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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the principles of political participation in the 

Islamic Republic of Iran. To this aim, descriptive analysis method was used to analyze the 

theoretical perceptions in this regard and practical challenges created due to the variety of 

principles affecting political participation and also lack of common theoretical agreement 

over the role of people and social forces in the political procedures in the Islamic Republic 

of Iran as well as the resolutions to leave this challenge behind. The results showed that 

lack of common theoretical agreement over the principles of political participation, various 

perceptions about public participation, and dividing the society into contradictory sections 

has created a sort of theoretical challenge paving the ground for practical difficulties and 

obstacles in the procedure of development. To get out of this predicament, some democratic 

strategies are proposed such as persuasive open dialogue, institutionalized participation of 

people, and competition among civil organizations.  
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 چکیده

تحلیلی،  -هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی
لی ایجاد شده به دلیل تعدد مبانی مشارکت سیاسی و فقدان اجماع نظری مشترك درباره نقش مردم های عم های نظری و چالش برداشت

ها نشان داد که  رفت از آن بررسی شد. یافته های برون حل و نیروهای اجتماعی در فرآیند سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران، و راه
های  ها درباره مشارکت افراد و نهادها و سپس تجزیه جامعه به وفاداری گرشفقدان اجماع نظری درباره مبانی مشارکت سیاسی و تعدد ن

است. برای حل این  های عملی ایجاد کرده و سبب بروز موانعی در روند توسعه شده  متضاد، نوعی چالش نظری و بستری برای چالش
 شود. ت نهادهای مدنی پیشنهاد میمشکل، راهکارهای دموکراتیک مانند گفتگوی آزاد اقناعی، مشارکت نهادمند و رقاب

 

 مشارکت سیاسی، انتخابات، جمهوری اسالمی ایران، احزاب سیاسی، زندگی سیاسی. های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

شوند و خواهان مشارکت  نیروهای جدید در فرآیند نوسازی، وارد عرصه مشارکت سیاسی می

مانند شسترش حق رأی، انتخابات آزاد و  های مشارکت، در حکومت هستند. اشر نظا،م سیاسی کانال

ها برای نیل به توسعه  های سیاسی )توسعه سیاسی( را فراهم کند، فرصت فعالیت احزاب و شروه

حل در جمهوری اسالمی ایران، در دوران پس از انقالب نیز  ایجاد می شوند. ضروری است این راه

ته شود. در این پژوهش، دیدشاه دو مورد تحلیل و بررسی قرار شرفته و موانع توسعه برداش

ی دینی سنتی و نوشرا پیرامون مبانی مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران، مورد  اندیشه

های سیاسی و  شیری ها در تصمیم بررسی قرار شرفته و موانع مشارکت افراد، احزاب و شروه

 شیرد.  می مشارکت در قدرت، از حیث تئوریک و عملی مورد نقد و ارزیابی قرار

ها  فقدان اجماع نظر درباره مشارکت مرد،م و نهادهای اجتماعی در نظا،م سیاسی و تعدد نگرش

های عملی در جمهوری اسالمی  درباره مشارکت افراد، نوعی چالش نظری و بستری برای چالش

ند، فراهم کرده است. برای حل این مشکل، راهکارهایی مانند شفتگوی آزاد اقناعی، مشارکت نهادم

 شود.  رقابت نهادهای مدنی و نظایر آن پیشنهاد می

شیرد.  تحلیلی بهره می -پژوهش حاضر از حیث نوع روش پژوهش، از روش تحقیق توصیفی

تواند برای پژوهشگران و محققان انقالب اسالمی مفید  تحقیق در این موضوع از حیث نظری می

تواند  وع هموار کند و از حیث عملی، میهای بیشتر در این موض باشد و زمینه را برای پژوهش

هایی را برای  حل های عملی نظا،م جمهوری اسالمی، راه ها و چالش ضمن برشمردن برخی آسیب

شناسی انقالب اسالمی، یکی از  رفع آنها ارائه نماید. نوآوری این پژوهش در آن است که با آسیب

یابی کرده و  شوند، ریشه اجه میموانع مهمی که کشورهای مختلف در مسیر توسعه با آن مو

 هایی برای رفع آن ارائه نماید. حل راه

 . ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش2

 14مشارکت مرد،م در ایران از طریق انتخابات، به صورت رسمی، با فرمان مشروطیت در تاریخ 

مشارکت (. با فرمان مظفرالدین شاه، 111: ص1922وارد ادبیات سیاسی شد )مدنی،  1021مرداد 
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مرد،م در حکومت از طریق انتخابات، وارد ادبیات سیاسی ایران شد و می طلبید اندیشمندان 

سنجی  مسلمان، تبیینی دینی برای آن ارائه کنند. اکثر عالمان دینی درشیر در مشروطه، درباره امکان

ر نظا،م مشارکت سیاسی در تفکر دینی، با این سؤال اساسی مواجه شدند که آیا مشارکت مرد،م د

 اسالمی، حجیت دینی دارد یا خیر؟ 

ی دین و مشارکت سیاسی، از سوی نیروهای درشیر  های فکری برای تبیین رابطه نخستین تالش

ی دینی در بین عالمان مشروطه بوجود آمد؛ شیخ  در انقالب مشروطه انجا،م شد و دو نوع اندیشه

کومت را برنتافته و آن را از وظایف اهلل نوری و سیدعبدالحسین الری، مشارکت مرد،م در ح فضل

 (. 422و  920، 114: ص19۳2نژاد،  دانستند )زرشریفقها می

را « عقالی مملکت»در مقابل، شیخ محمداسماعیل محالتی معتقد بود فقها باید مشارکت 

تنبیه االمه و تنزیه »(. سیدمحمدحسین نائینی، با نگارش کتاب 42۳: ص19۳2 نژاد، بپذیرند )زرشری

