نجم علم
ا ن يجامعهشناسيسياسياريان

فصلناهم جامعهشناسي سياسي اريان

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931
صاحب امتیاز :انجمن علمی جامعهشناسی سیاسی ايران
مديرمسئول :محمدباقر خرمشاد
سردبیر :محمدباقر حشمتزاده
مدير اجرايی :حسن يعقوبنیا
اعضاي هیئت تحريريه

محمدباقر خرمشاد  ..................................................................دانشیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی
غالمرضا خواجهسروي  ............................................................دانشیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی
محمدباقر حشمتزاده  .................................................................دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
زاهد غفاري  .......................................................................................دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد
علی مرشديزاد  ..................................................................................دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد
محمدرضا دهشیري  ..............................................................دانشیار علوم سیاسی دانشكده روابط بینالملل
نوراهلل قیصري  ...................................................................................استاديار علوم سیاسی دانشگاه تهران
اكبر اشرفی  ....................................................استاديار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز

ویراستار فارسی و صفحهآرا :م ح بصیری
ویراستار التین :حدیث اقبال
 614صفحه  /قیمت 07777 :ریال
مقاالت لزوماً بیانكنندة دیدگاه انجمن علمی نیست.
نقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز است.
تهران ،خیابان مجاهدین اسالم ،خیابان اوجانلو ،كوچه شهید میر اسماعیلی ،پالك  ،61طبقه ،4
دفتر انجمن علمی جامعهشناسی سیاسی ایران ،تلفن مستقیم726-88167130 :
وبسایتwww.aips.ir :

راهنماي نگارش مقاله
از نویسندگان محترم ،تقاضا میشود از ارسال مقاالتی که مطابق شیوه نامه نیست ،خودداری فرمایند؛ صرفاً مقاالتی در نوبت
ارزیابی قرار میگیرند که مطابق شیوهنامه نگاشته شده باشند.
 .1مقاله در کاغذ  A4با رعایت فضای مناسب در حاشیهها و میان سطرها ،در محیط ورد  ،7002متن مقاله با قلم ( B Lotus 13التین
 )Times New Roman 10و یادداشتها ( B Lotus 12التین  )Times New Roman 10و کتابنامه ( B Lotus 12التین
 )Times New Roman 11حروفچینی شود.
 .7عناوین (تیترها) با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.
 .3در ابتدای مقاله چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر  180کلمه) آورده شده که در آن خالصهای از موضوع مقاله ،روش تحقیق
و مهمترین نتیجهگیری همراه با واژگان کلیدی باشد.
 .4پس از چکیده ارائه بخشهای مقدمه ،چارچوب نظری ،روش تحقیق ،یافتههای تحقیق ،نتیجهگیری و فهرست منابع ضروری است.
 .5نثر مقاله و شیوایی نگارش از مجله معیارهای مهم داوری مقاله است.
 .6تمام توضیحات اضافی و همچنین ،معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات (در صورت لزوم) با عنوان «یادداشتها» ،در
انتهای متن مقاله (قبل از کتابنامه) آورده شود.
 .2برای ارجاع به منابع در داخل متن بهصورت (نام خانوادگی مؤلف ،سال انتشار ،شماره صفحه) عمل شود.

 .8تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان ،پیشین و )… Ibid( ...خودداری شود.
 .9چنانچه از نویسندهای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از یکدیگر متمایز شوند.
 .10در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع (ابتدا فارسی و عربی) ،سپس منابع انگلیسی بهطور جداگانه به شکل زیر ارائه شود:
 oکتاب :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار کتاب) .عنوان کتاب ،نام مترجم ،نام شهر :نام انتشارات.

 oمقاله در نشریات  /روزنامه :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار)« .عنوان مقاله» ،نام مجله  /روزنامه ،دوره (شماره) ،صص.

 oمقاله در مجموعه مقاالت  /دایرةالمعارف :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار)« .عنوان مقاله» ،نام کتاب ،دوره (شماره) ،صص.
 oپایاننامه :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار)« .عنوان پایاننامه» ،مقطع تحصیلی ،دانشکده ،دانشگاه.
 oگزارش :نام سازمان (سال انتشار) .عنوان گزارش.

 oمطلبی در اینترنت :نام خانوادگی ،نام (تاریخ مطلب) .نشانی کامل سایت :تاریخ کامل اخذ مطلب.
 oدر مورد منابع التین باید به این شکل باشد.Vol., No., Pages :

 oدیکشنری یا دائرةالمعارف :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) .عنوان دیکشنری یا دائرةالمعارف (شماره ،صص) ،محل نشر:
نام انتشارات.

 oمقالة ارائهشده در اجالس :نام خانوادگی ،نام (سال برگزاری اجالس)« .عنوان مقاله» ،نام اجالس ،محل برگزاری اجالس،
تاریخ کامل اجالس.
 .11حجم مقاله ،از  3000کلمه کمتر و از  9000کلمه بیشتر نباشد.
 .17ترجمة انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده و کلیدواژهها همراه مقاله ارسال گردد.
 .13مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
 .14مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجالت فرستاده شده باشد.
« .15جامعهشناسی سیاسی ایران» ،در اصالح و ویرایش مقاله آزاد است.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای مجله جامعهشناسي سیاسي ايران محفوظ است و آن دسته از نويسندگان محترمي
که درصدد انتشار مقاله منتشره خود در مجله جامعهشناسي سیاسي ايران ،در مجموعه مقاالت ،يا بخشي از يک کتاب
هستند ،الزم است با ارائه درخواست کتبي ،موافقت مجله را اخذ نمايند.

فهرست مطالب
 اخالق بهمثابه سیاست دروننهاد در جامعه امروزي 1 .............................................

حمید نساج و جواد قربانی آتانی
 جامعهگرايی و اجتماعی بودن فضیلت 53 ............................................................

سید محمدعلی تقوی ،احمد محقر و زهره علویراد
 ظرفیتسنجی الگودهی مردمساالري دينی ايران به كشورهاي مسلمان منطقه 39 ..........

علی كریمیمله و محسن حبیبی
 بررسی فلسفه تشكیل و دلیل تعطیلی فعالیتهاي حزب جمهوري اسالمی 67 .................

اكبر اشرفی
 الگوشناسی و بازشناسی انتقادي مردمساالري نزد جريان سیاسی سوسیالیسم ايرانی دورۀ
پهلوي دوم 35 .............................................................................................

سید ابراهیم سرپرست سادات
 مهاجرپذيري تحصیلی و هويت در جمهوري اسالمی ايران 527 ................................

توحید محرمی و محمد اسحاقی
 چكیده انگلیسی 562 ......................................................................................

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار  ،5931صص57-1

اخالق بهمثابه سیاست دروننهاد در جامعه امروزي


حمید نساج



جواد قربانی آتانی

دریافت1391/10/07 :
پذیرش1397/03/71 :

چكیده

همواره از جمله مهمترین معضالت برای دولتها چگونگی ایجاد مشروعیتی
برای احکام حکومتی و قوانین بوده است که بیشترین مقبولیت را در جامعه داشته
باشد؛ اما ازآنجاکه قوانین یا محصول خرد بشری بوده یا اگر منشأ الهی داشته،
بههرحال حاصل تفسیر بشر بوده است ،هیچگاه نتوانسته تمام اعضای جامعه را
زیر چتر خود بگیرد .سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا میتوان فاصلة
میان مردم با خود و حکومت را بهگونهای کم کرد که نیاز برای کاربرد زور جهت
حفظ نظم و انسجام جامعه به حداقل برسد؟ به نظر میرسد اخالق بهعنوان
قانونی درونی که با معیارهایی اکثراً جهانشمول خطوط پررنگی را در ذهن هر
شخص از خیر و شر تعیین میکند ،میتواند بهعنوان چارچوبی درونی به نحوی
شایسته نیاز بهاجبار برای اجرای قوانین را کاسته و کارایی سیاست را در پیشبرد
اهداف خود در جامعه افزایش دهد .نگاه به اخالق در این پژوهش نه از منظر
مکاتب مختلف و معیارهای وضعشده برای تشخیص خیر و شر که از منظر ذات
انسانی بهعنوان کنه اخالق است.
واژگان كلیدي

اخالق ،سیاست ،سیاست دروننهاد ،انسان ،جامعه

 استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

Hamid.Nassaj@gmail.com

 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
JQorbany@gmail.com

مقدمه
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قرنهاست که بسیاری از دانشمندان حوزة سیاست سعی کردهاند تا فاصله میان حکومت و
جامعه را به نحوی پر کنند که این دو بتوانند موجودیت دیگری را در عین پذیرش وابستگی
به هم به رسمیت بشناسند .در واقع از جمله مهمترین معضالت دولتها ،ایجاد بستری مشروع
است که پذیرش قوانین و احکام حکومتی برای مردم را سهل سازد .قوانینی که به نظر میرسد
برای حفظ انسجام و نظم اجتماعی الزم است ،یا حداقل اینطور ادعا میشود؛ اما ازآنجاکه
قوانین یا محصول خرد بشری بوده یا اگر منشأ الهی داشته ،بههرحال حاصل تفسیر بشر بوده
است ،نمیتوان مدعی بود که تمام اعضای یک جامعه آن را میپذیرند و به آن گردن مینهند.
غالباً میزان ناآرامیها و اغتشاشات در هر جامعهای ارتباطی کموبیش با ماهیت قوانین و یا
حداقل شیوة اجرای آنها دارد .با توجه به آنچه گفته شد ،تالش این مقاله برای پاسخ دادن
به این پرسش است که آیا میتوان فاصلة میان مردم با خود و حکومت را بهگونهای کم کرد
که نیاز برای کاربرد زور جهت حفظ نظم و انسجام جامعه به حداقل برسد؟
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اینکه در این مسئله رابطة مردم با خود نیز مطرح شده است ،به علت توجه به این موضوع
است که اصوالً اگر فرض شود که در جامعهای در طرز تفکر ،باورها و نگرش مردم همانندی
مطلق موجود است ،عمالً تفاوتی در ادراک مسائل اجتماعی وجود نخواهد داشت؛ اگر قانونی
وضع شود ،یا همه خواهند پذیرفت یا خیر؛ بنابراین سؤال این پژوهش بالمحل خواهد بود؛ اما
با علم به اینکه هر جامعهای مرکب از نگرشها و سالیق گوناگون است ،هر چه این ناهمگونی
بیشتر باشد ،حکومتها با معضل بزرگتری جهت کسب بیشترین مقبولیت برای حقوق
موضوعه خود دارند؛ بنابراین یافتن راهی جهت باال بردن همگونی ذهنی و افزایش درک جمعی
در جوامع به میزان قابل توجهی از مشکالت حکومت برای ادارة جامعه کاسته و از لزوم وضع
بسیاری از قوانین و یا حداقل کاربرد زور برای اجرای آنها کاسته خواهد شد.
به نظر میرسد آنچه که بهتر از هر تالش یا سازوکاری میتواند به دستیابی به این هدف
کمک کند ،اخالق است .اخالق بهمثابه قانونی دروننهاد که به ضمانت اجرای وجدان مجهز
است ،میتواند راهگشایی در جهت تسهیل روند ادارة جامعه برای حکومت باشد که با
معیارهایی اکثراً جهانشمول ،خطوط پررنگی را در ذهن هر شخص از نیکی و بدی تعیین

میکند و میتواند بهعنوان چارچوبی درونی به نحوی شایسته نیاز بهاجبار برای اجرای قوانین
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را کاسته و کارایی سیاست را در پیشبرد اهداف خود در جامعه افزایش دهد.
 .5سپهر مفهومی

آنچه در این پژوهش بهعنوان راهگشا و نظامبخش بحث است ،مفاهیم اخالق و سیاست هستند.
از دیرباز بیشتر پژوهشهایی که ارتباط میان این دو مفهوم را مورد مداقه قرار دادهاند ،به دنبال
اثبات برتری یا تقدم هرکدام بر دیگری یا نهایتاً سعی بر ایجاد تعامل میان آنها بودهاند؛ اما تالش
در این پژوهش این نیست که این دو بهعنوان عناصری مستقل و نسبت به هم ایزوله در نظر
گرفته شوند تا بعد به کشف چگونگی ارتباط میان آنها پرداخته شود .در اینکه اخالق و سیاست
چیست و در کجای زندگی بشر قرار میگیرد ،نظرهای بسیاری داده شده است.
رنه دکارت معتقد است« :اگرچه هر فردى از ما از افراد دیگر جداست ،ولیکن چون
نمیتوانیم بهتنهایی زیست کنیم ،ناچار باید منافع خود را تابع منافع حقیقى جماعتى که جزء
آنها هستیم ،بنماییم و اگر کسى این حس را داشته باشد که صالح کل ،مقدم بر صالح جزء
است ،مکارم واال از او ظهور خواهد کرد و حتى براى خدمت به دیگران جان خود را به خطر
خواهد انداخت .خالصه ،عمل انسان همواره باید موافق عقل باشد و اگر چنین شود البته
گردید» (فروغی ،1374 ،ص .)172از منظر آیتاهلل مطهری ،کارهایی اخالقی است که در
ذهن و وجدان بشر ارزشمند است ،ولی نوع ارزشش با ارزشهای مادی متفاوت بوده و
مافوق آن است (مطهری ،1328 ،ص .)15در تعریف دیگر ،اخالق ،قواعدی را تنظیم و تدوین
میکند که باید بر رفتار انسان در زندگی اجتماعی تأثیر گذارد .درست و نادرست رفتار انسان
را بررسی نماید و کمال مطلوبهایی را توضیح دهد که انسان باید در راه آنها بکوشد (عالم،
 ،1386ص .)27در مجموع در مکاتب مختلف تعاریف گوناگونی از اخالق ارائه شده است،
معناگرایان از منظر خود اخالق را تعریف کردهاند و مادهگرایان نیز از دیدگاه خود،
ایدئالیستها بهگونهای و فایدهگرایان به نوعی دیگر.
اگر بخواهیم مکاتب موجود در زمینه اخالق را بهطور خالصه جمعبندی کنیم ،از نگاه
نسبیگرایی فرهنگی ،نیکی آن چیزی است که مورد تأیید جامعه است .از رویکرد

اخالق به مثابه سیاست دروننهاد در جامعه امروزي

سعادت و خرسندى خاطر -که مراد و منظور از علم اخالق همان است -حاصل خواهد

فراطبیعتگرایی ،خوبی ازآنرو خوب است که خداوند اینگونه خواسته است .شهودباوران،

8

حقایق عینی اخالق را با پیروی از شهودهای عرفانی برمیگزینند .عاطفهگرایان ،اصول اخالقی
و نیکیها را با پیروی کردن از احساسات خود مییابند .برخی از عقلگرایان ،رویکردهای
اخالقی را رویکردهای سازوارانه دانستهاند و برخی بر عقالنیت و معقولیت تکیه کردهاند.
پیامدگرایان رویکرد اخالقی را رویکردی دانستهاند که بهترین پیامدها را به دنبال داشته باشد
که خود به دو دسته فایده باوران کالسیک و فایده باوران قاعدهنگر تقسیم میشوند (گنسلر،
 .)1385علیرغم تمام این تفاوتها ،شگفتانگیز است که در باب اینکه نیکی چیست و بدی
کدام است ،پایههای واحد و یکسانی وجود دارد؛ گویی راههای متفاوت و رویکردهای
گوناگون اخالقی در اینکه صداقت اخالقی است و دروغ غیراخالقی است ،وحدت نظر
دارند؛ محور اصلی این نوشتار نیز عامل بنیادی است که بدیهیترین اصول اخالقی را
جهانشمول میکند.
در غالب تعاریف ،اخالق دربردارنده مفاهیم و ارزشهایى است که معیارهای آن بیرون
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از فرد و گاه جامعه شکل گرفتهاند ،فراتر از اجتماعاند و صاحب نوعى هستى خارجى هستند.
در این نوشتار تأیید یا رد تعاریف مدنظر نیست ،بلکه نگاه به اخالق و سیاست از زاویهای
دیگر مدنظر است ،نه از زاویة عرف و انباشت تجربه بشری یا تعالیم مذهبی بهعنوان شاخص
و معیار تشخیص درست و نادرست بهعنوان اساس شکلگیری اصول اخالقی ،بلکه روی
توجه به کنه اخالق یعنی مفهوم نیکی و بدی است؛ آنچه که میتواند بهعنوان عاملی قویتر
در شکلگیری قواعد اخالقی باشد .وجود این دو مفهوم در تاریخ تفکر بشری غیرقابل انکار
است .وجود این مفاهیم در ذهن انسان موجب شده است تا نظریات مختلف اخالقی ،خیر
و شر را به طرق گوناگون تعبیر کند .برخی خیر را خیر فرد میدانند؛ عدهای معتقدند که خیر
همان خیر جمعی است و دیگرانی معتقدند که مفهوم خیر نسبت به موقعیت تاریخی و
فرهنگی یک جامعه تعریف میشود (فروم ،1397 ،ص.)64
در اینجا الزم است به نکته ظریفی اشاره شود .بنا به تعریفی« ،اخالق یعنی قضاوت بر
مبنای خرد ،تشخیص خیر از شر و عمل طبق همین تشخیص» (فروم ،1397 ،ص .)76در
این تعریف خرد بهعنوان ابزار تمیز نیکی از بدی در نظر گرفته شده است .مسئله مهمی که
در اینجا کانون توجه است «معیار تشخیص» میباشد .خرد جهت قضاوت نیاز به معیار دارد

تا بتواند ارزشگذاری کند .اساساً در مکاتب و دیدگاههای مختلف ،دعوا بر سر اخالق و
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اصول اخالقی نه بر سر خود اخالق که بر سر معیارهایی است که بر مبنای آن ،باید از شر
تشخیص داده شود .تفاوت در معیارها میتوانند ناشی از مذهب ،عرف ،ایدئولوژیها یا منابع
دیگری مانند آنچه که دورکیم آن را عقل جمعی مینامد ،باشند؛ «ما بهخوبی احساس میکنیم
که فرمانروای ارزشگذاری خویشتن نیستیم بلکه موجوداتی مقید و مجبوریم و آنچه ما را
مقید و مجبور میسازد همان آگاهی جمعی است» (دورکیم ،1360 ،ص )51و «ارزشها
فراوردههای باورهای همگانیاند» (دورکیم ،1360 ،ص .)28همچنین ارزشها و معیارها از
جامعهای به جامعه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوتاند که موجب میشود تا
ارزشها و معیارهای معین هر فرهنگی برای تمام انسانها پذیرفتنی نباشند.
اما واقعیت این است که بنیان اخالق ناشی از ذات انسانی است و مهمترین معیار اخالق
از همین ذات انسان برمیآید .در واقع انسانها با توجه به درکی که نسبت به خود و محیط
اطراف خود دارند ،در درون خود نسبت به آنچه که برای حیات و ارزشهای حیاتیشان دارای
منفعت یا ضرر است ،ادراکی دارند که مرز بین خیر و شر را تعیین میکند .این حس یا درک
نسبت به عوامل محیطی میتواند بسیار قویتر از هر معیار دیگری باشد که در تمام انسانها
تقبیح یا تحسین این امور میپردازد ،گرچه نمیتوان بهطور قطع گفت که ارزشگذاریهای
اینچنینی اصوالً قراردادی هستند و یا بهصورت غریزی موجودند (هولمز ،1387 ،ص.)55
هابز معتقد است آنچه انسان را نیک میآید خیر و خوب است و آنچه موجب درد و
رنج میشود شر و تباهی است .بدین منوال خیر و شر آنطور که هابز آن را میبیند با شخص
تجربهکننده مرتبط میشود؛ زیرا آن چیزی که برای یکی خوب است ممکن است برای دیگری
خوب نباشد (فراست ،1389 ،ص .)135آنچه هابز میگوید مسئله خیر و شر فردی است و
از احساس و ادراک درونی شخص ناشی میشود ،بنابراین معیارهای منتج از آن ممکن است
بهعنوان قاعدهای عام پذیرفتنی نباشند؛ اما آنچه که مشخص است هر انسان عاقلی قاعدتاً
میبایست راغب به خیر و از شر گریزان باشد .میتوان همین مسئله را بهعنوان قاعدة زیر
بنایی اخالق دانست ،بهطوری که انسانها برای سعی در خیر رساندن به دیگران در جهت
خیر بردن و دفع شر و اجتناب از شر رساندن به دیگری ،برای دوری گزیدن از شر دیگری
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مشترک است .ذهن انسان با عمل ارزشگذاری ،امور خیر و شر را پدید میآورد و در نتیجه به

هستند؛ و این اساساً میتواند جدای از تصور ذهنی هر شخص در مورد مسئله خیر و شر
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باشد .ممکن است شخصی چیزی را خیر بداند ،اما ازآنجاکه ممکن است آن چیز به دیگری
شر برساند و در نتیجه شری گریبان خودش را بگیرد از آن احتراز کند.
در این میان وجدان را میتوان ضامن اجرای اخالق دانست .چنانکه فیخته میگوید؛
وجدان «آگاهی بیمیانجی از وظیفه معینمان» است (کاپلستون ،1388 ،ج ،2ص .)25به گفته
آرنت «وجدان به ما میگوید چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم ،وجدان پیش از آنکه ناشی از
عقل الهی یا عقل عملی کانتی باشد ،صدای خداوند بوده است» ( .) Arendt, 1978, p.190در
مجموع میتوان گفت وجدان عامل درونی اجرای قواعد اخالقی است که به فرد نسبت به
اعمال و یا حتی افکارش نهیب میزند.
اینجاست که میتوان پیوند میان اخالق و سیاست را جستجو کرد .چراکه سیاست را
میتوان وجدان جامعه دانست؛ آنجایی که بهعنوان ضمانت اجرای قواعد اجتماعی برای به
حداکثر رساندن خیر و ممانعت از شر در جامعه ظهور مییابد .در واقع سیستم حقوق و
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جامعة سیاسی زمینهای برای کاربست قانون اخالقی فراهم میکند .سیاست در بنیان خود با
مفهوم شر پیوندی تنگاتنگ دارد ،چنانکه سیاست را ناشی از وجود شر در جامعه دانستهاند،
این پیوند تا آنجاست که گفته شده است؛ «اگر طبع اخالقی بشر به کمال رشد یابد ،دولت از
میان خواهد رفت» (کاپلستون ،1388 ،ص)69؛ بنابراین اخالق و حقوق ،وجدان و سیاست
را بهنوعی میتوان از یک جنس دانست ،اخالق و وجدان در ضمیر فردی معنا مییابند و
هنگامی که به زندگی جمعی بشر و به جامعه سیاسی تعمیم پیدا میکنند ،حقوق و سیاست
را موجد میشوند.
 .2اخالق و جامعه

اینکه چگونه اخالق فردی به جمع تعمیم مییابد خود مسئلهای مهم و البته همواره
چالشبرانگیز بوده است .اخالق غالباً بهعنوان راهی برای قانونمند ساختن رفتار افراد در
جامعه پنداشته شده است .اخالق واکنشی است نسبت به مشکل همکاری میان افراد یا
گروههای رقیب و هدفشان فرونشاندن نزاعهایی است که ممکن است در ظروف اجتماعی
رخ بدهد .گرچه اعمال قدرت هم راهی است برای جلوگیری از تنازع ،ولی فرق این دو این

است که اخالق به اصول و قواعدی از عمل متکی است که از وجاهت قانونی و عقلی که
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مورد تأیید آحاد جامعهاند ،برخوردار است (گرین ،1324 ،صص.)6-5
با وجود اینکه در مکاتب مختلف این مسئله به طرق گوناگون شرح و بسط داده شده
است ،اینجا کانون توجه به همان مفهوم خیر و شر است .این مفهوم آنجایی معنا پیدا میکند
که انسان در مقابل انسانهای دیگر قرار میگیرد .دورکیم این مهم را اینطور بیان میکند که
«اخالق آنجا معنا مییابد که تعدادی از افراد بشر بهصورت گروهی با یکدیگر زیست داشته
باشند و به تعبیر دیگر ،اخالق از جایی آغاز میشود که وابستگی به یک گروه آغاز گردد»
(دورکیم ،1360،ص .)51در واقع از نظر وی «جامعه غایت هرگونه فعالیت اخالقی است»
(دورکیم ،1360 ،ص.)24
در جامعه «زمانی که «من» با چیزی مواجه میشود که نه در دایرة فهم «من» است و نه
در دایره ارادة «من» ،اینجاست که «دیگری» پدیدار میشود .این «من» صرفاً در نسبت با
«دیگری» است که به خود میاندیشد .من وجود ندارد اال در پرتو «دیگری»» (کاپلستون،
 ،1388صص .)25-20از همین روست که هابرماس بر این باور است« :زندگی با دیگری،
همچون دیگر و دیگری ،وظیفه اصلی بشر است ».و «هر جا هدف ما کنترل یا تفوق نباشد،
باالترین هدف که میتوان برای آن کوشید ،سهیم شدن در دیگری و غیریت دیگری است.
لذا پیامد سیاسی این تأمالت میتواند این درس باشد که بقای آینده نوع بشر ،بستگی به
آمادگی ما نهتنها برای بهکارگیری منابع قدرت و کفایت فنی ما بلکه برای مکث در مقابل
غیریت دیگری اعم از غیریت طبیعت و غیریت فرهنگهای ملتها و دولتها دارد» (به نقل
از دالمایر ،1383 ،ص.)354
حال اگر «من» بدون وجود «غیر» موجودیت ندارد ،با این «غیر» چگونه باید رفتار کرد؟
لویناس فیلسوف اخالقگرای فرانسوی پاسخی تأملبرانگیز به این سؤال میدهد .وی که
هستیشناسی غرب را به علت اولویت بخشیدن به «من» که در غیریت با «دیگری» و با ادعای
فراچنگ آوردن حقیقت خود بهنوعی به حقیقت مبدل میشود ،مورد انتقاد قرار میدهد ،معتقد
است آنچه که اولویت دارد نسبت «من» با «دیگری» است و با نگاه سوژهای به دیگری بهجای
نگاه ابژهای «من» را در کنار دیگری به رسمیت میشناسد 1.و آنچه که این دو را در کنار هم
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متعهد به تجربه غیریت دیگری هستیم که دقیقاً در مقابل پسزمینه پیشداوریهای ماست.

نگاه میدارد ،پروای «غیر» داشتن و این پروا بنیان اخالق است .در رابطة اخالقی ،برای دیگری
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از خود فاصله میگیریم و چون از خود بیرون میشویم ،میتوانیم پروای دیگری داشته باشیم.
حتی وی تا آنجا پیش میرود که انسان با جدا شدن از خود استعال مییابد و به حقیقت
(مظهر خدا) نزدیک میشود و نهایت اخالقگرایی را خداوند میداند (کاشی ،بهار .)1390
حال اگر این را بپذیریم که مبنای اخالقیات بر این عقیده استوار است که آنچه برای
انسانهای (و یا حتی حیوانات) به خصوصی خوب یا بد است ،نهفقط از دیدگاه آنان ،بلکه از
دیدگاه فراگیرتری خوب یا بد میباشد (نیگل ،1329 ،ص ،)404بسیاری از قواعد اخالقی که
در اصل فردی بودند ،با شناسایی غیر توسط من از فرد به جمع تعمیم داده میشود .این آنچه
است که در مکتب اخالقی حسن ذاتی ،بیان میشود؛ یعنی افعال صرفنظر از نتایج سودمند یا
زیانباری که در پی دارند ،متحقق میشوند .اگر کاری «خوب» است (مانند راستگویی) ،باید
آن را انجام داد و اگر کاری «بد» است (مانند دروغگویی) ،نباید آن را انجام داد؛ هرچند
راستگویی به وارد آمدن ضرر و زیان و دروغگویی به دفع شر و کسب منفعت منجر شود.
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چنانکه کانت معتقد است اخالق مبتنی بر حسن ذاتی ،دارای احکام قبلی است که از راه حس
و تجربه فراهم نمیشود ،بلکه از وجدان ،سرشت و فطرت بشر سرچشمه میگیرد؛ مثالً حسن
راستگویی ،امانتداری و پایبندی به عهد و پیمان و قبح دروغگویی ،خیانت در امانت و
پیمانشکنی ،همه اصول یا فرامینی هستند که از ژرفای وجدان انسان برمیآیند (کاپلستون،
 ،1388ج ،6صص .)376-373قانون اخالقی کانت که ذاتی خرد است اینگونه راهنمای عمل
انسانی قرار میگیرد که «همیشه طوری رفتار کن که قاعده حاکم بر رفتار تو بتواند سرمشق و
قانونی جهانی برای رفتار تمامی جهانیان قرار گیرد» (فراست ،1389 ،ص.)140
در راستای همین بحث پژوهشی که الرنس کولبرگ انجام داده است میتواند جالب
توجه باشد؛ وی از تعدادی پسر نوجوان این سؤال را پرسید که آیا کسی که همسرش بیمار
است ،میتواند دست به دزدی بزند درحالیکه اگر این کار را نکند ،همسرش خواهد مرد
( .)Kohlberg, 1971جدا از اینکه هر کس چه پاسخی به این سؤال میدهد ،بسیار بعید مینماید
که کسی مدعی شود که دزدی کار خوبی است ،هرچند که توجیهی قوی انگیزه آن باشد؛
بنابراین میتوان گفت بسیاری از قواعد اخالقی جهانشمول بوده و چندان در حیطه مکاتب
یا ادیان خاص نمیگنجد و حتی از جانب اغلب آنها مورد تأیید و تأکید نیز قرار گرفته است.
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آنچه که تا اینجا گفته شد در بیان چگونگی ارتباط زیست جمعی بشر با قواعد اخالقی و
بهویژه بنیانهای آن بود؛ اما زمانی که در مورد زیست جمعی صحبت میشود الجرم پای
قواعدی به میان میآید که برای ادامة این نوع از زیست حیاتی است .پذیرش «دیگری» در
زیست جمعی ظرفیت بزرگی برای حکومت در تسهیل اداره جامعه و بهطور خاص اجرای
قوانین به وجود میآورد .ازآنجاکه حکومت پاسدار حقوق فردی و جمعی در هر جامعهای
شناخته میشود و ضمانت اجرای قواعد را بر عهده دارد ،نیاز دارد تا مردم ،آنچه را که بهعنوان
قانون تصویب میشود و یا تصمیماتی را که میگیرد ،قبول کنند .این مقبولیت زمانی ساده
میشود که ناشی از مشروعیت باشد .حال اگر حکومت و مردم در یک رابطه دوسویه به
شکل زیر قرار گیرند این مشروعیت راحتتر به دست میآید؛ از یک سو اخالق بهگونهای
در مردم نهادینه شود که راهنمای منش جمعی ایشان شود ،فرد با ارتکاب عمل درست و یا
نادرست در وهله اول خود را در موقعیت اخالقی قرار داده و با این فضا سنجیده میشود.
در مرحله بعدی آثار عمل فرد میتواند بر احساسات دیگران کارگر افتد و همینطور میتواند
سود و زیان مادی به دیگران وارد کند .در نتیجه در سنجش ارزش درست یا نادرست برای
 ،1329ص)404؛ و از سوی دیگر حکومت حداکثر تالش خود را برای مراعات اخالقیات
نهادینهشده در افراد در وضع قوانین و اتخاذ تصمیمات انجام میدهد.
از این قاعده ،بهعنوان نمونه ،در آموزههای اسالمی بهوفور میتوان یافت .در قرآن کریم
و روایات معصومین(ع) دو اصل ارزشی «تالزم اخالق و قدرت» و «اصالت دادن به مهار
درونی قدرت» فراواناند :عدالتمحوری ،رعایت عطوفت ،نفی خشونت و شدت در کاربرد
قدرت ،دوری از ظلم و فساد ،گذشت از خطاکاران و تخلق حاکمان حکومت اسالمی به
اخالق و( ...لکزایی ،1381 ،ص )105و این چیزی نیست که صرفاً در دین اسالم و یا سایر
ادیان مورد بحث قرار گرفته باشد .کانت معتقد است که من مرجعیت تام دارد و مرجعیت
کسی یا چیزی را بر خود نمیپذیرد ،قانونی را گردن نمیگذارد ،اال آنکه خود وضع کرده
باشد؛ و قانون کلی مورد وثوق ،پذیرش پذیرههای عقلی در خیر عمومی و منفعت جمعی
است که بهنوبه خود منتج از قوانین کلی اخالقی است .در واقع ما ملتزم به یک جامعة سیاسی
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یک امر ،افراد به تأثیرات آن امر بر فرد عامل و نیز تأثیرات آن بر دیگران توجه میکنند (نیگل،

اخالقی هستیم .وی حتی آزادی انسان را ملتزم به این قانون کلی میداند و معتقد است که
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آزادی همان امکان انجام تکالیف است که آن را آزادی از جنس فضیلت میداند (کاپلستون،
 ،1388ج ،6صص.)379-376
همچنین هابرماس با رد فلسفههای مطلقاندیش اخالقی ،بحث میکند که در «زندگی
هر روزه ،اخالق یکسره بینیاز است از فلسفه .توجیه ،انکار مشروعیت و ...از ضرورتهای
پراگماتیک زندگی هر روزه به دست میآید ،نه از قاعدههای جاودانی اخالق .او با انکار اقتدار
فلسفه در گسترة اخالق ،آن را به زندگی هر روزه ،کنش متقابل و زیست جهان مرتبط میکند
(پستمن)1326 ،؛ بنابراین ازآنجاکه غایت رعایت اخالق فردی و سیاست اخالقی و اخالق
جمعی ،هر دو کمال و سعادت فرد یا جامعه است ،روش سیاسی با مراعات اموری همچون
اخالق زمامداران و کارگزاران سیاسی و روش رسیدن به قدرت سیاسی و حفظ آن ،به رعایت
حقوق مردم و اجتناب از ستم منجر میشود (رنجبر ،1381 ،ص .)15در عین اینکه مردم خود
با عمل به قواعد اخالقی از الزام حکومت برای کاربرد زور میکاهند .البته برخی اوقات مفهوم
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«درست و نادرست» با مفهوم «مخالف و موافق قانون» اشتباه گرفته میشود .این دو مفهوم
کامالً از هم متفاوتاند؛ ممکن است قوانینی وجود داشته باشد که چیزی که نادرست نیست
را ممنوع سازد و یا امری نادرست را الزام کند .وقتی ما قادریم ساختارهایی را مثل آنچه گفته
شد ،در ذهن خود بسازیم و بفهمیم معلوم میشود که ایدههای درستی ،متفاوت از ایدههای
قانونی هستند؛ زیرا ما بهواسطة ایدههای درستی میتوانیم قوانین را نیز ارزیابی نماییم (نیگل،
 ،1329ص .)404ولی این ارزیابی ما مانع از قبول قانون نمیشود؛ زیرا با پذیرش زیست
جمعی و اینکه سیاست بهعنوان تضمین بقای این زیست جمعی موجودیت دارد ،بهناچار
اجرای قانون را بهعنوان قاعدهای اخالقی خواهیم پذیرفت.
هرچند تذکر این نکته ضروری است که اخالقی ساختن قوانین و مقررات جامعه
شمشیری دولبه است و ضمن تأکید بر فواید بسیاری که از کاهش جرم و جنایت تا کاهش
هزینههای دولت به دنبال دارد ،از این بیم و هراس نیز نباید غافل شد که رژیمهای توتالیتر
ممکن است با سوءاستفاده از اخالق ،به نیرو و سائقی درونی برای دوام ساختار استبدادی
خویش دست یابند .اخالق راستین بر آزادی استوار است و بایسته است تالش برای اخالقی
ساختن قوانین و مقررات در جامعهای که واجد بنیادهای آزادی راستین است ،صورت پذیرد.

جمعبندي
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آنچه در اینجا مطرح شد ،تالش برای حل قطعی مسئلة خأل میان حکومت و جامعه یا ارائه
راهکاری نهایی برای حذف فاصله میان این دو نبود بلکه سعی بر آن بود تا بر ظرفیت بالقوهای
تأکید شود که فطرتاً در نهاد تمام انسانها وجود دارد .پذیرش اخالق و سیاست بهعنوان دو
مقولهای که بهموازات هم در زیست فردی و جمعی بشر و چگونگی زندگی وی در این دو
عرصه تأثیر به سزایی دارد موجب میشود تا بهگونهای به آنها نگاه شود که بتوان این دو را
نه بهعنوان عنصرهایی جداگانه بلکه بهعنوان مفاهیمی اجتماعی که در پیوندی تنگاتنگ با هم
هستند ،شناسایی کرد .در این حالت پیش از آنکه بحث تقدم یکی بر دیگری مطرح شود،
آنها بهصورت مکملهایی برای هم شناخته خواهند شد که هرکدام در بهبود دیگری تأثیر
بهسزایی خواهند داشت .اخالق بهصورت سیاستی درونیشده« ،من» را در قبال «غیر»ی که
به رسمیت شناخته شده است ،مسئول خواهد کرد .این مسئولیت سبب احترام به آنچه خواهد
شد که برای زیست جمعی ارزشمند است و شانههای حکومت را از کاربرد ابزارهای قهرآمیز
برای وادار کردن فرد به پذیرش مسئولیتپذیری تا حد زیادی سبک خواهد کرد .از دیگر
سو ،سیاست و حکومت بهعنوان متولی جامعه باید سعی در نهادینه کردن هر چه بیشتر این
اصل در نهاد افراد جامعه داشته باشد .اینکه چگونه این امر ممکن است ،مسئلهای است که
علمای علم اخالق و کارشناسان جامعهشناس باید بدان پاسخ گویند ،ولی این مسلم به نظر
میرسد که حکومت در صورت پذیرش چنین وظیفهای میتواند سیاست را بهعنوان مکملی
برای اخالق مطرح کند .هرچند نمیتوان مدعی بود که تمام انسانها به این ندای درونی
گوش فرا میدهند ،اما میتوان امید داشت که با تأکید هرچه بیشتر بر اخالق و آنچه که بر
آمده از فطرت انسانی است ،افراد بیشتری را برای گوش فرادادن به آن ترغیب کرد.
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 .1برای توصیف دقیقی از نگاه سوژهای و ابژهای به دیگری رک .بوبر ( .)1380مارتین بوبر در
کتاب من و تو به نسبتهای گوناگون «من و تو» توجه کرده است .در دید بوبر انسان با دو
موضع و ایستار به جهان نگاه میکند .در واقع از ابتدا ذهن و ذهنیت انسان به دیگری یا غیر
نشانه دارد که این نشانهروی دو شکل من-آن ( )I-Itو من -تو ( )I-Youمیتواند باشد.
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مشکالت بینالمللی مانند فجایع زیستمحیطی را به لیبرالیسم و فردگرایی آن نسبت
میدهد .این مقاله سرفصلهای کلیدی نگرش هنجاری جامعهگرایان را ،با تمرکز بر اندیشة
مکاینتایر ،سندل و تیلور ،بررسی مینماید .نتیجة بررسی آن است که جامعهگرایان با نقد
مبانی فلسفی لیبرالیسم ،جامعه را محور قرار میدهند .آنها در برابر ارزشهای لیبرالی،
هنجارهایی را تجویز میکنند که با دو صفت فضیلتمحوری و جامعهمحوری متمایز
میشوند .در دیدگاه آنان ،جامعه و پیوندهای اجتماعی دارای ارزش ذاتی بوده و هویت
شخص را میسازند ،لذا نگاه ابزاری به آنها نافی ارزش حقیقیشان است .از دید ایشان،
ارزشها و هنجارها اساساً بنیادی اجتماعی دارند و تلقی آنها بهعنوان خواستههای فردی
بهمثابه مخدوش ساختن ماهیت جمعیشان است .این مکتب بر جایگاه ویژة خیرها در
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«جامعهگرایی» 1اساساً واکنشی در برابر نابهنجاریهای اخالقی جوامع غربی معاصر بود؛
جوامعی که دچار از همگسیختگی اجتماعی ،فروپاشی خانوادهها ،افزایش اعتیاد ،تشدید
شکاف طبقاتی و بیتفاوتی سیاسی شده بودند .جامعهگرایان ریشة این نابهنجاریها را در
نگرش حاکم بر جوامع مدرن که عمدتاً در قالب قرائتهای مختلف لیبرالیسم نمود پیدا
میکند ،جستوجو میکردند و آن را آماج انتقادات خود قرار میدادند .بسیاری نگارش کتاب
در پی فضیلت توسط السدیر مکاینتایر در سال  1981را سرآغاز جامعهگرایی بهعنوان یک
مکتب فکری میدانند؛ اما این مایکل سندل بود که با کاربست عنوان جامعهگرایی در آثارش،
ازجمله کتاب لیبرالیسم و منتقدان آن ( )1984رسماً موجودیت این مکتب را اعالم کرد و آن
را از سایر منتقدان لیبرالیسم متمایز ساخت .چارلز تیلور و مایکل ولزر 7دو دانشمند دیگری
هستند که به جامعهگرایی منتسب شدهاند .جامعهگرایان با دیگر منتقدان لیبرالیسم مانند
کمونیسم این تفاوت را دارند که صرفاً به پیامدهای اقتصادی لیبرالیسم یا آموزههای سیاسی
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آن نمیپردازند .آنها به نقد عمیقتر مبانی فلسفی و معرفتشناختی لیبرالیسم مبادرت
میورزند (حسینی بهشتی ،1380 ،ص .)51این مکتب جامعه 3را در کانون نظریهپردازی
سیاسی جای میدهد (نعمتی ،1390 ،ص.)12
چنانکه اشاره شد نقطة شروع و نیز کانون نهایی توجه جامعهگرایان ،مباحث هنجاری
و اخالقی ،و نقدی است که در این زمینه بر جوامع لیبرال دارند .در حوزة مباحث هنجاری،
جامعهگرایی حاوی نوعی از فلسفة اخالق است که فضیلت 4و خیر 5را سنگ بنا قرار میدهد؛
البته فضیلتی که محصول جامعه و فرهنگی خاص است .این مکتب بر نقش جامعه و حکومت
در تدوین و تحقق خیرات تأکید میورزد .در باب اندیشة جامعهگرایان مجموعهای غنی از
آثار فارسی به رشته تحریر درآمده است ،اما وجه هنجاری این مکتب کمتر به تفکیک و
بهصورت متمرکز مورد بحث واقع شده است .در این مقاله به بررسی محورهای کلیدی
نگرش هنجاری جامعهگرایان ،با تمرکز بر اندیشة مکاینتایر ،سندل و تیلور ،پرداخته خواهد
شد .ترتیب بحث بدین گونه است که ذیل هر محور موضوعی ،نظرات همه یا برخی از
جامعهگرایان مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 .5ارزش ذاتی جامعه
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محوریترین موضوع در مباحث هنجاری جامعهگرایان ،ارزش ذاتی جامعه است .به اعتقاد
ایشان ،جامعه سوای ارزش تکتک افرادی که سازندة آن هستند ،ارزشمند است .جامعهگرایان
این دیدگاه را در برابر آنچه نگاه ابزاری لیبرالیسم به جامعه میخوانند ،مطرح میسازند .به
باور ایشان ،لیبرالها به افراد دیگر ،جامعه ،دولت و در کل به محیط پیرامون به دید ابزاری
مینگرند .فرد سودگرای مدرن ،طبیعت و حتی سایر انسانها را ابزاری برای کسب منفعت
فردی خود میپندارد .ازهمگسیختن خانوادهها ،بیاعتنایی نسبت به سرنوشت دیگران و فجایع
زیستمحیطی محصول این نگرشاند .این دید لیبرالی و آثار سوء آن بر همبستگی اجتماعی
سبب شده تا گرایش و انگیزه به مشارکت سیاسی در این جوامع تضعیف شود .جامعهگرایان
برای تبیین ارزشمندی ذاتی جامعه دالیل گوناگونی را ارائه میکنند.
 .5-5سندل و اجتماعی بودن خیرهاي اخالقی

بهعنوان یک جامعهگرا ،مایکل سندل پیوندهای اجتماعی را بنیادهای سازنده هویت آدمی
میداند ()Pickett, 1982, p.249؛ پیوندهایی که در نتیجة پایبندی به مفهوم مشترکی از خیر
میکند .سندل معتقد است آنچه افراد بهعنوان خیر و غایت میشناسند ،خاستگاه اجتماعی
دارد .خیرها صرفاً گزینههای دلبخواهی یک سوژة انتخابگر نیستند ،بلکه ریشه در
ساختارهای اجتماعی دارند .گذشته از این ،ما با این خیرها ،هویت اجتماعی و بیناالذهانی
خود را پیدا میکنیم؛ هویتی که در ارتباط با افراد پیرامون و وابسته به خیرها تعریف میشود
(مالهال و سوئیفت ،1385 ،ص .)52در نتیجه ،سندل برخالف مکتب لیبرال وظیفهگرایی ،خیر
را امری محصور در حوزة خصوصی نمیداند .خیرها سرشت اجتماعی دارند و به تثبیت
جامعه نیز کمک میکنند.
سندل ،جان راولز 6را  -بهعنوان نمایندة لیبرالیسم وظیفهگرا  -بدان متهم میکند که فرد
ترسیمشده در اندیشة او نگاهی ابزاری نسبت به جامعه و دیگران دارد .شاید انتساب نگاه
ابزاری به راولز که اساساً نظریة عدالتش را در برابر فایدهگرایی و نگاه سود و زیانی آن ترسیم
کرده (واعظی ،1383 ،ص ،)52عجیب به نظر برسد؛ اما سندل ادعا میکند در بطن نظریات

جامعهگرايی و اجتماعی بودن فضیلت

ایجاد میشود .وی ضمن نقد فردگرایی غیراجتماعی لیبرالی ،به رابطة اجتماع و خیر اشاره

این دانشمند لیبرال ،نوعی ابزارانگاری وجود دارد .از نظر او ،راولز در وضع اولیه ،افراد را
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موجوداتی عاقل و منفعتاندیش به تصویر کشیده است ،افرادی که به عقل ابزاری مجهز
هستند و میتوانند برای اهداف خود از راههای عملیاتیتر و موفقیتآمیزتر بهره بگیرند
(افضلی ،1385 ،ص.)33
نمونة دیگری که سندل آن را شاهدی بر نگاه ابزاری راولز قلمداد کرده است ،مربوط
به «اصل تفاوت» 2در نظریة عدالت اوست .راولز استعدادها و مواهب را داراییهای تصادفی
و شانسی توصیف میکند؛ از همین رو و برای بهبود وضع طبقات فرودست ،سود آن
مواهب و استعدادها را میان جامعه به اشتراک میگذارد .سندل میگوید این امر به معنی آن
است که افرادی که سود مواهبشان تقسیم شده است ،به ابزاری برای دیگران تبدیل میشوند
(.)Sandel, 1984, p.89
 .2-5السدير مکاينتاير و جامعهگرايی ارسطويی در تدوين اخالق

مکاینتایر ،چنانکه در قسمتهای بعد خواهیم دید فرهنگ لیبرالی را به عاطفهگرایی 8متهم
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

میکند .در همین راستا ،او خودمحوری عاطفهگرایان در اخالقسازی و حذف نقش جامعه
در این زمینه را مورد انتقاد قرار میدهد .عاطفهگرایی تمایالت و ترجیحات فردی را،
صرفنظر از پیوندهای انسان با اجتماع ،در کانون توجه خود قرار میدهد (علویپور،1388 ،
ص .)77این میزان از تکیه بر فرد و نادیده گرفتن نقش اجتماع نمیتواند مورد تأیید
سرسختترین جامعهگرایان یعنی السدیر مکاینتایر باشد .عاطفهگرایی برابر با «طرد اخالق
سنتی و ادبار از ویژگیهای جمعی و نادیده گرفتن نقش اجتماعی و اقبال به فرد بهعنوان
محور مباحث اخالقی» است (شهریاری ،1385 ،صص ،)761-760در مقابل ،مکاینتایر از
طرحی دفاع میکند که در آن فرد نمیتواند فضیلتهایی را به نحو انتزاعی ،دلبخواهی و بدون
معیارهای جمعی ترسیم کند .راه در امان ماندن از عاطفهگروی ،شرکت جستن در طرحهای
مشترک و قبول مالکهایی است که به لحاظ جمعی و تاریخی معین شدهاند (مالهال و
سوئیفت ،1385 ،ص .)101شاید به لحاظ اهمیت همین طرحهای مشترک و جمعی برای
مکاینتایر است که عاطفهگرایی را نوعی بیهویتی میداند (شهریاری ،1385 ،ص .)767امر
دیگری که اجتماعی بودن خیرها در نظر مکاینتایر را نمایش میدهد تبیین او از مفهوم سنت

است .منظور وی از سنت شیوهای از تلقّی از خیر و عمل کردن به آن است که در مسیر تاریخ
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شکل گرفته و به دست افراد معاصر در یک جامعه رسیده است.
چنانچه در بخشهای پیش رو خواهیم گفت ،مکاینتایر در این زمینه از ارسطو الهام
پذیرفته است .او در پیروی از سنت ارسطو معتقد به تدوین جمعی فضایل و تبعیت فرد از
فضیلتهای جمعی است (واعظی ،1382 ،ص .)13از نظر ارسطو ،تنها در چارچوب دولت
شهر است که فضیلت و عقالنیت شکوفا میشود .همچنین عدالت بهعنوان یکی از مهمترین
فضایل ارسطویی (قربانی ،1382 ،ص ،)68تنها در همین بستر اجتماعی به دست میآید.
مختصر آنکه انسان خارج از دولتشهر و دورافتاده از آن ،در حد یک حیوان وحشی تنزل
مییابد .تأکید ارسطو بر اهمیت اجتماع سیاسی ،خود میراث سنت هومری است که انسان
بدون جامعه را ناتوان از انجام کارکرد ویژة خود میداند (ساطع ،1388 ،ص .)100ارسطو
حتی برای دوستی که امری فردی و مربوط به حوزة خصوصی است معنایی اجتماعی قائل
شده است :رابطهای که بر مبنای درک مشترک از خیر در جامعة سیاسی و تالش مشترک
برای دستیابی به آن شکل میگیرد (مکاینتایر ،1390 ،ص .)768در پایان میتوان از قول
مکاینتایر اینگونه بیان کرد که برای ارسطو پژوهش اخالقی جزئی از دانش سیاست است؛

 .9-5تیلور و عرفهاي اجتماعی بیانگر خیر

تیلور معتقد است داوری اخالقی ،ویژگی انسانهاست .ما انسانها موجوداتی هستیم که
قادریم قضاوتهای اخالقی انجام دهیم .در اندیشة وی «ما مجهز به ترجیحات ارزشی و
توانایی ساماندهی قضاوت اخالقی  ...به دنیا نیامدهایم ،بلکه چنین ارزیابیهایی را از فرهنگمان
میگیریم» (ادگار ،1384 ،ص .)342روشن است فرهنگ پدیدهای اجتماعی است و در حوزة
خصوصی شکل نمیگیرد .نتیجه آنکه از نظرگاه این فیلسوف کانادایی ،اخالق در بستر جامعه
شکل میگیرد و امری فطری نیست .ما همة آنچه را که دارای ارزش و بااهمیت میدانیم از
بطن عرفهای اجتماعی دریافت میکنیم .تیلور با تکیه کردن بر خیری که در جامعه شکل
گرفته ،در برابر فالسفة حقمحور قرار میگیرد .او همصدا با هگل معتقد است اخالق آنگاه
عینی است که فرد بهعنوان عضوی از جامعه و در قبال آن به وظایف اخالقی خود عمل کند.

