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چکیده
این نوشتار ،حقوق بشر در نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی اسالمی ر ا تبیین کرده است.
اجتماعی شدن سیاست ،موجب حضور سیاسی مردم در صحنه میشود و مردم را در تکوین
حکومت و رهبری سیاست در جامعه ،نقش اساسی میدهد .این سخن به معنای آن است که
سیاست نقش و جهت دلخواه مردم را میپذیرد و حکومت نیز مثل ارادة مردم است .همچنین
حقوق بشر دارای ارزش فطری و طبیعی بوده که تحقق آن جزء آرمانهای اصیل و بنیادین تمام
انبیا ،دانشمندان ،مصلحان اجتماعی و مبارزان سیاسی شمرده میشود .حقوقی مانند ،حقّ حیات،
حقّ امنیّت ،حقّ آزادی ،حقّ اشتغال ،حقّ آموزش ،حقّ بهداشت ،حقّ برابری در پیشگاه قانون ،حقّ
دسترسی به محاکم و محاکمه عادالنه ،حقّ تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی؛ حقّ برخورداری از
فرصتها و امکانات ملّی ،از مصادیق بارز حقوق بشری ،محسوب میگردد .حقوق بشر و دموکراسی،
دو مورد از مهمترین مفاهیم چالش برانگیز و بحث آفرین در نظام اندیشة سیاسی و حقوق معاصر
هستند که امروزه ،اذهان بسیاری را به خود مشغول ساختهاند .لذا روش تحقیق به لحاظ هدف،

کاربردی و به لحاظ روش گردآوری ،اطالعات توصیفی–تحلیلی میباشد.
واژگان کلیدی:
حقوق بشر ،نظام سیاسی ،دموکراسی اسالمی

دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

179

مقدمه
نظام دموکراسی ،مردم را به صحنة سیاست میکشاند .یا به تعبیر دقیقتر ،دموکراسی ،سیاست
را اجتماعی و مردمی میسازد .اجتماعی شدن سیاست ،موجب حضور سیاسی مردم در صحنه
میشود و مردم را در تکوین حکومت و رهبری سیاست در جامعه ،نقشی اساسی میدهد .این
سخن ،به معنای آن است که سیاست ،نقش و جهت دلخواه مردم را میپذیرد و حکومت نیز مثل
ارادة مردم است .بنابراین ،اوّالً حکومت مطابق ارادة مردم و با حضور سیاسی مردم در صحنة
سیاست ،شکل میگیرد و سپس به رهبری سیاست در جامعه ،مطابق خواست مردم ،میپردازد.
منظور از مردم نیز همان «ملّت» است که شامل تمام افراد ساکن در یک کشور و تابع یک دولت
واحد میشود.

1

امروزه دموکراسی ،به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه در عصر جدید به شمار میآید .از
آنجا که مهمترین اصول آن شامل نظارت همگانی و برابری سیاسی است ،تجربة نظامهای سیاسی
معاصر ،گویای این است که یکی از گزینههای مطمئن برای تضمین حقوق اساسی شهروندان،
استقرار دموکراسی در جامعه است.

2

حقوق بشر نیز اساسیترین و ابتداییترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی ،فطری و به صرف
انسان بودن ،از آن ،بهرهمند میشود .مطابق اعالمیة جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بینالمللی ،این
حقوق ،ویژگیهایی همچون جهان شمول بودن ،سلب ناشدنی ،انتقالناپذیری ،تفکیکناپذیری ،عدم
تبعیض و برابری طلبی ،به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است .از این رو به تمامی افراد در
هر جایی از جهان ،تعلّق دارد و هیچکس را نمیتوان به صرف منطقة جغرافیایی که در آن زیست
میکند؛ از حقوق بشر ،محروم کرد.

3

همچنین حقوق بشر دارای ارزش فطری و طبیعی بوده که تحقق آن ،جزء آرمانهای اصیل و
بنیادین تمام انبیا ،دانشمندان ،مصلحان اجتماعی و مبارزان سیاسی ،شمرده میشود .حقوقی مانند،
حقّ حیات ،حقّ امنیّت ،حقّ آزادی ،حقّ اشتغال ،حقّ آموزش ،حقّ بهداشت ،حقّ برابری در پیشگاه
 -1محمدی11 : 1367 ،
 -2اسدآبادی1 : 1367 ،
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قانون ،حقّ دسترسی به محاکم و محاکمة عادالنه ،حقّ تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی؛ حقّ
برخورداری از فرصتها و امکانات ملّی ،از مصادیق بارز حقوق بشر ،محسوب میگردد.

1

حقوق بشر و دموکراسی ،دو مورد از مهمترین مفاهیم چالش برانگیز و بحث آفرین در نظام اندیشة
سیاسی و حقوق معاصر هستند که امروزه اذهان بسیاری را به خود ،مشغول ساختهاند .در جامعة
دینی نیز برخی به دنبال فهم رابطة این دو مفهوم ،با اسالم هستند.

2

در اصطالح ،دموکراسی دارای تعاریف زیادی است و همچون بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی،
تعریف جامع و کاملی ندارد عامترین معنای آن «برابری فرصتها برای افراد یک جامعه به منظور
برخورداری از آزادی و ارزشهای اجتماعی است ».و در معنای محدودتر ،شرکت آزادانة افراد در
گرفتن تصمیمهایی است که در زندگی فردی و اجتماعی ،مؤثر است و محدودترین معنای آن،
شرکت آزادانة افراد در گرفتن تصمیمهای سیاسی مهم جامعه (مستقیم و غیرمستقیم) است.