 (. 42: ص1920بر امکان مشارکت مرد،م در حکومت صحّه شذاشت )نائینی غروی، « ملهال

سنجی مشارکت سیاسی، بعد از شکست  ها درباره امکان دینیِ عالمان حوزه این شفتگوهای درون

ی عالمان مشروطه  مشروطه به فراموشی سپرده شد. جمهوری اسالمی، وارثِ مباحث حل نشده

 در این زمینه را بازتولید کرد. ی دینی شد و دو اندیشه

است. مرتضی  ها و مقاالت متنوعی نوشته شده  درباره مبانی مشارکت مرد،م در حکومت، کتاب

مطهری در برخی آثار خود، مشارکت در حکومت را از حقوق فطری افراد دانسته و مخالفت با آن 

  فیرحی در آثار خود سعی(. داود 109، ص1: ج19۳۳است )مطهری،  را جمود فکری قلمداد کرده 

حسین نائینی پیرامون مبانی  ی مباحث عالمان مشروطه، دیدشاه محمد کرده است که در ادامه

مشارکت سیاسی را تبیین کرده و امکان آن را با توجه به نظارت بیرونی، مالیات و حقوق نوعیه 

یدشاه مخالفین ( و با طرح و نقد د492و  002، 1۳4، 140الف: ص1914توضیح دهد )فیرحی، 

: 1910حقوق مرد،م در حکومت، از مشارکت سیاسی بر طبق فقه شیعه، دفاع نماید )فیرحی، 

(، 111: ص1920(. در طرف مقابل، در آثار محمد مؤمن )مؤمن قمی، 44۳: ص1910؛ 404ص

: 19۳۳( و مصباح یزدی )مصباح یزدی، 1۳9-1۳0: ص1902عبداهلل جوادی آملی )جوادی آملی، 

ا توجه به تفسیر آنان از متون فقهی، آنها تصدی حکومت را منحصر در فقیه حاکم، ( ب21-24ص

دانند. مصباح یزدی،  کننده نمی دانسته و امکان مشارکت مرد،م در حکومت را به عنوان امری تعیین
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حقوق و »(، 110، ص0: ج19۳2)مصباح یزدی، « نظریه سیاسى اسال،م»مخصوصاً در سه کتاب 

« سلسله مباحث اسال،م، سیاست و حکومت»( و 911: ص19۳۳صباح یزدی، )م« سیاست در قرآن

(، حاکمیت را از شئون ربوبیت دانسته و در عصر غیبت، از 10، ص9: ج19۳2)مصباح یزدی، 

 داند.  وظایف فقها می

دینی سنتی و نوشرا پیرامون مشارکت مرد،م در   های با توجه به منابع موجود، دیدشاه اندیشه

 شیرند.  ها، در دو طرفِ نفی و اثبات قرار می ده است که این دیدشاهحکومت بیان ش

 . مباحث نظری و مفهومی0

 خیز  های مسألههای نظری و حوزه . چالش0-1

های مختلف علو،م سیاسی، مخصوصاً در  خیز در حوزه های مسأله ها و حوزه بحث چالش

 4و هابرماس 9پای 0بایندر، 1موند،موضوع نوسازی و توسعه سیاسی، از سوی دانشمندانی مانند آل

ها در مسیر توسعه از شش بحران، هویت، مشروعیت، مشارکت،   است، یعنی کشور مطرح شده

 کنند. پذیری، توزیع و ادغا،م اجتماعی عبور می رسوخ

های  خیز )مشارکت مرد،م و شروه بحران، وضعیتی است که در آن مشکلی در حوزه مسأله

زاده،  اعضای جامعه نسبت به نظا،م سیاسی نارضایتی داشته باشند )سیفسیاسی( بوجود آید، یعنی 

( که در این صورت، الز،م است نوسازی حکومتی و نهادسازی انجا،م شود و این 1۳1: ص19۳1

هنگامی است که نخبگان، در خطر از دست دادن موقعیت خود نباشند و جامعه نیز شانس بقا 

 (.1۳0: ص19۳1زاده،  داشته باشد )سیف

از دیدشاه آلموند و همکاران وی، منشاء آن، یا در ذات هر نظا،م سیاسی و یا در عوامل محیطی 

منصبان، تغییرات ساختاری و محیطی  طلبد از سوی صاحب المللی( نهفته است و می بین -)داخلی

                                                           

1. Gabriel A. Almond 

2. Leonard Binder 

3. Lucian Pye 

4. Jürgen Habermas 
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 به« هابرماس»ها رفع شده و یا به قول  برای عد،م تقارن موجود انجا،م شود که در آن صورت، بحران

)بوروکراسی، حزب،  1ای از نهادسازی تواند پیوست شسترده های رفع آن، می حل افتد. راه تأخیر می

های تحولی و  های مقطعی، ایمان به علم و راه تأسیس پارلمان، اصالح قوانین انتخاباتی(، دستکاری

: 19۳1زاده،   ها، باشد )سیف نیز اقداماتی مانند نقش رهبری )به نظر لوسین پای( در رفع بحران

 (.1۳1ص

 های مشارکت . چالش0-2

شود، زیرا  ی بازی سیاسی ناشی می ، از سیالن نیروهای جدید در صحنه0های مشارکت چالش
های  ها را به دنبال دارد. احزاب و شروه افزایش شمار بازیگران سیاسی، ناشزیر یک سری تنش