جامعهگرايی و اجتماعی بودن فضیلت

چراکه صحیح و سقیم اخالقی محصول اجتماع است (شهریاری ،1385 ،صص.)102-106

به اعتقاد تیلور ،در نگرشهای ذرهگرا ،فرد از درک اخالقیات ناتوان میماند .او اتهام وارده بر
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هگل مبنی بر تسلیم کردن ارادة افراد به جامعه را برداشتی مبتذل از اندیشة فیلسوف آلمانی
میداند .تیلور میگوید قواعد اخالقی اجتماعی آنچنان نیستند که به فرد اجازة دخالت در
شکلگیریشان را ندهند ،بلکه آنها در فرآیند بحث و گفتوگو در شکلدهی به آن قواعد
سهیماند (محمودیان ،1329 ،ص .)73منظور متناقض نمای هگل آن است که «زندگی مشترک
و همگانی که مبنای تعهد اخالقی  ...من است قبالً وجود دارد و به خاطر همین تداوم است
که من تعهداتی دارم و انجام این تعهدات توسط من سبب نگهداری و حفظ و تداوم آن
[زندگی همگانی] میگردد» (ساندل ،1324 ،ص.)796
تیلور معتقد است نظم سنتی که در جامعة ماقبل مدرن حاکم بود به محیط پیرامون هر
فرد ،همچون خود او ساختار و جایگاهی مقدس بخشیده بود .فروپاشی این نظم سبب پیدایی
این باور شد که تنظیمات اجتماعی و همینطور مخلوقات پیرامون ما دیگر برساختة ارادة
پروردگار تلقی نشوند .مدرنیته شرایطی ایجاد کرده که نظم در هم شکستة پیرامون میتواند

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

از نو طراحی شود و انسان را به نتایج دلخواهی همچون شادی و رفاه برساند .از دست رفتن
معنای مخلوقات پیرامون پس از زدوده شدن جایگاهشان در زنجیرة هستی ،زمینة استفادة
ابزاری از آنها را فراهم کرد .اینچنین بود که به نظر تیلور یکی از معضلهای مدرنتیه با
عنوان عقل ابزاری با وصف پیشگفته پدید آمد .با وجود دستاوردهای تحسینبرانگیز دید
مدرن نسبت به طبیعت ،همواره این تهدید وجود داشته که حیطة این نگاه ابزاری گسترش
یابد و همه ابعاد زندگی را به تصرف آورد .این امر برای غایاتی که باید به زندگی ما جهت
ببخشند ،خطر محسوب میشود؛ چراکه غایت زندگی ،تحتالشعاع تالش برای حداکثرسازی
سود فردی قرار خواهد گرفت (تیلور ،1384 ،ص.)9
در همین راستا ،تیلور معتقد است دولت نیز به ابزاری دیگر برای فرد مدرن بدل شده
است .چراکه دیگر تجسم نظم کیهانی که پیشازاین مورد پذیرش بود ،تلقی نمیشود .در
دوران جدید ،جامعه از دیدگاه سیاسی مشروعیت خود را از راه شناخته شدن بهعنوان محلی
برای برآوردن نیازهای فرد به دست میآورد و دیگر جایی برای اسطورهها وجود ندارد.
نمایندة آشکار این طرز تلقی ،همان فایدهگرایی است (ساندل ،1324 ،صص.)370-379

بر همین اساس است که جامعهگرایان سرسختانه از ایدة اصالت خیر اجتماعی دفاع
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کرده و برای آن پشتوانههای نظری همچون نظریات هگل و حتی دیرینهتر از آن در یونان
باستان (مانند فلسفة ارسطو) را نیز فراهم میآورند .از نظر آنها خیر تنها در بستر اجتماع
است که تکوین مییابد و کارکرد خود را عملی میسازد .از همینجا میتوان به محور دیگری
از نگرش هنجاری جامعهگرایی یعنی دفاع از پیوند سیاست و اخالق رسید.
 .2دولت اخالقی؛ پیگیري اهداف اخالقی در حوزه عمومی

جامعهگرایان تحقق رشتهای از اهداف اخالقی را مستلزم مداخلة دولت دانسته و بر همین
اساس ،پیگیری اهداف اخالقی را در حوزه عمومی مجاز میشمرند .این اندیشه در برابر ایدة
لیبرالی دولت بیطرف مطرح میشود .در لیبرالیسم جامعهای مطلوب است که افرادش
خیرهای متکثر مدنظر خود را پی میگیرند؛ اما اصولی که جامعه بر اساس آن اداره میشود،
نباید مبتنی بر برداشت خاصی از خیر باشد ( .)Pickett, 1982, p.244به اعتقاد سندل در این
مکتب ،خیرها از حوزة خصوصی فراتر نمیروند .این ایده ،مبتنی بر نظریات کانت مبنی بر
وسیله نشدن فرد برای برداشتهای دیگران از خیر است .در حقیقت ،جامعة لیبرالی صرفاً
مفهومی از خیر عاری سازد .در دیدگاه راولز ،افراد در وضع اولیه به دولت بیطرف رأی
میدهند (افضلی ،1385 ،ص .)34در مقابل ،دولت جامعهگرا به مردم اجازه میدهد اهداف و
ارزشهایشان را که در اجتماع شکل میگیرد ،در اجتماع نیز به پیش ببرند .این دولت عرصة
اجتماع را برای آموزشهای فرهنگی مساعد مینماید .البته جامعهگرایان از خطراتی همچون
بروز دولت تمامیتخواه نیز غفلت نکردهاند .از همین رو معتقدند دولتها باید در را به روی
ورود برداشتهای متفاوت و متکثر مردم و جوامع مختلف مستقر در یک کشور بگشایند.
 .5-2مايكل سندل و استقبال از ورود خیرها به حوزۀ عمومی

سندل در نقد بیرون راندن خیرها از حوزة عمومی ،آن را با ایدة لیبرالی «خود غیرمقید» و جدا
از غایات مرتبط میداند؛ ایدهای که بر اساس آن ،هویت فرد توسط خیرها و غایات شکل
نمیگیرد .به همین ترتیب ،جامعة وظیفهگرا و نسخة راولزی آن نیز مستقل از خیرات پدید

جامعهگرايی و اجتماعی بودن فضیلت

زمینه را برای پیگیری خیرهای شخصی فراهم میکند و خود تالش دارد تا دولت را از هر

میآید .این امری است که مانند خود غیرمقید مورد انتقاد سندل قرار گرفته است (واعظی،
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 ،1382ص .)16سندل مخالف عاری کردن حوزة عمومی از باورهای اخالقی و مذهبی است؛
زیرا این امر سبب غفلت از واقعی و حقیقی بودن باورهای یادشده گشته و نیز موجب میشود
که نوعی اخالقگرایی طبیعی جایگزین آن شود (نعمتی وروجنی ،1388 ،ص.)18
سندل در پیروی از سنت ارسطویی به این امر باور دارد که اساساً فلسفة تکوین اجتماع
سیاسی ،پرورش افراد و ایجاد زندگی نیک است ( .)Roochnick, 2011, p.1411وی میگوید:
«اگر سیاست خوب پیش برود خیری را در جمع میشناسیم که بهتنهایی قادر به شناخت آن
نیستیم» (ساندل ،1324 ،ص .)791اگر کانت پیگیری عمومی خیر را وهن آزادی فردی و
توان انتخاب انسان میدانست ،سندل بهعکس معتقد است این اقدام ،اثرات سازنده و مثبتی
دارد .این فیلسوف جامعهگرا میخواهد با کاستن از تأکید افراطی بر مسئلة آزادی و حق
فردی ،توجه جامعة معاصر را به کیفیت زندگی اخالقی جلب کند .او بیان میدارد دغدغة
زندگی نیک باید همواره در روند طرحریزی نحوة عملکرد جامعه مدنظر قرار گیرد ( Lenard,

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

 .)2004به باور سندل ،سیاست لیبرال و مدرن  -که تنها معطوف به افزایش رشد اقتصادی و
فردگرایی است  -دچار خالئی شده که تنها بازگشت به اخالقیات آن را پر میکند .بهطور
خالصه ،مایکل سندل فرآیند اخالقیسازی سیاست را در دستور کار حیات علمی خود قرار
داده است (نعمتی ،1390 ،ص .)12او معتقد است که «حکومت صحنة مناسب تدوین
بینشهای ما از خیر است و چون الزمة این بینشها بررسی و تحقیق همگانی و مشترک
است ،شناخت این بینشها و تعقیب آنها توسط افراد منزوی از یکدیگر ممکن نیست»
(کیملیکا ،1326 ،ص)178؛
برای مثال ،او بیان میکند که احتمال ایجاد ممنوعیت برای مسائل غیراخالقی همچون
هرزهنگاری ،از سوی جامعهگرایان  -نسبت به لیبرالها « -بیشتر» است .بااینحال ،نباید او را
از این جهت چندان دور از لیبرالها تصور کرد ،بهنحوی که صرفاً از یک سیاست فرهنگی
سختگیرانه حمایت کند .او با پذیرش وجود نگرانی در مورد عدم تساهل از سوی سیاست
جامعهگرایانه ،معتقد است چنانچه جامعهای ریشهها و سنتهای باثبات داشته باشد ،نسبت
به اقلیتهای برخوردار از ارزشها و فرهنگ متفاوت تعصب نمیورزند 9.او پیشنهاد میکند
برای پدید آمدن چنین جوامعی ،سنت جمهوریخواهی مدنی را که بهطور بالقوه و ضمنی در

بافت فرهنگی جامعة غرب وجود دارد فعال کنیم (مالهال و سوئیفت ،1385 ،صص-745
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 .)746او همچنین خواهان احیای وفاداریهای محلی است .از نظر او ،مردم نسبت به چنین
اجتماعاتی بیش از نوع جهانشمول و بیحدومرز آن پایبندی نشان میدهند

( Roochnick,

 .)2011, pp. 1405-1406با این اقدام ،جامعة مورد نظر سندل ،یعنی اجتماعی ثبات یافته و
متساهل پدید میآید.
از این جهت دیدگاه سندل در مورد سیاست مطلوبش  -جمهوریخواهی مدنی  -را
متضمن آزادی مثبت خواندهاند .در برابر ایدة لیبرالی آزادی منفی که محدودة آزادی فردی را
حفظ میکند ،سندل شهروندانی را ترسیم مینماید که در یک برداشت مشترک از خیر سهیم
هستند .آنها تنها به پیگیری منافع فردی نمیپردازند ( ،)Pickett, 1982, p.255بلکه در مسیر
تحقق این خیر مشترک در حوزة عمومی اجتماع و از طریق سیاست نیز گام برمیدارند.
 .2-2السدير مکاينتاير و پیگیري خیرات مشترک در اجتماعات سیاسی

مکاینتایر از حضور فضایل در زندگی عمومی و نقش دولت در پیشبرد آنها حمایت میکند.
وی از فضیلتی با نام فضیلت عینی و حقیقی یاد میکند که در بستر اجتماع شکل گرفته باشد
عمل برای فرد تبدیل میشود .خیری که به طریق فردی و دور از اجتماع توسط فرد ترسیم
شود چیزی بیش از حس و عاطفه نبوده و غیرعینی است.
اصوالً مکاینتایر از مدینة فاضلة ارسطویی که در آن انسانهای آراسته به فضایل نقش
مربی را دارند و به تربیت سایرین میپردازند (شهریاری ،1385 ،ص ،)110حمایت مینماید.
این دانشمند جامعهگرا بهتبع این برداشت از مدینة فاضله معتقد است جامعه باید در یک نظم
طبقاتی به دو دستة مربی و شاگرد تقسیم شود (شهریاری ،1385 ،ص .)118همین اندیشههای
جامعهگرایانة او در باب فضایل است که سبب میشود از ایدة دولت بیطرف حمایت نکند.
در عوض ،او خواهان پیوند هر چه بیشتر اخالقیات با سیاست است و مدل «دولتشهر»
ارسطویی را ،البته با برخی اصالحات ،مطلوب میشمارد .همچنانکه هر اجتماعی در پی
کسب یک خیر است ،دولتشهر بهعنوان اجتماع برتر نیز در پی خیر برتر میباشد؛ دولتشهر
محلی است برای انسان ذاتاً سیاسی تا به نوع خاصی از خیر دست یابد (شهریاری،1385 ،

جامعهگرايی و اجتماعی بودن فضیلت

(واعظی ،1382 ،ص ،)13در روند زمان و در یک اجتماع خاص شکل میگیرد و به مبنای

صص .)102-106او درعینحال معتقد است مضرات ورود خیرات به حوزة اجتماعی و
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سیاسی در «دولت -ملت»های معاصر غربی (که در مقیاسی بسیار وسیعتر از دولتشهرهای
مورد نظر ارسطو اعمال حاکمیت میکنند) ،بیش از فواید آن است؛ مضراتی همچون پیدایی
دولتهای تمامیتخواه که بهطور عینی نیز در دورهای از تاریخ اروپا ظهور یافتند .در همین
راستا ،او به لیبرالها در جهت بیرون راندن فضایل از حوزة عمومی دولت -ملتها حق
میدهد و از پیگیری خیرات مشترک در اجتماعاتی کوچکتر از این سطح حمایت میکند
(مالهال و سوئیفت ،1385 ،صص.)175-177
 .9-2چارلز تیلور و تجويز ورود فرهنگهاي متفاوت به حوزۀ عمومی

به نظر تیلور سرزندگی و حیات فرهنگی مستلزم سیاستی فرهنگی است .به اعتقاد وی بقای
فرهنگی ،شرایطی را ایجاب میکند که در آن خیرهای عمومی باید توسط دولت پیگیری
شوند ( .)Taghavi, 2010, p.56منظور تیلور از بقای فرهنگی ،تضمین شرایطی است که در آن
صاحبان فرهنگ و زبانی خاص و همچنین آیندگان آنها بتوانند فرهنگشان را تداوم بخشند
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

(حسینی بهشتی ،1380 ،ص .)170از این جهت او در برابر لیبرالیسم رویهگرا 10قرار میگیرد
و نسخهای از لیبرالیسم را ارائه میدهد که در آن پیشبرد اهداف جمعی چون فرهنگ مورد
اجتناب قرار نمیگیرد.
چنانکه برمیآید ،حاصل این رویکرد به سیاست ،دور شدن از سکوالریسم بوده است.
چنانچه فرهنگ را دربردارندة دین نیز در نظر بگیریم ،نتیجه این است که نظریة وی پیگیری
خیرات برخاسته از دین را نیز تجویز میکند .البته او تأکید میورزد که منظورش از پیگیری
خیر عمومی توسط دولتها ،ترویج شرایطی نیست که در آن اجبار پشتوانة خیر قرار گیرد.
او میگوید« :ما هرگز نباید هزینههای معنوی اشکال متنوع همنوا شدن اجباری را از یاد ببریم:
ریا ،تحمیق معنوی ،طغیان درونی علیه انجیل ،اختالل ایمان و قدرت و »...

( Taylor, 2003,

)p.114؛ اما این خطرات او را از تعقیب ایدة هگلی دولت ارزشمدار بازنمیدارد .تیلور حتی
معتقد است یک فرهنگ لیبرال هم نیازمند دولتی است که ادامة حیاتش را تضمین کند (حسینی
بهشتی ،1380 ،ص .)174او برای تضمین حقوق فرهنگهای حاشیهای که باورهایشان از
حمایت دولت برخوردار نمیشود ،سازوکار «حقوق بنیادین» را پیش میکشد .حکومت مبلغ

خیر عمومی ،باید حدومرز حقوق بنیادین سایرین را رعایت کند؛ اما او برای تعیین این حقوق،
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معیاری ارائه نمیکند و تنها از مواردی چون حق حیات و حق بیان برای مثال یاد میکند.
نکته اینجاست که شاید آن گروههای حاشیهای ،همین حقوق بنیادین را نیز پذیرا نباشند
(تقوی ،1383 ،صص.)149-148
فراتر از این ،تیلور با فراخواندن جامعة معاصر برای به رسمیت شناختن 11فرهنگهای
متفاوت ،زمینه را برای ورود فرهنگها و نظرات متمایز آنها در مورد خیر به حوزة عمومی
فراهم میکند« .سیاست تمایز» وی در جدایی از روش لیبرالیسم رایج ،مخالف برخورد یکسان
با گروههای متفاوت فرهنگی است .در جامعة لیبرالی مطلوب وی ،امکان پیگیری هدفهای
جمعی برای فرهنگهای مختلف وجود دارد (تقوی ،1383 ،ص .)144چارلز تیلور
شکلگیری هویت فردی را از طریق گفتوگو میسر میداند؛ فرآیندی که در آن افراد
موظفاند ضمن کسب هویت خود ،امور ارزشمند در شخصیت سایرین را نیز به رسمیت
بشناسند .این امر وظیفهای اجتماعی است .تیلور بر مبنای اهمیت حیاتی به رسمیت شناخته
شدن در تکوین هویت فردی به ایدة «سیاست تمایز» یا «سیاست به رسمیت شناختن
تفاوتهای فرهنگی» میرسد ،چراکه شناسایی فرد مستلزم به رسمیت شناختن فرهنگی است
بر شأن برابر افراد تأکید میکند (رایک ،1384 ،ص .)381البته او این برابری را با در نظر
گرفتن تمایزها همراه میدارد .میتوان گفت وی در پی بیان این مطلب است که شناسایی
برابر افراد زمانی میسر است که به تفاوتها و تمایزات آنها احترام بگذاریم .از نظر تیلور،
همة فرهنگهای ماندگار بشری هرچند متمایزند ،اما ارزشمند هستند؛ زیرا به نوبة خود سهمی
در تحرک جوامع داشتهاند (هادوی ،1386 ،ص.)146
 .9اولويت بخشیدن به خیر در اخالق

یکی از دغدغههای اصلی جامعهگرایان تنزل جایگاه خیرها ،فضایل و معنا در زندگی بشر
مدرن است .دلنگرانیهای ناشی از مشاهدة هرجومرج اخالقی و اخالق گریزیها در عرصة
خانواده و اجتماع ،جامعهگرایان را برانگیخته است تا هر یک به نحوی به آسیبشناسی این
مسئله بپردازند .اصل لیبرالی تقدم حق فرد در انتخاب بر خیر  -که در ادامه تشریح خواهد
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که او به آن معتقد است (تقوی ،1383 ،صص .)143-138از طریق سیاست شناسایی ،تیلور

شد  -عاملی است که جامعهگرایان مشترکاً آن را تضعیفکنندة نقش خیر معرفی کردهاند .در
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برابر ،آنها از ایدة تقدم خیر بر حق و اولویت فضایل دفاع میکنند.
 .5-9مايكل سندل و تقدم خیر بر حق انتخاب فردي

کانون نقد مایکل سندل بر فلسفة اخالق لیبرال ،اصل وظیفهشناسانة تقدم حق بر خیر است.
این ایده را کانت در برابر فایدهگرایی مطرح کرد و راولز در قرن معاصر آن را احیا کرد .بر
اساس آن ،حق هر فرد برای گزینش غایات و خیرها ،بر خودِ آن خیر و غایت اولویت و
برتری دارد .نقد سندل در این زمینه معطوف به نسخهای ویژه از لیبرالیسم است؛ لیبرالیسم
وظیفهگرا که شالودههایش را  -چنانکه یاد شد  -از اندیشههای کانت میگیرد (سندل،
 .)1391از نظر سندل این دیدگاه به دو معنا به تقدم حق بر خیر پایبند است.
نخست ،تقدم حق بر خیر به این معنی است که حقوق فردی نباید برای خیر
عمومی فدا شود (در این معنی این [ایده] با فایدهگرایی مخالفت میکند) و دوم
اینکه اصول عدالتی که این حقوق را تبیین میکنند ،نمیتوانند بر مبنای هیچ
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

دیدگاه خاصی از زندگی خوب استنتاج شود (در این [تبیین] این [ایده] بهطور
کل با تصورات غایتگرایانه ضدیت دارد) (.)Sandel, 1984, p.82
در اینجا مقابله با فایدهگرایی به معنای تقدم اخالقی حق بر خیر است .همچنین ضد
غایتگرایی نیز نوعی تقدم متافیزیکی به شمار میرود.
از دیدگاه سندل این اصل اخالقی ریشه در دیدگاه متافیزیکی کانت دارد؛ دیدگاهی که
توانایی انتخاب را برای انسانیت افراد امری بنیادین میشمارد .این باور اخالقی دنبالة طبیعی
دیدگاه لیبرال به فرد است که بنا بر آن شکلگیری فرد بر غایات انتخابشده توسط او مقدم
است« .صرفاً اگر خود ،مقدم بر اهدافش باشد ،حق میتواند بر خیر اولی باشد»

( Lenard,

 .)2004آدمی برخالف دیگر موجودات ،میتواند گزینش انجام دهد و خیر خود را انتخاب
کند .پس فرد و حق انتخابش بر خیرات مدنظر او  -که چیزی جز یک گزینش نیستند -
اولویت دارد .از نظر سندل ،تقدم فرد بر غایاتش متناظر با اولویت حق بر خیر است (مالهال
و سوئیفت ،1385 ،صص.)39-38

جهان وظیفهشناسی اخالقی و خود مستقلی که درون این جهان حرکت میکند،
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بر روی هم بینشی آزادیبخش را القا میکند .فاعل اخالقی که از فرمانهای فطرت
و نقشهای اجتماعی رهاست همچون یک فرمانروا و به گونة تنها تدوینکننده
معانی اخالقی تلقی میگردد .ما بهعنوان ساکنان جهانی بیهدف و غایت آزادیم
تا اصول عدالتی را بسازیم که هیچ نظامی از پیش داده آنها را محدود نمیسازد
(ساندل ،1324 ،ص.)780
برای راولز ،حق مفهومی است که راه را برای تمایز و تفاوت افراد بشر میگشاید و
خیر ،وحدتبخش ماست .ازآنجاکه در هستیشناسی وی تکثر و تمایز بر یگانگی افراد برتری
دارد ،راولز نیز در سنت تقدم حق بر خیر قرار میگیرد (.)Pickett, 1982, p.244
مایکل سندل در برابر این سنت انتخابی بودن خیرها و تأخر آنها نسبت به حق انتخاب
میایستد .وی استدالل میآورد که انتخابی و دلبخواهی بودن خیرها و غایات ،تقدم عدالت و
اهمیت اخالقی آن را  -بهعنوان خیری که مرکز توجه وظیفهگرایی است  -زیر سؤال میبرد
(ساندل ،1324 ،ص .)762درواقع سندل با این انتقاد بهنوعی در پی آن است تا ثابت کند
خیرهایی هستند که نسبت به حق انتخاب اولویت دارند .نقد دیگر سندل به نتایج عملی و
اولویت حق فردی و جدایی هستیشناسانة فرد از خیرات و غایات  -سبب فدا شدن اشکال
پراهمیت ساختارهای اجتماعی میشود؛ برای مثال ،لیبرالها قربانی شدن نقش خانواده در
ایجاد فرصتها و امکانات برای فرزندان را به بهای کسب عدالت و حمایت از حقوق افراد
میپذیرند؛ اما به نظر سندل این قربانی کردنها خطرناکتر از آن هستند که لیبرالهای
وظیفهگرا تصور میکنند .عالوه بر آن او پیشفرضهای لیبرالی مانند تقدم متافیزیکی فرد را
نیز فاقد جذابیت و انسجام الزم میداند؛ تا بدانجا که ارزش ندارد ،چنین قربانیانی در راه آن
داده شوند (مالهال و سوئیفت ،1385 ،ص.)55
سندل با نفی تقدم حق ،در پی آن است تا خیر را نسبت به حق انتخاب فرد در اولویت
قرار دهد .او جهت احیای جایگاه خیرات در تدوین اخالق ،از کارکردهای اثربخش آنها یاد
میکند و برای مثال ،معتقد است درج خیرات در هویت فرد ،او را از سردرگمی اخالقی
نجات میدهد ،به این معنی که معیاری برای گزینش اهداف ،در اختیارش میگذارد .در نظر
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اجتماعی ایدة تقدم حق بر خیر برمیگردد .به گفتة او این ایده با پیشفرض متافیزیکی  -یعنی

این فیلسوف ،فرد هنگام انتخاب اهدافش باید کیستی خود را نیز در نظر بگیرد .سندل از
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طریق پیوند زدن کیستی با خیرها ،درصدد ایجاد نوعی ثبات شخصیت برای افراد است .این
ثبات به فرد کمک میکند تا از ذهنیگرایی و انتخابهای دلبخواهانه و بیمالک دور بماند.
از این راه فرد میتواند میان اهداف اصلی و عرَضی خود دست به گزینش بزند (ساندل،
 ،1324صص.)786-785
 .2-9السدير مکاينتاير و نقد عاطفهگرايی در اخالق

مکاینتایر نیز همچون سندل معتقد است خیرها و فضایل در سنت لیبرالی اخالق جایگاه
تعیینکننده و اثربخش خویش را از دست دادهاند؛ اما او از دریچة دیگری به بحث مینگرد.
از دیدگاه وی ناکامی اصحاب روشنگری و لیبرالیسم در عقالنیسازی اخالق ،سبب بروز
پدیدهای با عنوان «عاطفهگرایی» یا مبتنی بودن اصول اخالقی و مفهوم خیر بر احساسات و
عواطف گردیده است (براتعلیپور ،1385 ،ص .)80مکاینتایر ،دیوید هیوم را نخستین فردی
میداند که عناصر عاطفهگرا را وارد حوزة اخالق کرد؛ هرچند تدوین این مکتب بهعنوان یک
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

نظریة مستقل اخالقی را به اوایل قرن بیستم منتسب میکند (شهریاری ،1385 ،ص .)727در
باور عاطفهگراها ،همة احکام ارزشی و بهویژه احکام اخالقی ،بندرت با واقعیت پیوند دارند.
ازاینرو نمیتوان با محک عقل ،درستی آنها را مورد سنجش قرار داد .به اعتقاد مکاینتایر،
خیر و فضیلتی که اینگونه وضع میشود سست ،بیپایه و غیرقابل اتکاست .در این نگرش،
مهم امیال فردی است و نه صحت آنچه اراده میشود .گزارههای اخالقی نهتنها برای ابراز
عواطف فردی به کار میروند ،بلکه فرد با این ابراز عواطف درصدد تأثیرگذاری بر دیگران
نیز هست (مکاینتایر ،1390 ،ص .)38به این معنی که هر فرد برای دستیابی به اهداف
شخصی خود ،تالش میکند تا سالیق و احساسات دیگران را مطابق میل خود درآورد و آنها
را با خود همراه کند (قربانی ،1382 ،ص .)28در نظر مکاینتایر ،این شیوه از مباحثة اخالقی،
چیزی جز استفادة ابزاری از دیگران نیست (مالهال و سوئیفت ،1385 ،ص .)86بر این مبنا
مهم نیست خیر ،ارزش و فضیلت بهراستی شامل چه چیزی میشود .آنچه اهمیت دارد این
است که چه گزارة اخالقی فرد را به مقاصد و اهدافش میرساند .این به معنی تنزل جایگاه

خیر در برابر امیال فرد است .این دانشمند جامعهگرا خودمحوری عاطفهگرایان در
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اخالقسازی و حذف نقش جامعه را مورد انتقاد قرار میدهد.
در مقابل این احساسگرایی اخالقی دنیای مدرن« ،جایگزینی که مکاینتایر ارائه میکند،
اساساً جایگزینی ارسطویی است و مفهومی را در بر میگیرد که از اخالق متجدد غایب است؛
یعنی مفهوم انسان و غایتش» (حسینی بهشتی ،1380 ،ص .)69در تحلیل مکاینتایر دلیل این
خودمحوریها و آشفتگیهای اخالقی ناشی از آن این است که فالسفة اخالق پیشینههای
تاریخی اندیشه و استدالل خود را نادیده گرفته و از آن جدا شدهاند (حسینی بهشتی،1380 ،
ص .)60اینک ،مباحث آنها چیزی جز گفتههایی بیهویت و بالاستفاده نیست .منظور السدیر
مکاینتایر از پیشینة تاریخی ،مشخصاً سنت ارسطویی اخالق است که بهنوبةخود ریشه در
جوامع آتنی (قرون  4و  5ق.م) و همچنین قرون هشتم و هفتم پیش از میالد یعنی دورة
قهرمانی مندرج در آثار هومر -شاعر باستانی -دارد (شهریاری ،1385 ،صص ،)37-31سنتی
که در آن درج غایات بهعنوان یک محور و هدف باعث استحکام آن شده است (قربانی،
 ،1382ص .)80همین استحکام و انسجام ،مکاینتایر را به فکر بازسازی این سنت برای
تدوین اخالقی فضیلتمحور انداخته است.
اندیشة مرتجعانهای را در پی میگیرد .این فیلسوف جامعهگرا در پی آن است تا مفهوم
فضیلت ارسطویی را بازشناسی کرده و مفاهیم غیرمرتبط با زندگی امروز را به کناری بگذارد
(قربانی ،1382 ،صص .)80-28در واقع پیشنهاد او پیادهسازی نسخة بهروزشدة
ارسطوگرایی است .حاصل این بازنگری ،ارائة مدلی با محوریت سه مفهومِ  .1عمل (کردار)
 .7وحدت و نظم روایی زندگی بشر و  .3سنّت اخالقی است .به باور مکاینتایر اینها سه
الیة تکامل تاریخی و منطقی فضیلت ارسطویی هستند (قربانی ،1382 ،ص29؛ شهریاری،
 ،1385صص.)394-381
منظور مکاینتایر از عمل (کردار)« 17،هر فعالیت منسجم ،معقول و پیچیدة بشری است
که با همکاری اجتماعی صورت میپذیرد و از طریق آن خیرهایی که نسبت به آن نوع فعالیت
درونی 13هستند ،تحقق مییابد .در این فرایند سعی میشود حدّ مطلوبی از کمال به دست آید
که مناسب با آن فعالیت بوده و تا حدودی نتیجة مسلّم آن است .در نتیجه ،بهطور نظاممندی

جامعهگرايی و اجتماعی بودن فضیلت

اما نباید پنداشت که او یک بازگشت کامالً محافظهکارانه به نظریات ارسطو داشته و

قدرت دستیابی انسان به کمال بیشتر شده و تصورات بشر از غایات و خیرهای مربوط
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گستردهتر میشود» (مکاینتایر ،1390 ،صص.)10-9
اگر بخواهیم با دید هنجاری به مفهوم عمل نگاه کنیم سه جنبه را میتوان مورد اشاره
قرار داد؛ نخست آنکه عمل با معیارهایی مرتبط است .دیگر اینکه در انجام آن ،پیروی از
قواعد نیز مطرح است (حسینی بهشتی ،1380 ،ص .)20همچنین دستیابی به خیرهای درونی
از طریق عمل به فضایل است که امکانپذیر میشود .نکتة دیگری که در باب وجه هنجاری
کردار میتواند مورد اشاره قرار بگیرد کارکرد آن در جلوگیری از بروز عاطفهگرایی است.
چراکه معیارهای شخصی و ذهنی عمل را رد کرده و آن را مطابق مالکهای تاریخی و جمعی
تنظیم میکند (مالهال و سوئیفت ،1385 ،ص.)101
اصطالح «روایت» به معنی مدنظر قرار دادن زندگی فرد در چارچوب روایتی است که
از تولد تا مرگ او را در برگرفته و به زندگی و اعمال او وحدت میبخشد (براتعلیپور،
 ،1385صص .)22-26مکاینتایر از مؤلفة روایت برای حل تعارض میان خیراتی که هر فرد
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در زندگی خود با آنها روبهرو میشود بهره میگیرد .تنها با استقرار حیات افراد در چارچوبی
منسجم و خطی ،روایت حیات اخالقی ما جهتدار میشود ،به این نحو که با ایجاد مفهومی
خاص از آینده  -که جمعی و مشترک است  -بر زندگی کنونی و حال فرد تأثیر میگذارد.
درواقع این آینده که چندان هم پیش بینیپذیر نبوده و در طول زمان نیز بازسازی و اصالح
میشود ،نقش غایت ارسطویی را برای مکاینتایر بازی میکند .کارکرد دیگر روایتگونه دیدن
حیات بشری ،ایجاد احساس مسئولیت متقابل اجتماعی است .چراکه در باور مکاینتایر ،زمانی
که افراد در حال نقشآفرینی در داستان زندگی خود بهعنوان نقش اولاند ،همزمان به ایفای
نقش فرعی در داستانهای دیگران نیز میپردازند (براتعلیپور ،1385 ،ص .)20در حقیقت با
استفاده از مفهوم روایت مکاینتایر چارچوبی غایتمحور را برای زندگی فردی ترسیم و در
برابر خودمحوری در تدوین اخالق قرار میگیرد.
با بیان این نکته که جستجوی حیات نیک برای افراد همة جوامع یکسان نیست،
مکاینتایر به سومین الیة فضیلت یعنی سنّت اشاره میکند (مالهال و سوئیفت،1385 ،
ص .)102در دیدگاه مکاینتایر« ،سنّت عبارت است از مجموعهای از اعمال و باورهایی که
از گذشتة یک اجتماع به ارث رسیده است» (شهریاری ،1385 ،ص ،)418شیوهای از تلقّی از

خیر و عمل کردن به آن که در مسیر تاریخ شکل گرفته و به دست افراد معاصر در یک جامعه
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رسیده است .نکتة مهمی که در بحث سنّت وجود دارد ،رابطة آن با بحث فضایل است.
درصورتیکه به فضایل شکلگرفته در سنّت عمل شود ،آن سنّت پابرجا خواهد ماند« .فقدان
عدالت ،فقدان صداقت ،فقدان شجاعت ،فقدان فضایل عقالنی مناسب  -اینها سنّتها را تباه
میکنند ،همانگونه که نهادها و اعمالی را تباه میکنند که حیات خود را از سنّتهایی
برمیگیرند که تجسّمهای همزمانشاناند» (مکاینتایر ،1390 ،ص .)324در دیدگاه مکاینتایر
میان سنت ،فضایل و خیرهای درونی ،ارتباط متقابل وجود دارد ،بهاینترتیب که فضایل
خیرهای درونی یک عمل را شکوفا میسازد و عمل به فضایل همچنین به بقای سنت کمک
میرساند .از سوی دیگر ،سنت بهخودیخود محیط مناسبی برای عمل به فضایل و کسب
خیرهای درونی کردار فراهم میآورد (شهریاری ،1385 ،ص.)395
 .9-9چارلز تیلور و اخالق خیرمحور

در اندیشة این فیلسوف کانادایی نیز میتوان تالش برای احیای جایگاه خیر و معنای زندگی
را در برابر فردمحوری لیبرالیسم مشاهده کرد .او معتقد است پس از فروریختن نظم سنتی که
از چارچوبها و سلسلهمراتب در کانون توجه مدرنیته قرار گرفت .این خودِ جدید ،در صحنة
اخالق نیز فارغ از هر چارچوب بیرونی میتوانست دست به ساختن اخالقیات بزند .تیلور
پشتوانة این اختیار را مفهوم «ایدهآل اصالت» میداند .بر مبنای این ایده  -که از قرن هیجده
میالدی اهمیت یافت  -فرد بر مبنای ندای درونی و وجدانیات به رفتار اخالقی و صحیح
دست مییابد .مفاهیمی همچون خدا یا خیر مطلق که پیش از این معیار اخالقیات به شمار
میرفتند در برابر ندای درونی فرد رنگ میبازند ( .)Taylor, 2001, p.26البته تیلور معتقد است
ایدهآل اصالت منطقاً به معنی نفی خدا یا خیر مطلق نیست .اتفاقی که در ابتدای دوران مدرن
رخ داد توجه به انسان بهعنوان واسطهای بود که میتوانست از درون خود ندای خدا و خیر
مطلق را دریافت کند (صادقی گیوی ،1382 ،ص .)180از نظر تیلور ،امروزه شاهد بروز شکل
انحرافیافتهای از ایدهآل اصالت هستیم که به فردگرایی منجر شده است .در این شکل
منحرفشده گفته میشود هر فرد انسانی محق است بهگونهای زندگی کند که بر مبنای
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افراد جامعه را در درون یک نظام اجتماعی سلسله مراتبی طبقهبندی کرده بود ،فردِ رهاشده

برداشت خودش ارزشمند و مهم است (شادی ،1383 ،ص .)87حاصل آنکه هر فرد ،کانونی
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ذیصالح برای وضع اخالق شده است .میتوان گفت جدایی ندای درونی از منابع پیشین
اخالقیات یعنی خدا یا خیر مطلق و تبدیل شدن آن از مجرای ارتباط به منبعی مستقل برای
وضع گزارههای اخالقی سبب انحطاط اخالقی معاصر شده است.
تیلور نیز ایدة تقدم حق بر خیر را در نظریات کانت و تقابل او با فایدهگرایی ردیابی
میکند؛ آنجا که کانتیسم میگوید اخالق نباید برحسب نتایج عمل تعریف شود

( Taylor,

 .)2001, p.88بر همین اساس ،کانت مقدم داشتن قواعد و وظایف اخالقی بر سود حاصل از
رعایت آنها را مورد تأکید قرار میدهد .تیلور ،پس از اشاره به سرچشمة اصل تقدم حق بر
خیر در اندیشه کانت ،آن را به نحوی مشروط رد میکند .او میگوید اگر این تقدم در برابر
نظریات فایدهگرا و نتیجهگرا قرار میگیرد ،حق میتواند بر خیر مقدم باشد؛ اما امکان آن
وجود دارد که این اصل تا همینجا توقف نکند .به این معنی که حوزة مفهومی خیر را از این
نیز گستردهتر در نظر گرفته و هر آنچه را که بر اساس تمایزات کیفی برتر دانسته میشود در
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برگیرد .در چنین مواردی است که تیلور مخالف مقدم داشتن حق فردی بر مفهوم خیر بوده
و حتی معتقد است بیان خیر به قواعد تعیینکنندة حق معنا میدهد (مالهال و سوئیفت،1385 ،
صص .)152-156تیلور میگوید اساساً نظریات حق محور از درج تمایزات کیفی و مفهوم
خیر در اخالق غافلاند .از نظر او« ،طبیعتگرایی» مسلط بر اندیشه اخالقی غرب مانع از آن
شده تا اخالقیات معاصر مبین تمایزگذاریهایی میان بهتر و بدتر باشد .تیلور این تمایزگذاری
را «ارزیابی مؤثر» نام مینهد (نیوفلد ،1384 ،صص .)329-328به باور او ،واکنشهای اخالقی
ما به دلیل تکیه داشتن بر مفهومی پرمایه از خیر ،قابلیت آن را پیدا میکنند که موجه و پسندیده
بودن خود را ثابت کنند و بر همین مبناست که میتوانیم در مورد پسندیدگی یا ناپسند بودن
اعمال سایرین داوری کنیم .از دیدگاه تیلور« ،جهتگیری انسان به خیر نشانگر یکی از
مهمترین مشترکات انسانهاست» (شادی ،1383 ،ص .)29ویژگی خیرطلبی آدمی است که
او را از حیوانات مجزا میسازد.
تیلور معتقد است کانتیها ،وظیفهگراها ،نتیجهگراها و سودگرایان بهجای خیر بر روی
آنچه درست است ،تکیه میکنند .به این معنی که آنها بهعوض پرسش «خیر چیست» در پی
پاسخ به این سؤالاند که «چهکاری باید انجام داد» .تیلور ریشة این دلمشغولی مدرن را در

سرشت طبیعتگرای آن میداند؛ سرشتی که بر اساس آن معنای زندگی باید به نفع امور و
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الزامات مطلق از صحنه خارج شود (نیوفلد ،1384 ،صص .)381-380از گفتههای تیلور
اینگونه برداشت میشود که طبیعتگرایی در اخالق ،نهایتاً به این امر منجر خواهد شد که
صرفاً در مورد وظایف و عمل الزامی بحث شده و مفهوم خیر به کناری نهاده میشود ( Taylor,

 .)2001, p.79او معنایی از خیر را که در آثارش مدنظر دارد ،چنین بیان میکند :هر آنچه ما آن
را در فرآیند تمایز کیفی در جایگاهی برتر قرار میدهیم .خیر میتواند شامل هر عمل ،انگیزه،
شیوة زندگی و هر چیزی باشد که آن را ارزشمند و ستودنی تشخیص میدهیم و در موضعی
که چیز دیگری با آن قابل مقایسه نیست ،جای داده میشود

(.)Taylor, 2001, p.92

جمعبندي

جامعهگرایان بحرانهای اجتماعی جوامع غربی و حتی برخی از مشکالت بینالمللی مانند
فجایع زیستمحیطی را به نگرش مدرن حاکم بر این جوامع و بهویژه لیبرالیسم و فردگرایی
غالب در آن نسبت میدهند .در برابرِ ارزشهای لیبرالی ،آنان هنجارهایی را تجویز میکنند
که با دو صفت فضیلتجویی و جامعهگرایی مشخص میشوند .در دیدگاه ایشان ،جامعه و
حقیقیشان است .بهعالوه ،این پیوندها شاکلة هویت شخص را میسازند و تعامل ابزارانگارانه
با آنها بهمنزلة سخیف انگاشتن بنیادهای هویت اشخاص است .از دید ایشان ،ارزشها و
هنجارها اساساً بنیادی اجتماعی دارند و فقط در بستر جامعه میرویند .از همین رو ،نادیده
انگاشتن وجه اجتماعی آنها و تلقی کردنشان بهعنوان یافتهها و خواستههای فردی بهمثابه
مخدوش ساختن مفهوم جمعی آنهاست .در این زمینه ،مایکل سندل به اجتماعی بودن منشأ
خیرها اشاره میکند و نگاه ابزاری لیبرالها به جامعه را مورد نقد قرار میدهد .السدیر
مکاینتایر نیز با ارجاع به اندیشههای ارسطو و ایدة فضیلت شهروندی وی ،بر اهمیت اجتماع
در ساختن خیرها تأکید میورزد .همچنین چارلز تیلور با گفتمانی زبانشناسانه و استناد به
نقش جامعه در تکوین زبان  -که محملی برای انتقال خیرهاست  -جایگاه جوامع را در
شکلگیری فضایل پررنگ میسازد.

جامعهگرايی و اجتماعی بودن فضیلت

پیوندهای اجتماعی برخوردار از ارزش ذاتی بوده و نگاه ابزاری به آنها نافی ارزش

نکتة دیگر در دیدگاه هنجاری جامعهگرایان ،جایگاهی است که برای دولت و جامعه
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بهعنوان یک کل در پیشبرد اهداف اخالقی قائلاند و برخالف لیبرالها ،از دولت بیطرف
جانبداری نمینمایند .سندل راه خیرهای متکثر افراد و گروههای متنوع فرهنگی را به حوزة
عمومی میگشاید و مکاینتایر از ایدة پیگیری خیرها در جوامع کوچکتر از دولت -ملت
حمایت میکند .تیلور نیز با مطرح کردن سیاست شناسایی ،برداشتهای متفاوت و متکثر
در مورد ارزشها و خیرها را به رسمیت میشناسد .به باور وی ،باید تمامی این برداشتها
در جامعه مورد احترام بوده و به گفتگو با یکدیگر بپردازند .البته این امر بدان معنی نیست
که جامعهگرایان حدومرز و ضوابطی برای کارکرد دولتها در پیشبرد اهداف اخالقی در
نظر نگیرند.
در بنیادیترین نقطه ،جامعهگرایان به نقد فروکاهش جایگاه خیر در سلسلهمراتب
هنجارهای جامعة امروزین غرب میپردازند و با تبیین نقش محوری خیرها در شکلبندی
مجموعة باورهای اخالقی ،راه برونرفت از این وضعیت را برکشیدن جایگاه خیرات تا به قلة
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این سلسلهمراتب میدانند .در این محور ،سندل ایدة لیبرالی تقدم حق فردی بر خیر را مورد
نقد قرار داده و معتقد به اولویت فضایل است .السدیر مکاینتایر به شناسایی آسیبی با عنوان
عاطفهگرایی در تدوین اخالق پرداخته و سنت فضیلتمحور ارسطویی را جایگزین مطلوب
آن میداند .تیلور نیز تنزل جایگاه خیر در لیبرالیسم را یک انحراف توصیف کرده و معتقد
است که باید خیر را در کانون اخالق قرار داد.
بهطور خالصه میتوان گفت جامعهگرایی در پی آن است تا با تبیین ریشههای
اجتماعی هنجارها ،نوعی از نگرش اخالقی را عرضه کند که بر پشتوانة سنت ارسطویی
تکیه دارد ،نگرشی که بهزعم ایشان ،اخالق تهی از خیر و جهان فاقد معنای معاصر را
اصالح خواهد کرد.

يادداشتها
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1. communitarianism

 .7ازآنجاکه ولزر کمتر و سطحیتر از سایر جامعهگرایان به نقد لیبرالیسم پرداخته و نیز برای
پرهیز از تطویل مطلب ،در این مقاله از بررسی اندیشة او صرفنظر شده است.

