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  چکیده
هـای سیاسـی، عمـر درازی نـدارد  شـناختی پدیـده ن معاصر، مطالعۀ جامعـهرادر ای

 بسی نوپاتر است ،چنین مطالعاتی در ایران پس از انقالب اسالمی نیز). تاریخچه(
هـای اجتمـاعی چـون  شناختی گـروه رو، همۀ زوایای تأثیرات جامعه ازاین). پیشینه(

هـای مـشارکت  های مـذهبی در مقـایس ملـی، اسـتانی و شـهری بـر مؤلفـه هیئت
چنـان تــصور کلـی آن اســت کــه   بررســی نـشده و هــمسیاسـی جمهــوری اسـالمی

فقـدان ). مـسئله(های اجتماعی، فعـال مایـشا هـستند  نهادهای حکومتی نه گروه
های  نوع، میزان و سهم اثرگذاری«گفته، این پرسش که  های پیش تنویر اثر بخشی
را » های مذهبی بر مشارکت سیاسی جمهوری اسـالمی چیـست؟ اجتماعی هیئت
هـای مـذهبی، بـه مثابـۀ نهـاد اجتمـاعی  هیئـت). سـؤال(گـذارد  یپیش پای ما مـ

ــه، از  ــردم  و درنتیج ــن و دل م ــق در ذه ــت عمی ــت و مقبولی ــی، از وجاه غیردولت
نویـسندگان ). فرضـیه(زایی دزدایی برخوردارنـد  کارکردهای مؤثری چون مشروعیت
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شـناختی سیاسـی چـون سـن،  اند با بررسی نقـش عناصـر جامعـه این مقاله کوشده
هـای مـذهبی، میـزان تـأثیر آن را بـر  های مراجـع در هیئـت جنس، قومیت و گروه

های سیاسی، به مـصداق بـارز  ها و سخنرانی پیمایی هایی چون انتخابات، راه مؤلفه
بندی جدیـدی از کارکردهـای  و صورت) روش(د نمشارکت سیاسی مردم، نشان ده

هـای شـهریار، ارائـه دهـد  ها، با تعمـیم نتـایج بررسـی هیئـت پنهان و آشکار هیئت
های مـذهبی بـر  شناختی هیئت عناصر جامعه: دهد این بررسی نشان می). هدف(

افزایش و کاهش مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسـالمی نقـش رو بـه رشـدی 
  ).یافته(دارند 

  واژگان کلیدي
هــای مــذهبی، مــشارکت سیاســی، انتخابــات،  شناســی، سیاســت، هیئــت جامعــه

  ری اسالمیجمهوو راهپیمایی 

  مقدمه
   برخـی رایبـرای اجـآن را نداران دیمـذهبی اسـت که  های ، هیئتیکی از نمادهای نهاد دین

ای  پیـشینه  اگرچـه،شـان ات فرهنگـیتأثیر مـذهبی و های هیئت .دکنن مراسم مذهبی برپا می

، دشـو هایی از آن مشاهده مـی نمونه، فرهنگی ایران- تمدنیۀتاریخی دارند و در سراسر حوز

 ۀ قــدیمی ایـران یعنـی قلـب حـوز رهای شــه طـور عــمده در اما شکل رایج امروزی آن بـه

اظـاهر. تتمدنی ایران رواج داشته اسـ-فرهنگی
ً

حــکومت آل بــویه بــا ، بـار  اولـین  بـرای

به مراسم مزبـور رسـمیت ، و بزرگداشت ایام شهادت ایشان داشت مقام امام حسین گرامی

در کـه   عباس بـود اعالم جدایی از خالفت بنی،  مذهبی  مراسم  ایـن ییکی از کـارکردها .داد

 عثمـانی سـنی تدربرابرخالفـاعــالم اسـتقالل تـشیع ، درواقع .دوره صفویه نیز احـیا شـد

 .د این مراسم بو  برگزاری  اهداف یکی از، مذهب
  مـذهبی وهـای ، هیئـت از زمـان صـفویه تــا اواخــر سـلطنت ناصـرالدین شـاهبه نظر

 کارکردهـای  نیـز کمی  لحاظ  به.نیافت چندانی ۀ تـوسع ونکردتغییر چندان ها   آنکارکردهای

خلیلـی، (  پیــدا نــکرد  دولت  استقالل زیادی از،تر مهم و از همه چندانی نداشت تنوع هیئت

٥: ١٣٧٨ .( 
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   مذهبی مستقل از دولت افـزودههای هیئتسرعت بر تعداد  به، اما از اواخر عهد ناصری

هـای عـزاداری   بودند که کارکردها و شکلشان با دستهای ی شهریها  سازمان که درواقع،شد

، بازار،  خـانوادهازجمله ،نمادهای شهریدیگر    با ها هیئتاکنون   هم.تفاوت داشتروستایی 

، هـا هیئـت ۀ کارکردهـای عمـد یکـی از. د دارنـ ارتبـاط و پیونـد عمیـق، روحانیت و اصناف

عــیار   و سـلطه تــمام  انحـصار مراسم مـذهبی را ازچراکه  ؛هاست جـتماعی آنتـمایزیابی ا

 کـارکرد   کـهانـد  هـای مــستقلی ، سـازمانها هیئت، بهتر عبارت به ؛کنندمیخارج ، حکومت

 بــرپا   حــمایتی نـوعی نظـام، در سطح وسیع در هر محله ها این .دارنداجتماعی و سیاسی 

اعضایی که معموال .نداهداشت
ً

  هـای ســنی هـای مــحله و از همـه گــروه  از همـه خــانواده

  .ندنک ها کـمک می به ترویج نظام یاریگری در مـحله، اند  بـرآمده
 اسـت کــه هویت و فرهنگ سیاسی در سپهر دینبـازتولید ، ها هیئت ۀکارکرد عمددیگر 

را تقویـت  جمـع  و تعلـق بـهبـستگی هم حس  وشود  مـی پذیر امکان،  از طـریق مراسم ویژه

بـرداران  یکی بهرهکرد،    تقسیم توان بـه سـه گروه ها را می هیئتاعضای ،  کلی طور به کند؛ می

اعـضای فرعـی و ،  اصــلی و دایــم و سـوم  اعــضای دیگری، کنندگان در مـراسم و شـرکت

، مـثالها را تشخیص داد هیئت   انواع توان می، از لحاظ جنسی نیز .مـوقتی
ً

 کـه  ییهـا هیئـت 

 زنـان تـشکیل شــده و   از ی کـه فقـطهـای آن ؛دهنـد  مردان تــشکیل مــی  فقط را   آن اعضای

عنـوان  امـا زنـان بـه، عهـده دارنـد  را بــه آن اصلیمسئولیتی کـه هـرچند مـردان های هیئت

کـامال  بـه لحـاظ تـاریخی ،هرچنـد یابند؛ می  حضورها   آنبرداران در  و بهره کنندگان شرکت
ً

 ها از چـه زمـانی آغـاز شــده اســت هیئت نیست کـه ایـن نـوع تفکیک جنسیتی  مشخص

 تمایل، ها سازمان   این  اگرچه  است کهآن  ها هیئتبارۀ نکته بسیار مهم در. )١٨: ١٣٧٨نیـا،  نوری(

 همـه  ، مـشارکتهـا  منابع مالی آنتأمینعلت شکل خاص  اما به، دارندبه استقالل از دولت 

 و   مــنابع، تـأمینهـا گیـری  تـصمیم  در  و فرعـی  اصـلی کنندگان و اعضای رکت و شرانب بهره

معموال ها هیئتمنابع مالی  .پذیر نیست امکانها   آنیافته در نـظارت سازمان
ً

 از طریق منـابع 

: ١٣٨١گروسی و زاهدزاهدانی، ( دشود نه حق عضویت افرا  می تأمین  نذورات و موقوفات، شخصی

٢٢٩ .( 
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   مفهومی يها بررسی
 هـا ارزشن یا .ردیی گوناگون و متفاوت را بپذها ارزش است که بتواند یزیر شامل هرچیمتغ

 کیـنکـه در یا ایـز متفاوت باشد ی چکیا ی شخص کی یهای مختلف برا تواند در زمان می

، ر رایـتـوان متغ می ،تر ف جامعیتعر در. کند مختلف تفاوت یزهایا چی اشخاص یزمان برا

 و یّر کمـیتوانـد مقـاد  بـوده و مـیکن افـراد جامعـه مـشتری کـه بـیا عاملیفت ا صی یژگیو

، ریـ نسبت داده شده بـه متغِا ارزشین عدد ی که اختلف داشته باشد تعریف کردی مها ارزش

