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 چکيده
 توسعه. روندیبه شمار م یاسیسمهم در مباحث علوم موضوعات ازسیاسی  توسعهاحزاب و 

 افراد در اداره نظام سیاسی مشارکتو گسترش  ینهفراهم ساختن زم یبه معناسیاسی 

محسوب  یاسیس نظام یداریامل پاوع از یاجتماع یهادر رقابت گروه یزو ن یاسیس

 توسعه یمدر تحقق و تحک یاکنندهییننقش تعیاسی، س احزاب تاراس یند. در اگردمی

در ترین فعالیت احزاب ، مهمسیاسی مشارکت ینهدر زم ند.کنیایفا م سیاسی نظام سیاسی

با توجه به اهمیت حضور احزاب در انتخابات و توسعه  منظور ین. بدباشدیانتخابات محیطه 

دو حزب جبهه با تأکید بر یاسیسدر توسعه حزابا ینیآفرپژوهش به نقش یندر ا ،سیاسی

ا گرطلب و اصولجناح اصالح یندگانبه عنوان نما یو مؤتلفه اسالم یران اسالمیمشارکت ا

پرداخته خواهد شد. پژوهش  یبعد از انقالب اسالم یرگذارو تأث یمتوال زمانی مقطعدر دو 

( و حزب 1376-84سؤاالت است که جبهه مشارکت ) ینپاسخ به ا یحاضر در پ

آنان در  ینیآفرنقش یزانداشته و م یاسیسدر توسعه یچه نقش (1384-92)المیاسمؤتلفه

بیان  هایهفرض ینسواالت در قالب ا ینبوده است؟ پاسخ به ا یزانبه چه م سیاسیمشارکت

طلب با توجه به شعار توسعه و اصالح یانجر ی،اسالمپس از انقالب که دگردمی

موفق عمل کرده است  ییگرااصول یانجر خصوصاً هایانجر یرنسبت به سا یسیاسمشارکت

 منجر به توسعه ی،و ادار یاحزاب بر سر کسب مناصب حکومت ینرقابت ا ینو هم چن

در مورد  ینگتونساموئل هانت ینهادمند ینظر چهارچوب بر اساس .است یده، گردسیاسی

به  یابیدست یبرا .گرددیوهش مردود مپژ ینا هاییهگفت فرض توانیم ،یاسیتوسعه س

 و یبر مطالعه اسناد یمبتن اییسهروش مقا یزو ن یلیتحل -یفیهدف از روش توص ینا

 .یمابهره گرفته یامنابع کتابخانه

 نهادمندی. یاسی،س مشارکت یاسی،ستوسعه یاسی،ساحزاب اژگان کليدي:و
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 2 پيشقدممحمدکاظم کاوه 1 زهرا جهانگير
 اشهرض -گذاری عمومی دانشگاه آزاد اسالمی سیاست -دانشجوی دکترا علوم سیاسی 1
 شیراز -انسانی دانشگاه آزاد اسالمیعلوم و استادیار علوم سیاسی دانشکده حقوق 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 زهرا جهانگير

جمهوري اسالمي ایران نظام سياسي  ياحزاب در توسعه نقش

 (1376-92) با تأکيد بر مفهوم مشارکت سياسي
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 مقدمه

المی ایران کانون مباحث سیاسی در جمهوری اسل اصلی در به عنوان یکی از مسایسیاسی  توسعهو سیاسی  احزابر های اخیهطی ده

ی به ضرورت و سیاس اقتصادی و بررسی مشکالت اجتماعی،شناخت  در راستایسیاسی ای که بسیاری از بازیگرانگونهبه گرفته است. قرار

جامعه انی مبکه هدف آن تحقق و تحکیم  گرددبه عنوان فرایندی تعریف میسیاسی توسعهپژوهش  در ایناند. سیاسی اشاره نمودهتوسعه

 سیاسی را در توسعهتوان میاست. بر پایه این شاخص  سیاسی مشارکتشاخص این توسعه،  ترینمهم بنابراین گونه استک مشارکتدموکراتی

ها و ها و تشکلگروه ،(NGOsهای غیر دولتی)که در برگیرنده سازمان (یحوزه عموم)و سطح نهادی  (افراد جامعه)دو سطح فردی 

ب دن و داوطل، میزان مشارکت در انتخابات سراسری )رأی دایاسی در سطح فردیستوسعهگیری . مالک اندازهکرد یبررساست سیاسی احزاب

قش احزاب در برای بررسی نبنابراین باشد. خابات میحزاب در عرصه انتمالک اندازه گیری میزان حضور اشدن( است و در سطح نهادی، 

کارآمدی  وی معتقد است که میزان از نظریه نهادمندی ساموئل هانتینگتون بهره جست. توانمیجمهوری اسالمی ایران سیاسی توسعه

خص سیاسی به حزب مشفعاالننی و میزان تعلق نخبگان و بر اساس میزان حمایت مردمی، سطح نهادمندی و پیچیدگی سازماسیاسی احزاب

هایی ساس نظامافرد است و بر این ر بهو تنها معیار منحصسیاسی توسعه. در استدالل وی، نهادمندی وجه اشتراک تمام روندهای گرددمی

را انتخابات یاسی ستوسعههای پایدار، منسجم، منعطف، مستقل و پیچیده مجهز باشد و معیار اصلی شوند که به نهادتوسعه یافته قلمداد می

ماندهی مشارکت، ادغام با کارکرد خود به صورت سازسیاسی  احزابآمیز که در برگیرنده مشارکت تمام مردم باشد می داند. وجود و رقابتآزاد 

که گفتیم آنچه  طورهمان (.16:1381. )هانتینگتون،داندمنافع و ایجاد پیوند میان نیروهای اجتماعی و حکومتی را در این رابطه ضروری می

یابند، دارای یهای عملی با آن ارزش و ثبات مها و شیوهداند که سازماننامد و آن را فراگردی میکه هانتینگتون نهادمندی سیاسی می

غییرات قتضیات تها با مپذیری که یک ویژگی سازمانی اکتسابی است و به معنای انطباق نهادای است از جمله، انعطافهای تعریف شدهشاخص

حدهای واه مستلزم تعدد خرد که سیاسی استهاینهاد ها، پیچیدگیباشد و از دیگر شاخصمیهای روزمره وحفظ کارکردها و دگرگونی

استقالل نهادهای  ر،شاخص دیگ. باشدمیواحدهای جداگانه سازمانی بستگی دارد  هسازمانی از جهت سلسله مراتب و کارکردها که به تمایز خرد

مه هسیاسی از سوی دیگر بستگی دارد و به معنای پذیرش هایاجتماعی از یک سو و سازماننیروهایکه به روابط میان  سیاسی،

گونگی انسجام و شاخص انسجام، که به معنای چ شود و در نهایتاجتماعی در کنار هم بوده که باعث ایجاد مشروعیت در جامعه میهایگروه

سیاسی در جامعه  ون معتقد است هنگامی که نهادمندی(. در کل هانتینگت23-24: 1383)هانتینگتون،است. ماهنگی درونی نهادهای سیاسیه

در جامعه  سیاسی و سامان چنین استواریبه ایجاد توسعه و هممنجر باشد، داشته وجود شکل گرفته و فرصت تحرک اجتماعی در جامعه 

 د.گردمی

 

  مفهوم توسعه سياسي
ای رشتهکه از دیدگاه مطالعات میان دلیل آن را باید در مطالعات فراوانی جست ندارد، مشخصی، تعریف دقیق و اسیواژه توسعه سیدانش

، 3لمنکزمیج ،2گابریل آلموند ،1های لوسین پاینام است.های جدید در جهان سوم صورت گرفته دولت"توسعه"و "نوسازی" ،"رشد"در مورد

ی شود،که مطالعات تجربباره مطرح میماعی در اینپرداز دیگر اجتها نظریهو ده7 مباراالپاالجوزف  و ،6وربا ، سیدنی5دویچ کارل ،4ینرامایرون و

 اختی،نشروان ،اجتماعی ،های اقتصادیبه ویژه از دیدگاه د،های در حال رشسیاسی و فرهنگی کشور -زیادی درباره نهادهای اجتماعی

 .(124: 1380)عالم، .روند تغییر در این کشورها را توضیح دهندشناسی و سیاسی به عمل آوردند تا مردم

