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نظریه پایه جهت توسعه مشارکت سیاسی در ایران

دکتر صادق زیبا کالم *  /سحر کوثری **  /مرجان اعتمادی

***

چكیده
نوشتارحاضر در پی آن میباشد تا با نقد و گذرر ز نظریذ هذا و زلگوهذا دو گانذ زنگذار عام ذ شناسذی
سیاسی ز عمل کارکردگرزیی ،بان شناسی ،ساختارگرزیی و زلگوهذا تذخ خ،ذی ،زلگذویی تکوریذخ و
عدید برز بررسی فرهنگ سیاسی مشذارکتی در زیذرزن زرز ذ نمایذدل مذدی تبلیذس بذر زسذا ع ذان
رویکردها زنتقاد  ،زرتباطی و یستها س گان زسالمی ،زیرزنی و غربی زنتخاب شده و با فرمویهذا
سیاست گرزر ب صورت تجویز در پایان نوشتار نشان دزده خوزهد شد ک در چذ صذورتی زیذه سذ
ع ان یست زمکان مشارکت سیاسی رز فرزهم میکند و در چ صورتی تبدیس بذ زنع ذای و زسذتبدزد در
عرص سیاسی میشودل
کلید واژهها
ع ان یست ،مشارکت سیاسی ،سپ ر -مین ل

