برخهوردار باشهند .ایهن برابهری،
اگرچه پیامد اصل حاكمیّت مردم است ،اما به معنای مشاركت برابرِ همههی شههروندان بهال
در عمل نیست بليه به مفهوم فرصت های حقیقتاً برابر برای همهی آن ها است (رنهی: 324 ،
 ) 42- 39به نحوی كه گاهی ا برابری ،تحت عنوان «برابهری حقهوقی» یهاد مهیشهود كهه
برخورداری یيسانِ شهروندان ا برخی حقوقِ تضمین شده در قانون اساسی را مهورد توجهه
قرار میدهد (بوبیَو .)49 : 327 ،مفهوم برابری در رابطه با رعایت حقوق اقلیهت بیشهتر معنها
می یابد؛ آنچنان كه هرجا دموكراسی حقیقی برقرار باشد ،اقلیت و اكثریت به طور مسهاوی
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قاطعی پدید آید كه بتواند توجیهكنندهی محدودیت آ ادیها باشد و این دلیل بایهد توسهط
دادگاه ها بررسی شود (بیتهام .)49 : 339 ،بر همین مبنا ،مفهوم آ ادی ،غایت دموكراسی را

ا ح ارهار نظر برخوردارند (انصاری .) 4 : 35 ،نظام دموكراتیك ،هم ا اكثریت و هم
ا اقلیت ،ا طری اصل تناسب میان ح های اساسی و ح آ ادی حمایت میكنهد ( Carl,

.)Hans & Hermann, 1997: 138
دموكراسی واقعی ،یك دموكراسیِ صرفاً آماری نیست كهه در آن هرچهه كهه اكثریهت
بخواهند تنها به دلیل وجود اكثریت ،مشروع قلمداد شود بليهه محهور آن ،اجتمهاع اسهت و
تصمیم اكثریت تنها در صهورتی مشهروع شهناخته مهیشهود كهه ایهن اكثریهت ،در جامعههی
متشيل ا افراد برابر به دست آمده باشد؛ یعنی حقوق بنیادین مدنی و سیاسی ههر فهرد بایهد
تضمین شده باشد( .بیتهام)43 ، 339 ،
ا سوی دیگر ،یيهی ا مصهادی آ ادی را مهیتهوان در كثهرتگرایهی جسهتجو كهرد؛
مهم ترین شرایط رفتاری برای تحق نظام دموكراتیك ،تسام نسهبت بهه دیگهران و تحمهل
متقابل مردم در برابر آ ادی انتخا عقاید شهروندان است .چندگانه گراییِ سیاسهی ایجها
میكند هر شهروند بتواند در گروه های مورد دلخواه خود عضویت یابد و ا میهان اميانهات
متنوع ،مطاب با سبك خویش انتخها كنهد و رأی دههد (قاضهی «شهریعت پنهاهی»: 333 ،
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 .) 9بر همین اساا ،وجود احزا و فعالیت مناسهبِ آنهها ،یيهی ا شاخصههههای اصهلی
حيومت و پل ارتباطی مردم با دولتهای مدرن محسو میشوند و دموكراسی بها حضهور
مستمر احزا میتواند دوام یابد (ساجدی .) 22 : 339 ،بنابراین در جوامعی كه ا فعالیهت

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

و رقابت احزا ممانعت میشود یا فعالیتشان تحدید مهیشهود ،ا آنجها كهه یيهی ا وجهوه
مهم دموكراسی یعنی رقابت آ اد و سا نده برای كسب قدرت ،مسيوت میماند نمهیتهوان
مدعی وجود نظام دموكراتیهك شهد (شههرامنیها .) 25 : 337 ،بهدینترتیهب در یهك نظهام
دموكراتیك ،غایتِ دولت همانا صیانت ا حقوق و آ ادیها است و این موضوع بههقهدری
حائز اهمیت است كه دولت قادر نیست حتی بهنام حفظ امنیت ،آ ادیها را محهدود نمایهد؛
چه ،آ ادی به عنوان اصل و جوهر است و مجموعه نظام به عنهوان ابهزار و فهرع در راسهتای

تضمین آ ادی – به عنوان یك حقوق بنیهادین – بهه كهار مهیرود .بهه دیگهر سهخن ،اصهل،
وجود آ ادی است و محدودیّت تنها یك استثنا است كه در چهارچو یك نظام مبتنی بهر
حقوق بشر قابلتبیین است.
 .6-1نظارت و پاسخگویی

یيی ا عوامل مهم در تعریف دموكراسی« ،نظارت مردمهی» اسهت كهه هسهتهی اصهلی
دموكراسی را شهيل مهیدههد و بهه عنهوان معیهاری در سهنجش نظهام ههای دموكراتیهك ا
ساختارهای غیر دموكراتیك بههكهار گرفتهه مهیشهود .كشهورهایی كهه ایهن اصهل را مهورد
شناسایی و تضمین قرار دهند ،به همان میهزان ،ا ویژگهی دموكراتیهك برخهوردار خواهنهد
بود .نيته قابل توجه این است كه منشر نظارت مردمی ،اندیشهی آ ادی فردی است؛ بهاوری
كه در نظام فيری و عملیِ مردمساالری ،یك ار ش ذاتی محسو میشود .در این فهر،،
اهدا سیاسی توسط شهروندان تعیین میشود ،امور سیاسهی متعله بهه شههروندان اسهت و
همهی افراد در تصمیمگیریهای جامعه مشاركت نسبتاً فعال دارنهد .ا ایهن رو ،دموكراسهی
مهیتوانههد بها تعیههین سهاختار و چههارچو ههای ال م ،مههردم را ا طریه نظههام نماینهدگی بههر
سرنوشت خویش حاكم نماید .در ایهن منظومهه فيهری ،همینهین حاكمیّهت مهردم در ذات
نظارت مردمی وجود دارد و مشروعیت قدرت سیاسی ا طری ارادهی همهه رأیدهنهدگان
در یك نظام سیاسی و با استقرار نهادهای متنوع ،بر مبنای اصهول انتخابهات دوره ای ،آ اد و
منصفانه تشيیل میگردد .در یك نظام دموكراتیك ،این اطمینان وجود دارد كه صدای هر
فرد شنیده خواهد شهد (دبیرنیها .) 4 : 393 ،بهر ایهن اسهاا ،هنگهامی دموكراسهی تحقه
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می یابد كه انتخا كنندگان بتوانند نظارت خود را بر كلیه فرآیندهای تصمیم گیهری اِعمهال
كنند.
بههدیهی اسههت ال مههه نظههارت مههردم بههر عمليههرد دولههت ،وجههود سههاختارها و مبههانی

شروط ال م در تحق اصل نظارت مردم بر كارگزاران اسهت (نهادری .) : 392 ،پرواضه
است این دسترسهی را مهیتهوان در تحقه بنیهادین اركهانی چهون شهفا بهودنِ كُهنش ههای
حيومت و پاسخ پذیری حاكمیّت مورد توجه قرار داد (نمهكدوسهت تهرانهی.) 3 : 333 ،
بنابراین ح نظارت مهردم بهر كلیهه عمليردههای دولهت ا یهك سهو ،و لهزوم پاسهخگویی
كارگزاران به مردم ا دیگر سو ،ا لهوا م اصهلی تحقه اصهل حاكمیّهت مهردم هسهتند؛ بهه
نحوی كه اگر مردم ا ح حاكمیّت برخوردارند باید بتوانند آن را به نحو ابتيهاری و مهؤ ر
اِعمال كنند.
 .2ویژگیهای حاكميّت مردم در مبانی دینی قانون اساسی ایران