دانشمندان ای مورد توجه های مقایسهتم در چارچوب مطالعه سیاس1960دههم و اوایل 1950از اواخر دهه سیاسی توسعهمقوله 

به قول  را عمیقاً مورد بررسی قرار داد.ای دانست که مفهوم توسعه گر برجستهلوسین پای را باید نخستین پژوهش .سیاسی قرار گرفتعلوم

، سیاست نمونه برای جوامع مستلزمات سیاسی توسعه اقتصادی حداقل در ده معنای مختلف زیر به کار برده شده است:سیاسی توسعه وی،

 استقرار دموکراسی، االنه،یج عمومی و مشارکت فعسب ،اداریسنتی، توسعه اقتصادی ـ غلبه دولت ملی بر رقبای دیگر  اسی،نوگرایی سی ،سنتی

چنین لوسین هم. (74: 1373)سیف زاده ، .تغییر و تحول منظم و با ثبات بسیج و قدرت و یکی از جنبه های پویش چند بعدی تغییر اجتماعی

های وجود نظام ،ایکند و مشارکت تودهداری غرب یاد میهای دموکراسی نظام سرمایهارزش هنوان تقویت کنندبه عسیاسی توسعهپای از 

                                                           
1 Lusian W.Pye 
2 Gabriel A.Almond 
3 James E.Coleman 
4 Weiner  Myron 
5 Karl W.Deutsch 
6 Sidney Verba 
7 Joseph Lupalombara 

http://www.rassjournal.ir/


 174  - 186  ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 1379)ازکیا،. شناسدهای توسعه میه عنوان شاخصو پرهیز از تنش در ساختار سیاسی را ب ثبات سیاسی ی،های انتخاباترقابت حزبی،چند

:21.) 

 ،قاللتگی به استوابساز  ،از سادگی به پیچیدگی سیاسینظام کند که هر اندازه یکمطرح میسیاسی توسعهتعریف در  ساموئل هانتیگتون

 آن افزوده خواهد شد.سیاسی توسعهنسبت به میزان از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند به همان 

 .(9: 1371)قوام، اتیسم.راگم، یگانگی و پقالل، انعطاف پذیری، استپیچیدگی عبارتند از :سیاسی توسعهاز نظر نویسنده معیارهای  بدین ترتیب،

هایی چون حاکمیت جامعه سیاسی مدرن که دارای ویژگیعبارت است از رسیدن به سیاسی توسعهاعتقاد دارد که 8 توسویتمن رو والت

و یکپارچگی در حکومتی، میزان باالیی از همگرایی بر سازمان ها، تنوع و سیستم کارکردی خاص حاکم گیرییوه عقالنی و دنیوی بر تصمیمش

و  فنونقرار گرفتن  سرزمین و هویت ملی، ،احساس همبستگی باال با تاریخ و اداری،ات سیاسی می زیاد تصمیگستره ،ر حکومتیدرون ساختا

های و نیز تخصیص نقش سیاسینظامت در کنترل قضایی بر مبنای یک نظام حقوق دنیوی و غیر شخصی و منابع محلی گسترده و دخال

را به عنوان سیاسی قتصادی و مشروعیتاتوسعه9 لیپستمارتینسیمور . (133ـ134: 1378.)رحیمی باشدمیرابطه طه نه سیاسی از طریق ضاب

سطح باالی صنعتی شدن و فراگیر  ق این شرایط را ناشی از نظام طبقاتی باز،گیرد و تحقدر نظر میسیاسی توسعهق شرایط الزم برای تحق

مدنی بسیج عمومی و گسترش جامعه  ،یافتهتبدیل دموکراسی به یک نهاد ساخت نیز موندگابریل آل داند.بودن آموزش و پرورش عمومی می

 . (21: 1379)ازکیا، .داندرا از شرایط تحقیق توسعه می

ع به عالیق و مناب های و نیروهای اجتماعی گوناگون بتوانندگروه :د که اوالًگردوقتی حاصل میسیاسی توسعه از دیدگاه حسین بشریه،

ر اساس پیچیدگی و بون ساختارهای سیاسی نهادهای گوناگونی توسعه یافته باشد و حکومت : در درثانیاً .ز نظر سیاسی سازمان بدهندخود ا

عات ختالف و منازاهای مسالمت آمیزی برای حل هم چنین روش .گستردگی نهادهای سیاسی بتواند به تلفیق عالیق و منابع گوناگون بپردازد

:در لثاًثا .باشد نیروهای گوناگون وجود داشتهها و روههایی برای دست به دست شدن قدرت سیاسی در بین گو ازجمله روشپدید آمده باشد 

ساختار و  مجموعه: رابعاً .آمیز وجود داشته باشدهای سیاسی و مستمر و مسالمتسیاسی مستقر مجال مشارکت و رقابتدرون نهادهای 

: 1386،)بشیریه.اشدبنهادینه شده  (یای برخوردار بوده و به صورت قانونی )در قانون اساسشروعیت گستردهاال از استمرار و مفرآیندهای ب

582-581.)  

می تأکید در نظام جمهوری اسال انحضور احزاب و نقش آن انقالب اسالمی در سخنان متعددی بر یخمینی)ره( در مقام رهبرامام

ند. با توجه به چارچوب نیز یادآور شدهای آنها را ام جمهوری اسالمی، محدوده فعالیتاحزاب در نظ داشتند. ایشان در کنار به رسمیت شناختن

نظر ایشان مجمهوری اسالمی از  جا به معیارهای احزاب در نظامگردد در اینهای حضرت امام)ره(تعریف میندیشهنظری که بر مبنای ا

( نداشتن سوابق 5 ؛ملت های مطابق خواست( شعارها و آرمان4 ؛( دارای رهبری معتمد3 ؛اشند( در مسیر ملت ب2 ؛( ارتباط با علما1پردازیم:می

وطئه. )علوی ( عدم ت9( وحدت در زیر پرچم اسالم و 8 ؛( پذیرش نظام جمهوری اسالمی7 ؛( شناخت درست هدایت جامعه ایران6 ؛مشکوک

 (.31-32: 1388نیک،

 

  هاي توسعه سياسيشاخص
د ناخالص هایی چون افزایش تولیطریق شاخصگیری از و قابل اندازه ریپذهای توسعه اقتصادی که کمیتشاخص برخالف معیارها و

ای دقیق مورد سنجش میزان توسعه اقتصادی را در قالب محاسبات و آماره توانمیچنین و... هستند و هم میزان اشتغال ،در آمد سرانه ملی،

از آن  ر نظر گرفته اند،داما باز هم با این وجود پارامترهایی را برای آن  ندکمیت ناپذیرسیاسی توسعه تهای کیفیمعیارها و شاخص قرار داد،

 جمله اند:

یا مشارکت  سیاسی شدن و انتخابات آزاد، کپارچگی ملی، افزایش حق رأیمداری و یکپارچگی سر زمینی، شکل گیری ملت یا ی دولت

های جمعی،گسترش هوعات و رشد رسانآزادی مطب با ثبات دموکرات،سیاسی احزابفزاینده توسط منافع  سیاسی، تراکمهایدر روند بیشتر مردم

  (.127: 1380)عالم، .های مخالفو بردباری ناراضیان و کنترل جنبشایگاه اجتماعی نخبگان سیاسی پ

عدد و یشمندان عوامل متدیافته، ان گفته شد برای یک سیستم سیاسی توسعهسیاسی توسعهطور که در ذیل عنوان مفهوم همان

رای این پژوهش های اصلی که بها و شاخصر تعاریف مختلف وجود دارد، ویژگیهایی که دو با وجود اختالف اندشماری را در نظر گرفتهبی

 :گونه بر شمردتوان اینتر است را میکه در آن پررنگسیاسی احزابالزم است دارای ابهام کمتری بوده و نقش 
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ون استفاده نه، بدها، انتخابات منصفاها یا مقامبرای تصدی سمتویژگی نخست اینکه بر سر احراز مناصب دولتی، رقابت وجود دارد و 

ن که آزادی های شود. ویژگی سوم ایهایی مشخص برگزار میجامعه حذف یا محروم شود، در دورهکه هیچ گروهی در آناز زور یا اجبار و بی

 (.263:1387)عباسی سرمدی و راهبر،مشارکت و رقابت سیاسی تضمین شود.سی وجود دارند تا صحت و انسجام مدنی و سیا

 

