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  ∗اخالق سیاسی و تعادل اجتماعی
  

  1سید مجید ظهیري *

  

  چکیده
  ،هاي اتحادو عناصر و مؤلفهدر این مقاله از جامعه و انواع آن سخن گفته شده 

مندي ملی در آن مورد توجه قرار گرفته است. میان رعایت جام و هدفانس
ي تأثیر و تأثر دوسویه فرض اخالق سیاسی و ایجاد تعادل در جامعه رابطه

سخن گفته شده است. از احزاب و نقش و تأثیر آنها در هنجارسازي سیاسی 
سی ارائه هاي سیاها و جریانشده است. در بیشتر تعاریفی که از احزاب، گروه
طلبی بدون هیچ قید و شرط شده است؛ طبق گفتمان تفکر لیبرال، قدرت

هاي سیاسی شمرده شده است، اما اخالقی درونی از لوازم مهم احزاب و گروه
ي اسالمی تالش براي کسب قدرت فقط در یک چارچوب در گفتمان اندیشه

شوار اخالقی محدود مجاز است. رعایت چارچوب اسالمی مذکور چنان د
است که دینداران خالص آن را یک امتحان دشوار الهی و سربلندي و پیروزي 

                                                        
  .۸/۱۲/۱۳۹۱تاريخ پذيرش: ـ  ۲۴/۱۱/۱۳۹۱تاريخ دريافت:  ∗
 zahiri@razavi.ac.ir                                              .عضو پژوهشی دانشگاه علوم اسالمی رضوي1
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دانند. در چنین العاده میدر این امتحان الهی را مشروط به تزکیه نفسی فوق
گفتمانی است که رعایت اخالق در سیاست منجر به ایجاد تعادل واقعی در 

انی اخالقی رفتار همچنین در این جستار مبگردد. جامعه و ارکان آن می
اجتماعی و سیاسی در اسالم و تعالی محور بودن آن مورد توجه قرار گرفته 

ي اسالمی، که منجر به توسعه است. الگوي صحیح مشارکت سیاسی در جامعه
ي نگاه گردد، بر پایهو تعالی سیاسی در سطوح مختلف فردي و اجتماعی می

نی و انجام آن به مثابه یک به عمل سیاسی و اجتماعی همچون یک تکلیف دی
هاي عبادت و حق محوري و پرهیز از تعصب در تشخیص مصادیق کنش

ي اثربخشی در عمل سیاسی و سیاسی و اجتماعی صحیح داشتن دغدغه
  گیرد.اجتماعی شکل می
پذیري سیاسی، همبستگی ملی، فرهنگ رفتار سیاسی، جامعه: واژگان کلیدي

  .سیاسی، هنجارآفرینی اجتماعی

  قدمهم
اي از اشخاص و افـراد انسـانی اسـت کـه بـا هـم در       جامعه گروه سازمان یافته

هـا نیازهـاي اجتمـاعی    کنند و با همکاري در گروهسرزمینی مشترك زندگی می
نمایند و بـا مشـارکت در فرهنگـی مشـترك و     ابتدایی و اصلی خود را تأمین می

شوند (مساواتی مایز مییکسان، به عنوان یک واحد اجتماعی، از دیگر جوامع مت
  ).142،  1372آذر، 

بندي کرد؛ جوامـع واجـد عنصـر    توان تقسیمجوامع را به جهات مختلف می
اتحاد و جوانع فاقد عنصر اتحاد، جوامع واجد عنصر اقتدار و جوامع فاقد عنصـر  

هـایی همچـون   مند. از این حیـث واژه مند و جوامع غیرهدفاقتدار، جوامع هدف
 (National objective)و اقتدار ملی، هدف ملـی   (National unity)اتحاد ملی 

در تعیین نـوع جوامـع و شـناخت     (National sentiment)و عرق و حس ملی 
  کند.بهتر وضعیت آنها اهمیت پیدا می

کنند، بـه  این مفاهیم، که در شناخت بهتر وضعیت یک جامعه به ما کمک می
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ي شرایطی است ف ملی تصوري از مجموعهاند. به عنوان مثال هدیکدیگر مرتبط
که کشور حاضر است در راه رسیدن به آنها بکوشد، اما عواملی وجـود دارد کـه   

کنـد. برخـی از ایـن عوامـل     مضبوط نمودن اهداف جامعه را دچار چـالش مـی  
گیر در جوامع مختلف؛ تعـارض اهـداف   اند، همچون اختالف قدرت چشمبیرونی

المللی در تعیین اهداف ملی جوامـع، و  ع و  احوال بینجوامع مختلف؛ تأثیر اوضا
نفـوذ مختلـف در   هاي ذياند، همچون وجود گروهها و عوامل درونیبرخی مؤلفه

یک جامعه با اهـداف متفـاوت و اخـتالف مسـؤوالن و راهبـران جامعـه (ر.ك:       
  ).220،  1374آقابخشی، 

و اقتدار ملی ي جدي اتحاد تعارض در هدف ملی از عناصر مخدوش کننده
  است. عرق ملی و حس ملی، کـه عبـارت اسـت از احسـاس ناشـی از میـل و      

ي مردم به زندگی با یکدیگر و تجلیل و ستایش خاطرات مشترك و تالش عالقه
در راه اهداف مشترك، پیوندي وثیق بـا مفهـوم هـدف ملـی دارد (همـان) و در      

عاع قرار گرفته الشصورت خدشه در هدف ملی، عرق ملی و حس ملی نیز تحت
  شود.و دستخوش تغییر می

وقتی از واژگانی همچون وحدت، اتحاد، اقتدار، انسجام، هـدف مشـترك و   
گوییم ممکن است به ذهن چنین متبادر شود که جـوامعی  حس مشترك سخن می

با خصوصیات فوق جوامعی هستند که در آنها هیچ اختالفی نیست؛ در صـورتی  
معتقد  ;ک واقعیت است، تا جایی که استاد مطهريکه اختالف در جوامع بشري ی

است در زندگی فردي بشر، عامل اولی اختالف است؛ یعنی اصل ایـن اسـت کـه    
هیچ دو نفري با یکدیگر اتحاد نداشته باشند و قطع نظر از نیـروي خـارجی، کـه    
باید بر وجود انسان حکومت کند، اگر انسان باشـد بـا همـان نیروهـاي داخلـی      

  بر اختالف است.خودش، اصل 
براي این که من بـه  «گوید: ایشان در پاسخ به سؤال از چرایی این مطلب می
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حکم غریزه و طبیعت خودم دنبال منافع شخصی خودم و دفع مضرات از شخص 
ي ذاتی خودتان دنبال منافع خودتان و دفـع  خودم هستم، شما هم به حکم غریزه

شود که میان ما و شما در یک می ها از خودتان هستید و همین مطلب سببزیان
 »شـود مواردي اصطکاك و تصادم پیدا بشود و همین تصادم موجب اختالف مـی 

  ).171،  1374(مطهري، 
در بیانی منطقی و مستدل میان همکاري و همدلی تمـایز و   ;استاد مطهري
شود و منافع مشترك یا مصالح دیگر را عامـل همکـاري میـان    تفکیک قائل می