3

اما دربارة رابطة اسالم و دموکراسی ،باید گفت :اسالم با دموکراسی نه سازگاری مطلق دارد و نه
ناسازگاری نسبی .اگر دموکراسی به معنای این باشد که هر قانونی ،مردم وضع کنند؛ مشروعیّت و
حقّانیّت و اعتبار دارد و باید محترم شناخته شود (ولو مخالف با قوانین الهی باشد) .چنین مفهومی
با دین ،سازگاری ندارد؛ زیرا از نظر دین ،حقّ حاکمیت و تشریع ،مختصِّ خداوند است (إِنِ الْحُکْمُ
إِالّ لِلّهِ) ; زیرا فقط خداوند است که همة مصالح و مفاسد انسان را به طور کامل ،میشناسد و به
عنوان خالق انسان و جهان ،حقّ قانونگذاری و تصمیمگیری برای انسان را دارد و انسانها باید در
مقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی که او ارسال کرده ،تسلیم باشند; گذشته از آن ،عبودیّت
خداوند ،عالیترین درجة کمال است و اطاعت از دستورهای الهی ،سعادت آدمی را (در دنیا و
آخرت) تأمین میکند .بنابراین ،فرمان خدا و دین بر رأی مردم ،مقدّم است; زیرا اگر رأی مردم را بر
حکم خدا ،ترجیح دهیم؛ عمالً خدا را نپرستیده و ربوبیّت تشریعی (حقّ قانونگذاری) خداوند را
نادیده گرفتهایم و این ،با توحید ،منافات دارد.

 -1هاشمی12 : 1361 ،
 -2خسرو شاهی28 : 1367،
 -3قاری سید فاطمی39 : 1367 ،
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در مقابل ،اگر دموکراسی را بر اساس برخی تعاریف رایج و فارغ از مبانی فکری آن ،در نظر بگیریم و
منظور از آن ،این باشد که مردم به رأی و خواست خود ،نظامی را انتخاب کنند که در چارچوب
احکام الهی و قوانین شرعی ،مشارکت (سیاسی) داشته و در تعیین سرنوشت خویش ،سهیم و مؤثر
باشندو استخدام سیاسی و گزینش رهبران و کارگزاران از طریق انتخابات باشد؛ چنین تعبیر و
برداشتی از دموکراسی با دین ،مخالفت ندارد و میتوان به وجود دموکراسی در اسالم ،حکم کرد.

1

اگر دموکراسی را به معنای حاکمیت قانون و نفی استبداد ،مشارکت سیاسی و شرکت آزادانة مردم
در انتخابات توأم با رقابت و آزادی بیان ،قلم ،مطبوعات ،اجتماعات و حق اعتراض (در چارچوب
قانون و شرع) و ...در نظر بگیریم؛ این ،با دین ،قابل جمع است و در قانون اساسی ،این معنا به
روشنی ،تأیید شده است.

2

در اسالم ،آزادی بدون مسئولیّت و در واقع حقوق بشرِ بدون الزامات و تکالیف ،وجود ندارد ...این
تفکر که انسان ،قطع نظر از پذیرفتن خداوند و عملکردن به وظایف و مسئولیّتهای خلیفةالهی بر
روی زمین ،از حقوق طبیعی یا ذاتی ،برخوردار باشد؛ به کلّی با نگرش اسالمی ،بیگانه است.

3

با مراجعه به نصوص اسالمی و تاریخ تحوّالت سیاسی و اجتماعی جوامع اسالمی ،میتوان به وضوح،
وجود یک تصوّر و اندیشة مشخص اسالمی در زمینة مسائل حقوق بشر را دریافت و به این حقیقت،
پی برد که مسائل حقوق بشر ـ چه در تئوری و چه در عمل ـ همواره در تاریخ اسالم ،مطرح و مورد

توّجه بوده و تنها مذهبی که به بهترین شیوه به دفاع از حقوق انسانها پرداخته ،اسالم است.
ولی نیاز بسیار به تحلیل ارکان حقوق بشر در نظام سیاسی ،مبتنی بر شرایطی که اسالم برای

دموکراسی بیان کرده ،احساس میگردد.
لذا در تحقیق حاضر ،قرار است که به بررسی حقوق بشر در نظام سیاسی مبنی بر دموکراسی

اسالمی ،پرداخته شود.
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مبانی نظری
دموکراسی
واژة دموکراسی ،تلفیقی از دو لفظ یونانی ) (Demosبه معنای عامّة مردم و « »KRATOبه
معنای قدرت ،حکومت ،ادارة امور و حاکمیّت میباشد .بنابراین ،معنای لغوی دموکراسی ،همان
حکومت مردم (مردم ساالری) است .این واژه در قرن شانزدهم از طریق واژة فرانسویِ دموکراتی،

وارد زبان انگلیسی شده است.
اصطالح دموکراسی که رایجترین اصطالح در علم سیاست است؛ دارای تعریف روشنی نیست و
مفهومی شناور و لغزنده را تداعی میکند .راسلهانس-محقّق امریکایی -میگوید« :در همان حال
که ارزش دموکراسی متعالیتر گشت ،معنای آن در سر و صدای تعبیرهای متفاوت ،گم شد».
شایعترین تعریف دموکراسی را که مطابق معنای لغوی این واژه است؛ ابراهام لینکلن ،ارائه کرده
است .دموکراسی ،یعنی «حکومت مردم برای مردم و به وسیلة مردم».

1

این تعریف ،شاید مفهومی عاری از ابهام ،به نظر آید؛ امّا تاریخ اندیشة دموکراسی ،پیچیده و حاکی
از دریافتهای متضاد است .در این تعریف واژة مردم ،سه بار به کار گرفته شده است؛ ولی مردم چه
کسانی هستند؟ استنباط از کلمه مردم در ادوار تاریخ با تطوّر و تغییر ،همراه بوده است .در یونان،
بردگان و زنان و بیگانگان ،جزء مردم ،محسوب نمیشدند .در قانون اساسی  1561فرانسه ،حق رأی
به افرادی که میزان معیّنی مالیات را میپرداختند ،تعلّق داشت .در کشورهای اروپایی تا اواخر قرن
نوزدهم ،زنان ،جزء مردم نبودند و حق رأی نداشتند .در بعضی از دموکراسیها ،بیسوادان ،از رأی
دادن ،محروم بودند.