 سياسيمفهوم حزب
های برنامه فکران و طرفداران یک آرمان تشکیل شده است و با داشتن تشکیالت منظم،سیاسی که از همحزب عبارت است از سازمان 

شود و معموالً اسی مشخص میهای سیاشکال سازمانی نظیر جبهه و گروه نیل به آرمان خود از دیگر سیاسی کوتاه مدت و دراز مدت برای

حزب سیاسی را چنین تعریف  ،10 برک ادموند (.282: 1375 ،)آقا بخشی کند.دولتی و یا شرکت در آن مبارزه میبرای به دست گرفتن قدرت 

 «اند.حد شدهمت افع ملی با کوشش مشترک بر اساس برخی از اصول سیاسی مورد توافق،هیأتی از مردم است که به خاطر پیشبرد من» کند:می

د و کننه به عنوان یک واحد سیاسی عمل میسیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش سازمان یافته است کبزح ، 11به عقیده گِتل

برای تشکیل  (.343: 1380های عمومی خود را عملی سازند.)عالم،یاستبر حکومت تسلط پیدا کنند و سخواهند با استفاده از حق رأی خود می

 (1اعالم کردند برای به وجود آمدن حزب چهار شرط الزم است: ینراون وو مایر ااز جمله الپالومبار چند شرط الزم دانسته شده است، ب،زح

کوشش برای دست یافتن  (4 پشتیبانی مردم؛ (3 داشته باشند؛ هایی که با مرکز پیوند و ارتباطوجود شعبه (2 وجود تشکیالت پایدار مرکزی؛

  (.345: 1380)عالم، به قدرت سیاسی.

ند. اهمیت دارگیری حکومت های عموم و نهادهای رسمی تصمیمگری بین خواستجینسیاسی برای میااحزاب گفت  توانمیدر کل 

 آورند.د میای نهادی به وجودادن مردم با حکومت خودشان پایه و برای ارتباط ها هستندکارهای راهنمایی و انباشت خواستها سازواین سازمان

ی به نظر شهروندانی حت .دهند در سیاست حضور مستمر داشته باشندمت نیز هستند و به مردم امکان میابزار سازماندهی درن حکو افزون برآن،

 (.119: 1390ترجمه عالم، عامل ثبات هستند.)بال و پیترز، حزاب  اکنند، در بیشتر نظام ها، که از این یا آن حزب جانبداری می

 

 ویژه احزاب سياسيکار
 توانمیای که امروز نبه گونه های مهم و قابل توجهی هستند،ویژهتأثیرات و کار ،کارآمد دارای نقشهای سیاسی در نظام احزاب سیاسی،

 های آن به وجود آورد.ویژهاحزاب و کار اه صحیحمطلوب و کارآمدی را بدون تعیین جایگ سیاسینظام

داند که به تدریج رشد کرده ای میهای احزاب ، احزاب را موجود زندهدر بیان کار ویژه با مطالعه احزاب در جامعه امریکا،12 کینگ مرتن

حتی مورد و رفت ر آن نمیپردازند که هرگز تصوهایی میبه نقش تماعی بر حسب شرایط محیطی و زمانیو در بسترتحوالت سیاسی و اج

های پنهان و آشکار ویژههمین نکته ظریف موجب شده تا کارویژه احزاب را به کار توجه به ،خواست و نظر عامالن آن سازمان نبوده است

دادن به انتخاب  سازمان (3 ؛در انتخاباتمعرفی نامزدها  (2 شکل دادن به افکار عمومی؛ (1 :های آشکار حزبمنظور از کار ویژه تقسیم کند:

برقراری پیوند روانی و  (1 :د زیر را برشمردموار توانمیهان حزب هایی پنویژهنها است و در مورد عملکرد یا کارشوندگان و اعمال نفوذ بر آ

منازعه که یا مدیریت  های قدرت جویانه،آمیز کردن رقابتمسالمت (3 ذب تازه واردان به سیستم؛ج (2 مادی بین فرد و سیستم سیاسی؛

به 13 پیتر مرکل (.24-26: 1383نقیب زاده،گردد.)های باندی و در نتیجه کاهش بروز تضادها و فساد سیاسی میباعث جلوگیری از رقابت

ب ری و گزینش افراد مناسب برای مناصگیعضو (1 پردازد که خود در حکم جمع بندی نظرات دیگر است:های حزب میویژهای از کارسیاهه

های ها و سازمانهماهنگی و نظارت در ارگان (3 های حکومتی؛یاستها و ستکوین برنامه (2 ت نخبگان سیاسی؛بیا به عبارت دیگر تریحکومتی 

 ها از طریق آشتی تقاضاهای گروهی و یا از طریق ایجاد یک نظام مشترک عقیدتی و ایدئولوژیک،ادغام اجتماعی مجامع و جمعیت (4 حکومتی؛

 ها و جامعه پذیری سیاسی؛ادغام اجتماعی افراد از طریق بسیج آن (5 تر ادغام گردد؛گروه اجتماعی در یک مجموعه وسیع که اینبه این معنا 

شود دی محسوب میرکارکنظارت و یکپارچگی حکومتی نقش ضد این نقش که در واقع از زاویه رابکارانه حزب،خسازمانی یا نقش ضد (6

توانند برای جلوگیری از یک انقالب عمومی یا شورش زیرا می گنجد اما در تعامل با آنها قرار دارند،نه نظام نمیاحزابی است که در بد مخصوص

های ویژهمیان کار ازکه  دست یافتنتیجه به این  توانمیاز میان تعاریف فوق  (.87: 1388نقش یک روزنه اطمینان را ایفا کنند.)نقیب زاده ،

توان میبه عبارت دیگر  .اندبه وجود آمدهویژه کاراساس همین بر که خصوصاً این اهمیت خاصی است؛ داراینتخاباتی اکارویژه  یاسی احزاب،س

 اند.هخابات شکل گرفتانتسازوکاراحزاب در ارتباط با گفت 

                                                           
1 0 Edmund Burke 
1 1 Roymond Gettell 
1 2 Robert King Merton 
1 3 Peter Merkel 
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احزاب   دارند.واه فعالیت آگاهی دهند و ب کوشند انتخاب کنندگان را آموزش دهند،می زنند وپل می بین حکومت و مردم،سیاسی احزاب

های خود با شهروندان از لحاظ سیاسی تا حدی غیر فعال را ای محلی استفاده می کنند تا تماسههای جمعی و از سازمانی سیاسی از رسانه

از تبلیغات انتخاباتی  ها ممکن استاین فعالیت های گوناگون و پذیرش آنها راهنمایی نمایند.آنها را به آگاهی یافتن از سیاست و دحفظ کنن

ی احزاب  بدین ترتیب ممکن است  انگیزد.پشتیبانی بر سیاسی پشتیبان خود،شد از راه هدایت کردن فعالیت غیربسیار فراتر روند و حزب بکو

 (.123: 1390م،ترجمه عال و پیترز، ل)با .های فرهنگی و تفریحی به وجود آورند و زیر نظارت قرار دهندو سازمان سیاسی اتحادیه کارگری

 

 نقش احزاب در توسعه سياسي
دهد و با ی پاسخ میلالملها و تحوالت محیط اجتماعی یا بینکارآمد به تقاضا سیاسینظامن یک وضعیتی است که در آسیاسی توسعه

عنوان ضامن این  رفته بهمندی از یک فرهنگ سیاسی پیشهای سیاسی و نیز بهرهیگیرهای قانونی مشارکت مردم در تصمیمفراهم آوردن راه

شارکت م ملت سازی، واقع یک پاسخ است به فرایندهای دولت سازی،در سیاسی توسعه رسد.سطح مطلوبی از کارآمدی سیاسی می مشارکت به

  (.14: 1379)نقیب زاده، .توزیعو 

راتیک، های دموکها خصوصاً حکومتکومتها و عملکرد حترین نهاد سیاسی در تعیین سیاستو اساسی ترینعنوان مهمبهسیاسی احزاب

ها و ها، پیوند دهنده میان تودهفزایش آگاهی سیاسی و مشارکت تودهبه عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت و مشروعیت نظام ها، ا توانمی

یات متفکران و متون مربوط با مطالعات نظرو هم چنین  قلمداد نمودسیاسی توسعهنخبگان و کمک به حل منازعات و در کل در بهبود روند 