داند، اما فقط یـک چیـز را عامـل    با وجود تزاحم، تصادم و اختالف میها انسان
دار به عنوان مثال وقتی چند نفر سـرمایه «شناسد و آن ایمان الهی است. اتحاد می
  ي پرسـودي انجـام بدهنـد،   گذارند تا یک معاملـه هایشان را روي هم میسرمایه

شـود، امـا   شان پیدا مـی کنند، هماهنگی هم در بینها با یکدیگر همکاري میاین
شان با یکدیگر آمیخته نیست، فقط همکاري است براي بردن سود بیشتر، و روح

خورد، همان لذا همان ساعتی که این سود بیشتر از میان برود، همکاري به هم می
شود کنار زد تا خودشان سود بیشتري بیند بعضی از این افراد را میساعتی که می

  ).172(همان،  »زندر میببرند، آنها را کنا
  ها بـه ایـن مطلـب اشـاره    در تبیین عامل اتحاد میان انسان ;استاد مطهري

هـا را متفـق   شود که واقعاً انسـان کند که گاهی یک عواملی در انسان پیدا میمی
کند، و همدلی مـافوق همکـاري و   کند، بلکه همدل میکند، نه فقط همکار میمی

ي سرنوشت فرد دیگر شود که هر فردي دربارهاي میهمزبانی است؛ یعنی به گونه
اندیشـد و او را همـان قـدر    ي سرنوشت خود مـی اندیشد که دربارهآن اندازه می

دارد که خودش را و بلکه بیشتر تا جایی که دیگري را بر خـود مقـدم   گرامی می
  دارد (همان).می

فرماید: ده و میي حشر اشاره کري نهم سورهي کریمهبه آیه ;استاد مطهري
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» ونَو رُ ؤْثلى  ی ۀٌأ  عصاص م خَ هِ م و لَو کانَ بِ هِ س ، یعنی دیگران را بر خودشان مقدم نْفُ
دارند، هر چند خودشان در فقر و تنگدستی باشند. گاهی افرادي بـا یکـدیگر   می

شان نیست. این همبستگی وابسته به کنند، ولی چنین همبستگی میانهمکاري می
اي ایجاد بشود کـه بـه موجـب آن، افـراد     ست که در جان افراد یک عاطفهاین ا

مختلف خودشان را یکی ببینند، یکدیگر را عضو یک پیکر ببینند. ایـن احسـاس   
نـژادي،  زبانی و هموطنی، همگاهی احساسات و  عواطف ملی است، همچون هم

زیاد. آن عاملی که  کند، ولی نه خیلیاي روحیه را با یکدیگر یکی میکه تا اندازه
کند، ایمان الهی است. هرگز تاریخ جهان اتحادي را که در واقعاً افراد را همدل می

(همـان،   »هاي دیگر نشان نداده اسـت ها بوده است، در میان گروهمیان هم ایمان
173.(  

ي دینـی  گیریم کـه در جامعـه  نتیجه می ;گر استاد مطهرياز بیانات روشن
منـدي، عـرق و احسـاس ملـی در     اقتدار، عزت، انسجام، هدفهاي اتحاد، مؤلفه

  شود.هاي دینی تعریف میها و آرمانپرتو آموزه
هاي مشترك ایمانی و دینی اسـت  ها در چارچوب ارزشبا تعیین این مؤلفه

شـود و  شود، احساسات و عواطف مشترك، واقعی مـی که اتحاد، اتحاد واقعی می
  بد.یاها تعالی میاهداف و آرمان

  هـاي اتحـاد، انسـجام، اقتـدار و    در این میان، بـراي واقعـی سـازي مؤلفـه    
هـا و  هاي سیاسی، اعم از احزاب، جبههي دینی نقش گروهمندي در جامعههدف
گیر است. لذا پس از این مقدمه به تأثیر و تأثر متقابل ها بسیار مهم و چشمجریان

پذیري و مشـارکت  و جامعههاي سیاسی در هنجارسازي اخالقی احزاب و گروه
  پردازیم.ي دینی میمطلوب جامعه

  ي احزاب در نظام سیاسیتعریف و کارویژه
حزب عبارت است از سازمانی سیاسی که از همفکران و طرفـداران هـم آرمـان    
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هاي سیاسی کوتاه مـدت و  تشکیل شده است و با داشتن تشکیالت منظم، برنامه
از دیگر اشکال سازمانی نظیـر جبهـه و گـروه    اش دراز مدت، براي نیل به آرمان

شود و اغلب براي به دست گرفتن قدرت دولتی و یا شرکت سیاسی مشخص می
  کند.در آن مبارزه می
  توان گفت کـه حـزب عبـارت اسـت از گروهـی از مـردم کـه       همچنین می

ي ملی تر، که جامعهشان، آنها را از گروه بزرگهاي مشترك و منافع خاصآرمان
کنند تـا  سازد و با داشتن تشکیالت منظم و یاري مردم تالش می، متمایز میاست

قدرت دولتی را به دست گیرند و یا این که در قـدرت دولتـی شـریک گردنـد و     
شان را بدین وسیله عملی سـازند و در ایـن راه بـه ویـژه از     هايبرنامه و آرمان

زب بایـد چهـار رکـن را    گیرند. معموالً هر تعریف از حـ وسایل قانونی یاري می
  دربرگیرد:

هاي مرکزي و رهبري کننده و پایدار و ماندنی ) حزب باید داراي سازمان 1
باشد. به بیان دیگر تشکیالت حزب نباید با فقدان رهبران و بنیان گـزاران آن از  

  هم بپاشد؛
هـاي  هاي محلی پایدار باشد کـه بـا سـازمان   ) حزب باید داراي سازمان 2

  ارتباط دائمی داشته باشند؛مرکزي حزب 
) رهبران مرکزي و محلی حزب باید مصمم باشند که قدرت سیاسی را در  3

کشور خواه به تنهایی و خواه به کمک احـزاب دیگـر بـه دسـت گیرنـد و آن را      
  رهبري و اداره کنند و نباید تنها به اعمال نفوذ بر قدرت سیاسی حاکم اکتفا کنند؛

،  1374ی مـردم برخـوردار باشـد (آقابخشـی،     ) حزب بایـد از پشـتیبان   4
  ).244ـ245

پردازان آنچه گفته شد تعریف متداول از احزاب سیاسی است. برخی از نظریه
آمیز داشته و همیشه ، از احزاب سیاسی برداشتی توطئه»مدیسن«سیاسی، همچون 
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  براي آنها نقش مخالف در جامعه قائل هستند.
عه است که چه در مقام اکثریت باشند و از نظر مدیسن حزب گروهی از جام

چه در مقام اقلیت براساس منافع و یا اهداف مشترك خود که با منافع و اهـداف  
هاي دائمی و کلی جامعه در تضاد است، با یکدیگر طرح اتحاد سایر افراد و هدف

  ).34،  1355اند (محمدي نژاد، ریخته

  و بخشــی از آن بخشـی از آنچـه در معرفـی حـزب گفتـه شـده، توصـیفی       
پردازان سیاسی در اي است. به عبارت دیگر، در بخشی از بیاناتی که نظریهتوصیه

اند و بخشی دیگر، اند، احزاب را چنان که هستند معرفی کردهخصوص حزب گفته
  کنند.احزاب را آن چنان که باید باشند معرفی می
آن چنان که  اي است؛ یعنی حزب راروش ما در معرفی حزب از نوع توصیه

