






فصل اول 
دموکراسی 



بخش اول : دموکراسی چیست؟ 

واژه دموکراســی از لفظ یونانی دموکراتیا (DEMOKRATIA) گرفته شــده اســت. این اصطالح از دو ) گرفته شــده اســت. این اصطالح از دو 
واژه دمــوس (DEMOS) بــه معنای مردم و کراتوس (KRATEIN) به معنای حکومت کردن، تشــکیل 
شــده اســت. بدین ترتیب دموکراســی از نظر لغت به معنای حکومت به وســیله مردم (حکومت مردم 
بر مردم) اســت.البته دموس به معنای اراذل و اوباش، توده عوام، اقشــار فرودســت و ضعیف، و کلیه 
شــهروندانی که در پالیس(١) یا دولت شــهر زندگی می کنند، نیز آمده اســت. کراتوس نیز به معنای 

دموکراســی در مفهوم خود بیان گر این آرمان اســت که: تصمیمهایی که بر اجتماعی به عنوان یک 
مجموعــه اثــر می گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شــوند. هــم چنین، کلیه اعضا باید از 

حق برابر برای شــرکت در تصمیم گیری برخوردار باشــند. 

در واقع وجود دموکراســی مستلزم دو اصل کلّی است: 

الف. نظارت همگانی بــر تصمیم گیری جمعی؛ 
ب. داشــتن حق برابر در اِعمال این نظارت. 

هــر انــدازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع بیشــتر تحقــق یابد، آن اجتماع دموکراتیک 
تر خواهد شد.(٤) 

تاریخچه دموکراسی 
پیشــینه دموکراســی به دولت شــهرهای یونان باستان از ســده پنجم قبل از میالد و زمان افالطون و 
ارســطو بر می گردد؛ بطوری که آنان در کتابهایشــان به طور مفصل به این موضوع پرداخته اند.(٥) 

در آنجا شــهروندان ـ به جز زنان و بردگان ـ در امر حکومت و وضع قوانین مشــارکت مســتقیم 
داشــتند. در جمهوری روم نیز ـ پیش از پیدایش دوره امپراطوری ـ ابعادی از دموکراســی به چشــم می 

در اروپــای غربــی، این نظام حکومتی با شــکل نوین نمایندگــی (پارلمانی)، همراه با پیدایش دولت در 
قرن شــانزدهم ظهور یافت. در انگلســتان، با انقالب ١٦٨٨م عقیده به اینکه ســلطنت یک «حق الهی» 

اســت مردود شمرده شــده و پارلمان بر شاه برتری یافت. 

در آمریــکا، انقــالب ١٧٧٦م مبتنی بر اصول قرارداد اجتماعی، و نیز قانون اساســی ایاالت متحده (١٧٨٧
م) از دیگر زمینه گســتران و پیش برندگان تفکر دموکراســی بوده اند. 

در فرانســه، انقالب کبیر (١٧٨٩م) با شــعارهای دموکراســی (آزادی، برادری، برابری) در پیروزی و پی 
ریزی دموکراســی نوین تأثیر بسزایی داشت. 

به هر حال، ســرانجام تا نیمه های قرن نوزدهم، اکثر کشــورهای غربی نهادهای دموکراســی را پذیرا 
شــدند. با این وصف تا اوایل قرن بیســتم، عده زیادی از شــهروندان از مشارکت سیاسی محروم 
بودند؛ در انگلســتان کارگران، تا ١٨٦٧م و زنان تا ١٩١٨م حقّ رأی نداشتند.دانشــمندان فراوانی در 

گســترش بعد فکری و نظری دموکراســی تأثیر داشــتند؛ مانند: جان الک، ژان ژاک روسو، مونتسکیو، 
جان اســتوارت میل، جان دیویی، ویلیام جیمز، هارولد الســکی، ژوزف شــومپیتر، آیزایابرلین و... .(٦) 



اصول و پایه های نظام 

١. اصــل مقبولیــت و رضایت: مفهوم رضایت و پذیرش شــهروندان در تبعیت از حکومت و حاکمان، از 
عناصر اساسی در فلســفه سیاسی دموکراسی است. 