3. community
4. virtue
5. the good
6. John Rawls

 .2این اصل بیان میدارد« :قرار است نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی بهگونهای ساماندهی
شود که :الف .به نحو معقول انتظار رود به سود همگان باشند و ب .وابسته به مشاغل و
مناصبی باشند که دسترسی به آنها برای همگان امکانپذیر است» (رالز ،1382 ،ص.)110

8. emotivism

 .9این ایدة سندل از سوی برخی مورد انتقاد قرار گرفته شده است .منتقدان میگویند موارد
بسیاری وجود داشته که جوامعی با خودهای ثبات یافته ،دست به سرکوب اقلیت زدهاند
(مالهال و سوئیفت ،1385 ،ص.)746

10. procedural
11. recognition
12. practice

از یک عمل خاص به دست میآید و اکتسابش توسط یک فرد از سهم دیگران نمیکاهد؛ اما
خیر بیرونی لزوماً نتیجة یک عمل خاص نیست ،اکتسابش آن را جزء اموال صاحبش میکند
و دیگران را از آن محروم مینماید؛ مثالً در یادگیری شطرنج ،خیر درونی ،ورزیدگی فکری و
خیر بیرونی ،کسب ثروت ،شهرت و  ...است (حسینی بهشتی ،1380 ،ص .)21میتوان خیر
درونی و بیرونی مکاینتایر را با خیرات محدود و نامحدود افالطون متناظر دانست.
كتابنامه

ادگار ،اندرو (« .)1384چارلز تیلور کیست» ،راهبرد ،ش ،35صص.345-343
افضلی ،جمعهخان (« .)1385نگاهی به مبانی فلسفة سیاسی رالز» ،معرفت فلسفی ،سال چهارم ،ش،7
صص.67-79
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 .13مکاینتایر خیر را به دو دستة درونی و بیرونی بخش میکند .خیر درونی آن است که صرفاً

براتعلیپور ،مهدی (« .)1385شمولگرایی اخالقی و ویژهنگری جماعتی» ،مجلة دانشکدة حقوق و
علوم سیاسی ،ش ،23صص.86-61
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تقوی ،سید محمدعلی (« .)1383به رسمیت شناختن تفاوتها در عرصة عمومی جامعه (بررسی و
نقد نظریة چارلز تیلور)» ،نامة مفید ،ش ،44صص.151-172
تیلور ،چارلز (« .)1384سه معضل بنیادین جامعة مدرن» ،سیاحت غرب ،ش ،79آذر ،صص.17-5
حسینی بهشتی ،علیرضا ( .)1380بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی ،تهران :بقعه.
رالز ،جان ( .)1382نظریة عدالت ،ترجمة محمدکمال سروریان و مرتضی بحرانی ،تهران :پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رایک ،کنث است (« .)1384نظریة اخالقی تیلور (برابری و متافیزیک شخصیتها)» ،ترجمة حمید
رزاقپور و حمید پورنگ ،راهبرد ،ش ،35صص.392-329
ساندل ،مایکل ( .)1324لیبرالیسم و منتقدان آن ،ترجمة احمد تدین ،تهران :شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی.
« .)1391( ----لیبرالیسم و اولویت عدالت» ،ترجمة محسن رنجبر 3 ،مرداد ،قابل بازیابی از:
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http://www.daneshnamah.com/index.php/daneshnamah-sections/economicsbanking/69-economic-systems/4476-liberalism-and-justice-priority.html.

شادی ،حیدر (« .)1384افکار و آراء چارلز تیلور در فلسفة اخالق» ،نامة فرهنگ ،ش ،53صص.91-26
شهریاری ،حمید ( .)1385فلسفة اخالق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مکاینتایر ،سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی.
صادقی گیوی ،فاطمه (« .)1381اخالق اصالت» ،روششناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) ،سال
هشتم ،ش ،30صص.707-121
علویپور ،سید محسن (« .)1388بحران اخالقی مدرن و چرخش ارسطویی مکاینتایر» ،فصلنامة
معرفت اخالقی ،سال اول ،ش.1
قربانی ،قدرتاهلل (« .)1382سنت ارسطویی در فلسفة اخالق غرب :دیدگاههای مکاینتایر» ،فصلنامة
اندیشة دینی دانشگاه شیراز ،شمارة پیاپی  ،72صص.87-61
کیملیکا ،ویل (« .)1326جماعتگرایی» ،ترجمة فرهاد مشفق ،قبسات ،شمارة پنجم و ششم.
مالهال و سوئیفت ( .)1385جامعهگرایان و نقد لیبرالیسم (گزیدة اندیشههای سندل ،مکاینتایر ،تیلور
و والزر) ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
محمودیان ،محمدرفیع (« .)1329موضوعیتها و محدودیتهای آزادی رادیکال» ،کتاب ماه ادبیات و
فلسفه ،ش ،38صص.75-71

 ترجمة حمید شهریاری و،) در پی فضیلت (تحقیقی در نظریة اخالقی.)1390(  السدیر،مکاینتایر
. سمت: تهران،محمدعلی شمالی
9 ، روزنامة رسالت،» «درآمدی بر اندیشة سیاسی مایکل ساندل.)1388(  یعقوب،نعمتی وروجنی
.18 ص،شهریور
.12 ص، مرداد18 ، روزنامة رسالت،» «مایکل سندل و مکتب اجتماعگرایی.)1390(  رضا،نعمتی
 ترجمة،» «نقد رویکرد مدرن در فلسفة اخالق بینالملل از منظر چارلز تیلور.)1384(  مارک،نیوفلد
.403-322 صص،35 ش، راهبرد،علیرضا رزاقپور و حمید حاجی حیدری
 «بررسی نظریة چارلز تیلور پیرامون مسئلة هویت و گوناگونی فرهنگ در.)1386(  حسین،هادوی
.148-133 صص،6 ش، سال چهارم، فصلنامة تخصصی علوم سیاسی،»عصر مدرن
، فصلنامة علوم سیاسی،» «جامعهگرایی و نسبت آن با لیبرالیسم و هرمونوتیک.)1382(  احمد،واعظی
.30-9 صص،41 ش،سال یازدهم
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ظرفیتسنجی الگودهی مردمساالري دينی ايران به كشورهاي مسلمان منطقه
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چكیده

انقالب اسالمی ایران بهعنوان یک تحول الگوساز منجر بهنوعی نظامسازی شد که تغییرات
مهمی را در عرصههای مختلف منطقه و جهان موجب گردید .یکی از ظرفیتهای الگودهی
اثربخش این نظام ،عملیاتی کردن تئوری والیتفقیه در قالب قانون اساسی و نهادمندسازی
آن در قامت ساختار حقوقی -سیاسی جمهوری اسالمی ایران است که در قبال اشکال
گوناگون نظامهای سیاسی انسانمدار بدیلی شاخص تلقی میشود .گذشته از آن عدم
پذیرش سلطه بینالمللی و مقاومت هوشمندانه برای دفع آثار مخرب علیه اسالمهراسی و
تبدیل آن به اسالمپذیری ،جمهوری اسالمی را به صدای ملل مسلمان بهمنظور شکلدهی
به ساختار قدرت نوین منطقهای تبدیل کرده است .توانایی جمهوری اسالمی ایران بر
جهتدهی افکار عمومی منطقه و احزاب سیاسی نشانههایی از این اثرگذاری ارزیابی
میشود که ثمرات آن در آینده مشهود خواهد شد .این نوشتار با بررسی دادههای موجود،
با روش توصیفی -تحلیلی ،ضمن شناسایی چالشها ،ظرفیتها و راهکارهای موجود در
مسیر الگودهی انقالب اسالمی به کشورهای مسلمان منطقه ،احتمال انحراف این انقالبها
از مسیر خویش را نیز تحلیل کرده است.
واژگان كلیدي

انقالب اسالمی ایران ،الگوسازی ،خاورمیانه ،مردمساالری دینی ،والیتفقیه
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 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بینالملل دانشگاه مازندران
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وقوع انقالب اسالمی ایران با گفتمان اسالمی -مردمی بر محوریت دینگرایی همهجانبه،
عدالت و سلطهستیزی توانست تحوالت و معادالت نظام جهانی و منطقهای (خاورمیانه) را
تحت تأثیر خویش قرار دهد ،زیرا انقالب اسالمی ایران با الگوی حکومت دینی خویش بر
محور ارزشهای اسالمی و سیاست خارجی عدالتمحور و استکبارستیز ،ارزشها و الگوی
دو ایدئولوژی مسلط بر نظام جهانی یعنی لیبرالیسم و مارکسیسم را به چالش کشید.
تاکنون بسیاری از محققان داخلی (حشمتزاده ،محمدی ،خرمشاد و غیره  )...و خارجی
(اسپوزیتو و میشل فوکو) کوشیدهاند ،تأثیر انقالب اسالمی ایران بر ابعاد مختلف نظام جهانی
را بررسی کنند .با وقوع جنبشهای مردمی -دینی اخیر در خاورمیانه ،باز هم دانشمندان داخلی
و خارجی زیادی به ظرفیت سنجی الگوی انقالب اسالمی ایران بهعنوان یک آلترناتیو جدی،
در راستای الگودهی به جریانهای اخیر پرداختهاند؛ برای مثال ،نوام چامسکی از جنبشهای
اخیر بهعنوان جنبشی دینگرا در کنار عوامل دیگر تعبیر میکند .بعضی از نظریهپردازان غربی
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از جمله دیوید هلد زمینه جنبشهای اخیر خاورمیانه را نتیجه رشد فرد جهانیشده و جامعه
مدنی میدانند .بعضی از نظریهپردازان دیگر رشد و گسترش ارزشهای لیبرال -دموکراسی
غربی در سطح جهان و منطقه خاورمیانه را دلیل اصلی آگاهی مردمی و در نتیجه وقوع این
تحوالت میدانند .در مقابل دیدگاههای دانشمندان داخلی بیشتر بر محور بیداری اسالمی
است .محقق روابط بینالملل با در پیش گرفتن هرکدام از این تعابیر و الگوهای مطالعاتی،
میتواند نتایج متفاوتی از بررسی زمینهها و جهتگیری این جنبشها به دست دهد.
بر این اساس مبنای پژوهش حاضر پاسخگویی به دو سؤال اساسی است:
 .1ظرفیتها و چالشهای موجود در راستای تأثیرگذاری و الگودهی انقالب اسالمی
ایران به جنبشهای اخیر در خاورمیانه چیست؟
 .7جمهوری اسالمی ایران برای استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و همچنین رفع
چالشهای موجود ،چه سیاستی را باید اتخاذ کند؟
با توجه به ماهیت مشترک دینی انقالب اسالمی ایران با جنبشهای اخیر در خاورمیانه
نظام دینی این انقالب میتواند الگویی مناسب برای این جنبشهای دینی -مردمی محسوب

شود .مهمترین چالش در تحقق این امر فعالیت غرب به رهبری آمریکاست .این پژوهش
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متشکل از سه بخش است :در بخش اول ،ظرفیتهای انقالب اسالمی ایران حول محورهای
پیشینه تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران بر تحوالت جهان اسالم و خاورمیانه و همپوشانی
زمینهها و اهداف انقالبهای اخیر با گفتمان اسالمی -مردمی (مردمساالری دینی) انقالب
اسالمی ایران بررسی خواهد شد .در بخش دوم ،چالشهای موجود در بطن این تحوالت
برای انقالب اسالمی ایران در قالب دو محور بررسی خواهد شد .1 :پیشینه تبلیغات منفی
آمریکا علیه انقالب اسالمی ایران در نظام بینالملل و منطقه  .7احتمال انحراف جریانهای
دینگرا بهوسیله استراتژیهای برنامهریزیشده غرب به رهبری آمریکا  .3در بخش سوم
راهکارهایی برای جمهوری اسالمی ایران (نماد عینی انقالب اسالمی) در جهت فرصتسازی
و رفع چالشها با استفاده از برنامهها و دیپلماسی راهبردی پیشنهاد داده شده است.
 .5ظرفیتها

تحوالت جهانی در بطن خود چالشها و فرصتهایی برای اهداف و استراتژی کالن کشورها
به وجود میآورد .از مهمترین اهداف کالن انقالب اسالمی ،صدور الگوی حکومت دینی آن
نظام جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان نماد عینی انقالب اسالمی در راستای تحقق این امر به
وجود آورده است .برای یک نظام سیاسی ،شناسایی ظرفیتها در بطن تحوالت داخلی و
بینالمللی ،بخش مهم و کارکردی در راستای مدیریت منابع به شمار میرود ،زیرا در صورت
شناسایی دقیق ظرفیتهای داخلی و پیرامونی خویش ،از آنها در راستای تحقق وظایف و
اهداف خود استفاده بهینه خواهد کرد .انقالب اسالمی که بر یک نظم دینی خاص مبتنی
است ،بهعنوان یک نظام الگویی ،در نظام کنونی جمهوری اسالمی ایران متبلور شده است.
این بخش ،ظرفیتهای موجود در جنبشهای دینی -مردمی اخیر در خاورمیانه برای انقالب
اسالمی ایران ،در راستای الگودهی به این جنبشها شناسایی و بررسی میشود .1 .پیشینه
تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر تحوالت منطقه  .7زمینهها و اهداف شکلگیری جنبشهای
اخیر  .3گفتمان اسالمی -مردمی انقالب اسالمی ایران.
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به سایر کشورهای جهان اسالم است .تحوالت اخیر خاورمیانه ،چالشها و فرصتهایی برای

 .5-5پیشینة تأثیرگذاري انقالب اسالمی بر تحوالت منطقه
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پیروزی انقالب اسالمی ،نقطه عطفی در حرکت جنبشهای اسالمی به حساب میآید ،چراکه
انقالب ایران ،مبتنی بر اندیشههای حضرت امام خمینی(ره) برخالف جنبشهای دیگر،
بهصورت حرکتی اسالمی و غیروابسته و با ماهیتی الهامبخش به سایر نهضتهای اسالمی ،به
پیروزی رسید .تأثیر انقالب اسالمی ایران بر تحوالت جهان اسالم و خاورمیانه ،در چندین
عامل وابسته به همریشه دارد که به دو عامل مهم اشاره میشود:
اولین عامل تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران بر جهان اسالم و خاورمیانه ،ماهیت
سلطهستیزی آن بر محور عدالت است .انقالب اسالمی ایران ،با به مرکز درآوردن مبارزه با
استکبار و سلطه جهانی ،در تحوالت جهانی ،بهویژه جهان اسالم و خاورمیانه ،تأثیر زیادی
داشت .محوریت اسالم در ارزشها و الگوی دینی انقالب اسالمی ایران ،توانست نظر
جنبشها و نهضتهای رهاییبخش در منطقه و گروهای اسالمگرا را به خود جلب کند؛ از
جمله این گروهها ،نهضت آزادیبخش فلسطین (ساف) و گروهای اسالمگرا در قالب

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

اخوانالمسلمین مصر ،سوریه و ...هستند (فاضلینیا ،1384 ،صص.)175-116
دومین عاملی که باعث استقبال گسترده کشورهای اسالمی از انقالب اسالمی شد،
حمایت از فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی بود .پیشتر حمایت اعراب از فلسطین بهعنوان
عربیت قومی و ناسیونالیسم عربی صورت میگرفت .امّا حمایت انقالب اسالمی از فلسطین
جنبه اسالمی به این حمایت بخشید و به اسالمی شدن قضیه فلسطین انجامید که نقطه مشترک
تمام مسلمانان ،از اعراب گرفته تا عجم ،محسوب میشود .تأثیر انقالب اسالمی ایران بر
ساختار نظام بینالملل و تحوالت منطقهای ،از دو جهت مادی و غیرمادی قابل بررسی است.
درباره تأثیر انقالب اسالمی ایران بر تحوالت جهان اسالم و خاورمیانه ،نظریهپردازان غیرایرانی
هم اظهارنظر کردهاند؛ از جمله «الکساندر هیک» میگوید:
به نظر من ،خطرناکتر از این مشکالت بینالمللی عواقب گسترش اسالم سیاسی
است که در ایران پا گرفته و اکنون عراق و ثبات تمام رژیمهای عرب میانهرو را
در منطقه تهدید میکند .این پدیده اگر از کنترل خارج شود منافع ابرقدرتها را
به خطرناکترین وجه به مخاطره خواهد انداخت.

بهطور کلی میتوان تحلیل کرد که آنچه تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران بر تحوالت
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جهان اسالم را بیشتر کرده ،تمایزات انقالب اسالمی با انقالبهای دیگر ،فراگیرتر (با حضور
مردم و طبقات مختلف) و بر مبنای معنویات و ارزشهای انسانی است؛ ارزشهایی که در
انقالبهای مادیگرا همچون کمونیستی روسیه و لیبرالیستی فرانسه وجود ندارد
(حشمتزاده ،1322 ،ص .)740همین جذابیتها و تفاوتها توانسته است تحوالت
خاورمیانه و جهان اسالم را تا حدود زیادی متأثر سازد« .حامد الگار» ،انقالب اسالمی ایران
را چنین تحلیل میکند« :انقالب اسالمی ایران برعکس همه انقالبها تداوم و تعالیبخش
مهمی از میراث اسالمی است .به یک معنی آغاز این میراث به قرن هفتم میالدی و گشوده
شدن ایران به روی اسالم برمیگردد و یکی از عوامل مهمی که انقالب اسالمی ایران را از
تمامی انقالبهای دگرگونساز متمایز میسازد ،همین ریشههای عمیقی است که این انقالب
در گذشته تاریخی دارد .امروزه میبینیم که به اعتقاد صاحبنظران ،آنچه که فرهنگ غربی را
مورد تهدید قرار میدهد ،همین سکوالریسم است که ملهم از انقالب فرانسه است و امروزه
تنها راه رهایی از این بحران را در احیای عنصر مذهب میدانند (حشمتزاده،1322 ،
ص .)738در ادامه نمودهای تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران بر تحوالت جهان اسالم و
مقارن با پیروزی انقالب اسالمی در سال  ،1929گروه اخوانالمسلمین ،مکه را فتح
کردند؛ شعارهای آنها ،وهابی بود ولی مبنی بر این اعتقاد بود که تنها راه مبارزه ،راه امام
حسین(ع) است .این عقیده و نیز اعتقاد به مهدویت (که هر دو از عناصر اصلی تشکیلدهندة
انقالب اسالمی بودند) باعث شد علما و حاکمان سعودی ،آنها را متهم به «خمینیسم» بکنند.
همچنین شورش  400هزارنفری شیعیان حصا در روز عاشورا ،مقارن با انقالب اسالمی و
سرکوب آنها به دست عمال سعودی ،نشان از تأثیر انقالب اسالمی در عربستان داشت
(دکمجیان ،1322 ،صص .)759-752کودتای شیعیان بحرین به رهبری «سید هادی مدرسی»،
شاگرد امام در حوزه علمیه نجف ،در سالهای مقارن با انقالب و قیام مردم عراق در عاشورای
 )1929( 1352با سرکوب و کشتار آنان و اعدام «آیتاهلل سید محمدباقر صدر» چند ماه پس
از انقالب که به شکست انجامید ،نیز از آثار عمیق انقالب اسالمی در روند بیداری اسالمی و
فعال شدن جنبشهای اسالمی بود (دکمجیان ،1322 ،ص .)735در سالهای اخیر ،پرونده
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خاورمیانه ،بهصورت موردی موردبررسی قرار میگیرد.

هستهای ایران هم به وجهه انقالب اسالمی ایران در نظام بینالملل و خاورمیانه افزوده است؛
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زیرا ایستادگی ایران و دفاع از حق خود در مقابل دولتهای غربی ،بر اساس ارزشهای
انقالب اسالمی ایران که بر محور عدالتجویی و ایستادگی در برابر قدرتهای جهانی و
استکباری بود ،توجه افکار عمومی خاورمیانه را به ارزشهای انقالب اسالمی ایران جلب
کرد .این موضوع ،ظرفیت و فرصتی مناسب برای جمهوری اسالمی ایران ،در راستای
الگودهی به جنبشهای اخیر در خاورمیانه ،محسوب میشود.
در نتیجهگیری پایانی این بخش ،میتوان استدالل کرد که تأثیر انقالب اسالمی ایران بر
رشد گروههای اسالمگرای جهان اسالم و خاورمیانه ،از بدو وقوع تاکنون ،ظرفیتی برای
انقالب اسالمی ایران در راستای عرضه الگوی حکومت دینی خویش به شمار میرود؛ زیرا
این گروهها در شکلگیری تحوالت جدید ،نقش پررنگی دارند.
 .2-5زمینهها و اهداف شكلگیري جنبشهاي دينی– مردمی اخیر

ازآنجاکه زمینهها و اهداف شکلگیری این انقالب ،رابطه مستقیمی با ایجاد ظرفیتها و
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

فرصتها برای انقالب اسالمی دارد ،در این بخش به این موضوع پرداخته خواهد شد .زمینهها
و اهداف شکلگیری این جنبشها در همه این کشورها (تونس ،مصر ،یمن ،بحرین ،لیبی،
اردن و  )...بهطور کامل یکسان نیست و در بعضی موارد ،با توجه به ساختارهای فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی تفاوت دارد؛ ولی همه این جنبشها کموبیش زمینهها ،اهداف و مطالبات
یکسانی دارند که به شرح زیر است:
 .5-2-5جبران تحقیرهاي گذشته در برابر سلطه همهجانبه تاريخی غرب و حضور رژيم
صهیونیستی در منطقه

معموالً انقالبها و جنبشها ،ریشه در عوامل تاریخی و وابسته به هم دارد .جنبشهای اخیر
خاورمیانه هم متأثر از این امر است .یکی از دالیل و زمینههای شکلگیری این جنبشها و
اهداف آنها را میتوان در قالب سلطه تاریخی غرب بر خاورمیانه ،تجزیه و تحلیل کرد.
مسلمانان همزمان با رنسانس اروپا ،در تقابل با دولتهای جدید اروپایی که بهمرور زمان شکل
گرفته بودند ،در همة عرصههای فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و اجتماعی دچار انحطاط

شدیدی شدند .بعد از این حوادث و تسلط همهجانبه غرب بر مناطق استراتژیک جهان و جهان
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اسالم ،دولتهای سنتی اسالمی تحت سیطره کامل دولتهای غربی قرار گرفتند و در معادالت
جدید جهانی به رهبری غرب ،مستحیل شدند (دهشیار ،1390 ،صص.)8-4
بعد از حوادث ذکرشده ،دانشمندان جهان اسالم از گذشته تا حال (اسدآبادی ،عبده،
کواکبی ،عبدالرزاق ،رشید رضا و )...به دنبال دالیل شکلگیری معادالت جدید و راهحل فرار
از این وضعیت بودهاند .آنها اندیشههای خویش را در سطح جهان اسالم گسترش دادند و
یکی از راهکارهای همه آنان ،بازگشت به اسالم ناب و اصیل و زدودن خرافات بود .همین
اندیشه ،از دو قرن پیش تاکنون زیربنای نهضتهای اسالمی در خاورمیانه و جهان اسالم ،در
واکنش به تسلط همهجانبه غرب بوده است (قادری ،1380 ،صص .)730–714با پایان جنگ

جهانی دوم ،باز هم دولتهای جدید خاورمیانه و نظامهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی آنها
تحت سیطره دولتهای غربی ،از جمله انگلیس ،فرانسه و آمریکا درآمدند .بعد از اتمام نظام
قیمومیت نیز دولتهای خاورمیانه از جهات مختلف ،به دولتهای سرمایهداری غربی و در
طی یک دوران ،بعضی از این دولتها (مصر و عراق) به شوروی وابسته بودند ( Wickham,

 ،)2011, p.14با حمایتهای انگلیس ،آمریکا ،و رژیم صهیونیستی با محوریت اسالمستیزی و
و رژیم صهیونیستی و شکست اعراب در مقابل رژیم صهیونیستی با حمایتهای غرب ،باز
هم ملتهای مسلمان خاورمیانه تحقیر شدند ( .)AL- oraibi & Russell, 2011, p.159ملتهای
خاورمیانه در واکنش به این عمل تاریخی ،با هدف شکلگیری حکومتهای مردمی -اسالمی،
درصدد سرنگون ساختن حکومتهای اقتدارگرای وابسته به غرب برآمدند .در ادامه،
نمودهای واقعی این موضوع ذکرشده است.
مردم مصر در پی حمله هوایی نیروهای رژیم صهیونیستی به خاک کشورشان و به
شهادت رسیدن پنج نظامی ،خواستار قطع روابط با رژیم ،اخراج سفیر رژیم صهیونیستی ،لغو
معاهده کمپ دیوید و قطع صدور گاز به رژیم صهیونیستی شدند .هزاران نفر از مردم قاهره
با برگزاری تظاهرات در برابر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره ،خواستار قطع روابط با
رژیم صهیونیستی و اخراج سفیر از کشورشان

شدند (2011/8/19

.)Khaleei Times,
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ناسیونالیسم یهودی در خاورمیانه شکل گرفت .بعد از وقوع سه جنگ بین دولتهای عربی

دستگاه قضایی مصر ،تحقیقات خود را در خصوص کمکهای مالی پنهانی آمریکا و
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عربستان به برخی احزاب و سازمانهای غیردولتی مصر ،بهویژه بعد از انقالب  75ژانویه که
هدفشان مقابله با احزاب اسالمی در انتخابات آینده است ،آغاز کرده است و شهروندان اردنی
با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور ،درباره تحقق نیافتن اصالحات ،به عبداهلل
دوم ،پادشاه اردن هشدار دادند .شهرهای مختلف اردن در جمعه موسوم به «جمعه حاکمیت»،1
شاهد اعتراضات مردمی برای چندمین هفته متوالی بود .همچنین پس از سرنگونی زینالعابدین
بن علی ،رئیسجمهور مخلوع تونس ،مردم این کشور توانستند در ماه مبارک رمضان با آزادی
کامل به اجرای مراسم خود بپردازند (.)ArabNews.Com, 2011/8/14
 .2-2-5رسیدن به حقوق شهروندي در قالب حكومتهاي مردمی -اسالمی

در طول چند دهه گذشته ،حکومتهای اقتدارگر و وابسته به غرب در خاورمیانه ،ملتهایشان
را از حقوق شهروندی خویش محروم کرده بودند .در نتیجه این ملتها با هدف شکلگیری

حکومتهایی با شاخصههای مردمی و فرهنگی – دینی خویش ،انقالب کردند تا بتوانند هم
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

حکومتهای موردنظر خود را تشکیل دهند و هم از قبال این حکومتهای مردمی به حقوق
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعیشان برسند ()Serfaty, 2011, p.134؛ بنابراین ،در یک کالم

میتوان گفت که رسیدن به حقوق شهروندی در قالب حکومتهای مردمی– اسالمی ،یکی
از اهداف اصلی این جنبشهاست.

بعد از نیمقرن حاکمیت مستبدهای خودکامه در لیبی ،اولین حزب سیاسی مستقل به نام
«لیبی جدید» در شهر بنغازی ،واقع در شرق لیبی ،اعالم موجودیت کرد .فعاالن و اعضای این
حزب معتقدند رسالت و پیام حزب لیبی جدید ،اخالص به خداوند و اسالمگرایی و رهایی
یافتن از حکومت طاغوت وابسته به غرب است ( .)Khaleei Times, 2012, p.134در همین
راستا ،به گزارش خبرگزاری فارس« ،عبدالکریم بالحاج» ،رئیس شورای نظامی طرابلس ،در
گفتوگو با این خبرگزاری گفت:
«انقالبی که از  12فوریه  72( 7011بهمن  )1389علیه سرهنگ قذافی شروع شده،
یک انقالب به تمام معنا اسالمی است .بالحاج تأکید کرد :در این انقالب شعاری
جز شعار «اهلل اکبر» شنیده نشد .بالحاج در پاسخ به این سؤال که مردم لیبی خواستار

چه نوع نظامی برای اداره کشور خود هستند ،گفت :اکثریت مردم لیبی مسلمان و
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طبیعتاً خواستار یک سیستم اسالمی با رعایت همه حقوق شهروندی هستند؛
انقالب ما اسالمی است و به همین خاطر به خیابانها آمدهاند».
در اولین اجالس بینالمللی تهران با موضوع «جوانان و بیداری اسالمی» که با حضور
جمع زیادی از دانشمندان و روشنفکران و نخبگان جهان اسالم و سخنرانی حضرت آیتاهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد ،میتوان اهداف و زمینههای شکلگیری
تحوالت اخیر را بهعنوان ظرفیتی برای الگودهی انقالب اسالمی تبیین کرد .حضرت آیتاهلل
خامنهای درباره زمینهها و اهداف شکلگیری جنبشهای اخیر فرمودند:
«شعارها و رفتارهای مردم منطقه ،نشاندهندة اصول ،ارزشها و اهداف
انقالبهای جاری در منطقه است و با استناد به این واقعیت ،احیا و تجدید عزت
و کرامت ملی پایمالشده به دست مستبدان فاسد و وابسته به آمریکا و غرب ،از
اصول درجه اول انقالبهای کنونی است و  ...برافراشتن پرچم اسالم بهعنوان
تجلی اعتقادات عمیق و دیرین مردم ،از دیگر اصول انقالبهای کنونی است و
ملتهای منطقه بر این اعتقادند که برخورداری از امنیت روانی ،7عدالت ،پیشرفت
«منذر حبیبی» ،عضو جمعیت فرهنگی تازه تأسیس «الموده» شیعیان تونس و
شرکتکننده در همایش بینالمللی «جوانان و بیداری اسالمی» در تهران ،در گفتوگو با
خبرگزاری قرآنی ایران «ایکنا» گفت:
«رهبر انقالب اسالمی ایران ،آیتاهلل خامنهای توصیههای ارزندهای درباره بیداری
اسالمی دارند که عمل به این توصیهها میتواند راهگشای ملتهای مسلمان باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،با اشاره به توطئههای آمریکا ،رژیم
صهیونیستی برای انحراف انقالبهای منطقه تأکید کرد :آمریکا و رژیم
صهیونیستی در هر شرایطی برای ضربه زدن به امت اسالم تالش میکنند و
هیچوقت صحنه را خالی نکرده و با آخرین توان خود سعی دارند ملتهای
مسلمان را منحرف کنند .این قدرتهای زورگو که بر غضب و اشغال بنا شدهاند،

ظرفیتسنجی الگودهی مردمساالري دينی ايران به كشورهاي مسلمان منطقه

و شکوفایی جز در سایه شریعت اسالمی به دست نخواهد آمد».

امروز نیز در جریان بیداری اسالمی ،موضع خود را تغییر نداده و اهداف شوم
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خود را دنبال میکنند» (.)http://www.hankh.ir/?=3108
از سخنان منذر حبیبی میتوان تا حدود زیادی به اهمیت زمینهها و شکلگیری
جنبشهای اخیر ،بهعنوان یک ظرفیت برای نظام الگویی انقالب اسالمی ،پی برد .آغاز بعضی
از این حرکتها ممکن است متأثر از برخی مطالبات اقتصادی و سیاسی باشد ،ولی تبدیل
مکانها یا نهادهای مذهبی ،نظیر نمازهای جمعه و جماعات و مساجد به خاستگاه این
تحرکات و نیز شعارهای اسالمی ،نمایانگر جهتگیری اصلی آنهاست (رجبی،1390 ،

ص .)35در صورت جهتگیری جنبشهای اخیر به سمت حکومتهای مردمی – اسالمی،
احتمال الگوگیری این جنبشها از انقالب اسالمی ایران تا حد زیادی افزایش خواهد یافت و

این میتواند منافع ملی آمریکا در خاورمیانه را که مبتنی بر ارزشهای لیبرال -دموکراسی
است ،به خطر بیندازد

(& Smith, 2012, p.89

 .)Greenburgدر شعارها ،خواستها و

گروهبندیهای معترضان ،نشانههای فراوانی وجود دارد که نشان میدهد اعتراضات موجود

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

در مقایسه با انقالب اسالمی ایران ،ممکن است در سطوح متفاوتتری تعریف شوند ،اما
میتوانند به سمت الگوی حکومت دینی ایران حرکت کنند (.(Guirgui, 2012, p.57

تردیدی نیست که این ملتها به دنبال شکلگیری حکومتهایی بر مبنای حضور مردم
و با توجه به فرهنگ خویش هستند .این موضوع در صورت پیروزی کامل این جنبشها،
نقش دین اسالم را بهعنوان اصلی محوری ،در ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و  ...و در نتیجه
در سیاست خارجی این کشورها ،پررنگ خواهد کرد و میتوان آن را ظرفیتی برای الگوی
حکومت دینی انقالب اسالمی در آینده نزدیک دانست.
 .9-2-5گفتمان اسالمی -مردمی (مردمساالري دينی) در انقالب اسالمی ايران بهعنوان يک
ظرفیت

همپوشانی اهداف و زمینههای شکلگیری جنبشهای اخیر ،با گفتمان اسالمی – مردمی
انقالب اسالمی ایران که مبتنی بر شکلگیری نظامی سیاسی بر محور دین اسالم و مشارکت
مردم (مردمساالری دینی) است ،ظرفیتی بالقوه برای نظام الگویی انقالب اسالمی ایران

محسوب میشود .گفتمان اسالمی – مردمی ایران بر محور سه اصل کلی است که در ادامه
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بررسی میشود.
 .5-9-2-5دينمحوري همهجانبه

منظور از دینمحوری همهجانبه ،شکلگیری حکومتی اسالمی بر مبنای قوانین اسالمی در
همه جنبههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...است .اصل اساسی در جمهوری
اسالمی ایران که منبعث از انقالب اسالمی میباشد ،حاکمیت الهی است .این اصل ،زیربنای
تشکیل حکومت اسالمی است؛ زیرا جمهوری اسالمی ایران نظامی است بر پایه امر او بنا
شده است .پس در این نظام ،قدرت و حاکمیت در «اهلل» خالصه شده است (هاشمی،1382 ،
صص )5-3و بهطور کلی ،در نظم سیاسی اسالمی که هدف انقالب اسالمی است و در
جمهوری اسالمی ایران نمود پیدا کرده ،دین ،محور همه فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی ،اقتصادی و  ...به شمار میرود.
 .2-9-2-5عدالتمحوري در سطح نظام داخلی

نظر خویش قرار داده است .در سطح داخلی به عدالت و برابری افراد در نظام مقدس اسالمی
تأکید شده است و نمود این برابری را میتوان در اصل حاکمیت مردمی نظام جمهوری اسالمی
ایران مشاهده کرد .طبق قانون اساسی ،حاکمیت مردم ،موهبت الهی است که هیچکس حق
سلب آن را ندارد .پس سلب حاکمیت ،عملی غاصبانه است که همواره در مقابل آن باید ایستاد.
همچنین هیچکس حق انتقال حاکمیت مردم را به فرد یا گروهی خاص ندارد .بر این اساس،
همه افرادی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده دارند ،تنها از طریق انتخابات سالم و صحیح،
مشروعیت در اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت (هاشمی ،1382 ،ص.)5
 .9-9-2-5عدالتمحوري در سطح نظام بینالملل و سلطهستیزي

جایگاه عدالت بینالمللی در اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران متبلور
شده است .این رویکرد عدالتمحور ،حاکی از نفی سلطه و استکبارستیزی انقالب اسالمی
ایران است .اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران عبارتاند از:

ظرفیتسنجی الگودهی مردمساالري دينی ايران به كشورهاي مسلمان منطقه

الگوی حکومت دینی انقالب اسالمی ایران ،عدالت را در دو سطح داخلی و بینالمللی ،مطمح

 .1سعادت انسان در کل جامعه بشری؛
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 .7تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالمی؛
 .3حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در برابر مستکبران؛
 .4خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر و نفی هرگونه ستمگری
و ستمکشی؛
 .5اتحاد و ائتالف ملتهای اسالمی و وحدت جهان اسالم و تعهد برادرانه در برابر همه
مسلمانان جهان؛
 .6عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
 .2جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور؛
 .8استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (ایزدی ،1384 ،صص.)144-131
اهداف سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نیز عبارتاند از:
 .1برقراری و توسعه روابط با سایر کشورها؛

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

 .7ایجاد وحدت بین ملتهای مسلمان جهان و افشای ماهیت استکبار جهانی؛
 .3حفظ استقالل و تمامیت ارضی؛
 .4دفاع از سرزمینها و منافع مسلمین (ایزدی ،1384 ،ص.)6
قانون اساسی جمهوری اسالمی ،بیشترین توجه و اهمیت را به تحقق اهداف بینالمللی
و خارجی نظام داده است .از جمله این اهداف ،رسالت جهانی انقالب اسالمی و صدور
انقالب به دیگر نقاط جهان است .هدف دیگر ،حرکت برای پیروزی نهایی مستضعفان بر
مستکبران است (موالنا و محمدی ،1382 ،صص.)79-76
اگر زمینههای شکلگیری جنبشهای اخیر را در دو اصل سلطهستیزی در مقابل
قدرتهای جهانی و منطقهای و شکلگیری حکومتهای مبتنی بر عدالت و دین خالصه
کنیم ،به رابطه همپوشانی گفتمان اسالمی -مردمی انقالب اسالمی ایران با انقالبهای اخیر
پی میبریم .این موضوع ،فرصت و ظرفیتی مناسب برای انقالب اسالمی ایران ،در راستای
تأثیرگذاری و الگودهی به جنبشهای اخیر به شمار میرود.

 .2چالشهاي موجود در بطن جريانها
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شناسایی چالشهای به وجود آمده در تحوالت و بحرانهای ملی ،منطقهای و بینالمللی ،برای
یک نظام سیاسی ،بهاندازه شناسایی ظرفیتها ،اهمیت کارکردی دارد؛ زیرا با استفاده از
ظرفیتهای خویش و مدیریت منابع میتواند هر چالشی را در راستای اهداف و استراتژی
کالن خویش برطرف سازد .چالشهایی را که در بطن حوادث اخیر در خاورمیانه برای انقالب
اسالمی ایران وجود دارد ،میتوان حول دو محور اساسی بررسی کرد.1 :پیشینه تبلیغاتی منفی

آمریکا علیه نظام جمهوری اسالمی ایران در نظام بینالملل و منطقه  .7احتمال منحرف شدن
جریانهای دینگرا در پی اهداف استراتژیهای قدرتهای جهانی.
 .5-2پیشینة تبلیغات منفی آمريكا علیه انقالب اسالمی ايران

با پیروزی انقالب اسالمی ایران و جهتگیری خاص این انقالب با توجه به اهداف و
استراتژی کالن خویش ،یعنی صدور الگو و ارزشهای انقالب اسالمی به نظام بینالملل و
جهان اسالم ،دو واکنش متفاوت در قبال آن ،در نظام بینالملل و بالتبع خاورمیانه شکل گرفت؛
گروه اول ،شامل ملتهای مستضعف و نهضتهای رهاییبخش و ضد استعمار ،3به وقوع
ظرفیتهای سیاسی ،فرهنگی -دینی ،اجتماعی و اقتصادی خویش ،از الگو و ارزشهای آن
تأثیر پذیرفتند .نهضت رهاییبخش فلسطین (ساف) ،اخوانالمسلمین مصر ،سوریه و غیره و
همچنین گروهها و نهضتهای جهان سوم و حتی جهان سرمایهداری از این دسته هستند.
گروه دوم ،یعنی دولتهای سرمایهداری غربی به رهبری آمریکا و بعضی کشورهای
سوسیالیست به رهبری شوروی ،اهداف و الگوهای این انقالب را برای نظم دوقطبی جهان،
استراتژی و ایدئولوژی خویش خطرناک دیدند و کوشیدند مانع گسترش الگو و ارزشهای
انقالب اسالمی ایران در نظام بینالملل و بهویژه جهان اسالم و خاورمیانه شوند .در همین
راستا ،ابتدا به مقابله نظامی (جنگ تحمیلی) و تحریم روی آوردند و بعد از ناکارآمدی این
شیوه ،استراتژی جنگ روانی را برای مقابله با انقالب اسالمی ایران در پیش گرفتند .در سطح
کالن ،سیاستهای راهبردی آمریکا در جنگ نرم با ایران در منطقه ژئواستراتژیک خاورمیانه،
حول پنج محور اساسی است :القای اسالمهراسی ،القای شیعههراسی ،القای سنیهراسی ،القای

ظرفیتسنجی الگودهی مردمساالري دينی ايران به كشورهاي مسلمان منطقه

انقالب اسالمی ایران بهعنوان یک امر روحیهبخش نگریستند و با توجه به ساختارها و

ترس از انقالب اسالمی ایرانهراسی ()Zakaria, 2008, pp.59-63؛ برای مثال ،طرح موضوع
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هالل شیعی در شیعههراسی؛ نشان دادن چهره خشن از اسالم ،در اسالمهراسی؛ خطرناک
جلوه دادن ارزشهای انقالب اسالمی ایران برای منطقه در القای ترس از انقالب اسالمی؛ و
انتشار اخبار کذب درباره قدرت هستهای ایران در ایرانهراسی قرار میگیرد .همچنین نشان
دادن چهره بد از سنیها در نگاه شیعیان ،در بحث سنیهراسی تحلیل شدنی است .در کنار
این پنج سیاست ،نمایش تصویری زیبا و مدینه فاضله از تمدن غرب و زندگی غربی ،در
دستور کار آنها قرار دارد .آمریکاییها به استثناگرایی معتقدند .ملت آمریکا را یک ملت استثنا
فرض میگیرند .آنها تصور میکنند که الگوی جهانیان هستند و خود را شهری بر فراز تپه
میدانند ( .)Zakaria, 2008, p.64با توجه به اینکه استثناگرایی آمریکا در قالب نظم نوین جهانی
بر محوریت لیبرال -دموکراسی آمریکایی است ،انقالب اسالمی ایران با عرضه الگو و
ارزشهای معنوی خویش که جایگاهی در لیبرال -دموکراسی ندارد ،استثناگرایی آمریکا در
نظام جهانی و خاورمیانه را به چالش کشیده است.

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

«جوزف نای» از ترکیب قدرت نرم با قدرت سخت سخن میگوید و آن را قدرت
هوشمند مینامد .از منظر او ،آمریکا باید با کشورهایی چون ایران که موجب همسویی منافع
سایر تهدیدکنندگان منافع ایاالت متحده در خاورمیانه میشوند ،هوشمندانه مقابله کند.
آمریکا باید نگران استراتژیهایی باشد که به دشمنانش کمک میکند نیروهای ناهمگون را
تحت یک پرچم ،متحد سازند .ایاالت متحده داستان خوبی برای روایت کردن در اختیار
دارد ،اما ناکامیهایش در ترکیب قدرت سخت و نرم در یک استراتژی هوشمند بدین معنی
است که اغلب اوقات راه خود را میرود و قصه خود را میسراید و این میتواند مخرب
باشد (.)Nye, 2009, p.120
در مجموع ،به نظر نویسندگان این پژوهش ،استراتژی نرم غرب به رهبری آمریکا علیه
نظام جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه را میتوان اینگونه برشمرد:
 .1مرعوبسازی دولتها و ملتهای خاورمیانه از خطر ایران برای منطقه ،با طرح
موضوعاتی همچون خطر گسترش سالحهای هستهای و تروریسم ایران؛
 .7ترویج سکوالریسم ،لیبرال -دموکراسی غربی در خاورمیانه ،در تقابل با الگوی اسالمی
جمهوری اسالمی ایران؛

 .3مقابله با فرهنگ دینی و مذهبی ایران و جلوگیری از گسترش آن به کشورهای دیگر
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خاورمیانه؛
 .4عرفیسازی حکومتهای خاورمیانه و ترویج پلورالیسم دینی؛
 .5تشدید اختالفات قومی و مذهبی در ایران و همچنین اختالفات کشورهای خاورمیانه
با ایران ،در قالب دو قوم عرب و فارس و دو مذهب شیعه و سنی؛
 .6تشنجزدایی و عادیسازی روابط دولتها و ملتهای عربی منطقه با رژیم صهیونیستی
در تقابل با استراتژی جمهوری اسالمی ایران در جبههگیری امت مسلمان علیه حضور و
سیاستهای رژیم صهیونیستی در منطقه.
با توجه به بحثهای مطرحشده ،به نظر میرسد که یکی از چالشهای مهم برای
جمهوری اسالمی ایران در راستای اهداف انقالب اسالمی ،پیشینة تبلیغات منفی آمریکا و
غرب ،علیه نظام جمهوری اسالمی ،با استفاده از استراتژی دیپلماسی عمومی در جهان و
خاورمیانه است.
 .2-2احتمال منحرف شدن جريانهاي انقالبی از اصول خويش (حكومتهاي دينی -مردمی)

جنبشهای سلسلهوار در کشورهای منطقه شد .نکته حائز اهمیت در مورد این جنبشها این
بود که خواستههای مردم در سطح مسائل اقتصادی باقی نماند و با زیربنای اسالمی ،به
حوزههای دیگر از جمله حوزههای سیاسی و اجتماعی تسری یافت .از این زمان به بعد،
آمریکا و اروپا استراتژیها و سناریوهایی را بر اساس اولویتهای منافع ملی خود ،برای
مدیریت اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا طراحی و اجرا کردند .این استراتژی برنامهریزیشده
بر اساس موجسواری دموکراتیک (استراتژی چندمرحلهای) میتواند در جریان واقعی این
جنبشها (حکومتهای دینی -مردمی) اخالل ایجاد کند و در نتیجه ،چالش عمده برای
الگوی حکومت دینی انقالب اسالمی ایران محسوب خواهد شد .در ادامه ،استراتژیهای
چندمرحلهای آمریکا و غرب در واکنش به جریانهای اخیر مورد بررسی قرار میگیرد.