کنـیم، بایـدهایی   دهیم. بایدهایی را که مطـرح مـی  باید باشد مورد بحث قرار می
  ها و تعـالیم الهـی دیـن مبـین اسـالم ناشـی      عقیدتی و اخالقی است که از آموزه

  گردند.می
در بیشتر تعاریفی که ارائه گردیده؛ طبق گفتمان تفکر لیبرال، قـدرت طلبـی   

شود، امـا در  درونی از لوازم مهم حزب شمرده میبدون هیچ قید و شرط اخالقی 
ي اسالمی تالش بـراي کسـب قـدرت فقـط در یـک چـارچوب       گفتمان اندیشه

  اخالقی محدود مجاز است.
رعایت چارچوب اسالمی مذکور چنان دشوار است که دینداران خـالص آن  

ط را یک امتحان دشوار الهی و سربلندي و پیروزي در این امتحان الهی را مشرو
  دانند.العاده میي نفسی فوقبه تزکیه

اي عجیـب بنمایـد، امـا ایـن     اگر چه شاید امروزه چنین سخنانی براي عده
  سخنان از بدیهیات و مسلمات اخالقی و عقیدتی اسالمی است.

هاي سیاسی، عمدتاً در چـارچوب  امروزه تعاریف کالسیک احزاب و تشکل
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د، اما اسالم والیی این قابلیت را دارد که اندموکراسی با قرائت لیبرال شکل گرفته
تعاریفی، به لحاظ اعتقادي، مبتنی بر بنیادهاي الهی و به لحاظ اخالقـی، متعـالی   

  ارائه نماید.
هاي سیاسی، معمـوالً کـم و بـیش    ي احزاب در نظامهاي جا افتادهکارویژه

وجود  یکسان است و آن تفاوت جدي و مهمی که بین نظام دینی و نظام سکوالر
شود، بلکه تفاوتی که در این مقام از آن سخن دارد به شکل و صورت مربوط نمی

ي هـا و نحـوه  گوییم، تفاوت در معنا و محتوا و کیفیت نگاه بـه ایـن کـارویژه   می
 اجراي آنها و اهداف مد نظر مجریان است.

هاي مشترك احزاب را که بر شکل دهـی مطلـوب بـه رفتـار     لذا ما کارویژه
کند مورد بررسی قرار در سطح جامعه کمک می (Political Behaviour)سیاسی 

ي اسالمی بـه  هاي واالي اخالقی و عقاید حقهدهیم و با مبنا قرار دادن ارزشمی
ها هایی را براي مطلوبیت اجرایی این کارویژهاي (در مقام باید) الزامنحوي توصیه

مجمل به نگاه عقیدتی و اخالقـی   ايشویم. پیش از هر چیز باید اشارهمتذکر می
  خاص اسالم به مبانی رفتار اجتماعی و سیاسی داشته باشیم.

  مبانی عقیدتی و اخالقی رفتار اجتماعی و سیاسی در اسالم
آداب و رفتار اجتماعی، که رفتار سیاسی مطلوب در آن مندرج است، در اسـالم  

هـاي لیبـرال   ون نظـام کامالً شکلی تعریف شده و معین دارد و به هیچ وجه همچ
ي دلبخواهی نیست. احکام اخالقی اسالم، اغلب، آثار و پیامدهاي مفید و سازنده

  فرمایند:در این خصوص می 1سیاسی و اجتماعی دارند. امام راحل

احکام اخالقی اسالم هم سیاسی است. همین حکمی که در قـرآن هسـت کـه    
حکم اجتماعی اسـت،   مؤمنین برادر هستند، این یک حکم اخالقی است، یک

اي که در اسالم هسـتند و  یک حکم سیاسی است. اگر مؤمنین، طوایف مختلفه
ها با هم برادر باشـند، همـان   همه هم مؤمن به خدا و پیغمبر اسالم هستند، این
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ي قشرها با هم نظر محبت داشته طوري که برادر با برادر نظر محبت دارد، همه
اخالق بزرگ اجتماعی است و نتـایج بـزرگ   باشند، این عالوه بر آن که یک 

اخالقی دارد، یک حکم بزرگ اجتماعی نیـز محسـوب شـده، نتـایج بـزرگ      
  ).13ي نور، جلد اجتماعی دارد (امام خمینی، صحیفه

طلبی، بدون قید منفعت شخصی، پرهیـز از غیبـت و عیـب    گویی و حقحق
نفس اماره است،  جویی بدون هیچ قید و شرط مربوط به مصالحی که برخاسته از

ترین آداب اخالقـی  مراقبت از آبروي دیگران همچون آبروي خود، از جمله مهم
توانند ضامن سالمت فضاي سیاسـی جامعـه و تعـالی محـوري آن     هستند که می

  باشند.
در یک نظام سیاسی مبتنی و ملهم از تعالیم دینی، وضعیت و شرایط، بایدها 

ي یـک  ها و وظایف و بنیادهاي شکل دهنـده و نبایدها، محتوا و کیفیت کارویژه
  هـاي سیاسـی در  حزب یا تشکل سیاسی، بسـیار متفـاوت از احـزاب و تشـکل    

  هاي سیاسی سکوالر است.نظام
هاي گروهی، مبنـاي  هاي مذکور در خصوص احزاب و تشکلدر میان جنبه

  هاي سیاسی از اهمیت بسیاري برخوردار است.گیري تشکلشکل
هاي سکوالر با آنچـه در چـارچوب   ل سیاسی در نظامتفاوت حزب و تشک

تعالیم سیاسی اسالم وجود دارد، تفـاوتی مبنـایی دارد. از میـان مبـانی تشـکیل      
ي سازمان احزاب سیاسی غرب در حال حاضـر اقتصـادي   ي عمدهاحزاب، پایه

  است.
ــه    ــی، از جمل ــوم سیاس ــان عل ــل «کارشناس ــور هالکامب  Arthur) »آرت

Holcomble)  داننـد و  ي واقعی احزاب سیاسی میمنافع اقتصادي را پایه، اصل
معتقدند که پایداري احزاب براساس نیازهاي موقت و گـذرا غیـرممکن اسـت و    

ي تـر، بـر پایـه   یک تشکل سیاسی پایا باید مبتنی بر منافع جمعی و از همه مهـم 
 منافع دائمی اقتصادي باشد.
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ی، طبیعـت انسـان و حسـن    اگر چه نظریه پردازان سیاسی از عوامل محیطـ 
تر کسی ایـن  اند، اما کمگیري احزاب سیاسی نام بردهنژادي به عنوان مبناي شکل

  کند.ي عامل منافع اقتصادي، واقعی تلقی میعوامل را همپایه
ي دینــی و مــذهبی را در حتـی برخــی از نظریـه پــردازان سیاســی، زمینـه   

گیري احزاب و ي شکلوان پایههاي نوباوه یا در حال اضمحالل، به عندموکراسی
دانند، اما همین کارشناسان تأکید دارند کـه در کشـورهاي   هاي سیاسی میتشکل

ي دینی و مذهبی تشکیل نشده است و حتـی بـراي   غربی احزاب سیاسی بر پایه
گیري کارکرد منفی نیز قائل هستند و معتقدند کـه  چنین احزابی در صورت شکل

  خشـکانند و وحـدت ملـی را نـابود    موکراسی را مـی ي داین گونه احزاب ریشه
  کنند.می

  انقالب اسالمی ایران، بـه عنـوان یـک انقـالب مبتنـی بـر تعـالیم دینـی و        
هـاي  ي آمـوزه گیري نظامی سیاسـی بـر پایـه   آوري شکلهاي الهی با پیامارزش

قدسی است و بخشی از طرح نهادینه کردن تعالیم سیاسی دین در سـطح فـرد و   
داند که ضمن در بر منوط به تعریفی دینی از حزب و تشکل سیاسی می جامعه را

هاي متعالی ي ارزشگرفتن سالیق مختلف دینداران و رعایت عنصر تنوع، بر پایه
  الهی شکل گرفته باشد.