 :را فراهم آورند از آن جملهسیاسی توسعهند موجبات به چند شیوه قادرسیاسی احزابکه  توان دریافتمیسیاسی توسعهبه احزاب و 

 ؛حکومتیبخشی به نظامزاب در مشروعیتاحآفرینی نقش (2 ؛سیاسیمشارکتینی احزاب در توسعهآفرنقش (1

آفرینی احزاب در نقش (5 ؛احزاب در مدیریت منازعاتآفرینی نقش( 4 ؛ملیب در یکپارچگی و انسجامآفرینی احزانقش (3

 خواهد شد. سیاسیمشارکتبه نقش احزاب در توسعه ای اشارهجا با توجه به موضوع پژوهش در این .سیاسیپذیریجامعه

 

 سياسيمشارکتآفریني احزاب در توسعه نقش
و سیاسی و تأثیر گذاشتن بر  ها و امور اجتماعیشرکت موثر در فعالیت هروندان برای انتخابات رهبران خویش،مَساعی سازمان یافته ش

یافته مردم درباره حکومت مشارکت به معنای کوشش سازمان (.300: 1375بخشی،)آقا .ت سیاست دولت را مشارکت گویندیبندی و هداصورت

های نسبت به حکومت و سیاست ها فعاالنه حضور داشته و خود راگذاریسیاسی جامعه و سیاستناست، یعنی مردم در انتخاب رهبراو سیاست 

  .(1387)دشتکی ، گیرند.هدایت آن را بر عهده می به عبارت دیگر مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولت، کنند،آن، بیگانه احساس نمی

در تمام سطوح بر طبق پایگاه اجتماعی،  سیاسیمشارکتی تأثیرگذار هستند. بنابراین شهروندان عوامل بسیار سیاسیمشارکتدر میزان 

صورت  سیاسیمشارکتو محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی که در آن جنسیت، سن، مذهب، قومیت، ناحیه  اقتصادی، تحصیالت، شغل،

ای سیاسی، هکند: انگیزهبسته به چهار عامل مهم تغییر می یسیاسمشارکتگران معتقدند که کند. در مجموع برخی از پژوهشگیرد فرق می

ها، منابع و تعهد را افزود. برای مثال هر چه فرد بیشتر . البته به این عوامل باید مهارتهای شخصی و محیط سیاسیموقعیت اجتماعی، ویژگی

پردازد، قرار گیرد، به همان شکلی به فعالیت سیاسی می ی که بهبه سازمان های سیاسی به صورت بحث درباره سیاست، تعلقانگیزه در معرض

 (.98-99: 1388اندازه در سیاست فعاالنه مشارکت خواهد کرد. )دارابی، 

متحرک است و دومین آن این است که با محدود شکل و نابیهای پراکنده جلوگیری از هدر رفتن نیرو ،نخستین خاصیت وجود احزاب

مردم کمتر شکسته و خرد خواهد شد و برنده انتخاباتی قاعدتاً دارای  قدرت آراء تخابات به نامزدهای حزبی،ان نامزدهایشدن عملی تعداد 

آن است که حتی مردم سیاسی احزابسومین نقطه اهمیت  تر نماینده ملت به شمار آید.خواهد بود تا بتواند مصداق واقعی تعداد بیشتری آراء

های بی جا و نیز اعتراف خواست های ناشدنی، های احزاب از استنتاج های ناپخته خود،با مقایسه برنامه ندتوانمیرأی دهنده غیر حزبی نیز 

های نظری موجود یکی را از خالل نظام های بی شکل،ها و روشجای گزینش از میان انبوهی اندیشهبرنامه اجتناب کنند و به های بیمبارزه

ل قطعی و بلکه عام های سیاسی اثر دارند،ابات و شکل دادن به مفهوم مبارزهکیف انتخنه تنها در کم وسیاسی احزابوزه امر انتخاب نمایند.

د مشارکتی احزاب را به یک تعبیر به رکارک توانمی(.در کل 334:1380)قاضی ، آیند.های سیاسی نیز به شمار میتعیین کننده مفهوم رژیم

ه به دنبال امکان تحرک سیاسی برای افرادی ک ردنگردد و عبارت است از فراهم آوها باز میبخش اول به نخبه دو بخش اصلی تقسیم کرد:

اس آن به انعکو دوم،  ساختن افکار عمومی و کسب رهبری آن؛ اول، که خود نیز دو جنبه دارد :وم بخش د گردند؛فعالیت سیاسی کامل می

 (. 59 :1378)حسینی، دن آن در اداره کشور.حکومت و منشأ اثر گردان
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و یک حزب در صورتی  بستگی دارد،سیاسی احزابثبات سیاسی به توانایی  در حال نوسازی و توسعه سیاسی، سیاسینظامدر یک 

توانایی دارد که از پشتیبانی نهادینه شده مردم برخوردار باشد و نیز در صورتی ثبات سیاسی جامعه حفظ می شود که به موازات افزایش 

 تطبیق پذیری و انسجام نهاد های سیاسی جامعه نیز فزونی گیرد. پیچیدگی، ،سیاسیمشارکت

 

  گراو اصول هاي سياسي اصالح طلبجریان

آیند. مقصود از ان به شمار میآفرین در تاریخ سیاسی و تحوالت جوامع و از جمله ایرای بسیار مهم و نقشسیاسی پدیده هایجریان

رونی به مردد رهبران خود های فکری دزنده است که با برخورداری از ایدئولوژی مشخص و گرایشو سیاسی، یک حرکت سیاسی پویا جریان

نهد. )دارابی، بنیان می گذارد و جبهه، جناح، حزب سازمان یا نهاد و گروه های ویژه خود رانیز اقشار مختلف جامعه تأثیر می سیاسی وبر نظام

1390 :27 .) 

کارهای مختلفی که آن را از طریق راهبردها و راهسیاسی مورد نظر است ، کسب قدرت و استقرار نظامسیاسی هایهدف نهایی جریان

های از جریانهای وابسته به خود، ائتالف با برخی بخشی، حمایت و پشتیبانی از تشکل چون بسیج مردم، تشکیل حکومت، مشروعیتهم

های سیاسی، های وابسته به خود هنگام بحرانع از دولت، احزاب، نهادها و تشکل، دفارقیب، از مشروعیت اندازی جریان رقیب و براندازی آن

یاسی سمورد پژوهش، دو جریانجا با توجه به موضوع این(. در 8ـ 10: 1385یرند. )مظفری، گ، فرهنگی، اقتصادی و نظامی پی میاجتماعی

 دهیم .گرا را مورد بررسی قرار میو اصول اصالحات

 

  ن سياسي اصالحاتجریاالف(
های ن جریان چپ مذهبی که امتداد دولتقلمداد کرد. ای "توسعه سیاسی"توان دهه سوم انقالب را دهه گفتمان اصالحات بر پایه می

ر های انتخاباتی نیز تلویحاً مورد حمایت هاشمی رفسنجانی قرار گرفت، از شرایط غالب بود و کاندیدای آن، در عرصه رقابتپنجم و ششم ب

ذهنیت  را برگزید. این اشعار، در "اصالحات"افکار عمومی و التهاب و نارضایتی مردم نسبت به وضعیت اقتصادی، سود جست و شعار کلیدی 

ت تا با کرد و مردم بر این باور بودند که محمد خاتمی آمده اسادی دولت پیشین را تداعی میهای غلط اقتصاجتماعی، تغییر کامل سیاست

های گفتمان انقالب اسالمی، طرحی نو در انداخته وهمه ولت قبلی و بازگشت به جامعیت دالهای نادرست دکشیدن بر سیاستخط بطالن 

 (.54: 1390کاستی ها را اصالح کند. )دارابی، 

تر ر و دموکراتیکتر، تکثرپذیرتی گفتـمانی لطیفکننـدهتفکرات اصالحات درمقابل برخی ابعاد غیر منعطف ساختار سیاسی حاکم، طرح  

آمیخته و نقد آن دشوار را که با عناصر تقدس مذهبی در هم کوشید فضای متمرکز، قدرت سیاسی ان دیگر، دیدگاه اصالح طلبانه میبود. به بی

، حق ق مردمبکشاند. تأکید مردم بر حقوگویی است ای به عرصه سیاست رئالیستی که میدان نقد و پاسخده بود، برهم بزند آن را به گونهش