در تعابیر مختلف ا مفهوم دموكراسی ،گاهی ا عنهاوین مهردم سهاالری ،مهردم سهاالری
دین هی و غیردین هی یههاد م هیشههود .در یههك تعری هفِ نههه چنههدان دقی ه  ،شههاكلهی نظههامهههای
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دموكراتیك است كه در این میان ،ح دسترسیِ آ ادانهی شههروندان بهه اطالعهاتی كهه در
اختیار دولت است ،مشاركت عمومی در اتخاذ تصمیم و نظارت بهر فعالیهتههای دولتهی ،ا



دموكراتیك بر اساا رأی بیشهترِ مهردم تعریهف شهده اسهت و گهاهی ا آن ،تحهت عنهوان
دموكراسی دینی یا غیردینی یاد میشود (طالبی .)27 : 394 ،همینهین ایجهاد دموكراسهی و
مردمساالری در یك نظام دینی ،همانا بهه امهوری ا جملهه تعریهف دیهن و مهردمسهاالری،
ماهیت رویيرد به انسان و جامعه و همینین درونگرا و بهرونگرابهودنِ دیهن وابسهته اسهت.
دینی كه صرفاً درونگرا و فاقهد نظامهات اجتمهاعی و تمهایالت سیاسهی و اقتصهادی اسهت،
ررفیت ایجاد مردمساالری مبتنی بر آیین خویش را ندارد ،اما دین برونگرا ا ررفیهت ال م
برای تشيیل مردمساالری برخوردار است .اسالم در مره دسته دوم ادیهان اسهت( .پهروین،
) 42- 39 : 39
اینگونه مردم ساالری ،برداشتی نوین ا اسهالم اسهت كهه بهر جنبهه ههای سیاسهی اسهالم
بهعنوان دینی كامل و جامع پرداخته است و بر نقش مهردم در امهور سیاسهیِ جامعههی دینهی
تركید ،و داللت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسهالم دارد (رهبهر و مقهدمی.) 9 : 392،
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در این میان ،منظور ا نظام دموكراتیك در اسالم ،نظامی اسهت كهه تضهمینكننهده آ ادی،
استقالل ،رضایت مندی ،مشاركت سیاسی و پذیرش حاكمیّت شهریعت در نهدگی سیاسهی
است (فاضلی)53 : 392 ،؛ بنابراین مفهوم دموكراسهی در اسهالم بهر پایههی توحیهد اسهتوار

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

است .اصل توحیهد در اسهالم ،در بعهد سیاسهی ،هرگونهه قهدرت غیهر ا خهدا و ا ایهن راه،
هرگونه دیيتاتوری را نفی میكند .بدین ترتیب دموكراسی اسالمی ،دموكراسهیِ مسهئولیت
است كه دارای تضمین معنوی میباشد (عزتی .) 55 : 323 ،ا یك سو ،بها وقهوع انقهال
اسالمی در ایران ،انتخابات مجلس مؤسّسان اولین فرصت برگهزاری انتخابهاتی بهزر

و در

عینحال آ اد بود كه فراوانیِ شمار نماینهدگان ایهن مجلهس ،ورود بسهیاری ا اندیشهههها را
برای تصویب قانون اساسی فراهم كرد ،كه همانا مجلس خبرگان نام گرفت (بهشتیسرشهت
و صابر32 -37 : 394 ،و )42و نظام جمهوری اسالمی ،بر دو پایهه انتخها مهردم و قهوانین
اسالم ترسیس شد( .باباپور گلافشانی) 2 : 39 ،
این قانون ،بار ترین قانون اساسیِ متيی به مذهب است و به طور گسهترده ،مبهانی اصهیل
اسالمی را ال م االجرا شناخته و هر آنیه با موا ین اسالمی در تضاد اسهت را مهردود دانسهته
است (مدنی)32 : 332 ،؛ همینان كه آیه  44سوره مائده نیز بر معیاربودنِ قهوانین الههی در
روابط میان مردم تركید دارد؛ آیهای كه در اصل چهارم قانون اساسی عینیّت یافته است .این
اصل ،ا حیث نظارت بر اسهتقرار و صهیانت ا وجهه اسهالمیّتِ نظهام بیهان مهیدارد «كلیههی
قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصهادی ،اداری ،فرهنگهی ،نظهامی ،سیاسهی و غیهر
اینها باید بر اساا موا ین اسالمی باشد.»...
ا سوی دیگر ،نظام جمهوری اسالمی در ایران ،نظامی دموكراتیك اسهت؛ یهرا دارای
شاكلهی جمهوری است كه بر اساا رأی مهردم بهه دو شهیوهی مسهتقیم و غیرمسهتقیم اداره
میشود .این نظام حيومتی دارای دو بعد است؛ جنبهی محتوایی و جنبههی رهاهری .منظهور
ا جنبهی محتوایی ،جنبهی دینی است – كهه مطهاب بها اصهل چههارم ،اگهر قهانونی در ایهن

« .اِنّا اَنزَلنَا التَوریهَ فِیهَا هدَی وَ نُور یَحيُم بِهَا النَبِیُونَ الذِینَ أَسلَموا لِلَذینَ هَادوا وَ الرَبَنِیُهونَ وَ األحبَهار بِمَها اسهتُحفِظُوا مِهن
كِتَبِ اهللِ وَ كَانُوا عَلَیهِ شُهَدَاءَ...وَ مَن لَم یَحيُم بِمَا أَنزَلَ اهللُ فَاُولَئِكَ هم اليَفِرُونَ؛ همانا ما تورات را كهه در آن ههدایت
و نور است نا ل كردیم .پیهامبرانی كهه [تها مهان عیسهی] تسهلیم تهورات بودنهد بهر اسهاا آن بهرای یهودیهان داوری
میكردند و [نیهز] دانشهمندان الههی مسهلك و عالمهان یههود بهه سهبب آنكهه حفهظ و حراسهت كتها خهدا ا آنهان
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خواسته شده بود و بر [درستی] آن گواه بودند به وسیله ی آن داوری مینمودند...و كسانی كه بر طب آنیهه خهدا نها ل
كرده داوری نينند ،مسلماً كافرند».

كشور مخالف با قوانین اسالم باشد اعتبار ندارد – ؛ جنبهه رهاهری و شهيلی نظهام حيهومتی
ایران نیز «جمهوری» است (طالبی )93 : 394 ،كه مستلزم اداره كشور بر اساا آرای مهردم
است.
ا نظر اسالم ،حاكمیّت مردم بر ندگی فردی و اجتماعی خویش تنها یهك حه نیسهت
بليه تيلیف نیز هست و همه نسبت به خود و آنیه پیرامون آنهاست مطاب با آیه  5سهوره
انفال مسئول هستند (بهشتیفر .) 2 : 322 ،حيومت جزء احيام اولیه ميتب مهردم تلقهی
میشود؛ ملت آن را قبول دارند و خود را ملزم به مشاركت در امور سیاسهی مهیكننهد .ایهن
فرمایش پیامبر اكرم (ص)« :كُلّيُم راعٍ و كُلّيم مَسئولٌ عَن رَعیتهِ» نیهز نشهانگر بهزر تهرین
مشاركت مردم در حيومت است (علیخانی .) : 322 ،امهام علهی (ع) حاكمیّهت را ا آنِ
مردم دانسته و پذیرش حيومت ا سوی خود را مبتنی بر خواست و تقاضای مردم دانسهته و
فرمودند« :من حيومت بر مردم را آهنگ نيردم مگر آنكه خود خواستند و به بیعتكهردن
دست نیا یدم تا مردم خود بیعت كردند .»...امام علی (ع) معتقد بودند كه حيومهت نیها بهه
حاكم دارد و مردم باید خود ،حاكم را انتخا كنند .ا صبر امام در مهدت  5سهال بعهد ا
رحلت پیامبر اكرم (ص) و اقدامنيردن برای دستیابی به حيومهت ،چنهین برمهیآیهد كهه ا
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 .1-2حق بر حاكميّت در قانون اساسی ایران



