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 پاس داشت از جنبه تعبير مردم ساالري ديني به اين معنا كه هم بايد به مردم اهميت داد و هم بايد ساحت دين را
حقوقي مرهون انقالب / نظام سياسي  مبدعانه نيست؛ ولي شكل گيري رسمي آن به صورت يك تاريخي و نظري

نگارنده با بررسي سه تعبير .  است 1358اسالمي، رهبري امام خميني و همه پرسي دوازدهم فروردين ماه سال 
مردم ساالري غير ديني،غيرمردم ساالري ديني وغيرمردم ساالري غيرديني، بر اين باور است كه مفهوم مردم 

خي سرشت هاي گونه گون و بهره گيري هاي چند وجهي از اضالع گوناگون ساالري ديني دستامد بر آميختن بر
ر تئوري حكومت قصدي جز دسترسي به بهترين شكل زمامداري بنابراين از آن جا كه ه. انديشه هاي بشري است 

 ديني  ندارد، شبه تئوري مردم ساالري ديني، در عمل نه به جنبه دموكراتيك خود پاي بند مي ماند و نه حيثيترا 
 مسأله (نقدي از مفهوم سياست هاي كلي نظام، تفسير ابتدا به ساكن قانون اساسي . خود را به اكمال مي رساند 

 و حق تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمي، به عنوان معيار از درون متن قانون اساسي )نظارت استصوابي
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آن تحول :پاسخي در خور دهد پرسش اساسي سههرتحول بزرگ و دوران ساز نيازمند دستگاه تئوريك موجهي است كه بتواند به 
مهم چيست؟آن تحول بزرگ چگونه شكل مي گيرد؟آن تحول دوران ساز چرا بايد رخ دهد؟پرسش نوع اول به ماهيت، پرسش 

 شك نداريم كه پديده انقالب اسالمي ايران يك تحول مهم، بزرگ و .و پرسش نوع سوم به دليل مي پردازد نوع دوم به صورت
 ولي شايسته است به خوبي دقت كنيم در علوم اجتماعي ، است) و بلكه در تاريخ ايران زمين (عاصر ايران دوران ساز در تاريخ م

پديده انقالب از گروه پديده هايي است كه خود به تنهايي فصل مميز دوران پيشين و روزگار پسين محسوب مي گردد و نيازمند 
 وهم ثابت كننده وضع افي وضع پيشين اندن همزاد و همزمان هم به همين جهت انقالب ها به طرزي. ساير پديده ها نيست

تر و آرماني تر از انه  زيرا در گفتار و كردار انقالبيون اين نكته نهفته است كه وضع آتي بسي بهتر، نيكوتر، خردمند.پسين
وا ي يابند و مطالعه كننده را وضعيتي است كه اكنون عليه آن بپاخاسته ايم  و به همين دليل، انقالب ها سياق و سبكي خاص م

تنها به آن دليل كه دستگاه تئوريك پشتوانه ساز انقالب .  دارند كه به طرزي همسان به در اندازي شش پرسش مشغول شودمي
آن وضع منفور كه مي بايست :ها هم مي بايست به سه پرسش نفي گرا بپردازد و هم سه پرسش ثبوت گرا را پاسخ مكفي دهد

مقبول ناپذيرفتني ناود چيست؟آن وضع نامحبوب دور انداختني صورتاً و تاريخاً چگونه برانداخته مي شود؟آن وضع برانداخته ش
چرا نتوانست دوام يابد؟ماهيت آن وضع محبوب كه مي بايست پديد آيد چيست؟آن وضع نيكو و پذيرفتني چگونه رخنمون مي 

ا شود و پيروز گردد؟نگارنده بر اين باور است كه همه انقالب ها و  مي بايست پيدسنشود و شكل مي گيرد؟چرا آن وضع مستح
از جمله انقالب اسالمي ايران قاعدتاً نمي بايست مستثناي از طرح هر شش پرسش باشند و البته همه پرسش ها نيز معقول و در 

ي ديگر در باب انقالب اسالمي ولي مي توان با طرح يك پرسش كلّي و بنيادين به شيوه ا. خور پاسخي مكفي و مستدل هستند
سخن گفت و آن اين كه تئوري انقالب اسالمي كه منجر به پيدايي يك رخداد بزرگ و مهم شده است چيست؟ آيا پايايي 
انقالب اسالمي نيز وجهي تئوريك را مي طلبد؟ آيا تئوري پيدايي انقالب اسالمي مي تواند با تئوري پايايي انقالب اسالمي 

 يا اصالً مي تواند ميان آن دو هيچ پيوندي برقرار نباشد و آن دو از همديگر مجزا باشند و هر كدام راه خود را همپيوند باشد؟
خ، همجنس و همشكل نسوند باشد آيا لزوماً مي بايست همبپيمايند؟ اگر تئوري منجر به پيدايي با تئوري موجه ساز پايايي همپي

ايي از همديگر مجزا باشند آيا اصالً مي توان گفت نوع نظام و وضع برآمده از انقالب هم باشند؟ اگر هر دو تئوري پيدايي و پاي
 دامن گستر شده با آن چه كه در پيش از پيروزي قول آن مي گفته شده است متفاوت از آب درآمده اند؟ ،كه پس از پيروزي

. س استدالل هاي خود را فراهم مي آورد مفروض و فرضيه خود را طرح مي كند و سپ،نگارنده در مقام پاسخ به پرسش ها
مفروضه اساسي آن است كه تئوري هاي پيدايي و پايايي انقالب ها قاعدتاً همجنس و همپيوند هستند و هر آن چه از جنبه 
. سلبي براي تخريب وضع پيشين گفته مي شود دقيقاً همان است كه از جنبه ايجابي براي تأسيس وضع پسين قول داده مي شود

 به ، از ديگر سو را؛سو نفي مي كنند ظلم، فساد، ستم، نابرابري، خفقان، يغما از يك الب ها عبارت از بيانيه هاي دوگانه اندانق
 آزادي و صالح و برابري و برادري و توزيع و عدل از جمله گفتار و كردار ثبوتي پناه مي آورند و قول و قرارهايي را ساز مي كنند

در روند منجر به پيدايي انقالب اسالمي دستگاه تئوريك انقالبيون پيشرو و پيروز در كنار هم  است كه فرضيه نگارنده آن .را
 صرف نظر از تفاوت (نجواژه علوم اجتماعي گاز همه مفاهيم موجود در : وجهي ملغمه اي، مختلط و التقاطي بر ساخته بوده است

رايي در بهره گيري از واژگان و مفاهيم مبتني بر عدم شناخت و نيز مصرف گ.  بهره گيري شده است)ها  هاي بنيادين ميان آن
اصرار بر گزينش گري جنبه هاي مثبت همه . روشن نكردن مرزهاي جداكننده تمدني و فرهنگي واژگان و مفاهيم بوده است

ي توانند قدرت آفرين و ها تنها به صرف آن كه م  بدون در نظر گرفتن ناهمانندي هاي بنيادي ميان آن(نظريه ها و مفاهيم 
مطابق با . سبب وضع آميزش ناهمگون واژه ها، مفاهيم و نظريه هاي از بن متفاوت با همديگر شده است)موجد حركت باشند

 نيز دو دستگاهي است زيرا نكته مستتر در مفروضه و پاره نخست فرضيه را اكنون مي توان  ساختار اين مكتوب، فرضيه نگارنده
 باز هم دستگاه تئوريك و موجه ،در روند منجر به پايايي انقالب اسالمي و نظام برآمده از آن:دوم فرضيه نگاشتبه عنوان پاره 

ساز وضع پسيني، ملغمه اي، مختلط و التقاطي شده و توان نظري و عملي انقالبيون را براي تداوم و ديرپايي حكومتگري و 
پاره نخست فرضيه را به انديشه انقالب اسالمي و پاره دوم فرضيه را به .ت و بلكه از بين برده اس داده كاهش،زمامداري ناب

: 1378ذوعلم، (از اين كه معتقد شويم خداوند انقالب اسالمي را پيروز كرد . انديشه مردم  ساالري ديني مختص گردانيده ايم
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جيه كنيم؛ وانگهي تقليل گرايانه هم عمل در مي گذريم زيرا قاعدتاً در اين مكتوب نمي توانيم استدالل پذيري آن را تو) 85
حقيقت، ( رهبري مذهبي متجلي در شخصيت فرهمند ،نمي كنيم و نمي گوييم كه مهم ترين عامل در پيروزي انقالب اسالمي

بوده است زيرا آن را نوعي ناديده انگاري نسبت به درهم آميختن بسياري از پديدارهاي اجتماعي در وقوع انقالب ) 41: 1378
اما به عباراتي ديگر دقت مي كنيم و سپس نقبي به گذشته خواهيم زد و وضع كنوني را به زعم خود . سالمي تلقي مي كنيما

 بر جمهوري اسالمي متناسب با شرايط ايران و براي يك مبتني تلقي چنين بوده است كه نظام ،از يك سو. تحليل خواهيم كرد
 بوده است پديد  بناو دائمي و پايدار نيست زيرا آن چه كه) 20: 1377يني بهشتي، حس(مقطع زماني در خور مالحظه ارائه شده 

 شكل ، ولي چون اين عنوان براي توده مردم ناآشنا بوده؛آيد نظام امت و امامت بوده كه بر تشيع راستين استوار مي شده است
 مكتبي و متعهد است و همه ،م سياسياين نظا) 15 همان، (.حكومت اسالمي و سپس جمهوري اسالمي پيشنهاد شده است

در ميان عامه .  و از قلّه اي سرازير مي شود كه امام در آن نقش اعالء داردسنتاصول عقيدتي و عملي آن براساس كتاب و 
 ها كه حول اين مكتب جمع شوند از تقدم و اولويت خاص برخوردارند و هر كس به آن دل نبندد كال مي تواند به درون مردم آن

گرچه بنا برقولي اعطاي نقش انحصاري به علماء و پذيرش اقتدار ) 19 و 16 و 15 همان، (.نظام سياسي مكتبي و متعهد نيايد
محدود مردمي با تشيع، تاريخ و عرف سازگاري دارد و اصوالً تشيع جنبشي خاص است كه در آن نظر اكثريت لزوماً درست 

پرسش مهم تر آن است كه در نهايت هنگامي كه ما از يك نظريه خاص ولي ) 205: 1379فارسون و مشايخي، (نيست 
منشأ و :ها را پاسخ دهيم سياسي با هر نام و عنواني سخن به ميان مي آوريم پرسش هايي مطرح مي شود كه ناچار بايد آن

 كه با عنوان  و مبناي نظم سياسي خاصيأمبناي نظم سياسي چيست؟چرا من بايد از نظم سياسي خاصي اطاعت كنم؟منش
 و نيز مردم ساالري ديني  به عنوان عبارت مؤخر  طرح شده است چيست؟آيا مردم  به عنوان عبارت مقدمجمهوري اسالمي 

ساالري ديني ماهيتاً ، صورتاً و دليالً با مفهوم جمهوري اسالمي يكسان است و يا مي توان از ناهمساني، برتري، فروتري، 
سخن گفت؟چرا من بايد از اين نظم سياسي خاص  يعني جمهوري اسالمي و مردم ساالري ديني  كهتري و مهتري ميان آن دو 

 مبتني بر جمهوري اسالمي يا مردم ساالري ديني از كجا و از كدام منبع يت يا توجيه پيدايي نخستين حكومتاطاعت كنم؟حقان
 حقوقي برآمده از درون مايه /كارآمدي نظام سياسي است؟چگونه جمهوري اسالمي يا مردم ساالري ديني مي تواند مقبوليت يا 

 فرد ( ظهور برساند؟مبناي كردارهاي سياسي و مبناي شناسايي حق و تكليف در تعامالت چهارگانه فرد و دولت منصهخود را به 
م ساالري ديني كجاست  قانونيت در جمهوري اسالمي يا در مردأ و مبنا و منش)با فرد، فرد با دولت، دولت با فرد، دولت با دولت 

و چگونه به آن دست يافته مي شود؟چگونه مي خواهيم به باز آفريني و باز توليد پيوسته، روز آمد و بهنگام بنياد هژمونيك 
ساخت دو جايگاهي دولت مبتني بر مردم ساالري ديني بپردازيم؟از چه طريقي مي خواهيم به فربه سازي تئوريك و پراتيك 