٢. اصل حاکمیت ملّی و مشــارکت عمومی: مقصود آنســت که ســازمانها و تصمیمات حکومت، مســتند به 
ص معّین و یا طبقه حاکمه متّکی نباشــد؛ یعنی حاکمیت و ســیادت از آنِ  رأی مردم باشــد و به شــخ
تمامــی مــردم اســت و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بــر عملکرد او، از هر گونه انحصار در روند 

تصمیم ســازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری می کنند. این از اصول دموکراســی اســت، که در 
واقــع تمام اصول و مؤلفه های دیگر، جلوه های جزئی تر آن هســتند. 

٣. اصل برابری: از ارکان و پایه های نظام دموکراســی، برابری اســت؛ یعنی همه افراد جامعه باید در 
برابر قانون یکســان و برابر بوده، از حق شــرکت در وضع قوانین دولتی یا نقد آنها برخوردار باشــند. 

براســاس اصل مســاوات، باید به تمامی اعضای جامعه فرصت کافی داده شــود تا در عرصه های مختلف 
سیاســی، اقتصادی، آموزشــی و پرورشــی، به میزانی که می خواهند دخالت کنند. 

٤. اصــل آزادی(٧): یعنــی، افراد باید حق آزادی بیــان، آزادی رأی، آزادی عقیده و انتقاد و... در تمامی 
شــئون حکومتی، فردی و اجتماعی را دارا باشند. 

٥. حاکمیــت قانــون: در تمــام عرصه ها فقط قانون حاکمیت دارد؛ قانونی که به دســت نمایندگان خود 
مردم وضع شده است. 

٦. حکومــت اکثریــت: یعنی باید تمامی تصمیمات دولت در هــر امری، موافق با اراده اکثریت افراد 
جامعه باشــد، و اگر در میان مّلت در امری اختالف نظر پیدا شــد، دولت باید اراده و نظر اکثریت را 

مالک عمل قرار دهد. 

٧. سیســتم نمایندگــی: هیئت نمایندگان بایســتی حق قانونگذاری، حقّ رأی در مــورد مالیاتها، نظارت بر 
ش از تصمیمات دولت را داشته باشد.(٨)  بودجه، حق اســتیضاح و پرســ

مدلهای دموکراسی(٩) 

محققین و نظریه پردازان سیاســی، با عنایت به مفهوم دموکراســی، از جنبه های گوناگون تقســیماتی را 
بــرای دموکراســی بیان کرده اند که هر کــدام مفهوم خاصی از آن را تداعی می کند: 

١. دموکراســی مســتقیم: در این نوع دموکراســی، عموم مردم ـ که عنوان شــهروند بر آنها اطالق می شود 
ن حاکمان شــرکت می کنند؛ به این صورت که همه مردم در  ـ بطور مســتقیم در وضع قوانین و تع

مجامع عمومی حاضر می شــوند و درباره مســائل کشــوری اظهار نظر کرده و تصمیم می گیرند. این نوع 
دموکراســی در یونان باســتان و بعضی از نواحی ســوئیس وجود داشت؛ امّا در حال حاضر به جهت 

کثرت جمعیت شــهرها و کشــورها، عمالً امکان پذیر نیست. 

٢. دموکراســی نمایندگی یا پارلمانی: در این نوع دموکراســی، تصمیمات سیاســی کشور توسط شهروندان 
صورت می پذیرد، اما نه بطور مســتقیم بلکه از طریق نمایندگانی اجرا می شــود که بوســیله آنان انتخاب 
شــده اند. بدین ترتیب مردم به طور غیرمســتقیم در امور جاری کشــور دخالت کرده و به مطالبات خود 



٣. دموکراســی لیبرال: مردم ســاالری لیبرال یا لیبرال دموکراســی، شــکلی از حکومت می باشد که نماد آن 
معموالً مردم ســاالری نمایندگی یا پارلمانی اســت که به اصطالح قدرت اکثریت در چارچوب قانون 

اعمــال می شــود، البته قانونی کــه از بیان اراده عامه مردم صورت می پذیرد. 

در این نوع مردم ســاالری، آزادی نســبت به همه ارزشــهای سیاسی دیگر اولوّیت دارد و آزادی را باالتر از 
برابــری، فضیلــت مدنــی، رفاه و غیر اینها می دانند. قانون در این تفکّر در اســتخدام حفظ آزادیهای 

فردی اســت و قانون اساســی تا جایی مطلوب اســت که به حقوق فرد و ســالیق افراد دست اندازی نکند. 

