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بسمه تعالی
راهنمای تدوین مقاالت

 هدف
هدددا اا انتشددار فصددلنامه راهبددرد ،بسترسدداای پژوهشددی بدده منظددور شددناخت دقی د تددری اا سیاسددتگ دذاری و حکمرانددی بنیددادی راهبددردی در جمهددوری
اسالمی ایران است .اا اینرو ،مقالدههدایی بدا رویکدرد بدینرشدتهای اقتصدادی ،فرهنگدی و اجتمداعی ،سیاسدت خدارجی ،روابدن بدینالملدل ،محدین ایسدت،
فناوری های نو ،حقوقی و قضایی و ...که ماهیت پژوهشی اصیل و بدیع داشته باشند ،برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته میشوند.
 شیوه آمادهسازی و ارسال
 .5مقاله باید ساختار علمیالام را داشته باشد.
 .6مقاله ارسالی باید معیار مقاله علمید پژوهشی را داشته و بهگونهای نسبت به مطالب موجود نوآوری داشته باشد.
 .٦چکیددده حددداک ر دارای  ٦00واژه و دربردارنددده عنددوان و موعددوا مقالدده ،روم و مهددمتددرین نتددایق تحقیدد  ،بدده همددراه فهرسددتی اا واژگددان کلیدددی
(حداک ر  50واژه) ،به فارسی و انگلیسی عمیمه مقاله شود.
 .1عندداوین اصددلی مقالدده بددا اعددداد  6 ،5و ...مشددخگ گددردد .عندداوین فرعددی در سددطر مجزایددی بددهصددورت  .6-5 ،.5-5و ...نشددان داده شددوند .عندداوین
جزییتر اا سر سطر آغاا شوند و با ارقام  .6-5-5 ،.5-5-5و ...مشخگ شوند.
 .1عناوین نگاره بهصورت روشن و گویا در ابتدای نگاره ذکر شود .نشانی نگاره اقتباسی در ذیل آنها داده شود.
 .٣تصاویر و یا نمودارها مجزا اا جداول شمارهگذاری شوند.
 .٧ارجاا منابع در متن مقاله و به روم درونمتنی در داخل پرانتز به شکل ایر آورده شود:
 .5-٧منابع فارسی( :نامخانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ م ال( :مهرپور.)5 :5٦80 ،
 .6-٧منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نامخانوادگی مؤلف)؛ م ال.(Morgan, 1965: 71) :
 .٦-٧تکرار ارجاا یا اسناد مانند نوبت اول بیان شود و اا کاربرد کلمات همان ،پیشین و (Ibid, …) ...خودداری شود.
 .1-٧چنانچه اا نویسندهای در یک سال بیش اا یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروا الفبا پس اا سال انتشار ،اا یکدیگر متمایز شوند.
 .9معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات در پایین هر صفحه آورده شود.
 .8توعددیحات اعددافی ،در انتهددای مقالدده در بخددش پددینوشددتهددا در شددود .ارجدداا و اسددناد مطالددب در پانوشددتهددا ماننددد مددتن مقالدده ،مطدداب روم
درونمتنی خواهد بود.
 .50فهرست الفبایی منابع فارسی و التین ،بهطور جداگانه و مطاب نگارم کتابنامه بهصورت ایر ارائه شود:
* کتاب :نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ) ،نام کتاب (ایتالیک و سیاه) ،نام مترجم ،محل انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،جلد.
* مقاله مجله :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ) ،نام مقاله ،نام مجله (ایتالیک و سیاه) ،شماره مجله ،صفحه.
* مقاله دایرهًْ المعارا :نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) ،نام مقاله ،نام دایرهًْ المعارا (ایتالیک و سیاه)( ،جلد ،صفحه) ،محل نشر :نام ناشر.
* مقاله روانامه :نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ ،روا ،ماه ،سال) ،عنوان مقاله ،نام روانامه (ایتالیک و سیاه) ،شماره صفحه.
* مقاله وبسایت :نامخانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) ،نام مقاله (ایتالیک سیاه) ،باایابی شده در تاریخ (تاریخ باایابی به ترتیب روا ،ماه ،سال) ،نام ناشر
سایت ،آدرس سایت.
 .55بخش نتیجهگیری و جمعبندی مطالب جزء الزامی مقاله است.
 .56هر گونه سپاسگزاری اا افراد یا مؤسسات در پایان مقاله قبل اا پینوشتها آورده شود.
 .5٦حجم مقاالت کمتر اا  5٣صفحه  ٦00کلمهای و بیشتر اا  61صفحه نباشد.
 . 51نویسنده به همراه مقاله ،یادداشتی مبندی بدر اینکده مقالده خدود را جهدت چداپ بده مجلده دیگدری نسدپرده اسدت ،ارسدال نمایدد .در غیدر ایدن صدورت
«راهبرد» اا ارسال مقاله به داوری معذور خواهد بود.
 .51در صورتی که نویسنده دانشجو باشد ،نامه همکاری استاد خود را در مقاله با امضای ایشان ،به پیوست ارسال نماید.
 داوری و چاپ
 . 5مقاله دریافتی نخسدت توسدن هی دت تحریریده راهبدرد مدورد بررسدی قدرار خواهدد گرفدت و در صدورتی کده مناسدب چداپ تشدخیگ داده شدود ،بدرای
ارایابی به سه نفر اا داوران صاحب نظر ،ارسال خواهد شد.
 .6هی ت تحریریه راهبرد در قبول و یا رد و نیز حک و اصالح مقاالت آااد و اا عودت آنها معذور است.
 .٦مس ولیت مطالب مقاالت اا هر نظر ،بر عهده نویسنده است.
 نحوه ارسال
نویسندگان میتوانندد فایدل  wordمقالده خدود را بده نشدانی سدایت فصدلنامه ) (Rahbord.csr.irارسدال نمایندد .ذکدر مشخصدات کامدل شدامل میدزان
تحصیالت ،رتبه و پایه علمی ،محل کار ،شماره تماس ،آدرس ،صندوق پستی و پستالکترونیک الزامیاست.
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Abstract
In the Islamic political system, the strategy of governmental verdicts works as a
proper mechanism for managing the society based on new requirements in the
framework of Islamic rules. As the designer of Guardianship of the Islamic
Jurist (Wilayah al-Faqih) as a governance theory and as the founder of the
Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini, alongside dealing with the theoretical
and jurisprudential aspects of governmental verdicts, adhered to such verdicts as
tools for exiting dead-end situations. Due to failures in comprehending the logic
of Imam Khomeini’s thoughts in issuing governmental verdicts, some religious
and political groups criticized his political viewpoint and behavior. In this line,
this paper aims at disambiguating the nature and mechanism of deducting
governmental rules from Imam Khomeini’s viewpoint. To this end, using the
qualitative approach and the descriptive-analytical research method, this paper is
to answer a fundamental question: “Based on Imam Khomeini’s jurisprudential
viewpoint, what is the nature and mechanism of issuing governmental verdicts in
the procedure of Islamic governance?”. The findings show that there are two
types of governmental verdicts in Imam Khomeini’s viewpoint, namely constant
and variable. Thereupon, the authors propose mechanisms for categorizing every
verdict in either of these two types. In Imam Khomeini’s thinking, the legal
fundamentals of deduction are constant. However, they vary through the time in
accordance with public expediency. For those cases wherein there are skeptics
between constant and variable verdicts, Imam Khomeini has explained the
pragmatic principle requirements.
Keywords: Time and location requirements, governmental verdict, constant
governmental verdict, the variable governmental verdict
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چكيده
در نظام سیاسی اسالم ،راهبرد حكم حكومتی مكانیزمی مناسب براي اداره جامعه براسها
مقتضیات جديد و در چارچوب احكام اسالمی است .امامخمینی (ره) ب عنوان طهرا نظريه
حكمرانی واليت فقی در دوره معاصر و بنیان گهاار جمههوري اسهالمی ضهم پهرداخت به
مسائل فقهی و نظري مربوط ب «حكم حكومتی» در عرص حكمرانهی بهراي اداره جامعه و
خروج از ب بست ،ب آن التهزام داشهت انهد .به دلیهل سوءبرداشهت در فههم منطه ادراکهی
امامخمینی (ره) ،ديدگاه و رفتار سیاسی ايشان در رابط با مسئل حكم حكومتی گهاه مهورد
انتقاد برخی جريانات سیاسی و دينی بوده است .در اي راستا ،اي مقال با هدف ابهامزدايهی
از ماهیت و مكانیزم تشخیص احكام حكومتی در ديدگاه امامخمینی (ره) تقرير شهده اسهت.
اي مقال با روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ ب اي سهوا اسهت ماهیهت
حكم حكومتی در روند حكمرانی اسالمی مبتنی بر ديهدگاه فقههی امهام خمینهی چیسهت و
مكانیزم شناخت آن چگون است؟ يافت هاي پژوهش حهاکی از ايه اسهت که مهیتهوان در
ديدگاه امام خمینی (ره) برخالف ديدگاههاي رايه ،،حكهم حكهومتی را به دو قسهم حكهم
حكومتی ثابت و متغیر تقسیم کرد و با ارائ مكهانیزم ههايی به شناسهايی و تفكیه احكهام
حكومتی ثابت از متغیر پرداخت .در ديدگاه امام خمینی (ره) مبانی شرعی احكام حكهومتی،
ثابت بوده و در مقام اجرا و در گار زمان ب تبع مصالح عام  ،احكام حكومتی مبتنی بر مبانی
شرعی تغییر می يابد .امام (ره) در مواردي ک بی ثابت و متغیر بودن احكام حكومتی ترديد
وجود دارد ،ب تبیی مقتضاي اصل عملی در اي باره میپردازند.
واژههای کليدی :مقتضیات زمانی و مكانی ،حكم حكومتی ،حكم حكومتی ثابهت ،حكهم
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مقدمه
«زمان و مكان دو عنصر تعييي كننيه د جتهاادديه .مسيله جي كي د ديه د دج جي
حكمي بود جست ،ب ظاهر همان مسله د

وجبط حياكد بير سياسيت ،جتهميا و

جدهصاد ك دظام ممك جست حكد ته هي پيهج كنه .مجهاه با ه بي مسيا

زميان

خود جحاط دجشه باشه» (خميني ,1731 ,ص 912 .ج .))91با جمعاندظر ب د يهاا
جمامخميني ( ) د جمر حكمرجدي ،با ه توت كرد ك ديازهاي تامع جسالمي با اذ
زمان د حال تغيير بود و مهناسب با آن با يه تماييهجال مزم بيرجي تايابق ديوجدي
جسييالمي بييا شييرج ط ته ييه تامع ي د جسييهاي حكمرجدييي د دظرار ه ي شييود .د
تماو ي جسالمي ك جساس حكمرجدي برجساس ق توجهري بنا داياد شيه جسيت،
طبيعها جحكام حكومهي ك بيشهر

ج تباط با مقهضياال زمادي و مكيادي دج د ،دقي

كهيهي د پيشبرد جههجف جهبردي جدقال ب جسالمي و جدج تامع دجشه جسيت .ايا
د مقام جتخاذ و جترجي حكد حكومهي د تماو يجسالمي ،د ه ميشود ك حكد
حكومهي مو دجدهقاد برخي شخصيتها و تر اداال د ني و سياسي درج ميايرد .ب
دظر مي سه بخشي جز جدهقادجال ش د سوءبردجشيت د دويو ايد و تشيخي
حكد حكومهي دجشه باشه .ارچ ماهييت و مكيادي م تشيخي

جحكيام حكيومهي

مو دتوت قااي جسالمي درج ار ه جست جما همچنان د هااهي جتمياعي د ج ي
جبا وتود دهج د .جز آدجا ك د هاا هاي قاي جمامخمينيي ( ) مبنياي تشيكي و
تهجوم حكمرجدي د تماو ي جسالمي بود جست ،د ج

دوشها تالش خوجهه شيه

با وش كردن منشأ د ج د موضيو «حكيد حكيومهي» مبهنيي بير د يهاا قايي
جمامخميني ( ) ،تقر ري د ست جز آن ج ج شود.
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بنابرج  ،ههف توقيق جباامزدج يي و شناسيا ي ماهييت و مكيادي م تشيخي
جحكام حكومهي با تاكيه بر د هاا جمامخميني ( ) جست .د ج ي جسيها ،ج ي مقاهي
د صهد پاسخ ب ج

سيوجل جسيتم ماهييت حكيد حكيومهي د

وديه حكمرجديي

جسالمي مبهني بر د هاا قاي جمامخميني چيسيت و مكيادي م شيناخت آن چهودي
جست؟ وش دها دهاان كيفي جز دو توصيفي ي توهيهي و شيو تمعآو ي دجد هيا
مبهني بر مااهعاال جسنادي و ي بردج ي جست.
 .7پيشينه تحقيق
آثا مهعهدي شام كها ب و مقاه د جبا با مسيله حكيد حكيومهي منهشير شيه
جست .ب عنوجنمثال ،ساو سفهي د كها ب «حكد حكومهي د سير دظيري و عمهيي
جمامخميني ( )» (ساو سفهي)1711 ,؛ پرو د كها ب «جحكيام حكيومهيم چرج يي،
چيسهي و چهودهي» (پرو  )1721 ,؛ مومهي د كها ب «توهي حكد حكومهي د
ق سياسي» (مومهي )1721 ,و همچنيي بايروزي هيك و بيه آبادي د مقاهي «

مالک جحكام حكومهي د ق سياسي شيع » (باروزي هك & بيه آبادي )1727 ,؛
تا ي( )1721د مقاه «بر سي مبادي مشروعيت حكد حكومهي» ( تا ي)1721 ,
و حمادي رد سب وج ي د مقاه «تما حكد حكومهي با سيا ر جحكيام شيرعي» (
حمادي رد سب وج ي )1722 ,ب بر سي جبعاد دظري حكد حكومهي جز منظير قي
جسالمي پردجخه جده جما د هيچ ك جز آثا منهشرشيه مسيهقال بي منظومي جد جكيي
جمامخميني ( ) د جبا با مكادي م شناسا ي حكد حكومهي توت دشيه و د ج ي
مقاه تالش شه جست با و كردي ته ه ب حكد حكومهي د د هاا جمامخمينيي
( ) توت شود؛ جزج حيث ،ج

مقاه دوآو ي دج د .دوآو ي د هر مقاه  ،تشر ح و

تبيي چهودهي مناق جمامخميني ( ) د موجتا با شرج اي جست كي ترد يه بيي
جحكام حكومهي ثابت و مهغير وتود دج د.

ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتي در روند حکمراني اسالمي 081

 .2مالحظات نظری
 . 7-2مفهومشناسی
حكم حكومتی

تعا ف دهما و مهأخر  ،جز جحكام حكومهي بيشهر داظر ب تفاوالهاي جصهي حكد
با هوج بود جست (دجفي ,1739 ,ص111 .ج ;11شايه جول ,بي تيا ,ص 791 .ج.)1
جما برخي مهاخر

باتوت ب ج نك د مقام تعر ف تامع برجي جحكيام حكيومهي و

سهاادي بهون د دظرار ه تفاوال آن با هوج بود جده ،تعا ف تامعتيري جز حكيد
حكومهي ج ج كرد جده .برجي مثال ،عالم طباطبا ي د تعر في جز حكيد حكيومهي،
ج

جحكام ج عالو بر دسهو جتي ك مقام وم ت جسالمي برجي جترجي جحكام ثابيت

شرعي و مجازجال مهخهفي صاد ميكنه ،سهسه تصميماتي ميدجده ك وهي جمر بي
مقهضاي مصهوت ودت ميايرد و برمبناي آنها مقر جتي ج وضع و ب موديع جتيرج
مي اذج د .ج

دوجدي برخالف دوجدي شرعي ك ثابيت و م هغيير هسيهنه بي دهيي

توول دج د د توجمع جدسادي ،د ثباال و بقاء تيابع مصيهوهي هسيهنه كي آنهيا ج
ب وتود آو د جست (طباطبا ي ,رجزها ي جز جسالم ,بيها ,ص.)119 .
ارتي دي حكد حكومهي ج حكمي ميدجده ك وهيي تامعي برمبنياي ضيوجبط
پي بيني شه طبق مصياهح عميومي بيرجي حفيم سيالمت تامعي  ،تنظييد جميو آن،
بردرج ي وجبط صويح بي سازمانهاي دوههي و غيردوههيي بيا ميردم ،سيازمانهيا بيا
كه هر د مو د مسا
 .)913د ج

رهنهي ،تعهيماتي و… جتخياذ ميكنيه (ارتيي ,1723 ,ص.

ميان ،حضيرال جميام( ) ضيابا جي ج بيرجي جحكيام حكيومهي معيي

كرد جده ك تفاوال حكد حكومهي و شرعي ج د مقام ثبوال ب خوبي دشان مييدهيه.
ب دظر ج شان تفاوال جصهي جحكام حكومهي و شرعي د باعث جست؛ عني جار عامي
بعث شا

و خهجوده باشه ،حكد ج شرعي مييايو يد و چنادچي حياكد يا داضيي

باشه ،حكد ج حكومهي و دضا ي جطالق ميكنيد (خميني( ب)  ,بي تا ,ص.)717 .
ميهوجن افت د سا ر تعا ف جز حكد حكومهي ،صر واً ا تهو واً جدشاء حكد
جزطرف حاكد د جزطرف خهجوده ك توهر جصهي حكد حكيومهي جسيت ،ميهدظر
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درج ار ه جست .برج جساس هر حكمي ك جترج يشهن و عهيت ا ه آن منيوط
ب دسهو حاكد باشه ،حكد حكومهي داميه ميشود .حكد ب مجرمييت و جتيرجي
حهود و تع رجال بر مجيرمي  ،تعي ديوجدي موضيوع كهيي بيرجي جدج تامعي
جسالمي ،رجمي صاد تات تنگ و صهح و دوجدي ت ي بيرجي جتيرجي جحكيام
كهي شرعي ،جزتمه

وشهاي جترج ي تمعآو ي خمي

و زكياال جزتمهي ج ي

جحكام موسو ب ميشوده.
مقتضيات زمانی و مكانی

مييرجد جز زمييان و مكييان و تييأثير آن د جحكييام ،معنيياي هسييفي آن عنييي «مقييهج
ب هدپيوسه غيرثابهي ك عا ض حركت ميشود»(زمان) و«چي ي ك تسيد جز آن و
ا ب سوي آن مي ود»(مكان) ديست (طباطبيا ي  ,داا يا جهوكميا،ج ,1737 ,1ص.
 .)939مرجد جز «زميان و مكيان»و دقي

آن د جسيهنباط جحكيام ،توتي بي شيرج ط

سياسي ،جدهصادي و جتهماعي حاكد بر تامعي د عصير صيهو دصيوص و زميان
صهو هوج جست .جهبه توت و هواظ ج

شيرج ط خيود موضيوعيت ديهج د ،بهكي

توت ب آنها موتب شيناخت د سيت موضيوعاال د عصير صيهو دصيوص و
تابيق آن با موضوعاال و روعاال ته ه ميشود .بيتوتاي ب آنهيا ديي موتيب
ميشود ك د تناا قي اد د سهي جز دصوص د ني دهجشه باشيه ،بهكي دهوجديه بي
د سهي آنها ج با شرج ط زمادي تابيق دهه .با دابهيت بيكرجدي ك د تاان هسيهي
برجي تغيير و توول وتود دج د و تفكير و تعقي بشيري ،هير وز شياهه تغيير د
عناصر توهيه و تغير د داادهاي جتهمياعي و سياسيي و د دهيجي تغيير د وجبيط
جدهصادي و سياسي و جتهماعي هسهيد.
 .2-2ادبيات نظری

جص ه وم تابيقپذ ري دوجدي با شيرج ط وز و وتيود عناصير ثابيت د ديوجدي ،
ظاهرجً جز زمادي ك بشر ب كر تهو

دوجدي برجي جدج تامع خود برآمه  ،مهدظر

دادونايذج جن بيود جسيت (مومصيادي ,1711 ,ص .)111 .بي دظير ميي سيه كي
تقسيدبنهي دوجدي ب دوجدي طبيعي و دوجدي موضوع بيا هميي دهيرش صيو ال
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ار ه باشه .ب عنوجنمثال ،سقرجط جز السف ودان ،زمامهج جن ج ب جحهرجم اذجشه
ب حقوق طبيعي توصي ميكرد و ميافت دوجدي موضوع

ج با ه برجساس حقوق

طبيعي ي ك ثابت و غيرداب تغيير جسيت ي وضيع كننيه .د حيوز تميهن جسيالمي،
تقسيدبنهي حقوق ،ب حقوق طبيعي و وضعي د آثا جده شمنهجن جسالمي جزتمهي
خوجت دصير طوسي ك حكمت ج ب حكمت دظري و حكمت عمهي تقسيد كيرد
جست؛ داب پيهيري جست (دصيرجهه

جهاوسي ,1731 ,ص.)11 .