عابدی و شواخی، ( گر استی حالت به حالت دکیا از یگر ی فرد به فرد دکیر از ی تغۀدهندنشان 

١٦٨-١٥٣: ١٣٨٩.(  
 .شـود  میبینی پیشن و ییر وابسته تبیق آن متغیاز طرل، که  مستقمتغیر.اند گونهدوها ریمتغ

آن بـا ای  ه رابطـتأثیرشود تا  ا انتخاب میی یدستکارگیری،  اندازهر توسط پژوهشگر ین متغیا

ر وابـسته ی بر متغیا منفیمثبت ای  گونه بهر مستقل ی متغ،درواقع. گردد گیری اندازهگر یر دیمتغ

ا یـش یتوانـد موجـب افـزا ر مستقل مییا کاهش در متغیش ی هر گونه افزایعنی ،گذارد اثر می

ر مـستقل یـد در متغیـر وابـسته را بایـر در متغییـل تغیـ پـس دل؛ر وابسته شودیکاهش در متغ

 ،شـود  نمـیی محقق دسـتکاربار مستقل ی متغ،یشیرآزمایق غی تحقکیدر  .وجو کرد جست

ر وابـسته اثـر یـد دارد و فـرض شـده اسـت کـه بـر متغش وجـوی است کـه از پـیری متغیول

مـستقل در  ریـعکـس متغ همند است و بـ  است که پژوهشگر به آن عالقهآنروابسته یمتغ.دارد

د یف آن بای در تعر و به عمل آوردیا دستکاریتواند در آن تصرف  ست و نمییار محقق نیاخت

کنـد و  ر مـیییـرات آن تغییاثر تغ بررد و یپذ  میتأثیرر مستقل ی است که از متغیری متغ:گفت

 ).٣٣: ١٣٧٦  ی، حجاز و بازرگان،سرمد(  در آن استیریپذریی تغبینی پیشا ی شرحهدف محقق 

نظـام جمهـوری ،  مذهبی است و متغیـر وابـستههای ، هیئتمتغیر مستقل، در این مقاله

  میـدانی مـذهبی را بـا بررسـیهـای هیئـتیعنـی ،  متغیر مـستقلکوشیم می.  ایراناسالمی

یعنـی نظـام ، وابـسته آن را بـر متغیـر تـأثیر تـا کنیم کاری دست طور عمدی به) نامه پرسش(

ما ) مستقل (متغیر پیش فرض، مذهبی های ، هیئتبنابراین. جمهوری اسالمی ایران بسنجیم

 و گیری اندازه  تغییرات آنبراساس آن بر نظام جمهوری اسالمی ایران تأثیر و آیند به شمار می
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 نیست و متغیری است که مؤلفه سنجیدنینظام جمهوری اسالمی ایران البته . شود یین میتع

 شـناختی جامعـه تـأثیرپـس  هـای مـذهبی بـستگی دارد، هیئتبه ، یا مقدار آن در این مقاله

 .استنوشتار  هدف اصلی این مذهبی بر نظام جمهوری اسالمی ایران های هیئتسیاسی 
عبـارت  است که جامعۀ آماری شود، می به کار گرفته نوشتاراز دیگر مفاهیمی که در این 

 بـارۀدر، شده از یک صفت کیفـی های ممکن یا اطالعات ثبت  کامل اندازهۀاست از مجموع

منظـور از عمـل  . آن انجام دهیمدربارۀهایی  خواهیم استنباط که می،  کامل واحدهاۀگردآورد

، آمـاریدر هر بررسـی ، دیگر به بیان است؛ه  جامعۀ، استخراج نتایج دربارها گردآوردن داده

 تمام مشاهدات ممکن ۀ، مجموع جامعهدرنتیجه ؛نامند  نظر را جامعه میمدعناصر  مجموعه

  .Yates, Moore, Starnes, 2003 : 29)( توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند است که می

ـدادها کــه یــا رویـها ـا واحـدیـ از افــراد یا عبارت اسـت از مجموعـه جامعۀ آماری

در در تعریـف دیگـر آمـده اسـت کـه . )٩٣: ١٣٨٥دالور، ( باشندداشته  ک مشتریحـداقل صفت

 ابزارهـای رو ؛ ازایـنشوند ی ارائه میشده به صورت عدد ی گردآوریها  داده،یّ کمیها روش

توصیفی آماری است که جامعۀ آماری،  .توصیفی است، ی آماری و جداولها روشتحلیلی 

  ).١٣٧: ١٣٨٧، دواس( کند های افراد نمونه را تلخیص می لگوی پاسخا

 شهروندان بـرای انتخـاب ۀ به معنای مساعی سازمان یافت،مشارکت سیاسی در اصطالح

گذاشـتن بـر تأثیرهـا و امـور اجتمـاعی و سیاسـی و  شرکت مؤثر در فعالیت، رهبران خویش

 ۀیافتـ  معنـای کوشـش سـازمانارکت سیاسی به پس مش.ترکیب هدایت سیاسی دولت است

 یعنـی مـردم در انتخـاب رهبـران سیاسـی جامعـه و ، حکومت و سیاست اسـتۀمردم دربار

بیگانـه ،  آنهـای ت حکومـت و سیاسـبـا خـود را ،ها فعاالنه حضور داشـته یگذار سیاست

هـدایت آن ،  مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولتدیگر عبارت به: کنند احساس نمی

  .گیرند  میرعهدهبرا 

 ارادی و اختیاری که اعضای یک های تعبارت است از آن دسته فعالی :مشارکت سیاسی 

ان شـرکت کننـد و مدار سیاست آن در انتخاب حاکمان و باکنند تا  جامعه در آن مشارکت می
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:  یا نوع استبندی تقسیممستقیم در سیاست مشارکت سیاسی دارای دو طور مستقیم یا غیر به

 ).٣٨: ١٣٧٧، فیرمی( مشارکت غیرمستقیم .۲ارکت مستقیم؛ مش. ۱
 نظارت بر نظام سیاسی حاکم بر خود به صورت انتخاب و دخالت در تعیین سرنوشت و

همچـون ، توان مشارکت سیاسی مـستقیم نامیـد  احزاب فراگیر را میچهارچوبدادن در  رأی

راهکـاری ، ی غیرمـستقیمجمهوری در ایران؛ اما مشارکت سیاس تخابات مجلس و ریاستان

هـای  تفعالیـ، ی که در این سیستم سیاسیطور به ،برای دخالت مردم در امور سیاسی است

هـا و تظـاهرات و  ییراهپیمـا مشارکت مـردم در ، مثالطور به ؛حزبی اولویت اول را داراست

 از دل مـدار سیاسـت کـه فـرد است مصادیق مشارکت سیاسیحضور در جلسات هیئات از 

 ).١٢٣: ۱۳۷۷، راش(شود  الس انتخاب میهمین مج
 مـذهبی حاضـر در جمهـوری اسـالمی های هیئت ، همۀبراساس آنچه در باال گفته شد

 تحقیـق را بـه کـل توانیم نتیجۀ ، زیرا میدهند  آماری تحقیق حاضر را شکل می، جامعۀایران

  .هیم مذهبی در جمهوری اسالمی ایران نسبت دهای هیئتیعنی تمامی جامعۀ آماری، 

در شـهر هـا   آنانـد کـه همـه  مذهبی در جمهوری اسالمی ایران انتخاب شدههیئت پنج

ایـن  .داردچنـدگونگی فرهنگـی که شهریار شهری است نزدیک به تهران  .شهریار قرار دارند

ای پر از بـاغ میـوه   شمسی روستایی خوش آب و هوا و منطقهپنجاه و چهل ۀده  پیش ازشهر

صـنعتی و  ای نیمه به منطقه  شهریاراکنون هم. شد  کرج محسوب می وز ج،در کنار تهران بود

 جامعـۀ آمـاریهـای  نمونـه .تهران تبدیل شده اسـت نشین ترین مناطق حاشینه یکی از بزرگ

دار ایـن شـهر   مذهبی مهـم و ریـشههیئت مذهبی جمهوری اسالمی ایران به پنج های هیئت

مهاجرت از همه کشور و سـرریز جمعیـت ( به علت تنوع جمعیتیزیرا ، اختصاص داده شد

طبع  بهشهریار و ) تهران
ِ

مردم ایـران های  ویژگیای از  تواند نمونه  مذهبی آن میهای هیئتآن 

 ۀ ادامبرایل مختلف زادگاه خود را ترک و یبه دالی مختلف ن شهرهاا از ساکنیاریبس .باشند