اصول اصلی حيومت اسالمی ،پذیرش حاكم ا سوی مردم است( .بصیرنیا)99 : 33 ،
منظور ا مشاركت سیاسی مردم كهه در قهانون اساسهی جمههوری اسهالمی ایهران بهه آن
تصری شده ،این است كه خداوند تعیین سرنوشهت جمعهی را بهه انسهان هها تفهویض كهرده
است .یيی ا ح هایی كه انسان به حيم فطرت ،عقل و شریعت دارد ،ح تعیین سرنوشت
جمعی است .هر فرد ،عالوه بر این كه میتوانهد سرنوشهتش را بها ارادهی خهود تعیهین كنهد،
یك ح انتخا  ،ح مشاركت و آ ادی دیگری هم دارد ،و آن این است كه با مشهاركت
دیگران بتواند نقشی در تعیین سرنوشت جمعی داشهته باشهد؛ ایهن امهر مسهتلزم داشهتنِ یهك
سلسله نهادها و ترسیسات اجتماعی در جامعهی مدنی است (علیخانی .) 9 : 322 ،انتخابهات
به عنوان یك نهاد كارآمد در نظام دموكراتیهك چنهانچهه آ اد و عادالنهه باشهد مهیتوانهد

« .وَ اتَقُوا فِتْنَةً ال تُصیبَنَ الَذینَ رَلَموا مِنْيُمْ خَاصَهةً وَ اعْلَمهوا أَنَ اللَههَ شَهدید الْعِقها ِ؛ و ا فتنهه ای بپرهیزیهد كهه تنهها بهه
ستمياران شما نمی رسد (بليه همه را فرا خواهد گرفت چرا كه دیگران سيوت اختیار كردند) و بدانید كهه خداونهد
سخت كیفر است».
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تضمین كنندهی ار ش های دموكراتیك در جامعه باشهد (خسهروی .) 2 : 332 ،ا دیهدگاه
فقه سیاسی ،ماهیت انتخابات «حيم» بوده و بر همهی واجدان شرایط ه به نحو وجو عینهی
شركت در انتخابات واجب است .مهمترین مبانی این حيم شرعی عبارت است ا  :وجهو

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

حفظ نظام  ،عمومات امر به معرو و نهی ا منير ،وجو اعانه بر برّ و تقوا  ،لزوم اهتمهام
به امور مسلمین 3و دلیل عقل( .ملك افضلی اردكانی)33 : 39 ،
با توجه به مبانی فيری امام خمینی (ره) ،ایشان نقش مستقلی برای موضوعات و مسهائل
حقوق اساسی مردم قائل بودند و قدرت مردم را قهدرت عمهومیِ تعیهین كننهده مهیدانسهت:
«باید اختیار دست مردم باشد ،این یك مسرلهی عقلی است ،هر عهاقلی ایهن مطلهب را قبهول
دارد كه مقدّرات هركس باید دست خودش باشد» .ایشان در مورد قدرت عمهومی مهردم و
عدم تخلف ا انتخا مردم بیان كرده اند« :در اینجها آرای ملهت حيومهت مهیكنهد ،اینجها
ملت است كه حيومت را در دست دارد و این ارگان ها را ملت تعیین كرده است و تخلهف
ا حيم ملت برای ههیچیهك ا مها جهایز نیسهت» (پهورفرد .) 23- 22 : 333 ،بنهابراین ا
ویژگیهای اساسی نظام جمههوری اسهالمی ،ادارهی امهور كشهور بها اتيها بهه آراء عمهومی
است .در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،توجه به آراء مردم به عنوان مهمتهرین ابهزار
اِعمال حاكمیّت مردم بیان گردیده است .در این قانون ،مینههای مشاركت ،تهدارک دیهده
شده ،كه به معنای شركت فعاالنه در حیات سیاسی است؛ حتی مشاركت سیاسی گروه ههای
مخالف هم تضمین شده است .مهمترین شهیوه تضهمین حه مشهاركت سیاسهی گهروهههای
مخالف ،تشيیل و تقویت احزا سیاسی است .البته احهزا سیاسهی شهرایطی دارنهد؛ مهثالً
مطاب با اصل بیست و ششم نباید موا ین اسالمی و اساا جمهوری اسالمی را نقض كنند.
قانون اساسهی جمههوری اسهالمی ایهران در چنهدین اصهل ا نقهش سها ندهی مهردم در
ادارهی امور جامعه سخن به میان آورده است .در ایهن اصهول ،بهه مشهاركت شههروندان در
تصمیم گیریها و تعیین سرنوشت در عرصه های مختلف اشاره شهده اسهت .ا جملههی ایهن
 .امام خمینی "ره" در این خصوص فرمودهاند...« :حفظ نظهام یيهی ا واجبهات شهرعیه و عقلیهه اسهت كهه نظهام بایهد
محفوظ باشد».
 .آیه سوره مائده بر این امر داللت دارد...« :تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَ التَقْوى...؛  ...و (همواره) در راه نیيى و پرهیزگارى بها
هم تعاون كنید.»...
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 .3پیامبر اكرم در حدیثی می فرمایند« :هركس صب كند در حالی كه به امر مربوط به مسلمانان اهمیهت ندههد ،مسهلمان
نیست».

اصول میتوان اصل ششم را نام برد كه حاكمیّت مردم و ضرورت مشهاركت شههروندان در
مدیریت سیاسی جامعه تركید شده است .اصل پنجاه و ششم نیز گویای آن است كهه انسهان
بر سرنوشت خویش مسلط است و بر «حاكمیّت مردم» داللت دارد ،اما خاسهتگاه حاكمیّهت

است – ریشه دارد .این ح به دو شیوهی مستقیم و غیرمستقیم قابلاِعمال است.
 .2-2آزادی در قانون اساسی ایران

آ ادی در تفسیر اسالمی به معنای فراهمبودنِ اميانات ال م برای بهرهمندشهدنِ ملهت ا
حقوق حقّهی خود است تا هریك بتوانند ا آن ح بهرهمند شوند؛ معنای آیهی  57سوره
بقره نیز همین است (عباسیسرمدی و رهبرقاضی .) : 339 ،شههید مطههری بها اشهاره بهه
حيومت حضرت علهی (ع) نوشهته اسهت« :امیرالمهؤمنین (ع) بها خهوارج در منتههای درجهه
آ ادی و دموكراسی رفتار كرد( »...به نقل ا  :عبدالی و خضرسوری .) 9 : 395 ،آ ادی بهه
عنوان یيی ا محورهای اصلی انقال اسالمی بوده است ،ایهن ههد در شهمار «اسهتقالل،
آ ادی ،جمهههوری اسههالمی» پههس ا پی هرو ی انقههال در قههانون اساس هی تجل هی یافههت .در
مقدمهی قانون اساسی آمده است كه «قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه اسهتبداد فيهری
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ملت در حقوق اساسی ،خاستگاهی الهی اسهت .حه حاكمیّهت ملهت ،در «اصهل كرامهت و
شرافت ذاتی انسان»  -كه دارای عقل و اراده برای بر عهده گهرفتن نقهش ههای مههم جامعهه