د دظام حقودي جسالم ،عالم طباطبا ي هسف وتود جحكام ثابيت و مهغيير ج
ديازهاي ثابت و مهغير جدسادي ميدجده (طباطبيا ي ,1731 ,ص .)32 .شيايه ماايري
دي

م تاودجدهي دوجدي

ج دابهيت تابيق آن با شيرج ط مخههيف زميادي و مكيادي

ميدجده و معهقه جست دظام تشر ع جسالم جز چني دابهيهي برخو دج جستم
«با ه ببينيد جسالم با جص (حالل مومه حالل جهي وم جهقيام و حيرجم موميه
حرجم جهي وم جهقيام )چهود

ج ح هاي مخههف د صيو اوديااون زديهاي ج ج ي

ميكنه .مسهماً د سيسهد جسالمي با ه جز و م ي دافه باشيه تيا بهوجديه بير ج ي
مشك عظيد ا ق آ ه» (مااري ,1731 ,ص.)112 .
ج شان ماد و منبع هم

جز و م ها ج وح مناقي جسيالم و وجبسيههي كامي

آن ب ارال و طبيعت جدسان و جتهميا و تايان مييدجديه (ماايري ,1731 ,ص.
.)112
برخي جز مسهشردي ك جز بيرون ب كهيت دظام قاي جسالم دهر سيه جديه ،بي
دابهيت ج

دظام برجي ح مشكالال زميان و مكيان و دابهييت آن بيرجي تابييق بيا

توومال جتهماعي تصر ح كرد جده .د كنهير بيي جهمههيي حقيوق تابيقيي كي د
سال ،1273د مه با شركت بعضي جز حقوقدجدان جسالمي تشكي شه ،داعنام جي
صاد شه ك د برخي مفاد آن بر مسهق  ،زديه بيودن و صيالحيت كامي حقيوق
جسالمي برجي تاو و جدعااف و ج نك ميتوجده جز مصياد ديادونايذج ي د تايان
جمروز باشه ،تأكيه شه بود (دجوميان ,1711 ,ص.)132 .
برج جساس،د دظام حقودي جسالمي ميتوجن جز عناصري ياد كيرد كي زميني
مزم برجي تابيق دوجدي با شرج ط ته ه تامع

ج رجهد ساخه جست .جزتمه ج ي
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عوجم ميتوجن ب تفكيك بي حوز معامالال و عبادجال ،دوجعه تعه كننه (داعه
جهد و ماد ،مضر و( )...حر عامهي ,بي تا ,ص ،)731 .مناقا جهفرجغ (صه ,1119 ,

ص ;391 .درضاوي ,1112 ,ص ،)997 .جحكام حكومهي و د داا ت عرف و بنياي

عقالء جشا كرد( (حكيد ,1232 ,ص ;199 .مومصادي ,1711 ,ص ;911 .زهميي,
 ,1731ص.)192 .
با جههمام ب سير ج م جطاا عهيادجهسالم ميتوجن ب مصاد قي جز تابيق ديوجدي
با شرج ط ته ه و مهوول تامع جشا كرد .برجي مثيال ،د زميان پييامبر(ص) كي
اود ان مواس بهنه و سفيه دجشهنه ،حضيرال ،يا جن خيود ج بي خضيا بكيردن
مواس دسهو دجدده (حر عامهي ,بي تا ,ص 111 .ج )1ا جميامصيادق( ) كيي جز
ا جن خود ج جز پوشيهن هباس خاصي ك هبياس اود يان بيود جسيت ،د هنهيام
طوجف كعب داي كردده (حر عامهي ,بي تا ,ص 711 .ج.)7
ديام عهي ظاهمان و ار ه حاكميت سياسي د تامع جز موج د د هيري جسيت
ك تابع شرج ط و مصاهح تامع جسالمي جست .ب هميي دهيي حضيرال جميير( ) د
وج هي عهمديام عهي تر ان جدورج ي زمان خود ج دهجشه

يا و ياو و خيوف جز

ج تهجد مسهمي دجدسه جده (مازديه جدي ,بيي تيا ,ص .)111 .د
صادق( ) عهمديام جميرجهمؤمني

وج هيي د هير جميام

ج حفيم ودج يع ميؤمني كي د جصيال ب كيا ر

وتود دج د ،ذكر كرد جده و ديام جمامزمان( ) ج بعه ظاو ودج عجهلل (مؤمني وجدعيي
و ا جن باو اي حضرال) دجدسه جده( (شيخ صهوق ,1191 ,ص.)113 .
توييول د شييرج ط تامع ي و جتخيياذ تاكهيييكه ياي دظييامي د سييير دظييامي
پيامبرجكرم(ص) و حضرال عهيي( ) دجل بير تنبي ميودهي آن دج د .بي عنيوجنمثيال
حضرالعهي( ) د برخو د بيا دشيمنان د تنيگ تمي  ،مجيروحي
درساده ،وهي د تنگ صفي  ،مجروحي

ج ب ده ميي سياده .جميام د تيوج ب دو

سير مهفاوال مي رما نه ك جه تم  ،طهو و زبيير ج بي دهي
رمادههي دهجشهنه ،وهي د صفي معاو

ج بي دهي

سيادهده و هيذج

هبر آداا بود و د صون حضو دجشيت

(طوسي ,جخهيا معر ا جهرتال ,1111 ,ص.)119 .
مو د د هر ،دگكردن مواس برجي ده تمنه تهو كردن د برجبر كفيا جسيت.
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د

وج هي ك دبالً دق كرد د ،پيامبرجكرم(ص) ب ا جن خود دسهو دجدده ك بيرجي

مغا رال ظاهري با اود ان ك مواس سفيه دجشهنه ،مواس خيود ج ديگ كننيه.
د

وج ت د هري جز جمامسجاد( ) دقي شيه جسيتم پييامبرجكرم(ص) د كيي جز

غ و ها دسهو ب

دگكردن مواس دجدده تا ج نك د مقاب كفيا ديوي دشيان دجد

شوده (حر عامهي ,بي تيا ,ص 111 .ج.)1جميامصيادق( ) ديي د

وج هيي كيي جز

مصاد ق دولجهلل ع وت «وجعهوج هاد ماجسهاعهد م دوة» ج خضا ب مواسي ذكير
كرد جده (حر عامهي ,بي تا ,ص 111 .ج.)1
دمود د هر ،داي جز خو دن اوشت جمغ جههي و جسب د تنگ خيبير جسيت.
د آن تنگ ودهي مسهمي د دهيج تااد سخت عهي كفا  ،خسه و ارسن بودده،
دصه كشه چاا پا ان ج دجشهنه كي پييامبر(ص) آدايا ج جز ج ي عمي دايي كيرد
(كهيني ,1733 ,ص .)913 .جمامصادق( ) ج

دسهو پيامبر(ص) ج دسهو ي مودهي

د شرج ط خاص زمادي و مكادي ميدجدنه و رموددهم داي ب ج

دهي بود كي ج ي

چاا پا ان د آن شرج ط وسيه حم و دق بودده و برجي حفم آنهيا ج ي دسيهو
صاد شه جست و دهي بر حرمت خو دن اوشت آنها ديست .حرجم آن جست كي
د درآن ذكر شه جست (حر عامهي ,بي تا ,ص 791 .ج.)13
جز مجموع

وج اتي ك آو د شه ،ج

دهيج حاص ميشود ك تغيير شيرج ط

و جوضا  ،موتب تغير موضو و د دهيج تغير حكد مهرتب بر آن مييشيود .ج ي
مسله با ثباال جحكام جهاي ك د
پ

وج اال بر آن تأكيه شيه جسيت ،منا ياال ديهج د.

شناخت د ست موضو د مقام جسهنباط و تابيق آن با شرج ط وز جز وظا ف

ماد و جساسي قي تامعجهشرج ط جست .بنابرج  ،داي جز خيو دن اوشيت جسيب و
جمغ ،جمر ب

دگكردن مواس د شرج ط خاص ،جمر ب تعقييب رج يان و كشيه

مجروحي د ك تنگ و داي جز آن د تنگ د هر و داي جز پوشييهن يك ديو
هباس ك سمب تر ان خاصي د تامع جسيت ،هييچكيهجم جوجمير و ديوجهي ثيابهي
ديسهنه ك هميشي جهي جمآو باشينه ،بهكي جوجميري هسيهنه كي پييامبرجكرم(ص) و
جماممعصوم( ) ب هواظ وم هي ك بر تامع دج ده ،صاد كرد جده .د وجدع بي دهيي
مصاهوي ك د آن شرج ط زمادي ب ددبال دجشه ا ب دهيي تغييير موضيو  ،هيوجي
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ج م ( ) دسبت ب آن تغيير كرد جست .مالک صهو جحكام وم ي ،عا يت مصياهح
مسهمي و جز با ب وتيو ب جطاعيت پييامبر(ص) و جوهييجممير ،جطاعيت جز آن مزم
جست(دساء.)12/
 .0-2اهميت راهبردی حكم حكومتی

د جثناي بوثهاي اذشه جتمام ب جهميت جهبردي حكيد حكيومهي د سياخها
دظام جسالمي جشا شه جما
برجي پي بردن ب جهميت جهبردي حكد حكومهي د تماو ي جسيالمي با يه
ب هسف وتودي دااد وم ت قي د ديادون جساسيي جشيا كيرد .ديادون جساسيي
تماو ي جسالمي د جص  ،13وم ت ماهق قي

جب

سميت شناخه جسيت .د

تماو ي جسالمي ،پذ رش جخهيا جال ماهق برجي وهي قي جز تادب مردم با جي بي
دادون جساسي جدجام ار ه جست و وهي قيي ديي بيا جمضياي ديادون جساسيي مهعايه
ميشود مصاهح كشو ج با جترجي ج

دادون تامي كنه .جز كسيو ،بر سيي ديادون

جساسي دشان ميدهه ك جوم برجساس جص  ،113وم ت جمر و هم مسيلوهيتهياي
داشي جز آن برعاه وهي قي جست و د ثادي ،تمامي وظا ف و جخهيا جال وهيي قيي
صر ا د جص  111دادونجساسي موصو دبود بهك د جصول د هر ديادونجساسيي
دي وظا في برجي قي جشا شه جست .مضا ا دادونجساسيي موصيول دسيت بشير
بود و عا ي جز عيب و دق
داتوجن باشه .جزج

ديست و چ بسا د برخيي ميوج د جز تيامي مصياهح

و ميتوجن مهصو شه ك وضعيت و شرج اي پي

آ ه ك منا ع

و مصهوت عمومي تاه ه شود و د دادون جساسي تهبيري بيرجي خيروج جز آن د
دظر ار ه دشه باشه .داعهتا حسب مسلوهيت و تعاه وهي قيي د تيامي مصياهح
تامع ميطهبه قي برجي خروج جز ب بست جز ج هاي د هيري جديهجم دما يه .دامي
هبري ب مجه

ششد د با جصالح دادون مابوعاال و همچنيي تا يهصيالحيت

دو دفر جز دام دهاي جدهخاباال استتماو ي داد ،د ج

(جسماعيهي & طوان دظيف ,1721 ,ص.)11 .

جسها داب توهيي هسيهنه

همچني برجساس بنه  1و  3جص  111دادونجساسي جز وظا ف هبري «تعييي
سياستهاي كهي دظام پ

جز مشو ال با مجمع تشخي

مصيهوت دظيام»و «حي
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جخهال اال و تنظيد وجبط دوجي س ااد » جست .بيترد ه مزم توقق ج
خاير ج

دو وظيفي

جست ك مقام هبري جز جخهيا جال و ژ برخو دج باشه و د هيرجن مهي م

ب جمهثال جمر وي باشنه .همچني بر سي پيشين تهو
جساسي ي تشكي مجمع تشخي
و مبناي وضع ج

مصهوت دظام ي بر ج

جص و تشكي مجمع تشخي

و وضيع جصي  119ديادون
دكه تاكيه دج د ك موو

 ،بيان حكيد حكيومهي و «تبييي

شيو جترج ي جعمال حق حاكد جسيالمي د ميوج د جحكيام حكيومهي» بيود جسيت.
جزج

و ميتوجن افت حكد حكومهي مقهضاي حكمرجدي جسالمي بيرجي خيروج جز

ب بستهيا ،وضيعيتهياي يوقجهعياد و بورجديي جسيت كي دظيام سياسيي ج جز
چاه هاي پي

و ،عبو ميدهه .همچني با ه توت كرد د تمايو ي جسيالمي،

حكد حكومهي وهي قي ب عنوجن كي جز منابع حقوق جساسي ب شما ميآ ه .د وجدع
ميتوجن جز جحكام حكيومهي ،دوجعيه جساسيي جسيهخرجج و برمبنياي آن حكيد كيرد.
سياستهاي كهي دظام ك كي جز مصياد ق عيام حكيد حكيومهي بي شيما ميآ يه
ب عنوجن دوجعه حقودي دابهيت جسهناد دج د .د ج
دظير حكد حكومهي جمامخميني د تاسي

جسها ميتوجن ب جحكيام حكيومهي

دجداا و ژ وحاديت( ،)11/7/7تشكي

شييو جي عيياهي جدقييال ب رهنهييي( ،)12/7/97جعهبا بخشيييهن بيي مصييوباال ج يي
شو ج( )37/19/3و حكد حكومهي آ تجهلل خامن جي د مو د جبالغ دادون دجدسيرجها و
دجداا و ژ وحاديت( )32/1/11جشا كيرد (مهيك ج ضيهي ج دكيادي ,1721 ,ص.
.)33-31
 .0والیتفقيه و حدود وظایف و اختيارات در دیدگاه امامخمينی (ره)
جمامخميني د كها ب وم ت قي ك مبادي حكومت جسالمي ج تبيي مييكننيه ،جدهي
عقهي و دقهي برجي ضرو ال تشكي حكومت جسالمي ج ج كيرد جديه (خمينيي , .
وم ت قي  ,1713 ,ص .)11-93 .جمام( ) مسله وم ت و حكوميت ج د جسيالم

به صو ال تبيي ميكننه (خميني  , .جمتهااد و جههقهيه ,1111 ,ص ;11 .خميني
 , .تاذ ب جمصول ,1111 ,ص ;117 .خميني  , .وم ت قي  ,1713 ,ص)37 .م

جهف .جص جوهي د وم ت و حكومت ،عهم دفوذ و توجز حكد يردي دسيبت
ب رد د هر د مسا

دضا ي و غير آن جست .د ج

مسله بي جصوا ب وحيي و
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جوصياء و جوهياء جهاي و د هرجن تفاوتي ديسيت ،ز يرج بيام بيودن د تياال معنيوي،
مقهضي دفوذ أي ج شان دسبت ب د هري ديست.
 ب .عق

اري ب دفوذ حكد خاهق دسيبت بي بنيهاان و مخهوديات

ميدهه ،ز رج حكد جو تصرف د مهك

حكيد

جست و سهانت و وم ت جو بر خال ق بي

تع و جعهبا ديست ،بهك ب جسهوقاق ذجتي جست.
ج .باتوت ب ماهب بام ،دفوذ حكد د هرجن موهاج ب تع جز طرف خهجوديه
جست .سولجكرم(ص) ب تع جهاي ب مقام خال ت و حكومت منصو ب شه جديه.
خهجوده مي رما هم
«پيامبر(ص)ب دف

مؤمني دسبت ب خودشان جوهي جست»(جح ج ب.)77/

بعييه جز پيييامبرجكرم(ص) دييي ج ميي جطاييا (عهيادجهسييالم) بيي دصييب خهجودييه و
سولجكرم(ص) ،حاكد و سهاان بر مردم بود جده .آ اتي جز درآنكر د بر ج
دمهت دج ده .برجي مثال ،ميتوجن ب ج

ماهب

آ شر ف جشا كردم

«جي جه ج مان رمان خهج و سول و جوهيجممر خودتان ج جطاعت كنييه و
چنادچ د مسيله جي جخيهالف دجشيهيه آن ج بي خهجوديه و سيول(ص)
براردجديه»(دساء.)12/

وج اال مهوجتر دي بر ج

ماهب دمهت دج ده ك جزتمه آن ميتوجن جز وج ت ذ ي

دام بردم
«پيامبر(ص) رموددهم م دو ثق د مييان شيما اذجشيهد .جاير بي آنهيا
تمسك تو يه هرا امرج دميشو ه؛ كها ب خهج و جه بييهد و ج ي دو جز
هد تهج دميشوده تا ج نك د حوض بر م وج د شوده» (حر عامهي ,بيي
تا ,ص12 .ج ;11مازده جدي ,بي تا ,ص 792 .ج.)1

ب جعهقاد ج شان ،بعه جز ج م ( ) د زمان غيبت ،دوبت ب وم ت قايا ميي سيه .د
ج تباط با مسله وم ت قي د موهود مو دبوث ذكر دو دكهي ضيرو ي جسيتم.1
جص وم ت قي  .9حهود جخهيا جال قي .
حضرال جمام( ) جص وم ت قي د عصر غيبيت ج بيا جدهي عقهيي و دقهيي
جثباال ميكننه .د ج

د هاا  ،حفم جسالم ،وظيف جي همهادي و تكهيفي جسيت كي
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حهي جز دماز و وز هد وجتبتر جست (خميني  , .وم ت قي  ,1713 ,ص.)13 .
بنابرج  ،همانطو ك پيامبرجكرم(ص) ميامو جتيرجي جحكيام و برديرج ي دظامياال
جسالم بود ،قااي عادل دي با ه با تشكي حكومت ،جحكام جسيالم ج جتيرج و دظيام
جتهماعي جسالم ج بردرج كننه (خميني  , .وم ت قيي  ,1713 ,ص .)27 .هيذج بي
جعهقاد ج شان ،هميان عههيي كي حكوميت ج د زميان حضيو پييامبرجكرم(ص) و
ج م جطاا ( ) ج جا ب ميكنه ،ه وم حكومت د زمان غيبت ج دي دشان مييدهيه و
آن حفم شر عت جسالم ،بردرج ي دظد جتهماعي ،وحهال ،عهمتفرد د جمتجسالمي
و  ...جست (خميني  , .كها ب جهبيع ,1111 ,ص 399 .ج.)9
ب جعهقاد جمام باتوت ب ج

ضرو ال عقهي بير هي وم تعي مقيام دضياوال و

حكومت د عصر غيبت ،ده مهيق جز كسي ك مييتوجديه چنيي مسيلوهيهي ج د
عصر غيبت برعاه ايرد ،قااي عادل هسهنه (خميني  , .كها ب جهبيع ,1111 ,ص.
331ج )9ز رج جز آدجا ك حكومت جسالمي ب منظو جترجي ديادون و بسيط عيهجهت
جتهماعي تع شه جست ،عهد ب دادون و عيهجهت جز صيفاال مزم حياكد جسيالمي
موسو ب ميشود (خميني  , .كها ب جهبيع ,1111 ,ص397 .ج )9مؤ يه ج ي دهيي
عقهي جده دقهي رجوجدي جست ك د تع وم ت قي د عصر غيبت جدامي شيه و
جز موضو بوث ما خا ج جست (خميني  , .كها ب جهبيع ,1111 ,ص393 .ج)9
دكه دوم ،مسله جخهيا جال وهي قي جست .بي جعهقياد حضيرالجميام( ) ،قيي
تامع جهشرج ط تميام جخهييا جتي كي

سيولجكيرم(ص) و ج مي جطايا ( ) د مسيله

حكومت و سياست دجشه جده؛ د دو غيبت دج جسيت (خمينيي  , .كهيا ب جهبييع,
 ,1111ص393 .ج )9سپ

ج شان د توهي ماهب مي رما نهم

«ز رج وجهي هركسي ك باشه مجري جحكام شير عت و جدامي كننيه حيهود
جهاي و تمعكننه خرجج و سا ر ماهياالها و مصيرفكننيه آن د مصياهح
مسهمي جست .بنابرج  ،هميانطيو ي كي پييامبرجكرم(ص) زجديي ج صيه
تاز اد مي زده ،جماممعصوم( ) دي همي حكد ج دج د .وهي قي دي مجري
همان حكد جست ...و چنادچ مصاهح جدهضاء كنه بنا ب وم هيي كي دج ديه
جوجمري دسبت ب مردم صاد ميكننيه كي جطاعيت آنهيا وجتيب جسيت»
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(خميني  , .كها ب جهبيع ,1111 ,ص393 .ج)9

بنابرج  ،جخهيا جتي ك قي دج د ،مزم حكوميت جسيالمي جسيت و بيهون آن
جخهيا جال ،د

د هم جبعاد عبادي ،سياسي و جدهصادي آن بر تامع حاكد دخوجهه

شه .هذج هرك

مهصهي حكومت باشه ب تبع آن چني جخهيا جتي ج دج د.

ب جعهقاد جمام ،پيامبرجكرم(ص) و ج م جطاا (عهيادجهسيالم) غيير جز مقيام دبيوال و
ساهت دج جي مقام حكومت و دضاوال دي بود جديه (خمينيي  , .تايذ ب جمصيول,
 ,1111ص119 .ج .)7جشييا ب ي ج ي مقام ياال بييرجي پيييامبر(ص) و جه ي بيييت( )
مو دتوت قااي د هر جزتمه شايه جول( ) و اض مقهجد( ) بود جسيت (ثيادي,
بي تا ,ص911-911 .ج ;1مقهجد  ,بي تا ,ص .)111 .برخي دي د ضم

د مقام جسهنباط جحكام شرعي ب ج

هاوي خيود

مسله جشا كرد جده .برجي مثال ،شييخمفييه( )

وج اتي ج حكومهي ميدجده ك مقهج مشخصي برجي ت  ،هواظ كرد جده( (صيهوق,

 ,1111ص11 .ج ;9حر عامهي ,بي تا ,ص 111 .ج )11و تعيي مقهج آن ج د جخهيا

جمام و تقسيد آن ج د تات مصاهح مسهمي ميدجده (مفييه ,1111 ,ص.)131-139 .
شيخطوسي دي برهمي جساس ،جحكام وج د د ج

زمين ج جبيهي دمييدجديه و آن ج

تابع مصاهح زمان و مهغير ميدجده (طوسيي ,جسهبصيا  ,بيي تيا ,ص17 .ج ;9طوسيي,

مبسوط ,1713 ,ص 71-73 .ج ;9طوسي ,كها ب جهخيالف ,1113 ,ص117 .ج .)1بي

عالو ج شان تفاوال وشي ج ك پيامبر(ص) و حضرال عهي( ) د جتيرجي حيه بير
بيما دجشه جده ،حم بر تعا ض وج اال د ج

با ب دكرد جست .بي ج ي دهيي كي

جدام حه ج جز وظا ف جمام ميدجده كي هركيهجم بي جدهضياي شيرج ط و مصياهح وز
ب اود جي عم كرد جده .ب عنوجنمثال ،پيامبر (ص) با ك خوشي د خيت خرميا كي
صه شه دجشت بر بيما ضرب زدده و حضرال جميير ( ) جتيرجي حيه بير جو ج بي

تأخير جدهجخهنه(طوسي ,استبصار ,,اار122 ,ج .)4ب هميي ترتييب موقيق حهيي (حهيي ن, .