 ۀ را عـصارشـهریارتـوان  ی مـیفرهنگبه لحاظ رو،  ازاین. دان کردهن شهر را انتخاب ی ایزندگ

 از فرهنـگ ینـده و شاخـصیتـوان نما ین شـهر را مـیا ؛ به بیان دیگر، کشور دانستیفرهنگ

  . به شمار آوردکشور 
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  :عبارت است از مذهبی هیئتمشخصات و آدرس دقیق این پنج 

، ١١١ پ،١٦ مـیالد شهریار، شهرک مصطفی خمینـی، :  غریب اهل بیتهیئت )الف

 ؛ غریب اهل بیتیئته حسینیۀ
 خمینـی، پایگـاه بـسیج شـهید  شهرک مـصطفی،شهریار  منتظران مهدیهیئت) ب

  منتظران مهدیهیئت باکری، حسینیۀ
 جوانان ، حسینیۀ٤میالد شهریار، شهرک مصطفی خمینی، : هاشم  جوانان بنیهیئت) پ

 ؛هاشم بنی
 ۀ حـسینی،٦مـیالد شهریار، شهرک مصطفی خمینـی، :  عزاداران امام سجادهیئت )ت

 ؛ عزاداران امام سجادهیئت
 ،١٣شهریار، شهرک مـصطفی خمینـی، نـبش مـیالد : اصغر  دیوانگان علیهیئت )ث

  . دیوانگان علی اصغرهیئت ۀحسینی

   ملوچی نظريِچهارچوب
  هـای  جنـبش  ویژگـی  توصـیف در، های اجتمـاعی جدیـد  جنبشپرداز نظریه، آلبرتو ملوچی

هـای شـناور  شـبکه« های اجـتماعی پیش از هر چیزی از طریق جـنبش :گوید  می اجتماعی

تجربیـات  یابنـد و انتقـال مـیتجربیـات زنـدگی هـا   آنبـاشوند که  تقویت می »نامحسوس

بـه  ، باتوجـهبه اعتقـاد وی .شوند  روزمره ساخته می جدیدی خلق و هویت جمعی در زندگی

یمی و عضویت شناور و غیرثابت شـکل صورت اقدامات غیردا ها به مـوجودیت جنبشاینکه 

نـدرت بـه عنـوان یـک  بـهها  ، آنکنند  می قـدرتشان را کـسب و حفظ، گرفته و به این طـریق

هـای  شبکه«  مناسبی برایۀنمون مذهبی های ، هیئتبر این پایه .شوند  آشکار ظاهر میۀپدید

  ).٣٣: ١٣٩١نش،( .روند  به شمار می»شناور

ی بـه  مـدنۀکـرد جامعـی روچهـارچوب  دری اسـت کـهپردازان هینظرملوچی از آن دسته 

 یبنـد کـرد دسـتهین رویـ کـه در ایپردازانـ هینظر، نیبنابرا، پردازد شناسی سیاسی می جامعه

 ی اجتمـاعیهـا  جنبشیُبر بعد انقالب ،) و کاستلزیملوچ، هابرماس، مانند تورن (شوند یم
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کید دارند و بر  را یکـار جنـبش اجتمـاع، یو نهـادک ی کالسـیهـا هیـِخالف پنداشت نظرتأ

 و ی نظام اجتماعیهم شکستن مرزها، بلکه درکنند ی قلمداد نمیاسی سفرایند بر یگذارتأثیر

  . دانند یها م ن جنبشیامد ای آن را پیدگرگون

در ، دکن ی قرار متوجه ی در جنبش اجتماعیت ابزاریعقالنبه  که یکرد نهادی روبرخالف

کید، ی مدنۀکرد جامعیرو هـر ، اسـاس نیهم بـر؛است) یا ارتباطی (یت جوهری بر عقالنتأ

نـوع روابـط و ، یت جمعـیـهو، یدئولوژیـا ( داردی ابـزارۀ، جنبیکرد نهادید رویآنچه از د

ن ی که در ای محورۀمسئل. شود می تبدیل هدف به، نهادی رویکرد دید از) … ویده سازمان

 که است اجتماعی های  و شکافیساختارِ علل یابی شهیر، ردیگ ی قرار مکانون توجهکرد یرو

  .)Melucci, 1989: 93( درنیگ می شکلها   آنمبنای بر اجتماعی های جنبش

صورت اقدامات غیردایمـی و عـضویت شـناور و  ها به مـوجودیت جنبشبه اینکه  باتوجه

نـدرت  بـهها  ، آنکنند  می شان را کـسب و حفظروش، قـدرت این گیرد و با  میغیرثابت شکل

 محوریـت هــویت دیــنی در بـه ، باتوجهبنابراین. شوند ه عنوان یک پدیدۀ آشکار ظاهر میب

شناسی سیاسی در تبیین های سنتی جامعه ناکارآمدی نظریه،  مذهبیهای هیئتاقدام و کنش 

نظریـه ، بـه همـین دلیـل. گـردد مذهبی در جمهوری اسـالمی روشـن مـیهای هیئتنقش 

  های پیشین تطابق و هماهنگی  نظریهتواند در مقایسۀ  میاجتماعی ملوچیهای جدید  جنبش

  . باشد  ایران داشـتههای مذهبی در جامعۀ اسالمی شیعۀ هیئت با  تریبیش

او معتقد است کـه .  استی مدنۀجامع، مانند تورن و هابرماس، زی نیکانون توجه ملوچ

جامعـه  (یریـگ می تصم ویندگی نمای نهادیها ان نظامیم، ید اجتماعی جدۀدیچیط پیدر شرا

ازهـا و یجـاد شـده اسـت و نیشـکاف ا، دیگـر ازسـوی ی مـدنۀسو، و جامعـ ازیک) یاسیس

 مـشارکت موجـود هـای توانند با کانـال ی کنش برخاسته از جامعه به سهولت نمهای تصور

ز بـه ی نی اجتماعیها جنبش. ابندی انطباق یاسی سی کارگزاری سازمانهای تصور و سیاسی

 دمکراسـی» طبـس«به دنبال درواقع،  ؛گیرند می شکل مدنی جامعۀ در کنش ایه عنوان نظام

 گفتـۀا بـه یـ ی و گروهی و استقالل فردییش امکان ابراز وجود و کسب شناسای افزایبه معنا

هـای  نمادها و مطالبات جنـبش، ویبه نظر .  هستندیی معنادمکراسی به دنبال ،یخود ملوچ
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و بـه ،  روزانـه داردیشه در تجارب زندگی رزیرا ،است» یاسیماقبل س «ی به اعتباریاجتماع

را به شـکل کامـل ها   آنتوانند ی هرگز نمیاسی سیروهایرا نیز، است» یاسیفراس«ک اعتبار ی

 یهافراینـدتواننـد در  ی نمـاز حیـث ماهیـت، یهـای اجتمـاع جنبش، رو نی از ا؛ندیباز نما

ود نظام موجود را درهـم ی ق،کنند یاد مجیاها   آن کهییچراکه برخوردها،  جذب شوندیاسیس

 و ی اجتمـاعیهـا ان جنـبشیـ می سـطحیوندی پیبه اعتقاد ملوچدیگرسخن،  به ؛شکند یم

 ی عمـومی فضایعنی،  موجودی نظام نهادیها به فراسو و جنبش،  وجود داردیاست نهادیس

  . نگرند ی میدیجد

 ی اجتمـاعیهـا بش جنـی بـرای مهمـیژگی را ویت و معناسازی هویریگ شکل، یملوچ

 ی اجتمـاعیهـا  جنبشۀفین وظیتر مهم یت جمعیبرساختن هو، که یطور بهداند؛  ید میجد

دان یـ مـشترک از میفـیست جـز تعریـ نیزیـ چیت جمعیهو«، یبه اعتقاد و. د استیجد

در  ).Melucci, 1989: 793( »شـود  عرضـه مـییک کنش جمعیها که به  تیها و محدود فرصت

 هـای چهـارچوب بنـدی صـورت .١: ن داردیادیـ سه بعـد بنی جمعتیهو، یات ملوچینظر

گران که با هم یان بازیفعال ساختن روابط م .٢دان کنش؛ یابزار و م،  مورد اهدافدر شناختی

سـازد خـود را  ی که افراد را قادر مـیعاطفهای  یگذار هیانجام سرما .٣کنش متقابل دارند؛ و 

 ).٦٥: ١٣٨٧وچی، ؛ مل٢٠٣-٢٠١: ١٣٨١رزاده، یمش( بشناسند

 مذهبی بر متغیر وابستۀ هاي هیئتات سیاسی متغیر مستقل تأثیربررسی میدانی 
  نظام جمهوري اسالمی ایران