تند که روابط سیاسی جدیدی را شوند، دارای تقاضاهایی هس سیاسی جدیدی که وارد جامعه می
نفوذ و احزاب مربوط  های ذی طلبد. این مشکل به مشارکت خودجوش و یا اجباری افراد، شروه می
: 19۳0شود. یک دولت باید بتواند با شسترش حق رأی همگانی، به این بحران پایان دهد )بدیع،  می
سازی    تحزّب سیاسی و زمینه (. لوسین پای معتقد است، این مشکل با استقرار دمکراسی،00ص

شیری امور مختلف  ها در تصمیم  ها در زندشی سیاسی و مشارکت آن   برای فعالیت احزاب و شروه
 (.022: ص1922شود )پای،    مربوط به منافع عامه، حل می

ی سیاسی بسیار مهم است، یعنی  های مشارکت، در علم سیاست و در ذیل توسعه حل چالش

تأسیس کرد. « دولت ملی»مشارکت معقول و نهادمند را فراهم کرده و براساس آن،  توان چگونه می

توسعه  اند، توفیق بیشتری برای شذر از موانع دیگر کشورهایی که در جهت رفع آن موفق بوده

 خواهند داشت.

 . اندیشه دینی سنتی و نوگرا0-0

مشارکت سیاسی بررسی  ی دینی سنتی و نوشرا درباره در این پژوهش، دیدشاه دو اندیشه 

 شود. خواهد شد. از این رو، ابتدا این دو مفهو،م تشریح می

                                                           

1  . institutionalization 

2. Participation crisis 
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های جدید   ی دینی سنتی در این پژوهش، تفکری است که در مواجهه با پدیده مراد از اندیشه 

دهد و دستاوردهای   و مدرن، فهم و اندیشه خود از متون دینی را معیار در نظریه و عمل قرار می

های   پذیرد. از نگاه این اندیشه، آموزه ی سیاست نمی رن را به لحاظ نظری، در حوزهعقالنیت مد

 تواند زندشی سیاسی انسان را در دنیای مدرن اداره کند.   دینی به دلیل جامع و کامل بودن، می

کند، ولی از حیث   این اندیشه، اشرچه از اصطالحات مدرن سیاسی به لحاظ شکلی استفاده می

جانبه، داشته و اعتبار مشارکت  تابند. اعتقاد به ساخت قدرت یک مدلوالت آنها را برنمیمفهومی، 

داند. دین در نگاه این اندیشه، یک امر جامع و کامل  می« کارآمدی»سیاسی مرد،م را به صورت 

: 1909شود )جنتی،  خواهد زندشی بشر را اداره بکند، شامل می است و کل یک نظا،م را که می

 (. 19ص

 ای است که از نهاد، دین و برخی دستاوردهای ی دینی نوشرا، آن اندیشه اد از اندیشهمر

های سیاسی دین و   شیرد و در جستجوی تلفیق آموزه مدرنیته، در مناسبات سیاسی بهره می

 تاریخی از متون دینی مانند قرآن -باشد. این تفکر، دریافتی تجربی  دستاوردهای سیاسی مدرن می

پذیرد )ملکی،  ی دولت می ارد و وجوهی از دستاوردهای عقالنیت مدرن را در حوزهو روایات د

 (.20: ص191۳

 . مشارکت سیاسی0-4

در این  1«رابرت دال»های مختلف تعریف شده است، اما تعریف  مشارکت سیاسی به شکل

 زمینه چنین است: 

عمال تعریف کرد که ها و اَ ای از فعالیت توان به عنوان مجموعه مشارکت سیاسی را می»

« شهروندان به وسیله آن اَعمال، در جستجوی نفوذ یا حمایت از حکومت یا سیاست خاصی هستند

(Milbrath, 1997: P.2این تعریف، جنبه .) داند. ی عا،م دارد و مشارکت را فراتر از رقابت و نفوذ می 

خود، برای دخالت در  مندی افراد جامعه از حق   مشارکت سیاسی، عبارت است از میزان بهره

 های سیاسی که این میزان برای افراد مختلف، متفاوت است. شیری    مسائل و تصمیم

                                                           

1. Robert Dahl 
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 . احزاب سیاسی 0-5

ی سیاسی، مشارکت نهادهای مدنی در ساختار سیاسی است. در  های توسعه یکی از شاخصه

آشکار و از طریق ها برای کسب قدرت، به صورت  ی احزاب و شروه یافته، مبارزه جوامع توسعه

 دموکراسی )انتخابات( است. 

حزب، یعنی شروهی از افراد جامعه که دارای اصول و اهداف مشترك بوده، در سازمانی به نا،م 

ها در کل کشور با یکدیگر ارتباط دارند و برای رسیدن به  متشکل شده و از طریق شعبه« حزب»

های متعددی  . احزاب دارای کارویژه(41: ص1911نژاد،  کنند )محمدی قدرت سیاسی تالش می

ها برای مشارکت سیاسی،  رسانی، آموزش توده مانند شکل دادن به افکار عمومی، اطالع

 (.۳2: ص1922زاده،  دهندشان هستند )نقیب دهی به رأی پذیری و جهت جامعه

 های مشارکت سیاسی گیری چالش . عوامل شکل0-6

سیاسی از متون دینی مانند قرآن کریم، روایات ی  پس از انقالب اسالمی، دو نوع اندیشه

های اما،م خمینی و قانون اساسی، درباره مبانی مشارکت در حکومت و   معصومین)ع(، اندیشه

سازی مشترك، سبب بروز مشکالت عملی شده  است و فقدان شفتمان احزاب سیاسی بوجود آمده 

 است. 