مندی، مبارزه با تفکرخودی و غیرخودی از سوی جناح دوم خرداد، همه حکایت از این مسئله و تعیین سرنوشت خود، آزادی قانونمالکیت ملی 

 (. 269:  1388داشت. )عباسی سرمدی و راهبر، 

های داد، اما الیهولت اصالحات تشکیل مید های گوناگونی داشت. الیه رویی و پوستی آن را خاتمی وطلب، الیهدرکل جریان اصالح

کردند و در ریزی میذار از سنت را به مدرنیته برنامهآفریدند و به قول خودشان؛ گیی بودند که تضاد و التهاب را می، متشکل از نیروهازیرین

آن،  استای توسعه سیاسی تأسیس شده و درای از مطبوعات منتقد، در ریون، اولویت اول بود. طیف گستردهاین میان، استراتژی سکوالریزاس

این رهگذر، گذار جامعه اسالمی را از سنت به  مدرنیته پرداختند تا از های مدرنیته و پساگرا، به تبیین و تحصیل ارزشروشنفکران غرب

 (. 55-56: 1390مدرنیته، تسهیل و میسر سازند. )دارابی، زمستان 

ساالری، نفی خشونت، نواندیشی فردی، حقوق شهروندی، فرهنگ گفتگو، تساهل و مدارا، شایستههای گرایی، جامعه مدنی، آزادیقانون

ترین نکات کلیدی و محور جنبش های مخالف؛ از مهمان و جوانان، تحمل آراء و اندیشهی دینی، توجه ویژه به زنو به روز کردن اندیشه

: 1388طلب، ساری و جاری بود. )عباسی سرمدی و راهبر، های اصالحبیات گروهاتمی و در ادطلبی بود که همواره از زبان محمد خاصالح

خارجی، افزایش سطح مشارکت سیاسی شهروندان، ناسبات در عرصه دیپلماسی و سیاست(. توسعه کمی و کیفی مطبوعات، بسط م270

چنین از هم(. 112: 1388این دوره دانست.)دارابی ،  ترین دستاوردهایهای سیاسی را باید از جمله مهمش کمی و کیفی احزاب و تشکلافزای

توان به این موارد اشاره نمود: کمک به توسعه سیاسی و ایجاد ارتباط بین مردم و حکومت؛ کرد احزاب سیاسی، در این دوره میترین کارمهم

افکار عمومی از طریق ایجاد  د دارد؛ رشدد، امکان ایجاد آن وجوجلوگیری از انسداد سیاسی اجتماعی که در صورت نبود احزاب قدرتمن

ها، معرفی نامزدهای مورد نظر و مشخص کردن توان و قابلیت نامزد مورد حمایت؛ اطالع رسانی به مردم از های گروهی و حمایت از آنرسانه

 (.73: 1388)اکبری  گیری از اطالع مردم در جلوگیری از برخی مفاسد سیاسی و اقتصادی.درت و بهرهاتفاقات ایجاد شده در ق

http://www.rassjournal.ir/


 174  - 186  ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ه به دلیل غلبه نگا "دین و معنویت"ای بر آن وارد بوده است. در این گفتمان، این جریان، اشکاالت عدیده به رغم دستاوردهای مثبت

تعطیلی شد. تورم، گرانی، رکود واحدهای تولیدی، می "دموکراسی"ئوالن مصروف آوردن شد و تمام تالش مسسکوالر باید به حاشیه رانده می

(. 11-12:  1386کارخانجات، افزایش بیکاری و بی توجهی به سازندگی و آبادانی کشور فهرستی از ایرادهای وارد به این جریان بود. )دارابی، 

گرا بودن فعالیت گی به دولت؛ مقطعی، موسمی و مرکزساختگی و وابستدولت توان به کردهای ضعیف جریان اصالح طلبی میاز دیگر عمل

های نظریه پردازی و حوزه گی، ضعف دربرنامهای واقع گرایانه و کاربردی؛ بی ب؛ تشتت و تفرقه برانگیزی حزبی و جناحی؛ ضعف نگرشاحزا

 نگری و هم چنین ضعف شایسته ساالری و غلبه فرهنگ فرد محوری اشاره نمود.بومی

 

 جبهه مشارکت ایران اسالمي 
های تأسیس شد. این حزب از جمله تشکل 1376احزابی است که پس از انتخابات دوم خرداد جبهه مشارکت ایران اسالمی یکی از اولین 

به طور رسمی مجوز  1377آذرماه  14فعال و تأثیرگذار در عرصه سیاسی کشور بود که با تشویق رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی در تاریخ 

ما شروع فعالیت بنیانگذاران آن به قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال احزاب أخذ و اعالم موجودیت کرده ا 10خود را از کمیسیون ماده

اتمی خ گشت. با این توضیح که، پس از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری برخی از افراد فعال در ستادهای انتخاباتی محمدمی بر 1376

ریزی یک تشکل سیاسی ی حصول اهداف مشترک از طریق پایهها، در صدد ایجاد روابط نزدیک با همدیگر و تالش برادر تهران و شهرستان

های سیاسی، یک گروه و سازمان فکری سیاسی در کشور ود که از رهگذر تبلیغات و فعالیتها این بی فراگیر برآمدند. هدف اعالمی آنسراسر

تبادل نظرهای مختلف به این نتیجه رسیدند که  گیری نماید، بر این اساس پس از بحث وهای محمد خاتمی را پیتواند ایدهتأسیس شود که ب

شد، تشکل سیاسی خود خالصه می« گفتگو و قانون در عمل آزادی در بیان، منطق در»شعاربر مبنای شعارهای انتخاباتی خاتمی که در سه 

ن به محمد خاتمی، محسن میردامادی، سعید توا. از جمله اعضای موسس این حزب می(120ـ 121: 1390)شمسی، ریزی نمایند. را پی

 ی و نجف قلی حبیبی اشاره نمود . ج، عباس عبدی، مرتضی حاحجاریان

مردم  ن جبهه نقطه اتکا خود را بر تودهگیرد. زیرا ایار میی احزاب عوام قربهه مشارکت ایران اسالمی در زمرهبندی احزاب، جدر تقسیم

توان در تقسیم بندی های حامی خاتمی دارد که میگروهبه سیاسی دیدگاه شدیدتری نسبت  سبت به مسایلقرار داده است و از لحاظ مواضع ن

نامه حزب جبهه مشارکت ایران اسالمی، ر اساسد(. 85: 1382. )راهوار منفرد، را به آن نسبت داد "چپ مدرن"الح جریان های سیاسی اصط

اسالمی و تداوم بخشیدن  های سیاسی و اجتماعی، حفظ دستاوردهای انقالب عظیمفعالیتدر نه مناسب برای مشارکت ملت ایران ایجاد زمی

هه مشارکت (. در اولین بیانیه جب157: 1391. )جمعی از نویسندگان، اندهای جبهه به شمار آمدههای حضرت امام خمینی )ره( از هدفبه آرمان

تبادل نظر و جریان آزاد »، «حرمت نهادن فرهنگ به خرد نقاد و توان جمعی»، «یساالری بودن نظام جمهوری اسالممردم»ایران اسالمی به 

مورد تأکید « طلبی و تبعیض سیاسیمقابله با فساد، فرصت»و « گراییای گفتگو و اندیشه و گسترش قانونگشایش و تلطیف فض»، «اطالعات

 (. 86: 1382است. )راهوار منفرد،  قرار گرفته

و جلوگیری از  زداییتبعیض و گستریعدالت: خالصه نمود گونهینتوان ایآن م یبا توجه به مرامنامهرا ن حزب ها و مواضع ایدیدگاه

یروی انسانی صیانت از ن و قانونی هایآزادی و حقوق و انسان حرمت  ،(ایثارگران از تجلیل) مجاهدت فضیلت ،های عمیق اجتماعیبروز شکاف

 پایدار یتوسعه و سازندگی ملی، وفاق و اسالمی وحدت اجتماعی، امنیت و قانون حاکمیت ملت، اقتدار و کشور استقالل ،به عنوان محور توسعه

 نزلتخردمندی و حکمت م ، های اقتصادی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمیدر تمام عرصه سیاسیرقابت و مشارکتگسترش  جانبه،همه

 .گوخگزار و پاسمقتدر، خدمت یاسیسنظام و جهانی

 

 گرا جریان سياسي اصولب(
های خود را بر باشد و عمدتاً پایههای اخیر میز انقالب اسالمی که مربوط به سال، فراگیر و مهم پس ایکی از جریانات سیاسی اصلی

بادانی از جریان باشد. این جریان با أخذ مسئله پیشرفت و آگرا میقرار داده است، جریان سیاسی اصولهای گذشته اط مثبت گفتماننق

ای گرایی، مجموعه(. جـریان اصول12: 1386)دارابی، ترکیبی به نمایــش گذاشـته است. سازندگی، و اصالحات بومی از جریان اصالحات، مدل

ا و خط امام هحکومت دینی انقالب اسالمی، آرمانهای سیاسی، اشخاص و نخبگان که بر پایه اعتقاد و باور به اسالم و ب و تشکلاست از احزا

 خمینی )ره(، والیت فقیه و رهبری شکل گرفت. 

