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  سیاسی احزاب منفی کارکرد چالش با مقابله راهکار سازی، بومی

 (ایخامنه اللهآیت سیاسی اندیشه به معطوف)

 احمد آذین، نوادمسعود جعفری، خسرو شمسائی

  چکیده
خی طللپژاالله ژاسهاللاژیاللا ژ للس اژ للهژژدخ للهخ ژتاگللمشژکاللاژدخژحللهلژحهضللمژدو

و ل دژدیخد:ژاگلمشژیولتژحلا ژخیژیزژ ااو له ژ صلمژ هسژگمو اژوژحا اژ مدستق سق
یاللتخمیجژ  للهااژفقهللاژآبژخیژغسللم مکدژخللهصتژژ د للدژدیا للتپتژ للپژدلسلللژا لل دژاللص

یالتمهد ژیزژحلا ژ لپژ مل یبژ لکژود لد ژژتاگمشی دژیاالژکپژ مژیاهجژژاه  دژ.دیاد ا
ی هژ مژیاهجژاگلمشژدو تژی کلهبژت سلسدژ  لهااژژخواال.ا  دژدخژااه ژد ماژ هژوم ساژخو پ

 لهژی لدژحلهلتژهخچ  ژاصل صژ له ژوژق ی لدژکالاژو ل دژدیخد؛ژهدخژچژگمی احا فقهاژ
خوژیاالژوژآبژو  دژویق ستلاژ لپژققژ سماژوژ مااژی دژ هقژاساژ هژ کژ هاعژ دسژخو پتی
یاالژکپژیاتمهد ژیزژی دژود د ژال  دژدخژااله ژد ملاژخیژ لهژ ملعژ«ژیحای ژاکهخکمدژ مم»اه ژ

یاالژکپژااله ژ لمد ژژاچهلتژد تمژدخژحهلژحهضمژ هقی دژ  ئاپژژکمد. م اژ  ی پژ ا
دخژکلپژژالدیکلمد تلاشژژت قهللپژا   لمدگهبژدخژی لدژ.یالال لهژآبژ  ی لپژژامل دژساهالخژ

یستژخی کلهخژیلاپژخه ملپیزژ سهاه ژآ الژتیاسلژ یت ی هژخوشژچههخچ  ژاامسژاس تماژوژ
هخچ  ژیاد تلپژاسهالاژه.ژ مژی دژیاهجژوژدخژچکمد موبژخفالژیزژی دژچهل ژخیژیاتخمیجژ

ژ لهژ قه الپژاهالایژ لپژ مل یبژ لکژخ سهفلالتژخی کلهخژ«الهزسژ   ا»ژیستخه مپژیلاپآ ال
ژ.خود اژ مهخژدخژااه ژد ماژ پژیحای ژ مماژکهخکمدژچهل 
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  مقدمه

 خیاز تـار یاقطعـه تهیمدرنو  دانست سمینو و مولود مدرن یادهیپد دیرا با «یاسیاحزاب س»
و جامعه در  یاز مفهوم خدا، هست یدیجد کردیرو انه،یتمدن نرب است که پس از دوران م

و در اسـت مطلوب آن  یاسینظام س «یدموکراس»و  یاسیفلسفه س «سمیبرالیل»آن ارائه شد. 
 فرزنـد حـزب را 2وبـر مـاکس .شـودیمحسوب م  9یرکن سوم دموکراس« حزب» ان،یم نیا

دنـده ماشـین دموکراسـی آن را چرخ 9( و موریس دوورژه989 :9975) خواندمی دموکراسی
بـه  یآورد، ولـ انیـسـخن بـه م یاز دموکراسـ یاتوان در جامعهینم ،یبه اعتقاد و داند.می

: 9967)نداشـت  یتوجه یمدن ینهادها ریها و سالاحزاب، تشکّ  یعنیآن  یدنده اصلچرخ
است، به  یحزب و دموکراس انیمالزمه مدن به وجود شقائل  ،ینگاه نیچن انیپا(. 99-19

 اً یـو ثان هسـتند یاسـیشـرط ظهـور احـزاب سشیپـ کیـدموکرات یهـامعنا که اواًل نظام نیا
احـزاب  نکـهینظر بـه ا(. 29: 9908ی، سجاد)کند یبدون حزب ناتمام جلوه م ی،دموکراس

 یو اقتصـاد یاجتمـاع ،یاسـیس یازهـایبـه ن ییپاسـخگو یبـرا یابتدائًا به عنوان سازوکار
جامعـه  یازهـاین یتوانند پاسـخگویم ایاند، آشده سیسأو ت یطراح کیدموکرات هایامعهج
آیـا احـزاب ؟ توانـد باشـدها در نظام دینـی چـه مـیاساسًا، کارویژه حزبهم باشند؟  ینید

 یتواند راهگشایدست که پاسخ به آنها م نیاز ا هاییپرسشو کارکردهای منفی هم دارند؟ 
 یدر نظـام نوپـا یاسـیتوسـعه س نـدیدر فرا یو مشکال  عمل کیتئور هایاز ابهام یاریبس

 .باشد ینید یمردم ساالر
پیامد چنـین  است؛رو هروب کردنسرپیچیبا  ینیحزب و نظام د انیرابطه م برخی معتقدند که

ه از بـ دیـبا ایـ  ،یدموکراسـ یهـابـا ارزش ینـینظـام د یناسازگار لیکه به دلدیدگاهی آن است 
 یکـه بـر آن مبتنـ ییهاارزش ثیرا از ح ینینظام د ای کرد یخوددار ینید نظامحزب در  یریکارگ

. امـا، کـرد(، سازگار یدموکراس یعنی) است یکه حزب بر آن مبتن ییهااست، استحاله و با ارزش
 یعیاسـالم شـ یو کالمـ یفقه یحزب در مبان شاخص یهالفهؤقائل به وجود عناصر و م یبرخ

                                                           
 .مطبوعا  و احزاب پارلمان، اساسی، قانون: دانندمی رکن چهار بر مبتنی را دموکراسی بنیادهای. 9

2. Max Weber 
3. Maurice Duverger 
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بـه  حال، نیبا ا .وجود دارد یاسیاحزاب س یفقه یمبان نیینگرش، امکان تب نیبر اسا  اهستند. 
احـزاب  یآزاد یفقه یکه در برابر به سامان رساندن و استخراج مبان یچالش ترینزعم ایشان مهم

صـور  گرفتـه  یهـااست که ممکن است تـالش یاسیاحزاب س یمنف یکارکردها ،وجود دارد
 (. 75-76: 9907 صداقت،) کندرا با شکست مواجه  یمبان نییتب یبرا

حـزب در  ۀهای قوام دهندوجود عناصر و مؤلفه هب ضمن اعتراف ،پژوهش نیانویسندگان در 
مـردم احزاب در نظـام  یچالش کارکرد منفمبانی فقهی و کالمی اسالم شیعی و همچنین، وجود 

اسـتنباطی،  -یلیتحلای و روش توصیفی، بخانهبا استفاده از روش کتاد نتالش دار ی،نیدساالری 
و همچنـین،  «ینـید یاحزاب در نظـام مـردم سـاالر یراهکار برون رفت از چالش کارکرد منف»

 ایاللـه خامنـهاز نظـام دانـایی آیـترا  مکانیسم ظهور احزاب کارآمد و فراگیر و رقابـت سـازنده
یـل و تفسـیر بیانـا  و مواضـع ایشـان در از طریق تجزیه و تحلمنظور و  نی. به همکننداستخراج 

 ،ی )به مثابه یـک رهیافـت(ساز یبوم»که کنند اثبا   را عااد نیا کوشندهای مربوط، میموضوع
   .رودیبه شمار م «در نظام مردم ساالری دینیاحزاب  یراهکار مقابله با کارکرد منف

 مفاهیم بیان

کارکرد منفی »، «احزاب سیاسی»عبار   سهبه اختصار معنا و مفهوم  ،از ورود به بحث قبل
 .شود  کدرر اجزا بهت نیبط شود تا ارتبا یعنوان م« بومی سازی»و  «احزاب

 : سیاسی احزاب. 1

پراکنـده در اطـراف  یهـااز گروه یادوورژه حزب عبار  است از: مجموعه سیبه اعتقاد مور
معتقـد  ی. و(125: 9957)انـد وسـتهیهماهن  کننده به هم پ یهاسازمان قیکشور که از طر

 یانتخابـا  را بـه چنـ  آورنـد، دارا یهـایآننـد تـا کرسـ یدر پـ یاسـیاحزاب س»است که 
 9رابرتسـون دیـوید(. 126: 9959) «رنـدیباشند و حکومت را به دسـت گ یو وزارت ندگانینما

مشـترک دارنـد و  یدگاهیـاسـت کـه د یاز کسـان افتهیسازمان  یگروه ،حزب عتقد است کهم
 کیـماکس وبر حزب را بـه مثابـه ( و 998: 9976)هستند  یاسیبه قدر  س یابیدرصدد دست

حـزب عبـار  اسـت از شـرکت مرکـ  از » شانیکند. به اعتقاد ایم فیتعر یشرکت بازرگان
                                                           

1. David Robertson 
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بـه  یهمگ قیطر نیکوشند رهبران خود را به قدر  برسانند و از ایاجتماع داوطلبانه افراد که م
بـه  ی رااسـیحـزب س بنـابراین،. (958: 9979ی، وبیـا)« گردند لئنا یو معنو یماد ازا یامت

 کـهشـود یاز افراد گفته م یکرد: به گروه فیگونه تعرنیا توانمی ینرب نینو دهیپد کیعنوان 
کس  قدر  تـالش  یبرا ،یاسیسازمان س کیو با گرد آمدن در  دارنداصول و اهداف مشترک 

بـه  یاسـیاحـزاب س یژگـیو نیتـرمشارکت در آن، مهم ایکس  قدر   یبراکنند. کوشش یم
 یازهـاین ۀادار یبـرا ن،یو سازوکار نـو دهیپد کی، حزب به عنوان از طرف دیگررود. یشمار م

 یحزبـ نیاسـت، وجـود چنـ یهیوجود آمده است؛ بد هشده و ب یطراح کیدموکراتنظام  کی
هـم باشـد؛  ،ینـیمثـل نظـام د ک،یـدموکرات رینظام ن کی یازهاین یتواند پاسخگویالزامًا نم

 .کندمواجه « احزاب یکارکرد منف» را با چالش   ینینظام د ی، چه بساحزب نیچننیا

 :  احزاب منفی کارکرد. 2

 ثیـاز ح یاسـیکه متناس  با نوع نظـام س دارند یمتعدد یو کارکردها هانبهج یاسیاحزاب س
بـه عنـوان  یمثبـت و برخـ یبـه عنـوان کارکردهـا یکه بر آن استوار است، برخـ یارزش یمبان

در  یاسـیس حـزابمثبـت ا ژهیکـارو ای هابرای مثال، جنبه. شوندیم یابیارز یمنف یکارکردها
تواننـد یاسالم باشند، مـ یو اجتماع یاسینظام س قوام بخشتوانند یاز آنجا که م ،ینیجامعه د

انتقاد از حکومت، کم کـردن خطـر  ،یعموم یهااستیس نیمانند تدو شرع باشند، دأییمورد ت
 یهـایآگـاه شیو افزا یاسیحاضر کردن مردم در صحنه، آموزش س ،یاسیاستبداد، رقابت س

از  تفرقـه جادیهمراه باشند، مانند ا یتوانند با منع شرعیم یمنف یو کارکردها هاجنبهاما  دم،مر
 زهیاطالعا  خاص و کانـال افتیدر ،یو مل یبر منافع جمع یو حزب یمنافع فرد حیترج طریق

از تـوده  یافراطـ تیکورکورانه اعضا از رهبران، تبع تیتبع ،یساالر ستهیگرفتن شا دهیشده، ناد
که در حال حاضر کارکرد منفـی احـزاب،  معتقدند یبرخ ،نظر به اهمیت موضوع .رهیمردم و ن

کـه در برابـر بـه  یچالش نیترمهمرود. شمار می ترین چالش فراروی پژوهشگران دینی بهمهم
 ینـیاحزاب وجود دارد و در مقابـل پژوهشـگر د یآزاد یفقه یسامان رساندن و استخراج مبان

 و هـانگـرش عمـده قسـمت رو،ایـن ازاست.  یاسیاحزاب س یمنف یکارکردها رد،یگیقرار م
 رفـت بیرون راهکار تبیین و است عامل همین از ناشی گراییحزب پدیده به منفی رویکردهای

 (. 75-76: 9907صداقت، ) دارد تیاهم بسیار چالش این از
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 روسـت،هروبـ مخالفتبا  ای ینیدر نظام د نینو دهیپد کیاستفاده از حزب به عنوان  ن،یبنابرا
 کنـدمحـروم  یو مطلوب بشـر دیمف هایهاز تجرب یاریرا از بس ینیتواند نظام دیم نگرش نیکه ا

( ینی)دی بوم یهاد، مشروط به آنکه ارزشکنیصادر مرا  ینیمجوز استفاده از حزب در نظام د ای
بـوده و پـاک کـردن صـور   در واقع نقض نر نیز  نگرش نیکه ا ،ابدی رییتی یبه نفع دموکراس

 د.  دهارائه میاحزاب را  یساز یبوم نسخهسوم  ویکردر اما مسئله است.