ی مهم مشارکت سیاسی، یعنی  ه شاخصهها و تفسیرها درباره س در این بخش، به تعدد نگرش

حق مرد،م در زندشی سیاسی، انتخابات و آرای اکثریت و احزاب سیاسی، در بین طرفداران دو 

 شیرد. ی دینی پرداخته شده و مبانی نظری آنان مورد بررسی قرار می اندیشه

 . حق مردم در زندگی سیاسی0-6-1

حق انسان در ترسیم حیات سیاسی های مهم در مشارکت سیاسی، پذیرش  یکی از شاخص

ی دینی سنتی از متون مذهبی، انسان، هستی خود را از  خویش است. در برداشت حامیان اندیشه

( و مرد،م به عنوان بنده و مکلف در حیات سیاسی، تابع 19: ص1909کند )جنتی،  خداوند أخذ می

تی دخالت کنند )یزدی، شارع مقدس و منصوبان از سوی او بوده و حق ندارند در مسائل حکوم

باشد. در  (، آنچه که مرد،م به آن رأى دهند، حق نبوده و حاکم موظف به اجراى آن نمى0: ص19۳0

تواند مخترع حق باشد. فقیه حاکم، رأى مرد،م را با حق  اسال،م، رأى مرد،م و حتى رأى قاطع نیز نمى



 191 مبانی مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

وده و امری مطلق است سنجد و نه حق را با رأى مرد،م. در اسال،م، حق از سوی خداوند ب مى

 (.01: ص19۳۳)مصباح یزدی، 

دهد، این رأی، جایز است و وقتی رهبری این کار  اشر فقیه حاکم، به مرد،م، حق رأی دادن را می

( 111: ص1920سازد، این رأی حرا،م است. )مومن قمی،  داند و یا محدود می را به مصلحت نمی

 (.1: ص1922تمامی حق هستند )یزدی، شوند حامل  افرادی که از سوی خداوند منصوب می

های مدرن، خوب و بد تابع خواست مرد،م است ولی در اسال،م، حق تابع  در دموکراسی

شود )مصباح یزدى،  خواست مرد،م نیست. جمهوریت در این الگو، منحل در اسالمیت نظا،م می

 (.919: ص19۳۳

د و رأی مرد،م فقط در یاب در این الگو، حاکم جامعه براساس حق الهی به حکومت دست می

(. مرد،م براساس وظیفه 1: ص1922ی بکارشیری و استیفای این حق، تأثیرشذار است )یزدی،  زمینه

(. 1۳: ص19۳2دینی مکلفند حاکم دینی را در پیشبرد مقاصد و اهدافش یاری کنند )مؤمن قمی، 

کند و  ت میآرای اکثریت مرد،م، کاشف از حق هم نیست، زیرا شاهی رأی اقلیت به حق اصاب

سنجد نه حق را با رأی مرد،م.  رود و ثانیاً، حاکم دینی رأی مرد،م را با حق می اکثریت به خطا می

تنها نقشی که میثاق مرد،م راجع به والیت امر دارد، انشای تعهد و تثبیت اعتراف به آن سِمت 

معنای میثاق  مجعول، از طرف خداوند خواهد بود و معنای جمهوری اسالمی هم در این الگو، به

(. در نتیجه، در نگرش طرفداران 1۳9-1۳0: ص1902های مرد،م است )جوادی آملی،  توده

 ی دینی سنتی، حقوق وجود دارد ولی از نوع تکلیف است. اندیشه

ها در عین آنکه در برابر  ی دینی نوشرا از متون دینی، انسان در برداشت طرفداران اندیشه

حق  ( و با این ذی422، ص1: ج1904حق هم هستند )بهشتی،  یخداوند مکلّف هستند، همچنین ذ

(. 14: ص19۳2شوند )خاتمی، ب های سیاسی وارد می بودن، در تأسیس نهادهای سیاسی و آزادی

 ؟ حق بودن انسان و اعتقادات دینی جمع کرد توان بین ذی چگونه می

بیعیِ ناشی از فطرت در نگاه آنان، مشارکت در حکومت و تعیین سرنوشت سیاسی، از حقوق ط

(. اشرچه 041ق: ص1429باشد )مطهری،  و طبیعت بوده و اعتبار آنها، تابع وضع و قرارداد نمی

بحث حق، به طور مشترك در بین طرفداران این اندیشه مطرح شده است، اما برخی از آنها آزادی 

ق: 1429کند )مطهری، نظر  تواند از آن صرف دانند که انسان نمی ای خاص، فوق حق می را به شونه
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 (.1۳1ص 

اند که  های کلیدی دموکراسی هستند، از اموری از دیدشاه آنان، آزادی و برابری که از ویژشی

توان آنها را محدود کرد. اشر این امور از جنس حقوق  حق نیستند، بلکه فوق حق هستند، زیرا نمی

( 11۳، ص1: ج19۳4تند )مطهری، شوند که وجود داش االمری می های نفسی هم باشند، دارای مالك

شوند. مرد،م حق دارند در سرنوشت خودشان دخالت کنند، چه  و به وسیله عقل و شرع درك می

های شورا،  انتخاب بکنند و چه انتخاب بشوند، چه نماینده مجلس انتخاب کنند و چه نماینده

ن دیدشاه، ایجاد تقابل (. در ای19: ص1921کس حق ندارد این حق را از مرد،م بگیرد )خاتمی،  هیچ

شود )مطهری،  میان حق خدا و حق مرد،م، موجب شریزان کردن مرد،م از مذهب و دین می

 (.102-111الف: ص1901

های  ها، استدالل شذاری درباره حق مرد،م در حکومت یعنی انتخاب حاکمان سیاسی و سیاست

ی عقال،  (، سیره029، ص0ج :19۳2دینی اقامه شده است؛ مانند عقل )منتظری،  دینی و برون درون

استدالل به آیات قرآن در امر حکومت، مورد خطاب واقع شدن مرد،م در مسائل اجتماعی در آیات 

(، استدالل به روایات 94الف: ص1922و روایات، بیان تکالیف اجتماعی در متون دینی )خاتمی، 

ی تاریخی  ( و تجربهی عملی رسول خدا)ص( و ائمه معصومین)ع معصومین)ع(، استدالل به سیره

ی دینی نوشرا، تأسیس دولت مبتنی بر بسط قلمرو  در دموکراسی. در نتیجه، در نظر حامیان اندیشه

 حقوق است.

