
 

 
 

 

ق و 5282ش/  5821در سده اخیر ) از  تحلیل جامعه شناختی نهادینه نشدن و ناکامی تحزب در ایران

 میالدی تاکنون( 5092
 

  دکتر خلیل اله سردارنیا

 

 چكیده  

 :هذای ممیذا هینذک    مند از ملزومات ضروری و گریزناپذییر ممکرراسذا اسذ  و مارای رذاروی ه    تحزب سالم و قاعده

ررم  اخالق مدنا و فرهنذ  ماذاررتا و ماننذد ا  اسذ       ها، گسترش و نمامینه ، تربی  سیاسا تکمهنظارت برحککم

جامعه شناختا مذثرر برنارذاما و عذدمتحزب نماممنذد مر ایذرا  مر سذده اخیر ذه         -ها یا عکامل تاریخاممیترین ریاه

گیذری از اخذالق   ب مر جن  قذدرت و فالذله  مرگیرشدگا شدید احزاممیترین مالیل مر این ارتباط عبارتند از:اند؟بکمه

ها، عدم اهتیام جدیبه تربی  سیاسذا  گیری از تکمهگرایا حارم بر احزاب و فاللهمدنا و قکاعد بازی ممکرراتیک، نخبه

جکیانه احزاب، عذدم تعمذد عیلکذرمی بذه فرهنذ  ماذاررتیک       مند،غیرنماممند و ستیزهها، رقاب  غیرقاعدهو اجتیاعیتکمه

شذرایا  شذناختا سیاسذا مذرتبا بذا پذی      های جامعذه های سیاسا از ناحیه حککم  مر این نکشتار، از نظریهمحدومی 

اسذتاامه شذده    هذا نمامی، فرهنگا و اجتیاعا مرتبا با تحزب نماممند برای تدوین فرضیه هذا و پاسذخگکیا بذه سذثا     

بنیذام و غیرنماممنذد   یرا  عیدتا ناسالم، قذدرت حزبا مر ا -اس  یافته رلا مقاله ا  اس  ره مرسده اخیر،رقاب  سیاسا 

ایم و این امر، به با اعتیامی قابل تکجه مذرمم بذه احذزاب مر    بکمه اس   و مر عیل ما فاقد تحزب به معنای واقعا بکمه

  ایرا  منجر شده اس 
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 مقدمه

های ممکرراسذا و  دهاحزاب سیاسا به عنکا   رخ من

عضک ممم جامعه مدنا بکمه مر راکرهای ممکرراتیک 

نقذذ  ممیذذا مر تعامذذل بذذین مولذذ  و جامعذذه ایاذذا   

های سیاسا ممکرراتیک و مر حذا  گذیار   رنند نظامما

نیذذاز هذذای حزبیبذذاتکاننذذد از احذذزاب و سیاسذذ نیذذا

پرمازم و احزاب باشند سیاس  به رایک  قدرت ما

برای پیذروزی مر انتخابذات و    مر رانک  این رایک 

به مس  اورم  قدرت حککمتا قرار مارند مر میذدگاه  

ضدّ حزبا باور بر ا  اس  ره احزاب منااء رایک  

هستند؛ با وجکماین، از انجا ره هنکز به شکل  و تارقه

مقیق بر سر بمتذرین روش بذرای انجذام امکر،تکافذق و     

ه هذای حزبیبذ  اجیاع لکرت نگرفته اسذ ؛ لذیا نظذام   

هذای  عنکا  سازورار یذا رذارگزارا  ممذم بذا رذاروی ه     

هذا، ضذروری و   نیایندگا و تلطیف منذاف  و خکاسذته  

 گریزناپییر هستند 

سؤال پژوهش: مهمترری  علرل ناکرامی و نهادینره     

 اند؟ نشدن تحزب در ایران  در سده اخیر چه بوده

های پرژوهش:در چرارچوب رویكررد چنرد     فرضیه

 ای  ارتباط عبارتند از: سطحی، مهمتری  دالیل در

سازمانی،گرایش  -در سطح تحلیل عملكردی .5

جدی احزاب به سمت جامعه سیاسی قدرت بنیاد و 

مردنی و   -گیرری جردی از اصرول اخالقری    فاصله

کرراری، مصررالح جمعرری، پنهانكرراری و سیاسرری  

گریز،مرردیریت هررای ریرنهادمنررد و قررانون رقابررت

حزبی،  فردساالرانه و ریرمشارکتی حزبی، انشعابات

هرا وعردم   ضعف شدید در برقراری ارتباط با تروده 

 -اهتمررام احررزاب برره ومرروزش و تربیررت سیاسرری

. در سررطح تحلیررل فرهن رری و 8اجتمرراعی مررردم 

هررای شرردید ایرردکولوژی  و اجتمرراعی:  تعررار 

ای بی  احزاب، فقر فرهن ری و سرطح پرایی     وموزه

. در 2هرا  وگاهی سیاسی و اجتماعی در بری  تروده  

یل سیاسی: سراخت اقتردارگرای قردرت    سطح تحل

ها و تحكیم ون بره دلیرل سراخت    سیاسییا حكومت

. در سطح تحلیل عوامرل خرارجی،   4رانتی اقتصاد 

افكنانه و های تفرقهتوان به نقش وفرینی و دخالتمی

 های خارجی اشاره کرد.منفی قدرت

هذا  یذا مالیذل مر ارتبذاط بذا نارذاما       از انجا ره ریاه

  مر سده اخیذر، از اشذتراو و اسذتیرار    تحزب مر ایرا

قابل تکجما برخکرمار بکمه اس ، لیا واراوی موبذاره  

مکضکع ناراما و نمامینه ناد  تحزب سالم مر ایذرا   

بذر  « نماممنذدی »با رویکرم نظری هانتینگتک  با عنذکا   

افزایذد  هذدم ممذم مر ایذن     اهیی  ایذن نکشذتار مذا   

یکذرم تحلیلذا   نکشتار، بازخکانا ناراما تحزب بذا رو 

 ند سطحا ) ره مر فرضیه تحقیق امده( و با تیررذز  

بر  ار کب نظری نماممندی اس   گر ه مر ارتبذاط  

بذذا مکضذذکع نارذذاما تحذذزب مر ایذذرا ، مقذذاالت قابذذل 

تکجما وجکم مارم؛ اما انجام این نکشتار به ملیل عذدم  

جامعیذذ  ارذذار نکشذذتاری مکجذذکم و نیذذز تحلیذذل ایذذن 

کذذرم نظذذری نماممنذذدی  مکضذذکع مر  ذذار کب روی 

هانتینگتک  و پیکستار زمانا مکضذکع مذکرم بحذا بذا     

عنای  به اشتراو قابل تکجه مر علل ا  مر سده اخیر، 

از ضذذرورت قابذذل تذذکجما برخذذکرمار بذذکم  روش    

پ وه : مر این نکشتار، روش تحقیذق از نذکع تبیذین    

علّا جامعه شناختا و تاریخا اس   منظکر ا  اسذ   

ر وابسته؛ یعنذا نارذاما تحذزب مر    ره مکضکع یا متغی

بسذذتر زمذذانا مرازمذذدت و تذذاریخا جامعذذه ایذذرا  بذذا 

گرمم؛ لذیا  پیکستار تاریخا قرار مامه شده و تحلیل ما

اوری تکا  ایجام ررم  روش جی گسس  تاریخا نیا

ای با تیررز بذر منذاب  مسذ     اطالعات از نکع رتابخانه

مسذتند بذه   او  یا مناب  معتبر تذاریخا بمذره گرفتذه و    

 های معتبر تاریخا و اسنام اس  مامه
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 پیشینه پژوهش  

در ارتبرراط بررا موضرروق تحقیررت،  مقرراالت و منرراب  

درخورتوجهی وجود دارد که بررای وروالنی نشردن    

. 5گردد.سطور ای  نوشتار، به مهمتری  ونها اشاره می

علل ناپایداری احزاب »کتاب حسی  تبریزنیا با عنوان 

کز بر دوره مشرووه و پهلوی بردون  با تمر« در ایران

. 8چارچوب نظری اسرتفاده شرده در ایر  تحقیرت      

علل ناکارامدی » کتاب بهرام اخوان کاظمی با عنوان 

با تفاوت در چارچوب نظری مورد « احزاب در ایران

. مقالره حسری  قردرتی و    2استفاده در ای  نوشرتار   

تبیرری  کژکررارکردی و ناکررامی »ن ارنرده بررا عنرروان  

فصرررلنامه در « رکت حزبررری در مشررررووهمشرررا

برا   5209در سرال   های سیاسی و بی  المللیرهیافت

تمرکز بر دوره مشرووه و عدم تسری بحث بره دوره  

احررزاب » . منصرروره اتحادیرره  در کترراب 4حاضررر  

که برا گسرتره زمرانی ایر      « سیاسی در مجلس سوم

نوشتار متفاوت است و مقاالتی از ای  دست کره بره   

شده از پرداخت  بره همره ونهرا خرودداری     دلیل یاد 

 گردد.می

 

