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وجوه تشابه و افتراق دموکراسی و ارکان آن با نظام والیت
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اسماعیلی2

چکیده
دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام والیت فقیه از
دیدگاه برخی از قائالن به نظریات نصب و نخب است ،زیرا بهطور طبیعی مقتضیات ذاتیی نظیام
والیت فقیه بهعنوان نظام مقید به مکتب اسالمی با نظامهای دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق
بشر تفاوت خواهد داشت .ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصیب و
نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کردهاند.
ازاین رو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی ،از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقید
به هر دو نظریه ،بدین مطلب رسیده است که از یک طیر تحقید دموکراسیی و ارکیان آن بیه
شیوۀ نظام های عرفی و حقوق بشری ،در نظامهای اییدئولوییک دسیتنییافتنی اسیت .از طیر
دیگر ،بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقد آنهیا ،تفیاوتی
مشاهده نمی شود ،زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریۀ والیت فقیه و نظیام
والیی میدانند و در راستای تحقد آن معنا میکنند.

واژگان کلیدی
ارکان دموکراسی ،دموکراسی ،فقه شیعه ،نظریۀ نصب ،نظریۀ نخب.
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مقدمه
دموکراسی و ارکان آن بنیان های حیاتی جوامع هستند که بسته بیه میینان پیشیرفت فکیری و
فرهنگی و سطح علمی آنها ،قابلیت تحقد متفاوتی دارند .در قالب جامعۀ مدنی و بیا تحقید آن،
قانونمند شدن و معتدل شدن فضای جامعه تأمین و تضمین میشیود و پیس از تحقید ایین دو
هد زمینۀ تحقد سایر مؤلفههای یک جامعۀ سالم ،علمی و متمدن فراهم میشود .هیر انیدازه
نهادهای مدنی در یک جامعه فعالتر و دربرگیرندۀ تعداد بیشتری از افراد تشکیلدهندۀ آن و در
عین حال دارای گسترۀ فعالیت وسیعتری باشند ،امکان تحقید دموکراسیی ،حاکمییت قیانون و
استیفای حقوق و آزادیهای اساسی مردم فراهمتر است.
از سوی دیگر باید به این موضوع مهم توجه داشت که در کشور ما نظامی مکتبیی حکومیت
میکند که بنا به مقتضای خود بسیاری از الزمهها و اهدا دموکراسی را برنمیتابید .بیهعبیارت
بهتر ،آزادی بیان و سیایر آزادی هیای سیاسیی و اجتمیاعی ،برابیری سیاسیی ،امکیان مشیارکت
گروهها ی مخالف با ایدئولویی حاکم بر انتخابات ،تصویب قوانین براساس خواسیت شیهروندان و
مواردی از این دست ،از لوازم و اهدا دموکراسیاند که با قیود محدودیتآوری در نظیام والییی
مورد پذیرش قرار میگیرند .بنابراین مسلم است که نظام والیت فقیه در شرایط و اهیدا خیود
با نظیام دموکراسیی تفیاوت هیای بسییار دارد کیه در ادامیه ضیمن تیالش در ارائیۀ مفهیومی از
دموکراسی و برخی ارکان آن ،آنها را از منظر دو تن از فقهای سرشناس معتقد به نظریات نصب
و نخب مورد اشاره و تحلیل قرار دادهایم.

مفهوم دموکراسی
نظریۀ حاکمیت مردم ،نخستین بار از آغاز قرون وسطی توسط اندیشمندان کاتولیک عنوان شید
و سپس توسط مخالفان نظام سلطنتی گسترش یافت .نظریۀ حاکمیت مردم حول این محور بود
که همۀ افراد بشر ،هم از لحاظ ناموس خلقت و هم از نظر حقوق فردی با هیم برابرنید و دلیلیی
وجود ندارد که در میان مردم برابر و مساوی ،یکی بدون دلیل بر دیگران مسلط باشد و بیر آنهیا
حکم راند .این نظریه امروز «حاکمیت تقسیمشده» خوانده میشود و باید لنوماً بر آرای عمیومی
تکیه داشته باشد .نتیجۀ منطقی این اندیشه آن است که هرچه اکثریت میردم خواسیتند ،بایید
اجرا شود و قوانین ناشی از این اکثریت بر همۀ موافقان و حتی مخالفان قابل تحمیل خواهد بود
(رحمییتاللهییی .)212 :1811 ،مفهییوم دموکراسییی بییه حکومییت ( )kratiaو مییردم ()demos
بازمیگردد و اینکه حکومت باید به دست مردم و برای مردم باشد .دموکراسی بسان ییک ارزش
اجتماعی و سازمان سیاسیی ،ریشیه در یونیان قیدیم دارد .مفهیوم اولییۀ دموکراسیی ،حکومیت
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مستقیم تودۀ مردم بوده است (توحیدفام .)200 :1811 ،هرچنید سیابقۀ دموکراسیی بیه معنیی
«حکومت مردم» ،به یونان و روم باستان برمیگردد ،مفهوم دموکراسی در اندیشۀ سیاسی جدید
تا قبل از پایان سدۀ هفدهم ظاهر نشد .دموکراسیهای قدیم نوعی دموکراسیی مسیتقیم بودنید،
ولی دموکراسیهای عصر جدید مبتنی بر انتخیا نماینیده و وکییل هسیتند .دموکراسیی عهید
باستان با سه شرط برابری در مقابل قانون ،حد برابر در رسیدن به کلیۀ مناصب ،و آزادی بییان
به تصویر درآمده بود .این دموکراسی به اعتبار شهری که جماعت سازمانیافتهای در آن زنیدگی
میکنند ،وضع شده است و ممنوعیت حد رأی بردگان بیهدلییل شیهروند نبیودن آنهاسیت ،نیه
بردگیشان (همان)200 :؛ «حکومت مردم بر مردم» .این تعریف که در سرشت خود ،حکومیت و
حاکمیت پاره یا جنیی از مردم را خواه از سوی فرد یا گروه بر کل اجتماع نفی میکند ،بیر پاییۀ
این اندیشه استوار است که همۀ مردم باید بهگونهای در حکومت کردن همباز باشند (ابوالحمید،
 .)102 :1819دموکراسی هم شکلی از حکومت است و هم فلسفۀ زندگی با هم؛ حکومتی اسیت
که در آن مردم یا اکثریت آنها دارندۀ قدرت نهایی تصمیمگییری دربیارۀ مسیائل مهیم سیاسیت