ها و مبانی مذهبی درباره حق مرد،م در زندشی  های مختلف از ارزش ها و دیدشاه وجود برداشت

شود.  هایی می جر به بروز تنشی عمل سیاسی هم من های نظری، در عرصه سیاسی، عالوه بر چالش

 شردد. های رسیدن به مناصب قدرت، موجب بحران می تعدد راه

 . اعتبار آراء اکثریت و انتخابات0-6-2

ی دینی سنتی، مرد،م، در انتخابات هیچ مشروعیتی به حکومت  از نظر طرفداران اندیشه

شزینند  سان دینی )خبرشان( را برمیکنند، یعنی کارشنا دهند و تنها با رأی خود به بیّنه رجوع می نمی

 (.01: ص19۳۳تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد )مصباح یزدی، 

در نگاه آنان، رأى اکثریت مرد،م، اوالً، کاشف از حق نیست، بلکه شاهى رأى اقلیت به حق 
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سنجد و نه حق را با  مى روند، ثانیاً، حاکم، رأى مرد،م را با حق کند و اکثریت به خطا مى اصابت مى

رأى مرد،م، یعنى مالك صحت رأى در اسال،م، اصابت به حق است. انتخابات به معنای مراجعه به 

، مشروعیت نظا،م سیاسی  آورد تا با از بین رفتن آن شاه مشروعیتی برای حکومت نمی آراء مرد،م، هیچ

 (.90-0۳: ص 19۳۳هم از بین برود )مصباح یزدی، 

یابد و رأی مرد،م فقط در   اکم جامعه براساس حق الهی به حکومت دست میدر این دیدشاه، ح

(. مرد،م براساس وظیفه 1: ص1922ی بکارشیری و استیفای این حق، تأثیرشذار است )یزدی،  زمینه

دینی موظفند حاکم دینی را در پیشبرد مقاصد و اهدافش یاری کنند. معنای جمهوری اسالمی در 

 (.1۳9-1۳0: ص1902های مرد،م است )جوادی آملی،  یثاق تودهاین شفتمان، به معنای م

کند. انتخابات و  در این نگرش، انتخابات و آراء اکثریت، ولی فقیه را در امورش محدود نمی

)مؤمن قمی،  آراء اکثریت، در انتخاب متصدیان کشور، تنها با پذیرش حاکم شرعی معتبر است 

 (.111: ص1920

کند. در  شود و چیزی بر حاکمان الزا،م نمی ن، تکلیف دینی تلقی میمشارکت سیاسی در نظر آنا

دانند  شود و مرد،م وظیفه دینی خود می نتیجه، انتخابات و آراء اکثریت، سبب کارآمدی حکومت می

 که به حاکم اسالمی رأی دهند.

دانند  طرفداران نوشرایی دینی، انتخابات و آراء اکثریت را بهترین شیوه برای اداره کشور می

کنند. از  دینی استناد می دینی و برون ( و برای اثبات آن، به دالیل درون1-۳، ص0: ج1921)ایازی، 

 نگاه آنان، حاکمیت خدا با حاکمیت انسان منافات ندارد.

انتخابات، شیوه و راهی بشری برای استقرار نظامی سیاسی است که مشروعیت و کارآیی خود 

(. حکومت دموکراتیک، حکومت عقل جمعی است 114ب: ص19۳2شیرد )خاتمی،  را از مرد،م می

(. دموکراسی، 901، ص0: ج19۳2 آید )منتظری، ها با آراء اکثریت بدست می شیری و در آن، تصمیم

تواند دارای محتواهای  انسانی است و می اختصاص به فرهنگ و تمدن خاصی ندارد و امری

 (.114ص ب:1922 متفاوت و احیاناً متضاد باشد )خاتمی،

هایی انتخابات و آراء اکثریت مرد،م  طرفداران الگوی نوشرایی دینی، از طریق شواهد و استدالل

دهند.  های غیردموکراتیک ترجیح می های دموکراتیک را معیار قرار داده و بر حکومت در حکومت

ستدالل به ها و شواهد آنان بدین شرح است: التزا،م به حق مرد،م و دموکراسی، ا برخی از استدالل
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 ، سیره عقال و لزو،م نظارت بر قدرت. «اوفوا بالعقود»آیات قرآن مانند آیه 

ی انتخاب  در شفتمان دموکراتیک دینی، مسئوالن کشور و از جمله ولی فقیه، چه بنابر نظریه

ی اکثریت  (، به وسیله0۳: ص1902( و یا نظارت )مطهری، 41: ص1909آبادی،  )صالحی نجف

های انقالبی کشور درباره انتخابات و  های متضاد بین شفتمان شوند. وجود دیدشاه مرد،م انتخاب می

ی عمل سیاسی  آراء اکثریت و فقدان اجماع مشترك در این زمینه، باعث بروز چالش در حوزه

 شود. می

 . احزاب سیاسی 0-6-0

کسب  آمیز ی مسالمت های سیاسی و اعتقاد به نقش آنها در مبارزه پذیرش احزاب و شروه

های مشارکتی  ی ورود بازیگران جدید به سیاست را فراهم کرده و از چالش تواند زمینه قدرت، می

 جلوشیری نماید. 