پيوستگي دستگاهمند و متعادل سه وجه حقانيت،  ، از كدامين منبع غير متعارضاسي دو جايگاهي بپردازيم؟حقانيت يك نظام سي
 در يك نظريه دو جايگاهي  را) يك ساخت فرمانروايانه مي شوندماناييكه هر سه با هم منجر به ديرپايي و (مقبوليت و قانونيت 
بستاني ميان سه پرسش مهم حكومتگرانه را در يك نظريه / ني بده همگونگي آونگ وار و يا همسا چگونه تغذيه مي كنيم؟

 كدام از دو جايگاه به معاني نازل خود فرو نيفتند؟  زمينه سازي و فراهم مي كنيم به طرزي كه هيچ،تلفيق گرا و دو تكه
 دموكراسي و دين و دموكراسي )يك

منجز اثبات كنند آن وضعي را كه سرگرم براندازي اش هستند همه انقالب ها زماني به پيروزي مي رسند كه بتوانند به نحوي 
حالتي ناپسند و نپذيرفتني دارد ولي تنها هنگامي مي توانند ادعا كنند كه به پيروزي مطلق رسيده اند كه بتوانند از موضع ثبوت و 

اسالمي ايران نيز چنين است زيرا انقالب . ايجاب همگان را به وضع و حالتي جذب كنند كه آن وضع، پسنديده و پذيرفتني باشد
در براندازي سلطنت، انقالبيون گام هاي متعدد برداشتند و سرانجام كامياب شدند ولي پيروزي شان تكميل نشد تا آن كه همه 

 نشان داد كه بديل سلطنت مشروطه، نظامي است به نام جمهوري اسالمي كه هم مي 1358پرسي دهم و يازدهم فررودين 
دين و مذهب پاس داشته شود و هم تمايل دارد كه مردم به نحو احسن در تعيين سرنوشت و تغيير سرنوشت خواهد حريم 

شمايل اين جمهوري اسالمي نو پيدا در متني بود كه قانون اساسي جمهوري . خويش به نحوي مداخله جويانه دخالت كنند
ون اساسي افزون بر حضور قواي سه گانه و اذعان به در اين قان. اسالمي نام گرفت و جايگزين قانون اساسي مشروطه شد
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 ولي مهم تر آن كه ،ها، از نهاد رهبري و واليت فقيه و نيز شوراي نگهبان نام به ميان آمد كه تازگي فراوان داشت تفكيك آن
مًال مذهبي با  پيدايي يك قانون اساسي كا، د نهاييتماميت شريعت و دين و مذهب بر متن قانون اساسي چيره شد و دستاور

عناصري چون توحيد و عدل و معاد، امامت و رهبري، اجتهاد مستمر و انطباق كليه قوانين و مقررات با شرع و موازين اسالمي 
 ديني داشت  و مي خواست كه شريعت برپيكره زمامدارنه تمحصول انقالب اسالمي عبارت از دستاوردي بود كه هم مدعيا. شد

 و هم ادعاهاي دموكراتيك در مي افكندومي خواست كه اثبات كند پياده سازي موازين شرعي و ؛كشور كامالً مسلط باشد
تلفيق دو جايگاه و گزينش نيكويي هاي نظريه . اسالمي از طريق ساز و كارها و ساختكارهاي دموكراتيك ممكن و ميسور است  

انقالب اسالمي بود كه هم مي خواست شيعي بماند و هم  نظريه مطابقدموكراتيك و امتزاج آن با دكترين شيعي امامت، البته 
در باب دموكراسي سخن بسيار است و اين واژه محبوب القلوب بسيار كساني است كه متوجه .چهره دموكراتيك داشته باشد

اي از گروهي آن را كشكول جادويي مي نامند كه با كمي دستكاري مي تواند هر مجموعه . مدعيات و پيامدهاي آن نمي شوند
گروهي آن را واهي مي نامند و قوت و ضعف و دوام آن را ناشي از همين صفت مي ) 137: 1374رني ،  (.واقعيات را حمل كند

 .هاي سوفيستيك و فيلوسوفيك تلقي مي كنند گروهي آن را پديد آورنده همزمان ديدگاه )96: 1381العروي ،  (.دانند
 .گاه تاريخ نگارانه مي سنجند و تنها به بررسي پروسه تاريخي آن اكتفا مي كنندگروهي آن را در ديد)15: 1382برناردي، (
برخي هم تالش كرده اند دموكراسي را در صورت بندي تاريخي مدرنيته در حوزه سياست و نظام ) كل كتاب: 1380فونتانا، (

و هم منشأ نوميدي هاي تلخ شده است تلقي كنند كه هم منبع توقعات و انتظارات بزرگ ) 181: 1379نوذري، (سياسي جديد 
و به همين دليل بعض كسان خواسته اند كه دموكراسي را با پيشرفت اخالقي يا فكري و عقلي پيوند دهند و همين آمال سبب 

برخي مباني فكري . شده است)350 / 349: 1379گيدنز، (ساز پيدايش نظريه هايي قوياً هنجاري در باب دموكراسي 
يند دراز مدت مبارزه براي ايجاد حكومت دموكراتيك تكوين يافته اند آ اصولي استوار ساخته اند كه در طي فردموكراسي را بر

اصالت برابري مدني، اصالت رضايت و قبول عامه، خود مختاري فرد، ،مانند ليبراليسم، نسبي گرايي، پراگماتيسم، اصالت قرار داد
برخي به نحوي پوزيتيويستي نگاه ) 47 / 19: 1380بشيريه،  (. و حقوق بشرقانون و قانون گرايي، شهروندي، حاكميت مردم

كرده و معتقد شده اند كه دموكراسي فراهم آورنده فرصت هايي براي مشاركت واقعي، رأي برابر، كسب ادراك واضح از فضاي 
مقامات منتخب، انتخابات آزاد، عمومي جامعه و اعمال كنترل نهايي بر دستور كار عمومي اجتماع است كه خود را از طريق 

عده . گسترش مي دهد) 105 و 48: 1378دال، (منصفانه و مكرر، آزادي بيان، منابع بديل اطالع رساني و تشكالت مستقل 
 . دانسته اند) نمي توان حق رأي دموكراتيك را حتي با آراء عمومي حذف كرد (اي آن را سياست انتخاب همه چيز االّ يك چيز 

برخي دموكراسي را شكلي از قدرت مردمي و سياست دانسته اند كه در آن شهروندان عهده دار خود ) 65: 1379ن، فرسو مك(
گرداني و خود سامان بخشي مي شوند و وسيله اي دانسته اند كه با آن به تصميم گيري كمك مي شود و قدرت به كساني كه 

برخي الزمه . اعطاء مي گردد) 247: 1381اسكينر، (مي شوند گونه اي دوره اي براي مقام هاي خاص انتخاب       به 
هاي عمل كردن را پيشنهاد دهند و نيز آزاد باشند  دموكراسي را آن دانسته اند كه شهروندانش آزاد باشند كه شقوق گوناگون راه

 .ر گرفته اند مخالفت ورزندهايي كه در معرض رسيدگي و گزينش اجتماعي قرا تا با نامزدها يا خط مشي ها يا حزب ها و گروه
وجود ) 16: 1369هلد، (برخي معتقد شده اند كه در نظريه دموكراتيك طيفي از آراء و عقايد ) 186 و 185: 1373كوهن ، (

همه بايد حكومت كنند و همه بايد در قانونگذاري و تصميم گيري و اجراي قوانين و : دارد كه البته بنياد آن حول يك محور است
حكومتگران .همه بايد شخصاً در تصميم گيري هاي مهم مربوط به خط مشي كلي دخيل باشند.مور حكومت دخيل باشنداداره ا

بايد در مقابل حكومت شوندگان پاسخگو باشند يعني فرمانروايان بايد اعمال خود را براي فرمانبران توجيه كنند و فرمانبران بايد 
حكومتگران بايد توسط .ن بايد در مقابل نمايندگان حكومت شوندگان پاسخگو باشندحكومتگرا.ها را كنار بگذارند بتوانند آن

حكومتگران بايد به نفع .حكومتگران بايد توسط نمايندگان حكومت شوندگان انتخاب شوند.حكومت شوندگان انتخاب شوند
مي توان به دموكراسي از جنبه گرچه طيف وسيعي از آراء و عقايد وجود دارد كه نشان مي دهد .حكومت شوندگان عمل كنند

دموكراسي مانند آزادي يا برابري در :هاي گوناگون توجه كرد ولي هر معنا و هر كاربردي را حق نداريم بر آن تحميل كنيم
. حقيقت اصطالحي است با رشته اي يگانه از معنا كه در تمام كاربردها و تفسيرهاي متنوعي كه از اين واژه مي شود نهفته است
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 اما آن چنان نامشخص نيست كه .هسته معنايي ضرورتا چنان عام و نامشخص است كه چنين تنوعي را ممكن مي سازداين 
در ريشه تمام تعاريف دموكراسي هر چند هم نامشخص و پيچيده . اجازه دهد هر معناي دلبخواهي به اين واژه نسبت داده شود

: 1379آربالستر، . (آن قدرت و شايد اقتدار نيز متكي بر مردم استباشند ايده قدرت جمعي و وضعيتي نهفته است كه در 
برابر  اسالمي  بود كه پس از چند سال يكاما به هر جهت گزينه مختار در دوران پس از پيروزي انقالب اسالمي، جمهوري )23

كيب و تلفيق دين و دموكراسي، در باب تر. نهاد جديدتر با عنوان مردم ساالري ديني اختراع شد و مورد استفاده قرار گرفت
امروزه ،آراء و اقوال دين گرايانه و انديشه و عمل دموكراتيك اسالم و دموكراسي، شيعه و دموكراسي، توافق يا تباين ذاتي ميان

رد به ناچار و با توجه به بن مايه قانون اساسي جمهوري اسالمي كه هم مي خواهد دموكراتيك و مردم پسند باشد و هم تمايل دا
اين گوناگوني مناظر نشانگر آن است كه . نه و شرع پسند تلقي گردد آراء و انديشه هاي گوناگوني در كشور رواج يافته استينامتد

صاحب نظران دلبسته به هر دو مقوله اند و غير از دلبستگي نوعي ناچاري نيز آنان را به اين سو سوق داده است كه مي بايست 
خالصه اي از اين آراء به . اگري باشد ين و دموكراسي نه از باب تنافر بلكه از باب تالقي هاي اما و دبابمضمون سخنانشان در 

اداره كل امور . (خبرگان قانون اساسي مجموعاً در قالب دموكراسي متعهد به جمهوري اسالمي نظر نداشته اند:شرح زير است
ليبراليسم و اومانيسم و سكوالريسم است و ايرادها و اشكال برخي معتقدند دموكراسي زاييده ) 251 /195: 1364فرهنگي، 

. هاي بسيار دارد و اسالم دين معيارها و ضوابط راستين است و نمي تواند حكومتگري اصل اكثريت را بپذيرد و به اباحه تن دهد
انند كه از آن به دليل برخي جمهوري اسالمي را يك تأسيس مردم ساالر و دموكراتيك مي د )80 / 74: 1379جوان آراسته،(

برخي معتقدند اعتقاد به  )86 / 85: 1378هاشمي،. (اعتقاد اكثريت مردم نبايستي وجود يك دموكراسي ليبرال را انتظار داشت
سطويي است زيرا جمهوري ناظر به شكل حكومت و قيد ار در باب جمهوري اسالمي نشأت گرفته از منطق باطل  نقيضينجمع

تواي آن است و اسالم نيز بسياري از تأسيسات دموكراتيك را در خود پذيرفته و اصالً اجتهاد هم به همين اسالمي مربوط به مح
برخي معتقدند مفاهيم دموكراتيك فراديني اند ولي شيعه براي امام و رهبر منصبي  )34 / 22 : 1378يان، زكاتو. (معناست

لهي و نه زميني است و دست باال آن كه دموكراسي يك روش يله است، امر حكومت ا... الهي قائل شده، حق حاكميت مختص ا
 / 88: 1381 صالحي ، ؛117: 1382 صادقي، ؛93 / 92: 1382بصير،  (.و رها نيست و مي توان آن را محدود و منوط كرد

. ن برنامه دارد جامع و شامل است و براي تمامي جنبه هاي زندگي انسا اسالمبرخي معتقدند دين )91: 1382ملك زاده،  ؛ 89
دموكراسي .  هم مجري قانون و هم ناظر بر قانون را خداوند تعيين كرده است و ما حق تغيير در آن را نداريم،هم محتواي قانون

 البته تا جايي كه با اصول و ضروريات .چه هم مورد قبول قرار مي گيرد دموكراسي در روش است مورد تأييد اسالم نيست و آن
 ؛279 و 296 و 163 و 194 و 193 و 109 و 107 و 21 / 19: 1378 الفمصباح يزدي،. ( پيش نباشدمسلم تعارضي در