طلبی متداول شد. اگرچه این واژه در یک فضای سیاسی و برای تفکیک میان دو مشی سیاسی یی ابتدا، در برابر واژه اصالحگرااصولواژه 

ذشت زمان و نزدیک شدن به انتخابات دوره دوم متفاوت بود، اما بدون شک از یک خاستگاه عمیق فکری و ایدوئولوژیک برخوردار بود. با گ

به تدریج جناح ارزشی و راست، با سازماندهی مجدد خویش، ابتدا در قالب آبادگران ایران  1381شوراهای اسالمی شهر و روستا در سال 

داند به نحوی که درمجلس هفتم با اسالمی در انتخابات شورای شهر تهران پیروز شدند، این پیروزی روحیه از دست رفته جناح راست را بازگر
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گرا در نهمین انتخابات ریاست جمهوری سکان قوه مجریه را به دست گرفت. های مختلف اصولپس با ظهور جریانقدرت به پیروزی رسید و س

 ( . 156 -157: 1389لک و صفایی زاده، )بهروز

کاری اعالم کرده است، پارادایم واپس گرایی، بنیادگرایی و محافظه گرا، در عین حال که خط تمایز خود را آشکارا با تحجر،جریان اصول

، در خود جای طلبانه را که خواهان این است که تغییرات تدریجی به صورت قانونی و مسالمت آمیز انجام شودو خط مشی و الگویی اصالح

و واژگان از مصادره و تفسیر رأی آن جلوگیری کند. ) دارابی،  های خود با سایر مفاهیمها و افتراقکند با تعیین تفاوتداده است و تالش می

های فکری جریان اصول گرا می توان به التزام عملی به اصول و مبانی انقالب اسالمی، ترین شاخصه(. در یک نگاه کلی، از مهم12: 1386

عیت از والیت و رهبری مقام معظم رهبری و عدالت خواهی، اعتقاد به مردم ساالری دینی، آرمان های امام خمینی )ره(، والیت مطلقه فقیه، تب

 قانون گرایی، اعتدال و میانه روی اشاره کرد.

گرایی یعنی تمسک به اصول اولیه و اصلی انقالب اسالمی که هنوز مورد نظر و خواست ملت است و ها، اصولبا توجه به این شاخص

رداد گرایان در مقابل عناصر دوم خداند. بر همین اساس بود که اصولسالم ناب محمدی میگرا کسی است که خود را مقید و پای بند به ااصول

گرا نامیدند و به تبلیغ گفتمان شد، خود را اصولتلقی می )ره(های اماماصول انقالب و دور شدن از آرمان نظر درکه عملکرد و رفتارشان تجدید

اصول گزاری، تداوم جریان خدمت «گرایی درعمل، نوگرایی در روش و هماندیشه گرایی درلاصو»گرایان با شعاری پرداختند. اصولگرایاصول

 (. 158: 1389لک و صفایی زاده، زگرایی و پیشرفت و عدالت را سرلوحه همت خود ساختند. ) بهرو

ارد بر اصول گرایان در انتقادات و شود، از جملهبر برخی از عملکردهای آن دیده میرغم دستاوردهای مثبت این جریان انتقاداتی علی

های راهبردی، ون و ضابطه، در هم کوبیدن برنامهانضباطی و به سخره گرفتن قانبه شیوع و گسترش بی توانمیهای نهم و دهم، زمان دولت

. از دیگر انتقادات (1393خرم، اشاره کرد.)های آنان ده شدن خانه احزاب و توقف فعالیتشیوع و گسترش خیره کننده فساد مالی، به انزوا کشی

گریزی است. البته به جز حزب مؤتلفه اسالمی که اعتقاد به کار تشکیالتی از گذشته تا به امروز داشته است، گرایی تشکیالتوارد بر اصول

 (.1393گرایان وجود دارد. ) الریجانی،تشکیالت گریزی در میان اصول

 

 حزب مؤتلفه اسالمي 
نقالب اسالمی ی فعالیت آن به قبل از اهای سیاسی کشور در حال حاضر، حزب مؤتلفه اسالمی است. که سابقهلترین تشکیکی از مهم

های مذهبی زاریان )تجار و شاگردان ( و مکانهایی از میان بااز ائتالف گروه 1342المی در سال های مؤتلفه اسجمعیت هیأتگردد. بر می

نزدیک با آیت اهلل خمینی )ره( در ارتباط  1341ین عنوان از مهر معیت، اعضا هیأت های مؤتلفه بودن اسربرآورد. بنابر فعاالن اصلی این ج

(. سه هیأت اصلی این جمعیت عبارت بودند 153: 1387کردند. )نوذری، گیری میناگون خود را در سه دسته عمده پیگوهای فعالیتبودند و 

ی آن عبارت از شهید مهدی عراقی، حبیب اهلل عسکراوالدی، حبیب اهلل شفیق، ابوالفضل ستهبرجاز نخست، گروه مسجد امین الدوله که افراد 

ی آن عبارت بودند از صادق امانی، محمد صادق اسالمی، سید اسداهلل علی که افراد برجستهامانی بودند. دوم، هیأت مسجد شیختوکلی و هاشم 

ی آن عبارت بودند از حاج سید عالء الدین میر ها که افراد زبدهگروه سوم، گروه اصفهانیالجوردی، حاج احمد قدیریان، عباس مدرسی فرد و 

 ( . 322-323: 1383محمد صادقی، حاج مهدی بهادران، عزت اهلل خلیلی و اسداهلل بادامچیان. )جعفریان، 

و از پیوند تشکیالتی برخوردار ساخت. در برخی  آیت اهلل خمینی )ره( این سه گروه را با یکدیگر آشنا و مرتبط کرد 1342در اوایل سال 

بنا به پیشنهاد حاج مهدی عراقی بر ائتالف میان این سه گروه نهاده شده است. « هیأت های مؤتلفه اسالمی»از اسناد آمده است که نام 

دستگیر شدند و به اعدام یا زندان  که رهبران جمعیت مؤتلفه اسالمی به علت شرکت در ترور حسنعلی منصور 1343(. از 153: 1387)نوذری، 

های فعالیتجمعیت از رونق افتاده و تبعید امام خمینی )ره( و مسافرت دکتر بهشتی به اروپا نیز بر نحوه و شکل های فعالیتمحکوم گشتند، 

 1349تا  1343های اصله سالدر ف های انقالبی و مسلحانه، فعاالن مؤتلفه دستخوش بحران شدند.هی اندیشهیأت تأثیر گذاشت و بر اثر اشاعه

حزب »گیری نداشت. پس از انقالب، زمان تشکیل ادامه دهد، اما حضور ملموس و چشممؤتلفه توانست به صورت پراکنده به حیات خود 

د. در اسفند ماه گیرنمیخود را پی های فعالیتجا ند و تا زمان انحالل حزب در همینپیونداعضا جمعیت به این حزب می« جمهوری اسالمی

شان به دست آوردند. پس از رحلت امام خمینی )ره( تشکل مورد تأیید رهبری هایفعالیتموافقت امام خمینی )ره( را جهت گسترش  1367

 احزاب 10اساسنامه و مرامنامه آن به تصویب هیأت موسس و شورای مرکزی جدید رسید و به کمیسیون ماده  1369قرار گرفت. در خرداد ماه 

اهلل عسگراوالدی اولین دبیر کل این حزب شد. و پس از سال حبیب .(160-161در وزارت کشور داده شد که مورد موافقت واقع شد. )همان: 