عمومیاند .چنین حکومتی هدفی در خود نیست ،بلکه وسیلهای است برای دستیابی بیه اهیدا
بسیار مهم تر زندگی خو برای همۀ ساکنان کشور ،حیداکثر آزادی فیردی همیراه بیا تأمینیات
عمومی ،نظم و رفاه ،بیشترین امکانات برای همه ،رشد کامل شخصیت افیراد و مشیارکت فعیال
بیشترین شمار ممکن شهروندان در حکومت (عالم .)220 :1828 ،مفهوم اصلی ایین اییدئولویی
برابری همگان در حوزۀ سیاسی و حقوقی است .دموکراسی حکومتی است مبتنی بر آرا و افکیار
عمومی و باید پیوسته نسبت به آن احساس مسئولیت کند؛ به سخن دیگیر صیر دموکراتییک
بودن منشأ حاکمیت برای دموکراسی کافی نیست ،بلکه مسئولیت در مقابل مردم بایید مسیتمر
باشد و حکومت دائماً منشأ دموکراتیک خود را تجدید کند .حکومت دموکراسی در فضایی عمل
میکند که سرشار از نهادها و انجمنهای مستقل و خودجوش و متعیددی باشید کیه در مقابیل
خودکامگی احتمالی حکام از حقوق و آزادیهای افراد و انجمینهیا پشیتیبانی کننید (بشییریه،
 .)101-102 :1828شرط عملکرد رضایتبخش نهادهای دموکراتیک رعایت آزادیهای اساسیی
از جمله آزادی بییان ،انجمین و قلیم اسیت؛ آزادی همجیون جرییان خیون ارگانیسیم حکومیت
دموکراسی است (همان .)108 :در اصطالح سیاسی امروز ،دموکراسی حکومتی اسیت کیه آن را
ارادۀ انسانها به وجود آورده است و نفوذ ناشی از امتیازهای طبقیاتی و اقتصیادی در آن مطیرح
نیست و همۀ انسانها در زمینۀ قوانین کشوری و توزیع عادالنۀ قیدرت و سیرمایههیای عمیومی
برابرند .البته چون عموم ملت اغلب در یک امر اتفاق نظر ندارنید ،براسیاس نظیر اکثرییت عمیل
میشود ،ولی این مردم هستند که قدرت حاکمه و مقننه را تعیین میکنند (کواکبییان:1807 ،
 .) 10مراد از دموکراسی این است که حد تعیین راه و روش به دست خود مردم باشد؛ مردم بیه
ارادۀ خود نظم و قانون را برقرار سازند و قوای اجرایی را برگنینند؛ خواه این کارهیا را مسیتقیماً
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خود ایشان انجام دهند یا به برگنیدگانشان بسپارند یا آمیختهای از هر دو شیوه را بهکار گیرنید
(حائری.)29 :1809 ،

ارکان دموکراسی
بعد از بیان مطالبی در زمینۀ تعاریف مختلف از دموکراسی و شرح دیدگاههای قائالن به نظریات
انتصا و انتخا در مورد آن ،حال به بیان مطالبی دربارۀ ارکان دموکراسیی ییا بیه بییان بهتیر
دموکراسی مکتبی یا مردمساالری دینی یا دموکراسی مقید به ایدئولویی مییپیردازیم و سیپس
مفاهیم و نظرهای فقهای شاخص از هر دو گروه مذکور را در مورد ارکان آن بررسیی مییکنییم.
ارکان دموکراسی را میتوان جامعۀ مدنی ،مطبوعات و احنا برشمرد.

جامعۀ مدنی
جامعۀ مدنی مجموعۀ نهادها ،انجمن ها و تشکیالت اجتماعی است که به دولت و قدرت سیاسی
وابسته نیستند ،ولی نقش تعیینکنندهای در صورتبندی قدرت سیاسیی دارنید .جامعیۀ میدنی
وقتی قوام مییابد که نه تنها از نظر قدرت سیاسی استقالل داشته و خودمختار باشید ،بلکیه بیر
نهادهای دولت نین اعمال قدرت یا نفوذ کند .براسیاس ایین تعرییف جامعیۀ میدنی بایید حیاوی
مجموعهای از حوزههای عمومی خودمختار باشد که در درون آنها ،انجمنهیا و نهادهیای میدنی
بتوانند به امور خود سروسامان دهند و منافع اعضای خود را پاس دارند .از طرفی انحصار قیدرت
و منابع آمریت در دست هر گروه اجتماعی یا نهاد سیاسی ،بیه وجهیی کیه میانع از مشیارکت و
رقابت دیگر گروهها و نهادها شود ،مانع تحقد جامعۀ مدنی و دموکراسی است (بشییریه:1828 ،
 .)829 -829نقش و فعالیت جامعۀ مدنی یکی از معیارهای اساسی در طبقیهبنیدی ریییمهیای
سیاسی بهطور کلی و دموکراسیها بهطور اخص بهشمار میرود .تمیین ریییمهیای دموکراتییک،
شبهدموکراتیک ،اقتدارطلب ،توتالیتر ،فاشیستی و غیره بیر حسیب میالع فعالییت و توانمنیدی
جامعۀ مدنی و رابطۀ آن با دستگاه قدرت دولتی صیورت مییگییرد .در تعبیرهیای محیدودتر از
رابطۀ دموکراسی و جامعۀ مدنی ،بر اهمیت انجمنهای اجتماعی بهعنوان عناصر تشکیلدهنیدۀ
جامعۀ مدنی در تکوین و استقرار دموکراسی تأکید میشود ،که انجمنها نهادهایی هسیتند کیه
شهروندان در جوامع معاصر برای پیشبرد عالید و منافع مشترع خود تشکیل میدهند (همیان:
 .)820 -820برخی ویژگیهایی برای جامعۀ مدنی ذکر کردهاند ،به این صیورت کیه اوالً جامعیۀ
مدنی یک «تجمع عامل» است ،اما هر تجمیع عامیل دو جینق مقیوم دارد :عقالنییت مشیترع و
سازماندهی (نظم) مسلط .ویژگی دوم جامعۀ مدنی این است که عقالنیت مشترع و رسیمی آن
از نوع «جامع» است ،یعنی سعادت انسان و راه نیل بیدان را ترسییم مییکنید .سیوم اینکیه در
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جامعۀ مدنی «نظم حکومتی» برقرار است؛ یعنی نظمی در سازماندهی جامعۀ مدنی مسلط است
که در آن ناظم میتواند از «زور» اسیتفاده کنید .ایین سیه ویژگیی ذاتیی جامعیۀ میدنی اسیت
(الریجانی .)102 :1800 ،یکی از نویسندگان نین لنوم حکومت قیانون را از لیوازم جامعیۀ میدنی
میداند که مورد اتفاق همۀ خردمندان است و قدرت برتر را برای تأمین نظم جامعۀ مدنی کافی
نمیداند (کاتوزیان.)2 :1819 ،
از طرفی به نظر برخی نویسندگان ،جامعۀ مدنی را به چهار صیورت مییتیوان تعرییف کیرد:
نخست به مفهوم عام ،دوم بیه مفهیوم فلسیفی ،سیوم بیه مفهیوم حقیوقی و چهیارم بیه مفهیوم
جامعهشناختی.