 ,1112ص 911 .ج )1و صاحب توجهر باتوتي بي حكيومهيبيودن وج ياال وج د
د مو د ت  ،جمكان توسع موج د ت

ج باتوت ب مصاهح زمان دجد جديه و مرحيوم

كاشفجهغااء تعيي حه بر حر د چا ج تعبهي دميدجده ك د برخي جز وج اال بهجن
جشا شه جست (حير عيامهي ,بيي تيا ,ص 773 .ج،13ص 919ج )19و آن ج تيابع
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عرف زمان و منوط ب دظر جوهياء جميو مييدجديه (كاشيف جهغاياء ,1731 ,ص.)913 .
باتوت ب ج

س شأن جز شيلون پييامبر(ص) و ج مي جطايا ( ) ،وج ياال صياد جز

ج شان دي برجساس همي س شأن تقسيد ميشوده.
 .0احكام حكومتی در دیدگاه امامخمينی (ره)
جز تمه مباحثي ك قاا د ضم آن ب دق

زمان و مكان جشا كيرد جديه ،مسيله

حكومت و جحكام حكومهي جست .جبوعهيسينا د آخر بويث جهايياال شيفا ،بوثيي
كوتاهي ج ب حكومت و سياست و معامالال جخهصاص ميدهه و د ضم آن بي
ج

مسله ميپردجزد ك جحكام سياسي و جدج تامع مهغير جست و شرج ط زمان د

آن مهخهيت تام دج د .هذج جحكام ج

حوز ج موهياج جتهاياد و كسيب مشياو جز

جه مشو ال ميدجده (جب سينا ,1111 ,ص.)111 .
صاحب توجهر دي تشخي

مصاهح مسهمي و جمو ي كي مربيوط بي عميوم

مسهمي جست ج د حوز وظا ف حاكد و آن ج با تغير شيرج ط ،مهغيير مييدجديه.
برجي مثال ،ج شان مي جن خرجج و مقاسم

ج د موهود جحكام شيرعي دمييدجديه و

تعيي مي جن آن ج منوط ب دظر جمام ميدجده (دجفي ,1739 ,ص 731 .ج.)13
موقق دا يني دي جحكام حكومهي ج تابع مصاهح و مقهضياال جعصيا و جمصيا
ميدجده ك ب جخهالف آن داب تغير و جخهالف جست (دا يني ,1731 ,ص.)113 .
شكي ديست ك برخي جز وج اال وج د جز پيامبر(ص) و جميرجهمؤمني و د هير
ج مي ( ) حكييومهي جسييت ،جمييا بوييث جساسييي ج ي جسييت كي بيير ييرض جثبيياال
حكومهيبودن وج ت چ دو حكمي ميتوجن جز آن جسهنباط كيرد .آ يا باتوتي بي
ج نك جحكام حكومهي تابع مصهوت مسيهمي و شيرج ط زميادي و مكيادي هسيهنه،
دميتوجدنه د شرج ط د هر د مقام جسيهنباط مو دجسيهفاد ديرج ايرديه؟ مبهنيي بير
توهيهي ك حضرال جمام جز برخي جز وج اال دجد جده ،ميتوجن جحكام حكومهي ج بي
جحكام حكومهي ثابت و مهغير تقسيد كرد.
 .7-0احكام حكومتی ثابت

جمامخميني ( ) برجي تشر ح و تبيي حكد حكومهي ثابت ب توهي برخي وج ياال
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پردجخه جده  .ب جعهقاد ج شان ،وج اتي هسهنه ك دجل بير جحكيام حكيومهي ثابيت د
دظام جسالمي دج دهم
ك .داي جز جحهكا م حضرال جمام( ) وج هي جز جمامصادق( ) مبني بر داي جز
جحهكا موجد خو جكي دق ميكننه (حر عامهي ,بي تا ,ص 173 .ج )19و د توهيي
آن مي رما نهم
«جز ظاهر وج ت چني بردجشت ميشود ك جمر ب جخرجج و داي جز جحهكا
موجد خو جكي چنادچ د بازج موتود دباشه ،حكد جهايي شيرعي جسيت و
حكد موهوي سهاادي ديست .وش جست ك ج

جمير ،جميري خايا ب بي

مردي خاص د مه ن ديست ،بهك حكد كهي جست كي جز آن عيهمتيوجز
حب

طعام د زمان جحهياج ميردم بيهجن و دبيودن آن د بيازج  ،بردجشيت

مي شود .چنادچ ج

حكد ،حكد سهاادي جز سولجكرم (ص) باشيه ،ديي

بر جمتجسالم تا جبه دا ذ و جهي جمآو خوجهيه بيود ،ز يرج جحكيام حضيرال
سول(ص) مادنه جحكام د هر سالطي ديست ،بهك جحكام سيهاادي ج مي
( ) دي چني جست .كماج نك بعضي جز ج م ( ) ب

وج اتي ك مشيهم بير

جحكام سهاادي پيامبر جكرم(ص) جست ،جسهشااد كرد جديه(داج جهبالغ /دامي
 .)17جايير چنييي جحكييامي مخييه

زمييان سييولجهلل (ص) بييود و جبييهي

موسو ب دميشه ،چني جسهشاادي صويح دبود .بنابرج

دول سول(ص)

«متوبس » ظاهر د حرمت جست ،حال چ منع شرعي ا سيهاادي باشيه»
(خميني  , .كها ب جهبيع ,1111 ,ص 111 .ج.)7

بنابرج  ،طبق دظر حضرال جمام( ) حكد سهاادي و حكومهي جبهي هد دج يد و
ج اود ديست ك هم جحكام حكومهي ب دوو دضي خا تي و تابع مصهوت زمان
خو

باشنه .ج شان با دفي جحهمال سهاادي بودن وج اتي جز حضرال سيول(ص)

د مو د «بيع ما م ضم » مي رما هم
«جحكييام سييهاادي حضييرال سييول(ص) تييا جبييه د حييق جمييت دا ييذ و
مزمجمترجء جست» (خميني  , .كها ب جهبيع ,1111 ,ص 111 .ج.)1

دو .داعه م ضر م د مو د داعيه م ضير و مفيردجال و مفايوم آن دظيرجال
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مخههفي ج قاا و جصوهيي جمامي ج ج كيرد جديه كي ثابيت و غيردابي تغيير جسيت.
حضرال جمام( ) د كهب مخههف و د مبوث تهجااد جي دي ج

داعه ج مفصيالً

بر سي كرد جده ك خالص دظر ج شان د كها ب تاذ بجمصول ،چني آمه جستم
«جز درج

بر ميآ ه ك دول سولجكرم(ص) « م ضر و م ضرج » ب معني

داي جز ضر جست ،وهي ب معني داي جهاي مادنه سيا ر ديوجهي ميذكو د
كها ب و سنت ديست ،بهك ب معناي داي سهاادي و موهيوي جسيت كي جز
ج شان ب من ه دا ه ،ي

و جمير و سا

جمت ،صاد شيه جسيت و ج ي

مفاوم ج دج د ك پيامبرجكرم (ص) مردم ج جز ج نك ب د هري ضر ب دنيه
ا ج نك آداا ج د ضييق و حيرج و مشيقت ديرج دهنيه ،دايي مييكنيه.
پيامبر(ص) ج

داي ج ب دووكهي (د دضي خا تي ) بييان رميود جديه تيا

ج نك برجي هم ج رجد د هم جدوج زمادي حجت باشه .ج

دايي جز آدجيا

ك داي سهاادي جست و جز پيامبر(ص) مفهرضجهااع صياد شيه جسيت،
تبعيت آن بر همهان مزم جسيت» (خمينيي  , .تايذ ب جمصيول,1111 ,
ص 111 .ج.)7

جز دظر حضيرال جميام( ) بردجشيت مييشيود كي جومً« ،م» د حيه ث مشياو
پيامبر(ص) «مضر و مضرج ي جمسالم»« ،م» داي جسيت .ثادييا ،ج ي دايي ،دايي
وم ي و حكومهي پيامبر(ص) موسو ب ميشود .ثاهثاً ج

دايي جز ديوجهي حكيومهي

پيامبر(ص) جست ك د حق هم جمت و د هم زميانهيا جهي جمآو و مزمجمطاعي
جست.
حضرال جمام( ) با ذكر ك بردجشت غهط و د آن ،مبني بر ج نك دفيي ضير
و ضرج  ،حكد جهاي و داعه كهي جز طرف خهجوده جست و حكد پيامبر(ص) مبنيي
بر دهع و مي دخ سمر ب تنه ب برمبناي ج

حكيد جهايي صياد شيه جسيت،

مي رما نهم
«بعه جز شكا ت جدصا ي ب پيامبرجكرم(ص) و جسههعاي پيامبر(ص) جز سمر
ب تنه ب و جمر ج شان مبني بر جتاز اير ه هنهيام و ود بي حير د مني ل
جدصا ي و سرپيچي جو جز دسهو پيامبر(ص) ج شان حكد سياسي خود مبنيي
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بر دهع و مي دخ

ج صاد و ج

حكد تأد بي خيود ج بي حكيد سياسيي

كهي «م ضر و م ضرج » منسو ب كردده؛ .عني جحهي د حيوز حكوميت
جسالمي حق جضرج ب د هري ج دهج د .برج جساس بي معهول (دهع شيجر )
و تعهي آن (م ضر و م ضرج ) تناسب وتود خوجهه دجشت؛ عني معهيول
و عهت آن هر دو حكد سياسيي تيأد بي بيرجي حفيم دظيام خوجهيه بيود »
(خميني  , .تاذ ب جمصول ,1111 ,ص 191 .ج.)7

بنابرج  ،بي دظر حضرال جمام( ) و دظر مشاو جز ج

تات ك ج ي حكيد،

حكمي كهي و جبهي جست ،تفاوتي وتود ديهج د و چي آن ج حكميي جهايي و چي
حكد حكومهي جز تادب پيامبر(ص) بهجديد ،عا ت آن بيرجي همي ج يرجد د همي
زمان ها ،مزم خوجهه بود .ب جعهقاد حضرال جمام( ) جاير آن ج حكميي سياسيي و
حكومهي بهجديد ،ج

جص تناا بر جص و داعهةجهسيهاا حكوميت خوجهيه دجشيت؛

عني تسهط مردم د جموجلشان منوط ب عهم ضر و جذ ت و آزج د هيرجن جسيت و
جز آن برجي دفي ه وم جز معامه غبني و باالن وضوي ضر ي دميتوجن جسهفاد كرد،
جما ج نك ج
مشاو جز ج

داعه ج حاكد بر هم جحكام وجدعي شرعي بهجديد ،مهناسب بيا تفسيير
()1

حه ث خوجهه بود.

بنييابرج  ،بي جعهقيياد حضييرال جمييام( ) همي جحكييام سييهاادي صاد شييه جز
پيامبر(ص) مودهي ديست ،بهك برخي جز آنها برجي هم زميانهيا ثابيت و م هغيير
هسهنه .ب دظر ج شان داعه «م ضر و م ضرج » و دايي جز جحهكيا حكيد سيهاادي
جبهي و مزمجمترجء برجي هم حكومتهاست.
 .2-0احكام حكومتی متغير

ب جعهقاد حضرال جمام ( ) برخي جز جحكام حكومهي ،مهغير و تابع مقهضياال زمادي
و مكادي هسهنه .ج شان د تبيي ج

جمر ،ب توهي

تعهجدي جز وج اال ميپردجزدهم

ك .دسهو ب دو خه شرج بم حضرال جمام( ) د بوث جز حرمت خمير،
قا و هر دو مسكر ِما عي ،مي رما هم
«شبا جي د حرمت بيع و عهم ماهيت آنها ديست ،بوث د ج

جست كي

آ ا چني جحكامي ب طو ماهق برجي خمر ،حهي خمري ك برجي تبيه

آن
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ب سرك رجهد شه جست ،ثابت جست؟ د تيوج ب ميي رما يهم جخبيا جز
جثباال چني حكمي ب دوو ماهق داصر هسهنه ،ز رج جخبا ي ك جز حضرال
سول(ص) مبني بر هع سازده و روشنه شرج ب (حر عيامهي ,بيي تيا,
ص131 .ج )19و سييوت بييودن ثمي آن (حيير عييامهي ,بييي تييا ,ص37 .
ج)19وج د شه جست ،منصرف ب آدچ د آن زمان مهعا ف و شا ع بود و
موتب ساد ميشود ،جست .هذج موج دي ك خمر بيرجي تبيه

بي سيرك

مو دجسهفاد درج ميايرد عني برجي جصالح آن مهدظر ديرج ميياييرد؛ جز
مو د وج اال خا ج جست .بنابرج  ،دميتوجن ج ي

وج ياال ج دهيي عيهم

ماهيت ماهق خمر دجدست ،جما وج اتي ك دمهت بر دسهو پيامبر مبنيي بير
دو خه شرج ب دج ده )2(،عالو بر ج نك برخي جز تات سينهي ضيعف
دج ده ،هم د دضي شخصي وج د شه جده .جحهميال دج د جمير بي

خيه

شرج ب جمري سهاادي و برجي دهع ش ساد بي خياطر مصياهح جديوي د
شرج ط خاص زمادي بود جست .مادنه دسهو ي ك پيامبر(ص) برجي كنيهن
دخ سمرة ب تنه ب دجدده» (خميني  ,1119 , .ص 11 .ج.)1

چنانك جز ج

رما

حضرال جمام( ) بير ميي آ يه؛ جز وج ياتي كي دمهيت بير

دو خه شرج ب د شرج ط خاص زمادي صاد شه جست ،دميتوجن حكمي جبهي
و هميشهي بردجشت و جز ج
تبه

حكد ب حرمت ماهق جسيهفاد جز خمير حهيي بيرجي

آن ب سرك كرد ،ز رج جحهمال دج د ك جمير بي دو خيه شيرج ب مخيه

شرج ط خاص زمادي و ب دسهو حكومهي پييامبر(ص) صياد شيه باشيه .جز ج ي
ماهب چني بردجشت مييشيود كي بيرخالف ميو د دبهيي كي جحكيام حكيومهي
پيامبر(ص) جبهي و مزمجمترجء برجي هم جمت تهقي شه ،دسيهو ج شيان مبنيي بير
دو خه شرج ب ،تابع شرج ط خاص زمادي و غيرجبهي تهقي ميشه.
دو .خر ه و روش سالح تنهيم حضرال جمام( ) د مو د خر ه و يروش
سالح تنهي مباحثي ج د مو د موضو سالح تنهي مارح و سپ

حكيد آن ج

بيان ميكننه .ج شان د تات تبيي موضو سالح تنهي مي رما نهم
«موضو سالح تنهي ،ب جخهالف شرج ط زمادي ،مهفاوال جست .ممك جسيت
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سالحي د ك زمان خياص ،سيالح تنهيي موسيو ب و د زميان د هير جز ج ي
موضو خا ج شود .برجي مثال ،د زمانهياي ديه د؛ شمشيير ،ديي  ،سيپر و  ...جز
سالحهاي تنهي موسو ب ميشهده ،وهي هدجكنون ج ي هيا جز ج ي عنيوجن خيا ج
شه جده .بنابرج  ،چنادچ برخي جز جه حر ب ،ج

سيالحهيا ج بي من هي عهيقي و

حفم سالحهاي ده مي خر هج ي دما نه ،مادعي جز بيع ج
آن ها ديست .پ

سالحهياي ديه مي بي

موضو سالح حر ب جسيهو جي جسيت كي د شيرج ط عهيي د

تنگها ب كا ار ه ميشود» (خميني  ,1119 , .ص119 .ج.)1
موضو د هري ك حضرال جمام( ) د ج
د

بوث بي آن مييپردجزديه ،جعيهجء

جست ك د توضيح آن مي رما نهم
«ب طو كهي هرك

ك مخاهف ما د د

ميشود ،وهي موضو بوث جخي

باشه ،دشم د ني ما موسيو ب

جز ج ي دسيه جسيت .ميرجد جز عنيوجن

مو دبوث ،دسه ا طا ف جي جسيت كي مخياهف جسيالم جسيت .بنيابرج ،
روش جسهو ب اودي ك د سرزمي جسالمي و تابع حكومت آن جست،
جار تااال د هري بر آن مهرتب دباشيه ،جز ج ي تايت جشيكاهي دخوجهيه
دجشت» (خميني  ,1119 , .ص119 .ج.)1

موضو شناسي و تبيي مرجد جز جسهو تنهي و جعهجء د ي  ،ج شيان وج د

بعه جز ج

بوث جز حكد ج

عنوجن عني خر ه و يروش جسيهو تنهيي بي دشيمنان د ي

ميشوده و مي رما نهم
«ج

مسله جز جمو سياسي و تابع مصياهح وز جسيت و جمكيان دج د حهيي

مصاهح مسهمي د جعااء مجادي سالح تنهي ب طا ف جي جز كفا باشيه و
آن د شرج اي جست ك د ع دشم دوي جز حوز جسالم ،د ايرو تسيهيح
طا ف خاصي جز كفا باشه ك مسهمي جز آنها د جمان هسيهنه» (خمينيي
 ,1119 , .ص119 .ج.)1

سپ

ج شان د ك دهيج ايري كهي مي رما هم
«خالص ماهب ج نك ج

مسله جز شلون حكومت و دوهت جست و جميري

مضييبوط ديسييت ،بهك ي تييابع مصييهوت وز و مقهضييياال زمييان جسييت.
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برج جساس مشرک و كا ر و ههد (زمان آت ب )؛ مالک و موضو برجي
حكد روش سالح تنهي هسهنه و جز جخبا دي بي
جسهفاد دميشود .جار جطالق جخبا خالف ج

جز آدچ افهي شيه،

مبنيا باشيه ،عنيي مقهضيي

توجز بيع حهي د موج دي ك دابودي ج كان جسالم و تشييع ج د بردجشيه
باشه ،با ه آن ج مقيه كرد .جار جخبا ي دجل بر عهمتيوجز د ميوج دي كي
ترک روش ،چني تبعاتي ج ب ددبال دجشه باشه ،آنها ج هيد با يه مقييه
ساخت» (خميني  ,1119 , .ص117 .ج.)1

جز مااهب حضرال جمام( ) بردجشت ميشود ك موضو كهي سياست جسالمي
با ه برجساس د ا جز دظام جسالمي د مقاب دشمناد
تقو ت ج

باشه و هر چي ي ك موتب

دظام شود ،عي آن مزم و هرچي موتبياال تضيعيف و ديابودي آن ج

رجهد آو د ،با ه جز آن تهوايري ب عم آ ه .خر ه و يروش سيالح تنهيي بي
كفا ا خر ه جز آداا دي با ه د ج

تات بردام

ي شود.

بنابرج  ،ب جعهقياد حضيرال جميام( ) برخيي جحكيام سيهاادي صاد شيه جز
پيامبر(ص) مودهي و برخي د هر جز آنها برجي هم زمانها ثابت و م هغير هسيهنه.
ب دظر ج شان داعه «م ضر و م ضرج » و داي جز جحهكا  ،حكد سيهاادي جبيهي و
مزمجمترجء برجي هم حكومتها و مسله دسهو بي

خيه شيرج ب يا خر يه و

روش جسهو ب كفا  ،جز شلوداال حكومت و تابع مصاهح و مقهضياال وز معر يي
شه جست .طبق ج

د هاا  ،جحكام حكومهي ج دي ميتوجن ب ثابت و مهغير تقسييد

كرد.
جما همانطو ك پي تر جشا شه ،مودهي و مهغيير بيودن جحكيام حكيومهي و
تابع مصاهح زمان بودن ،تقر باً د جكثر تعا في ك معاصر
كرد جده ،مو دتأكيه درج ار ه جست .با ج

جز حكد حكومهي ج ج

رض ،د هاا حضرال جمام ( ) ،مبني

بر ثابت بودن برخي جحكام حكومهي و مهغيربودن برخي جحكيام حكيومهي چهودي
ميتوجن توتي كرد؟
 .5مكانيزم شناسایی ثابت یا متغير بودن برخی احكام حكومتی
ب دظر مي سه ،طرح مسله ثابهاال و مهغيرجال د حوز مسا

حكومهي ب اودي جي
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د هر ،دابهيت توتي دجشه باشه .ب عبا تي د هر ،آدچ د حيوز حكوميت ثابيت
جست ،جحكام شرعي جست ك داظر ب

وجبط بي دوهيت جسيالمي بيا سيا ر دول يا

دوهت با مردم جست .ب بيادي د هر ،همانطو ك ما د حيوز معيامالال جحكيام و
جصول ثابهي دج د ك داهب و شك مصاد ق آن طي زمان تغير مييكنيه ،د حيوز
جحكام حكومهي دي شر جسالم ،دوجديني ثابهي وضع كرد جست كي دويو جتيرجء و
تابيق آن دوجدي  ،ب حكومتهاي ودت وجاذج شيه جسيت .بنيابرج  ،جز يكسيو،
مبادي صهو حكد دضا ي ا حكومهي د حوز جحكام حكومهي يا دضيا ي ثابيت
بود و جز سوي د هر كيفيت تابيق آن مبادي د شيرج ط مخههيف زميادي و مكيادي
تغيير ميكنه.
 .7-5اصول ثابت احكام حكومتی

د جدجم ب برخي جصول ثابت جحكام حكومهي د دظيام جسيالمي كي مبنياي حكيد
حكومهي درج ميايرد ،جشا ميشودم
یک .قاعده نفیالسبيل

برجساس آ شر ف «و ه

جع جهلل ههكيا ر

عهيي جهميؤمني سيبيال»(دسياء)111/

تسهط كفا بر مسهمادان د هم صو آن دفي شه جست .ج

جص كهيي د حيوز

وجبط جتهماعي و سياسي بي كفا و مسهمادان ،مبناي بسييا ي جز روعياال قايي
درج ار ه جست .برجي مثال ،د مسيله جعميال حيق شيفع  ،جاير مسيهمان و كيا ر
جه ذم جي د مهكي ب دوو مشا شر ك باشنه ،چنادچ جه ذم مهك مشا خيود
ج بفروشه ،مسهمان ميتوجده حق شفع خود ج جعمال كنه ،وهيي چنادچي مسيهمان
ساد مشاعي خود ج بفروشه كا ر ذمي دميتوجديه ج ي حيق خيود ج جعميال كنيه
(حهي ج ,1731 , .ص.)179 .
ج

داعه  ،حكمي شرعي و ثابت ج برجي تمام شرج ط زميادي و مكيادي بييان

ميكنه ك برجساس آن حكومت جسالمي با ه د سياستهاي خيود آن ج ميه دظير
دجشه باشه .برجساس همي جص جست ك حضرال جمام( ) د زمان ژ د سيهانهي
سابق با مسله كاپيهومسيون ب شهال مخاهفت كردده.
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دو .واعدوا لهم ما استطعتم من قوة(انفال)6/

آ شر ف دي مبي جص د هري جز جصول ثابت شرعي جست ك حكومتهياي

ج

وجبيط خيود بيا كفيا آن ج بي من هي يك سياسيت ثابيت د

جسالمي موظفنه د

جسهرجتژي خود مهدظر درج دهنه و بردام هاي رهنهي تسهيواتي خود ج بر آن پا
ي كننه .بنابرج  ،ارچي د زميان ديه د توصيي ج ي ديه ال جزطر يق

بردام

دظامي آن وز جز دبيي جسيب و شمشيير يا حهيي ديگكيردن

رجهدآمهن وسا

مواس حاص ميشه وهي جمروز ج

جمر با رجهدآو دن وسا

پيشر ه دظيامي جز

توپ و تادك و موشكهاي باهسهيك و نياو ي جتميي د بعيه دظيامي و توصيي
تكنوهوژي پيشر ه د حوز ج تباطاال و مسهطشهن بر مبادي جسالمي و د يا جز آن
د حوز مسا

رهنهي برجي مقابه با تااتد رهنهي ،حاص ميشود.

سه .والتتبعوا خطوات الشيطان(بقره)761/

جبههج ا با تهبّر د ج

آ شر ف  ،جصهي جز جصول جخالدي د ذه خايو مييكنيه،

وهي مسله عهمتبعيت شياطي ت و جد
مو ددظر جست  .ج

دضي د

د عم ب وظا ف د ني ب معنياي جعيد

وجبط خا تي دوهت جسالمي با كفا  ،جسيهقالل آن د

تصميدايريهاي كالن جدهصادي و سياسي و عهمتبعيت جز كفا د همي زميني هيا
مهجهي ميشود .بنابرج  ،ههف داا ي كفيا برجسياس آ ياال شير ف ديرآن حيذف
ي كي مؤمني

ا هماهنهي كري و رهنهي با ج شان جست(بقر  911/؛دساء،)12 /

وهي آداا د سيهن ب ج
ج

ههف كالن ،سياست اام ب اام ج د پيي

مييايرديه.