* عضو هیات علمی و زستاد علوم سیاسی ،دزنشکده حقوق و علوم سیاسی ،دزنشگاه ت رزن zibakalam1@yahoo.com
saharkousarion@gmail.com
**دزنشجو دکتر آینده پژوهی دزنشگاه ت رزن
etemadionline@yahoo.com
***کارشنا زرشد  MBAو مدر دزنشگاه پیام نور ت رزن
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مقدمه
در فرهنگ لغت علوم سیاسی ،مشارکت سیاسی مردم در فرآیند با ها قدرت بذ نبذو
ک ز طریق ها خشونت آمیز گرر کنند و ب سمت زنگذارههذا مسذالمت آمیذز رو بیاورنذد،
شکلی ز فرهنگ سیاسی مشارکتی رز بیان میدزردل عام شناسی با دودن مین ها و مقذدمات
شکس گیر مشارکت سیاسی زغلب چنیه ترسذیم مذیکنذد کذ وعذوه قذانون گرزیذی ،قذرزردزد
مبور و توسس ب عقس بشر ز عوزمس مشارکت سیاسی مبسوب مذیشذودل حضذور مذردم در
عرص سیاسی ب صورت رز دزدن و زعرز کردن قرزردزدها عم ذی بذ گونذ ز کذ منا عذات
قدرت رز در قالب عقس مصلبتی و مبافظ کار حس کند ،مشارکت سیاسی رز شکس مذیدهذدل در
عام شناسی سیاسی زعتقاد بر زیه زست ک در دوره مدرن عقس سیاسی مینی و بشر شد و
با ب عرص درآمدن طبق متوسط شکسها مختلف چرخش نخبگان زیجاد گردیذدل رز دزدن و
زعمای نظر کردن در عرص عمومی ،قدرت رز ز الی ها زسذ،ورهز و زشذرزفی بیذرون کشذید و
زنسان زمیدوزر ب تغییر زوضاع زحوزی سیاسی خود شد و ب زیه ترتیب سنت حکومت مند عصر
فیزیخ زیجاد گردیدل کم کم مشارکت سیاسی ب نبو زنتقاد علذو رفذت و بذا ضذاب ،منذد و
قانونمند کردن حاکمیت ب صورت تعکیخ قوز و پاسخگو کردن حکومذت بذ ن ادهذا رسذمیو
غیررسمی دزیره مشارکت ش روندزن نیز ز طبقات متوسط بورژوز زفززیش پیذدز کذردل بذ زیذه
ترتیب نان نیز حق رز پیدز کردند و با پدید آمدن روی ها سوسیالیستی و رفاهی کذارگرزن و
زقشار مبروم و حاشی ز نیز در عرص سیاسذی مشذارکت کردنذدل زیجذاد عنذبشهذا عدیذد
ع انی ،قدرتمند شذدن سذرمای زعتمذاعی و وزرد عصذر زطالعذات شذدن ،همذ باعذ زفذززیش
مشارکت سیاسذی شذ روندزن گردیذدل در زیذه نوشذتار فضذا مشذارکت سیاسذی در زیذرزن بذا
تکور ها عام شناسی سیاسی مورد تجزی و تبلیس قرزر میگیردل زغلب تکور ها حکومت
مند و فرهنگ سیاسی مدرن در زیرزن بر زیه زعتقادند ک در زیرزن مین ها فرهنگ سیاسذی
مشارکتی وعود ندزردل تمرکز زیه پژوهش بر زیه نکت زسذت کذ زمکذان مشذارکت سیاسذی در
زیرزن رز با کدزم روش شناسی و چارچوب تکوریخ میتوزن مورد م،ال قرزر دزد و ز سو دیگذر
ز بستر زیه گون ز تکور ها ،چ فرموی سیاسذی رز بذرز عملیذاتی سذا مشذارکت سیاسذی
میتوزن ترسیم کردل
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گفتار اول :مبانی نظری
الف) الگوهای جامعهشناسی تک خطی در بررسیی مایارکس سیاسیی در جرییوری
اسالمی ایران
برز ترسیم فرهنگ سیاسی زیرزن در دوره م اصر و ب خصوص ب د ز زنقالب ،زلگوها دوگانذ
زنگار عام شناسی سیاسی بر زیه باور هستند ک با تمایز و تعکیکی ک بر من،ذق سذنت و تجذدد
در زیرزن میتوزن گرزشت ،بب مشذارکت سیاسذی ز موضذص زصذلی خودزفتذاده زسذتل ز زبتذدز
شکسذذت زیذذرزن ز رو و گذذززرههذذا عبذذا میذذر ز تذذا مباح ذ مشذذروط و تبلیلگذذرزن زنقذذالب
زسالمیزیرزن گون ز ز روزیتها تخ خ،ی و دوگان زنگار وعود دزرد ک زمکان مشارکت سیاسذی
در زیرزن رز منتعی مذیدزنذدل زغلذب پذژوهشهذا در قالذب بررسذیزندیشذ سیاسذی ،متذون زدبذی،
ضربزلمثسها ،بان شناسی عام  ،فرهنگشناسی عمومیک در طرحها کمی-پیمایشذی ،کیعذی-
گعتمانی یا تبلیس مبتو صورت گرفت زست ،فرهنگ سیاسی در زیذرزن رز غیرمشذارکتی قلمذدزد
کردهزندل در یر زدبیات زیه دست ز متعکرزن ،در قالبها روشی عام ذ شناسذی سیاسذی نقذد و
زر یابی میشودل
 -1روایس تک خطی :زولیه مدی ب کار رفت  ،روشی زست ک در آثار آگوست کنت ،زسپنسذر و
ب دها لرنر ،لوسیه پذا و روسذتو دیذده شذده زسذت (لرنذر)29 :3131 ،ل بذر زسذا زیذه روش
ش رنشینی ،رسان ها مدرن ،صن تی شدن و س،ح سوزد م رف گرزر موفق ز سنت زقتذدزر
و ریاکار ب مدرنیت سکوالر و عقالنی مبسوب میگردد (وزتر )921 :3133 ،ل زیه روش فرهنگ
سیاسی در زیرزن رز زقتدزر  ،زستبدزد و متملقان مذیگیذرد و زعتقذاد دزرد بذ علذت زرتباطذات
سنتی ک گون ز زدبیات سذنتی یذخ طرفذ و ز بذاال بذ پذاییه مذیباشذد ،زمکذان مشذارکت
ش روندزن در زمور زعتماعی و سیاسی وعود ندزرد .زیرزنیان رعیتهایی هستند ک بسذیار غریبذ
نوز ند و همیش منتظر ناعی میگردند ک زوضاع آنها رز دگرگون کندل زمکان مشارکت سیاسذی
ف ای ،آگاهان و متساهس وعود ندزرد ،یرز زیرزن هنو در وض یت سنتی سیر میکند و نتوزنسذت
زست وزرد فرآیندها مدرن ش رنشینی و تمدن قانونی و قرزردزدگرز گرددل
 -2روایس کارکردی :روششناسی پارسونز ،زیستون و لومان عام ذ رز کلیتذی بسذیار پیهیذده
میدزند (ریتزر )373 :3132 ،ک در زثر کارکردها مثبت یرسیستمها میتوزنذد بقذا خذود رز
ک مبتنی بر ت امس زست ،حعظ نمایدل بر زسا زیه روزیت توس سیاسی مانی زتعاق مذیزفتذد
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ک عام ز رویکردها خشونت آمیز ،زنتصابی ،قبیل و زستبدزد ب سمت حس کردن نذززعهذا
ب روشها تساهس آمیز ،قرزردزدگرزیی و عقالنی حرکت کند ک در عام سرمای دزر خود رز ب
صورت تعکیخ مشاغس و تخصصگرزیی نشان دزده زستل زمکان مشارکت سیاسی در رویکردها
کارکرد مانی ب وعود میآید ک روزبط علمیو مبتنی بر تخصص عا خذون و نژزدگرزیذی رز
بگیرد (بکعورد)29 :3133 ،ل زغلب تبلیس هایی ک در زیرزن ز مشروط تاکنون صورت گرفت  ،بر
زیه زمر تاکید میکنند ک گرزر زیرزن ز سنت ب تجدد بسیار ناقص بوده و در وزقص زیرزن توسذ
نامو ون رز زنجام دزده زستل زیرزنیان در یرسیستمها بسیار متنذاق و روزیذتهذا ضذد هذم
ندگی میکنند و آنقدر ب زیه گون ریاکار و چندگان عمس کردن عادت کردهزند کذ یسذتی
عقالنی و متساهس رز فرزموش کردهزندل یرسیستم زقتصاد زیرزن ب علذت رفذص نیا هذا ضذرور
میخوزهد مدرن شود ،زما یرسیستم فرهنگی با سا هها زسذ،ورهز و زشذرزفی و یذر سیسذتم
سیاسی با ساختار زستبدزد و زمنیتی نمیگرزرند سیستم کالن عام ذ در حالذت ت ذادی بذاقی
بماندل فرهنگ سیاسی زیرزن مشارکتی نیستل یرز ک یرسیستمها با هم نمذیسذا ند و در یذخ
ساختار متناق گرفتار آمدهزند ک دچار کژ کارکرد شدهزندل
 -3روایس ساختارگرا :ساختارگرزیان چنذدزن بذ فرهنذگ و سذا ههذا ذهنذی بشذر زهمیذت
نمیدهند و آنها رز تابص ساختارهایی چون تکنولوژ  ،زقتصاد ،سیاست و روزبط قدرت میدزننذدل
ساختارگرزیی نیز ب لباظ روشی در روزیتها دوگان زنگار عام شناسی سیاسذی قذرزر دزرد و
میان سنت و تجدد من،ق غیرقابس گعتگویی رز ترسیم کذرده و بذر زیذه بذاور زسذت کذ بنذا بذ
ضرورتها ندگی بشر گرزر بذا وقعذ و تعذاوتهذا زنذدک در همذ نقذاز مذیه بذ وقذوع
میپیونددل بر زسا دیدگاه ساختارگرز ،زقتصاد زصلی تریه مانص زیجذاد شذدن فرهنذگ سیاسذی
مشارکتی در زیرزن بوده زستل زقتصاد بخور و نمیر -م یشتی و ب دزً زقتصاد رزنتی و نعتی سذاختار
سیاسی رز در بی نیا شدید ز عام و ش روندزن قرزردزده زست ک مشارکت سیاسی مردم ن
تن ا طلب نمیشود ،بلک خود مان ی در برزبر توس قلمدزد مذیگذردد کذ بایذد سذرکوب شذود
( )Katouzian, 2008: 247و ساختارگرزیان وعوه قبیل ز و رزنتی زقتصذاد در زیذرزن م اصذر رز
زصلی تریه عامس زیجاد دولتها مستبد و دیکتاور میدزنند کذ نیذا بذ مشذارکت سیاسذی
مردم ندزرند و تن ا آنها رز ب عنوزن گدزیانی طلب میکننذد کذ بذرز مشذروعیت دولذت بایذد
همیش ب ساختار سیاسی نیا مند باشند و ب صورت تذودهز و هماهنذگ شذده در فرآینذدها
سیاسی مشارکت کنندل
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 -4روایس زبان شناسی ناخودآگاه :برخی ز تبلیس گرزن نیز س ی کردهزند روشها دوگان
زنگار و ساختار عام شناسی سیاسی رز ز وعوه ماتریالیسذتی آن خذارک کننذد و بذا زفذزودن
قرز ت ها سا ه زنگار و پدیدزر نذوعی عبذر ناخودآگذاهی رز وزرد تبلیذسهذا سیاسذی کننذد
(مارکو ه)98:3132 ،ل بر زیه زسا هر عام و تمذدن دزرز نذوعی ز بذه مایذ هذا بذانی و