 نظـام مـذهبی بـر متغیـر وابـستۀ های هیئتات سیاسی متغیر مستقل تأثیربررسی میدانی در 

در  چـون جنـسیت و قومیـت موجـود شناسـی عناصری از جامعـه، جمهوری اسالمی ایران

 مذهبی بر مقوالت سیاسی در نظام جمهوری اسالمی چون انتخابات و تظاهرات های هیئت

  .گیرد  قرار میکانون توجه

انتخابـات یکـی از مظـاهر مهـم  :هـاي مـذهبی در انتخابـات سیاسـی          نقش هیئت ) الف

در ایران پس از انقالب مـشروطه و . مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران است
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در پهلوی اول و دوم انتخابـات بـا  .ها آغاز شد نخستین انتخاباتحکومت مشروطه تشکیل 

 حکـومتی مبتنـی بـر ١٣٥٧پس از انقالب اسالمی .  مردم مواجه بود اندکمشارکت سیاسی

نظـام  رد. هـای مهـم آن اسـت ساالری دینی شکل گرفت که انتخابـات یکـی از جلـوه مردم

امور کشور باید به اتکـای آرای « قانون اساسی  اصل ششمبراساس ،جمهوری اسالمی ایران

نماینـدگان مجلـس شـورای ، جمهـور انتخـاب رئـیس، از راه انتخابـات، عمومی اداره شـود

پرسی در مـواردی کـه در اصـول دیگـر  یا از راه همه، ها اعضای شوراها و نظایر این، اسالمی

  » .دگرد این قانون تعیین می

قـوه رئیس شوند و   انتخاب میمردم با رأی مقننه ی قوۀو اعضا ۀ مجریه قو رئیساکنون هم

که خود توسط مجلس خبرگـان رهبـری انتخـاب  گزیند بر میایران انقالب  ی رهبرراقضائیه 

برای بررسـی . دشون  مردم انتخاب میازسوی نیز ی اعضای مجلس خبرگان رهبر.شده است

شناختی سیاسی  ات جامعهرتأثی پرسش مبتنی بر ، شش مذهبی در انتخاباتهای هیئتنقش 

بـر نظـام جمهـوری ) هـای مرجـع جنـسیت و گـروه، سن، نقش قومیت ( مذهبیهای هیئت

  آن، که براساس جامعـۀاسالمی ایران مدنظر قرار گرفت که آمار توصیفی و تحلیل استنباطی

  .  آید  در ادامه می است، تعیین شدهنامه پرسشآماری و 

تـا چـه حـدی ناشـی از نـوع ، شما در انتخابات مذهبی هیئتشرکت اعضای «: ١ سؤال

  »ست؟ها  آنقومیت

 یـان بـا مـشارکت درگو پاسـخ، قومیت: دهد  نشان مینامه پرسشدست آمده از  هنتایج  ب

ره همـوا، ایران به عنوان یکی از کشورهای چند قـومیتی. ستدار داشته ا معناطۀ انتخابات راب

همـواره اقـوام ایرانـی و .  مواجـه بـوده اسـتهـا قومیت های  خواستههایی در زمینۀ با چالش

های خود از کانال انتخابـات  و خواسته ازپیش به دنبال تبیین مطالبات  ساکن بیشهای تاقلی

  مذهبی ممکن اسـت در مـشارکتهای هیئتبه همین دلیل تمایالت قومی اعضای . هستند

جمهـوری  تخابـات ریاسـتدر انها   آنمشارکت،  برای مثالتأثیر بگذارد؛در انتخابات ها  آن

 هـای هیئـتو اقـوام مختلـف حاضـر  تواند بیشترین رابطه را با این اهداف داشـته باشـد می

هـای   نامزدسویشده از  های بیان ایده ها و شعار، مذهبی با بررسی و تبیین مواضع انتخاباتی
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هـا   آناتهـا و مطالبـ  کاندیدایی برگزیده شود که بیشتر به حقوق اقلیتکوشند میانتخابات 

 مـذهبی در انتخابـات از تعلقـات هـای هیئـت مشارکت اعضای :پس باید گفت. توجه دارد

  .پذیرد  میتأثیر آنقومی افراد حاضر در 

  
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  6  10,0  10,0  10,0
  زیاد  14  24,0  25,0  35,0
  متوسط  24  42,0  42,0  78,0
  مک  12  21,0  21,0  100,0

  خیلی کم  0  0  0  0
  کل  56  98,0  100,0  
  شده مقادیر گم  1  1,0    
  کل  57  100,0    

اعضا بـه دیگر تا چه حدی در تشویق ،  مذهبی شماهیئتنوع قومیت اعضای  «:٢ سؤال

  »شرکت در انتخابات مؤثر است؟

بـر اثـر ، اعـضای هـر قـومی در ایـران، دهـد  نشان مینامه پرسش آمده از به دستنتایج 

انـد و  دا کـردهیـگر پی بـه همـدینگـرش مـشترک،  زمـانیگر در طیمالت روزمره با همدتعا

 ی و اقتـصادیتحوالت اجتمـاع.  دارندی اقتصاد-یاسی به موضوعات سیا ژهی ویها دگاهید

 مـردم بـه یهـا ر نگـرشییـرات باعـث تغییـن تغیکند که ا یجاد می در نگرش افراد ایراتییتغ

 مذهبی با قـومیتی هیئتاعضای . شود یم در انتخابات شرکت ، ازجملهموضوعات گوناگون

به  احساس کند که فردیچنانچه و   خاصی دارند های هها و خواست نگرش، ها دگاهید، مشترک

اعضای دارای همان قومیـت را دیگر تواند  می، دشو  میتوجه ی آن قومیتازهایها و ن خواسته

  . به شرکت در انتخابات تشویق کند

  

  



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش٩٦

 
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  4  7,0  7,0 7,0
  زیاد  25  43,0  44,0  51,0
  متوسط  16  28,1  28,0  80,0
  کم  10  17,0  17,0  98,0
  خیلی کم  1  1,0  1,0  100,0

  کل  56  98,0  100,0  
  شده مقادیر گم  1  1,0    
  کل  57  100,0    

  
اعضا بـه دیگر در تشویق تا چه حدی ،  مذهبی شماهیئتسن و سال اعضای «: ٣ سؤال

  »شرکت در انتخابات مؤثر بوده است؟

ایجاد گذار در تأثیرتواند عاملی  سن می، دهد  نشان مینامه پرسش آمده از به دستنتایج  

جوانـان ،  بـرای مثـالباشـد؛مشارکت در انتخابـات  مذهبی برای هیئت ِ دیگرِ افراد دررغبت

دیگـر موجب تشویق  عمومی فل خصوصی و ممکن است در محاخورده سالپرشور و افراد 

 نقـش اساسـی و بـارز در  ایـرانجوانـانکلی طور به برای مشارکت در انتخابات شوند؛ اعضا

 جمعیـتکـشور بـا زیرا ایـران ، داجتماعی دارن-سیاسیهای  یگیر انتخابات و دیگر تصمیم

 مکراتیـکدهای فراینـدتواننـد بیـشترین تغییـرات سیاسـی را در   مـینی است کـه جوابسیار

 هیئـتشان را وظایفها و  درستی مسئولیت ه ب پرشورجوانانپس اگر . دورنوجودآ بهکشورشان 

مذهبی که عمدتا نیروهای جوان هستند
ً

 تواننـد بـه شـرکت اعـضا را مـیدیگر ، انجام دهند، 

  .دعوت کنند

  

  

  



  ٩٧ در جمهوری اسالمی ایران      سیاسی های مشارکت مؤلفه مذهبی بر های هیئتختی شنا ات جامعهتأثیر

 

  
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  5  8,0  8,0  8,0
  زیاد  27  47,0  48,0  57,0
  متوسط  17  29,0  30,0  87,0
  کم  6  10,0  10,0  98,0
  خیلی کم  1  1,0  1,0  100,0

  کل  56  98,0  100,0  
  شده مقادیر گم  1  1,0    
  کل  57  100,0    

اعـضا بـه دیگـر تا چه حدی در تشویق ،  مذهبی شماهیئتجنسیت اعضای  «:٤ سؤال

  »شرکت در انتخابات مؤثر بوده است؟

از روح جنـسیتی اعمـال تبعـیض ، دهـد  نـشان مـینامـه پرسـش آمده از به دستنتایج  

رهبران انقالب اسالمی از ابتـدا بـر  فاصله دارد و ساالری دینی جمهوری اسالمی ایران مردم