2

حکومت دموکراسی «برای مردم» است؛ یعنی همه کارهایش در جهت منافع مردم است .امّا غالب
دیکتاتوریها هم همین ادّعا را دارند؛ مثالً رژیم دیکتاتوریِ مارکسیستی شوروی سابق در زمان
لنین و استالین ،مگر جز این ،ادعا میکرد .سوّمین ادعای تعریف فوق ،این است که دموکراسی،
حکومتی است «به وسیله مردم»؛ یعنی این مردم هستند که از طریق گزینش نمایندگان ـ مستقیم
 -1جنیدی72 : 1367 ،
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یا غیر مستقیم ـ حکّام را انتخاب میکنند .امّا چه بسا حاکمی با رأی مردم ،بر سرکار آید و سپس
هرچه میخواهد ،انجام دهد و حاضر هم نباشد از تخت حکومت ،پایین بیاید .لذا افرادی مانند
«پوپر» مجبور شدهاند قید دیگری هم اضافه کنند و آن ،این است که« :مردم ،حکّام را بر سرکار
آورند و بتوانند از قدرت هم ،عزل نمایند.

1

نظریهپردازان کالسیک دموکراسی ،آن را به عنوان یک نظریه سیاسی عام و فراگیر ،مورد بررسی
قرار دادهاند و در توصیف و تبیین آن ،از گزارههای توصیفی ـ تجویزی ،بهره بردهاند؛ گزارههایی در
مورد چرایی و چگونگی دموکراسی و گزارههایی درباره این که دموکراسی چگونه باید باشد و هدف
و غایت آن چیست .امّا نظریهپردازان از هابز تا شومپتر ،مدّعیِ کاری اساساً علمی و غیرتجویزی،
هستند و دموکراسی را به عنوان یک واقعیت سیّال اجتماعی ـ تاریخی و روشی برای توزیع قدرت و
تقلیل خطاها در جامعه و نه یک ایدئولوژی برنامهدار ،مورد بررسی قرار دادهاند.

2

کسانی نیز که دموکراسی را به عنوان روش ،مطرح کردهاند؛ آن را در دو مفهوم محدود و وسیع ،به کار
بردهاند .در مفهوم محدود ،دموکراسی ،روشی است برای تعیین حاکمان در جامعه و در معنای
«وسیع» ،دموکراسی ،روشی است برای انجام امورِ جمعی در جامعه که یکی از آنها ـ بلکه مهمترین

آنها ـ تعیین حاکمان از میان مردم است؛ امّا به این امر ،محدود نمیشود.
سیر تحوّل اندیشه دموکراسی
فکر دموکراسی ،از ضرورت همسازی و همدلی آدمیان در ایّام نخستین حیات اجتماعی ،سرچشمه
گرفته و به صورتها و شکلها و محتواهای مختلف ،متجلّی شده است؛ امّا آن چه در گذار از
دموکراسی کهن به مدرن ،تغییر کرده است؛ نه اصلِ حاکمیت مردم بلکه شیوههای اجرایی و دامنه
گسترش آن در قلمروهایِ گوناگون است .معموالً ریشة دموکراسی را در یونان ،میدانند؛ امّا
تحقیقات دانشمندان ،سابقة آن را در تاریخ کهنِ سوّمر ،در نیمة هزارة چهارم قبل از میالد ،باز
یافتهاند« .ساموئل کرامر» در مقدّمهای که بر ترجمة یکی از متنهای سوّمری نوشته است؛ میگوید:
«به نظر میآیدکه روش زندگیِ موسوّم به دموکراسی و مهمترین بنیاد آن ،یعنی «مجمع سیاسی»،
 -1ساجدی32 :1367 ،
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محصول تمدّن مغرب زمین و در انحصار آن ،بوده است .به تصوّر کسی ،نمیآید که نخستین مجمع
سیاسی مدوّن بشر ،در شهرهای مستقل سوّمر ،پدید آمده باشد»...
در تاریخ یونان از زمان هرورت-تاریخ نویس معروف-میتوان مفهوم دموکراسی را در آثار فالسفة-
یونانی ،یافت .در حدود پانصدسال قبل از میالد مسیح؛ یعنی قریب به بیست و پنج قرن پیش از
این ،دموکراسی در شهر آتن ،تجربه شد .روش اداره این شهرکه به «دموکراسی مستقیم» ،معروف
میباشد؛ این گونه بوده است که همه شهروندان ،اعضای قوه مقنّنه بودند و این امر به سبب کمیِ
وسعت کشور و جمعیتِ محدودِ شهروندانِ آزادِ آن که غالباً به کمتر از ده هزار نفر میرسید ،امکان
پذیر بود .عالوه بر آن ،همة افراد جامعه را شهروندانِ بالغ تشکیل نمیدادند و زنان و بردگان نیز از
هیچ حقّی ،برخوردار نبودند.

1

در قرون وسطی ،امور عالم در دو مقولة دنیوی (جزء تعلقات پادشاه) و اخروی (جزء تعلقات کلیسا)
خالصه شدو جهانبینی مسیحی در تضادّی تند با دموکراسی یونان ،قرار گرفتو ارادة خداوند،
جایگزین ارادة مردم شد .امّا این که چگونه میتوان ارادة پروردگار را تفسیر کرد و آن را با نظامهای
دنیوی ،مرتبط کرد؛ قرنها اروپای مسیحی را به خود ،مشغول کرد .تا این که سرانجام در اواخر
قرون وسطی با ظهور رنسانس (نوزایی) و نهضت اصالحِ دینی ،به تدریج از نفوذ مذهب در شئون
زندگی ،کاسته شد و فلسفة سیاسی جدیدی ،ظهور کرد .از پیامدهای این حرکت ،درگیری گروه-
های مذهبی بود که در نیمه دوّم قرن شانزدهم در سراسر اروپا ،گسترش یافت .این امر روشن
ساخت که مذهب ،به نیروی فوق العاده تفرقهانگیز ،تبدیل شده است و قدرت دولت باید از وظیفة
فرمانروایان که حامی آئین خاصی هستند ،جدا شود.