 گفتار نخست( چارچوب نظری اجمالی

قضاوت و ارزیابا مر ارتباط با احزاب سیاسا نبایذد  

های ظاهری و شکلا احزاب محدوم شذکم  به وی گا

لیا باید به میذزا  تحقذق رارررمهذای واقعذا حذزب      

تکجه ررم  عدو  از  نذین رارررمهذا و اسذتیرار ا     

تکاند نق  ممیا مر حزب گریذزی ماشذته باشذد      ما

ممیتذذرین رارررمهذذای بایسذذته و ضذذروری احذذزاب  

 سیاسا عبارتند از:

  رارررم نیایندگا یا پل ارتباطا بین مرمم و حککم  6

برای تجیی  و بیذا   « بانا  جامعه مدنامروازه» به مثابه 

  رارررم نظارتا بر حککمذ   9عالیق، مطالبات و مناف ؛

سازییا جیب نخبگا  و   رارررم نخبه1گزارا  ا ؛ و رار

  رارررم تاکیل حککم  به تنمایییا از طریق 9سرامدا ؛

  رارررم تدوین و تأریرگیاری بر تصذیییات و  5ائتالم؛

  اجتیذذذاعا رذذذرم  یذذذا 1هذذذای حککمذذذ ؛سیاسذذذ 

پذییری سیاسذا و تربیذ  سیاسذا شذمروندا  و      جامعه

  2اجتیاعا؛ -اساهای سی  بسیج و اشاعه اگاها7اعضا؛

   جذذیب و 2بخاذذا بذذه جامعذذه و شذذمروندا ؛انسذذجام

   گسترش فرهنذ  ماذاررتا   68تربی  رهبرا  سیاسا؛

مام  بذه     شذکل 66و باورهای ممکرراتیذک مر جامعذه؛  

اعتراضات و  افکار عیکما مر مکضکعات و ماذکالت  

 ( 15-6157:97( )موورژه، Norris, 2005:3خاص )

مند مر خأل شکل و حزبا قاعدهرفتار مااررتا انجینا 

گیرم، بلکه بسترهای اجتیاعا، فرهنگذا و سیاسذا   نیا

طلبذذد  یکذذا از ممیتذذرین ایذذن بسذذترها، مسذذاعد را مذذا

گسذذترش فرهنذذ  سیاسذذا ماذذاررتا و تعمذذد عیلذذا  

ارثریتا از شذمروندا  و نخبگذا  بذه باورهذا و الذک       

الیعارم علکم اجتیذاعا  ةارزشا مرتبا با ا  اس  مایر

ای از مجیکعذه » رنذد:  یکا ا  را  نذین تعریذف مذا   امر

هذا، عقایذد و احساسذات اسذ  رذه بذه فراینذذد       نگذرش 

های زیربنذایا و  بخاد و فرل سیاسا، نظم و معنا ما

قکاعذذد حذذارم بذذر رفتذذار سیاسذذا مر نظذذام سیاسذذا را  

 ( Stills, 1972:218«) ماخص ما رند 

هذای نظذری مر ارتبذاط بذا تحذزب، نظریذه       یکا از بحذا 

هذای اجتیذاعا بذه    های اجتیذاعا اسذ   شذکام   شکام

تعارضات طبقاتا، جنسیتا، نسلا، مکانا)شمر و روسذتا(،  

شذکند رذه   سن  و تجدم، قکمیتا، زبانا و غیره گاتذه مذا  

هذذا و پیرامذک  انمذا نیروهذذای اجتیذاعا، احذذزاب، انجیذن    

شکند و بذه رقابذ  و   اجتیاعا فعا  ما_های سیاساگروه

هذا بذه   مازند  مر حال  رلا، شکامپرماارر  سیاسا ما

بذذه « هذذای منقطذذ شذذکام»شذذکند: مو مسذذته تقسذذیم مذذا

تعارضات و اختالفات نیروهای اجتیاعا مر ابعام مختلذف  

شکم ره ضین ماشذتن اخذتالم، از برخذا زوایذا،     گاته ما
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مارای نقاط اشتراو باشذند  ایذن نقذاط اتصذا  و ماذترو      

هذا و عذدم   گذروه تکانند به هیکاری و تعامل احذزاب و  ما

قطبذذا شذذد  فضذذای سیاسذذا انجامنذذد؛حا  انکذذه مر     

های مترارم، عدم نقاط اتصا  ماترو بین بازیگرا  شکام

اجتیذاعا و  -شد  فضای سیاساحزبا و گروها به قطبا

 ,Zielinski(انجامذذدروابذذا سذذتیزی بذذین انمذذا مذذا   

(، مر  نینکضعیتا، زمینذه بذرای هیگرایذا،    (2002:194

امیز فراهم نخکاهد بذکم و رفتذار   الی تساهل و رقاب  مس

ای انما نسذب  بذه طذرم مقابذل     رناگرا  و گاتیا  رسانه

خصیانه خکاهد بکم  یکا از ملزومات نظری مر ارتباط بذا  

تحزب سالم، رعای  سازورارهای نماممندی مر ماذارر   

حزبا اس   از مید هانتینگتک  نماممندی، فراگذرمی اسذ    

عیل بذا ا ، ارزش و ربذات مذا    های ها و شیکهره سازما 

پذییری،  یابند  سطح نماممندی هر نظام سیاسذا بذا انطبذاق   

پینیدگا، استقال  و انسذجام نمامهذا و شذیکه عیذل انمذا      

(  مر عرله نمامهذای  99: 6175مربکط اس  )هانتینگتک ، 

مدنا،نماممندی مستلزم انطباق نمامهذای مذدنا و سیاسذا    

عا جامعه، انسذجام زیذر   با نیازها و شرایا محیطا و اجتیا

های انما مر راستای هذدم یذا اهذدام ماذترو،     مجیکعه

اسذذتقال  انمذذا از حککمذذ  و تکجذذه بذذه قذذانک  و مصذذالح 

های سیاسذا و رقذابتا اسذ   ماذارر      جیعا مر پکی 

هذذای برابذذر بذذرای هیذذه نماممنذذد مسذذتلزم وجذذکم فرلذذ 

بازیگرا  عرله جامعه مدنا و لزوم رعای  قکاعذد بذازی   

تیک هم مر ماخل خذکم نمامهذای مذدنا و هذم مر     ممکررا

تعامل با حککم  و نیز با سایر نمامهای مذدنا اسذ   بذه    

عقیده وی، عذدم نماممنذدی حککمذ  و نمامهذای مذدنا،      

ربذاتا سیاسذا مر راذکرهای    عامل اللا خاکن  و بذا 

: 6175تکسعه نیافته و مر حذا  گذیار اسذ  )هذانتینگتک ،     

  Civil« جامعذه مذدنا  »ح (  هانتینگتک  از مو الذطال 68

Society جامعذذذذه پروتذذذذرین» و »Praetorian  

Societyرند  مر جامعه مدنا، میزا  ماذارر   استاامه ما

های یذام  سیاسا نمامهای مدنا با نماممندی انما ) با وی گا

شذذده( تناسذذر مارم؛ حذذا  انکذذه مر جامعذذه پروتذذرین،    

ضذذابطه و ماذذارر  سیاسذذا نمامهذذای مذذدنا، بسذذیار بذذا

ربذاتا جامعذه خکاهذد    نماممنذد اسذ  و نتیجذه ا  بذا    رغی

(  منظذذذکر از جامعذذذه 662-662: 6175بکم)هذذذانتینگتک ، 

ای شد  سیاسذ   زمه و تکمهپروترین، یک جامعه سیاس 

یکذا   منذد اسذ    مر غیاب نمامهای مدنا نیرومند و قاعده

میگر از ملزومات بسیار ممذم بذرای تحذزب سذالم، تعمذد      

جامعذه مذدنا سذالم؛یعنا رقذابتا      عیلا احزاب به الک 

منذد مر رنذار تعمذد بذه مصذالح جیعذا و پرهیذز از        قاعده

غلتید  به جامعذه سیاسذا قذدرت محذکر اسذ   گذکرم        

وای ، جامعه سیاسا را عرله رقاب  برای رسر قذدرت  

سیاسا به عنکا  هدم مستقیم تعریف ما رند؛ مر مقابذل،  

ایل جامعذذه مذذدنا را عرلذذه اخذذالق، قانکنینذذدی و فضذذ 

اجتیذذایا، حذذکزه ازامی و اسذذتقال  مر مقابذذل سذذررکب،  

مسذذتا، حذذکزه  گرایذذا مر مقابذذل یذذک  حذذکزه رثذذرت 

خذذکمانگیختگا مر مقابذذل مسذذتکاری و حذذکزه پذذارا و   

 ,White)مانذذذد خلذذذکص مر مقابذذذل فسذذذام مذذذا  

شذذد   جامعذذه سیاسذذا مر اشذذاره بذذه الذذکمه  (2004:12

یاسذ   طلبا و تأریر فاسد رننذده س نمامهای مدنا به قدرت

  (Edwards, 2004: 26)رومو قدرت بر انما به رار ما

نگارنده بر این نظر اس  ره نگاه ما به نمامهای مدنا نبایذد  

به لکرت پیاینا و با استنام به اهدام اعالما انما باشذد،  

بینانذه، عینذا، عیلکذرمی و    بلکه باید عیدتا نگذاها واقذ   

از اهذدام  پسینا باشد؛  منظکر انکه اگذر نمامهذای مذدنا    

های اعضا، قانکنیندی و اخذالق فالذله   اعالما و خکاسته

بگیرند، مر واق ، از جامعه مدنا فالله گرفته و بذه سذی    

انذد   جامعه سیاسا با محکری  قدرت طلبا حرر  رذرمه 

های جامعه بذه ظذاهر مذدنا؛ امذا مر عیذل عیذدتا       وی گا

ماذذارر  غیرفراگیذذر و محذذروم  -6غیرمذدنا عبارتنذذد از:  

