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چکیده
پوپولیســم در ســالیان اخیــر از دل ایــن چالــش نظــری زاده شــده اســت کــه از یــک طــرف،   
ــذاری  ــرای اثرگ ــدرت حکومــت ب ــردم تأســیس می شــود و از طــرف دیگــر، ق ــت م ــا رضای ــت ب حکوم
ــک و  ــد منف ــی بای ــارت قضای ــون و نظ ــت قان ــد حاکمی ــی همانن ــه مفاهیم ــل ب ــا توس ــداری ب و پای
محــدود اعمــال گــردد. ایــن چالــش بــا عنــوان »تناقــض مشــروطه گرایی« شــناخته می شــود. 
ــن  ــی در روش ــارت قضای ــون و نظ ــت قان ــم حاکمی ــک از مفاهی ــر ی ــا ه ــم ب ــه پوپولیس ــن رابط تبیی
راه گشاســت  مشــروطه گرایی  از  پوپولیســتی  تفســیر  شــناخت  پارادوکــس  ایــن  ابعــاد  شــدن 
ــه  ــی رابط ــت. بررس ــده اس ــل ش ــون تحلی ــت قان ــر حاکمی ــوع از منظ ــن موض ــه، ای ــن مقال ــه در ای ک
ایــن دو مفهــوم نشــان می دهــد صــرف تبییــن رابطــه پوپولیســم و مفهــوم حاکمیــت قانــون 
ــا  ــام زوای ــدن تم ــن ش ــرای روش ــد و ب ــع نمی کن ــام را رف ــن ابه ــاد ای ــت و ابع ــق نیس ــدان دقی چن
ــود.  ــی ش ــم بررس ــا پوپولیس ــون ب ــت قان ــف از حاکمی ــت های مختل ــبت برداش ــا نس ــت ت الزم اس
از ایــن منظــر، رابطــه پوپولیســم و حاکمیــت قانــون لزومًا مبتنی بــر رابطه تباین نیســت، بلکه پوپولیســم 
صرفــًا بــا برداشــت ماهــوی از حاکمیــت قانــون تبایــن دارد و ســازگاری برداشــت شــکلی از حاکمیــت 
قانــون بــا پوپولیســم، امــری ممتنــع نیســت. بــا تحلیل رابطــه پوپولیســم با برداشــت ماهــوی از حاکمیت 
قانــون کامــًا مشــخص می شــود کــه پوپولیســم در نهایــت بــر خــاف ادعــای حمایــت از حــق حاکمیــت 
مــردم، منجــر بــه تحقــق آن نمی شــود، بلکــه نتیجــه  آن، برتــری حاکمیــت اکثریــت اســت نــه مــردم. بر 
ایــن مبنــا، می تــوان تحلیــل کــرد کــه غلبــه برداشــت ماهــوی از حاکمیت قانــون بــر پوپولیســم در نظام 
حقوقــی و سیاســی بــدون توجــه بــه الگوهــای حق بنیــان نظــارت قضایــی راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.

کلیدواژه ها: پوپولیسم، حاکمیت قانون، حکومت به وسیله قانون، برداشت شکلی، برداشت  ماهوی.

*. دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران. 
dr.dabirnia.alireza@gmail.com

**. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران.
mashadiali@yahoo.com

***. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران. )نویسنده مسئول(
shafiei.m1990@yahoo.com

DOI: 10.22034/MRAL.2022.545919.1252
  تـاریخ پذیـرش: 1401.01.06 تـاریخ ارســال: 1400.10.10



88

مقدمه
ــه پیــش از  ــی ک ــم و مبناهای ــی، مفاهی ــات حقوق ــه مطالع ــوم »پوپولیســم« در زمین ــا ورود مفه  ب
ــی  ــا و انتقادهای ــا چالش ه ــدند، ب ــی می ش ــرز تلق ــا مح ــه بس ــی چ ــوق عموم ــات حق ــن، در مطالع ای
روبــه رو شــدند. بــرای مثــال، پوپولیســم بــرای مفاهیمــی هم چــون مشــروطه گرایی، نظریــه نمایندگــی 
ــان  ــی و ملمــوس محســوب می شــود و ســبب شــده اســت حقوق دان ــدرت مؤســس، چالشــی عین و ق

ــد.1 ــاره انجــام دهن ــن ب ــی در ای ــر، مطالعات در ســال های اخی
پوپولیســم از جملــه مفاهیمــی اســت کــه در علــوم اجتماعــی و علــوم سیاســی، مطالعــات بســیاری 
ــاب  ــه کت ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه مهم تری ــت. از جمل ــه اس ــورت گرفت ــوص آن ص ــرب در خص در غ
ــاب  ــر و کت ــر مول ــان. ورن ــر ی ــت؟«، اث ــم چیس ــاب »پوپولیس ــو، کت ــتو الکائ ــر ارنس ــم«، اث »پوپولیس

ــرا اشــاره کــرد.  ــت واســر و ریوی ــر کال ــر پوپولیســم«، اث ــاه ب »مقدمــه ای خیلــی کوت
ایــن مفهــوم اساســًا بــا ســه رکــن ارتبــاط دارد کــه عبارتنــد از: مــردم، نخبــگان و اراده همگانــی 
ــردم و  ــه م ــدرت ب ــاده ق ــرای اع ــاش ب ــگان، ت ــردم و نخب ــا ســه خصیصــه رابطــه آشــتی ناپذیر م و ب
ــن  ــود. ای ــناخته می ش ــون ش ــد و همگ ــت واح ــه کلی ــه مثاب ــردم ب ــناخت م ــی و ش ــت مردم حاکمی
ــی از  ــه یک ــا ب ــر دنی ــر در سراس ــای اخی ــوم در دهه ه ــن مفه ــت ای ــده اس ــب ش ــا موج خصیصه ه

ــود.  ــل ش ــروطه خواهی2 تبدی ــی و مش ــام نمایندگ ــرای نظ ــا ب ــن چالش ه مهم تری
ــرف،  ــک ط ــه از ی ــت ک ــده اس ــری زاده ش ــش نظ ــن چال ــر از دل ای ــالیان اخی ــم در س پوپولیس
حکومــت نهایتــًا بــا رضایــت مــردم تأســیس می شــود و از طــرف دیگــر، چنیــن قدرتــی بــرای این کــه 
اثرگــذار و پایــدار باشــد، بایــد کامــًا تقســیم شــود و محــدود اعمــال گــردد. ایــن چالــش، امــروزه بــا 
عنــوان »تناقــض مشــروطه گرایی« شــناخته می شــود. ایــن تناقــض در رابطــه پوپولیســم بــا مفاهیمــی 
هم چــون قــدرت مؤســس، حاکمیــت قانــون و نظــارت قضایــی اثرگــذار اســت و اهمیــت تبییــن رابطــه 
میــان ایــن مفاهیــم بــا پوپولیســم آن اســت کــه بــه گره گشــایی از ایــن تناقــض یــاری خواهــد کــرد 

کــه البتــه نیازمنــد مطالعــه دقیــق ایــن مفاهیــم از منظــر حقوقــی و سیاســی اســت.
ــام  ــرای نظ ــم را ب ــای پوپولیس ــواره چالش ه ــان هم ــی و جامعه شناس ــوم سیاس ــمندان عل اندیش
ــته های  ــار و نوش ــم در آث ــه پوپولیس ــوط ب ــات مرب ــل، ادبی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد کرده ان ــی رص سیاس
اندیشــمندان و تحلیل گــران علــوم سیاســی و علــوم اجتماعــی اروپایــی و امریکایــی از غنــای خاصــی 
برخــوردار اســت. البتــه مطالعــه ایــن پدیــده از منظــر حقــوق عمومــی بســیار نوپاســت و تنهــا در دو 
دهــه اخیــر، توجــه حقوق دانــان را در ایــن کشــورها بــه خــود جلــب کــرده اســت. بــا وجــود ایــن، در 

 1-See, for example: corrias, Luigi, “Populism in a Constitutional Key: Constituent Power, Popular Sovereignty and
 Constitutional Identity”, European Constitutional Law Review, 2016, Volume 12, Issue 1; Blokker, P., “Populism as a
Constitutional Project”, International Journal of Constitutional Law, 2019,  Volume 17, Issue 2
2-Constitutionalism.
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ــوان  ــده هیــچ توجهــی نشــده اســت و می ت ــن پدی ــه تحلیــل ای ــران خصوصــًا در حقــوق عمومــی ب ای
گفــت تمــام آثــار و پژوهش هایــی کــه تألیــف یــا ترجمــه شــده اند، تحلیــل ایــن پدیــده از زاویــه علــوم 
سیاســی و علــوم اجتماعــی بــوده اســت و هیــچ یــک از آن هــا از زاویــه دیــد حقــوق اساســی، اداری و بــه 
طــور کل، حقــوق عمومــی بــه واکاوی ایــن مقولــه نپرداخته انــد. همیــن امــر، اهمیــت پژوهــش حاضــر 

را دوچنــدان می کنــد کــه بــا نگاهــی حقوقــی بــه تحلیــل ایــن پدیــده پرداختــه اســت. 
 هــدف مــا در ایــن پژوهــش آن اســت کــه ایــن مفهــوم پرچالــش بــرای نظــام سیاســی و حقوقــی را 
بــا مبانــی حقوقــی تحلیــل کنیــم. بــا عنایــت بــه اقتــدای ایــن نظریــه بــه مفهــوم »مــردم« و »تمســک 
ــه برانگیز  ــال، مناقش ــن ح ــذاب و در عی ــر، ج ــای اخی ــم در دهه ه ــه پوپولیس ــردم«، مطالع ــه آرای م ب
شــده اســت. در ایــن مقالــه، بررســی می کنیــم کــه تمســک بــه اراده مــردم و حاکمیــت مــردم چگونــه 
ــه اقتدارگرایــی کامــل می انجامــد و در مقابــل، حاکمیــت قانــون  ــا ایــن نظریــه ب ــا آمیختــه شــدن ب ب
ــا  ــکان ی ــض مشــروطه خواهی از منظــر ام ــه تناق ــم ب ــد. ســعی می کنی ــا کن ــد ایف چــه نقشــی می توان
امتنــاع تعامــل میــان مفهــوم حاکمیــت قانــون و پوپولیســم بپردازیــم. از ایــن رو، تحلیــل خواهیــم کــرد 
کــه چــه نســبت و رابطــه ای میــان پوپولیســم و حاکمیــت قانــون برقــرار اســت و حاکمیــت قانــون در 

مواجهــه بــا مفهــوم پوپولیســم چــه جایگاهــی دارد.
ــی  ــر مفهوم ــل مختص ــه تحلی ــادی ب ــا روش بنی ــود ب ــاش می ش ــن پرســش ها ت ــه ای ــخ ب در پاس
ــا نســبت های میــان ایــن دو مفهــوم را  ــون بپردازیــم و در ادامــه، نســبت ی پوپولیســم و حاکمیــت قان
واکاوی کنیــم. از درون ایــن نسبت ســنجی ها، جایــگاه حاکمیــت قانــون بــرای مــا روشــن خواهــد شــد. 