فرهنگی زست ک در زثر عقدهها ،پیرو ها ،شکستها ،سرکوبها و آر وها ،کذنشهذا عم ذی
آن عام رز شکس میدهد و فرهنگ سیاسی آن عام رز زغلب ب صورت عبر ب سذوی هذا
ناخودآگاهی روزن میسا د (یونگ311 :3171 ،؛ مذارکو ه)28 :3132 ،ل بذر زیذه زسذا زمکذان
مشارکت سیاسی در زیرزن کامالً منتعی زست ،چرز ک سرکوبها و عقدهها روزنی تاریخی زیرزن
چنان ناخودآگاه زستبدزد و متملقی برز تخ تخ زیرزنیان شذکس دزده زسذت کذ عذایی بذرز
کنشگر سوژهها آ زد باقی نگرزشت زسذتل زیذه گونذ ز تبلیذسهذا بذر سذاختار پادشذاهی و
فرهمند حاکمیت ز زیرزن باستان تاکنون زشاره میکننذد و مذیگوینذد در سذا ههذا عبذر و
ناخودآگاه بانی زیرزنیان زنسان آرمانی و ش ر آرمانی وعذود دزرد کذ باعذ شذده زسذت روحیذ
تقدیرگرزیی ،رضایت و نعی خرد و مشارکت در ندگی زعتماعی و سیاسی زیرزنیان زمر بذدی ی
قلمدزد گردد (زسالمی و ذوزلعقاریان)3132 ،ل سا ه ها بذانی و ناخودآگذاهی زیرزنیذان همیشذ
با تولید روزبط زستبدزد کرده و ب علت دور بودن مدین فاضذل ز وزق یذت موعذود در عام ذ
نوعی ساختار ریاکارزن و چاپلوسان رز در بان زیرزنیان شکس دزده زست ک ب رزحتی قابس درمان
نیست (بی مه)331 :3133 ،ل
ب طور خالص میتوزن تبلیسهذا تذاریخی کرمذانی کسذرو  ،روزن کاوزنذ مذوللی ،زدبیذات
کالسیخ کذدکنی ،روشذنعکرزن مردی ذا ،بذان شناسذی بذی مذه،زندیشذ سیاسذی آعذودزنی –
طباطبایی ،زندیش زقتصاد کاتو یان ،عام شناسی سذریص زلقلذم و پدیدزرشناسذان فذولر رز در
زلگوها باال قرزر دزد.
ب) چارچوب تئوریک برای طرح امکان ماارکس سیاسی در ایران
برز فرزرفته ز به بست نظر  ،ال م زسذت در روشهذا موعذود عام ذ شناسذی سیاسذی
مورد ب زستخدزم گرفت شود ک یخ طرف  ،غربی ،سکوالر و ماد نباشد و یذخ عانبذ تمذام
سنت و دستاوردها سیاسی زعتماعی زیرزن م اصر رز بدون زرز رزه حس مورد تاخت و تا قذرزر
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ندهد (هابرما )23-389 :3133 ،ل برز زیه منظور روش زرتباطی رز زتخاذ کردهزیذم کذ میانذ
روشها پسامدرن -پدیدزر  -گعتمان ز یخ سو و روشهذا کذارکرد  -سذاختار ز سذو
دیگر قرزر میگیرد (هابرما )3133:337 ،ل زیه روش رز ز مباح هانا آرنذت ،یذورگههابرمذا ،
زسکینر و گیدنز ب عاریت گرفت زیم (آرنت )333 :3133 ،و س ی کردهزیذم من،ذق دیذالکتیکی و
گعتگو مبور رز ب صورت ع ان یستی با تقدم بخشیدن بذ وزق یذتهذا و کذنشهذا زنسذان
زیرزنی مورد زر یابی قرزر دهیم و در زیه بستر زرتباطی و ع ان یستی ک ب فرهنگ و سا هها
بومیزسالمی– زیرزنی ما نیز نزدیکی دزرد ،طرح خود رز ب صورت زعمالی م رفی کنیمل برز زیه
منظور قصد دزریم با با نگ دزشته دزیره ع ان یستهذا زمکذان عبذور ز من،ذق دوگانذ زنگذار
پو یتیویست رز ب دست آوریم و با تکی بر متون مشارکتی و کذنشهذا سیاسذی – زعتمذاعی
زیرزن م اصر ،مشارکت سیاسی رز ز حاشی ب مته بکشانیمل
زبتدز در روش زرتباطی ز روشها بدی ی فرض شده دوگان زنگار بیذرون مذیآیذیم و سذنت
خود رز با زنتقاد و پرسش موزع و عناصر مشارکتی آن رز در دیالکتیخ مدزوم با وزق یت بررسذی
میکنیمل ع ان یست مجموع ز ز گززرهها سا ه ز و عبر خودآگاهی و ناخودآگاهی بذ
زرث رسیده در طوی تاریخ میباشد ک همیش در دیالکتیخ با خذود ،سذایر ع ذان یسذتهذا و
وزق یتها بیرونی قرزر دزرندل با زیه پیش فرض روشذی ،سذنت قدرتمنذد فق ذی،زندر نامذ ز ،
حکمتی و عرفانی خود رز در س ع ان بینی زیرزنی ملی ،زسالمیشی ی و غربی قذرزر مذیدهذیمل
سپس در هر یخ ز زیه س ع ان یست ب دنبای گززرهها خلق مشارکت سیاسی بومیو ملی
میگردیم و در پایان نیز بر زسا مدیها سیاست گرزر نشان میدهذیم کذ چگونذ زمکذان
مشارکت سیاسی با زیذه ع ذان یسذتهذا شذکس مذیگیذردل روش شناسذی زرتبذاطی ( sitton,
 )2003:104رز بذذدیه ع ذذت بذذرز نوشذذتار خذذود زنتخذذاب کذذرده زیذذم کذ دزرز همسذذانیهذذا و
مشاب تها بسیار یاد بازندیش  ،فرهنگ و سنت سیاسی زیرزن میباشدل درست زسذت کذ ز
یخ سو عمده تبلیسها علمیآکادمیخ رویکرد بدبیه ب مشارکت سیاسذی در زیذرزن دزرنذد،
زما فرهنگ وزندیش زیرزنی ب علت چ ار سا ه ز ک در یر زشاره مذیشذود ،بذ مببذ ع ذان
یستها زرتباطی نزدیکی پیدز میکند و زمکان مشارکت سیاسی و کنش ف االن ش روندزن در
سیستم سیاسی رز فرزهم مینمایدل
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اول :زینک زیرزن تمدنی زست ک در چ ار رزه تبوالت ع انی وزقص شذده زسذتل چ ذاررزه بذودن
زیرزن ب م نا زرتباز و گعتگو مدزوم با تمدنها و عریانها زندیش ز و تبوالتی زست ک ز
زیرزن ش ر عبور میکنندل
دوم :زیرزن تمدن بسیار باشکوه و عبرت آمو برز ع انیان ب زرمغان آورده زستل سنت باستانی
زیرزن ب همرزه خرد زسالمیمبتنی بر برزبر زنسانها و توع ب عقالنیت مینی خذرد زیرزنذی رز
در بستر ز تساهس ،مدزرز و زرتباز و گعتگو مدزوم ب همرزه پشذتوزن هذا وزق ذی و تذاریخی
قرزر دزده زست ک ب روش زرتباطی نزدیکی بسیار یاد دزردل
سوم :تدزوم هویت و فرهنگ زیرزنی در طوی تاریخ مذیباشذدل روش زرتبذاطی نیذز بذدون سذابق
تمدنی و هویتی و تکی بر به مای ها قدرتمند بذانی نمذیتوزنذد مبلذی ز ببذ رز بذ خذود
زختصاص دهدل
چیارم :نوآور ها و تشن نوگرزیی زست ک در روح زیرزنذی وعذود دزردل روش زرتبذاطی نیذز بذر
تشن نوآور  ،روزدزر  ،گعتگو مدزوم زمذا عذرب نشذدن تدکیذد دزرد و بذرز پذروژه مشذارکت
سیاسی در زیرزن کاربرد دزردل
 -1جیان زیسس اسالمیشیعی
مباح عمده درزندیش ها سیاسی شی رز میتوزن در دو علم کالم و فقذ عسذتجو کذردل
مباد نظر شی نیز متوع ب زر شها و هنجارهذایی چذون زمانذت ،عذدی ،زنتظذار ،زعت ذاد،
ش ادت و تقی و للل میباشد (فاضلی نیا)43:3132 ،ل زمرو ه عقالنیت فرهنگی ز مباحذ عمذده
توس سیاسی زست و توس نیا مند توع ب عناصر مولد آفرینندگیها و خالقیتها درون ز
و مبار ه پیگیر با خرده فرهنگها ضد عقس و تنبس پرور زستل در کنار توعذ بذ عنصذر م ذم
عقالنیت دو بب م م آ زد و زعت اد در فرهنگ سیاسی شی م،رح میگردد کذ مذیتوزننذد
ب طور عد ب عنوزن یرساخت پیشرفت و توس سیاسی مذدنظر قذرزر گیرنذدل بذ دالیذس یذر
فرهنگ سیاسی شی میتوزند ضمه کاهش موزنص فرهنگی توسذ ز قبیذس عزمیذت ،زسذ،وره
گرزیی ،خشونت و سیاست دگی فرهنگ موعبات زرتقا گرزیش موعبذ یذر رز فذرزهم آورد کذ
عبارتزند ز  :عقس گرزیی ،علم گرزیی ،زصس گرزیی دینی ،زنتقادگرزیی و فردگرزیی مثبتل
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آ زد در فرهنگ سیاسی شی یکی ز مباحثی زست ک در زینجا بایستی ب آن توع شودل
بب آ زد م رف چارچوبی زست ک در آن فضا فرهنگی و فکر یخ عام ذ شذکس گرفتذ
زست و میتوزن در همیه رزستا ز شاخصها م،رح در حلق پیهیده آ زد و توسذ یذافتگی
نام برد ک عبارت هستند ز  :عموم مردم عام زمید ب ندگی دزشت باشندل عموم مردم در یخ
عام س،وح مختلف زنتخاب رز دزشت باشندل دولت نباید تن ا شکس دهنذده فرهنذگ زعتمذاعی
باشدل تعکر و پاسخگویی در عام ن ادین گرددل با زیه نگاه ،زصس آ زد یخ نوع تربیت زست و
ف لیت ب آن نیا مند تبوی فرهنگ زعتماعی و فرهنگ زقتصذاد زسذت (سذریص زلقلذم:3179 ،
)33-28ل
درباره ت ریف آ زد باید زذعان نمود ک ت ریف آن س س و ممتنذص زسذت و آیزیذا بذرلیه در
نوشت خذود بذیش ز دویسذت ت ریذف ز آ زد زرز ذ دزده زسذت (بذرلیه)914 :3143 ،ل کذاری
یاسپر نیز بر زیه باور زست ک ت ریف قذانص کننذده ز ز آ زد زمکذان نذدزرد و ف ذم م نذا
آ زد برز همیش دور ز تصور باقی خوزهد ماند (وزی)21 :3197 ،ل آیت زهلل مرتضذی م ،ذر
نیز مسال آ زد رز ز مسا س بسیار پیهیده عصر ما م رفذی مذیکنذد کذ روزنشناسذان ،علمذا
زخالق ،متکلکان فالسع  ،فقی ان و زصولیها ز زرز ذ ت ریعذی دربذاره آن درمانذدهزنذد (م ،ذر ،
)298 :3172ل بررسی مع وم آ زد و بردزشتها گوناگون ز آن در آرززندیشمندزن شی زثنذی
عشر ناظر ب زیه زصوی زست :آ زد ب عنوزن زختیار ،آ زد ب عنذوزن عذدم پذریرش سذل، ،