هذا از ایذن فراینذد )اسذتیالی     ها و برخا گروهی اقلی ساز

انذدازی مولذ  و مقامذات    مسذ   -9ارثری  بر اقلیذ  (؛  

حککمتا به جامعه مدنا و جلکگیری از استقال  نمامهذای  
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عدم تساهل نمامهای مذدنا و تجذاوز انمذا بذه      -1مدنا؛  

گیذری جذدی   فالذله  -9های میگذر؛  حقکق و مناف  گروه

اعضای انما از اخالق مذدنا، قانکنینذدی   نمامهای مدنا و 

مول  ضعیف و تسذخیر ا  تکسذا    -5و فضایل اخالقا؛ 

ارامه معطکم به قذدرت سیاسذا مر    -1های خاص؛  گروه

ها و نمامهای مدنا و گسترش فسذام و زموبنذد بذین    گروه

پذییری مذدنا   عدم مسذثولی  -7انما و مقامات حککمتا؛ 

هذای  ا و خکاسذته ها و عذدم انعکذاو واقعذا نقذده    رسانه

شد  گاتگکها مر حکزه عیذکما از  خارج -2واقعا مرمم؛ 

هذذذذای قذذذذانکنا، برابذذذذری و منطذذذذق     ذذذذار کب

  (Whithead, 2004: 31-34)متقاعدسازی

 

شناختی و تاریخی پیرامرون  گفتار دوم( تحلیل جامعه

 گریزی در ایرانحزب

شذذکم مر  ذذار کب  مر ایذذن قسذذی  رکشذذ  مذذا   

طح تحلیل یامشذده، مکضذکع   های اللییا  مار سفرضیه

حزب گریزیک ناراما تحزب مر ایرا  بررسا و تحلیذل  

 گرمم:

گیرری از اصرول   ولبی احرزاب و فاصرله  قدرت .5

 اخالقی و مدنی
 

یکا از مکان  جذدی تحذزب سذالم مر ایذرا  مر سذده      

نظرانذه  طلبذا تنذ   زمگا شدید و قذدرت اخیر، سیاس 

اسذا  هذای سی حارم بر انماس   قاعده حارم بر پذکی  

یذا حالذل جیذ     « باخذ   -برم» حزبا مر ایرا ، غالبا 

لاری بکمه اس  تا قاعده هیکذاری جکیانذه و رقابذ     

مسالی  امیز  احزاب سیاسا مر ایرا  مر پکی  رقاب  

قاعذده  »حزبا، از ممیتذرین قاعذده ممکرراسذا؛ یعنذا     

رعایذذ  قکاعذذد بذذازی  » و « وحذذدت مر عذذین رثذذرت 

نظذکر ا  رذه عنالذر    انذد؛ م سرپینا ررمه« ممکرراتیک

وحدت بخ  و خطکط قرمز هینک : مصالح جیعذا،  

وحدت ملا، امنی  عیذکما و حقذکق گذروه مقابذل را     

انذد   نظرانه و قذدرت بنیذامخکم رذرمه   قربانا مناف  تن 

مند، شذاام  ممکرراسا مستلزم پکی  های رقابتا قاعده

پییری مدنا اس ؛ مر حالا رذه مر ایذرا ،   و مسثولی 

انذد  رقابذ    دا  مکرم تکجه احزاب نبکمهاین الک   ن

های ضروری تحزب و احزاب برای قدرت جزو وی گا

اس ؛ اما این رقاب  باید مسثوالنه، متعمدانذه، تکلیذف   

مند مر قبا  مصالح جیعا و امیز و قاعدهبنیام، مسالی 

 ها و احزاب رقیر باشد   حقکق گروه

رتباط با احزاب سیاسا مر ایرا  مر یک سده اخیر، مر ا

مند ررم  رفتار خکم  ذه بذر طبذق وی گذا هذای      قاعده

شذذکلا )ماننذذد فعالیذذ  مسذذتیر، تاذذکیالت مذذنظم و   

عضذذکگیری( و   ذذه مر پایبنذذدی عیلذذا بذذه الذذک     

ممکرراتیذذذک رقابذذذ  حزبذذذا، تذذذالش و رغبذذذ     

انذد  احذزاب عیذدتا بذه تعریذف      مرخکرتکجما نداشته

ز جغرافیای ماترو فعالی  حزبا بر مبنای خطکط قرمذ 

اند مر مانیاسذ  هیذه   تکجه بکمهتکجه یا رمیام شده با

احذذزاب سیاسذذا ایذذرا  بذذر الذذک  اخالقذذا، مذذدنا و  

قانکنینذذدی تأریذذد و لذذحه گیاشذذته شذذده اسذذ ؛ بذذا  

وجکماین، مر عیل بین الک  اعالما و اننذه مر عیذل   

رخ مامه اس ، فالذله و گسسذ  هذای قابذل تکجذه و      

یذرا  ناذا  از   ژرفا بکمه اس  تاریخ یک سذده اخیذر ا  

تکجذذه انحصذذار طلبا،سذذرپینا از قکاعذذد    یرگیقابذذل

ممکرراتیذذک،  پنمانکذذاری سیاسذذا و عذذدم پاسذذخگکیا 

 احزاب بکمه اس   

مورا  های فضای باز سیاسا مر ایرا ،هینک :مر لحظه

 6198ماروطه، موره فترت سیاسا مر حدّ فالذل بذین   

هذای نخسذتین پذز از پیذروزی انقذالب      ، سا 6119تا 

رقاب  احذزاب و گذروه    6171ما و پز از خرمام اسال

نظرانذه و  های سیاسا مر ایرا  عیدتا  به لکرت تنذ  

خذکاها بیاذتر از قذدرت    طلبانه بکمه اس   سممقدرت

سیاسا، محرو ممیا برای پیدای   نین فضایا بذکمه  

اس  و به تب  ا ، احزاب مر نزم عیکم مرمم، عیدتا بذه  



 6121زمستا (،99)پیاپا  مارم، شیارة شاممورة جدید، سا   سا  پنجاهم، های تاریخا،پ وه  /92

 