اول) جامعۀ مدنی در مفهوم عام به مدنیت و تمدن برمییگیردد .جامعیۀ میدنی از دو کلمیه
تشکیل شده است؛ جامعه و مدنی که توصیف آن جامعه است .مقصود از جامعه تشکل اجتماعی
است ،یعنی مجموعه افرادی که با رعایت قواعید و مناسیک و ییک نیوع احسیاس همبسیتگی و
وجدان جمعی با هم رابطه ایجاد کردهاند .کلمۀ مدنی نین منسو بیه مدینیه اسیت کیه همیان
تجمع سامانیافته یا تشکل اجتماعی با وصف مدنیت و تمدن و خصوصیتهیای متمیدن بیودن
است (قمشی.)0 :1801 ،
دوم) در تعریف فلسفی ،جامعۀ مدنی تشکلهای غیردولتی است؛ به این معنا کیه در فلسیفه
و جامعهشناسی ،جامعه را دارای سه الیۀ متفاوت زیربنایی (افراد در نقیش انفیرادی ،خصوصیی،
خانوادگی) ،روبنایی (دولت و نظامات سیاسی و حقوقی) و نهادهیای مییانی (واسیط) بیین الییۀ
زیربنایی و الیۀ روبنایی میدانند و جامعۀ مدنی را این الیۀ اخیر ،یعنیی نهادهیای میدنی واسیط
بین حیطۀ خصوصی و خانوادگی یا به تعبیر اقتصادی آن بخش خصوصی از یک طر و حیطیۀ
عمومی و دولتی از طر دیگر ،معرفی میکند (همان.)0-1 :
سوم) در تعریف حقوقی ،مهمترین مختصات جامعۀ مدنی« ،نهادینه شدن قانون در جامعیه»
یعنی حکومیت قیانون بیر روابیط بیین افیراد در جامعیه و بیین میردم و دولیت اسیت .در ایین
تعریییف ،افییراد فاقیید تابعیییت هییم حقییوق و آزادیهییایی دارنیید .اییین حقییوق و آزادیهییا دارای
ضمانت اجرای قانونی است .شاخصۀ این تعریف قانونمند بودن روابط افراد و قوای دولتی اسیت.
یعنی همۀ مراجع قدرت ،قدرت خود را از قانون میگیرنید و بایید خاضیع و تیابع قیانون باشیند
(همان.)1 :
چهارم) از لحاظ جامعهشناختی جامعۀ مدنی قسمتی از جامعه است که در انگلیسیی بیه آن
تشکلهای غیردولتی میگویند .در این تعریف جامعیۀ میدنی الییۀ مییانی و واسیطی از طریید
نهادها ،سازمانها ،نیروها ،شبکههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی ،حرفهای ،فرهنگیی،
اطالعرسانی ،تبلیغاتی و ...است که بین آحاد ملت و حیطۀ خصوصی (فرد و خانواده) بیا حیطیۀ
عمومی (حکومت و نهادهای دولتی) رابطه ایجاد میکند و خواستههای میردم را بیه حکومیت و
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محدودیتها یا اولویتهای حکومت را به مردم منتقل مییکنید .در ایین تعرییف ویژگیی عمیدۀ
جامعۀ مدنی ،کثرتگرایی و تنوع اجتماعی است (همان.)17 :

مطبوعات
مطبوعات دارای دو معنای عام و خاص است؛ در معنای خیاص ،مفهیوم مطبوعیات بیر روزنامیه،
مجله ،نشریه و مانند آنها داللت دارد .مفهوم مطبوعیات ،در معنیای عیام ،بیر هیر گونیه مطلیب
منتشرشده (یا مطبوعه) داللت می کند .اگر در بحث از نسبت دموکراسی و مطبوعات به معنیای
خاص آن مفهوم بسنده شود ،به مقصود مورد نظر نخواهیم رسید .بر این اسیاس وقتیی از نقیش
مطبوعات و ارتباط آن با دموکراسی بحث میشود ،معنای عام این اصطالح (هیر گونیه مطلیب و
مادۀ منتشرشده) مدنظر است .در یک کلمه مطبوعات یعنی هر آنجه چیا و بیا شیمارگان بیاال
توزیع میشود .این مطالب ،به دلیل ارتقای تضار آرا و اساساً اطالع از دستاوردهای فکری ،هیم
موجب شکلگیری آرا و نگرشهای قابل دفاع میشوند و هم نظارت بر شیوۀ ادارۀ امیور عمیومی
را ممکن میسازند (راسخ .)911 - 912 :1828 ،مطبوعات آزاد بیطر برای موفقیت حکومیت
دموکراتیک ضروری است .مهمتر آنکه خبرها باید بهدرستی ارائه شود تا شهروندان را به قضاوتی
درست و سالم توانا کند .اما در عمل برای رسیدن به این هد مطلو هیچ راهی وجیود نیدارد
(عالم .)807 :1828 ،در جوامع دموکراتیک ،مطبوعات ،یکی از پایههای دموکراسیی و عرصیهای
برای ابراز عقاید مخالف و موافد بهشمار میرود .از سوی دیگر ،آزادی مطبوعات در نشر مطالیب
در جوامع سکوالر تفاوت چشمگیری با جوامع اسالمی دارد و در تفکر علمای شییعه بیا مواضیع
مختلفی مواجه است که از سویی قائل بیه برخوردهیای محدودکننیدهانید و از سیوی دیگیر ،بیه
برخورد با تساهل و تسامح با مطبوعات اعتقاد دارند.

آرای فقهای معتقد به نظریات نصب و نخب
در این قسمت دموکراسی و ارکان آنها از منظر آیتاهلل مصباح یندی بهعنیوان قائیل بیه نظرییۀ
والیت انتصابی و آیتاهلل منتظری بهعنوان قائل به والیت انتخابی در دو بخش بررسی میشود.