ظرفیتسنجی الگودهی مردمساالري دينی ايران به كشورهاي مسلمان منطقه

راهپیمایی مردم تونس در اعتراض به اوضاع بد اقتصادی ،جرقهای بود که نقطه آغاز قیامها و

 .5-2-2حمايت از اصالحات در راستاي حفظ متحدان و جلوگیري از تحوالت سريع
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آمریکا و غرب در اولین گام بعد از شکلگیری جنبشهای اخیر ،برای جلوگیری از گسترش
و عمیق شدن بحران در منطقه علیه متحدان خویش ،سیاست اصالحات را در دستور کار
خود قرار دادند تا از این رهگذر ،از سقوط همپیمانان خویش در منطقه جلوگیری کنند
( .)Drezerner, 2012, p.75آمریکا امیدوار بود با این اقدامات بتواند نارضایتی مردمی را کاهش
دهد و اوضاع را تحت کنترل خود درآورد.
 .2-2-2حفظ مهرههاي وابسته به خود در راستاي اهداف استراتژيک آينده

در مرحله بعد و پس از مشاهده سقوط بن علی و حسنی مبارک ،غربیها و در رأس آنها
آمریکا کوشیدند بقایای حکومتهای دستنشانده خود را حفظ کنند و مهرههای همفکر و
هم سو با غرب را بهعنوان گزینه جایگزین مطرح سازند .حمایت آمریکا از دولت موقت
تونس و نخستوزیری «عمر سلیمان» و شورای نظامی حاکم بر مصر ،در این راستا صورت
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گرفت .با استعفای «محمد الغنوشی» از ریاست دولت تونس و تحت فشار قرار گرفتن شورای
نظامی حاکم بر مصر در پی ادامه اعتراضات مردمی ،آمریکا ناچار شد سناریوی فرسایشی
کردن روند جنبشها را اجرا کند تا موج اعتراضات مردمی در تونس و مصر را که دچار نوعی
خأل قدرت شده بودند ،فرونشاند (.)NewsArab.com, 2011/8/20
 .9-2-2فرسايشی كردن روند انقالبها در جهت جلوگیري از تحوالت سريع و ناگهانی

در مرحله بعد ،آمریکا در راستای سیاست صبر و انتظار ،استراتژی فرسایشی کردن روند

جنبشهای مردمی – دینی اخیر را در پیش گرفت تا بتواند نتایج این جنبشها را به سود
اهداف خویش در خاورمیانه هدایت کند .آمریکا فرسایش نرم را که عمدتاً در حوزه سیاسی
شکل میگیرد ،برای این کشورها در نظر گرفت؛ بدین طریق که تالش کرد با حفظ بدنه رژیم
ساقطشده و بر سر کار آوردن مهرههای وابسته ،دوران انتقالی را در این کشورها به
سمتوسوی دلخواه خود سوق دهد و ساختار دولتهای آینده را به نحوی قرار دهد که
بهراحتی بتواند طی یک فرایند کوتاهمدت ،منافعش را تأمین کند؛ برای مثال ،در فرایندی که

مصر در حال طی کردن آن است ،اجرای این سناریو را آشکارا میتوان مشاهده کرد
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(.)Bahrain online News, 2011/8/19
 .3-2-2الگوسازي براي فرايند دولتسازي پس از دوران گذار در مقابل الگوي حكومت
دينی -مردمی

ازآنجاکه لیبرال -دموکراسی آمریکایی و غربی ،الهامبخشی خود را برای مردم خاورمیانه و
کشورهای عربی از دست داده است ،آمریکا میکوشد ترکیه را بهعنوان الگوی یک کشور
مسلمان دموکراتیک و سکوالر که متحد استراتژیک رژیم صهیونیستی ،آمریکا و غرب است،
به ملتهای منطقه معرفی و از این طریق ،در آینده نزدیک بر فرآیند دولتسازی در این کشور
اثر بگذارد ()Byman, 2011, p.139؛ بهطور کلی غربیها سعی میکنند جریانهای اخیر را به
سمت مدلهای لیبرال -دموکراسی غربی هدایت کنند تا از ورود الگوی حکومت دینی انقالب
اسالمی ایران به اندیشه انقالبیون جلوگیری کنند.
 .1-2-2مداخله نظامی و سركوب در راستاي اهداف استراتژيک و جلوگیري از شدت بحران

مداخله نظامی ،آخرین گزینه پیش روی آمریکا و کشورهای اروپایی برای حفظ منافع خود در
جنبشهای مردم ،در مواجهه با بحران لیبی در پیش گرفتهاند ،جبهه سومی را به روی این
کشورها در منطقه باز میکند ( )AL-oraibi & Russell, 2011, pp.159-160و غربیها سعی میکنند
با مداخله نظامی ،روند تحوالت را همسو با منافع و اهداف خویش در خاورمیانه پیش ببرند.
 .9راهكارهاي پیشنهادي براي بهینهسازي فرصتها و رفع چالشها

با توجه به آنچه آمد ،به نظر میرسد جمهوری اسالمی ایران برای استفاده بهینه از فرصتها
و از بین بردن چالشهای پیش رو ،نیازمند اتخاذ کردن یک دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه
در راستای این مسئله مهم یعنی «الگوپذیری جنبشهای اخیر از الگوی انقالب اسالمی ایران»
است .نویسندگان این مقاله در این زمینه چند راهکار اساسی پیشنهاد دادهاند که عبارتاند از:
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خاورمیانه است .سناریوی مداخله نظامی که آمریکا و متحدان اروپاییاش برای سرکوب

 .5-9برگزاري مداوم اجالسهاي تخصصی داخلی و بینالمللی
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عموماً دولت – ملتها در سطح بینالملل در پی تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر معادالت نظام
جهانی و منطقهای ،با توجه به اهداف و استراتژیهای کالن خویش هستند .یکی از
راهکارهای اساسی دولتها در این زمینه ،بهکارگیری و استفاده از نظریات نخبگان فکری و
متخصصان مربوطه ،در قالبهای اتاق فکر و برگزاری اجالسهای تخصصی است.
ازاینرو ،جمهوری اسالمی ایران نیز در راستای تحوالت اخیر (ریشهها ،پیامدها ،آینده
تحوالت و راهکارها) باید با حمایت دستگاههایی همچون وزارت امور خارجه و با دعوت
از دانشمندان داخلی و بینالمللی ،به برگزاری اجالسهای تخصصی همت گمارد .حضور
نخبگان و دانشمندان و عرضة راهکار در این اجالسها ،ضریب تأثیرگذاری الگوی حکومتی
جمهوری اسالمی ایران را بر جنبشهای اخیر باال میبرد .البته جمهوری اسالمی ایران در
زمینه حمایت از انتفاضه فلسطین و دعوت از فعاالن سیاسی جهان اسالم و دیگر نقاط جهان،
برای شرکت در اجالسی که به کوشش دفتر حمایت از انتفاضه ،وابسته به مجلس شورای
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اسالمی ،هر چهار سال یکبار برگزار میشود ،میتواند فعالیت خوبی داشته باشد .پنجمین
نشست این اجالس ،با حضور رهبر جمهوری اسالمی در نهم و دهم مهر  1390برگزار شد.
شرکتکنندگان ،در بیانیه پایانی پنجمین اجالس بینالمللی انتفاضه ،با قدردانی از مجموعه
مواضع و تدابیر حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی در حفظ و
تقویت مردم فلسطین ،سخنرانی ایشان را بهعنوان سند رسمی و میثاق اجالس ثبت کردند
(.)http//www.tabnak,ir/fa/news
برگزاری این اجالسها ،از دو جهت میتواند در استفاده بهینه از ظرفیتها ،مفید باشد؛
اوالً شکلگیری چنین اجالسهایی ،اهمیت این تحوالت را برای جمهوری اسالمی ایران ،در
نظام بینالملل و بهویژه افکار عمومی جهان اسالم و انقالبیون ،به اثبات میرساند .در مرحله
بعد ،حضور نخبگان و رهبران جنبشها در این اجالسها ،بر اندیشه آنها اثرگذار است.
 .2-9حمايتهاي معنوي و در صورت لزوم مادي ،از جريانهاي انقالبی

در طول تاریخ ،همواره دولتها در جهت تأثیرگذاری بر تحوالت دولتهای دیگر و حتی
نظام بینالملل ،در راستای اهداف کالن خود ،به تقویت جریانهای موافق خویش پرداختهاند.

دستگاه سیاستگذاری خارجی جمهوری اسالمی ایران باید پیوسته از اهداف و حقوق
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انقالبیان در مقابل دولتهایشان و دخالت نکردن قدرتهای بزرگ در روند تحوالت اخیر،
در سازمانهای بینالمللی در سطح سران و غیره حمایت کند .جمهوری اسالمی باید
مشروعیت اهداف و حقوق شهروندی انقالبیون را تأیید کند و در صورت لزوم ،از این
انقالبها حمایتهای مادی (نه نظامی) به عمل آورد .حمایتهای معنوی جمهوری اسالمی
ایران از این انقالبها ،میتواند موجد ظرفیتسازی در راستای الگودهی انقالب اسالمی به
این انقالبها شود؛ زیرا این حمایتها ،مشروعیت نظام جمهوری اسالمی ایران را در افکار
انقالبیون ،تثبیت خواهد کرد .البته جمهوری اسالمی ایران در این زمینه حمایتهای معنوی
زیادی انجام داده است ،بااینحال این امر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
 .9-9مديريت ظرفیت رسانهاي

در عصر حاضر ،فرهنگ و الگوهای جذاب که میتواند حامل قدرت نرم باشد ،بهواسطه تبادل
ارتباطی اشاعه داده میشود .تبادل ارتباطی ،فرایندی است که از طریق آن بازیگران ،تفاسیر و
تلقیات خود از امور و پدیدارهای جهانی را به یکدیگر انتقال میدهند .اهمیت تبادل
عمومی بدل کنند؛ زیرا یک باور و تفکر شخصی ،تنها زمانی که از طریق ارتباطات به اطالعات
عمومی تغییر شکل دهد ،این امکان را مییابد که بهعنوان یک حقیقت اجتماعی و بخشی از
فرهنگ – واقعیت مطرح گردد .در نتیجه ،چیرگی طرز فکر یک بازیگر بر دیگران ،به استراتژی

ارتباطی وی بستگی دارد؛ یعنی اینکه او در مقام گوینده چگونه تفسیر خود را از مجرای تبادل
ارتباطی ،برای شنوندگان بیان میکند .بر این اساس ،اینکه گوینده چگونه سخن میگوید،
بهمراتب اهمیت بیشتری دارد از اینکه گوینده چه کسی است ،چه میگوید و برای که میگوید
(.)Bially, 2007, pp.106-107
در اینجا میتوان این مسئله را روشن کرد که رسانهها چه نقش کلیدی و سرنوشتسازی
در خدمت به بازیگر دارنده قدرت نرم ،ایفا میکنند .جمهوری اسالمی ایران باید با راهاندازی
شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای در سطح منطقهای و جهانی ،به تفسیر این تحوالت در
راستای بیداری اسالمی بپردازد .تحقق این امر میتواند به استفاده بهینه جمهوری اسالمی از
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ازاینروست که بازیگران را قادر میسازد باورهای ذهنی و جهانبینی شخصی را به اطالعات

ظرفیتهای موجود جریانهای اخیر ،منجر شود .البته جمهوری اسالمی ایران باید بر

62

دستاوردهای انقالب اسالمی در قالب نظام جمهوری اسالمی ایران ،از جمله دستاوردهای
علمی (انرژی اتمی ،فناوری نانو ،پزشکی و ،)...سیاسی (استقالل در برابر قدرتهای
استعماری و  ،)...توسعه مردمساالری دینی در نظام داخلی ایران و ...در سطح ملی و بینالمللی
مانور ویژهای داشته باشد.
 .3-9استفاده بهینه از گفتمان اسالمی -مردمی انقالب اسالمی

چنانکه پیشتر ذکر شد ،گفتمان اسالمی -مردمی انقالب اسالمی ،بر محور «دین ،عدالت و
سلطهستیزی» است .این گفتمان در افکار عمومی منطقه و جهان اسالم اهمیت ویژهای دارد .با
توجه به اهداف و زمینههای انقالبهای اخیر که در بخشهای پیشین مطرح شد ،جمهوری
اسالمی ایران باید بر گفتمان اسالمی -مردمی انقالب اسالمی ایران در قبال تحوالت اخیر ،مانور
ویژهای دهد .رویکرد دستگاهها و وزارت خانههای مرتبط با سیاست خارجی ،از جمله شورای
عالی امنیت ملی ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،وزارت امور خارجه و مجلس شورای
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اسالمی ،در زمینه تحوالت اخیر ،تأثیر ویژهای در استفاده بهینه از ظرفیتها دارد؛ برای مثال،
حمایت از برگزاری تظاهرات روز قدس (عنصر سلطهستیزی و استکبارستیزی) که در اهداف
انقالب اسالمی ،شکلگیری این تحوالت و افکار عمومی انقالبیون ،جایگاه ویژهای دارد و نیز
تظاهرات  77بهمن (عنصر عدالتمحوری و دینمحوری به خاطر ماهیت دینی -مردمی نظام
انقالب اسالمی) که باز هم نقطه عطفی در پیشینه و زمینههای شکلگیری این انقالبهاست،
در کمک به الگودهی انقالب اسالمی ایران به انقالبهای اخیر نقش مهمی ایفا میکند.
جمعبندي

وقوع انقالب اسالمی ایران ،معادالت جدیدی با محوریت دین ،در تقابل با دو جریان
سرمایهداری غرب به رهبری آمریکا و سوسیالیسم به رهبری شوروی که هر دو نقش دین را
در جامعه امروزی نفی میکردند ،به وجود آورد .بعد از فروپاشی شوروی و شکلگیری جهان
تکقطبی ،انقالب اسالمی ،باز هم بهعنوان یک آلترناتیو جدی در مقابل نظم نوین جهانی با
محوریت لیبرال -دموکراسی و به رهبری آمریکا ،مطرح است.

با توجه به استراتژی کالن انقالب اسالمی ایران که بر گسترش الگوی حکومت دینی
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خویش به جهان اسالم ،خاورمیانه و حتی نظام بینالملل متمرکز است ،تحوالت جهانی و
منطقهای ،در بطن خویش برای انقالب اسالمی ایران ،موجد ظرفیتها و چالشهایی است.
وقوع جنبشهای اخیر در خاورمیانه نیز برای نظام جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان نمود
عینی انقالب اسالمی ظرفیتها و چالشهایی پدید میآورد .ظرفیتهای موجود در این
جنبشها برای انقالب اسالمی ایران را میتوان حول دو محور اصلی بررسی کرد .1 :پیشینة
تأثیرگذاری انقالب اسالمی ایران بر تحوالت منطقهای در قالب گروهای اسالمگرا و .7
زمینهها و اهداف جنبشهای اخیر که همسو با گفتمان اسالمی -مردمی انقالب اسالمی ایران
(مبتنی بر دینمحوری ،عدالتمحوری و سلطهستیزی) است .چالشهای موجود در راه
تأثیرگذاری و الگودهی انقالب اسالمی به انقالبهای اخیر نیز عبارتاند از .1 :پیشینة تبلیغات
منفی آمریکا علیه نظام جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه و نظام بینالملل و  .7انحراف
احتمالی جریانهای انقالبی بهوسیله استراتژیهای برنامهریزیشده ،حول محور موجسواری
دموکراتیک (استراتژی چندمرحلهای).
در این پژوهش ،برای استفاده بهینه جمهوری اسالمی ایران از ظرفیتها و رفع چالشهای
مداوم تخصصی؛  .7حمایتهای معنوی و در صورت لزوم مادی از انقالبیون؛  .3استفاده بهینه
از ظرفیت رسانهای؛  .4استفاده بهینه از ظرفیتهای گفتمان انقالب اسالمی ایران.
به نظر میرسد با توجه به ماهیت تحوالت اخیر ،جمهوری اسالمی در صورت اتخاذ و
عملیاتی کردن یک دیپلماسی راهبردی و هوشمندانه ،میتواند تا حد زیادی بر حکومتهای
برآمده از این جنبشهای تأثیرگذار باشد.
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احتمالی پیش رو ،راهکارهایی پیشنهاد شد که عبارتاند از .1 :برگزاری اجالسها و نشستهای

يادداشتها
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1. Friday Rule.
2. psychological security
3. anti-colonial
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چكیده

احزاب سیاسی از طریق اجرای کارکردهایی مثل انتقال خواستههای مردم به حاکمیت،
تربیت نیروهای سیاسی برای اداره کشور و نهادمند کردن رقابت سیاسی قانونی در تحقق
توسعه سیاسی به ایفای نقش میپردازند .از سوی دیگر دالیل متعدد سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و عملکرد نخبگان سیاسی و حزبی در ناکامی احزاب سیاسی در ایفای نقش خود
اثرگذار هستند که در این مقاله ضمن بررسی کلی آنها ،روند تأسیس و عملکرد حزب
جمهوری اسالمی و علل تعطیلی فعالیتهای آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
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وجود احزاب سیاسی در علم سیاست مدرن بهعنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه سیاسی
مطرح شده است ،بهگونهای که از طریق این احزاب راههای کسب قدرت سیاسی بهصورت
نهادمند پیگیری میشود و در نتیجه حاکمیت چنین امری در یک کشور مشخص ،ثبات
سیاسی به همراه توسعه سیاسی پدید میآید .البته چنین نگرشی نسبت به احزاب سیاسی
بسیار خوشبینانه است و از وجود برخی عوامل و مسائلی که از تحقق اهداف تحزب
جلوگیری مینمایند ،غفلت ورزیده است؛ بهعبارتدیگر صرف وجود احزاب سیاسی بر
اساس تجربه تاریخی موجود در تحوالت سیاسی کشور عامل پیدایش توسعه سیاسی نبوده
است ،چراکه برخی کارکردهای منفی احزاب سیاسی همچون ایجاد تفرقه و تشتت و بیثباتی
سیاسی و اجتماعی -که در نهایت منجر به پیدایش خودکامگی گردیده است -برخی متفکران
علوم سیاسی و اجتماعی را از خوشبینی مفرط نسبت به احزاب سیاسی و کارکردهای مثبت
آنها در اجتماع بازداشته است.

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

تجربه احزاب سیاسی در ایران که به دوران انقالب مشروطه بازمیگردد ،بهخوبی ناکامی
این نهاد سیاسی را در تحقق مهمترین هدف خود یعنی توسعه سیاسی نشان داده است .به
نظر میرسد که یکی از علل اساسی ناکامی احزاب سیاسی در رسیدن به اهداف و کارویژههای
ترسیمشده برای آنها ،به نحوه شکلگیری ،پذیرش اعضا و تعیین خطمشیهای احزاب
سیاسی مربوط میشود .هرچند در کنار این عامل مهم از عوامل دیگر نیز در ناکامی احزاب
سیاسی در تحقق اهداف خود و اثرگذاری بر پیدایش توسعه سیاسی هم چون نگاه منفی مردم
نسبت به احزاب سیاسی و هم سویی برخی از احزاب با دشمنان تاریخی ملت ایران و غیره
میتوان نام برد؛ اما به نظر میرسد که این عوامل نیز بهنوعی از همان عامل مهم ناشی میشود.
بهعبارتدیگر نفس وجود احزاب سیاسی ،مثبت یا منفی نیست؛ بلکه خطمشی احزاب سیاسی
و عملکرد سیاسی آنها در دوره فعالیت خود ،در پیدایش قضاوت منفی نسبت به آنها بسیار
تعیینکننده است و نیز نحوه شکلگیری و جذب اعضا و افراد فعال در احزاب سیاسی از
عوامل مهم تأثیرگذار در ناکامی آنها در رسیدن به اهداف خود بوده است.

در این مقاله ضمن بررسی کلی عوامل ناکامی احزاب سیاسی ،بهصورت موردی به
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مطالعه «حزب جمهوری اسالمی» پرداخته میشود و دالیل ناکامی آن در استمرار فعالیت خود
و در نهایت روند تعطیلی تمام فعالیتهای آن مورد تحلیل قرار میگیرد.
 .5چارچوب مفهومی

حزب که یک واژه عربی است؛ معادل آن در زبان فارسی «گروه» یا «دسته» است و در ادوار
مختلف تاریخ به معانی مختلفی به کار رفته است و در فرهنگنامههای ادبی و سیاسی تعاریف
متعددی از آن ارائه گردیده و در هر یک از آنها به وجهی از ابعاد مفهوم مذکور پرداخته شده
است (نقیبزاده ،1328 ،ص .)13کاربرد مفهوم حزب به معنای یک گروه و دسته سیاسی
اساساً یک مفهوم مدرن است که در غرب بهعنوان ابزاری برای مبارزه در عرصههای فعالیت
سیاسی و برای کسب قدرت سیاسی به وجود آمد .بر این اساس تعاریف گوناگونی از احزاب
سیاسی به عمل آمده است که به برخی از آنها بهطور خالصه اشاره میشود .بنا بر نظر
موریس دوورژه ،این سازمانها (احزاب) گروههای بنیانیافته ،منظم و مرتبی هستند که برای
مبارزه در راه قدرت ساخته شدهاند و منافع و هدفهای نیروهای اجتماعی گوناگون را بیان
نظر وی یک حزب ،یک گروه اجتماعی نظیر شهر و دهکده نیست بلکه مجموعهای از گروهها
و جمعی از گروههای پراکنده در اطراف مملکت است که بهوسیله سازمانهای هماهنگکننده
بههمپیوستهاند (غفوری ،1328 ،ص.)147
ماکس وبر ،احزاب سیاسی را سازمانهایی میداند که درصدد کسب قدرت سیاسی
برای اعضای خود هستند .الپالومبارا و واینر نیز چهار شرط را متمایزکننده حزب از سایر
تشکلهای سیاسی و اجتماعی میدانند :الف) حزب مستلزم وجود سازمان و تشکیالت
پایداری است که حیات سیاسی آن از حیات مؤسسان آن فراتر باشد .ب) تشکیالت حزبی
دارای سازمانی مستقر در محل ،همراه با زیرمجموعههایی میباشند که در سطح ملی فعالیت
داشته و با یکدیگر روابط منظم و متقابلی داشته باشند .ج) اراده رهبران ملی و محلی سازمان
بر کسب قدرت استوار باشد و نه بر اعمالنفوذ .د) حزب باید در پی کسب حمایت عمومی
بهویژه از طریق انتخابات باشد (اخوان کاظمی ،1388 ،صص.)72-76
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میکنند و خود هم بهدرستی وسیله عمل سیاسی آن میباشند (دوورژه ،1354 ،ص .)153به

با بررسی دیدگاههای مختلف درباره احزاب سیاسی به نظر میرسد که وجه مشترک آن
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را میتوان در فعالیت احزاب برای کسب قدرت سیاسی خالصه کرد که از طریق تأسیس یک
سازمان منظم و مستمر و ارائه برنامههای خود در سطح کل کشور به مردم ،خواستار حمایت
مردمی از طریق انتخابات است .از سوی دیگر کسب حمایت مردمی مستلزم این است که
برنامهها و آرمانهای حزب با خواستههای شهروندان در یک راستا باشد و مردم در اهداف
حزب ،تحقق آرمانهای خود را جستجو نمایند تا از این طریق میان حکومت و جامعه پیوند
مستحکمی ایجاد شود و چرخش این روند منجر به چرخش نخبگان سیاسی و دستبهدست
شدن مسالمتآمیز قدرت گردد .هرچند که درباره توسعه سیاسی ،نظریات مختلف و بعضاً
متعارضی بیان گردیده است 1،ولی میتوان مخرج مشترکی از نظریات مذکور را درباره توسعه
سیاسی به دست آورد و مفهوم ذکرشده را بهعنوان امکان قانونی دستیابی نیروهای سیاسی به
قدرت سیاسی تلقی کرد که این نیروها در واقع سمبلی از ارادهبخشی از مردم ساکن در یک
سرزمین مشخص محسوب میشوند و از کارویژههای عام و خاصی برخوردارند.
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 .5-5كارويژههاي عام احزاب سیاسی

 .1ارتباط مستقیم با پدیده انتخابات و انجام بهینه و عقالیی آن با شکل دادن به افکار عمومی،
گزینش نامزدها و ترتیب و تنسیق کار انتخابشدگان.
 .7حزب دارای نقش آموزشی نظری و عملی تودهها در حوزه مشارکت سیاسی است
و انگیزه الزم این امر را فراهم میسازد .از سویی با اطالعرسانی دقیق ،شهروندان را از
تصمیمها و مقاصد قدرت سیاسی آگاه میسازد و واکنش الزم را در قبال این مقاصد در آنها
ایجاد میکند .ضمن آنکه افراد را از دنیای انزوا و گره خوردن با مسائل گروهی خارج میسازد.
لذا حزب یکی از اصلیترین کارگزاران توسعه سیاسی است.
 .3حزب عامل ادغام اجتماعی و جامعهپذیری سیاسی افراد در سطوح فردی ،گروهی و
اجتماعی است و از این طریق و با عضوگیری در حفظ نظام سیاسی و سازگاری آن با محیط
مؤثر واقع میشود.
 .4احزاب یکی از مناسبترین مجاری را برای اعمال کارویژههای ارتباطاتی -در
حوزههای روابط اجتماعی سیاسی -تشکیل میدهند.

 .5احزاب میتوانند بهعنوان ابزاری برای استخدام سیاسی ،تربیت کادرهای اداره
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حکومت و رسیدن به مشاغل و مناصب سیاسی به شیوه مدنی باشند و این توان را دارند
که فرصتهایی را برای تحرک اجتماعی عمودی ایجاد کنند و شایستهساالری را تقویت و
ترویج نمایند.
 .6انتقاد از حکومت و سعی در ممانعت از انحراف حکومت اکثریت از معیارهای ارزشی
و مصالح و منافع ملی با نظارت دائم و جلوگیری از استبداد تودهای و فردی.
 .2باال بردن ضریب صحت تصمیمگیریهای سیاسی و خطمشیگذاریهای راهبردی و
کاهش احتمال خطا با افزایش مشارکت عقول و تضارب آراء در سطح نخبگان و عموم جامعه.
 .8توان عظیم حزب در بسیج عمومی عاملی است که توفیق طرحهای خودیاری و
خودکفایی ،حفظ امنیت کشور در شرایط اضطراری و جنگی و کمیابی را افزایش میدهد.
 .9احزاب با عملکرد صحیح خویش ،مشروعیت نظام سیاسی را افزایش داده ،استمرار
و تداوم آن را موجب میشوند.
 .10تعیین شناسنامه و هویت و نشانی برای کلیه طالبان فعالیتهای سیاسی اعم از
افراد و گروهها که این امر خواهناخواه فعالیت و ارتباطات سیاسی آنها را با یکدیگر و

 .2-5كارويژههاي خاص احزاب سیاسی

اگرچه کارویژههای عام احزاب بهطور غیرمستقیم دربردارنده ثبات سیاسی و امنیت است؛
یعنی با افزایش و تقویت توسعه سیاسی به این هدف نائل میشود اما احزاب مستقیماً عامل
بازدارنده خشونت و بیثباتی سیاسی هستند و در کارویژههای خاص خود ،همانند روزنه یا
سوپاپ اطمینان عمل مینمایند .احزاب سیاسی میتوانند افکار عمومی را تثبیت کرده ،عقاید
مشابه را هماهنگ ساخته و اختالف فردی را کاهش دهند .احزاب سیاسی مسائل با جنبه
شخصی را سوهان زده ،آن را در چند خانواده بزرگ معنوی مستهلک میسازند .این کار
بزرگ سنتز بسیار مهمی است (دوورژه ،1352 ،ص)392؛ که نتیجه آن وحدت عقاید مشابه
ولی متفرق است .همین نقش احزاب ،جامعه را از تالطمهای بزرگ سیاسی و اجتماعی

بررسی فلسفه تشكیل و دلیل تعطیلی فعالیتهاي حزب جمهوري اسالمی
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تعیین و هدایتشده قرار میدهد.
بدین ترتیب احزاب سیاسی بهمثابه سد و کانالهایی عمل میکنند که انرژی متراکم
تودهها و حالت عصیان و طغیان آنها را تبدیل به سکون و آرامش کرده و با به جریان انداختن
آن در مجرای صحیح خود ،نهتنها از تخریب ساختارهای سیاسی و اجتماعی جلوگیری
میکنند ،بلکه در راستای حفظ و تداوم حیات سیاسی مورد استفاده قرار میگیرند.
احزاب سیاسی از یک سو نتیجه فرایند تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی هستند
و از سوی دیگر میتوانند از طریق افزایش توانایی جامعه برای حل بحرانها ماحصل نوسازی
و ...همانند همگرایی ،مشارکت ،مشروعیت ،هویت و توزیع ،تغییرات بیشتری را در جهت
حفظ و ثبات نظام سبب شوند .احزاب سیاسی میتوانند از طریق فراهم ساختن ایدئولوژی،
رهبری یا فرصتهایی برای مشارکت سیاسی ،یا ترکیبی از این سه ،برای دولت
مشروعیتسازی کنند و با فراهم آوردن ابزاری برای انتقال مسالمتآمیز قدرت در درون یک

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

نظام حزبی رقابتی ،به اقتدار حکومت مشروعیت بخشند (اسمیت ،1328 ،ص.)67
احزاب این قابلیت را دارند که در خالل و از طریق جامعهپذیری سیاسی اوالً فرهنگ
سیاسی را تقویت کنند و ثانیاً الگوهای فرهنگی رقابت و تعامل و حیات سیاسی را قانونمند
و مصالحه آمیز نمایند و منازعات پرتشتت را طرد کنند و با این دو کارکرد ،تداوم و حیات
سیاسی یک نظام را ضمانت کنند.
 .2علل ناكارآمدي احزاب سیاسی در ايران

در ادبیات کالسیک سیاسی موارد و نظریههای بسیاری وجود دارد که با بدبینی و یأس از
احزاب یادشده معموالً آنها را موجد تفرقه و تشتّت به شمار آوردهاند .البته در دهههای اوایل
قرن بیستم نیز ظهور احزاب فاشیستی و نژادپرست در آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا و جنگافروزیهای
آنان نیز در بدبینی به نقش احزاب مؤثر بوده است .درهرحال همواره این سؤال در سیاست و
نظامهای مختلف سیاسی مطرح بوده که آیا احزاب موجب ثبات و قوام جامعه یا موجد
آشفتگی و تشتّت میباشند؟ پاسخ به بخش اول این پرسش در دهههای اخیر صبغة مثبت و
ایجابی کاملتری را یافته است .درحالیکه در گذشته چنین نبوده است؛ مثالً آلکسی

دوتوکویل ،احزاب را «شرهای جداییناپذیر مردمساالری» ،پنداشته است .دانشمندان دیگر

79

هم به دنبال طرد هرگونه تعارض و ساز مخالفی در جامعه بودهاند .اینکه دانتون میگفت:
«حزب فقط یک حزب و آنهم حزب مردم» یا «کندرسه» میگفت« :نیاز مردم این است که
حزبی وجود نداشته باشد» خود گویای وحشت آنها از تفرقهای بود که احتمال داشت از
دستهبندیهای اجتماعی و سیاسی ناشی شود (نقیبزاده ،1368 ،ص .)75به همین دلیل
احزاب نوظهور در پایان قرن نوزدهم بعدها از احزاب پیشین ،با صفت «جدید» متمایز شدند.
صفت جدید از آن جهت اضافه شد که بار بسیاری از اتهامات و بدبینیها را از دامان این
پدیده تازه بزداید و خط فاصلی بین گذشته و حال احزاب ترسیم نماید .سوءسابقه احزاب
گذشته با خصلت سودجویی گروهی ،دسیسههای سیاسی ،انزوای اجتماعی و اختصاص آنها
به خانوادههای نزدیک به استبداد حاکم ،از دالیل این تمایزگذاری به شمار میآید.
امروزه نیز برخی از بزرگترین نظریهپردازان نظریات احزاب ،بدبینی و یأس را در
نوشته خود دراینباره به معرض دید همگان گذاشتهاند؛ بهعنوان نمونه «موئیزی
استروگرسگی» که نهایتاً حزب را پس از تشکیل ،سد راه مردمساالری میبیند و یا «روبرتو
میخلز» که معتقد به حاکمیت قانون آهنین الیگارشی در تمامی گروههاست و از دگردیسی
احزاب سیاسی ،فرجام انسان حزبی را در تبدیل شدن بهنوعی «حیوان رأیدهنده» میبیند که
کاری جز اطاعت از دستورهای رهبری ندارد .بدبینی واقعبینانه در آثار دو نویسندة اول مشهود
است ولی القاء بدبینی در نوشتههای ماکس وبر که بانی جامعهشناسی تفهُّمی است و به تشریح
قضایا آنچنان که هست میپردازد ،تلویحاً صورت میگیرد؛ زیرا با گفتن «حیوان رأیدهنده»
و «اطاعت کورکورانه از رهبر» ،خودبهخود انسان را نسبت به فرجام تحزب دچار بدبینی
میسازد .از سویی وی انگیزههای اصلی کار احزاب و اعضای آنها را مادی میداند؛ یعنی
پاداشهایی که پس از پیروزی در انتخابات ،نصیب آنها میشود.
استروگرسگی بدبینیهای خود نسبت به تحزب را در سال  1907در رسالهای به نام
«دموکراسی و سازمان احزاب سیاسی» سامان داده است و عقاید او هنوز نیز در خور تأمل و
توجه میباشد .به نظر وی احزاب پس از تشکیل بهزودی افکار عمومی را در قالب الگوهایی
جای میدهند که تنها به کار حزب میآید و از خواستههای فوری و حیاتی مردم غافل
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انسان در کوره حزب سخن میگوید و باالخره «ماکس وبر» که با تأکید بر اهمیت رهبری در
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قوی و دائمی برای بسیج رأیدهندگان حاصل میشود ،سبب پیدایش قشری دائمی از
سیاستمداران حرفهای میگردد که هدایت و اداره حزب را در دست میگیرند .از این تاریخ،
مسائل و منافع حزب و پیروزی و اداره و گسترش آن ،خطوط اصلی برنامه و اهداف حزب
را تشکیل میدهد .به عبارتی در این فرایند حزب بهصورت یک فرقه متعصب یا واحدی
مستقل درمیآید که فقط به مسائل خود توجه میکند .از نظر این دانشمند در کلیه احزاب،
سازمان بهمثابه ماشین ،انسانیت افراد را محو و به بند میکشد و اهداف سازمان و نفس آن در
اولویت قرار گرفته و حزب از حالت وسیله خارج و به هدف تبدیل میشود (نقیبزاده،
 ،1368ص .)76شکل الیگارشیک حزب و غلبه سازمان بر آن ،در آثار بسیاری از صاحبنظران
بهعنوان آفت حزب و موجد آسیبهایی برای جامعه سیاسی به شمار آمده است .بیدلیل
نیست که ماکس وبر احزاب را با عنوان «ماشینهای بزرگ سیاسی» یاد میکند .میلخز هم به
این مسئله اشاره وافر کرده است (میشل ،1368 ،صص.)543-571
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آلن دوبنوا در همین زمینه یادآور میشود که «خود احزاب هم که نقش آنها در حیات
سیاسی مملکت اساسی است ،به طرزی عمل میکنند که کامالً دموکراتیک نیست .وی اظهار
میدارد که میخلز در سالهای  1910تحقیق عمیقی درباره احزاب سیاسی کرده و به این قانون
حتمی و شدید رسیده است که احزاب هم ،در درجه اول سازمانهایی هستند تحت تأثیر یک
گروه سیاستمدار حرفهای بهسوی الیگارشی کشیده میشوند؛ یعنی امور آن را چند نفر اداره
میکنند .لذا مردمساالری به الیگارشی منتهی میشود و هر مردمساالری ناچار از داشتن یک
هسته الیگارشیک است و مشاهده این حقیقت عمیقاً اسباب افسردگی او میشد (دوبنوا،
 ،1327صص.)74-73
به دلیل نیازمندی توسعه سیاسی به شرایط سخت مذکور ،همواره موانع عمدهای در راه
تحقق آن به وجود آمده است و نیز علل متعددی احزاب سیاسی را در رسیدن به اهداف خود
با ناکامی روبهرو ساخته است که یکی از محققان کشور در یک تحقیقی جامع بهطور مفصل
این عوامل ناکامی را تبیین کرده است .از نظر او احزاب سیاسی در ایران تحت تأثیر علل
تاریخی -ساختاری ،علل اقتصادی ،علل حقوقی و قضایی ،علل فرهنگی و علل عملکردی با
ناکارآمدی مواجه شدهاند .وی در تبیین و تحلیل علل مذکور بهطور مفصل به بیان نقش

استبداد ،فقدان امنیت ،بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به نقش احزاب ،وجود احزاب
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دستوری ،وابستگی احزاب به بیگانگان و ایدئولوژیهای الحادی ،نظام اقتصادی وابسته به
نفت ،مشکالت اساسی احزاب در تأمین مالی ،ضعفهای حقوقی نظام انتخاباتی کشور،
ضعف موجود در قانون فعالیت احزاب ،مشکالت موجود در فرهنگ سیاسی ایران ،عملکرد
گروهها و نهادهای بدیل احزاب ،عملکرد نخبگان ،مقطعی و مرکزگرا بودن فعالیت احزاب،
تشتت و تفرقه و انشعابهای مکرر ،ضعف در تربیت سیاسی و غیره در ناکارآمدی احزاب
سیاسی در ایران پرداخته است (اخوان کاظمی ،1388 ،صص.)302-129
تقریباً عواملی شبیه علل مذکور در اثر نویسنده دیگری نیز مطرح شده است و مسائلی
همچون «نداشتن رهبری منسجم ،مبهم بودن اهداف و برنامهها یا عدم وجود برنامههای عملی
مشخص ،دقیق و عملیاتی ،عدم استقالل مالی ،تقلیدی بودن و نداشتن استقالل فکری برای
حرکت و برنامهریزی در جهت اصالح شرایط و تحوالت منطبق با اصول و ارزشهای مورد
قبول ملت مسلمان ایران در نظام جمهوری اسالمی ،فعالیت مقطعی و محدود به دورانهای
برگزاری انتخابات ،وجود پدیده انشعاب در احزاب و گروهها ،ایجاد ائتالفهای مقطعی برای
کسب قدرت مقطعی و زودگذر» بهعنوان مشکالت موجود در راه کارآمدی احزاب سیاسی
بهاینترتیب عوامل متعددی در ناکارآمدی احزاب سیاسی و ناکامی آنها در رسیدن
به اهداف خود از جمله توسعه سیاسی ایفای نقش میکنند که هریک از این عوامل در
شرایط زمانی و فکری مختلف در ناکامی برخی احزاب سیاسی در اجرای کارکردهای حزبی
مؤثر بودهاند.
حزب جمهوری اسالمی نیز علیرغم کارکردهای بسیار مثبت آن و نقش سازنده آن در
تثبیت انقالب اسالمی و نهادهای آن ،سازماندهی نیروهای سیاسی معتقد به والیتفقیه در
ساختار سیاسی جمهوری اسالمی و تربیت کادرهای سیاسی الزم برای اداره کشور و
پاسخگویی به شبهات واردشده به ساختار و اهداف جمهوری اسالمی از سوی مخالفان این
نظام و سایر اقدامات مثبت آن حزب ،به دالیل مختلف هم چون بسیاری دیگر از احزاب
سیاسی ایران به برخی از مشکالت و عوامل ناکارآمدکنندة مذکور مبتال گردید و در رسیدن
کامل به اهداف طراحیشده خود ناکام ماند که در ادامه مقاله ضمن تشریح روند تشکیل آن
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ایران عنوان گردیده است (عیوضی ،1385 ،ص.)743

حزب ،مشکالت موجود در راه آن و در نهایت تعطیلی حزب توضیح داده میشود.
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 .9تحزب از نگاه امام خمینی(ره)

با پیروزی انقالب اسالمی به دالیل مختلفی اقبال به احزاب سیاسی و تحزب به نحو فزایندهای
افزایش یافت .وجود استبداد و خفقان در سلطنت پهلوی ،نظام تکحزبی در دوره محمدرضا
پهلوی و ممنوعیت فعالیت سایر احزاب از کمونیستها گرفته تا اسالمگرایان ،دولتی بودن
احزاب اصلی و غیر خودجوش بودن آنها و همچنین جو بسیار باز سیاسی پس از پیروزی
انقالب اسالمی و مساعد بودن وضعیت برای سهم و غنیمتخواهی برای ظهور بسیاری از
گروههای نوظهور ،زمینههای پیدایش احزاب و تشکلهای متعددی را فراهم ساخت و عدم
تفاهم و وفاق این گروهها ،باعث ایجاد تشتّت و پراکندگیهای گسترده و مناظرههای فکری
و حتی منازعات مسلحانه گردید تا جایی که کالسهای درس دانشگاه تهران به اتاق جنگ
این گروهها و احزاب بدل شد .این وضعیت امام خمینی(ره) را وادار کرد تا در مورد احزاب
و فعالیتهای آنها موضعی صریح و روشن اتخاذ کرده ،فعالیتهای احزاب را منوط به زیان
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نرساندن به جمهوری اسالمی و حاکمیت ملت اعالم کند .امام(ره) را نمیتوان مخالف تحزب
و تشکل به شمار آورد ،البته درعینحال که به پدیده احزاب سیاسی چندان خوشبین نبودند،
مخالف فعالیتهای حزبی و تشکیالتی هم نبودند و مالک صحت عملکرد احزاب را اندیشه
و کارویژههای آنها دانستهاند:
اینطور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد .میزان ،ایدة حزب است و
اگر ایده چیز دیگری باشد ،این حزب شیطان است ،هر اسمی هم داشته باشد؛ بنابراین ما باید
کوشش کنیم حزبمان را حزباهلل کنیم (امام خمینی(ره) ،1328 ،ج ،12ص.)193
از نظر امام خمینی(ره) اغلب احزاب و گروههای سیاسی در دوره رژیم پهلوی و
مشروطه دارای ایده و اندیشه صحیحی نبودهاند .ایشان در نقد احزاب مذکور و کارویژههای
منفی آنها به پارهای دالیل و کاستیها به شرح زیر اشاره میکنند :دولتی بودن ،فقدان اصالت،
الگوبرداری از کشورهای اروپایی ،وابستگی به بیگانگان ،فقدان فرهنگ سیاسی مالزم با
فعالیت حزبی و تعارض احزاب با انسجام و همبستگی .با چنین سابقهای از تحزب در اندیشه
امام ،ایشان به لحاظ تجربه ناموفق فعالیت احزاب سیاسی در ایران و سرسپردگی بسیاری از

آنان به بیگانگان ،به فعالیت سیاسی در قالب حزب چندان خوشبین نبوده و مردم و نخبگان
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و حتی روحانیت را بدان تشویق نمیکردند و از تفرقه ،اختالف و دشمنی میان احزاب و
جریانهای سیاسی نگران بودند و کراراً آنها را به وحدت و رعایت مصالح جامعه اسالمی
دعوت میکردند.
درهرصورت امام خمینی(ره) با پذیرش و مفروض انگاشتن اصل آزادی احزاب،
زمینهای را فراهم آوردند که گروهها و سالیق گوناگون بتوانند در درون نظام جمهوری اسالمی
بهگونهای مشروط به فعالیت بپردازند .رعایت چارچوب قوانین دینی و رعایت مصالح و
قوانین کشور در فکر و آراء و در رویههای عملی ،عدم برخورد مسلحانه با نظام سیاسی
اسالمی ،بیان انتقاد و دوری از توطئه ،عدم وابستگی به قدرتهای بیگانه ،عدم اِضرار به جامعه
و نظام سیاسی و اشخاص ،برخورداری از پذیرش و حمایت مردم و سازگاری با انسجام و
همبستگی ملی و اجتماعی 7از مهمترین شرایط مذکور به شمار میروند.
امام(ره) بارها همگان را دعوت به حزباهلل و یا حزب مستضعفان نیز کرده است که
در واقع همانند حزب جهانشمول قرآنی است که امت واحده و مقاصد آن را نمایندگی
خواهد کرد؛ هرچند که از نظر ایشان چنین دعوتی به معنای مخالفت با وجود سایر احزاب
این را باید تذکر بدهیم که ما گفتیم حزبی به نام «حزب مستضعفان» در همه دنیا،
معنایش این نبود که حزبهای صحیحی که در ایران است ،نباشد .حزبهای
منطقهای علیحده است و حزب تمام مناطق و تمام جاها ،یک حزب دیگر است.
اگر انشاءاهلل مسلمین موفق بشوند و یک همچون حزبی که حزب مستضعفین
است برای همهجاها یک همچون حزبی را تأسیس کنند بسیار بهموقع است .لکن
به معنای این نیست که در محل و در منطقهها حزب نباشد ،خیر در منطقهها
احزاب هستند و آزاد هم هستند مادام که توطئه معلوم نشده است (در جستجوی
راه از کالم امام ،دفتر سیزدهم ،1367 ،ص.)371
این بیان هم به معنای عدم مغایرت تحزب و تأسیس احزاب با کارویژههای مثبت در
نظام اسالمی است.
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سالم و در راستای اهداف دینی و ملی نیست:

 .3حزب جمهوري اسالمی از تشكیل تا تعطیلی فعالیتها
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هفت روز پس از پیروزی انقالب اسالمی ،موجودیت حزب جمهوری اسالمی طی اعالمیهای
از سوی پنج نفر از روحانیان مبارز و انقالبی اعالم گردید .اعالمیه مذکور در تاریخ
 79بهمنماه  1352با امضای آقایان سید محمد حسینی بهشتی ،محمدجواد باهنر ،سید علی
حسینی خامنهای ،سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد .در
این اعالمیه از پیروزی انقالب اسالمی بهعنوان برداشتن گام نخست مبارزه یاد شده که پس از
آن نوبت به بخش دوم مبارزه رسیده است که از گام اول سختتر است« :مبارزه با
ضد انقالب ،مبارزه با توطئهها ،حراست از پایگاههای گشودهشده و گشودن پایگاههای
فتحنشده ،زنده نگاهداشتن امید و اطمینان در مردمی که پس از دورانی طوالنی ،طعم پیروزی
را میچشد ،تداوم بخشیدن به حرکت ،حرکت بهسوی جامعه توحیدی ،جامعهای آباد و آزاد
که در آن خودکامگی و ستم ،تبعیض و استضعاف و استبداد نیست و انسان بهدرستی و فقط
بنده خداست ...تجربه جنبشهای صد سال اخیر ایران باید همه را قانع کرده باشد که ما
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همواره ضربه بزرگ را از سوی فقدان یک تشکیالت نیرومند و همهگیر خوردهایم ...ایجاد
تشکیالتی نیرومند و سامان دادن به نیروهای فعال و ایجاد انسجام و انضباطی آهنین است که
میتواند حرکت انقالبی ملت را بهدرستی تداوم بخشد و جنبش را از خطر انهدام و
دستاوردهای آن را از غارت دشمن مصون بدارد ...سازمان دادن به نیروهای پراکنده جنبش
را فریضهای بزرگ و اسالمی میدانیم .اگر در طول چند سال گذشته ،رخدادهای لحظهبهلحظه
و مسئولیتهای فوری و فوتی امکان یک اقدام گسترده را در این زمینه به ما نداده است ،مانند
همه ناظران منصف معتقدیم که مردم مسلمان در این انقالب نیز مانند انقالبهای گذشته
نیروی اصلی و عمده انقالب ایراناند و باور اسالمی و احساس تکلیف الهی ،عمدهترین و
اصلیترین انگیزه آن .با این تشخیص و این تحلیل ،تأسیس احزاب جمهوری اسالمی را
در جهت هدفهایی که در بیانیههای رهبر جنبش ،امام خمینی(ره) ،مکرر از آن یاد شده،
اعالم میکنیم و همه کسانی را که در این باور و این انگیزه و این هدفها با ما شریکاند
به همکاری فرامیخوانیم» (جاسبی ،1386 ،صص.)133-131
با نگاهی به اعالمیه تأسیس حزب جمهوری اسالمی ،هدف از پیدایش آن و جهتگیری

فکری و سیاسی تشکیلدهندگان حزب مذکور بهخوبی قابل تشخیص است .سازمان بخشیدن
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به نیروهای پراکنده بهوسیله یک تشکیالت فراگیر و منسجم بهمنظور تأمینِ نیروهای موردنیاز
نظام جدیدالتأسیس از مهمترین اهداف حزب جمهوری اسالمی بوده است .این هدف با
بررسی تجربههای تاریخی حاصل از وقوع نهضتها و جنبشهای یکصد ساله معاصر ایران
و پیامدهای آن نهضتها به دست آمده است؛ چراکه از نظر بنیانگذاران حزب جمهوری
اسالمی در همه نهضتهای معاصر ایران روحانیت و نیروهای مذهبی در پیدایش و پیشبرد
حرکتهای سیاسی و اجتماعی پیشگام بودهاند ولی نهضتهای مذکور پس از پیروزی دچار
انحراف از اهداف اولیه شدند که دلیل عمده آن عدم تشکل نیروهای مذهبی و انزوای آنان
پس از موفقیت نهضتهای معاصر بوده است .بنابراین برای جلوگیری از تکرار تاریخ همچون
نهضت مشروطه ،ایجاد یک تشکل نیرومند و فراگیر از منظر مؤسسان حزب جمهوری اسالمی
ضروری بوده است.
هیئت مؤسس حزب قبل از اعالم موجودیت آن ،اصل تأسیس حزب را با
امام خمینی(ره) در میان گذاشته و موافقت ضمنی ایشان را اخذ کرده بودند .آقای هاشمی
رفسنجانی از مؤسسین حزب ،دراینباره چنین میگوید:
دوستان من احساس کرده بودند که اگر ما تشکیالت درستی داشتیم دچار این
آشفتگیها نمیشدیم .پیش از این و در همان روزهای آزادی من از زندان ،بحث
حزب شده بود و تالشی هم برای فراهم کردن مقدماتش کرده بودیم ،امّا با
مخالفت امام روبهرو شده بود .امام از اول نسبت به حزب بدبینی خاصی داشتند
و آن را موجب تفرقه میدانستند ...من رفتم خدمت امام و مطرح کردم که همه به
این نتیجه رسیدهایم که نقص اساسی ما نداشتن حزب است .امام گفتند :بروید،
تشکیل بدهید» (رضوی ،1326 ،ص.)165
عالوه بر این در نامههای مؤسسین حزب جمهوری اسالمی در تاریخ  58/11/78به
امام خمینی(ره) و نیز نامه  59/11/75آقای هاشمی رفسنجانی به ایشان ،به تأسیس حزب
با نظر ،مشورت و گرفتن وعده حمایت غیرمستقیم امام خمینی(ره) اشاره شده است (هاشمی
رفسنجانی ،1380 ،مقدمه کتاب).
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که مهمترین هدف اساسی آن متشکل ساختن نیروهای معتقد به انقالب اسالمی بود .شهید
بهشتی که نقش بسیار بارزی در تأسیس این حزب داشته و اولین دبیر کل آن نیز بوده است،
مسئله ضرورت تشکل نیروها در یک تشکیالت سیاسی -اسالمی فعال را عامل اصلی تأسیس
حزب جمهوری اسالمی بیان کرده است (حسینی بهشتی ،بیتا ،ص .)19در کنار این ضرورت
اساسی ،تربیت نیروهای کارآمد و همفکر و مقابله با حرکتهای متشکل مخالفان از دیگر
عوامل مهم تأسیس حزب بوده است (درویشی سه تالنی ،1385 ،صص .)764-763از اصول
و خطمشی حزب جمهوری اسالمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1تأکید بر تداوم انقالب و جلوگیری از نوع تحجر؛
 .7التزام به همبستگی همه نیروهای مبارز مسلمان که در راه استقرار نظام حق و عدل
اسالمی علیه استعمار و استثمار تالش میکنند؛
 .3خودداری از هر نوع وابستگی به گروهها و نیروهای دیگر که پیوند با آن به استقالل
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و اصالت جنبش کمترین آسیبی زند؛
 .4استفاده از همه شیوههای مبارزه و سازندگی که با معیارهای اسالمی سازگار باشد
(دارابی ،1388 ،ص.)163
در اساسنامه حزب نیز تصریح شده بود که حزب جمهوری اسالمی یک تشکیالت
عقیدتی -سیاسی معتقد به والیتفقیه و قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران است که
برای هدایت و سازماندهی نیروهای مسلمان باایمان در جهت نیل به اهداف واالی اسالمی
تشکیل شده است (دارابی ،1388 ،ص.)164
بهاینترتیب حزب جمهوری اسالمی پس از تشکیل خود در واقع رهبری جریان اصلی
انقالب اسالمی را بهصورت تشکیالتی بر عهده گرفت و توانست با کمک افراد و نیروهای
همفکر خود در تربیت کادرهای موردنیاز کشور ،سازماندهی نیروهای مذهبی و تثبیت نظام
جمهوری اسالمی ایران نقش مهمی را ایفا نماید که این امور در موضوع همهپرسی جمهوری
اسالمی ،مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،همهپرسی قانون اساسی ،تشکیل و ترکیب اولین
مجلس شورای اسالمی و غیره بهوضوح دیده میشود.
از سوی دیگر حزب جمهوری اسالمی که یک تشکل فراگیر بود و تمام افراد معتقد به