و رقابذ  بذرای قذدرت    مثابه جکیندگا  مائیا قذدرت  

اند از انجا ره فضای انحصذارطلبا و قذدرت   تلقا شده

گریزی طلبا مورا  ماروطه بر پیدای  بدبینا و حزب

هذذای تذذاریخا تأریرگیاشذذته  مر ا  موره و سذذایر موره

اس ؛ لیا بمتر اس  مصامیقیبه ذرذر اجیذالا مصذامیق    

مر عصذر ماذروطه مر غیذذاب   تذاریخا پرماختذه شذکم     

هذا پیرامذک    ا بذه معنذا واقعذا، تاذکل    احزاب سیاسذ 

طلبذا و  ، خاذکن  ها شکل گرفتند و پنمانکذاری انجین

های تنذدرو  انجینعیلیبرای قاعده  طلبا به مثابهقدرت

رذرم، هذر رذز    د  هر رز اسلحه ماش ، اخاذی مذا ش

تلقذا  قدرت بیاذتری مر بذدگکیا ماشذ ، ازامیخذکاه     

قذا  مسذتبد تل  ،گا و اگر به مصلح   یزی ما شدما

اممیذ  مر ایذن خصذکص     (21 :6121شذد)ابامیا ،  ما

فرقه ممکررات،  اماب پارلیانا؛ یعنا »نکیسد:  نین ما

گیاشذ  و حتذا از تذرور    قاعده ارثری  را زیر پذا مذا  

اسذذتاامه مذذا رذذرم؛ از تذذرور نذذه مر جمذذ  انقالبذذا و  

برانداختن مشینا  حککمذ  ملذا ماذروطه، بلکذه بذه      

مخذالف و مر جمذ     منظکر نابکم ررم  عنالذر حذزب  

 (72: 6159)اممی ، « تیایالت فرمی بکم 

مر هر گکشه تمرا  و راکر، انجینذا ایجذام شذد  هذر     

نظذری  انجین طبق مصالح سیاسا و باور خکم بذا تنذ   

گاذ ،  رذرم، هذر رذز بیاذتر ناسذزا مذا      تیام عیل ما

(   مر 72: 6121شذد)ابامیا ، تر تلقا مذا ماروطه خکاه

هذا مشذنام   روطه، انجیذن هیا  روزهذای نخسذتین ماذ   

گذذکیا، فحذذ  و ناسذذزا گذذکیا را بذذه اعضذذای خذذکم   

امکزشذذدامه و هیذذاهک و شذذارالتا  بذذازی را بذذه اوج     

رساندند؛ مر این بستر، فضذایا بذرای اخذالق مذدنا و     

رعای  قانک  باقا نیانذد و حارییذ  ملذ  بذه جنذاح      

گرایا و رامیکالیسم سیاسا شدید معطکم بذه قذدرت   

گاتذه رسذروی:هر رذز هر ذه      طلبا تنز  یافذ   بذه  

ایستام، ررم و از پرمه مری هم باز نیابدگکیا بیاتر ما

ایذذذذن را ناذذذذانه ازامی خذذذذکاها خذذذذکم مذذذذا    

ماذذذا بسذذذیاری از   ( 6126:919پنداش )رسذذذروی،

هذا و مو حذزب ممذکررات و اعتذدالیک ، هیانذا      انجین

مسذذلحانه، سذذرّی و تکذذروی سیاسذذا بذذکم  انجیذذن     

نجیذن بذرامرا  مروازه   اذربایجا ، انجیذن مظاذری و ا  

های مسلحانه بکمند  به گاتذه  قزوین نیز از جیله انجین

هذذذا و مار الذذذلا انجیذذذنممذذذدی ملکذذذزامه، میذذذدا 

طلبذذا و ترورهذذا، روشذذناکرا  عضذذک رییتذذه خاذذکن 

انقالبا بکمند، گر ه مر اقلی  بکمند؛ ولذا حذکامو و   

 ,Abrahamianررمنذذد ) ترورهذذا را هذذدای  مذذا 

ات تقا زامه مر خاطرات خذکم مر  (؛ اعتراف 1982:78

مر ایذن شذکا نیسذ  رذه     » این زمینه شذنیدنا اسذ :   

تندروی ررمیم     مجاهدین }به بمانه جی  اوری پذک   

برای مول  سپمدار تنکابنا{ هم از مرمم این و ا  پک  

گرفتنذذد  سذذپمدار تنکذذابنا از تذذه م  راضذذا نبذذکم؛ مذذا

از رنتر  خکاس  جلکگیری رند ره میکن نبکم، انما ما

 (6178:127ساری،«)خارج شده بکمند 

فضای باز سیاسا پذز از سذقکط رضاشذاه از شذمریکر     

نیز میلک از مصامیق میگذری از قذدرت    6119تا  6198

گیری احزاب گریزی و فاللهطلبا، انحصارطلبا، قانک 

هذذای سیاسذذا از اخذذالق مذذدنا و الذذک      و گذذروه

حککم   ممکرراتیک بکم  مر این مقط  تاریخا، سقکط

سیاسذا و   هذای اقتدارگرای رضاشاه بذه ظمذکر جریذا    

گاتیانا گکناگک  و احزاب و تاکالت وابسته بذه انمذا   

منذد ممکرراتیذک   منجر شد  مر این فضا، رقابذ  قاعذده  

جای خکم را به سیاس  هذای سذتیزی و حذیفا مام مر    

این مقط ، احزاب متعلق به طیذف هذای مختلذف ملذا     

 -سیاسذا  فضذای میهبا، گرا، مس  راسذتا،  پگذرا و  

اجتیاعا جامعه را به شدت با ربات ررمند؛ به طذکری  

سا ، هاده رابینه عذک  شذد     69ره مر مدت ریتر از 

این مسأله تا حدّ زیامی نتیجه بحرا  ممکرراسذا لذرزا    

طلذر و وابسذته بذه مو    مند، قذدرت و تحزب غیر قاعده

قدرت استعیاری روو و انگلیز بکم  هیذین فضذا مر   



   54 /میالمی تارنک ( 6282ق و 6192ش/  6925تحلیل جامعه شناختا نمامینه ناد  و ناراما تحزب مر ایراندر سده اخیر ) از 

 

سا  هذای پذز از پیذروزی انقذالب اسذالما مر       مقط 

شکل شدیدتر ا  به وجکم امد  ماا بیاذتر احذزاب و   

گروه های سیاسا از جیله فذدائیا  خلذق و مجاهذدین    

گیاری و خلق هیانا قانک  گریزی، ترور مسلحانه، بیر

امیز میگر بکم  فضاییام شده بذه شذدت   اشکا  خاکن 

ی ه متأرر از تالش تح  تأریر تعار  ایدئکلکژیک؛ به و

برای رسر قدرت سیاسا بکم  بنابراین، جامعذه مذدنا   

اخالق بنیام و ممکرراتیک به محاق فرامکشا سپرمه شد 

تذر شذد  وقذکع جنذ      بنیام فربهو جامعه سیاسا قدرت

تحییلا و اولکی  نکسازی و تکسعه اقتصذامی بذه ایذن    

البته تا حدی  6171فضا پایا  مام  فضای پز از خرمام 

تکجذه جامعذه سیاسذا قذدرت      کای  از  یرگا قابلح

حزبذا بذر جامعذه مذدنا      -بنیام و تاکق مناف  جنذاحا 

اخالقا و ممکرراتیک ماشذ   ممیتذرین ناذانگا  ایذن     

مقط  تاریخا عبارت بکمند از: عیلکذرم غیرمتسذاهل و   

ناپییر احزاب مو طیف اللا جامعه نسذب  بذه   انعطام

قا بذین تاذکالت   یکدیگر، عدم گاتگکهای ارام و منط

های شدید و عیدتا بزرگنیایا شده سیاسا و اتمام زنا

 هذا و ناذریات وابسذته    انما به یکدیگر از طریق رسذانه 

جن  بذر سذر قذدرت تنمذا بذه روابذا بذین احذزاب و         

تاکالت سیاسا محدوم نبکم؛ بلکه مر تاریخ یک سذده  

اخیر به وفکر جنذ  قذدرت مرو  حزبذا بذر احذزاب      

گرایذذا، ن امذذر ناشذذا از مطلذذق حذذارم بذذکمه اسذذ  ای 

طلبا رهبرا ، گرمانندگا  احزاب، ضعف شذدید  قدرت

اخالق جیعا و  یرگا فرمگرایذا مناذا و شذدید بذر     

احذذزاب بذذکمه اسذذ   ایذذن مکضذذکع نیذذز بذذر بذذدبینا و 

گریزی مرمم تأریر ماشته اس   به تأریر از اینسذن   حزب

غلا، اناعابات مکرر حزبا مر تاریخ تحزب ایذرا  رخ  

تکا  به اناعاب حذزب ملذ    مه اس ؛ برای مثا ، ماما

ایذذرا  از پذذا  ایرانیسذذ  هذذا، نیذذروی سذذکم از حذذزب  

زحیتکاا ، فذدائیا  خلذق از حذزب تذکمه، مجاهذدین      

خلق از نمض  ازامی، اناعابات و ائتالم هذای لذرزا    

 مر جبمه ملا و مانند ا  اشاره ررم 

طلبذذا، انحصذذارطلبا،  مر مجیذذکع، اسذذتیرار قذذدرت  

گریذزی و رفتارهذای غیرمذدنا از ایذن مسذ  مر      ک قان

تاریخ یذک سذده اخیذر،از یذک سذک بذه بذا اعتیذامی،         

گریزی مرمم ایرا  منجر شذده اسذ     تااوتا و حزببا

از سکی میگر، فرهن  عیذکما و سیاسذا مذرمم را بذه     

گریذزی و  اعتیامی، قانک سی  انزوا گرایا، بدبینا، با

 ند امصامیقا از این مس ، سکق مامه

مر این قسی  جا مارم ره به نتایج تعدامی از مطالعذات  

پییایاذذا انجذذام شذذده مر خصذذکص نگذذرش مذذرمم بذذه 

احزاب سیاسا پرماخته شکم   اشرم السامات فاضلا و 

بررسا نگذرش مذرمم   » ای با عنکا  هیکاران  مر مقاله

های با استاامه از مامه« نسب  به احزاب سیاسا مر ایرا 

ده تکسا مررز تحقیقات لدا و سذییا   پییایاا انجام ش

ناذر مر تمذرا  بذه نتذایج ذیذل       65172با حجذم نیکنذه   

از پاسخگکیا  بر این نظر بکمند رذه   1/51( 6رسند: ما

احزاب تنمذا مر پذا تحقذق منذاف  گروهذا و جنذاحا       

اعتیذامی بذی  از نصذف    هستند  این رقم حارا از بذا 

ز ا 1/12(  9پاسذذخگکیا  بذذه عیلکذذرم احذذزاب اسذذ ؛ 

پاسذذخگکیا  معتقذذد بکمنذذد رذذه احذذزاب هذذی  فایذذده و 

مرلذذد،  51(  1عیلکذذرم مثبتذذا بذذرای مذذرمم ندارنذذد؛  

مانستند؛ حا  انکه احزاب را باعا ماارر  سیاسا ما

نزمیک به نصف افرام  ندا  اعتقامی بذه ایذن مکضذکع    

مرلد از پاسخگکیا  احزاب سیاسذا را   51( 9ندشتند؛ 

  1/55( 5مانسذتند؛   باعا افذزای  اگذاها سیاسذا مذا    

معتقد بکمه ره احزاب برای رنتر  مول  مذثرر هسذتند؛   

معتقد بکمند ره حیای  حککم  باعا رشذد   5/11( 1

مرلد معتقد بکمند ره  11( بی  از 7احزاب ما شکم؛  

های های سیاسا تکجه اندرا به خکاستهاحزاب و گروه

از پاسذخگکیا  معتقذد بکمنذد رذه      2/71( 2مرمم مارند؛ 
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تکانذد مر رشذد   مذا  -اگر تحقذق یابذد   –یلکرم مثب  ع