گیري احـزاب را محصـور در   توان مبناي شکلبه یقین در گفتمان دینی نمی
ن قدسی دین رهیافتی تعـالی محـور   منافع مادي دانست. تشکیل حزب در گفتما

  دارد.
تواند مبنایی درست براي تشکیل احـزاب سیاسـی باشـد، عـدالت     آنچه می

هـاي  خواهی و حق طلبی است و همین مبنا، هویت استعالیی احـزاب و تشـکل  
  کند و رفتار مطلـوب اجتمـاعی و سیاسـی را شـکل    سیاسی دینی را تضمین می

  دهد.می
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به حق داشته باشد که زیربنـاي آن، اعتقـاد عمیـق بـه     تواند قیام اي میجامعه
معارف الهی باشد، نه اقتصاد یا دیگر شؤون مادي؛ زیرا در این صورت، هدف 
قیام مردم، ارضاي هواي نفس یا رفاه مادي خواهد بود؛ نه برقـراري قسـط و   

آورند، بلکـه  عدل و قانون الهی ... مسائل مادي، نه تنها آرامش و انسجام نمی
ي تشتت و پراکندگی و نابرابري خواهند بود. از این رهگـذر،  ر یا زود، مایهدی

آفـرین دانسـته،   هـا را در اختیـار خداونـد دل   قرآن کریم، پیوند و انسجام دل
نَ  و ألَّف«فرماید: می 9ي اتحاد و الفت مؤمنین خطاب به پیامبر اکرمدرباره ی ب  

قْت ما فی األ فَ و أنْ م لَ وبِهِ م  قُلُ ـنَهی ب نَّ اهللاَ ألَّف لک و م وبِهِ نَ قُلُ ی ب فْت میعاً ما ألَّ ضِ جر
کیم زیزٌ ح ع ه هاي آنان انـس و  )؛ یعنی پروردگار متعال، میان دل63(انفال،  »إِنَّ

هـاي  کردي تا میـان دل الفت ایجاد کرد؛ تو اگر تمام ذخایر زمین را هزینه می
توانستی؛ و لیکن خداونـد میـان آنـان الفـت     نمی آنان انس و الفت ایجاد کنی،

برقرار نمود؛ تحقیقاً خداي متعال، عزیز و حکیم است. منافع مادي و ذخایر و 
تقسیم گردد، هر چنـد توسـط تقـواي     9هر چه با دست بابرکت رسول اکرم

ي شقاق فراهم است و الفـت  مجسم و عدل، عادالنه توزیع شود، باز هم زمینه
  ).80ـ82،  1378شود (جوادي آملی، حاصل نمیمعهود در آیه 

ي لیبرال، خوبی و بدي انسان و رفتار او هیچ نقشی براساس تفکر و اندیشه
اش ندارد و لذا زندگی دنیایی به لحاظ عقاید، اخـالق و اعمـال فـردي،    در آینده

قید و رهاست؛ مگر آن که طبیعـت و  نیازمند قانون نیست و از جهان یاد شده، بی
ي مسـائل  گی طبیعی به ناچار او را محدود سازد. او آزاد است تـا در حیطـه  زند

شخصی، به نحو دلخواه رفتار کند و در استفاده از منافع و مواهب طبیعی، هرگونه 
ي افـراد در  قیدي و رهـایی همـه  مند باشد، اما از آن جا که بیخواهد بهرهکه می

ه در زندگی گروهی خود، قـانونی  خواهند امکان پذیر نیست، ناچارند کآنچه می
هـاي بـی حـد و حصـر آنـان قیـدي بزنـد و کیفیـت         داشته باشند تا بـه آزادي 

برخورداري بدون مزاحمت هر یک از آنان از طبیعت را مشخص نمایـد. قـانون   
جزایی هم باید باشد که متخلفان و متجاوزان را تنبیه و مجازات کنـد تـا تـوازن    

  طبیعی اجتماع از هم نپاشد.
گوید: جهان و انسـان  استوار است که می »جهان بینی الهی«بر  »جامعه الهی«
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رود و چگونگی حیات و زندگی را خدا آفریده و انسان هرگز با مرگ از بین نمی
جاوید او در آینده، بستگی تام به چگونگی رفتار و اخـالق و عقایـد او، هـم در    

  ا دارد.ي اجتماعی در این دنیي فردي و هم در حوزهحوزه
براساس تعالیم اسالمی، یک انسان، اگر تنها نیز زندگی کند، نیازمند قـانونی  

ي زندگی و تأمین سعادت اخروي است. در نظام الحادي، قانون پـس  براي نحوه
شود، اما در نظام الهی، قانون، مقـدم بـر   گیري جامعه، به ناچار وضع میاز شکل

ن و براي تأمین سـعادت جامعـه نـازل    ي خداي سبحاجامعه است، زیرا از ناحیه
را فردي  7شده است و بر همین اساس، خداوند، اولین انسان؛ یعنی حضرت آدم

با قانون و داراي نبوت آفرید تا هیچ گاه هیچ بشري بدون قانون سعادت بخـش  
  نباشد.

 بحـاراالنوار و  علـل الشـرایع  ، که در کتاب 7در روایتی از حضرت صادق
که اگر بیش از دو نفر در جهان نباشد، بدون شـک یکـی از   نقل شده، آمده است 

میـرد،  آن دو، امام و حجت خداوند خواهد بود و آخر کسـی کـه در جهـان مـی    
تـوان بـر خداونـد    شخص امام است، زیرا اگر امامی در روي زمین نباشـد، مـی  

  احتجاج کرد که چرا مرا بدون حجت خود وانهادي (همان).
هـاي واالي  ي ویژه بـر رعایـت اصـول و ارزش   اسالم دینی است که تأکید

اخالقی در تمامی شؤونات حیات آدمی، اعـم از فـردي و جمعـی دارد. پیـامبر     
ق، 1412اند: انی بعثت التمم مکارم االخـالق (طبرسـی،   فرموده 9گرامی اسالم

8.(  
فرمـوه اسـت:    9ي پیامبر گرامی اسالمخداوند متعال در قرآن کریم درباره

لَ ع ک لَ یمٍ (قلم، إنَّ ظلُقٍ ع )؛ یعنی تو ـ اي پیامبر ـ سجایاي اخالقی عظیمـی    4ی خُ
  داري.