گفتار یکم. مفهوم شناسی پوپولیسم و حاکمیت قانون
ــم،  ــت و یک ــرن بیس ــی ق ــی یعن ــه کنون ــم زمان ــانه های مه ــی از نش ــه یک ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
افزایــش رو بــه رشــد پوپولیســم در ابعــاد مختلــف آن اســت تــا جایــی کــه کتــاب مجموعــه مقاالتــی بــه

ــف  ــم تألی ــوص پوپولیس ــال 1961 در خص ــه در س ــر ک ــت گلن ــکو و ارنس ــا یونس ــتی گیت سرپرس
شــد، بــا ایــن جملــه آغــاز می شــود: »شــبحی دارد جهــان را تســخیر می کنــد: پوپولیســم«. بــه نظــر 
ــر  ــی و جّدی ت ــی واقع ــه، معنای ــن جمل ــا، ای ــه م ــوص در زمان ــه خص ــان و ب ــت زم ــا گذش ــد ب می رس
پیــدا کــرده اســت.1 در ایــن گفتــار، بررســی می کنیــم کــه آیــا اساســًا ارائــه تعریفــی واحــد بــرای ایــن 
شــبح مبهمــی کــه دنیــای امــروز را فراگرفتــه، ممکــن اســت؟ در بنــد دوم نیــز مفهــوم حاکمیــت قانــون 

ــه شــده از آن تبییــن خواهــد شــد. ــواع برداشــت های ارائ تحلیــل و ان

1. درویشــی، هــادی و ســمیه مؤمنــی، »تأملــی دربــاره پدیــده پوپولیســم و انــواع آن«، جامعــه، فرهنــگ و رســانه، 

ــماره 34، ص 70. 1399، ش
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ــه تعریفــی واحــد از پوپولیســم  ــا ارائ بنــد یکــم. تعریــف پوپولیســم: آی
ممکــن اســت؟

بــه لحــاظ ریشه شناســی، واژه »پوپولیســم«، برگرفتــه از واژه التینــی Populus بــه معنــی »مــردم« 
اســت،1 امــا تعریــف ایــن مفهــوم چنــدان ســاده نیســت؛ چــون پوپولیســم را نمی تــوان بــه یــک منطقــه 
ــگ،  ــرد. فرهن ــدود ک ــژه ای مح ــی وی ــکاف ایدئولوژیک ــا ش ــاص ی ــی خ ــک دوره تاریخ ــی، ی جغرافیای
چارچــوب تاریخــی و اجتماعــی کــه موجــب پیدایــش سیاســت پوپولیســتی می شــود، بــر ویژگی هــای 
ایــن پدیــده اثــر می گــذارد. بــه همیــن دلیــل، پوپولیســم در کشــورها و مناطــق گوناگــون، مدل هــای 

مختلفــی دارد و اساســًا ارائــه تعریفــی واحــد از آن دشــوار اســت.2
ــون از  ــی گوناگ ــی، تعریف های ــوم سیاس ــی و عل ــه جامعه شناس ــف در عرص ــران مختل صاحب نظ
ایــن مفهــوم عرضــه کــرده و در ســال های اخیــر، اندیشــمندان حــوزه حقــوق اساســی بــه طــور ویــژه 
بــه آن توجــه نشــان داده  انــد. ایــن پیچیدگــی مفهومــی از نظــر ایــن اندیشــمندان دور نبــوده اســت، 
ــا  ــر و گیت ــا کوشــش ارنســت گلن ــا برلیــن در ســال 1967 در کنفرانســی کــه ب ــا آن جــا کــه آیزای ت
ــزار  ــم برگ ــی پوپولیس ــده مفهوم ــای عم ــن جنبه ه ــرای تبیی ــدن ب ــاد لن ــه اقتص ــکو در مدرس یونس
شــد، از »پیچیدگــی ســیندرالیی«3 مفهــوم پوپولیســم ســخن گفــت. بــه تعبیــر برلیــن، دنبــال قالــب 
ــرای آن کفــش  ــًا ب ــرای کفــش )واژه پوپولیســم( هســتیم و پاهایــی را می یابیــم کــه تقریب مناســبی ب
ــی از  ــه خالص ــد نمون ــه بتوان ــم ک ــی می گردی ــای واقع ــال آن پ ــه دنب ــم همیش ــاز ه ــا ب ــبند، ام مناس
ــی  ــرای تعریف ــت وجو ب ــت: جس ــن اس ــًا روش ــدار وی کام ــوص، هش ــن خص ــد.4 در ای ــم باش پوپولیس

ــه از پوپولیســم دشــوار اســت.  یگان
ایــن دشــواری در تعریــف پوپولیســم بــه معنــای امتنــاع از ارائــه تعریــف در خصــوص ایــن مفهــوم 
نیســت و در ایــن مــورد، بســیار تــاش  شــده اســت. بــا وجــود ایــن، تعریفــی کــه بیــش از همــه بــه آن 
اســتناد و از آن بســیار اســتقبال شــده، بــه تعبیــر راویــرا کالــت واســر،5 »تعریــف حداقلــی از پوپولیســم« 
ــای  ــا ویژگی ه ــد ت ــا را وادار می کنن ــه م ــت ک ــی آن اس ــف حداقل ــت تعاری ــن مزی ــت. بزرگ تری اس
اصلــی ـ یــا اگــر بخواهیــم از واژه فنــی پیچیده تــر اســتفاده کنیــم، شــرط الزم و شــرط کافــی ـ پدیــده 

مــورد نظــر را شناســایی کنیــم. 

1. هیوود، اندرو، سیاست، ترجمه: عبدالرحمان عالم، تهران: نی، 1399، ص 502.

2. نظــری، علی اشــرف و برهــان ســلیمی، »پوپولیســم راســت افراطــی در دموکراســی های اروپایــی: مطالعــه مــوردی 

فرانســه«، دولت پژوهــی، دوره اول، شــماره 4، ص 161.

3-Cinderella Complex.

4-Halmai, G., “Populism, Authoritarianism and Constitutionalism”, German Law Journal 20, 2019, p. 296.

5-Cristobal Rovira Kaltwasser
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خوش بختانــه در ســالیان اخیــر، در مباحــث دانشــگاهی، بــه تعریــف حداقلــی از پوپولیســم توجــه 
شــده اســت. در واقــع، برخــی نویســندگان بــه اهمیــت فهــم پوپولیســم بــه عنــوان پدیــده ای بــا حــدود 
ــق  ــت. طب ــود اس ــف کاس م ــا، تعری ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک ــاره کرده ان ــخص اش ــاخص های مش و ش
ــه دو گــروه متخاصــم و  ــوژی مضّیقــی1 اســت کــه نهایتــًا جامعــه را ب تعریــف وی، »پوپولیســم، ایدئول
همگــِن مــردم پــاک در برابــر نخبــگان فاســد تقســیم می کنــد و معتقــد اســت سیاســت بایــد تجلــی 

اراده همگانــی باشــد«.2
حــال بــرای روشــن شــدن تعریــف بــه تبییــن عناصــر ســازنده ایــن تعریــف می پردازیــم تــا نقــاط 
ابهــام روشــن شــود. اولیــن نکتــه ای کــه جلــب توجــه می کنــد، ایــن اســت کــه طبــق ایــن تعریــف، 
ــود،  ــرح ش ــی مط ــواه عموم ــت در اف ــن اس ــه ممک ــاف آن چ ــر خ ــت و ب ــوژی اس ــم، ایدئول پوپولیس
ــا  ــور م ــال منظ ــدرت نیســت.3 ح ــه دســت آوردن ق ــرای ب ــی ب ــی فرصت طلب ــتراتژی و نوع ــًا اس صرف
ــه  ــت ک ــه هایی اس ــته  از اندیش ــش هم بس ــم و بی ــه ای ک ــوژی، مجموع ــت؛ ایدئول ــوژی چیس از ایدئول
پایــه ای بــرای کنــش سیاســی ســازمان یافته بــه وجــود مــی آورد )چــه ایــن کنــش بــرای حفــظ روابــط 
ــا برانداختــن آن(. تمــام ایدئولوژی هــا اواًل شــرحی  ــرای اصــاح ی قــدرت نظــام موجــود باشــد، چــه ب
ــده  ــی از آین ــًا الگوی ــت. ثانی ــی اس ــب جهان بین ــواًل در قال ــه معم ــد ک ــه می دهن ــود ارائ ــم موج از نظ
مطلــوب و تصــوری از جامعــه خــوب ترســیم می کننــد. ثالثــًا تعییــن می کننــد کــه دگرگونــی سیاســی 

ــود آورد.4 ــه وج ــد ب ــوان و بای ــه می ت را چگون
در تعریــف بیان شــده، پوپولیســم، یــک ایدئولــوژی اســت، امــا یــک ایدئولــوژی مضّیــق یــا نحیــف 
ــرد  ــی ک ــی تلق ــوژی سیاس ــک ایدئول ــوان ی ــل نمی ت ــور کام ــه ط ــر، آن را ب ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس
ــه  ــبت ب ــودن آن نس ــوژی ب ــی ایدئول ــری، چگال ــه تعبی ــده را دارد. ب ــای برشمرده ش ــام ویژگی ه و تم
ــه  ــی ارائ ــون توانای ــت؛ چ ــر اس ــم کم ت ــا سوسیالیس ــم ی ــد ناسیونالیس ــل همانن ــای کام ایدئولوژی ه
برنامــه ای منســجم و جامــع بــرای حــل تمــام مســائل مهــم سیاســی را نــدارد و هدفــش هــم آن نیســت. 
بــرای مثــال، پوپولیســم در خصــوص این کــه بهتریــن نظــام اقتصــادی چیســت، هیــچ نظــری نــدارد و 

بــه دنبــال پاســخ بــه آن هــم نیســت.
ــا  ــی ب ــا ایدئولوژی های ــگ را ب ــوژی کم رن ــن ایدئول ــران سیاســی، ای ــه بازیگ ــن رو، شــاهدیم ک از ای
درجــه خلــوص باالتــر ادغــام می کننــد کــه معمــواًل در جنــاح راســت بــا ناسیونالیســم و در جنــاح چــپ 
بــا سوسیالیســم ادغــام می شــود.5 البتــه ایــن، نقطــه  ضعفــی بــرای ایــن ایدئولــوژی نیســت، بلکــه بــه 

1-Thin Centred Ideology.

2-Mudde, C., “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition 39, 2004, p. 543.

3-Kaltwasser, op. cit., p.65.  

4. هیوود، پیشین، ص 65.
5-Stanley, B., “The Thin Ideology of Populism”, Journal of Political Ideologies 13, 2008, p. 95.
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ــازمان یافته  ــًا س ــری کام ــای فک ــًا نظام ه ــا اساس ــون ایدئولوژی ه ــردد؛ چ ــوژی بازمی گ ــت ایدئول ماهی
نیســتند، بلکــه مجموعه هایــی ســّیال از اندیشــه هایی  هســتند کــه در چنــد نکتــه هم پوشــانی دارنــد.1  
ــرای پوپولیســم اســت، ولــی کافــی نیســت. پوپولیســت ها عــاوه  انتقــاد از نخبــگان، شــرط الزم ب
ــف  ــای مختل ــه را دارای گروه ه ــت ها، جامع ــتند.2 پوپولیس ــم هس ــتیز ه ــتیزی، کثرت س ــر نخبه س ب
بــا ارزش هــا و عایــق متفــاوت نمی داننــد، بلکــه معتقدنــد همــه مــردم عایــق و ارزش هــای یکســان 
دارنــد. از ایــن رو، بــر مبنــای تعریــف کاس مــود، پوپولیســم، دو نقطــه متضــاد دارد:3 کثرت گرایــی4 و 
ــودن اســت. اگــر در  ــا برتریــن ب ــه معنــی عالی تریــن، بهتریــن ی نخبه گرایــی.5 نخبه گرایــی در اصــل ب
معنــای بی طرفانــه یــا بــه صــورت تجربــی بخواهیــم آن را تعریــف کنیــم، بــه اقلیتــی گفتــه می شــود 
ــز اســت.  ــان متمرک ــتان آن ــه در دس ــا ناموج ــه ی ــه صــورت موج ــازات ب ــا امتی ــروت ی ــدرت، ث ــه ق ک
نخبه گرایــی، اعتقــاد بــه حکومــت نخبــه یــا اقلیتــی از نخبــگان اســت.6 بــر  ایــن   اســاس، نخبه گرایــی 
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا پوپولیســم مشــترک اســت، ب ــًا ب ــه دقیق ــگاری جامع ــوی و دوگانه ان ــگاه مان در ن
معتقــد اســت مــردم، خطرنــاک، بی صداقــت و عــوام هســتند و نخبــگان نــه  تنهــا در اخــاق، بلکــه در 
ــه طــور  ــد. پــس خواهــان آن اســت کــه سیاســت ب ــان برترن زمینه هــای فکــری و فرهنگــی نیــز از آن

انحصــاری، امــری مختــص بــه نخبــگان باشــد کــه مــردم را راهــی در آن نباشــد.7
ــا  ــرار دارد و ب ــی ق ــم و نخبه گرای ــتی پوپولیس ــته مونیس ــن هس ــل ای ــه مقاب ــی در نقط تکثرگرای
چشــم انداز دوگانه گرایــی ایــن دو مفهــوم بــه کلــی مخالــف اســت. در تکثرگرایــی، جامعــه بــه صــورت 
ــود. از  ــه می ش ــر گرفت ــون در نظ ــع گوناگ ــا و مناف ــا ایده ه ــی ب ــای اجتماع ــیعی از گروه ه ــوع وس تن
ــه تنهــا نقطــه  ضعــف نیســت، بلکــه امــری ممکــن  منظــر تکثرگرایــی، نبــود وابســتگی و تفاوت هــا ن
و حتــی مطلــوب اســت.8 تکثرگرایــان معتقدنــد کــه جامعــه بایــد مراکــز متعــدد قــدرت داشــته باشــد 
ــا جــای ممکــن  و سیاســت از طریــق مصالحــه و اجمــاع بایــد منافــع گروه هــای مختلــف جامعــه را ت
بازتــاب دهــد. ایــده اصلــی آنــان نیــز ایــن اســت کــه قــدرت بایــد در تمــام جامعــه توزیــع گــردد تــا 

1-Heywood, A., Political Ideologies: An Introduction, 5th Edition, London: Palgrave Mac Millan, 2012, p. 13.