مصباح يزدي،  (. دين را براي دموكراسي هم قيد و هم فصل مميز تلّقي كرده اند نهايتاًنيز) 139: 1378بمصباح يزدي، 
تياق يا اجباري در تطبيق نظام اجتماعي دين با نظام برخي معتقدند دين و دموكراسي دو مقوله منفك اند و هيچ اش )89: 1382

دموكراسي احساس نمي شود به طرزي كه آناتومي قدرت در اسالم در قالب يك سلسله طولي قرار دارد كه از پيش تعيين شده 
 ؛ 103 :1378جهرمي،  (.است و مردم را در آن راهي نيست زيرا واليت و اطاعت ويژه عده اي خاص و نه حقي همگاني است

يك نظرديگر با رد نظريه هاي جمهوري مسلمانان، جمهوري دموكراتيك ) 79 / 73: 1378 غالمي، ؛93: 1378اوجبي، 
اسالمي و حكومت اسالمي معتقد است دين اسالم اگر در فروعات و جزييات دخالت نكرده باشد، دموكراسي تنها به عنوان يك 

تماعي و سياسي قبول است تنها به آن شرط كه روشي براي تعيين اصول و مباني روش براي سازماندهي نهادها و رفتارهاي اج
 حق انتخاب مردم ، اما در عرصه عمل و تنظيم مسير در قالب ترجيح رأي اكثريت بر اقليت استمباني از آن دين. به شمار نيايد

برخي  )130 و 170 و 131 و 46/ 33: 1379نبوي،  (.كه مالزم با تعهدات و تكاليف ديني است به منصه ظهور مي رسد
 اسالم متولي رسمي تفسير را ،ساختار ذاتي اسالم را با جمهوريت يكسان تلقي كرده اند زيرا معتقدند كه در پيام خدا به انسان

برخي اصالت در آن ) 282 و 280: 1377مجتهد شبستري،  (. مسلمان مخاطبان پيام الهي هستندمردمانقبول ندارد و همه 
و برخي گفته اند كه قدر متيقن هاي ) كل مقاله: 1377صنيعي منفرد، (را به هر دو وجه جمهوري و اسالمي داده واحد 
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 همگي ، تفكيك حريم عمومي از خصوصي وستدموكراسي  يعني هرنفريك رأي، اصل بر كميت است، حق تشخيص با مردم ا
برخي معتقدند ميان مظاهر ) 309 / 301: 1382باقي،  (. است در اسالم پذيرفته شده،متكي بر آيات و روايات ديني و مذهبي

ديني مانند بيعت و مظاهر دموكراسي مانند رأي تفاوت ماهوي وجود ندارد و هر دو صرفاً يك اظهار نظر سياسي و پيمان 
توانند بر بنابراين به گمان اين دسته از افراد حتي دين و دموكراسي هم مي ) 40: 1381موسويان،  (.محسوب مي شوند

برخي نيز خواسته اند يكساني دين و دموكراسي را از منظري ديگر نشان دهند ولي الگو بودن . همديگر كامالً منطبق شوند
به عنوان نمونه . جمهوري اسالمي يا مردم ساالري ديني را با همان واژگان و عبارت هاي كامالً دموكراتيك تعريف كرده اند

ديني نقيض استبداد ديني است و اگر مشاركت گسترده مردم در عرصه تعيين سرنوشت و بهره آورده اند كه مردم ساالري 
برداري از خالقيت هاي آنان، آزادي به عنوان حق شهروندان و استفاده صحيح و مستمر از انواع آزادي ها را در كنار تكليف 

بدون آن كه تصور كند تمامي آنچه ) 157: 1382زاده، تاج  (.مسئوالنه مردم بگذاريم به مردم ساالري ديني دست يا زيده ايم
. ها معلوم نيست را كه به عنوان ويژگي هاي دموكراسي ديني تلقي كرده در دموكراسي غير ديني نيز موجود است و تمايز آن

 دقت د در اين جهت باي( دموكراسي است رأي مشابه ديگر آن است كه جمهوري اسالمي الگوي جديدي از حكومت مبتني بر
 ساختارها و ايستارها طوري ترتيب داده و)كنيم كه تجويزات وي دقيقًا در يك دموكراسي غير مبتني بر دين نيز مقبول است 

حزاب، اشوند كه حداقل سوء استفاده از مقامات و قوانين را به اشخاص بدهد و در عين حال آزادي هاي مدني يعني وجود 
برخي معتقد شده ) 141: 1378اطهري ،  (.ر باب سياست و حكومت را ميسر سازندمشاركت سياسي و آگاهي هاي عمومي د

و تباين و ) 25 و 24: 1382حجاريان، (اند در بحث از نسبت ميان دين و دموكراسي مي بايست از مفاهيم گنگ پرهيز كرد 
ا در يك فضاي انديشه انتزاعي و تجريدي دين و دموكراسي را نبايستي پذيرفت زيرا معتقدان به تباين ذاتي، نسبت آن دو ر تنافر

و بريده از هر نوع جوهره اجتماعي و عيني مطرح مي كنند و در مقابل بايستي از دين و دموكراسي به مثابه دو نهاد اجتماعي 
و بنابراين قرائتي خاص از دموكراسي . سخن گفت و سنجيد كه كدام قرائت از دين با چه روايتي از دموكراسي متالئم است

روايتي خاص از دين احتمال جمع شدن را در درون يك دولت دارند زيرا براي تأسيس يك دولت دموكراتيك ديني به نوعي 
برخي از تناقض ميان اسالم و دموكراسي سخن گفته و ) 144 /131: 1380حجاريان، .(دين دموكراتيك دولتي نيز نيازمنديم 

و ممتنع دانسته اند و البته هر كدام از زاويه اي به قضيه پرداخته و آن را عرضه تعبير مردم ساالري ديني را كما بيش ناممكن 
: 1382شرفي،  (.برخي اسالم را يك مجموعه بسته بندي شده تلقي كرده اند كه مسلمان مي بايست همه آن را بپذيرد.كرده اند

دند برخي تكاليف شريعت با حقوق  ملت و مقتضيات شريعت چالش مي بينند و معتق/برخي ميان مقتضيات دولت ) 20
برخي گفته اند كه دين امر ماورايي و متعالي و آن جهاني است كه به ) 230: 1379محمدي،  (.شهروندي افراد ناسازگار است

  امر و نهي و نظام فقهي و اخالقي دارد، مراسم و مناسك دارد و طي آن مؤمنان را به عمل،زباني نمادين خود را باز مي نماياند
 دموكرات بودن نيست و ،بنابراين الزمه ديني بودن. جمعي وا مي دارد و سيادت در نهادهاي دين را به روحانيان سپرده است

امكان تحقق دموكراسي ديني نمي تواند جداي از دموكراسي متعارف باشد و .  ديني بودن شرط الزم نيست،براي دموكرات بودن
برخي از تناقض ميان شريعت و ) 261 /257: 1381جاليي پور، (.وكراسي است امكان تحقق آن پس از رعايت قواعد دم

و برخي از پارادوكس آرمان و واقع و حقيقت و واقعيت در حكومت ) 45/ 44: 1375ضيمران و عبادي، (حقوق دوران مدرن 
: 1382رحماني، (مدرن  ذهني در جامعه شبه /و برخي از ناموزوني عيني ) 131/133: 1381بخارايي، (دموكراتيك ديني 

برخي مردم ساالري ديني را بدعت دانسته اند . سخن گفته و در اصطالح دموكراسي ديني شك و ترديد رواج داشته اند) 61/63
 ميان تبعيض گرا راكه علمي و شفاف نيست و نوعي بازي كردن با الفاظ و مفاهيم است زيرا حكومت نمي تواند صفت يا قيدي 

برخي آرمان هاي امت ديني را كه حياتش را براساس اصول ايمان تنظيم مي كند ) 27: 1381ديهيمي ،  (.دشهروندان رواج ده
: 1380فياللي انصاري،  (.با نظام مبتني بر قوانين اساسي معارض دانسته اند كه از منبع خرد جمعي خود بنياد تغذيه مي كند

ام سياسي را از دو دهه آرماني صدر اسالم استنتاج كرد و به كل برخي طعنه زنان مي گويند نمي توان اعتبار يك نظ) 133
برخي معتقدند اديان درباره مسائل حقوقي، اخالقي و روابط خانوادگي ) 88: 1382عشماوي،  (.تاريخ بعد از آن بي توجه بود
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سي و حقوقي به بحث و مناقشه عقايد ويژه خود را دارند و شهروند نمي تواند با تكيه بر دين و باور خود در مورد مسأله سيا
. بپردازد زيرا يا تغيير عمده در دين و باورهاي ايماني افراد بايد صورت گيرد يا پيروان يك دين بايد از دين خود چشم بپوشند

برخي هم به تفاوت هاي بسيار معنادار در باب دو نوع دولت ديني و قانوني اشاره دارند كه ) 51 / 50: 1381ميرسياسي، (
برخي نيز از نسبت هاي گوناگون ميان دين و سياست ) 25/27: 1382فيرحي ،  (.ست ان از عدم ادخال و تلفيق آن دونشا

: 1378قادري،  (.سخن مي گويند و امكان يا امتناع دموكراسي ديني را بسته به تصور ما از نسبت ميان دين و سياست مي دانند
گويند كه در نوع اول حكومتي است كه اصول و جزييات و فروع را همگي برخي هم از دو نوع حكومت ديني سخن مي ) 438

 حكومتي است كه تدبير دنياي مردم ، نوع دوم؛ و بنابراين راهي براي حكومت دموكراتيك ديني نمي گذاردنداز دين اخذ مي ك
مكان  احتمال و ا،ي كه عقل انسانديندار را بر عهده عقل جمعي آنان مي داند و دين را متكفل كليات مي داند و آن هم كليات

 / 428: 1379كديور،  (.موكراتيك ديني باز گذاشته مي شود و بنابراين راه براي حكومت درسيدن به آن را نداشته باشد
ليت و لعل بر همديگر سازگارند و تنها  برخي به ساده سازي واقعيت ها پرداخته و معتقد شده اند كه اسالم و دموكراسي با)429

ايزدي،  (. روشي معايب و كاستي هاي دموكراسي است/اسالم تكميل كننده محتوايي  زيرا استزمند تغيير برخي متدها نيا
. ي جمهور مسلمانان ملحوظ شودأاسالم با حكومت پيوندي ناگسستني دارد و در تعيين حاكم اسالمي بايد ر) كل مقاله: 1378

ژي و نحوه نگاه به متون و نصوص در نسبت ميان دين و دموكراسي اهميت مباني و متدولو) 549: 1378حسيني طباطبايي، (
درون مايه جامعه بايد عوض شود تا بتوان حكومت ديني ايجاد كرد و امكان جمع ميان ) 216: 1378ميثمي، . (انكار ناپذير دارد

ر طبيعي توسط مردم و نيروهاي اگر يك قانون اساسي به طو) كل مقاله: 1378سحابي، . (دين و دموكراسي را ميسور ساخت
 حكومت ،معرف آنان تدوين گردد به طور طبيعي عناصر اصلي هويت و فرهنگ ملي در آن بروز مي يابد و جامعه دينداران

ل ديني دستور صريحي مبني بر لزوم يدر مدارك معتبر و اص) 87 و 82: 1378يزدي، . (دموكراتيك را هم ديندارانه مي كند
بنابراين امكان ) 33: 1378كتيرايي،  (.مي، چگونگي تشكيل آن و نحوه روي كارآمدن زمامدار وجود نداردتشكيل حكومت اسال

نه تنها اسالم و دموكراسي در حوزه دولت و حكومت ناسازگار . جمع ميان دين و دموكراسي به خود بشر ديندار بستگي مي يابد
 قدرت أزيرا منش) 298: 1378يوسفي اشكوري،  (.دموكراتيك باشدنيستند بلكه برعكس هيچ حكومت اسالمي نمي تواند غير 

حكومت امري جمعي و دو جنبه اي است و مديريت آن غير ديني و جنبه . مردم اند و حكومت از مقوله دين و شريعت نيست
 بلكه در روح آنتفاوت ميان حكومت ديني و غير ديني نه در شكل .  ديني است، فراديني و از ديگر سو،ارزشي آن از يك سو

سروش، . ( دنياي مردم دين دار را آباد مي كند تا آنان خود آخرتشان را آباد كنند،هاست زيرا حكومت ديني آگاهانه و هدفدارانه
 اگر مثالً بتوان فقهاي شوراي نگهبان و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت را به برخي بر اين باورند)182 و 173: 1378