2

رویدادهای مهمّی که از اوایل قرن سیزدهم میالدی ،شروع و نهایتاً به وقایع مهمّی چون ،انقالب
انگلستان ،اعالمیة استقالل آمریکا و انقالب فرانسه ،ختم شد؛ تحت تأثیر افکار متفکّران و فالسفة
سیاسی آن عصر بود .تفکّراتی که به دنبال رنسانس در زمینه سیاست ،به تدریج شکل گرفت؛ گرچه
مدّعی دموکراسی نبود ،به ظهور مفهوم جدیدی از آن ،کمک شایانی کرد .در قرن هفدهم ،توماس
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1

هابز در کتاب «لویاتان» به قرارداد میان مردم و حکومت و رضایت طرفین ،اهمیت داد؛ در عین
حال ،در نزاع بین پادشاه و کلیسا ،طرفدار حکومت مطلق پادشاه شد و اعالم کرد :مقصود جامعة
سیاسی ،ایجاد امنیّت است و امنیّت ،ضامن سعادت و آزادی است .از اواخر سدة هفدهم که مصادف
با حذف نظام سرمایهداری و سقوط امپراطوران بود؛ بحث منشأ مشروعیّت حکومت ،احیا گردید ولی
این بار ،مشروعیّت حکومت را ناشی از آرای مردم ،دانستند و نه از جانب خداوند .طرّاحان این
2

نظریه ،چون جان الک و هابز ،هر چند در جزئیّات ،نظریّاتشان مختلف بود؛ امّا همه در عدم توّجه
به مشروعیّت الهی ،اتّفاق رأی داشتند.

3

با پیدایش حکومت مارکسیستی در کشور روسیه ،نظریة حکومت دموکراتیک و مفهوم دموکراسی،
4

به گونهای دیگر ،تفسیر شدکه این تفسیر ،مبانی خود را از افکار کارل مارکس و فریدریش انگلس

5

میگرفت .مارکس ،دموکراسی مورد نظر «میل» و روسو را رد و در برابر ادّعای دموکراسیِ
6

کشورهایِ سرمایهداری ،قد علم کرد؛ او معتقد بود تا وقتی که استثمار انسان ،توسط انسان  ،وجود
داردو دولت از آن ،پشتیبانی میکند؛ سخن از آزادی ،عبث است .دموکراسی مارکسیستی در سیر
مراحل خود ،موقتاً در پی صرف نظر کردن از آزادی و تعمیم دادن رکن برادری بود.

7

مجادله ،دربارة معنای دموکراسی معاصر ،به طرد آموزههای کالسیک و پیدایش مدلهای
دموکراتیک بسیار متنوعی چون نخبهگرای رقابتی ،دموکراسی قانونگرا ،دموکراسی جهانِ شهری
در قرن بیستم ،انجامید .مهمترین این مدلها که از مقبولیّت عامی نیز برخوردار است؛ مدل
دموکراسی ،نخبهگرایِ رقابتی است که مارکس وبر و ژزف شومیتر ،آن را ارائه کردند .در این مدل،

1956 -1ـ1788م
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مفهوم بسیار محدودی از دموکراسی ،مورد تأیید است که نهایتاً ابزاری برای انتخاب تصمیمگیران و
برگزیدگانِ سیاسی و پیشگیری از زیادهروی آنها است.

1

در دهة پایانی قرن بیستم ،دموکراسی تکثّرگرایی لیبرال ،بیشترین اهمیّت را دارد و فوکویاما آن را
پایان تاریخ ،نام نهاده است .به زعم او ،این ،سرنوشت محتوم بشر است که در آخرین پلة رشد
سیاسی ،دموکراسی لیبرال را در تمامی کره زمین ،تحقّق بخشد و در نهایت ،به پایان تاریخ برسد؛
پایانی که در پس آن ،صورتی پیشرفتهتر و کاراتر و مفیدتر از دموکراسیِ لیبرال در ساختارِ سیاسیِ
بشری ،وجود ندارد.

2

نظریه های دموکراسی
« )1ژوزف شومپتر» با تمایز بین دو مفهوم از دموکراسی ،آن را به منزلة یک روش ـ و آن هم در
معنایی «محدود» ـ تعریف میکند .مراد او از دموکراسی ،نوعی روش سیاسی است؛ یعنی نوعی نظم
نهادی برای ورود به عرصة تصمیمگیریهای سیاسی از طریق واگذاردن قدرت تصمیم در کلیة امور
به افراد معینی که موفّق شدهاند آرای مردم را به دست آورند .تعریف او دو بُعد را در خود ،جای
میدهد؛ رقابت و مشارکت .او میگوید دموکراسی فقط به این معنا است که مردم میتوانند کسانی
را که بر آنها حکومت میکنند؛ بپذیرند یا رد کنند؛ نه این که مردم در مفهوم مشخصی از واژههای
«مردم» و «حکومت» ،عمالً حکومت میکنند؛ در واقع دموکراسی ،حکومتِ سیاست مداران است.
شومپتر از دموکراسیِ متّکی به رهبری یا نخبهگرایی رقابتی ،دفاع میکند و بر نفی آشکارِ ارکان
آموزة کالسیک (خیر عمومی و ارادة عمومی) ،تأکید میورزد.

3

« )2کارل پوپر» دموکراسی را نه یک فلسفة سیاسی عقالنی ،بلکه تنها به صورت یک مدل قابل
تجربه ،عرضه میکند .او با مطرح کردن «مهندسی اجتماعی جزء به جزء» معتقد است :جامعه را باز
بگذاریم و بکوشیم که به مرور زمان ،نهادهای سیاسی ـ اجتماعی را بهبود بخشیم .این روش ،همان
راه توسعه و پیشرفت و همان دموکراسی واقعی است .البته پوپر امیدوار است که صورتهای بعدیِ
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دموکراسی در تحلیلِ مهندسیِ اجتماعی ،از صورتهای فعلی آن ،بهتر و کارآتر و مقبولتر درآید .او
در تصویر مدل سازی سیاسی مطلوب خود ،بارها تأکید میکند که در قید الفاظ و اصطالحات
نیست و دموکراسی را حکومتی میداند که میتوان ،بدون خونریزی از شرّ آن،خالص شد؛ ولی
دیکتاتوری ،حکومتی است که جز به وسیله انقالب ،امکان رهایی از آن ،وجود ندارد.