2. مولر، یان ورنر، پوپولیسم چیست؟، ترجمه: بابک واحدی، تهران: بیدگل، 1396، ص 27.

3-Kaltwasser, op. cit., p.66.

4-Pluralism.

5-Elitism.

6. هیــوود، انــدرو، کلیدواژه هــا در سیاســت و حقــوق عمومــی، ترجمــه: اردشــیر امیرارجمنــد و ســید باســم موالــی زاده، 

تهــران: امیرکبیــر، 1387، ص 217.

7-Mudde, op. cit., p. 543. 

8-Sabine, G. H., “Pluralism: a point of view”, American Political Science Review  17, 1923, p. 39.

واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون
 و پوپولیســم: ســازگاری یا تقابل



فصلنامــه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره سیزدهم / زمستان 1401

93

از تحمیــل اراده گروهــی خــاص جلوگیــری شــود.1 از نــگاه پلورالیســت ها، »اراده همگانــی«، مفهومــی 
ممتنــع اســت و از نــگاه آنــان، حاکمیــت مــردم، فرآینــدی پویــا و ســّیال دارد و ایســتا نیســت.2 بــه طــور 
خاصــه، کثرت گرایــان، منکــر ضــرورت مطلــق وجــود نظــام حقوقــی یــا سیاســی یک دســت و کامــًا 

ــتند.3 ــت ها هس ــای پوپولیس ــورد ادع ــته م هم بس

بنــد دوم. تحلیــل مفهومــی حاکمیت قانــون و برداشــت های ارائه شــده 
از آن

1. مفهوم حاکمیت قانون
ــه  ــته و دارد، ارائ ــی داش ــنت حقوق ــون در س ــت قان ــه حاکمی ــری ک ــت انکارناپذی ــود اهمی ــا وج ب
ــه  ــر را ب ــن نظ ــدرون ای ــی وال ــه جرم ــی ک ــا جای ــت4 ت ــوار اس ــیار دش ــرای آن بس ــد ب ــی واح مفهوم
ــا ایــن وجــود، دشــواری  ــون، مفهومــی اساســًا متعــارض6 اســت. ب بحــث گذاشــته5 کــه حاکمیــت قان
در اجمــاع رســیدن بــه ارائــه مفهومــی واحــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه ارائــه تحلیــل مفهومــی بــرای 
ــی  ــه تعریف ــون و ارائ ــت قان ــی حاکمی ــل مفهوم ــوص تحلی ــد. در خص ــع باش ــون ممتن ــت قان حاکمی
حداقلــی از ایــن مفهــوم می تــوان دو گــزاره را صورت بنــدی کــرد کــه مؤلفه هــای ضــروری و الینفــک 
ــه شــیوه ای  ــد ب ــت بای ــه حکوم ــت دارد: اول این ک ــر مقبولی ــه طــور فراگی ــه ب ــرد ک ــوم را دربرگی مفه
عقانــی تصمیــم بگیــرد و عمــل کنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه تصمیمــات و اِعمــال آن هــا بایــد بــر مبنــای 
»دالیــل« باشــد. دوم این کــه دالیــل بــه یــک معنــا بایــد »قانونــی« باشــد. در گــزاره اول، نــوع خاصــی 
از حکومــت در نظــر نیســت. پــس کامــًا عینــی اســت. گــزاره دوم نیــز شــامل ماهیــت یــا محتــوای 

خاصــی نیســت کــه »دالیــل حقوقــی« بایــد از آن ماهیــت و محتــوا برخــوردار باشــند.
ایــن دو گــزاره نشــان می دهنــد کــه زندگــی تحــت لــوای حاکمیــت قانــون بــه مثابــه ســپری اســت 
ــت  ــا همــان »حاکمی ــان ی ــوا و هــوس، پیــش داوری و تعصــب و احساســات حاکم ــه انســان را از ه ک
ــون،  ــت قان ــل حاکمی ــه مقاب ــی دارد. در نقط ــان م ــون« در ام ــت قان ــای »حاکمی ــه ج ــان«7 ب انس

ــر پوپولیســم، ترجمــه: احمــد موثقــی و  ــاه ب ــی کوت ــه ای خیل ــرا کالــت واســر، مقدم 1. مــوود، کاس و کریســتوبال راوی

ــگاه معاصــر، 1398، ص 27. ــران: ن ــی، ته حســن اعمای

 2-Hamara, C. T., “the Concept of the rule of law”, In: Flores; Imer, B.; Himma; Kenneth, E. (Ed.), Law, Liberty and the

rule of law, Netherlands: Springer Netherlands, 2013, p. 25

3. وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نی، چاپ دهم، 1394، ص 268.

4-Radin, M., “Reconsidering the rule of law”, Boston University Law Review 69, 1989, p. 781.
 5-Waldron, J., “Is the Rule of Law an Essentially Contested Concept (In Florida)?”, Law and Philosophy 21, 2002, p. 137.

6-Essentially Contested Concept.

7-Rule of Man.
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ــه معیارهــای خــارج از خودشــان رجــوع نمی کننــد، بلکــه نیازهــا، پیش داوری هــا و  ــًا ب حاکمــان لزوم
تصمیم هــای شخصی شــان اثرگــذار خواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل، جوامعــی کــه بــه حاکمیــت قانــون 

ــتبدادند.1 ــتعد اس ــر مس ــد، بیش ت ــا نمی دهن به

2. برداشت های ارائه شده از حاکمیت قانون
تحلیــل مفهومــی صــرف بــرای شــناخت تمامــی ابعــاد حاکمیــت قانــون کفایــت نمی کنــد و الزم 
ــی2 و  ــل مفهوم ــان تحلی ــد می ــًا بای ــود. اساس ــی ش ــز بررس ــده از آن نی ــت های ارائه ش ــت برداش اس
برداشــت3  تفکیــک قائــل شــویم. برداشــت از یــک اصطــاح در مقایســه بــا مفهــوم آن، گامــی فراتــر 
محســوب می شــود و نظریه هــای گوناگــون فلســفی، حقوقــی و سیاســی مطــرح می شــوند. در 
برداشــت از یــک اصطــاح، هــر طیفــی از اندیشــه ورزان، از نظــرگاه خــاص، بــا هدفــی مشــخص و بــا 
ابزارهایــی متفــاوت از دیگــری، آن را تحلیــل می کننــد. بــه عبــارت دیگــر، معنــای برداشــت، بســیار 
روشــن تر و ملموس تــر از معنــای مفهــوم اســت و پیش فرض هــای مفســر بــر تفســیر تأثیــری 

اساســی دارد.4  
ــد  ــه عبارتن ــم توجــه شــده اســت ک ــه دو برداشــت مه ــون ب ــت قان ــوم حاکمی در خصــوص مفه
از: برداشــت های شــکلی5 و برداشــت های ماهــوی6 از حاکمیــت قانــون. اندیشــمندانی هم چــون 
ــد  ــل داده ان ــی تقلی ــا و صفات ــه ویژگی ه ــون را ب ــت قان ــوزف رز، حاکمی ــی و ج ــرت ون دایس آلب
ــن،  ــد دورکی ــل، رونال ــد.7 در مقاب ــی را دارن ــا نظــام حقوق ــن ی ــدی و شــکلی قوانی ــه فرآین ــه جنب ک
ــان را  ــای آن ــه، نظره ــه در ادام ــت ک ــون اس ــت قان ــوی از حاکمی ــت ماه ــادی برداش ــن من مهم تری

ــرد. ــم ک ــل خواهی ــت ها تحلی ــن برداش ــای ای ــدن معن ــفاف ش ــرای ش ب

الف( برداشت شکلی از حاکمیت قانون
حداقلی تریــن مشــخصه حاکمیــت شــکلی قانــون آن اســت کــه هــر آن چــه دولــت انجــام می دهــد، 

1-Hamara, op. cit., p.17.

2-Concept.

3-Conception.

4. مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشــت ها، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسامی، 

چاپ سوم، 1394، ص 61.

5-Thin or formal Conceptions.

6-Thick or Substantive Conceptions.

 7-Bradley, A. W., K. D Ewing and C. J. knight, Constitutional & Administrative Law, 16th Edition, Uk: Pearson,

2015, p. 85

8-Rule by Law.
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ــه  ــون(،1 ب ــق قان ــون )حکومــت از طری ــن برداشــت از حاکمیــت قان ــون باشــد. ای ــر قان ــد مبتنــی ب بای
ــت،  ــت. در حقیق ــل اس ــدار متمای ــت قانون م ــوان دول ــا عن ــون ب ــت قان ــی از حاکمی ــت آلمان برداش

ــون« اســت.  ــق قان ــت از طری ــه، »حکوم ــن نظری ــرای ای ــوان ب مناســب ترین عن
ــی  ــه مفهوم ــه مثاب ــون« را ب ــت قان ــارت »حاکمی ــرب، عب ــی در غ ــردازان حقوق ــروزه نظریه پ ام
نمی پذیرنــد کــه ناظــر بــر حکومــت بــه وســیله قانــون باشــد؛ زیــرا آن را دارای داللــت ضمنــی اندکــی 
ــی  ــل، حت ــن دلی ــه همی ــود.1 ب ــت وارد ش ــر دول ــد ب ــه بای ــد ک ــی می پندارن ــای قانون ــر محدودیت ه ب
اندیشــمندانی کــه بــه برداشــت های شــکلی پرداختنــد، شــاخص  هایی هم چــون فراگیــر بــودن، عطــف 

ــد.  ــه می آی ــه در ادام ــون برشــمردند ک ــرای قان ــی را ب ــا ســبق نشــدن و اطاع رســانی عموم بم
نخســتین حقوق دانــی کــه بــه نظریه پــردازی در ایــن خصــوص پرداختــه اســت، فردریــش ژولیــوس 
اشــتال بــود. بــر اســاس آمــوزه اشــتال، صــرف تبعیــت از قانــون کفایــت می کــرد.2 در مفهــوم حکومــت 
ــی چــون تضمیــن حقــوق و آزادی هــای شــهروندی،  ــه در خدمــت اهداف ــون ن ــون، قان ــه وســیله قان ب
ــی نگریســته  ــت حکومت ــق ایده هــای جهــت دار و موق ــرای حکومــت و تحق ــزاری ب ــه اب ــه مثاب بلکــه ب
ــه جــای این کــه در خدمــت  ــون ب ــون«، قان ــه وســیله قان ــر دیگــر، در »حکومــت ب ــه تعبی می شــود. ب
تأمیــن حقــوق و آزادی هــای شــهروندی قــرار گیــرد، بــه مثابــه ابــزاری مؤثــر بــرای تأمیــن اهــداف و 

ــه کار گرفتــه می شــود.3 ارزش هــای ایدئولوژیــك منافــع حزبــی و گروهــی ب
در مرتبــه باالتــر از حکومــت از طریــق قانــون، برداشــت شــکلی بــه طــور خــاص مــورد توجــه اســت و 
بایــد میــان »حکومــت بــه وســیله قانــون« و برداشــت شــکلی بــه طــور خــاص کــه از جانــب اندیشــمندانی 
هم چــون جــوزف رز و دایســی مطــرح شــده اســت، تفکیــک قائــل شــد. در برداشــت شــکلی از حاکمیــت 
قانــون، مطابقــت بــا هنجارهــای رویــه ای مــاک قــرار می گیــرد. اصــواًل برداشــت شــکلی، فرآیندمحور اســت 
و فضیلت هــای اخاقــی و معیارهایــی نظیــر عدالــت را جزئــی از نظریــه حاکمیــت قانــون تلقــی نمی کنــد 
و متضمــن مجموعــه ای از تضمین هــای شــکلی در برابــر ســوء اســتفاده از قــدرت اســت. بــه عبــارت بهتــر، 
ــر خصیصه هــای فرآیندمحــور و رویــه ای متکــی اســت و  ــون، بیش تــر ب برداشــت شــکلی از حاکمیــت قان
توجــه چندانــی بــه محتــوای واقعــی قوانیــن نــدارد.4 همــان  گونــه کــه پیــش از ایــن بیان شــد، جــوزف رز و 
دایســی، مهم تریــن منادیــان برداشــت شــکلی هســتند کــه در ادامــه، نظرهــای آنــان را تحلیــل می کنیــم.