آ شر ف ديروهاي مسهمان ج جز تبعيت اام ب ايام ج ي سياسيتهيا برحيذ

ميدج د.
چهار .ال ضرر و ال ضرار فی االسالم

ج

داعه دي جصهي كهي ج د حوز وجبط جتهماعي بنا ب دظر برخي جز قاا يا

د ك حوز شر عت جسالمي ،بيان ميكنه .طبق دظر جول ،ج ي داعيه حياكد بير
دوجعهي مث «جهناس مسهاون عهي جموجهاد» جست و بنا بر دظر دوم همي جحكيامي
ك جصاههاً ضر ي ديست ،د موج دي ك ضر مكهف ج موتب شيوده ،دفيي شيه
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جست .بنا ب جعهقاد حضرال جمام( ) ج

داعه جصهي حكومهي ج بيان مييكنيه كي

پيامبرجكرم(ص) خاا ب ب هم حكومتهاي جسالمي جعالم كرد جده؛ ب ج
د موهود حكومت جسالمي هيچك

معنا كي

حق جذ ت و آزج و ز ان سادهن ب د هيري

ج دهج د.
ب دظر مي سه ج

داعه جصهي كهي جز جصول شر عت جسالمي ج بيان ميكنيه

ك ده مهيق آن دفي ضر و مردمآزج ي د
موظفنه د حوز وجبط جتهماعي ج

جص

وجبط جتهماعي جست .بنابيرج  ،همي
ج عا ت كننه و تصرف د جموجلشيان

ب صو تي باشه ك موتب ضر ا جذ ت و آزج د هرجن دشوده .چنادچي يردي بي
ج

جص توت دكنه و تذكرجال رد مهضر جو ج مهنب دسازد ،ميتوجده جز رد مضير
ا مضا د دظام عهل جسالمي شكا ت كنه .حكوميت جسيالمي ديي موظيف جسيت

برجساس ج

داعه جز ضر و ضرج جو تهوايري كنه .بنابرج

آدچ د دضي سمرة

ب تنه ب جتفاق ج هاد ،بعه جز ج نك تذكرجال جدصا ي سودي دبخشيه ،جو ب موضير
پيامبر(ص) شكا ت برد و ج شان بعه جز ج نك

ج ح هاي مهعهدي بيرجي حي ج ي

مشك ج ج كردده و ثمري دبخشيه ،دسهو بي كنيهن دخي جو د زميي جدصيا ي
دجدده.
ارچ دسهو ب داع دخ دسهو ي حكومهي بيود ،وهيي مبنياي ج ي دسيهو ،
جص كهي و ثابت د حوز شر عت جسالمي جست .تصميماتي ك هر حاكد باتوتي
ب شرج ط زمادي و د خصوص مشك ماروح جتخاذ ميكنيه ،د شيرج ط مخههيف
تغييرپذ ر جست .برجي مثال ،جار شبي همي مسله د شيرج ط زميادي د هير جتفياق
ج هه ،ممك جست حاكمي دسهو دهه جز و ود و خروج شخ
كننه ا ج نك پول دخي

مضيا تهيوايري

ج بي جو دهنيه و مهكييت جو ج بير آن سيهب كننيه ،وهيي

پيامبر(ص) باتوت ب هجاتت سمر  ،برجي داع ش ساد دسهو ب كنهن د خت
دجدده.
مسييله داييي پيييامبر(ص) جز جحهكييا موجدغييذج ي دي ي د همييي چييا چو ب
داب توهي جست .ب ج

معنا ك ب طو كهي كسب سود مهعا ف د

وجبيط تجيا ي

د جسالم جمري مباح شمرد شه جست ،جما چنادچ ردي بخوجهه د تايت كسيب

ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص ِاحکام حکومتي در روند حکمراني اسالمي 101

مسله تأ يه دميشود .تور د درض بيوي و توير د

سود ب د هرجن ظهد كنه ،ج

جحهكا د همي تات داب توتي جست .دوهت جسالمي كي مسيلول جتيرجي ديوجدي
جسالم د جبعاد جتهماعي و جدهصادي جست ،با ه جز درج دجد بوي و جحهكا هير ديو
كام ي ك عهجهت ج د تامع خهش دج سازد ،تهوايري كنه.
بنييابرج

ارچيي د موضييو عبييادجال ،شيير عت جسييالم جحكييام ثابييت و

غيرداب تغييري د كهياال و ت يياال آن آو د جسيت ،وهيي د حياي معيامالال و
سياساال ،جصوهي ج تشر ع كرد جست كي

وجبيط جتهمياعي ،جدهصيادي و سياسيي

تامع با ه برمبناي آن جصول و مبادي شك اييرد ،وهيي تصيميداييري د ميوج د
ت ي و د داهب جصول كهي ب دوهت وجاذج شه جست.
 .2-5تردید بين ثابت یا متغيربودن احكام حكومتی

ب جعهقاد حضرال جمام( ) برخي جحكيام صياد جز پييامبر(ص) و سيا ر ج مي ( )،
جحكييام شييرعي ثابييت و برخييي حكييومهي ،دج مييي و مزمجمتييرجء بييرجي هميي
حكومت هاي جسالمي و برخي حكد حكومهي مودت جست ك با ه جزطر يق ديرج
ب ثابت ا مهغيربودن آن جحكام پي برد .با ج
درج

جتمال ،د صو تيك قيي جزطر يق

دهوجده شرعيبودن ،مودتبودن ا دج ميبيودن حكيد حكيومهي ج تشيخي

دهه ،جص مقهضي چ خوجهه بود؟ شايهجول د ج

مو د باتوت ب ج نكي جغهيب

جحكييام صيياد جز پيييامبر(ص) تبهيغييي جسييت ،د صييو ال شييك د تبهيغييي ييا
سهااديبودن حكد ،جص

ج تبهيغيبودن آن ميدجده (شيايه جول ,بيي تيا ,ص913 .

ج .)1حضرال جمام د مقام شك و عهمتشخي

ج

مسله مقهضاي جص د مقيام

ج چني تبيي ميكننهم
«چنادچ جحرجز شود ك حكد ،شرعي جهاي ا سهاادي و حكومهي جست و دا
ب بقاء آن بعه جز حهت پيامبرجكرم (ص) باشيد ،جشكاهي د بقياء آن حكيد وتيود
دخوجهه دجشت .همچني جار حكد مردد بي شرعي جهاي و حكومهي باشه ،وهي بي
بقاء آن بر رض حكومهيبودد

عهد دجشه باشيد .جار عهد ب سهااديبودن حكيد

دجشه باشيد ،وهي شك د بقاء آن دجشه باشيد ب دهي تر ان جسهصوا ب بر عنوجن،
باز هد حكد ب بقاء آن ميكنيد.
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چنادچ حكد مردد بي شرعي و حكومهي باشه و عهد ب بقياء آن د صيو ال
شرعي بودن آن و عهد ب عهم بقاء و ا شك د بقاء آن د صيو ال حكيومهيبيودن
دجشه باشيد ،د ج

رض جسهصوا ب كهي تا ي دمييشيود ،ز يرج تيامع مهييق ،

حكد شرعي ا سهاادي ا موضوعي ك دج جي جثر شرعي باشيه ،ديسيت .همچنيي ،
جسهصوا ب رد دي د ج

حاهت تا ي دميشود ،ز يرج شيك د بقياء يرد ميردد

ديست ،بهك شك د بقاء آدچ شك د حهوث آن جست ،وتود دج د» (خمينيي .
 ,كها ب جهبيع ,1111 ,ص 111 .ج.)9
ج

دو جز جسهصوا ب ج جصوهيي توتعنوجن جسهصوا ب كهي دو دوم مارح

ميكننه ك ب دظر مشاو جصوهيي جسهصوا ب كهيي د آن تيا ي مييشيود ،وهيي
جسهصوا ب رد تا ي دميشود .بنابرج

چنادچ بير جسهصيوا ب كهيي جثير شيرعي

مهرتب باشه ،آن جثير مهرتيب مييشيود (جدصيا ي ,1112 ,ص 121 .ج )7بي دظير
حضرال جمام( ) باتوت ب ج نك تامع مهيق  ،حكد شرعي ا سهاادي ا موضوعي
ك دج جي جثر شرعي باشه ديست ،بر كهي جثر شرعي مهرتب دميشود.
نتيجهگيری
حكد حكومهي د دظام سياسي جسالم ب مثاب

جهبردي بيرجي پيشيبرد حكمرجديي و

توقق جههجف آن جست .د سير دبوي(ص) و عهوي( ) ،صيهو حكيد حكيومهي
داظر ب مقهضياال زمادي و مكادي و د جسهاي مصاهح عمومي مسهمادان جدجام شيه
جست .برج جساس ،جمامخميني ( ) شأن حكومهي پيامبر (ص) و ج م جطايا ( ) ج
د زمان غيبت برمبناي جده عقهي و دقهي ب قي عادل تامعجهشرج ط تسري دجد جديه
و ب تبع آن دي  ،صهو حكد حكومهي ج د زمان غيبت ،برجي قي مزم دجدسيه و
د تناا برجي مسهمي بهك برجي د هر قااي بالد پيروي جز آن ج وجتب دجدسه جديه.
برخالف د هاا هاي غاهب ،جمام ( ) جحكام حكومهي ج ب دو دسد ثابيت و مهغيير
تقسيد كردده .ب دظر مي سه آدچ ثابت ميباشه مبيادي شيرعي جحكيام حكيومهي
جست .عني د مقام جترج و د اذ زمان ب تبع مصاهح عام  ،جحكام حكومهي مبهني
بر مبادي شرعي تغيير مي ابه.
حكد تشكي شيو جي جدقيال ب( ،)13/11/99حكيد دخسيتوز يري مانيهس
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باز اان ( ،)13/11/11حكد دجدسهادي ك جدقيال ب ( ،)13/19/2حكيد بي مصياد
جموجل سهسه پاهوي ( ،)13/19/2حكد سركوبي ح  ب دموكرجال( ،)11/1/91حكيد
ب جمير جهواج ( ،)11/3/92حكد عفو ب دجدسهان ك جدقيال ب (،)11/1/11حكيد د
ج تباط با تعيي هيأتي تايت تع يرجال ( ،)31/1/91حكيد د ج تبياط بيا تشيكي
مجمع تشخي

مصيهوت ( ،)33/11/13حكيد بي تع ير و جعيهجم تيوهي كننيه

حضرال زهرج (س) خاا ب ب مه ر عام صهج و سيما( )33/11/12و حكيد جعيهجم
سهمان شهي خاا ب ب مسهمادان تاان ( )33/11/91جز مادتر

جحكام حكومهي

صاد جز جمامخميني ( ) د دو جن زمامهج ي بر تمايو ي جسيالمي بيود جسيت.
تهديق د جحكام صاد جز جمامخميني بيادهر چنه دكه جستم  .1برخالف منهقيه
د ني ،جحكام مذكو برمبناي مبادي قاي و شرعي صاد شيه جسيت .9 .بيرخالف
منهقه

سياسي ،جحكام مذكو همهي دياظر بير منيا ع تامعي جسيالمي و مصياهح

عمومي صاد شه جست ب اود جي ك جار جحكام حكومهي مذكو هر ك د تياي
خود صاد دميشهده ،جههجف جدقال ب جسالمي و موتود ت دظام تماو ي جسيالمي
با تاه ه و خار تهي موجتي مييشيهده .7 .مكيادي م شناسيا ي و صيهو حكيد
حكومهي د دظام سياسي جسالم بيادهر پا ا ي ،پو ا ي و جدعااف دظام حقودي جسالم
د پاسخ او ي ب شرج ط مهوول تامعي و ديازهياي ته يه بشيري بيود و بسيان
جهبردي ضرو ي و حياتي ،دق

كهيهي د حكمرجدي جسالمي دج د.
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پینوشتها
 .1ب دظر مي سه ،ميشود داعه ج داعه شرعي و د حكومهي دجدسيت وهيي تنايا آن ج
داظر ب وجبط جتهماعي دجدست .عني ج حه ث حكمي شرعي جست كي حياكد
بر برخي جز جحكام شرعي د هر مث داعهة سهاا ميباشه .بنابرج مزم ج نك ج
داعه داظر ب دفي ضر وضرج د وجبط جتهماعي باشه ج ديست كي داعيه ج
حكومهي بهجديد (مكا م شيرجزي ,1731 ,ص.)31-33 .
 .9دكم عامهي،بي تا ،كها ب جمطعم وجمشرب  ،جهبا ب  ،1م جبوج ب جمشربا جهمورما

منابع و مآخذ
حمادي رد سب وج ي .)1722( . ،تما حكد حكومهي با سا ر جحكيام شيرعي .افهميان
ق حكومهي.91-3 ،
مقهجد  ،ف( .بي تا) .دضهجهقوجعه جهفقايا .ددم منشو جال مكهبا آ ت هلل ..جهنجفي.
جب سينا .)1111( .جهشيفاء ،جمهايياال (تهيه  .)1ديدم منشيو جال مكهبي آ يت جهلل جهعظميي
جهمرعشي جهنجفي.
جسماعيهي ,م & ,.طوان دظيف .)1721( . ,دسيبت سياسيتهياي كهيي دظيام بيا جحكيام
حكومهي د حقوق جساسي ج رجن .پژوهشناما حقوق جسالمي.21-37 ,)71(17 ,
جدصا ي ،ش .)1112( .رج ه جمصول .ددم مجمع جهفكر جإلسالمي.
باروزي هك ،غ & ،.به آبادي .)1727( . ،مالک جحكام حكومهي د قي سياسيي شييع .
عهوم سياسي.31-17 ,
پرو  ،ج .)1721( .جحكام حكومهيم چرج ي ،چيسهي و چهودهي .ددم كها ب ردج.
ثادي ،ش( .بي تا) .جهقوجعه وجهفوج ه (دسخ عبهجهاادي حكيد ،تهه  .)1ددم مكهبا جهمفيه.
حر عامهي ،ش( .بي تا) .وسا جهشيعا ج .19بيروالم دج جحياء جههرجث جهعربي.
حكيد ،م .)1232( .جمصول جهعاما ههفق جهمقا ن .بي تام مؤسسا آل جهبيت.
حهي ،ج .)1731( .تبصرة جهمهعهمي  .بي تام جدهشا جال قي .
حهي ،ن .)1112( .شرج ع جمسالم (دسخ صادق شيرجزي) .تارجنم جدهشا جال جسهقالل.
خميني .)1731( . ،صويف جمام .تارجنم موسس حفم و دشر آثا جمامخميني ( ).
خميني  .)1119( . ،جهمكاسب جهمورما .ددم مؤسسا جسماعيهيان.
خميني( ب)  ،س( .بي تا) .مناهج جهوصول جهي عهد جمصول ج .1تايرجنم مؤسسيا تنظييد و
دشر آثا جمام خميني.
خميني .)1713( . ،وم ت قي  .تارجنم مؤسسا جدهشا جال جمير كبير.
خميني .)1111( . ،كها ب جهبيع (تهه  .)9ددم مؤسسا جسماعيهيان.
خميني .)1111( . ،تاذ ب جمصول (تهه  .)7ددم دج جهفكر.
خميني .)1111( . ،جمتهااد و جههقهيه .تارجنم مؤسسا تنظيد و دشر آثا جمام خميني.
تا ي ،ف .)1721( .بر سي مبادي مشروعيت حكد حكومهي .ق حكومهي.19-73 ,
زهمي ،ج .)1731( .خاسهها هاي جخهالف د ق مذجهب .مشاهم بنياد پژوه هاي جسالمي.
ساو سفهي ،م .)1711( .حكد حكومهي د سير دظيري و عمهيي جميامخمينيي ( ) .ديدم
معا ف.
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شايه جول( .بي تا) .جهقوجعه وجهفوج ه (دسخ توقيق دكهر عبهجهاادي حكيد ,تهيه  .)1ديدم
مكهبا جهمفيه.
شيخ صهوق .)1191( .عه جهشرج ع (تهه  .)1ددم مكهب جهويه .
صه  ،س .)1119( .جدهصاددا .بيروالم دج جههعا ف ههمابوعاال.
صهوق ،م .)1111( .م م وضر جهفقي ،توقيق (دسخ عهيي جكبير غفيا ي) .ديدم تامعيا
جهمه سي .
طباطبا ي  ،س .)1737( .داا ا جهوكما،ج .1تارجنم جدهشا جال جه هرج.
طباطبا ي ،س .)1731( .مجموع مقامال و پرس ها و پاسخها .تارجنم د هر دشر رهنيگ
جسالمي.
طباطبا ي ،س( .بيها) .رجزها ي جز جسالم .ددم جدهشا جال تاانآ ج.
طوسي ،م .)1713( .مبسوط (تهه  .)9تارجنم جهمكهبا جهمرتضو ا.
طوسي ،م .)1111( .جخهيا معر ا جهرتال (تهه  .)9ددم مؤسسا آل جهبيت.
طوسي ،م .)1113( .كها ب جهخالف (تهه  .)1ددم مؤسسا جهنشر جمسالمي.
طوسي ،م( .بي تا) .جسهبصا (دسخ توقيق جهسيه حس جهخرسان ،تصويح جهشييخ موميه
جآلخودهي ,تهه  .)7ددم دج جهكهب جمسالميا.
جهعاما هالسالم .داهر م مكهبا وهبا.
درضاوي ،ي .)1112( .جهخصا
كاشفجهغااء ،م .)1731( .تور ر جهمجها (تهه  .)7ددم مكهب يروزآبادي.
كهيني ،م .)1733( .جهكا ي (دسخ توقيق عهي جكبر غفا ي ,تهيه  .)3بيي تيام دج جهكهيب
جمسالميا.
ارتي ،ج .)1723( .مقامال حقودي (تهه  .)9تارجنم جدهشا جال دجدشها تارجن.
مازده جدي ،م( .بي تا) .شرح جصول جهكا ي (تهه  .)19بي تا.
مومهي ،س .)1721( .توهي حكد حكومهي د ق سياسي .تارجنم رزجدهان دجد .
مومصادي ،ص .)1711( .هسف دادون اذج ي د جسالم ،ترتم جسما ي اهسهادي .تارجنم
جميركبير.
مااري ،م .)1731( .ش مقاه ،خهد دبوال .تارجنم جدهشا جال صه ج.
مفيه ،ش .)1111( .جهمقنع  .ددم تامعا جهمه سي .
مكا م شيرجزي ,ن .)1731( .جهقوجعه جهفقايا (تهه  .)1ديدم مه سي جمميام عهي بي جبي
طاهب( ).
مهك ج ضهي ج دكادي ,م ()1721حكد حكومهي د دادون جساسي و تا هيا آن .حكوميت
جسالمي )39( 13صفواال ,17-31
دا يني ،م .)1731( .تنبي جمما و تن جهمها .تارجنم شركت ساامي جدهشا .
دجفي ،ش .)1739( .توجهرجهكالم .ددم دج جهكهب جمسالميا.
دجوميان ،ح .)1711( .زمين حقوق تابيقي د دظامهاي حقودي جسالم ،رجدس  ،جدههي و
وسي  .مشاهم كهابفروشي تعفري.
دصيرجهه جهاوسي ،م .)1731( .جخالق داصري .تارجنم خوج زمي.
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Abstract
Conceptual fragmentation of regulation and the existence of different definitions
and perceptions thereof, prevent a clear understanding of the concept of the
regulatory state. This research seeks to answer the question "What role does
understanding of regulatory play in conceptualizing regulatory state?" It
hypothesizes that "an understanding of regulation, as the most important tool of
governance in the regulatory state, is the most important factor in understanding
the term regulatory state." The purpose of this study is to provide a clear the
concept of regulatory state. For this purpose, various definitions of regulation
and regulatory state are collected using library method, thereafter the terms
regulation and regulatory state are defined and the components of the definition
of regulatory state are described using the descriptive-analytical method and its
differences with minimal and welfare state are shown. The finding of this study
is the clarification of the concepts of regulation and regulatory state and
provision of clear definitions of the two, which has been obtained in the light of
the knowledge obtained from analyzing and reviewing various definitions of
them, and comparing regulatory state with minimal and welfare state.
Keywords: Regulatory state, Regulation, Governance, Rule-making, Monitoring
and Enforcement

مفهوم دولت تنظیمگر :تحلیل تنظیمگری بهمثابه
ابزار حکمرانی

1

مهدی هداوند

استتتیار ا گت ت حق ق ت ت

عمت ت

ح بت ت الملت ت  ،رانشت ت اق ع تتتب ئ ائ تتتا  ،تهت ت اا ،ا ت ت اا

mehdihadvandd@gmail.com

فرهاد جم

ن ستته ق س ت

عم ت

 ،رانش ت ی رکیتت ی ق ت

 ،رانشتت اق ع تتب ئ ائ تتا  ،تهتت اا ،ا ت اا

farhad.jam@gmail.com

چکیده
تشتت در مفهوم تنظیمگری و وجود تعاریف و برداشتتهتای متفتاو ا ن متا ش شت
گیریِ درکی روشن ا مفهوم دولت تنظیمگر است .این پژوهش بت د بتا پاستب بت ایتن
پرسش ک «فهم ا تنظیمگری چ قشی در ش

گیری مفهوم دولت تنظتیمگتر دارد؟»

این فرضی را مطرح میکند ک «فهم ا تنظیمگری ،ب مثاب مهمترین ابتاار ک ررا تی در
دولت تنظیمگر ،مهمترین عام در فهم اصتطحح دولتت تنظتیمگتر استت» .هتد ایتن
پژوهش ارائ مفهومی روشن ا دولت تنظیمگر است .ب اینمنظور ،بت شتیوه کتابخا ت ای
تعاریف گو اگو ا تنظیمگری و دولت تنظیمگتر گتردنوری شتده و ست ا اصتطحکا
تنظیمگری و دولت تنظیمگر تعریف و ب روش توصیفی-تحلیلتی اجتاای تعریتف دولتت
تنظیمگر تشریح و تفاو ن با دولتهای کداقلی و رفاه شا داده شده است .یافت ایتن
پژوهش ،ایضاح مفاهیم تنظیمگری و دولت تنظیمگر و ارائ تعاریف روشتن ا ایتن دو در
سای شناخت ب دستنمده ا تحلی و بررسی تعاریف متعدد ا ن هاست.
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مقدمه
اصطالح دولت تنظیم گر در طول زمان و در نقاط مختلف جهان به معانی گوناگون
به کار رفته است .بنا به بررسیهای انجامشده توسط دیوید لوی فاور ،1نخستین بار
هلمز 2در سال  1981از این اصطالح برای نشاندادن ارتبااط دیادگاههاای پیشارو
دولت استفاده کرد .به نظر فاور ،اصطالح دولت تنظیمگر به شاللی کلای ،مابهم و
حاشیهای ،به شلل پراکنده به کار برده مایشاد ماالال دال و لینادبالم 3آن را بارای
اشاره به دولتی به کار بردهاند که توجهی به برابری ندارد .جیمازاندرساون 4اماا در
کتاب خود موسوم به «ظهور دولت تنظیمگر» نخستینبار از این اصطالح به شاللی
دقیقتر استفاده کرد .در این اثر ،اندرسون دولت و توسعه دیوانساالری را ازطریاق
کمیسیونهای فدرال و آژانسهای مستقل (که طی سه مرحله از پایان قرن ناوزدهم
به بعد شلل گرفته بودند)مورد تحلیل و بررسی قرار داد .از نظر اندرساون دولات
تنظیمگر ،خواهان اصالحات اجتماعی 5با ساختار سلسلهمراتبی یا فرماان و کنتارل