  :سازی بومی. 3

و  یدر حوزه علوم انسان یساز یمعنا و مفهوم بوم انیبه ب یمختلف هایاویهنظران از زصاح 
 یبـوم ،«9افـتیره»به مثابه  یساز یتوان به بومیخصوص م نیاند و در اپرداخته یاجتماع

اشـاره  رهیو ن یو مهندس ییاجرا یبه مثابه سازوکارها یساز ی، بوم«2روش»به مثابه  یساز
و  نیاوارترمـمع ،یسـاز یشـده در بـوم ادیـ یمحورهـا انیـاز م»، یرخـ. بـه اعتقـاد بکرد

  (. 97: 9909 ،)برزگر «است افتیبه مثابه ره یساز یبوم یعنیمحور اول  ن،یتردهیچیپ
و  یشناسـمعرفت ،یشناسیآن از سه منظر هست نییدر گرو تب افتیره نیطرح ادر واقع، 

 نیـبـه سـامان رسـاندن اای کـه به گونه ،است اسالمی – یدر حوزه علوم انسان یشناسروش
جامعه در حـوزه  کیباشد که  یاز مسائل و مشکالت یاریبس یتواند راهگشایم یبحث نظر
 ینه بـه معنـا افت،یره کیبه مثابه  یساز ی. بوماست جهبا آن موا یو اجتماع یعلوم انسان

 یبلکـه بـه معنـا ن،یمیرب زم میعظ یانگاشتن دستاوردها دهیناد ای یبشر ینن را یترک م
 نـدیدر فرا دیـکـه با حیتوضـ نیـ، بـا ا«نرب است یو انسان یعلوم اجتماع یجذب انتقاد»

داشت و به  ینشیاقتبا  نقادانه و گز و یلیتکم هایعلوم، افزون بر ترجمه، اقدام نیجذب ا
از آنها  یبوم هایضرور گوناگون در آنها دخل و تصرف کرد تا بتوان متناس  با  هایشکل

و  یدر واقـع علـم جهـان افـت،یره نیـکـرد. در ا لیتبد یبوم یبهره گرفت و آنها را به فناور
 . )همان( شودیسازگار م یجامعه بوم یازهایبا مسائل و ن یبشر را یم

                                                           
9. Approach  (بـا بیشـتر و اسـت شـناختی معرفت بحثی واقع در و است کاری انجام فکری ساخت زیر و پایه 

 .(دارد سروکار دیدگاه و مکت 
2. Metod 
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 ادبیات نظری پژوهش

 های نوین و وارداتی:های مواجهه با پدیدهشیوه
 کـامالً  عقیـدهخـود را در برابـر دو  م،یدر نـرب بـدان یینـوگرا وهیرا م یاسیاگر حزب س

 :افتی میباره خواه نیمتفاو  در ا

 ستیزی غرب. 1

و  زندیتمدن نرب در سـت یقرار دارند که با همه نمادها یآن کسان یسو کیکه در  ایعقیده
 گـرید یبـا کشـورها  متفـاو تیـبـه نا یاو جامعـه خیفرهن ، تار دهییرا زا ینرب میمفاه

تجدد  انیدانند. مانند جریوجه روا نم چیرا به ه نرباز تمدن  یریدانند و اساسًا، الگوگیم
کـه همـه  «دیـاحمـد فرد» یفلسـف زیتجـدد سـت انیـجر ایـ «یرینصـ یمهـد» یسنت زیست

: 9909شـمارند )خسـروپناه، یرا مذموم مـ نیتمدن میرب زم یو علم یمحصوال  فلسف
 .(965و916

 باوری غرب. 2

از فرهن  و تمدن نرب وجـود دارد کـه نـرب را قافلـه  زیمبالیه آم یبرداشت گر،ید یدر سو
در نـرب را جهـان  یاسـیس یهـایو نوآور میها و مفاهداند و ارزشیم یساالر تمدن بشر

 لـژ سـران از –« ملکـم خـان رزایـم»شـمارد. همچـون یمحتـوم بشـر مـ رنوشتشمول و س
و  میرا سرمشق خود قرار بـده «نگستانفر»علم و تجربه  دیبا ای»که معتقد بود  -فراماسونری

 نیچنـ .(999: 9918 ،آدمیـت) «مینگـذار رونیـب یخود قدم «یگریبربر» رهیاز دا دیبا ای
 ریجوامع ن همه یبرا شرفتیتوسعه و پ دهیچیپ شیرا نسخه از پ ینرب یهاینوآور یدگاهید

 .ندیبیم ازین یخود ب هجامع یهاستهیباو  ازهاین قیرا از شناخت دق پژوهشگردانسته و  ینرب
هـر دو در دام افـراط )نرب سـتیزی و نـرب بـاوری(  کردیدو رو نیرسد که ایبه نظر م

را  کردیاز آن دو رو رین یاند که راه و روشکردهتالش  یبرخ ل،یدل نیگرفتارند و به هم ییگرا
توضیح مختصری دربـاره   - ( آمده است9که در جدول شماره )چنان _. در ادامه ارائه دهند

  شود.سه رهیافت مطرح شده در این خصوص ارائه می
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 (ی)غرب نینو یهادهیپد با ییارویرو یهاوهیش. 1جدول 

 هارهیافت مواضع هاعلت
 تمامی دانستن مذموم

 علمی و فلسفی محصوال 
 زمین میرب

 ستیزی نرب نربی هایارزش کامل نفی

 و هاارزش دانستن شمولجهان
 نربی مفاهیم

 اوریب نرب نربی هایارزش کامل پذیرش

 و تاریخی مشترک عناصر وجود
 فرهنگی

 گزینش جوامع دیگر به تعمیم قابل دستاوردهای وجود

 مشترک هایارزش وجود
 هایپدیده از خاص عوار  شدن جدا امکان

 جدید هویت یافتن و نوین
 ترکی 

 هایپدیده مفهومی و علی رابطه
 گفتمانی پیشینه با سیاسی

 هایویژگی از نوین هایپدیده جداشدن امکان
 با سازگاری و مبدأ جامعه شناختی معرفت خاص

 مقصد جامعه بومی هایارزش

 سازی بومی

 های پژوهش()منبع: یافته

  تعمیم و گزینش روش. 3

دو  برابـر در ،9والرشـتاین ایمانوئل و 2اندرسون پیری ،9مور برینگتون همچون اندیشمندانی،
 رشیپـذ ایـ کبارهیرد  یرا به جا «نشیگز»آنها  .دهندیارائه مرا  یاانهی، راه ممذکور کردیرو

در  نیشیپ یهاطیکه آنها را از افراط و تفر انهیراه م نیا شان،یزعم اه کنند. بیم شنهادیپ کجای
 یرا بـرا یخیتـارشناسـانه و جامعهی است که بررس یمیدارد، برخاسته از پارادایامان نگه م

 ،یوبیا) کنندیم ادی «یخیتار یشناسجامعه»داند و از آن به یم ریناپذ زیها گردهیپد یبررس
گرایـی و شناسی تـاریخی در واقـع پاسـخی اسـت بـه پـارادایم توسـعهجامعه. (97: 9995

و در بسـتر زمـان و مکـان  یخیتار یندیدر فرا یاسیس میمفاه دگاه،ید نیطبق امارکسیسم. 
. طبـق سـتندیشان قابل فهم نیو فرهنگ یشوند و بدون شناخت خاستگاه اجتماعیم داریپد

                                                           
1. Brington Moor 
2. Piery Anderson 
3. Immanuel Wallerestein 
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و فرهنـ  هـر مـرز و بـوم  خیدر تـار شهیر ،هر فرهن  و تمدن یدستاوردها» افت،یره نیا
و  یاسـیس یهـانـهیو زم یخیتـار یدادهایـرو یو الزمه شناخت درست آنها، بررسـ« دارد

 ییتوان آن دستاوردهایدارند که م دیکأنکته هم ت نیا هآنها البته ب .آنهاست ییدایپ یعاجتما
حـال  نی. امـا، در عـکـرد «نشیگز»و  ییجوامع هستند، شناسا گریبه د «میتعم»را که قابل 

گـرا، و واقـع حیصح نشیالزمه گز رایدشوار است، ز اریبس یامر نش،یکه گز کنندمیاذعان 
 یهاینوآور یو مکان یو ظرف زمان یخیو تار یهنگفر ،یاجتماع یساختارها قیشناخت دق

از  همان،یم نیسرزم یهاستهیساختارها و با قیو شناخت دق سوکیمادر، از  نیسرزم یتمدن
 (.90: )همان شود ریامکان پذ میو تعم نشیاست تا گز گرید یسو

و فرهن  هر مـرز و بـوم دارد، در  خیدر تار شهیر ،هر فرهن  و تمدن یدستاوردها نکهیاما، ا
 (18: 9959 جانسـون،) اسـت 2و جانسون 9همچون پارسونز یانیکارکردگرا دگاهید واقع ترجمان

مـدرن ریدر جوامـع ن نینـو یاسـیس یهادهیپد یریکارگه باز  پرهیز دگاهید تقویت کنندهو عماًل 
 یکه عناصر مشترک فرهنگـ یدر جوامع میو تعم نشیاستفاده از روش گز گر،ید ار . به عباست
همچـون  یاسـیس یهـادهیـپد نـد،یفراایـن اسا ، در  نیاست. بر ا ریامکان پذ دارند یخیو تار

 کنند.ینم دایپ یدیجد تیخود جدا نشده و هو شناختی()معرفت حزب از عوار  خاص

 ترکیب روش. 4

مشترک استوار  یهاارزش یاست که بر مبنا « یترک» اهکار، ری ارائه شدههااهکارر گریاز د
بـا گفتمـان  یارزش یمبان ثیاز ح یعیمثال، گفتمان اسالم ش یبراطبق این دیدگاه و است. 

هـای دو گفتمـان فصـل نیـکـه ا سـتیبـدان معنـا ن نیدارد؛ اما ا یتفاو  اساس یستیبرالیل
 یزانیهر دو گفتمان، درجه و م ،دیگر باشند. به عبار نداشته مجموعه خود  ریدر ز یمشترک

مـانع از  سمیو مدرن نیدوگانه بودن د»مبنا،  نیاند. بر ارفتهیرا پذ اریو اخت یآزاد ت،یاز عقالن
: 9977 قـت،ی)حق« تسیها و امور مستحدثه ندهید در خصوص پدیجد یاستخراج احکام

حال ممکن است بـه ازدواج  نیدر ع یاست، ول سمیاز مدرن رین نیدبه زعم ایشان، (. 966

                                                           
1. Talcott Parsons 
2. Chalmers Johnson 
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تـوان یمـ ،یهیتشـب. در میمعتقـد شـو شانیمشروع از ا یآمدن فرزند دیو پد دو آن خجسته
 امنـه بـ یتوانند موجود سومیم ییایمیش یبیآن دو در ترک یول ،است میاز سد ریگفت کلر ن

حـزب بـه  طبق این دیـدگاه،را ندارد.  میکلر و سد ا یآورند که خصوص دینمک طعام را پد
 یتیاز عوار  خاص خود جدا شـده و هـو ینیممکن است در نظام د نینو یادهیعنوان پد

  (.966 )همان،کند  دایپ دیجد
شـود؟ یکه حزب از آن جـدا مـ ستیچ« عوار  خاص»، منظور از اهکارر نیدر ا اما،

 ایـگردد؟ آنچه مسلم است، هر واژه یاز حزب جدا م یندیچه فرا یعوار  چگونه و ط نیا
 افـتیکه معنا و مفهـوم خـود را از آن در دارد کیدئولوژیا ای یگفتمان ۀپیشین ی،اسیس دهیپد
 نیـ؛ بـر ارا داردمطلوب خـود  یاسینظام س زین یدئولوژیا ایهر گفتمان  ،یکند و از طرفیم

چـه ماهیـت و ، جدا شده است خودی که از عوار  خاص ، حزبراهکار نیاسا  و طبق ا
تشبیه( اگر نمک طعام مورد اشاره نویسنده نـه هویتی دارد؟ آنچه مسلم است، )صرفًا جهت 

 واجد خصوصیا  کلر است و نه خصوصیا  سدیم را در خود دارد؛ یعنی حزب مورد نظـر
؛ حـال، نگارنـده ایـن سـطور بایـد داشته باشدرا  سمیبرالیاز اسالم و ل رین یاتیخصوص دیبا