و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشهد و در خهط گسسهتن ا سیسهتم اسهتبدادی و سهپردن
سرنوشت مردم به دست خودشان تالش میكند»؛ بنابراین میتوان دریافت كه قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران به حقوق و آ ادیهای اساسی مردم توجه كهرده و بهه همهین علهت
است كه یك فصل ا این قانون به حقوق ملّت اختصاص داده شده اسهت( .مهرادی: 394 ،
) 2
به عقیدهی امام خمینی (ره) ،آ ادی ،ا اصول اولیه و حقوق طبیعی بشر به شمار میرود
كه ار ش ندگی به آ ادی انسانها مربوط است« :اول چیزی كه برای انسان هست ،آ ادی
در بیان و آ ادی در تعیین سرنوشت است» .آ ادی در اندیشهی امام خمینی (ره) ح اسهت،
نه ار ش .معنای ار شیبودنِ آ ادی آن است كه نظر به آ ار مطلهوبی كهه آ ادبهودنِ انسهان
دارد باید ا آن دفاع كرد (پورفرد .) 33 : 333 ،امام ،آ ادی را مشهروط بهه تهرمین قهوانین

« .لَا إكرَاهَ فِی الدِّینِ؛ در دین ،هیچ اكراه و اجباری نیست».
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اسالم و قانون اساسی میدانست و ا این طری الزام اجرای آن را متذكّر میشد« :آ ادیهها
در حدود قوانین مقدا اسالم و قانون اساسی به بهترین وجه ترمین شود» (شهاهعلهی: 39 ،
 ) 5و به همین جهت ،آ ادی در قانون اساسهی مطله نیسهت؛ یهرا قهرآن كهریم نتیجههی
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آ ادی بیحدوحصر را انتشار فساد و تبهياری میداند .بر همین اسهاا ،اسهتفاده ا آ ادی
و حدودی كه هنجارها و ار ش های متعالی جامعه مخدوش نشهود و راه را بهرای اسهتفادهی
دیگران ا حقوقشان مسدود نيند مورد تركید قانون اساسی جمهوری اسهالمی ایهران اسهت
(ابراهیمی .)44 : 392 ،در تریید این مطلب ،قاعدهی الضرر نیز در این مورد صدق میكند.
اجماع فقهای امامیه بر حجیت این قاعده ابت است و علمای عامه نیز آن را در كتب روایی
معتبر خود درج كردهاند( .بهشتیفر)4 : 322 ،
در اصول متعددی ا قانون اساسی ا جمله اصل چهلهم تركیهد شهده اسهت؛ «ههیچكهس
نمیتواند اعمال ح خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجهاو بهه منهافع عمهومی قهرار دههد».
بنابراین تضمین حقوق و آ ادیها را نباید به معنهای مطله بهودن آن در نظهر گرفهت .قهانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران بر اساا منابع دینی ،حقوق مسلّم و ضروری آحهاد ملهت را
به رسمیت شناخته و بر استیفاء آن تصری كرده اسهت .فصهل سهوم ،حقهوق ملهت و آ ادی
افراد را تا آنجا كه برای حقوق و آ ادیهای دیگهران یانبهار نباشهد ،گسهترش داده اسهت.
ترمین آ ادیهای مدنی و سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران ا اصهول پذیرفتهه شهدهی
این نظام و مردم است .در مقدمهی قانون اساسی تركید شده اسهت «پیهروی ا اصهول چنهین
قانونی كه آ ادی و كرامت ابنای بشهر را سهرلوحه اههدا خهود دانسهتند» .در واقهع ،مقهننِ
اساسی هد ا تدوین قانون را ترمین آ ادی و كرامت انسانی دانسته و در راسهتای تضهمین
آ ادی تصری كرده است «ال م است كه امت مسلمان با انتخا مسئوالن كاردان و مهؤمن
و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعاالنه در ساختن جامعه اسالمی مشهاركت جوینهد» .بهه
سخن دیگر ،هم انتخا مسئوالن و هم نظارت بر كار آنها را وریفهی مهردم و راههی بهرای
تحق آ ادیها میداند.
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 .آیات  2تا

سوره فجر بر این امر داللت میكند« :وَفِرْعَوْنَ ذِی األوْتَادِ ﴿ ﴾ 2الَذِینَ طَغَوْا فِهی الْهبِالدِ ﴿ ﴾ فَهرَكْثَرُوا

فِیهَا الْفَسَادَ ﴿ ﴾».

 .3-2برابری

اصل برابری اقتضا میكند كهه افهراد در مقابهل قهانون برابهر باشهند و قهوانین بههصهورت



یيسان در مورد همهی آنها اجرا شود .حمایهت و تسّهری یيسهان قهانون بهه اعضهای جامعهه

قوی و ضعیف ،فرمانروا و فرمانبردار ،عر و عجم ،سیاه وسفید ،قریب و بعیهد و ...در برابهر
قانون برابرند .بهكاربردن واژهی «النّاا» در برخی آیات قرآن بهه معنهای اجهرای عادالنههی
قانون در بین همهی مردم است (اخالقی .) 3 : 339 ،آیه  3سوره حجرات تصری كرده
است« :ای مردم! ما شما را ا یهك مهرد و ن آفریهدیم و ملهت هها و قبیلهه هها قهراردادیم تها
یيدیگر را بشناسید .بیتردید گرامیترین شما نزد خدا پرهیزكارترین شماست .»...آشهيار
است در ميتب اسالم ،منشر برابری انسانها قدر جامع مشترک حقیقی آنهها اسهت و ا نظهر
اسالم ،آحاد بشر ا نوع واحدی بوده و ماهیت همسانی دارند( .بهشتیفر)35 : 322 ،
اصل بیستم قانون اساسی نیز تصری داشته اسهت «تمهامی افهراد ملهت اعهم ا ن و مهرد
یيسان در حمایت قانون قرار دارند و ا همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصهادی ،اجتمهاعی و
فرهنگی با رعایت موا ین اسالم برخوردارند» .همینین مطاب با اصل یيصد و هفهتم «رهبهر
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بدون لحاظ موقعیت اجتماعی و سیاسی آنها مبنای اصل برابری در مقابل قانون است (تقهی-
اده و كریم اده شریفآباد )34 : 39 ،ا نظر نظهام سیاسهی اسهالم ،همههی مهردم اعهم ا

نیز در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است».
 .4-2كثرتگرایی و چندگانگی سياسی

اگر احزا در نظام سیاسی اسالم ،پذیرای آمو ههای توصیفی و توصیهای اسالم باشهند
و درصدد تحق اهدا و مصال اسالم و مسلمین برنامهریزی كنند با اسالم تعار ،ندارند
(خسههروپناه .) 99 : 332 ،اسههالم ضههمن دعههوت بههه اتحههاد ،یيپههارچگی و همههدلی اسههاا
محيمی را برای همياری و تعاون اجتماعی پیریزی كرده اسهت كهه در آن ،بهه هميهاری
جمعی توجه شده اسهت .طبه آیههی ( ) سهوره مائهده اسهاا هميهاری اعضهای جامعهه،
انجمنها و اتحادیهها و  ...همانا تقوای الهی است .ا نظر اسالم ،هر بنایی بر غیر تقوای الهی
بنیان نهاده شود نمیتواند نتایج سا ندهای در پی داشته باشد.