6

(دستکم در سطح فدرال) در پایان قرن نوزدهم اسات .ساایدمن اماا ظهاور ایان
دولت را در اواسط دهه  1891میداند .سایدمن و اندرسون فهم متفاوتی از دولات
تنظیم گر دارند که نزد آنها ویژگیهای متفاوت دارد و در دورههای زمانی مختلاف
1. David Levi-Faur
2. Holmes.
3. Dahl and Lindblom.
4. James Anderson.
5. Progressive.
6. command-and-control.
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ظهورکرده است (Levi-Faur, 2013, pp. 31-33) .این اختالفنظرها همچناان بااقی
است و به نظر میرسد مهمترین دلیل آن نبود تعریفی ثابت از تنظیمگری باشد.
در این نوشتار ابتدا معنای دولت در ترکیب دولت تنظیمگر تا حدی که فضای
مقاله اجازه بدهد تبیین و تحلیل میشود .همچناین بارای شاناخت مفهاوم دولات
تنظیمگر ،از اصطالح تنظیمگری تعریفی روشان اراهاه مایشاود .ساسس برخای از
مهمترین تعاریف دولت تنظیمگر و انواع آن از منابع گونااگون ماورد بحار قارار
گرفته ،برای فهم بهتر دولت تنظیم گر ،تفاوت آن با دولتهای حداقلی و رفاه نشان
داده می شود .در پایان نیز بر پایه شناخت بهدستآمده از مارور ادبیاات موجاود و
تعریف نگارندگان از تنظیمگری ،تعریفی از دولت تنظیمگر اراهه شاده ،اجازای آن
موردتحلیل و بررسی قرار میگیرد تاا از ایان رهگارر تواویری نسابتا روشان از
مفهوم دولت تنظیمگر ترسیم شود.
 .7هدف و پرسش پژوهش
فهم دولت تنظیمگر در گروی داشتن درکی روشن از مفهوم تنظیمگری اسات .اماا
اراهااه تعاااریف مختلااف از تنظاایمگااری موجااب تشااتت و سااردرگمی فااراوان در
شللگیری توویری روشن از این مفهوم و بهتبع آن مفهوم دولت تنظایمگار شاده
است .بر این اساس ،نوشاتار حارار باا هادف اراهاه تواویری روشان از دولات
تنظیمگر و در پی پاسخ به ایان پرساک کاه «فهام از تنظایمگاری هاه نقشای در
شللگیری مفهوم دولت تنظیمگر دارد؟» این فرریه را مطرح میکناد کاه «فهام از
تنظیمگری ،بهمالابه اساسیترین ابزار حلمرانی در دولت تنظیمگر ،مهمتارین عامال
در فهم اصطالح دولت تنظیمگر است».
 .2پیشینه پژوهش
موروع این پژوهک اراهه توویری روشن از مفهوم دولت تنظیمگر اسات .اگرهاه
درخووص اجزای این موروع ،یعنی تنظیمگری ،حلمرانای و ابزارهاای آن ،آثاار
متعددی در ادبیات انگلیسیزبان و تاحدودی به زبان فارسی منتشر شده است ،اماا
پژوهشی که مساتقال باا سااختار اراهاهشاده در ایان مقالاه ،یعنای ایضااح مفهاوم
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تنظیمگری بهمنظور اراهه تعریفی جامع از دولات تنظایمگار و تحلیال تنظایمگاری
بهمالابه ابزار حلمرانی تنظیمی ،مالحظه نشد .با وجود ایان در موراوعات مارتبط
با اجزای این پژوهک ،آثار متعددی بهویژه در ادبیات انگلیسای زباان منتشار شاده
است که در خالل متن ،از این آثار استفاده و به آنها ارجاع داده شده است.
 .0روش پژوهش
در این پژوهک با مراجعه به منابع گوناگون ازجمله مقاالت و کتب منتشاره و نیاز
منابع معتبر اینترنتی ادبیات موجود در حوزه تنظیمگری و دولت تنظیمگر ،باهویاژه
ادبیات انگلیسی زبان ،مرور شده است .بر این اساس تا آنجا که محدودیت حجام
اجازه میدهد ،انواع تعاریف و دستهبندیهای اراههشده در این منابع موردتحلیال و
بررسی قرار گرفته ،سسس اصطالحات تنظیم گری و دولت تنظیمگار تعریاف و باه
روش توصیفی-تحلیلی اجزای تعریف دولت تنظیمگر تشریح شده است.
 .4چارچوب مفهومی
 .7-4معنای دولت در ترکیب دولت تنظیمگر

در نوشتار حارر دولت نه به معنای  governmentکه معموال باه حلومات ترجماه
میشود بلله درمقابل واژه
همین واژه در ترکیب
state

state

به کار رفته است .در منابع انگلیسایزباان نیاز از

rgulatory state

استفاده شده است .در توجیه استفاده از واژه

میتوان استدالل کرد که تنظیمگری در معنای موساع خاود شاامل اشاخاص

خووصی ازجمله نهادهای بخک خووصی در ورع قواعد هام مایشاود و ایان
نهادها ،بهویژه در اجرا و پایک این قواعاد ،مشاارکت دارناد .لارا اساتفاده از واژه
 governmentتقلیلگرایانه است و ذهن را از معنای کلگرایانه تنظیمگاری منحارف
میکند .گرشته از این ،باتوجه به اینله تنظیمگاری مفهاومی اسات کاه داللات بار
تنظیمگری در سطح بینالمللی (مالال توسط سازمانهای باینالمللای ،اتحادیاههاای
منطقهای مانند اتحادیه اروپا و )...نیز دارد بنابراین بهکارگیری واژه  stateموجهتر از
واژه governmentاست زیرا به مفهوم فراملی تنظیمگری نیز معطوف است.
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از نظر مارک بویر، 1ایده دولت 2با مدیریتکردن یا

منطقاه باهوسایله نظام

حقوقی ،گره خورده است )Lee, 2007, p. 922( .به تعبیر آساتین رنای نیاز دولات،
متشلل از اشخاص و نهادها و وارع قوانین الزماالتباع است که اجرای آنهاا را باا
اتلا به قدرت برتر خود تضمین میکند( .طباطبایی,1981 ,

5-6

 )pp.واژه دولات را

معموال باا پساوندهایی همچاون «رفااهی»« ،پیلاارجو»« ،توساعهای» 3و در اینجاا
«تنظیم گر» 4توصیف می کنند که داللت بر سازمان و کارکردهای مشخصِ نهادهاایِ
دولت دارد )Lee, 2007, p. 922( .همچنین ،اصطالح دولت در عامترین معناا ،نااظر
به ساخت دستگاه حلمرانی 5است که با انحوار مشروع در استفاده از خشونت در
قلمرویای خااص تعریاف مایشاود( )O’Dwyer, 2007, p. 923( .)1باه نظار انادرو
وینسنت دولت قدرتی عمومی ،مستمر و فراتر از حلام و اتباع خاویک اسات کاه
ازنظر جغرافیایی دارای سرزمینی مشخص بوده ،یگانه نهاد صاحب اقتادار و دارای
مبنای حقوقی است .به نظار او دولات باه حلام قاانون و باهمنظاور دساتیابی باه
هدفهایی ویژه ،بخووص حفظ نظم داخلی و دفاع دربرابر خارجیان ،بر مناابع و
وسایل اجبار هیره اسات اایات اصالی دولات نیاز تایمین خیار عماومی اسات.
(وینسنت)pp. 41-43 ,1989 ,
 .2-4مفهوم و تعریف تنظیمگری

بسیاری نویسندگان ازجمله میریام هارتلپ 6بر این باورند کاه ناه در اقتوااد و ناه
علوم سیاسی ،اصطالح تنظیمگری تعریاف ثابات و مشخوای نادارد( .
 )2020, p. 71بهزعم اری

Hartlapp,

وینادهلز و جرمای ای هااج 7نیاز نفاس تعریافکاردن

تنظیمگری ،کاری بس مناقشهبرانگیز است و به تعبیر دیوید لوی فاور ،تنظایمگاری
1. Mark Bevir
2. the state
”3. “welfare,” “warfare,” and “developmental
4. regulatory
5. the construction of an apparatus of governance
6. Miriam Hartlapp
7. Eric Windholz and Graeme A. Hodge
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ازنظر اشخاص گوناگون تعاریف متفاوتی دارد از برخی تعاریف حقوقی گرفته که
()2

تنظیمگری را محدود به قواعد حقاوقی وراعشاده ازساوی دولات (حلومات)

میداند ،تا تعاریف باز هم دولتمحور اما درعینحال گستردهتر که همه شللهاای
مداخله دولت را دربر می گیرد و نهایتا تعاریفی با رویلرد ایرمتمرکاز مشاتمل بار
همه کنکهایی که با هدف تیثیرگراشتن بار رفتاار اراهاه شادهاناد( .

& Windholz

 )Hodge, 2012, p. 217متداولترین تعریف از تنظایمگاری اماا ،مبتنای بار نگارش
فرمان و کنترل به تنظیمگری است .در تنظیمگری متمرکز و دولات-محاور ،رابطاه
تنگاتنگ میان تنظایمگاری و ساازمانهاای اداری (آژاناسهاا) کاه باهموجاب آن
تنظیم گری توسط دولت و ازطریاق قواعاد حقاوقی دارای رامانت اجارا ،اعماال
می شود ،همواره اهمیت زیادی داشته است و میان «قاعدهگراری» 1و «سازمانهاای
اداری قاعدهگرار» 2هم روابط بسیار نزدیلی وجاود دارد )Black, 2002, p. 2( .باه
این اعتبار ،تنظیمگری عباارت از ناوعی قاانونگاراری (مقارراتگاراری) توساط
دستگاه دیوانساالری اسات )Levi-Faur, 2017, p. 295( .همچناین تنظایمگاری در
تعبیری کلی ،ی

شلل ابزاری از حقوق تلقی شده است کاه از آن طریاق اهاداف

مشخوی تضمین میشوند )Scott, 2010, p. 25( .تعریف کوگلیاانس 3و کاگاان 4از
تنظیم گری نیز متضامن هماین معناسات «آن بخاک از حقاوق کاه نوعاا توساط
آژانااسهااای تخوواای دولتاای و بااا هاادف پیشااگیری از سااو رفتار بنگاااههااا و
سازمانهای دیگر ،اجرا و اعمال میشود)Bora, 2017, p. 23( ».
آنتونی اگوس 5تنظیم گری را اساساا مفهاومی سیاسای-اقتواادی مایداناد و
ابزاری است که بهواسطه آن دولت در پی تشویق یا هدایت رفتار تنظایمشاوندگان
است .ازنظر بالدوین و کیو 6تنظیمگری مشتمل بر استفاده از هر ابزار توسط دولات
1. rule making.
2. rule- making agencies
3. Coglianese
4. Kagan
5. Anthony Ogus.
6. Baldwin and Cave
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برای مداخلاه در اقتوااد و نیاز بهارهگیاری باازیگران ایردولتای از قواعاد بارای
تیثیرگراشتن بر رفتاار بنگااههاسات .تعریاف فرهناگ واژگاان جدیاد پاالگریو از
تنظیم گری هم عبارت است از «تحمیل کنترل اقتوادی ازسوی آژانسهای دولتای
(معموال) بر بنگااههاای خووصای» )Black, 2002, p. 14( .باری میتنیا  1نیاز باا
رویلردی دولتمحور و متمرکز ،تنظیمگری را هنین تعریف میکند «تنظایمگاری
عبارت است از اعمال مقررات اداری عمومی بر فعالیتهای خووصی باتوجاه باه
قواعد تجویزی منفعت عمومی»)Christensen, 2011, p. 96( .
برخی نویسندگان دیگر مورعی میانه درپیکگرفتاهاناد .اسالات رژیامهاای
تنظیم گری را اوال متشلل از استانداردها و قواعد و ساسس ساازوکارهای پاایک و
بازخورد و نهایتا اجرای ایان قواعاد مایداناد .باا هماین رویلارد ،منتهاا از نگااه
شهروندانی که بهعنوان «نیروهای اجراکننده قانون» عمل میکنناد ،ساوزان سایلبی

2

اصطالح «تنظیمگری انتسابی» 3را به کار برده است)Bora, 2017, p. 22( .
فاور رمن به رسمیت شناختن تلالر و نقاط قاوت آن ،تنظایمگاری را هناین
تعریف می کند «قانونگراری بوروکراتی

(اداری) قواعد تجویزی به نحو پیشینی

4

و پایک و اجرای این قواعاد باهوسایله عاامالن اجتمااعی ،بنگااه هاا و باازیگران
سیاسی»)Faur, 2011, p. 6( .
نهایتا گروهی دیگر از صاحبنظاران رویلاردی ایرمتمرکاز باه تنظایمگاری
دارند .آلفونس بورا در این گروه جای دارد .او از دید نظریه سیستمها ،تنظیمگاری
جامعهگرا 5را عبارت از هر نوع عمللرد سیستم اجتماعی میداناد کاه قاصادانه در
پی تومیم گیری ،تعریف یا تنظیم ورعیت سیستم دیگر (سیستم هدف یاا سیساتم
کانونی) ،به قود پیجویی «خیر و رفاه عمومی» 6است« .خیر عمومی» (کامن ویل)
1. Barry Mitnick
2. Susan Silbey
3. relational regulation
4. ex-ante bureaucratic legalization of prescriptive rules
5. societal regulation
6. commonweal
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ترجمه اصطالح آلمانی ( Gemeinwohlگِماین وُل) است که در معنای موسع خاود،
رفاه مشترک ،ثروت عمومی ،خیر عمومی یاا منفعات عماومی را دربار مایگیارد.
( )Bora, 2017, p. 25اسلات 1نیز با نگاهی متلالر و ایرمتمرکز به تنظیمگری ،آن را
عبارت میداند از «هر فرایند یا مجموعه فرایندهایی که متضمن ورع هنجار است
و رفتار کسانی که تابع این هنجارها هستند یا باازخورد آن باه رژیام تنظایمگاری
پایک یا رصد می شود و متضمن سازوکارهایی است تاا رفتاار تنظایمشاوندگان از
هارهوب و حدود قابلقباول رژیام تنظایمگاری خاارج نشاود» .در ایان تعریاف
اشااارهای بااه قاعاادهگااراری یااا فعاال قاصاادانه نشااده اساات .همچنااین سااخنی از
قاعدهگراری متمرکز یا دولتمحور یا رمانت اجرای رسمی باه میاان نمایآیاد و
بنابراین ورع هنجار و به طریق اولی قاعدهگراری میتواند ازساوی کنشاگران یاا
عوامل ایردولتای نیاز صاورت گیارد (Faur, 2011, p. 6) .درواقاع ازنظار اسالات،
هنجارهای اجتماعی ،فرهنگی و سایر هنجارهاایی کاه فاقاد محتاوای حقاوقی یاا
قاصدانه هستند ،میتوانند در هدایتکاردن رفتاار تنظایمگاری در مقیاسای وسایع
مورداسااتفاده قاارار بگیرنااد.

(2011, p. 185

 )Cohn,همچنااین تعریااف اساالات

تاحدزیادی در هارهوب پژوهک هاای راجاع باه حلمرانای بااعنوان «حلمرانای
جدید» 2و «دولت تنظیمگر جدید» 3قرار دارد که در آنها عناصر «هادایتکاردن» 4و
«شللهای متلالر تنظیمگری» موردتیکید قرار میگیرد تا از این رهگرر بتاوان تناوع
و تلالر منافع و منابع کنترل پیراماون موراوعات ،مسااهل و نهادهاا را موردتوجاه
قرارداد )Faur, 2011, p. 6( .جولیا بل  5نیز نگاهی ایرمتمرکز به تنظایمگاری دارد.
از نظر وی «تنظیم گری عبارت است از تاالش پایادار و متمرکاز 6در تغییار رفتاار
دیگران بهمنظور رعایت استانداردها یا اهداف تعیینشده و برای دستیابی باه نتیجاه
1. Scott
2. the new governance
3. new regulatory state
4. steering
5. Julia Black
6. Focused

032

♦ سال  ♦ 03شماره  ♦ 99تابستان 0033

یا نتایج کلی ،که مملن است متضمن سازوکارهای «استانداردگراری»« ،1گاردآوری
()3

اطالعات» 2یا «اصالح رفتار» 3باشد»)Black, 2002, p. 26( .

نهایتا تعریف موردنظر نگارندگان از تنظیمگری که به نظر میرسد جامع هماه
ویژگیهای تنظیمگری در تعاریف پیک گفته باشد ،بدین قرار است
«تنظیم گاری عباارت اسات از عمال قاصادانه و مساتمر بخاک عماومی یاا
خووصی که براساس معیارهای مشخص برای تیثیرگراشتن و شللدادن به رفتاار
تنظیمشونده یا جریان امور یاا وقاایع در موراوعات اقتواادی یاا اجتمااعی باا
مشارکت ذینفعان با هدف تامین منافع ،خیر و رفاه عماومی کاه متضامن تایمین
بهینه تولید و توزیع کاال و خدمت و حمایتهای اجتماعی باشد ،ورع میشاود و
پایک یا اجرای آن توسط تنظیمگر و یا با مشارکت ذینفعان انجام میشود».
 .0-4دولت تنظیمگر
 .7-0-4برخی تعاریف از دولت تنظیمگر

به ی

اعتبار ،اصطالح دولت تنظایمگار متضامن تغییار نقاک دولات ،از مداخلاه

ایجابی 4به تنظیمگری با فاصله 5و داوری ،6بهویژه در اقتوادهای پیشرفته اسات)4(.
دیوید باخ 7و آبراهام نیومن 8بر این باورند که ظهور دولت تنظیمگر بهمعنای پایاان
مدیریت تقارامحور کینزی بهمالابه پارادایم سیاسات اقتواادی و تیکیاد بار ایجااد
ابزارهای اداری نو برای هدایت نیروهای باازار اسات .بادینترتیاب باا واگاراری
صنایعی همچون حمل و نقل ،ارتباطات ،آب ،برق ،گااز و مانناد اینهاا باه بخاک
1. standard-setting
2. information-gathering
3. behaviour-modification
4. positive intervention
5. arms-length
6. arbitration
7. David Bach
8. Abraham Newman
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خووصی ،دولت نقک مراقب و رامن رقابت و درصورت لزوم ،حامی اجتمااعی
را برعهده میگیارد ( )Bach & Newman, 2016, p. 821و مهمتارین ابازار او بارای
ایفای این نقک ،عبارت از ورع ،پایک و اجرای قاعده است .اینله دولت تاا هاه
حد بازیگران دیگر را در این ابزار شری

کند ،بستگی به رویلرد دولت به مفهاوم

تنظیم گری دارد .هنانکه پیکتر آمد ،در رویلرد فرمان و کنترل ،سیاساتگاراری،
ورع ،پایک و اجرای قواعاد را خاود دولات (نوعاا ازطریاق دساتگاههاای اداری
تخووی) انجام می دهاد اماا در رویلردهاای ایرمتمرکزتار در وراع ،پاایک و
اجرای این قواعد ،عامالن اجتماعی و بنگاههای خووصای نقاک برجساتهای ایفاا
میکنند.
بدینترتیب ،ورع ،پایک و اجرای قاعده مهمترین وجه تمایز دولت تنظیمگر
و در کانون تعاریف گوناگون از دولت تنظیمگر قرار مایگیارد .باه هماین اعتباار،
دوباااش و مورگااان 1دولاات تنظاایمگاار را هنااین تعریااف کااردهانااد دولتاای کااه
بهطورمستقیم یا ایرمستقیم اقدام به اعمال و توسعه ورع ،پایک و اجارای قواعاد
می کناد .ایان تعریاف ،ارتبااطی باا اهاداف ایجاابی (مداخلاهجویاناه) یاا سالبی
(ایرمداخلهجویانه) یا هر هدف دیگر نادارد .در ایان تعریاف ،دولات تنظایمگار،
دولتی است که در سطحی وسیع و به شالل رسامی یاا ایررسامی باا اساتفاده از
دستگاه دیوانساالری خود به ورع ،پایک و اجرای قاعده میپاردازد( .

& Dubash

)Morgan, 2013, p. 238
اسلات با تیکید بر همین وجه ،ایده محاوری دولات تنظایمگار را عباارت از
شیوه خاص حلمرانی مبتنی بر ورع قواعد می داند که متضمنِ نظارتِ نظاممناد و
با فاصله آژانسهای عمومی 2بر رعایت آن قواعاد توساط تنظایمشاوندگان اسات.
()5

()Scott, 2017, p. 267

فاور نیز وجه تمایز دولات تنظایمگار را باهکاارگیری قواعاد (صارفنظار از
محتااوای قاعااده) در حلمراناای ماایدانااد و دولاات تنظاایمگاار را براساااس اباازار
1. Dubash & Morgan
2. agency
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حلمرانیاش ،یعنی ورع ،پایک و اجرای قاعاده 1تعریاف مایکناد( .
p. 39

Levi-Faur,

 )2013,ازنظر فاور ،ویژگی اصلی تنظایمگاری ،عباارت اسات از ظرفیات و

اولویت حلمرانیکردن ازطریق قاعدهگراری یعنی دولت بیک از آنله متوسال باه
اعمال زور یا مالیاتستانی شود یا خود به تیمین خدمات بسردازد ،ازطریاق قواعاد،
حلومت میکند )Levi-Faur, 2013, p. 31( )6(.او دولت تنظیمگر را دولتی مایداناد
که بیک از آنله وسایل انحواری اعمال زور را در اختیاار داشاته باشاد ،انحواار
حقانی در تنظیمگری دارد به بیان دقیقتر ،ازنظر لوی فااور ،ویژگای باارز دولات
تنظیمگر ،انحوارِ حقانی در «تنظیمگاری» اسات و منشای اقتادار او بایک از آنلاه
انحوار در اعمال زور باشد ،انحوار در ورع ،پایک و اجرای قاعده است .به بیان
بهتر اگر بسریریم که قاعدهگراری نیاز به اختیار و مآال قدرت دارد ،بناابراین املاان
ورع قاعده ریشه در قدرت ورع قاعده دارد -و بههمایندلیال وقتای مایگاوییم
دولت تنظیمگر ،دولتی است که قاعده ورع مایکناد -درواقاع باه قادرتی اشااره
میکنیم که به دولت صالحیت تنظیمگری میدهد .حال مملان اسات دولات ایان
قدرت را مستقیما اعمال کند یا آن را به دیگری (مالال نهادهای خووصی) تفاویض
کند .درنتیجه داعیه «انحوار مشروع در تنظیم گری» در ایان هاارهوب معناا پیادا
میکند انحوار در قدرت تنظیمگری .اینله دولات خاود مساتقیما ایان قادرت و
صالحیت را اعمال کند یا آن را به دیگری تفویض کند ،موروع دیگری است.
 .2-0-4انواع دولت تنظیمگر

هنانکه گرشت ،برداشتهای گوناگون از تنظیمگری طیفی را دربرمیگیارد کاه در
ی سوی آن تنظیمگری فرمان و کنترل قارار دارد و در ساوی دیگار ،تنظایمگاری
ایرمتمرکز و متلالار درحدفاصال آن هاا نیاز ترکیبای از ایان دو .متنااظر باا ایان
برداشت های گوناگون ،دولتهای تنظیم گر ،انواع مختلف دارند .در ی سو دولات
تنظیم گر تمرکزگرا با رویلرد فرماان و کنتارل و متلای بار قواعاد حقاوقی دارای
رمانت اجرای رسمی و در سوی دیگر ،دولت تنظیم گر با رویلارد ایرمتمرکاز و
1. rule- making, rule-monitoring and rule-enforcement
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شبلهای ،موسوم به دولت تنظیم گر جدید قرار گرفته اسات کاه عاالوه بار قواعاد
حقوقی دارای رمانت اجرای رسمی ،طیف گستردهای از ابزارهای دیگر را به کاار
می گیرد آشلار است که در دنیای واقعی دولتها عمال در نقطهای ماابین ایان دو
قطب قرار دارند.
ازنظر فاور دولتهای تنظیمگر بسته به سیاساتهاا و اهاداف کلای خاود در
دورههای زمانی گوناگون ،به گونههاای مختلاف تقسایم مایشاوند .نخساتینباار،
اصطالح دولت تنظیمگر در ایاالتمتحده باهکاررفات ،اماا از دهاه  1881باه بعاد
ی
استفاده از آن به سارعت گساترش یافات .ایان اصاطالح درابتادا باه شالل ادار ِ
کمیتههای ایرمتمرکز و آژانسها در «دولت اداری» 1آمریلا اشااره داشات و بارای
توصیف دولت اداری به کار رفت که ویژگی اصلی آن وجود آژاناسهاای مساتقل
تنظیم گر است و حتی امروزه نیز در این کشور ،دولت تنظیمگر مرحلهای جدیاد از
دولت اداری قلمداد می شود )7(.همچنین در ایاالتمتحده اصطالح موصوف االاب
برای توصیف دولت فرماندهنده ،2ایرقابلکنترل و درحالگسترش بهکاار مایرود،
درحالیکه در سالیان اخیر و در دیگار نقااط دنیاا اصاطالح دولات تنظایمگار باه
رویلردی مالیمتر و نئولیبرال و به حلمرانی بازار اشااره دارد( .