نفسه و به خودي خـود  ي شریفه، هر چند فیاین آیه المیزانمطابق با تفسیر 
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شمارد، لیکن با در نظر ستاید و آن را بزرگ میرا می 9حسن خلق رسول خدا
ایشان نظر دارد (طباطبایی، ي اجتماعی گرفتن سیاق، به خصوص اخالق پسندیده

اي همچون؛ استواري بر حق، صبر در مقابل آزار )؛ صفات پسندیده19، ج 1382
هاي اراذل و عفو و اغماض از آنان، سخاوت، مدارا، تواضـع و  مردم و خطاکاري

  ها.امثال این
  آمده است: تفسیر نمونهو در 

ـ اخالقی که عقل در آن حیـران اسـت؛ لطـف و محبتـی بـی     « ر، صـفا و  نظی
  اي توصیف ناپذیر.مانند، صبر و استقامت و تحمل و حوصلهصمیمیتی بی

  کنی، تو خـود بـیش از همـه عبـادت    اگر مردم را به بندگی خدا دعوت می
کنـی. آزارت  داري تو قبل از همه خودداري مینمایی، و اگر از کار بد باز میمی
کنی، بر بدنت راي آنها دعا میگویند و بدهی، ناسزایت میکنند و تو اندرز میمی

ریزند و تو براي هدایت آنها دست بـه  زنند و خاکستر داغ بر سرت میسنگ می
  ي رحمتی.داري. آري تو کانون محبت و عواطف و سرچشمهدرگاه خدا برمی
شـود و  ي خلقت به معنی صفایی است که از انسـان جـدا نمـی   خلق از ماده

 9ردد. بعضی از مفسران خلق عظیم پیامبرگهمچون خلقت و آفرینش انسان می
را به صبر در راه حق، و گستردگی بذل و بخشش و تدبیر امور، و رفق و مـدارا،  

ها در مسیر دعوت به سوي خدا، و عفو و گذشت و جهاد در راه و تحمل سختی
ي ایـن صـفات در   اند. گرچه همـه پروردگار، و ترك حسد و حرص تفسیر کرده

، 1374(مکارم شیرازي،  »ها نبودخلق عظیم او منحصر به این بود، ولی 9پیامبر
  ).24ج 

ي مجملی که بـه برخـی خـواص اعتقـادي و اخالقـی      اینک براساس اشاره
هاي سیاسی در چنـین  ي اسالمی نمودیم، به بررسی نقش احزاب و تشکلجامعه
  اي و ذکر بایدها و نبایدها و الزامات احـزاب سیاسـی در ایـن خصـوص    جامعه
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 پردازیم.یم

  مشارکت سیاسی و نقش احزاب در تثبیت الگوي مشارکت مطلوب
ترین مبناي رفتـار سیاسـی   اساسی (Political Participation)مشارکت سیاسی 
دار شـدن ایـن   ي دینی است، به طوري که در صـورت خدشـه  مطلوب در جامعه

گـر  رسـد و آداب دی اصل، دیگر نوبت به سایر رفتارهاي سیاسی مطلـوب نمـی  
ي تـرین بسـترهاي توسـعه   سیاسی منوط به تحقق این اصل است و یکی از مهـم 

  هاي سیاسی هستند.مشارکت سیاسی، احزاب و تشکل
  هــايمشــارکت سیاســی مــردم در رونــدهاي سیاســی و تــأثیر در هیــأت

ي سیاسی است؛ چنـان کـه پراکنـدگی    هاي مثبت توسعهگیري از شاخصتصمیم
رود، و بدیهی اسـت کـه   نفی توسعه به شمار میهاي ماحزاب سیاسی از شاخص

  میان این دو شاخص ارتباطی عمیق وجود دارد.
  حال مشارکت سیاسی یعنی چه؟

اي است که اعضـاي یـک   هاي داوطلبانهمشارکت سیاسی عبارت از فعالیت
  دهند.هاي عمومی انجام میدهی سیاستجامعه براي شکل
ــندگان  ــهنویس ــگ جامع ــیفرهن ــارکت شناس ــرکت در ، مش ــی را ش سیاس

انجامد و سیاست عمومی را فراگردهاي سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می
  ).286،  1367اند (آبراکرامبی، گذارد، تعریف کردهکند و یا بر آن اثر میتعیین می

ترین معنی مشارکت سیاسی، فعالیت شـهروندان عـادي   ترین و روشنصریح
یري حکومت است. مشارکت سیاسی با فعالیـت  گبه منظور تأثیرگذاري بر تصمیم

  یا رفتار آشکار و قابل مشاهده، ارتباط تنگاتنگ دارد.
آنچه گفته شد در ادبیات سیاسی عمومی رایج است، امـا آنچـه در ادبیـات    

نمایـد ایـن   سیاسی دینی در خصوص موضوع مشارکت سیاسی، قابل توجه مـی 
  شود.ف دینی مطرح میاست که این مشارکت در چارچوب تکالیف و وظای
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ي لیبرال، مشارکت سیاسی بـه عنـوان یـک    کامالً واضح است که در اندیشه
ي دینی مشارکت اصـالتاً یـک   شود، اما در اندیشهحق براي شهروندان مطرح می

تـرین  شود که مهموظیفه و تکلیف دینی است و حق بودن آن از آن جا ناشی می
که بتواند آزادانه و بـدون هـیچ مـانع و    ي دینی این است حق هر عضو از جامعه

رادعی به تکالیف و وظایف دینی، مانند تکلیف مشارکت سیاسی خـویش، عمـل   
  کند.

شود که نگاه اسالم به این موضوع بسیار متعالی اسـت و  به وضوح دیده می
ي مشارکت را دارد و عالوه ي تمام محاسن نگاه حق محور به مقولهدر بر گیرنده
اي ناشی از اندراج این حق محوري در یک نظام ایدئولوژیک اي ویژهبر آن، مزای

  را واجد است.
لیبرالیسم، ایدئولوژي ستیز است و لذا هیچ چیـزي را بـه عنـوان تکلیـف و     

ي اعمـال بـر   کند؛ اما در اسالم همهي فردي براي پیروان خود ترسیم نمیوظیفه
  یابد.مبناي تکلیف آرایش می

هـاي مـردم در سیاسـت مـورد     ا نه تنها شرکت تـوده در بسیاري از کشوره
  شود.ي مداخله در سیاست هم داده نمیگیرد، بلکه به آنها اجازهتشویق قرار نمی

اکراه برگزیدگان حاکم از شرکت دادن مـردم در قـدرت، دو علـت اساسـی     
  دارد.

اول آن که حکومت، قدرت محدود کردن دخالـت در سیاسـت را دارد. تـا    
هـا و  خبري عمومی، ضعف و عدم تشـکل و ناآگـاهی تـوده   دي، بیسواوقتی بی

ناتوانی آنها در درك مسائل سیاسی وجود داشته باشد، براي حکومت کار نسـبتاً  
  آسانی است که دخالت در سیاست را محدود سازد.