دیدگاههای آیتاهلل مصباح یزدی
دموکراسی شیوه ای برای رفع اختالفات در درون یک سازمان است ،که با این تعریف دموکراسی
از حوزۀ فلسفۀ سیاست خارج شده و داخل حیوزۀ میدیریت بیه مفهیوم عیام مییشیود .اگرچیه
حکومت و اداره کردن جامعه هم در واقع یک کار مدیریتی در سطح کالن اسیت ،بیه هیر حیال
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قلمرو خاصی دارد و برای اینکه به مفهوم دموکراسی توسعه بدهند ،میگوینید هیر جیا بیین دو
گروه اختالفی پد ید آمد ،اگر به همان ترتیب که عرض شید بیا هیم سیازش کننید ،ایین همیان
دموکراسی است .توضیح آنکه در زمینۀ اختال بین دو گروه ممکن است ییک گیروه بیا زور بیر
دیگری مسلط شود و نظر خود را تحمیل کند ،بیشک این روش دموکراتیک نیست؛ اما اگیر بیا
هم توافد کردند و در نهایت نظر اکثریت را پذیرفتند ،به دموکراسی تن دادهاند (مصباح ییندی،
 ،1821ج  .)879 :1دموکراسی عبارت است از شکلی از حکومت که مطابد با اصیول حاکمییت
مردم ،برابری سیاسی ،مشورت با همۀ مردم و حکومت اکثریت سامان یافته اسیت (همیان.)10 :
دموکراسی صرفاً به امر مشارکت و انتخابات ،اشیاره دارد ،ماننید ایین تعرییف کیه« :دموکراسیی
عبارت است از طریقۀ تصمیم مردم که چه کسی باید حکومت کند و هدفش چه باید باشد» .بنا
به اعتقاد نظریهپردازان معاصر ،دموکراسی در رایجترین معنای خود ناظر بیر یکیی از گونیههیای
حکومت است که در آن قدرت در دست یک یا چند نفر نیست ،بلکه از آن اکثریت است (همان:
 .)12در حقیقت جوهرۀ این نگرش به دموکراسی ،مشارکت مردمی در تصمیمات سیاسی اسیت
و ایییدئولویی و شیییوه در آن مطییرح نیسییت .طبیعییی اسییت اییین نگییرش بییه دموکراسییی در
چارچو های مختلف فرهنگی و فلسفههای سیاسیی قابیل اجراسیت (همیان .)27 :دموکراسیی
یعنی حکومت مردم یا به تعبیر دیگر مردمساالری ،منظور این است که در امور حکومتی اعیم از
قانونگذاری و اجرای قانون و سایر شئون سیاسی جامعه مردم خودشیان نقیش داشیته باشیند و
کس دیگری در وضع قانون و اجرای آن دخالت نداشته باشد (همان.)109 :
امروزه دموکراسی معنای خاصتری پیدا کرده است و رییمی را دموکرات تلقی میکنند کیه
در آن دین نقشی نداشته باشد .البته این شیوه از دموکراسی دین را نفی نمیکند ،اما دیین را از
دخالت در امور سیاسی و اجتماعی منع میکند و اجازه نمیدهد مجریان قانون در مقام اجیرای
قانون صحبت از دین کنند و هیچ دستور و هیچ بخشنامهای نباید براساس احکیام و ارزشهیای
دینی صادر شود .براساس این تفسیر جدید که دولتهای استعماری ارائه میدهند و در راستای
منافع و مقاصدشان آن را به اجرا درمیآورند ،دموکراسی مساوی است با رییم الئیک و سیکوالر،
رییمی که به هیچ نحوی به دین اجازه نمیدهید کیه در شیئون سیاسیی و اجتمیاعی آن ریییم
دخالت داشته باشد .حتی اگر خود مردم هم بگویند ما این دین را میپذیریم و مییخیواهیم در
مراکن دولتی و رسمی به مراسم دینیمان عمل کنیم ،باز خواستۀ میردم را مخیالف دموکراسیی
تلقی میکنند ( همان .)109 :اگر مراد از دموکراسیی آن باشید کیه هیر قیانونی را میردم وضیع
کردند ،معتبر و الزم االجراست و باید محترم شناخته شیود ،چنیین مفهیومی بییشیک بیا دیین
سازگار نیست ،زیرا از نظر دین حد حاکمیت و تشریع مختص به خداست؛ «إِنَّ الْحُکْمُ اِالّ لِلّیهِ»
(یوسف ...)00 :دموکراسی غربی به معنای بینیازی از احکام دین و بسنده کردن به آرای جمعی
است ،و این دقیقاً سرپیجی از اطاعت پروردگار بهشمار میآید .اهمییت دادن بیه رأی میردم در
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مقابل حکم الهی ،روگرداندن از توحید و پذیرش شرع جدید دنیای معاصر است ،که باید با این
بتپرستی جدید مبارزه شود (همان ،ج  .)98 :1اگر منظور از دموکراسی این باشد که میردم در
چارچو احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود میؤرر باشیند ،چنیین تعبییری بیا دیین
مخالفت ندارد .در قانون اساسی این معنا بهروشنی تأیید شیده اسیت و مقصیود امیام امیت کیه
فرمودند :مینان رأی مردم است ،بیتردید همین بوده است؛ نه آنکه هرچه مردم خواستند حتیی
اگر مخالف حکم خدا باشد ارزش و اعتبار دارد .مینان ،رأی مردم است تیا زمیانیکیه از قیوانین
الهی خارج نشود و با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد؛ در غیر این صورت ،رأی میردم ارزشیی
ندارد (همان .)99 :منظور ایشان بیشتر نوعی دموکراسی ارشادی و هدایتشده اسیت کیه در آن
رأی مردم در چارچو احکام الهی منشأ ارر در ادارۀ کشور میشود.