) 116: 1378بازرگان،  (.ندگان مردم عزل و نصب كرد تعارضي ميان دين و دموكراسي پديد نمي آيدراحتي توسط مردم يا نماي
ولي هنگامي كه رخدادهاي سياسي .پس اگر مكانيزم ها را بهبود بخشيم به تعارض احتمالي دين و دموكراسي خاتمه داده ايم

 دموكراسي پديد آمده است موضع گيري ها نيز تغيير و جامعه نشان مي دهد كه نوعي بن بست در تالقي و تالزم ميان دين و
چنين .  همان گويي است/تبديل مي يابند تا كما بيش نشان دهند كه تعبير دموكراسي ديني يا مردم ساالري ديني نوعي اين 

 داشته ولي موضع گيري ها نشان از بروز بحران در بخشي از نخبگان اجتماعي دارد كه پيش از آن، دغدغه دين و دموكراسي
 زيرا روايت غيرديني دموكراسي را به هر جهت ؛ دغدغه حفظ و نگهداشت ساختار جامعه و دين فرا گرفته استراان  آناكنون

عبارت مردم ساالري ديني ناظر بر دوران گذار به دوراني متفاوت با افرادي متفاوت و ارزش ها و باورهاي . كامياب مي بينند
ي كهن سال و ديرينه ايراني نالگوي دو ب) 35: 1381ثقفي، . ( مي گرايد    ه مردم ساالري محضمتفاوت است كه سرانجام ب

شهرستاني،  (.را بايد كنار گذاشت و معتقد شد كه اصول حقيقي اسالم از همان ابتدا در تمام زمينه ها مردم ساالرانه بوده است
ز انواع مردم ساالري نيست زيرا مردم ساالري در تمام دنيا مردم ساالري ديني نيز نوعي ا) 82: 1381 محمدي، ؛86: 1382

يزدي،  (. ولي جامعه اي با نود و هفت درصد مسلمان باورهايش را در شكل و محتواي حكومت تجلي مي دهد.فقط يكي است
) 24 :1381يوسفي اشكوري، . (بايد پذيرفت كه مردم ساالري ديني همان جمهوري دموكراتيك اسالمي است) 23: 1381
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برخي مي گويند مردم ساالري ديني خودش خودش را نقض مي كند يا با اتكاء به آراء مردم حقوق اساسي و موازين مردم 
برخي هم مي گويند آيا برداشت ها، تصورات و درك هاي گوناگون از مردم ) 28: 1381پيمان ،  (.ساالري را نقض مي كند

ها كدام است؟ اگر دموكراسي روشن باشد بايد از مقوله  ك ترجيح يكي از آنساالري ديني قابل تصور نيست؟ اگر باشد مال
عرف تلقي گردد حال چگونه آن را ديني، غيرديني و ضد ديني فرض مي كنيم؟ با فرض پذيرش پلوراليزم ديني كدام ديني بودن 

م طبق قواعد دموكراتيك حق دموكراتيك را مي توان پسوند مردم ساالري دانست؟ و اگر پسوند ديني را به مردم ساالري بيفزايي
برخي ) 32 و 30: 1381درويش، . ( به انتفاء موضوع استسالبهاكثريت دينداران محفوظ است بنابراين افزودن چنين پسوندي 

  ولي مسأله مطابقت نداردح است كه با سنت ديني اصالح نشدهبر اين باورند كه در مردم ساالري ارزش هايي درباره انسان مطر
قرائت دموكراتيك اسالم گرچه مؤيد مردم . اين است كه از كدام زاويه درون ديني يا برون ديني مي بايست دست به اصالح زد

 تنها مي توان نشان داد كه مسلمان بودن با دموكرات .ساالري مي تواند باشد ولي مؤسس مردم ساالري براساس اسالم نيست
ند بلكه مؤيد آن مي دانند ل كرد كه مردم دين دار دين خود را مانع مردم ساالري نمي دانبودن ناسازگار نيست زيرا مي توان قبو

برخي بر اين باورند كه موانعي نظري بر ) 37 و 35: 1381مجتهد شبستري ، . ( ساالري ديني معنايي بيش از اين نداردو مردم
يت چنين نوع حكومتي كدام است و ما به عنوان ناظران مبنا و عقالنيت و مشروع: سر راه تحقق مردم ساالري ديني وجود دارد

بيروني خواست مردم را چگونه مي فهميم؟ اگر طبق قواعد دموكراتيك باشد نصوص ديني مؤيد آن از كجا به دست مي آيد و 
عد  چگونه و به چه دليل به محك قوا، وجه دموكراتيك آن كجاست و از ديگر سو،اگر طبق قواعد ديني باشد از يك سو

دموكراتيك گذاشته مي شود؟ گستره حكومت تا كجاست زيرا نصوص اسالمي تنها به امت اسالمي اشاره دارد و نشاني از 
 حاكميت ديني تنها با ، زيرا منطبق با نصوص؟شكل حكومت چگونه است. ملت در آن ديده نمي شود/تأسيس نظريه دولت 

حسيني بهشتي، . ( دارد و نمي تواند دموكراتيك يا مردم ساالر باشدحضور كارشناسان شكل مي گيرد و وجهي نخبه گرايانه
همه جنبش هاي اصالحي در ايران پيش از دوران جمهوري اسالمي، اساساً غير دموكراتيك و مبتني بر  دغدغه )8 / 6: 1381

ح سنت ديني به منظور آماده بازگشت به گذشته، تجديد سنت اوليه، تمهيد شرايط انقالب بر اساس تفسيري تازه از دين و اصال
سازي آن براي اعمال حكومت بر جامعه بوده است كه همگي تهي از تأويل هاي كثرت گرايانه و دموكراتيك از دين به نظر مي 

وارث ت سخن مي گويند، مبتني بر آن است كه روحانيون باور هواداران داليل درون ديني، كه از آميزش دين و سياس. آمده اند
 كه برنامه اي فراگير براي اداره جامعه و دولت تد و حق حكومت مختص ايشان است، اسالم ديني سياسي و جامع اسحكومت ان

 اجراي احكام شرع است و ،دين در سياست، از قرآن و سنت اخذ مي شود، از آن جا كه هدف اصليدارد، مباني تشريعي دخالت 
ومتي ممكن نمي شود پس دين اسالم تنها با دخالت آمرانه دولت به شكل اجراي بسياري از احكام، بدون تشكيالت دولتي و حك

از آميزش دين و سياست به اين دليل دفاع مي كنند كه ولي هواداران ادله برون ديني . عمومي مي تواند در جامعه پياده شود
.  و تأمين معنويات مردم استالزمه ديني كردن سياست معطوف به تأمين صالح، رفاه، اصالح، حسن اجراي سياست هاي دولت

اين گروه از هواداران، چون پيشرفت و غلبه علوم مدرن و نيز عقب ماندگي ما را مي بينند، امكان ادامه زندگي با سنت ديني را 
تأكيد   بنابراين بر مسائلي چون حقوق بشر، قرائت هاي مختلف از دين و دموكراسي ديني.در عصر مدرن در سر مي پرورانند

مضموني انتزاعي دارد كه تنها بر جنبه قدسي بودن، باور به عالم ماوراء  ،از ديگر سو، گرچه مفهوم دين. ري مي ورزندبيشت
طبيعي، اعتقاد به يك حقيقت برتر و برين و زايش پرستشگاه مي توان انگشت گذاشت ولي همين مفهوم مجرد، هنگامي كه به 

از انتزاعيات، نه مي توان توجيه براي . يابد به مضموني انضمامي مبدل مي شودمراسم، مناسك، آداب و سنن ديني، تقليل مي 
يك نظريه حكومتي آفريد، نه مي توان آن را به سنجه ها و شاخص هاي عيني محول كرد و نه مي توان از معيارهاي اندازه 

ابطال و چه براي اثبات يك نظريه پس ما از صرف مفهوم انتزاعي دين، باور موجه صادقي را چه براي . پذيرانه سخن گفت
عينيات ديني نيز توان درافكندن يك نظريه . سياسي زمامدارانه، نمي توانيم استخراج كنيم؛ زيرا گوهر دين، دست نايافتني است

 شود حكومتي را نخواهند داشت زيرا از نماز، روزه، نيايش، توبه، تقوي و دعا، تئوري حكومت چه خوب و چه بعد، نه استنباط مي
اسالمي، جمهوري اما به هر جهت، گزينه مختار در دوران پس از پيروزي انقالب . و نه موجهاً مي توان آن را استخراج كرد
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) و در واكنش به گرمي بازار واژگان برآمده از پروژه توسعه سياسي و به نحوي گرته بردارانه(اسالمي بود كه پس از چند سال 
 . علم شد و مورد بهره گيري قرار گرفتمردم ساالري ديني، اختراع و 

 نقد نظري مردم ساالري ديني ) دو
هنگامي كه از مردم ساالري ديني سخن به ميان مي آوريم و گمان مي كنيم كه از يك نظريه صحيح و صادق پيروي مي 

ايي غير از وضع مفروض ما نماييم، قاعدتاً بايستي بپذيريم كه مي توان از برخي شقوق ديگر نيز نام برد كه همگي، حالت ه
 زيرا ما را با .تكليف وضع اول روشن است.غير مردم ساالري غير ديني،مردم ساالري غير ديني، غير مردم ساالري ديني: دارند

 شيوه حكومتگري و امر زمامداري، نه مبتني بر قواعد دموكراتيك است و نه از ماهيات و ،وضعيتي روبرو مي كند كه در آن
ي بهره مي گيرد، بنابراين حكومتي خودكامه است كه خود را مقيد و محدود نه به قواعد دموكراتيك و نه به ضوابط مضامين دين

است و ما را با حالتي آشنا مي گرداند كه مشي حكومت، هم از حيث تقنين، قضا و اجرا و وضع دوم نيز روشن . ديني، نمي كند
د، ولي لزوماً بر مواضع ديني ريت يابي هاي اوليه و ثانويه، بر مردم تكيه داهم از حيث شيوه هاي تطويل زمامداري و مشروع

مفروض و از پيش تعيين شده اي پافشاري نمي كند و باوري به اين نكته ندارد كه دين در باب امر زمامداري و حكومتگري، 
نع هرگونه دخالت سوگيرانه ديني در امر گرچه مي تواند حتي ضد ديني هم باشد و با خصومتي جهت گيرانه، ما. سخن گفته باشد

اي زمامداري را مختص خود گردانند هحكومت شود و يا اين رخصت را به متوليان و علماي امر دين ندهد كه بخواهند كار ويژه 
 به عنوان ولي گزينه سوم، هم امكان پذير است زيرا اين واقعيت وجود دارد كه عالمان ديني. و در آن، دخالت هاي مقتدرانه كنند

نخبگان ذي فنون، مي توانند امر حكومت را بر عهده گيرند و پس از عهده گيري آن، خارج از قاعده هاي معهود دموكراتيك، 
عمل كنند  انتخابات تجديد و تكرار شوندهو يا تجديد دوره زمامداران با ساز و كار  مانند اصل ارجحيت عمل گرايانه اكثريت آراء

مردمان، پي كار خود مي روند و سهمي . ف ديني را دست كم به صورت مناسك و مراسم ديني، به جاي آورندو البته تمام تكالي
از خزانه دولتي يا بيت المال، دريافت مي كنند و ماليات شرعي خود را هم مي دهند و از برقراري امنيت و شكوفايي تجارت، 

ارهايي به نام مجلس، رأي، انتخابات، استيناف، تجديدنظر و به شاكر دستگاه حكومتي مي شوند؛ دستگاهي كه در آن، ساختك
ولي هنگامي كه از حكومتي سخن به ميان مي آيد كه هم مي خواهد ديني . طور كلي قانون اساسي مكتوب و مدون، وجود ندارد

دو پايگاه و جايگاه را از و هم دموكراتيك باشد، آن گاه معضالتي رخنمون مي شود كه در نگاه ثانوي، توان راه رفتن بر روي 
زيرا كمال مطلوب يك نظريه حكومتي آن است كه درون مايه هاي خود را از حيث اجرايي . منظري تئوريك، سلب مي كند

ولي آيا در مورد . شدن به حداكثر برساند و مطلوبيت خود را از جنبه كيفيت هاي كاركرد گرايانه، به بيشينه ترين حد، ارتقاء دهد
را فروكاهيم و ديني، اين كار امكان پذير است؟اگر بخواهيم جانب دين مداران را نگاه داريم و قواعد دموكراتيك  ريمردم ساال