 ( 6122احزاب مثرر باشد )فاضلا و میگرا ، 

تکسذا سذازما  ملذا    شده ر یک بررسا تجربا انجامم

مر مکرم مالیل ماارر  پذایین جکانذا ، نتذایج    جکانا  

مرلذد بذه خذاطر عذدم      26ذیل به مس  امذده اسذ :   

مرلد بذه   57ولی ، ثاعتیام به جکانا  مر واگیاری مس

مرلذد بذه    57های سیاسذا،  خاطر هزینه باالی فعالی 

والذدین مر مسذائل سیاسذا و     هذای ملیل تبعی  از نظر

مرلذد بذه خذاطر عذدم      75راری ناشذا از ا ،  محافظه

مرلذد بذه    18های سیاسذا و  اعتیام به احزاب و گروه

بذه   ، تذا حذدی  البتذه [خاطر عدم عالقه به مسائل سیاسا

 وملیذذل عذذدم لذذداق  بذذازیگرا  حزبذذا و گروهذذا   

-ا بذه خکاسذته  حککمت نسبتا پایین نمامهایپاسخگکیا 

  (7 :6129سازما  ملا جکانا ، )] های گکناگک  انا  

 

گرایی حاکم بر احزاب و فقدان حمایرت و  نخبه .8

 اقبال عمومی

قمرمذذا  پذذروری و رذذی  شخصذذی  پرسذذتا،یکا از 

اسا و اجتیاعا ایذرا   های تاریخ سیممیترین وی گا

بکمه اس   تاریخ بی  از یک سده ایرا  نیز حارا از 

ارتباط بسیار ضذعیف روشذناکرا  و گرماننذدگا  یذا     

گرایانه بکم  هاس   نخبهرهبرا  اللا احزاب با تکمه

هذا بذا رهبذرا  احذزاب،     احزاب به شکام بذین تذکمه  

ها نسب  به احزاب و مر بیگانگا و عدم اعتیام تکمه

ی  عدم هیراها و ماارر  با انذا  منجذر شذده    نما

اس   مر هیین راستا باید خاطر ناا  ررم ره احزاب 

سیاسا مر ایرا  عیدتا قائم به شخص بکمهیا هکی  

گرفتنذد، نذه از   خکم را عیدتا از شخص مثسذز مذا  

شخصذذی  حقذذکقا و گروهییذذا حزبذذا؛ لذذیا احذذزاب 

سیاسا مر ایرا  عیذدتااز پاذتکانه حیایذ  عیذکما     

اند  الک  ساتن بر این نظر اسذ  رذه   رخکرمار نبکمهب

احزاب سیاسا وابسته و قذائم بذه شذخص مر ایذرا      

های عییق اجتیاعا و ایدئکلکژی منسذجم  فاقد ریاه

بذذکمه و مأمکریذذ  انمذذا معیذذکال از حلقذذه یذذا محاذذل 

خکمشذذا  رذذه از افذذرام روشذذناکر و سیاسذذتیدارا    

امنامه این رف   مرشد، فراتر نیاای تاکیل ماحرفه

ررم و فاقد رویذه رابذ  بذکم )    احزاب غالبا تغییر ما

( احزاب سیاسا مر گیشته 917-912: 6176تبریزنیا، 

فرمایاا بکمه و با هدای  یذا   -یا  مر قالر مستکری

مرخکاس  حککم  تکسا یذک فذرم  یذا مر جمذ      

 تحقق مناف  یک یا  ند فرم اللا تاکیل ما شدند 

گذذرا احذذزاب شذذخص برخذذا از ممیتذذرین مصذذامیق

حزب زحیتکاذا   عبارتند از: حزب ممکررات قکام، 
هذای  ،حزب مل  ایرا  فروهذر، پذا  ایرانیسذ    بقایا

پکر، حزب هیراها  فاتح، حزب ملیک  اقبذا ،  پزشک

حزب مرمم اسداهلل علم، حزب عدال  مشتا، حذزب  

پیکار حسین عالء و غیره  اگر  ه تعدامی از احزاب 

د؛ ولذا عیذدتا خصذل     رامال شخص محذکر نبکمنذ  

گرا ماشتند  این وی گذا  ذه مر مذکرم احذزاب     نخبه

ماروطه و موره پملذکی و  ذه مر ارتبذاط بذا عصذر      

گذرا  رنذد  نخبذه  حاضرتا حد قابل تکجما لذدق مذا  

بکم  احزاب مر ایرا  باعا شذده اسذ  رذه از یذک     

سک،  ندا  تذکجما بذه عضذکگیری اعضذای عذامی      

امکزش سیاسذا و   نداشته باشند و از سکی میگر، به

ها اجتیاعا و ارتقای اگاها سیاسا و اجتیاعا تکمه

ناذینا احذزاب و   تکجه باشند  پایتخذ  نیز عیدتا با

عدم ایجام مفاتر محلا و شمرستانا بذرای عضذکی    

نیز باعا شده اس  ره ارتبذاط یذا تعامذل مسذتیر و     

مند بین احزاب و شذمروندا  مر سذطح راذکر    قاعده

از یک سک  هاامی و نااگاها تکمهسکبابرقرار ناکم  

ک عذدم تذالش   حزبیذ و برج عاج ناینا روشذناکرا   

ها از سکی میگذر،  جدی انما برای هیراه سازی تکمه

ها و روشذناکرا   بر گسس  و فالله جدی بین تکمه

هذذا و و پایگذذاه اجتیذذاعا ضذذعیف احذذزاب، گذذروه  



   45 /میالمی تارنک ( 6282ق و 6192ش/  6925تحلیل جامعه شناختا نمامینه ناد  و ناراما تحزب مر ایراندر سده اخیر ) از 

 

 ها مر عصذر ماذروطه بسذیار تأریرگذیار بذکم      انجین

 ، رم و بی  هنذکز حاذش شذده اسذ      نین وضعیتا

احیذذد رسذذروی نارذذاما    (672 :6122)سذذرمارنیا ، 

خذکاها را بذه عذدم تربیذ  سیاسذا      جنب  ماروطه

ها و عدم هذدای  سیاسذا و اجتیذاعا مرسذ      تکمه

جذای  »  مهذد: نسب  ما حزبا ها تکسا رهبرا تکمه

افسذذکو ا  اسذذ  رذذه بذذا ا  تکذذانا رذذه بذذه نذذام    

ه بکمند، باری مر این زمینه خکاها به مرمم مامازامی

 ، معنا مرسذ  ماذروطه    به انا ، امکزگاری ننیکمند

مجلز و قانک  را به انا  نامیانیدند و راهذا بذرای   

رکش  برای ایاا  بذاز نکرمنذد و یذک ارمذانا بذه      

ایاا  ناا  ندامند  ا  شکر ره مر مرمم پدیذد امذده   

هذای سذکممندی مربذاره زنذدگانا     اگر با اگاها ،بکم

ها تکأم گرمیذد، بذه   ها و راکرماری و این زمینهمهتک

هذایا از  زومی خامکشا نیافتا و با یذک فریبکذاری  

مالیا  و میگرا ، رینه با ماروطه و ازامی جذای ا   

را نگرفتذذا  نبذذکم   نذذین راهنیایذذانا راذذکر را از  

پیارف  بذا بمذره گرمانیذد و مر بسذیاری جاهذا بذه       

)رسذروی،    «جنب  جامه هیاهک و اشذکب  پکشذاند   

» نکیسذد:  یحیا مول  ابامی  نین ما  (916 :6126

رنند به هکش امد   نذد تذن   ازامیخکاها  تصکر ما

تکاند به زومی تأریر مر میا  یک مل  خکاب رفته ما

بیداری خکم را مر تیام مل  هکیدا سازم  ایذن ملذ    

از لد نار یک نار باسکام ندارم و از معلکمات تمذا  

 ( 672-677: 6118 اس )مول  ابامی،

 