«یَرایُهَا النَاا إنَا خَلَقنَيُم ِمّن ذَكَرٍ وَاُنثَی وَ جَعَلنَيُم شُعوبًا وَ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إنَ أكرَمَيُم عِنداهللِ أتقَئيُم.»...
 ...« .وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَ التَقْوى وَ ال تَعاوَنُوا عَلَهى الْهِِ ْمِ وَ الْعهدْوانِ...؛ و (همهواره) در راه نیيهى و پرهیزگهارى بها ههم
تعاون كنید و (هرگز) در راه گناه و تعدّى هميارى ننمائید.»...
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پیدایش احزا سیاسهی بها تفيهرات گونهاگون ،انبهوهی ا شهیوه ههای مامهداری را در
معر ،دیهد همگهان قهرار داده اسهت .مقدمههی قهانون اساسهی در ابتهدای تشهری نحهوهی
شيل گیری قانون اساسهی و جمههوری اسهالمی ایهران ا نقهش نهضهتهها یهادكرده اسهت.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نهضت ضداستبدادیِ مشروطه و ملیشدن صنعت نفت با «نهضت اصهیل ميتبهی و اسهالمی»
حضرت امام خمینی (ره) پیوند خورد و انقال اسالمی ایران را محق ساخت (تیال: 339 ،
 .)99ا آنجا كه نظام سیاسی كشور ،ا نوع جمهوری اسالمی است ،رقابت احهزا سیاسهی
در محدودهی شرایطی است كه باید با موجودیت نظام و شرایط اسهالمی هماهنهگ باشهند؛
بدین ترتیب در كشور ایران كثرتگرایی مقید و محدود به نظر میرسد و با كثهرتگرایهیِ
موردپذیرش دموكراسیههای آ اد تفهاوت اصهولی دارد (هاشهمی ، 33 ،ج  .)323 :اصهل
بیست و ششم قانون اساسی در این خصوص بیان میدارد« :احزا  ،جمعیتها ،انجمهنههای
سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده آ ادند ،مشروط به این
كه اصول استقالل ،آ ادی ،وحدت ملهی ،مهوا ین اسهالمی و اسهاا جمههوری اسهالمی را
نقض نينند.»...
 .5-2تفكيک قوا و توزیع قدرت

یيی ا مؤلفههای نظام مردمساالر دینی ،تفيیك قوا به عنوان یك روش موف عقالیهی
است كه موفقیت آن در دنیا در حد قابل قبولی به ا بات رسیده اسهت (فاضهلی.)53 : 392 ،
اسالم ،با عدم تمركز قدرت مخالفت نهدارد ،بليهه تمركهز قهدرت در دسهت كسهی كهه در
معر ،خطا و اشتباه است را برخال عقل میداند.
هرچند قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،نظام تفيیك قوا را پذیرفتهه اسهت امها در
آن ،یك تفاوت بار مشهود است؛ در نظام كالسهیك تفيیهك قهوا ،قهدرتی مهافوق قهوای
سه گانه وجهود نهدارد و قهوا ،قهدرت یيهدیگر را جههت جلهوگیری ا سوءاسهتفاده تعهدیل
میكنند اما به موجب اصل پنجاه و هفتم ،این قوا « یهر نظهر والیهت مطلقههی امهر و امامهت
امت ...اِعمال میگردند» .این نظارت ناشی ا والیت فقیه در مان غیبت ولیعصر (عهج) بهه
عنوان یيی ا اصول بنیادی نظام میباشد .منظور ا والیت امر و امامت امهت ،حاكمیّهت ا
طری رهبری است كه در راهر امر ،اقتدار وسیع رهبری موجب تمركز قدرت شهده اسهت،
اما درعین حال موضعگیری قانون اساسی در بند ( )7اصل سوم در مورد محو اسهتبداد ،و در
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اصول یيصد و یا دهم ،یيصد و چههل و دوم و مهدلول ذیهل اصهل یيصهد و هفهتم قهانون
اساسی كه در مورد شیوههای نظارتی كه بر مقام رهبری مقرر شهده ،حهاوی نيهات نظهارتی

است كه هد

اصلی تفيیك قوا  -یعنی محو استبداد و تضمین آ ادیهای مهردم  -مهورد

توجه قرار گرفته است (هاشمی ، 337 ،ج .)3-2 :
ا یكسو ،در خصوص محدودیت مدّت تصهدی و ادواریبهودنِ مشهاغل كهه یيهی ا

سوم در مورد مجلس شورای اسالمی است؛ اما راجع بهه رهبهری مطهاب بها اصهل یيصهد و
یا دهم ،رهبر در صورتی كه در انجام ورایف خود بر اساا اصول قانون اساسی ،شرایط و
صفات رهبری را ا دست بدهد توسط مجلس خبرگهان قابهل عهزل اسهت .ا سهوی دیگهر،
فصل پنجم قانون اساسی به عنوان «ح حاكمیّت ملّت و قوای ناشی ا آن» اختصهاص یافتهه
است و به تصری قانونگذار اساسی ،حاكمیّتِ مردم در سه قوه عینیّت مییابهد؛ بهه عبهارت
دیگر ،قانون اساسی تنها سه قوه را برای تجلّی حاكمیّتِ مردم بههرسهمیتشهناختهاسهت و ا
قوه چهارم و یا هیچ نهاد دیگری سخنی بهه میهان نیهاورده اسهت .بهر همهین اسهاا ،بهه نظهر
میرسد حاكمیّتِ مردم منحصراً در چهارچو سه قوه تبیین شده است و عبارت ذیل اصهل
پنجاه و هفتم قانون اساسی منحصراً ا جهت نظارت شرعی رهبر بر قوا مقرر شده است .این
ویژگی ،برآمده ا مبانی دینی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.
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مهمترین بایستههای تو یع خردمندانهی قدرت است ،در برخی موارد مشخص شهده اسهت؛
اصل یيصد و چهاردهم در مورد محدودیت دورهی ریاسهت جمههوری و اصهل شصهت و



 .6-2حكومت اكثریت و احترام به حقوق اقليت

امرو ه حقوق اقلیتها مورد توجه حيومتهاست؛ چه ،حمایهت ا اشهخاص متعله بهه
گروه های اقلیت ،اساساً به نفع گروه اكثریت است (ابراهیمیان .) 4 : 39 ،یيی ا دالیهل
اعتبار اكثریت در اسالم ،ار ش اكثریت در فقه اسالمی است؛ بدینگونه كه اگهر در فههم و
استنباط حيمی ا احيام اسالمی ،اختال نظری پیش آید و ادلههی طهرفین یيسهان باشهد،
در آنجا كه قول اكثر علما به طرفی باشد ،ترجی به آن طر داده میشهود ،و بههاصهطالح،
فتوای مشهور را بر غیر مشهور مقهدّم مهیدارنهد كهه همهان تقهدم اكثریهت بهر اقلیهت اسهت
(آ ادبخت .)7 : 333 ،در نظام اسالمی به دو شهيل رأی اكثریهت محتهرم و معتبهر اسهت؛
یيی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی .كسانی كهه خهود توانهایی
تشخیص قانون الهی را ندارند ،قانونشناسان را با رأی اكثریت تعیین میكنند .مطاب بها ایهن
برداشت ،جایگاه مردم در رابطهی آنان با دولت ،در مقام تشخیص ح و تعیین مجری حه
است كه منوط به آگاهی و رشد فيری شهروندان اسهت (محسهنی و عبهدالهی.)37 : 39 ،
در بیان برخی اندیشهمندان ،كاربسهت ویهژهی رأی اكثریهت در نظهام اسهالمی «تشهخیص و
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كشف ح » است ،نه «تثبیت و تولید ح » .این امر عالوه بر آن كه بر ادلههی فهراوان شهرعی
ا جمله اصل توحید مبتنی است ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز مورد پذیرش واقهع
شده است و اصل  52گویای این امر اسهت (ملهك افضهلی اردكهانی .)35 : 39 ،در نظهام