ــامی  ــوری اس ــی جمه ــام قضای ــون در نظ ــت قان ــرع و حاکمی ــت ش ــان حاکمی ــبت می ــاری، هــدی، »نس 1. غف

ــماره 36، ص 111. ــم، 1391، ش ــوق، دوره چهارده ــش حق ــه پژوه ــران«، فصل نام ای

2. ویژه، محمدرضا، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران: جنگل، 1390، ص 54.

 3-Adamidis, V., “Democracy, populism, and the rule of law: A reconsideration of their interconnectedness”, Politics

August 23, 2021, p. 7

 4-Craig, P. P., “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework”,  Public Law, 1997,

p. 467
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ــوق از  ــی حق ــد در جدای ــون را بای ــت قان ــت جــوزف رز از برداشــت شــکلی از حاکمی ریشــه حمای
اخــاق دانســت.1 البتــه اساســًا داوری نهایــی در مــورد این کــه حاکمیــت قانــون دارای جنبــه ماهــوی 
اســت یــا صرفــًا جنبــه شــکلی دارد، دایــر مــدار نســبت حقــوق و اخــاق اســت. پاســخ مثبــت یــا منفــی 
ــون را تعییــن می کنــد.2 رز تصریــح می کنــد  ــه ایــن رابطــه، جنبــه ماهــوی و ارزشــی حاکمیــت قان ب
ــون  ــت قان ــای شــکلی حاکمی ــا خصیصه ه ــد ب ــب پارلمــان برســد، بای ــه تصوی ــه ب ــی ک ــر قانون ــه ه ک
مطابقــت داشــته باشــد. البتــه از نظــرگاه رز، ایــن کفایــت نمی کنــد، بلکــه معتقــد اســت قوانینــی کــه 
پارلمــان تصویــب می کنــد و بــه طــور عــام اعــام می شــود، بایــد راهنمایــی بــرای اعمــال شــهروندان 
ــی واکنش هــای  ــدرت پیش بین ــد و ق ــزی کنن ــرای زندگــی خــود برنامه ری ــد ب ــا بتوانن ــا آن ه باشــند ت
ــه  ــی را ک ــدادی از ویژگی های ــی، تع ــده کل ــن قاع ــاس ای ــر اس ــود. رز ب ــم ش ــان فراه ــرای آن ــت ب دول
قوانیــن بایــد داشــته باشــند، اســتخراج کــرده اســت تــا بتــوان گفــت مطابقــت بــا آن هــا مســاوی اســت 
بــا انطبــاق بــا حاکمیــت قانــون. همــه ایــن مــوارد بــه ایــن ایــده مربــوط اســت کــه بــه افــراد امــکان 

ــد.3 ــزی کنن ــود برنامه ری ــی خ ــرای زندگ ــد ب ــد بتوانن می ده
ــا  ــن معن ــه ای ــود، ب ــی می ش ــلبی«4 تلق ــًا »ارزش س ــون اساس ــت قان ــدگاه، حاکمی ــن دی ــق ای طب
کــه حاکمیــت قانــون، ارزشــی اســت کــه صرفــًا بــرای بــه حداقــل رســاندن خطرهــای قــدرت و نظــام 
ــرای  ــی ب ــای حداقل ــکلی، ویژگی ه ــای ش ــر رز، ویژگی ه ــت. از نظ ــه اس ــکل  گرفت ــذاری ش قانون گ
قانــون اســت و نقــض آن هــا مســاوی بــا نقــض حاکمیــت قانــون اســت. بــا ایــن حــال، وی معتقــد اســت 
وجــود ایــن ویژگی هــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا قائــل باشــیم حقــوق ضرورتــًا اخاقــی اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، ایــن ویژگی هــا، منعکس کننــده ارزش هــای خــاص ماهــوی هماننــد عدالــت، اخــاق و 
حقــوق بشــر نیســتند و حاکمیــت قانــون از ایــن جهــت صرفــًا ارزشــی ســلبی اســت کــه ضرورتــًا خطــر 
قــدرت خودســرانه ناشــی از قانــون را بــه حداقــل می رســاند. بــه همیــن دلیــل، رز معتقــد اســت چــون 
حاکمیــت قانــون، ارزش ســلبی و تنهــا یکــی از ارزش هــای نظــام حقوقــی اســت کــه بــرای برخــورداری 
از یــک زندگــی مقبــول و بــه دور از اســتبداد و خودکامگــی پدیــد آمــده اســت، حتــی قربانــی کــردن آن 
بــرای دســت یابی بــه دیگــر اهــداف بــاارزش چنــدان ناموجــه نیســت. پــس اگــر فــدا کــردن حاکمیــت 
قانــون، بهتریــن راه دســت یابی بــه دیگــر اهــداف حیاتــی بــرای زندگــی مطلــوب باشــد، نادیــده  گرفتــن 

ایــن فضیلــت مــورد ایــراد نیســت.5

1-Raz, J., “The Rule of Law and its Virtue”, The Law Quarterly Review 93, 1977, p. 207.

ــران:  ــی، ته ــون و دموکراس ــت قان ــدرن، حاکمی ــی م ــوق عموم ــی در حق ــین، گفتارهای ــی، محمدحس 2. زارع

خرســندی، 1394، ص 72.

3-Craig, op. cit., p. 469.

4-Negative Value.

5-Craig, op. cit., p.469.
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ــد  ــوی همانن ــاص ماه ــای خ ــده ارزش ه ــکلی، منعکس کنن ــت های ش ــوزف رز، برداش ــر ج از نظ
آزادی، حقــوق بشــر و عدالــت نیســتند و این کــه قانونــی بــد و ناعادالنــه باشــد، از اعتبــار و مشــروعیت 
ــام  ــودن نظ ــک ب ــًا دموکراتی ــه لزوم ــرد ک ــل، رز نتیجــه می گی ــن تحلی ــای ای ــر مبن ــد.1 ب آن نمی کاه
سیاســی بــه معنــی تحقــق حاکمیــت قانــون در آن نیســت و ممکــن اســت حاکمیــت قانــون در یــک 

ــت شــود.2 ــر دموکراتیــک، بیــش از نظام هــای دموکراتیــک رعای نظــام غی
ــه داده، دایســی اســت. رســاله  ــون ارائ اندیشــمند دیگــری کــه برداشــتی شــکلی از حاکمیــت قان
ــی و  ــات حقوق ــوذی در ادبی ــان نف ــی« چن ــوق اساس ــه حق ــر مطالع ــدی ب ــوان »درآم ــا عن ــم او ب مه
ــد. دایســی، حاکمیــت  ــه حســاب می آی ــون ب ــا حاکمیــت قان ــار مرتبــط ب سیاســی دارد کــه منبــع آث

ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــی می کن ــه معرف ــه خصیص ــا س ــون را ب قان
1. هــر گونــه ســلب آزادی و مجــازات )بدنــی یــا غیــر بدنــی( اعمــال نمی شــود، مگــر بــه موجــب 

نقــض قانونــی کــه طبــق حقــوق عرفــی و نــزد محاکــم عرفــی ایجــاد شــده باشــد.
2. هــر فــردی از افــراد مســتقر در قلمــرو ســرزمین در هــر مقــام و درجــه کــه باشــد، بــه صــورت 
ــه  ــد. ب ــخ گو باش ــت پاس ــی می بایس ــم قضای ــر محاک ــت و در براب ــور اس ــن کش ــمول قوانی ــر، مش براب
عبــارت بهتــر، از دیــدگاه دایســی، تأکیــد بــر اصــل برابــری در مقابــل قانــون بــه عنــوان یکــی از اصــول 

بنیادیــن حاکمیــت قانــون قابــل مشــاهده اســت.
3. ویژگــی ســوم کــه از خصایــص حکومــت انگلســتان برمی شــمارد، ایــن اســت کــه قانــون اساســی 
و اصــول بنیادیــن آن، مشــتق از تصمیمــات قضایــی مربــوط بــه حقــوق فــردی اســت و بــه تعبیــر او، 
ــوق  ــال آن از حق ــات و امث ــراد و آزادی اجتماع ــل آزادی اف ــتان از قبی ــروعیت در انگلس ــول مش »اص

افــرادی کــه در محاکــم قضایــی جریــان یافتــه، ناشــی شــده اســت.«3
ــه جنبــه ماهــوی معطــوف  در نظــر گرفتــن ایــن ویژگی هــا نشــان می دهــد کــه توجــه دایســی ب

ــی اســت.  ــه ای مبتن ــدی و روی ــای فرآین ــر جنبه ه ــر ب نیســت و بیش ت

ب( برداشت ماهوی از حاکمیت قانون
از منظــر ماهــوی، حاکمیــت قانــون، بیش تــر بــا حــق فــردی مرتبــط اســت و در صــورت تعــارض 
میــان حــق فــردی و اراده اکثریــت، حــق فــردی را حراســت و تضمیــن می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن 
برداشــت از حاکمیــت قانــون مســتلزم چیــزی بیــش از حاکمیــت قانــون موضوعــه و شــامل هنجارهــای 
ــراری نظــم در  ــًا اداره حکومــت و برق ــه صرف ــون ن ــی اســت. در برداشــت ماهــوی، هــدف قان فراحقوق
ــرای اعمــال  جامعــه، بلکــه تأمیــن اهدافــی متعالــی و برتــر هم چــون فراهــم آوردن زمینــه مناســب ب

1-Ibid., p.468.

2-Raz, op. cit., p.196.