.  تعارضات شردید ایردکولوژی  حزبری و قطبری     2

 اجتماعی جامعه -کردن شدید فضای سیاسی

امیز و منعطف مر ایذرا  پذز از   فضای رقابتا مسالی 

ماروطه شکل نگرف  و مر مقذاطعا رذه  فضذای بذاز     

هذای متذرارم و   سیاسا و ممکرراسا لرزا  بکم، شذکام 

هذای  ربذاتا و تذن   بذا  ناپذییر بذه  ایدئکلکژیک انعطام

منجرشدند  این فضا نیز بر تقکی  ساخ  ناامن  سیاسا

تذکجما ماشذته   گریزیآنا  تأریر قابلذهنا مرمم و حزب

خذکاه و  موجریذا  ماذروطه  مر عصذر ماذروطه،    اس  

خکاه مر تدوین قانک  اساسا ماروطی  شذکل  ماروعه

بین این مو جریا ، عیدتا شذکام ایذدئکلکژیک   گرف   

 / بذر محذکر تعذار   سککالریسذم     رذه  رم بکم متراو 

  حککم  مینا و تعار  سن / مدرنیته شذکل گرفذ   

بذذر اسذذاو ایذذن تعذذار  بذذکم رذذه مو حذذزب سذذککالر 

گرا و غیرسذککالر اعتذدالیک    ممکررات و حزب میهر

شکل گرفتند و به شدت مر مقابل یکدیگر لف ارایذا  

 ررمند  شکام ایدئکلکژیک یام شده و حضکر انبکها از

گریذز وابسذته بذه مو جریذا      های تندرو و قانک انجین

جذذکیا و رامیکالیسذذم متخالذذم، بذذه گسذذترش سذذتیزه 

افراطیینجر شد و به تب  ا ، مر نخستین تجربه حزبذا،  

فضذای پذذرتن  و   شذکل گرفذ     گریذزی نطاذه حذزب  

هذذای متذذرارم و  جکیانذذه حالذذل از شذذکام  سذذتیزه

بذذر ایذذدئکلکژیک مر مقذذاط  بعذذدی نیذذز تکذذرار شذذد و  

مار شذد  فضذای بذدبینا نسذب  بذه احذزاب یذا        ریاه

تذا   6198هذای گریزییثرر واق  شد  مر فالله سا حزب

بذذرای مومذذین بذذار فضذذای سیاسذذا پذذرتن  و     6119

ممکرراسذذا لرزانذذا شذذکل گرفذذ  یکا از ابعذذام یذذا    

های ایدئکلکژیک های این فضا تعار  یا شکاموی گا

گذرای  اسذالم هذای  هذا بذین گاتیذا    بینایا معرره جما 

گذرای لیبذذرا   رامیکذا  فذدائیا  اسذالم، گاتیذذا  اسذالم    

گرایذذا جبمذذه ملذذا و گاتیذذا  بازرگذذا ، گاتیذذا  ملذذا

هذا و  سکسیالیستا حذزب تذکمه و سذایر گذروه     - پگرا

تاکالت سیاسا وابسته بذکم  مر ایذن مقطذ  تذاریخا،     

گرایا  رامیکا ؛ به وی ه فدائیا  اسالم با  پگرایا  اسالم

مسذلحانه   -ها مر مو جبمه فکذری و سیاسذا  و سککالر

مرگیذذر شذذدند  تذذرور رسذذروی بذذه ملیذذل حیذذالت و   

انتقامهذذای تنذذد وی نسذذب  بذذه مذذیهر و میذذن اسذذالم 

تکا  مصداق بارزی مر این زمینه اس ؛ لیا به ندرت ما
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های مبارزه فکری مثال بازرگا  مر مقابلذه بذا   به مصداق

شاره رذرم  های سککالرها و  پگرایا  احیالت و شبمه

مر مقط  زمانا پذز   ( 651-659: 6121)حسینا زامه، 

با یک بستر نسبتا متااوت گاتیانا شذاهد   6171از سا  

هایاذذدید البتذذه غیرمسذذلحانه بذذین مو گاتیذذا  تعذذار 

گرایذا بذکمیم  فضذای    طلبذا  و گاتیذا  الذک    الالح

مار جناحا با وی گا های ذیل  به ریاذه  -ناسالم حزبا

تاذاوتا  گریذزی و بذا  تذاریخا حذزب  شد  و استیرار 

ها یذا ناذانگا    عیکما به احزاب منجر شد  این وی گا

های نظریتحزب ناسالم مر مقط  رنکنا عبارتند از:تن 

جنذذاحا و ایذذدئکلکژو مر ابعذذام فکذذری، اسذذتخداما،  

هذا  های بزرگنیایا شده علیه رقیر، شایعه پرارنانقامی

غیرمنطقا علیه  های غیر قانکنا وعلیه رقیر، فضاسازی

ناپذییری و ناپاسذخگکیا احذزاب و    یکدیگر، مسثولی 

سیاسذذیدر مرو  مو جنذذاح الذذلا، نقذذد   هذذایجریذذا 

نگذری  نگرییا سذلبا ها و منااها، یک سک نگریناپییری

 رامل علیه یکدیگر 

 

 گیری از اصول نهادمندی. تندروی سیاسی و فاصله4

هنگذا  هذای فکذری و فر  ممکرراسا، فقا بین  یا شیکه

نیس ؛ ممکرراسا بی  از هر  یذزی، واقعیتذا جامعذه    

شذذناختا و بذذه مثابذذه ماذذا حکذذکمتا اسذذ  رذذه مر   

 -ها یا بسترهای گکنذاگک  فکذری و سیاسذا    ار کب

اجتیاعا و مینا ما تکاند تحقذق یابذد  ایذن نمامهذا و     

باورهای ممکرراتیک هستند ره ممکرراسا را مر جامعذه  

امهای ممکرراتیذک و  محقق ما سازند  جدی نگرفتن نم

های منتسر به منیای مذدر ، خذکم   تکجه لرم به ایده

مشذذکاری بسذذیار ممیذذا مر جمذذ  اسذذتقرار و تکسذذعه  

 ( 2: 6126ممکرراسا مر ایرا  بکمه اس  )میر سپاسا، 

گیذری  سقکط حککم  خکمرامذه قاجاریذه، بذه شذکل     

هذا  حککم  ضعیف ماروطه و تعدم بسیار زیام انجین

هذا پذی    انجامید  تعدامی از انجین های سیاساو گروه

از ماروطه شکل گرفته بکمنذد؛ ولذا پذز از ماذروطه     

هذا مر تمذرا    ای یافتند  تعدام انجیذن سابقهگسترش با

انجیذن گذزارش شذده اسذ )ابامیا ،      988تا  699بین 

(  رسروی بذر ایذن بذاور اسذ  رذه مر سذا        6121:28

کم انجین بذ  628)مومین سا  ماروطه( مر تمرا  6921

نیذک اندیاذید رذه مر یذک شذمر      » و  نین ما گکیذد:  

یکصد و هاتام انجین  ه معنا تکاند مارم؟    به جذای  

اینکذذه هیگیاذذا  یذذک انجیذذن باشذذند و انگذذاه بذذه     

هایا رکشند، هر گروها برای خکم انجینا مذا  امامگا

طذذذالبکم از  ( 512-6126:578)رسذذذروی،« سذذذاختند 

زومذذات هذذا وعذذدم مل گسذذترش بسذذیار زیذذام انجیذذن 

ممکرراسا و فعالی  حزبا؛ یعنذا نماممنذدی مر عصذر    

طمرا  ردام جانکر »نکیسد: نالد و  نین ماماروطه ما

اس  ره مر یک شذر، لذد و بیسذ  انجیذن زاییذده      

شناسم     ردام اس  من ایرا  را پنجاه سا  اس  ره ما

سازم؟ ردام میکانذه بذا   بنا، عیارت مامیکانه مر منیا با

نیاید؟ ردام مجنک  بنا را معکت به رار ما تمیه مصالح،

رنذد؟       تغییر رژیم ایرا  را خلق السذاعه حسذاب مذا   

تکانس  میلک  را بذه مسذیر پیاذرف     ردام پیغیبر ما

سری  و باورنکرمنا بیندازم ره حسین بذزاز یذا محسذن    

   ( 699: 6125)راتکزیا ، « خکاهد بکند     خیاط ما

ه عذذدم اهتیذذام جذذدی مر جامعذذه ایذذرا  عصذذر ماذذروط

ها بذرای جذیب و مرو   ها به تربی  سیاسا تکمهانجین

مااهیم سیاسا و ممکرراتیک و فقدا  تاکیالت حزبذا  

شذیار بذه تکذروی،    هذایبا نماممند برای تلطیف انجیذن 

افراطگری گروها و بیگانه شدنیرمم از انما منجر شذد   

تندروا  نه تنما عامل اللا تحریک » نکیسد: اممی  ما

اه بکمنذد؛ بلکذه مر بررنذار رذرم  عنالذر ازامیخذکاه       ش

روهذذا{ از لذذحنه سیاسذذا نیذذز  اعتذذدالا}منظکر میانذذه

(  محید مصذدق  6198:957)اممی ،« مسثولی  ماشتند 

مر خذذاطرات خذذکم  بذذه فحاشذذا مو تذذن از اعضذذای    

ها به شاه مر مسذجد سپمسذاالر اشذاره    رییسیک  انجین
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تلقذذا مذذا  هذذا را تذذأرراوررنذذدو شذذنید  ایذذن حذذرممذذا