آ زد در ندگی شخصی ،آ زد ب عنوزن وسیل  ،آ زد ب عنوزن زخذالق و م نویت(شذیرخانی،
)394-318 :3132ل در نگاه م ،ر در کنار آ زد زعتماعی ،آ زد م نو رز م،رح مذیکنذدل
ب نظر زیشان زنبیا آمدهزند تا عالوه بر آ زد زعتماعی ،آ زد م نو ب زنسانهذا بدهنذدل آ زد
زعتماعی آ زد زنسان زست ز قید و بند دیگرزن؛ و آ زد م نو ی نی آ زد زنسان ز خذودش
(م ،ر )39-98: 3173 ،ل ز دیدگاه م ،ر بب آ زد بیان بذا آ زد عقیذده و فکذر زرتبذاز
تنگاتنگی دزرد و ز نظر زیشان در زسالم آ زد در تعکر زست و آ زد عقیذدهز کذ بذر مبنذا
تعکر درست شده باشدل زما آ زد عقیدهز ک مبنایش فکر نیست ،هرگز در زسالم وعود نذدزردل
آن آ زد م نایش آ زد بردگی زست (م ،ر )382 :3144 ،ل
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 -2جیان زیسس ایرانی -ملی
بر زسا زلگوها رزیج عام شناسی سیاسذی و زرتباطذات سیاسذی ش رنشذینی ،باسذوزد
ش روندزن ،رسان ها عدید و مشارکت سیاسی ک تن ا در غرب شذکس گرفتذ زسذت ،نوسذا
مبسوب میشودل آنه رویکرد زرتباطی بذ دنبذای نقذد آن مذیباشذد زیذه گونذ نژزدگرزیانذ و
زنبصار تبلیس کردن زستل مشارکت سیاسی و نوسا عام  ،میرزث بشر زسذت کذ بارهذا
در تاریخ عوزمص و تمدنها گوناگون زتعاق زفتاده ،زما نوع عالی و پیش رونذده آن زبتذدز نصذیب
غرب شده زستل بسیار ز عوزمص صن تی ،ش ر و باسوزد شدهزنذد ،زمذا رژیذمهذا تذودهز و
عنگ طلب رز حمایت کردهزندل آنه عام شناسیها سیاسی دوگان زنگار مذورد توعذ قذرزر
نمیدهند ،روی ها تدزومی و زنگارهها سا هز زست ک همیش در رفتار بسیار ز حو ههذا
تمدنی وعود دزشت زستل سا هها تمدن سا عالوه بر عناصر مذاد ز قبیذس شذ ر ،م مذار ،
عنگ زفززر ،تکنولوژ دزرز عناصر م نو ز قبیس مذرهب ،حقذوق بشذر ،آ زد زقلیذتهذا نیذز
میباشندل زیرزنیان دزرز یکی ز بزرگتریه و زثرگرزرتریه تمدنها بشر بذودهزنذد کذ عناصذر
ماد و م نو آن هنو در شکس دهی مشارکت سیاسی زیرزنیان نقذش زساسذی زیعذا مذیکنذدل
تدزوم خودآگاهی و ناخودآگاهی عناصر ماد و م نو زیذرزن باسذتان زغلذب در طذوی تذاریخ در
حالتی تدزومیتوزنست زست ،شکس و مبتوز زعمای قدرت و مبدود کردن قدرت رز سر و سامان
دهدل
برز ف م مشارکت سیاسی زیرزنیان کافی زست ب زسترزتژ ها نویه عنگذی آن ذا ،چیذنش
سپاهان و زیجاد کردن زرتشها نویه ب همرزه نیرو مینی و دریایی زشذاره کذرد (کریسذتیه
سه)319 :3147 ،ل رزهها ،کاروزنسرزها ،ن ادها بورکرزتیخ سیستم عنگی و قناتها هم نشذان
دهنده زیه زسذت کذ زیرزنیذان در ع ذد باسذتان دزرز سذامان هذا عقالنذی مشذارکت در زمذر
عمومیبودهزندل ع ان یست زیرزنی دزرز عناصر ملی گرز ب شدت رزیجی در فرهنگ سیاسذی
زیرزن میباشد ،ک ب حالت تدزومیقرنها توزنسذت زسذت صذبن سیاسذی زیذرزن رز بذا شذکس و
مبتوزها ب زرث رسیده سر و سامان دهدل در یر ب بررسی گززرههایی میپردز یم ک عناصر
م نو و سا ه ز رز شکس دزدهزند و ب حالتی تدزومیدر خرد سیاسی زیرزن گون هذا مثبتذی ز
مشارکت سیاسی رز زیجاد نمودهزندل
الف) زندر نام  ،خرد سیاسی و فرهنگ سیاسذی مشذارکتی رز در زیذرزن زیجذاد کذرده زسذت کذ
نشان ز ز ت د و تخصص زیرزنیان در زمر سیاسی میباشذدل زندر نامذ هذا پنذد و نصذیبتهذا
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مصلبت گرزیان و عقالنی زست ک ز زوی دید و یرزن ،دبیرزن ،روحانیون ،عارفان و مردم عذاد
رزعص ب قدرت و سا وکار آن ب لباظ هنجار صادر شده زستل زندر نام هذا سیاسذی توسذط
زبه مقعص ،خوزع نظام زلملخ ،س د و قا م مقام وعذوه ت ذد و عذدزلت گذرز قذدرت رز در
زیرزن شکس میدزدند و در کنار حکمت ،عرفان و فق گون ز ز خرد تدزومی رز زیجاد کردند ،ک
مختص زیرزنیان بودل ع ان یست ملی زیرزن زدب حکومت و زدبیذات سیاسذی رز ز فردوسذی تذا
ع،ار و حافظ و س رورد ب نبو ظریف و دیالکتیکی چنان منتقس کردنذد ،کذ بذا سذتیزها و
سا شها تاریخی و درگیر زنتقاد با غیریتها گوناگون بان تمدنی ملی رز زیجاد نمودل
ب) ز منظرزندر نام نویسی (هدزیت )378 :3132 ،ک رویکرد مشارکتی و تخصصذی در زمذر
سیاسی قلمدزد میشود ،گون دوم خرد زیرزنی کذ در ع ذان یسذت خذود مذیتوزنذد مشذارکت
سیاسی زیجاد نماید ،مبتوز زندر نام هاست ک وعوه پیهیده قدرت رز مدنظر قذرزر مذیدهنذدل
حکومت مند زیرزن باستان خرد وزقصگرزیی رز ب نمایش میگرزرد ک در آن صرف آرمذانهذا و
زر شهذذا بذذدون عمذذس نعذذی مذذیشذذود و رگذذ هذذا وزقذذص گذذرز قذذدرت سیاسذذی ترسذذیم
میگرددلزندر نام قدرت رز ب صورت زخالقی پخش شده در میان کاستهذا گونذاگون عام ذ
میدزندل ب حاکمزندر میدهد رعیت آ زر نکند و ب طبقات عام میآمو د ک ز حریم خذود
خارک نشوندل وزقص گرزیذی قذدرت رز در وعذوه آبذادزنی و سذا ندگی در سذاخته پذس و مسذجد و
م مانسرز میدزند و زستبدزد زیرزنی رز خصوصاً ب د ز دوره باستان با شگردها طبی ی ،مرهبی و
باستانی رزم میکندل زگر پادشاهی عدزلت رز برقرزر نکند ،رعیت رز بیا زرد ،فذره زو کاسذت شذده و
شبی ب ضباک میشودل
ج) ز زوی پدیدزرشناسی دیه برگمه و الکمه دیه در تجربیذات رو مذره بذ عنذوزن زیسذتار
تلقی میشود (برگر لوکمان )993 :3179 ،ک ب دلیس وعوه کارکرد زمنیت و نظم دهی غذایی
ب ندگی زنسانهاعریان پیدز میکندل زیرزن سر میه دیانت مبسوب میشود و عرفذان و زشذرزق
زیرزنی ب صورت تدزومیهمیش پای ها ع ان یستی فرهنگ سیاسی زیرزن رز شکس دزده زستل
دیه وعوهی عرفی و عم ی دزرد ک با زستعاده ز تبلیسها بان شناسی میتوزن کارکردهذا
مثبت و مشارکتی آن رز شناسایی کردل زیرزن باستان خرد سیاسی پیوند بسیار آشکار با دیانذت
دزشت زستل عالوه بر وعوه کاستی و طبق ز موبدزن ،دیذه بذ صذورت عرفذی و رو مذره ز در
میان مردم کارها زعتماعی و زشترزکی عم ی سیاسی شان رز م نذی دزر کذرده زسذتل دیذه ز
خرد مزدزیی تا تدزوم آن در خرد شی ی زیرزن رگ هایی ز قدرت دوگان و مشروعیت بخشذی بذ
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دستگاه سیاسی رز ترسیم میکندل فلسع تاریخ زیرزنیان ،زنسان آرمانی ،ش ر آرمانی ،غایت گرزیی
تاریخی و موعودگرزیی (هدزیت )99 :3132 ،هم ریش ها دینی رز با خود بذ همذرزه دزرد کذ
باع شده زیرزنیان ز فرهنگ زنتظار تا ش ادت ز آبادزنی تا آرمان گرزیذی منذتج بذ مشذارکت رز
همیش رعایت سا ندل
د) تغلب ،ورگرزیی و توعی سیاست با من،ذق وزقذص گذرز خشذخ و مت صذب دینذی و علمذی
نمیتوزند زیجادکننده مشارکت سیاسی گرددل مشارکت سیاسی گززرهز زست ک با پیهیدگی ب
دست میآیدل ع ان یست ملی زیرزن ترکیبی ز آرمان گرزیی ،وزقص گرزیی -دیندزر و وعذوهی
ز ف م و زعرز عدزلت میباشد (ع د زردشیر )78 :3123 ،ک کارآمذد یذاد رز بذا خذود بذ
همرزه میآوردل عدزلت زنگاره زصلی ع ان یست زیرزنی میباشد ک هذر گذاه چذارچوبهذا آن
زعرز نشده زست ،مردم و طبقات گوناگون علی ساختار ناعادی شورش کردهزنذدل در نامذ تنسذر،
ع د زردشیر و سیاست نام خوزع نظام زلملخ بر زیه نکت پافشذار شذده زسذتل مملکذت بذ
پشتیبانی رعیت پابرعاست ،رعیت بذ آبذادزنی و سذا ندگی وفذادزر زسذت ،آبذادزنی بذ زمنیذت و
سپاهیگیر وزبست زست ،سپاه ب خززن سرشار و زقتصاد پویا و زقتصذاد مبتنذی بذر مالیذات بذ
عدزلت و دزدگر سیاست بستگی دزرد (مینو )3192 ،ل عذدزلت در زیذرزن باسذتان بذا وزژه زشذ
ت ریف میشده زست (رضاییرزد)334 :3137 ،ل زش ب س طریق قابلیت عملی پیذدز مذیکذرده
زستل طریق زوی فرهمند و شاه آرمانی زست ک با پیوندها مرهبی خود رز سامان مذیدهذدل
طریق دوم ب شکس زخالق عایگاهی (مینو  )78 :3192 ،ت ریف میشده زست؛ بذ نبذو کذ
باید هر طبق در کارویژه خاص خود قذرزر بگیذردل طریقذ سذوم بذ شذکس دسذتگاه مشذورتی و
سیستم ها زندر طبقات بوده زست (کریستیه سه)3147:327 ،ل ک با کاستها زشذرزفی و
رگ ها بند دستگاه سیاسی رز نظم میدزدل هر س شذکس بذ خصذوص ن ادهذا مشذورتی و
شورزیی ع ان یست زیرزنی رز ز منظر عدزلت و زش ب مشارکت سیاسی نزدیخ میکندل
ذ) در تاریخ زیرزن باستان ع ان یستی زیجاد شده ک بر زسا