ی دینی سنتی، هدف، یکپارچگی و یکنواختی و عد،م تشتّت و پراکندشی  در نظر حامیان اندیشه

دانستند )واعظی،  ىو جمع شدن حول محور والیت است و اما،م خمینى نیز همین الگو را مطلوب م

کنند و جامعه مدنی را از آن حیث که با تقویت  اهلل می (. آنان مرد،م را دعوت به حبل49: ص19۳۳

شود، با وحدت اسالمی مطلوب در اسال،م  احزاب سیاسی، باعث تفرقه و تشدید اختالفات می

 (.14، ص0: ج19۳2دانند )مصباح یزدی،  منافی می

های جامعه برابری وجود دارد که این برابری مورد  فراد و شروههمچنین، در جامعه مدنی بین ا

(. اصل بر وحدت و اتحاد است و جامعه مدنی 14، ص0: ج19۳2پذیرش نیست )مصباح یزدی، 

شود. همچنین، احزاب سیاسی را  پذیرد، نفی می ها را می ها و شروه از آنجا که تنوع و تکثر ارزش

را « های مذهبی هیأت»پذیرند و به جای آن، تشکیل  ، نمیهای غربی است ی دموکراسی که تجربه

 (. 001-004: ص 19۳2کنند )مصباح یزدی،  پیشنهاد می

طلبی و تالش برای  از نظر طرفداران این دیدشاه، احزاب سیاسی دارای معایبی مانند قدرت

دای کسب قدرت سیاسی، سوء استفاده از امکانات خارجی یا تبلیغات سوء، حمایت از کاندی

آل نیستند و به جای آنها  حزب به جای کاندیدای اصلح و رقابت شدید، بوده و از این رو، ایده

های الهی دارند. همچنین، مشکل تئوریک نقش  شوند که صرفاً انگیزه های مذهبی توصیه می هیأت
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ری را های بیشت احزاب سیاسی در جامعه، با حاکمیت والیت مطلقه فقیه هم بر این مسأله، دشواری

 کند.  ایجاد می

کنند  ی نوشرایی دینی، از احزاب سیاسی با عقاید متفاوت حمایت می طرفداران اندیشه

ِه »( و اشر اختالف وجود دارد بخشی از سنت الهی است 1۳: ص 1901)مطهری،  ِة اللَّ َو َلْن َتِجَد ِلُسنَّ
ها امری  ا و اختالف در برداشته (. اختالف در آراء بشر، اختالف در سلیقه09)فتح،  «َتْبِدیالً 

طلبی احزاب، عین  (. قدرت49الف: ص1922 شود با آن مبارزه کرد )خاتمی، تکوینی است و نمی

واقعیت و هویت آنهاست و امری مذمو،م نیست. احزاب اشر این هدف خود را نداشته باشند 

 (.02ب: ص1922اند )خاتمی،  بخشی از هویت خود را از دست داده

طلبی، عبارت است  ایای احزاب و جامعه مدنی، در نظر طرفداران شفتمان اصالحمحاسن و مز

(، دفاع از حقوق مرد،م در 00ب: ص 1922از: نظارت بر قدرت کارشزاران حکومتی )خاتمی، 

برابر دولت، افزایش رشد و تمرین سیاسی مرد،م، شفاف شدن ترکیب سیاسی، فکری و ذهنی 

 (.49ب: ص 1922جامعه )خاتمی، 

ی  ها در مشارکت نهادهای مدنی، موجب بروز اختالفات عملی در عرصه اختالف دیدشاه این

ی تفرقه  طلبی و وجود احزاب را مایه شود، زیرا برخی، اهداف حزب سیاسی را قدرت عمومی می

طلبی احزاب را عین حقیقت و وجود آنها را باعث تنوع، تکثر و  دانند و برخی دیگر، قدرت می

کنند. فقدان اجماع نظری پیرامون احزاب سیاسی در بین نیروهای انقالبی،  میپیشرفت محسوب 

 شود. باعث سردرشمی و اختالف و در نتیجه، ایجاد بحران مشارکت می

 تکثر مبانی نظری و تئوریک در مشارکت سیاسی 

 ی شانه های سه ی شاخصه ی سیاسی در زمینه های عمده های شفتمان با توجه به اختالف دیدشاه

ی دینی رایج جامعه،  شویم که بین دو اندیشه مشارکت سیاسی، به این نتیجه رهنمون می

شیری اجماع مشترك پیرامون مبانی مشارکت  و این اختالف، موجب شکل نظر وجود دارد اختالف

 شود.  های مشارکت سیاسی می سیاسی، نبوده و سبب چالش

،م و فقه سیاسی، اختیارات حاکم را شسترده ی دینی سنتی با توجه به مباحث کال حامیان اندیشه

دانند. حاکمیت از آنِ خداوند،  کنند و مشارکت سیاسی مرد،م را تکلیف دینی می تصور می
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ی فقهی، در دوره  ی لطف، امامت خاصه و عامه و ادله پیامبر)ص( و ائمه)ع( است و براساس قاعده

نند والیت رسول خدا)ص( و امامان است. رسد. والیت فقیه، هما الشرایط می غیبت، به فقیه جامع

ی امت، تبعیت، اطاعت و بیعت با ولی امر است. از این رو، انتخابات، الزامی برای حاکم  وظیفه

شانه، بازوان ولی فقیه هستند و تحت نظر او فعالیت  کند. در این دیدشاه، قوای سه ایجاد نمی