گـاهی رشـد . های سیاسی کشور فراهم آورند آن بودند مشارکت حداکثری زنان را در برنامه آ

کیدمحور و  نگاه جنسیتسیاسی زنان در کشور و نیز اجتناب از  محور و   بر رویکرد تکلیفتأ

همـۀ ایـن . تاسـ آفرینی بانوان در انتخابات های کلیدی در نقش  شاخصهازجملهمحور  حق

جنسیت مهم ،  مذهبی به حضور در انتخاباتهیئتشود که در تشویق افراد  عوامل سبب می

.  مثبـت هـم داشـته باشـند، تأثیربلکه زنان حتی به علت داشتن نقش کلیدی مادری، نیست

 بـه ؛اعضا برای مشارکت در انتخابـات بـا مـردان تفـاوتی ندارنـددیگر پس نقش در تشویق 

 مذهبی در هیئتهمین دلیل است که اکثریت قائل به این دیدگاه هستند که جنسیت اعضای 

تـوان بـه  هرچنـد نمـی.  چندان مؤثری نـداردتأثیراعضا به شرکت در انتخابات دیگر تشویق 

  .چراکه همچنان سیاست در ایران ماهیتی مردانه دارد،  اندک آن گذشتتأثیرسادگی از نقش 

  
  

  



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش٩٨

    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی
  خیلی زیاد  9  15,0  16,1  16,1
  زیاد  7  12,0  12,0  28,0
  متوسط  18  31,0  32,0  60,0
  کم  20  35,1  35,0  96,0

  خیلی کم  2  3,0  3,0  100,0
  کل  56  98,0  100,0  
  شده مقادیر گم  1  1,0    
  کل  57  100,0    

 مذهبی بـرای تـشویق اعـضای آن هیئتنقش سن و سال  و جنسیت اعضای «: ٥سؤال 

  »جهت شرکت در انتخابات چیست؟

سـن، جنـسیت و قومیـت افـراد، عناصـر ، دهـد نامه نشان می نتایج  به دست آمده از پرسش

تـوان تـأثیر آن را در تـشویق افـراد بـه  شوند و نمی لد میهویتی مادرزادی هستند که افراد با آن متو

شـود،  وقتی صـحبت از انتخابـات مـی. های سیاسی یک کشور نادیده گرفت مشارکت در برنامه

به همین ترتیب، وقتی از شرکت در انتخابات در یـک . کنند آفرینی می همۀ این عناصر در آن نقش

کنیم، باید با توجه به ایـن عناصـر سـخن  میجامعۀ کوچک ایرانی، یعنی هیئت مذهبی صحبت 

های این پژوهش از هیئت مذهبی نـشان داد کـه در تـشویق دیگـر اعـضا جهـت  بررسی. گوییم

  .مشارکت در انتخابات، باید نقش این عناصر هویتی مادرزادی یا زیستی را چشمگیر بدانیم

  
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  زیادخیلی   6  10,0  10,0  10,0
  زیاد  20  35,1  36,0  47,0
  متوسط  21  36,0  38,0  85,0
  کم  7  12,0  12,0  98,0
  خیلی کم  1  1,0  1,0  100,0

  کل  55  96,0  100,0  
  شده مقادیر گم  2  3,0    
  کل  57  100,0    



  ٩٩ در جمهوری اسالمی ایران      سیاسی های مشارکت مؤلفه مذهبی بر های هیئتختی شنا ات جامعهتأثیر

 

تا چه حد در تشویق اعضا به شرکت در ،  مذهبیهیئتهای مرجع عضو  گروه«: ٦سؤال 

  »انتخابات نقش دارند؟

 هر فرد یا به عبارتپایگاه اجتماعی ، که دهد  نشان مینامه پرسش آمده از به دستج  نتای

 مذهبی به مشارکت در انتخابـات بـسیار هیئتافراد دیگر  در تشویق ،های مرجع گروه، بهتر

،  بـرای مثـالر سطح کل یک نظام سیاسی حاکم اسـت؛ای است که د این قاعده. مؤثر است

 و دارنـد ی مهمـ در جامعـۀ ایرانـی نقـشسـازی انتخابـات هنـگ در فر و روحـانیونمعلمان

یـک ، تخابات قبل از اینکه یک موضـوع سیاسـی باشـدان. دمتصدی رشد این فرهنگ هستن

کـردن را در جامعـه نهادینـه  موضوع فرهنگی است که باید آداب انتخابات و درست انتخاب

هـا نقـش   آنپس. تر از همه اس در این نهادینه کردن بیشتروحانیون و معلمانکنیم که نقش 

معلمان و روحانیونی ، ترتیب همین  بهافراد به حضور در انتخابات دارند؛بدیلی در تشویق  بی

 را به شـرکت در توانند دیگر اعضاتر می بهتر و راحت،  مذهبی حضور دارندهیئتکه در یک 

  .انتخابات دعوت و تشویق کنند

  
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  7  12,0  12,0  12,0
  زیاد  26  45,0  46,0  58,0
  متوسط  17  29,0  30,0  89,0
  کم  5  8,0  8,0  98,0
  خیلی کم  1  1,0  1,0  100,0

  کل  56  98,0  100,0  
  شده گممقادیر   1  1,0    
  کل  57  100,0    

در درک و فهـم اولیـه از شـاید  :هـاي سیاسـی     هاي مذهبی در راهپیمایی     نقش هیئت ) ب

 ؛کرد  تلقی میدمکراتیکرفتارهای غیر آن را بلکه ، گرفت نمی ها را دربر یی، راهپیماارکتمش

مـد حکومـت های  یگیری و خط مش گذاری مشارکت مردم بر تصمیمتأثیر میزان لذا در ابتدا



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش١٠٠

 بـه ایـن نکتـه دسـت یافتنـد کـه ،تر بعدی و البته دقیقمطالعات ولی با ، گرفت نمیقرار نظر 

 عرصــۀوارد کــردن مــردم بــه  ( جریــان نفــوذ بــه طــرف بــاالیمعنــابــه شارکت سیاســی مــ

د که دستور کار دولتی را تشکیل داده و خط وش میدانسته ) گذاری داخلی و خارجی سیاست

این تلقی از مـشارکت باعـث شـد کـه شـرکت در . کند می را معین سیاسی دولتهای  یمش

رفتارهـا باعـث  ، چراکهدوظر گرفته ش مشارکت سیاسی در نجزو، امور مشابه و ها ییراهپیما

هـای بـارز  هـا یکـی از جلـوه ییراهپیمارو،  ؛ ازاینگردد  بر اعمال و رفتارهای دولت میتأثیر

های سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایـران و از لـوازم مـشارکت سیاسـی در آن تلقـی  برنامه

هــا بــه  ییاراهپیمـی چـون شــرکت در هـای تمشارکت سیاسـی فعالیـاکنون  هم. گردد می

،  مذهبی در انتخاباتهای هیئتبرای بررسی نقش  .گیرد  صورت می مختلـفهای تمناسـب

، نقـش قومیـت ( مـذهبیهـای هیئت سیاسی شناختی جامعهات تأثیرچهار پرسش مبتنی بر 

بر نظام جمهوری اسالمی ایران مدنظر قرار گرفـت کـه در ) های مرجع جنسیت و گروه، سن

  .پردازیم یل آن میادامه به بحث و تحل

اعـضا دیگـر تا چه حـدی در تـشویق ،  مذهبی شماهیئتنوع قومیت اعضای «: ١ سؤال

  »ها مؤثر است؟ ییراهپیمابرای شرکت در 

 آمار بایـد گفـت کـه قومیـت به باتوجه، دهد  نشان مینامه پرسش آمده از به دستنتایج  

ها مؤثر  ییراهپیمامشارکت در  برایاعضا دیگر و ها   آن مذهبی در تشویقهای هیئتاعضای 

زدایی خود همواره   سوابق شورشگری و بحرانبه باتوجه ویژه بههای قومی در ایران  گروه. است

ثر در امنیـت داخلـی و نیـز بـه عنـوان یـک عامـل تهدیـدزا و ؤبه عنوان یکی از متغیرهای م

تهدید امنیت ملـی کـه . اند  قرار گرفتهکانون توجه ایران اخیر تاریخ ۀدهچندآفرین در  مشکل

، هـا باشـد ییراهپیما صحبت از شرکت در هرگاه. ها و مطالبات قومی است ناشی از خواسته

شـده در نظـام جمهـوری اسـالمی نگـاه  افراد با همین دیدگاه به این برنامـۀ سیاسـی رسـمی