1

« )3ساموئل هانتینگتون» در کتاب «موج سوّم» ،میگوید« :در اواسط سدة بیستم ،در بحثهای
مربوط به معنای دموکراسی ،سه برداشت عام ،جا باز کرده است .دموکراسی به معنای شکل
حکومت ،بر حسب منابع قدرت برای حکومت ،بر پایة مقاصدی که حکومت ،در پیش میگیرد و بر
مبنای شیوه و روالِ کاری که در تشکیل حکومت ،به کار گرفته میشود؛ تعریف شده است .در
تعریف دموکراسی ،دشواریهای جدّی و ابهام ،وقتی پا به میان ،میگذارد که بخواهیم از منابع
قدرت حکومت و یا مقاصدی که حکومت در پیش دارد بهره بگیریم .او دموکراسی بر مبنای روال
کار را می پذیرد و تعریف شومپتر را از دموکراسی ،بهترین صورت میداند و میگوید پس از جنگ
جهانی دوّم در بین افراد سرشناس از جمله صاحب نظران ،دربارة معنا کردن دموکراسی بر مبنای
منبع (منابع قدرت حکومت) و یا مقصود (مقاصدی که حکومت در پیش دارد) بحثی درگرفت و
جمع بیشماری از افرادِ صالحیتدار نیز آن را چنان که شومپتر در نظر داشت ،بر پایة شیوه و روالِ
کار ،تعریف کردند .در دهه  ،1657این بحث با پیروزی شومپتر ،پایان یافت.

2

« )4ریچارد جی» ،میگوید« :مفاهیم سیاسی که با پسوند «ایسم» بررسی میشوند ،مثل
لیبرالیسم ،فاشیسم ،فمینیسم و غیره؛ برچسبهای امروزیاند که برای فلسفههاییبرنامهدار همراه با
جنبشهای سیاسی عمده ای که پس از گذشت دویست سال از انقالب فرانسه ،پدید آمده است؛ امّا
در مقابل ،در «دموکراسی» که پسوند ایسم ،وجود ندارد ،منتج از مباحثات سیاسی در دولت
شهرهای یونان باستان ،به خصوص آتن ،در سدههای چهارم و پنجم قبل از میالد است و بیانگر
نوعی خاص از رژیم یا شکلبندی سیاسی است» .اس .ام لیپست-متخصص آمریکایی علوم سیاسی-
اعالم کرد« :دموکراسی در دنیای غرب ،نمایندة جامعة خوب در مرحلة عمل است و نبردهای
ایدئولوژیک در مقیاس بزرگ ،چیزی است مربوط به گذشته».
 -1خلیلی47 :1364 ،
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برخی از صاحبنظرانِ دیگر نیز به این امر ،تصریح کرده اند« :فلسفه جدید دموکراسی ،مانند هر
مکتب سیاسی دیگر ،اصولی را در مورد ماهیّت انسان و اجتماع ،مسلّم میداند ...رودی و همکاران،
ضمن تأیید اینکه دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی ،نمیتواند از اصول فلسفة دموکراسی،
چشمپوشی کند؛ این اصول را برشمردهاند».

حقوق بشر
انسانها ،از این حیث که انساناند؛ صرف نظر از رنگ ،نژاد ،دین ،زبان و امثال آن ،یک رشته حقوق

ناستاندنی دارند؛ حقوقی که نمیتوان از آنها گرفت و حکومتها باید آن را مراعات و تأمین کنند.
الف ـ آزادی
آزادی ،مانند دموکراسی ،دارای معانی کثیری است .مورخانِ آرا و اندیشهها بیش از دویست معنا
برای آن ،ثبت کردهاند؛ این واژه در دو معنای سلبی و ایجابی به کار می رود .مفهوم سلبی در پاسخ به
این سؤال است که در چه محدوده ای ـ یک نفر یا یک گروه از ـ شهروندان می وانند رها باشند یا باید

رها باشند تا فارغ از مداخلة دیگران ،هرچه میتوانند ،انجام دهند و یا هر طور که میخواهند باشند.
در هر نظام سیاسی مفروضی ،در زمینة میزان برخورداری شهروندان از آزادی ،آشکارا محدودیّتهایی
وجود دارد .در آرای نظریهپردازان؛ دموکراسی ،تعهّدی بنیادین به این اصل است که آزادی بعضی
افراد نباید به قیمت از میان رفتن آزادی عدّهای دیگر(که غالباً شهروندان هستند) مجاز ،شمرده شود.
بگذریم از این که تفسیر این قید اخیر (از بین نبردن آزادی دیگران) و تعیین حدود آن ،در نهایت
اهمال ،رها شده است« .موریس دو ورژه» دربارة چارچوب آزادی در دموکراسی ،مینویسد« :آیا با
اعطای آزادی به دشمنان آزادی ،به آنها اجازه داده نمیشود که آزادی را در هم بکوبند؟ آیا
دموکراسی ،مقهور و محکوم است تا علیه آنان که میخواهند بر اساس دموکراسی ،نابودشکنند؛ به
دفاع برنخیزد؟ پاسخ ساده است ،دموکراسی به مخالفانِ خود ،اجازة بیان عقایدشان را می دهد ولی
مادامیکه این کار را در چارچوب روشهای دموکراتیک انجام دهند».
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ب) برابری
برابری ،اصلی است که شهروندان ،در سایة آن ،حقوق خود را استیفا میکنند .مخالفان اصل برابری،
با تکیه بر عواملی چون بینش افراد و یا اصل و نسب ،تعلیم و تربیت ،تخصّص نظامی ،دانش علمی و
تکنیکی و اینکه همه افراد از لحاظ استعداد ،برابر نیستند؛ بر تفاوت میان انسانها ،تأکید میکنند.
در نقطة مقابل ،طرفداران برابری و مساوات ،استدالل میکنند که با وجود تفاوتهای فردی
انسانها ،از آن حیث که انساناند؛ با هم برابرندو بنابراین باید از حیثیّت و احترامِ برابری ،برخوردار