جمهوری اسالمی ،انقالب اسالمی ،رهبری امام خمینی(ره) و والیتفقیه را در بر میگرفت،
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در درون خود دچار چندصدایی و اختالفنظر شد که این اختالفات با شهادت شهید بهشتی-
مؤسس اصلی حزب و اولین دبیر کل آن -بروز بیشتری پیدا کرد و هدایت آن با وجود افکار
متعدد و بعضاً متعارض بسیار مشکل گردیده بود که به این مسئله ،انزوای کامل نیروهای
معارض با اصل جمهوری اسالمی را نیز باید اضافه کرد .بهعبارتدیگر در شرایطی که
همسویی نسبی در بین نیروهای معتقد به جمهوری اسالمی با از بین رفتن نیروهای رقیب
به وجود آمده بود ،تعارضات فکری در درون جریان مذهبی مجال رشد و تجلی پیدا کرد .با
پیدایش اختالفنظر در بین نیروهای تشکیلدهنده آن ،مخصوصاً در بین اعضای شورای
مرکزی ،حزب مذکور در رسیدن به هدف اساسی با مشکل روبهرو گردید.
اختالفات مذکور در حوزههای مختلف فکری ،سیاسی و اقتصادی نمود یافته بود که
از جمله میتوان به اختالفنظر در برداشتهای فقهی -که منجر به پیدایش دو اصطالح
فقه سنتی و فقه پویا و در نتیجه دو گرایش فکری «راست» و «چپ» در درون حزب شده
بود -چگونگی اطاعت از رهبری انقالب ،نحوه تعامل بخش خصوصی با بخش عمومی و
دولتی و میزان جواز دخالت دولت در اقتصاد ،سیر کلی جهتگیری روزنامه جمهوری
نارضایتی حضرت امام خمینی(ره) از فعالیتهای حزبی در شرایط آن روز کشور ،اشاره کرد
(اسماعیلی ،1386 ،صص.)758-745
بهاینترتیب در درون حزب جمهوری اسالمی اختالفات فکری و سیاسی و اقتصادی
به حدی رسیده بود که عمالً آن را از یک حزب منسجم و یکپارچه تهی ساخته بود و استمرار
فعالیت چنین حزبی ممکن نبود .آقای ناطق نوری ،از اعضای شورای مرکزی حزب،
بهصراحت این مسئله را یادآوری کرده است:
«بهتدریج که حزب جلو میرفت ،کشمکشهای سیاسی که در جامعه ،مجلس و
در دولت بود ،در شورای مرکزی حزب هم رخنه کرد و اعضای حزب به سه دسته
تقسیم شدند :دیدگاه من و آقای عسگراوالدی با اینکه در دولتِ مهندس موسوی
بودیم ،با ایشان همخوانی نداشت .در واقع یک گروه ما بودیم .گروه دیگر ،مهندس
موسوی و سایر دوستان بودند .گروه سوم آقایان فرزاد رهبری ،میرمحمدی و
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اسالمی ،نحوه نگرش به دولت مهندس موسوی ،تعدد تشکیالتی در درون حزب ،و در نهایت

محمدخان و میرسلیم که معروف به خط  3حزب بودند .اداره چنین شورایی برای
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آقا (حضرت آیتاهلل خامنهای) خیلی سنگین بود .بحثها گاهی دوبهدو و خیلی
داغ میشد .بهخصوص بین آقای عسگراوالدی و آقای مهندس موسوی که
شدیدتر بود .طبیعی است تصمیماتی که در چنین فضایی گرفته میشد ،خیلی
موفق نبود» (میردار ،1385 ،ص.)28
اوج این تعارض را میتوان در جریان رأیگیری در دومین مجلس شورای اسالمی
برای نخستوزیری مجدد آقای مهندس میرحسین موسوی مشاهده کرد .در جریان این مسئله
در واقع نمایندگان مجلس به دو گروه مشخص تقسیم شدند هرچند که اکثریت آنها از اعضا
و یا هواداران حزب جمهوری اسالمی بودند .پس از مذاکرات طوالنی و مخالفتها و
موافقتهای شدید در نهایت  99نفر از نمایندگان مجلس به مهندس موسوی رأی مثبت
ندادند که در نتیجه بهطور رسمی و عملی شکاف درونحزبی به وجود آمد« :میتوان گفت
اولین پیشزمینه انحالل حزب جمهوری اسالمی و اختالف و انشعاب در جامعه روحانیت
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مبارز را همین موضوع شکل داد» (محتشمیپور ،1329 ،ص)30
این شکاف و تعارضات فکری ناشی از ماهیت اصلی حزب جمهوری اسالمی بوده
است؛ چراکه این حزب در شرایطی تأسیس شد که انواع گروهها و احزاب سیاسی لیبرال،
سوسیالیست ،ملیگرا و غیره در فردای پیروزی انقالب اسالمی در کشور فعال بودند ولی
یک تشکل منسجم و فعالی که نیروهای مذهبی و انقالبی را پیرامون خود انسجام ببخشد،
وجود نداشت و به همین دلیل مخاطب حزب جمهوری اسالمی تمامی نیروها و افرادی بوده
است که به اصل نظام جمهوری اسالمی و والیتفقیه اعتقاد داشتهاند و چنین افراد و نیروهایی
در ضمن داشتن وحدت نظر درباره اصل نظام جمهوری اسالمی و والیتفقیه ،دارای افکار
اقتصادی و مدیریتی متعددی بودند که این افکار مختلف پس از انزوای نیروهای سیاسی
معارضِ نظام والیتفقیه ،مجال بروز پیدا کرد و با نداشتن دشمن مشترک فکری مؤثر ،در
درون خود به طیفهای گوناگونی تقسیم گردید .شهید بهشتی اولین دبیر کل حزب جمهوری
اسالمی در اشاره به ماهیت این حزب چنین بیان داشته است:
«میخواهیم جایی و تشکیالتی به وجود بیاید که نیروهای مسلمان و مؤمن به
انقالب اسالمی ،یکدیگر را بهتر بشناسند و خود را سازماندهی بکنند و در خدمت

خلق برای رضای خدا باشند» (سرابندی ،1386 ،ج ،1ص.)475
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پیدایش حزب جمهوری اسالمی با تفکر مذکور در ابتدا منجر به حضور اکثر نیروهای
مذهبی در آن و تقویت آن حزب در مقابل نیروهای معارض شد ولی با انزوای معارضان،
اختالفات فکری در درون حزب به منصه ظهور رسید و هر طیفی از نیروهای مذهبی حاضر
در حزب به دنبال اجرا و اعمال نظریات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خود بودند و در واقع
حزب جمهوری اسالمی بهمثابه یک جبهه سیاسی بود که در درون آن احزاب متعددی حضور
داشتند و با شهادت دکتر بهشتی و دکتر باهنر و نیز انزوای نیروهای لیبرال ،چنددستگی موجود
در حزب ،به ظهور رسید.
اختالفات موجود در حزب جمهوری اسالمی از یک طرف و مالحظات حضرت امام
خمینی(ره) نسبت به اینکه شخصیتهای مهم کشور در یک حزب باشند ،زمینههای توقف
فعالیتهای آن را ایجاد کرد .آقای هاشمی رفسنجانی که خود از مؤسسان و عضو شورای
مرکزی حزب بوده دراینباره چنین میگوید:
«امام در مورد فعالیت حزبی که شخصیتهای مهم رسمی کشور در آن باشند،
مالحظاتی دارند ،چون ضعفهای حزب دامن آنها را میگیرد و قدرت اصالح
آثار سوء سیاسی دارد .با بیرون آمدن ما دو نفر [آیتاهلل خامنهای و آقای هاشمی
رفسنجانی] و رها کردن حزب به حال خود هم موافق نیستند؛ پس از مذاکرات زیاد،
قرار شد که تدریجاً فعالیتهای حزب محدود شود و این حزب راکد شود تا اگر
روزی الزم شد ،بتواند تجدید حیات کند» (هاشمی رفسنجانی ،1382 ،ص.)24
بهاینترتیب از میان سه راهکار «ادامه کار یا انحالل و یا پایین کشیدن فتیله حزب»،
«سرانجام راه سوم با مشورت امام راحل انتخاب شد» ( هاشمی رفسنجانی ،1382 ،ص )74و
آیتاهلل سید علی خامنهای به همراه آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ  11خرداد  1366به
نمایندگی از شورای مرکزی حزب نامهای به شرح زیر خدمت حضرت امام خمینی(ره)
نگاشتند و از ایشان برای تعطیلی فعالیتهای حزب رهنمود خواستند:
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کامل هم نخواهند داشت .با انحالل علنی و رسمی حزب هم موافق نیستند ،چون

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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محضر مبارک مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقالب ،حضرت امام خمینی-
مدظلهالعالی
همانطور که آن رهبر عزیز اطالع دارند ،تأسیس «حزب جمهوری اسالمی»
از طرف هیئت مؤسس با مشورت آن مقام معظم و در شرایطی انجام شد که نیاز
به یک تشکل در برابر انبوه مسائل در آغاز انقالب و لزوم انسجام و انتظام نیروهای
آگاه و مؤمن و گسترش آگاهیهای انقالبی و تربیت کادرهای فعال و کارآمد برای
اداره کشور و خنثی کردن توطئه گروهکها و عوامل دشمن خارجی و ضد انقالب
داخلی بهشدت احساس میشد .این حزب در طول سالهای گذشته در حد توان
خود بهمنظور تثبیت نظام جمهوری اسالمی و انجام تکالیف بزرگی که بر دوش
خود احساس میکرد ،از هیچ کوششی فروگذار نکرد و در کوران توطئههای چپ
و راست با فداکاری و تقدیم شهدایی که بعضی از آنان چهرههای برجسته و
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فراموشنشدنی انقالباند ،از جمله شهدای هفتم تیر ،نقاب از روی نفاق
برانداخت و مظلومیت و حقانیت خط امام را به نمایش گذاشت.
در طول جنگ تحمیلی ،حزب جمهوری اسالمی در سراسر کشور به وظیفه
خود برای بسیج مردم و شرکت فعال در جبهههای نور عمل کرد و جمعی از
کادرها و اعضای آن در این جهاد مقدس به افتخار شهادت نایل آمدند .تعبد افراد
این حزب به اسالم و اعتقاد راسخ آنان به والیتفقیه که خود عامل مهمی در
کینهتوزی ضد انقالب بود ،ایجاب میکرد که در مراحل و مقاطع مختلف انقالب،
با کسب رهنمودهایی از آن مقام معظم ،حرکت حزب را تنظیم و سیاستهای آن
را پیریزی نمایند.
اکنون به فضل الهی نهادهای جمهوری اسالمی تثبیت شده و سطح آگاهی
و درک سیاسی آحاد ملت ،انقالب را از جهات عدیده آسیبناپذیر ساخته و
روشنبینی و توکل و قوّت ارادة آن رهبر عالیقدر و فداکاری و آمادگی مردم
حزباهلل توطئههای ضد انقالب داخلی و استکبار جهانی را بیاثر و کمخطر نموده
است ،لذا احساس میشود که وجود حزب ،دیگر آن منافع و فواید آغاز کار را

نداشته و بر عکس ،ممکن است تحزّب در شرایط کنونی بهانهای برای ایجاد
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اختالف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد و حتی
نیروها را صرف مقابله با یکدیگر و خنثیسازی یکدیگر کند .لذا ،همانطور که
قبالً نیز کراراً عرض شد ،شورای مرکزی پس از بحث و بررسی مبسوط و مستوفا
با اکثریت قاطع به این نتیجه رسید که مصلحت کنونی انقالب در آن است که
«حزب جمهوری اسالمی» تعطیل و فعالیتهای آن بهکلی متوقف گردد.
مراتب برای استحضار و کسب رهنمود عالی معروض میگردد .واالمر الیکم
وادام اهلل بقائکم الشریف .سید علی خامنهای  -اکبر هاشمی رفسنجانی (امام
خمینی(ره) ،1328 ،ج ،70صص)726-725
این نامه در واقع هم فلسفه تشکیل حزب جمهوری اسالمی و هم گوشهای از
فعالیتهای آن را یادآوری کرده ،در نهایت به دلیل بروز اختالفات زیانبار در حزب مذکور
پیشنهاد تعطیلی و نه انحالل آن را داده است و حضرت امام خمینی(ره) نیز با پیشنهاد مذکور
به شرح زیر موافقت کردهاند:
بسمه تعالی
موافقت میشود .الزم است تذکر دهم که حضرات آقایان مؤسسین محترم حزب،
مورد عالقه اینجانب میباشند .امیدوارم همگی در این موقع حساس با اتفاق و
اتحاد در پیشبرد مقاصد عالیه اسالم و جمهوری اسالمی کوشا باشید .ضمناً تذکر
میدهم که اهانت به هر مسلمانی چه عضو حزب باشد یا نه ،بر خالف اسالم و
تفرقهاندازی در این موقع از بزرگترین گناهان است .والسالم علیکم ورحمـﺔاهلل
 11خرداد  ،66روحاهلل الموسوی الخمینی» (امام خمینی(ره) ،1328 ،ج ،70ص)726
همچنانکه از پاسخ امام خمینی(ره) نیز میتوان دریافت ،موقعیت حساس زمانی و لزوم
جلوگیری از اختالفات درونی در میان نیروهای انقالبی و پایبند به اساس جمهوری اسالمی
از علل اصلی تعطیلی فعالیتهای حزب جمهوری اسالمی بوده است .حزب مذکور در طول
حدود یک دهه فعالیت خود از  1352تا  1366در متحد ساختن نیروهای انقالبی در مقابل
احزاب و گروههای سیاسی مخالف جریان اصلی انقالب اسالمی -مخالفین با والیتفقیه و
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جنابان حجتیاالسالم آقای خامنهای و آقای هاشمی -دام توفیقهما

اساس جمهوری اسالمی -و نیز نیروسازی برای اداره کشور تالشهای بسیاری کرد و
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توانست در تثبیت نظام جمهوری اسالمی و عبور کشور از بحرانهای شدید سیاسی و نظامی
ایفای نقش نماید .تالشهای طاقتفرسا در تدوین قانون اساسی ،تشکیل نهادهای انقالبی،
تشکیل اولین مجلس شورای اسالمی و نیز اولین نخستوزیری ،بسیج نیروهای مردمی برای
اداره جنگ و بحرانهای داخلی ،مقابله با جریان بنیصدر و اداره کشور پس از عزل اولین
رئیسجمهور و ...از مهمترین فعالیتهای حزب جمهوری اسالمی در تثبیت نظام جمهوری
اسالمی بوده است.
این حزب بهمثابه یک جبهه فراگیر در مقابل نیروهای مخالف جمهوری اسالمی،
در راستای محافظت از نظام و تربیت نیروهای کارآمد برای اداره کشور عمل میکرد که
با انزوای مخالفین و طرد معاندین ،در درون خود دچار اختالف و چنددستگی شد که
در نهایت منجر به تعطیلی تمام فعالیتهای آن در خردادماه  1366گردید.
ازآنجاکه این حزب منحل نشده است ،هرگاه شرایط مناسبی به وجود آید ،احتمال
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فعالیت مجدد آن وجود دارد همچنانکه روزنامه متعلق به حزب مذکور هنوز هم با اسم
«جمهوری اسالمی» در حال انتشار است.
جمعبندي

احزاب سیاسی یکی از ابزارها و نهادهای تقویتکننده توسعه سیاسی میباشند بهگونهای که
امروزه بحث از توسعه سیاسی بدون وجود احزاب سیاسی ،بحثی ناقص خواهد بود .از سوی
دیگر احزاب سیاسی در ایفای وظایف و کارکردهای خود با مشکالتی مواجه بودهاند که این
مسائل ناشی از عوامل متعدد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و کارکرد نخبگان سیاسی و حزبی
میباشد و هر یک از عوامل مذکور دارای زیرشاخههای گوناگون در حوزه خود هستند؛ برای
مثال ،علل سیاسی ناکامی احزاب سیاسی از وابسته بودن حزب به قدرتهای خارجی تا
ساختارهای سیاسی داخلی ،تشتت و تفرقه میان نخبگان حزبی ،عدم انسجام درونی و
پراکندگی خواستهها و اهداف احزاب سیاسی و نیز نحوه جذب اعضای آن را شامل میشود.
هر یک از این دالیل نیز متناسب با برخی احزاب سیاسی تأثیرگذار بودهاند؛ بهعبارتدیگر
همه عوامل ناکامی احزاب سیاسی ایران برای تمامی احزاب سیاسی به یک میزان اثرگذار

نبودهاند ،بلکه هر حزبی از مشکل مخصوص به خود رنج برده است.
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در جمهوری اسالمی ایران ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،جمعی از نیروهای مذهبی
و انقالبی استقرار نظام «جمهوری اسالمی» و استمرار اهداف انقالب اسالمی در ایران را
منوط به تأسیس یک حزب فراگیر تشخیص دادند که تمامی نیروهای متعهد به اهداف انقالب
اسالمی را در پیرامون خود جمع کرده ،در راستای تأمین نیازمندیهای نظام سیاسی جدید
به تربیت نیروهای سیاسی بپردازد .چنین نگرشی ناشی از تجربه یکصد ساله تحوالت سیاسی
ایران بود که در آنها نیروهای مذهبی علیرغم مشارکت در این حرکتها و حتی رهبری
آنها ،در ادامه به دلیل نداشتن یک تشکیالت سیاسی ،نتوانستند به ایفای نقش بپردازند و
نهضتهای مذکور از اهداف موردنظر آنها فاصله گرفتند.
بنابراین مؤسسان حزب جمهوری اسالمی برای جلوگیری از تکرار تجربه نهضتهای
یکصد ساله ایران ،حزب مذکور را با اهداف و مرامنامه مشخص دقیقاً یک هفته پس از
پیروزی انقالب اسالمی تأسیس کردند .با بررسی اهداف و مرامنامه حزب جمهوری اسالمی
به نظر میرسد که مهمترین دغدغه بنیانگذاران آن جلوگیری از انحراف نظام جمهوری اسالمی
از اهداف ترسیمشده توسط رهبری انقالب اسالمی بهوسیله نخبگان سیاسی غیرمعتقد به مبانی
و سیاسی امام خمینی(ره) را شامل میشد .بهعبارتدیگر حزب جمهوری اسالمی در واقع یک
جبهه سیاسی متشکل از افراد و گروههای متعددی بود که به راه و اهداف امام خمینی(ره) و
انقالب اسالمی وفادار بودند .دلیل ناکامی حزب جمهوری اسالمی در استمرار فعالیت خود را
نیز دقیقاً باید از همین منظر جستجو کرد؛ چراکه هرچند حزب مذکور توانست در ابتدای
تأسیس خود با جذب نیروهای بسیار زیاد بهعنوان اعضا و هواداران خود در مقابل نیروهای
غیرمذهبی ،مارکیستی ،لیبرال و مخالف جمهوری اسالمی ایران مبارزه نماید ،امّا پس از انزوای
مخالفان نظام جمهوری اسالمی ،حزب مذکور دچار تشتت در آراء و تفرقه در نحوه اداره
کشور و میزان دخالت دولت در اقتصاد و حوزههای مختلف سیاسی و فرهنگی گردید و در
نهایت در خرداد سال  1366مجبور به تعطیلی تمام فعالیتهای خود شد.
بهاینترتیب هرچند حزب جمهوری اسالمی در طول فعالیت تقریباً دهساله خود،
توانست به بسیاری از اهداف ترسیمشده برای آن دست یابد و مخصوصاً در سالهای اولیه
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تفکر و اندیشه ایشان بوده است و به همین دلیل اعضای آن حزب در واقع تمام پیروان فکری
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اساسی و تربیت نیروهای سیاسی الزم برای اداره کشور نقش بسیار مهمی ایفا کرد ،اما از
سوی دیگر فراگیر و جبههای بودن آن ،نحوه عضوگیری ،عدم دقت و سختگیری در پایبندی
اعضا به اهداف مرامنامه حزب ،شهادت اولین و مؤثرترین دبیر کل حزب -آیتاهلل بهشتی،-
ناهمگونی تفکر و آمال نخبگان حزبی مخصوصاً شورای مرکزی آن و در نهایت دوگانگی در
شیوه تعامل حزب با قوه مجریه در کنار سایر علل ،حزب مذکور را با ناکامی در استمرار
فعالیت خود مواجه ساخت و تجربه تلخ دیگری در حیات احزاب سیاسی ایران را رقم زد.
يادداشتها

 .1بهعنوان نمونه رک .قوام ()1323؛ لوسین پای و دیگران ()1329؛ بشیریه ()1380؛ بدیع (.)1326
 .7برای مالحظه مستندات بیشتر از بیانات امام خمینی(ره) در مورد احزاب و تحزب ،رک .راسخ
( ،)1382ص75-9؛ گروههای سیاسی ( ،)1367صص379-311؛ سجادی (،)1387
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صص773-712؛ کرباسچی ( ،)1382صص.)745-775
كتابنامه

اخوان کاظمی ،بهرام ( .)1388علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران ،تهران :مرکز اسناد انقالب
اسالمی.
اسماعیلی ،خیراهلل ( .)1386حزب جمهوری اسالمی ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
اسمیت ،بی سی (« .)1328احزاب سیاسی و کثرتگرایی در جهان سوم» ،ترجمه امیرمحمد
حاجیوسفی ،اطالعات سیاسی  -اقتصادی ،ش.147-141
امام خمینی ،روحاهلل ( .)1328صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
بدیع برتران ( .)1326توسعه سیاسی ،ترجمه احمد نقیبزاده ،تهران :نشر قومس.
بشیریه ،حسین ( .)1380موانع توسعه سیاسی در ایران ،تهران :گام نو.

جاسبی ،عبداهلل ( .)1386تشکل فراگیر :مروری بر یک دهه فعالیت حزب جمهوری اسالمی،
جلد سوم :حزب جمهوری اسالمی تولدی در انقالب اسالمی ،تهران :دفتر پژوهش و تدوین
تاریخ انقالب اسالمی.
حسینی بهشتی ،محمد (بیتا) .از حزب چه میدانیم؟ (مصاحبه) ،تهران :حزب جمهوری اسالمی.

دارابی ،علی ( .)1388جریانشناسی سیاسی در ایران ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
درویشی سه تالنی ،فرهاد ( .)1385سیره عملی امام خمینی(ره) در اداره امور کشور -1352
 ،1368تهران :مؤسسه چاپ و نشر عروج.
دوبنوا ،آلن (« .)1327بحران دموکراسی ،بیحسی سیاسی مردم» ،بخش چهارم ،ترجمه بزرگ
نادرزاد ،اطالعات سیاسی -اقتصادی ،ش.26-25
دوورژه ،موریس ( .)1354اصول علم سیاست ،ترجمه ابوالفضل قاضی ،تهران :حبیب.
راسخ ،علیاحمد (« .)1382احزاب در اندیشه امام خمینی(ره)» ،امام خمینی(ره) و حکومت
اسالمی ،صص.75-9
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رضوی ،مسعود ( .)1326هاشمی و انقالب :تاریخ سیاسی ایران از انقالب تا جنگ ،تهران:
انتشارات همشهری.
سجادی ،سید عبدالقیوم ( .)1387مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسالم ،قم :بوستان کتاب،
صص.773-712
سرابندی ،محمدرضا ( .)1386سخنرانیها و مصاحبههای آیتاهلل شهید دکتر سید محمد حسینی
بهشتی ،جلد اول ،1359-1340 :تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
عیوضی ،محمدرحیم ( .)1385مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران ،تهران :مرکز اسناد

قوام عبدالعلی ( .)1323توسعه سیاسی و تحول اداری ،تهران :نشر قومس.

کرباسچی غالمرضا (« .)1382دیدگاه امام خمینی(ره) درباره احزاب» ،در :احزاب سیاسی در
ایران ،ص.745-775
گروههای سیاسی ( .)1367در جستجوی راه از کالم امام ،دفتر سیزدهم ،تهران :امیرکبیر،
صص.379-311
لوسین پای و دیگران ( .)1329بحرانها و توالیها در توسعه سیاسی ،ترجمه غالمرضا
خواجهسروی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محتشمی پور ،سید علیاکبر ( .)1329چندصدایی در جامعه روحانیت ،تهران :اندیشه جوان.
میردار ،مرتضی ( .)1385خاطرات حجتاالسالم والمسلمین ناطق نوری ،ج ،7تهران :مرکز اسناد
انقالب اسالمی.
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انقالب اسالمی.
غفوری ،محمد (« .)1328آیینهای حزبی و آیینهای انتخاباتی» ،اطالعات سیاسی -اقتصادی،
ش.148-142

میشل ،روبرت ( .)1386احزاب سیاسی ،ترجمه حسن پویان ،تهران :چاپخش.
نقیبزاده ،احمد (« .)1368احزاب سیاسی و نظام دموکراسی» ،اطالعات سیاسی -اقتصادی،
شماره .78
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 .)1328( ---حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز ،تهران :نشر دادگستر.هاشمی رفسنجانی ،اکبر ( .)1380عبور از بحران :کارنامه و خاطرات  ،1361بهاهتمام فاطمه
هاشمی ،تهران :دفتر نشر معارف انقالب.
 .)1382( ----کارنامه و خاطرات سال  :1364امید و دلواپسی ،بهاهتمام سارا الهوتی ،تهران:
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دفتر نشر معارف انقالب.
ورعی ،سید جواد (« .)1328تأملی در گسترش احزاب سیاسی» ،امام خمینی(ره) و حکومت
اسالمی ،نهادهای سیاسی و اصول مدنی ،ج ،6تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی(ره).

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار  ،5931صص526-35

الگوشناسی و بازشناسی انتقادي مردمساالري
نزد جريان سیاسی سوسیالیسم ايرانی دورۀ پهلوي دوم


سید ابراهیم سرپرست سادات

دریافت1391/08/70 :
پذیرش1397/01/70 :

چكیده

هدف اصلی مقاله حاضر ،کاوش مردمساالری در اندیشه و نظر جریان سیاسی سوسیالیسم
ایرانی دورة پهلوی دوم بوده است؛ ازاینرو این پرسش مطرح شد که آیا میتوان تلقی
این جریان را از مردمساالری به شکل الگووار نیز عرضه کرد .مطالعه کنش و نظر این
جریان سیاسی ،با کاربست الگوی نظری-روشی جریان-گفتمان نشان داد که مردمساالری،
یکی از نشانههایی بوده که جریان سوسیالیسم به تالش برای معنادهی به آن برآمد ،وقتة
حاصله در خدمت تحولخواهی سوسیالیستی قرار داشته و در تعارضهای گفتمانی ،ابزار
ضد نظم و از عناصر تقویتکنندة گفتار مقاومت برای تحقق دال مرکزی یعنی
«سوسیالیسم» بوده است .از متن مطالعاتِ کنش و نظر این جریان ،سه الگوی «مردمساالری
تودهای»« ،مردمساالری ارشادی» و «مردمساالری دوسویه» بازشناسی و مفهومپردازی
شدند .ارزیابی مقایسهای الگوها نیز نشان داد الگوی اصلی و جریانی مردمساالری این
دوره سوسیالیستها ،الگوی مردمساالری تودهای بوده است.

واژگان کلیدی
سوسیالیسم ،مردمساالری ،حزب توده ،راه سوم ،خداپرستان سوسیالیست

 استادیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

Sarparastsadat@atu.ac.ir
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یکی از محورهای اساسی روند تحوالت سیاسی -اجتماعی ایران از مشروطه به بعد،
مردمساالریخواهی بوده است .کوششی که از پیش از انقالب مشروطه تاکنون تعطیل نشده
و از زمینههای جنبشهای اجتماعی دو قرن اخیر ایران محسوب میشود .در شرایطی
مردمساالری بهعنوان یکی از مسئلههای نظری و اجتماعی مهم جریانهای فکری -سیاسی
ایرانی اعم از سوسیالیست ،اسالمگرا و لیبرالیست تداعی شده و جریانها از ارزشمندی و
مطلوبیت مردمساالری سخن میگویند که جا دارد سؤال شود چگونه چنین اشتراک نظری
در بستر این همه تضاد ایدئولوژیک ممکن است؟ اهمیت این پرسش ازآنروست که در
فضای مطلوبیتِ یکسان مردمساالری برای همة جریانهای سیاسی از یکسو و گفتارهای ضد
نظم سیاسی از دیگر سو ،شاید به اذهان برسد که گویا بیرون از تنازعات ایدئولوژیک،
مردمساالری هیچگاه مطمحنظر سازماندهی دقیق حوزة سیاست ایرانی نبوده است .در این
مقاله با کاربست الگوی روشی -تحلیلیِ جریان-گفتمان ،به بازشناسی معانی ،تلقیهای
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مختلف و متعدد جریان سیاسی سوسیالیسم ایرانی از مردمساالری اهتمام میشود.
سوسیالیسم با ویژگیهایی نظیر برابری ،نفی مالکیت خصوصی و تأکید بر مالکیت
اشتراکی ،جمعگرایی ،همیاری و تعاون ،ضرورت رفع و تأمین نیازها ،عدالت اجتماعی و مبارزه
با امپریالیسم شناخته شده است .اگر محوریترین شخصیت آنچه را که امروزه بهعنوان
سوسیالیسم شناخته میشود ،کارل مارکس بدانیم ،در شناخت گونههای مختلف سوسیالیسم
میتوان او را مبنای یک سنخشناسی قرار داد؛ سوسیالیسم پیش از مارکس و سوسیالیسم پس از
آن .خود مارکس ،سوسیالیسم پیش از خود را سوسیالیسم تخیلی مینامید .سوسیالیسم پیش از
مارکس را با ویژگیهایی چون غیرعملگرایانه ،اصالحی و مقدماتی میشناسند .شخصیتهای
مهم آن را چهرههایی چون سن سیمون ،رابرت اون ،شارل فوریه و بابوف تشکیل میدهند .با
ظهور مارکس ،هرچند او اعالم کرد که مسئله نه تفسیر جهان که تغییر آن است ،اما چون
کارگزاران این تغییر را بهدقت روشن نساخت ،زمینه برای پیشنهاد کارگزاران تاریخی گوناگون
از انقالبیهای حرفهای لنین گرفته تا جنبش خودجوش لوکزامبورگ و شوراهای کارگری
گرامشی آماده شد .همچنین تأکید مارکس بر مفاهیمی چون پراکسیس و ازخودبیگانگی در آثار

جوانی و گرایش او به بررسی ساختها در آثار پیری ،زمینة اختالفات فلسفیتری را ایجاد کرد
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که در قرن بیستم بهویژه در تعابیر گوناگون مارکسیستهای هگلگرا نظیر لوکاچ و
فرانکفورتیها و مارکسیستهای ساختگرا نظیر آلتوسر بازتاب یافته است .مارکسیسم ،لنینیسم،
مائوئیسم ،استالینیسم ،چپ نو ،انتقادگری مستمر و تحول ،هر کدام عنوانی برای بحثهای
مستوفی در بازشناسی مارکسیسم بهعنوان مکتب و در عرصة تاریخ و عمل است.
آوازه این مکتب از همان قیام  1905روسیه که با شعارهای سوسیالیستی ضد
استبدادیخواهان بهبود معیشت کارگران و دهقانان بود ،از طریق ایرانیان مهاجر به قفقاز،
آذربایجان و اسالمبول به ایران رسید و در ادامه جریان سوسیالیسم ایرانی را شکل داد .گفتمان
سوسیالیسم دورة پهلوی دوم ،با فعالیت بازماندگان  53نفر – تنها سیزده روز پس از تبعید

رضاشاه -در قالب حزب توده آغاز و در ادامه در قالب انشعابهای اصالحطلبانه (خلیل
ملکی ،انور خامهای) و انقالبگرا (اسحق اپریم)ی آن ،خداپرستان سوسیالیست ،گرایشهای
چریکی و تا تشکلهای التقاطی که درصدد ترکیب با اسالم برآمدند (سازمان مجاهدین خلق
ایران) ،تداوم پیدا کرد (برای بحثی جریانشناسانه بهتفصیل رک .پرگر.)1387 ،
شد؛ در گام دوم مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و در گام نهایی نتایج و نمودار مقایسهای
خواهد آمد.
مردمساالري

ازآنجاکه مردمساالری ،برایند مشروعیت و مشارکت مردمی و نهادینه ،مبتنی بر قانون و
قانونمندی و کنترلشده و تحت نظارت مرجع قانونی و دربردارنده تنوع و تکثر سیاسی است
( ،)Catt, 1999با ابتنای بر آن میتوان از جمله چهار شاخص را برای سنجش انگارهها و الگوها
برجسته ساخت که عبارتاند از :مشارکت و رقابت سیاسی فراگیر ،سازوکارهای کنترل و
نظارت ،مشروعیت سیاسی و آزادیهای مدنی و سیاسی .البته برای داشتن نگاه جامعتر ،در
مقایسه الگوها ،محورهای دیگری نیز مدنظر خواهند بود ،از جمله در تحلیل نگاه کلی جریان
دربارة مردمساالری به نسبت آن با «نظم سیاسی موجود» و «نظم گفتاری» که انگارهها از دل
آن برآمده است ،پرداخته خواهد شد تا همچنین دانسته باشیم که مردمساالری،
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در این مقاله نخست الگوهای مردمساالری این جریان و مؤلفههای آنها ،ذکر خواهند

مطمحنظرورزی قابل اعتنایی نزد جریان سیاسی سوسیالیسم ایرانی بوده است یا صرفاً در
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خدمت برهمزنندگی نظم سیاسی مستقر بوده است؟
چارچوب نظري-روشی؛ جريان-گفتمان

الگوی نظری -روشی نوشته حاضر «جریان -گفتمان» است که برایند بهرهگیری از ظرفیتهای
روشی و تحلیلی گفتمان در تحلیل الکال و موف و جریانشناسی سیاسی بهمثابه روش است.
تحلیل گفتمانی الکال و موف با تعلق به چرخش پسامدرن در دانش سیاسی امروز ،مرزبندی
کالسیک بین جامعهشناسی و اندیشه سیاسی را درهم شکسته و اندیشهها و افکار را در عرصة
اجتماعی بررسی میکند .این وجهة همت تحلیل جریانشناسی سیاسی نیز است.
در الگوی تحلیلی جریان-گفتمان ظرفیتهایی برای تبیین ساختار درونی یک اندیشه،
توضیح چگونگی معنایابی مفاهیم در درون ساختار یک اندیشه ،توضیح چگونگی جذب
مفاهیم جدید در یک گفتمان و تغییر و تطبیق آنها در مفصلبندی جدید ،توضیح رقابت و
غیریتسازی بین گفتمانها در وضعیت سیاسی -اجتماعی جامعه ،تبیین نقش رهبران بهعنوان
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

سوژههای سیاسی در تحقق و شکلگیری گفتمانها و توضیح تحول اجتماعی گفتمانها و
فرآیند افول گفتمانهای مسلط و شرایط غلبه گفتمانهای جدید فراهم است.
بنابراین ،در الگوی جریان-گفتمان و با توجه به ظرفیتهای نظریة گفتمان الکال و موف
و ظرفیتهای روشی جریانشناسی سیاسی (خرمشاد و سرپرست سادات ،)1397 ،از جمله
محورهای زیر مورد توجه و نظر پژوهشی و کاوش پژوهشگر خواهند بود:
 .1اگر در نظریه گفتمان الکال و موف ،بر خالف سوسور ،رابطة دال و مدلول ثابت
نیست و اگر طبق آموزههای جریانشناسی سیاسی هر جریانی با اتکا به آموزهها و مکتب
خود به نظرورزی دربارة مفاهیم میپردازد ،پس توقع معانی متعدد و متفاوت برای مفاهیم
سیاسی و اجتماعی بیراهه نیست .چگونگی معنایابی مفهوم مردمساالری در دل یک جریان و
گفتمان خاص ایرانی ،استحصال معانی ،بازشناسی درست یک مفهوم نزد یک جریان ،توصیف
آن در یک منطق کالننگرانه (جریانی) و تالش برای ارائه الگووار آن ،یک منظر برجسته این
پژوهش خواهد بود.

 .7واکاوی معانی مختلف مردمساالری ،از جمله برای بازشناسی معانی اصلی در یک
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جریان و معانی در حاشیه خواهد بود؛ یعنی کوشش خواهد شد نشان داده شود که کدام الگو
یا الگوها در متن یک جریان -گفتمان ،اصلی و کدام الگو یا الگوها فرعی هستند.
 .3یک منظر مهم دیگر ،کاوش چگونگی تحول معنایی یک مفهوم در سیر گفتمانِ یک
جریان در طول زمان است .اصلی یا فرعی بودن الگوها به خاطر اهمیت و جایگاهی است که
یک الگو در متن یک جریان -گفتمان دارد .یکی از دالیل اصلی یا پراهمیت بودن الگوها،
تداوم آن در سیر جریانها از یک زمان به زمان دیگر است .به نظر میرسد آنچه که بیشتر
تحول به خود دیده و یا به شکل جدید و بازسازیشده استمرار مییابد ،الگوهای اصلی باشند.
 .4برای بازشناسی معانی از جمله ایدئولوژی ،رهبران و ایدئولوگها نقش برجستهای
هم در جریانشناسی سیاسی و هم در نظریه الکال و موف نیز جایگاه برجستهای دارند .در
نتیجه تالش خواهد شد معانی و الگوها با توجه بیشتر به رهبران ،ایدئولوگها ،سوژهها و
سازندگان جریان و گفتمان بیان شوند و نقش و تأثیر آنها مورد مطالعه و امعاننظر باشند.
 .5یک منظر همسویی جریانشناسی سیاسی و گفتمان توجه به غیر ضدیت یا خصومت

1

وابسته به غیر میدانند .البته این مفهوم با مفهوم تضاد هگلی و مارکسیستی متفاوت است .نزاع
طبقاتی مارکس دارای یک جهتگیری از پیش تعیینشده و قوانین ضروری است؛ اما
خصومت در اینجا فاقد هرگونه قانون ضروری و جهتگیری از پیش تعیینشده است .تضاد
در مارکسیسم در درون نظام روی میدهد و به فروپاشی آن منجر میشود؛ اما خصومت امری
بیرونی است که باعث شکلگیری و انسجام گفتمان و نیز تهدید آن میشود .خصومت به
رابطة یک پدیده با چیزی بیرون از آن اشاره دارد که این بیرون نقش اساسی در هویتبخشی
و تعیین آن پدیده ایفا میکند (منوچهری و همکاران ،1382 ،صص .)118-112الکال و موف
در آثار اولیه خود فضای سیاست را خصمانه 7میدیدند؛ اما چون این تصور چندان با
مردمساالری رادیکال سازگار نبود ،در آثار بعدی خود رقابت 3در جوامع دموکراتیک را
بهعنوان سنگبنای سیاست مطرح کردند و بدین ترتیب خصومت را به جوامع غیردموکراتیک
محدود کردند (حقیقت ،1385 ،ص.)573
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است .برآیند ویژگی ضد جوهرگرای نظریههای پساساختارگرا آن است که هویت اشیا را

 .6هم گفتمانها و هم جریانها ،چون منظر اجتماعی دارند ،مؤلفه زمان و بستر
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واقعیتهای اجتماعی و جریانی برای آنها حیاتی است .اساساً گفتمان پدیده ،مقوله یا
جریانی اجتماعی است؛ به عبارت بهتر ،گفتمان جریان و بستری است که دارای زمینهای
اجتماعی است .گفتگو یا همپرسه ،شرط اصلی و مقدماتی هر گفتمان است :هر نوع گفتار،
کالم و نوشتار ،جریانی اجتماعی و دارای ماهیت و ساختار اجتماعی است (تاجیک،1390 ،
ص .)769این منظر همسویی جریانشناسی سیاسی و گفتمان مهم است.
اظهارات ،گفتهها 5و مقدمات 6مطرحشده و کلمات و عبارات مورد استفاده و معانی
آنها ،جملگی بستگی به این دارند که مطالب بیانشده ،گزارههای مطرحشده ،قضایای
مفروض و ،...کی ،چگونه و توسط چه کسی ،برای یا ضد چه چیزی یا چه کسی به کار گرفته
شدهاند؛ بهبیاندیگر ،بستر زمانی ،مکانی ،موارد استفاده و سوژههای استفادهکننده هر مطلب،
یا گزاره و قضیه ،تعیینکننده شکل ،نوع و محتوای هر گفتمان به شمار میروند (تاجیک،
 ،1390ص .)720بررسیهای این مقاله در متن زمان پیش از انقالب اسالمی و با لحاظ

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

واقعیتهای سیاسی اجتماعی آن دوره خواهد بود.
الگوي تحلیلی جريان-

بازشناسی مفهوم در

گفتمان

پرتو توجه به غیر

چگونگی
معنايابی
مفهوم

تحول مفهوم
معانی و الگوهاي

ايدئولوگها و

اصلی و فرعی

رهبران

جریانشناسی سیاسی در مقاله حاضر بهمثابه چارچوبی شاکلهشناسانه ،نویسنده را در
بازشناسی کلیت جریان فکری سیاسی راهنمایی میکند .مطالعه آن جریان بر اساس نظریة
گفتمان الکال و موف ،ما را در بازشناسی ظرفیتهای نظری و اندیشگی جریان دربارة
مردمساالری ،شناسایی مؤلفههای مردمساالری ،تعیین جایگاه و وزن آن در گفتار سیاسی و
الگوپردازی آن رهنمون خواهد شد.