3. دایسی، آلبرت، درآمدی بر حقوق اساسی، ترجمه: ناصر سلطانی، تهران: نگاه معاصر، 1395، ص 108.
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حقــوق و آزادی هــا و تأمیــن عدالــت اســت.1 در واقــع، برداشــت ماهــوی از حاکمیــت قانــون، عناصــر 
شــکلی را رد نمی کنــد، امــا عناصــری خــاص را بــه آن ملحــق می ســازد و جنبه هــای متنوع تــری دارد 
کــه از مهم تریــن آن هــا می تــوان از حقــوق فــردی نــام بــرد. بــر ایــن  اســاس، طبــق برداشــت ماهــوی، 
ــر خــاف برداشــت شــکلی، میــان  ــون هســتند و ب حقــوق و آزادی هــا، بخشــی از ایــده حاکمیــت قان

حاکمیــت قانــون و حقــوق و آزادی هــا و عدالــت ماهــوی تفکیکــی وجــود نــدارد.2
رونالــد دورکیــن، مهم تریــن نظریه پــرداز در خصــوص برداشــت شــکلی اســت. البتــه اندیشــمندان 
ــرد.  ــام ب ــرای دفــاع از ایــن برداشــت قلــم زده انــد کــه می تــوان از یورگــن هابرمــاس ن دیگــری نیــز ب
ــا عنــوان »رابطــه درونــی میــان حاکمیــت قانــون و دموکراســی« و  ــه مهــم خــود ب هابرمــاس در مقال
ــه حاکمیــت شــکلی را نقــد کــرد. هابرمــاس  ــه، نظری ــن دو مقول ــان ای ــاط می ــان ارتب ــل بحــث می ذی
ــان و جامعه شناســان اگــر چــه دیــدگاه هــای متفاوتــی  در توضیــح خــود چنیــن مــی آورد: »حقوق دان
دارنــد، لیکــن یــک قصــد، مــّد نظرشــان اســت و آن ایــن اســت کــه آن هــا میــان قانــون و حاکمیــت 
ــن  ــق اســتدالل های ای ــوند. طب ــل می ش ــک قائ ــو تفکی ــر س ــو و دموکراســی از دیگ ــک س ــون از ی قان
ــب  ــواع رژیم هــای سیاســی، همــواره قــدرت خــود را در قال دســته، اقتــدار سیاســی در هــر یــک از ان
قانــون اِعمــال نمــوده اســت. لــذا نظام هــای حقوقــی وجــود دارنــد کــه در آن هــا هنــوز قــدرت سیاســی 
از طریــق حاکمیــت قانــون چارچوب بنــدی نشــده اســت و می تــوان حاکمیــت قانونــی را فــرض کــرد 
ــون  ــدون حاکمیــت قان ــی ب ــه طــور خاصــه، نظــام حقوق کــه حکومــت در آن، دموکراتیــك نباشــد. ب
قابــل تصــور اســت و حاکمیــت قانــون نیــز می توانــد بــدون َاشــکال دموکراتیــك قــدرت سیاســی وجــود 
ــا  داشــته باشــد و هــر یــک از آن هــا می تواننــد در چارچــوب دولت هــای مشــروطه پذیرفتــه شــوند. ب
ایــن وجــود، مبنــای تجربــی در خصــوص ایــن موضــوع، تحــت هیــچ شــرایطی بــر ایــن معنــا داللــت 

ــر اســت.«3 ــدون دموکراســی امکان پذی ــون ب ــت قان ــه حاکمی ــد ک نمی نماین
ــد:  ــرار می ده ــم ق ــر ه ــت را در براب ــون، دو برداش ــت قان ــل حاکمی ــور تحلی ــه منظ ــن ب دورکی
»برداشــت کتــاب ـ قاعــده«4 و »برداشــت حــق ـ بنیــاد«.5 برداشــت کتــاب ـ قاعــده در واقــع، همــان 
برداشــت شــکلی از حاکمیــت قانــون اســت کــه پیــش از ایــن در خصــوص آن بحــث شــد. از دیــدگاه 
دورکیــن در برداشــت شــکلی از حاکمیــت قانــون، توجــه بــه محتــوای قانــون، موضــوع عدالــت ماهــوی 

1. مرکز مالمیری، پیشین، ص 85.

2-Tamanaha, B., On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Edinburgh: Cambridge University Press, 2004, p. 102 . 

 Habermas, J., “On the Internal Relation Between Rule of Law and Democracy”, European Journal of Philosophy 3

3, 1995, p. 12

4-Rule book Conception.

5-Rights Conception  .
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اســت و عدالــت ماهــوی، ایــده ای متمایــز از حاکمیــت قانــون اســت.1 ســپس برداشــت حــق ـ بنیــاد 
ــت  ــد اس ــن معتق ــت. دورکی ــون اس ــت قان ــوی از حاکمی ــتی ماه ــه برداش ــد ک ــرح می ده ــود را ش خ
ــا  ــت دارای ادعاه ــر دول ــوده و در براب ــی ب ــای اخاق ــا و حق ه ــم دارای ادعاه ــر ه ــهروندان در براب ش
ــد  ــان در فرآین ــه دادرس ــرد ک ــه می گی ــتدالل نتیج ــن اس ــتند. وی از ای ــی هس ــای سیاس و حق ه
ــی  ــای اخاق ــه حق ه ــت ب ــون می بایس ــاب قان ــدرج در کت ــن من ــًا قوانی ــی و تبع ــی های قضای دادرس
توجــه و آن را اِعمــال کننــد.2 بنابرایــن، نظریــه حــق ـ بنیــاد از حاکمیــت قانــون، تمایــز شــکل و محتــوا 
را برنمی تابــد؛ زیــرا آن چــه از شــرایط شــکلی حاکمیــت قانــون برشــمرده شــد، جــزء شــرط الزم ایــن 
مفهــوم اســت و شــرط کافــی آن، ارزش هــای ماهــوی هم چــون احتــرام بــه کرامــت انســانی، برابــری 

و عدالــت اســت.3

گفتار دوم. تحلیل امکان یا امتناع تعامل مفاهیم
ــد و  ــون رخ می نمای ــت قان ــان پوپولیســم و حاکمی ــل نســبت می ــه در تحلی ــی از مشــکاتی ک یک
ــت  ــم اس ــن مفاهی ــودن ای ــم ب ــز و مبه ــود، تعارض آمی ــم می ش ــن مفاهی ــل ای ــام در تحلی ــبب ابه س
ــون  ــت قان ــیدیم برداشــت های حاکمی ــن رو، کوش ــد. از ای ــل بررســی ش ــه تفصی ــن ب ــش از ای ــه پی ک
روشــن شــود. بــرای تحلیــل نســبت ایــن مفاهیــم، تحلیــل تبییــن رابطــه حاکمیــت قانــون و پوپولیســم 
چنــدان راه گشــا نخواهــد بــود و بــه جــای آن بایــد ایــن ســؤال مطــرح شــود کــه آیــا اساســًا پوپولیســم 
ــا کــدام برداشــت از  ــون تعامــل دارد؟ اگــر چنیــن اســت، پوپولیســم ب ــا برداشــت های حاکمیــت قان ب

حاکمیــت قانــون قابــل جمــع اســت.4
بــه منظــور تحلیــل دقیــق الزم اســت ابتــدا چالش هــا و نقدهــای پوپولیســم بــه حاکمیــت قانــون 
را بررســی کنیــم تــا ابعــاد رابطــه روشــن گــردد. اولیــن نقــد بــه نگــرش پوپولیســم بــه مفهــوم قانــون 
ــون از  ــی قان ــوان جدای ــا عن ــه ب ــه آن چ ــمیت ب ــد کارل اش ــت هایی همانن ــردد. پوپولیس ــاز می گ ب
ــتی  ــت پوپولیس ــد و قرائ ــد وارد می کنن ــود، نق ــرح می ش ــی مط ــروطه خواهی لیبرال ــاق در مش اخ
ــه  ــت ک ــل اس ــر، قائ ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــن اس ــی قوانی ــت سیاس ــه ماهی ــل ب ــروطه خواهی، قائ از مش
اراده سیاســی، فراتــر از قوانیــن اســت و قانــون همــواره می بایســت پیــرو آن باشــد. از دیــدگاه 
پوپولیســت ها، قانــون همــواره بایــد بیــان اراده ملــی باشــد. در واقــع، پوپولیســم، تأکیــد بــر محدودیــت 
قــدرت سیاســی از طریــق هنجارهــای حقوقــی و تســلیم قــدرت بــه هنجارهــای باالتــر را رد می کنــد و 
مدعــی اســت حاکمیــت قانــون و مشــروطه گرایی، ابزارهایــی هســتند کــه منافــع اقلیــت )نخبــگان( را 

1-Craig, op. cit., p.477 . 

2-Dworkin, Ronald, A Matter of Principle, Massachusetts: Harvard University Press, 1985, p.12 .

3. زارعی، پیشین، ص 55.

4-Adamidis, op. cit., p.1 .
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بــر منافــع عمومــی برتــری می دهنــد. از ایــن رو، پوپولیســم بــه دنبــال ایجــاد نظــم سیاســی جدیــدی 
اســت تــا منافــع عمومــی و همــگان را بــر منافــع جزئــی برتــری دهــد. پوپولیســم، لیبــرال دموکراســی 

ــد.1 ــرت و انحــراف تاریخــی می دان ــک فت ــون را ی ــت قان و حاکمی
ــت پوپولیســتی اســت. از  ــت در قرائ ــگاه حاکمی ــب پوپولیســم، جای ــش جــّدی از جان ــن چال دومی
نــگاه پوپولیســت ها، حاکمیــت در نهایــت، بــه ملــت و مــردم منتهــی می گــردد، بــا ایــن قیــد کــه ایــن 
حاکمیــت نبایــد هرگــز تحــت انقیــاد قانــون قــرار گیــرد. آن هــا بــه نوعــی بــه دنبــال احیــای حاکمیــت 
ــر  ــا ب ــه محدودیت ه ــد ک ــه کنن ــی غلب ــا و رویکردهای ــر نگرش ه ــد ب ــتند و می خواهن ــی هس سیاس

ــد.  ــار می کنن ــران سیاســی ب عملکــرد رهب
ســومین چالــش مهــم پوپولیســم، مســئله فردیــت اســت. ایــن چالــش از ایــن رو طــرح می شــود کــه 
می توانــد مفهــوم مــردم را بــه مثابــه کلیــت واحــد و همگــون مــورد نظــر پوپولیســت ها از بیــن ببــرد. از 
دیــدگاه پوپولیســت ها، حاکمیــت قانــون، کلیــت و همگونــی را از بیــن می بــرد؛ چــون بــه دلیــل تأکیــد 
بــر حق هــای فــردی و حمایــت از افــکار متفــاوت، تفکیــک در جامعــه سیاســی را می پذیــرد. هم چنیــن 
منجــر بــه تضعیــف قــدرت حاکمــان می شــود. فردیــت خصوصــًا در قرائــت لیبرالــی آن بــه تــک تــک افراد 
ــن رو، برداشــت  ــد. از ای ــه جمــع دوری می کن ــق ب ــه و تعل حاکمیــت می دهــد و از نگاه هــای جمع گرایان
ــی  ــی دانســت. ویژگ ــداف جمع ــه اه ــرای دســت یابی ب ــی ب ــوان مانع ــون را می ت ــت قان ــوی حاکمی ماه
ــوژی  ــر ایدئول ــه ب ــای مشــروعیت اســت ک ــردم  و ادع ــه م مشــترک پوپولیســت ها، تمســک سیاســی ب
ــه  ــد ک ــا می کنن ــت ها ادع ــت. پوپولیس ــتوار اس ــت اس ــده اکثری ــی و قاع ــت عموم ــک حاکمی دموکراتی
نظام هــای لیبــرال و نمایندگــی بــا همراهــی نهادهــای قضایــی کــه از دیــدگاه آنــان، منشــعب از مــردم 

نیســتند، تمایــل دارنــد حاکمیــت مردمــی را بــه افســانه ای تحقق نایافتــه تبدیــل کننــد.2
ــردم، آن را  ــت م ــر حاکمی ــت ها ب ــد پوپولیس ــا تأکی ــه آی ــود ک ــرح می ش ــؤال مط ــن س ــال ای ح
ــه  ــی ک ــی ناب ــد دموکراس ــان می ده ــم نش ــه پوپولیس ــد؟ مطالع ــک می کن ــت دموکراتی ــد خصل واج
ــه  ــر ب ــه منج ــی ـ ک ــن آن دموکراس ــا جای گزی ــه تنه ــتند، ن ــای آن هس ــی احی ــت ها در پ پوپولیس
حمایــت از حقــوق فــردی گــردد ـ نمی شــود، بلکــه ایدئولــوژی آن هــا در نهایــت، مقابــل تــام و تمــام 
بــا حقــوق فــردی، بــه ویــژه حقــوق اقلیت هاســت. اگــر هــم نســخه بدیلــی ارائــه دهنــد، بــا توجــه بــه 
ــوری  ــم آن را دیکتات ــه می توانی ــزی اســت ک ــرای آن چی ــذاری ب ــا، ریل گ ــونگرانه آن ه ــدگاه یک س دی
دموکراتیــک3  بنامیــم.4 در واقــع، تمســک پوپولیســت ها بــه  قاعــده اکثریــت و ترجیــح رویکــرد سیاســی 

1-Blokker, P., “Populism as a Constitutional Project”, International Journal of Constitutional Law 17, 2019, p. 540.