به مضامين و محتواهاي ديني، اهميت فوق العاده دهيم، برآيند كار، عبارت از نظريه اي در باب زمامداري است كه در آن كمتر 
اين محصول با آن مفروض بنيادين كه حكومت مطلوب ناشي از نگاه كاركردي بيشينه گرا به . دموكراتيك و بيشتر ديني است

ناسازگار مي افتد زيرا مطلوب نهايي آن بود كه هم دين و هم دموكراسي، هر دو برتر و كرسي نشين لفه هاي دروني است ؤم
اگر بخواهيم مضامين و  .باشند ولي اكنون يكي را كهتر و ديگري را مهتر، خواسته و نظريه حكومتي را به يك سو گردانيده ايم

نشانيم، برآيند كار عبارت از نظريه اي درباب زمامداري است بر صدر درون مايه هاي ديني را فرو كاهيم و قواعد دموكراتيك را 
وحياني، ايماني و ديني نيز دموكراتيك مي شود و ديگر گوهر دين، به خودي خود، نه لفه هاي ؤكه در آن، حتي نگاه ما به م

 از خود را ناديده گرفته و اين محصول نيز نمي تواند حكومت مطلوب باشد زيرا بخشي. دست يافتني و نه كاركردي مي شود
اگر بخواهيم هم مضامين و دست مايه هاي ديني و هم قواعد و درون مايه هاي دموكراتيك را به دليل آن  .فراموش كرده است

ها ببخشيم و   و تابلويي به آنويترينيو برخي مخالف يكديگرند، به طرزي همزمان فروكاهيم، حالت ها موافق  كه برخي از آن
 را از هر دو پايگاه و جايگاه فراهم آوريم، مي توانيم بگوييم كه نظريه اي را پروار كرده ايم كه امر حكومت را به بازي حد كمينه

زيرا در فروكاهش هر دو بن مايه نظريه حكومتي، اين گونه به نظر مي رسد كه انگار اصالً قصد نظريه پردازي در . گرفته است
اگر بخواهيم هم قواعد  . و معلوم نگردانيده ايم كه چه چيزي را مي خواهيم توليد كنيمباب حكومت مطلوب را فراموش كرده

دموكراتيك و هم ماهيات ديني را به طرزي همزاد و همزمان بر صدر نشانيم، كه در نگاه نخست مايه فخر و مباهات آفرينندگان 
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چيزي را مي گويد و با قاطعيت، خواهان اجراي آن است و پرورندگان به شمار مي رود، مشكل زماني بروز پيدا مي كند كه دين 
ولي تلون دموكراتيك، آن را بر نمي تابد؛ يا خواسته هاي مبتني بر پروسه هاي دموكراتيك، امري را كه از منظر دين ناپسند و 

د حريم دين را نگاه شايد بتوان گفت كه اكثريت دموكراتيك، سعي خواهند كر. منكر است، پسنديده و مصوب، جلوه گر مي سازد
دارند كه در اين صورت از يك سوبا مردم ساالري دين داران مواجهيم كه همجنس مردم ساالري ديني نيست؛ از ديگر سو، اگر 
مزاج هاي گونه گون يا نخواست و يا اصالً درك نكرد كه پسند و ناپسند كدام اند، آن گاه حريم و حرمت امر مؤكد ديني كه 

خصوصي، تقسيم كنيم، باز هم ست، چگونه و از چه قرار خواهد بود؟ حتي اگر امور را به حوزه عمومي و تفسيربردار هم ني
شموليت، جامعيت و سخنگويي از جانب وحي كه نزد دين، مدعاي اصلي است، آن را بر نمي تابد، فرمان به امر نيكو و نهي از 

ه آن كه دين اسالم، فارغ از جنبه منفي ژبه وي.  حاكم استناپسند مي كند كه هم بر حوزه عمومي و هم بر حوزه خصوصي،
گرايانه واژه تماميت گرايي، خصوصيت توتاليتري دارد و مدعي است كه از تولد تا مرگ در تمامي جنبه هاي عمومي و خصوصي 

عقيده باشند كه ختم گمان مي رود كه عالمان دين اسالم، دست كم بر اين . زندگاني آدميان، برنامه هاي جامع و كامل دارد
اديان الهي، دين اسالم مي باشد، و به همين دليل در حد كمال و اتمام است؛ بنابراين هم در عرصه حكومت و رفتارهاي جمعي 

آنان، برداشتي ديني از پيوند ميان دين . و هم در عرصه اخالق و رفتارهاي فردي، خود را صاحب برنامه متكي بر وحي، مي دانند
با برداشت . دين هستندرند و معتقد به برتري مطلق دين بر سياست و تبعيت سياست به طرزي بي چون و چرا از و سياست دا

ابزارگرا از پيوند دين و سياست كه به تفوق سياست بر دين مي انجامد، يا دركي ليبرالي از رابطه ميان سياست و دين كه به دليل 
 استقالل كامل دين از سياست ختم مي شود و دركي انتقادي از پيوند سياست و پاسداشت آزادي در هر دو حوزه، به انفكاك و

به شدت در تعارض مي ) 21 /19: 1384باربيه، (دين كه به خصومت با دين رو به زوال و از خود بيگانه كننده بشر مي انجامد 
لم و جاهل را يكسان مي پندارد و تشريع را ولي از يك سو، گردن نهادن دين به بازي دموكراتيك، از آن حيث كه رأي عا. افتند

مردم گرايانه مي كند و حق ويژه اهل تفقه را در دين به زوال مي كشاند، مورد قبول ذات وحياني ديني نيست؛ اگرچه فرض بر 
اين است كه در صورتي كه چنان شود، ديگر آن دين، باالصاله دين نيست بلكه دين منعطف و معطوفي است كه سعي شده 

 از ديگر سو، اگر قواعد دموكراتيك، من حيث .ست كاستي ها و كژي هايش با استمداد از بن مايه هاي دموكراتيك، رفع شودا
سر و كارشان با دين افتاد، امر وحياني را، غير دموكراتيك تلقي مي كنند، دليل آوردن از متافيزيك، عالم قدسي و از المجموع 

رفتني جلوه مي دهند و تنها، قواعد دموكراتيك را به عنوان شيوه و روشي تعريف مي كنند كه نزد معبود مقدس را معقوالً ناپذي
اگر مدعي خواست بگويد كه او از عالم علوي پيام آورده است او . قصد دارد قاعده بازي را در ميان برابران و نه نابرابران، بپروراند

زيرا دست كم اين قدر هست كه نظريه . ز پروسه بازي خارج مي گرداندرا از عداد برتران و نابرابران به شمار مي آورد و ا
دموكراتيك از سنجش قطعي و مستمر، درجه بندي هاي موجود و شاخص هاي عيني در برابر شاخص هاي ذهني، سخن بگويد 

طبوعات، آزادي مخالفان، تركيب حزبي هيأت قانونگذاري، آزادي مو از نمودهايي مانند آمار تعداد شركت كنندگان در انتخابات، 
شاهد و ) 720 / 718: 1383بولن، (تعداد انتخابات، پاسخ گويي نخبگان حاكم، فراخي ميدان مشاركت و آزادي هاي سياسي 

ولي دست كم اين قدر مي دانيم كه ما تا كنون از دين و نظريه هاي ديني، شاخص هاي عيني حكومتگري را  .مثال آورد
وانگهي، در توجيه دموكراسي تا كنون .  بدون گرته برداري از ساير نظريه هاي نظام سياسي سراغ نداريمباالصاله، باالستقالل و

برشمرده شده، اما دموكراسي ديني و يا مردم ساالري ديني تاكنون استداللي ) 717 / 715: 1383باربر، (ده استدالل 
 شك گرايانه كه معتقد است حق و حقيقت نه مطلق است و نه مي شيوه استدالل: باالصاله و باالستقالل از خود بروز نداده است

 بنابراين، دانش محصول تعامل اجتماعي است، مورد قبول دين نيست چون هم حقيقت مطلق ،توان آن را به نحو مطلق شناخت
است دموكراسي شيوه استدالل مقايسه اي كه معتقد . و هم شناخت مطلق وجود دارد و وحي هم محصول تعامل اجتماعي نيست

هاست، قاعدتاً مقبول دين گرايان  بدترين شكل حكومت در جهان است بعد از همه شكل هاي ديگر و كم زيان تر از همه آن
نحو استدالل مبتني بر خواست الهي كه مردم را جانشينان خدا و صداي مردم را صداي خدا مي داند تا جايي مقبول دين .نيست

نحو . امر الهي نباشد و بيش از آن، نه تنها پذيرفتني نيست بلكه مستوجب عقاب دانسته مي شودخويان است كه در تعارض با 
 ولي در تداوم، ،استدالل مبتني بر حق طبيعي مشاركت همه افراد آزاد و برابر در امر حكومت، آغاز يك نظريه را نشان مي دهد
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، تكليف روشن نمي شود؛ البته دين مداران، برتري را در جانب پياده اگر نيازهاي همين برابران راضي، در تضاد با امر ديني افتاد
نحو استدالل مبتني بر آزادي طبيعي و رضايت كه دموكراسي را يگانه راه حل براي پاسخ به .سازي امر الهي، مي دانند

نيز مورد قبول دين داران پارادوكسي طبيعي مي داند كه مردم آزاد چگونه از يك حكومت اطاعت كنند و باز هم آزاد باشند، 
شيوه .نيست زيرا اطاعت از فطريات، عين آزادي است وانگهي حقي براي عدم اطاعت و طغيان از حكومت ديني وجود ندارد

 كه به شادي ها و نفع هاي برشماري شده اكثر افراد جامعه در مقابل ناكامي و تلخي هاي اقلي از استدالل مبتني بر سودگرايي
مي كند و دموكراسي را برآورنده چنين اصلي مي داند، مورد قبول دين باوران نيست؛ زيرا شادي واقعي، در اطاعت افراد، اشارت 

نحو استدالل نفع باورانه كه حكومت كردن را .از امر الهي است كه مي تواند بدون كاربست ذائقه هاي دموكراتيك، رخ دهد
ايسته ترين كسان تلقي مي كند كه قادرند نفع خود را بشناسند و به جستجوي نفع مشترك شايستگان مي داند و مردم را ش
 از ديگر سو، ؛ زيرا از يك سو، صرفاً بر نفع آدميان تكيه نمي كنند،تجميع آن بپردازند، نمي تواند مقبول دين جويان باشد

بيشتري دارند و وكراسي ها، ثبات شيوه استدالل مبتني بر طرح اين نكته كه دم. تعريفشان از نفع، از جنس و سنخ ديگري است
صلح را بهتر و مناسب تر پاسداري مي كنند، هم كمتر مورد قبول دموكرات هاست، هم تاريخ معاصر جهان، خالف آن را اثبات 

ان را بر عقيده خود مصرتر نموده است كه حكومت ديني واقعي، تنها حكومتي است كه مي تواند با برقراري ينه و هم متددكر
شيوه استدالل مبتني بر زايش دموكراسي از پيوند سرمايه داري . ، امنيت، رفاه و آزادي به فالح و نجاح بشريت كمك كندعدالت

نحوه استدالل متكي بر بازتوليد اراده انقالبي و  .با جامعه صنعتي مبتني بر بازار آزاد، در دام آزمون تجربي اهالي دين نيفتاده است
را كه به زعم آن ها از امور (ها در دموكراسي ميسور دانسته و خودجوشي، تغيير انقالبي و مشاركت خودجوش كه برخي آن را تن

يه تنها از طريق دموكراسي ممكن دانسته اند، قاعدتاً نمي تواند مورد قبول دين داران باشد كه در نظر) نيك محسوب مي گردد
 تقوي، تولي، تبري، جهاد، اعتكاف و خودسازي، به عنوان مباني سالم خود، بارها،  از امر به معروف، نهي از منكر،پردازي هاي 

بر كرسي نشاندن بيشينه گراي هر دو امر دموكراتيك و ديني، نتيجه اي جز اين به بار . سازي تماميت يك جامعه سخن گفته اند
مانند شبه دموكراسي، دموكراسي نخواهد آورد كه هم دموكراسي، ويژگي كاركردي خود را از دست خواهد داد و به پديده اي 

نظريه . صوري و نيمه دموكراسي تبديل خواهد شد؛ و هم دين، به ظواهر گرايش خواهد يافت و در دام مناسك خواهد افتاد
زمامدارانه اي كه مي خواست هم حرمت دين و هم حرمت دموكراسي پاس داشته شود، در منازعه ميان همديگر، در فرجام كار، 

، يگذشته از آن، مدل دموكراسي ديني و يا مردم ساالري دين. سويه و معطوف به يكي از اصحاب دعوا خواهد شد نظريه اي يك
مشاركت در امر قانونگذاري، مبتني بر : حاوي ويژگي هايي بايد باشد كه هر كدام، مبناي طرح يك پرسش نيازمند پاسخ است