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

جمهوری اسالمی ایران ،آنگاه كه مردم تحت تعلیم معار حقّه قهرار گیرنهد ،دیدگاهشهان
با حقیقت همراه میگردد و در این صورت ،ا نظر اكثریت كه یيهی ا ویژگهیههای نظهام
دموكراتیك است تبعیت خواهد شد( .شباننیا) 35 : 392 ،
در قرآن كریم ،مسرلهی اعتبار رأی اكثریهت بهه طهور مسهتقیم بیهان نشهده اسهت ،امها ا
مفاهیم برخی آیات مانند آیهی ( ) 59سوره آلعمران و آیهی ( ) سوره مائده میتوان به
ار ش رأی اكثریت پی برد.
 .7-2نظارت و پاسخگویی

مرحوم نائینی برای نظارت چهار مرحله را در نظر گرفته است .جالهب آن كهه ،در تمهام
این مراحل ،مردم ح نظارت دارند:
 .عصمت كه در ائمهی معصوم (ع) قابل تحق اسهت؛  .نظهارت درونهی بها عنصهر
عدالت و تقوا؛  .3در مرتبه نظارت ،معصوم یا فقیه عادل را بهه امهر حهاكم اسهالمی در نظهر
گرفته اند؛ كه البته این فر ،بركنار بودن آنان ا حيومهت اسهت؛  .4نظهارت نماینهدگان و
منتخبان ملت بر دولت (فاضلی.) 5- 4 : 392 ،
نظارت همگانی كه در آ ار اسالمی ا آن به امر به معرو و نههی ا منيهر تعبیهر شهده
است ،دارای موقعیت ممتا ی است (حیدری نراقی .)3 -32 : 333 ،به همان انهدا ه كهه در
منط اسالم ،فریضه ی امر به معرو و نهی ا منير اهمیت یادی دارد و امام صادق (ع) ا
آن به جملهی «بهما تقام الفرائض» تعبیر نموده است ،این ویژگی نسبت به دیگر ویژگیها و
مختصّات نظام اسالمی اهمیهت بیشهتری دارد .در نظهام اسهالمی ،نیرومنهدترین اههرم كنتهرل
قدرت و حفظ نظام ،نظارت عمومی است (عمید نجانی 3 : 335 ،و  ) 33كه ایهن اصهل
اسالمی ،به آن نظام ،توانایی می بخشد كه بهه صهورت مهداوم ،سهط آگهاهی ههای مهردم و
قدرت كنترل داخلی را باال ببرد ،تا حدی كهه قهدرتی بهه فسهاد كشهیده نشهود (دامهن پهاک
جامی .) 53 : 323 ،آیهی ( ) 24سوره آلعمران در مهورد یيهی ا ابزارههای نظهارت كهه
همان اصل امر به معرو و نهی ا منير است ،می فرماید« :و باید ا شما گروهی باشند كهه
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...« .وَشَاوِرْهمْ فِی الْرَمْرِ.»...
...« .أَوْفُوا بِالْعقُودِ.»...
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[همه ی مردم را] به سهوی خیهر دعهوت نماینهد و بهه كهار شایسهته وادارنهد و ا كهار ناپسهند
با دارند؛ یقیناً اینان رستگارند» .امهام خمینهی (ره) نیهز نظهارت را حه عمهومی و همگهانی
می دانست« :همه ی ملت مورف هستند كه نظارت كنند ،بر این امور نظارت كنند ،اگهر مهن
یك پایم را كج گذاشتم ملت مورف است كه بگویند پایهت را كهج گذاشهتی ،خهودت را
حفظ كن .»...در خصوص اصل پاسخگویی نیز ایشان فرمودند« :هر فردی ا افراد ملت حه
دارد كه مستقیماً در برابر سایرین ،مامدار مسلمین را استیضاح كند و ا او انتقاد نمایهد و او
باید جوا قانعكنندهای دهد ( »...پورفرد.) 92- 39 ، 333 ،
قانون اساسی برای ترسیس نهاد نظارت همگانی ،اصل هشهتم را مقهرر داشهته اسهت كهه
نظارت را صرفاً ح شهروندان نمیداند بليه تيلیهف نیهز مهیدانهد .ایهن اصهل در رابطههی
دولت و مردم با قبول نظهارت شههروندان بهر اعمهال مقامهات اجرایهی بهه شناسهایی نظهارت
همگانی میپردا د .در مورد نهادهای نظارتی ،مجلس شورای اسالمی در مقهام قانونگهذاری
مطاب اصل هفتاد و ششهم ،حه تحقیه و تفحهص در تمهام امهور كشهور را دارد .همینهین
نمایندگان مجلس در هر مهوردی مهیتواننهد ا و را یها رئهیسجمههور سهؤال كننهد ،یها در
صورت لزوم و كافینبودنِ بسهندگی بهه طهرح سهؤال ،آنهان را استیضهاح نمهوده ،و حتهی ا
سِمَت خود عزل نمایند و در مورد رئیسجمهور برای عزل به رهبری معرفی نمایند .همینین
در اصل هشتاد و چهارم ،هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و مطاب اصل شصهت و
ی
سوم ،ضمانت اجرای مسئولیتِ نماینهدگان در مقابهل ملّهت ،محهدودیتِ دورهی نماینهدگ ِ
آنان پیشبینی شده است .وانگهی ،مطاب اصل یيصدو بیست و دوم ،رئیسجمههور نیهز در
حدود ورایف و اختیارات قانونی خود در برابر ملت ،رهبر و مجلس شورای اسالمی مسئول
است؛ همینان كه بر اساا اصل یيصدو دهم ،رهبر میتوانهد رئهیسجمههور را بها در نظهر
گرفتن مصال كشور پس ا حيم دیوان عالی كشور به تخلف وی ا ورایف قهانونی ،و یها
رأی مجلس شورای اسالمی به عدمكفایت وی عزل كند .همینین محدودیت دوره ریاست
جمهوری در اصل یيصدو چهاردهم نیز نارر بر شناسهایی مسهئولیت كهارگزاران در مقابهل
ملّت است .مطاب اصل یيصد و سی و هفتم هر یك ا و را مسئول ورایف خاص خهویش
« .وَلتَيُن مِّنيُم اُمَه ُ یَدعونَ إلَی الخَیرِ وَ یَرمرُونَ بِالمَعرُو ِ وَ یَنهَونَ عَنِ المنيَرِ وَ اُولَئِكَ هم المفلِحونَ».
 .این اصل بیان میدارد كه «در جمهوری اسالمی ایران ،دعوت به خیر ،امر به معرو

و نهی ا منيهر وریفههای اسهت

همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یيدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت بهه دولهت .شهرایط و حهدود
كیفیت آن را قانون معین مهیكنهد" .والمؤمنهون و المؤمنهات بعضههم اولیهاء بعهض یهرمرون بهالمعرو

المنير"».