2-Blokker, op. cit., p.541.

3-Democratic Dictatorship.

4-Arato, A., Post Sovereign Constitutional Making: Learning and Legitimacy, Great clarendon street: Oxford uni-   

versity press, 2016, p. 271
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بــر رویکــرد حقوقــی از جانــب آن هــا، دســتاویزی اســت بــرای اعمــال قرائتشــان از حاکمیــت مــردم و از 
آن طریــق، ســرکوب دیگــران )در ادبیــات پوپولیســتی، مســاوی اســت بــا نخبــگان(. 

ــد.  ــدا می کن ــه پی ــوی زاوی ــون ماه ــت قان ــا حاکمی ــه پوپولیســم ب ــًا نقطــه ای اســت ک ــن، دقیق ای
ــه کــه پیــش از ایــن بیــان شــد، برداشــت ماهــوی از حاکمیــت قانــون، ترکیبــی اســت از  همــان گون
برداشــت شــکلی بــه عــاوه دموکراســی و حقــوق فــردی.1 طبــق برداشــت ماهــوی از حاکمیــت قانــون، 
تمــام قــوای عمومــی بایــد همــواره در چارچــوب محدودیت هــای تعیین شــده توســط قانــون، مطابــق 
ــرف  ــتقل و بی ط ــای مس ــرل دادگاه ه ــت کنت ــن و تح ــای بنیادی ــی و حق ه ــای دموکراس ــا ارزش ه ب
عمــل کننــد. برداشــت ماهــوی از حاکمیــت قانــون، اجــرای اصولــی هماننــد قانونــی  بــودن، متضمــن 
ــال  ــت اعم ــن، ممنوعی ــع قوانی ــودن وض ــه ب ــک و کثرت گرایان ــخ گو، دموکراتی ــفاف، پاس ــد ش فرآین
خودســرانه قــدرت اجرایــی، حمایــت قضایــی مؤثــر توســط دادگاه هــای مســتقل و بی طــرف، احتــرام بــه 
حقــوق اساســی، تفکیــک قــوا و برابــری در برابــر قانــون اســت. بــر ایــن مبنــا بــرای این کــه از اعمــال 
خودســرانه قاعــده اکثریــت جلوگیــری شــود، الزم اســت اواًل بــه حقــوق فــردی توجــه کــرد و در درجــه 
بعــد، ســازوکار مشــروعیت بــر مبنــای رضایــت و رعایــت حق هــای شــهروندان در اولویــت قــرار گیــرد، 

نــه تصمیــم بــر مبنــای صــرف رأی و صــرف قاعــده اکثریــت کــه مطلــوب پوپولیســم اســت.2
بایــد توجــه داشــت پوپولیســم و دموکراســی، بــر حاکمیــت مردمــی و قاعــده اکثریــت بنــا شــده اند، 
امــا مفهــوم ماهــوی از حاکمیــت قانــون و دموکراســی،3 قائــل بــه عنصــر دیگــری اســت کــه پوپولیســم 
بــا قائــل بــودن بــه ثابــت و همگــون بــودن اراده عمومــی، مخالــف آن آســت و آن عنصــر، کثرت گرایــی 
اســت. دموکراســی بــه مفهــوم ماهــوی آن از حقــوق اقلیــت و حقــوق افــراد حمایــت می کنــد، در حالــی 
کــه ایدئولــوژی پوپولیســم بــا ایــن دیــدگاه مغایــر اســت. بنابرایــن، هــر گونــه تحلیلــی از نســبت میــان 
پوپولیســم و حاکمیــت قانــون بــه دو متغیــر بســتگی دارد: اواًل هدفــی کــه حاکمیــت قانــون در خدمــت 
آن اســت و برداشــتی کــه از حاکمیــت قانــون ارائــه می شــود. پوپولیســم بــه حاکمیــت مطلــق مــردم 
بــی هیــچ قیــدی ارجحیــت می دهــد و بــرای خدمــت بــه ایــن هــدف، حاکمیــت قانــون شــکلی را بــه 
ــا پوپولیســم در تعــارض  ــون ب ــه کار می گیــرد. پــس برداشــت ماهــوی حاکمیــت قان ــزاری ب عنــوان اب
قــرار دارد؛ زیــرا آن چــه از منظــر حاکمیــت قانــون ماهــوی اهمیــت دارد، تضمیــن حق هــای فــردی و 

بنیادیــن اســت کــه از جانــب پوپولیســم نقــض می شــود.

 1-Allan, T. R., Law, Liberty, and Justice: The legal Foundations of British Constitutionalism, Oxford: Clarendon.

Press, 1993, p. 22

 2-Hutchinson, A., “Democracy and the rule of law” In: Hutchinson, A. and Monahan, P., (Ed.) The Rule of Law:

Ideal or Ideology, Toronto, Canada: Carswell, 1987, p. 100

3. زارعی، پیشین، ص 69.
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ــا انحصــاری کــه بــرای تفکــر خــود قائلنــد، معتقدنــد کــه تفســیر صحیــح از اراده  پوپولیســت ها ب
مــردم از آِن آن هاســت و بــا اعمــال فشــار بــه دیگــر نهادهــا تــاش می کننــد تفســیر خــود را حاکــم 
ــاور آنــان، قوانینــی کــه وضــع کرده انــد، »فرمان هــای مــردم بــه عنــوان حاکــم«1 اســت.  کننــد. بــه ب
از ایــن نظــر، اقــدام دولــت زمانــی مشــروعیت می یابــد کــه مبتنــی بــر اطاعــت از قانــون )پوپولیســتی( 
باشــد و تبعیــت از قانــون پوپولیســتی بــرای تــداوم حاکمیــت مــردم، ضــروری تلقــی می گــردد و بــه 

ــرای آن حملــه می شــود.  ــه محدودیتــی ب هــر گون
از ایــن منظــر، بــا توجــه بــه آن چــه در تحلیــل برداشــت شــکلی بیــان شــد، پوپولیســم می توانــد 
ــن  ــا ای ــی ب ــن پوپولیســتی حت ــی قوانی ــی داشــته باشــد یعن ــای برداشــت شــکلی هم خوان ــا معیاره ب
ویژگی هایــی کــه از جانــب طــرف داران برداشــت شــکلی مطــرح شــد، هماننــد: فراگیــر بــودن، عطــف 
ــه لحــاظ  ــت ب ــوان گف ــری می ت ــه تعبی ــی دارد. ب ــی هم خوان ــا ســبق نشــدن و اطاعرســانی عموم بم
نظــری، آرمــان پوپولیســم، دســت یابی بــه دموکراســی بــه عــاوه برداشــت شــکلی از حاکمیــت قانــون 
ــه  ــورد مؤلف ــا در م ــد، ام ــح داده ش ــل توضی ــه تفصی ــون ب ــت قان ــکلی از حاکمی ــت ش ــت. برداش اس
ــه ناب تریــن شــکل دموکراســی را می دهــد  دموکراســی بایــد گفــت کــه پوپولیســم، نویــد بازگشــت ب

کــه در آن، حاکمیــت، مطلــق اســت و سیاســت، بیانگــر اراده نــاب مــردم اســت.2
ــر حاکمیــت  ــون و تأکیــد ب ــا برخــی از برداشــت های حاکمیــت قان ــی پوپولیســم ب صــرف هم خوان
مــردم بــه ایــن ایدئولــوژی ارزش نمی دهــد. درســت اســت کــه کســب امتیــاز بــاال در شــاخص حاکمیت 
ــن  ــه ای ــر این ک ــواًل مشــروط ب ــا اص ــی اســت، ام ــک دموکراس ــت ی ــر از کیفی ــاخصی معتب ــون، ش قان
سیســتم بــا الزامــات رویــه ای پیش بینی شــده در برداشــت شــکلی مطابقــت داشــته باشــد، فرآیندهــای 
پاســخ گویی پیچیــده و دقیــق را اجــرا کنــد و دارای نظامــی از تفکیــک قــوا و نظــارت و تعــادل باشــد 
کــه امــکان ایجــاد یــک دســتگاه قضایــی مســتقل، دموکراســی و حاکمیــت قانــون را توأمــان فراهــم 

می کنــد.3
قانــون دموکراتیــک نــه بــا ایــن عنــوان کــه »فرمــان حاکــم« اســت، بلکــه بــه  ایــن دلیــل الــزام آور 
اســت کــه محصــول حــوزه عمومــی اســت کــه نماینــدگان مــردم پــس از مشــورت کافــی بــا جامعــه 
مدنــی بــه طــور دوره ای تشــخیص می دهنــد و تصویــب و ابــاغ می کننــد. رقابــت عمومــی و همگانــی 
بــودن بــه عنــوان ابعــاد مهمــی از دموکراســی، فرصتــی عادالنــه را بــرای جامعــه مدنــی فراهــم می کنــد 
تــا بــه قانون گــذاری کمــک کنــد و از ایــن طریــق مشــارکت ورزد. حاکمیــت واقعــی مــردم نیــز زمانــی 
محقــق خواهــد شــد کــه هــر فــرد بــه عنــوان بخشــی از منبــع قــدرت سیاســی تلقــی شــود و حکومــت 
ــه  ــًا ب ــد و موقت ــد کرده ان ــه مردمــی اســت کــه آن را تولی ــق ب ــدرت، متعل ــاور باشــد کــه ق ــن ب ــر ای ب

1-Utterance of Sovereign people.

2-Adamidis, op. cit., p.10.

3-Habermas, op. cit., p.12.  

واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون
 و پوپولیســم: ســازگاری یا تقابل
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کارگــزاران نظــام سیاســی تفویــض شــده اســت. در ایــن فــرض، دولــت نــه در جایــگاه اصیــل، بلکــه بــه 
عنــوان نماینــده صاحبــان قــدرت، صاحیــت پیــدا می کنــد تــا از ســوی مــردم و بــه منظــور اهدافــی 
ــن  ــی تضمی ــی زمان ــت واقع ــع، حاکمی ــد. در واق ــت کن ــال حاکمی ــد، اعم ــن کرده ان ــا تعیی ــه آن ه ک
خواهــد شــد کــه تمــام اشــکال قــدرت در یــک نظــام سیاســی بــه مبانــی و اصــول نمایندگــی پای بنــد 
باشــند و هیــچ شــکلی از قــدرت سیاســی ـ حقوقــی نتوانــد بــدون گــذر از نظــام نمایندگــی بــه حیــات 

خــود ادامــه دهــد1 و ایــن قرائت هــا کامــًا مغایــر بــا قرائــت پوپولیســتی اســت.