زحترزم ب حقوق زقلیتهذا پایذ

گرزر شده زستل تن ا با روزدزر و تساهس زمکان پریر بودل زیرزنیان در ع ان یست ملذی خذود
آموخت زند و تجرب کردهزند ک ب سایر زقوزم و مذرزهب زحتذرزم بگرزرنذد و بذرز همذ زدیذان و
تعکرزت و آدزب و رسومها گوناگون ز زوی شناسایی هویت و روزدزر برخورد میکردندل وزی
دستگاه سیاسی زیرزن در طوی تاریخ مانی بوده زست ک روزدزر  ،تکثر و زحترزم ب غیذرتهذا
خود غیرمرکز رز کنار گرزشت زست؛ زتعاقی ک در سلسل ها زمپرزطور ساسذانیان و صذعوی
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زفتادل ع ان یست مشارکتی زیرزن ب لباظ سابق تمدنی دزرز منشور حقذوق بشذر مذیباشذدل
منشور کورش روزدزر بسیار یاد دزرد و با آنکذ سذاختار سیاسذی زیذرزن بذدون دیذه پابرعذا
نمیماند (آشتیانی)992 :3177 ،ل زما قرز ت دینی نیز دزرز سلوک متکثذر و روزدزر زسذت کذ
بتوزند زقوزم ،مرزهب و آدزب و رسوم گوناگون رز گرد هم آوردل مشذارکت سیاسذی در زیذه سذا ه
ع ان یستی با زمنیت و خودبودگی شدید همرزه زست ک دور ز سانسذور و ریاکذار رز بذ
همرزه دزردل
ر) قبایس بزرگتریه زنبرزف دهندگان ع ذان یسذت زیرزنذی در طذوی تذاریخ بذودهزنذد (بذویس،
)3133:33ل قبایس خرد غیر قابس پیش بینی رز حمایت میکردنذد کذ بذا من،ذق شمشذیر ز آن
حمایت میکردندل آن طور ک عابدزلجابر متعکر ساختار گرز عرب مینویسد (عابر :3132 ،
 )78خرد غیرعقالنی مبتنی بر عصبیت دینی ،غنیمت رزنتی و زخذالق قبیلذ ز نذوعی عاهلیذت
(عابر  )72 :3132 ،رز شکس میدزده زست ک در برزبر زدب ق ،ی و آبذادزنی تمذدن زیسذتادگی
میکردهزندل قبایس بر ضد زدبیات و زندر نام ها زیرزنی مذدزم در حذای خذرزب کذردن سذا ندگی
فکر و ماد زیرزن بودند و با تز ضدیت با تجمس گرزیی دهقانان ،متعکذرزن و و یذرزن زیرزنذی رز
خون عگر ساخت زندل زیرزنیان هیچ گاه ز تالش و ف الیت برز سا ندگی دست نکشذیدهزنذدل بذ
زیه ترتیب ع ان یست زیرزنی با توع ب شرزیط ش ر و روستایی در برزبر قبایس و غیرتهذا
بی تمدن و بی فرهنگ زیستادگی کردندل بان فارسی ب عنوزن هویت زیرزنی ساختار ب شذدت
روزن ،زست ار و عنسیت دز شده دزردل ضمایر زو و ف سها مرکر و مون ندزرد و نذان در بذان
فارسی ز عایگاه بسیار مناسب در حد مردزن ب حساب مذیآینذدل بذ زیذه ترتیذب سذاختارها و
سا هها ع ان یست زیرزنی ب شدت مشارکتی زستل
 -3جیان زیسس غربی ،تجدد و پسا تجدد ایران معاصر
ت د ،مشارکت و حرکت برز ب بود زوضاع سیاسی با به مای ها ملذی و مذرهبی در زیذرزن
سنت ع ان یستی مدرن و پسامدرنی رز خلق میکند ک تقریباً تمام کنشها موعود سیاسی
رز در فرهنگ لغتها سیاسی ب طریق عملی زعرز میکندل زیرزنیان در ع ذان یسذت مذدرن و
پسامدرن خودشان ب ناگاه در برزبر غربی قرزر میگیرند ک رویکرد روشذنعکرزن و عقالنذی بذ
ع ان دزرد و توزنایی زیجاد تکنولوژ ساختار بوروکرزتیخ و سذا ه ز زطالعذاتی رز بذ صذورت
عملی پیاده ساخت بودل زیرزن در برزبر تجدد قرزرگرفت و با توع ب ناکارآمد سذنت خذود کذ
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نتیج زستبدزد قبیل ز  ،فرهنگ عقب مانده و تکنولوژ ها زقتصاد و عنگی دم دستی بذود،
زمتیا زت بسیار نابرزبر رز ب غرب باک دزدل
زیرزن م اصر در متافیزیخ مکانیکی ریاضیاتی تجدد و ب ذدها زطالعذاتی کوزنتذومیپسذاتجدد
قرزر گرفتل با توع ب تک تک شدن زیرزن ،ز دست دزدن قسمتها بزرگی ز سذر میه ،دزدن
زمتیا زت تجار و گمرکی ز یخ سو و ورشکست شذدن نظذام زقتصذاد زیذرزن در برزبذر غذرب
مشروط خوزهی ب عنوزن زولیه خوزست ع ان یست زیرزن م اصر م،ذرح گردیذدل روزیذتهذا
آ زد خذذوزه ،برزبذذر خذذوزه و ب ذذدزً توس ذ گذذرز تجذذدد در زبتذذدز زمذذر توزنسذذت در قالذذب
زید ولوژ ها ناسیونالیستی ،لیبرزلیستی و سوسیالیستی در پیوندها حدزقلی و حذدزکثر بذا
دیه در زیرزن شکس بگیردل ع ان یست مشارکتی تجدد در زیرزن در زبتدز ب علت چنذد روزیتذی
بودن مت صب ،دخالت خارعی و تناق ها ساختار ناکام ماند و مجبذور شذد در زبتذدز زمذر
وعوه توس و آبادزنی رز بر وعوه آ زد برتر بخشد و دموکرزسی رز فدز دیکتذاتور توسذ
گرزیی سا د ک بوروکرزسی نویه رز در حکومت مند شذکس دهذدل مدرنیتذ در زیذرزن توزنسذت
عالوه بر فرهنگ شعاهی و رو در رو مردم رز وزرد فضا کتبی و ب دزً تصویر و سایبر نمایذد و
با خلق صدز ،تصویر و عکس خارک ز مبدودیتها مکان و مان س ب د عرص مجا رز بذا
رزدیو ،تلویزیون ،ماهوزره ،وبایس ،کامپیوتر و زینترنت زیجاد کند ک در هذر کذدزم رونذد مشذارکت
سیاسی رو ب رو ز حالت کاستی خارک میشد و ب سمت مردمیشذدن سذوق پیذدز مذیکذرد
()Katouzian,2008:67ل
در تاریخ م اصر ب دلیس دستاوردها تکنولوژ و صن تی شدن ساختار بذ همذرزه سذوزد
عمومی ،طبق متوسط ش رنشیه زیجاد گردیدل طبق متوسط ش رنشیه با من،ق قدزست قذدرت
و زنبصار میه ،سرمای و وع زنتصابی ب مبذار ه پردزخذت و کذم کذم کذارگرزن ،دزنشذجویان،
زقلیتها و نان نیز خوزستار مشارکت سیاسی گردیدندل با توع ب من،ق نزدیکی عذیه و ذهذه
ب یکدیگر در ع ان یست زیرزنی مدرنیت توزنست شیوهها نویه زعمای و مبدود کردن قدرت
رز خلق نمایدل گززرهها سیاسی ز قالبزندر ها کیعی بدون ضمانت زعرز خارک شدند و سپس
ساختار ن اد و سیستمیب دست آوردندل زیجاد شدن مدرس  -دزنشگاه و خلق سپاه مدرن ب
همرزه زیجاد بوروکرزسی ،رزه و مخابرزت هم ز ع ان یست مدرنی شکس میگیرد کذ در زیذرزن
م اصر ب وعود آمده زستل
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ع ان یست مدرن و پسامدرن ز قبس مشروط تاکنون توزنست زست ب نبذو خذارق زل ذاده
ز مشارکت سیاسی در زیرزن رز دگرگون سا د و عالوه بر مبتوز آ زد  ،برزبر  ،ملی گرزیذی و
عقالنیت شیوهها ساختار و بروکرزتیکی چون تعکیذخ قذوز ،مجلذس ،قذوه قضذایی  ،زرتذش و
و زرتخان ها کارآمد ب رو و متخصص رز زیجاد کرده زستل ز زبتدز حکومت مند م اصر در
زیرزن سامان ها زعمای قدرت و مبدود شدن قدرت دزیره مشارکتی خود رز بر تمذام شذ روندزن
زیرزنی گشود و ز زبتدز ک فقط زشرزف ،دربار و روحانیذت در سیاسذت مشذارکت مذیکردنذد ،بذ
سمت طبق متوسط ،نان و کارگرزن و سایز زقشار عاد و گسذترده زیذرزن در شذ ر و روسذتاها
کشیده شد و زیه تبوی بسیار بزرگی در فرآیند مشارکت سیاسی زیرزن مبسوب مذیشذود کذ
تن ا در ع ان یست م اصر توزن عملیاتی شدن پیدز کرده زستل نان ،عوزنان ،طبقذ متوسذط،
زقلیتها و مردم عاد ( )Alikhah, 2008در دورهها مختلف تاریخ زیرزن بذ علذت متذافیزیکی
بودن ع ان یست ملی و شی ی ،زشرزفی و نخب گرز بودن دزیره ف م و عمس ع ان یسذتهذا
سنتی ،زستبدزد بودن حکومت مند و حکمرزنی شبانی رعیت پرور ز دزیره مشارکت سیاسذی
خط خورده بودند و مشارکت سیاسی در آثار زخوزن زلصعا ،زبذوعلی سذینا و غززلذی و بسذیار ز
متعکرزن زیرزنی سیاست نعس ،زخالق ،فنا در خدز و آباد کردن آخرت مبسوب میشدل زیرزنیان
عسارت و حماقت نزدیخ شدن ب قدرت رز ندزشتند و ب قوی سذ د زگذر پادشذاه رو رز شذب
گعت ،شما بگو آر  ،زیه هم ماه و پروینش؛ چرز ک سیاست نزدیخ شدن کسی رز مسذلم زسذت
ک بیم سر ندزرد و یا آر و ر (س د )79:3172،ل
زفکار وزندیش ها تجددخوزه قبس ز مشروط  ،ع ان یست آ زد خوزهان وزندیش ب شدت
نوگرز ،زنتقاد و عسور رز در زیرزن شکس دزدل زیه گون ز زفکار ع ان یستها سنتی زیذرزن رز
ک توزن وفق دزدن خود رز با نیا ها رو مره مذردم ندزشذتند ،مذورد نقذد شذدید قذرزر دزدنذد و
توزنستند ب ور عشذایر ،طبقذ متوسذط و پذوی تجذار و همرزهذی روحذانیون ،دربذار و سذاختار
نظامیزستبدزد بسیار ض یف و پوسیده قاعار رز وزدزر ب زصذالحات سذا ندل در گیذرودزر شذرعی
کردن یا سکوالر ماندن مشروط  ،سنتی بودن یا مدرن بودن قوه قضایی  ،رزست گرز یا چذ گذرز
بودن سیاست گرزر ها و دخالتها ویرزنگذر رو و زنگلذیس در زیذرزن مشذروط بذ هذرک و
مرعی بزرگ در زیرزن بدی شد ک قانون ،زمنیت و همان ساختار نیم بند پوسذیده قاعذار رز نیذز
نابود ساخت ،بدون زینک بتوزند عایگزینی برز آن خلق کندل مجالس ملی یکی پس ز دیگذر
ناکام میماند و ت ،یس میشد ،رعیت و دهقانان علی زربابها و خانهذا شذوریده بودنذد ،در هذر
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گوش ز ز مر ها زیرزن مرد بلند شده بود ک ناخوزست زهدزفش در ع ت تجزی زیرزن قذرزر
می گرفت ،دوباره فضا بیه زلملس و بیمار و خشکسالی بر ضد عقالنیت زیرزنی دسذت بذ کذار
شد و مشروط ناتمام ماندل مشروط قصد دزشت تمرکز دزیی کند ،مجلس زصناف زیجاد نمایذد،
قانون رز بر ش روندزن حاکم کند ،قوه قضایی مستقلی زیجاد نماید و کشور رز ز وزبستگی نجذات
دهدل
مرحل ب د تجدد با روزیت ملی گرزیی ،توس گرزیذی متجذدد ز بذاال بذ پذاییه گونذ ز ز
توس نامو ون رز آغا گردزنیدل آ زد  ،شورز و عقالنیت زنتقاد فدز توس و آبادزنی گردیذد و
بوروکرزسی و زرتخان ز بزرگی در زیرزن ب وعود آمدل فرآیند حکومت منذد تن ذا بذ زعمذای
قدرت مدرن توع کرد و با ز بیه بردن زشرزف و میه دزرزن و مبدود کردن قدرت روحانیذت و
زقشار سنتی ب ور مدرن سا ز باال ب پاییه در رز سلسذل پ لذو قذرزر گرفذتل رزه آهذه،
دزنشگاه ،بیمارستان ،مکانها ور شی و تعریبی عدید و خالص بوروکرزسی سذاختار مذدرنی
تدزرک دیده شد ک کشاور مبدود شذد و رعیذت بذ م ذاعرت ز روسذتاها بذ شذ رها رو
آوردندل ت دزد در خوزندگان زفززیش پیدز کرد ،عشذایر زسذکان دزده شذدند و تذا حذد قذدرت
سیاسی و زعتماعی شان نابود گردیدل زیه گون ز مدرن سا یخ طرف با بی توع ی ب سذنت
ز یخ سو شدن و ندزشته سوپاپهذا مبذدود کذردن قذدرت ز سذو دیگذر طبقذات سذنتی،
متوسط ،روحانیون و بسیار ز ش روندزنی ک خود خلق کرده ،رویارو خود قرزر دزد و زنقذالب
زنعجار تقاضاها هویتی و آ زد خوزه زیرزنیان علی ساختارها زستبدزد و متجدد سا بذ ور
بودل دولت ملی ،تاکید بر هویت ملی و نده کذردن نمادهذا باسذتانی بذ همذرزه بذان فارسذی
عوزملی هستند ک در مشارکت سیاسی دو عانب نقذش دزشذتندل ز یذخ سذو طبقذ بذوروکرزت
عدید رز خلق کردند ک خوزهان مشارکت سیاسی لیبرزی تر بذود و ز سذو دیگذر الیذ هذا
سنتی رز ب سیاست حسا کردندل
با وقوع زنقالب زسالمیالی ها سنتی نیززندیش تقی و تقدیرگرزیی خود رز کنار گرزشذتند و
علی ساختار سل،نتی و تجدد آمرزن ز ک مذردم رز ز خودبیگانذ کذرده بذود ،زنقذالب کردنذدل
زنقالب زسالمیزیرزن عو رز زیجاد کرد ک ز دو سذو باعذ توسذ مشذارکت سیاسذی گردیذد
()Monshipouri, 1998:174ل زیه دو ب د هر چند رزدیکای و ناخودآگاهی بذود ،زمذا بذرز رونذد