و ینههون عهن
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در برابر رئیسجمهور و مجلس است و در اموری كه به تصهویب هیهرت و یهران مهیرسهد،
مسئول اعمال دیگران نیهز مهیباشهد .مطهاب اصهل هشهتاد و نههم ،مجلهس شهورای اسهالمی
میتواند پس ا استیضاح و را به آنها رأی عدم اعتماد داده و آنهان را ا كهار بركنهار كنهد.
بنههابراین مسههئولیتهههای تمههامی كههارگزاران در مقابههل ملّههت و اصههل پاسههخگویی آنههان
موردشناساییِ قانون اساسی قرار گرفته است؛ منشر آن نیز بهه مبهانی دینهی منهدرج در قهانون
اساسی با میگردد.
نتيجه

در این نوشتار دو رویيرد عمده بررسی و تحلیهل شهد؛ در رویيهرد نخسهت ،حاكمیّهت
مبتنی بر دموكراسی مورد كنياش قرار گرفت و بر همهین اسهاا ،حاكمیّهتِ مهردم مسهتلزم
وجود ساختارها و مبانی دموكراتیك است كه ا طری شناسایی نماینهدگی بهه عنهوان یهك
بنیان و روش اداره كشور تحق مییابد .حاكمیّت مردم ،در ایهن رویيهرد ،ا ویژگهیههای
متعدد مانند وجود قهانون اساسهی دموكراتیهك ،حه مشهاركت همگهانی ،انتخابهات آ اد و
عادالنه ،شناسایی آ ادی به عنهوان یهك اصهل ،كثهرتگرایهی ،وجهود ابزارههای نظهارت و
پاسخگویی ،حيومت اكثریت و رعایت حقوق اقلیت برخوردار است .در رویيرد نخسهت،
فرد به ماهوَ فرد بهعنوان غایهتِ فهینفسهه مهورد تركیهد قهرار مهیگیهرد و مههمتهرین وریفهه
حيومت ،تضمین حقوق بنیادین انسهان اسهت .در ایهن رویيهرد ،ارادهی مهردم در بهاالترین
رأا قدرت سیاسی قرار گیرد و آرای مردم به عنوان منبع انحصهاری در مشهروعیتبخشهی
به نظام سیاسی و قوانین تلقی میگردد.
در رویيرد دوم ،با نوعی نظام سیاسیه دینی مواجهه هسهتیم .در گفتمهان ایهن ميتهب ،در
نظام اسالمی ،مردم سرنوشت ادارهی كشور را بهوسیلهی منتخبان خودشان در اختیار دارنهد،
اما این انتخا و اراده در سایهی موا ین و اصول اسهالمی اسهت؛ بهه نحهوی كهه حاكمیّهت
مردم با مبانی الهی-مردمی بهرسمیت شناخته شده اسهت .ررفیهتههای قابهل تهوجهی بهرای
اِعمال حاكمیّتِ مردم پیشبینی شده است كه ا جمله مهمتهرینِ آنهها «شناسهایی حاكمیّهت
مردم»« ،شناسایی نهاد انتخابات در اصل ششم به عنوان تنها ميانیسهم تولیهد قهدرت سیاسهی
معتبر»« ،شناسایی قوای سهگانهه بهه عنهوان تجلّهیِ حاكمیّهتِ مهردم»« ،برابهری تمهامی مهردم،
كارگزاران و رهبر در مقابل قانون»« ،وجهود ابزارههای نظهارت و پاسهخگویی» و «شناسهایی
نهاد امر به معرو و نهی ا منير» است .بنابراین حاكمیّتِ مردم ا ویژگیههایی برخهوردار
است كه ریشه در مبانی دینی دارد و نمایندگی با مبانی و آمهو هههای دینهی تهوأم اسهت بهه