آقای مصباح ادامه میدهد که اولین اشکال وارد بر این نوع دموکراسی این است که مراجعه
به آرای عمومی به این شکل ،ضیامن حفیم مصیالح حقیقیی میردم نیسیت ،زییرا ایین وکیال و
منتخبان ،از مصالح حقیقی مردم آگاه نیستند و تنها درصیدد آننید کیه خواسیتههیای میردم را
برآورده ساخته و حفم کنند .اشکال دوم این است که انتخابیات انجیامگرفتیه در جهیان غیر ،
انتخابات واقعی و درستی نیست و این مسئلهای اسیت کیه تمیام مصیلحان جهیان غیر بیدان
اعترا میکنند و کتا های زیادی در مناقشه و رد آن نگاشته شده است (همان .)120 :تأکیید
میکنیم که بین نظریۀ والیت فقیه یا حکومت اسالمی به معنای صحیحش با نظریۀ دموکراسیی
تفاوت بسیاری وجود دارد و ما هیچگاه نمیتوانیم نظریۀ حکومت اسیالمی و والییت فقییه را بیر
دموکراسی تطبید کنیم و کسانی که خواستهاند یا میخواهند چنین کاری را انجیام دهنید ...ییا
شناخت صحیحی از اسالم نداشتند و ندارند یا طبد اغیراض خیاص شخصیی و سیاسیی چنیین
کرده و میکنند (مصباح یندی.)21 :1810 ،
از طر دیگر آیتاهلل مصباح انواع مختلف جامعۀ مدنی بهعنوان الزمۀ دموکراسی را اینطور
تقسیم میکند:
الف) جامعۀ مدنی در مقابل جامعۀ بدوی و غیرمتمدن :جامعیۀ میدنی در ایین اصیطالح بیه
جامعهای گفته می شود که در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاکم است و هیچکس حد
ندارد با معیارها و سالید شخصی دیگران را محکوم یا مجازات کند .شاید بتوان گفت کسانی که
در کنار جامعۀ مدنی قانونمندی را مطرح میکنند به چنین معنایی از جامعۀ مدنی نظر دارند.
) جامعۀ مدنی :یعنی جامعهای که مردم حداکثر وظایف اجتماعی را خودشیان داوطلبانیه
بهعهده میگیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبک میکنند .این معنای جامعیۀ میدنی کیامالً بیا
اسالم سازگار است و وجود نهادهای آموزش و پرورش مردمیی ،بیمارسیتانهیا و سیایر خیدمات
عامالمنفعه و بهخصوص اوقا  ،بهروشنی گویای «مدنی» بودن جامعۀ اسالمی است.
ج) جامعۀ مدنی (در معنای نوین خود) :بخشی از زندگی عمومی انسانهاست که مستقل از
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دولت است و در قالب انجمنها ،اصنا  ،احنا  ،گروهها ،مجامع فرهنگی و ...جرییان میییابید و
نقش واسطۀ میان فرد و دولت را بازی میکند .جامعۀ مدنی در این مفهوم بار فرهنگیی خاصیی
دارد که چندان با فرهنگ اسالمی سازگار نیست (مصباح یندی ،1821 ،ج  ،)190-190 : 8زیرا
مبتنی بر مبانی ویژهای است که عبارتاند از:
 .1سکوالریسم (جدا کردن دین از تمام عرصههای اجتماعی) :مطابد این پایه جامعۀ میدنی،
انسان میتواند در تمام مسائل به گونۀ دلخواه قانونگذاری کند و هرگن ارزشهیا و احکیام دینیی
مانع قانونگذاری نیست ،زیرا اساساً دین حد ندارد در امور جدی زندگی دخالتی داشته باشد.
 .2انسانمحوری (اومان یسم) :از آنجا که انسان و منافع او در این دیدگاه اصل و محیور همیه
چین است ،بنابراین همه چین و حتی دین باید در خدمت انسان باشد و هییچ دینیی حید نیدارد
منافع انسان را تهدید نماید وگرنه از اعتبار و پذیرش خواهد افتاد (همان.)101 :
 .8نسبیت ارزشی و معرفتی :مطابد این دیدگاه ،هیچ شناخت یا ارزش مطلقی وجود نیدارد.
در بُعد معرفتی ،هیچکس نمیتواند شناخت و دیدگاه خود را حد مطلد معرفی کند ،اگرچیه آن
دیدگاه برخاسته از حکم قطعی عقل یا متون قطعی و تحریفنشده دینی باشید .در بُعید ارزشیی
نین هیچ ارزش رابت و مطلقی وجود ندارد ،بلکه تمامی ارزشهیا نسیبی و تیابع انتخیا و مییل
مردم هستند.
 .9طبیعتگروی (در حقوق) ،سودگروی (در اخالق) و عقالنییت ابیناری ،دیگیر مبیانی ایین
تفکرند که بهدلیل پرهین از طوالنی شدن کالم ،شرح آنها را وامیگذاریم.
جامعۀ مدنی کارکردهایی نین دارد که ممکن است بر ارر تغییر شرایط زمانی و مکانی دچیار
تغییراتی شود .یکی از این کارکردها که برای جامعۀ مدنی در معنای نوین خود ذکر کیردهانید و
سخت درصددند آن را بر جامعۀ اسالمی ما نین تحمیل کنند آن است که همۀ افیراد جامعیه در
اشتغال تمام سمتهای دولتی و حکومتی یکساناند و اگر میگویند جامعۀ ایرانی باید به جامعۀ
مدنی تبدیل شود؛ یعنی یک نفر یهودی نین بتواند رئیسجمهور کشور شود؛ چون همۀ انسانها
از نظر انسانیت یکساناند و ما انسان درجۀ یک و دو نداریم (همان .)102 :جامعۀ مدنی اسیالمی
عالوهبر دو کارکرد و ویژگی یادشده (جلب مشارکت مردم در کارها و باال بردن تیوان اقتصیادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی امت و نین کاهش بار تصدی و مسئولیتهای دولیت) ،ویژگییهیای
دیگری هم دارد که از آن جمله میتوان به امور زیر اشاره کیرد .1 :اسیتیفای حقیوق میردم؛ .2
بهرهگیری از افکار و اندیشهها در تصحیح و بهبود روشها ،تصمیمگییری و برنامیهریینیهیا؛ .8
جلوگیری از مفاسد اداری و اجتماعی و ممانعت از تعدیات دولت علیه مردم؛  .9هدایت و تربیت
مردم؛  .9انجام تکالیف اجتماعی همجون «النصیحۀ الئمۀ المسلمین» و امر به معرو و نهیی از
منکر و( ...همان .)112 :امروزه در غر  ،جامعۀ مدنی 1در برابر جامعیۀ دینیی بیهکیار مییرود و