 .5الگوهاي مردمساالري
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با کاربست الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و با مطالعه متن گفتار جریان سیاسی سوسیالیستی
ایرانی دورة پهلوی دوم ،از جمله سه الگوی «مردمساالری تودهای»« ،مردمساالری ارشادی» و
«مردمساالری دوسویه» ،قابل استحصال است که مختصات و مؤلفههای آنها به شرح زیر است:
 .5-5مردمساالري تودهاي

اندیشه و عمل حزب توده ،نمایانگر الگوی «مردمساالری تودهای» است« .دیگران هم
اصطالحاتی همانند سانترالیسم دموکراتیک و مردمساالری تودهای را از حزب توده اقتباس
کردند» (آبراهامیان ،1391 ،صص .)709-708مؤلفههای الگوی مردمساالری تودهای،
عبارتاند از:
 .5-5-5سانترالیسم -دموكراتیک

احزاب یا گروههای مارکسیستی -لنینیستی در جهان ،بر این باور بودند چون تنها یک حزب
کمونیستی در جهان ،دولتی تشکیل داده است ،با کمک آن میتوانند افکار انقالبی خود را
دموکراتیک ،مارکسیسم -لنینیسم بود .یک اصل لنینیستی که تأکید داشت سازمان هر حزب
باید مبتنی بر یک توازن مفروض میان آزادی مباحثه و اظهارنظر و حفظ یکپارچگی حزب
باشد .تبار فکری غالب تشکلهای جریان سوسیالیستی ایرانی نیز به روایتی از مارکسیسم
میرسید که در اتحاد شوروی دورة استالین شکل گرفته بود و مارکسیسم -لنینیسم ،یعنی
ایدئولوژی رسمی استالینیسم (که مهمترین بنیادهای نظریة سوسیالیستی مارکس را مسخ و
نفی میکرد) جوهر اندیشگی آنها بود (ویژهنامه هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران،
« .)1391مارکسیسم -لنینیسمی که در درون حزب رواج داشت ،دقیقاً نسخه استالینیستی آن
بود و اعضای حزب در بحثهای خود حق تجاوز از این حدود را نداشته ،استناد به گفتهها
و نوشتهها استالین مانند آیات مقدس خدشهناپذیر رواج داشت» (خامهای ،1328 ،ص)130؛
ازاینرو مردمساالری مدنظر ایشان هم تنها در سوسیالیسم قابل تحقق بود ،همانطور که گویا
در شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی به واقعیت تبدیل شده بود و قانون اساسی مصوب
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پیش برده و دولتهای وابسته به سرمایهداری را از پا درآورند .این منطق اصلی سانترالیسم-

سال  1922شوروی یک نمونه آن را عرضه میداشت (طبری ،1356 ،ص 42و شیرازی،
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 ،1386ص.)717
بااینهمه ،کاستیهای مردمساالری مفروض در کشورهای سوسیالیستی فراوانتر از آن
بودند که حزب توده بتواند کامالً انکار کند .اقرار به کاستیها اگر تصریح میشد به دوران
استالینی -بعد از افشای استبداد استالین توسط حزب کمونیست شوروی -محدود بود .طبری
در سال  1342در مقاله «سوسیالیسم و دموکراسی» به نقد کیش شخصیت ،سانترالیسم
بوروکراتیک و مونوکراسی در شوروی دوران استالینی پرداخت و معضالت اقتصادی،
فرهنگی ،فنی و تحریکات دشمنان داخلی و خارجی را مسئول آنها خواند .طبری در مقالهای
دربارة تحول مردمساالری در تاریخ ،پس از بیان اینکه شرکت دادن مؤثر میلیونها زحمتکش
در سرنوشت خود به چه انقالبی در همة زمینهها نیاز دارد ،نوشت :انقالبی که به نظر او در
شوروی در حال انجام شدن بود ،به چنان مردمساالری شگرفی منجر میشد که «باالترین
مردمساالری سرمایهداری در مقابل آن به چیزی حقیر و کممایه تبدیل» میشود .اگر این واقعه

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

شگرف تا آن زمان هنوز رخ نداده بود ،به خاطر موانعی بود که از جمله دشمنان سوسیالیسم
در سر راه تحقق آن ایجاد کرده بودند .ولی بهرغم کارشکنیهای آنها آن مردمساالری بینظیر
تحقق خواهد یافت .قانون اساسی  1922تنها یک طلیعه آن صبح دولت بود که مجله دنیا در
شماره  9/10در سال  1359همراه با مقالهای از یک روزنامهنگار آمریکایی منتشر کرد که این
قانون را با قانون اساسی آمریکا مقایسه کرده بود ،عنوان مقاله «دموکراسی حقیقی و دموکراسی
مجازی» بود (رک .طبری ،1356 ،ص 42و شیرازی ،1386 ،ص.)713
 .2-5-5تأمین آزاديهاي سیاسی و اجتماعی با حضور فراگیر تودهها براي برانداختن استثمار

طبری در « 1372مردمساالری تودهای» یا «مردمساالری نوین» را در برانداختن استثمار و
رهایی اقتصادی ،تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی تعریف کرد .مردمساالریای که برآیند
مبارزه خلق و پرولتاریاست .به باور طبری در برخی از کشورهای سرمایهداری «ظواهر
مختصری از یک نوع مردمساالری قضایی و سیاسی گاهگاه دیده میشود» که نباید به حساب
نیات و عقاید طبقه حاکم آن کشورها گذاشت (طبری -1372 ،الف ،ص 4و شیرازی،1386 ،
ص .)715اگر در جوامع بورژوایی اثراتی از آزادی و مردمساالری دیده میشود ،آنها برخاسته

از ذات سرمایهداری و خصلت بورژوایی این جوامع نیستند بلکه «محصول مستقیم مجاهدات
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سخت و تلخ تودهها» هستند (طبری -1372 ،ب ،ص 72و طبری ،1355 ،ص 45و طبری،
 ،1356ص .)45طبری ،در یادداشت «مارکسیسم و آزادی» ارزش نسبی آزادیهای بورژوایی
را به سبب مبارزات طوالنی زحمتکشان میداند که علیرغم تمایالت صریح طبقه بورژوازی
و دولت آن به دست آمده است؛ ازاینرو حزب توده برای «حقوق و آزادیهای مردمساالری
بورژوایی» مبارزه میکند و بر ضرورت آن در رژیمهای استبدادی از نوع رژیم شاه تأکید
میورزد (طبری ،1356 ،ص.)42
 .9-5-5نفی مردمساالري بورژوايی

ارزش نسبی حقوق و آزادیهای مردمساالری بورژوایی به معنای عدم پذیرش مطلق آن بود.
طبری ،حزببازی ،جنجال مطبوعاتی ،پرگوییهای مجلسی ،تظاهرات خیابانی ،قبول وجود
گروه مخالف و امثال آن را که در مردمساالریهای بورژوایی وجود دارند ،پدیدههایی
میدانست که در مردمساالری سوسیالیستی پذیرفته نمیشدند (رک .طبری ،1356 ،صص75
بورژوایی» هستند .طبری فراتر از آن ،در نوشتههای خود مردمساالری بورژوایی را از اساس
زیر سؤال برده و حتی آن را بهعنوان غیربازشناسی و ذم و انکار کرده است .او در مقاله
«دموکراسی چیست؟» در سال  1372در «رزم ماهانه» ،شماره  4و صفحات  8-4اعالم کرد
که بین سرمایهداری انحصاری و مردمساالری تجانسی نمیتواند وجود داشته باشد .او در
آنجا مردمساالری بورژوایی را کامالً مزورانه و غیرواقعی خواند .او در سال  1348در مقالهای
دربارة تحول مردمساالری ،مردمساالری در آمریکا را به نقد کشید و اعالم کرد که در آنجا
احزاب ،مطبوعات ،مجلسها و انتخابات چیزی جز «آرایهگری ظاهری» نیستند .نتیجهای که
او در این مقاله گرفت ،این بود که مردمساالری بورژوایی یک مردمساالری سیاسی است و
مردمساالری سیاسی بدون مردمساالری اقتصادی سخنی است میانتهی (طبری،1356 ،
ص 45و شیرازی ،1386 ،صص.)714-713
طبری «آزادی بورژوایی» را هم چیزی جز زنجیرهای طالیی بر پای زحمتکشان
نمیدانست .آن بورژوازی که در آستانة سقوط قرار دارد و شدیداً با علم و عقل دشمنی
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و  72و شیرازی ،1386 ،ص .)713از نظر او این عادات ناپسند خاص «مردمساالری

میورزد ،با آزادی به معنی واقعی خود ،یعنی آزادی از قیود طبیعت و اجتماع بر دست و پای
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انسانها نیز عداوت میکند .آزادی در جامعه سرمایهداری چیزی جز آزادی خودسرانه و بدون
قید و شرط سرمایه مالی و انحصاری برای به غالمی درآوردن تودهها نیست (رک .طبری،
 -1372ب ،ص 70و شیرازی ،1386 ،ص« .)714در زیر سایة شوم حکومت پول ،اثری از
آزادی نیست .سرمایهداری امپریالیستی در ژرفای دل خود کوچکترین ارادتی به لیبرالیسم
ندارد .آزادگرایی و چندگرایی بورژوازی بهطور عمده یک نمای بیمحتواست؛ زیرا در جامعه
بورژوایی مانند دیگر جوامع مبتنی بر طبقات ،آزادی بهناچار یا محو یا مسخ میگردد» (طبری،
 ،1355ص.)42
دستامدۀ الگوي مردمساالري تودهاي

در نظر تودهایها ،مردمساالری پدیدهای متعلق به بورژوازی یا «دوران انقالب بورژوایی» بود و
صفت «دموکراتیک» معموالً مترادف صفتِ «بورژوایی» .این رابطه در مورد آزادیهای فردی
آشکارتر بوده و غالب گروههای متأثر از استالینیسم ،حتی هنگامی که بر «مردمساالری» تأکید
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

میکردند ،در مورد آزادیهای فردی حساسیت کمتری نشان میدادند و بهطور نمونه آزادی بیان
را یک خواست لیبرالی میدانستند .این نفی هم بهصورت شرح آنچه مردمساالری سوسیالیستی
نمیپذیرد ،انجام میگرفت و هم به شکل رد آنچه در نظر حزب توده محتوای مردمساالری
غربی را تشکیل میداد (ویژهنامه هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران.)1391 ،
منتقدان درباره مردمساالری نزد حزب توده تأکید میکنند که آنچه حزب توده درباره
انواع مردمساالری مینوشت ،همه برگرفته از گفتههای برادر بزرگتر بود (ویژهنامه هفتادمین
سالگرد تأسیس حزب توده ایران .)1391 ،آنچه حزب درباره ضرورت مردمساالری بورژوایی
در ایران مینوشت ،از نیاز حزب به از بین رفتن استبدادی نیز ناشی میشد که امکان هرگونه
فعالیت را از این حزب هم سلب کرده بود .حزب توده هم به ضرورت این مردمساالری در
شرایط حاکمیت «استبداد فاشیستی» واقف بود و به آن سخت نیاز داشت .جایی که امیدی به
استقرار مردمساالری سوسیالیستی نباشد ،مردمساالری بورژوایی غنیمت یا به تعبیر طبری
«اهمیت حیاتی دارد» (طبری ،1356 ،ص .)46به سبب همین اهمیت بود که در هیچ برنامه
حزب توده از ذکر خواست و شعار «استقرار حقوق و آزادیهای دموکراتیک» و شعارهایی

نظیر آن غفلت نمیشد .از همان برنامه مختصر مصوب در جلسه مؤسسان گرفته تا برنامههای
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مصوب همه کنگرهها و پلنومها در هیچ برنامهای نبود که ریز این حقوق برشمرده نشود و
تأمین تبعیضناپذیر آنها برای کلیه اعضای خلق خواسته نشود؛ بنابراین اکثریت تودهایها به
اهمیت مردمساالری سیاسی توجهی نداشته و آن را بیشتر وسیلهای برای رسیدن به
سوسیالیسم میدیدهاند ،ازاینرو در این الگو عرصه برای مشارکت ،رقابت سیاسی فراگیر و
تکثر فراهم نشده و آنچه مطلوب بوده ،مشارکت تودهای بوده که پیشبرنده اهداف و
آرمانهای حزبی است .یک معیار اساسی حزب توده نیز ،برای اینکه طبقهها ،سازمانها و
نهادهای مختلف را موافق و یا مخالف مردمساالری به شمار آورد ،دوری و نزدیکی آنها با
شوروی و یا هماهنگی آنها با منافع و مصالح «جبهه صلح و مردمساالری» در نظر آنها بود.
سازوکارهای کنترل و نظارت و قانونگرایی نیز در این راستا و در خدمت معیار و قواعد
حزبی بود (رک .برنامههای مصوب کنگرة اول و دوم :در حزب تودة ایران 1360 ،و خامهای،
 ،1363-1367ص ،77شیرازی ،1386 ،ص.)712
دموکرات واقعی در تصور حزب توده ،پرولتاریا و پس از آن خردهبورژوازی بود .از
باشد ،دچار نوعی تقلیلگرایی شده و دامنه مردم را محدود ساخته است؛ اما آیا حزب توده
میتوانست این تصور را ،مخصوصاً تا آنجا که به پرولتاریا مربوط میشد ،بر واقعیات تاریخی
و حوادث دوران فعالیت خود استوار سازد؟ آیا طبقه کارگر ایران واقعاً پیشگام در شناخت،
جذب ،پرورش ،تبلیغ و تحقق اندیشه و عمل مردمساالری در ایران بود؟ اگر حزب توده با
این سؤال روبهرو میشد ،به آن جواب آری میداد .علت همان فهم حزب از مردمساالری
بود ،فهمی که اجازه میداد بهشرط ضدیت با امپریالیسم ،نزدیکی با شوروی و دولتی کردن و
اقداماتی نظیر آن ،همه حقوق دموکراتیک را حتی از خود طبقه کارگر نیز سلب کنند .در نظر
حزب توده اینها همه شرط درآمدن در سمت سوسیالیسم یا مردمساالری واقعی بودند
(شیرازی ،1386 ،ص .)770در چنین بستری قائل شدن به حوزة مستقلی از قدرت ،یعنی یک
جامعه مدنی فراگیر و الزمه آن که همان آزادیهای مدنی و سیاسی باشد تا آنجا قابل پذیرش
است که حزب بدان محتاج است .این آزادیها چون امکان فعالیت خود این حزب را فراهم
میآورد مطلوب بود و بعید بود که اگر حزب توده به قدرت میرسید ،چنین آزادی را برای

الگوشناسی و بازشناسی انتقادي مردمساالري نزد جريان سیاسی سوسیالیسم ايرانی دورۀ پهلوي دوم

همین منظر هم مشارکت و رقابت و حتی مشروعیت ،قبل از آنکه از آن مردم و برای همه

همگان میسور میساخت؛ چون در گفتار ایشان ،دگراندیشان حزبی ،رقبای سیاسی و
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ایدئولوژیک ،نه غیررقابتی که بهعنوان غیرخصمانه بازنمایی میشدند.
 .2-5مردمساالري ارشادي

خلیل ملکی ،از اعضای  53نفر ،رهبری انشعاب دی  1376از حزب توده را بر عهده داشت،
او با این باور که «یک رهبر واقعبین نباید بر سر اهداف یا مرامش سازش نماید ،اما در سیاست
روزمره ،نهتنها سازش مجاز ،بلکه الزم است» (ملکی ،1335 ،ص ،)39از حزب توده جدا شد
و پایهگذار راه دیگری شد که به راهحل ایرانی ،راهحل سوم و نیروی سوم نیز شهرت یافت.
تعارض بین درونمایه مرام مارکسیسم-لنینیسم با موازنههای سیاسیِ عملگرایانهای که
هر کشوری بر اساس منافع ملی خود پیشه میکند ،از جمله تعارضاتی بود که حزب توده به
آن توجه نشان نمیداد .دلیل انشعاب در حزب توده و تشکیل یک گروه دیگر به رهبری
ملکی ،برآیند این تعارض بود (ویژهنامه هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران.)1391 ،
دوره سوم زندگانی ملکی (رک .شیرازی ،)1386 ،دورهای بود که با انفصال از حزب
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

توده آغاز شد و هرچند موجسازی و تأثیرگذاری خاصی بر اندیشه و جامعه ایرانی نداشته
است ،اما بنا به دالیلی چون مشی مستقل ،عملگرایانه ،برخی پیشبینیها و توصیههای دقیق
و درست موجب شد ،خود ملکی ،مشی و عمل او مورد توجه و بازخوانی مجدد قرار گیرد.
«سوسیال -دموکراسی ملکی استمرار نیافت .قبل از انقالب در تندباد مارکسیسم انقالبی گم
شد ،در سالهای اخیر در برابر لیبرالیسم ،جایگاهی نیافت .درعینحال نگاه ملکی به سوسیال-
دموکراسی ملی در ایران ،جایگاه قابل اعتنایی دارد» (رک .کاتوزیان 1390 ،و کاتوزیان1391 ،
و ملکی ،1368 ،مقدمه) .دورهای که همچنین ملکی در آن با نقد سوویتیسم (رک .شیرازی،
 ،1386ص ،)385ارائه یک نظریة جدید برای تحلیل ساختار و فرآیند قدرتها و نظامها در
سطح جهان و ایران ،طرح یک راه توسعة مختلط از عناصر سرمایهداری و سوسیالیسم
دولتگرایانه ،تصور یک مردمساالری ارشادی و گزینش یک استراتژی مسالمتآمیز برای
مبارزه و تحول ،تحت تأثیر نظریات سوسیال -دموکراسی اروپای غربی در دوران بعد از جنگ
جهانی دوم ،دست به تعبیه دکترینی زد که فکر میکرد تحقق آن بیشترین اندازه از استقالل
فکری ،سیاسی و اقتصادی و بیشترین مقدار پیشرفت در زمینههای مزبور را به بار خواهد

آورد (شیرازی ،1386 ،صص 329و  393-397و رک .ملکی ،1324 ،صص717 ،97 ،29 ،65
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و  712و ملکی ،1340 ،ص.)56
ملکی مکتب اجتماعی را که از آن پیروی میکرد ،مکتب سوسیالیسم واقعی میدانست
«لزومی ندارد که پیروی از نمونه مخصوصی از سوسیالیسم ساخته و پرداخته ،بهطور جامد،
در تمام زمانها و مکانها برای همه الزم باشد و همه از آن تقلید کنند ،ممکن است که اصول
کلی سوسیالیسم ،از تغییرات الزم در شرایط مختلف جوامع ملی متأثر شود ،به نظر ما منطق
یک نهضت اجتماعی و حزب مترقی باید علمی ،تاریخی و واقعبینانه باشد» (ملکی،1368 ،
ص .)700او بر خالف طبری ،در امر توجه به ویژگیها مجبور به رعایت هیچ مرز تعیینشده
توسط یک مرجع واالتر نبود .بااینهمه ،او در تصویر جامعه ایران از همان مفاهیم مرسوم در
جنبش مارکسیست -لنینیستی ایران استفاده میکرد .کاتوزیان ،او را مبدع و بنیانگذار
«سوسیالیسم ایرانی» میخواند و بیان میکند که ملکی با چه زحمتی کوشش میکند که توضیح
دهد چرا او و امثال او هم سوسیالیستاند ،هم ملی ،بدون اینکه بر اثر این ملی بودن،
ناسیونالیست یا بورژوا لیبرال باشند .سوسیالیسم ایرانی یعنی آن سوسیالیستی که اساس،
تاریخ که یکی از مآخذ اصلی سوسیالیسم علمی است -منطبق میسازد ،نه آن سوسیالیسمی
که به هر نام و نشان مانند دمل یا دنبلی بر عارض یک فرهنگ کهنه و ریشهدار چسبانده
میشود (رک .ملکی ،1368 ،ص.)162
الگوی «مردمساالری ارشادی» ،برآیند توجه او به اخذ عناصر تمدنی دیگران از یک سو و
توجه او به جامعه ایرانی و واقعیتهای آن از سوی دیگر است؛ مهمترین مؤلفههای آن عبارت
است از:
 .5-2-5ضرورت ارشاد مردم و فراهمآوري مقدمات مردمساالري

فقر ،بیسوادی و فقدان تربیت دموکراتیکِ مردم از عوامل محدودکننده تحقق مردمساالری
است .تحقق مردمساالری به باال رفتن سطح فرهنگ و تربیت عمومی ،انضباط و حس
مسئولیت اجتماعی مشروط است .وضعیت نامساعد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
موجب شده است ،حاکمیت مشترک فئودالها و تراست نفتی آنچنان در انتخابات مجلس

الگوشناسی و بازشناسی انتقادي مردمساالري نزد جريان سیاسی سوسیالیسم ايرانی دورۀ پهلوي دوم

چارچوب ،آمال ،هدفها و شیوههای خود را در علم و عمل ،بر اجتماع و فرهنگ ایران -بر

دست ببرد که چندی از نیروهای مترقی فقط در شهرهای بزرگ شانس انتخاب پیدا کنند
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(ملکی ،1335 ،ص 14و ملکی 1324 ،و شیرازی ،1386 ،ص.)399
در چنین شرایطی بسط آزادیها جز به میدانی برای هرج و مرج ،به چیز دیگر منجر
نمیشد؛ چنانکه از این آزادیها ،حزب توده و حتی شوروی در زمان مصدق میخواستند
سوءاستفاده کنند و ملکی به همین سبب از قانون امنیت اجتماعی حمایت میکرد .ملکی به
پایبندی بر «اصالحات قانونی و مسالمتآمیز» بهعنوان تنها راه مشروع برای اصالح اوضاع
ایران و دیگر جوامع تأکید میکرد .او حزب توده را دشمنی حتی خطرناکتر از خود حکومت
میدانست و آنها را «متحجرترین و خطرناکترین نیروی امروز جهان» میخواند (ویژهنامه
هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران .)1391 ،میالنی در کتاب «صد چهره قرن بیستم»
مبارزه با کمونیستها را در باقی عمرِ ملکی ،موضوع ثابت ایدئولوژی وی برمیشمرد (میالنی،
 .)1391ارشاد و هدایتگری مردم و حرکتهای اصالحی گامبهگام ،جزء عناصر مقوم
مردمساالری ارشادی است.

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

 .2-2-5توجه به مقتضیات دنیاي سوم

در شرایط باال ،مردمساالری غربی در ایران و دیگر جوامع عقبمانده بینتیجه خواهد بود؛
ازاینرو مردمساالری اینگونه جوامع ،مختص اینگونه جوامع است؛ یعنی یک مردمساالری
دنیای سومی ،درست شبیه نظریة نیروی سوم .در آن نظریه نیز هدف توسعه است؛ اما با
بهرهگیری از همة عناصر مثبت قدرتهای بزرگ ،در این الگو نیز هدف توسعه است ،اما با
بهرهگیری از همة مقدمات ضروری ،نظیر آنچه که بیان شد .راهی که جمال عبدالناصر در مصر
و نهرو در هند پیش گرفته بودند ،از نظر ملکی آموختنی بود« .ناصر ،هم به آن ولنگاری و
بیبندوباری دوران نحاسپاشا خاتمه داد و هم از توسل به طنز مجلسبازی و حزبسازی
صرفنظر کرد .او شرافتمندانه اعالم کرد که تا مدتی آزادی و مردمساالری نخواهیم داشت و
با تربیت تدریجی مردم یک اتحاد ملی تعاون سوسیالیستی برقرار خواهیم کرد» .ملکی این
جمالت را در مرداد سال  1339نوشت .او در آن زمان معتقد بود راهی که ناصر انتخاب کرده
بود ،بهطور اساسیتر به طرف مردمساالری پیش خواهد رفت؛ زیرا او تودة مردم را در این راه
تربیت خواهد کرد و نتایج بهتری را برای جامعه به بار خواهد آورد (ملکی ،1339 ،ص.)1

البته در این مثال ،ناصر موضوعیت نداشت ،مشی و طریقت ناصر مهم بود؛ چون خود ناصر
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هم بعدها مورد انتقاد ملکی قرار گرفت (رک .مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،
 ،1329ص .)572پس عنصر دیگر مردمساالری ارشادی ،الگوهای توسعة خاص جوامع
عقبماندهای چون ایران است؛ چراکه در ضمن خود میتواند عنصر ارشادگری فوق و تربیت
دموکراتیک مردم را برآورده سازد .خسرو شاکری معتقد است او (در چنین بستری) به نادرستی
فکر میکرد که اصالحات شاه ،ایران را از زنجیرهای فئودالیسم به عصر سرمایهداری وارد
خواهد کرد و ضرورتاً مردمساالری را به دنبال خواهد داشت (رک .مرکز بررسی اسناد تاریخی
وزارت اطالعات ،1329 ،صص 127-121و ملکی 1359 ،و شاکری ،1390 ،ص.)157
 .9-2-5سیاست بدون جهش

وظیفة انسان انقالبی ،در ایدئولوژی مارکسیستی -لنینیستی ،جهش انقالبی یعنی شتاب
بخشیدن به حرکت جبری تاریخ بود ،این منطق را ملکی قبول نداشت .از نظر وی مبارزات
سوسیالیستها ،بهویژه پس از جنگ جهانی دوم ،در راه تشکیل «دولتِ رفاه» نشان داد که
حداکثر ساعات کار یا حداقل دستمزد و بیمههای گوناگون دست یازید.
ملکی به فعالیت زیرزمینی و اندیشة انقالبِ لنینی باور نداشت ،بلکه با تجربهای که از
کمونیسم پیدا کرده بود ،به سوسیال -دموکراسی با روشهای مبارزه سیاسیِ بیخشونت
گرایش یافته بود .به همین دلیل ،در سالهای سرکوب و سانسورِ پس از کودتای  78مرداد بر
آن بود که باید برای هموار کردن راهِ فعالیتِ علنی تالش کرد؛ ازاینرو وی ،با حفظِ باورهای
سوسیالیستی ،به مبارزه در خط «جبهه ملی» و راهِ مصدق گرایش پیدا کرد .ایده مبارزه
بیخشونت در چارچوب قانون اساسی مشروطیت ،موجبات اعتراض جوانان انقالبیِ دوآتشه
آن دوره را فراهم آورد .دورهای که مدل انقالبهای جهانسومی ،انقالبِ چین و کوبا و
الجزایر و ویتنام ،همهجا رواج پیدا کرده بود (آشوری .)1390 ،برخی بزرگترین ویژگی ملکی
را برای زمان خود ،مخالفت سرسختانه او با نظریة توطئه دانستهاند .در سال  ،1379در بحبوحه
مبارزه برای ملی شدن نفت در مقالهای با عنوان «مرض استعمارزدگی» نوشت« :از استعمار
بریتانیا شبح هولناکی برای ملت ایران ساختهاند و در سایة آن شبح ،یک محیط بدبینی و
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بدون انقالبهای خونین هم میتوان به بسیاری از خواستههای زحمتکشان نظیر تعیین

بدگمانی و بیایمانی و عدم اعتماد به نیروی ملت به وجود آوردهاند .در نیرومندی استعمار
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هیچ شکی نیست ،ولی باید دید این نیرومندی در چیست و این تأثیر در مرگ و ریشه جامعه
ما که ورد زبان این آقایان استعمارزده گردیده ،از کجا سرچشمه میگیرد».
ویژگی دیگر او را نیز اعتقاد به اصالح و گفتگو ذکر کردهاند ،یک نمونه آن زمانی پیش
آمد که در فروردین  1340علی امینی بهرغم میل شاه و با برنامة اصالحات ارضی و اجتماعی
نخستوزیر شد .ملکی اعالم کرد (و تا سقوط دولت امینی در تیرماه  1341ادامه داد) که
نیروهای آزادیخواه و ملی باید به امینی فرصت دهند که اصالحات خود را انجام دهد .او
تأکید میکرد که اگر امینی به دست نیروهای ارتجاع و با همکاریهای آزادیخواهان و
مخالفان شکست بخورد ،جانشین آن استبداد مطلقه خواهد بود؛ اما حزب توده و جبهه ملی
دوم با تمام قوا امینی را کوبیدند و در نتیجه خود آنان شکست خوردند و حکومت استبدادی
نیز مستقر شد .در این دوره ملکی نوشته بود که اگر سران جبهه ملی دوم به سیاست حذف
ادامه دهند« ،جبهه ملی به معبد متروکی بدل خواهد شد که رهبران آن فقط بتوانند در مراسم

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

ختم یکدیگر حاضر شوند و از دور سری به عالمت آشنایی و تأسف تکان دهند» (کاتوزیان،
 ،1390کاتوزیان ،1391 ،رک .ملکی .)1368 ،پس مشی سوسیال -دموکراتیک نیز بهاندازه قدر
و استطاعت فهم آن وقت ملکی ،در مردمساالری ارشادی او قدر و سهم دارند.
تجربه ملکی ،این باور را که طرفداران سوسیال -دموکراسی در ایران مقلد سوسیال-
دموکراسی اروپایی هستند ،به چالش میکشد .به باور تحلیلگران آن دوره ،انشعاب ملکی از
حزب توده ،یک تجربة داخلی بود که از ضرورت جنبش مستقل عدالتخواهی در ایران
برخاسته بود .ملکی بهمحض انشعاب از حزب توده ،با نهضت ملی پیوند خورد و تالش کرد
نشان دهد که میتوان مستقل اندیشید و با دریافت عناصر تمدنی دیگران نظیر مردمساالری
و سوسیالیسم به جامعه خاص خود اندیشید .این اندیشیدن به جامعه خاص خود «هم به
لحاظ تاریخ و نتایج مبارزات طبقات زحمتکش جهان است و هم اینکه نظریه مبارزه بهطور
کورکورانه و جزمی بر شرایط کشور ما قابل انطباق نیست ،همچنین لزومی ندارد که از یک
رژیم دولتی یا اجتماعی خاصی تقلید کنیم (ملکی ،1368 ،ص .)700مردمساالری ارشادی او
حاوی همین معناست .تالشی بومیگرایانه برای راه دادن مردمساالری در دل سیاست و
حکومت ،با اصالح اندیشه و فکر مردم تا اصالحات تدریجی و گامبهگام در مشی حکومت

و دولت ،این مکتب اجتماعی «با در نظر گرفتن ذخیره آزمایشهای بشری تا این مرحله و
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تطبیق آن بر شرایط موجود محلی ،به وجود میآید» (ملکی ،1368 ،ص.)700
دستامدۀ الگوي مردمساالري ارشادي

آموزههای ملکی قبل از آنکه قالب و الگویی در مردمساالری یا ساختار نظم مردمساالر تلقی
شود ،حاوی تعبیرهایی در مقدمات ضروری رسیدن به مردمساالری است؛ درعینحال الگوی
مردمساالری ارشادی ،ازآنجاکه رویکردی ناظر به مقوله تربیت ملی ،توجه به مقدمات تحقق
مردمساالری و تطبیق با شرایط خاص میهنی بوده است ،ارزش بحث و نظر دارد .جرئت و
جسارت او در اتخاذ یک مشی مستقل ،مبارزه با طرز فکر جبری و دترمینیستی آهنینی که
دهه  1370و تا مدتها بعد از آن بر آرای برخی روشنفکران ایرانی حاکم بود (کاتوزیان،
 ،1321ص ،)57تأکید بر اهمیت آزادی و آگاهی انسانها در تعیین سرنوشت خویش ،نیز در
الگوی مردمساالری ارشادی سهم دارند .از این عرصهها زمینه برای پذیرش حوزة مستقلی از
قدرت ،وجود و قوت جامعه مدنی و آزادیهای مدنی و سیاسی الزمه آن ،در آرای ملکی
قانونگرایی و از اقبال او به فعالیتهای سیاسی آشکار و قانونی میتوان به باور او به آزادیهای
سیاسی و سازوکارهای کنترل و نظارت قانونی و متداول راه برد .گرایش او به اصالحات را
نیز میتوان به معنای پذیرش تکثر و مشارکت همگان تعبیر کرد.
درعینحال مردمساالری که ملکی بدان تأکید میورزید ،تحت تأثیر تمایل او «به دولتی
کردن و دولتی داشتن تولید ،توزیع و نظارت بود که از تصور او از سوسیالیسم بود .او نه
میتوانست دلیلی نظری برای امکان تحقق مردمساالری در شرایط سیطره مالکیت دولتی ارائه
بدهد و نه نشانی از یک تجربه عملی در این زمینه داشت .تصور او از اینکه با واگذاری
قدرت مرکزی به سلطههای منتخب محلی میتوان از خطرات تمرکز مالکیت جلوگیری کرد
از حوزه ذهن خارج نمیشد» (شیرازی ،1386 ،ص .)400بهطور طبیعی روشن است که هر
مفهومی از ملکی تحت تأثیر دریافت او از سوسیالیسم و نقدهای بعدی آن بوده است.
منتقدینِ ملکی از جمله غنینژاد ،وی را به پریشانی ذهن در مبانی فکری و عقیدتی متهم
کرده و «سوسیالیسم ایرانی» را به نقد کشیدهاند .از نظر غنینژاد ،تطبیق اصول کلی سوسیالیسم
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قابل ردیابی و تطبیق است .از تالش او برای فعالیت سیاسی مستمر ذیل قانون ،نوعی

با شرایط مختلف جوامع ،از جمله ایران ،سخن جدیدی نیست که ملکی یا امثال او مبدع آن
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باشند .اگر آنگونه که کاتوزیان مدعی است ،سوسیالیسم ایرانی یک مکتب سیاسی و فکری
است؛ در این صورت شالودة نظری این مکتب و ویژگیهایی که آن را از سایر مکاتب
سوسیالیستی متمایز مینماید ،باید توضیح داده شود و نبود چنین توضیحی در مقدمه مفصل
کاتوزیان (بر خاطرات سیاسی ملکی) تنها یک علت دارد و آن نبود خود مکتب و نظریه ادعا
شده است (غنینژاد ،1320 ،ص.)33
 .9-5مردمساالري دوسويه

در گرایش نهضت خداپرستان سوسیالیست ،مردمساالری ،رنگ آرمانی به خود گرفته است.
مردمساالری در تلقی محمد نخشب همان حکومت مردم بر مردمی است که بهعنوان سیستم
اداره اجتماع خواست و آرزوی نوع انسان است .بشر سعادتجو و بشردوستان متفکر هر
یک برای تحقق این معنی که زمام مقدرات و امور عمومی مردم بهوسیله خود مردم یا
نمایندگان حقیقی و واقعی و مورد اعتماد آنها با استفاده از اختیارات معلومی که بهوسیله
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

اجتماع به آنها تفویض میشود ،اداره شود ،کوششهای فراوان کردهاند (نخشب،1381 ،
صص .)737-731انگارههای او و کوششهای خود نخشب ،در راستای مردمساالری را
میتوان با چهار مؤلفه نشان داد:
 .5-9-5هم مردمساالري سیاسی و هم مردمساالري اقتصادي

در تلقی نخشب در کشورهای بلوک شرق ،مردمساالری اقتصادی ،یعنی استقرار شرایط
خاصی که همة افراد بتوانند از حداقل مایحتاج زندگی خود بهرهمند شوند (کاظمیان،1382 ،
ص ،)28بیشتر مدنظر است و در کشورهای غربی مردمساالری سیاسی مدنظر بوده است.
نخشب بیان میکند :مردمساالری غربی و شرقی از این لحاظ که آزادی سیاسی و اقتصادی
را توأمان تأمین نمیکنند -و اینها الزم و ملزوم یکدیگرند -هر یک نقیصههای مهم و اساسی
دارند (نخشب -1331 ،الف ،ص .)739از نظر نخشب مردمساالری سیاسی و مردمساالری
اقتصادی ،الزم و ملزوم یکدیگرند و تا زمانی که یکی از آنها بهتنهایی حاکم باشد،
مردمساالری ناقص و معنای واقعی خود را از دست میدهد (نخشب -1331 ،الف ،ص.)738

نخشب در فقره ضرورت مردمساالری اقتصادی بیان میکند« :کارگری که در آتش فقر و
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حرمان میسوزد و یک لحظه از فکر راحت و آسوده برخوردار نیست ،نمیتواند آنطور که
شایسته یک فرد آزاد است ،در سرنوشت اجتماع خود دخالت نماید ،همچنین کشاورزی که
در اثر فساد سرمایهداری بیسواد مانده و از حقوق حقه خود اطالع کافی ندارد» (نخشب،
 -1331الف ،ص .)738نخشب ،مردمساالری سیاسی را آزادی برای اظهار هر نوع عقیده
سیاسی و اجتماعی و برخورداری از حق اعمال هر نوع وسیله مشروع برای اشاعه و پیشرفت
آن توصیف کرده است؛ اما چنین آزادیای به سبب نفوذ دولتها و سرمایهداران دستنیافتنی
است :دخالت دولت و طبقه حاکمه و صاحبان سرمایه در بسیاری از کشورها بهاندازهای شدید
است که مردمساالری فقط سرپوش فریبندهای است که تمام جنایات سرمایهداری و صاحبان
قدرت را زیر عنوان مردمساالری مخفی و پنهان میسازد (نخشب -1331 ،الف ،ص.)732
 .2-9-5رشد علمی ،فكري و اخالقی افراد اجتماع

برای تأمین مردمساالری اقتصادی و سیاسی ،رشد علمی ،فکری و اخالقی اجتماع الزم و
افراد آن بتوانند روابط آینده خود را ،آنطور که مصالح آنها ایجاب میکند ،تنظیم و با اعتقاد
به اراده و اعمال آن به مرحلة اجرا رسانند .اجتماعی که افراد آن با قدرت فکری و منطقی
افکار خود را از محیط محدود و کوچک خود ترقی داده ،هدفهای کوچک و اغراض
شخصی خود را تحتالشعاع خیر و صالح اجتماعی قرار دهند؛ بنابراین الزمه استقرار
حکومت مردم بر مردم ،رشد فکری و اخالقی اجتماع است (نخشب ،1381 ،ص.)741
از نظر نخشب ،اگر امروز جوامع انسانی از مردمساالری واقعی بهرهمند نیستند ،اگر در
نقاطی که ظاهراً آزادی سیاسی هست ،آزادی اقتصادی نیست و اگر در کشورهایی که آزادی
اقتصادی وجود دارد ،آزادی سیاسی نیست ،تمام وابسته به ضعف و زبونی نیروهای حقطلبی
و عدالتخواهی جماعات انسانی است که در برابر نیروهای قدرتطلب ،تاب مقاومت و
پایداری نیاورده ،نمیتوانند هدایت مقدرات خود را در دست گیرند و این در سایة رشد
فکری و عقالنی انسانهاست که اجتماع انسانی از آزادی سیاسی و هم آزادی اقتصادی
بهرهمند میشود (نخشب ،1381 ،صص.)747-741
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ضروری است .از نظر نخشب ،اجتماعی میتواند زمام مقدرات خود را در دست گیرد که

 .9-9-5وجود احزاب سیاسی
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انسانهای رشدیافته از نظر علمی و فکری ،از جمله از طریق احزاب است که میتوانند
مردمساالری دوسویه مدنظر نخشب را تحقق بخشند .یکی از نهادهایی که نخشب ،برای
تحقق مردمساالری ضروری میداند ،احزاب سیاسی هستند .از نظر او احزاب ،افکار عمومی
و اجتماعی را بهسوی هدفهای مشخص و معلوم متوجه ساخته از ابهام ،تشتت ،پراکندگی
افکار و عقاید که موجب استفاده قدرتهای ضد مردمساالری است ،جلوگیری مینماید.
در این خصوص ،نخشب مخالفت آشکار خود را با نظامهای تکحزبی بیان میدارد .از
نظر او در کشورهایی که حکومت تکحزبی برقرار میشود ،حزب نهتنها کمکی به توسعه و
نضج و نمو مردمساالری نمینماید بلکه بهتدریج اصول مردمساالری را از اجتماع ریشهکن
و بهجای آن استبدادی به نحوة خاص و عنوان دیگری برقرار میشود.
 .3-9-5حاكمیت قانون

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

رشدیافتگان از نظر علمی و اجتماعی برای تحقق مردمساالری کامل اقتصادی و سیاسی ،با
بهرهگیری از احزاب سیاسی درصدد حاکمیت قانون هستند .حاکمیت قانون ،از نظر نخشب
با انتخابات آزاد ،وضع قانون توسط منتخبان و اجرای شایستة آن میسور است .انتخابات آزاد
و درست از نظر نخشب ،انتخاباتی است که مردم زیر نفوذ پول سرمایهداران و سرنیزه
زورگویان و تطمیع و تهدید و تبلیغات سوء قرار نگرفته ،در سایة رشد فکری و اخالقی خود،
بتوانند کسانی را برگزینند که حافظ منافع عموم و سنگر مستحکمی برای دفاع از حق و
عدالت باشند (نخشب -1331 ،الف ،ص.)747
وضع قانون از این منظر مورد توجه نخشب است که افراد منتخب قانون را فقط برای
منافع ملت وضع کرده و اغراض صنفی و شخصی را وارد نسازند .مردمساالری ملی با عنصر
قانون برای همه و برای مصالح عموم قابل شناسایی است .از نظر او« ،قانون تا زمانی مقدس
است که نمایندة اراده عمومی مردم و حافظ منافع اکثریت خلق باشد واال ورقپارهای بیش
نیست که با حیله و تزویر پاسبان ارتجاع به شکل مقدس و قابل احترامی در نظر مردم جلوهگر
میسازند» (نخشب -1331 ،ب ،ص .)187او تغییر قانون اساسی را امری شدنی دانسته و به

انتقاد از اندیشه و افرادی برخاسته که تغییر قانون اساسی و نظامات کنونی را ابدی ،الیزال و
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غیرقابل تغییر میدانند (نخشب -1331 ،ب ،ص.)183
از نظر نخشب برای مرحله اجرای قانون نیز هوشیاری و رشد مردم و مجریان قانون
الزم است تا عدم اجرای قانون زیر نفوذ متنفذین و رشوهخواری مأموران موجبات انحطاط
اخالقی و کوتهفکری در جامعه نشود (نخشب -1331 ،ب ،ص 743و رک .کاظمیان،1382 ،
صص.)29-26
دستامدۀ الگوي مردمساالري دوسويه

آموزههای نخشب ،بر مشروعیت مردمی صحه میگذارد ،در برخی مواضع بر آزادیها ،وجود
جامعة مدنی و حوزة مستقلی از قدرت نیز روی خوش نشان میدهد ،انتخابات آزادِ او،
مشارکت و رقابت سیاسی فراگیر را تداعی میکند ،نظارت و کنترل قدرت نیز در انگاره او به
سبب بحث او درباره رأی آزاد و تقدم مصالح عموم با مردم است .درعینحال مردمساالری
دوسویه او ،بیشتر از هرچیز بیانگر تناقض نمای مکتبی است ،یک مردمساالری التقاطی،
بیشترین فاصلة مکتبی و ایدئولوژیکی را با هم داشتهاند .از یک طرف بر آزادیهای سیاسی،
وجود احزاب و انتخابات صحیح تأکید شده است و از سوی دیگر ،یک حکومت ملی و
متمرکز مطالبه شده است .از یک طرف احزاب سیاسی الزمه استقرار مردمساالری دانسته شده
است و از طرف دیگر در تعریف همین احزاب باز بر اتحاد ،فداکاری و نبود اختالفها تأکید
شده است (رک .نخشب ،1381 ،ص .)779از سویی بر عدالت و از سوی دیگر ،بر آزادی
تأکید شده است .این بازگشت بدون سازوکار به همان دعوای مشهور بین لیبرالیستها و
سوسیالیستهاست .در واقع نخشب نیز با آموزههای خود ،به دنبال بستن راه چپاول
سرمایهداران ،با همان خصلت انقالبی چپ بوده است .او در نهایت جمعگرایی را ترجیح
میدهد تا مردمساالری در نگاه او دال شناوری در کنار سایر دالهایی چون خردورزی،
اخالق ،فلسفه ،دین ،ایدئولوژی ،مبارزه ،حزب ،اقتصاد باشد و جایگاه کانونی پیدا نکند .آزادی
با چاشنی توجه اقتصادی به مردم که از نظر نخشب الزم و ملزوم یکدیگر هستند ،نوعی
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تلفیقی از آموزههای شرقی و غربی در شرایطی بوده که شرق و غرب و آموزههای آنها

جمعگرایی است که نمیتواند ما را به دفاع از الگوی مردمساالری سوسیال -دموکراتهای
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ایرانی قانع سازد.
گفتههای نخشب در زمینه مردمساالری ،تعبیری از مردمساالری ،نزد بخشی از جریان
سوسیالیسم است؛ درعینحال نخشب ،مردمساالری به معنای درستِ آن را ،در نهایت آنی
دانست که مردم با احراز نیرومندی و تشکل ،راه را بر غارت و چپاول و اعمال نفوذ جمعی
ستمگر و دزد که از هرج و مرج ،دلی شاد دارند ،ببندد و قدرتی متمرکز و ملی برای استفاده
از تمام نیروهای اقتصادی و عملی و هنری به وجود آورند (نخشب -1331 ،ب ،ص،)183
این نوع تلقی و تعبیرهای دیگر او بیشتر از آنکه بحثی مرتبط با خود مردمساالری و نظم
دموکراتیک باشد ،چندین نقد است که به قلمروهای متعدد حکومتی مربوط میشوند .انواع
آزادیها الزمه مردمساالری و نه خود مردمساالریاند .حکومتِ قانون از انتخابات آزاد تا
وضع درست قوانین و اجرای آن بسترساز تحقق مردمساالری هستند .نفوذ دولتها یا
سرمایهداران در انتخابات ،بازنقدهایی به سازوکار اجرایی انتخابات و هم نقد ماهیت

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

مردمساالری است .مردمساالری دوسویه او ،مطالبه یک قدرت متمرکز و ملی برای ایجاد نظم
و قانون است که این تمرکز قدرت میتواند حتی نافی همان مردمساالری باشد.
 .2ارزيابی انتقادي مردمساالريخواهی جريان سوسیالیستی ايرانی

انگارههای جریان سوسیالیستی دورة پهلوی دوم دربارة مردمساالری ،از جمله سه الگوی
«مردمساالری تودهای»« ،مردمساالری ارشادی» و «مردمساالری دوسویه» را برای ما نمایان
ساخت .چون به نظر میرسد الگوی اصلی مردمساالری این دوره سوسیالیستها ،همان
الگوی مردمساالری تودهای است ،در اینجا با رویکردی انتقادی مردمساالریخواهی این
جریان را با عطف توجه به آن مورد پرسش قرار میدهیم.
 .5-2تشكلها

از نظر منتقدان تشکلهایی مانند زنان یا جوانان ،نه سازمانهایی دموکراتیک که اهرمهایی
حزبی و بنابراین ،خشتهای کج بودهاند .در حزب توده به تشکل دانشجویی نه بهعنوان یک
تشکل شهروندی با موازین دموکراتیک ،بلکه بهمثابه یک سازمان پوششی و یا بخش

دانشجویی حزبی نگریسته میشد و در بهترین حالت مکانی برای پیشبرد خط و سیاست
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«تأمین هژمونی» و کشاندن دیگران تلقی میشد.
در کشورهای دموکراتیک با تجربه طوالنی فعالیت حزبی نیز ،احزاب ممکن است بخش
دانشجویی یا شاخة جوانان داشته باشند ،اما مشی آنها و تعامالت بین آنها بهگونهای دیگر
است .نوع نگاه و نگرش تودهایها به تشکلهای دموکراتیک و صنفی عملکرد و پیامدهای
بارزی داشته که قابل مطالعه هستند .از نمونههای قابل بررسی در این زمینه ،نوع برخورد
تودهایها با کانون نویسندگان ایران در دورههای مختلف فعالیتهای آن است (رک .ویژهنامه
هفتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران.)1391 ،
وابستگی «تشکیالت دموکراتیک زنان ایران» به خط سیاسی حزب توده ایران نیز ،هم
مضمون دموکراتیک را از آن میگرفت و هم آن را در رهبری زنان ،ناتوان میکرد .مضمون
دموکراتیک ازاینرو سلب میشد که تشکیالت به شیوه هرمی اداره میشد و تنها زنانی به
سطوح رهبری راه مییافتند که عضو و یا همسر عضوی از آن سازمان بودند .زنانی با نظرات
سیاسی دیگر حتی اگر به تشکیالت راه مییافتند ،تنها میتوانستند پیشبرنده سیاست رسمی

 .2-2استبدادستیزي

در خصوص سنجش استبدادستیزی جریان سوسیالیسم و مشخصاً حزب توده ،میتوان چند
محور را برجسته کرد .دو عرصة میدانی ،برای آزمون این ادعاها بدون تردید ،در نحوة برخورد
حزب با دولت مصدق و انقالب اسالمی است .همچنین محورهای «زبان و شیوع استبداد»،
«خودکامگی حزبی؛ انشعابها و اختالفها» و «تلفیق فعالیت مخفی با فعالیت علنی» نیز
بهعنوان محکی بر سنجش ادعاهای استبدادستیزی جریان سوسیالیسم قابل بحث هستند:
 .5-2-2دولت مصدق

حزب توده در جریان جنبش ملی شدن نفت تا پیش از قیام سی تیر  1331ضد دولت مصدق
بود ،اما پس از قیام سی تیر به حمایتی البته با اکراه و احتیاط از آن پرداخت.
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آن باشند (رک .صنعتی و نجمآبادی.)1322 ،

گذشته از دالیل و بحثهای فراوانی که در خصوص اشتباه تودهایها در قبال دولت
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مصدق صورت گرفته ،نظیر معضله رهبری حزب ،ناتوانی رهبری در تشخیص راه صواب و
توافق احتمالی با شوروی ،عجیب نیست که بگوییم حزب توده از جمله به اسم «مردمساالری»
با مصدق از سر ناسازگاری برآمد؛ نخستوزیر در موارد متعددی خود را مدعی به طرفداری
از اصول مردمساالری و آزادی دانسته و از عملیات ضد آزادی و رجالهبازیهای دورة
حکومت ساعد و رزمآرا انتقاد کرده است .او بارها اعالم داشته است که سیاست ترور ،اختناق
و فشار بر ملت ،منبعث از سیاستهای استعماری برای اسارت مردم است .اکنون مصدق
خود قدم در راه پیشینیان گذاشته است .نخستوزیر باید به این حقیقت توجه کند که دار و
دستههای ارتجاعی و اشرار و اراذلی که خود را طرفدار دولت ایشان میدانند ،با پیش گرفتن
روش اختناق و ترور فاشیستی ،مردمساالری و آزادی ایران را جداً در معرض مخاطره و
تهدید قرار دادهاند (بهسوی آینده 12 ،تیر « .)1330سیاست داخلی ضد ملی و ضد دموکراتیک
دولت باید مورد تجدیدنظر قطعی قرار بگیرد .جنایات عمال دولت در اصفهان ،تبریز،

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

خوزستان و همچنین ،در تهران و نقاط دیگر ،بر ضد مبارزترین و فعالترین عناصر
میهندوست و ضد استعماری کشور بهنحوی شدید شده که از فجیعترین عملیات دوران
دولتهای ضد ملی سابق ایران نیز درگذشته است» (بهسوی آینده 6 ،شهریور .)1330
مردمساالری دروغین مصدقالسلطنه ،حکومت مردمکش ،حکومت ملتکش و اهریمن نو،
از جمله عباراتی است که حزب توده جهت تأکید بر ضد دموکراتیک بودن حکومت مصدق
به کار میبرد (مظفریپور ،تقوی و اطهری ،1389 ،ص.)81
با نخستوزیری مصدق ،امکان عمل حزب توده بیشتر هم شده بود .در جریان قیام سی
تیر ،مشارکت تودهایها هم از عوامل توفیق اعتصاب عمومی سراسری بود (رک .فاتح،1358 ،
ص)608؛ اما در آخرین روزهای دولت مصدق که حزب توده بیش از  75هزار عضو و حدود
 300هزار هوادار داشت و کارآمدترین سازمان کشور بود ،حزب توده به سبب سیاستهای
بسیار چپگرایانه و مخالفت با جبهه ملی ،مصدق را تنها گذارد .کودتایی که مصدق را از
صحنه حذف کرد ،پایانی بر روند متناسب با آزادی عمل جریانها و احزاب ،خصوصاً شوکت
تودهایها بود.

