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معرفی و هدف درس
انتخابات یكی از عناصر اصلی نظام های دموكراتیک است .موفقیت این نظام ها منوط بهه طراحهی درسهت آنهها متناسه بها ویژگهی ههای
فرهنگی ،جامعه شناختی و هنجاری هر جامعه ای است .برای رسیدن به این هدف شناخت نظام های انتخاباتی و عوامل موفقیهت و شكسهت
آنها ضروری است؛ و كمک مهمی به ملت ها و دولت ها می نماید تا نظام های سیاسی خود را با ثبات و مردمی نمایند .بنهابراین ،ههدف ایهن
درس افزایش شناخت ما از نظام های انتخاباتی است .در این بررسی سعی خواهد شد در چهار سطح نظام های انتخاباتی بررسی شود:
 )1در سطح نظریه دولت و روایت آن از اقتدار  )2در سطح نظریه حكومت و معیارهای سازماندهی حكمرانی مبتنی بر نظام های انتخابهاتی )3
شناخت نظام های انتخاباتی و مقایسه آن با نظام های غیرانتخاباتی  )4سنجش انتقادی نظام انتخاباتی در ایران
روشهای تدریس و نحوه ارائه درس
 .1هر جلسه كالسی از یک محور كلیدی تشكیل خواهد شد.
 .2در ابتدای جلسه نمودار كلی درس ترسیم خواهد شد و سپس كالس در قال گفتگو ،پرسش و پاسخ  ،و با مشاركت دانشجویان ادامه
خواهد یافت.
 .3مشاركت دانشجویان در مباحث كالسی و ارایه سمینار ركن اصلی در تدریس خواهد بود.
بروندادهای یادگیری درس ،در پایان این درس دانشجویان میتوانند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

آشنایی با مفاهیم كلیدی مرتبط با حوزه عمومی و نظام انتخابات :قدرت ،اقتدار ،دولت ،حكومت ،دموكراسی و سیستم های انتخاباتی؛
آشنایی با انواع نظام های سیاسی از منظر جامعه شناختی
آشنایی با بنیان های اقتدار :روایت فلسفی و جامعه شناختی
آشنایی با نظریه "دولت" و "حكومت" در جمهوری گرایی ؛
آشنایی با روایت های مختلف از دموكراسی
حقوق بشر ،شهروندی  ،دموكراسی و نظام های انتخاباتی
آشنایی با سیستم های انتخاباتی :تعاریف ،اهمیت ،معیارهای طراحی و نسبت آن با چارچوب های نهادی
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 .8شناخت تفاوت های نظام های دموكراتیک از غیردموكراتیک
 .9آشنایی با اقتصاد سیاسی نظام انتخابات؛
 .10آشنایی با سیستم انتخابات در ایران و جهان  :عناصر سازنده ،محدودیت ها و ضعف ها
فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
منبع

جلسه
جلسه 1
جلسه 2

تاریخ
99/08/20
99/08/27

موضوع /موضوعات مورد بحث
كلیات
بررسی مفاهیم كلیدی سیاست و نظام انتخابات

جلسه 3

99/09/04

قدرت سیاسی ،دولت و انواع نظام های سیاسی :منظرجامعه شناختی

جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6

99/09/11
99/09/18
99/09/25

نظریه دولت و حكومت جمهوری خواهانه
نظریه دولت و حكومت جمهوری خواهانه
حكمرانی سنتی و دموكراسی

جلسه 7

99/10/02

نظریه حاكمیت قانون و بررسی نظریه تفكیک قوا

جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15

99/10/09
99/10/16
99/10/23
99/10/30
99/10/07
99/10/14
99/10/21
99/10/28

آشنایی با سیستم های انتخاباتی
آشنایی با سیستم های انتخاباتی
مقاالت
مقاالت
مقاالت
بررسی مقایسه ای نظام های انتخاباتی در ایران
بررسی مقایسه ای نظام های انتخاباتی در ایران و جهان :آمریكا و بریتانیا
مرور مطال و آزمون

كتاب مبانی جامعه شناسی سیاسی ص
 23تا 58؛ كتاب دانشنامه نظام های
انتخاباتی تا ص 50؛
كتاب مبانی جامعه شناسی سیاسی
دورماگن ص  59تا 117؛
كتاب جمهوری خواهی ،از ص 1تا 45
كتاب جمهوری خواهی ،از ص 1تا 45
فقه و سیاست در ایران معاصر،ج  2از
 424-479؛ همچنین ،گونه شناسی
فكری سیاسی حوزه علمیه از -249
277
مقاله خانم شجاعیان و مقاله سید
محمد طباطبایی
كتاب دانشنامه نظام های انتخاباتی
كتاب دانشنامه نظام های انتخاباتی

نحوه ارزشیابی
موارد سنجش
 )1كوئیز
 )2سمینار
 )3پایان ترم

زمان برگزاری از نمره نهایی
10
5
5

توضیحات

سمینار
سمینار
سمینار
سمینار
سمینار
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نکات مورد توجه دانشجویان ،ارزشها و خطمشی درس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