کـدام گفتمـان را  اهـدافپاسخ دهد که چنین حزبی از چه هویتی برخوردار اسـت و اینکـه 
 کند؟ میبرطرف  کیدئولوژیامبانی  ثیرا از ح یچه جامعه و نظام یازهایکند و نیدنبال م

 سازی بومی روش. 5

در  یسـاز یبـوم ا یـادب یشناسسنخ»عنوان  با شناسانه وآسی  ینگاه با یرودیش یمرتض
 یدسته بنـد کردیرا در پنج رو «یساز یبوم» درباره شده انجام ییهاپژوهش «معاصر رانیا

 ( قابل مشاهده است:2که در جدول شماره ) کرده
 های انجام شده درباره بومی سازیپژوهش .2جدول 

 رویکرد موضوع منبع
 جدیـد اندیشـه و قـدیم مفاهیم: کتاب

 (آبادیان حسین)
ــاب ــروطه: کت ــی مش ــا الله) ایران  ماش

 (آجودانی

 و سیاسی علوم مفاهیم بحران به اشاره
ــاتوانی ــوم ن ــن حــل در سیاســی عل  ای

 بحران

 مفهومی
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ـــو ـــیروش: گفتگ ـــه در شناس  اندیش
 (رجایی فرهن )اسالم  سیاسی

 سیاسـی علـوم در شناسیروش: کتاب
 (حقیقت صادق سید)

 شناسیروش در بحران وجود به اشاره
ــوم در ــی عل ــود و سیاس ــفتگی وج  آش

 سیاسی مفاهیم

 روشی

ایـران  در ستیزی تجدد و تجدد: کتاب
 (میالنی عبا )

 در سیاسـی علـوم کـردن بـومی: مقاله
 (اشتریان کیومر )ایران 

 نظــری مباحــث انطبــاق بــرای تــالش
 ایران مسئله با سازی بومی پیرامون

 (ایران در سیاسی علوم کارآمدی نا)

 مصداق یابی

 انحطـاط نظریـه بـر ایدیباچـه: کتاب
 (طباطبایی جواد سید)ایران 
 در مشـروعیت و دانش قدر ،: کتاب

 (فیرحی داود)اسالم 

ــالش ــرای ت ــوری ب ــازی تئ ــه و س  ارائ
 مدرن مفاهیم دعوای از فراتر اینظریه

 قدیم و

 سازی تئوری

 کتاب: شرق شناسی )ادوارد سعید(
ــه ــای: مقال ــول رویکرده ــاهیم تح  مف

 (فام توحید محمد)سیاسی

ــرد ــی رویک ــالن و کل ــه ک ــت ب  سرش
 آنها فواید و لیزندگی مفاهیم،

 نیر مورد در
 ایران

 های پژوهش()منبع: یافته

و بـه  یاسـیعلـوم س مینظران تنهـا بـه بحـران مفـاهاز صاح  یبرخ :مفهومی رویکرد
  فلاهیم»در کتـاب  انیآباد نیبحران اشاره دارند. مانند حس نیدر حل ا یاسیعلوم س یناتوان
 .«ا رانث  شروطا»در کتاب  یو ماشا الله آجودان «رف ف انف شا و دف م

 دیـکأت یاسـیدر علـوم س یشناسـبر وجود بحران در روش گرید یبرخ :روشی رویکرد
و « اینم ییایث انف شا در شبایثروع» با عنوان ییدر گفتگو ییدارند. مانند فرهن  رجا

 .«ییایث علالم در شبایثروع»در کتاب  قتیحق صادق دیس
 یخود در رابطه با بـوم یتالش دارند که مباحث نظر ی همبعض :یابی مصداق رویکرد

 در یایزی تجفد و تجفد»در کتاب  یالنیدهند. مانند عبا  م قیتطب رانیله ائمس را با یساز
  .«ا را  در ییایث علالم کرد  بال ث»در مقاله  انیاشتر ومر یو ک «ا را 

 یاهیـو ارائـه نظر یساز یتئور از دیگر اقداما  صور  گرفته، :سازی تئوری رویکرد
 اید باچلا»در کتاب  ییطباطبا جواد دی. مانند ساست میمدرن و قد میمفاه یفراتر از دعوا
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 «.اینم در  شروعیت و دانش دفرت،»در کتاب  یرحیو داود ف «ا را  انح اط نظر ا بر
فراتر نهـاده و در  ییایجیراف یهم پا را از مرزها یگروهدر این میان،  :ایران غیر مورد در

و مناقشـه برانگیـز )از حیـث مبـانی  لیزنـده و فـّرار میو کالن به سرشت مفاه یکل یلیتحل
 تحلالل رو کردهای»فام در مقاله  دیآنها اشاره دارند. مانند محمد توح دیو فوا ایدئولوژیک(

 .«شبایث شرق»در کتاب  دیو ادوارد سع «ییایث  فاهیم

 معصومان علم به رجوع. 1 -5

مناس  و کارآمد  یاند روشموفق نشدهگفته شده،  رویکردپنج  از کدامچیه ،یرودیاعتقاد ش به
 ویزمانـه باشـد، ارائـه دهنـد.  طیکه منطبق بر شرا یابه گونه م،یمفاه یساز یدر موضوع بوم

نـرب بـا  دیـجد یو نهادهـا میدادن مفـاه یآشـت یبرا یآزاد فتهیش یتالش جامعه روشنفکر
ی مفـاهیم بـه نفـع ساز یتالش را بوم نیا جهیو نت ی عنوان نمودهفکر ییدایمعارف اسالم را ش

را عمل به فرهنـ   یبحران تیوضع نیرو، راهکار برون رفت از انایداند؛ از یممبانی مدرنیته 
 نیچنـ تـاً یو نها (980: 9991 ،یرودیشـ)هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل دانسته  ،یبوم

بـوم  یاسـت. و «یـیبوم گرا»به  دنیرس یبستر و دوران گذار برا یساز یکه بوم کندیعنوان م
 – میفر  که مفاه نیتر و با اکرده است. به عبار  روشن فیتعر« نو میابداع مفاه»را  ییگرا

رسـد کـه بـا یم جهینت نیبرند، به ایو بحران رنج م یآشفتگ کیاز  - ریاخ هایندر قر ژهبه وی
، چاره کار را در عبـور از بنابراین. داردتوسعه )خالص( وجود ن جادیامکان ا یآشفتگ نیوجود ا

 نکـهیهـم بـدون ا آن ،کنـدیعنوان مـ انهیخالص و بوم گرا میخلق مفاه تینهادر بحران و  نیا
منظـور خـود از  انیـدر ب یرودیرا در خود داشته باشد. شـ «یبوم رین»از فرهن   یارگه یحت

اند کـه ختهیدر هم آم یاگونهه ب میدو ق دیجد میمفاه که معتقد است میو بحران مفاه یآشفتگ
خـالص  می، چاره کار را در خلق مفـاهبنابراینآن را با مشکل مواجه ساخته است.  یدرک معان

است  ریامکان پذ همان علم معصوم ای یعیش لیو منابع اص ریدانسته که تنها با رجوع به ذخا
 (.928 ،همان) استعلم )معصوم( است که قادر به خلق توسعه خالص  نیو تنها ا

سـعی دارد چنـین عنـوان کنـد کـه  -به درسـتی  –در رابطه با نظریه بوم گرایی، نویسنده 
ترین دلیل موفق نشدن جریان روشنفکری در عبور از بحران مفاهیم و ناکامی ایشـان در مهم
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جستجو کرد. وی اگرچه به هر « بومی سازان»مان بومی سازی مفاهیم را باید در بینش و گفت
دلیل واژه گفتمان را به کار نبرده است، اما معتقد است که گفتمان جریان روشنفکری عمدتًا 

گرایی یا انتقادی استوار است و از طرفی، اگر ایـن تـالش در بسـتر گفتمـان اثبا  9بر انگاره
تری محقـق شـده و خلـق ه شکل جدیاسالم شیعی صور  پذیرد، عبور از بحران مفاهیم ب

رسد که این نظریـه، حـداقل از ایـن حیـث کـه بـه شود. به نظر میمفاهیم خالص میسر می
شناختی الزم برای تحقق بومی سازی احزاب اشاره دارد، نظریه ضرور  وجود بستر معرفت

بـه  ای است، اما از این حیث که قائـل بـه خلـق مفـاهیم خـالص اسـت،موفق و واقع بینانه
ای از فرهن  نیر بومی را در خود داشـته باشـد، اگرچـه امـر ایـده آلـی ای که حتی رگهگونه

گرایانه اسـت، این مهم، به همان اندازه که آرمان است، اما حداقل در عصر نیبت معصوم
تـوان بـه مـی رسد. به عبار  دیگر، چگونه در عصر نیبت معصومگرایانه به نظر نمیواقع

رسید، در حالی که باب اجتهاد در حوزه فقاهت اسالم شیعی باز است و همگان  آلاین ایده
 اند؟اصل خطای در اجتهاد را پذیرفته

 معصومان سیره به عمل .5-2

ای است که های انجام شده درباره نحوه برخورد با کارکرد منفی احزاب، مقالهجمله پژوهشاز 
ارائـه شـده « شلیعا ییایلث گقلا در آ   بانث و تحّز »از سوی قاسمعلی صداقت و با عنوان 

مطالعـه نحـوه برخـورد اسـت؛ یعنـی  رویکـرد وی در ایـن مقالـه سـیره معصـومان. است
« حـزب»اند، اگرچـه را داشته یاسیاحزاب س یهاژهیاز کارو یکه برخ ییهابا گروه معصوم

 ییو مبنـا اریـارائه دهنـده معتواند یم . به زعم نویسنده، این رویکرداندودهآن نب نیبه مفهوم نو
رابطه به نحوه برخـورد  نیدر ا وباشد های سیاسی، از جمله احزاب، در مواجهه با گروه یشرع

د شویمنتقد، اشاره م انیجر کی، به عنوان «خوارج»با  ،یبه عنوان حاکم اسالم مؤمنانریام
 یاست، امام عل یمطهر دیکه مستند به اظهارا  شه به عقیده وی  (.06: 9907 صداقت،)
آزاد  دشـانیعقا انیـبرخـورد  کـرده و آنهـا را در ب یدرجـه دموکراسـ یبا خوارج در منتها تدااب
 سـت؟یچ یدر حکومت امـام علـ یاسیس یهااحزاب و گروه یگذارد. اما محدوده آزادیم

                                                           
1. paradigm 
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بودنـد و هـا ]خـوارج[ در ابتـدا آرام یخارج»دهد: یادامه م نیچن یبه نقل از استاد مطهر وی
کردند ... اما کـم کـم ... روششـان را عـو  کردنـد و یآزاد اکتفا م یهافقط به انتقاد و بحث

 یجا گرید نجایکردند ... ا شهیو آشوب را پ یانقالب بزنند ... نارتگر هگرفتند دست ب میتصم
و  یعاجتمـا تیـبلکه اخالل بـه امن ست،ین دهیله اظهار عقئ[ مسگری]د رایآزاد گذاشتن نبود؛ ز

  (.912-999: 9971 ،یمطهر)« است یحکومت  شرع هیمسلحانه عل امیق
 دشـانیعقا انیـاحـزاب آزادنـد بـه ب ،ینی، در حکومت دمعصوم یعمل رهیطبق س ن،یبنابرا

قابـل  یتا سطح یاسیاحزاب س یآنها فراهم است. اما آزاد یبرا یاسیبپردازند و بستر مشارکت س
استقالل کشور و اسا   ،یجان و مال مردم، حکومت شرع ،یعموم تیقبول است که نظم و امن

اما نکته حـائز اهمیـت نباشد. کاری فری به دنبال توطئه و  یاسیو حزب س نباشداسالم در خطر 
در نظـام  «تیـامن»و  «یآزاد» انیـم یوجود نسبت خاص نیامر مب نیادر این بحث این است که 

تر، معنـا و است؟ به عبار  روشن یسمینسبت تابع چه مکان نیا سؤال این است کهاست.  ینید
 یاسـینظام س ادلکه تع یاگونهه ب از،یمورد ن تیو امن یآزاد زانیم یابیو ارز تیو امن یمفهوم آزاد

 یهیکند؟ آنچه بـدیم تیتبع یاریاز چه مع یابیارز نیاست و ا یحفظ گردد، بر عهده چه مرجع
بـر اسـا  آن  یاسـیکه نظام س کردجستجو  یدر گفتمان دیرا با اهپرسش گونهنیاست، پاسخ به ا

کـه از اسـالم  یمختلفـ یهاها و قرائت، متناس  با گفتمانپساست.  افتهی تیشکل گرفته و هو
نـوع رابطـه  یو حتـ یاسـیاحزاب س یو به تبع آن، آزاد یهمچون آزاد ییهاواژه یوجود دارد، برا

صـور ، الزمـه  نیـا در .کردتوان ارائه یم یمختلف یهانییو تب هاتعریف ت،یمردم و حاکم انیم
 یراهکـار فـوق در صـورت یعنـیاسـت؛  یگفتمـان وستیپ کیراهکار فوق، وجود  یاعتبار سنج