 (. 11: ص19۳2کنند )مؤمن قمی،  می

ی دینی، اختیارات دولت اسالمی را با مشارکت مرد،م و نهادهای مدنی مقید طرفداران نوشرای

ی سیاست، حاکم  کنند. آنان با توجه به مبانی کالمی، فقهی و دستاوردهای تجربی بشر در حوزه می

دانند. حاکم، براساس  اسالمی را مقید و مشروط به مشارکت افراد و نهادهای جامعه مدنی می

 (.42: ص19۳۳ظف است دیدشاه اکثریت را الزا،م کند )معرفت، برداشت از قرآن، مو

های اما،م  ی معصومین)ع(، قانون اساسی و اندیشه ها از آیات قرآن، سیره حامیان این شفتمان

های مذهبی در  کنند. اعتقادات و انگیزه خمینی، مواردی را به عنوان شاهد بر مدعای خود، ذکر می

شود هر شروهی، دیگری را  شذارد و از این رو، موجب می تلقی از مشارکت سیاسی تأثیر می

ناصواب بداند و این مشکالت تئوریک و نظری، از انقالب مشروطه تاکنون حل نشده و در صحنه 

 کند. های عینی ایجاد می عمل خارجی، چالش

 های عملی مشارکت سیاسی . چالش0-7

ومت، نهادهای نظارتی انتخابات ی مبانی مشارکت در حک با توجه به اختالف مبانی درباره

ی حضور  ها اجازه ی دینی سنتی، به برخی از شروه طور تاریخی و سنتی و براساس مبانی اندیشه به

یابند. این رویه باعث ایجاد چالش  های دیگر فرصت مشارکت نمی دهند و شروه در انتخابات را می

 شود که در ذیل، به مواردی از آن اشاره شده است: می

، 190۳الف نظر بین شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات مجلس سو،م در سال اخت

موجب شد اما،م خمینی طی حکمی محمدعلی انصاری )یکی از اعضای دفتر اما،م خمینی( را 

موظف نماید تا موضوع را بررسی و به ایشان شزارش دهد و در موارد تخلف، موضوع را قوه 

 (.119قضائیه بررسی کند )همان: ص

که رقابت اصلی بین کاندیداهای  19۳1در انتخابات مجلس چهار،م شورای اسالمی در سال 
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ی مشارکت، باعث  ی روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز بود، اختالفات درباره جامعه

انصراف روحانیون مبارز از شرکت در انتخابات شد که با توصیه رهبر انقالب، آنها از این تصمیم 

 (.04۳ند )همان: صمنصرف شد

، مجمع روحانیون مبارز با تأکید بر نامساعد بودن فضا 19۳1در انتخابات مجلس پنجم در سال 

برای مشارکت در انتخابات، از معرفی کاندیدا خودداری کرد، اما مرد،م را به شرکت در انتخابات 

 (.041دعوت نمود )همان: ص

و انتخابات مجلس ششم در سال  19۳0طلبان در انتخابات ریاست جمهوری در سال  اصالح

های  ، مجدداً در قدرت مشارکت کردند و قدری از موانع مشارکت کاسته شد، اما در سال19۳2

 (. 22-2۳: ص1921بعد، این مشکل تشدید شردید )بشیریه، 

های  ی صدر نسبت به طرفداران اندیشه در برخی موارد، نهادهای ناظر بر انتخابات با سعه

است، مانند  ر کرده و موجب رضایت عمومی و اقبال بیشتر مرد،م به انتخابات شده دیگر، رفتا

های  که به دلیل فضای باز سیاسی و حضور رسانه 19۳0انتخابات ریاست جمهوری در سال 

 درصدی مرد،م شد.  29مختلف، منجر به مشارکت 

دی تأیید ، کاندیداهای ملی مذهبی و نهضت آزا19۳2در انتخابات مجلس ششم در سال 

طلب تأیید شدند و بدین جهت، انتخابات  صالحیت نشدند، ولی اکثر کاندیداهای نیروهای اصالح

ای(، انتخابات از سوی شورای  اهلل خامنه باشکوهی برشزار شردید و با تدبیر رهبر انقالب )آیت

 (. 900، ص0: ج1910نگهبان مورد تأیید قرار شرفت )فوزی، 

، در پاسخ به رئیس هیأت 19۳2ی تفسیری خود در سال  ر نظریهزمانی که شورای نگهبان د

قانون اساسی، استصوابی و شامل  11نظارت بر انتخابات، اعال،م کرد که نظارت مذکور در اصل 

ها دانستند.  تمامی مراحل اجرایی انتخابات است، برخی احزاب آن را مانعی در مشارکت همه شروه

اهمیت نهادهای دموکراتیک در قانون اساسی و مشارکت و  طلبان، بر حزب کارشزاران و اصالح

 نمودند. کردند و با چنین نظارتی مخالفت می نقش مرد،م در کنار والیت فقیه تأکید می

ی دینی سنتی، با توجه به دیدشاه آنان درباره اعتبار کارکردی رأی  در نظر طرفداران اندیشه

طور  ها به پذیرش والیت امر، به شیری تصمیمی مناصب سیاسی و  مرد،م و بازششت مشروعیت همه

شده و منطقی است؛ اما در نظر طرفداران نوشرایی  قهری و طبیعی، نظارت استصوابی امری پذیرفته
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کند و چون این  دینی، نظارت استصوابی، مشکالتی در مشارکت افکار و احزاب مختلف ایجاد می

هایی در مشارکت  شیری چالش باعث شکلاست، لذا  مسأله از حیث نظری و تئوریک حل نشده 

 شود.  سیاسی می

توان آنها را مدیریت کرد. این مشکالت، هم  های مشارکت، تقاضاهایی است که می چالش

های قانونی و شکلی حل شود و  زیستی و پایین بردن تقاضاها و با روش تواند با تفاهم و هم می

توزانه و  آمیز و کینه تواند با درشیری خشونت باعث ایجاد فرصت مناسب در توسعه شردد و هم می

 تضادهای غیرقابل حل، رفع شردد.