باشند و حداقل در زمینههای زیر از حقوق مشترک و برابر ،بهرهمند گردند:
 )1برابری سیاسی :برابری در انتخاب کردن و رأی دادن؛ یعنی هر فرد ،دارای یک رأی است و افراد

در انتخاب شدن ،با هم برابرند.
 )2برابری حقوقی :همه در قبال قانون ،برابرندو از حقی یکسان برخوردارند.
 )3برابری در فرصتها :همه ،در دستیابی به مناصب دولتی ،از فرصت یکسان ،برخوردارند .همانها
آرنت ،می گوید« :نه از آن روی بوده که همه انسانها ،برابر زاده شدهاند؛ بلکه برعکس ،از آن روی
که انسانها ،طبیعتاً برابر نیستند؛ لذا نیازمند یک نهاد مصنوع یا حکومت هستند که (ناموس
nomosـ قانون) آنها را برابر بنماید».

1

دموکراسی اسالمی
دموکراسی اسالمی ،به نوعی از ایدئولوژی سیاسی ،اشاره میکند که در پی به کار بستن اصول
اسالمی در سیاستگذاری عمومی در قالب کاری دموکراتیک است .نظریة سیاسی اسالمی ،چند
ویژگی اصلی مردمساالری اسالمی را تعیین مینماید؛ رهبران باید توسط مردم ،انتخاب شوند و

نظام تابع شریعت باشد.
مردم ساالری اسالمی ،از دید خود ،بر دو نوع از حکومت که عمالً در برخی کشورهای اسالمی وجود

دارد ،اشاره میکند:

 -1جنیدی17 :1367 ،
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 .1حکومتی دموکراتیک که اسالم را بهعنوان دین دولتی میشناسد مانند آنچه در مالزی،
پاکستان ،مالدیو و الجزایر است که در آن برخی ارزشهای دینی با نحوة زندگی مردم ،سازگار
میشود؛ اما در عین حال ،قانون در واقع بر اساس اسالم نیست .عربستان سعودی وامارات
متحدةعربی ،نمونهای از کشورهایی هستند که با وجود اسالمی بودن ،هواخواه اصول دموکراسی

اسالمی ،نیستند؛ همانطور که در این کشورها برای انتخاب رهبر ،انتخابات ،انجام نمیشود.
شرح مردمساالری اسالمی در کشورهای عمدتاً مسلمان ،متفاوت است؛ چنانکه تفسیر شریعت
(دین اسالم) ،کشور به کشور ،متفاوت است .کاربرد شریعت در کشورهایی که شریعت ،اساس قوانین

حکومت را تشکیل میدهد؛ جامعتر و فراگیرتر است.
 .2حکومت دموکراتیک که میکوشد احکام شریعت را نهادی کند و گاه موسوّم به دموکراسی
اسالمگرا است .دموکراسی اسالمگرا نسبت به دموکراسی اسالمی ،تندروتر است و خواهان ورود
اسالم بهطور جامع و فراگیرتر به ساخت دولت است ولی درعمل ،چنین چیزی نیستو مسلمانان
برآنند که زمینهای را ایجاد کنند تا با ایجاد آن ،تمامی احکام و شریعت در حکومت به وسیلة
موعود ،انجام شود.

1

پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
ساجدی( )1367در تحقیقی تحت عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندی از نگاه دولتهای اسالمی
خاورمیانه ،با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،نشان داده است که حقوق بشر و حقوق
شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان ،نشأت گرفته و در طول تاریخ ،بین اندیشمندان مناطق
مختلف جهان و همچنین در مکاتب الهی ،توّجه خاصی به آنها ،شده است .اما متأسفانه تا پایان
جنگ جهانی دوّم ،حقوق بشر بهصورت گسترده ،اقبالی کسب ننمود؛ حقوق شهروندی ،آن بخش از
حقوق انسانها را شامل میگردد که در قانون اساسی کشورهایشان ،شکل ملی بهخود میگیرد و
فقط شامل شهروندان خود آن کشور خاص ،میشود .تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی با
 -1ستایش 46 :1385 ،
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اصول  45 ،32 ،29 ،24 ،23 ،16و  ...که برخی از قوانین حقوق بشری و شهروندی را در خود
گنجانید ،سبب این امید شد که ملت ایران پس از مدتها ،دوباره به حقوق بشر و حقوق شهروندی،
دست یابند .چگونگی پذیرش و انطباق حقوق بشری و شهروندی با قوانین شرعی و نحوة آموزش و

انتقال آگاهی به ملتهای خاورمیانه برای طلب آنها ،از مهمترین وظایف دولتهای ناحیه میباشد.
خسروشاهی( )1364در تحقیقی تحت عنوان پیوند دموکراسی و حکومت اسالمی ،نشان داده است
که نظام اسالمی در اجرای مصالح ملّت و در حمایت از حقوق و آزادیهای آنها و نیز تحقّق
بخشیدن به مهمترین انواع مشارکت ،گوی سبقت را از نظام دموکراسی ربوده و این ،به برکت هدف
اصلی نظام اسالمی است و نیز به برکت کسی است که برای هموار نمودن راه این دنیاو برای
رسیدن به آخرت و دست یافتن به اجر و پاداش نیک آن ،به پاخاست .وجوه مشترک نظام اسالمی و
نظام دموکراتیک ،عبارتند از :اصالت قانون ،جمهوریّت ،تفکیک قوا و تضمین حقوق و آزادیهای
عمومی از قبیل آزادی بیان ،عقیده ،اجتماعات و تحزّب .به عقیدة نویسنده در نظام جمهوری