حزب توده بعد از سالهای کودتا ،با اجرایی شدن قانون  1310ضد مرامهای اشتراکی،
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تحمل ضربههای کاری از نیروهای امنیتی ،تبلیغات منفی حاکمیت ضد حزب ،عملکرد
غیرقابل توجیه حزب در خصوص امتیاز نفتی شمال ،عدم همراهی با جبهه ضد استعماری
ملیکننده نفت ،غائله آذربایجان و نظایر آن ،تحول نسلی ،انشعاب و غیره ،منزوی شده و به
حاشیه رفت.
حزب در این سالها ،با ارزیابی اقدامات گذشته ،به دو نتیجه مشخص رسید :نخست،
اعتراف به اشتباه در خصوص مصدق« :بیاعتمادی طبیعی بورژوازی ملی نسبت به طبقه
کارگر و کوتاهی حزب در درک ماهیت بورژوازی ملی و نیروهای بالقوه ضد امپریالیستی آن
موجب شد که حزب در رابطه با مصدق به تاکتیکهای خطا متوسل شود» (کامبخش،1360 ،
ص .)79دوم ،فهم هویت استبدادی نظام پهلوی« :تحقق خواستهای اساسی مردم ،بدون
تحول ریشهای در ساختمان رژیم کنونی از طریق وحدت همه نیروهای ملی و دموکراتیک،
مقدور نخواهد بود» (کمیته مرکزی حزب توده.)1958 ،
 .2-2-2انقالب اسالمی

بود ،انتظار اینکه در وقایع منتهی به انقالب اسالمی سهمی به سزا میداشت ،بیراهه نبود .چون
انقالب دو ویژگی داشت که با ادعاهای تودهایها هم میخواند :اوالً مردمی و فراگیر بود،
حزب هم از اول مدعی تعلق به مردم و تودهها بود؛ ثانیاً انقالبی برای به زیر کشیدن رژیمی
بود که تودهایها آن را ارتجاعی ،استبدادی و وابسته شناخته بودند؛ اما انقالب اسالمی در
بیخبری حزب توده اتفاق افتاد و سهم تودهایها صرفاً بعد از اوجگیری قیام مردمی انقالب
اسالمی و زمانی بود که انقالبی با هویت اسالمی و با هم پیوندی امام و امت در ایران جریان
داشت .کیانوری تصریح میکند :حزب توده بهرغم اینکه بر استبداد میتاخت ،سلطنت را زیر
سؤال نمیبرد و حتی تا آستانة پیروزی انقالب ،یعنی زمانی که پیروزی انقالبیون محرز شده
بود ،از به رسمیت شناختن سلطنت عدول نکرد و چنانکه خدایی عضو مشاور کمیته مرکزی
حزب توده در دوره انقالب اسالمی ،بیان میدارد :حزب توده ایران حتی تا آستانه شرایط
انقالبی در ایران در سال  1356و  1352نیز همچنان اعتقاد داشت که باید ضد خودکامگی
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اگر حزب توده در ارزیابیهای بعد از کودتا ،عملکرد خود را در قبال مصدق در خطا دیده

شاه بسیج شد .بحثی از سرنگونی سلطنت نبود و به همین دلیل خواست و سیاست حزب
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توده ایران تشکیل جبههای برای مبارزه با خودکامگی شاه بود (خدایی.)1391 ،
انقالب اسالمی هرچند در بیعملی حزب توده ایران اتفاق افتاد ،اما تأثیرگذاری حزب
بر ادبیات انقالبیها و جامعه روشنفکر مبارز غیرقابل چشمپوشی بود« ،تغییر در جهتگیری
روشنفکران به سمت نوعی موضع شدیداً منفی نسبت به کلیتی به نام غرب بهواسطه گفتار
مارکسیستی -لنینیستی حزب توده به وقوع پیوست .این اتفاق بهخصوص پس از کودتای
 1337که سلطنت پهلوی به شکل روزافزون و آشکاری با غرب همسان شده بود ،روی داد»
(متین ،1329 ،ص .)45مقاومت در برابر غرب ،پس از آن بهصورت یک معیار در چشمانداز
فرهنگی دو دهه قبل از انقالب درآمد ،یعنی دورهای که هیچگونه مخالف سیاسی تحمل
نمیشد .در سال  ،1341مفهوم غربزدگی توسط آل احمد به شکل عمومی مطرح شد و از
آن پس بهصورت یکی از پایدارترین مفاهیم در «جُنگهای فرهنگی» دهههای  40و  50درآمد
(متین ،1329 ،صص.)46-45
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 .9-2-2زبان و شیوع استبداد

نکتة دیگر در خصوص استبدادستیزی این است که حزب توده حضور و وقوع استبداد را
تنها در ساحت حکومت و دولت میدید و ازاینرو از شیوع و سیطره این شیوه رفتاری و
نهادی در دیگر حوزههای زندگی اجتماعی و تسلط استبداد در حوزة اندیشه و زبان ایرانیان
غافل بود .یکی از مظاهر این کاستی در برخورد حزب با استبداد ،در درون تشکیالت خود
حزب مشاهده میشد .اگر هم گاهی در پیوند با اقرارهای اضطراری به اشتباهات مکرر،
اشاراتی به مناسبات غیرمردمساالر در حزب میشد ،باز با انتساب آنها به غلبه خصلتهای
خردهبورژوایی در رفتار رهبران از کنار مسئله میگذاشتند (شیرازی ،1386 ،ص.)771
 .3-2-2استبداد درونحزبی؛ انشعابها و اختالفها

«از آغاز ،در داخل حزب و حتی جناح مارکسیستی آن اختالفنظرهایی وجود داشت .بیشتر
ازآنرو که سرکردگان حزب میخواستند قدرت تصمیمگیری را در دست خود متمرکز سازند.
این گرایش مانند سایر شیوههای استبدادی ،به بروز اشتباهات تاکتیکی و استراتژیکی قابل

اجتنابی انجامید که به نارضایی و انتقاد فعاالن جوان حزب دامن زد و بهنوبهخود رهبری را در
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معرض تهدید بیشتری قرار داد و برانگیخت تا سلطه را خود بیشازپیش تحکیم کند .این همان
منطق استبداد کهن ایرانی بود» (کاتوزیان ،1390 ،ص .)190مبارزه درونحزبی ،بسترساز برخی
انشعابها از جمله انشعاب معروف اواخر  1376شد .پس از آنکه حزب از اینگونه ناراضیان
تسویه شد ،رهبران انشعاب خائن ،عامل امپریالیسم و دشمن تودهها نام گرفتند و رهبران حزب،
سلطه بالمنازع خود را بر حزب و اعضای آن اعمال کردند (کاتوزیان ،1390 ،ص.)190
طبری ،در نوشتهای با موضوع «اختالف در حزب توده» همین مسئله را بازگو کرده
است« :بخش اعظم زندگی حزب انقالبی طبقه کارگر از همان آغازِ پیدایش ،از همان دوران
محافل سوسیالدموکراتهای تهران ،تبریز و رشت و سپس هستههای حزب عدالت در قفقاز
و آسیای میانه و سرانجام حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران ،مشحون از زدوخوردهای
داخلی ،گروهبندی ،رقابتهای مقامپرستانه ،تناقضات ذهنی و فاقد ضرورت عملی و پایه
اصولی است .اختالف علیه مشی راستروانه و ناسیونالیستیِ ملکی و دوستانش در ایران و
اختالف علیه مشی چپروانه و مائوئیستی قاسمی و دوستانش در مهاجرت و مبارزه علیه
میشد (کسانی مانند یزدی) و مبارزه علیه روشهای جاهطلبانه رضا روستا در شورای متحده
که از طرف جمعی از رهبران حزبی تشویق میشد (کسانی مانند رادمنش و جودت) نیز باید
برشمرده شود» (رک .طبری.)1329 ،
 .1-2-2تلفیق فعالیت مخفی با فعالیت علنی

گذشته از اختالفات و عدم تحملهای درونی و دیگرسازِ حزب توده ،عملکرد حزب ،گاه با
منش دموکراتیک بیگانه بود .با وجود ظاهر دموکراتیک آن ،حزب توده اندکی بعد از تأسیس
بهصورت پنهانی ،اما فعاالنه به جذب نیرو در ارتش پرداخت و امیدوار بود که بتواند شبکهای
از افسران ناراضی همسو با آرمانهای حزب را در ارتش ایجاد کند .برخی معتقدند که اینگونه
اقدامات برآیند اصل لنینی «تلفیق فعالیت مخفی با فعالیت علنی» در احزاب کمونیستی بوده
است (جمعی از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،1390 ،ص.)656
روزبه یکی از اولین افسرانی بود که به این حزب پیوست و از همان ابتدا به عضویت در
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روشهای جاهطلبانه رهبری سازمان جوانان که از طرف جمعی از رهبران حزبی تشویق

کمیته رهبری بهشدت مخفی آن انتخاب شد .نوشتة عباس میالنی با عنوان «خسرو روزبه
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اسطوره حزب توده» برخی از زوایای این مؤلفه را آشکار کرده است (رک .میالنی.)1391 ،
با توجه به آنچه که بیان شد ،شاید بتوان گفت شعارهای ضد استبدادی حزب توده،
الزاماً به معنای مردمساالریخواهی نبوده ،خصوصاً اینکه شعارهای ضد استبدادی دهه 1330
منحصر در جریان سوسیالیستی هم نبود .مطالعه تاریخِ دوره «بازگشت به قانون اساسی
مشروطیت» نشان میدهد که مبارزه با استبداد رایجترین شعار دوره پس از سقوط رضاشاه
بود که فضای گفتمانی کشور دستخوش دگرگونی بنیادینی شده بود.
جمعبندي

مردمساالری یکی از دالهای شناور گفتمان جریان سوسیالیسم پهلوی دوم بوده است .آزادی
و حکومت ملی عناصری هستند که در یک زنجیره همارزی در کنار دال مردمساالری به وقته
تبدیل شده و در نظام معنایی گفتمان جریان چپ معنا پیدا میکنند .در واقع مردمساالری،
یکی از نشانههایی بود که جریان سوسیالیسم به تالش برای معنادهی به آن برآمد ،وقته حاصله
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در خدمت تحولخواهی سوسیالیستی قرار داشت و در تعارضهای گفتمانی ،ابزار ضد نظم
و از عناصر تقویتکننده گفتار مقاومت برای تحقق دال مرکزی یعنی «سوسیالیسم» قرار
گرفت .الگوی اصلی و جریانی مردمساالری این دوره سوسیالیستها هم همان الگوی
مردمساالری تودهای است .الگویی که با نظم گفتاری چپ همخوانتر بوده ،ضد نظم گفتاری
نظام مستقر بوده و در دوره بعد تداوم هم پیدا میکند .مردمساالری ارشادی و مردمساالری
دوسویه ،الگوهایی هستند که در حاشیه گفتار چپ و از یک موضع بیشتر انتقادی سر برآورده
و الگوی اصلی سوسیالیسم را به نقد و چالش کشیدند.
در تلقی گفتمانی ،ایجاد یک رابطه خصمانه برای تأسیس مرزهای سیاسی امری حیاتی
است .در اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی ،حزب توده ،نشریههای خود نظیر «بهسوی
آینده»« ،شهباز»« ،رزم»« ،نامه مردم»« ،آخرین نبرد» و «چلنگر» را برای دیگریسازی به کار
میگرفت؛ چنانکه محققان نیز اذعان دارند ،نشریات حزب توده ابایی و محدودیت نظری
برای خود ،در استفاده از واژگان و الفاظ شناسنامهدار در قبال دیگری نداشتند .بخش قابل
توجهی از تعابیر خصمانه برای تولید دشمن یا دیگریسازی ،به بحران تئوریک ،نبود تحمل،

نبود تساهل و عدم التزام به قواعد بازی دموکراتیک بازمیگشت .مردمساالری نیز در این
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غیریتسازیهای قرن بیستمی  -و به تعبیر هابزباوم ،مورخ انگلیسی ،قرن افراطها  -به کار
آمد .در واقع مردمساالری ،مفهومی ضد نظم و حربهای برای چنین دیگریسازی (چه در
تقابل با رقبای سیاسی و چه در مقابل گفتار ملیگرایی مدرن) برای ایجاد تحول مدنظر جریانی
و حزبی بوده است .در نظم گفتمانی چپ ،مردمساالری ،جایگاهی ابزاری و نه محوری دارد.
هرگونه محوریت بخشیدن به مردمساالری در این گفتار ،نظم گفتمانی آن را به هم میریزد.
الگوهای مردمساالری بهدستآمده درهرحال ،به سبب بحرانهای نظری و مبنایی ،قاصر
از توان ایجاد نظم و سامان سیاسی جدید در ایران بودند .شاید هدف اصلی الگوها ،بزرگترین
مانع اقبال عمومی به آموزههای چپ بوده باشد« .تحولخواهی سوسیالیستی» که میان عناصر
فوق ارتباط برقرار کرده و بدان هویت میبخشید ،با تمسک به هر دستاویز و مفهومی،
نمیتوانست برای گفتار جریان چپ موفقیتی به بار آورد؛ چراکه فاقد یکی از دو شرطی بود
که الکال و موف برای موفقیت یک گفتمان بیان کردهاند و آن قابلیت اعتبار است .فروکاستن
«مردم» به طبقات زحمتکش و کارگر نیز بعید بود که ساالریای را برای «مردم» به ارمغان آورد.
ازاینرو هم پس از  78مرداد ماه  ،1337همان گفتار ضد نظم از این جریان تداوم یافت
و هرچند تشکیالت حزب توده ،از جمله سازمان نظامی آن درهمشکسته شد و از قوت
تشکیالتی حزب توده چیز زیادی بر جای نماند ،اما از نفوذ ایدئولوژیک آن چیزی کم نشد
و حتی خود را در کانونهای فرهنگی ،از محفلهای روشنفکری و هنری گرفته تا فضای
مطبوعاتی و دانشگاهها با قدرت بیشتری تداوم بخشید و عناصر گفتمانی آن نظیر نفرت از
غرب ،تحقیر مردمساالری و کینهورزی به سرمایهداری به ادبیات مسلط در میان انقالبیون
مخالف رژیم پهلوی تبدیل شد .عناصر گفتمانی که جریان چپ آفریده بود ،توان دگرسازی،
خشونتآفرینی ،نقد خشونتآمیز و ضد نظم را داشت؛ اما توان ایجاد نظم و سامان جدید را
نداشت ،ازاینرو گفتاری برای به هم ریختن و نه سازندگی بوده است و البته مردمساالری
گونهای نظم است.
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جريان

برجستهترين نمايندگان و
نظريهپردازان

انسان

شیوه نگرش به
مردمساالری

منشأ مشروعیت

مردمساالري تودهاي

مردمساالري ارشادي

مردمساالري دوسويه

یک نسخه استالینیستی
از مردمساالری و
بیاعتنا به سازوکارهای
بورژوایی که معیار آن
حضور فراگیر تودهها
برای تأمین آزادیهای
سیاسی–اجتماعی است

یک مردمساالری دنیای
سومی که در آن بیشترین
وجهه همت ،مقدمات
مردمساالری بود و در آن
بر تربیت و ارشاد
دموکراتیک مردم،
اصالحات گامبهگام و
سیاست باز و بدون
خشونت تأکید شده است

مردمساالری زمانی
مردمساالری است که هر دو
حوزه اقتصادی و سیاسی در
آن جمع بوده و شرقی و
غربی باشد ،مقدمه ضروری
آن رشد علمی ،فکری و
اخالقی بوده و در آن حزب
و قانون جایگاه برجستهای
داشته باشند

اصلی

منتقد اصلی و در حاشیه
گفتار

منتقد اصلی و در حاشیه
گفتار

احسان طبری

خلیل ملکی

محمد نخشب

زحمتکشان

در صورت تربیت ،انسان
بهعنوان شهروند

فقرا بیشترین عطف توجه

سوسیالیستی ،چنانکه
در قانون اساسی 1922
شوروی تحقق یافته بود

واقعگرایانه به خاطر
عطف توجه به موقعیت
جهانسومی کشور و مردمِ
محتاج به ارشاد
دموکراتیک

آرمانی

حزب و قواعد
سوسیالیسم

مردم تربیتیافته

مردم رشد یافته

الگوهاي
مردمساالري
محورهاي
سنجش

مشروعیت سیاسي

چگونگي مشارکت
شهروندان

نقش شهروندان

زمینهها و پیشفرضهای

شاخصترين وصف
جامعه پذيرنده الگو

شرايط و ويژگيهای
تحقق

مهمترين ويژگي

مردمساالري تودهاي

مردمساالري ارشادي

مردمساالري دوسويه

دوگانة مکتبی-مردمی

مردمی مشروط

مردمی مشروط

تودهای

فعاالنه و حضور در
صحنه بهشرط آگاهی

نهادینه از طریق حزب

تبعی
تبعیت از قواعد حزبی

فعاالنه بهشرط تربیت

فعاالنه بهشرط رشدیافتگی

اقبال به آموزههای
سوسیالیستی و حضور
فراگیر تودهها

ارشادگری و تربیت
دموکراتیک

تربیت و رشد علمی

وابسته و استعمارزده

جهانسومی

فقرزده

توجه به ظرفیتهای
خلق و کنش بر اساس
مارکسیسم-لنینیسم با
بیاعتنایی به
سازوکارهای بورژوایی

بازشناسی موقعیت
جهانسومی ،تربیت
دموکراتیک ،خالی نکردن
عرصه و سیاست ورزی
بدون جهش و خشونت

رشد فکری و علمی و
اخالقی اجتماع و حاکمیت
قانون و وضع قانون برای
مصالح جامعه ،دفاع از حق
و عدالت

استالینیستی و بیاعتنایی
به مردمساالری
بورژوایی

توجه به مقدمات تحقق
مردمساالری

توجه به مردمساالری از
منظر اقتصادی
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مردمساالري تودهاي

مردمساالري ارشادي

مردمساالري دوسويه

نوع خاصی از مشارکت

ارشادگری ،سیاست
اصالحی و باز

حزب و قانونگرایی

سیاسي و حکومتها

سیاست یک بام و دو
هوا از انتقاد تا انقالب

حرکتهای گامبهگام و
اصالحی

از جمله با تغییر آسان قانون
اساسی

حد مردمساالری

غایات حزبی

شرایط موجود محلی

اقتصادِ تأمینکننده فقرا

دولت حداکثری

حضور دولت در عرصه
تولید ،توزیع و نظارت

دولت ملی و متمرکز

مشارکت فراگیر تودهها

سیاستهای اصالحی و
غیر تحریمی

حزب

با سیاستهای حزبی

با حضور در صحنه

با قانونگذاری

قبول

قبول

قبول

محورهاي
سنجش

شاخصهای دموکراتیک
الگو

شیوه ايجاد نظامهای
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حدود و میزان دخالت
دولت

ابزارهای اثرگذار بر نظام
سیاسي

چگونگي کنترل
حکومتها

تفکیک قوا
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اعتبار قراردادها

منافع ،غایات و مصالح
حزب

قانون

قانون

تعهد شهروندان

بیشتر به قواعد حزبی

قانون

قانون

تمرکز يا توزيع قدرت

تمرکز قدرت در شرایط
استثمار و استعمار

تمرکز قدرت به خاطر
اقتضائات جهانسومی یا
دوره گذار تا تحقق ارشاد

تمرکز قدرت ملی تا
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مهاجرپذيري تحصیلی و هويت در جمهوري اسالمی ايران


دریافت1391/10/07 :



پذیرش1397/03/71 :

توحید محرمی

محمد اسحاقی
چكیده

امروزه یکی از راههای توسعه حوزه اقتدار و گسترش عمق استراتژیک و نفوذ کشورها
بهرهگیری از شیوههای تعامل فرهنگی و اجتماعی در بینالملل است که تبادل دانشجو و آموزش
و تربیت جوانان ممالک دیگر ازجمله این روشهاست؛ اما اتخاذ این سیاستها خالی از مشکل
هم نیست .در واقع الگوهای مهاجرپذیری ،آثار و تبعات متفاوتی را در جوامع مختلف ایجاد
میکنند .در برخی از اشکال مهاجرپذیری ،مقاومت داخلی کاهش یافته و هویت شکننده میشود
و در برخی از مدلهای مهاجرپذیری با افزایش تعامالت خارجی موجبات ارتقاء فرهنگی و
اجتماعی جامعه میزبان فراهم میگردد؛ که دراینبین جذب نخبگان و پذیرش هدفمند جوانان
مستعد دیگر جوامع برای ادامه تحصیل از جایگاه ویژهای برخوردار است .در سالهای گذشته،
مسئله تعامالت فرصتساز و تهدیدزدا با خارج از کشور از مسائل مهم از دیدگاه صاحبنظران
و دانشمندان حوزههای مختلف علمی همچون علوم اجتماعی ،مدیریت استراتژیک و علوم
سیاسی بوده است .بر این اساس در این نوشتار سعی کردیم تأثیر متقابل مهاجرپذیری تحصیلی
و هویت در مؤلفه فرهنگی و اجتماعی در جمهوری اسالمی را با بهرهگیری از نتایج مطالعاتی
انجام دادهشده برای دانشپژوهان تبیین نماییم که اجماالً از نتایج تحقیق حاضر آنکه راهبردهای
مناسب برای حفظ و ارتقاء هویت ایرانی اسالمی ما در ارتباط با مهاجرپذیری تحصیلی
جمهوری اسالمی ایران باید مؤلفه فرهنگی -اجتماعی بهعنوان مرکز ثقل هویتساز نظام
همچنان موردتوجه است و ازجمله عواملی چون والیت ،امامت ،مرجعیت ،وجود اسالم و
تشیع ،حفظ و توسعه ارزشهای بنیادین ،سازمان اداری مناسب و همافزا ،نفوذ اسالم و تشیع
در جهان و دیگر عناصر هویت ایرانی اسالمی ،مدنظر باشند.
واژگان كلیدي

مهاجرت ،مهاجرپذیری تحصیلی ،هویت ،جامعه میزبان ،اجتماع مهاجران ،جمهوری اسالمی
 استادیار پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات (نویسنده مسئول)
 استادیار گروه فقه ومبانی حقوق دانشگاه تهران

tohidmoharrami@yahoo.com
m.eshaghi.a@ut.ac.ir

مقدمه
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در عصر حاضر با گسترش حمل و نقل آسان و ارتباطات فراگیر و توسعه فناوریهای
اطالعات ،مهاجرت و جابهجایی انسانها افزایش یافته است و زندگی فردی و اجتماعی بشر
امروز را تحت تأثیر جدی قرار داده و تحولی شگرف در روابط بین ملتها ایجاد کرده است.
بهطوری که مفاهیم و مسائل جدیدی برای مقوالتی همچون مهاجرت و مهاجرپذیری و آثار
و تبعات آن بر جوامع مختلف مطرح شده است که قبالً مورد توجه و بررسی تخصصی
دانشمندان و صاحبنظران نبوده است .مهاجرت از جامعه مبدأ و دالیل انتخاب جوامع مقصد
و پیامدهای فرهنگی اجتماعی ،سیاسی و امنیتی و اقتصادی آن ،بیانگر وجود نابرابریهای
ساختاری در سطوح داخلی و بینالمللی است؛ یعنی شهروندانی از جوامع مختلف و ازجمله
نیروی انسانی متخصص ،نخبه ،ماهر و آموزشیافته ،به دالیل متعددی همچون رهایی از ظلم
و ستم ،ارتقای کیفیت زندگی خود و خانواده و در بخشی از آنان به خاطر گسترش مرزهای
علم و دانش و فناوری ،زیستن در سرزمین جدید را بر زندگی در زادوبوم خود ترجیح
میدهند (کوششی ،1383 ،ص.)339
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در دهههای اخیر وقوع تغییرات بنیادی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بهواسطه توسعه
و گسترش فناوری و ارتباطات باعث گردید شیوة اعمال حاکمیت دولتها و راههای تأمین
نیازهای مادی و معنوی افراد نیز همپای تحوالت سریع بینالمللی ،منطقهای و ملی دچار
دگرگونی شود و ازآنجاکه هرکس حق دارد بر اساس قواعد حقوقی بینالمللی کشور خود را
ترک یا به کشور خود بازگردد (اعالمیه جهانی حقوق بشر ،بند  7ماده  )13و این جابهجایی
انبوه جمعیتی و مهاجرت موجبات پیوستگی جهانی بیشتر جوامع را فراهم آورده است
ارزشها ،هنجارهای بومی و منافع بسیاری از دولت -ملتها را مورد چالش قرار داده است؛
هرچند از زمان تشکیل دولت -ملتها به شکل امروزی تقریباً هیچگونه مهاجرپذیری بدون
پیشفرضهای امنیتی و بدون توجه به رویکردهای هویتی و فرصتطلبانه صورت نگرفته
است و همواره دولتها برای شکار استعدادهای دیگر جوامع برای سرعت بخشیدن به رشد
و توسعه و ارتقای کیفیت جمعیت خود در تالش بوده و هستند.
آثار مهاجرپذیری در جوامع مختلف یکسان نیست .برخی از الگوهای مهاجرپذیری،
مقاومت داخلی را کاهش داده و هویت جامعه میزبان را ناپایدار و متزلزل میکند و یا در

مواردی نیز به استحالة هویتی و یا بیهویتی مهاجر منجر میشود که این وضعیت به بیثباتی
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در حاکمیت دامن میزند .از سوی دیگر ،برخی دیگر از مدلهای مهاجرپذیری به تعامالت
مثبت فرهنگی و اجتماعی و امنیت پایدار و ارتقای هویت کمک میکنند .در واقع امروزه
مهاجرپذیری بهعنوان یکی از شیوههای رایج در تعامالت فرهنگی و اجتماعی بینالملل
جایگاه ویژهای پیدا کرده است ،آثار مختلفی هم بر امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان
و حتی جامعه مبدأ برجای میگذارد .بهطوری که تأثیر مهاجرپذیری بر هویت جامعه میزبان
و اجتماع مهاجران در سطوح و الیههای مختلف فردی -اجتماعی قابل تحلیل بوده و در
کانون توجه دولتها قرار دارد و واحدهای ملی در تالشاند ،با ارتقای منابع و روشهای
تولید و بازتولید هویت ،نفوذ فرهنگی خود را بهواسطه بهرهگیری از منابع اصیل معنوی و
سرمایهای مهاجران افزایش دهند؛ بهویژه در مهاجرپذیری تحصیلی هدفمند با جذب جوانان
مستعد دیگر جوامع که ویژگیهایی همانند افزایش عمق و نفوذ استراتژیک و کارآمدی را
داشته باشد ،مورد توجه است.
در واقع امروزه مهاجرپذیری هدفمند بهویژه در حوزة جذب نخبگان و پذیرش جوانان
مستعد جوامع دیگر از عناصر تحکیم و توسعه قدرت ملی و اقتدار ملی در دولتهای امروزی
آموزش و تربیت اتباع و جوانان دیگر کشورها ،این افراد را بهعنوان دوستدار سرزمین خود
در کشورهای مبدأ به رسمیت میشناسند و ما باید با شناخت فرصتها و تهدیدهای پذیرش
جوانان و افراد مستعد برای تحصیل و فعالیت علمی تخصصی در ایران ،برای حضور و اقامت
مفید -سود دوطرفه دولت و خدمتپذیری شهروند -عالقهمندان به ایران اسالمی،
سیاستهای منسجم و راهبردهای مشخصی برای جامعهپذیری مهاجران داشته باشیم .با
شناسایی مؤلفهها و آسیبهای هویتی مهاجرپذیری چه برای جامعه میزبان ،اجتماع مهاجران
و یا افرادی که بهواسطه تحصیل در ایران عالقهمند به اقامت میشوند و تصمیم به ادامه
زندگی در ایران میگیرند ،مقوم هویت «ما» بوده و در راستای تحقق شهروند وفادار باشد .از
دیدگاه جامعهشناسانه هم وفاداری ،تعلقخاطر و تعهد یک فرد یا عنصر اجتماعی به یک
اجتماع ملی و محلی در سرآغاز و نقطه پایان مهاجرت بسیار بااهمیت است که فرد با آن
احساس اینهمانی میکند و آن را هویت مینامند .این احساس بیشتر معطوف به آن کلیت
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محسوب میگردد .کشورها برای گسترش حوزه نفوذ خود بهویژه در حوزة فرهنگی با
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متمایز میکند (مصفا ،1385 ،ص .)26دراینبین حفظ ارزشهای بنیادین در مؤلفههای
مختلف سیاسی -اجتماعی از زمینههای پایداری و ارتقاء هویتی بوده و بهمثابه پایههای فکری
و ایدئولوژیکی جامعه محسوب میگردد.
در مجموع مباحثی که پیرامون مهاجرپذیری در کشور ما هم مطرح شده کمتر به
مهاجرپذیری تحصیلی و تأثیر آن بر هویت در جامعه میزبان و اجتماع مهاجران پرداخته شده
است .همچنین در بسیاری از موارد مقوله باورها و ارزشهای اجتماعی در رابطه با مهاجرپذیری
با مقوله پناهندگان 1در محافل علمی و اجرایی خلط شده و بین صاحبنظران بهغلط منجر به
مناقشات علمی و سیاسی گردیده است؛ درحالیکه پرداختن به مسئلة مهمی همچون
مهاجرپذیری تحصیلی و هویت ،در تعامل با جهان خارج میتواند بهمثابه مقولهای فرصتساز
و یا تهدیدزا در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.
هدف اصلی این نوشتار شناخت رابطه بین هویت در سطح ملی و مهاجرپذیری
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تحصیلی و جلوگیری از آسیبهای احتمالی هویتی پیش روی جمهوری اسالمی ایران ناشی
از آن است و ازآنجاکه امروزه به دلیل توسعة ارتباطات ،مهاجرتها برای کسب دانش و
تبادالت فرهنگی در موارد متعدد رواج بسیاری یافته است ،تحقیق و پژوهش دربارة تبعات
پذیرش طالب و دانشجویان خارجی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است .بررسی آثار
هویتی در مهاجرپذیری تحصیلی برای جمهوری اسالمی هم ازایندست پژوهشهاست که
با سؤاالت متعدد و متنوعی همراه است .طبعاً هر پرسشی بخشی از واقعیتهای پژوهش را
مورد توجه و استناد قرار خواهد داد .سؤاالت پژوهش به دو بخش تقسیم میگردد :الف)
سؤال اصلی :مهاجرپذیری تحصیلی چه تأثیر هویتی در جمهوری اسالمی دارد؟ ب) سؤاالت
فرعی :مهاجرپذیری تحصیلی چه تأثیری بر شاخصهای هویت جامعه میزبان دارد؟
شاخصهای هویت در جمهوری اسالمی چه تأثیری بر اجتماع مهاجران تحصیلی دارد؟
همچنین ،الزم به ذکر است به دلیل روشن نبودن ابعاد موضوع و اکتشافی بودن جنس و نوع
تحقیق ،به این معنا که سابقه مطالعاتی در موضوع تحقیق نبوده است که ادبیاتی تولید شده
باشد تا ما بتوانیم گام بعدی را در پی آن برداریم لذا ما در گام اول هستیم و بالطبع دارای
فرضیه نیستیم .لذا در مقاله حاضر تالش میشود ،با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی
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میزبان بررسی شود.
روش این تحقیق کاربردی -توسعهای است و هدف آن بررسی تأثیر مهاجرپذیری
تحصیلی و هویت ملی در ایران در سطح اجتماع مهاجران و جامعه میزبان است که مورد تحلیل
قرار گرفته است .بهمنظور جمعآوری اطالعات در خصوص اینگونه عوامل مطالعات بهصورت
میدانی انجام شده و گامهای زیر برداشته شده است .پس از جمعآوری پرسشنامه آزمون اولیه
و تجزیه و تحلیل آن و برطرف کردن پارهای نواقص و اشکاالت ،تعداد  65نفر را از لیست
اشخاص ،صاحبنظران ،مدیران و خبرگانی که دارای صالحیت الزم برای اظهارنظر بودند
بهمنظور تکمیل پرسشنامه از دستگاههای مختلف شناسایی و بهعنوان جامعة آماری از آنان
استفاده شده است .گام سوّم :با بهرهگیری از شیوههای مصاحبه و مشاوره با سایر صاحبنظران
در این زمینه سعی شده در مالقاتهای حضوری و تشکیل جلسات تخصصی مشترک نسبت
به جمعآوری اطالعات اقدام شود؛ بهطور کلی جامعة آماری مورد نظر به دو دسته تقسیم
شدهاند :دسته اوّل ،خبرگان و صاحبنظرانی که از نزدیک در صحنههای عملیاتی و میدانی در
دستگاههای مرتبط با مهاجرپذیری و دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین و جامعه الصطفی
مدیران ،کارشناسان حوزة مهاجرپذیری تحصیلی و جذب دانشجویان و طالب غیرایرانی .دستة
دوم :خبرگان خارج از دستگاهها از جمله اساتید و صاحبنظر انتخاب شدهاند و از مجموع
دسته اول و دوم ،جمعاً تعداد  65نفر بهعنوان جامعه آماری برگزیدهشده که متشکل از مسئوالن
مؤثر دستگاههای مختلف و دانشگاههای مربوطه کشور هستند که مسائل مهاجرپذیری را به
لحاظ عملیاتی درک کرده باشند .روش نمونهگیری تصادفی ساده است که تمامی اعضای
جامعه شانس مساوی و مستقل برای انتخاب شدن در گروه نمونه را دارند که با توجه به اینکه
جامعه کمتر از  100نفر است کل آن مورد نظر واقع شد و مراحل نمونهگیری آن عبارت بود از
تعریف جامعه ،تهیه فهرست اعضای جامعه ،انتخاب گروه نمونه با استفاده از روشی که
بهتصادف تعیین گردیده و بر آن اساس معلوم میشد که کدامیک از افراد فهرست در گروه
نمونه قرار خواهد گرفت .روش مصاحبه عمقی در جمعآوری اطالعات در تحقیق مورد استفاده
قرار گرفته است .در این مرحله ،به ترتیب به دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین و جامعه
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مباحث مهاجرپذیری هماهنگ و پس از آن نیز در تهران در وزارت کشور ،دانشگاه عالی دفاع
ملی ،وزارت خارجه این روند ادامه یافت.
 .5مبانی نظري

پس از معاهده وستفالیا 7و تشکیل دولت -ملتهای مدرن در دهههای اخیر ،سیاست
مهاجرپذیری دولتها با رویکرد تأمین منافع امنیتی صورت گرفته و همچنان در جریان است.
به همین دلیل حوزة امنیت ملی و مهاجرت عموماً از امنیت افراد فراتر میرود و در ارتباط
هویت ملی و در قلب مفهوم امنیت جای گرفته است .از یکسو بهعنوان سازوکار امنیتساز
مطرح است و از سوی دیگر خود نیز «موضوع امنیت» تلقی میشود .به معنای دقیقتر در
راستای ارتقای امنیت ،تهدیدات و ضعفهای ناشی از مهاجرت کنترل و یا حرکت به سمت
کاهش و یا امحای آنها و به معنای موسع حفظ عوامل قوت و فرصت و حرکت به سمت
افزایش آنها صورت پذیرد .همچنین به نظر میرسد با توجه به کارکردها و چارچوبهای
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حاکم بر فرایند مهاجرپذیری ،بین هویت ،امنیت و مهاجرپذیری رابطه وجود دارد.
تعريف هويت و امنیت
امروزه مفهوم هویت یکی از کلیدواژههایی است که در امنیتسازی و اقتدار نقش بسزایی
دارد .حفظ امنیت در دو بعد عینی و ذهنی متبلور میشود و نبود تهدید برای ارزشهای
کسبشده ،یا همان «هویت» امنیت ذهنی و ساختار جامعه را شکل میدهد .هویت با مطالعات
امنیتی سازهانگاران 3مربوط به نویسندگان و متفکرانی مانند ایمانویل آدلر 4مایکل بارنت 5پیتر
کاتزنشتاین 6و الکساندر ونت 2است ،وارد ادبیات امنیتی شد .با دیدگاههای آدلرو بارنت که
در مجموعهای تحت عنوان اجتماع امنیتی 8گردآوری شده است ،بسط و گسترش پیدا کرد.
آنها در این مجموعه آثار کاردل دوویچ 9در مورد اجتماع امنیتی را با سازهانگاری اجتماعی
ترکیب کردهاند و سپس سازهانگاری اجتماعی را برای بررسی این منظور که چگونه فرایندهای
اجتماعی و جامعه بینالمللی سیاستهای امنیتی را دچار تغییر و تحول مینمایند ،شایسته
میدانند ()Adler and Barentt, p.12؛ لذا در این بخش برای درک صحیح از مجموعه مباحث

مورد نظر به برخی از تعاریف متعددی که برای هویت و ارتباط آن با امنیت ارائه شده است،
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به شرح ذیل میپردازیم:
وقتی واژة هویت را دربارة انسان مطرح میکنیم ،منظورمان کیستی و چیستی اوست.

هنگامی که آدمی در برابر پرسشهایی نظیر من کیستم؟ من چیستم؟ از کجا آمدهام؟ و…
قرار میگیرد ،آنگاه موضوع هویت برای او بهعنوان فرد و در جمع بهعنوان یک موجود آزاد،
خردمند و مختار مطرح میشود .برای مفهوم هویت در کتب لغت معانی متعددی هم بیان
شده ،و از سوی صاحبنظران اصطالح هویت از دیدگاههای مختلف و متنوعی مورد بحث
و بررسی قرار گرفته است .با توجه به موضوع بحث این مقاله تعریف برگزیده هویت 10به
نظر نویسنده ،مجموعهای از عالئم و آثار مادی ،زیستی و روانی است که موجب شناسایی
فرد از فرد ،گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر میشود
(شیخاوندی ،1329 ،ص )6و بهبیاندیگر ،به تعریف یونسکو ،هویت هستة مرکزی شخصیت
فردی و جمعی انسان است و میتواند به اعمال و تصمیمات فردی و جمعی شکل داده و
روندی را به وجود آورد که یک جامعه را در عین حفظ مشخصات خودش ،قادر به توسعه
بسازد (مصفا ،1383 ،ص)714؛ بنابراین ،هویت در رابطه با فرد مهاجر بدین معناست که در
مجموعه این عوامل به دگرگونیهایی در شخصیت نیز میانجامد .پس از مدتی اقامت ،فرد
بهنوعی تحت فشار اجتماعی از بیرون و تحت فشار روانی از درون قرار میگیرد تا هویت
خود را از نو تعریف کند .این سؤال که من که هستم؟ و به کجا تعلق دارم؟ به نحوی برای
فرد مهاجر مطرح میشود.
در سطح هویت ملی هم جمع هویتهای فردی و اجتماعی در محیط ملی ،چارچوب
سرزمینی دولت مدرن (دولت -ملت) است که به افراد ساکن این حوزة جغرافیایی هویت و
تشخص خاصی میبخشد .در واقع هویت ملی باالترین سطح طبقهبندی هویت است
(احمدی ،1383 ،ص .)162هویت ملی پدیدهای است که به  700سال اخیر مربوط است و
ریشة آن به غرب و ملیگرایی برمیگردد .افروغ عناصر هویت ملی را اینگونه برمیشمارد:
سرزمین مشترک ،منافع مشترک ،منافع دفاعی ،امنیتی و اقتصادی مشترک ،حقوق و دولت
مشترک و یک حس روانشناسی فردی و جمعی .چه چیزی آن حس تعلق را ایجاد میکند.
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وقتی که شما در گرو منافع اقتصادی باشید ،هیچوقت به آن حس جمعی که جنبة عاطفی و
ارزشی دارد ،نمیرسید ....البته عناصری که برای هویت ملی میشمارند ،اهمیت دارند؛ ولی
باید گفت که ممکن است یک نفر تابعیت ایران نداشته باشد ،اما هویت ایرانی داشته باشد.
اینچنین فردی هرچند در دولت با ما اشتراک ندارد ،اما هنوز ایرانی است؛ زبان ،فرهنگ و
ادبیات وی فارسی است .عدة زیادی از کسانی که در مورد هویت ملی بحث میکنند،
میگویند همان عناصری که هویت ایرانی را تشکیل داده ،مقدمهای برای هویت ملی شدهاند.
در ایران هویت و حتی هویت کشوری بهمراتب سابقة دیرینهتری از غرب دارد .غرب تا قرن
شانزدهم پراکنده بوده است و مفهوم سرزمین مشترک هم نداشته است؛ درحالیکه ما در
گذشته نوعی ناسیونالیسم اولیه داشتهایم و همان ناسیونالیسم اولیه به ناسیونالیسم مدرن تبدیل
شده است که در قالب هویت ملی مطرح میشود« .هویت ایرانی هرچند بهمنزلة انگارة سیاسی
و مذهبی به ساسانیان برمیگردد ،اما بهعنوان یک انگاره ارضی ،قومی و مذهبی سابقه
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دیرینهتری دارد .در آیین زرتشت ،ظرفیتی وجود داشته که این را به سیاست و امر سیاسی
کشانده است .بعد از اسالم که ایرانیها اسالم را پذیرفتند ،در واقع گمشدة خویش را در شیعه
دیدند ،شیعه را انتخاب کردند و بدان پروبال دادند و با آن به افتخار رسیدند .هر برنامهریزی
و سیاستگذاری باید به این هویت ،بهعنوان الیه زیرین ،توجه داشته باشد؛ اما نمادها فرق
میکند .یک زمان ،زبان مطرح است و زمانی دیگر دین و در زمانهای دیگر چیزهای دیگر.
هویت یک عنصر و مؤلفه ثابت دارد و یک عنصر متغیر (افروغ ،1380 ،صص.)35-37
در سالهای اخیر مسئله هویت در جوامع مختلف آنچنان بااهمیت تلقی شده است که
پس از تشکیلِ دولتِ سارکوزی در فرانسه ،فرانسویان برایِ نخستینبار با نامِ وزارتخانهای
تحت عنوانِ «وزارتِ هویتِ ملّی و یگانهسازیِ اجتماعی» آشنا شدند .تأسیسِ چنین
وزارتخانهای بهرغم بحث و جدلهایی که برانگیخت ،دور از انتظار نبود .در واقع سارکوزی
مسئلة اقامتِ خارجیان و مشکلِ جایگیر شدنِ آنان و فرزندانشان را در فرانسه به یکی از
موضوعهایِ اصلیِ گُفتمانِ سیاسیِ خود تبدیل کرده بود و در طیِ کارزارِ انتخاباتیاش موضوعِ
هویت ملّی را نیز به آن افزود و توانست از رأیِ بسیاری از هوادارانِ راستِ افراطی در انتخاباتِ
ریاستِ جمهوریِ سالِ  7002بهرهمند شود؛ درحالیکه در بیشتر کشورهای پیشرفته سیاست

پذیرش خارجیهای متقاضی تحصیل را با نگاه تجاری بهعنوان یک هدف مهم همچنان
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تعقیب میکند و در گذشته هدف خود را از پذیرش خارجیهای متقاضی تحصیل ،کمک به
ارتقای دانش کشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافته اعالم کرده بودند (بزرگمهری.)1385 ،
با گسترده شدن ارتباطات بشری ،پیشرفتهای فنّاورانه و همگراییهای اقتصادی و
سیاسی ،امنیت ملی به مجموعه عوامل مادی و معنوی گفته میشود که به ترجیحات طرف
مقابل شکل میدهد؛ درحالیکه در گذشته امنیت همواره تابعی از قوه قهریه کشورها بوده
است .با توسعة حوزههای نفوذ قدرت نرم 11در روابط بینالملل و ترکیب پیچیده آن با عناصر
سخت از قبیل توان نظامی و اقتصادی ،فضاهای جدیدی در برابر نظریهپردازان قدرت باز
شده تا با بازتعریف منافع ملی و عناصر بومی شکلدهنده به امنیت ملی ،این مفهوم را از زنگار
یکجانبه قوای قهریه برهانند و رنگی انسانیتر و بهمراتب هوشمندانهتر بدان بزنند .برخی از
دانشمندان افزایش توان و قدرت اجزای تشکیلدهندة حکومت را که دولت هم جزئی از آن
است ،عامل اصلی اقتدار و امنیت ملی میدانند و برخی ارتباط مستقیمی بین اقتدار ،امنیت و
منافع ملی برقرار میکنند .با رویکرد سادهانگارانه موضوعاتی همانند هویت ،اقتدار و مقابله با
تهدیدات را برای امنیت ملی یک کشور مورد توجه قرار داده و بر این امر تأکید میکنند که
بهعبارتدیگر ،ریشة امنیت ملی در این نگرش بیش از آنکه ماهیت «قدرتمحور» داشته باشد،
بر اساس نشانهها و شاخصهای هویتی سازماندهی میشود و آن را باید پیگیری امنیتسازی
هویت محور دانست.
بنابراین مسئلة هویت در تفکر سادهانگارانه نقش محوری داشته و افرادی همانند
الکساندر ونت موضوع اقتدار و امنیت را با هویت پیوند دادهاند .دراینارتباط ونت اعتقاد دارد
که تنها شکل تعامل ،در درون جامعه و دولت نیست ،بلکه در میان پارهای از کنشگرانی قرار
دارد که با یکدیگر احساس همبستگی کرده و هویت مشترکی را تولید میکنند

( Wendt,

 .)2000, pp.160-165بهاینترتیب ،فرهنگ روابط بینالملل در اندیشة سازهانگاران در قالب
فرهنگی مفهوم پیدا میکند که مبتنی بر امنیت دستهجمعی و حل اختالفات از طریق صلحآمیز
است .در این فضا اقتدار ملی را باید انعکاس تجمیع هویت و منافع دانست .البته چگونگی
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مهمترین هدف کشورها در سیاست بینالملل« ،ایجاد درک مشترک امنیتی » 17است؛
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ملی از طریق تحول ساختاری؛ هویت و منافع شکل میگیرد (.)Onuf, 1994, pp.30-51
امنیت هويتمحور و مهاجرپذيري

در مطالعات امنیتی معموالً امنیت اجتماعی نسبت نزدیکی با مفهوم «هویت» دارد .در این
رابطه جوامع زمانی از امنیت اجتماعی برخوردارند که هویت آن جامعه مورد تهدید واقع
نشود .منظور از تهدید هویت جامعه تهدیدی است که بقای جامعه را دچار مشکل سازد
()Waver, 1993, p.25; Buzan and Waver, 1997, p.242؛ بهعبارتدیگر ،زمانی امنیت اجتماعی
تهدید میشود که «مای» یک جامعه مورد تهدید جدی قرار میگیرد .بر این اساس ،این نوع
فهم از امنیت لزوماً در مفهوم هویت و امنیت ملی خالصه نمیشود ،و متغیرهای داخلی و
خارجی اثرگذار بر جامعه همچون مهاجرفرستی و یا مهاجرپذیری را شامل میشود؛ چراکه
برخالف گذشته امروزه ،مهاجرت صرفاً به دلیل انگیزههای زیستی و بیولوژیک صورت
نمیگیرد بلکه پدیدهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است و حاصل فرایند پیچیدة
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

تصمیمگیری است که و «فرد»« ،محیط مبدأ» و «محیط مقصد» در آن شریکاند (لهسائیزاده،
 ،1368ص.)43
در برخی نظریههای مهاجرت که عوامل دافعه مبدأ و جاذبه مقصد را بیان میدارند ،بر
این موضوع اذعان دارند که شدت و تعداد عوامل دافعه در مبدأ ،افراد را به آستانههای
مهاجرتی 13سوق میدهد و برای رهایی از مسائل و مشکالت مبدأ و یا تبدیل شرایط نامطلوب
به مطلوب و بهتر زیستن انگیزة مهاجرتشان تقویت میشود ،و به دنبال مقصد مورد نظر
میگردند و مبادرت به مهاجرت مینمایند .در این موقع است که جوامع مقصد برای رفع
نیازها و اولویتهایشان ،الگو و مدلی خاص را بهطور هدفمند و مطابق شرایط خودشان در
مهاجرپذیری اتخاذ میکنند که بهطور کلی رویکردهای عمدة مهاجرپذیری کشورها را میتوان
به مهاجرت نخبگان و صاحبان مهارت و سرمایه ،جامعه مبدأ ،و مقصد یا همان میزبان و
اجتماع مهاجران طبقهبندی کرد؛
در مهاجرت نخبگان ،مهاجرت متخصصان محصول نقشآفرینی و تعامل مستقیم و
غیرمستقیم عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است و این فرایند با نبود