کردن در  یحاکم بر جامعه و نظام باور داشته و به باز ینیاست که احزاب به گفتمان د ریامکان پذ
 یعملـ لتـزاماگر مبنـا فقـط ا یعنی ؛داشته باشند یقلب یو حت یالتزام عمل ،ارچوب آن گفتمانهچ

 کیـحاکم به عنـوان  ینیاحزاب الزامًا به گفتمان د ستین یازیمعناست که ن نیاحزاب باشد، به ا
روش و سـازوکار مناسـ  و اگرچـه  کیـرا بـه عنـوان  اسـت آن یارزش معتقد باشند، بلکه کاف

کـه  یبـه نـوع اهـداف زیالتزام ن نیا زانیند و چون و مچ ت،یفیصور ، ک نیدر ا رند،یبپذ ،یمقطع
)و در واقـع عملکـرد مثبـت( آنهـا تـا  یهمراهـ یعنیخورد؛ یم وندیکنند، پیها دنبال مگروه نیا

آنچه مسلم است، رقابت یـا درون گفتمـانی کند. یاست که اهداف )مشترک( آنها اقتضا م یزمان
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هـا، تـرین رقابـتدر یک نظام سیاسی، سـازندهتوان گفت که یت مئبه جراست یا بین گفتمانی؛ 
گیـرد و هـای درون حاکمیـت صـور  مـیرقابتی است که درون گفتمان حـاکم و بـین جریـان

ترین رقابت نیز رقابتی است که بین گفتمان حـاکم و گفتمـان رقیـ  در جریـان برعکس، مخرب
خوارج بـا حکومـت امـام همچون  یسایس یهاگرفتن احزاب و گروه هیعلت زاواست. در واقع، 

نظـام  بـاخلـق و امثـالهم،  نیسـازمان مجاهـد ،یحزب توده، نهضـت آزادو همچنین،  علی
بـوده اسـت. اسـتاد  یها با گفتمان حاکم بر نظام اسـالمگروه نیا یناسازگار ،یاسالم یجمهور

 ،«میشعار واحـد بسـاز یاز آزاد مییایب»گفتند یکه م یستیمارکس انیجر کیبه طرفداران  یمطهر
 میـشماست. رژ یآل حکومتدهیا میاز رژ ریما ن یآل حکومتدهیا میرژ»دهد که یپاسخ م نیچن

از نظـام  ریـمـا ن یو فکر یشماست. نظام اعتقاد یاقتصاد میاز رژ ریما ن ندهیآل آدهیا یاقتصاد
کـه تـو  یایشماسـت ... پـس، آزاد ینـیباز جهان ریما ن ینیبشماست. جهان یو فکر یاعتقاد

   (.997: 9992 ،یمطهر)« دوتاست میخواهیکه ما م یایبا آزاد یخواهیم
حضـر  امـام  یمعمار انقـالب اسـالمفقیه برجسته و   یهادگاهیها و دشهیرجوع به اند

 یهاشهیباشد. آنچه از اند نامعصوم یعمل رهی( از سی)گفتمان یریتواند تفسیم ینیخم
مخـالف  یاسـیاحـزاب س یبا اصل آزاد شانیاست که ا نیا دیآیبر م ینیامام خم یاسیس

 یکارکردهـا دلیلبه  ی سیاسیهاوهاحزاب و گر تیبودن فعال دینبودند، اما همواره درباره مف
، ینـیبـه اعتقـاد امـام خم (.00-77: 9906 ،)هاشمی تروجنیداشتند  دیآنها، ترد یمنف

 یگفتمانایدئولوژیک و ، عقبه کندیم زیمتما گریکدیرا از  یاسیس یهاانیآنچه احزاب و جر
، ، اسـالم ائمـه هـدی؛ اشاره ایشان به عباراتی همچون اسالم ناب محمـدیآنها است

درد و از ایـن اسالم پابرهنگان و همچنین اسالم آمریکایی، اسالم التقاط، اسالم مرفهین بـی
 ایشـان فعالیـت تـر،بـه تعبیـر روشـن 9این امر باشد. تواند مؤیدها از اسالم، میقبیل قرائت

اهداف همسـو بـا گفتمـان دانند: اواًل، امر می دو مشروط بهرا  ی در نظام دینیاسیاحزاب س
)بیانـا ،  «تالش کنند مصداق حزب اللـه باشـند دیاحزاب با»داشته باشند:  حاکم بر نظام

ــًا،95/98/59 ــارکرد م ( و ثانی ــیک ــام، آن  نف ــر  ام ــند؛ حض ــته باش ــحرا  یآزادنداش  حیص
   (.919: 9977)قاضی زاده،  آن مضّر نباشد یکشور و سالمت یکه برادانستند می

                                                           
 .45/7/2476 در شهدا خانواده و هنرمندان به خطاب امام حضر  پیام. 9
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مطـرح « نـرب رین»است که در جهان  یموضوع یساز یبوم نظران، به اعتقاد صاح 
را ضـعف  نیـا لیـدال نیتـراست و از مهـم ریفق اریهم بس ینظر یاست و البته از نظر مبان

. به گرددیبرطرف نم ازین نیا یترجمه منابع نرب ای که بادانند، به گونهفقدان منابع نربی می
علـم بـه  از سوی دیگر،و  ستین« لهئمس»اساسًا  یساز ینرب، بوم ا یدر ادب زعم ایشان،

 شودیمحسوب م یجهان یادهیاست، پد یکه حاکم بر جوامع نرب ،آن یستیویتیپوز یمعنا
 نینـدارد و بـرا ینیو سرزم ییایجیراف تیو محدود استکه در همه جا قابل استفاده طور آن

منظر بحـث  نی، از ابنابراین. شودیم یتلق یو فرامل یجهان زین یعلوم اجتماع میمبنا، مفاه
  (.98: 9909برزگر، )دانند یمعنا میرا ب یساز یاز بوم

 یمتفاوت یهابرداشت یساز یاز بوم است،( قابل مشاهده 9که در جدول شماره )همچنان
هـا برداشت یبرخهای موجود درباره بومی سازی، . توضیح اینکه، از میان برداشتوجود دارد

 یو مهندس یفن ،ینظران علوم سخت، همچون پزشککه صاح  یاست. مانند آن تلق یسطح
 تیـو دانـش و ترب یژو انتقال تکنولـو دیرا خر یساز یبوم یبرخ یعنیدارند،  یساز یاز بوم

، داننـدیدر داخـل مـ هاهقطع یبرخ ریقدر  ساخت و تعم ایآن  بامرتبط  یبوم یانسان یروین
ارائـه  یسـاز یاز بوم یینابجا یهابرداشتبه دلیل وابستگی فکری به پوزیتیویسم، هم  یبرخ
از . ردیـگیقرار نمـها میاقل ریثأتحت ت نکهیدانند و ایم یعلم را جهانها پوزیتیویست دهند.می
رآمرا تَ  یعلوم انسان یساز یپروژه بوم رو،این آن را  گـرید یبرخـ .داننـدیمـمعنـا و بـی زیحجُّ

منعقـد و  رانیـنـرب در ا یمعنا که هنوز کـالم علـوم انسـان نیدانند، به ایخالف مصلحت م
شکل  یساز یبوم یبرا یازینرب، احسا  ن ینشده است؛ چه بسا با درک علوم انسان دهیفهم

کننـد. بـه زعـم یشود، با آن مخالفت میم دهیامن یکار یاسیآنچه س لیهم به دل ی. برخردینگ
کنـد کـه چـون  جادیا هایاسیو س رانیاز مد یرا در برخ یتلق نیتواند ایم یساز یبوم شان،یا

 زیـن ی. برخـسـتینظرانش هم قابل اتکـا نصاح  یزهایپس تجو ست،ین یبوم یعلوم انسان
 ن،یو همچنـ یسـاز یبـوم یهمچون فقـدان تقاضـا بـرا یگرید لیمخالفت کردن به دال یبرا

 (.97و  95: 9909برزگر، )از نرب اشاره دارند  یعلوم انسان هیرویواردا  ب
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 یساز  یبوم از متفاوت یهابرداشت. 3جدول 

 سطحی نگری
بومی سازی یعنی خریـد و انتقـال تکنولـوژی و دانـش و تربیـت نیـروی 
انسانی بومی مرتبط با آن با مدیریت ساخت و تعمیـر برخـی قطعـا  در 

 داخل، پس بحث از بومی سازی علوم انسانی ضرورتی ندارد.
 وابستگی فکری به نرب

 ها()پوزیتیویست
گیرد، پس بحث از بومی ها قرار نمیعلم جهانی است و تحت تأثیر اقلیم
 سازی علوم انسانی تحجر آمیز است.

 دیشیمصلحت ان
هنوز علوم انسانی نرب در ایران منعقد و فهمیده نشده است، چه بسـا بـا 

 درک علوم انسانی نرب احسا  نیازی برای بومی سازی شکل نگیرد.

 سیاسی کاری
چون علوم انسانی بومی نیست، بنابراین تجویزهای صاح  نظرانش هـم 

 برای مدیران اجرای قابل اتکا نیست.

 عافیت طلبی
ی برای بومی سازی علوم انسانی )تولید علم( وجـود نـدارد، چون تقاضای

 پس بومی سازی ضرورتی ندارد.
وابستگی سیاسی به 

 نرب
شود نیازی به تولیـد علـم احسـا  وفور واردا  علم از خارج باعث می

 نشود.
 های پژوهش()منبع: یافته

حـال  نیو در ع نیتردهیچیاز پ «افتیره» کیبه مثابه  یساز یبومبر اسا  این دیدگاه، 
 - یرانـینظـران اصـاح  انیـاگرچـه در م اسـت و رانیجامعه امروز ا یازهاین نیتریضرور
 نیـوجـود نـدارد، بـا ا یسـاز یاز بوم یواحد یتلق - یافقدان منابع ترجمه لبه دلی عمدتاً 

 رود.  یبه شمار م یضرور یخصوص امر نیبه اجماع نظر در ا دنیحال، رس
ای، طرح چند موضـوع الله خامنهپرداختن به بحث بومی سازی از منظر آیتاما، قبل از 

 کند.ما را در تبیین هر چه بهتر دیدگاه ایشان یاری می

 اسالم سیاسی نظام در احزاب ظهور بسترهای

و  ای نوین و مولود مدرنیتـهحزب، به عنوان پدیده رابطه دیدگاهی وجود دارد که معتقد است
 ایـن زیر اما، به دالیل. (995: 9970، مجتهد شبستری) روستهروب متناعا با اسالمی نظام
  :است خدشه مورد ادعا
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 دموکراسی و حزب میان دو سویه نبود همراهی( الف

 امـر ایـن ،هسـتند ماشـین دموکراسـی دنـدهچرخ سیاسی احزاب بپذیریم به اعتقاد برخی، اگر
 اما، این به آن معنـا نیسـت کـه. است دموکراتیک نظام در حزبی سیستم وجود ضرور  بیانگر
سیاسی باشد؛ آنها بـا  احزاب گیریشکل و تحقق شرطالزامًا، پیش دموکراتیک نیز، نظام وجود

 بـرای را کـه نخبگـان از ایعـده ، وجـود9میخلـز همچون گرانخبه پژوهشگران اشاره به دیدگاه
 کننـدمـی مطـرح حزبـی نظـام تحقـق زمینـهپـیش کننـد،مـی رقابت هم با قدر  به دستیابی

قـانون »را به عنـوان  یحزب تیروند فعال خلزیاست که رابر  م یگفتن(. 29: 9908)سجادی،
ضرور  اسـت،  کیو معتقد است که وجود سازمان در جامعه  کرد یمعرف «یگارشیال نیآهن

نخبگـان بـه ی از اعـده نکـهیجز ا یاشوند که چارهیسازمان متوجه م لیاما اعضا پس از تشک
بدون سازمان متصور  یوجود دموکراس»معتقد است:  خلزیامور بپردازند، وجود ندارند. م اداره

: 9906 خلـز،یاسـت )م  «یگارشیال»منظورش  دیگویو هر کس از سازمان سخن م «ستین
خـود را بـه  یجـا یاسـت و بـا گذشـت انـدک زمـان رممکنین یدموکراس ،یزعم وه ب .(29

 یبـرا یلـیرا دل« آنها یافتگیسازمان ن»و « هاتوده یاسیس ینپختگ» خلزیمدهد. یم یگارشیال
  (.69-12: 9906 خلز،یداند )میم اننخبگ «یو رهبر ییها به راهنماتوده ازیاحسا  ن»

 تقویت کننـده تواندمی خود اکثریت، حکومت بر دموکراسی نقد طرفداران میان، این در
 معتقـد اسـت کـه 2میـل اسـتوار  جـان اعتبار آن بیفزایـد.بوده و بر  «نخبه گرایان»دیدگاه 