هـا، منـافع و   ترسند کـه مبـادا ارزش  دوم آن که برگزیدگان حاکم اغلب می
  هـاي مختلـف  هاي مستبد بـه شـیوه  . به طور کلی، رژیمعالیق آنها از میان برود
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،  1374کوشند تا مردم را از دخالت کردن در سیاسـت بازدارنـد (آقابخشـی    می
259.(  

به برکت انقالب اسالمی، امروز نظام جمهوري اسالمی نه تنها حق مشارکت 
 دارد، بلکه چنان که گفته شد مشارکت سیاسی مـردم را را براي مردم محفوظ می

انگارد و همواره آحاد ملت را در این خصوص مورد اي خطیر میتکلیف و وظیفه
  دهد.تشویق و ترغیب قرار می

بهترین نوع مشارکت سیاسی، مشارکت سازمان یافته است و یکی از بهترین 
کارهاي مشارکت سیاسی سازمان یافته، حضور فعال و کارکرد درست احزاب راه

  هاي سیاسی است.و تشکل
  شود که عبارتند از:رکت، سطوح مختلفی را شامل میمشا

  ) مشارکت کنندگان غیرفعال؛ 1
  ) مشارکت کنندگان محدود؛ 2
  اي؛) رأي دهندگان حرفه 3
  ) فعالین در امور عمومی؛ 4
  ) فعالین در مبارزات انتخاباتی؛ 5
  .(S.Verba, 1979, 172)) مشارکت جویان کامل  6

ترین موضوعی اسـت  که مشارکت سیاسی مهم پردازان سیاسی معتقدندنظریه
هـاي انجـام شـده در بـاب تـأثیر      کنند و پژوهشکه احزاب به حل آن کمک می

مستقل احزاب بر محیط خود نیز، اغلب، در مطالعات مربوط به مشارکت سیاسی 
متجلی شده است. البته این امر، بیشتر بدان خاطر است که اصوالً حرکت و تقاضا 

  .(Ibid, 59)ي سیاسی است ترین ویژگی توسعهیاسی، مشخصبراي مشارکت س
توان، به یک تعبیر، به دو بخش اصلی تقسیم کارکرد مشارکتی احزاب را می

آوري امکان تحرك گردد و عبارت است از فراهمها بازمیکرد؛ بخش اول به نخبه
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دو  گردنـد. بخـش دوم  سیاسی براي افرادي که به دنبال فعالیت سیاسی کامل می
جنبه دارد؛ اول ساختن افکار عمومی و کسب رهبري آن و دوم انعکـاس آن بـه   

و داد،  59ـ60، 1378ي کشور (حسینی، حکومت و منشأ اثرگرداندن آن در اداره
1378 ،49.(  

ي اسالمی عالوه بر این که به طـور متـداول بایـد    احزاب سیاسی در جامعه
ي مشارکت سیاسـی را داشـته   کارکردهاي عمومی یک حزب در ایجاد و توسعه

باشند، باید کیفیت خاص را نیز در اجراي این کارویژه شامل شوند، کـه عبـارت   
است از اصالت دادن به صحت و کمال کلی روند سیاسی در جامعه، نـه موفقیـت   

  محدود خود حزب.
ي ي توسـعه ي اجـراي کـار ویـژه   در صورت وجود چنین کیفیتی در نحـوه 

احزاب مختلف، علیرغم سالیق گوناگون، در یک امـر   مشارکت سیاسی است که
شوند. صرف نظر از این که چه حزبی موفقیت یا عدم موفقیت متحد و مشترك می

ي مشـارکت  در فالن فرایند سیاسی، مثالً انتخابات، داشـته باشـد، نفـس توسـعه    
  سیاسی و تعالی سطح سیاسی جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است.

ي احزاب، نه تنهـا موجـب تشـتت    ست که اختالف سلیقهدر چنین فرضی ا
هاي سیاسـی  شود. احزاب و تشکلشود، بلکه باعث تعالی سیاسی جامعه مینمی

ي الگوي صحیح مشـارکت سیاسـی   با اطالع رسانی و آموزش درست و گسترده
توانند به توسعه و تعالی سیاسی در سـطوح فـردي و   ي اسالمی نیز میدر جامعه
  هاي ذیل است:دد رسانند. الگوي مزبور داراي ویژگیاجتماعی م

  ) نگاه به عمل سیاسی و اجتماعی همچون یک تکلیف دینی؛ 1
  ) انجام عمل سیاسی و اجتماعی به مثابه عبادت؛ 2
) حق محوري و پرهیز از تعصب در تشخیص مصـداق کـنش سیاسـی و     3

  اجتماعی صحیح؛
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هر مشارکت جـوي سیاسـی    ي اثربخشی سیاسی (یعنی) تالش در توسعه 4
  ي اثربخشی نیز داشته باشد.باید دغدغه

هایی که ناشـی از تلقـی غلـط از بنـد اول از الگـوي      اغلب یکی از عارضه
شود، عبارت اسـت از  ي اسالمی محسوب میصحیح مشارکت سیاسی در جامعه
شود، در صورتی کـه هـر دو   ي اثربخشی میاین که تکلیف محوري مانع دغدغه

  ي اثربخشی داشتن هم خود یک تکلیف است.هم است و همین دغدغهمورد م
کنـد و  ي این که به تکلیف خـود عمـل مـی   یک عامل سیاسی نباید به بهانه

اعتنا باشد. ایـن رویـه و برداشـت    ي اثربخشی بیضامن نتیجه نیست، به دغدغه
ی ي اثربخشنادرست، اغلب یا ناشی از جهل به این موضوع است که خود دغدغه

داشتن و تالش براي انجام عمل سیاسی بـه نحـوي کـه آثـار و نتـایج هـر چـه        
تري داشته باشد، یک تکلیف است، و یا ناشی از تنبلی و کاهلی در انجام مطلوب

  اعمال سیاسی و اجتماعی است.
ي مطلوبی در بسیاري از موارد، اگر فاعل سیاسی از یک عمل سیاسی نتیجه

شـود؛ یعنـی در   ي اثربخشی مربـوط مـی  ر و دغدغهنگرفته است به نداشتن تدبی
حقیقت فاعل سیاسی مزبور به تکلیف سیاسی خود به طور کامـل عمـل نکـرده    

  است.
ي الگـوي  هر حزب و تشکل سیاسی باید اطالع رسانی و آموزش گسـترده 

  هاي خویش قرار دهد.ي فعالیتمذکور را سرلوحه
هـاي  از عارضه (Political Apathy)عملی سیاسی اعتنایی سیاسی یا بیبی

ي سیاسی بدان مبتال شود و از کارکردهاي مهمی است که ممکن است یک جامعه
  اي است.گیري چنین عارضهمهم احزاب نیز، مبارزه با پیدایش و شکل

عملی سیاسی عبارت است از کمبود عالقه بـه سیاسـت یـا    اعتنایی یا بیبی
ي اجتماعی دارد ، که اساساً ریشهاحساس عدم تعهد سیاسی و عدم درك مسائل
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  شود.ترین دلیل ایجاد آن محسوب میو ترس از ایجاد درگیري بزرگ
عالقگـی بـه   تفاوتی سیاسی داراي اشکال مختلفی است. بیاعتنایی یا بیبی

  شـود سیاسـت فقـط مربـوط بـه     سیاست اغلب به این دلیل است که تصـور مـی  
توانند در آن نقشی اکثریت مردم نمی ي مردم است وهاي کوچک و برگزیدهگروه

تواننـد  هاي سیاسی میداشته باشند، و این همان چیزي است که احزاب و تشکل
  هاي خود مانع آن شوند.در صورت انجام صحیح کارویژه

  پذیري و اصالح هنجارهاي سیاسینقش احزاب در جامعه
در علـم سیاسـت   از مفاهیم نـو   (Political Sociability)پذیري سیاسی جامعه

یـادگیري تـدریجی   «است. در تعریف، جامعه پذیري سیاسـی عبـارت اسـت از    
 ,Sigel, 1965) »ها و رفتار قابل قبول براي یک نظام سیاسـی هنجارها، گرایش

36). 