منابع

* قرآن كریم
 آ ادبخت ،فاطمه 333 ،ش ،اكثریت و اقلیت ا منظر قهرآن و روایهت ،پایهاننامههكارشناسی ارشد ،بهراهنمای سیدرضا مؤد  ،رشته علوم قرآنی ،دانشيده الهیهات
و معار دانشگاه قم.
 ابراهیمی ،علیرضا 392 ،ش ،درسنامه قانون اساسی جمهوری اسهالمی ایهران ،بهی-چا ،قم ،آیین احمد.
 - 3ابراهیمیان ،حجتاهلل 39 ،ش ،حقوق خهاص اقلیهتههای دینهی در نظهام سیاسهی
ایران با تركید بر قانون اساسی ،فصلنامه مطالعات انقال اسالمی ،ش. 9
 - 4اخالقی ،غالمسرور 339 ،ش ،راهيارها و موانهع تحقه عهدالت در نظهام سیاسهی
اسالم ،فصلنامه كو ر معار  ،ش. 3
 - 5انصاری ،ایران 35 ،ش ،سیر تاریخی دموكراسی در دنیها و مسهائل آن در ایهران،
پایاننامه كارشناسی ارشد ،بهراهنمایی پرویز صانعی ،دانشيده حقوق دانشگاه ملی
ایران.
 - 7باباپور گل افشانی ،محمدمهدی 39 ،ش ،مبانی كالمی قهانون اساسهی جمههوری
اسالمی ایران ،فصلنامه مطالعات انقال اسالمی ،ش .3
 - 2بص هیرنیا ،غالمرضهها 33 ،ش ،نسههبت دموكراس هی و ميتههبهههای سیاس هی (دی هن،
لیبرالیسم ،سوسیالیسم ،آنارشیسم ،فاشیسم) ،چ  ،قم ،معار .
 - 3بوبیّهو ،نوربرتههو 327 ،ش ،لیبرالیسههم و دموكراسهی ،ترجمههه بابههك گلسههتان ،چ ،
تهران ،چشمه.
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نحوی كه مشاركت مردم در چهارچو اصول و ار شهای اسالمی پیریهزی شهده اسهت.
این مفهوم ا حاكمیّت برگرفته ا منشر وحی و آمو ههای دین مقدّا اسالم است.
با توجه به ویژگیهای فرهنگی ،اعتقادی ،جهانبینی و بهرهمنهدی ا سهاختار نماینهدگی
در هر دو نظام ،نه تنها حاكمیّت مردم در هر دو رویيرد قابل تحق است بليه ویژگیههای
شيلیِ مشترکِ فراوانی میان هر دو نظام قابلمشاهده است .بدیهی است دلیلی وجود نهدارد
تا اندیشه سیاسی غر  ،الگو باشد بليه هر ملّتی بها ارادهی آ اد خهود مهیتوانهد سهعادت را
تعریف كند .قانون اساسی ایران قابلیت تحق بخشیدنِ حاكمیّت واقعی مردم در چههارچو
شریعت مقدا را داراست.
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 بهشتیسرشت ،محمد؛ صهابر ،حسهین 394 ،ش ،تاریخیهه تهدوین قهانون اساسهیجمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه ژرفاپژوه ،ش و.3
 بهشتیفر ،علی 322 ،ش ،مبانی فقههی فصهل سهوم قهانون اساسهی (حقهوق ملهت)،پایان نامه كارشناسیارشد ،بهراهنمایی علینقی فقیههی ،رشهته فقهه و مبهانی حقهوق
اسالمی ،دانشيده علوم انسانی دانشگاه قم.
 بیتهام ،دیوید 339 ،ش ،دموكراسی راهنمای نوآمهو  ،ترجمهه مههدی مختهاری وهمياران ،چ  ،تهران ،مجد.
 پورفرد ،مسعود 333 ،ش ،مردمساالری دینی ،چ ،3قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگاسالمی.
 تقی اده ،جواد؛ كریم اده شهریفآبهاد ،طیبهه 39 ،ش ،اصهل برابهری و نظهارتقانونی بر اجرای انتخابات نهادههای سیاسهی ،فصهلنامه مطالعهات حقهوقی دانشهگاه
شیرا  ،ش .
 تیال ،پروانه 339 ،ش ،شهروند ،ملت و دولت مسهئول (مسهئولیت متقابهل دولهت وملت در اصل هشتم قانون اساسی) ،چ  ،تهران ،خرسندی.
 چوپانی یزدلی ،محمدرضا 33 ،ش ،بررسی نظری و تحلیلی حقوق فردی با تيیهبر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه بصیرت ،ا ، 2بیش.
 حیدرینراقی ،علهیمحمهد 333 ،ش ،امهر بهه معهرو و نههی ا منيهر ،چ  ،قهم،مهدی نراقی.
 خسروی ،حسن 332 ،ش ،حقوق انتخابات دموكراتیك (اصهول ،مبهانی و الگهویمطلو نظام انتخابات پارلمان) ،چ  ،تهران ،مجد.
 خسهروپناه ،عبدالحسهین 332 ،ش ،دوا ده پرسهش در بها اسهالم و دموكراسهی،فصلنامه كتا نقد ،ش. - 2
 دامههنپههاک جههامی ،روح الههه 323 ،ش ،آ ادی ا دیههدگاه قههرآن ،پایههاننامهههكارشناسی ارشد ،بههراهنمهایی محمهدكارم شهاكر ،رشهته علهوم قهرآن و حهدیث،
دانشيده علوم انسانی دانشگاه قم.
 دبیرنیا ،علیرضا 393 ،ش ،قدرت مؤسس؛ كاوشی در مبانی حقوق اساسی مهدرن،چ  ،تهران ،شهر دانش.
 رنی ،آستین 324 ،ش ،حيومت :آشنایی بها علهم سیاسهت ،ترجمهه لهیال سها گار،چ  ،تهران ،مركز نشر دانشگاهی.
 رهبر ،عباسعلی؛ مقدمی ،مهرداد 392،ش ،بنیان های حقوقی مردمساالری دینی درقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه مطالعات انقال اسالمی ،ش. 5
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 رشناا ،شهریار 333 ،ش ،بحهران جههانی دموكراسهی و اندیشهه مهردمسهاالریدینی در ایران ،چ  ،تهران ،سا مان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران.
 ساجدی ،امیر 339 ،ش ،موانع توسعه دموكراسی در خاورمیانه ،فصلنامه مطالعهاتسیاسی ،ش.3
 شاهعلی ،احمدرضا 39 ،ش ،آ ادی سیاسی و جمهوری اسالمی ایهران بها تركیهدبر قانون اساسی ،فصلنامه مطالعات انقال اسالمی ،ش.35
 شباننیا ،قاسهم 392 ،ش ،بسهترهای حمایهت ا حقهوق بشهر در سهاختار حيومهتاسالمی ،فصلنامه معرفت حقوقی ،ش .
 شهههرامنیها ،سیدامیرمسههعود 337 ،ش ،جهههانیشههدن و دموكراسهی در ایهران ،چ ،تهران ،انتشارات نگاه معاصر.
 طالبی ،محمدحسین 394 ،ش ،رابطه ح حاكمیّهت ،دموكراسهی و مهردمسهاالریدینی ،حيومت اسالمی ،ش .
 طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر 322 ،ش ،آ ادیهای عمهومی و حقهوق بشهر ،تههران،انتشارات دانشگاه تهران ،چ .
 عباسیسرمدی ،مهدی؛ رهبرقاضی ،محمودرضا 339 ،ش ،بررسی جامعههشهناختیدموكراسی در نظامهای مردمساالری دینی و مردمساالریهای سهيوالر ،فصهلنامه
مطالعات بسیج ،ش.42
 عبهدالی ،انیهار؛ خضرسهوری ،ایهو  395 ،ش ،راشههد الغنوشهی و مههردمسههاالریدینی ،ماهنامه پژوهش ملل ،ش .
 عزتهی ،ابوالفضههل 323 ،ش ،حيومههت مردمهی و دموكراسهی در نظههام مههذهبی وغیرمذهبی در اسالم و در نظام جمهوری اسالمی ایران ،نامه مفید ،ش. 2
 علیخانی ،علیاكبر 322 ،ش ،مشاركت سیاسی ،چ  ،تهران ،نشر سفیر. عمید نجانی ،عباسهعلی 335 ،ش ،حقهوق اساسهی ایهران ،چ  ،تههران ،انتشهاراتدانشگاه تهران.
 هههههههههههههههههههههه 39 ،ش ،حقهوق اساسهی تطبیقهی :حقهوق اساسهی كشهورهایغربی و كشورهای اسالمی ،چ  ،تهران ،نشر میزان.
 غرایاق ندی ،داود؛ پورسعید ،فر اد 335 ،ش ،نهادهای مدنی و هویت در ایهران،چ  ،تهران ،انتشارات تمدن ایرانی.
 فاضههلی ،میر احس هین 392 ،ش ،جایگههاه مههردم در نظههام سیاسهی– دین هی ا منظههرآیتاهلل نائینی و شهید صدر ،چ  ،قم ،مركز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی.
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 محسنی ،فرید؛ عبدالهی ،حسین 39 ،ش ،نقد مبانی حقوق شههروندی لیبرالهی بهاتيیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسالم ،فصلنامه دانش حقوق عمومی ،ش.7
 محمدی ،منوچهر 332 ،ش ،مهردمسهاالری دینهی در نظهام جمههوری اسهالمی یهاتئوكراسی ،فصلنامه دانشيده حقوق و علومسیاسی دانشگاه تهران ،ش.54
 مدنی ،سیدجاللالدّین 332 ،ش ،حقوق اساسی و نهادههای سیاسهی ،چ ،7تههران،نشر پایدار.
 ملكافضلی اردكانی ،محسن 39 ،ش ،ماهیهت و حيهم شهركت در انتخابهات امنظر فقه سیاسی اسالم ،فصلنامه حيومت اسالمی ،ش.4
 نادر اد ،بزر  33 ،ش ،در با دموكراسی ،تربیت ،اخالق ،سیاست (مجموعههمقاالت) ،چ  ،تهران ،چشمه.
 نادری ،امیرحسین 392 ،ش ،ح دسترسی آ ادانه به اطالعهات و اسهناد دولتهی درنظام حقوقی ایران ،پایاننامه كارشناسهیارشهد حقهوق عمهومی ،بههراهنمهایی ولهی
رستمی ،دانشيده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرا.
 نمههكدوسههت تهران هی ،حسههن 333 ،ش ،ح ه دسترس هی آ ادانههه بههه اطالعههات ودموكراسی ،فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباطجمعی ،ش.3
 نههوایی ،علههیاكبههر 39 ،ش ،الزامهههات متقابهههل حههو ه و حاكمیههت ،فصهههلنامهپژوهشهای اجتماعی اسالمی ،ش.93
 هاشمی ،سید محمد 33 ،ش ،حقوق اساسی جمهوری اسهالمی ایهران ،ج  ،چ،5تهران ،میزان.
 ههههههههههههههههههههه 337 ،ش ،حقههوق اساسهی جمهههوری اسههالمی ایهران ،ج  ،چ، 3تهران ،میزان.
 ههههههههههههههههههه 333 ،ش ،قانون اساسی و حاكمیت مردم ،فصلنامه حقوق اساسی،ش .3

49- Brennan, Jason, (2016), Against Democracy, hardcover.
50- Carl, Schmitt; Hans, Kelsen & Hermann, Heller, (1997), Legality
and Legitimacy, Oxford University, press Inc. New York.
51- Glasius, Marlies; Kaldor, Mary & Anheier, Helmut, (2005), Global
Civil Society, London, Sage.
52- Vikram, David Amar; Mark v. Tushnet, (2009), Global Perspectives
on Constitutional law, London, Sage.

23