گفتــار ســوم. تحلیــل نقــش حقــوق اداری در چالش میان پوپولیســم 
ــت قانون و حاکمی

در حقــوق اداری، چالــش میــان پوپولیســم و حاکمیــت قانــون از گــذرگاه مفهــوم نظــارت قضایــی 
نمــود پیــدا می کنــد. ایــن امــر ناشــی از آن اســت کــه نظــارت قضایــی بــر اعمــال دولــت، در مفهــوم 
ــای  ــون و نظام ه ــت قان ــده حاکمی ــنی از ای ــدون درک روش ــه دارد. ب ــون ریش ــت قان ــن حاکمی بنیادی
حقوقــی ـ سیاســی مقابــل آن و بــدون توجــه بــه معیارهــای تحقــق حاکمیــت قانــون و تــاش بــرای 
ــوق شــهروندان  ــت از حق ــد حمای ــی بتوان ــه نظــارت قضای ــار داشــت ک ــوان انتظ ــا نمی ت اجــرای آن ه
ــد در  ــی را بای ــارت قضای ــا نظ ــم ب ــه پوپولیس ــاد دیرین ــه عن ــد2 و ریش ــم کن ــت را فراه ــل حکوم مقاب

ــون و پوپولیســم واکاوی کــرد.  اصطــکاک مفاهیــم حاکمیــت قان
ــی و  ــوق اساس ــه حق ــت ک ــی اس ــی و سیاس ــم حقوق ــی از مفاهی ــون یک ــت قان ــع، حاکمی در واق
حقــوق اداری را بــه یکدیگــر مرتبــط می ســازد. بــر ایــن اســاس، مقام هــا و مســئوالن اجرایــی کشــور 
ــد و از  ــروی کنن ــی پی ــاخص های قانون ــهروندان، از ش ــا ش ــر و ب ــا یکدیگ ــود ب ــط خ ــد در رواب مکلفن
ــی موجــب  ــن قانون ــت نکــردن موازی ــد. رعای تصمیم گیری هــای خودســرانه، مبهــم و زودگــذر بپرهیزن
ــی اعــام  ــر قانون ــردم، غی ــت تضییــع حقــوق م ــه عل ــررات وضع شــده ب ــان و مق ــات آن می شــود اقدام
ــه منظــور نظــارت  ــی مســتقل ب ــای قضای ــی، وجــود نهاده ــن هدف ــه چنی ــرای دســت یابی ب شــوند. ب
و مهــار اعمــال و اقدامــات مســئوالن اجرایــی یــا سیاســی ضــرورت پیــدا می کنــد. چنیــن نهادهایــی 
ــا تحقــق مفاهیمــی هم چــون  ــان نظــارت، اصــول و معیارهــای حقوقــی را تبییــن می کننــد ت در جری
ــا مــردم  حاکمیــت قانــون و تفکیــک قــوا را در روابــط نهادهــا و ســازمان های اجرایــی بــا یکدیگــر و ب

ــازند.3 ــر س امکان پذی

1. دبیرنیــا، علی رضــا، »حاکمّیــت مــردم در مفهــوم مــدرن )فراســاختاری بــودن حــق حاکمّیــت(«، پژوهش هــای 

حقــوق تطبیقــی، ســال بیســتم، 1395، شــماره 3، ص 445.

ــرای توســعه حقــوق  ــی: تحلیــل مفهومــی، تحــوالت اساســی )طرحــی ب 2. هداونــد، مهــدی، »نظــارت قضای

ــماره 9، ص 7. ــی، 1387، ش ــوق اساس ــه حق ــی(«، فصل نام ــارت قضای ــای نظ اداری و ارتق

3. زارعی، پیشین، ص 217.
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از نظــر دایســی نیــز اصــل حاکمیــت قانــون دربردارنــده نتایــج مشــخصی اســت کــه نظــارت قضایی، 
یکــی از جنبه هــای ایــن اصــل بــه شــمار مــی رود. در چنیــن شــرایطی، حاکمیــت قانــون، میــان حقــوق 
افــراد و قانــون اساســی، حلقــه اتصــال ایجــاد می کنــد. اگــر می خواهیــم آزادی هــا و حقــوق را جــدی 
بگیریــم، بایــد از راهکارهــای قضایــی شــروع کنیــم؛ چــون اقــدام قضایــی، حقــوق را بــه بــار مــی آورد 
و بــه عبــارت دیگــر، حقــوق واقعــی وجــود نــدارد، مگــر آن کــه یــک راهــکار قضایــی بــرای مطالبــه آن 
ــال  ــری از اعم ــون را پیش گی ــت قان ــژه حاکمی ــن کاروی ــر مهم تری ــن، اگ ــد. بنابرای ــته باش ــود داش وج
خودســرانه مقامــات عمومــی فــرض کنیــم، نظــارت قضایــی، ابــزار مؤثــر چنیــن حاکمیتــی محســوب 

ــن وســیله، قــدرت را کنتــرل می کنــد.1 ــه ای می شــود کــه ب
تــا ایــن جــا ارتبــاط و انســجام مســئله حاکمیــت قانــون و نظــارت قضایــی مشــخص شــد. حــال 
ســؤال ایــن اســت کــه حاکمیــت قانــون و پوپولیســم و تحلیل هایــی کــه پیــش از ایــن مطــرح شــد، 
بــا مفهــوم نظــارت قضایــی چــه ارتباطــی دارد؟ همــان گونــه کــه بیــان شــد، نظام هــای حقوقــی دنیــا 
ــه عنــوان یــک چالــش عینــی توجــه  ــه پوپولیســم ب ــژه در دهه هــای اخیــر ب ــه وی ــی ب در عصــر کنون
ــت  ــد ســاختن دول ــه منظــور مقّی ــی ب ــوق عموم ــای حق ــی«، یکــی از ابزاره ــد. »نظــارت قضای کرده ان
بــه حاکمیــت قانــون و رعایــت حقــوق و آزادی هــای شــهروندان اســت2 و نظــارت قضایــی و حاکمیــت 
ــون، مکّمــل یکدیگرنــد کــه جــدا از هــم نمی تواننــد اهــداف مــورد نظــر خــود را محقــق ســازند.3  قان
بــه همیــن دلیــل، تحلیــل حقوقــی چالش هــای پوپولیســم بــرای حاکمیــت قانــون، جــدای از مفهــوم 

نظــارت قضایــی ممکــن نیســت. 
ــش کشــیده،  ــه چال ــی را ب ــر، نظــام حقوق ــده ای کــه در دهه هــای اخی ــوان پدی ــه عن پوپولیســم ب
زوایــا و شــکاف هایی را بــرای نظــام حقوقــی در بعــد حقــوق اساســی و حقــوق اداری نمایــان کــرده کــه 
شــاید پیــش از ایــن، چنــدان عینیــت نداشــته اســت. چالــش پوپولیســم و حاکمیــت قانــون بــه خوبــی 
ــا آن کــه مطالعــات  ــان اداری وارد  شــده کــه ب ــه حقوق دان ــاد اســت کــه همــواره ب ــن انتق نمایانگــر ای
بازنگــری قضایــی در مرکــز پژوهش هــای آن هاســت، صرفــًا بــه مســائل حقوقــی آن توجــه داشــته اند، 
در حالــی کــه بــه بســتر بازنگــری قضایــی کــه از یــک ســو، متشــکل از نظریه هــای سیاســی و حقــوق 

ــر توجــه داشــته اند.4 ــر از نظــام سیاســی اســت، کم ت اساســی اســت و از دیگــر ســو، متأث

واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون
 و پوپولیســم: ســازگاری یا تقابل

1. موالیــی، آیــت و بهــروز ســعادتی راد، »مشــکات نظــارت قضایــی بــر نهادهــای انقابــی بــا تأکیــد بــر ســازمان 

تبلیغــات اســامی«، مجلــه حقوقــی دادگســتری، دوره هشــتاد و ســوم، شــماره 107، ص 210.

2. گرجــی ازندریانــی، علی اکبــر و جعفــر شــفیعی سردشــت، »اعمــال نظارت ناپذیــر قضایــی دولــت«، دانــش حقــوق 

عمومــی، ســال دوم، 1392، شــماره 5، ص 22.

3. گرجــی ازندریانــی، علی اکبــر، »حاکمیــت قانــون در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران: امکان  ســنجی 

یــک نظریــه«، مجلــه تحقیقــات حقوقــی، 1387، شــماره 48، ص 151.

4. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی )جلد 2(، تهران: سمت، چاپ سوم، 1391، ص 500.
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پوپولیســم بــر مفاهیــم بســیاری در حقــوق عمومــی هم چــون قــدرت مؤســس، نمایندگــی، مفهــوم 
حــق و حاکمیــت قانــون اثرگــذار اســت کــه بــه بســیاری از ایــن مفاهیــم در حــوزه مطالعــات حقــوق 
ــت.  ــم نیس ــا از پوپولیس ــر حوزه ه ــری دیگ ــای اثرناپذی ــه معن ــن ب ــی ای ــود، ول ــه می ش ــی توج اساس
ــرد و  ــل ک ــم تحلی ــن مفاهی ــد از دریچــه همی ــی را بای ــات حقوق ــا در مطالع ــر حوزه ه ــری دیگ اثرپذی

ــرد.  ــون صــورت می گی ــرای حقــوق اداری از دریچــه مفهــوم حاکمیــت قان ــش پوپولیســم ب چال
ــای آن هــا کــه  ــون و پوپولیســم و روشــن ســاختن زوای ــا تبییــن رابطــه میــان حاکمیــت قان همان
ــت  ــن ضمان ــوان مهم تری ــه عن ــی ب ــارت قضای ــای نظ ــش الگوه ــد، در گزین ــی ش ــن بررس ــش از ای پی
اجرایــی حاکمیــت قانــون در نظام هــای حقوقــی اثرگــذار خواهــد بــود. پوپولیســم از مصادیــق عینــی در 
نظام هــای حقوقــی و سیاســی امــروز اســت کــه حداقــل بــه صــورت ســلبی بــه خوبــی نشــان می دهــد 
کــه در گزینــش الگوهــای نظــارت قضایــی، تحلیــل حقوقــی صــرف کافــی نیســت و نیازمنــد مطالعــات 
در بســتر سیاســی و حقوقــی بــه صــورت توأمــان اســت. واضــح اســت کــه توجــه بــه برداشــت ماهــوی 
از حاکمیــت قانــون بــدون توجــه بــه الگوهــای حق بنیــان نظــارت قضایــی،1 راه بــه جایــی نخواهــد بــرد 

ــه هــم متصلنــد.  و تمــام این هــا هم چــون یــک زنجیــره ب
ــرای  ــی را ب ــه اصل ــوق«،2 دو توجی ــی و حق ــا، دموکراس ــوان »حق ه ــا عن ــه ای ب ــن در مقال الگلی
مشــروعیت نظــم حقوقــی در جامعــه مــدرن تشــریح کــرد3 کــه عبارتنــد از: توجیــه دموکراتیــک نظــم 
ــه عنــوان پدیــده ای کــه در دنیــای مــدرن ظهــور یافتــه،  حقوقــی و توجیــه حــق   بنیــاد. پوپولیســم ب
ــم  ــون و پوپولیس ــت قان ــان حاکمی ــش می ــت و چال ــرد اس ــن دو رویک ــی ای ــی رویاروی ــن تجل مهم تری
بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه پذیــرش توجیــه حق ـ بنیــاد بــرای مشــروعیت نظــم حقوقــی در ایــن 

ــد کاســت. ــی و سیاســی خواه ــر نظــام حقوق ــل از آســیب های پوپولیســم ب تقاب

1. همان، ص 501.

2-Rights, Democracy and Law.