د، دخالت مي كنند؟قدرت حكومت، در دست چه كس يا كساني است و كدام منبع است و هر كدام از منابع چگونه و تا چه ح
دليل گزينش يكي از دو منبع چيست؟محدوده قدرت حكومت را كدام منبع روشن مي سازد كه تا به كجاست؟ مدل دموكراسي 

بر چه منبعي استوار مي ديني، جامعه مدني را برمي تابد يا خير و با كدام دليل؟نظريه اقتصادي مردم ساالري ديني، كدام است و 
شود؟نظريه مالكيت در مدل مردم ساالري ديني، به چه معناست و استدالل آن از كدام منبع اخذ مي شود؟ نظريه مدل 

توزيع دارايي، نوع خانواده، عدم عهده داري مناصب دموكراسي ديني نسبت به مسائلي از قبيل روش هاي متنوع انتخاب نامزدها، 
سي زنان، نظام بين المللي، دوره هاي تصدي كوتاه مدت يا بلندمدت براي مناصب و زمامداران، پرداخت دوگانه، رهايي سيا

حقوق به افراد در ازاي انجام خدمت، پذيرش يا نپذيرفتن سيستم نمايندگي، تقسيم قواي دولت بين سه قوه، كانون هاي قدرت و 
اي گوناگون حكومت، عدم تمايز ميان شهروندان و حاكمان، وضع گروههاي ذي نفوذ، مداخله جويي شهروندان در شاخه ه

 يرهبري سياسي، صنف ها، ميزان مداخله دولت و ميزان آزاداحزاب و نخبگان سياسي، مسأله رقابت، بوروكراسي، تمركز يا عدم 
زمند اجتماع كوچك بازار چيست و از كدام منبع اخذ مي شود و چگونه مورد استدالل قرار مي گيرد؟مدل دموكراسي ديني نيا

در مدل دموكراسي ديني همگان شهروندان جامعه محسوب مي شوند يا است يا بزرگ و چرا؟ منبع اخذ استدالل، كدام است؟ 
خير؟ چرا؟ منبع اخذ استدالل، كدام است؟ در مدل دموكراسي ديني، حكومت در ميان تقاضاهاي گوناگون ميانجي است يا داور؟ 

ثر تصميم گيري سياسي، ؤمنبع اخذ مي شود؟ در مدل مردم ساالري ديني آيا بايستي در مقابل برد مچرا؟ دليل آن، از كدام 
اگر جواب مثبت باشد منبع اخذ استدالل كدام است و اگر جواب منفي محدوديت هاي قانوني و عملي وجود داشته باشد يا خير؟ 
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 كارهاي انتخاباتي وجود دارد يا خير؟ اگر وجود دارد منبع اخذ است باز هم نيازمند دليل هستيم؟در مدل دموكراسي ديني، ساز و
 آن با كدامين استدالل فراهم مي شود و اگر وجود ندارد، شيوه اداره امور را بر كدام اساس مي گذارد؟

 نقد عملي مردم ساالري ديني ) سه
ني آن قانون اساسي جمهوري اسالمي اگر مردم ساالري ديني را همان جمهوري اسالمي در نظر آوريم، شاخص عملي و كنو

ها را به محك و سنجش گذاشته ايم تا معين شود آيا نظريه دو پايگاهي مردم  در اين ميان، سه مقوله را برگزيده و آن. است
 ساالري ديني مي تواند به طرزي مكفي، پاسخ گوي پرسش هاي ترديد افكن باشد؟

 مفهوم سياست هاي كلي نظام ) الف
 براي قانوني سازي نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام كه 1368ازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي به سال در هنگامه ب

پديد آمده بود، كار ويژه اي براي مجمع تشخيص در نظر گرفته شد كه پيش از 1366در دوره پيش از پروسه بازنگري، به سال 
يني بود كه پيش از آن پيشينه اي نداشت و اگر هم از سياست سياست هاي كلي نظام، تعبير نوتعيين . آن، سابقه اي نداشت

قانون اساسي، حكم ها و فرمان هاي امام هاي كلي دولت يا خط مشي هاي عمومي، سخن به ميان مي آمد دست كم به متن 
 كه سياست اما شوراي بازنگري قانون اساسي با اين نحوه استدالل. خميني و شيوه هاي عمل قواي سه گانه، ارجاع مي شد

هاي كلي كشور بايد در تمام ابعاد روشن باشد اين امر را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، ويژه مقام رهبري 
در اين زمينه، پرسش هايي چند پديد مي آيد تا نشان دهيم چگونه مي توان مفهومي را در قانون اساسي جمهوري . گردانيد

ماهيت :  به خود مي تواند هم با مفهوم مردم ساالري بي پيوند باشد و هم لزوماً ديني نباشد خوداسالمي حمل كرد و پروراند كه
سياست هاي كلي نظام چيست و آيا در حكم قانون اساسي است يا عادي؟ آيا سياست هاي كلي نظام مي تواند مصلحتاً خالف 

 و عدم مغايرت سياست هاي كلي نظام با شرع و شرع يا قانون اساسي باشد؟مسئول تشخيص انطباق يا عدم انطباق، مغايرت
ارتباط سياست هاي كلي نظام با تفاسير و آراء شرعي شوراي نگهبان چيست؟ جايگاه حقوقي و طبقه بندي قانون اساسي كيست؟

موضوعي و قلمروي سياست هاي كلي نظام كجاست و چگونه صورت مي گيرد؟ قوانين مغاير و موازين شرعي مخالف سياست 
 كلي نظام چه سرنوشتي مي يابند؟ سياست هاي كلي نظام چه ارتباطي با تصميم گيري هاي قانوني، اجرايي و قضايي هاي

دارند؟ آيا سياست هاي كلي نظام مي تواند زمينه ساز الغاي مصوبات و آراء و تفسيرهاي قوه مجريه، قضاييه، مقننه و شوراي 
ا سياست هاي كلي نظام چه مي شود؟ منبع توجيه و استدالل پذيري تعيين نگهبان شود؟ تكليف اصل چهارم قانون اساسي ب

آيا صرف امضاي نهايي سياست هاي كلي نظام توسط مقام سياست هاي كلي نظام، از شرع اخذ مي شود يا قواعد دموكراتيك؟ 
 نيز سياست هاي كلي  و1404رهبري، شرعيت مصوبات را ضمانت مي كند؟ سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 

به آن معنا كه لزوماً آن را از منابع و نصوص ديني استخراج (برنامه چهارم توسعه حاوي مواردي است كه مي تواند نه ديني باشد 
زيرا لزوماً حاصل قواعد دموكراتيك محسوب نمي شود و مي تواند دستاورد تعامل هاي نخبه (و نه دموكراتيك؛ ) نكرده ايم
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي و جغرافيايي و تاريخي خود، برخوردار از دانش : مانند) ليگار شيك باشدگرايانه و ا

پيشرفته، امن، مقتدر، مستقل، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي، پيوستگي مردم و حكومت، 
 كه همگي عبارت پردازي هاي كلي و البته عقالني و متكي ،اقتصادي پيوسته هاي ملي و انقالبي، تحقق رشد  متكي بر ارزش

در پي آن برآمده اند و لزوماً نه از حيث شكلي و نه از بر عقل سليم هستند كه همه كشورهاي دنيا به طرزي مداوم و معقول، 
البته مي توان براي هر كدام . آفريده باشدها را مستقالنه و مبدعانه،  حيث محتوايي، مواردي نيست كه مردم ساالري ديني، آن

 ولي سبب نخواهد شد كه آن را ديني بناميم .ها با غور فراوان در روايات و احاديث، تكيه گاهي توجيه گرايانه فراهم كرد از آن
و يا حكومت ها در زمامداري با كيفيت  بلكه عقل سليم بشر، هم فارغ از دين و هم فارغ از دموكراسي، كمابيش به وجود آن

البته اين نكته را هم مختصر مي گوييم كه اكنون مفهوم تعيين سياست هاي كلي نظام، حربه اي براي . خوب، معترف است
كه اين سياست ها، مصوب باالترين مقام قانوني كشور است، فضايي  تضعيف قوه مجريه و قوه مقننه شده و با اين استدالل

ردم ساالرانه اكنون در چنبره برهان هاي شبه ديني قرار گرفته اند و قدرت خود را كاهش فراهم شده است كه ساز و كارهاي م
 . يافته، مي يابند
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 تفسير قانون اساسي و مسأله نظارت استصوابي) ب
اصل نود و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، به مسأله تفسير قانون اساسي، اختصاص يافته است كه توسط شوراي 

، مقام تفسيركننده خود را به نهادي داده است كه كمترين وابستگي را به قواي سه ايرانقانون اساسي .  صورت مي گيردنگهبان
تفسير قانون اساسي، از آن جا كه به مثابه خود . گانه دارد و مي تواند بدون بر هم زدن تعادل قوا، اقدام به اين امر مهم نمايد

جار حقوقي كشور محسوب مي گردد، اهميتي استثنايي دارد و به همين دليل، اصوالً كوشش قانون اساسي به عنوان برترين هن
ماده هيجدهم آيين نامه داخلي شوراي . مي شود تا از واگذاري تفسير قانون اساسي به مجالس عادي قانونگذاري جلوگيري شود 

س مجلس شوراي اسالمي، رييس قوه قضاييه و يا نگهبان، افزون بر ارجاع مقام رهبري، درخواست رييس جمهور، مطالبه ريي
يكي از اعضاء شوراي نگهبان را عاملي دانسته است كه به موجب آن، شوراي نگهبان مي تواند براي تفسير اصلي از اصول 

يار ولي آيا درست است كه سرنوشت قانون اساسي را در اخت) 282: 1381مؤذنيان، . (اساسي، اقدام الزم را انجام دهدقانون 
ها را آزاد بگذاريم تا خودشان از خودشان تفسير اصلي از اصول قانون اساسي را بخواهند  يك جمع دوازده نفره، قرار دهيم و آن

به عنوان نمونه يكي از جنجال انگيزترين تأسيسات حقوقي پس از انقالب اسالمي، مسأله نظارت . و خود نيز اقدام كنند
هي از فقهاي شوراي نگهبان است كه خود وي، در آن واحد، رييس هيأت مركزي نظارت استصوابي است كه حاصل پرسش فقي

پرسش . بر انتخابات هم هست؛ پرسشي كه محتواي آن نشان مي دهد با پاسخي كه به آن داده شده است، همپيوند نيست
تلقي : ان خواهانه و دخالت جويانه استتفسيرخواهانه از شوراي نگهبان بر جمله هايي استوار شده كه علي االغلب شعارگونه، آرم

منصور، (انتخابات به عنوان امر مهم كشور، نشانگر رشد انقالبي امت اسالمي و حفاظت از آزادي حضور مردم در انتخابات 
در كجاي پرسش فقيه ) همان(عبارت از جمله تأييد و رد صالحيت كانديداها پاسخ شوراي نگهبان و به ويژه ) 205: 1380
 نگهبان تعبيه شده بود و يا حتي از آن مستفاد مي شد كه پاسخي اين چنين يافت؟ اصل نود و نهم قانون اساسي در شوراي

اداره كل روابط عمومي و (مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي به اين دليل مبهم تلقي شد و سرراست به اذهان خطور نكرد 
 يا همه پرسي، بيشترين بحث ها صورت گرفته و هيچ كس در اين مورد كه حول محور رفراندوم) 970: 1364امور فرهنگي، 

كه رد و تأييد صالحيت كانديداهاي انتخابات مي بايست به عهده شوراي نگهبان گذاشته شود، صحبتي نكرده بود و نه آن كه 
ه مجلس خبرگان قانون حال مصوب) 970  /965: همان. (آن را به عهده شوراي نگهبان گذاشته و بديهي تلقي كرده باشند

اساسي را مي بايست منطبق با مردم ساالري ديني دانست يا عملكرد شوراي نگهبان پيش از تفسير قانون اساسي را؟ و يا اعمال 
پس از تفسير قانون اساسي مطابق و عين مردم ساالري ديني تلقي مي گردد؟ تلفيق حقوق، آزادي ها و ابتكارات اين شورا 

سعه اقتدارات نهادهاي رسمي حتي با توسل به تفسير قانون اساسي، دست كم از جنبه دموكراتيك نظام مبتني مردمي به نفع تو
از اين نمونه باز هم سراغ داريم كه در يك فضاي خاص و ملتهب سياسي، فقيه . بر مردم ساالري ديني، امري مقبول نيست