 . راهکارها4

های  حل این مقاله، براساس چارچوب نظری انتقادی، شفتگوی اقناعی حامیان اندیشه راه

مختلف در مفاهیم جدید و مدرن مانند مشارکت، انتخابات، احزاب سیاسی، قانون و نظایر آن 

تری ارائه دهد و منجر به اقناع یا شروهی که در شفتگوی آزاد بتواند استدالل مناسب است. هر فرد

  شیرد.عمومی شود، مورد توجه قرار می

ها و امور  شود و از این رو، براساس یکسری ارزش این شفتگوها در جامعه دینی انجا،م می

 شیرد: مشترك و مورد توافق، انجا،م می

های دینی و  ایج در جمهوری اسالمی، براساس اصول و ارزشهای دینی ر شفتگوهای اندیشه

 باشد.  التزا،م به قرآن و احادیث معصومین)ع( می

شود و در  برخی امور در مسائل سیاسی ایران، از مسلّمات و بدیهیات دینی شمرده می 

ها  شروه شفتگوها باید رعایت شود؛ مانند تأکید بر رعایت اخالق اسالمی، تأکید بر آراستگی مرد،م و

به تهذیب نفس و فضائل اخالقی و دوری از رذائل اخالقی مانند دروغ، غیبت، تهمت و نظایر آن. 

های آزاد  های سیاسی و رسانه های دینی، احزاب و شروه تواند بین نخبگان اندیشه شفتگوها می

 باشد.

ها و  فراد، شروهقانون اساسی به عنوان میثاق ملی و با خواست مرد،م، به عنوان اساس فعالیت ا

تواند مختلف باشد، ولی  است؛ اشرچه برداشت از آن می نهادهای سیاسی، به تصویب عمومی رسیده

برخی امور قطعی و مورد اتفاق در آن وجود دارد. در امور مبهم، مشتبه و خاکستری که درباره آنها 



 111 مبانی مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

 ی وجود ندارد. اتفاق نظر وجود ندارد، راهی جز شفتگو و رسیدن به تفاهم و اقناع عموم

ها در شفتگوهای ملی، از اصول دیگر است که باید مراعات شود. برابری در  برابری فرصت 

تواند شفتگوها را  ها و دور بودن از جوّ روانی و هیاهوی تبلیغاتی، می ها و فرصت استفاده از رسانه

 منصفانه نماید.

ممکن نباشد، التزا،م به نظر اکثریت در  اشر در شفتگوها رسیدن به راه عقلی و دینیِ مورد اتفاق، 

 شود. عمل پیشنهاد می

توان اختالفات را با شفتگوهای تئوریک و عملی و با اجماع در تعامل با مفاهیم مدرن، می 

شهروندان حل کرد. اشر نیروهای اجتماعی با شفتگو به تفاهم و تعامل نرسیدند نباید شفتگوها را 

  ادامه دهند.تعطیل کنند، بلکه باید آن را 

 گیری  . نتیجه5

خیز مشارکت در  های مسأله ها و حوزه های توسعه، چالش در این پژوهش براساس رهیافت

شیرد که در روند توسعه،  ای شکل می ها در زمینه جمهوری اسالمی ایران تشریح شد. این چالش

های مقطعی  دستکاریتوانند از طریق خشونت،  ها می یابند و حکومت بازیگران سیاسی افزایش می

های مشارکت پس از  های دموکراتیک و آرا،م، از آن عبور کنند. این پژوهش، چالش حل و یا راه

انقالب اسالمی ایران را در موضوع تعدد تفسیرها از مبانی مشروعیت که زیربنای مشارکت سیاسی 

 است، مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

چارچوب رهیافت انتقادی، برای مقابله با موانع در پایان، دستاوردهای این پژوهش در 

 شود: مشارکت به صورت زیر مطرح می

ی عمومی برای اینکه هر فرد و نهادی که استدالل برتر  شیری شفتگوهای آزاد در عرصه شکل 

ی جمعی از طریق تبادل آزاد  شیری اراده طور طبیعی پذیرفته شود. در این صورت، شکل دارد، به

ی  ی اَشکالی از قدرت، بلکه به وسیله شود و مسائل مورد مناقشه، نه به وسیله جا،م میها ان اندیشه

 شود.  شفتگو حل و فصل می

های جمعی، تشویق افکار عمومی و فضای مجازی، آزادی  ایجاد فضایی برای نخبگان و رسانه 

ومی برای تبادل های عم های اجتماعی آزاد و مکان مطبوعات، ایجاد بستری برای رونق شرفتن شبکه
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 های مختلف و متنوع بیان شود. ها در امور سیاسی، تا ادعاها و استدالل آراء و اندیشه

تأکید بر قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و نظارت بر حُسن اجرای قانون اساسی و در  

 ی تعقل سیاسی جدید. صورت امکان، یافتن راهکارهای جایگزین نظارت، با تجربه

 زی نظا،م سیاسی، رسیدشی قانونی و قضایی به اختالفات و مشاجرات سیاسی.نهادمندسا 

کند که نهادهای نظارت بر انتخابات نیز به صورت  های عمومی، اقتضاء می تجلی یافتن اراده 

 شفاف و قانونمند، عمل کرده و در راستای اقناع افکار عمومی رفتار کنند. 
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