1. civil society
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عبارت است از جامعه ای که در آن دین حاکم نباشید و دیین نقشیی در تشیکیالت اجتمیاعی و
فعالیتهای اجتماعی نداشته باشد؛ طبعاً چنین معنیایی از جامعیۀ میدنی هرگین میورد پیذیرش
اسالم نخواهد بود .در اسالم اصل این است که مردم امور را داوطلبانه بهدست گیرند و نیازهیای
اجتماعی را خود برطر سازند و تا حید امکیان از تصیدی دولیت کاسیته شیود و تنهیا در حید
ضرورت دولت در فعالیتهای اجتماعی و تأمین نیازمندیهای جامعه دخالیت کنید ،و صیرفاً در
سیاستگذاریهای کالن و اموری که انجام آنها به هر دلیل از عهدۀ مردم برنمیآید ایفیای نقیش
کند .جامعهای با این ویژگی که مردم در آن عهدهدار حداکثر امور و فعالیتهای اجتمیاعیانید و
بار تصدی دولت به حد ضرورت خالصه میشود «جامعۀ اسالمی» یا «مدینۀالنبیی» نیام دارد و
یکی از مهمترین ویژگیهای جامعۀ مدنی اسالمی ،مشارکت فنایندۀ مردم در رفع نیازمندیهای
عمومی اسیت (همیان .)128 :از نظیر اسیالم آن جامعیۀ میدنی کیه در آن کیافر و مسیلمان در
برخورداری از همۀ حقوق و احراز مقامها یکساناند ،قابل پذیرش نیست .بهصیراحت مییگیوییم
که از نظر اسالم تسلط کافر بر مسلمان در جامعۀ مدنی اسالمی جاین نیست ...فرق نمیکند کیه
عنوان دودرجهای بودن شهروندی بر این تفاوت در حقوق و صالحیتها بنهند یا عنوان دیگیری
(همان ،ج .)07 :2
از طرفی در مورد ارکان دموکراسی میتوان به مطبوعات اشاره کرد کیه گسیترۀ فعالییت آن
در نظرهای معتقدان به گرایش نصب فرازوفرودهایی دارد و میتوان گفیت تنهیا شخصییتی کیه
آزادی مطبوعات و فعالیت آن را به عنیوان یکیی از ارکیان دموکراسیی بیا شیرایط محدودکننیده
میپذیرد ،آیتاهلل مصباح یندی است.
بحث آزادی قلم و مطبوعات از مباحث مهم حقوق بشر برای انسان امروزی است و در عصیر
پیشرفت سریع ارتباطات باید به این مهم بیشتر پرداخته شود .همیانطورکیه اشیاره شید آزادی
امری مقدس و مطلو برای همۀ انسانهاست ،ولیی هییچ انسیان عیاقلی آزادی مطلید را نمیی
پذیرد؛ زیرا الزمۀ آن هرج ومرج و فساد و توحش است .قهراً آزادی از جملیه آزادی بییان و قلیم
شرایط و قیودی دارد .پس باید روشن کنیم که «آزادی بایید روی چیه مبنیایی مطیرح شیود »
پاسخ کوتاه این است که قانون باید معلوم کند .بالفاصیله سیؤال دیگیری مطیرح مییشیود کیه
«قانونگذار باید بر چه اساسی آزادی را محیدود کنید (همیان ،ج  .)292 :9در قبیال حقیی کیه
مطبوعات و نویسندگان در مورد مصیالح میادی و معنیوی جامعیه دارنید ،تکلیفیی هیم متوجیه
آنهاست که باید مطالب الزم و اعتقاداتی را که مصالح جامعه متوقف بر آنهاست ،بهخوبی طرح و
تبیین کنند تا زمینۀ انحرا افراد کمتر شود و از بین برود .باال بردن سیطح آگیاهیهیای افیراد
جامعه و بیمه کردن در قبال شبهات و ذکر سؤاالت دینی بههمراه نقد و بررسی و پاسیخ آنهیا از
جمله وظایف اهل قلم و بیان در زمان ما و در هر زمان دیگری است (همان .)299 :یگانه میالع
برای تعیین «بایدها و نبایدها»« ،خو و بد»« ،ارزش و ضد ارزش» و به تعبیر فلسفی «حیس و
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قبح» ،عبارت از این است که آیا در مسیر کمال نهایی انسان و قر الییاهلل قیرار دارد ییا خییر.
آزادی مطبوعات و رسانهها نین با همین ضابطه ارزیابی مییشیود (مصیباح ییندی ،1822 ،ج :1
 .)899-890در نظر ایشان چنانجه مطبوعات در راستای انتشار مطالب ارزشی که موجب تقویت
بنیانهای اعتقادی جامعه میشود ،بهکار گرفته شیوند ،چنیین آزادیای بیا معیارهیای اسیالمی
منطبد است ،ولی آزادی رسانهای در زمینۀ ترویج مسیائل غیراخالقیی و غیرارزشیی در مکتیب
اسالم محکوم است.

دیدگاههای آیتاهلل منتظری
آیتاهلل منتظری شاخصترین فقیه معتقد به نظریۀ نخب اسیت .ایشیان در طیول سییرۀ علمیی
خییویش دچییار تحییوالت فکییری شییایان تییوجهی شیید .از زمییانیکییه در حییوزۀ فقییه سیاسییی از
تقویتکنندگان قرائت نصب بود (منتظری ،)29 :1810 ،سپس در حوزۀ علمیۀ قم نظریۀ والیت
فقیه را تدریس کرد که حاصل آن تدوین ارری در زمینۀ مبانی حکومت اسیالمی بیود ،البتیه در
آن به نظریۀ والیت انتخابی گرایش داشت .بعد از آن با تدوین ارری دیگر بهنوعی در نظریۀ خود
تجدید نظر کرد و فقیه را صرفاً دارای شأن نظارتی بر امور کشور برشیمرد (همیان ،)21-22 :بیا
این حال نشانهها یی از هر دو نظریۀ والیت و نظارت فقیه در دیدگاه ایشان نمایان است (همیان:
 .) 29-29بعدها و به مرور در نظر ایشان رعایت حقوق اجتماعی و سیاسی مردم اهمیت بسیاری
یافت و نظام اسالمی را موظف به رعایت آنها برمیشمرد.
آیتاهلل منتظری در بیان مهمترین ویژگی نظامهای دموکراسی ،ابتنای آنها بر آرای عمیومی
و خواست مردم را مهمترین مشخصه ذکر میکند و میگوید اگر خواست مردم حکومت سکوالر
یا دینی باشد ،دموکراسی هنگامی تحقد مییابد که خواسیت آنیان هرچیه باشید ،عملیی شیود.
ایشان در ادامه میگوید الئیک یا سکوالر بودن حکومت نه مقوم دموکراسی است نیه شیرط آن.