ي اسـالمی کـه منـادي    اگر این تعریف را بپذیریم، مفهوم مزبور، در جامعـه 
  ، اهمیت و کارکرد مؤثري دارد.ها و رفتار مطلوب خاصی استهنجارها، گرایش

پذیري سیاسی روندي آموزشی است که به انتقال هنجارهـا و رفتـار   جامعه
کند. بنـابر ایـن   پذیرفتنی نظام سیاسی مستقري، از نسلی به نسل دیگر کمک می

پذیري سیاسی، تربیت یا پرورش افراد به صورتی است کـه اعضـاي   هدف جامعه
هـاي  ي شـکل پذیري سیاسی، همهدر واقع جامعه ي سیاسی باشند.کارامد جامعه

گیـرد و  آموزش سیاسی، رسمی یا غیررسمی، دلخواه یا بدون برنامـه را دربرمـی  
ي قبل روندي است که در آن مردم نه از راه مشارکت سیاسی فعال، بلکه در دوره

کننـد.  هاي سیاسی را کسب میاز پرداختن به یک فعالیت سیاسی آشکار، ارزش
هـا و  پذیري سیاسی آموزشی است که بدان وسیله از یک سو فرد گـرایش جامعه
کند و از سوي دیگر جامعـه  ي سیاسی کسب میهایی نسبت به پدیدهگیريسمت

دهد. در خصوص هنجارهاي سیاسی و باورها را از نسلی به نسل دیگر انتقال می



 

 
ش
ژوه
پ

ال 
، س
المی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

وزد
ن

شم
هم، 

اره
اول

ي 
 

پی 
(پیا

96 ،(
هار 
ب

139
2

 

]۱۸۲[  

چـون نظـام   توان از عوامـل متعـددي هم  پذیري سیاسی میي جامعهعوامل عمده
ها و محیط کـار نـام   خانواده، نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی، رسانه

برد. اما ارتباط مستقیم رسمی یا غیررسـمی بـا نخبگـان نظـام سیاسـی نیـروي       
پـذیري سیاسـی را   ترین عوامل جامعـه آورد که یکی از مهمپرتوانی به وجود می

مبـارزه و فعالیـت انتخابـاتی،     دهد. احزاب سیاسی با تبلیغات سیاسی،شکل می
  هاي سیاسی بـه صـورت شـفاهی یـا کتبـی نقـش عامـل مسـتقیم        ي نظریهارائه

  .(Ibid, 117-119)کنند پذیري سیاسی را بازي میجامعه
پذیري و آموزش سیاسی در جهت شکل دادن و احزاب، ابزاري براي جامعه

تلف قدرت و دولت اصالح هنجارها، آداب و عادات جامعه نسبت به نهادهاي مخ
  شود.محسوب می

هاي سیاسی، این کارکرد خود را با توصیف و تحلیل سـاده  احزاب و تشکل
دهند. هاي سیاسی در اختیار عموم قرار میو قابل فهم مسائل، مشکالت و برنامه

ها و اطالع رسانی دقیق و به موقـع و  بندي این مسائل و برنامهاحزاب با اولویت
کنند، به ویژه در مراحل ت افکار عمومی نقش مهمی را ایفا میشکل دادن و هدای

پذیري ي جامعهي سیاسی، احزاب باید بیش از سایر نهادها دغدغهي توسعهاولیه
هـاي  هاي سیاسـی مـدرن، احـزاب، برنامـه    سیاسی داشته باشند. امروزه در نظام

ي برنامـه  دهنـد، تـاریخ ملـی را آمـوزش داده و    تعلیمات سیاسی را سازمان می
کننـد  المللـی حکومـت را تشـریح مـی    ي اقتصادي و اهداف کـالن و بـین  توسعه

  ).97ـ99، 1378(حسینی، 
ي پـذیري سیاسـی رابطـه   و جامعـه  (Political Culture)فرهنگ سیاسـی  

ي هنجارها، تنگاتنگی با یکدیگر دارند. فرهنگ سیاسی عبارت است از مجموعه
سی و سطح دانش و ادراك طبقـات گونـاگون،   ها و احساسات سیاباورها، آرمان

  ).257،  1374اقشار اجتماعی و افراد از قدرت و سیاست (آقابخشی، 
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  بندي نمود:توان به صورت ذیل دستههاي مختلف سیاسی را میفرهنگ
  ) فرهنگ سیاسی محدود؛ 1
  ) فرهنگ سیاسی تبعه؛ 2
  ) فرهنگ سیاسی مشارکت؛ 3
  ) فرهنگ سیاسی مختلط؛ 4
  رهنگ سیاسی مدنی؛) ف 5
  ) فرهنگ سیاسی غیردینی؛ 6
  ) فرهنگ سیاسی ایدئولوژیک؛ 7
  ) فرهنگ سیاسی همگن؛ 8
  ).114ـ116،  1371) فرهنگ سیاسی چندپاره (عالم،  9

ي اسـالمی بایـد ترکیبـی باشـد از فرهنـگ      فرهنگ سیاسی مطلوب جامعه
  سیاسی ایدئولوژیک، مدنی و مشارکتی.

ربیت یا پرورش افـراد بـه صـورتی اسـت کـه      پذیري سیاسی تهدف جامعه
ي سیاسی باشند و تالش در راستاي تثبیت فرهنگ سیاسی اعضاي کارامد جامعه

ي سیاسـی  مطلوب کامالً حالت زیربنایی دارد. فرهنگ سیاسی مطلوب در جامعه
توانند نقشی هاي سیاسی میاسالمی را باید شناخت و شناساند و احزاب و تشکل

  ثربخش ایفا نمایند.بسیار مهم و ا
ي اســالمی، ایــدئولوژیک اســت، چــون فرهنــگ سیاســی مطلــوب جامعــه

ي اسالمی الهام گرفته از تعالیم متعالی الهی هنجارهاي سیاسی و اجتماعی جامعه
و در چارچوب بایدها و نبایدهاي دینی اسـت و مشـارکتی اسـت، چـون مـردم      

هـاي علمـی و   ه از رهیافـت هاي مدنی آن است؛ به این معنی کساالري از آرمان
هاي روشی جوامع مدنی هر عصري به شکلی عقالنی و خودورزانه در چارچوب

  گیرد.حدود ایدئولوژي خود بهره می
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ي مشـارکت  هاي سیاسی، عالوه بر تالش در جهت توسـعه احزاب و تشکل
سیاسی که به طور مفصل در بخش قبل بدان اشـاره شـد، بایـد بـا شناسـایی و      

هاي سیاسی دینی، وجـه ایـدئولوژیک   الع رسانی هنجارها و آرمانآموزش و اط
ي به روز ي اسالمی را غنا بخشند و با استفادهفرهنگ سیاسی مطلوب در جامعه

از دانش بشري، در چارچوب استقالل ارزشی در راستاي تحقق سـاحت مـدنی   
ینـه  ي اسالمی گام برداشته و بـه تعـالی و نهاد  فرهنگ سیاسی مطلوب در جامعه

  کردن رفتار سیاسی مطلوب در سطوح فردي و جمعی کمک نمایند.
احزاب با محور قرار دادن این فرهنگ سیاسی مطلوب و با اهمیت دادن بـه  

هاي فراگیر در جهـت آمـوزش و تـرویج    پذیري سیاسی، و کوششمبحث جامعه
ی ي اسـالم توانند مطلوبیت رفتار سیاسی را به جامعـه ي این فرهنگ، میگسترده

  هدیه نمایند.