كه بسيار مورد توجه گروهي بود كه فضاي ( راديو و تلويزيون را شوراي نگهبان، امكان ايجاد و راه اندازي شبكه هاي خصوصي
از شوراي نگهبان تفسيرخواهي ) عمومي و سپهر سياسي و اجتماعي كشور را از طريق ساختكار انتخابات به نفع خود كرده بودند

يران، راديو و تلويزيون  قانون اساسي، در نظام جمهوري اسالمي ا44مطابق نص صريح اصل : مي كند و چنين پاسخ مي شنود
بدين جهت . دولتي است و تأسيس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي راديو و تلويزيون به هر نحو مغاير اين اصل مي باشد

 برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق سيستم هاي فني قابل انتشار فراگير همانند ماهواره، فرستنده فيبرنوري شانتشار و پخ
. ب امواج راديويي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران خالف اصل مذكور استبراي مردم در قال

از يك سو، پرسش تفسيرخواهانه فقيه شوراي نگهبان چه ارتباطي با حوزه شغلي وي داشته؛ و )283 / 282: 1381مؤذنيان، (
ري و شنيداري از چند منبع قابل انتشار، جزء اساسي ترين آزادي از ديگر سو، آزادي شنيدن و ديدن خودمختارانه برنامه هاي ديدا

منع آن حتي با توسل به تفسير رسمي از اصول قانون اساسي، مي تواند نشانگر آن باشد كه حوزه نفوذ . هاي دموكراتيك است
م كه يك نظريه دست كم مي داني. موازين شرعي در نظام مردم ساالرانه ديني مي تواند تا كجا بسط و گسترش يابد

 . نيستادموكراتيك، رأيي اين چنين را پذير
 حق تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمي ) پ
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اصل هفتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي بر اصل شصت و هفتم پيش نويس قانون اساسي مبتني شده بود كه چنين 
اداره كل روابط عمومي و امور .(ر كشور را داردمجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در هر يك از امو: اشعار مي داشت

اين اصل در جلسه سي و دوم مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي و طي مذاكره اي بسيار كوتاه، به ) 12: 1368فرهنگي، 
مجلسي سس نظام جديد نمي خواستند همانند نظام پهلوي دوم، ؤ زيرا انقالبيون پيروزمند در مقام م،تصويب خبرگان رسيده بود

اين اصل يك اصل بسيار كوتاه است كه در گروه هفت نفري تهيه شده است :فرمايشي، حكيم فرموده و بي خاصيت تشكيل شود
ديگر دوران اين كه ... ها فرستاده شده است و بررسي و يادداشت كرده اند كه بدون تغيير تصويب شد و به جلسه مشترك گروه

اين اصل  )847: 1364اداره كل روابط عمومي و امور فرهنگي، (. نيست سپري شده استبه نمايندگان بگويند به شما مربوط 
اداره كل روابط (بدون آن كه درباره اش هيچ اظهارنظري صورت گيرد، با اكثريت تام و تمام و اتفاق آراء به تصويب رسيد، 

ر يك از امور كشور، عبارت در تمام امور كشور، تنها با اين تغيير كه به جاي عبارت در ه) 148: 1368و امور فرهنگي، عمومي 
حاال  :استداللي قوي و برآمده از آرمان هاي انقالب اسالمي نيز حامي آن بود. وارد متن قانون اساسي جمهوري اسالمي شد

 اين خواهش مي كنماما به يك شرط؛ آن شرط چيست؟ . ديگر آيا دولتي جرأت مي كند برخالف مصالح ملت قدمي بردارد؟ خير
جمله را به اعماق ضمير اجتماعي و اسالميتان بفرستيد چون باور كنيد اگر مفاد اين جمله در اعماق ضمير اسالمي و اجتماعي ما 

به شرط حضور آگاهانه يك يك افراد امت . زنده نماند مانند هر انقالبي كه در معرض خطر است انقالب ما نيز چنين خواهد بود
به توچه در هنگامي كه در . درست استبله به يك معنا . چه و به توچه، در جامعه اسالمي وجود نداردبه من . در اداره جامعه

براي نظارت، به من چه و به . قلمرو ديگران دخالت بيجا مي كني اما اگر نظارت مي كني به توچه و به من چه، معني ندارد
ينجا متني از يك قانون اساسي نمودگر مردم ساالري ديني در بنابراين تا ا )22: 1377حسيني بهشتي، . (توچه، وجود ندارد

 ولي به محض آن .دست داريم كه حق تحقيق، تفحص و نظارت مجلس شوراي اسالمي را در تمامي امور كشور پذيرفته است
مي خواهد حق كه يك گروه پيروزمند، فضاي عمومي و سپهر سياسي جامعه را در دستان خود مي بيند و به درستي يا نادرستي، 

فكند، عه مقام رهبري نيز نيم نگاهي بيتحقيق و تفحص را به تماميت امور كشور منتقل كند و حتي به حوزه نهادهاي زير مجمو
شوراي نگهبان تفسيري از قانون اساسي را ارائه مي دهد كه بازتاب درگيري هاي سياسي و جناحي در جامعه و موضع گيري به 

شوراي نگهبان در مقام تفسير اصل هفتاد و ششم قانون اساسي نظر تفسيري متفق عليه خود : ي استنفع يكي از طرفين درگير
 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي 76اصل : را به شرح زير اعالم مي دارد

 مصرح در قانون 76حال آيا اصل ) 198: 1381مؤذنيان، .(نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسالمي مي باشند، نمي شود
اساسي منطبق با مردم ساالري ديني است و يا تفسيري كه شوراي نگهبان در واكنش به رخدادهاي سياسي زمانه، اتخاذ كرده و 
مجلس شوراي اسالمي را كه در رأس امور محسوب مي شده از حق خود محروم ساخته، منطبق بر مردم ساالري ديني است؟ 

 ولي كمابيش رمقام رهبري، مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان را حافظان اسالميت نظام بدانيم، كه قولي مشهواگر 
ناراست است، آيا محروم ساختن مجلس شوراي اسالمي از حقي كه قانون اساسي به وي اعطا كرده است، انصراف از قواعد 

نمي شود؟ اصالً معيار تفسير شوراي نگهبان چيست و از كدام منبع محسوب ديني / دموكراتيك و برهم زننده تعادل دموكراسي
دموكراتيك اخذ شده است؟ آيا در معيارها و موازين شرعي و اسالمي در اين باب، سخني به ميان آمده است؟ زيرا تا آن / شرعي

 نه تنها از باب بنياد نهادن جا كه مي دانيم در كليت شريعت اسالمي در باب تأسيس موجوديت مدرني همانند قانوني اساسي،
آيا از كدام قاعده دموكراتيك مي توان چنين اختياري را براي . بلكه حتي از باب امضاء و قبول هم، سخني به ميان نيامده است

يك نهاد قانوني مستفاد نمود كه بتواند حق نظارتي نهاد ديگري را كه دست كم مظهر حاكميت ملي شمرده شده است و پشتوانه 
 دموكراتيك مانند انتخابات را حمايل خود دارد، زايل گرداند؟ اگر اوضاع سياسي منقلب شود و شوراي نگهبان بخواهد به اي

همرهان و همدالن خود در مجلس شوراي اسالمي، امتياز دهد آيا مي تواند تفسير به عمل آمده را به نحوي بچرخاند و تغيير 
ر گردد؟ و در اين صورت، باز هم پرسش آن خواهد بود كه چنان كاري را با استناد به آن حق، برخوردادهد كه دوباره مجلس از 

 كدامين منبع شرعي يا دموكراتيك صورت مي دهد؟ 
 نتيجه گيري 
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نگارنده بر اين باور است كه كوشش براي همزباني و همسخني ميان دو پديدار كه كمتر با همديگر همدل و هم سرنوشت اند به 
. ز جنس و سنخ همسان تشكيل نشده اند، تالشي بيهوده براي كنار هم گزيدن مفاهيم بي التفات به همديگر استدليل آن كه ا

هم دين و هم دموكراسي در وضعيت غيرنهادي خود، برآورنده برخي از نيازهاي بشري هستند كه ريشه در انتظارات دنيوي و 
موكراسي براي پاسخ گويي به برخي پرسش ها و نيازهاي بشري، شكل حتي در حالت نهادي نيز دين و د. اخروي انسانها دارند

.  امتزاج آن دو، پديده اي در حد كمال و شگفتي خواهد آفريد نشان دهد در دست نداريم كهيگرفته و بسط يافته اند و ما دليل
ن نيست كه گمان كنيم آن چه را كه سبك، ممتاز و متمايز باشيم دال بر آاين كه بخواهيم به هر دليل از ديگران به هر سياق و 

مدعياتي از اين گونه، . در ذهن مي توانيم در هم بياميزيم آن چنان كيمياگرانه باشد كه در عالم عين هم بتوان به آن دست يافت
اهند داشت  اخذ كنند در موارد بسيار، سرانجامي جز اين نخوپايه ايدر حالي كه مي خواهند منابع موجه ساز خود را از ويژگي دو 
به .  ولي در حقيقت در هيچ كدام از دو پايگاه خود استوار نمي شوند.كه مصنوع و محصول شان را تافته اي جدا بافته تلقي كنند

زبان استعاره اگر بخواهيم توسل جوييم نتيجه چنين است كه اگر بخواهيم واژگان ناهمپيوند را با همديگر تلفيق كنيم و به 
زيرا در فضايي كه واژگاني از قبيله توسعه سياسي مانند حقوق شهروندي،  (االري ديني را ابداع نماييم عنوان نمونه مردم س

جامعه مدني، آزادي هاي سياسي و كاربست قواعد دموكراتيك سپهر حقوق، سياست، اجتماع و فرهنگ را در تصرف گرفته، بهتر 
حالت پل معلق ميان درون مايه هاي گوناگون نظريه هاي به خلق عبارت ها و مضامين و مفاهيمي بزنيم كه است دست 

حقوقي را به خود گرفته اند و در اين حالت است كه هرگونه انتقاد، پوچ مي شود زيرا مدام از موضع الف به ب و از ب به / سياسي
يستي يا پوچ گرايانه است  همانند انتظاري ابسورد)الف احاله مي گردد و در ارائه برهان، خلط سفسطه جويانه صورت مي پذيرد

  .ها در انتظار گودويي، به سر بردند كه هيچ گاه نيامد و انگار از همان آغاز هم بنا نبود كه بيايد و استراگون، سال كه والديمير
 منابع 

 .انشيآ: تهران، ترجمه حسن مرتضوي،دموكراسي) 1379(آربالستر، آنتوني
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ) 1364( شوراي اسالمياداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس

 . مجلس شوراي اسالمي:  تهران،جمهوري اسالمي ايران
راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي ) 1368(اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي

 .مجلس شوراي اسالمي:  تهران،ايرانقانون اساسي جمهوري اسالمي 
 .وزارت امور خارجه:  تهران، ترجمه موسي اكرمي،دولت و جامعه: فلسفه سياسي معاصر) 1381 (]و ديگران[اسكينر، كوئنتين 

كميته پژوهش و مطالعات ستاد دهه فجر انقالب :  در كتاب،»لوازم و پيامدهاي اسالميت و جمهوريت«) 1378(اطهري،سيد حسين 
 .142 / 131نشر هماهنگ، جلد دوم، صص : تهران،مجموعه مقاالت پژوهشي درباره انقالب اسالمي: راه انقالب] به اهتمام[المي اس

 . قصيده سرا:  تهران،امير رضايي ترجمه ،اسالم و مدرنيته) 1381... (العروي، عبدا
راه ] به اهتمام[طالعات ستاد دهه فجر انقالب اسالمي هش و موكميته پژ:  در كتاب،»جستاري در حكومت ديني«) 1378(اوجبي، علي 

 .101 / 81نشر هماهنگ، جلد دوم، صص : تهران،مجموعه مقاالت پژوهشي درباره انقالب اسالمي: انقالب
 / 329رسا، صص :  تهران،دين و حكومت] و ديگران[علي محمد ايزدي :  در كتاب،»دين اسالم و حكومت«) 1378(ايزدي، علي محمد 

367. 
 دائره المعارف ]زير نظر[سيمور مارتين ليپست :  در كتاب، ترجمه فريبرز مجيدي"دموكراسي، توجيهات") 1383(باربر، بنجامين 

 .718 /714وزارت امور خارجه، چاپ دوم، صص :  تهران،مرادي...  ترجمه فارسي به سرپرستي كامران فاني و نورا،دموكراسي
 .قصيده سرا:  تهران، ترجمه امير رضايي،ت در انديشه مدرندين و سياس) 1384(باربيه، موريس

رسا، صص : تهران،دين و حكومت] و ديگران[علي محمد ايزدي :  در كتاب ،»مرزهاي ميان دين و حكومت«) 1378(بازرگان، عبدالعلي 
91 / 118. 