گرایـد و ایـن مـایگی عمـومی مـیحکومت انتخابی در تمدن جدید به طور متعارف به کم»
کند و اثر آن این است که قدر  اصلی های حق رأی تقویت میها و افزایشگرایش را کاهش

ر اجتماع قرار دهد. با وجود این را در دست طبقاتی هر چه فروتر از سطح برین  فرهیختگی د
(. 995: 9959)اسـتوار  میـل، « انـدهای واالتر در شمار اقلیتها و منشواقعیت که عقل

 هاینظریه طبق مدل، این در. دارد اشاره «رقابتی گراینخبه» راسیکمدل دمو به 9هلد دیوید

                                                           
1. Robert Michels 
2. John Stuart Mill 
3. David Held 
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 آنهـا که ایگونه به است، محدود بسیار( مردم هایتوده) معمولی شهروندان نقش 9شومپیتر
 :9959)هلـد،  کننـد رد یـا بپذیرنـد کننـد،مـی حکومت آنها بر که را کسانی توانندمی فقط

 فــرق اســت،« دموکراســی نخبگــان»پــردازان تــرین نظریــهکــه از مهــم 2(. رابـر  دال261
 (.شانزده مقدمه،: 9959 ابنشتاین،) داندمی 9هانخبه شمار در را دیکتاتوری و دموکراسی

 دیوید «یرقابت یگرانخبه یراسکدمو»و مدل  خلزیم «یگارشیال نیقانون آهن»توجه به  با
تـوده مـردم در  ینقش و مشارکت محـدود و حـداقل»بر  یمبن تریشومپ دهیا ن،یهلد و همچن

در  «ختـهیفره تیـاقل» یبر ضـرور  وجـود یمبن لیو نگرش جان استوار  م «یدموکراس
 یحزب و دموکراسـ انیم هیدو سو همراهی یفت که اواًل، تلقتوان گیم ن،یبنابرا ،یدموکراس

 یبـر نقـش محـور دیـکأت ًا،یـو ثان اسـتمواجه  یبا چالش جد تیحکومت اکثر یبه معنا
 شود «1سمیتاریتوتال»ظهور  تواند هم مانع ازیدر کنار مشارکت توده مردم، م ختهیفره تیاقل

 یبسـتر الزم و مناسـ  بـرا تیوضع نیو ا کند یریجلوگ «6سمیپوپول» یریگو هم از شکل
 سازد.ی( را فراهم میعیطرح مقوله حزب از منظر اسالم )ش

 شیعه فقه در نوین مفهوم به حزب کننده تقویت عناصر( ب

 و فرهنـ  درون در آن آزادی و حـزب پیـدایش حداقلی برخی از پژوهشگران به وجود بستر
 شـیعه فقـه در حـزب قوام دهنده مؤلفه و اساسی عنصر چهار دینی معتقدند. آنها به گفتمان

 از:  عبارتند که اشاره دارند
. انتخابـا  و 1. مشارکت سیاسی 9. رقابت سیاسی 2. تکثرگرایی و پلورالیسم سیاسی 9

 (.91 :9970)سجادی،  حق رأی 
، اشاره بـه دیـدگاهی دارد «پلورالیزم دینی»سجادی در بیان و تشریح مفهوم تکثرگرایی یا 

                                                           
1. Joseph Schompeter 
2. Robert A. Dahl 
3. elite  

1 .Totalitarisme همـه در حکومـت نقـش شـدن فراگیـر خواهـان که هستند هاییحکومت خواهی، تمامیت یا 
 .هستند جامعه زندگی هایجنبه

6 .Populisme است نخبه گروه برابر در عامه مردم عالیق و حقوق از کردن طرفداری در روشی گرایی، عوام یا. 
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ها را صرفًا کند، ضمن پذیرش اصول مطرح شده و کلیا  دین، تنوع آرا و دیدگاهتالش میکه 
(. بر اسا  این دیـدگاه، 22در حوزه فرعیا  و مسائل عرفی مورد پذیرش قرار دهد )همان، 

هـا مفـرو  االمتیازاتی وجود داشته باشد کـه مابـه االشـتراک االشتراکا  و مابه باید مابه»
(. در ایـن 992: 9976جعفـری، ) «مابه االمتیازها به رقابت پرداختـه شـود تلقی شود و در

تلقی، پلورالیزم تنها در حوزه مسائل ظنی دینی که عمدتًا در قلمرو اجتهاد فقیهان قـرار دارد، 
پلـورالیزم »(.  سجادی در خصوص 918: 9975گیرد )مصباح یزدی، مورد پذیرش قرار می

کند که اگر عنصر اجتهاد در فقه اسـالمی و بـاز بـودن بـاب نیز چنین استدالل می« سیاسی
اجتهاد به مفهوم احترام به آرا و دیدگاه افـراد در فهـم و اسـتنباط مسـائل شـرعی و فروعـا  

گیرد، پذیرش تعدد آرا در زمینه امور عرفی و مسائل حکـومتی شریعت مورد پذیرش قرار می
تـری برخـوردار اسـت. بنـابراین، اصـل اسـ های منبه دلیل ماهیت عرفی بودن آن از زمینه

خطای در اجتهاد، استنباط سیاسی افراد و دست اندرکاران مسائل سیاسی را نیـز در معـر  
دهد و همین امر به پذیرش سطحی از تکثرگرایی سیاسی در خطاپذیری، نقد و انتقاد قرار می

 (. 91: 9970فرهن  سیاسی  اسالم شیعی اشاره دارد )سجادی، 

 سیاسی حزب با رابطه در فقهی هایستنباطا( ج

 از و ،(صـیری) اسـت نـوین مفهـومی و پدیـده نگرشی وجود دارد که معتقد اسـت حـزب
 کـه رسـید توان به این نتیجـهمی بنابراین، ،(کبری) نیست نوین دینی مفاهیم و مبانی طرفی،

 ایشان، به زعم. بود نوین مفاهیم رد یا اثبا  ادله جستجوی در دینی مفاهیم و مبانی در نباید
 حـال عین در. «شوندنمی مربوط نوین هایپدیده به مستقیم شکل به دینی مبانی و مفاهیم»

 و گیـردمی قرار دین برابر در ایمستحدثه مسئله هر همانند نوین هایپدیده» که دارند اذعان
 دیگـر (. برخی961 :9977)حقیقت،  «ندارد وجود آنها رد یا پذیرش جز ایچاره دین برای

 و دیـن میـان نسـبت «االباحه اصاله» و «الّنص اصاله» نگرش دو طرح طریق از دارند سعی
 و هـاموضـوع در خـاص نص وجود لزوم بر گرایان، نص. کنند مشخص را جدید هایپدیده

کید دارند نظر مورد مسائل  عدم» بلکه نیستند، نص وجود لزوم به قائل گرایان، اباحه اما،. تأ
 خاص، نص نیافتن با پژوهشگر نگرش، این در. دانندمی کافی را «شرعی منع بر نص وجود
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 پرداخته جدید هایموضوع بررسی به آن پرتو در و رودمی کلی قواعد و عام نصوص سراغ به
(. 77 :9907)صـداقت،  رسـدمی خصوص آن در دین منفی یا مثبت موضع به نهایت در و

 فقهـی مبـانی در پـژوهش رسـاندن سامان به» نگرش نص گرایی،بدیهی است که بر اسا  
 وجـود خاصـی نـص جدیـد هـایپدیـده ، چرا که برای«روستروبه امتناع با احزاب آزادی

سیاسی نگـرش مثبتـی  احزاب آزادی فقهی مبانی استنباط به گرایان، نسبت اباحه ندارد؛ اما،
مثبت احـزاب مواجـه اسـت و از ایـن  دارند، چرا که نظام سیاسی با موضوعی به نام کارکرد

رسد که کارکرد مثبت احـزاب بـا منظر و بر اسا  نصوص عام و قواعد کلی فقه، به نظر می
منع شرعی مواجه نباشند. اما، موضع دین و متفکران دینـی در قبـال کـارکرد منفـی احـزاب 

آزادی  مثبـت بـه اسـتنباط مبـانی فقهـی تـر، نگـرشکاماًل متفاو  است. به عبار  روشـن
 فقهی مبانی دارند سعی ایگونه به کدام هر که گیردمی بر در را های متعددیدیدگاه احزاب،

انـد و آن کـارکرد اما همگی با یک مانع جـدی مواجـه .کنند تدوین را سیاسی احزاب آزادی
رف وجود واژه در متـون « حزب الله»هایی چون منفی احزاب است. در این رابطه، برخی ص 

 بـر «اللـه حزب» مفهوم صدق دانند و امکانتاریخی را برای پذیرش حزب کافی میدینی و 
دارنـد مجـاز  خیرخواهانه و گرایانه اصالح هایآرمان را که ملی و انسانی سالم احزاب همه
(. امـا، احـزاب سـالم انسـانی مـورد اشـاره نویسـنده چـه 90-97 :9970)ثقفی،  دانندمی

ی اسـت کـه آنهـا را از احـزاب نیرسـالم و نیرانسـانی کـه هایی دارند و کـدام ویژگـویژگی
کند؟ آن احزابی که امکان صدق مفهوم حزب اللـه های خیرخواهانه ندارند متمایز میآرمان

هـایی از ایـن بر آنها ممکن نیست، بر کدام مبانی ارزشی و ایدئولوژیک اسـتوارند؟ پرسـش
نویسنده باشد. آنچه مسـلم اسـت، همـه  تواند تبیین کننده دیدگاهدست که پاسخ به آنها می

توان انتظار داشت از همه آنها نیز نمی بنابراینتوان مصداق حزب الله دانست، احزاب را نمی
 صرفًا کارکرد مثبت داشته باشند. 

گروه دیگر بر کارکرد مثبت احزاب و اینکه جها  مثبت احزاب منع شرعی ندارند، تاکید 
که صرف وجود این واقعیت، مانع از آثار سـو  جهـا  منفـی می کنند. این در حالی است 

امر بـه معـروف و »توانند مقدمه انجام واج  شود. برای مثال، اینکه احزاب میاحزاب نمی
امـر بـه »توانند مقدمه انجام ای که دارند، میباشند، اما با لحاظ کارکرد منفی« نهی از منکر
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 و هـازمینـه پـیش تبیـین بـا دارنـد نیـز تـالششوند. برخـی دیگـر « منکر و نهی از معروف
 اثبـا  بـه را احـزاب فقهی مبنای دینی، فرهن  درون در آن اثبا  و حزب اصلی هایمؤلفه

(. اما، در رابطه با موانع موجود در این فراینـد، مثـل کـارکرد 91 :9970)سجادی،  برسانند
اکنون این سؤال مطـرح اسـت  آورند.منفی احزاب، و نحوه برخورد با آن، بحثی به میان نمی

 که آیا در نظام دینی راهکاری برای برون رفت از چالش کارکرد منفی احزاب وجود دارد؟

   دینی ساالری مردم در چالش این از رفت برون راهکار و  احزاب منفی کارکرد( د

نظـر  های انجام شده درباره راهکار مقابله با چالش کارکرد منفی احزاب، بهاز میان پژوهش
پاسخگوی چالش کارکرد منفی احزاب « بومی سازی به مثابه یک رهیافت»رسد راهکار می

بـومی سـازی و همبسـتگی »شناختی با عنـوان در نظام دینی باشد که عماًل، با بحثی جامعه
 شود.تکمیل می« اجتماعی

 فرهنـ  و تاریخ در ریشه تمدن هر دستاوردهای اگر :سیاسی احزاب سازی بومی. 1
اسـت و اگـر عقـل  محیطی هایواقعیت با هاارزش سازگاری بر الزامی اگر و دارد جامعه آن

ایـن ضـرور  بـه خـوبی  بنـابراین، کند،های مفید بشری را تأیید میسلیم استفاده از تجربه
 هـای آن جامعـه،به کـارگیری، بایـد متناسـ  بـا ارزش از قبل را حزب که شوداحسا  می

 توجیـه با) دینی جامعه در حزب به نام سازوکاری حذف   جای به یعنی، کرد؛ «سازی بومی»
ای استفاده از حزب بـه عنـوان پدیـده جای به و( نظام دینی و حزب میان مالزمه عدم وجود

 )دموکراسی( است که منجر به نادیده انگاشـتن مبـانی و های نربیارزش نوین که مبتنی بر
جامعه، همچون  یک نیازهای اداره برای اسا  از را حزب توانمی شود،می دینی هایارزش

هـای بـومی تـر، آن را بـا ارزشکرد. به عبـار  واضـح تعریف و طراحی جامعه دینی ایران،
اسـالمی  -ارچوب الگویی همچون الگـوی ایرانـی هاسالمی( سازگار کرد و در چ -)ایرانی

ای علوم انسـانی هـم نیـاز هپیشرفت طراحی و تدوین نمود که چه بسا، به بازتعریف تئوری
بینـی اسـالمی های علوم انسانی با اسـتفاده از مبـانی و جهـانباشد. البته، بازتعریف تئوری