ایــن الگــو از دموکراســی هیچ ایدئولوژی و چارچوبی را، بر اراده آزادانه افــراد تحمّل نمی کند و با جدیت 
به توزیع قدرت و تفکیک قوا می اندیشــد. این مدل از حکومت تقریبا از انگلســتان در قرن هفدهم 
شــروع شــد و مردم انگلیس برای نخســتین بار طی مبارزاتی، حکومت استبدادی پادشاهی را در هم 

کوبیــده و این چنیــن حکومتی را پایه گذاری کردند. 

٤. دموکراســی سوسیالیســتی: مردم ســاالری سوسیالیســتی ترکیبی از نظام سیاسی و اجتماعی با نظام 
اقتصادی و اجتماعی اســت (یعنی، ترکیبب دموکراســی و سوسیالیســم). این نوع دموکراسی بر خالف 
دموکراســی لیبرال، نگران تأثیر نامطلوب نابرابریهای اقتصادی، بر روی برابری سیاســی اســت، و به 

ش از آنکه بر آزادی تأکید کند،  همیــن جهــت بــر دخالت جّدی دولت در امور اقتصادی تأکید دارد، و بیــ
طرفدار برابری اســت، و به توزیع عادالنه ثروت توجه دارد. 

پس از جنگ جهانی اول، این اندیشــه در روســیه و پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای شــرقی، 
چین و ویتنام شــمالی و برخی کشــورهای غربی نفوذ کرد. و امروز به دلیل متالشــی شــدن این اندیشه 

در کشــور روســیه، غالب کشورها از آن رویگردان شده اند. 

٥. دموکراســی کثرت گرا (پلورالیســتی): این مدل از دموکراسی یکی از گرایشــهای نوین سّنت لیبرالی 
اســت و هدف آن توزیع قدرت و نفی قدرت متمرکز اســت. طرفداران این دموکراســی، حضور سلیقه های 

مختلف و متکثّر را در باالترین ســطح آن خواســتارند. بر خالف بســیاری از مدلهای پیشــین، این 
دموکراســی طالب یک نظام حکومتی اســت که ایدئولوژی خاّصی بر آن حاکم نباشــد. 

٦. دموکراســی مشــارکتی: این نوع دموکراسی در واقع ترکیبی از دموکراسی مســتقیم و نمایندگی است. 
تأکید هواداران این نوع حکومت، بر مشــارکت هر چه بیشــتر مردم در صحنه های سیاســی و اقتصادی 
اســت. این گروه معتقدند همان طوری که مشــارکت فعال مردم در صحنه های اقتصادی باعث رونق 
اقتصادی می گردد، کلیه شــهروندان می بایســت در عرصه های سیاســی نیز، نه تنها در زمان انتخابات 

بلکه در هر زمان مشــارکت فعال داشته باشند. 

٧. دموکراســی چند حزبی: این مدل از دموکراســی همان اســت که در حال حاضر در اکثر کشــورهای غربی 
وجود دارد. یعنی تمام کســانی که دارای حق رأی هســتند، با توجه به برنامه های مختلفی که از ســوی 
احــزاب گوناگون در مورد مســائل مختلف سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصــادی، و بین المللی عنوان 

مــی گردد، به کاندیــدای حزب مورد نظر خود رأی می دهند. 



اسالم و دموکراسی غربی 

در دموکراســی غربی، یکی از اصول اساســی و مسلم، انســان محوری (امانیسم) به معنای حذف 
خداونــد متعــال از زندگی مردم اســت. قوانین موضوعه باید مطابق نظر اکثریــت مردم و بلکه همه آنها 
باشــد. اصل در این نظام مردم اســت نه خدا، و تفکر ملی گرائی و نژاد پرســتی در نظام دموکراســی 
حاکم اســت. اهداف این نظام، صرفا مادی اســت و فقط می خواهند دنیای مردم را آباد کنند و به 

آخرت آنها کاری ندارد. البته در این مســئله نیز چنانکه در جهان غرب دیده می شــود موفق نشــده اند. 