نظام آموزشی و نبود سیاست کارآمد نیروی انسانی در کشور توسعهنیافته تقویت میشود
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(طایفی ،1380 ،ص .)8پیامد این رویکرد کاهش رشد کشورهای فرستنده و افزایش رشد و
توسعه کشورهای مهاجرپذیر است .در تکمیل این رویکرد دو گروه نظریات دیگر مطرح
است .یک :شکار مغزها 14به این معنا که مهاجرت فرایندی نیتمند و داوطلبانه نیست ،بلکه
پاسخی است که از محدودیتهای شغلی و سکونتی ناشی میشود .ماهیت تصمیمگیری
عقالنی نیست و ناشی از اثر تهدید و فشار سیاسی و اقتصادی است که این تهدیدات عمدتاً
ریشة خارجی دارند؛ و دوم :چرخش مغزها 15که مهاجرت ماهران را سرمایهگذاری بالقوه
میدانند نه از دست دادن آنها و دانشمندان و تحصیلکردهها که به خارج مهاجرت میکنند،
بهعنوان منابع انسانی آموزشیافته در فعالیتهای حرفهای و در شرایط بهتر از آنچه که در
کشور مبدأشان به آنها ارائه میشده است ،مشغولاند .اگر کشور مبدأ بتواند از این منابع ،که
به وسیلة سرمایههای دیگران شکل گرفته و کامل شده ،استفاده کند ،نسبت به قبل چیزهای
بیشتری به دست خواهد آورد (چلبی و عباسی.)1383 ،
برخی صاحبنظران مهاجرت را پدیدهای بیان میکنند که دو سازمان اجتماعی را تحت
تأثیر قرار میدهد؛ یکی در مبدأ و دیگری در مقصد .جمع مهاجران هم سومین سازمان
یا از راه مبادالت نمادی به هم ربط میدهند (لهسائیزاده ،1368 ،ص .)46در واقع کشورها
را به دو گروه مهاجرفرست و مهاجرپذیر تقسیم میکنند و کشور مهاجرپذیر دارای مقررات
ویژهای برای ورود و پذیرش مهاجران است که مبتنی بر نیازهای آن کشور است .نیازهای
اقتصادی ،سرمایهگذاری و نیاز به نیروی متخصص و در سادهترین شکل آن افزایش جمعیت
در جوامعی است که رشد جمعیت منفی میباشد .مسائل مرتبط با شخص «مهاجر» ،بعد دیگر
مقولة مهاجرت است؛ در واقع مهاجران که بهعنوان سرمایة انسانی تلقی میشوند ،با صرف
هزینه به دست میآیند و جامعة مبدأ به علم ،دانش ،تخصص و مهارتهای فنی آنها نیاز
دارد ولی این نیروها به دالیل مختلف ،مهاجرت دائمی یا نیمهدائمی را به کشورهای دیگر
ترجیح میدهند.
گفته شد که بر اساس نظریة سادهانگاران ،امنیت هویتی یا برساخته بودن امنیت بر
وضعیت مادی بیرونی داللت ندارد بلکه مفهومی است اجتماعی ،بیناذهنی و معنایی که در

مهاجرپذيري تحصیلی و هويت در جمهوري اسالمی ايران

اجتماعی به حساب میآید که دو سازمان اجتماعی دیگر را از طریق پیوندهای کنش متقابل

فرایند اجتماعی برساخته شده و قوام مییابد .فرهنگ و هویت در این ساختیابی نقش

598

اساسی دارند .همچنین موضوع مهاجرپذیری میتواند با استناد به نظریههای مختلفی مورد
بررسی و تحلیل قرار گیرد و با توجه به تأثیرپذیری مسئلة مهاجرپذیری از زمینههای مختلف
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ...مباحث نظری متفاوتی را از زوایای مختلف میطلبد؛ اما آنچه
مسلم است با تقویت هویت امنیت ارتقاء مییابد و با تضعیف آن امنیت جامعه با کاهش و
خدشه مواجه میگردد .لذا هرچه در خصوص تقویت هویت بکوشیم امنیت جامعه رو به
پایداری خواهد گذاشت.
داليل پذيرش مهاجران تحصیلی در كشورها

امروزه سؤال اصلی در مهاجرپذیری تحصیلی این است که دولتها با چه اهدافی مبادرت به
پذیرش و ارائه بورس به دانشجویان خارجی میکنند؟ در مطالعات و بررسیهای انجامشده،
دولتها با اهدافی همچون کسب درآمد ،جذب استعدادهای درخشان برای جلوگیری از افت
سطح علمی و آموزشی جامعه مقصد ،تعلیم و تربیت جوانان دیگر ممالک برای گسترش
سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

حوزة نفوذ و افزایش عمق استراتژیک فرهنگی و سیاسی و ...صورت میگیرد و در نگاهی
عمیقتر به مسئله ،با مهاجرت ژنهای هوشمند 16به جوامع مقصد پس از گذشت قرنها از
نظر ژنتیکی کشورهای مقصد به جوامع نخبه تبدیل خواهند شد و درصد ژنهای هوشمند
آنها به شکل گستردهای افزایش مییابد .لذا در زمینه تولید علم ،فن و فناوری همچنان پیشتاز
خواهند بود؛ در مقابل کشورهای نخبهگریز (مبدأ) روزبهروز فقیرتر شده و به دلیل همین فقر
وابستهتر میشوند و تعادل جهانی با شدت بیشتری به هم میخورد .نبوغ و نخبگی در اثر دو
عامل مهم یعنی وراثت که همان ویژگیهای ژنتیکی افراد است و محیط که شرایط و بستر
الزم جهت رشد علمی و عقلی است ،حاصل میشود .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که
هر نخبهای که از کشور خارج میشود ،یک ژنوم هوشمند از کشور خارج شده و با زندگی
در کشوری دیگر و ازدواج و تولید نسل در آنجا به تکثیر ژنهای هوشمند آن کشور کمک
میکند؛ لذا بهتدریج درصد ژنهای هوشمند جوامع نخبهپذیر افزایش یافته و در طوالنیمدت
و پس از گذشت سالها ،اختالف فاحش ژنتیکی بین کشورهای نخبهپذیر و نخبهگریز ایجاد
خواهد شد؛ بهگونهای که کشورهای نخبهپذیر به جوامعی نخبه تبدیل میشوند و جوامع

نخبهگریز با کاهش ژنهای هوشمند خویش ،به تبعیت بیچونوچرا از جوامع نخبهپذیر ،تن
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در داده و اداره امور جامعه با اتکاء به افرادی انجام خواهد شد که از ضریب هوشی کمتری
برخوردار هستند که این امر به عقبماندگی کشور خواهد انجامید (زلفیگل.)1387 ،
کشورهای نخبهپذیر ،نخبگان دیگر کشورها را با هر دین و آیینی میپذیرند و نهتنها از
هوش و استعداد و توان ایشان در توسعه علمی ،فنی و صنعتی خویش استفاده میکنند بلکه
ذخایر ژنهای هوشمند خویش را برای نسلهای آتی افزایش داده و آینده روشنی را برای
ایشان ترسیم میکنند؛ یعنی بهطور کامالً طبیعی اصالح ژنتیکی انجام میدهند ،در نتیجه با
یک تیر دو نشان را هدف قرار میدهند .لذا نسلهای آینده در کشورهای نخبهپذیر برای
برآوردن نیازهای خویش نهتنها مشکلی ندارند بلکه با سهولت بیشتری توسعه پایدار کشور
خود را دنبال خواهند کرد؛ بهعبارتدیگر ،سیاستمداران کشورهای نخبهپذیر مهمترین «ثروت
ملی» خود ،یعنی نخبگان را چند برابر افزایش میدهند .حفظ منابع و ذخایر ژنتیکی هوشمند،
کافی ،مناسب و همچنین حفظ منابع و ذخایر مادی خود از یک طرف و استفاده از ذخایر و
منابع مادی کشورهای درحالتوسعه و نابرخوردار از طرف دیگر ،اختالف طبقاتی و سرانه
ثروت ملی بین کشورهای نخبهپذیر و نخبهگریز را افزایش میدهند (زلفیگل.)1387 ،
دنیا از قاره آسیا هستند که از میان این دانشجویان  44درصد جذب دانشگاههای آمریکا
میشوند و آمریکا نیز ساالنه  18میلیارد دالر از این بابت درآمدزایی دارد .این درآمد تنها
مربوط به شهریة ساالنة دانشجویان است .ارزش تولیدات علمی این دانشجویان این رقم را
بسیار افزایش میدهد و به همین دلیل است که معموالً آمریکا دوران تحصیل طوالنیتری را
برای دانشجویان خارجی در نظر میگیرد .با کاهش دانشجویان خارجی در آمریکا پس از
واقعه  11سپتامبر ،تنها کشوری که از این موقعیت استفاده کرد ،مالزی بود که توانست تعداد
دانشجوی خارجی خود را به  100هزار نفر برساند؛ و یا کانادا از سال  1996جذب دانشجوی
خارجی خود را دو برابر کرده است (ضرغام .)1389 ،همچنین در راستای توسعة دانشگاههای
بینالمللی عربی تحت عنوان دهکدة دانایی ،طی سالهای اخیر مراکز متعدد آموزش عالی
برای جذب دانشجویان خارجی بهویژه جوانان ایرانی راهاندازی و فعال شدهاند .دانشگاههای
برخی کشورها همچون هاوایی ،استرالیا ،نیوزلند و لندن با آگاهی از مزایای اقتصادی و
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در منافع اقتصادی مهاجرپذیری تحصیلی ،برای مثال 50 ،درصد دانشجویان خارجی

اجتماعی در زمینه عقد قرارداد با کشورهای حوزة خلیج فارس و مناطق آزاد و توسعة آموزش
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از راه دور فعال شده و سالیانه با اخذ شهریههای باال دانشجویان متعددی جذب میکنند
(شهریاری .)1383 ،فلیپ جی .آلتباش با اشاره به رقم یک میلیون و هشتصد هزار دانشجوی
خارجی در سال  7003در سطح جهان و ارقام نجومی سود آن ،مدعی میشود تجارت مذکور
به اقتصاد آمریکا نزدیک به  11بیلیون دالر و به اقتصاد استرالیا برابر  7/6بیلیون دالر تزریق
کرده است .قابل توجه بودن این نرخ سود در حدی است که اداره مهاجرت آمریکا در
گزارشی اثر مخرب حوادث یازده سپتامبر و سختگیریهای حاصل از آن را مورد انتقاد قرار
داده و اظهار داشته که چنین سختگیریهایی روند روبهرشد تحصیل دانشجویان خارجی
در آمریکا را شدیداً تحت شعاع قرار داده است (بزرگمهری.)1385 ،
در واقع امروزه در دنیا کشورها عالوه بر منافع اقتصادی ،یکی از ابزارهای توسعة امنیت
و اقتدار خود را بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تربیتی منابع انسانی میدانند .بهزعم
ژوزف نای یکی از منابع قدرت نرم فرهنگ است و علم و دانایی که از نمودهای فرهنگ
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عالی مورد عالقه نخبگان و دانشگاهیان است ،نقش مهمی در افزایش قدرت نرم بر عهده
میگیرد (نای ،1382 ،ص .)157بسیاری از فالسفة سیاسی هم ،دانشمداری را بهعنوان یکی
از مؤلفههای قدرت نرم مورد توجه قرار دادهاند (عطارزاده ،1382 ،ص .)174دانشگاه بهعنوان
مهمترین قسمت از نظام آموزشی نقش مؤثری در تحوالت فرهنگی و بهتبع آن مؤلفة مهمی
در قدرت نرم محسوب میشود .یکی از منابع قدرت نرم ایاالت متحده آمریکا که نقش
بهسزایی در ارائه یک تصویر جذاب و گیتیپسند برای این کشور ایجاد میکند ،نظام
دانشگاهی قدرتمند این کشور است .در این رابطه نای میگوید« :یکی از عناصر افزایشدهندة
قدرت نرم آمریکا مبادالت علمی در دانشگاهی بوده است» (نای ،1382 ،ص .)107از 1/6
(یک میلیون و ششصد هزار) دانشجویی که در خارج از کشورشان ثبتنام کردهاند حدود
 %78در ایاالتمتحده است .کالین پاول وزیر خارجه اسبق آمریکا گفته بود :میلیونها نفری
که در طول سالها در آمریکا تحصیلکردهاند ،گنجینه ارزشمندی از حسن نیت را برای
کشورمان تشکیل میدهند (نای ،1382 ،ص .)107بهاینترتیب ،از نظر نای مبادالت علمی و
دانشجویی یکی از راههای شناخته شدن فرهنگ علمی و ارزشهای اخالقی یا شیوة زندگی
آمریکایی در دنیاست .البته این مسئله یک روی سکه است ،روی دیگر سکه کمک بزرگی

است که تحقیق و تبعات علمی این دانشجویان به افزایش قدرت ملی این کشورها کمک
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میکند .مطابق واقعیت جهان امروز ،چهرههای جدیدی از قدرت ظهور یافته است ،بهطوری
که بسیاری از دانشمندان عصر حاضر را دوران گذار از سختافزارگرایی به نرمافزارگرایی
میدانند .در حقیقت نظام آموزش عالی قدرتمند هم با این دیدگاه نقش یک منبع با
ارزشافزوده باال را در قدرت نرم کشورها بازی میکند؛ بنابراین اتخاذ سیاست مهاجرپذیری
تحصیلی عالوه بر مزایای فوقالذکر که فیالنفسه حائز اهمیت و قابل طرح بوده افزایش
قدرت نرم جمهوری اسالمی در عرصة بینالملل نیز قابل توجه است.
مهاجرپذيري تحصیلی در جمهوري اسالمی

در جهان امروز انواع مهاجرتها و مدلهای مختلفی برای مهاجرپذیری وجود دارد ،از تأکید
بر رابطه خویشاوندی گرفته تا جذب و شکار نخبگان در جهت تحکیم و توسعه کشورها
استفاده میشود .در جمهوری اسالمی هم تالشهایی شده است که از سرمایههای مالی و
انسانی مهاجران و عالقهمندان به مهاجرت به ایران بهرهبرداری شود .آموزش عالی در ایران
در سالهای اخیر از رشد و توسعه زیادی برخوردار بوده است ،درحالیکه کشورهای
تالشاند تا با جذب و پذیرش هدفمند و آموزش مهاجران ،و بهویژه اجازه اقامت به جوانانی
که با اختیار و آگاهی دارای دانش ،مهارت ،تخصص و سرمایه مورد نیاز جامعه میزبان هستند
و یا عالقهمند به ادامه تحصیل و زندگی ،نفوذ سیاسی فرهنگی خود را گسترش دهند و امنیت
ملی خود را با بهرهگیری از ظرفیتهای دیگر ممالک ارتقاء بخشند .به همین مناسبت پس از
انقالب اسالمی ایران برای گسترش و ترویج اندیشههای ایرانی -اسالمی جذب طالب و
دانشجوی خارجی در دستور کار قرار گرفت و رایج گردید .مشخصاً دو مرکز جامعه
المصطفی در شهر قم و دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) در شهر قزوین جذب و آموزش
این گروه از مهاجران را عهدهدار شدند.
باید توجه داشت تأکید رهبران انقالب اسالمی مبنی بر استفاده از علم و توسعة علمی
کشور و همچنین ،تقویت بنیان علمی مسلمانان و مستضعفان جهان که از ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی صورت گرفت ،بیتردید ناشی از ارج و منزلتی بود که اسالم از بدو ظهور
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درحالتوسعه و توسعهیافته برای بهرهمندی از منابع انسانی نخبه و ارزشمند ،همواره در

برای همه گونه علوم و فنون نظری و کاربردی در همه رشتهها قائل بود .بند  6از اصل 7
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قانون اساسی یکی از پایههای جمهوری اسالمی را «کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی
توأم با مسئولیت او در برابر خدا» دانسته که «از راه استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته
بشری و تالش در پیشبرد آنها ...تأمین میکند» .طبق اصل  3نیز دولت جمهوری اسالمی
موظف شد که برای دستیابی به این هدف به «باال بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه
زمینهها» (بند  )1و «تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت» اقدام کند .بهاینترتیب از نظر
جمهوری اسالمی ایران علوم و فنون وسایلی مادی برای نیل به هدف دینی که همان کرامت
و ارزش واالی انسانی باشد ،بوده است (نوازنی.)1388 ،
از نظر آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی ،علم جایگاه ویژه و اهمیت باالیی
در «صدور انقالب» دارد تا آنجا که چنین اعالم میدارد« :یک ملت با اقتدار علمی است که
میتواند سخن خود را به گوش همه افراد دنیا برساند ،با اقتدار علمی است که میتواند
سیاست برتر و دست واال را در دنیای سیاسی حائز شود ».این موضوع در گفتههای یک
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سردار سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،تناسب بیشتری با موضوع بحث ما پیدا کرده است .وی
در مصاحبهای اعالم کرد «سنگر علم مهمترین سنگری است که امنیت جامعه ما را در دنیای
کنونی تأمین میکند» (اصالنی.)1385 ،
معرفی فرهنگ و تمدن و معارف اسالمی که بزرگترین حامی علم و عالم در جهان
بوده است و احیاء شیوه تعلیمی و تربیتی آن ،بهرهگیری از علوم و فنون بر اساس موازین
اسالمی ،تربیت متخصصان متعهد بهمنظور بینیازی علمی و فرهنگی کشورهای اسالمی و
کشورهای مستضعف از جوامع مستکبر و سلطهجو ،عالمان غیرمسلمان و غیر متعهد ،گسترش
و تحقق فرهنگ اسالمی در جهان اسالم ،نشر فرهنگ و معارف اسالمی در سطح بینالمللی،
برقراری ارتباط با شخصیتها و مراکز علمی جهان بهویژه شخصیتها و مراکز اسالمی،
کمک به گسترش تحصیالت عالی کشور ،از اهداف پذیرش دانشجویان غیرایرانی
مهاجرپذیری جمهوری اسالمی است که در قانون تأسیس «قانون تأسیس دانشگاه بینالمللی
اسالمی ایران» در  74ماده و  5تبصره در جلسه  19دی  1367مجلس شورای اسالمی تصویب
و در  79دی  1367به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

در آییننامه  16مادهای که با امضای وزیران وقت علوم و بهداشت در اردیبهشت 1385
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به امضا رسیده است ،با تأکید بر «کارکرد راهبردی» آموزش در «رقابتی گسترده و با ژرفایی
عمیق و پهنایی وسیع میان دولتها» ،هدف از اعطای بورس تحصیلی را «جذب هرچه بیشتر
نخبگان ،دانشمندان و کارشناسان سایر کشورها در جریان» این رقابت دانسته و مسئولیت
«جمهوری اسالمی بهعنوان امالقرای مسلمین» را «خطیر و بس سنگین» و آن را فراتر از گذشته
در «حمایت از جوانان مستعد بهویژه جوانان کشورهای اسالمی عنوان کرده است .بهاینترتیب
و به لحاظ نظری جمهوری اسالمی دیگر خود را محدود به پذیرش داوطلبان مسلمان نکرده
و دایره فعالیت خود را گستردهتر میکرد تا بتواند دانشجویان غیرمسلمان را نیز جذب نماید.
گذشته از این در فعالیتهای فرهنگی خود به زبان فارسی و گسترش فرهنگ ملی نیز توجه
خاصی مبذول میکرد؛ همان کاری که در عمل از سالها پیش آغاز کرده بود .در ماده  1این
آییننامه اهداف این سیاست بدین شرح اعالم شده است )1 :گسترش زبان و ادبیات فارسی
و ایجاد و تقویت کرسیها و گروههای زبان و ادبیات فارسی  )7گسترش روابط علمی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای دیگر جهان )3 ،حمایت از جوانان مستعد
کشورهای اسالمی )4 ،فراهم کردن بستر مناسب برای شناساندن بیشتر و بهتر جمهوری
و درمان در کشورهای اسالمی و درحالتوسعه )2 ،تربیت متخصصان متعهد بهمنظور کمک
به خودکفایی علمی کشورهای اسالمی.
همچنین در بخش علوم اسالمی با پیروزی انقالب اسالمی ،مشتاقان فراگیری معارف
اهل بیت(ع) از کشورهای مختلف جهان افزایش یافت و توجه بیشازپیش مسئوالن و بزرگان
حوزه را به خود جلب کرد .بهمنظور پاسخگویی به این اشتیاق و سامان بخشیدن به امور
طالب غیر ایرانی ،شورای سرپرستی تحت همین عنوان ،در حوزه علمیه قم ،تأسیس شد و
در مدرسه «حجتیه» فعالیت خود را آغاز کرد .در سال  ،1365اصالحاتی در ساختار این شورا
صورت گرفت ،و با عنوان «مرکز جهانی علوم اسالمی» به ثبت رسید .مرکز تا سال ،1327
بهصورت شورایی غیرمتمرکز اداره میشد و از آن تاریخ ،با انتصاب مدیر از سوی رهبر معظم
انقالب ،حضرت آیتاهلل خامنهای ،مدیریت آن تحت نظارت دفتر ایشان قرار گرفت و در
جهت تحقق آرمانهای انقالب اسالمی ،تعلیم و تربیت طالب غیر ایرانی را عهدهدار شد.
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اسالمی )5 ،معرفی ،نشر و توسعه فرهنگ ایرانی اسالمی )6 ،کمک به رشد و توسعه بهداشت

برابر اساسنامه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ،هدف از تأسیس مرکز مذکور ،معرفی
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و اشاعه فرهنگ و معارف اسالم ناب محمدی(ص) ،با استفاده از روشهای تعلیم و تربیت
اسالمی ،عنوان شده و اموری همچون موارد ذیل جزء وظایف اساسی این مرکز شمرده شده
است :الف) تربیت مبلغ معارف اسالمی ،مدرس و محقق علوم حوزوی؛ ب) اداره و سرپرستی
طالب غیر ایرانی شاغل به تحصیل در جمهوری اسالمی ایران؛ ج) کلیه مدارس و حوزههای
علمیه داخل کشور که به تعلیم و تربیت طالب غیر ایرانی اشتغال دارند ،تحت پوشش «مرکز
جهانی علوم اسالمی» فعالیت خواهند کرد؛ بنابراین تعلیم و تربیت طالب غیر ایرانی منحصراً
در صالحیت این مرکز قرار گرفت (ابراهیمی.)1387 ،
پس از گذشت مدتی که نقاط قوت و ضعف ،مرکز جهانی علوم اسالمی مشخص شد
با بهرهگیری از تجربیات گذشته ،زمینههای نوسازی سامانه جذب و تعلیم طالب غیرایرانی
فراهم گردید و جامعه المصطفی با شیوهها و روشهای جدیدتر پیگیر اهداف عالی نظام در
تربیت و گسیل طالب غیرایرانی را عهدهدار شد؛ بهطوری که مقام معظم رهبری در توصیف
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این مرکز برای طالب غیرایرانی آن را فرصت بزرگی برای ایشان عنوان میکند و میفرماید:
(« )1390/2/74شما امروز این فرصت بزرگ را در جمهوری اسالمی ،در عاصمة علمی قم،
در جامعه مبارک «المصطفی» دارید که با این معارف آشنا شوید؛ «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِِّينِ وَلِيُنْذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ» (توبه)177 :؛ خود شما بتوانید نورافکنی شوید که فضا را روشن میکند.
امروز دنیای اسالم به این نیاز دارد .البته شما در اینجا در غربت زندگی میکنید .اگرچه اینجا
خانة شماست ،اما از اهل خود ،خویشان خود ،خانوادة خود دورید .سختیهایی دارید،
مشکالتی دارید؛ خودتان ،همسرانتان ،خانوادههایتان مشکالتی دارند؛ اما ایستادگی کنید.
خداوند متعال در اول بعثت پیغمبر چند خط اساسی را جلوی پای رسول گرامی خود گذاشت
که با توجه به این چند خط و چند جهتگیری مهم ،پیغمبر اکرم بتواند این بار سنگینِ بینظیر
را تحمل کند .یکی از این خطوط ،صبر بود « :وَلِرَبِِّكَ فَاصْبِرْ»؛ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم * يَا
أَيُّهَا الْمُدَّثِِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَال تَمْنُنْ تَسْتَكِِْرُ *
وَلِرَبِِّكَ فَاصْبِرْ» (مدثر .)2-1:خداوند متعال خط صبر را جلوی پیغمبر گذاشت .باید صبر کرد.
صبر یعنی پایداری ،یعنی خسته نشدن ،یعنی مغلوب مشکالت نشدن.
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تحصیل علم به جمهوری اسالمی آمدهاند ،ترسیم میکند و با فرصت دانستن تنوع فرهنگی
و هویتی طالب و دانشجویانی که از اقصی نقاط دنیا برای تحصیل علوم دینی به ایران آمدهاند،
به ایشان میفرماید :اینجا یک فرصت بزرگی است برای شما .از ملیتهای مختلف ،از
کشورهای مختلف در اینجا جمع شدهاید .هریک از شما این فرصت را دارد که با برادران
مسلمان خود و فرهنگهای بومی آنها در این محیط آشنا شود...« :گلچینهای ملتها در
اینجا جمع شدهاند .با یکدیگر آشنا شوید ،یکدیگر را بشناسید .فرهنگهای یکدیگر را،
آرزوهای یکدیگر را ،اهداف بلندی را که میتوان در برادران ملتهای گوناگون سراغ گرفت،
اینها را از یکدیگر یاد بگیرید؛ مسلمان یک جامعیتی پیدا میکند .این خیلی فرصت بزرگی
است برای شما؛ این فرصت در جای دیگری پیش نمیآید .یک هستة بینالملل علمیِ اسالمی
در اینجا تشکیل شده است .با نشستن شماها در کنار هم ،تنفس شماها در فضای واحد،
آشنایی شما با یکدیگر ،یک هستة اولیة جامعة بینالملل علمیِ اسالمی در اینجا تشکیل
میشود؛ از این فرصت حداکثر استفاده را بکنید» (بیانات مقام معظم رهبری.)1390/2/74 ،
بنابراین یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران این است که تا
کشور جذب شون د( 12نادریمنش )1391 ،که هماکنون  78هزار و  300دانشجوی
در دانشگاههای داخل کشور مشغول تحصیل هستند که از این تعداد  16هزار دانشجو در
دانشگاههای وابسته به وزارت علوم مشغول تحصیل هستند .همچنین دو هزار و  720نفر
بهصورت بورسیه ،دوهزار نفر بهصورت آزاد (شهریه را خود پرداخت میکنند) و  11هزار
نفر از طریق کنکور سراسری و  550نفر بهصورت بورسیه وابسته به وزارتخانه در
دانشگاههای داخل مشغول تحصیل هستند .این تعداد دانشجویان از  97کشور جهان در
دانشگاههای داخل کشور مشغول تحصیل هستند (صدیقی .)1397 ،ما نیز برای پیشبینی
آینده و برنامهریزی و فرصتهای قابل حصول و مقابله با تهدیدات احتمالی در حوزه
فرهنگی اجتماعی که ناشی از مهاجرپذیری باشد ،محتاج شناخت خوب و سنجیده اندیشه
و رفتار امروزمان هستیم که برای برخورد با چالشهای فراروی ،باید امروز شروع به
بسترسازی و زمینهچینی کرد تا آینده مطلوب ساخته شود .چراکه اگر تعاریف و مفاهیم
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پایان برنامه حداقل  75هزار دانشجو از کشورهای همجوار و جهان اسالم در دانشگاههای
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با چه وضعی روبهرو خواهیم بود؛ اما آنچه که مسلم است با توجه به اسناد باالدستی ،برای
حفظ و ارتقا هویت ایرانی اسالمیمان ویژگیهای راهبردی مهاجرپذیری تحصیلی در
جمهوری اسالمی ایران باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشد:
 .1توجه اصولی به آرمانها و ارزشهای بنیادین جمهوری اسالمی ایران
 .7ازآنجاکه بنیان نظام جمهوری اسالمی ایران بر پایه آموزههای دینی نهاده شده است،
و باید توجه به جایگاه رفیع دین و مذهب را در اولویت خود قرار دهد.
 .3قانون اساسی و سند چشمانداز  70ساله بهعنوان اصلیترین اسناد باالدستی در
جمهوری اسالمی ایران محسوب میگردند که در الگو و راهبردهای مهاجرپذیری اهداف
اسناد باالدستی فوق مورد توجه قرار میگیرند.
 .4با توجه به اینکه مهاجرپذیری تحصیلی در جمهوری اسالمی ایران دارای مؤلفههای
گوناگونی نظیر مؤلفههای سیاسی ،اقتصادی ،علمی -فناوری ،فرهنگی-اجتماعی ،وغیره است،
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مؤلفه فرهنگی و راهبردهای مدنظر از جایگاه ویژهای برخوردار است.
بنابراین در امنیت هویت محور ،شناخت نظاممند تهدیدات ناشی از مهاجرپذیری
تحصیلی مورد نظر است که تأثیر بسزایی بر جامعه میزبان ،سازگاری و جامعهپذیری مهاجران
دارد .در سند چشمانداز که جامع دیگر اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی است ،در افق
آینده« :جامعه ایرانی ،امن ،مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و
پیوستگی مردم و حکومت ترسیم شده و در بخش دیگر تمسک به تعالیم اسالمی و
اندیشههای امام خمینی(ره) موردنظر قرار گرفته است» .در قانون اساسی هم ،بهویژه در مقدمه
آن و در شرح «شیوه حکومت در اسالم» حداقل پنج بار از اسالم بهعنوان مکتب یادشده است
و مکتب اسالم در ساختار این حکومت جایگاه ویژهای دارد .این بدان معناست که در نظریه
امنیتی جمهوری اسالمی بزرگترین تهدید برای این نظام ،تهدیدی است که هویت
ایدئولوژیک آن را به خطر میاندازد؛ یعنی ایدئولوژی که برآمده از دین اسالم است؛ و چنانچه
تهدیدی نظامی یا اقتصادی یا ...بتوانند خود را به سطح تهدید هویت ایدئولوژیک جمهوری
اسالمی برسانند ،آن تهدید را میتوان یک تهدید امنیتی محض دانست (گروه مطالعاتی امنیت،
 ،1382ص.)777

يافتههاي پژوهش انجامشده
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در تحقیق جامعی که توسط نگارنده طی دو سال برای شناسایی تأثیر هویت و مهاجرپذیری
صورت پذیرفته است ،پاسخهای ذیل برای پرسشهای تحقیق از دادههای جمعآوریشده
یافت شد .البته گفتیم که پژوهش مذکور اکتشافی بوده و با رویکرد توصیفی -تحلیلی جهت
ارائه راهبرد مناسب در حوزه مهاجرپذیری انجام پذیرفته است .این پژوهش در حوزه پذیرش
دانشجویان و طالب غیرایرانی مورد آزمون قرار گرفته است و خبرگان ،مسئوالن و متولیان
مربوطه در وزارت امور خارجه ،علوم ،اداره کل امور اتباع خارجه و مهاجرین وزارت کشور
و دانشگاههای بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین و جامعه المصطفی قم ،و اساتید و
صاحبنظران حوزه مهاجرپذیری تحصیلی شناسایی شدند که مطابق روشهای رایج علمی
از تعداد مشخصی از آنها سؤاالت تحقیق پرسیده شد ،که نتایج اجمالی بهدستآمده از عوامل
مؤثر مهاجرپذیری در جمهوری اسالمی ایران در مؤلفه فرهنگی -اجتماعی در سطح
تأثیرپذیری اجتماع مهاجران و جامعه میزبان و اثربخشی آن به شرح ذیل است:
مهاجرپذیری تحصیلی چه تأثیر هویتی در جمهوری اسالمی دارد؟ سؤاالت فرعی:
مهاجرپذیری تحصیلی چه تأثیری بر شاخصهای هویت جامعه میزبان دارد؟ شاخصهای
درصد از پاسخگویان سطح تأثیرپذیری عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر مهاجرپذیری در
جمهوری اسالمی ایران را در سطح جامعه میزبان و  40/7درصد در سطح اجتماع مهاجران
ارزیابی کردهاند؛ و اغلب پاسخگویان اعالم کردند عوامل «تغییر در سبک زندگی ایرانی
اسالمی»« ،وحدت ملی (هویت ایرانی و اسالمی)»« ،تضعیف نهاد خانواده»« ،تشدید
ناهنجاریهای اجتماعی و اخالقی»« ،تهاجم فرهنگی (ابعاد آَشکار تهاجم)»« ،حمایت خارجی
از تجزیهطلبی قومی و بحران هویت ملی»« ،تأثیرپذیری سریع جوانان از الگوهای غربی»،
«اعتماد اجتماعی»« ،کمتوجهی به کرامت و منزلت اساتید»« ،کمتوجهی به مدیریت واقعبینانه
در حوزههای فرهنگی اجتماعی»« ،نامناسب بودن آمایش جمعیتی»« ،ضعف در تحقق مطلوب
عدالت اجتماعی»« ،افزایش امید به زندگی ایرانیان»« ،ضعف در نهادهای روایتگر هویتساز»،
«ضعف مدیریت خردهفرهنگهای معارض»« ،تشدید اختالفات دینی و مذهبی»« ،تهدیدات
نرم (ابعاد نامرئی و پنهان تهاجم)»« ،زمینهها و بسترهای اشاعه و تحمیل فرهنگ بیگانه»،
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هویت در جمهوری اسالمی چه تأثیری بر اجتماع مهاجران تحصیلی دارد؟ در مجموع59/8 ،
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توسعه ارزشهای بنیادین»« ،افزایش سطح سواد عمومی و تحصیالت عالیه»« ،ضعف در
قانونگرایی ،قانونپذیری ،مسئولیتپذیری ،وجدان کاری»« ،ظرفیتهای دینی و ملی غنی در
تمدن ایرانی -اسالمی»« ،آمیختگی تمدن ایرانی با فرهنگ اسالمی»« ،توسعه مراکز فرهنگی و
اجتماعی»« ،والیت و امامت و مرجعیت»« ،وجود ذخایر و مفاخر علمی و ادبی در تاریخ
ایران» و «ناتوانی نهادهای جامعهپذیر در انتقال مبانی هویت ملی و دینی» ،به ترتیب ،بیشتر در
سطح جامعه میزبان تأثیرگذار هستند.
اغلب پاسخگویان عوامل ،ظرفیت باالی هویتسازی زبان فارسی ،گستره حوزه تمدنی
ایران« ،وجود ظرفیتهای غنی برای جهانی شدن هویت ایرانی -اسالمی ،نمادها و آیینهای
دینی و ملی (حج ،عاشورا ،نوروز و ،)...موقعیت ویژه اسالم و تشیع در منطقه و جهان،
الهامبخشی انقالب اسالمی در بخشهای فرهنگ و اجتماعی ،توسعه ارتباطات و گسترش
رسانهها ،شرایط مناسب گردشگری و جهانگردی در ایران و غنای زبان و ادب فارسی را به
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ترتیب ،بیشتر در سطح اجتماع مهاجران تأثیرگذار دانستند .از دیدگاه اکثر پاسخگویان ،عوامل
«منابع اعتباری و ساختاری و نهادی متعدد در حوزههای فرهنگی و اجتماعی» و «شبکههای
مجازی و هویت ایرانی» ،در هر دو سطح جامعه میزبان و اجتماع مهاجران تأثیرگذار است.
در مجموع 58/5 ،درصد از پاسخگویان دامنه اثربخشی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر
بر مهاجرپذیری در جمهوری اسالمی ایران را در حوزه داخلی (کارآمدی) و  41/5درصد در
حوزه خارجی (نفوذ) ارزیابی کردهاند.
بیشترین پاسخگویان معتقدند دامنه اثربخشی عوامل «تضعیف نهاد خانواده»« ،تشدید
ناهنجاریهای اجتماعی و اخالقی»« ،نامناسب بودن آمایش جمعیتی»« ،کمتوجهی به مدیریت
واقعبینانه در حوزههای فرهنگی -اجتماعی»« ،حمایت خارجی از تجزیهطلبی قومی و بحران
هویت ملی»« ،تغییر در سبک زندگی ایرانی -اسالمی»« ،زمینهها و بسترهای اشاعه و تحمیل
فرهنگ بیگانه»« ،تأثیرپذیری سریع جوانان از الگوهای غربی»« ،تهاجم فرهنگی (ابعاد آَشکار
تهاجم)»« ،اعتماد اجتماعی»« ،ضعف در تحقق مطلوب عدالت اجتماعی»« ،وجود نظام سالمت
مناسب»« ،ضعف در حفظ و توسعه ارزشهای بنیادین»« ،کمتوجهی به کرامت و منزلت
اساتید»« ،ضعف در قانونگرایی ،قانونپذیری ،مسئولیتپذیری و وجدان کاری»« ،افزایش
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روایتگر هویتساز»« ،استقرار اقوام در نزدیکی مرزهای کشور»« ،ضعف مدیریت
خردهفرهنگهای معارض»« ،ناتوانی نهادهای جامعهپذیر در انتقال مبانی هویت ملی و دینی»،
«تشدید اختالفات دینی و مذهبی»« ،تهدیدات نرم (ابعاد نامرئی و پنهان تهاجم)»« ،وحدت
ملی (هویت ایرانی و اسالمی)»« ،توسعه مراکز فرهنگی و اجتماعی» و «شبکههای مجازی و
هویت ایرانی» ،به ترتیب ،بیشتر در حوزه داخلی (کارآمدی) است.
همچنین اکثر پاسخگویان معتقدند دامنه اثربخشی عوامل «وجود ظرفیتهای غنی برای
جهانی شدن هویت ایرانی -اسالمی»« ،گستره حوزه تمدنی ایران»« ،ظرفیت باالی
هویتسازی زبان فارسی»« ،موقعیت ویژه اسالم و تشیع در منطقه و جهان»« ،الهامبخشی
انقالب اسالمی در بخشهای فرهنگ و اجتماعی»« ،توسعه ارتباطات و گسترش رسانهها»،
«غنای زبان و ادب فارسی»« ،نمادها و آیینهای دینی و ملی (حج ،عاشورا ،نوروز و ،»)...
«شرایط مناسب گردشگری و جهانگردی در ایران»« ،وجود ذخایر و مفاخر علمی و ادبی در
تاریخ ایران»« ،منابع اعتباری و ساختاری و نهادی متعدد در حوزههای فرهنگی و اجتماعی»
و «آمیختگی تمدن ایرانی با فرهنگ اسالمی» ،به ترتیب ،بیشتر در حوزه خارجی (نفوذ) است.
ایرانی -اسالمی» و «والیت و امامت و مرجعیت» در هر دو حوزه داخلی (کارآمدی) و خارجی
(نفوذ) از اهمیت بیشتری برخوردار است.
جمعبندي

با توجه به اهداف و اصول مذکور در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی در حوزه فرهنگی-
اجتماعی ،جامعه ایرانی در پذیرش مهاجر و اعطاء اقامت و تابعیت باید نقطه آرمانی امنیت
خود را بر اساس رشد و تعالی که منبعث از آموزههای دینی و فرهنگی اسالمی است ،طراحی
نماید؛ ازاینرو ایجاد فضای سازگاری مهاجران با جامعه میزبان و همافزایی بین فرهنگ و
هویت اسالمی و ایرانی از جمله اهداف مورد نظر خواهد بود .بدینسان کلیدواژههای
اسالمی -ایرانی در کنار وجود ظرفیتهای غنی برای جهانی شدن هویت ایرانی -اسالمی،
الهامبخشی انقالب اسالمی در بخشهای فرهنگ و اجتماعی ،و موقعیت ویژه اسالم و تشیع

مهاجرپذيري تحصیلی و هويت در جمهوري اسالمی ايران

از دیدگاه پاسخگویان ،دامنه اثربخشی عوامل «ظرفیتهای دینی و ملی غنی در تمدن
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اجتماعی ،وحدت ملی (هویت ایرانی و اسالمی) را در چارچوب جامعهای با انضباط اجتماعی
و حاکمیت اخالق در جامعه همراه با روح تعاون و سازگاری اجتماعی از سوی اجتماع
مهاجران و جامعه میزبان تلفیق میکند.
ازآنجاکه اسناد باالدستی بهویژه سند چشمانداز جمهوری اسالمی به مبانی و اصولی توجه
کرده که برای تحقق آنها ،الجرم باید عواملی که میتوانند منجر به کارآمدی در داخل و نفوذ
در خارج شوند مورد عنایت قرار گیرند؛ و راهبردهای مناسب برای حفظ و ارتقاء هویت ایرانی-
اسالمی ما در ارتباط با مهاجرپذیری تحصیلی جمهوری اسالمی ایران باید مؤلفه فرهنگی-
اجتماعی بهعنوان مرکز ثقل هویتساز نظام همچنان مورد توجه است؛ عواملی چون والیت،
امامت ،مرجعیت ،وجود اسالم و تشیع ،حفظ و توسعه ارزشهای بنیادین ،سازمان اداری مناسب
و همافزا ،نفوذ اسالم و تشیع در جهان و دیگر عناصر هویت ایرانی اسالمی ،مدنظر هستند.
نکته پایانی اینکه موقعیت سرزمینی ایران و جامعه در حال خیزش به سمت توسعه و

سال اول ،شماره دوم (پیاپی  ،)2بهار 5931

پیشرفت در ابعاد و حوزههای مختلف از جمله حوزههای فرهنگی ،علمی و فناوری ،لزوم
بهرهمندی از تمامی توانمندیهای ذهنی و عینی موجود داخلی و حتی خارجی را ایجاب
میکند .این مهم ،هم در مورد به فعل رساندن و بهکارگیری نیروهای بالقوة داخلی و هم در
مورد ضرورت پیوند و همکاری میان نیروهای داخل و خارج از کشور مشهود است .اهمیت
این مسئله با توجه به عنادورزی و تحریمهایی که جامعة ایران بهویژه در حوزة علم و فناوری
با آن مواجه است دوچندان میگردد و لزوم بهرهمندی از تمامی داراییها و منابع علمی و
فرهنگی داخلی و خارجی در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران در قالب
جنبش نرمافزاری و تولید علم ،توسعة دانایی محور و تحقق اهداف متعالی سند چشمانداز
بیستساله را علیرغم همة نامالیمات گوشزد میکند .البته عالوه بر ضرورت بهرهبرداری از
منابع انسانی ،علمی و سرمایههای داخلی و خارج از کشور ،هوشیاری و لزوم حراست از
هویت دینی و ملّی جامعه برای مقابله با آسیبهای احتمالی به هویت از اولویتهایی است
که میتواند از طریق ایجاد پیوند هوشیارانه میان منابع موجود داخلی و خارجی محقق گردد.

يادداشتها
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 .1پناهنده کسى است که به علّت ترس موجّه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت
یا عضویت در بعضى گروههای اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد،
در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر میبرد و نمیتواند و یا
به علّت ترس مذکور نمیخواهد ،خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد ،یا درصورتیکه
فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به
سر میبرد ،نمیتواند یا به علت ترس مذکور نمیخواهد به آن کشور بازگردد (رک .هوشنگ
ناصرزاده ،اعالمیههای جهانى حقوق بشر ،بخش کنوانسیونها ،کنوانسیون  1951ژنو ،بند
الف ماده یک) ،البته این کنوانسیون ،تنها درباره کسانى که پیش از سال  1951م .آواره
شدهاند ،حقوقى را متذکر شده ،ولى در پروتکل آن ،که در سال  1962م .تصویب شده است،
همه آوارگان را مشمول این کنوانسیون دانستهاند (رک .همان ،بخش پروتکلها).

« .13آستانة مهاجرتی» نقطهای است که فرد احتماالً در آن نقطه از نظر روحی ،روانی و دیگر
ویژگیهای فردی از موطن خویش -حداقل از نظر پیوندهای فکری -گسسته شده و از آن
به بعد در تالش برای بومیگزینی جدید است.

14. hunting brain
15. brain circulation
16. brainy genes migration

 .12ماده  – 70الف .بهمنظور زمینهسازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد،
دانشمدار ،خالق و کارآفرین ،منطبق با نیازهای نهضت نرمافزاری ،با هدف توسعه کمی و
کیفی دولت مجاز است ... :تبصره  ،7بند ط؛ به دانشگاهها اجازه داده میشود بخشی از
ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند.

مهاجرپذيري تحصیلی و هويت در جمهوري اسالمی ايران

2. Westphalia
3. constructivisit security studies
4. Emanuel Adler
5. Micheal Barentt
6. Peter Katzenstein
7. Alexander Wendt
8. Security Communities
9. Karl Deutsch
10. identity
11. soft power
12. common norms security building

در موارد خاص بهمنظور ترویج ارزشهای اسالمی و انقالبی پذیرش دانشجوی خارجی با
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تصویب هیئت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف ،مجاز است.
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Towhid Moharrami
Mohammad Eshaqi

One of the ways to develop and expand the scope of authority and
influence of the country's strategic depth of cultural and social practices
in international engagement.The student exchange and education and
training among these is the youth of other countries.
But adopting this policy is not without problems. In fact,
immigration patterns, different societies have different consequences.In
some forms immigration, internal resistance is reduced and fragile
identity.
And in some models enhanced external cultural and social
interactions with increased immigration provided the host
community.Between the elite and attract talented youth in the targeted
admission to study other communities are in a special position.Past
years, the issue of interaction opportunities with overseas construction
experts of various scientific point of view the important issues such as
social sciences, strategic management and political science.
Accordingly, in this article we have tried interaction "academic
immigration" and identity in cultural and social factors in the Islamic
Republic with the results of studies done for scholars explain. An
overview of the results;Strategies to protect and promote IranianIslamic identity in touch with "academic immigration" Islamic
Republic have components of culture, social identity being the center
of attention is still Including factors such as guardianship leadership,
authority,The existence of Islam and Shi'ism maintain and develop the
core values, appropriate administrative organization and the increasing
influence of Islam and Shi'ism in the world and other elements of
"Iranian-Islamic identity" be considered.
Keywords: migration, immigration study, the identity of the host
community, the refugee community, the Islamic republic.
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The main objective of this paper is to explore democracy in terms of
political thought and Iranian socialism was the second Pahlavi era.
Hence the question arises whether this process can be considered as
exemplary democracy also offered. Study of action and in terms of the
political process, with application-way flow-discourse theoretical
model showed that democracy was one of the signs that the meaning of
socialism to try to reform it, resulting in long service will socialist
transformation and in conflict of discourse, anti-regulation tools and the
resistance speech reinforcing elements for the realization of the central
signifier of "socialism" is. The text of the current practice and opinion,
three models "popular democracy", "guided democracy" and
"democracy mutual" recognition and were conceptualized.
Comparative evaluation of models showed the main pattern and process
of democracy the socialist period, the pattern has been popular
democracy.

The Investigation of Forming and Closed Reason Philosophy of
the Islamic Republic Party

69

Akbar Ashrafi

Political parties through the implementation of functions such as
transfer of the sovereignty of the people, training to run the country's
political forces and institutionalizing the political competition, fulfill
their role in political development. various political, economic, and
cultural reasons and some political elites operations are the reasons in
failure of the political parties in thei effective roles.Meanwhile the
reasons for the failure of political parties in Iran, in this paper, the
establishment of the Islamic Republic Party and the closure of its
activities have been studied.
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Republic Party, The Supreme Leader, dynamic jurisprudence,
traditional jurisprudence
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Islamic Revolution in Iran as a result of modeling the evolution of the
system that caused significant changes in different areas of the region
and the world. Efficient patterning of capacity, operational theory of
velayat-e faqih in the constitution and legal structure in stature - Iran is
politically accountable political systems of various forms of alternative
circuit is considered. Aside from the lack of international domination
and resistance against the harmful effects tricky to dispose of
Islamophobia and its conversion to Islam, taking Voice of the Islamic
Republic of Muslim nations to form a new regional power structure has
become the new structure has become a regional power. Iran capable of
mobilizing public opinion and political parties in the area for signs of
the the impact assessment is this simple, The results will be evident in
the future. This article reviews the available data and analytic methods,
identify challenges, potential solutions and patterning of the Islamic
Revolution in the Muslim countries of the region, the likelihood of
diversion, Likely to deviate from the path of the revolution itself has
been analyzed.
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45

Iranian Political Sociology Journal, Vol.1, No.2 (Serial 2), Spring 2016

Sayed Mohammadali Taghavi
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Communitarianism school imputes west communities’ social tensions,
like social disruptive, collapse of families, addiction increase, class gap
exacerbation, political apathy and some international issues such as
environmental disasters, to Liberalism and its individualism. This
article studies key topics of communitarians of normative attitude by
concentrate on McIntyre, sandel and Taylor’s thought. The result is that
by questioning philosophical foundations of Liberalism,
communitarians set the society as an axis. Against Liberal values, they
prescribe norms which distinct by two adjective, virtue-based and
social-based. In their view, society and social linkages are with inherent
value and build man’s identity, so instrumental view to them negates
their real value. From their viewpoint, values and norms have social
foundation and supposing them as individual desires is as distortion
their collective substance. This school emphasizes on special position
of goods in hierarchy of norms and wants government to play a role in
advancing goods and ethical aims.
Keywords: communitarianism, liberalism, good, ethic, individual right.
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One of the most important issues for governments is always how to
make legitimacy for government rules and regulations in order that they
become most popular in the society. But since the law has been a
product of human reason, or even if with a divine origin, they have been
the result of human interpretation, it hasn’t had the potential to take all
members of the community under the same umbrella. The main
question in this article is that; is it possible to reduce the gap between
people and the government so that there would be no need for such a
use of force to maintain order and cohesion of the community? It seems
that the internal laws of morality as universal standards often play an
important role in defining boundaries of good and evil in every person’s
mind and as an internal framework compeller appropriately reduce the
need for force to implement the rules and increase workability of
politics in progressing their goals. In this study, morality has not been
looked at from perspective of different schools of thought and laid down
norms for recognizing good from evil, but in terms of human nature as
root of morality.
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