 .سرايي:  تهران،گفتمان هاي ديني معاصر) 1382(باقي ، عمادالدين  
 .گام نو:  تهران،1380-1376جامعه شناسي فرهنگ سياسي : دموكراسي و دشمنان اش در ايران) 1381(بخارايي، احمد 

 .ني:  تهران، ترجمه عباس باقري،مردم ساالري در تاريخ انديشه غرب) 1382(برناردي ، برونو 
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 . اصرنگاه مع:  تهران،مباني علم سياست تأسيسي: هاي دموكراسي براي همه درس) 1380(بشيريه، حسين
  .نگاه معاصر: تهران. ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران دوره جمهوري اسالمي) 1381 (بشيريه،حسين
 / 92، صص 1382، فروردين 24، شماره 3 سال ،آفتاب،» دموكراسي محدود به ارزش ها: مردم ساالري ديني«) 1382(بصير، عباس 

93. 
 ، دائره المعارف دموكراسي]زير نظر[سيمور مارتين ليپست :  در كتاب،رجمه هرمز عبداللهيت. "دموكراسي، معيارها") 1383(بولن، كنث 

 .722  /718چاپ دوم، صص وزارت امور خارجه، :  تهران،مرادي... ترجمه فارسي به سرپرستي كامران فاني و نورا
 .29 / 28 صص ،1381، دي و بهمن 22، شماره 3 سال ، آفتاب ،»مردم ساالري از منظر ارزش هاي ديني«) 1381... (پيمان، حبيب ا

 .ذكر: تهران،سياست، محراب و خوارج) 1382(تاج زاده، سيد مصطفي 
 .1381، اسفند 23، شماره 3 سال ، آفتاب،»كدام مردم ساالري«) 1381(ثقفي، مراد 

 .طرح نو:  تهران، خردادجامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي با تأكيد بر جنبش اصالحي دوم) 1381(جاليي پور، حميدرضا 
 .دفتر تبليغات اسالمي:  قم،مباني حكومت اسالمي) 1379(جوان آراسته، حسين 

كميته پژوهش و مطالعات ستاد دهه فجر انقالب اسالمي :  در كتاب،»رويكردهاي بنيادين در باب حكومت ديني«) 1378(جهرمي، محمد 
 .، جلد دوم129 / 103نشر هماهنگ، صص :  تهران،باره انقالب اسالميمجموعه مقاالت پژوهشي در: راه انقالب] به اهتمام[

 .طرح نو: تهران،ي شدن دين در سپهر سياستفعر: از شاهد قدسي تا شاهد بازاري) 1380(حجاريان، سعيد 
 .طرح نو:  تهران ،گفت و گويي انتقادي: اصالحات در برابر اصالحات) 1382] (و ديگران[حجاريان، سعيد 

 .بقعه:  تهران،مباني نظري قانون اساسي) 1377(شتي، سيد محمدحسيني به
، 1381، خرداد 16، شماره 2 سال ، آفتاب ،»دشواري هاي نظري تحقق مردم ساالري ديني«) 1381(حسيني بهشتي، سيدعليرضا 

 .9 / 6صص 
رسا، صص :  تهران،دين و حكومت] انو ديگر[علي محمد ايزدي :  در كتاب،»پيوند دين و حكومت«) 1378(حسيني طباطبايي، مصطفي 

539 / 549. 
كميته پژوهش و مطالعات ستاد دهه فجر انقالب اسالمي :  در كتاب،»شش نظريه پيرامون انقالب اسالمي«) 1378(حقيقت، سيد صادق 

 .67 / 37نشر هماهنگ، جلد اول، صص :  تهران،مجموعه مقاالت پژوهشي درباره انقالب اسالمي: راه انقالب] به اهتمام[
 .شيرازه:  تهران، ترجمه حسن فشاركي،درباره دموكراسي) 1378( دال، رابرت

، صص 1381، اسفند 23، شماره 3 سال ، آفتاب،»مردم ساالري ديني يا مردم ساالري دينداري«) 1381] (گفتگو با[درويش، محمدرضا 
30 / 33. 

 .27، ص 1381، دي و بهمن 22، شماره 3 سال ،آفتاب ،» استبدعت در علم سي:مردم ساالري ديني«) 1381(ديهيمي ، خشايار 
به [كميته پژوهش و مطالعات ستاد دهه فجر انقالب اسالمي :  در كتاب،»عوامل پيروزي انقالب اسالمي ايران«) 1378(ذوعلم، علي 

 .85 /69ول، صص نشر هماهنگ، جلد ا: تهران،مجموعه مقاالت پژوهشي درباره انقالب اسالمي : راه انقالب] اهتمام
 .سرايي:  تهران،موانع ساختاري استقرار دموكراسي در ايران: تقادي قدرت)1382(رحماني، تقي 
 .مركز نشر دانشگاهي:  تهران، ترجمه لي السازگار،آشنايي با علم سياست: حكومت) 1374( رني، آستين 

 / 189رسا، صص :  تهران،دين و حكومت] و ديگران[دي علي محمد ايز:  در كتاب،»امكان حكومت ديني«) 1378... (سحابي، عزت ا
283. 

رسا، صص : تهران،دين و حكومت] و ديگران[علي محمد ايزدي :  در كتاب،»تحليل مفهوم حكومت ديني«) 1378(سروش، عبدالكريم 
161 / 187. 

 .ناقد:  تهران،ترجمه محمد امجد،عصري سازي انديشه ديني ) 1382(شرفي، عبدالمجيد 
 .89 / 86، صص 1382، فروردين 24، شماره 3 سال ، آفتاب،»دموكراسي ديني «) 1382(اني، بيژن شهرست

 / 116، صص 1382، ارديبهشت 25 سال سوم، شماره ، آفتاب،»مردم ساالري ديني و مردم ساالري ليبرال«) 1382(صادقي، هادي 
117. 
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، آبان 20، شماره 2 سال ، آفتاب،»ورود مفاهيم مدرن: ا اكنونچالش هاي مردم ساالري ديني از گذشته ت«) 1381(صالحي، محسن 
 .89 / 86، صص 1381

گرد [سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي :  در كتاب،»واو منطقي بين جمهوريت و اسالميت«) 1377( صنيعي منفرد، محمدعلي 
 .الميسازمان مدارك فرهنگي انقالب اس:  تهران،جمهوريت و انقالب اسالمي] آورنده

 .گنج دانش:  تهران،سنت و تجدد در حقوق ايران) 1375( عبادي، شيرين ؛ضيمران، محمد 
 .قصيده سرا: تهران، ترجمه امير رضايي،اسالمي گرايي يا اسالم) 1382(عشماوي، محمدسعيد 

راه ] به اهتمام[هه فجر انقالب كميته پژوهش و مطالعات ستاد د:  در كتاب،»نگرشي نوبه رابطه دين و دموكراسي«) 1378(غالمي، رضا 
 .80 / 62نشر هماهنگ، جلد دوم، صص :  تهران،مجموعه مقاالت پژوهشي درباره انقالب اسالمي: انقالب

 .شيرازه:  تهران، ترجمه محمد علي موسوي فريدني،ابداع جمهوري مدرن) 1380(فونتانا، بيانكاماريا 
 .سازمان سمت:  تهران،المنظام سياسي و دولت در اس)  1382( فيرحي، داود 

 .قصيده:  تهران، ترجمه امير رضايي،اسالم و الييسيته) 1380( فياللي انصاري، عبدو 
 .بقعه:  تهران،مقاالتي در شناخت دوگانه اسالم و ايران: انديشه هايي ديگر) 1378(قادري، حاتم 

 .نشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراندا:  تهران،مجموعه مقاالت: گامي به سوي عدالت) 1378(كاتوزيان، ناصر 
 / 25رسا، صص :  تهران،دين و حكومت] و ديگران[علي محمد ايزدي :  در كتاب،»حكومت از ديدگاه دين«) 1378(رايي، مصطفي تيك

37 . 
 .ني:  تهران،دغدغه هاي حكومت ديني) 1379( كديور، محسن 
 .خوارزمي: ي، تهران فريبرز مجيد ترجمه ،دموكراسي) 1373( كوهن، كارل
:  تهران، گردآوري و ترجمه حسينعلي نوذري،سياست، فرهنگ و نظريه اجتماعي: مدرنيته و مدرنيسم) 1379 (]و ديگران[ گيدنز، آنتوني
 .نقش جهان

 .وزارت امور خارجه: تهران، ترجمه فريبرز مجيدي،مفهوم ايدئولوژي) 1380(الرين، خورخه 
] گردآورنده[سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي :  در كتاب،»جمهوريت و ساختار ذاتي اسالم«) 1377(مجتهد شبستري، محمد 

 .283 / 279صص ،سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي:  تهران،جمهوريت و انقالب اسالمي
 .37 / 30، صص 1381، دي و بهمن 22، شماره 3 سال ،آفتاب،»راه دشوار مردم ساالري«) 1381 (----------------

 .جامعه ايرانيان: تهران،الگوي ناتمام: ليبراليسم ايراني) 1379(محمدي، مجيد 
 .83 / 76، صص 1381، دي و بهمن 22، شماره 3 سال ،آفتاب،» تكوين معكوس مردم ساالري در اسالم«) 1381( محمدي، ميثم 

 .مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ دوم:  قم،قانون گذاري: نظريه سياسي اسالم) 1378الف(مصباح يزدي، محمدتقي 
 .مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني:  قم،كشورداري: نظريه سياسي اسالم) 1378ب(---------- 
 .89 / 73، صص 1382، پاييز 29، پياپي 3 ، شماره 8 سال ، حكومت اسالمي،»تفسير مردم ساالري ديني«) 1382 (---------- 

 . آگاه: تهران.  تهران، ترجمه علي معنوي،جهان واقعي دموكراسي) 1379(د براف مك فرسون، كرافور
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي:  تهران،نظريات تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان درباره قانون اساسي) 1380( منصور، جهانگير

 / 90، صص 1382، فروردين 24، شماره 3ال س، آفتاب ،»نظريه مردم ساالري ديني در تئوري و عمل«) 1382(ملك زاده، محمد 
91. 

تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به : مجموعه نظريات شوراي نگهبان) 1381 (]گردآورنده[ مؤذنيان، محمدرضا 
 .نگهبانمركز تحقيقات شوراي :  تهران،1380 -1359انضمام استفساريه ها و تذكرات 

 .ذكر:  تهران،جايگاه رأي و بيعت در انديشه اسالمي:  مشروعيت حكومتمباني) 1381(موسويان، ابوالفضل 
رسا، صص :  تهران،دين و حكومت] و ديگران[علي محمد ايزدي :  در كتاب،»حكومت ديني و قانون اساسي«) 1378... (ميثمي، لطف ا

119 / 159. 
 .طرح نو:  تهران،ب روشنفكري ايرانيرساله اي جامعه شناختي در با: دموكراسي يا حقيقت) 1381(ميرسپاسي، علي 
 .تمدن و توسعه اسالمي: تهران،مردم ساالري در حاكميت اسالمي) 1379(نبوي، سيدعباس 
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 .نقش جهان:  تهران، صورتبندي مدرنيته و پست مدرنيته) 1379(نوذري، حسينعلي 
 .روشنگران:  تهران،ترجمه عباس مخبر  ،هاي دموكراسي مدل) 1369( هلد، ديويد

 ميزان و مجتمع ،دادگستر: تهران و قم،اصول و مباني كلي نظام: حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران) 1378(اشمي، سيدمحمد ه
 .آموزش عالي قم، چاپ دوم

 .89 / 79رسا، صص :  تهران،دين و حكومت] و ديگران[علي محمد ايزدي :  در كتاب،»دين و دولت«) 1378(يزدي، ابراهيم 
  . 23/26 ص، ص1381، دي و بهمن 22، شماره 3  سال، آفتاب،»مردم ساالري و روشنفكري ديني«) 1381( --- -----

رسا، :  تهران،دين و حكومت] و ديگران[علي محمد ايزدي :  در كتاب ،»حكومت دموكراتيك اسالمي«) 1378(يوسفي اشكوري، حسن 
 .328 / 285صص 

  .26 / 24، صص 1381، دي و بهمن 22، شماره 3فتاب، سال  آ،»مردم ساالري ديني«) 1381 (----------------