Levi-Faur, 2013,

 )pp. 30-31بهعنوان نمونهای آشلار از حلمرانی بازار مایتاوان باه بیماه ساایبری
اشاره کرد که در نیم دهه اخیر ،بدل به صنعتی هندین میلیارد دالری شاده ،اقتادار
ورع و اجرای قواعد رفتاری در حوزه امنیت سایبری را پیدا کارده اسات( .

Herr,

 )2021, p. 98بهتازگی نیز این اصطالح را برای توصیف « جهان جناوب» 3باه کاار
بردهاند )8(.در سطوح منطقهای و اروپایی نیز دولت تنظیم گار را باه نظاام کنتارل و
طراحی اداری حلمرانی بازار اطالق کردهاند)Levi-Faur, 2013, pp. 30-31( .
همچنین مایلل موران 4ههار توویر از دولات تنظایمگار اراهاه داد نخساتین
توویر او از دولت تنظیمگر ،مفهومی آمریلایی است که بر ههاار پایاه اصالی بناا
1. administrative state
2. Commanding
3. Global South
4. Michael Moran
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شده است ( )1استفاده گسترده از اشلال حلمرانی ایرمتمرکزِ از نوع آژاناسهاای
مستقل ( )2گساترش تنظایم گاری در طاول زماان ،از تنظایمگاری اقتواادی باه
اجتماعی ( )9ورع و اجرای قاعده به شلل ترافعی ،ایرقابلانعطاف و دلبخواهانه

1

و ( )4اراهه شواهدی در گسترش و نفوذ جهانی آن .توویر دوم که عمدتا برمبناای
کارهای جیاندمنیلو ماجون( 2که بحار حقانیات یاا مشاروعیت در ساازوکارهای
دولت تنظیمگر را پیک کشیده بود) بناا شاده اسات ،مرباوط مایشاود باه دولات
تنظیمگر بهمالابه دولت مدیسونی اروپایی و حااکی از تغییار جهات تنظایمگاری و
دولاات تنظاایمگاار از ماادل آمریلااایی بااه اروپااایی آن اساات .شاایوههااای جدیااد
سیاستگراری ،ازجمله فراملیگرایی 3و اهمیتدادن به نظر متخوواان (هناانکاه
نیروهای متخوص نقک کلیدی در کارآمدی هار نظاام حلمرانای ،ازجملاه نظاام
حلمرانی تنظیم دارند( .ذوالفقارزاده & نجفیرستاقی,1988 ,

31

 )p.بدان معنا بود

که آرمان های کالرتگرایانه راجع به کنترل سیاسی ازطریق مقامهای انتخاابی بایک
از پیک رنگ میبازد .راهحل موران ،حقانیات مدیساونی ،یعنای دولات محادود و
حمایت از حقوق اقلیت دربرابر تعرض اکالریت .به بیان دیگر ،نهادهای ایراکالریتی
توسط نهادهای ایراکالریتی دیگری مانند دادگاهها ،تنظیم میشوند .ساومین تواویر
موران از دولت تنظیمگر« ،دولت هوشمند» 4است ،الگاویی از حلمرانای خاوب و
شللهای مبتلرانه کنترل که براسااس آنهاا نهادهاای جدیاد و عمللارد دولات را
میتوان ارزیابی کرد .توویر ههارم او« ،دولت ریس » 5است که معطوف به نقاک
دولت بهعنوان نهادِ در حال دست و پنجه نرم کردن با بحرانهای عمیاق اجتمااعی
و فرهنگی است)Levi-Faur, 2013, p. 35( .

1. adversarialism, inflexibility, and arbitrary
2. Giandomenico Majone
3. transnationalization
4. smart state
5. risk state
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جدول  .0چهار تصویر از دولت تنظیمگر
کا
رحلز تهظ مگ
ش ق قکم ان غ یم کز؛ با اسیفارق ات
ژانس های سی
گسی ش تهظ مگ ی ر ئ ت اا ،ات
تهظ مگ ی اقیصاری بب اجیماع
حضع ح اج ای قاع ق بب شک ت افع ،
غ قاب انعطاف ح رل خ اهانب
گسی ش ح نف ذ جهان

رحلز ه شمه

رحلز تهظ مگ ا حپا
فال گا
اهم زرارا بب نظ یخصصاا ح نگ
باخی ااهای کث تگ ا انب
ال ی قکم ان خ ب
رحلز ج حر
رفاع ات ق اقل ز ر ب اب تع ض اکث ز
ح کهی نهارهای غ اکث ی ت سط
نهارهای غ اکث ی ر

رحلز سم

ابلب با بج ااهای
عم ق اجیماع ح
ف هه

 .0-0-4دولت تنظیمگر جدید

به نظر بسیاری از نویسندگان ،ایده دولت تنظیمگر جدید در پی تحاوالت دهاه  91و
 91میالدی و گرار از دولت رفاه به دولتهای با رویلرد نئولیبرال مطرح شاد .جاان
بریر ویت 1دولت تنظیمگر جدیاد را نقطاه عطفای در تحاوالت دولات (از دولات
لیبرال نگهبان شب تا دولت رفاه کینزی) میداند )Braithwaite, 2009, p. 410( .ازنظر
بریاار ویاات ،دولاات تنظاایمگاار جدیااد بااهواسااطه اتلااا باار نهادهااای خااودتنظیم،
خودتنظیمیاجراشده 2و نظامهای پیروی ،3کدهای رفتار 4و دیگر فناون واکنشای 5کاه
جایگزین فرمان و کنترل مستقیم است ،از دولت تنظیمگر در معنای متقدم آن متماایز
میشود .بنابراین ،ویژگیهای دولت تنظیمگر جدید ،تمرکززدایی ،حلومتکاردن باا
فاصله ،6رتبهبندی و شرمسارکردن 7و دیگر شللهاای خاودتنظیمی اسات )9(.مایلال
موران نیز دولت تنظیمگر جدید را محواول ظهاور «ملتاب حلمرانای» 8و گارار از
رویلرد قدیمی فرمان-محور و سلسلهمراتبی مرسوم در دیوانسااالری کالسای

باه

دنیایِ تعامالت میانِ شبلههای خودران 9میداند)Levi-Faur, 2011, p. 12( .
1. John Braithwaite
2. enforced self regulation
3. compliance systems
4. codes of practice
5. responsive techniques
6. rule at a distance
7. ranking and shaming
8. governance school
9. selfsteering networks
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همچنین ،به باور اسلات ،اصالحات نئولیبرال در دولت تنظیمگر منجر به ظهور
شلل تازهای از دولت تنظیمگر شد که االب از آن به دولات تنظایمگار جدیاد 1یااد
میشود و خووصیسازی بخاکهاای حسااس در تایمین خادمات عماومی (ماالال
خدمات شبلهای همچون انرژی و مخابرات) و ایجاد سازوکارهای تنظیمگری بارای
نظارت بر آنها تغییری کلیدی در ارتباط با این

دولتهاست(Scott, 2017, p. 268) .

بسیاری از دیگار نویساندگان نیاز بادون آنلاه مساتقیما از اصاطالح دولات
تنظیم گر جدیاد اساتفاده کنناد ،ویژگای هاای دولات تنظایم گار جدیاد ،باهویاژه
خووصیسازی را در توصیف دولت تنظیمگر به کار بردهاند .مارک بِویر 2بار ایان
باور است که در مدیریت عماومی جدیاد( 3کاه از مباحار کاانونی در حلمرانای
جدید نزد نئولیبرالهاا و مارتبط باا نظریاه انتخااب عماومی 4و نخساتین ماوج از
اصالحات در حوزه مدیریت عمومی است) بهمنظور حل مشالالت ایجادشاده در
دولتهای رفاه ،دو راهحل کلی اراهه شده است )10(.این شیوهها عبارتند از مدیریت
شاارکتی 5و بااازاریسااازی 6و البتااه خووصاایسااازی کااه رادیلااالتاارین شاالل
بازاریسازی است )Bevir, 2007, p. 369( )11(.در همین ارتباط هارولد ساایدمن 7باا
تیکید بر مولفه «خووصیسازی» در میانه دهه  ،1891تغییری رادیلال در توویر و
مشخوات دولت تنظیمگر ایجااد کارد .ساایدمن اصاطالح «دولات تنظایمگار» را
تعریف نلرد اما فهم جدیدی از آن به دست داد .به نظر سایدمن دولات تنظایمگار
لزوما با ظهور اداره عمومی در عور ترقیخواهی ارتباط و مالزمه نادارد یاا الزاماا
محوول مبارزه با بنگاههای بزرگ نیست ،بلله «برونسساری» و «خووصیساازی»
نقک تعیینکنندهای در آن دارد)Levi-Faur, 2013, p. 33( .

1. new regulatory state
2. Mark Bevir
3. new public management
4. public choice theory
5. corporate management
6. marketization
7. Harold Seidman

مفهوم دولت تنظیمگر :تحلیل تنظیمگری بهمثابه ابزار حکمرانی

100

ازنظاار اساالات ،جااداکردن سیاسااتگااراری از اجاارای سیاسااتهااا ،بااا
خووصیسازی خدمات عمومی و تیسیس آژانسهای عمومی محقق میشود ایان
جدایی (سیاست گراری از اجرا) عنور کلیدی در ایجادِ روابطِ مشتمل بار نظاارتِ
رسمیتر و قاعده-محورتر نسبت به آن هیزی است که نوعا در دولاتهاای رفااه
دیده می شود .طبع پراکنده و جزیرهای 1دولت تنظیم گر در این معنا ،کاه ماالزم باا
تشلیل آژانس های مستقل (بافاصله) برای اراهه خادمات و تنظایمگاری اسات ،در
مدل سادهشده رژیمهای حلمرانی قاعده-محور در شلل زیر ترسایم شاده اسات.
پیداست که در اینجا ،موراوع ،فقاط تغییار جهات از صاالحیت قانونگاراری باه
مالحظه اهداف و انتظاارات (یاا هماان سیاساتگاراری) در قواعاد ،پرواناههاا و
قراردادها نیست ،بلله باید به توزیع و واگاراریِ مسائولیتِ انجاامِ فعالیاتهاا باه
آژانسهایِ اجراییِ 2مرتبط با وزارتخانهها ،شرکتها -که برخی از آنهاا خووصای
شدهاند -و سازمانهای مردمنهاد (تا پیک از ایان مسائولیت فعالیاتهاای یادشاده
مستقیما تحت مدیریت و برعهده وزارتخاناههاای دولتای باود) نیاز توجاه شاود.
( )Scott, 2017, pp. 268-269بنا بر آنچه اسلات نیز بهطوررمنی به آن اشاره کارده
است ،مایتاوان گفات کاه در دولات تنظایمگار جدیاد ،آژاناسهاای مساتقل از
وزارتخانهها ،نقک مهمی در اداره کشور و در ورع ،پایک و اجرای قواعد دارند.

شکل  .0مدل سادهشده تغییرجهت انگلستان از دولت رفاه به دولت تنظیمگر )(Scott, 2017, p. 269

1. fragmentation
2. executive agencies
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یونگ بر این باور است که تمامی انواع دولتهای تنظیمگر وجوه مشترکی باا هام
دارند .او نیز همچون اسلات معتقد است در همگی این دولتها سیاساتگاراری
درزمینه کمیات و کیفیات خادمترساانی ،از ساازوکارهای اجرایای و اراهاه ایان
خدمات جدا شده است .همچنین در همه آنها برای پایک و اجارای اساتانداردهای
تنظیمگری و افزایک اعتبار سیاستها ،به نهادهاای مساتقل در قالاب آژاناسهاای
تنظیمگر تلیه میشود)Yeung, 2010, p. 8( .
به عقیده مارک بویر در رویلرد نئولیبرال به حلمرانی خدمات عماومی توساط
شبلههای متشلل از سازمانهای متعدد عرراه مایشاود کاه نیااز باه همااهنگی و
مادیریت دارناد.

(2007, p. 370

 )Bevir,ازنظار ماااجون نیاز یلای از ویژگایهااای

باارونسااساری کارکردهااای اداری دولاات ،تمرکززدایاای بوروکراتیا
(1997, p. 139

و اداری اساات

 )Majone,کااه شاااید بتااوان یلاای از مهاامتاارین ویژگاایهااای آن را

شبلهایشدن دولت دانست و بهموجب آن دولت تنظایمگار در قالاب یا

نظریاه،

دولت قابل اراهه است .هنانکه پیکتر آمد ،تعریاف اسالات هام از تنظایمگاری در
هارهوب حلمرانی جدید و دولت تنظایمگار جدیاد قارار دارد .باه نظار اسالات،
حلمرانی ازطریق ورع قواعدی که متضمن نظارت بافاصله آژانسهای عماومی بار
پیروی از قواعد است و گفتمانهای دولت تنظیمگار کاه مبتنای بار توزیاع ظرفیات
حلمرانی میانطیفی از بازیگران ازجمله بخک خووصی است (م هارگ) درواقاع
مستلزم قاهلشدن به اعمال قدرت ازطریق شبلههایی متشلل از این بازیگران متعادد
(بهجای ی

دولت متمرکز) است .همزمان با مطالعه راجع به ارتقای ظرفیات دولات

تنظیمگر ،باید اولویت بیشتری به تلنی هایی داد که بهواسطه آنها ظرفیات دیگاران
(جامعه مدنی و بنگاههای خووصی) در تنظیمگری قابل بهرهبرداری اسات و از ایان
رهگرر ،دولت تنها یلی از هند بازیگر کلیدی در کارآمد کردن حلمرانایِ تنظیمایِ

1

اسات )Scott, 2017, p. 280( .بارای نموناه مشاارکت جامعاه ،یلای از مولفاههاای
حلمرانی نانوتلنولوژی در فرایند سیاستگراری است که براساس آن ساازوکارهایی
برای مالحظه نظرات عمومی در فرایند سیاستگراری و تایثیر بار ایان سیاساتهاا
1. regulatory governance
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طراحی میشود( .هاشمی ,خواجهنایینی & ,اشتریان)p. 41 ,1989 ,
جدول  .1دو نگرش عمده به دولت تنظیمگر
زاا تم کز
نهارهای غالب تهظ مگ

رحلز تهظ مگ ی م
یم کز
ارا ات تهظ مگ عم ح رحلی

ش ق غالب تهظ مگ ی

تهظ م گ ی ف اا ح کهی

حجب غالب ضمانز اج ا

ق ق ح سم

رحلز تهظ مگ ج
غ یم کز ح ش کبای
نهارهای خ رتهظ م
تهظ مگ ی حاکهش

()12

 ،خ رتهظ م

غ سم ( انه اع ا عم اسا خائ اا
ر سانبها ،ت ببه ی)

 .5روابط میان دولتهای تنظیمگر ،رفاه و حداقلی
جان بریر ویت ،نقاط عطف تحوالت دولت را عبارت از دولات لیبارال حاداقلی
(نگهبان شب) ،دولت رفاه کینزی و سسس دولت تنظیمگر مایداناد( .

Braithwaite,

)2009, p. 410
دولت حداقلی به کمترین حد مملن در امور جامعه مداخله میکناد و نقاک
اصلی آن محدود به حمایت از شهروندان درمقابل خشونت ،دزدی و کالهبارداری
و نیز فراهمکردن شرایط الزم برای اجرای قراردادهاای خووصای اسات .بار ایان
اساس ،مداخله بیشتر دولت در اماور جامعاه توجیاه نادارد( .

Patterson, 2005, p.

 )172در دولت حداقلی اعتقاد بر آن است که بازار قادر است بهتنهاایی هام مناافع
خووصی و هم خیر عمومی را تیمین کند .آنچه دولت لیبرال حداقلی را از دولات
تنظیم گر متمایز می کند ،پریرفتن نارسایی بازار و لزوم مداخله محدود و کنترلشده
دولت ازطریق تنظیم گری است .وجه تمایز دولات تنظایم گار از دولات رفااه نیاز
عبارت است از تغییر جهت در شیوه حلمرانی از تیمین مستقیم خادمات عماومی
توسط دولت ،به نظارت او بر تیمین خدمات عمومی توساط باازیگران ایردولتای.
()Black, 2002, p. 14
همچنین کارن یونگ 1دولت تنظیمگر را بیشتر در تقابل یا در مقایسه با دولت
رفاه (که از دهه  1841تا اواسط دهه  1891شلل اصلی حلمرانی بود) ،تعریاف و
1. Karen Yeung
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فهم میکند .به نظر او پس از پایان جنگ جهاانی ،دولات دسات باه برناماهریازی
اقتواد کالن ،تالبیت بازار ،تیمین رفاه و بازیکردن نقاک کارفرماا در ماواردی کاه
کارگران بیلار شدهاند ،زد .بدینترتیب دولت برای ایفای این نقاک خاود ازطریاق
ایجاد سازمانهای دولتی و دستگاههای عریض و طویل دیوانساالرانه ،منابع اصالی
را از طرق مختلف بهویژه ماللیت صنایع کلیدی در دست گرفت .دولت تنظیمگار
مولود تجدیدنظر اساسی برای رفع اشلاالت متعدد دولتهای رفاه ،ازجملاه تاورم
شدید و بیلاری گسترده است که بهموجب آن ،ساختارهای سازمانی و نحوه ایفای
تعهدات دولت ،تغییرات عمده کرد .در دهه  ،1891خووصیسازی صنایع کلیادی
در ابعاد گسترده آااز شد و درعینحال فعالیاتهاای آنهاا تحاتتنظایم نهادهاای
تنظیم گر مستقل قرار گرفت که تحتهدایت یا مادیریت مساتقیم وزارتخاناههاای
دولتی قرار نداشته ،بهموجب قانون تیسیس شده و باا فاصاله از نهادهاای سیاسای
عمل میکردند ( )Yeung, 2010, p. 2زیرا گرار به دولت تنظیمگر متضمن تفاویض
اختیار به نهادهای تخووی است که نتیجه آن جداشدن کارکرد سیاستگاراری از
کارکرد تیمین خدمات دولت و فاصلهگرفتن سیاستگراری از حوزه سیاسی اسات
( )Lavenex, Serrano, & Büthe, 2021, p. 461هرهند که به نظار نمایرساد بتاوان
هنین فاصله ای میان این دو حوزه را همواره صادق دانست .برای نمونه باه عقیاده
لیام کلگ 1و فی فارستاد 2درخووص تیمین خانههای ارزانقیمت در انگلساتان بار
این باورند که حلمرانی تنظیمی ،بهویژه در سطوح محلی ،در این حوزه به هیچ رو
سیاستزدایی نشده است)Clegg & Farstad, 2021, p. 168( .
جدول  .0مقایسه ویژگیهای دولت حداقلی ،دولت رفاه و دولت تنظیمگر
کا ک رهای اصل

رحلز ق اقل
قما ز ات الک ز ح ق ا رارهای
خص ص ؛ تضم عملک ر
صج ح باتا ؛ قص کا ا ؛
انصاف ه

رحلز فاق
باتت ت ع جص الت باتا  ،تث ز
اقیصار ک ا؛ تج ق شک های
گ ناگ اِ ب اب ی اجیماع

رحلز تهظ مگ
اص ح نا سا باتا

1. Liam Clegg
2. Fay Farstad
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نهارهای شاخص

ق خص ص ح ک ف ی؛
خ رتهظ م
الس قان اگذا ی ،رارگاقها

ابزا

بات اا کل ی

اقزاب س اس  ،قضات

ت ج ح هه ا ی
س اسزگذا ی

ق اع ق ق
اکث ی ؛ ر ک ات م؛ قاص
چانبتن های س اس ح
ا ی فهای س اس

ال اتسیان ( ا اسی اض) ح خ ج
ک را
الس قان اگذا ی ،حتا تخانبها،
ش کزهای ل  ،خ ات فاه
اقزاب س اس  ،کا کهاا رحلز،
گ حقهای اجیماع
ص ق ز تشخ ص
اکث ی ؛ ر ک ات م؛ قاص
چانبتن های س اس ح ا ی فهای
س اس
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تهظ مگ ی
تهظ مگ اا سی
تهظ م گ اا ،یخصصاا ،قضات
قاع قگذا ی
غ اکث ی ؛ قاص اعما نظ
کا شهاساا ب ای قص
ب شی کا ا ح کا ی

اما گروهی دیگر این تقسیمبندی را قابلانتقاد می دانند .به باور دبرا مابت 1در بطان
دولت رفاه شاهد سیاستهای تنظیم بازار هستیم .هنانکه مالال ازنظار او واگاراری
خدمات عمومی به بخاک خووصای ،مساتلزم ایجااد نهادهاای تنظایمگار در دل
دولت های رفاه است یا تنظیمگاری باازارِ کاار ،آثاار تاوزیعی قابالتاوجهی دارد.
( )Mabbett, 2011, p. 217ازنظر فاور نیاز ظهاور تنظایمگاری و دولات تنظایمگار
نشاندهنده اقبال به تنظیم گری و امتیاز ویژه قاهلشدن برای آن است و حلایات از
ترجیح هنجاری و سیاسی تنظیمگری نسبت به استفاده از صالحیت تشخیوای ،یاا
ترجیح دادن تنظیم گری به تیمین مستقیم خدمات یا مالیاتستانی و هزینهکاردن آن
(که ویژگی دولتهای رفااه اسات) دارد )Levi-Faur, 2013, p. 30( .بارایناسااس،
دولت تنظیم گر الزاما باوجود آژانسهای تنظیم گری مالزمه ندارد یا لزوما لیبرال یاا
رفاهی یا ایرلیبرال یا رادرفاهی نیسات .دولات تنظایمگار اناواع گونااگون دارد،
بدانسبب که تمامی دولتها را میتوان به درجاتی ،تنظیم گر دانست .برخالف نظر
ماجون ،ظهور دولت تنظیمگر مالزمهای با افول یا تضعیف یا توقاف انتقاال ماالی

2

(که ویژگی اصلی دولت رفاه است) ندارد بلله بیشاتر باه شالل ایرمساتقیم و باا
پیچیدگی بیشتر ازطریق نظامهای قاعدهگراری نمود مییابد )13(.البته باه عقیاده وی
میتوان صفاتی همچون نئولیبرال ،رفااهی ،توساعهای و ...باه دولات داد ،اماا ایان
صفات هیچگاه هسته مرکزی مفهوم دولت را روشن نمیکنناد .درنتیجاه ،اوصاافی

1. Deborah Mabbett
2. fiscal transfer

♦ سال  ♦ 03شماره  ♦ 99تابستان 0033

022

که برای دولت تنظیمگر آمد ،فقط مبین انواع این دولت است ،نه مفهوم هساتهای و
مرکزی آن)Levi-Faur, 2013, p. 30( .
به باور فاور ،تنظایمگاری لزوماا جامعاهگارا (کااالییزدایای ،)1مرکانتالیسات
(بازکاالییسازی )2یا نئاولیبرال (کااالییساازی )3نیسات ،بللاه ابازاری اسات کاه
بازیگران گوناگون می توانند آن را برای اهداف متنوع به کاار گیرناد ایان اهاداف
می توانند رویلرد نئولیبرال ،سوسیال-دموکراتی  ،ریسا پاریر 4و ریسا گریاز،5
رشد پایدار یا رشد ناپایدار داشته باشند و یا برای تیمین منافع خووصی یاا مناافع
عمومی به کار بروند .خالصه به نظر فاور هر هدفی که داشته باشید به تنظیمگاری
نیاز دارید)Levi-Faur, 2017, pp. 299-300( .
 .6دولت تنظیمگر در ایران
بهطورخالصه میتوان گفت دولت تنظیمگر مستلزم خووصیسازی گسترده و نیاز
وجود نهادهای تنظیمگر مستقل( )14برای تضمین رقابت در بازار (که بارای کاارکرد
صحیح و بدون مانع بازار نقشی حیاتی دارد) و اصالح نارسایی بازار (زیرا بازارهاا
حتی در شرایط آرمانی دهار نارسایی هستند) است .برایناساس ،قضااوت دربااره
تحقق دولت تنظیمگر در ایران ،نیاز به بررسی وجود یا نبود عناصار پایکگفتاه در
سطوح هنجاری (قوانین و مقررات مربوطه) و ساختاری (نهادها) دارد.
در سطح هنجاری ،قوانین و مقررات متعدد در حاوزه تنظایمگاری بازارهاای
رقابتی (ازجمله در زمینه بازرگانی) و ایررقابتی (بهویژه درزمینه صنایع زیرساختی
مانند مخابرات ،برق ،آب ،گاز و حمل و نقل) در کشور تواویب شاده اسات کاه
مهمترین آنها قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ههال و ههاارم قاانون اساسای
است)15(.