، ین نظـام امید به رفع آن مطالبه در ابه باتوجهتواند  می، کنند و فردی که مطالبه قومی دارد می

همین فـرض بـر تـشویق . ها ترغیب کند ییراهپیمااعضا را به شرکت یا عدم شرکت در دیگر 

  .ها وجود دارد ییراهپیما مذهبی به شرکت در هیئتافراد 



  ١٠١ در جمهوری اسالمی ایران      سیاسی های مشارکت مؤلفه مذهبی بر های هیئتختی شنا ات جامعهتأثیر

 

 
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  5  8,0  8,0  8,0
  زیاد  17  29,0  30,0  39,0
  متوسط  22  38,0  39,0  78,0
  کم  11  19,0  19,0  98,0
  خیلی کم  1  1,0  1,0  100,0

  کل  56  98,0  100,0  
  شده گممقادیر   1  1,0    
  کل  57  100,0    

  
اعـضا دیگـر تا چه حـدی در تـشویق ،  مذهبی شماهیئتسن و سال اعضای «: ٢ سؤال

  » مؤثر است؟ها ییراهپیمابرای شرکت در 

 هیئتاعضای دیگر  و تشویق مشارکت، دهد  نشان مینامه پرسش آمده از نتایج به دست

 بـه لحـاظافـرادی زیـرا ،  سـن افـراد قـرار داردتـأثیر یی تحـثراهپیمـامذهبی به حضور در 

عنـصر سـن ، میان ایندر. ازه قرار ندارندهای سیاسی در یک اند در نظامپذیری سیاسی  جامعه

ن تـوا لـذا مـیتـأثیر بـسزایی دارد؛ پـذیری سیاسـی در نظـام جمهـوری اسـالمی بر جامعـه

 بـرای ؛ها و رفتارها مـد نظـر قـرار داد نگرشها،  ارزشاز زاویه یادگیری  راپذیری افراد  جامعه

. دارنـدروانی الزم برای یادگیری سیاسـی های  یتمایالت و آمادگ، افراد کم سن و سال، مثال

هـای سیاسـی نظـام جمهـوری  توان انتظار مشارکت در همۀ برنامـه کمتر می،به همین دلیل

در ،  یـادگیری سیاسـیۀ در زمینـخـورده سـال و سـال میاناما افراد ،  داشتانرا از آناسالمی 

هـا خواهنـد  ییراهپیماتمایل بیشتر به مشارکت در ، درجۀ باالتری قرار دارند و به همین دلیل

افـراد :  سن را دنبال کرد و گفتتأثیرتوان همین   مذهبی نیز میهای هیئت در ،بعط به. داشت

 و دیگر اعضا را به این کـنش سیاسـی در ،ها شرکت ییپیما راه بهتر در خورده الس و سال میان

  .کنند نظام جمهوری اسالمی دعوت می



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش١٠٢

  
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  8  14,0  14,0  14,0
  زیاد  22  38,0  40,0  54,0
  متوسط  19  33,0  34,0  89,1
  کم  4  7,0  7,0  96,0

  یلی کمخ  2  3,0  3,0  100,0
  کل  55  96,0  100,0  
  شده گممقادیر   2  3,0    
  کل  57  100,0    

اعـضا دیگـر تا چه حدی در تشویق ،  مذهبی شماهیئتنوع جنسیت اعضای «: ٣سؤال 

  »ها مؤثر است؟ ییراهپیمابرای شرکت در 

تـشویق  در فراوانـی تأثیرجنسیت افراد ، دهد  نشان مینامه پرسش آمده از یج به دستنتا

 میـان اعـضای زن و تفـاوتی نظر یعنی از این ها ندارد؛ راهپیماییاعضا برای شرکت در دیگر 

تواننـد در  مـی) با کمی تفاوت ( مذهبی به یک نسبت هیئتمردم وجود ندارد و هر دو عضو 

  .  مذهبی را به این عمل تشویق کنندهیئتافراد عضو دیگر ها شرکت کنند و  ییراهپیما

    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی  
  خیلی زیاد  4  7,0  7,0  7,0
  زیاد  13  22,0  23,0  30,0
  متوسط  20  35,1  35,0  66,1
  کم  14  24,0  25,0  91,1
  خیلی کم  5  8,0  8,0  100,0

  کل  56  98,0  100,0  
  شده گممقادیر   1  1,0    
  کل  57  100,0    



  ١٠٣ در جمهوری اسالمی ایران      سیاسی های مشارکت مؤلفه مذهبی بر های هیئتختی شنا ات جامعهتأثیر

 

 به شـرکت تا چه حدی در تشویق اعضا،  مذهبیهیئتهای مرجع عضو  گروه«: ٤سؤال 

  »ها نقش دارند؟ ییراهپیمادر 

 هیئـتهـای مرجـع عـضو  نقش گـروه، دهد  نشان مینامه پرسش آمده از به دستنتایج  

هـای   یکـی از گـروه ـ روحـانیونماننـدـ هـا  ییپیما راهمذهبی در تشویق اعضا به شرکت در 

 بـه نقـش مهمـی در ایـن تـشویقهـا   آن. مذهبی هـستندهای هیئتمرجع اصلی حاضر در 

 بـرای ها دارنـد؛ راهپیمایی خاص در طور به مذهبی هیئتکلی و اعضای طور بهحضور مردم 

یی روز قدس یک برنامه سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران است که با فرمان راهپیما ،مثال

 شـکل  مـاه مبـارک رمـضان بـهسـاله در آخـرین جمعـۀ  رسمیت یافت و همهامام خمینی

 مـذهبی بـا وجـود هـای هیئـت افـزایش حـضور افـراد در ،بعط  به.شود باشکوهی برگزار می

 هـای هیئـتتواننـد افـراد حاضـر در  روحـانیون مـی، های عزاداری متعدد در این ماه مراسم

،  آخـر مـاه مبـارک رمـضان اسـتراهپیمایی روز قدس که در جمعـۀمذهبی را به شرکت در 

  . دعوت کنند

 
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  11  19,0  19,0  19,0
  زیاد  21  36,0  37,0  57,0
  متوسط  14  24,0  25,0  82,2
  کم  7  12,0  12,0  94,0
  خیلی کم  3  5,0  5,0  100,0
  کل  56  98,0  100,0  
  شده گممقادیر   1  1,0    
  کل  57  100,0    

 مـسائل ۀمـشارکت مـردم در حـوز :هاي سیاسی   هاي مذهبی در سخنرانی     نقش هیئت ) ج

 مـشارکت یاسـی سهـای تیـزان در فعالیـ مکیـ افراد به ۀ همدارد و ی واحدیسطح یاسیس

 و سـنجید افـراد را یاسـیزان مـشارکت سیـتوان م ی می مختلفیها  مؤلفه، بارو نیندارند؛ ازا



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش١٠٤

سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران یکی دیگـر از لـوازم های  یسخنران. کرد یبند سطح

، تیسشناختی نظیر جن جامعه عناصر تأثیرخواهیم  امه میدر اد. مشارکت سیاسی افراد است

 مـذهبی بـه مـشارکت در هـای هیئـتهای مرجع را در تشویق اعـضای  سن و گروه، قومیت

  .کنیمسیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران ارزیابی های  یسخنران

اعـضا دیگـر تا چه حـدی در تـشویق ،  مذهبی شماهیئتنوع قومیت اعضای «: ١ سؤال

  »سیاسی مؤثر است؟های  یی شرکت در سخنرانبرا

 و هـا ویژگـیکـه پـیش از  طـور همـان، دهد  نشان مینامه پرسش آمده از به دستنتایج  

اصـوال، شـد مـیاسـتنباط در نظام جمهوری اسالمی ایـران جایگاه اقوام 
ً

ای  مقولـه ت قومیـ

 ای مـسئله، سیاسـی کـشور ۀفراینـد توسـعمـشارکت آنـان در و شـود   تلقی می در آنسیاسی

گاهی قومیبه باتوجه مذهبی های هیئتافراد . استسیاسی  نگرش و ها،  ارزششامل ،  خودآ

دیگـران  یا پردازند سیاسی کشور میهای  یایستارهای حاکم بر آن قوم به مشارکت در سخنران

  . کنند را به این رفتار سیاسی دعوت می

 
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  9  15,0  16,1  16,1
  زیاد  22  38,0  39,0  55,0
  متوسط  17  29,0  30,0  85,0
  کم  6  10,0  10,0  96,0

  خیلی کم  2  3,0  3,0  100,0
  کل  56  98,0  100,0  
  شده گممقادیر   1  1,0    
  کل  57  100,0    