3-Loughlin, M., “Rights, Democracy and Law”, In: K. D. Campell, and K. D. Ewing, and A. Tomkins (eds.), Scep- 

tical Essays on Human Rights, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 41
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نتیجه گیری 
ــا نگاهــی حقوقــی و صــورت  ــن پژوهــش آن اســت کــه ب ــه کــه بیــان شــد، هــدف ای همــان  گون
بنیــادی بــه تحلیــل مفهــوم پرچالــش پوپولیســم بــرای نظــام سیاســی و حقوقــی بپردازیــم. بــا عنایــت 
ــی و  ــه سیاس ــردم«، مطالع ــه آرای م ــک ب ــردم« و »تمس ــوم »م ــه مفه ــه ب ــن نظری ــدای ای ــه اقت ب
جامعه شــناختی پوپولیســم در دهه هــای اخیــر و مطالعــات حقوقــی ایــن پدیــده در ســالیان اخیــر در 

ــت.  ــه برانگیز اس ــال، مناقش ــن ح ــذاب و در عی ــا، ج دنی
در ایــن مقالــه بررســی کردیــم کــه  چگونــه تمســک بــه اراده مــردم و حاکمیــت مــردم بــا آمیختــه 
شــدن بــا ایــن نظریــه بــه اقتدارگرایــی کامــل می انجامــد و در ایــن میــان، حاکمیــت قانــون چــه نقشــی 
می توانــد ایفــا کنــد. بــر ایــن مبنــا، تحلیــل شــد آیــا حاکمیــت مــردم می توانــد بــه تنهایــی در مقابلــه 

بــا ایــن پدیــده برخــورد کنــد و از ایــن دریچــه، از منظــر حقــوق اداری نیــز پدیده هــا تحلیــل شــد.
ابتــدا از تحلیــل پوپولیســم شــروع کردیــم. تحلیلــی کــه از تعریــف پوپولیســم ارائــه شــد، نشــانه 
آن اســت کــه ایــن مفهــوم از ســه رکــن مهــم تشــکیل می شــود: مــردم، نخبــگان و اراده همگانــی. بــه 
عبــارت بهتــر، ســه خصیصــه پوپولیســتی، رابطــه آشــتی ناپذیر اساســی میــان مــردم و نخبــگان، تــاش 
بــرای اعــاده قــدرت بــه مــردم و حاکمیــت مردمــی، مــردم بــه مثابــه کلیــت واحــد و همگــون اســت. 
ــه  ــه مثاب ــوژی مضّیقــی اســت کــه از حاکمیــت مــردم ب ــه تعریــف ارائه شــده، پوپولیســم، ایدئول ــا ب بن

ــد.  ــه ای همگــون طــرف داری می کن مجموع
بنابرایــن، تعریــف، پوپولیســت ها، مشــتاق »کل گرایــی« هســتند. ایــن اندیشــه کــه جامعــه سیاســی 
ــوند و  ــی ش ــردم یک ــه م ــرد ک ــوان کاری ک ــه می ت ــن تصــور ک ــته باشــد و ای ــد دس ــد چن ــر نبای دیگ
ــه ای  ــی پوپولیســم، گون تمــام آن هــا یــک نماینــده واحــِد راســتین داشــته باشــند. پــس ادعــای اصل
اخاقی شــده از کثرت ســتیزی اســت. بــه عبــارت دیگــر، صــرف مخالفــت بــا نهــاد مســتقر و نخبــگان 
کافــی نیســت، بلکــه پوپولیســم عــاوه بــر نخبه ســتیزی، کثرت ســتیز نیــز هســت. ایــن نــگاه کل گــرا و 
هســته مونیســتی بــه اراده همگانــی می توانــد بــه حمایــت از گرایش هــای اقتدارگرایانــه منجــر شــود. 
به این ترتیـــب، برخـــاف فرآیند عقانـــی کـــه از طریـــق حوزه عمومـــی ســـاخته می شود، برداشـــت 

پوپولیســـتی از اراده عمومی بر مفهوم شـــعور و حس مشـــترک اســـتوار اســـت. 
ــا شــفاف،  ــه تنه ــی، ن ــه اراده همگان ــن اســت ک ــه طــور خاصــه، چــون پوپولیســم متضمــن ای ب
ــه تصــور  ــر کســی ک ــه ه ــی ب ــر لیبرال ــی و حمــات غی ــه اقتدارگرای ــد ب ــق اســت، می توان بلکــه مطل
می شــود همگونــی مــردم را تهدیــد می کنــد، مشــروعیت ببخشــد. در واقــع، در اندیشــه پوپولیســتی، 
جامعــه سیاســی بــه صــورت مجموعــه ای سیاســی، همگــون بــا اراده واحــد و همگانــی تصــور می شــود 
ــد پوپولیســت ها،  کــه تنهــا رهبــر کاریزماتیــک، ســخن گو و بازتاب  دهنــده صــدای مــردم اســت. از دی
تمــام افــراد و گروه هایــی کــه در ایــن مجموعــه واحــد و همگــون )مــردم راســتین( قــرار نمی گیرنــد، 
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از جملــه نخبــگان فاســد، اقلیت هــا، بیگانــگان و مهاجــران، دشــمن و دیگــری تلقــی می شــوند و قابــل 
دفــع و طــرد هســتند. 

در مواجهــه بــا ایــن پدیــده، حاکمیــت قانــون می توانــد نقــش بســیار مهمــی ایفــا کنــد. البتــه بــه 
ــد  ــون و پوپولیســم ســخن گفــت، بلکــه بای ــت قان ــان حاکمی ــوان از نســبت می صــورت بســیط نمی ت
نســبت میــان برداشــت های حاکمیــت قانــون و پوپولیســم بررســی شــود. در تحلیــل رابطــه پوپولیســم 
ــا  ــم. ب ــون پرداختی ــت قان ــت های حاکمی ــم و برداش ــه پوپولیس ــل رابط ــه تحلی ــون ب ــت قان و حاکمی
ــا  ــت ب ــن برداش ــه ای ــت ک ــخص اس ــد، مش ــمرده ش ــوی برش ــت ماه ــرای برداش ــه ب ــی ک ویژگی های
پوپولیســم کامــًا در تناقــض اســت؛ چــون پوپولیســت ها بــا انحصــاری کــه بــرای تفکــر خــود قائلنــد، 
معتقدنــد تفســیری صحیــح از اراده مــردم از آِن آن هاســت و بــا اعمــال فشــار بــر دیگــر نهادهــا تــاش 

ــد.  ــم کنن ــد تفســیر خــود را حاک می کنن
ــم«  ــوان حاک ــه عن ــردم ب ــای م ــد، »فرمان ه ــع می کنن ــه وض ــی ک ــت ها، قوانین ــاور پوپولیس ــه ب ب
اســت و بــا توجــه بــه نــگاه پوپولیســت ها بــه حاکمیــت مــردم بــه مثابــه کلیــت واحــد و همگــون، آن هــا 
هیــچ حقــی بــرای دیگــران قائــل نیســتند. دیگــران ممکــن اســت نخبــگان و دیگــر افــرادی باشــند کــه 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــا(. ای ــل مهاجــران و اقلیت ه ــد )مث ــرار نمی گیرن ــت ق ــن کلی در چارچــوب ای
ــای  ــوب محدودیت ه ــد در چارچ ــی مکلفن ــوای عموم ــون، ق ــت قان ــوی از حاکمی ــق برداشــت ماه طب
ــتقل و  ــرل دادگاه هــای مس ــت کنت ــای بنیادیــن و تح ــق حق ه ــون، مطاب ــط قان تعیین شــده توس
بی طــرف عمــل کننــد. بــه عبارتــی دیگــر، ایــن برداشــت، مبتنــی بــر حفــظ حقــوق شــهروندان اســت. 
ــر دو  ــکلی در ه ــت ش ــد، در برداش ــان ش ــوزف رز بی ــر ج ــه در نظ ــه آن چ ــه ب ــا توج ــل ب در مقاب
ــا  ــا پوپولیســم وجــود دارد و لزومــًا برداشــت شــکلی مغایــر ب روایتــش، امــکان هم پوشــانی و تعامــل ب
پوپولیســم نیســت. همــان گونــه کــه اشــاره شــد، پوپولیســت ها اعتقــاد دارنــد کــه تفســیر صحیــح از 
اراده مــردم از آِن آن هاســت و بــا اعمــال فشــار بــر دیگــر نهادهــای مســتقر در جامعــه تــاش می کننــد 
ــوان  ــه عن ــردم ب ــای م ــد، »فرمان ه ــع می کنن ــه وض ــی ک ــد و قوانین ــم کنن ــود را حاک ــیر خ ــا تفس ت
حاکــم« اســت. از ایــن رو، اقــدام دولــت زمانــی مشــروعیت می یابــد کــه مبتنــی بــر اطاعــت از قانــون 
ــی  ــردم ضــروری تلق ــت م ــداوم حاکمی ــرای ت ــون پوپولیســتی ب ــت از قان ــد و تبعی )پوپولیســتی( باش

ــی رود.  ــر ســؤال م ــرای آن زی ــی ب ــه محدودیت ــر گون می شــود و ه
از ایــن منظــر، بــا توجــه بــه تحلیــل مربــوط بــه برداشــت شــکلی، پوپولیســم لزومــًا برداشــت های 
شــکلی را رد نمی کنــد و حتــی بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف ممکــن اســت از ایــن ابزارهــا اســتفاده 
کنــد. مثــًا قانــون وضــع کنــد کــه عطــف بماســبق نشــود و بــه اطــاع عمــوم برســد کــه کامــًا شــفاف 
باشــد. پــس الزم اســت کــه نظام هــای حقوقــی و سیاســی، مفهــوم حاکمیــت قانــون را مفهومــی بســیط 
نداننــد و در تعییــن ســازوکارها بــه تفــاوت برداشــت ها در ایــن خصــوص توجــه کننــد. بایــد دانســت 
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هــر چــه ســازوکار نظــام حقوقــی، بیش تــر مبتنــی بــر حمایــت از برداشــت ماهــوی از حاکمیــت قانــون 
ــتدل تری  ــه مس ــا توجی ــون ب ــت قان ــق حاکمی ــام از طری ــم در آن نظ ــای پوپولیس ــد، یکه تازی ه باش
مهــار خواهــد شــد و بهانــه حاکمیــت مــردم زیــر لــوای تفســیرهای پوپولیســتی بــه بهــای حقــوق اقلیت 
و حق هــای بنیادیــن تمــام نمی شــود. از ایــن طریــق، بــه هــر دو مفهــوم حاکمیــت مــردم و حق هــای 

ــد شــد. ــری وارد خواه ــن، آســیب های کم ت بنیادی
ــی از  ــردم، یک ــت م ــت از حاکمی ــای حمای ــا ادع ــم ب ــت پوپولیس ــوان گف ــر، می ت ــر دیگ ــه تعبی ب
ــر برداشــت های ماهــوی  ــی اســت و تأکیــد ب ــرای حاکمیــت مــردم در عصــر کنون چالش هــای مهــم ب
ــوان از  ــی می ت ــی و سیاس ــام حقوق ــی در نظ ــارت قضای ــازوکار نظ ــال س ــا اعم ــون ب ــت قان از حاکمی
خطرهــای بالقــوه ایــن تنــش بکاهــد. ایــن امــر، اهمیــت توجــه بــه ســازوکارهای حق ـ بنیــاد در ســاختار 

ــد. ــی و سیاســی را نشــان می ده ــی در نظــام حقوق نظــارت قضای
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Analyzing the Ratio between the Rule of Law and Popu-
lism: Compatibility or Confrontation

Alireza Dabirnia*
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Mahdi Shafiei Afrapoli***

Abstract: In recent years, populism was born of a theoretical paradox. On the one 
hand, the the government is constituted by popular consent. On the other hand, to be 
effective and sustainable, such a power must be restrained and restricted by recourse 
to concepts, such as the rule of law and judicial oversight. This challenge is today 
known as the constitutionalism paradox. Consequently, explaining the relationship 
between populism with any of the concepts of the rule of law and judicial oversight 
helps shed light on this paradox and the populist interpretation of constitutionalism. 
The present article takes up this subject from a rule of law perspective. Examining 
the relationship between these two notions suggests that merely explaining the rela-
tionship between populism and the rule of law is not particularly productive and fails 
to eliminate this ambiguity. Instead, one must investigate the association between dif-
ferent conceptions of the rule of law with populism to illuminate the matter wholly. 
From this perspective, populism and the rule of law are not necessarily at variance. 
Instead, populism is solely in contradiction with a substantive reading of the rule of 
law, and formal interpretation of the rule of law can be consistent with populism. 
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Analyzing the relationship between populism and the substantive conception of the 
rule of law demonstrates that populism does not realize the right of popular sovereignty, 
unlike the prevalent claims. Instead, it leads to the rule of the majority, not the people. 
Accordingly, the article concludes that the superiority of the substantive conception of 
the rule of law over populism in the legal and political system without taking account of 
the rights-based models of judicial oversight will not be helpful.

Keywords: Populism, Rule of Law, Rule by Law, Formal Conception, Substantive Con-
ception.