. می و مرد اول مؤتلفه اسالمی نشست، محمد نبی حبیبی، که بیش از شصت سال داشت به جای یار قدی1383ها رهبری این حزب، در سال 

داشته و در تمام رویدادها و انقالب، این جمعیت در انسجام، تمرکز و هدایت تشکیالتی اصناف و بازاریان سهم بسزایی  در دوران بعد از

، «جامعه اسالمی مهندسین»های ثابت قدم در کنار قدام کرده و در مقام یکی از تشکلهای مختلف سیاسی به صورت اقلیتی موثر عرض اعرصه

 (. 62: 1381سو با جامعه روحانیت مبارز عمل نموده است. )کرامت،  و . . . هم« جامعه زینب»، «ازار و اصنافجامعه اسالمی انجمن های ب»
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 گرایيو اصولاصالحات  هايسه توسعه سياسي در دورهمقای
در  پردازیم.به بررسی دو سطح فردی و نهادی میی یگراو اصول اتزمانی پیاپی اصالح های در دورهسیاسی توسعهبرای توصیف سطح 

ن های نشاکه یکی از مؤلفه سیاسیمشارکتن و کاندید شدن( پی به میزان دادشهروندان )رأی  سیاسیمشارکتسطح فردی با بررسی آماری 

ها، تشکل توسعه سیاسی ناظر بر مشارکت گروهنیز سطح نهادی اشاره گردید در  طور که قبالًهماناست خواهیم برد و سیاسی توسعهدهنده 

یم کناند. بنابراین در ابتدا عنوان میگی بخش مهمی از حوزه عمومی جامعهدولتی است که همهای غیرچنین سازماناب سیاسی و هما واحزه

( و 1376-84پس به نقش احزاب جبهه مشارکت اسالمی )سگرا در مورد توسعه سیاسی چه بوده است که سیاست دولت اصالحات و اصول

 پردازیم.ر توسعه سیاسی می( د1384-92مؤتلفه اسالمی )

های ثابت دولت های گوناگون، یکی از سیاستکه تأکید بر مشارکت مردم در عرصهای از اسناد در این دوره مؤید این امر است مجموعه

ان در زمره کت زنهای مشارکت و توسعه مشاردم به مشارکت، فراهم کردن زمینهاصالحات بوده است. برای نمونه، در این اسناد تشویق مر

سیاسی، دولت اصالحات در در رابطه با این سطح از توسعه (.14:1392) قادری و عالی زاد، های راهبردی جامعه قرار گرفته است.سیاست

که نسبت تری را نسبت به دوره قبل از خود، دوره سازندگی به انجام رسانده است و حال باید دید وجود در زمان خود اقدامات سازندهشرایط م

یا  بوده است موفق عمل کرده است سیاسیمشارکتو سیاسی توسعهبه دوره بعد از خود با توجه به این که یکی از شعارهای اصلی این جریان 

 پی به این موضوع برد. توانمیکه با نگاهی به جداول شماره یک  خیر،

 گرااصالحات و اصولهاي به تفکيک دوره( )رأي دادنسياسيمشارکتميزان  -1جدول 

 درصد گراانتخابات در دوره اصول درصد انتخابات در دوره اصالحات ردیف

 83/84 دهمین ریاست جمهوری 77/67 هشتمین ریاست جمهوری 1

 70/72 یازدهمین ریاست جمهوری 84/62 نهمین ریاست جمهوری، مرحله اول 2

 _____ ____________ 76/59 نهمین ریاست جمهوری، مرحله دوم 3
 40/55 هشتمین مجلس شورای اسالمی 35/67 ششمین مجلس شورای اسالمی 4

 00/64 نهمین مجلس شورای اسالمی 21/51 هفتمین مجلس شورای اسالمی 5

 83/64 سومین شورای اسالمی کشور 42/64 اولین شورای اسالمی کشور 6

 23/67 ورچهارمین شورای اسالمی کش 96/49 دومین شورای اسالمی کشور 7

 00/61 چهارمین مجلس خبرگان رهبری 32/46 سومین مجلس خبرگان رهبری 8

 منبع: وزارت کشور

 

مجلس شورای هشتمین  پی به افزایش مشارکت در تمامی انتخابات به جز  توانمیانتخابات )رأی دادن( مشارکت در  سی میزانربا بر

توان به این مسئله پی برد های میزان مشارکت )رأی دادن( میبا مطالعه فراز و فرودبرد. طلبان اصالح گرایان نسبت بهاسالمی در زمان اصول

در هیچ یک از انتخابات برگزار شده در این دوره، میزان  سیاسیمشارکتو افزایش سیاسی توسعهکه بر خالف شعار دولت اصالحات مبنی بر 

این امر را ناشی از عملکرد  توانمیه دولت اصالحات با آن بر سرکار آمده نبوده است و مشارکت به عمل آمده برابر یا بیشتر از نرخ مشارکتی ک

دانست که بر خالف ادعاهای  سیاسینظامهای اجتماعی به ها و نیروه آن در افزایش اعتماد سازی گروهوابسته بسیاسی احزابضعیف دولت و 

گرا در این زمینه توانسته است موفقیت بیشتری کسب کرده و اما دولت اصولشدند.  سیاسیمشارکتخود باعث بی تفاوتی سیاسی و کاهش 

 به وجود آورد.اعتماد بیشتری در میان مردم برای مشارکت در انتخابات 

 گراهاي اصالحات و اصولبه تفکيک دوره)کاندید شدن( سياسيمشارکتميزان  -2جدول 

 تعداد داوطلب گراتخابات در دوره اصولان تعداد داوطلب انتخابات در دوره اصالحات ردیف

 475 دهمین ریاست جمهوری 817 هشتمین ریاست جمهوری 1

 686 یازدهمین ریاست جمهوری 1014 نهمین ریاست جمهوری، مرحله اول 2

 _____ ____________ 2 نهمین ریاست جمهوری، مرحله دوم 3
 7600 اسالمیهشتمین مجلس شورای  6853 ششمین مجلس شورای اسالمی 4

 5395 نهمین مجلس شورای اسالمی 8172 هفتمین مجلس شورای اسالمی 5

 247795 سومین شورای اسالمی کشور 336138 اولین شورای اسالمی کشور 6
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 245470 چهارمین شورای اسالمی کشور 218957 دومین شورای اسالمی کشور 7

 493 رهبری چهارمین مجلس خبرگان 396 سومین مجلس خبرگان رهبری 8

 منبع: وزارت کشور

 

)جدول شماره شدن در انتخابات سراسری( با بررسی مقایسه میزان داوطلب شدن در دو دوره  کاندید)سیاسیمشارکتدر مورد وجه دوم 

ر داوطلب شدن برای میزان استقبال افراد جامعه در ام گرا تقریباً شرایط برابری در طلب و اصولهر دو جریان اصالح پی برد که  توانمی( 2

. که البته دولت اصالحات، با مشروعیت به حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن، داشته اندشرکت در عرصه های گوناگون انتخابات سراسری 

م آورد فراهنسبت به دروه قبل از خود، دوره سازندگی، سیاست هایی را تدوین کرد که زمینه مشارکت بیشتر مردم را در عرصه های سیاسی 

 های سیاسی شد.                                        مشارکت در فعالیت شپذیری و افزایکه باعث ایجاد روحیه مسئولیت

ته گذاری دولت اصالحات درباره سطح نهادی توسعه سیاسی بر پایه رویکردی ایجابی، تأسیسی و حمایتی شکل گرفرهیافت سیاست 

ها حق تأسیس احزاب و دیگر تشکل»طای توان به اعهای سیاسی میهای تأسیس در خصوص احزاب و تشکلسیاستبود. برای مثال از جمله 

های حمایتی این دولت درباره وجوی سیاستاشاره کرد. برای جست« هاگرایی تشکلهای مشارکت، رقابت، قانونتقویت بنیان»و « به زنان

ها ن فعالیت احزاب، جمعیتهای مشمول قانوو پرداخت یارانه به احزاب و گروهه حمایت مالی توان به مواری از جملهایی می چنین تشکل

مواجهه با سازمان  تری درعالوه بر این، دولت اصالحات بر پایه شرایط زمانه خود، رهیافت جامع و مدون ]...[های سیاسی ارجاع داده وانجمن