  
اعـضا دیگـر تا چه حـدی در تـشویق ،  مذهبی شماهیئتسن و سال اعضای  «:٢ سؤال

  »سیاسی مؤثر است؟های  یرانبرای شرکت در سخن



  ١٠٥ در جمهوری اسالمی ایران      سیاسی های مشارکت مؤلفه مذهبی بر های هیئتختی شنا ات جامعهتأثیر

 

بایـد گفـت ،  درک بهتر این قـضیهایبر، دهد  نشان مینامه پرسش آمده از به دستنتایج  

نقش ، ی آنها ارزش انقالب و پاسدار ۀوجودآورنده سل ببه عنوان ن،  کشورسال میانکه افراد 

 بـا ها خنرانیدر سهای جوان برای مشارکت  انگیزه. سیاسی داردهای  یتری در سخنران روشن

 و کمتـراحساس امنیـت اجتمـاعی تر با  افراد جوان. متفاوت است سال میانهای افراد  انگیزه

طبـع،  کفایت کنـد، بـه را شان داشتن خانواده مستقل و درآمدی که زندگین و مشکل بیکاری

تـر تـا حـد  سـال میـاناما افراد هستند، های سیاسی نظام  کمتر مایل به شرکت در همۀ برنامه

های سیاسی نظام جمهوری  پس با فراغ بال بیشتر به برنامه، اند زیادی از این نیازها عبور کرده

تـوان   مذهبی حاکم است و مـیهیئتهمین قاعده بر رفتار اعضای . گویند اسالمی آری می

 تأثیرسیاسی های  یبر مشارکت و تشویق دیگر اعضا به مشارکت در سخنران، سن افراد: گفت

  .  دانستزمینه دراینتری  افراد با سن بیشتر را باید دارای انگیزۀ قویگذارد و  می

  
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  9  15,0  16,1  16,0
  زیاد  24  42,0  42,0  58,0
  متوسط  21  36,0  37,0  96,1
  کم  1  1,0  1,0  98,0
  خیلی کم  1  1,0  1,0  100,0

  کل  56  98,0  100,0  
  شده گمدیر مقا  1  1,0    
  کل  57  100,0    

اعـضا دیگـر تا چه حدی در تشویق ،  مذهبی شماهیئتنوع جنسیت اعضای  «:٣ سؤال

  »سیاسی مؤثر است؟های  یبرای شرکت در سخنران

، که پیش از ایـن اشـاره شـد طور همان، دهد  نشان مینامه پرسش آمده از به دستنتایج  

کید ، از ابتـدای انقـالب یت جنـسی بر هوینسانت ایبر تقدم هونظام جمهوری اسالمی  تأ

  به عنـوان زن بهدرنتیجه،. شد نگاه جنسیتی حاکم بر جامعه فراوانی در زمینۀسبب دگرگونی 



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش١٠٦

د نگریـسته ماننـد مـرو ه جامعه ی انسانی از مجموعه عناصر و اعضایک شهروند و عضوی

مرحلـۀ از ای  ا انـدازهتهای سیاسی نظام جمهوری اسالمی  مشارکت در برنامه، بنابراین. شد

 مـذهبی در هیئـت زیـادی بـین زن و مـرد ، تفاوت به همین دلیلجنسیتی عبور کرده است؛

  .سیاسی و تشویق دیگر اعضا به مشارکت در آن وجود نداردهای  یمشارکت در سخنران

  
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  5  8,0  8,0  8,0
  زیاد  17  29,0  30,0  39,0
  متوسط  14  24,0  25,0  64,0
  کم  18  31,0  32,0  96,0

  خیلی کم  2  3,0 3,0  100,0
  کل  56  98,0  100,0  
  شده گممقادیر   1  1,0    
  کل  57  100,0    

  

تا چه حدی در تشویق اعضا به شـرکت ،  مذهبیهیئتهای مرجع عضو  گروه «:٤ سؤال

  »سیاسی نقش دارند؟های  یدر سخنران

هـای  بـدیهی اسـت کـه همـۀ گـروه، دهـد  نشان مـینامه پرسش  آمده ازبه دستنتایج  

پذیری از دیگـران در تأثیرگیرند و  ها قرار نمی  در کانون افراد یا گروهسان یکاجتماعی به نحو 

های مرجـع از ایـن  گروه. تفاوتی کامل تا تعلق توأم با شور و اشتیاق وجود دارد ای از بی دامنه

گاهی، ارند که رفتارها مذهبی اهمیت دهای هیئت در نظر  افکار سرانجامها و  ایدئولوژی، ها آ

 مـذهبی رفتـار هـای هیئـتاعـضای . کننـد  مذهبی تحمیل مـیهای هیئتمعینی را به افراد 

هـای آن ممکـن  دهند و به اعتماد حـرف های مرجع نظیر روحانیون را سرمشق قرار می گروه

  .ی شوندسیاسهای  یاست تشویق و ترغیب به مشارکت در سخنران

 



  ١٠٧ در جمهوری اسالمی ایران      سیاسی های مشارکت مؤلفه مذهبی بر های هیئتختی شنا ات جامعهتأثیر

 

    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی
  خیلی زیاد  17  29,0  30,0  30,0
  زیاد  21  36,0  37,0  67,0
  متوسط  11  19,0  19,0  87,0
  کم  5  8,0  8,0  96,0

  خیلی کم  2  3,0  3,0  100,0
  کل  56  98,0  100,0  
  شده گممقادیر   1  1,0    
  کل  57  100,0    

 ازسـوی مذهبی شـما بـه طـرح مباحـث سیاسـی هیئتمیزان تمایل اعضای «: ٥ سؤال

  »سخنرانان یا مداحان چگونه است؟

 مذهبی محیطی بسیار متنوع های هیئت، دهد  نشان مینامه پرسش آمده از نتایج به دست

 های پیشین اعـضا کیم و تغییر نگرشهای جدید یا تح گیری نگرش و غنی است که در شکل

پذیری سیاسـی را در   جامعهفرایند مذهبی نوعی ایه هیئتافراد حاضر در . بسیار مؤثر است

 هـای تهـا در عرصـۀ فعالیـ روحـانیون و مـداحآنجاکه از،  به همین ترتیب.کنند  طی میآن

 تـوان انتظـار داشـت کـه اعـضا ، مـیشـوند  مذهبی از اقشار فعال محـسوب مـیهای هیئت

  .ها باشند  آنخواستار طرح مباحث سیاسی بیشتری از سوی

  
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  خیلی زیاد  19  23,0  33,0  33,0
  زیاد  12  21,0  21,0  55,0
  متوسط  17  29,0  30,0  85,0
  کم  5  8,0  8,0  94,0
  خیلی کم  3  5,0  5,0  100,0

  کل  56  98,0  100,0  
  شده گممقادیر   1  1,0    
  کل  57  100,0    



 ١٣٩٦ بهار و تابستان/ هم شمارۀ یازد/ پنجم سال / های سیاست اسالمی        پژوهش١٠٨

انتخابات، نمـاز «چهار مؤلفۀ  :هاي مذهبی در دیگر اقسام مشارکت سیاسی        نقش هیئت ) د

ها  های مذهبی در عزاداری در بررسی نقش هیئت» ها و مشارکت اندکی دارند جمعه، عزاداری

هـا  های مـذهبی در عـزاداری دهد که نوجوانان عضو هیئت ها نشان می  پاسخ. نظرخواهی شد

  .رندهای سیاسی، ازجمله انتخابات و نماز جمعه مشارکت دا بیشتر از دیگر برنامه

هـای سیاسـی نظـام   از برنامـهیـک کـدام مـذهبی در هیئـتنوجوانـان عـضو  «: ١سؤال 

  »جمهوری اسالمی مشارکت بیشتری دارند؟

هـای  در برنامـهاز آنجـا کـه مـشارکت ، دهـد  نشان مینامه پرسش آمده از نتایج به دست

 کــشور یاســی و سی اجتمـاعی در فـضا،نـه داشـتهیهزسیاسی نظـام جمهـوری اسـالمی 

. آورنــد ی مــیشــهروندان کمتــر بــه آن رو،  معمــولطور بهلذا ،  داردیطرفـداران کمتر

 نوجوانان از یهم برا، انتخابات و نماز جمعهها مثل   از انـواع مشارکتیبعـضچون عالوه  به

 سال بـرای افـراد هجدهمیان تعیین سن  ایناست و در) نه زیاد (دهی پـسندی کمترنظر فرهنگـ