زفززیش مشارکت سیاسی در زیرزن موثر زفتاد (نقیب زده)987 :3139 ،ل ب د زوی مربوز ب ق،ذص
رزب ،با ساختار بیه زلملس و حمایت ز کشورها من،قذ و مستضذ عیه در سذ،ح ع ذان بذود
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(نقیب زده)924 :3139 ،ل سیاست خارع زیرزن در برزبر ت اعم ،دخالتها و تبقیر بیش ز زندز ه
ب ناگاه علی تمام ساختار بیه زلملس شورش کرد ()Munson,1988:122ل زیذه گونذ رفتارهذا و
مقاومت روحی حق ب عانب و غرور باال رز برز زیرزن زیجذاد کذرد کذ شذ روندزن رز بذ زیذه
سمت سوق دزد ک سوژهها کنشگر ،ف ای و تاثیرگرزر میباشندل ب ذد دوم مربذوز بذ سیاسذی
شدن زسالم میباشد ک در آن گروهها ،ن ادها ،زحززب مرهبی ک قشر وسی ی رز دربر مذیگیذرد
و خود باع مشارکت قشر وسی ی گردید ک سیاست رز نام،لوب میدزنستند و بذا قذدرت ق ذر
کرده بودندل روحانیون ،با زر ،زقشار سنتی و م اعرزن دیندزر ( )Munson, 1988:100ک هذیچ
پدیده ز عز دیه سیاسی رزضی شان نمیساختل باالخره در فرآیند زنقالب زسالمیبذا سیاسذت
آشتی کردندل مدرنیت در قالب زفکار رزدیکای زنقالبی و مارکسیستی و عذو آرمذان گرزیذی دورزن
عنگ سرد ب با یگرزن کالسیخ زیرزن ک قشر بسیار وسی ی رز در برمیگرفذت ،زمکذان ف الیذت
دزدندل بدون سیاسی شدن مستقیم دیه و دنیو شدن فرآیندها مرهبی الی ها تقذد گذرز
با طبقذات یذاد بذ نبذو غیرمسذتقیم در سیاسذت مدزخلذ مذیکردنذدل ز یذخ سذو قذدرت رز
میخوزستند و ز سو دیگر آن رز رد میکردندل زنقالب زسالمیزیرزن فرزینذد سیاسذت رز ت ،یذر
دزد (فارسون 71 :3137 ،و )922ل
رسذان هذا نذویه ( )Semati, 2008مذاهوزره ز ( )Rahimi, 2008و زینترنتذی ( Bennett,
 )2008و شبک ز شدن فرآیندها خبررسانی باع شده زست کذ شذ روندزن وعذوه مبذدود
کردن قدرت رز ب وسیل تکنولوژ ها عدید بذ نمذایش بگرزرنذد ()Croult, 2004:78ل شذکس
سا ه ز قدرت و مباح قدرت نرم ب همرزه قدرت در س،وح پاییه همذ در زیذرزن م اصذر بذ
رزحتی قابس م،ال و بررسی میباشد (زسالمی و بیات)922 :3133 ،ل قدرت رسان ز ب گونذ
ز در زیرزن ع ان یست پسامدرنی رز شکس دزده ک قدرت خود رز در دزی و مدلویها عکذس،
فیلم ،سایتها و نمادها نرم بانی نمایان سذاخت زسذت (کوزکبیذان -زسذالمی)3132 ،ل عنذگ
سایتها و وب الگها و تبدیس شدن زیرزنیان ب شذ روند خبرنگذار ( )Mossberge, 2008باعذ
شده زست ک قدرت نرم در فضا مجا گون ز ز مشارکت سیاسی عدید رز در ب ذد زعمذای
کردن و مبدود کردن قدرت نمایان سذا دل زصذالحات سیاسذی و زقتصذاد در زیذرزن در فضذا
پساتجدد شکس گرفت زست و زیرزن در حای وزرد شدن ب عصر زطالعات میباشذدل عذیه و ذهذه
موعود در ع ان یست مدرن ک ساختار بوروکرزتیخ بود در فضا ع ان یسذتی پسذامدرن
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خصلت زطالعاتی سا ه ز خود رز نمایان ساخت ک همانند قبس مشارکت سیاسذی زیرزنیذان نذ
تن ا در من،ق  ،بلک در ع ان بی سابق بودل
گفتار دوم :توسعه ماارکس سیاسی در ایران؛ از نظریه تا عرل
آن طور ک لرنر در پرتو نگرهها زرتباطات توس ب زیرزن بدبیه بذود (لرنذر،)941 :3139 ،
نمیتوزن ب سنتها کالسیخ و دوگان زنگار عام شناسی سیاسی زمیدوزر بودل عام شناسی
دوگان زنگار نمیخوزهد قبوی کند ک زلگوها توس و مشذارکت سیاسذی در عوزمذص گونذاگون
متعاوت زست و زیرزن م اصر با تمام تبوالت و رویدزدها سیاسی زلگوهذا گونذاگون مشذارکت
سیاسی رز تجرب کرده زستل زیرزن ز زخالق ملی زیرزن باستان تا زخالق زسالمیشذی ی و زخذالق
م اصر متجدد و پساتجدد روی ها بسیار پیشرفت رز در سامان دهذی رفتذار سیاسذی خذود بذ
نمایش گرزشت زستل سیاست در زیرزن در طوی تاریخ زب ذاد پدرسذاالر ،کاسذتی ،غیرمشذارکتی،
خشونت آمیز ،قبیل ز و زستبدزد خود رز مرحل ب مرحلذ بذا نوسذانات خذاص تذاریخی کنذار
گرزشت و دزیره مشارکت رز ب طبقات متوسط ش ر  ،باسذوزدزن و آگاهذان و نذان و زقلیذتهذا
کشانده زست ک در من،ق و حتی بسیار ز نقاز ع ان مشارکت سیاسی زیرزنیذان بذی سذابق
میباشدل عرص سیاسی زیرزن رو ب رو زنتقاد تر ،متکثرتر و ف ای تر میشود؛ نان در زیرزن ب
مقامات سیاسی در حد م اونت ،ش ردزر ،رییس شورز ،و زرت و نمایندگی مجلس رسیدهزنذد و دو
سوم وزند ز دزنشجویان دزنشگاه رز ب خذود زختصذاص دزدهزنذد و در حذای گذرفته مشذاغس ز
م لمی ،پرستار  ،پزشکی تا مشاغلی چون م ندسی و حتی رزننده تاکسی و زتوبو میباشذندل
صبن سیاسی زیرزن ب شدت مشارکتی و ف ای میباشد ک زیه مورد در تاریخ م اصر زیذرزن بذ
رزحتی قابس بررسی میباشدل زیرزنیان کاستها قدرت مذاد و م نذو ز دربذار تذا نظامیذان و
میه دزرزن و حتی زشرزف و للل رز ب نقد عذد کشذیدهزنذد و ز صذبن غیرزنتقذاد قذدرت بذ
پاییهزندزخت و با زیجاد کردن عام مدنی ف ذای در عرصذ فیزیکذی و مجذا توزنسذت زنذد در
یربنا عام سیاسی خود ب همرزه ناخودآگاهها ملی ،زسالمیو غربذی خذود صذبن ز بذ
شدت پویا ،مشارکتی و زنتقاد رز رقم بزنندل فلسع سیاسی و عام شناسذی سیاسذی بذیش ز
حد کلیش ز و غیروزق ی مشارکت سیاسی در زیرزن رز رد مذیکننذد و بذر زسذا تبلیذسهذا
سیسذتمی ،کذذارکرد  ،سذذاختار و روزن کذذاو زیرزنیذذان رز دزرز فرهنذذگ زسذذتبدزد  ،ریاکذذار،
متملق ،فردگرز و زقلیت ستیز میدزنندل کافی زست ک در دوره م اصر تذاریخ سیاسذی زیذرزن هذر
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وزژه ز رز قرزر بدهیم و مصدزقها آن رز بررسی کنیم تا مشاهده شذود تذاریخ سیاسذی م اصذر
زیرزن برخالف بسیار ز کشورها من،ق و حتی ع ان تمذام وزژگذان سیاسذی ز مشذروط تذا
زنقالب ،زصالحات تا شورش ،کودتا تا عنگ و للل رز تجرب کرده زستل آنه ب عنوزن نقذد حقذوق
بشر و نادیده گرفته حق نان ،زقلیتها ،کارگرزن ،زحززب و ض ف عام مدنی در زیذرزن ترسذیم
میشود ،با ها قدرت در زیرزن م اصر زست ک بذ دلیذس زنتظذارزت بذیش ز زنذدز ه و ف ذای و
زنتقاد بودن شدید چنیه روی ز ز خود رز ب نمایش میگرزرند و زیه خود زسناد زسذت بذ
نده بودن مشارکت سیاسی در زیرزنل
الف) نظریه پایه توسعه ماارکس سیاسی
 -1مکتب فکری توسعه ماارکس سیاسی
ب لباظ م،ال ات آکادمیخ تبلیس مشارکت سیاسی در زیرزن نیا ب زلگذو بذومیدزرد کذ
بتوزند پتانسیسها مشارکت سیاسی رز در سنت زیرزنی مورد وزکاو قرزر دهدل در زیذه پذژوهش
ما با ب ره گرفته ز زلگو زنتقاد  ،زرتباطی و تع میتوزنستیم پتانسیسهذا سذ ع ذان یسذت
شی ی زسالمی ،ملی زیرزنی و غربی مدرن و پسامدرن زیرزن رز مورد وزکاو قذرزر دهذیمل در وزقذص
س ع ان یست فرهنگی زیرزن در زب اد سیاسی زیه زمکان رز دزرند ک مشارکت سیاسذی ف ذای،
آگاهان و دغدغ مند رز در زیرزن زیجاد کند ،زما هم زیه پیش فرضها مبتنی بر زیذه زسذت کذ
تن ا در حالت ش ار آورده نشود و رگ ها سیاست گرزر نیز مذورد بررسذی قذرزر گیذردل بذرز
زینک ذ مشذذارکت سیاسذذی تن ذذا در حذذد ش ذ ار و کیعیذذات سذذخنرزنیهذذا تکذذرزر مبتنذذی بذذر
خودشیعتگی نباشند ،باید ب سمت سیاست گرزر ب خصوص در زمر عمذومیفرهنذگ حرکذت
کنیم و نبوه عملی شدنزندیش ب عمس رز ز زیه زوی مورد وزکاو قرزر دهیمل سیاست گذرزر
ب عملی کردنزندیش و نزدیخ کردن ذهنیت عمومیب وزق یتها عمومیربط دزرد و در پرتذو
زیه دیالکتیخ زست ک مصلبت عمومی و خرد وزقص گرز شکس میگیرد ،ک میتوزنذد بذرز زمذر
عمومیدر عام برنام ریز کندل برز عملی کردن س ع ان یست فرهنگ سیاسی در زیرزن
س رزهکار سیاست گرزر ب صورت گززرهها پیشن اد شونده تبلیس میگرددل
 -1-1س ع ان یست برز زینک بتوزنند تولید مشارکت سیاسی کنند ،بایذد هذر سذ در کنذار
هم یست ف االن و زنتقاد دزشت باشذندل روزیذتهذا زنبصذار ملذی ،مذرهبی و غربذی کذ
می خوزهند خود ،ب تن ایی بودع و ن ادها فرهنگی کشور رز ب دست بگیرند ،زمکان مشارکت
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سیاسی رز نابود میسا ندل زگر یخ روزیت سیاسی با هر من،قی خود رز آنقدر حقیقذت و وزق یذت
مب بپندزرد و دیگر ع ان یستها رز با دزشت کند و ب حاشی برزنذد ،وضذ یت زیذد ولوژیخ
شکس خوزهد گرفتل بدتریه حالت برز نابود مشذارکت سیاسذی در زیذرزن زسذتیال دزدن یذخ
ع ان یست بر سایر ع ان یستها و طرفدزر ز زید ولوژ میباشدل زید ولوژ فقذط طرفذدزر
میخوزهد و ب دنبای عملگرزیی کور زست ک وحدت تودهها رز نشان میرود و مشارکت آن ا رز
با وسایس زرتباطی ب نبو گل ز و هدزیت شده طلب میکندل زنبصارگرزیی توسط هر یخ ز س
ع ان یست زیرزنی میتوزند دستاوردها زستبدزد  ،فردگرزیی شدید ،توده مبور سرکوب گر
و زخالق ریاکارزن ضدخالقیت رز ب نمایش بگرزردل زمکان مشارکت سیاسی در زیرزن م اصذر هذر
مان ک قرز تها روشی دوگان زنگار شکس گیرد ،نابود میشودل تخ روزیتها خذالص گرزیذی
ک دوگان ها ملی -زسالمی ،غربی – بومی ،سنتی – مدرن رز زیجاد میکنند ،نذوعی نژزدگرزیذی
و زلگو رزدیکای کر و کور رز ب نمایش میگرزرند ک زمکان هویت ملذی و بذومیدر زیذرزن رز بذا
تک تک کردن ع ان یستها دنبای میکنندل عام ذ منذزو روشذنعکرزن آرمذان گذرز کذ در
سنتها س گان میزندیشند ،زگر میرزث مشترک بشر رز زنبصار در عغرزفیا و نذژزد کننذد،
مانص مشارکت سیاسی در زیرزن میگردندل
 -1-2سیاست گرزر در ب د پیهیده تر باید ب قدرت توع کند (نذا )29 :3137 ،ل درسذت
زست ک سیاست گرزر در مرکز زعمای قدرت قرزر دزرد ،زما زصس زساسی سیاست کمتر حکمرزنذی
کردن میباشدل ب خصوص در عصر زطالعات و شکس گیذر زلگوهذا زعتمذاع گذرز و حکمرزنذی
خوب ،زگر سیاست گرزرزن فرهنگی ب سمتی بروند ک قصد دزشت باشند ز باال ب پاییه زعمذای
قدرت کنند ،زمکان مشارکت سیاسی رز ز بیه میبرندل در بب سیاست گرزر برز س ع ذان
یست زیرزنی باید توع دزشت ک دولت خود رز ب عنوزن تو یص کننده زقتدزرآمیز زر شها م،رح
میکندل تو یص زر شها زیه ببرزن رز در پی دزرد ک زگر دولذت فرصذت گذرز ،روزدزر و بذی طذرف
نباشد ،عام در وض یت آنومیو زحسا حقارت قرزر مذیگیذردل هویذت و نمادهذا فرهنگذی
عام بسیار م م تر ز زقتصاد و قدرت فیزیکی با زمنیت عام سروکار دزرندل سیاست گرزر باید
توع کند با توع ب زلگوها مبل ساالر  ،شورزکرزسی و حکمرزنی خوب قدرت رز ز پاییه بذ
باال ب صورت غیرمتمرکز دنبای کند (کلگ)944 :3172 ،ل ع ان یستها زیرزنذی در صذورتی
ب مشارکت سیاسی منجر خوزهند شد ،ک قدرت مرکز زختیارزت خود رز ب آن ا وزگرزر کنذد و
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ز سو دیگر دولت زیرزن سمت دولذت غیرمتمرکذز و شذورزیی حرکذت کنذد؛ بذ گونذ ز کذ
سیاست گرزر فرهنگ ب صورت فرصت سا برز س ع ان یست م،رح باشدل
 -1-3توع ب ب د تکنولوژیخ ،روی سومیزست ک در ب د سیاست گذرزر بایذد مذورد توعذ