هدف كالس افزایش شناخت دانشجویان از نظام های انتخاباتی از منظری جامعه شناختی و فلسفی است.
مطالعه موضوع ات درسی پیش از كالس یكی از شروط موفقیت در شناخت عمیق مطال درسی است.
شناخت واقعی بدون مشاركت در مباحث كالسی ،به چالش كشیدن مفروضات متعارف و نگریستن به موضوع از منظرهای متفاوت ممكن
نخواهد شد.
مطال طرح شده در كالس ضرورتا" دیدگاههای شخصی استاد نبوده ،بیان دیدگاههای متعارض با هدف شكل گیری گفتگوهای چالشی
و به پرسش كشیدن دیدگاه های متعارف و مشهور  ،برای رسیدن به افق های جدید تر است.
رعایت ادب و اخالق در مباحث كالسی ،آمادگی برای شنیدن سخنان متفاوت با عقاید شخصی و پاسخ دهی به دیدگاه ها و پرسش های
دیگران در چارچوب زبانی علمی و آكادمیک از شروط برگزاری مناس كالس می باشد.
یكی از راهكارهای بهبود فرآیند یادگیری ارایه بازخورد در مورد روند علمی و مدیریتی كالس به استاد است .استاد از بازخوردهای
دانشجویان استق بال كرده ،در حد توان دیدگاه های دانشجویان را در روند كالس در طول ترم اعمال خواهم كرد.
پاسخ دهی به سوال های شخصی دانشجویان در مورد محتوی درس یكی از بخش های ضروری فرآیند یادگیری است .پس از اتمام
درس ،دانشجویان می توانند سوال های شخصی خود را با استاد در میان بگذارند.
عالوه بر گفتگوی حضوری ،دانشجویان می توانند از طریق ایمیل و پیام رسان سوال های خود را با استاد در میان گذارند .پاسخ ها از
طریق ایمیل یا پیام رسان ،و در صورت عمومیت داشتن در كالس پاسخ داده خواهد شد.
فهرست منابع اصلی و مکمل درس

 .1اصلی:
 .1.1مبانی جامعه شناسی سیاسی ،ژان-ایو دورماگن ،دانیل موشار ،ترجمه عبدالحسین نیک گهر ،تهران ،آگه.
 .1.2دانشنامه نظام های انتخاباتی ،آندرو رینولدز ،بن رایلی ،آندرو الیس ،تهران ،پژوهشكده مطالعات راهبردی.1399 ،
 .1.3جمهوری خواهی ،مائوریتسیو ویرولی ،ترجمه ی حسن افشار ،تهران ،نشر مركز.1394 ،
 .1.4مقاله "مولفه های اصل حاكمیت قانون در پرتو تعریف سازمان ملل متحد" ،دكتر خدیجه شجاعیان،جستارهای حقوق عمومی ،سال اول،
زمستان  ،1396شماره 3
 .1.5مقاله "نظریه تفكیک قوا و سازماندهی" ،سید محمد طباطبایی،فصلنامه دولت پژوهشی ،مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی ،سال سوم،
شماره  ،12زمستان .1396

 .1.6گونه شناسی فكری سیاسی حوزه علمیه قم ،عبدالوهاب فراتی ،قم ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.1395 ،
 .1.7فقه و سیاست در ایران معاصر ،داود فیرحی ،تهران ،نشر نی ،1393 ،ج .2
 .1.8مقاالت فدرالیست ها
https://tavaana.org/sites/default/files/Tavana%2012%20-%2005.pdf
 .1.9مقاله تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان ،دكتر سید محمد هاشمی و اعظم عدالت جو؛
http://alr.iauctb.ac.ir/article_510742_dea42ee3b163b37f4ad0b0de78ce9d27.pdf

تطبیق انتخابات پار ی
ی
ی
حسی پور
لمان ایران و انگلستان" ،فاطمه
 .1.10مقاله "برریس

https://www.magiran.com/paper/1927676

 .1.11مقاله "مدیریت انتخابات در ایران؛ كیفیت و ارزیابی اجرا" ،نوراله قیصری و دیگران ،فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست ،سال چهارم،
شماره  ،13تابستان ( 1394شماره پیاپی )43
https://qpss.atu.ac.ir/article_1501_4cd1004b22285259c6917999113e2bd4.pdf

.1.12
 .2مکمل:
 .2.1جامعه شناسی سیاسی معاصر ،كیت نش ،ترجمه محمد تقی دلفروز ،تهران ،كویر.1378 ،
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 .2.2رژیم های غیر دموكراتیک ،پل بروكر،علیرضا سمیعی اصفهانی ،تهران ،نشركویر.
 .2.3جغرافیای انتخابات :بنیادها ،مفاهیم و رویكردها،مراد كاویانیراد ،مصی قرهبیگی ،تهران ،پژوهشكده مطالعات راهبردی.1397 ،
 .2.4نظامهای انتخاباتی ،داگالس ایمی ،ترجمه مسلم آقایی طوق،اعظم عدالت جو،تهران ،انتشارات دانشكده علوم قضائی و خدمات اداری قوه
قضائیه.
 .2.5انتخاب عمومی :تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی از دیكتاتوری تا دموكراسی ،دنیس سی مولر ،تهران ،انتشارات نورعلم.1395 ،
 .2.6مبانی حقوق عمومی ،مارتین الگلین ،ترجمه محمد راسخ ،نشرنی.
 .2.7مفهوم قانون ،هربرت هارت ،ترجمه محمد راسخ ،تهران ،نشر نی.
 .2.8فساد و مقبولیت قانون از منظر جامعه شناسی حقوق ،آزاده چلبی ،نشرنی.
 .2.9درآمدی بر فلسفه قانون؛ آرش نراقی
http://arashnaraghi.org/wp/?p=614

 .2.10قانون اساسی مشروطیت ایران
https://bit.ly/2JYZO4I
https://bit.ly/36rU8aU

.2.11قوانین انتخاباتی دوره پهلوی
https://bit.ly/3kuWyuH
https://bit.ly/2IsCmg2

.2.12قوانین اساسی و انتخاباتی ایران :دوره جمهوری اسالمی
https://bit.ly/2IsCmg2
https://bit.ly/3nkAvsk

.2.13قوانین اساسی و انتخاباتی بریتانیا
https://bit.ly/3prgTVk
 .2.14قوانین اساسی و انتخاباتی آمریکا

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132262
https://bit.ly/3eXqwWK
https://www.magiran.com/article/3459690