است و از آنجا که علوم انسانی موجود در ایران، به ویژه در مجـامع دانشـگاهی، مبتنـی بـر 
در واقـع در  بینی نرب بنـا شـده وگرایی ناشی از جهانتفکرا  اومانیستی، سکوالر و نسبی
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راستای رفع نیازهای انسان نربی طراحی شده، لزوم بومی سازی علـوم انسـانی و کـاربردی 
 نماید. شدن آن بیش از پیش بر همگان ضروری می

شناسـی و علـوم های جامعـهدر بیان تأثیر انقالب اسالمی ایران بر حوزه« شجاعی زند»
 انسانی آورده است: 

شناس ی از حی   موض وعی و در بانی تح ول در جامع ه تواندایران اسالمی ... می

شناس ی ن اظر ب ه علوم انسانی از حی  معرف ی باشد. تحول موض وعی در جامع ه

شناس ی شناس ی دی ن، جامع هشناس ی انق الب، جامع ههایی نظی ر جامع هحوزه

های اج ماعی اس ت. ام ا تح ول شناسی سیاسی و مسائل و آسیبتوسعه، جامعه

گ ردد ک ه در قب ال معض ل انسانی به موض وع و راه حل ی ب ر م ی معرف ی در علوم

انگاره »اتصاذ خواهد کرد و همچنین به راهکار فراز آمدن بر « طرفی در معرفتبی»

ای نگ ردد. ای ن تح  ول ه ای انگ  ارهب ه ط  وری ک ه خ ود دچ  ار مح دودیت« غال ب

 م ف اوتی ک ه ب رای کس ب معرف ت دارد و از « غای ات»همچنین از 
 
جه ت اح م اال

مسلمانان ت أثیر خواه د پ ذیرفت « ایذخائر اندیشه»های معرف ی نهف ه در گیری

 (.1: 1391)شجاعی زند، 

بنابراین، این امکان وجود دارد که حزب را به معنای گفته شده و با تکیه بـر ذخـائر ننـی 
ارچوب گفتمانی مثـل گفتمـان انقـالب اسـالمی و همعرفتی در اسالم )شیعی( و البته در چ

ای بومی سازی کرد. در ایـن الله خامنهدل حکومتی همچون مدل مردم ساالری دینی آیتم
معنـا خواهـد در نظام دینـی بـی« کارکرد منفی احزاب»صور  است که وجود مانعی به نام 

معناست، چرا های به واقع دموکراتیک بیکه بحث از کارکرد منفی احزاب در نظامبود، چنان
ا هدف پاسخگویی به نیازهای مختلف و در عین حـال، واقعـی جوامـع که احزاب از ابتدا ب
های حاکم بـر اند، چرا که بر مبنای ارزشاند و در این کار نیز موفق بودهنربی به وجود آمده

 اند.  آن جوامع طراحی شده
نظران، همبسـتگی به اعتقاد برخی از صاح  :اجتماعی همبستگی و سازیبومی. 2

اد احسا  تعلق جمعی یا هویت ملی، تابع میزان سازمان یافتگی و نهادینه اجتماعی یا ایج
ترین کانال توانند عمدهاحزاب نهادینه و سازمان یافته می»بودن احزاب است. به زعم ایشان، 
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هـای مشارکت اجتماعی و سیاسی باشند که با طـرح هویـت ملـی و فراگذاشـتن از هویـت
ز همکاری نیروهای اجتماعی گوناگون در کنار یکدیگر ساگرای قومی و مذهبی، زمینهخاص
(. اگرچـه صـاح  دیـدگاه مـذکور اساسـًا، در بـاب 986: 9999)اشـرف نظـری، « باشند

دهـد، بـا ایـن حـال، در چگونگی و مکانیسم ظهور احزاب کارآمد و فراگیر بحثی ارائه نمی
بستگی ملـی و اجتمـاعی ترین مانع فراروی تحقق همادامه، کارکردهای منفی احزاب را مهم

در واقع به واسطه فقدان درکـی فراگیـر از اهـداف و منـافع »کند. وی معتقد است: عنوان می
گرایـی شخصـی/گروهی، ایجـاد ملی، گسـترش تفکـر جنـاحی، محوریـت یـابی منفعـت

کید بر وجود آشتی ناپذیر بـازی سیاسـی  –های متصل  فکری بندیقط  ایدئولوژیک و تأ
های تکوین نگاه هویت محور احـزاب سیاسـی در سـطح ملـی در موج  شده است زمینه

 (.987)همان، « محاق قرار گیرد

تـوان بـه نقـش و عملکـرد یموضوع، مـاهمیت درک بهتر  یخصوص و صرفًا برا نیدر ا
 ینظام، دموکراس نیرسد که در ای. به نظر مکرداشاره  یدارهیسرما سمیبرالیاحزاب در نظام ل

 یدارهیبسط و گسترش نظام و تمـدن سـرما اریدر اخت و متعلقا  آن همچون احزاب، کامالً 
مانع  کیبه عنوان « احزاب یکارکرد منف»نام ه ب یموضوع اساساً ، ینظام چنینقرار دارد و در 

 یمبـان ثیـاز ح یطـیمح یهـاتیـبا واقعحزب  انیرسد میچرا که به نظر م ست،یمطرح ن
ه بـ« احـزاب یکارکرد منف»عنوان  بانوشتار  نیکامل وجود دارد. آنچه در ا یسازگار ،یارزش
بـا آنهـا  یارزشـ یمبـان ثیـاختصاص دارد که حـزب از ح یبه جوامعدر واقع رود، یکار م

 یدارهیسـرما ،«یدارهیتمـدن سـرما» هیندارد. قابل ذکر است که بر اسـا  فرضـ یسازگار
: استکامل  ینظام اجتماع کی، بلکه استو صرف  ژهیو ینظام اقتصاد کیاز  شیب یزیچ
 نیا  ،رشد کرد. در مذه ییاز جنبش فردگرا یبه عنوان بخش یخیاز نظر تار یدارهیسرما»

در روابـط  د؛یـرا موج  گرد یکیزینمود؛ در آموزش، رشد علوم ف یاصالحات جادیجنبش ا
 یزیـر هیـرا پا کیـدموکرات یهاحکومت است،یبار آورد؛ در سه را ب یعلوم اجتماع ،یانسان

 نیـبـر ا (.289: 9959، نیابنشتا) «نمود جادیرا ا یدارهیسرما ستمینمود؛ و در اقتصاد، س
داری را همزاد و مرتبط بـا هـم ی از لحاظ تاریخی، دموکراسی و سرمایهخاسا  است که بر

 (.99: 9902دانند )شیرودی، می
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 ایخامنه اللهآیت منظر از دینی ساالری مردم نظام در شده سازی بومی احزاب نظری مبانی

 دینی ساالری مردم. 1

 ،یدیسـع)دانست  یاالله خامنهتیتوان آیرا م «ینید یمردم ساالر»نگاه  یپرداز محور هینظر
و  میاز آن مفـاه یکـی زیـن «ینـید یمـردم سـاالر»آنچه مسلم است، عبـار   (.959: 9992

دارد،  دیـکأت« مشارکت مردم در امور خود»بر  ،یاسیس هینظر کیکه در قال   است ییهاگونه
 نیتـرباعث شده تا به عنوان مهم رانیا یآن پس از ظهور انقالب اسالم یطور که تحقق عملآن

 هیـبـر نظر یمطرح باشد، تا آنجا که، نـه تنهـا خـط بطالنـ یاسیس -یموضوع در محافل علم
نظـام  یعنـیخـود،   یـرق نیتـری، بلکه جدکشیده «یو دموکراس نید انیوجود پارادوکس م»
 یمبـاناست.  دهیاست، به چالش کش  «9سکوالریسمی» یبر مبان یرا که مبتن یدموکراس برالیل

 استوار است:  ریز یهاهیبر پا یاالله خامنهتیآ ینید یمدل مردم ساالر کیتئور
کـه اسالم منشأ اصل انتخابا  و حق رأی برای مردم است. چناندر نظام اسالمی،  .9-9
ای انتخابا  و حضور مردم در صحنه را، نه تنها یـک حـق، بلکـه آن را یـک الله خامنهآیت

(. ایشان، 91/9/9908کنند که اسالم بر دوش مردم گذاشته است )بیانا ، تکلیف عنوان می
)بیانــا   داننــدمــیخــود اســالم  را انتخــاب امــوری چــونو اســا  حــق مــردم در  هیــپا

91/9/9908.) 
 یقتـیبلکـه حق سـت،ین یو مردم سـاالر نید  یترک یبه معنا ینید یمردم ساالر. 2 -9

رابطـه  نیـدر ا یاالله خامنـهتی. آمیرسیبه آن م ینید یهااست مستقل که با مرور بر آموزه
بلکـه  سـت،ین یو مردم سـاالر نید  یترک یبه معنا ینید یمردم ساالر: »ندیفرمایم نیچن

بخواهـد بـر  یاست، چرا که اگـر نظـام یجوهره نظام اسالم در یواحد و جار قتیحق کی
 یواقعـ یشود، ضمن آنکه تحقق حکومت مردم ساالریعمل کند بدون مردم نم نید یمبنا

 (.99/98/9979 ،انا یب) «ستین ریامکان پذ نیهم بدون د
 یهـاآمـوزه نیـا رایـز افت،یتحقق نخواهد  ینیبدون صبیه د یواقع یاالرمردم س .9-9

 یرا شناخته و متضمن حقـوق واقعـ یپنهان وجود آدم یایتواند زوایاست که م یاله -ینید
                                                           

9 .Secularism (شده زدا دین) 
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« است مانیو ا نیبرخاسته از د یمردم ساالر یقیحق یدموکراس» شانیادر باور انسان باشد. 
 (.92/6/9901)بیانا ، 

در  یاالله خامنهتی. آنیستو استبداد قابل جمع  یکتاتوریاسالم با د یاسینظام س .9-1
قائـل اسـت.  یجـد تیها در مقابل مردم مسئولحکومت یبرا نید: »معتقد استرابطه  نیا
 ،انـا یب) «ردیپـذینمـ یعنـوان چیو تحـت هـ یحاکم چیرا از ه یکتاتوریاستبداد و د نید
2/98/9902.) 

 دیـکأتایـن رابطـه در  شـانیا. مردم ساالری یک وظیفه دینی و طریق شرعی است. 9-6
 تیخصوصـ نیحفظ ا یمسئوالن برا نکهیو ا« است ینید فهیوظ کی یمردم ساالر»دارد که 
 (.91/9/9909)بیانا ، جواب دهند  دیخدا با شیدارند و پ ینیتعهد د

 اسـتوار اسـت. یعنـی، ایـن نظـام . مشروعیت نظام مردم ساالری دینی بـر دو پایـه9-5
طـور کـه فقـدان نآ است.برخوردار  «یمردم تیمقبول»و  «یحق اله» یژگیزمان از دو وهم

 تیبـه سـل  مشـروع تیـنهادر و  افتهی ینظام بار انتزاع تیشود مشروعیهر کدام باعث م
تـوان »کنـد و مقبولیـت، ایجـاد مـی« حق تصـرف»؛ در واقع، حق الهی، گردد ینظام منته

 یدر[ مـردم سـاالر: »]دیـفرمایرابطـه مـ نیـدر ا یاالله خامنهتیآ کند.ایجاد می« تصرف
منتخبـان  لهیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسـیگیم میکنند، تصمیمردم انتخاب م ،ینید

]است[ و هرگز  یاله تیهدا هیخواست و اراده مردم در سا نیدارند. اما ا اریخودشان در اخت
 ،انـا یب)« شـودیخـارج نمـ میبرد و از صـراط مسـتقیجاده صالح و فالح راه نم رونیبه ب
99/6/9908.)  