1. decommodifying
2. recommodifying
3. commodifying
4. risk‑taking
5. risk-averse
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در حوزه ساختاری نیز نهادهای( )16متعدد تنظیم گر بهموجب قانون ایجاد شادهاناد.
ازجمله مهمترین این نهادها می توان به شورای رقابت که تنظیمگاری فرابخشای و
دارای اختیارات وسیع ازجمله در احراز ماوارد تخلاف ،انحواار و مواناع رقابات
()19

است و نیز تنظیمگران بخشی در بازارهای بیمه( ،)17پول( )18و بازرگاانی داخلای

 -9تنظیم گران بازارهای انحوار طبیعی در بازارهای برق( ،)20مخابرات( ،)21حمل و
نقل ریلی( ،)22هوایی( ،)23دریایی( )24و زمینی( )25اشاره کرد.
بدینترتیب می توان دولت در ایران را ازمنظر وجود هنجارهاا و سااختارهای
تنظیم گری ،در زمره دولتهای تنظیمگر طبقهبندی کرد .بدیهی است کاه قضااوت
دراینخووص که دولت تنظیم گر در ایران تا ههاندازه به اهداف اقتوادی (بهویژه
تضمین رقابت در موارد عادمانحواار طبیعای ،کنتارل بازارهاای انحواار طبیعای
ازجمله در صنایع زیرساختی همچون برق ،مخابرات ،حمال و نقال ریلای و )...و
اجتماعی (حفاظت از منافع عمومی ازجمله درزمینه محیطزیست ،بهداشت ،ایمنای
و )...تنظیمگری دست یافته است ،نیاز به انجام پژوهکهای آماری جداگانه دارد.
 .2یافتههای پژوهش
بنا بر آنچه گرشت در پاسخ به این پرسک که «مفهوم دولت تنظایمگار هیسات و
تنظیمگری هه نقشی در شللگیری دولت تنظیمگر دارد؟» میشود گفت دولتای را
که سیاست اصلیاش برای اداره جامعه تنظیم گری (و نه مالال اراهه مستقیم کااال یاا
خدمت) است ،میتوان دولت تنظیمگر نام نهاد .البتاه تنظایمگاری ،خاود مفهاومی
پیچیده و بسیار بحربرانگیز است که بهگونهای بسیار مختور در این نوشتار به آن
پرداخته و تعریفی از آن اراهه شاد .براسااس هماین تعریاف و باتوجاه باه اینلاه
سیاست تنظیم گری وجه االب و ممتاز دولت تنظیم گر است ،دولات تنظایمگار را
میتوان هنین تعریف کرد
دولت تنظیمگر دولتی است که با بازگرداندن نقک تولید و توزیع بخک عمده
کاال یا خدمت به بخک خووصی ،امور جامعه را عمادتا ازطریاق وراع مساتقیم
قواعد توسط نهادها یاا ادارات دولتای و یاا تفاویض اختیاار در وراع قاعاده باه
نهادهای عمومی ایردولتی یا نهادهای خووصای و نیاز ازطریاق پاایک و اجارای
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مستقیم ایان قواعاد توساط نهادهاای دولتای یاا پاایک و اجارای ایرمساتقیم و
ایررسمی قواعد تنظیمی (اعم از اینله توسط دولت ،نهادهای عمومی ایردولتی یا
نهادهای خووصی ورع شده باشد) جامعه را اداره و رمن توجه به تولیاد بهیناه
کاال و خدمت ،منافع ،خیر و رفاه عمومی را پیجویی میکند.
این تعریف متشلل از اجزای گوناگونی است که هرکدام به دلیلی برگزیاده و
در تعریف گنجانده شده اند .درادامه هری

از این اجزا توصیف و ماورد تحلیال و

بررسی قرار میگیرد
بازگرداندن نقش تولید و توزیع کاال و خدمت :پیک از پیدایک ایاده تایمین
مستقیم کاال و خدمت که مستلزم ماللیت و تودی دولت بر بخکهای عمدهای از
اقتواد و بهتبع آن برعهده گرفتن نقک بزرگترین مال  ،تولیدکننده و توزیعکننده،
بهویژه درخووص کاال یا خدمت عمومی که بخک خووصی عالقه یا توان تایمین
آنها را نداشت ،تیمین تقریبا تمامی کاالها و خدمات (حتی خدماتی همچون تایمین
امنیت ،زندانها و )...برعهده بخک خووصی بود و دولت صرفا درحادی محادود
باار ایاان فعالیااتهااا نظااارت داشاات و آنهااا را تنظاایم ماایکاارد .بااا باازرگتاار و
قدرتمندترشدن دولتها ،به دالیل متعدد ازجمله شلست باازار ،رکودهاای عمیاق
در اقتوادهای بزرگ دنیا که به بیلاری گساترده و معضاالت اجتمااعی عدیادهای
انجامید ،دولت خود ایفای بسیاری از این نقکها را برعهده گرفت تا رمن کنتارل
بحرانهای اقتوادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال مستمر و کامل و با تالبیات اقتوااد
بتواند اهداف رفاهی را محقق کند .پس از دهه  91مایالدی و آشلارشادن نقاایص
متعدد سیاست تیمین مستقیم کاال و خدمت ،ازجمله بروز رکودهای تاورمی ناشای
از سیاستهای اخیرالرکر ،حجیم و کندشدن دستگاه بوروکراسی عاریض و طویال
و فساد اداری ناشی از آن ،الزم شد که دولت از این حوزهها پاا پاس بلشاد و باا
بازگرداندن این نقک به بخک خووصی ،بر تنظیم و نظاارت بار ایان فعالیاتهاا
متمرکز شود.
بخش عمده :با وجود این ،از آنجا که بههرحال دولت نیاز به تجربه و داناک
کافی از حوزه های تحت تنظیم دارد ،الزم است خود در مقیاسی محادود همچناان
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شیوه ،آن است کاه در ابعااد محادود

همچنان به تولید کاال یا خدمت اشتغال داشته باشد تا با مشلالت و مساهل مربوطه
آشنا شود و بتواند با بخک خووصی وارد گفتگو شود و ارزیابی درستی از شرایط
بازار داشته باشد.
نهاد تنظیمگر :عالوه بر دولت و نهادهای آن (بهویژه قوای ساهگاناه و ادارات
دولتی) نهاد عمومی ایردولتی و نهاد خووصی نیز درصورت تفاویض صاالحیت
قاعدهگراری ازسوی دولت ،رسما و مستقیما میتوانند قاعده تنظیمی وراع کنناد.
برای نمونه تشللها و نظامهای صنفی میتوانناد قواعاد دارای رامانت اجارا بار
اعضای خود ورع و البته اقدام به پایک و اجرای این قواعد کنند.
وضع ،پایش و اجرای قاعده :صالحیت ورع قاعده جز مهمترین اختیارات
و ابزارهای دولت برای تحقق اهدافک اسات .ایان صاالحیت باهویاژه در دولات
تنظیم گر اهمیت بیشاتری دارد زیارا باا ساسردن تولیاد کااال و خادمت باه بخاک
خووصی باید برای حوول اطمینان از حرکت بخک خووصی در مسایر تولیاد و
توزیع صحیح ،کافی و عادالنه نیازهای جامعه و تحقق خیر و رفاه عماومی قواعاد
دقیق و کارآمدی برای این فعالیتها ورع کند و با پایک مستمر آنهاا مطلاع شاود
که آیا قواعد یادشده بهدرستی اجارا مایشاوند یاا خیار و درصاورت اخیار بایاد
تمهیداتی برای اجرا و عملیشدن این قواعد بیندیشد که نهتنها شامل اجارای مفااد
این قواعد در مرحله پیک از رسیدگی قضایی است بلله درصاورت عملاینشادن،
ازطریق رسیدگی قضایی در دادگاه و تطبیاق قاعاده باا اعماال تنظایمشاوندگان و
درصورت لزوم صدور و اجرای آرای دادگاهها انحراف از قواعد را توحیح کند.
رسمی و مستقیم :در مرحله ورع قاعده (و نه پایک یا اجرای قاعده) تواور
تنظیمگری ازطریق سازوکارهای رسمی و مستقیم قابلفهمتار از تواور آن توساط
گروهی ایرمتمرکز و پراکنده است .به دیگر سخن ،قاعده در این معنا ،باید رسما و
مستقیما ورع شود ،هنانکاه پارلماان ،اداره یاا اصاناف مساتقیما قواعادی وراع
میکنند که جنبه رسمی دارد زیرا توسط نهاد صالحیتدار (صرفنظر از اینله ایان
نهاد عماومی و دارای صاالحیت ذاتای تنظایمگاری باشاد یاا خووصای و دارای
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صالحیت تفویضشده باشد ،زیارا در اینجاا وجاود صاالحیت قاانونی تنظایمگار
اهمیت دارد نه ماهیت عمومی یا خووصی نهاد تنظیمگر) ورع شده است.
پایش و اجرای غیرمستقیم و غیررسمی :تنظیمگری ،بهویژه در مرحله پاایک
و اجرای قاعده ،میتواند وصف ایرمستقیم و ایررسامی هام داشاته باشاد .بارای
نمونه نهادهای تنظیمگر رسمی میتوانند عالوه بر قواعادِ تنظیمای دارایِ رامانتِ
اجرایِ رسمی ،ظرفیت نهادها و مناابع خاارج از بخاک عماومی را بارای پیشابرد
اهداف خود بهکارگیرند .مالال دولتها میتوانند بهجای تنظیمگاری مساتقیم ،نقاک
تسهیلکننده را در «خاودتنظیمی» یاا «تنظایمگاری هملاراناه» 1و یاا باا مشاارکت
ذینفعان یا اشخاص تحتتنظیم و یا بخک خووصی ایفا کنند.
اداره جامعه :مهمترین ویژگی دولت در اینجا ،اداره و مدیریتکردن جامعه و
تمشیت امور مردم است .بدیهی است که منظور از اداره جامعه ،اداره امور عماومی
جامعه است و مداخله دولت در امور خووصی ماردم موراوعیت نادارد .اساساا
دولت با هدف تیمین منافع ،خیر و رفاه عمومی تشلیل میشود و این کار نیااز باه
مدیریت و اداره جامعه بهگونهای دارد که نهایتا به تحقق اهداف مزبور بینجامد.
تامین منافع ،خیر و رفاه عمومی :تنظایم گاری یا

عمال سیاسای اسات و

برخالف باور سنتی ،امری صرفا تلنیلی و فنی نیسات کاه هادف آن منحوار باه
بهبود کارآمدی اقتوادی باشد بللاه دساتیابی باه نتاایج اجتمااعی نیاز از اهاداف
تنظیمگری است .بهزعم ویندهلز وهاج ،در جوامع مدرن سارمایهداری باه اهاداف
اجتماعی تنظیمگری توجه بیشتری میشود و این جوامع بیشاتر التفاات دارناد کاه
اقتواد نه در خأل بلله در بستر اجتماعی قرار دارد .از هماین روسات کاه اوکان

2

میگوید «سرمایهداری و دموکراسی ...به یلدیگر نیاز دارند تاا کمای عقالنیات باه
مساوات و کمی انسانیت باه کارآمادی بیفزایناد»( .

Windholz & Hodge, 2012, p.

 )234در تعریف حارر اهاداف اجتمااعی جایگااه ویاژهای دارناد و بناا بار ایان
تنظیم گری بههیچوجه مفهومی صرفا اقتوادی درنظرگرفتاه نشاده اسات .مداخلاه
1. co-regulation
2. Okun
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تنظیم گر زماانی رارورت دارد کاه ساازوکارهای باازار یاا هنجارهاای فرهنگای،
اجتماعی و مانند اینها جزها یا کال نااتوان از تایمین خیار ،منفعات عماومی و رفااه
اجتماعی باشند (نظریه نارسایی بازار و عدالت اجتماعی) .به عبارت دیگار ،هرگااه
ازطریق دیگری نتوان تمام یا بخشای از خیار عماومی ،منفعات عماومی یاا رفااه
اجتماعی را تیمین و تضمین کرد ،با مداخله ازطریق تنظیمگری باید این امر محقاق
شود .بهویژه درنظرگرفتن سویههای اجتماعی در تعریف از این منظر کاه اصاطالح
«منافع عمومی» سویهای نئولیبرال دارد ،اهمیت دوهندان مییابد و راروری اسات
به خیر و رفاه عمومی توجه شایسته شود.
جمعبندی
دولت تنظیمگر در دورههای تاریخی و نقاط گوناگون جهاان شاللهاای متفااوت
داشته است درعینحال بررسی آرا و آثار صاحبنظران گوناگون نشان میدهد کاه
هری

برداشتی متفاوت از اصطالح دولت تنظیمگر دارند .در این پاژوهک تاالش

شد تا مهمترین ویژگیهای دولت تنظیمگر که در این آثاار برشامرده شاده اسات،
مورد بررسی قرار گرفته ،در توصیف و تحلیل اصطالح دولات تنظایمگار و نهایتاا
تعریفی که از این اصطالح شده است ،لحاظ شوند.
این پژوهک نشان می دهد کاه مهامتارین علات در فهام متفااوت از دولات
تنظیمگر ،نبود فهم مشترک از مفهوم تنظیمگری است .ازهمینرو ،برداشت فرمان و
کنترل از مفهوم تنظیمگری موجب میشود تا دولت تنظیمگر ی

نهاد متمرکز تلقی

شود که بهسبب رابطه تنگاتنگ میان تنظیمگری و سازمانهاای اداری ،تنظایمگاری
توسط دولت و ازطریاق قواعاد حقاوقی دارای رامانت اجارا ،اعماال شاود .اماا
برداشتی کمتر تمرکزگرا ،که عامالن اجتماعی و بنگاه های بخاک خووصای را در
پایک و اجرای قواعد تنظیمی دخیال مایداناد (ماالال از نظار لاوی فااور) الجارم
نمی تواند به قدر برداشات فرماان و کنتارل ،دولاتمحاور باشاد و بناابراین فهام
ایرمتمرکزتری از دولت تنظیمگر دارد .بههمینترتیب ،برداشت از تنظیمگری مبتنی
بر نظریه سیستمها (هنانکه آلفونس بورا معتقد است) یا فهم آن باهمالاباه فراینادی
که متضمن عناصر «هدایتکردن» و «شللهای متلالر تنظیمگری» -که معطاوف باه

052

♦ سال  ♦ 03شماره  ♦ 99تابستان 0033

تنوع و تلالر منافع و منابع کنترل پیرامون موروعات ،مساهل و نهادها است -منتهی
به فهمی ایرمتمرکز از دولت تنظیمگر میشود و در هارهوب مباحار حلمرانای
جدید و دولت تنظیمگر جدید قرار میگیرد (نظر اسلات).
در عوری که کنترل دولتهای ملای بار قلماروی خاود باه دالیال متعاددی
همچون جهانیشدن ،وجود پدیادهای مرزگارر مانناد گرماایک زماین یاا وجاود
سازمانهای بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی یا اتحادیههای منطقاهای مانناد
اتحادیه اروپا ،محدودتر از هر زمان دیگر است ،نمیتوان صرفا باا رویلارد صارفا
فرمان و کنترلی به تنظیمگری (اگرهه نباید از خاطر برد که فرمان و کنترل همچنان
یلی از مهمترین سازوکارهای حلومتکردن در هر دولتی است) و فهم متمرکز از
دولت تنظیمگر امور جامعه را تمشیت کرد .برایناساس از تنظیمگری و بهتبع آن از
دولت تنظیم گر ،تعاریفی متناسب با واقعیات موجود اراهه شد که رمن بازگرداندن
نقک تولید و توزیع به بخک خووصی (که ویژگای هماه دولاتهاای تنظایمگار
است) ،املان ورع ،پایک و اجرای قاعده توساط نهادهاای خووصای و عماومی
ایردولتی را ازطریق شیوههای ایررسمی و ایرمستقیم (درکنار ورع قاعده توساط
سازمان های اداری بهشلل مستقیم و رسامی) فاراهم مای آورد .در هناین دولتای،
تنظیم گری بر سایر ابزارها و شیوههای حلومتکردن ،ازجمله صالحیت اختیااری،
اراهه مستقیم خدمات ،مالیاتستانی و هزینهکردن ،اولویت پیدا میکند و این ،وجاه
ممیزه دولت تنظیمگر از سایر دولتهاست.
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پینوشتها
 .1از نظر دیوید لوی فاور مهمترین ویژگی دولت تنظیمگر ،داعیه انحواار حقاانی او بار
ورع ،پایک و اجرای قاعده است .این موروع در جای خاود ماورد بحار قارار
خواهد گرفت.
 .2در اینجا منظور از دولت ،قوه مجریه نیست بلله برابر نهاادِ  the governmentاسات و
قوای سهگانه را دربر میگیرد .در این صورت ،واژه دولت در معناای «نهاادی» آن
به کار رفته است که در نظامهای سیاسی معاصار معماوال شاامل قاوای ساهگاناه
می شود .گاه منظور از ( governmentکه معموال در این معنا بدون حرف تعریاف
 theدر زبان انگلیسی میآید) عملِ حلومتکردن است و در این صاورت منظاور
از آنِ ،اعمال حلومت یا حلمرانیکردن است و در ادبیات انگلو-آمریلایی گاه از
آن به حلمرانی یاد شده است و برخی نویسندگان اصطالح  governmentalityرا
در همین معناای اخیار باه کاار باردهاناد .بارای مطالعاه بیشاتر نگااه کنیاد باه
)(Harguindéguy, 2007