آقای منتظری نظام های دموکراتیک را به یک معنا ایدئولوییک میداند و مییگویید دموکراسیی
خود یک گونه ایدئولویی است که از مقومات آن لیبرالیسم و انسانساالری مطلد اسیت .ایشیان
در مورد معنای دموکراسی و مقتضای آن میگوید که الزم نیست در هر کار و موضوع تخصصیی
به نظر مردم رجوع و از نظر کارشناسان صر نظر شود .چنین امری امکیان عملیی نیدارد و در
دموکراسیهای کنونی دنیا نین چنین نیست ،بلکه مردم چارچو مشخص و اصیلی حاکمییت را
معین میکنند و حاکمیت امور تخصصی مورد نیاز آنها را به اهلش ارجیاع مییدهید (منتظیری،
 .)89-80 :1811اگر اکثریت مردم مسلمان نباشند یا بهدلیلی خواهان عمل به قیوانین اسیالمی
نباشند ،حکومت شرعاً و عقالً حد ندارد با اِعمال زور و اِکراه ،قیوانین و ارزشهیای دینیی را بیه
عمل درآورد .این امر از آیاتی چون «ال إکراه فیالدّین» و «لَستَ علیهم بِمُصَیطِر» و نظیایر آن و

 173فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،64شمارۀ  ،2تابستان 3159

نین از سیرۀ پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) و سایر امامان (ع) بهخوبی فهمیده مییشیود (همیو،
همان .)22 :در این زمینه آیت اهلل مصباح ضمن انتقاد به برداشت مذکور ،نظر دیگری ارائه کرده
است« :آزادی عمل و اختیار در پذیرش دستورهای الهی قبل از اختیار اسالم است و گرنه پیس
از اختیار اسالم ،هر مسلمانی باید والیت و سلطۀ پیامبر و حاکمان اسیالمی را بپیذیرد و موظیف
است ارزشهای اسالمی را رعایت کند و گرچه دولت اسالمی در زندگی فردی و خصوصی افیراد
و مسائلی که در نهان انجام میگیرد دخالت نمیکند ،امیا در ارتبیاط بیا زنیدگی اجتمیاعی و در
تعامل با دیگران همگان را موظف و ملنم به رعایت حدود الهی میکند و بیا هتیک حیریم ارزش
های الهی ،توهین به مقدسات دین و تجاهر به فسد و محرمات ،سخت مقابله میکند؛ و این در
واقع نمودی از والیت حاکمان اسالمی بر افراد جامعه است که آنها را وامییدارنید تیا ملتینم بیه
لوازم ایمان و اسالم باشند ،اسالمی که با اختیار خیویش برگنییدهانید» (مصیباح ییندی:1821 ،
.)18
آقای منتظری در ادامۀ مطالب ،تصریح میکند که از اولین حقوق مسلم انسان حید تعییین
سرنوشت است و فرد فرد جامعه حد دارند نوع حکومت و کارگناران آن را خود انتخا کیرده و
آنان را ملنم به عمل در چارچو قوانین کنند .مردم حد دارنید نسیبت بیه کیارگناران و زمیان
تصدی آنها و نین کیفیت حاکمیت و جایگنین کیردن افیرادی دیگیر ییا تعیویو قیانون راهکیار
مشخص کنند .در زمان ما این حد مردم از طرید برگناری انتخابات آزاد اعمال میشود .البته بر
مردم هم الزم است مالعهای عقلی و شرعی را در انتخا خود لحاظ کنند (منتظیری:1819 ،
 .)08وقتیی میردم در امییوال خیود صییاحباختیارنید ،بیه طرییید اولیی در سرنوشییت خیود نییین
صاحباختیار خواهند بود؛ زیرا اختیار داشتن نسبت به سرنوشت بهمننلۀ علت است و مقدم بیر
اختیار داشتن نسبت به اموال است ،چراکه اختیار بر اموال که محصول قوا و ارادۀ انسان اسیت،
ناشی از اختیار و سلطۀ انسانها نسبت به خیویش خواهید بیود (همیان« .)09 :والییت جمهیور
مردم» تعبیر دیگری از حکومت مردم بیر میردم اسیت کیه همیان دموکراسیی مصیطلح اسیت.
حاکمیت مشروع به نظر اینجانب برای غیر معصومین حاکمیتی است که بیا انتخیا صیحیح و
آزادانۀ مردم باشد .بسیاری از حقوق اجتماعی انسان مانند حد تعییین سرنوشیت ،حید امنییت
آبرویی و مالی و حد اظهار نظر و عقیده مبتنی بر حد صلح است که همۀ انسانها دارنید؛ زییرا
بدون صلح و تفاهم و تعامل ،اسیتیفای حقیوق ذکرشیده امکیان نیدارد (منتظیری.)02 :1810 ،
مشخص است که دموکراسی در نظر ایشان همان نظام میردمسیاالری دینیی مبتنیی بیر اصیول
اسالمی است و حد تعیین سرنوشت مردم در چارچو موازین اسالمی مطرح میشود.
با فرض قانونمند بودن کشور و داشتن تشکیالت وسیع و ارگانهای مختلف قانونی ،ولیفقیه
فوق قانون نیست ،بلکه در متن قانون اسیت و در قیانون اساسیی بیرای او اختییارات و وظیایفی
مشخص شده و انتخا او از ناحیۀ ملت براساس التنام او به قانون اساسی و قوانین مصوبۀ کشور
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است ،و در اصل  170قانون اساسی ،تساوی رهبر در برابر قوانین با سیایر افیراد کشیور را دارییم
(منتظری .)01 :1800 ،اگر قدرت سیاسی به شخصی واحد منتقل نشیود ،بهتیر اسیت ،زییرا در
شخص واحد خطر استبداد بیشتر است و اگر فرضاً خود او هم از هوا و استبداد به دور باشد ولی
چون معصوم نیست ،محتمل است حواشی و دربار او وی را از جامعه منعنل نمایند و بیه نیام او
کارهای خالفی انجام شود و صدای معترضین نین به جایی نرسد ....دییدگاه اسیالم هییچگیاه بیا
تفکیک قوای سه گانه و عدم تمرکن قدرت مخالفت ندارد ،بلکه تمرکن قدرت در دست کسی کیه
معصوم نیست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت کردن بیجای حواشی اوست بر خیال عقیل
و سیرۀ عقالی جهان است (منتظری.)87- 09 :1801 ،
آنجه موجب تضعیف دولت و دولتمردان اسیت ،سیکوت دانشیمندان و خردمنیدان در برابیر
خطاها و اشتباهات مسئوالن و ارگانهای مربوط و مراکن تصمیمگیری است( ...منتظری:1812 ،
 .)22همۀ افراد جامعه اعم از موافد و مخالف حاکمیت ،عالوهبر حد آزادی بییان و اظهیار نظیر،
حد دارند در راستای ایدههای خود و اصالح یا تغییر برنامههیای نظیام حیاکم براسیاس عقیل و
منطد و قانون ،فعالیت سیاسی و تشکیالتی داشته باشند ،و سلب این حد تحیت هییچ عنیوانی
مشروع نخواهد بود (همان.)00 :

برایند
 .1از دیدگاه متفکران دینی و فقهای شیعه ،دموکراسی به این معنیا کیه میردم حید حاکمییت
مطلد داشته باشند ،وجود ندارد ،بلکه مقید بیه هنجارهیای مکتبیی اسیت .بیهعبیارت بهتیر ،در
حکومت اسالمی آنجه حکومت می کند ،قانون الهی است و حکومیت وسییلۀ تحقید آن اسیت و
مردم نین از لحاظ تشریعی مکلف به تقویت آناند .رأی مردم در نظام والیی اصالت نیدارد ،بلکیه
آنجه اصالت دارد قانون و حکم الهی است و آرای عمومی در طول آن منشأ ارر است.