اسالمی ،اصول فوق ،مدّنظر قرار گرفته و از این جهت نظام اسالمی ،یک نظام دموکراتیک است.
صفویان و میرید( )1364در تحقیقی تحت عنوان بررسی عدالت ،دموکراسی و حقوق بشر در اندیشه
اسالمی و غرب ،نشان دادهاند که از مباحث بنیادی و جذّاب در عصر حاضر که ذهن اندیشمندان و
سیاستمداران اسالم و غرب را به خود ،مشغول کرده است؛ مفاهیم عدالت ،حقوق بشر و دموکراسی
است؛ عدالت ،حقوق بشر و دموکراسی در جامعة اسالمی با هم ،ارتباطی تنگاتنگ دارندو عدالت و
حقوق بشر بر پایة خدامحوری و قرآن است .همچنین وجود دموکراسی به وجود عدالت و حقوق
بشر ،باز میگردد که انسانها ،دارای حقوقی هستند که میتوانند در تعیین نمایندگان ،شرکت
کنند و وجود عدالت و دموکراسی در جامعه اسالمی ،بهمعنای احترام به حقوق بشر است .ولی در
جامعه غربی این مفاهیم ،حولِ محور قدرت و ثروت و مالکیّت شخصی است که عدالت و حقوق بشر
را پایمال میکنند .مجموعه حقوقی که انسانها براساس آن ،از عدالت و حکم انسانیّت خود،
برخوردار میشوند و جامعه و دولت را به وجود میآورند؛ جوهرة دموکراسی است و این حقوق ،به

ایجاد قوانینی می انجامد که نشان دهندة جامعهای سالم و عادالنه است.
خلیلی( )1364در تحقیقی تحت عنوان بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشر در اسالم و غرب نشان
داده است که مهم ترین اصول فکری اومانیسم همچون :آزادی ،و خودمختاری انسان ،اصالت عقل،
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اصالت فرد (فردگرایی) ،انسان محوری در هنر ،طبیعت گرایی ،انسان گرایی در مذهب و شناخت،
معیار بودن انسان ،دموکراسی گرایی و از خود بیگانگی ،اقسام اومانیسم و تأثیر آن بر اندیشههای
دینی و فلسفی در غرب بیان میگردد .آنگاه نویسنده به عقل گرایی و روشنفکری ،علم گرایی و
فردگرایی و تأکید بر حقوق طبیعی انسان به عنوان برخی دیگر از مبانی حقوق بشر در غرب اشاره
کرده و دیدگاههای صاحب نظران غربی را درباره این مبانی به تفصیل شرح میدهد .وی ضمن تبیین
مبانی نظری حقوق بشر در اسالم ،خدا محوری و کرامت انسان را جزء مبانی حقوق بشر در اسالم

برشمرده و جایگاه واالی انسان را در چارچوب حقوق بشر از دیدگاه اسالمی ،بررسی کرده است.
اسالمی و کمالوند( )1363در تحقیقی تحت عنوان چالشهای آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی
ایران در پرتو نظام بینالمللی حقوق بشر ،نشان داده است که آزادی اجتماعات از جمله آزادیهای
اساسی بشری و حقّی طبیعی است که به هر فرد ،این توانایی را میدهد تا در تعیین سرنوشت
سیاسی و اجتماعی جامعه خویش ،مؤثر باشد و بتواند مطالبات و سخنان خود را با سایر افراد در
اجتماعات ،به گوش زمامداران برساند با درنظرداشتن این واقعیت که بسیاری از حقّها و آزادیها،
مطلق نبوده و دارای محدودیّتهایی در جامعه هستند؛ آزادی اجتماعات نیز با محدودیتهایی از
جمله مسالمتآمیزبودن روبهرو است .همچنین اطّالعدادن جهت برگزاری اجتماعات یا اخذ مجوز،
از دیگر چالشها و موانعی است که در این آزادی برای آزادی اجتماعات در حقوق ایران ،مورد
بررسی قرار گرفتهو افراد ،متصّور است .از سوی دیگر در این مقاله ،به طور ویژه به چالشهای تحقّق
این آزادی در حقوق ایران ،از جمله مسالمت آمیزبودن ،متعهّد بودن به مبانی اسالم ،عملکرد

نهادهای ذی ربط و اخذ مجوز ،با توّجه به موازین بین المللی ،پرداخته خواهد شد.
تحقیقات خارجی
دنیل پی ( )2713در کتاب خود ،تحت عنوان فرهنگ سیاسی اسالم ،دموکراسی و حقوق بشری
را نشان داده است که در گفتمان فعلی غرب بنیادگرایی اسالمی ،به عنوان تهدیدی برای جوامع
دموکراتیک ،تلقّی می شود .پرایس ،معتقد است که این باورها به دلیل مطالعة جداگانه جوامع
مسلمان ،بوده است که موجب شده برخی از عوامل دیگر ،نادیده گرفته شود .برای مثال ،مطالعه
فقط یک کشور اسالمی نظیر الجزایر ،میتواند ما را به این نتیجه برساند که بازشدن نظام سیاسی
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به روی گروههای مخالف اسالمی ،قطعاً به آنارشی ،خواهد انجامید .لذا مقایسه ،نقش مهمّی خواهد
داشت .پرایس ،معتقد است که متون و سنّتهای اسالمی مانند دیگر مذاهب ،نظامهای سیاسی و
سیاستگذاری های مختلفی را موجب میشود و از آن ،حمایت میکند .نویسنده تالش کرده با
کمّی سازی دادههای فرهنگی و سیاسی ،تصویر روشن و البته قابل بحثی از روابط میان اسالم،

دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای مسلمان ،به دست دهد.
شواترز( )2712در تحقیقی تحت عنوان نظامهای اسالمی و دموکراتیک در ادارة امور جامعه ،بر
اصالت و برتری قانون ،تأکید دارند .البته نباید اختالف موجود در منشأ قانون در دو نظام (اسالمی و
دموکراتیک) را ،نادیده بگیریم .دموکراسی ،اصولی را جهت تضمین قانونمندی حکومت ،وضع
نموده که مهمترین آنها عبارتند از :وجود قانون اساسی که متضمّن حقوق و تکالیف متقابل دولت
و ملّت است؛ تفکیک قوا ،نظارت قضایی و حمایت از حقوق و آزادی فردی و به خصوص حقوق و
آزادیهای سیاسی .نظام اسالمی از زمان تأسیس ،بر اجرای این اصول که با مبانی اوّلیّة اسالم در
آمیخته ،همّت گمارده است؛ یعنی در ابتدا ،ملّت ،قانون اساسی پایداری را به واسطه خُبرگانی که
آنها را به همین منظور ،برگزیده بودند؛ پی ریزی نمودندو سپس به قانون اساسی ،رأی داد .در
قانون اساسی ،تفکیک قوا ،مدّنظر قرار گرفته میشدو به مبدأ برتری قانون و درجهبندی قوانین و بر
حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی ،تصریح شده است .همچنین نهادهای قانونی الزم
برای پاسداری از اصول شرع و قانون اساسی ،تشکیل گردید.

نتیجه گیری
امروزه ،دموکراسی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه در عصر جدید ،به شمار میآید .از
آنجا که مهمترین اصول آن ،شامل نظارت همگانی و برابری سیاسی است؛ تجربة نظامهای سیاسی
معاصر ،گویای این است که یکی از گزینههای مطمئن برای تضمین حقوق اساسی شهروندان،
استقرار دموکراسی در جامعه است.
همچنین حقوق بشر دارای ارزش فطری و طبیعی بوده که تحقق آن ،جزء آرمانهای اصیل و
بنیادین تمام انبیا ،دانشمندان ،مصلحان اجتماعی و مبارزان سیاسی شمرده میشود .حقوقی ،مانند
حق حیات ،حق امنیّت ،حق آزادی ،حق اشتغال ،حق آموزش ،حق بهداشت ،حق برابری در پیشگاه
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قانون ،حق دسترسی به محاکم و محاکمه عادالنه ،حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی؛ حق
برخورداری از فرصتها و امکانات ملّی ،از مصادیق بارز حقوق بشری ،محسوب میگردد
اسالم با دموکراسی نه سازگاری مطلق دارد و نه ناسازگاری نسبی .اگر مراد از دموکراسی ،این است
که هر قانونی که مردم وضع کنند ،مشروعیّت و حقانیّت و اعتبار دارد و باید محترم شناخته شود؛

چنین مفهومی با دین ،سازگاری ندارد؛ زیرا از نظر دین ،حقّ حاکمیت و تشریع ،مختصِ خداوند است.
اگر دموکراسی را بر اساس برخی تعاریف رایج و فارغ از مبانی فکری آن ،در نظر بگیریم و به معنی
این باشد که مردم ،به رأی و خواست خود ،نظامی را انتخاب کنند که در چارچوب احکام الهی و
قوانین شرعی ،مشارکت (سیاسی) داشته و در تعیین سرنوشت خویش ،سهیم و مؤثر باشندو
استخدام سیاسیو گزینش رهبرانو کارگزاران از طریق انتخابات باشد؛ چنین تعبیر و برداشتی از

دموکراسی با دین ،مخالفت ندارد و میتوان به وجود دموکراسی در اسالم ،حکم کرد.
در اسالم ،آزادی بدون مسئولیّت و در واقع حقوق بشر بدون الزامات و تکالیف ،وجود ندارد ...این
تفکّر که انسان ،قطع نظر از پذیرفتن خداوند و عمل کردن به وظایف و مسئولیّتهای خلیفة اللّهی

بر روی زمین ،از حقوق طبیعی یا ذاتی برخوردار باشد ،به کلی با نگرش اسالمی ،بیگانه است.
حکومت دموکراسی «برای مردم» است؛ یعنی همه کارهایش در جهت منافع مردم است ،نظریهپردازان
کالسیک دموکراسی ،آن را به عنوان یک نظریه سیاسی عام و فراگیر ،مورد بررسی قرار دادهاند و در
توصیف و تبیین آن ،از گزارههای توصیفی ـ تجویزی ،بهره بردهاند؛ گزارههایی در مورد چرایی و چگونگی

دموکراسی و گزارههایی درباره این که دموکراسی چگونه باید باشد و هدف و غایت آن چیست.
فکر دموکراسی ،از ضرورت همسازی و همدلی آدمیان در ایّام نخستین حیات اجتماعی ،سرچشمه
گرفته و به صورتها و شکلها و محتواهای مختلف ،متجلّی شده است؛ امّا آن چه در گذار از
دموکراسی کهن به مدرن ،تغییر کرده است؛ نه اصلِ حاکمیت مردم بلکه شیوههای اجرایی و دامنه

گسترش آن در قلمروهای گوناگون است.
دموکراسی اسالمی ،به نوعی از ایدئولوژی سیاسی اشاره دارد که به دنبال استفاده از اصول اسالمی

در سیاستگذاری عمومی در قالبِکاری دموکراتیک است.
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Human Rights in the Political System Based on Islamic Democracy
Dr. Abbas Sayyat Esfandiari

Abstract
This article describes human rights in the political system based on Islamic
democracy. The socialization of politics makes the political presence of the people
on the stage and plays a central role in the formation of the state and the leadership
of politics in society. This means that politics accepts the people's desired role and
direction, and that the government is an example of the will of the people. Human
rights are also of innate and natural value, and their realization is one of the
fundamental ideals of all the prophets, scientists, social reformers, and political
fighters. Rights such as the right to life, the right to security, the right to freedom of
employment, the right to education, the right to health, the right to equality before
the law, the right to free trial, the right to self-determination and political
participation; the right to national opportunities, Human rights are a prominent
example. Human rights and democracy are two of the most challenging and
controversial concepts in contemporary political thought and law that have
occupied many minds today. Therefore, the research method is applied in terms of
purpose and in terms of descriptive-analytical method of data collection.
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