عمال شـرکت نوجوانـان را در آن منتفـی مـی،  در انتخابات حضوربرای
ً

بینـیم کـه  مـی، کنـد 

  .های عزاداری متمایل هستند  مذهبی بیشتر به همان برنامههای هیئتنوجوانان 

  
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  انتخابات   2  3,0  3,0  3,0
  نماز جمعه  4  7,0  7,0  10,0
  اه عزاداري  48  84,0  84,0  94,0
  مشارکت اندکی دارند  3  5,0  5,0  100,0

  کل  57  100,0  100,0  

هـای سیاسـی نظـام   از برنامـهیـک کـدام مـذهبی در هیئـتجوانان اعـضای «: ٢سؤال 

  »جمهوری اسالمی مشارکت بیشتری دارند؟

ت در یفعال (یاسی سیواقع های تیفعال، دهد  نشان مینامه پرسش آمده از به دستنتایج  

بــا در میتقر) نمــاز جمعــه  شـــرکت دری و شــرکت در انتخابــات وبــات انتخایســتادها
ً

ان یــ

ازمنــد ی مشارکت نیها ن شکلی ا شاید به آن علت که ،شود ی مشاهده نم جوانانیگو پاسخ



  ١٠٩ در جمهوری اسالمی ایران      سیاسی های مشارکت مؤلفه مذهبی بر های هیئتختی شنا ات جامعهتأثیر

 

د که یآ ی در میمشارکت به صورت هرمبنابراین، .  استیشتری بیها نهیا هزیت یفعال، وقـت

 شـود و ی کاسـته مـ جـوانکننـدگان  تعـداد مـشارکتهر نوع از مـشارکت ازشدن  بـا دشـوار

هـای جـوان اعـضای  در نمـاز جمعـه در گـروهشــرکت  و شـرکت در انتخابـات و دادن رأی

  .  مذهبی جمهوری اسالمی ایران کمتر استهای هیئت
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  انتخابات  6  10,0  10,0  10,0
  نماز جمعه  15  26,0  26,0  36,0
  ها عزاداري  34  59,0  59,0  96,0

  مشارکت اندکی دارند  2  3,0  3,0  100,0
  کل  57  100,0  100,0  

های سیاسـی نظـام جمهـوری   از برنامهیک کدام مذهبی در هیئتترهای  مسن«: ٣ سؤال

  »اسالمی مشارکت بیشتری دارند؟

 فعـــال و ی داشــتن نــسلیبــرا، دهــد  نــشان مــینامــه پرســش آمــده از بــه دســتنتــایج  

د از زمـان یـ باکند مشارکت ی و اجتماعیاسـی مختلـف سیهـا نـهی در زمکهجـو  ـشارکتم

هـای مختلـف حاضـر در  دهـد کـه نـسل  بررسی باال نشان می. آغاز کردی و نوجوانیکودک

های سیاسـی جمهـوری اسـالمی ایـران   مذهبی به نوع مشارکت خاصی در برنامههای هیئت

تـر سیاسـی  هـای جـدی ها و برنامه تر بیشتر به فعالیت مسنکه افراد  یطور به. متمایل هستند

آورند و نوجوان و جوانان به ترتیـب کمتـر و بیـشتر متمایـل  نظام جمهوری اسالمی روی می

  . ها شرکت کنند هستند در عزاداری

  
    فراوانی  درصد  درصد معتبر  درصد تجمعی

  انتخابات  13  22,0  22,0  22,0
  نماز جمعه  30  52,0  52,0  75,0
  ها عزاداري  11  19,0  19,0  94,0
  مشارکت اندکی دارند  3  5,0  5,0  100,0

  کل  57  100,0  100,0  
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  گیري نتیجه
انـواع . گذارنـد  مـیتـأثیر مذهبی و نظام جمهوری اسالمی ایران بر هـم های هیئتدو متغیر 

 مذهبی بر مـشارکت سیاسـی در نظـام جمهـوری های هیئت سیاسی شناختی جامعهات تأثیر

هــا و  یی، راهپیمــا مــذهبی در انتخابــاتهــای هیئــتتــوان در قالــب نقــش  می را مــیاســال

، جـنس، شـناختی سیاسـی یعنـی عنـصر سـن  و براساس عناصر جامعهدانستها  سخنرانی

 مذهبی بر نظـام های هیئتآید که  ها بر می از بررسی. کردهای مرجع واکاوی  قومیت و گروه

توانـد تعیـین کنـد  قومیـت افـراد مـی. گذارنـد ات مثبت مـیتأثیرسیاسی جمهوری اسالمی 

توانـد فـرد را بـه حـضور در   مذهبی در انتخابـات شـرکت کننـد یـا نـه؟ مـیهیئت اعضای

. دسـازسیاسی متمایـل های  یاینکه وی را به مشارکت در سخنرانکند یا ها ترغیب  ییراهپیما

هـا و  ییهپیمـا، راتوانـد بـر شـرکت وی در انتخابـات  مذهبی میهیئت سن عضو ،همچنین

 مـذهبی هیئـت ی مرجع نیز بر نگـرش اعـضایها گروه.  بگذاردتأثیرسیاسی های  یسخنران

، میان ایندر. گذارند تأثیر میسیاسی های  یها و سخنران یی، راهپیما شرکت در انتخاباتبرای

کننـدۀ  رسد جنسیت عامل تعیین  کمتری نسبت به عناصر باال دارد و به نظر میتأثیرجنسیت 

هــا و  یی، راهپیمــا مــذهبی در انتخابــاتهــای هیئــت دان مــؤثری در شــرکت اعــضایچنــ

  . سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران نیستهای  یسخنران

 مـذهبی همچنـان اعضای هیئـتتوان به این استنباط رسید که قومیت  از این بررسی می

کت صـعود و سـقوط مـشار، عامل بسیار مـؤثری در افـزایش و کـاهش مـشروعیت سیاسـی

تعلقـات قـومی افـراد .  و تنزل رقابت سیاسی نظام جمهـوری اسـالمی اسـتارتقاسیاسی و 

گذارد و نقـش افزاینـده و کاهنـده بـر   میتأثیرهای باال   مذهبی بر هریک از مؤلفههای هیئت

توانـد  سن افراد هم می. گیری هویت و فرهنگ سیاسی در نظام جمهوری اسالمی دارد شکل

گیـری   بگـذارد و در شـکلتـأثیرمشارکت سیاسی و رقابـت سیاسـی ، بر مشروعیت سیاسی

، هـای مرجـع نیـز بـر مـشروعیت سیاسـی گروه. هویت و فرهنگ سیاسی نقش داشته باشد

 بسزایی دارند و هویـت و تأثیرمشارکت سیاسی و رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسالمی 

) نـه خیلـی زیـاد ( کمی تساهل بادرنهایت. کنند فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه را متأثر می



  ١١١ در جمهوری اسالمی ایران      سیاسی های مشارکت مؤلفه مذهبی بر های هیئتختی شنا ات جامعهتأثیر

 

، هـای مـشروعیت سیاسـی توان همین نقش را برای جنسیت قائل شـد و آن را بـر مؤلفـه می

 . دانـستمـؤثرگیـری هویـت و فرهنـگ سیاسـی  ی و شکلمشارکت سیاسی و رقابت سیاس

،  شـهروندانیاسـی سکش دریوجـب افـزا مـذهبی مهـای هیئـتبایـد گفـت کـه  ،تردید بی

جمهوری اسالمی  یاسیت احساس کنترل شهروندان نسبت به نظام سیوتق، یریپذ تیمسئول

ممکـن ،  مـذهبیهیئـتگرفته در   شکلقیطر نیاازافراد  .شود یو تعهدات آنان به حکومت م

روشن است که . دن نشان دهی متفاوتیها واکنش، یاسی سیزهایها و انگ دهی پددربرابراست 

را یـز،  باشـدیاسـیت سیـکت نکردن در فعال شریرفتار مناسب ممکن است حتزمینه،  دراین

قومیـت و نـوع گـروه ، جنـسیت،  سن، ازجملهشناختی سیاسی عناصر جامعه به باتوجهافراد 

 سیاسـی نظـام هـای ت در فعالیـمـشارکتکه رند گی میم یتصم، مرجعی که عضو آن هستند

 نه؟ ا ی داشته باشند جمهوری اسالمی ایران

  کتابنامه
 .، ترجمۀ منوچهر صبوری کاشانی، تهران، سمتمعه و سیاستجا .)١٣٧٧(راش، مایکل 
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  .٢٠٥-١٧٩، ص ٣٦اجتماعی، ش 
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 .٢٤٤-٢١٥، ص ٣١-٣٠دانشگاه اصفهان، ش 
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