 .2ارکان دموکراسی با توجه به نظرهای منقول از آرای فقهیای معتقید بیه گیرایش نصیب و
نخب در نظریۀ والیت فقیه ،قابلیت تحقد واقعیتر بیر مبنیای نظرییۀ نخیب دارد ،زییرا در ایین
نظریه بر حقوق سیاسی و اجتماعی مردم و حد حاکمیت مردم بیشتر تأکید میشود .همجنیین
مردم میتوانند التنام به رعایت حقوق مدنی و سیاسی خود را بهصورت شرط ضمن عقید بیعیت
از ولیفقیه بخواهند و او را مکلف به اجرای آن کنند.
 .8با توجه به قابلیت زمانبندی مدت تصدی والیت توسط فقییه جیامعالشیرایط در نظرییۀ
نخب ،میتوان گفت ابتنای این نظریه بر حد تعیین سرنوشت میردم و نظیارت آنهیا بیر اعمیال
حکومت از طرید جامعۀ مدنی و مطبوعات امکانپذیرتر است .در نظرییۀ نصیب نهیادی بیه نیام
جامعۀ مدنی که واسط میان مردم و نظام باشد و از طرید مطبوعات و احنا بتواند بر حکومیت
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نظارت داشته باشد ،وجود ندارد ،زیرا تأکید این نظریه بر اطاعت از دسیتورهای حیاکم اسیالمی
است .درحالیکه در نظریۀ نخب ،جامعۀ مدنی و مطبوعات بهعنوان حلقههای نظیارت میردم بیر
نظام سیاسی حاکم مطرحاند که آنها میتوانند حقوق و خواستههای مشروع و قیانونی خیود را از
حکومت مطالبه کنند و با سیاستهای آن به ابراز مخالفت بپردازند.
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 .0رحمتاللهی ( ،)1811تحول قدرت ،چ اول ،تهران :مینان.
.0حائری ،سید کاظم ( ،)1809بنیان حکومت در اسالم ،چ اول ،قم :وزارت ارشاد اسالمی.
 .1قمشی ،رحییم ( ،)1801جامعیۀ میدنی در اندیشیۀ سیاسیی امیام خمینیی (ره) ،پاییاننامیۀ
کارشناسیارشد علوم سیاسی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 .2کاتوزیان ،ناصر ( ،)1819حکومیت قیانون و جامعیۀ میدنی ،مجلیۀ دانشیکدۀ حقیوق و علیوم
سیاسی ،ش .02
 .17کواکبیان ،مصیطفی ( ،)1807دموکراسیی در نظیام والییت فقییه ،چ اول ،تهیران :سیازمان
تبلیغات اسالمی.
 .11الریجانی ،محمدجواد ( ،)1800تدیّن ،حکومت و توسعه ،چ اول ،تهیران :مؤسسیۀ فرهنگیی
اندیشۀ معاصر.
 .12مصباح یندی ،محمدتقی ( ،)1821پاسخ استاد به جوانان پرسشگر ،چ هشتم ،قم :انتشیارات
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 ،)1821( _______ .18پرسشهیا و پاسیخهیا ،ج اول و سیوم و چهیارم ،چ هشیتم ،مؤسسیۀ
آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 ،)1821( _______ .19نظریۀ سیاسی اسالم ،ج اول و دوم ،چ ششم ،قم :مؤسسۀ آموزشیی و
پژوهشی امام خمینی (ره).
 ،)1821( _______ .19مردمساالری دینیی و نظرییۀ والییت فقییه ،چ ششیم ،قیم :مؤسسیۀ
آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 ،)1821( _______ .10چکیدهای از اندیشههیای بنییادین اسیالمی ،چ ششیم ،قیم :مؤسسیۀ
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آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 ،)1821( _______ .10نظریۀ حقوقی اسالم ،چ پنجم ،قم :مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امیام
خمینی (ره).
 ،)1810( _______ .11نگاهی گذرا به نظریۀ والیت فقیه ،چ دوازدهم ،قم :مؤسسۀ آموزشی و
پژوهشی امام خمینی (ره).
 .12منتظری ،حسینعلی ( ،)1811حکومت دینی و حقوق انسان ،چ دوم ،تهران :نشر گواهان.
 ،)1810( _______ .27مبانی فقهیی حکومیت اسیالمی ،ج هشیتم ،چ اول ،ترجمیه و تقرییر
محمود صلواتی ،تهران :سرایی.
 ،)1819( _______ .21رسالۀ حقوق ،چ پنجم ،قم :ارغوان دانش.
 ،)1812( _______ .22دیدگاهها ،ج اول ،چ سوم ،قم :سرایی.
 ،)1819( _______ .28دیدگاهها ،ج دوم ،چ اول ،قم :سرایی.
 ،)1801( _______ .29جنوۀ حکومت مردمی و قانون اساسی.
 ،)1800( _______ .29والیت فقیه و قانون اساسی ،نشریۀ پیام هاجر ،ش .280
 ،)1810( _______ .20انتقاد از خود ،پایگاه اطالعرسانی آیتاهلل منتظری.