قرزر بگیرد تا س ع ان یست زیرزنی مشارکت سیاسی تولید نمایدل تکنولوژ وع ی عملی دزرد
و در سامان ها سیاست گرزر نمیتوزن فارغ ز عذو تکنولوژیذخزندیشذ سیاسذی رز متبقذق
ساخت ()bijker, 2006:683ل آنه در زیرزن باع آرمانی شدن و ش ارگونگی ع ذان یسذتهذا
میشود ،ب ره گیر ز س،وح سنتی ،کیعی وزندر تکنولوژ میباشذدل حکومذتهذا م اصذر
زیرزن در بب سیاست گرزر فرهنگ تبدیس کردن زمکانها بالقوه بذ بالع ذس ع ذان یسذت
زیرزنی وعوه تکنولوژ سذاختار بوروکرزتیذخ مذدرن و وعذوه تکنولذوژ سذا ه ز زطالعذاتی
پسامدرن رز نادیذده گرفتذ زنذد ()rodger, 2003:60ل حتذی در سذ،وح قذانون گذرزر و برنامذ
ریز ها فرهنگ سیاسی در زیرزن وعوه سخنرزنیها خودشیعت و کیعی با زب ذادزنذدر کذ
مختص تکنولوژ ها سنتی و شعاهی زست ،غلب دزرد ک زیه گون ز آرمان گرزیی بی تخصص
زغلب نمیتوزند ز حد ش ار باالتر رودل ال م زست سیاست گرزرزن فرهنگی زیرزن وعذوه عملذی و
تکنولوژ زهدزف و غایتها س ع ان یست زیرزنی رز مدنظر قرزر دهند تذا بتوزننذد زلززمذات و
ضرورتها سا ه ز و ساختار عصر زطالعات رز برز مشارکتی کردن س ع ان یست زیرزنی
آماده سذا ندلب طذور خالصذ زیجذاد روش زرتبذاطی بذا تکیذ بذر سذ ع ذان یسذت ،دور ز
رویکردها دوگان زنگار ،توع ب قدرت ز ب د پاییه ب باال ب صورت فرصت سا و زیذد ولوژیخ
نکردن یخ ع ان یست ،غلب ندزدن زستیالیی یخ ع ان یست بر دیگذرزن و توعذ بذ زب ذاد
ساختار و سا ه ز تکنولوژ ها عصر زطالعات میتوزند در چینشی مذنظم ز نظذر بذ عمذس،
زمکان مشارکت سیاسی رز در زیرزن م اصر زیجاد نمایدل
ب) نظام فکری توسعه ماارکس سیاسی
 -1سپیر عقیده و روش بر فراز زمینه ای در هم تنیده از نیازها
متقابس با هم دزرنذد،
توع ب زیه نکت بسیار م م زست ک نیا ها بنیاد بشر ک رزب،
بیه زیهها و زینک چ روشهایی
بر حسب عقیده بشر درباره زنسان ،طبی ت ،خدز و رزب،
رز برز برآوردن چ زهدزفی مبتنی بذر زیذه عقایذد برمذیزنگیذزد ،ز رزههذا مختلذف گسذترش
مییابدل
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نکت زینجاست ک نظام نیا ها بشر ،بر حسب عقیده و روش زو ،ز رزهها مختلف گسترش
یافتنی زست؛ چون ب قوی پستمه ( ) 9882فنذاور زسذت دزد فرزوزنذی بذرز تبذدیس شذدن بذ
زس،وره دزرد و زیه زتعاق ،کم و بیش ،در ع ان زمرو زفتاده زستل مردم نمیتوزنند تصذور کننذد
متعاوت ز نیا ها ندگی کندل ز زیه عقیده ک س ادت بشذر در
ک ممکه زست بشر در شبک
گرو عقیده ،روش ،شبک و نظام در هم تنیده نیا ها کنونی زست ،زستداللی مذتقه حمایذت
نمیکندل
بب ز صرف مشارکت سیاسی یا در س،بی عام تر ،عقیذده و روش ،زگذر بذدون توعذ بذ
در هم تنیده نیا ها پیش رود ناقص خوزهد بودل سپ ر ز عقاید و روشهذا ،مینذ
شبک
زصلی نیا ها بشر برز زو زیجاد میکنذد و بذا ،
ز در هم تنیده ز نیا ها رز در زطرزف هست
ب تدکید باید گعت ک نسبتی بیه زیه مین و آن سپ ر وعود دزرد و دلیلی قذاطص نذدزریم کذ
آنه زکنون ،در خصوص زیه سپ ر و مین رو دزده ضامه س ادت بشذر زسذت و ب تذر ز زیذه
سپ ر و مین در آینده نخوزهد بودل ما نمیتوزنیم با قاط یت پیش بینذی کنذیم کذ در آینذده،
برز زیه سپ ر و مین چ رخ خوزهد دزد؛ ولی ق ،اً میدزنیم ک سذپ ر کنذونی تغییذر خوزهذد
کردل
تدمس در مع وم «سپ ر» و « مینذ » ،یذافته پاسذخی رز بذرز پرسذش دربذاره مشذارکت
مذورد ببذ رز بذ
سیاسی در زیرزن زسالمیرز ممکه میکندل ممکه زست دیه سپ ر و مین
طور زساسی تغییر دهدل در چنیه حالتی ممکه زست روشها مختلعی بذرز پاسذخ دهذی بذ
متعاوتی ز نیا ها شکس یابد ک چ بسا فناور پست زلکترونیخ عز آن روشها نباشدل
شبک
برز زمرو عام زسالمی ،زگر صببت ز زلگو زسالمیمشارکت سیاسی میشود ،باید آن رز
گرزر دزنست و رزهبردهایی ک بذرز رسذیدن بذ زیذه زلگذو تذدویه
مع ومیمت لق ب مرحل
گرزر ف میده شوندل
میشوند ،باید رزهبردهایی برز مرحل
ب زیه ترتیب زگر دیه نتوزند متافیزیخ حامس مشارکت سیاسی زمرو رز تغری یذا تغریذ
حدزقلی کند ،برز دیه ،کسر شدن نیستل ز آنجا ک هنو  ،نظام سپ ر -مین ز مبتنی بر دیه
آشکار نشده ،زحتمای معصس رود ک زیه تدثیر حدزقلی نیز باشد؛ زلبت زیه سذخه بذا زیذه فذرض
زست ک دیه میتوزند چنیه نظامی ز سپ ر -مین رز در آینده فرزهم کندل
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 -2دفاع از سیاسس در برابر روش برای توسعه ی ماارکس سیاسی
هدف نظام در نظری پای  ،تولید و توس مشارکت سیاسی زستل ناگعت پیدزسذت کذ نظذام
زبززر نظر زست و بخش م می ز هویت خود رز ز هدفی کسب میکند ک بذ آن
ب مثاب
م ،وف زست؛ ز زیه رو ،زستدالی کردیم ک بب مشارکت سیاسی ،در بب نظری پایذ بذرز
توس مشارکت سیاسی ،حرمت و عایگاه ویژهز مییابدل
قبوی زیه نکت ک هر زعتمذاعی بذرز خذود م یارهذایی بذرز مشذارکت سیاسذی دزرد کذ
تغییرناپریر و در هم تنیده در عقاید م رفت شناختی ،روش شناختی ،هستی شذناختی و زنسذان
زعتقادزت زحتماالً کار آسانی نیست -دشوزر ب
شناختی زوست -ک زلبت تعکیخ زیه مجموع
نظر نمیرسد؛ ولی قبوی وعود یخ م یار وزضح و همیشگی برز مشذارکت سیاسذی بذ نبذو
آفاقی ،بسیار دشوزر زستل
تاکنون کسی نتوزنست برز کشف یا زر یابی مشارکت سیاسی ،روشی آفذاقی زرز ذ کنذدل بذ
مشارکت سیاسی چ تم ید باید فرزهم کرد؟ پاسخ ،زیه زسذت کذ
زیه ترتیب ،برز توس
ب عا توسس ب مع م مسال آمیز «روش» باید ب مع ذوم رزه گشذا «سیاسذت» توعذ کذردل
یخ م یار وزضح کلی و همیشگی بذرز توسذ
سیاس ت توس مشارکت سیاسی در پی زرز
مشارکت سیاسی نیست؛ بلک در پی فرزهم آوردن فضذایی زسذت کذ عالمذان و تصذمیم گیذرزن
توس مشارکت سیاسی بتوزنند ز زست دزدها شذناخت شذده و نشذده و خالقیذت خذود بذرز
مشذارکت
توس مشارکت سیاسی زستعاده کننذ د؛ زلبتذ زیذه تن ذا م ذرف سیاسذت توسذ
سیاسی نیستل هذدف دیگذر آن زرز ذ نظذامیزسذت کذ در آن ،ز مسذووالن و عالمذان توسذ
مشارکت سیاسی میکنند ،ب ره بردزر ممکه صورت گیردل زگر زیه دفاع رز ز سیاست در برزبذر
روش بپریریم ،فضا ب نبو ب تر ،برز طرح زیه مقول فرزهم مذیشذود کذ توسذ مشذارکت
سیاسی ب یخ حرکت زعتماعی نیا دزردل
مشذارکت
آنه ب زشاره گرشت نشان میدهد ک در عنوزن «نظذام فکذر پایذ توسذ
سیاسی» بصیرتی هستل زینک در زیه عنوزن ،ز وزژه «نظام» زستعاده شده زست ،نذ «روش»،
مشارکت سیاسی رز نشان مذیدهذدل نظذام نشذان دهنذده
توع ب زعتماعی بودن توس
مجموع ز ز عوزمس تدثیرگرزر بر توس مشارکت سیاسی و روزبط بیه آن استل ب زیه ترتیذب،
نظام تجویزهایی رز در ب،ه خود دزرد ک عمذس بذ آن ذا بذ توسذ مشذارکت سیاسذی منجذر
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میشود؛ بدون زینک لزوماً ،در ب،ه زیه نظام  ،زیه فذرض روشذی شذناخت شذده بذرز توسذ
مشارکت سیاسی باشد (تقو )3137 ،ل
 -3راهبردهایی برای تحقق نظریه پایه ی اسالمی– ایرانی توسعه ی ماارکس سیاسی
گرچ م نا «توس » بب زنگیز زست ،قدر مسلم زر شهایی آن رز رزهبر میکنند کذ ز
زر شها زنسان ،عام ذ و طبی ذت سرچشذم مذیگیرنذد و بذرز توسذ  ،زهذدزفی رز ت ریذف
میکنندل زصس ،زر شها و هدفها توس زست و توس مشذارکت سیاسذی ،در ع ذان زمذرو ،
زبززر برز تبقق زیه زهدزف تلقی میشودل ب زیه ترتیب ،نظام نظر توس مشارکت سیاسی،
ب طریق زولی ،هویتی زبززر برز توس نظری پای برز یخ حو ه مذیباشذدل در وزقذص ،نظذام
زبززر برز تبقق زبززر دیگر برز توس زستل همان گون ک پیش تر نیز زشاره شدل
زلبت ز زیه نکت نباید غعلت کرد ک تعاوتها زر شها زسالمی بذا زر شهذا حذاکم بذر
توس  ،در ع ان زمرو نشان میدهند ک با تبقق شذ ار زسذالمیگرزیذی م نذا و شذکس توسذ
مشارکت سیاسی تغییر خوزهد کرد؛ بنابرزیه ،ضرور زست ک طرفدزرزن زیذه شذ ار زر شهذا
رزهبر توس و زهدزف خود رز ز توس دقیقاً ت ریف کنندل در چنیه مین ز  ،نقش آنه زمرو
مشارکت سیاسی نامیده میشود ،باید با ت ریف و با نگر شودل
مبتنی بر زسالم ممکه زست معاهیم عدید عذایگزیه
با رو کار آمدن نظام سپ ر -مین
معاهیم رزیج شوند؛ حتی ممکه زست عایگاه و حرمت برخی ز معذاهیم رزیذج ،در نظذام عدیذد
ناپدید شوندل پیش بینی دقیق زینک چ زتعاقی ممکه زست بیعتد ،مشذکس زسذت و مذا بایذد بذ
رزهبردهایی زمیدوزر باشیم ک مین سا چنیه تبذوالتی باشذند؛ زمذا نبایذد ز مسذال ز عذد
غعلت کردل سر سپردن ب رزهبردها آینده ز ممکه و م،لوب و غعلت کذردن ز حذای ،شذرز
عقس نیستل زمرو قدرتها طغیان گر با پن ان کردن نذوآور هذایی کذ در زختیذار دزرنذد ،در
عرص ها مختلذف زقتصذاد  ،فرهنگذی ،سیاسذی و نظذامی در تذالش هسذتند کذ بذر عوزمذص
زسالمیمسلط شده ،ز دزرزییها ماد و م نو آن ا ب ره بردزر کنند؛ زیه وزق یتی زسذت کذ
زنکار آن عز ز حماقت و ع س نشدت نمیگیردل در چنذیه شذرزی،ی ،بایذد رهیذافتی دو وع ذی
زتخاذ کردل یخ وع زیه رهیافت باید ب توس مشارکت سیاسی ،در م نا زمرو بپذردز د تذا
حیات ،در نظام سپ ر -مین حاکم ممکه باشد و وع دیگر آن بایذد ،درزندیشذ
زمکان زدزم
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آیندهز باشد ک نظام متعاوتی ز سپ ر -مین رز بیاورد؛ زلبت ب زیذه شذرز طذور بذ وعذ
نخست پردزخت شود ک وع دوم ،ب هیچ طریقی ب خ،ر بیعتدل
 -4چارچوب ماارکس سیاسی و فعالیسهای سیاسس گذارانه ،در عرصه ی توسیعه ی
ماارکس سیاسی
 شناسایی سا مانها و ن ادها دخیس در توس مشارکت سیاسی کشور و رزب ،بیه آنها؛ شناسایی سا مانها و ن ادها زضافی و مخس و سا مانها و ن ادها ال میک وعود ندزرند؛ آسیبشناسی رزب ،بیه زیه عناصر و تدویه رزهبردها و سیاستهایی برز تقویذت مشذارکتسیاسی؛
 ت ریف و تقویت متولی وزحد و فرز و زرتخان ز برز سیاستگرزر توس مشارکت سیاسی؛ تدویه ف م زیرزنی -زسالمیز توس مشارکت سیاسی و قرزردزدن چذارچوب توسذ مشذارکتسیاسی ذیس آن؛
 شناسایی عوزمس سیاستی موثر در توس مشارکت سیاسی ،در عرص ها فرهنگذی ،زعتمذاعیو دینی عام زیرزنی؛
 تقویت سا و کار عمص آور آرز ز صاحب نظرزن عرص مشارکت سیاسی؛ تکمیس نجیره تولید ،زنتشار و ب کارگیر زیدهها پژوهشی با تکمیس نجیره ز زیده تا ثمذر،در عرص ها مختلف پژوهشی مشارکت سیاسی؛
 آینده نگار ملی در عرص مشارکت سیاسی؛ ت ییه زولویتها مشارکت سیاسی ،بر زسا نیا ها و مزیتها کشور؛ مشخص کردن و ترویج رزهبردها زصلی توس مشارکت سیاسی در عام ؛ گرفته با خورد ز سیاستها مشارکت سیاسی زعرز شده در کشور ،ب طور دورهز و با نگردورهز در سند ملی توس مشارکت سیاسیل
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فیرسس منابع
الف) منابع فارسی
زرملکات ،سرینوز