 یاسـالم یدر نظـام جمهـور ،یاالله خامنهتیتوان گفت که از منظر آیاسا ، م نیا بر
روش؛ بـه عبـار   کیـشـود و نـه یم ستهینگر« ارزش» کیبه مثابه  یبه مردم ساالر رانیا

 فهیوظ» کیاست، بلکه اساسًا  تیحائز اهم یکارآمد ثینه تنها از ح «تیمقبول»تر، روشن
در مکتـ   شـهیر یمـردم سـاالر یمبـان؛ یعنـی، دیآیم حساببه  «یشرع قیطر»و  «ینید

و به نظر اسالم متکی است و همچون دموکراسی، فقط یک قرارداد عرفی نیسـت  اسالم دارد
  .که بتوان به راحتی آن را نقض کرده و نادیده گرفت
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 حزب مفهوم و معنا. 2

 تیو هدا ییکه نقش راهنما یالتیتشک کیحزب عبار  است از ای، الله خامنهاز نگاه آیت
(. به عبار  دیگر، 21/7/9998)بیانا ،  کندیم فایا ییهاآرمان کیآحاد مردم را به سمت 
عمومی است، بلکه رابطـه معنـاداری میـان  رافکا تیهدا یبراکشی حزب نه تنها یک کانال

 های جامعه برقرار است. حزب و آرمان

 حزب انواع .2-1

و حزب مورد نظر خـود  میمطلوب تقسریاحزاب را به دو دسته مطلوب و ن یاالله خامنهتیآ
 کند: یم حیتشر گونهنیرا ا

 ؛یفکـر یهاتیهدا یبرا یکشعبار  است از کانال حزب کی: میما دوجور حزب دار
 ی. اگر چنانچـه کسـانیدتیو عق ینید یبه معنا یچه فکر ،یاسیس یبه معنا یحاال چه فکر

 رنـد؛یکـه قـدر  را در دسـت بگ ستین نیکار را بکنند، خوب است. قصد عبار  از ا نیا
 یدتیـو عق یاسیس ییانااز د یسطح کیاز معرفت، به  یسطح کیخواهند جامعه را به یم

داشته باشند، به طور  ییهاییتوانا نیچن کیکه  یاست. البته کسان یخوب زیچ نیبرسانند؛ ا
خواهند شد، آنها برنده  یدر مسابقا  قدر ، در انتخابا  قدر  هم آنها صاح  رأ یعیطب

 اسـت دییـمـورد تأ نیـجور حزب اسـت؛ ا کی نی. استیدفشان نه نیا کنیخواهند شد؛ ل
 (.21/7/9998)بیانا ، 

ی و بـا هـدف نربـ یاز احزاب کنون دیتقل داند که بهایشان حزب نامطلوب را حزبی می
بـه  کس  قدر  باشگاه ،در واقع است وکس  قدر   تأمین منافع گروهی خاص، به دنبال

  (.21/7/9998)بیانا ،  رودشمار می
از حـزب در  یکـه تلقـ دیرسـ جـهینت نیتوان به ایدو برداشت از حزب م نیمالحظه ا با

ارچوب هـبا آنچه در چ یاسیشناسان سجامعه فیارچوب جوامع مدرن و بر اسا  تعارهچ
متفـاو   یادیـوجود دارد، تا حـدود ز یاالله خامنهتیاز جمله آ ،یمتفکران اسالم شهیاند

و با  سمیبرالیبرداشت، در بستر ل کیدر  ،یاسیس دهیکار و پدسازو کیاست. حزب به عنوان 
در  یکند؛ ولیخاص را دنبال م یمنافع گروه نیمأت  سکوالریستی و دین زدا شده، یکردیرو
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ارچوب هـامت مسلمان است که در چ یو اخرو یویمصالح دن نیمأدنبال ته برداشت دوم، ب
 . استقابل طرح  یاسالم «بهیط ا یح»

  اسالمی طیبه حیات تحقق در احزاب نقش. 3

 یو هم برا ایدن یهم برازمان هماست که  یتیوضع «بهیط ا یح» ،یاالله خامنهتینظر آ از
 ها برنامه دارد:آخر  انسان

دسـت سعاد  فقط با پول به نی. اخواهدیاسالم مردم خود را خوشبخت و سعادتمند م
 کهاست  یایزندگ ،یاسالم بهیط ا ی. حدیآیدست نمفقط با ذکر و عباد  هم به د؛یآینم

مـردم  ییایدن یراه، از زندگ نیا یی  نها یهاو سرمنزل و اهداف تیبه معنو دنیدر آن، راه رس
. هـدف سـتین ییهدف نها ایدن یمنتها آباد کند؛یمردم را آباد م یای. اسالم دنکندیعبور م

و مناسـ ، از  سـتهیشا شـتیاز مع یویـدن یهـا در زنـدگانسان نکهیعبار  است از ا یینها
بـه سـمت  قیطر نیبرخوردار باشند و از ا شهیفکر و اند یو از آزاد خاطر،تیامن و یآسودگ

اسـت  –هر دو  -و آخر   ایشامل دن یاسالم ۀبیط ا یحرکت کنند. ح یو فتوح معنو یتعال
 (.90/2/9901)بیانا ، 

. هسـتندشـده  یسـاز یاحزاب مطلوب، همان احزاب بـوم یاالله خامنهتیآ شهیاند در
احزاب در نگـاه  یساز یو ضرور  بوم تیاهم درباره هاتهنک نیتر، در ادامه به مهمبنابراین

 .میپردازیم شانیا

 :ایخامنه اللهآیت اندیشه در احزاب سازی بومی لزوم. 4

 یبـوم هـا راو رفع نیازهای بومی در تمامی حوزه شرفتیالزمه پای الله خامنه. آیت1-9
 یانسـان علـوم» :نماینـدعنـوان مـی یعلوم انسان سازی در زمینهی علوم انسانی و نظریهساز
اصاًل نـاظر بـه  ست،یما ن یازهایناظر به ن ست،یمتعلق به ما ن ست،ین یدر کشور بوم یکنون

خودشـان  یله کردند، برائطرح مس یگرانیکند. دیاست، مسائل ما را حل نم یگریمسائل د
)بیانـا ، « اسـت گانـهبی مـا از اصـالً  – منـداری کـار هـم نلطـش و درست به –حل کردند 

منسوخ و برافتـاده اردوگـاه شـرق  ریمس ست،ین ینرب ریمس شرفت،یپ ریمس. »(91/5/9909
...  میریبگ شیخودمان را در پ اسالمی – یرانیمشخص ا ریمس یستی... ما با ستیهم ن میقد
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را نلـط و خطرنـاک  یـیترجمـه گرا وهیو شـ ینربـ یهـاهیو شرط از نظر دیقیالگو گرفتن ب
 (.91/2/9907)بیانا ،  یسازهیبه نظر میارد اجیاحت یعلوم انسان نهی. ما در زمدیبدان

کنند: یرا دنبال م ینینظام و جامعه د یهاشده اهداف و آرمان یساز یاحزاب بوم. 1-2
ت یی و هدایه نقش راهنماکالتی یکتش کیه مورد نظر ماست، عبار  است از کحزبی  آن»

 (.22/7/9998)بیانا ،  «ندکیفا میی ایهاآرمان کیآحاد مردم را به سمت 
، چرا که با هدف رفع نیازهای بـومی ندارند یشده کارکرد منف یساز یاحزاب بوم. 1-9

ن حـال وحـد  هـم یرد، در عـیـبگتوانـد در جامعـه انجـام یمـ تحّزب»: اندطراحی شده
 (22/7/98) بیانا ،  «ندیای نبصدمه
و  ندپردازیم به ایفای نقش هیفق یول دیبسط  یشده در راستا یساز یاحزاب بوم. 1-1

 یکـارکرد واقعـ حزب بخواهد اگر»: سه کارویژه اساسی دارند. به اعتقاد آیت الله خامنه ای
 «هماننـد ائمـه جمعـه و جماعـا  باشـد شیگذارریثأبتواند نقش و توان ت دیداشته باشد، با

 گونـهنیـا یدر ادامه، نقش ائمه جمعه را حول دسـتگاه رهبـر شانیا(. 7/9/9959)بیانا ، 
 : دینمایم حیتشر

 نی . اگ ر در وس ط ادی پ ر از م ردم را تص ور کن یمینظام، مجموعه و صحنه عظ نیا در

ه ا و گ اهیآن پا م،کنی فرض را – یدس گاه رهبر یعنی – یعموم تیمرکز هدا الت،یتشک

 دی جمع ه ببصوان یبه ذهن و گوش و چشم مردم در سرتاسر کشور نمازها کیمراکز نزد

از ک ار  یاز نق ا  کش ور به ر و بصش  ییج ا هرجمعه در  ینمازها یعنیاحزاب[ است. 

بس اماندهی  کنن دیم هیمردم را توج[ 1بدهند: یکشور را انجام م نیا یدس گاه رهبر

کنن د و از یم  وسأیدشمنان را نسبت به نفوذ در اذه ان م ردم م [ 2ب، مطالبات مردم[

بس اماندهی عقالنی ت  ش وندیمردم اثر سوء بگذارد، م انع م  یدشمن ب واند رو نکهیا

 منظ ا یم ردم را ب ه حرک ت و ت الش در مجموع ه کل [ 3بو  اج ماعی از طریق خواص[

 (7/3/1369 انات،ی. )ب  ارهای اج ماعی[بساماندهی رف کنندیوادار م

شان کس  قدر  یهدف اصل ،یشده، برخالف احزاب نرب یساز یاحزاب بوم. 1-6
 کیـ یکس  قدر  مد نظر نباشد، اگر چـه کسـ  قـدر  بـرا یستیب باتحّز  در» :ستین

 .(1/92/9977بیانا ، ) «است یامر قهر کیحزب موفق 



 119     یاسیس احزاب یمنف کارکرد چال  با مقابله راهکار ،یساز یبوم

 

 ییایـثبا  و پو میبا هدف تحک بومی سازی شده، رقابتی سازنده و رقابت احزاب. 1-5
توانـد در جامعـه انجـام یتحّزب مـ»معتقدند که  یاالله خامنهتیآگیرد: صور  می جامعه

 شان،یدر باور ا ،یعنی(. 22/7/98 انا ،یب«) ندیای نبن حال وحد  هم صدمهیرد، در عیبگ
شود کـه اگـر یال مطرح مؤس نیا نجایاست. اما، در ا ریامکان پذ یب بدون کارکرد منفتحّز 

 نیـو به رقابت بپردازنـد، ا دهنقش نمو یفایا یدستگاه رهبر تیقرار است احزاب تحت هدا
است؛ اگـر و تحت امر  یفاتیاحزاب تشر جادیدنبال اه ب یشائبه وجود دارد که دستگاه رهبر

 است؟  یسمیرقابت آنها تابع چه مکان ست،ین نیچن
 ،یفاتیامـر تشـر کینه  یمردم ساالراواًل،  ایالله خامنهاندیشه و باور آیتدر آنجا که از 
دارند  ینیتعهد د تیخصوص نیحفظ ا یمسئوالن برا نکهیو ا« است ینید فهیوظ کی»بلکه 

و  تیـحـدود وال نکـهیبـا اثانیـًا،  (.91/9/9909)بیانـا ، جـواب دهنـد  دیـخدا با شیو پ
)حسـینی  اسـت یو اجتمـاع یفـرد یزندگ عرصۀحدود فقه در  یبه گستردگ هیفق تیحاکم
 قیدق یکامل داشتن در اجرا اریاخت یمطلقه بودن به معنا نکهیبا ا و (270: 9999 ،یاخامنه

 کیـنه  هیمطلقه فق تیحال، وال نیا با ،(25/9/9979بیانا ، ) است نیو جز  به جز  قوان
در  یاست که نـه تنهـا بـا اسـتبداد و خودکـامگ یارزش تیریمد کیبلکه  ،ییاجرا تیریمد

سـه  یقـوا یبر حرکت کلـ ،یمدارقانون یبر مبنا بلکه (،97/5/9998)بیانا ،  تضاد است
(. ثالثًا، نظام مردم ساالری دینی به واقـع نظـامی 21/7/9998)بیانا   نظار  دارد زیگانه ن

شود و مشروعیت تمـامی ه میترین عناصر آن تنها در امام و امت خالصاست والیی که مهم
در بـاور  ن،یبنـابراساختارها و کارکردهای آن در نسبت میان امام و امت قابل توجیـه اسـت. 

، اما نقش احزاب در راستای بسـط یـد ولـی دارد یمنع شرع یفاتیاحزاب تشر جادیاایشان، 
ابت احـزاب رق سمیناما، مکا فقیه و در واقع، تحکیم و تقویت نظام والیی، قابل طرح است.