مر موره ماذذذروطه مر غیذذذاب  ( 6129:77رند)مصذذذدق،

هذا  گسذترش   احزاب سیاسا به معنا واقعا رلیه، انجین

سابقه ای برخکرمار شذدند؛ بذرای   یافته و از ازامی عیل با

ای مثذذا ، مر تبریذذز، انجیذذن تبریذذز نذذکعا پارلیذذا  منطقذذه

تاکیل مام  این انجین بر ایذن تصذکر بذکم رذه ماذروطه      

تکاند با راکرهای پیارفته اروپذایا برابذری رنذد    اایرا  م

(  پذذز از تمذذرا ، تبریذذز بیاذذتر از  12: 6177)پیرمیگذذار، 

های میگذر رذانک  اشذکبگرا  تنذدرو بذکم  حضذکر       ایال 

اعضای فعا  سکسیا  ممذکررات هذای ارامنذه و قاقذاز مر     

ها افزوم و رار به جایا رسید رذه  تبریز بر گسترش اشکب

ید علا شاه را به خل  از سلطن  تمدیذد  انجین تبریز، مح

ررم  انجین تبریز به لکرت مستقل به شذکایات مذرمم مر   

ررم و رذاری بذه نمامهذای محلذا     ایال  خکم رسیدگا ما

حککم  ماروطه نداش ؛ حتا این انجیذن پذا را از ایذن    

فراتر نمامه و محید علا شاه را از سذلطن  خلذ   رذرم و    

ای الیا ، بل یذک، امریکذا و   این تصییم را به ساارتخانه ه

 ( 6121:997اطری  و نیز به تمذرا  مخذابره ررم)خذارابا،   

ریاس  انجین اذربایجذا  بذا حسذن تقذا زامه بذکم  ایذن       

مام رذه  انجین به اعضای خکم طکری امکزش نظذاما مذا  

فدایا انجین باشند  ممیترین رویذه انمذا، تذرور مخالاذا      

یدر عیذکاغلیطراح  ایدئکلکژیک خکم بکم  مر این انجینٍ، ح

(  لذ   651- 655: 9515 )رائذین،  و مسئک  رییته ترور بکم

تکسذذا فروغذذا، م( 6282ق ) 6192بیذذداری ایرانیذذا  مر 

وحید الیلک شیبانا، حسینقلا خا  نکاب و سذید محیذد   

لامق طباطبایا تأسیز شد و با وجذکم بیذا  و تاریذد بذر     

شذذعار برابذذری، بذذرامری و ازامی، مر عیذذل بذذر مکاضذذ    

 ( 25-29: 6121دروانه و افراطا الرار ماشذ  )ابامیذا ،  تن

مر مقاط  تاریخیدر یک سده اخیر، احزاب عالوه بذر عذدم   

منذدی و ماذارر  ریاا،فاقذد سذایر     برخکرماری از نظذام 

های مرتبا با نماممندیبکمند ره مر  ار کب نظری وی گا

ها پرماخته شد  مر حا  حاضر این وضذعی   به این وی گا

اهد هستیم  مر هیین راستا باید گا  رذه احذزاب   را نیز ش

سیاسذذا مر ایذذرا  عیذذدتا از اسذذتیرار  مر فعالیذذ  حزبذذا 

 –انذد  احذزاب مر ایذرا  عیذدتا مکسذیا     برخکرمار نبذکمه 

انتخاباتا و پایتخ  ناذین بذکمه و از پینیذدگا سذازمانا     

انذد؛حا  انکذه اسذتیرار حذزب منذکط بذه       برخکرمار نبکمه

هذای انمذا و   جامعه، انعکاو خکاسذته ارتباط مستیر با رل 

به تب  ا  جلر پاتیبانا عیذکما اسذ   البته،شذایا  ذرذر     

اسذذ  رذذه مر گیشذذته تنمذذا حذذزب تذذکمه بذذکم رذذه مارای  

های محلا و عضکگیری از طبقات و قارهای پذایین  شعبه

و متکسا جامعه بکم  البته، وابسذتگیاین حذزب بذه اتحذام     

ملذا شذد  ناذ ،    شکرویک خیان  به مناف  ملا و نمض  

 سبر تنار عیکما شد 

 

هرای  عدم اهتمام جدی احزاب به تحقرت وعرده   .1

 انتخاباتییا اهداف اعالمی

با بررسا سابقه عیلکذرمی احذزاب مر یذک سذده اخیذر،      

تکا  مریاف  ره احزاباز اهدام اعالمذا خذکم مر حذدّ    ما

احذزاب  انذد   باالیا عدو  ررمه وبه انمذا تحقذق نبخاذیده   

ماذذروعی  و بحذذرا  انگیذذزش مکاجذذه عیذذدتا بذذا بحذذرا  

هذای تذاریخا مر ایذن زمینذه     هذا یذا مصذداق   اند  مثا بکمه

اند  حذزب ممذکررات مر موره ماذروطه اهذدام     گکناگک 

ای اعذذالم رذذرم؛ از حارییذذ  قذذانک ، تسذذاهل،   مترقیانذذه

زم؛اما ایذن  الالحات، حاریی  مل  و مانند ا  حرم ما

ایذن حذزب    الک  هرگز محقق ناد و مر عیل، خروجا

نظیا، ترور و گسترش خاکن  بکم  از انجا رذه  ایجام با

پیاتر به مصامیق مر این خصکص پرماخته شذد، از تکذرار   

 شکم خکمماری ما انما

 

رابطه بازتولیدی بی  فرهنگ تبعری و سراخت    .6

 اقتدارگرای حكومت

مر ایرا  بین فرهن  تبعا و ساخ  حککم  اقتدارگرا،  

ار وجکم ماشته اس   بذا وجذکم   مرابطه بازتکلیدی ریاه
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تحذذکالت رخ مامه مر عرلذذه نگرشذذا، اجتیذذاعا،   

امکزشا و سیاسا مر  ند مهذه اخیذر، شذاید بتذکا      

گا  ره هنکز فرهن  اقتذدارگرایا مر رفتذار بخذ     

قابل تذکجما از مذرمم، سیاسذتیدارا  و نخبگذا  مذا      

مر ایرا  مر سذده اخیذر مر مقذاط      حاش شده اس  

یخ،  مو متغیر اقتذدارگرایا حذارم   قابل تکجما از تار

بر نظام سیاسا هیراه  و فرهن  سیاسذا تبعذا، بذه    

هذذای ممکرراتیذذک حزبذذا جذذد از تحذذزب و رقابذذ 

هذذای زمذذانا رذذه جلذذکگیری رذذرمه اسذذ   مر برهذذه 

اقتدارگرایا بر سذاخ  قذدرت سیاسذا و حککمذ      

حارم بکم، عرله بر فعالی  حزبا تنذ  شذده و بذه    

احذزاب و   ،مر ایرا نجامید  اانسدام سیاسا شدید ما

هذا مر شذرایطا رشذد و گسذترش یافتنذد رذه       انجین

 بعافرهن  ت از نکع  فرهن  سیاسا غالر بر جامعه

هذا مر ایذرا  تذداوم یافتذه و بذا      این فرهن  قر   بکم

، نظذام  پدرشذاها اقتذدارگرا  ساختار قذدرت سیاسذا   

رعیتذذا و سذذاختار پدرسذذاالرانه   -اجتیذذاعا اربذذاب

انذد   یدیگر را تقکیذ  و بازتکلیذد رذرمه   ها هخانکامه

نتکانسذ    مام وجنب  ماروطه مر  نین بستری رخ 

فرهن  سنتا حارم و نظام استبدام فرمی را مگرگک  

متکلیذا    ،از یذک سذک     مر این مقطذ  تذاریخا  سازم

شذیاتگا  اسذتبدام    ،فرهن  سذنتا و از سذکی میگذر   

 میدند و بذرای ماذارر   ناعا مر حاریی  مل  نیا

و نظارت مذرمم مر امذر سیاسذ  و حککمذ       احزب

پذذز از   (6171:699ارزشذذا قائذذل نبکمنذذد )رذذاظیا،

 6119تا  6198سقکط حککم  پملکی او  مر فالله 

های اولیه پذز  و سقکط حککم  پملکی موم مر سا 

از انقالب به ایجام فضای  باز سیاسا انجامید؛ اما به 

ونا مالیلا مانند عدم گسترش فرهن  مااررتا و مر

های جامعه، عدم باور شد  ا  مر بیاتر اعضا و گروه

عیلا گرماننذدگا  حزبذا بذه الذک  ممکرراتیذک و      

طلبذا، جامعذه مذا    سیطره فرهن  خاکن  و قذدرت 

شاهد یذک تجربذه مکفذق حزبذا نبذکم  از نییذه موم       

 -به این سک،به تأریر از تحکالت اجتیذاعا   6178مهه

ال فرهنذ   ای بذا اقتصامی و سیاسا و مصرم رسذانه 

های سیاسا و اجتیاعا  مر جامعه مااررتا و اگاها

گسذذترش یافذذ   بذذا وجذذکماین ، عذذدم تعمذذد عیلذذا 

های ممکرراتیذک و اسذتیرار جنذ     احزاب به ارزش

قدرت به عدم برخذکرماری از تجربذه حزبذا مکفذق     

، عکامذل تجربذه نذامکفق حزبذا    از میگر  منجر شدند 

  ه اس بکمرسده اخینبکم روحیه هیکاری و وفاق مر 

ای بذر سذر راه تحقذق    نبکم اجیاع و وفاق مان  عیده

  نبکم اجیاع، ه اس فرهن  قانک  باوری مر ایرا  بکم

اعتنایا به نظم و قانک  های فرهنگا و روانا بازمینه

  ه اس را به وجکم اورم

 