()3133ل ارتباطات توسعه در جیان سوم ،ترعم ش بان لی ب رزم پور .ت رزن:

پژوهشکده م،ال ات فرهنگی و زعتماعیل
زسالمی ،روحزل  ،بیات ،مجید ()3132ل تاثیر تلفن هرراه بر سیاسس از منظر کارکرد گرایی ،گیالن:
سوره م رل
زسالمی ،روحزل  ،ذوزلعقاریان ،فاطم ()3132ل «روزنکاو

سیاسی دیوزن حافظ» ،هرایش نقد ادبی،

دزنشگاه فردوسی مش دل
آذرنوش ،آذرتاش ()3139ل چالش میان فارسی و عربیل ت رزن :نشر نیل
آرنت ،هانا ()3133ل میان گذشته و آینده ،ترعم س ید مقدمل ت رزن :زخترزنل
آشتیانی ،عالی زلدیه ()3177ل مدیریس نه حکومسل ت رزن :زنتشارزت س امیزنتشارل
برگر ،پیتر ،لوکمان ،توما

()3179ل ساخس اجتراعی واقعیس ،ترعم فریبر مجید ل ت رزن:

زنتشارزت علمیفرهنگیل
برلیه ،آیزیا ()3143ل چیار مقاله درباره آزادی ،ترعم مبمد علی موحدل ت رزن :خوزر میل
بکعورد ،آرتور ()3133ل دین و جامعه صنعتی پیارفته ،ترعم فاطم گالبیل ت رزن :کویرل
تقو  ،مص،عی ()3137ل «درآمد مبنایی بر زلگو

زسالمی-زیرزنی توس

علم وفناور » ،فصلنامه

روش شناسی علوم انسانی ،شماره 94ل
عابر  ،عابد ()3132ل عقل سیاسی در اسالم ،ترعم عبدزلرضا سوزر ل ت رزن :گام نول
رضایی رزد ،مبمد ()3173ل مبانیاندیاه سیاسی خرد مزداییل ت رزن :طرح نول
ریتر  ،عرک ()3132ل مبانی نظریه جامعهشناختی معاصر و ریاههای کالسیک آن ،ترعم ش نا
ممسی پرستل ت رزن :ثال ل
سریص زلقلم ،مبمود ()3179ل عقل و توسعه یافتگیل ت رزن :سعیرل
س د  ،مصلحزلدیه عبدزل ()3172ل گلستان ،تصبیح مبمد علی فروغیل مش د :ب نشرل
سه ،کریستیه ()3147ل ایران در زمان ساسانیان ،ترعم رشید یاسمیل ت رزن :زمیرکبیرل
شیرخانی ،علی ()3132ل آزادی از نگاه اسالم شیعیل ت رزن :مرکز زسناد زنقالب زسالمیل
عبا  ،زحسان ()3123ل عید اردشیر ،ترعم مبمد علی زمام شوشترى ،چاپ زویل ت رزن :زنجمه
آثار ملیل
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فارسون ،سمیح ()3137ل فرهنگ سیاسی در جریوری اسالمی ایران ،ترعم م صوم خالقیل
ت رزن :زنتشارزت با شناسی زسالم و زیرزنل
فاضلی نیا ،نعیس ()3134ل ژئوپلتیک شیعه و نگرانی غرب از انقالب اسالمیل قم :زنتشارزت شی
شناسیل
فقی ی ،زبوزلبسه ،دزناییفرد ،حسه ()3132ل بورکراسی و توسعه در ایرانل ت رزن :رسال
کلگ ،زستوزرت آر ()3172ل چارچوبهای قدرت ،ترعم مص،عی یونسیل ت رزن :پژوهشکده م،ال ات
رزهبرد ل
کوزکبیان ،مص،عی ،روحزل زسالمی ()3132ل «تاثیر تکنولوژ زطالعات بر زمر سیاسی در زیرزن ده
هشتاد» ،فصلنامه علریپژوهای علوم سیاسی داناگاه عالمه طباطباییل
کریستیه سه آرتو ()3147ل ایران در زمان ساسانیان ،ترعم رشید یاسمیل ت رزن :زمیرکبیرل
گیدنز ،آتونی ()3132ل چامانداز جیانی ،ترعم رضا عالیی پورل ت رزن :طرح نول
لرنز ،دزنیس ()3131ل گذر از جامعه سنتی ،ترعم غالمرضا خوزع سرو ل ت رزن :م،ال ات رزهبرد ل
مارکو ه ،هربرت ()3132ل اروس و تردن ،ترعم هوشنگ زفتخار رزدل ت رزن :نشرچشم ل
زلمجلسی ،مبمد باقر (3281ق)ل بحاراالنوارل بیروت :دزرزلبیاء لترزث زل ربیل
م ،ر  ،مرتضی ()3144ل پیرامون جریوری اسالمیل ت رزن :صدرزل
م ،ر  ،مرتضی ()3172ل مجروعه آثار ،ک زویل ت رزن :صدرزل
م ،ر  ،مرتضی ()3173ل آزادی معنویل ت رزن :صدرزل
مینو  ،مجتبی ()3192ل نامه تنسر به گانسبل ت رزن :خوزر میل
نا  ،عو ف ()3137ل قدرت در عصر اطالعات ،ترعم س ید میر ترزبیل ت رزن :پژوهشکده م،ال ات
رزهبرد ل
نقیب زده ،زحمد ()3139ل تاثیر فرهنگ ملی بر سیاسس خارجه جریوری اسالمیایرانل ت رزن:
م،ال ات سیاسی و بیه زلملسل
وزی ،ژزن (.)3197اندیاه هستی ،ترعم مبمد باقر پرهامل ت رزن:کتابخان ط ور ل
ویس ،مر ()3133ل جستاری در فلسفه زرتاس ،ترعم س ید زرعل قم :زنتشارزت زدیان و مرزهبل
هابرما  ،یورگه ()3133ل ایران و دانش ،ترعم فر یه بانکیل ت رزن :زنتشارزت دزنشگاه ت رزنل
هابرما  ،یورگه ،دزالیمر ،زسپو یتو)3132( ،ل دین در حوزه عرومی ،مقاله از کتاب نقش دین و
روابط بینالرلل ،ترعم عسگر ق رمان پورل ت رزن :پژوهشکده م،ال ات فرهنگی و زعتماعیل
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 آ زد م رل:)ل زند و هومن و یسن و کارنامه اردشیر پاپکانل ت رزن3132(  صادق،هدزیت
 زنتشارزت: ترعم علی زمیر ل ت رزن،)ل روان شناسی ضریر ناخودآگاه3171(  کاری گوستاو،یونگ
علمی و فرهنگیل
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