آنها ســعادت امت را تنها در جهت رشــد ثروت و قدرت نظامی خالصه می کنند و به انحرافات اخالقی، 
جنســی و هرج و مرج فرهنگی و به طور کلی به مســائل اخالقی توجهی ندارند. در آنجا فســاد اخالقی 
آزاد اســت. به قول افالطون: خصوصیات این نظام آن اســت که همه مردم آزادند، هر کس حق دارد 
هر چه می خواهد بکند، و همچنین نظام گســیختگی مطلق و آزادمنشــی بیش از حد و اندازه در 

آموزش و پرورش جوانان از دیگر خصایص این نظام اســت.(١٠) 

امّا از نگاه اســالم و نظام مردم ســاالری دینی، منشــأ حاکمیت فقط خداوند اســت، خدا محوری از ُاس 
اســاس نظام اســالمی اســت، هیچ کس حق ندارد به نظر خود قانونی را بر خالف حکم خدا وضع کند 
و تمــام قوانیــن و احکام از جانب خداوند متعال می باشــد که از طریق وحــی به پیامبر اکرم صلی اهللا 
علیه و آله نازل شــده اســت. از اینرو قدرت مطلقه از آن خداوند اســت، و قدرت مّلت نیز در چهارچوب 
احکام شــریعت محدود اســت؛ به طوری که مّلت نمی تواند از محدوده مقررات الهی گامی فراتر نهد. 

اســالم، نژاد پرســتی و ملی گرایی را رد می کند و خداوند می فرماید: «وَ ما اَرَْســلْناکَ إالّ رَحْمَةً 
لِلْعالَمیــنَ»(١١)؛ «[ای پیامبــر!] ما تو را نفرســتادیم مگر اینکه رحمت برای جهانیان باشــی.» بنابراین 

دین اســالم برای تمام نژادها و طوایف مختلف آمده اســت و همه نوع رنگ ملی گرایی و نژاد پرســتی 
را از خود دور ســاخته است. 

اخالق، پاک دامنی و حفظ ارزشــهای اخالقی و انســانی، از اصول اساســی نظام اسالمی است، رسول 
خــدا صلــی اهللا علیه و آله فرمود: «بُعِْثتُ بِمَکارِمِ األخالقِ وَ َمحاِســنِها؛(١٢) من برای [احیای] مکارم 

اخالق و خوبیهای آن مبعوث شــده ام.» 

از نظر اســالم یکی از راههای رســیدن به کمال مطلوب، رعایت اصول اخالقی اســالم است، بنابراین 
اســالم با هر گونه فســاد و فحشــاء و بی بند و باری و الابالی گری مخالف اســت. و این گونه رفتار را 
عیــن اســارت و بردگی می داند نه آزادی. در این نظام، آزادی فقــط در محدوده قانون خدا مورد نظر 

است. 

آزادی مطلق مورد نظر دموکراســی غربی، نه تنها از نظر اســالم مورد پذیرش نیســت، بلکه از نظر بیشــتر 
اندیشــمندان غربی نیز مورد پذیرش نیست. 

افالطون که از نخســتین اندیشــمندان علوم نظری، عقلی و سیاســی جهان غرب است، در کتاب 
جمهوری خود با بر شــمردن برخی از خصائص دموکراســی و انتقاد از آزادی مفرط در این نظام می 
گوید: «افراط در آزادی ســبب می شــود که دموکراســی دگرگون گردد و به فرمانروایی مستبد احتیاج 
پیــدا کنــد. ایــن افراط در آزادی در خانه ها نیز راه می یابد، زیاده روی در آزادی نتیجه موحشــی ببار 

می آورد، افراد جامعه به اندازه ای حســاس می شــوند که هیچ حد و قیدی را نمی توانند تحمّل کنند، 
و اگر کســی بخواهد کوچکترین دســتوری به آنان دهد خشــمگین می گردند و ســرانجام چنانکه می 
دانــی، قوانیــن را نیز زیــر پا می گذارند تا هیچ مقامی باقی نماند کــه بر آنان حکم براند. پس زیاده 
روی در آزادی نیز به اســارت منجر می شــود؛ چه افراد و چه در حکومتها. در نتیجه اســتبداد تنها از 
دموکراســی می زاید، بدین معنی که چون آزادی از حد بگذرد، بدترین اســارتها به دنبال آن می 
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