 نتیجه

گریزی و عذدم تحذزب   های حزبمر این نکشتار، ریاه

ر از زاویه جامعذه شذناختا و   نماممند مر ایرا  سده اخی

تاریخا بررسا و تحلیل شد  شکاهد تذاریخا و نتذایج   

های اخیذر ناذا  از   مطالعات محدوم انجام شده مر سا 

اعتیامی قابل تکجه مرمم و جکانا  به احزاب سیاسا با

بذذکمه اسذذ   مذذرمم بذذه مالیلذذا ماننذذد قذذدرت طلبذذا،  

بذه   گرایانه بکم ، قائم به شخص بذکم ، وابسذتگا  نخبه

هذذای خذذارجا، عذذدو  احذذزاب از حککمذذ  و قذذدرت

های اعالما و ماننذد ا ،مر سذده اخیذر    ها و برنامهوعده

نسب  به احزاب نظر مثبتا نداشته و عیدتا به ماارر  

اند  مرمم احزاب را  عیدتا قذدرت  تیایل بکمهحزبا با

 مانند طلر و با تااوت به مرمم و مصالح جیعا ما

سیستیا بر این باور اس  ره ایجذام  نگارنده با رویکرم 

مند حزبا و استیرار  تحزب و ماارر  واقعا و قاعده

نیازمند بسترسازی گسترمه فرهنگا، اجتیاعا و سیاسا 

 شکند:اس ؛ لیا مر این راستا، پیانمامهای ذیل ارائه ما
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ضرورت بازخکانا رارنامذه و عیلکذرم حزبذا بذا       6

سا خکم احذزاب  شناسانه و مرو  انتقامی تکنگاه اسیر

سیاسا و گرمانندگا  حزبذا و اهتیذام جذدی بذه رفذ       

مکان  مکجکم و بررسا شده مر این تحقیق بذر سذر راه   

اعتیام عیکما و هیکاری و ماارر  مرمم مر احذزاب  

 و از رانا  انما؛

ضرورت الالح نذکع نگذرش احذزاب نسذب  بذه        9

ماهی  ماارر  و  تغییر نگاه به جامعه مدنا از حالذ   

جکیانذه حزبذا بذه    یعنا قدرت بنیذام و مناعذ   مکجکم؛

منذد،  گذرا، قاعذده  سی  جامعه مدنا اخالق بنیام، بکما

مسثولی  پذییر، رعایذ  قکاعذد بذازی ممکرراتیذک و      

مند مر رنار اهتیذام بذه ماذتررات    پییرش رقاب  قاعده

مانند وحدت ملا، احترام سذن  هذای مذیهبا و ملذا،     

 مانند ا ؛ ارتقا و پیارف  جامعه، امنی  ملا و

ضرورت تغییر نکع نگاه احزاب و حککم  نسب    1

محذدومی  سذاز بذه     -به یکذدیگر؛ از حالذ  تزاحیذا   

جکیانه و متییا  با نمامینه شذد   سی  رابطه هیکاری

جکیا بین تکا  بستر هیکاریاین نکع نگاه اس  ره ما

احزاب با یکدیگر و با حککمذ  و تحقذق وحذدت مر    

 امعه مر اینده شاهد بکم؛عین رثرت و رقاب  را مر ج

تقکیذذ  فرهنذذ  گاتگذذکیا و برگذذزاری جلسذذات   9

گاتگکی متقابل بین احزاب با یکدیگر و نیز با حککم  

برای نزمیک سازی مکاض  به یکدیگر و پررن  سذازی  

 ماتررات و گسترش فضای پرنااط ماارر  حزبا؛

هذای عیذدتا سذلبا و مناذا     ضرورت الالح نگاه  5

از انحصذارطلبا و پذیرش    احزاب به یکذدیگر، پرهیذز  

حاریی  قذانک  و قکاعذد بذازی ممکرراتیذک مر بسذتر      

 جامعه ایرانا و اسالما؛

سازی فرهن  انتقامپییری مر سطح نخبگا  نمامینه  1

 حککمتا، نخبگا  و فعاال  مدنا و حزبا و شمروندا 

فراهم ررم  و استیرار بخاید  به اخالق مدنا و   7

 -رهبذرا  فکذری   قانکنیندی مر سطح حاریی ، مرمم و

 مدنا؛

ها نمامینه ررم  فرهن  نقدپییری از طریق مستگاه  2

 ای؛و مثسسات امکزشا و رسانه

امیز بذین  سازی هیزیستا و رقاب  مسالی نمامینه  2

 احزاب بر مبنای رعای  قکاعد بازی ممکرراتیک؛

ررم  فرهن  ماذاررتا و اگذاها   تزریق و مرونا   68

 مر جامعه 

 

 مناب   

، بحرا  ماروطی  مر ایذرا  ( 6121ن )ابامیا ، حسی -

 های سیاسا تمرا : مثسسه مطالعات و پ وه 

، تمذرا :  ماذروطه ایذرا   ( 6125اجکمانا، ماشذاءاله )  -

 نار اخترا ، اپ هاتم 

فکر ازامی و مقدمه نمض  ( 6198اممی ، فریدو  ) -

 ، تمرا ، سخن ماروطی 

فکذذر ممکرراسذذا مر  ( 6159 )_____________ -

 ، تمرا : پیام وطی  ایرا نمض  مار

ایذذرا  مر قذذر   ( 6177پیرمیگذذار، ژا )ومیگذذرا ( )  -

 ، ترجیه هکشن  ممدوی، تمرا : البرز بیستم

علل ناپایداری احذزاب مر  (  6176تبریزنیا، حسین  ) -

 الیلل  ، تمرا : مررز نار بینایرا 

اسالم سیاسا ( 6121حسینا زامه، سید محید علا ) -

 تاارات ماناگاه ماید ، قم: انمر ایرا 

، انجین های عصذر ماذروطه  ( 6121خارابا،فاروق ) -

 تمرا : مثسسه تحقیقات و تکسعه علکم انسانا 

، جلذد او ،  حیات یحیا( 6118مول  ابامی، یحیا ) -

 تمرا : فرموسا، اپ موم 

ترجیذه  ، احذزاب سیاسذا  ( 6157موورژه، مکریز  ) -

 رضا علکما، تمرا : امیرربیر 
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انجین های سری مر انقذالب  ( 9515سیائیل )رائین، ا-
 ، تمرا ، انتاارات جاویدا  ماروطی  ایرا 

(  برنامه تکسعه و ارتقای 6129سازما  ملا جکانا  ) -
 .ماارر  جکانا 

 را جنذب  ماذروطه   »  (6122) سرمارنیا ، خلیل اله -

، «خکاها به جامعه مدنا پایدار و قانکنینذد نینجامیذد؟  

، ممذذر و ابذذا  سیاسذذا و اقتصذذامیماهنامذذه اطالعذذات 

  972-977، ش 6122

، تمذرا :  ماروطه سذازا  ( 6178ساری، محید علا ) -

 نار علم 

بحذرا  ممکرراسذا مر   ( 6179عظییا، فخرالذدین  )  -
 ، ترجیه هکشن  ممدوی، تمرا : البرز ایرا 

(  » 6122فاضذذلا، اشذذرم السذذامات و میگذذرا   )    -

« یاسا مر ایرا بررسا نگرش مرمم نسب  به احزاب س

، سا  شذانزمهم، بمذار،   فصلنامه پ وه  های ارتباطا، 

 ( 57، )پیاپا 6ش 

بحذذرا  نذذکگرایا و  (6171) رذذاظیا، علذذا الذذغر  -

 قکمز  :فرهن  سیاسا مر ایرا  معالر، تمرا 

، ، تذذاریخ ماذذروطه ایذذرا ( 6126رسذذروی، احیذذد ) -

 تمرا ، مکسسه انتاارات امیرربیر، اپ بیستم 

ازامی و لجذذام (  »6125 ، محیذذد علذذا ) راتکزیذذا -

ماهنامذه اطالعذات   ، «گسیختگا مر انقالب ماذروطی  

  999-918، سا   مارم، ش اقتصامی -سیاسا

مجیکعذذه ، مر «خذذاطرات( »6129مصذذدق، محیذذد ) -

) بذذه رکشذذ  علذذا خذذاطرات سیاسذذا رجذذا  ایذذرا  

 جانزامه(،تمرا : انتاارات جانزامه، اپ موم 

ای ممکرراسذا یذا رسذاله   ( 6126میر سپاسذا، علذا )   -
، تمرا : طذرح  جامعه شناختا مر باب روشناکرا  ایرا 

 نک 

ساما  سیاسا مر جکام  ( 6175هانتینگتک ، سیکئل ) -

، ترجیذه محسذن رالرذا،  تمذرا :     مستخکش مگرگکنا

 نار علم، اپ موم 
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