  نقش احزاب در تحکیم همبستگی و یکپارچگی ملی
ي علـوم اجتمـاعی و   مفهومی بسیار پرکـاربرد در حـوزه   (Soliarity)همبستگی 

شناسی سیاسـی اسـت. همبسـتگی عبـارت اسـت از      سیاسی، به ویژه در جامعه
تر و المللی، براي مرفههمکاري و اشتراك مساعی افراد جامعه، اعم از ملی یا بین

ي تر ساختن زندگی و مقاومت در برابر ستم، تعـدي و تجـاوز. در حـوزه   مترقی
ملی، میزان وحدت و انسجام در درون یک جامعه، که هنگـام روبـرو شـدن بـا     

 Social)شـود، همبسـتگی اجتمـاعی    مشکالت خارجی و داخلی مشخص مـی 

Cohesion) شود. یکپارچگی ملی نامیده می (National Integration)  عبـارت
،  1374تر (آقابخشـی،  است از مجتمع ساختن اجزاي جامعه در یک کل همبسته

تـوان  ). دو نوع برداشت و معنا از یکپـارچگی ملـی را مـی   218و  313و  320
  تصویر نمود:

  ) همگرایی ملی؛ 1
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  .(Prosse)) همگرایی جریانی 2
اعی، یکپارچگی ملی عبارت است از ترکیب عناصر مختلف اقتصادي، اجتم«

مذهبی، قومی و جغرافیایی در درون یک کشور واحـد ملـی. یکپـارچگی ملـی     
داللت دارد بر توانایی دولت براي کنترل سرزمین تحت حاکمیت خود و همچنین 

هاي مردم نسبت به کشور یا ملـت کـه معمـوالً بـا عنـوان      اي از گرایشمجموعه
سـبت بـه مالحظـات    وفاداري، اتحاد و تمایل به ارجحیت دادن مالحظات ملی ن

گردد و در معنـایی دیگـر، عبـارت اسـت از تنظـیم      اي آشکار میمحلی یا فرقه
ي آنها، عناصر مجزا و متفرق در یک سرزمین ساختارها و جریاناتی که به وسیله

ملی معین، وارد مشارکت عمده در سیستم سیاسی شوند. هر قدر این جریانات از 
تواند به عنـوان جریـانی در   تلقی شود، می نظر مشارکت کنندگان در آنها مشروع
  ).79ـ80،  1378(حسینی،  »مقایسه با همگرایی ملی تعریف شود

در خصوص نقش احزاب جهت ایجاد یکپارچگی و همبستگی ملـی مـوارد   
  توان متذکر شد که عبارتند از:متعددي را می

هـاي خـارجی و مشـکالت ناشـی از آن کـه در ایـن       ) توجه به دشـمنی  1
هاي سیاسی اهتمام جدي داشته باشند و فقـط بـه   باید احزاب و تشکل خصوص

  مسائل و مشکالت داخلی بسنده ننمایند.
) مساعدت در کنار گذاشتن اختالفات داخلی و مدیریت صحیح منازعات  2

داخلی و تالش جهت نزدیکی و معاضدت رهبران سیاسـی؛ احـزاب در دو بعـد    
یاسی دخالت کرده و اختالفات منـافع میـان   هاي ستوانند در مدیریت منازعهمی

آمیزي هدایت کنند. بعد اول، هاي قدرتی مختلف را به مسیر مسالمتافراد و گروه
مدیریت منازعه در سطح درون حزبی اسـت و بعـد دوم، نقـش آن در مـدیریت     

  ).89هاي برون حزبی است (همان، منازعه
ها را تعیین کند و ند هدف) شکل دهی و تثبیت ایدئولوژي ملی که هم بتوا 3
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  هم روش رسیدن به آنها را نشان دهد.
هـا و  ي فرصـت ي عـدالت و توزیـع منصـفانه   ) تالش در جهـت توسـعه   4

  امکانات در میان آحاد ملت.
اما با توجه به دو برداشتی که از یکپارچگی بیان شد، احزاب نیز طبیعتاً باید 

  بتوانند در دو حوزه ایفاي نقش نمایند:
هایی که براي کل مردم یک جامعـه ارزش و  ها و آرماني سمبلل، ارائهاو«

جذابیت داشته باشد و آنها را به دور یک محور گرد آورده و وحدت ببخشـد. و  
هـاي ارتبـاطی   دوم، کمک به یافتن و ایجاد آن ترتیبات نهادي که مذاکره و کانال

و نماینـدگان منـافع   نامحدود را تشویق کرده و از این طریـق، رهبـران سیاسـی    
متفاوت را بر سر جاي خود نگه دارد و روند تجمع و بیان منافع متضاد را تسهیل 

هـاي مشـارکت   توانند هم کار ایجاد یکپارچگی افقی بین گروهنماید. احزاب می
کننده و هم کار ایجاد یکپارچگی عمومی بیان طبقـات اقتصـادي و اجتمـاعی را    

  ).82(همان،  »انجام دهند

  گیريجهنتی
  هـاي سیاسـی کارامـد، نقـش، تـأثیر و     هاي سیاسـی، در نظـام  احزاب و تشکل

توان نظام سیاسی هاي مهم و قابل اعتنایی دارند؛ به وجهی که امروزه نمیکارویژه
هاي سیاسی به مطلوب و کارامدي را بدون تعیین جایگاه صحیح احزاب و تشکل

  وجود آورد.
باید دقت نمود که همان گونه که یـک   اما مهم همان جایگاه صحیح است و

تواند موجبات تعالی یـک  حزب و تشکل سیاسی، در صورت کارکرد صحیح، می
جامعه و نظام سیاسی را فراهم کند، به همـان نسـبت اگـر از جایگـاه درسـت و      

اي را هاي گسـترده ي کارکرد صحیح خود خارج شود، صدمات و خسارتحوزه
  و امنیت ملی را به مخاطره خواهد انداخت.سبب خواهد شد و منافع جامعه 
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مشـارکت عمــومی سیاســی و همبســتگی و یکپــارچگی ملــی از نیازهــاي  
ي انقالب بر آن تأکید ویژه دارند و استراتژیک امروز کشور ماست که رهبر فرزانه

هاي سیاسی را همین امر تالش و تأثیر عملی به روز و ضروري احزاب و تشکل
  کند.وچندان میبراي ایران اسالمی د

هاي سیاسی با درایتی ویژه و بـیش  بنابر این شایسته است احزاب و تشکل
از همیشه با اتکا به مبانی عقیدتی و اخالقی رفتار اجتماعی و سیاسی در اسالم و 

هاي مهم و حیاتی خود، بـا کیفیـت و محتـوایی متناسـب بـا      با توجه به کارویژه
ي اسـالمی ایـران   ایفـاي نقـش در جامعـه    هاي متعالی دینی بـه اهداف و آرمان

  بپردازند.
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