و همبسـتگی اجتمـاعی  است «یاجتماع یهمبستگ»تابع اصل  ینید یدر نظام مردم ساالر
 . نیز در گرو عبور موفق نظام سیاسی از دو بحران همبستگی و مشارکت است

در گـرو  زیـن یاجتماع یاست و همبستگ یاجتماع یهمبستگ شرفت،ی، الزمه پتوضیح اینکه
 سـمیصـور ، مکان نیاست؛ در ا یاجتماع ،یاسیدر نظام س «ییایپو»و « ثبا »وجود دو رکن 

در آن نظـام « گسسـته»و  «وسـتهیپ»دو رفتـار بـه اصـطالح  یوجودرقابت احزاب تابع ضرور  
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کـه  ،«وسـتهیپ» یگردنـد. رفتارهـا تیدو جناح تقو ای فیدو ط یاز سو دیقاعده با بنا برکه است 
است، بر حفظ ارکان نظـام و « محافظه کار»ح به اصطال یهاانیمعمواًل دندنه اول احزاب و جر

کـه  زیـن« گسسـته» یدارنـد و رفتارهـا دیکأ( تیقانون اساس وخط قرمزها )احکام اسالم  تیتقو
 شـرفت،یپ ،ییایـپو یهـانـهی، زماست« گراتحول»به اصطالح  یهاانیاول احزاب و جر تیاولو

بـدون لحـاظ  وسته،یپ یمستمر بر رفتارها دیکأاست، ت یهیآورند. بدیرا فراهم م یتحول و نوآور
کشـاند، و یمـ «یثبـاتیب»بست و بن ،جامعه را به رکودضمن تقویت امنیت، گسسته،  یرفتارها
ضـمن افـزایش  وسـته،یپ یگسسته، بدون توجـه بـه رفتارهـا یبر رفتارها یافراط دیکأت ن،یهمچن

 نیـدهـد. بـر ایسـوق مـ «یثباتیب»و باز هم  یجامعه را به هرج و مرج، ناامنمشارکت و آزادی، 
بنـده »گردد: یروشن م« طل اصالح یاصولگرا»عبار   انیبر ب یاالله خامنهتیاسا ، منطق آ

اسـالم برخاسـته،  یمعرفتـ یکه از مبان یو متقن نیمت« اصول»طلبم؛ اصالح یمعتقد به اصولگرا
   (.99/2/9901بیانا ، ) «نوروز و نوبهها به صور  روزبهروش« اصالح»با 

 کیـضـمن تفک ه،یفق تیدر نظام وال یاسیس یهااحزاب و جناح گاهیجا نییدر تب شانیا
( و و بـومی سـازی شـده احـزاب )مطلـوب گاهیاحزاب، به مطلوب و نامطلوب، نقش و جا

 یرقابـت درون گفتمـان کیـکشور دانسته کـه در  یرا همچون دو بال برا یاسیس یهاجناح
 : کنندیرا فراهم م «اهارزش» هیدر سا «شرفتیپ» نهیزم

 کی مص لف مع قد به اسالم و نظ ام[ وج ود دارد،  یهابجناح نهایا نیکه ب یمرز 

را  یوح دت عم وم کی توانند با هم یم ست،یکننده ن نییمرز تع کیو  یمرز واقع

بدهن د. در واق ع  لیرا تش ک یو انقالب  یجامعه اسالم یکل تیبدهند، هو لیتشک

 کی ک پرنده. اگر ه ر دو ب ال یدو بال  یعنیعمل کنند، دو جناح « جناح»مثل دو 

 بن دیک ه پا یخواهد رفت. آن کس ان  یپرنده باال و پ نیپرنده خوب حرکت کند، ا

ه م « تح ول»را خ وب حف   کنن د، الب  ه ب ه  یبن دیپا نیاگر ا ند،یها«ارزش»به 

و رو ب ه جل و  ش رفتیو دلبس ه تح ول و پ بندیه پاهم ک یاع نا نباشند، آن کسانیب

ها[ را حف  کنن د، الب  ه ب ه نف ع جامع ه بارزش نیاگر ا ند،الیبدو ت رییرف ن و تغ

 هیرا در س ا «ش رفتیپ»کنن د و یم  لی عمل خواهند کرد و در واقع انق الب را تکم

  (.23/4/1379)بیانات،  بصشندیتحقق م« هاارزش»



 111     یاسیس احزاب یمنف کارکرد چال  با مقابله راهکار ،یساز یبوم

 

 یآنگـاه رقـابت یاسـیس های، احزاب و گروههاجناح ،یاالله خامنهتیاز منظر آ ،نیبنابرا
 شرفتیو پ ییایوسته و گسسته موجبا  ثبا  و پویپ یسازنده خواهند داشت و آنگاه رفتارها

 کیـ یمعنا کـه دارا نیبه ا ،باشد یه اواًل، رقابت آنها درون گفتمانک کندیجامعه را فراهم م
 نیـا ریـباشـد، در ن یواحـد یمعرفت یثر از مبانأد بوده و عملکرد آنها متواح یعقبه گفتمان

 یقاعـده بـاز تیـبـه رعا دیمق ًا،یو مخّرب خواهد بود. ثان یگفتمان نیصور ، رقابت آنها ب
ت یریت و مـدیهـدا دربه قانون داشته باشـند و ثالثـًا،  یو بلکه قلب یالتزام عمل یعنی ؛باشند

 صیحفظ ثبـا  نظـام در نقطـه تعـادل و تشـخ رایباشند، ز «یهبردستگاه ر( »کی)استراتژ
از  یریو جلـوگ  یـعملکـرد دو جنـاح رق تیریمـد ن،یعدم تعادل نظـام و همچنـ ایتعادل 
و قابـل  یجنـاح و مرجـع فـرا کیاسـتراتژ تیریمـد کی یآنها تنها از سو یافراط یرفتارها

ایـن صـور  خواهـد بـود. در  ریامکان پـذ د،از دعوا نباش یاعتماد که اصطالحًا خود بخش
کشـور  نیا یاز کار دستگاه رهبر یاز نقاط کشور بهر و بخش ییدر هر جا»احزاب  است که

و  هیفق یول دیبسط  یدر راستاتر، . به عبار  روشن(7/9/9959 انا ،ی)ب«دهندیرا انجام م
 یندهکننـد ]سـامایمـ هیـمـردم را توج» یعنـیکنند؛ یعمل متحکیم و تقویت نظام والیی 

دشـمن  نکـهیکنند و از ایم و أیمطالبا  مردم[، دشمنان را نسبت به نفوذ در اذهان مردم م
 قیـاز طر یاجتمـاع تیـعقالن یشوند ]ساماندهیمردم اثر سو  بگذارد، مانع م یروبتواند 

 یکننـد ]سـاماندهینظـام وادار مـ یخواص[ و مردم را به حرکت و تـالش در مجموعـه کلـ
 .)همان( [«یاجتماع یرفتارها

 ایالله خامنه. کارویژه احزاب بومی سازی شده از نگاه آیت4جدول 

 مردم مطالبا  ساماندهی
گاه و توجیه  مطلـوب و واقعـی نیازهـای بـه نسبت مردم سازی آ

 خود

 اجتماعی عقالنیت ساماندهی
 از جلــوگیری بــرای خــواص اجمــاع طریــق از وحــد  تحقــق

 جامعه در...  و امنیتی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، انحرافا 

 اجتماعی رفتارهای ساماندهی
 نظام کلی مجموعه در تالش و حرکت به مردم ترنی 

 (پویایی و ثبا  مدار بر حرکت)
 های پژوهش()منبع: یافته
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 گیرینتیجه

ای و متـأثر از مبـانی فقهـی و کالمـی اسـالم الله خامنـهنتیجه آنکه، در منظومه فکری آیت
به مثابه یک رهیافت، راهکار مقابله با چالش کـارکرد منفـی احـزاب در شیعی، بومی سازی 

های بومی )دینـی( سـازگار شـده و نظام مردم ساالری دینی است که طی آن حزب با ارزش
نیازهای بومی را پاسخگو خواهد شد؛ در این صور ، حزب به عنوان بخشی از کار دستگاه 

یم و تقویت نظام والیی به سـاماندهی امـور در رهبری و در راستای بسط ید ولی فقیه و تحک
عقالنیـت اجتمـاعی از طریـق »، «انتظـارا  مـردم»اجتمـاعی، یعنـی  -سه حوزه سیاسی 

پردازد. با بومی سـازی، احـزاب پاسـخگوی نیازهـای می« رفتارهای اجتماعی»و « خواص
ه و درون موجبـا  رقابـت سـازند بنـابراین، .کننـدبومی شده و اهداف بـومی را دنبـال مـی

گفتمانی مهیا شده و  بستر مناس  برای ظهور احزاب کارآمد و فراگیر در نظام مردم ساالری 
 شود.دینی فراهم می

 کتابنامه
، تهران: ان ش ارات س صن، فکر آزبدق و مق م  هجضت مشروطیت بیربن(. 1341آدمیت، فریدون )

 چاپ اول.

)نق  د و بررس  ی کمونیس  م، سیاسرری معاصررر مکاتررب(. 2911ابنش   این، ویلی  ام و ادوی  ن فاگلم  ان )

 فاشیسم، کاپی الیسم و سوسیالیسم(، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران، نشر گس ره، چاپ دوم. 

، ترجمه علی رامین، نش ر ن ی، چ اپ تلمهتی در  کومت بهتخابی(. 2911اس وارت میل، جان )

 اول.

 رات تمدن ایرانی، چاپ اول.  ، تهران، ان شاب زبب سیاسی و  ویت(. 2919اشر  نظری، علی )

 ، سروش، چاپ چهارم.پی بیی و پایایی ب زبب سیاسی در  رب(. 2911ایوبی، حجت الله )

 ، تهران، سروش.بکثریت چگوه   کومت می کن ؟(. 2911)                 

شناسرری علررو  روش فص لنامه ،«رهیاف ت ب  ومی س  ازی عل وم انس  انی(. »2911برزگ ر، اب  راهیم )

           .19-11ص،،، تابس ان19سال شانزدهم، شماره  ،بهساهی

ب و احزاب در مبانی فرهنگ اس المی(. »2911ثقفی، محمد ) ب و ، «تحز  مجموعر  مقراالت تحرزو

ب، تهران، همشهری. توسع  سیاسی  ، ک اب سوم: اسالم و تحز 
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 ، ترجمه حمید الیاسی، امیرکبیر.تحول بهقهبی(. 2919جانسون، چالمرز )

 . 1و  9، سال اول، شماره هق  و هظر، «پلورالیزم دینی(. »2911جعفری، محمدتقی )

 ، تهران، صهبا.والیت و  کومت(. 2912ای، سید علی )حسینی خامنه

علررو  ، «جایگ  اه بح    اح  زاب در اندیش  ه سیاس  ی اس  المی(. »2911حقیق  ت، سیدص  ادق )

 .219-212ص،،، زمس ان9، سال اول، شماره سیاسی

 ، ترجمه رضا علومی، تهران، امیرکبیر.ب زبب سیاسی(. 2911موریس ) دوورژه،

 ، ترجمه عزیز کیاوند، تهران، البرز. فر نگ سیاسی معاصر(. 2911رابرتسون، دیوید )

م حزبنگرش دینی بر مؤلفه(. »2912سجادی، سیدعبدالقیوم ) ، ش ماره پگراه  روزه، «های مقو 

 ، آذرماه.92

ب در اس الم، 2911سجادی، سید عب دالقیوم ) ب و (. مب انی فقه ی تح ز  مجموعر  مقراالت تحرزو

ب و اسالم، تهران، همشهری. توسع  سیاسی  ، ک اب سوم: تحز 

مطالعات ایرانی بومی سازی و نظریه بوم گرای ی معط و  ب ه س نت (. »2911شیرودی، مرتضی )

س انی و مطالع ات فرهنگ ی، س ال ، پووهش گاه عل وم انجستار اق سیاسی معاصرر، «شیعی

  .211-11، ، بهار2ششم، شماره 

 ، آذر.221، شماره پگاه  وزه، «ان قاداتی بر لیبرال دموکراسی(. »2911)                 

شناس ی و اسالمی، بانی موضوع و انگاره جدی د در جامع ه یرانا(. »2912شجاعی زند، علیرضا )

-221ص ،،، تابس ان1، سال شش م، ش ماره ی بیربنمطاالعات علو  بجتماع، «علوم انسانی

221. 

ب و مبانی آن در فقه سیاسی شیعه(. »2911صداقت، قاسم علی ) ، سال هف دهم، معرفت، «تحز 

 .11-19ص،،، اردیبهشت211شماره 

 ، قم، جامعه مدرسین. بالمیزبنق(. 2121طباطبایی، محمدحسین )

، ته ران، جموعر  آررار میررزب ملکرم خرانم(. 2911طباطبایی، محمد محیط بت دوین و تنظ یم[ )

 ک ابصانه دان . 

، ته ران، مرک ز تحقیق ات سیاسی بما  خمینی – اق فقجی به یش (. 2911قاضی زاده، کاظم )

 اس راتویک ریاست جمهوری.

ب(. »2911مج هد شبس ری، محمد ) مجموعر  مقراالت ، «ام ناع مبانی فقهی و کالمی در تح ز 

ب و توسع  سیاسی ب، تهران، همشهری. تحزو  ، ک اب سوم: اسالم و تحز 
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 ، پاییز. 4کتاب هق ، «پلورالیسم دینی(. »2911مصباح، محمد تقی )

 ، قم، صدرا. جاذب  و دبفع  بما  علی(. 2911مطهری، مرتضی )

 ، تهران، بین  مطهر. آزبدق بهسان(. 2911)                 

، ترجم ه احم د نقی ب زاده، نش ر ق ومس، سیاسیشناسی ب زبب جامع (. 2911میصلز، ربرت )

 چاپ دوم.

، ترجمه احمد نقیب زاده، ان شارات دانشگاه تهران، دبهشمن  و سیاستم بر(. 2911وبر، ماکس )

 چاپ سوم. 

، ته ران،  اق سیاسی بز دی گاه بما  خمینریب زبب و گروه(. 2911هاشمی تروجنی، محمد )

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 ، ترجمه عباس مصبر، تهران، روشنگران.  اق دموکربسیم ل(. 2911هلد، دیوید )