هایی اقدام ورزید که براساس آن ها خود را موظف ساخت که در اصالحات به تدوین سیاست دولتی اتخاذ کرده بود. برای مثال دولتهای غیر

گی و اجتماعی از ها را در مدیریت مراکز فرهنمردم را به خود اتکایی تشویق و ترغیب کرده و همکاری آن»های توسعه، طی اجرای برنامه

جلب کند. برای دستیابی به این هدف، دولت ملزم به بازنگری در قوانین شد های داوطلبانه مردمی گیری و تقویت شکلطریق کمک به شکل

                                                                                                                                .  (21-22: 1392دولتی را تسهیل نماید. )قادری و عالی زاد، های غیرسسه ها و نهادها و تشکلقررات مربوط به تأسیس و فعالیت مؤتا م

های ال مرکزی قرار داد و بیش از دولترا به عنوان دسیاسی توسعهبر خالف جریان اصالح طلبی که با رویکرد انتقادی و اصالحی خود، 

گستری، ی معنایی نظیر عدالتهادالسیاسی توسعهمفهوم گرا، به جای تأکید بر قبل و بعد از خود بر این مفهوم تأکید کرد جریان اصول

گرا در مورد سطح نهادی از ا توجه به این رویکرد جریان اصولرسانی، پیشرفت تعالی مادی و معنوی را جایگزین آن ساخت. بنابراین بخدمت

ه رویکرد دولت، حذفی، عدم حمایتی و حداقلی گفت ک توانمی گرا وجود داردبا توجه به اسنادی که از عملکرد دولت اصولسیاسی توسعه

، تعطیلی خانه ترین سند پیش رو در این موردگرا است. از جمله مهماهمیت این موضوع برای دولت اصول انگر عدمی. که این اسناد بباشدمی

گیری بر ضد احزاب به موضع ارهانژاد روی کار آمد، دولت مردان دولت نهم باز زمانی که دولت احمدی .باشدمی 1389احزاب در سال 

یارانه احزاب هم که در حتی در زمان دولت نهم،  .اند و ابایی نداشتند که احزاب را در مقابل مردم و مخالف مطالبات مردم نشان دهندپرداخته

چون ایران که احزاب تازه مدر کشوری در حال توسعه ه .دوره محمد خاتمی ایجاد شده بود قطع شد تا احزاب با مشکلی تازه مواجه شوند

سازد تا برای کردند، طبیعی بود که کمک مقدماتی دولت، زمینه را برای ایستادن احزاب روی پای خود فراهم میمنفذی برای تنفس پیدا می

، 1388ز انتخابات سال های الزم برخوردار شوند و حتی پس ااعمال وظایف نظارتی خود آماده شوند. با این وجود احزاب نتوانستند از حمایت

فشارها روی احزاب شدت گرفت و در این زمینه دولت هم از هیچ کوششی فروگذار نکرد تا جایگاه احزاب را در بین مردم تنزل دهد. این 

تنها هم ادامه پیدا کرد و باز هم در انتخابات ریاست جمهوری، نقش احزاب تقلیل داده شد به طوری که  1392موضوع تا انتخابات سال 

نام کرده که برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت –مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم ساالری –کاندیدای حزبی انتخابات ریاست جمهوری 

 (.1392)راد،  بود از سوی شورای نگهبان احراز صالحیت نشد.
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 گيرينتيجه
در نظام جمهوری اسالمی سایل اصلی در کانون مباحث سیاسی در قالب یکی از مسیاسی توسعههای اخیر با توجه به این که طی دهه

ظام، تواند ابزاری برای تحکیم قدرت و مشروعیت نترین نهاد سیاسی که میترین و اساسیقرار گرفته است و به این علت که یکی از مهم ایران

بر آن شدیم که به بررسی نقش باشند میسیاسی اب کمک کند احزسیاسی توسعهها و در کل به بهبود روند افزایش آگاهی و مشارکت توده

طلبان قرار گرفت و به رسماً در رأس برنامه اصالحسیاسی توسعهبپردازیم. بعد از انقالب اسالمی پرداختن به مسئله سیاسی توسعهاحزاب در 

دو حزب برجسته در هر کدام از ادوار، جبهه  خصوصاًبنابراین به منظور بررسی نقش احزاب  ،ترین شعار این جریان مبدل شدیکی از اصلی

آغاز کرده طلبان اصالحایران پژوهش را از زمان سیاسی توسعهگرایان در و حزب مؤتلفه اسالمی زمان اصولطلبان اصالحمشارکت اسالمی زمان 

با بررسی میزان مشارکت در انتخابات  ،فردی گرایان مقایسه نمودیم و نتایج حاصل از این مقایسه حاکی از آن است که در سطحو با دوره اصول

طلبان اصالحگرایان نسبت به هشتمین مجلس شورای اسالمی در زمان اصول ءجز ش مشارکت در تمامی انتخابات به)رأی دادن( شاهد افزای

ت برگزار شده در این دوره، در هیچ یک از انتخابا سیاسیمشارکتو افزایش سیاسی توسعهبودیم. بر خالف شعار دولت اصالحات مبنی بر 

این امر را ناشی از  توانمیمیزان مشارکت به عمل آمده برابر یا بیشتر از نرخ مشارکتی که دولت اصالحات با آن بر سرکار آمده نبوده است و 

دانست که بر خالف  سیاسینظامها و نیروهای اجتماعی به سازی گروهوابسته به آن در افزایش اعتمادسیاسی احزابعملکرد ضعیف دولت و 

گرا در این زمینه توانسته است موفقیت بیشتری کسب شدند. اما دولت اصول سیاسیمشارکتتفاوتی سیاسی و کاهش ادعاهای خود باعث بی

در مورد هش چنین یکی دیگر از نتایج حاصل از این پژوهمدر انتخابات به وجود آورد.  کرده و اعتماد بیشتری در میان مردم برای مشارکت

گرا طلب و اصولپی برد که هر دو جریان اصالح توانمی)کاندید شدن در انتخابات سراسری( حاکی از آن است که سیاسیمشارکتوجه دوم 

. که های گوناگون انتخابات سراسری داشته اندتقریباً شرایط برابری در میزان استقبال افراد جامعه در امر داوطلب شدن برای شرکت در عرصه

آور باشد و اما مسئله مهم بوده است نباید تعجب سیاسیمشارکتو سیاسی توسعهاین مسئله برای دولت اصالحات که شعار محوری آن البته 

جریان  تأکیدی نداشته است تا حدودی توانسته است موفق عمل کند. سیاسیمشارکتگرایی که بر توسعه و این است که جریان اصول

تا حدودی با افزایش تعداد احزاب و  ه سطح نهادی توسعه سیاسی بر پایه رویکردی ایجابی، تأسیسی و حمایتی عمل کرده واصالحات دربار

بررسی در کل با  .بودحذفی، عدم حمایتی و حداقلی  آنرویکرد که به نوعی  گراییهای سیاسی موفق عمل کرد نسبت به جریان اصولتشکل

در  ماری آن و با توجه به دیدگاه هانتینگتون در مورد توسعه سیاسی، یعنی میزان مشارمت سیاسی شهروندانسیاسی و شواهد آاین دو جریان

نسبت  جریان اصالحاتاز انقالب اسالمی،  که پساین فرضیه این پژوهش،گفت  توانمی انتخابات و حمایت مردمی و سطح نهادی و سازمانی،

 .گرددمییی موفق عمل کرده است مردود گراها خصوصاً جریان اصولبه سایر جریان
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 مراجعمنابع و 
 .ایران، چاپ دومعلمیاطالعات و مدارکمرکز  :، تهرانیاسیسعلوم  فرهنگ ،(1375)رادعلی با همکاری مینو افشاری بخشی،آقا [1]

 چاپ دوم. نشر کلمه،موسسه  تهران : ،جامعه شناسی توسعه ،(1379)مصطفی با همکاری غالمرضا غفاری ازکیا، [2]

 .47سال دوازدهم، شماره ،یاسیعلوم س ،"یپس از انقالب اسالم یاستنقش احزاب در س" (،1388)کمال ی،اکبر [3]

 چاپ دوم. تهران: نشر قومس، ،سیاست و حکومت جدید (،1390)ب.گای پیترز، و بال،آلن.ر [4]

چاپ  نگاه معاصر، تهران: ،شناسی و توسعه سیاسی جامعه ،عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه (،1386)بشیریه، حسین [5]
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