 .9آشلار است که در اینجا منظور از متمرکز ،تمرکزگرا (مالال دولت محور) نیست.
 .4در فرهنگ واژگاان وبساتر ایان اصاطالح باه معناای املاان آزادی عمال و اساتقالل
اشخاص ،به دور از نفوذ ناروای دیگران است (" At Arm's Length | Definition
 .)",of At Arm's Length by Merriam-Websterهمچنااین از نظاار وسااتهیم
) (Vestheimعبارت است از توازن قدرت در دولتهای دموکراتی ( Dahlberg,
 .)2019, p. 23یلی از ویژگیهای االاب دولات تنظایمگار جادا شادن کاارکرد
سیاستگراری از کارکرد تنظیمگری است که در نتیجه آن نهادهاای تنظایمگار از
نهادهای سیاسی فاصله گرفته و استقالل بیشتری به دست میآورند به سبب ایان
استقالل و با نهادینه شدن خاودآیینی تنظایمگاران و نهادهاای تنظایمگار ،فرایناد
سیاستگراری ،سیاساتزدایای مای شاود ایان باه نوباه خاود موجاب تقویات
تنظیمگران است که هزینه آن را از ی سو سیاستمداران و از سوی دیگر نخبگان
عرصه مدیریت متحمل میشوند)Levi-Faur, 2013, p. 37( .
 در نظام های لیبرال و تلالرگرا ،فرض بر آن است که دولت به عنوان داور بی طرف ،باهحل و فول اختالفات میان بازیگران عرصه سیاسای و اجتمااعی مایپاردازد .در
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هارهوب بحر حارر با کمرنگ شدن مداخله مستقیم دولت باه عناوان باازیگر
حارر در میدان ،نقک آن در داوری میان این بازیگران ،برجسته میشود.
« .5آژانس» معموال به هار ساازمان خاارج از هساته اصالی دولات )(core government
اطالق میشود که زیرمجموعه و تحت نظارت سلسالهمراتبای یا دپارتماان یاا
وزارتخانه نیست .یادآور میشود که «هسته اصلی دولت» در بسیاری از کشورهای
ارب آسیا و آفریقا متشلل از دپارتمانها یا وزارتخانههای قوه مجریاه اسات کاه
تحت نظارت سلسلهمراتبی و مستقیم وزیر یا رهیس جمهور هستند .برای مطالعاه
بیشااتر نگاااه کنیااد بااه ()Laking, 2005, p. 9همچنااین آژانااسهااای دولتاای
( government (state) agencyگاه در قالب کمیسیون) نیاز باه ساازمانهاایی در
ساختار دولت اطالق می شود که مسئول نظارت و اداره کردن برخی امور هستند.
آژانس های دولتی تنوع فراوان دارند و به رام تنوع در کارکرد ،معماوال از ادارات
یا وزارتخانه ها یا سایر نهادهای عمومی دولتی متمایزند .آژانسها معموال ماهیات
اجرایی دارناد .بارای مطالعاه بیشاتر نگااه کنیاد باه (" Government agency -
 )",Wikipediaدر نظاام ایااالت متحاده آمریلاا ،آژاناسهاای فادرال (Federal
) agenciesسازمان های ویژه دولتی هستند که به منظوری خااص ،ماالال مادیریت
منابع ،نظارت مالی بر صنایع یا در حاوزه امنیات ملای ،تشالیل مایشاوند .ایان
سازمانها معموال به موجب قانون و گااه باا دساتور اجرایای )(executive order
تیسیس میشوند)"Federal Agencies Definition"( .
 .1البته مملن است در خووص مدعای اخیرالرکر ایراد شود که هر سه جز تنظیمگاری
یعنی ورع ،پایک و اجرای قاعده الزاماا در انحواار دولات نیسات و عاالوه بار
دولت در معنای نهادی ،نهادهای عمومی ایردولتی و خووصی هم میتوانناد در
هر سه مرحله یادشده نقک فعال ایفا کنند .هنانکه تشللها و نظامهاای صانفی،
قواعدی را در قالب خودتنظیمی برای اعضای خود وراع مایکنناد و در مرحلاه
پایک و اجرای این قواعد نیز نه تنها خودِ تنظیمشوندگان بلله همه اشخاصی کاه
به نوعی در تحقق اهداف قواعد تنظیمی ذینفع هساتند قاادر باه پاایک و حتای
اجرای این قواعد به انحا گوناگون (از جمله استفاده از ابزارها و اهرمهای فشاار
ایررسمی و ایرمستقیم) هستند .در پاسخ میتوان گفت ،دولت در ورع ،اجارا و
پایک قاعده صالحیت ذاتی دارد اما بسته به مورد میتواناد ایان صاالحیت را از
طریق اعمال حقوقی (مالال پیوستن به معاهدات یا تفویض ایقاعی صاالحیت) باه
نهادهای فراملی یا محلی واگرار کند .همچنین در پایک و اجرای ایررسامی ایان
قواعد نیز اساسا بحر از وجود صالحیت یا اختیار موروعیت ندارد ،هرا که ایان
شیوهها ایررسمی و ایرمستقیم هستند (مالال فشار سایر اعضای صنف یاا تشالل،
فشار افلار عمومی ،مالحظات عملی و.)...
 .9اصطالح «دولت اداری» اشاره به قدرت آژانسهای اجرایای فادرال دارد کاه فراتار از
صالحیت های قانونی آنهاست قدرتی که ایان آژاناسهاا در قباال آن پاساخگاو
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نیستند و با استفاده از آن قضاوت میکنند یا مقررات ورع میکنناد کاه باه نظار
عدهای نقض اصل تفلی قوا در قانون اساسی ایاالت متحده آمریلا و حاکمیات
قانون اسات )"Administrative state - Ballotpedia"( .همچناین ،دولات اداری،
عنوان اثری از دوایت والدو ،در حوزه نظریه دولت بورکراتی است که براسااس
آن ،دولتهای دموکراتی مبتنی بار دساتگاه دیاوانسااالری حرفاهای و سیاسای
هستند .به نظر والدو ،ایده اصلی و هستهای دستگاه دیوانساالری دولتی ،مدیریت
علمی و کارآمدی نیست ،بلله خادمت عماومی اساتThe Administrative "( .
)"State - Wikipedia
 .9بان جهانی و برخی ساازمانهاای دیگار ایان اصاطالح را در مطالعاات فراملیتای و
پسااستعماری ،برای اشاره به «جهان سوم» (که بار ارزشی دارد) به کاار گرفتاهاناد
(یعنی آفریقا و آمریلای التین و کشورهای در حال توسعه در آسیا) «کشاورهای
در حال توسعه» و «کشورهای کمتر توساعهیافتاه» و «منااطق کمتار توساعهیافتاه
است ».همچنین مایتواناد شاامل منااطق فقیرتار «جناوبی» کشاورهای ثروتمناد
«شمالی» باشد .جهان جنوب مفهاومی گساتردهتار از «اساتعاره بارای کشاورهای
توسعهنیافته» است .به طور کلی اشارهای است به تاریخچه همبستگی اساتعماری،
امسریالیسم نو و تغییرات اقتوادی و اجتمااعی ناهمساان در ایان کشاورها کاه از
طریق آن نابرابری های بزرگ در استانداردهای زندگی ،امید به زندگی و دسترسی
باااه مناااابع حفاااظ مااایشاااود .بااارای مطالعاااه بیشاااتر نگااااه کنیاااد باااه
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_South

 .8از جملااه شاایوههااای مبتناای باار فشااار افلااار عمااومی یااا فشااار اجتماااعی بااه رفتااار
تنظیمشوندگان است ،بدان معنا که اگر رفتار تنظیمشونده نامناسب باشاد ،موجاب
شرمساری است و موجب سقوط تنظیمشونده در رتبهبندیهایی است که معماوال
توسط نهادهای مربوطه آمار آن بهشلل دورهای منتشر میشود.
 .11رویلاردی نئااولیبرال در اصااالح بخااک عماومی و متضاامن افاازایک نقااک بااازار و
تلنی های مدیریت شرکتی در بخک عمومی اسات .در پای اوج گارفتن بحاران
مالی« ،مدیریت عمومی جدید» نخست در کشورهای انگلوساکساون و ساسس در
بیشتر نقاط اروپا ظهور یافت و گساترش پیادا کارد .بحارانهاای نفتای در کناار
حجیمشدن دولت و هزینههای روزافزون سیاستهای رفاهی دولاتهاا ،موجاب
شد تا دولتمردان به فلر کاهک هزینهها بیفتند و «مدیریت عمومی جدید» یلی از
راهحلهای پیشنهادی برای حل این مشلالت بود .در کشورهای در حاال توساعه
و در حال گارار نیاز فشاارهای خاارجی ،باه ویاژه فشاارهای ناشای از اجارای
برنامههای اصالحات ساختاری ،انگیزه اعمال مدیریت عمومی جدید شاد .بارای
مطالعه بیشتر نگاه کنید به ()Bevir, 2007
 بر اساس تئوری انتخاب عمومی ،سیاستمداران و کارگزاران دولتی زندگی خود را فادایمنافع شهروندان نمیکنند و رفتار آنان بیک و کام شابیه باه تااجران و بازرگاناان و
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صنعتگران است .بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان انجام مایدهناد آن
کار برای خود آنان نیز منافع مساتقیمی را باه ارمغاان مایآورد .باه عباارت دیگار،
سیاستمداران و کارگزاران بخک عمومی بیکتر در پی منافع خویکاناد تاا در پای
منافع شهروندان و در اساس هیچ تضمین یا دلیل منطقای وجاود نادارد کاه هناین
افرادی تنها به علات اینلاه در جایگااه خاصای قارار گرفتاهاناد ،دهاار دگرگاونی
شخویتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند .آنان درست مانند مان
و شما ،منافع خود را مقادم بار مناافع هار کاس دیگار مایدانناد و مایتاوان ایان
جهتگیری را در بیشتر کنکهایشان مشاهده کرد( .الوانی ،1991 ،ص )1
 .11که به معنای استفاده از ایدهها و تلنیا هاای مادیریت بخاک خووصای در بخاک
عمومی است .برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به ()Bevir, 2007, p. 369
 بازاریسازی شلل های دیگری ازقبیل «سااختارهای انگیزشای» بارای تایمین خادماتعمومی ازطریق پیمانسساری (مالال پیمان مدیریت برای اداره کارخانجات دولتای)،
یا شبهبازارها نیز دارد .برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به ()Bevir, 2007
 .12جان بریر ویت در نظریه «تنظیمگری واکنشی» ) (responsive regulationخاود مادلی
هرمیشلل از تنظیمگری اراهه میدهد که در قاعده آن از شیوههای ایررسمی مانناد
انتشار اسامی نهادهای تحت تنظیم در رساانههاا بارای تحقاق اهاداف تنظایمگاری
استفاده مایشاود و درصاورت بایتاوجهی تنظایمشاونده ،رفتاه رفتاه شایوههاای
سختگیرانهتر به کار گرفته میشود تا جاایی کاه در رسس هارم ،رامانت اجراهاای
رسمی ،مستقیم و شدید ،از جمله جریمه ،تعلیق مجوز و نهایتا لغاو مجاوز شاخص
تحت تنظیم برای واداشتن او به تغییر رفتار خود به کار گرفته میشود .برای مطالعاه
بیشتر نگاه کنید به ()Ayres & Braithwaite, 1992, pp. 4-7
 .19انتقال منابع مالی از مرکز به پیرامون (مالال استانها یا ایاالت) ،یاا باه عضاوی از یا
«اتحادیه انتقال مالی» از میان دولتهای عضاو یا جامعاه اقتواادیFiscal "( .
 )"transfer - Definition - Citizendiumانتقال منابع مالی باه دالیال مختلفای از
جمله جبران نابرابری ها و تحقق اهداف باازتوزیعی ،مقابلاه باا آثاار شاوکهاای
اقتوادی (اقتواد کالن) در ایاالت یا استانها و مانند اینها صورت میپریرد.
 .14ایاان نهادهااای مسااتقل عااالوه باار ورااع ،پااایک و اجاارای قاعااده ،نوعااا وظیفااه
سیاستگراری کالن (که برخالف نهادهای سیاسی که سیاست ها عمدتا براسااس
سهمخواهی و هاناهزنای گاروههاای رقیاب شالل مایگیرناد ،بیشاتر محواول
تومیمات کارشناسی و حوول کارایی و کارآمادی اسات) در حاوزه مربوطاه را
برعهده دارند.
 .15بدیهی است هر مقرره قانونی درخووص تیسیس نهادهای تنظیمگر ،تسهیل رقابت و
خووصاایسااازی باشااد ،بایااد بااه حساااب آیااد .باادینترتیااب مااالال در حااوزه
خووصیسازی ،عالوه بر قانون اجرای سیاستهای کلی اصال  ،44مایتاوان باه
سیاستهای کلی اصل  44و سایر مقررات مربوط به آن از جمله مووبات هیایت
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وزیران ،مووبات هییت واگراری ،مووبات شورای عاالی اجارای سیاساتهاای
کلی ،بخکنامهها و سایر مووبات (شامل دستورالعملها ،آییننامهها ،شیوهنامههاا
و )...اشاره کرد همچنین در سایر حوزهها میتوان به قاانون شاهرداری (مواوب
 )1944/4/11در ارتباط با صدور پروانه کسب ،قانون نظام صنفی (،)1992/12/24
قانون پولی و بانلی کشور (مووب  ،)1951/4/19قانون بیمه مواوب ،1911/2/9
قانون تیسیس بیمه مرکزی ایران و بیماهگاری (مواوب  ،)1951/9/91آیاینناماه
اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موراوع بناد «ب« مااده ( )25قاانون برناماه
ههارم توسعه اقتوادی ،اجتماعی و فرهنگی (مووب  ،)1994/4/9قانون وظاایف
و اختیااارات وزارت ارتباطااات و فناااوری اطالعااات (موااوب ،)1992/8/18
اساسنامه سازمان تنظیم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی (مواوب ،)1999/11/9
قانون دسترسی آزاد به شابله حمال و نقال ریلای (مواوب  ،)1994/9/1قاانون
هواپیمایی کشوری (مووب  ،)1929/4/29قانون دریایی (مووب  )1949/1/28و
صدها مقرره دیگر در قالب آیین نامه اجرایی ،دستورالعمل ،مووبه و نیز مقاررات
پراکنده در قوانین برنامه و ...اشاره کرد.
 .11نهادهای تنظیمگر عبارتند از نهاد خودتنظیم  ،مقاامهاای محلای ،مجلاس ،دادگااه و
هییت داوری ،وزارتخانهها ،سازمانهای تنظیمگر ،مدیر عامل( .هادیفار,1998 ,
)p. 132
 .19ازجمله شامل مجمع عمومی بیمه مرکزی ،شورای عاالی بیماه ،بیماه مرکازی ایاران،
هییت دولت.
 .19ازجمله شامل شورای پول و اعتبار ،وزارت امور اقتوادی و دارایی ،هییت نظاارت و
هییت عامل موروع قانون پولی و بانلی کشور ،هییت وزیران.
 .18ازجمله شامل هییت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ،وزارت صمت ،مرکاز
امور اصناف و بازرگانان ،اتاق اصناف ایران ،سازمان حمایات موارفکننادگان و
تولیدکنندگان ،سازمان تعزیرات حلومتی ،مجمع امور صانفی ،کمیسایون نظاارت
موروع ماده  49قانون نظام صنفی کشور ،اتحادیههای صنفی.
 .21ازجمله شامل وزارت نیرو ،هییت تنظیم بازار برق ایران ،شرکت مدیریت شبله برق.
 .21ازجمله شامل وزارت ارتباطات ،کمیسیون تنظیم مقررات ،سازمان تنظایم مقاررات و
ارتباطات رادیویی.
 .22ازجمله شامل وزارت راه و ترابری ،شرکت رجا ،کمیسیون جلوگیری از سوانح.
 .29ازجمله شامل وزارت راه و شهرسازی ،شاورای عاالی هواپیماایی کشاوری ،ساازمان
هواپیمایی کشوری.
 .24ازجمله شامل وزارت راه و شهرساازی ،شاورای عاالی ساازمان بناادر و کشاتیرانی،
سازمان بندر و دریانوردی.
 .25ازجمله شامل وزارت راه و شهرسازی ،شاورای عاالی همااهنگی تراباری کشاوری،
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای.
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Abstract
Despite the fact that political capital is very important in countries that are based
on democracy, Currently due to the lack of attention to political capital, the
political trust of citizens in government officials has decreased. Low political
capital leads to a decrease in citizen participation and political awareness and a
decrease in trust in government officials. Therefore, it is necessary to design the
prerequisites of political capital and prioritize these factors, the necessary
investment to realize and promote political capital to increase the citizens' trust
and conscious participation in those in charge. The existence of a democratic
state requires the conscious participation of citizens, which leads to the
realization of political capital. The aim of the present study is to analyze,
prioritize and present the model of political capital prerequisites. This study
from the perspective of goal is practical, and of nature and the method is
applied-descriptive and is among mixed studies. In the qualitative section, 11
professors of management and political science through semi-structured
interviews, and in the quantitative section, 21 political experts and government
officials through paired comparison questionnaires have participated in this
study. For coding data Atlas.ti software and prioritizing answers fuzzy Delphi
method has been used. The findings of the study show that the domination of
interactive culture over the society, decreasing of power distance, increasing of
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citizen’s social freedom, and political transparency are the most important
factors in creating political capital. The results of the study inform officials and
political decision-makers about the importance of political capital and provide
the basis for increasing the political trust of citizens by strengthening the
incentives of political capital.
Keywords: democracy, political participation, political capital, fuzzy Delphi
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چکیده
علیرغم اینکه سرمایه سیاسی در کشورهایی که برپایه دموکراسی بناا شاه اناه اهمیات
بسیار زیادی دارد اما در حال حاضر به دلیل عهمتوجه به سرمایه سیاسی اعتماد سیاسی
شهرونهان نسبت به متصهیان دولتی کاهش یافته است .پایین بودن سرمایه سیاسی منجر
به کاهش مشارکت و آگاهی سیاسی شاهرونهان و کااهش اعتمااد نسابت باه متصاهیان
دولتی میشود .بنابراین ضروری است با طراحی الگاوی پیشااینههای سارمایه سیاسای و
اولویت بنهی این عوامل سرمایهگذاری الزم جهت تحقق و ارتقای سرمایه سیاسای انجاام
شود تا اعتماد و مشارکت آگاهانه شهرونهان نسبت به متصهیان افزایش یابه .الزمه وجود
دولتی مردمساالر مشارکت آگاهانه شهرونهان است که منجر به تحقاق سارمایه سیاسای
میشود .ههف پژوهش حاضر واکاوی اولویت بنهی و ارائه الگاوی پیشااینههای سارمایه
سیاسی است .این پژوهش ازنظر ههف کاربردی و ازحیاث ماهیات و روش توصایفی اا
پیمایشی و در زمر پژوهشهای آمیخته است .در بخش کیفی  11نفار از اسااتیه رشاته
مهیریت و علوم سیاسی با استفاد از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی  11نفار
از خبرگان سیاسی و صاحبمنصبان دولتای باا اساتفاد از پرساشناماه مقایساه زوجای
مشارکت داشتنه .برای کهگذاری داد ها از نرم افزار  Atlas.tiو برای اولویتبنهی پاسخهاا
از فن دلفیفازی استفاد شه است .یافته های پژوهش نشان داد که فرهنا

تعامال جّاو

حاکم بر جامعه کاهش نابرابری قهرت افزایش استقالل اجتمااعی شاهرونهان و افازایش
شفافیت سیاسی مهمترین عوامل به وجودآورنه سرمایه سیاسی هستنه .نتایج پاژوهش
تاد تجگت مجگوتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

 .1ایگ یگم ملالگه دسترسگی
 )licenses/by-nc-nd/4.0/است.
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صاحبمنصبان و تصمیمگیرنهگان سیاسی را از اهمیت سرمایه سیاسی آگا کرد و زمینه
افزایش اعتماد سیاسی شهرونهان را با استفاد از تقویات پیشارانهاای سارمایه سیاسای
فراهم میکنه.

واژ های کلیهی :مردمساالری مشارکت سیاسی سرمایه سیاسی دلفیفازی
تاریخ دریافت44/40/32 :

تاریخ بازبینی44/45/91 :

تاریخ پذیرش44/46/34 :

فصلنامه راهبرد ،دوره  ،24شماره  ،11تابستان  ،9044صص 312-366

مقدمه
نظام های سیاسی برپایه راره رهرهم ا رمادهاه مدهاری رسهاارا هوهاقت ا رواهترا ا
رسادررا آنها ب رشااکت ا هخالتهای ررهم اربوا رست .ها جارره رهتا  ،ریه

رشااکت ها والب رحزرب سیاسی ا نهاههای رجادامی نداه رییابت ا هتریت ری-

شاه)(Wessels, 2018

رشااکت ررهم ها رراا رجادامی ا سیاسی رز رباحث رهدهی

رست ک ررراز بایت رااه تاج ورراگیره .رشااکت ،فرریقتی یکپااچ  ،چقتبعهتی
ا رجادامی رست ک با هتف جلب شههرانتر به ریاهای ن هر ها هده رررحه
تاسههع کشههاا رنمههام رههیگیههره

)2018

 . (Boulianne,ررههراز رشههااکت سیاسههی

شهرانتر یکی رز رنکااناپذیرتری ضرااتهای نظام سیاسی ها ور بیوهتایه
رست .رشااکت سیاسی ا نهاهیق کره آ جزا رصلیتری شهاخ

ههای تاسهع -

یافاگی سیاسهی ها جارره رسهت ) (Kitschelt & Rehm, 2017رشهااکت سیاسهی،
فعالیت هراطلبان رمضای جارع ها رناخاب اهبرر ا شرکت روا یم ا غیرروها یم
ها سیاستگذرای مداری رست .رز رهمتری ماررلی که رهیتارنقهت ها رشهااکت
سیاسی ا رجادامی شهرانتر  ،تاثیر واب رالحظ ری هرشا باشهقت ،فرهقه
حاکم بر جارع رست

)2018

 .(Kim,جارع ری ک هراری فرهق

سیاسهی

سیاسهی رشهااکای

باشت ،شهرانتر ب صاات گواره ها روائ رجادامی ا سیاسی حضاا رییابقهت.
هاج آگاهی رجادامی ا سیاسی شهرانتر با کیایهت ا ریهزر جریها رطالمهات،
سهالت هسارسی ب رطالمات ا رماداه مداری ب رقب رطالمهات ،اربطه رببهت ا
روا یدی هراه .حکارت ها تدام مرصه ههای رجادهامی ،سیاسهی ا رواصهاهی به
پیرزریق های آگاهی بواگی هراه ) .(Goren, 2012م ایت ا هایت سیاسی رفهرره ها
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رمدال سیاسی آنها ن ر تعیهی کققهت ری هرانهت .هدنقهی بایهت رنگیهز بزم بهرری
رشااکت ها شهرانتر ت ایت شاه تا آزرهرن باارنقت ها تصدیمگیریهای رجادامی
ا سیاسی شرکت کققت) . (Bertrand, 2020رشااکت ررهری رقاسبتری ا رؤثرتری
پشاارن برری ح ا فص بحرر ها ا رعضالت سیاسی ه رجادامی ا ررقیای رسهت.
هر هالای ک باارنت ریزر هدتلی ا هدکاای تاه های ررهری ار ها ربعهاه رخاله
رجادامی ،سیاسی ا رواصهاهی ا هفهاا رز حکارهت ا کشهاا ها ر ابه تهتیهترت
هرخلی ا خااجی ،رفزریر ههت ،ریتارنت ها جارع بی رلدللی رز رمابهاا ا راوعیهت
بابیی برخااهرا شاه

)2018

 .(Kim,ررهمسهابای برآیقهت رشهرامیت ا رشهااکت

ررهری ،رباقی بر وارنی ا ب صاات کارال کقارلشت ا تحت نظاات رررج وانانی
ا هابرهرانت تقامات سیاسی رست

)2007

 .(Siegel,با ری حال ررهمسهابای ف ه

رزطریق رشااکت ررهری تح ق ندییابت؛ پیرشرطهایی جهت تح ق ررهمسهابای
اجاه هراه ک فررتر رز رشااکت مدام شهرانتر رست که نیازرقهت هیهت رببهت ا
آزرهرن شهرانتر ها بیا ا رظهاا م ایت سیاسی رست

(Son, Kocabasoglu-hillmer,

) .& Roden, 2016تح ق هالای ررهمسابا ا هراکررتی

نیازرقت رشهااکت آگاهانه

ا سازرا یافا شهرانتر رست .رشااکت ا آگاهی شهرانتر نشها ههقهت راههام
سررای سیاسی رست ) .(Booth & Richard, 2012سررای سیاسی ها نظریه سیاسهی
ب رقظاا راهامسازی رنباشت وتات رزطریق رماداه ،اارب رقاسهب ا حوه نیهت،
نااه بی سیاسادترار ا رحزرب ا ذیناعا ریماه ریشاه

)2013

سیاسی ب رقظاا تح ق رهترف سیاسی رااه رساااه وررا ریگیهره

 .(Kjaer,سهررای
(Schugurensky,

) ،2000هدنقی غالبا ب راهام سررای گذرای شهرانتر ها رراا هالاهی ا سیاسهی
رست ).(Lopez, 2002
باتاج ب پژاهشی ک تاس سبکاگی ایزی ا هدکهاار ها سهال  1931بهر
اضایت ا رشااکت سیاسی رجادامی شهرانتر کرج رنمام شت رست ،بتی نایم
اسیت رنت ک رشااکت سیاسی ه رجادامی شهرانتر ها سطح رااس اا ب پهایی
وررا هراه 74/9 .هاصت رز رفرره رشااکت رااس ا  51/9هاصت رز رفهرره رشهااکت
پاییقی هرانت (.سبکاگی ایهزی ااهقهت بوهاطی

& جعاهری )1931هدنقهی
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نظری ا هدکاار ها سال  1935ب براسی تاثیر رشااکت سیاسی بر تاسع سیاسهی
پرهرخا رنت ا  77هاصت رز پاسخگایا بیا کره رنت ک ب اسان های جدعی رمادهاه
رااس ب پاییقی هرانت .هدنقی 99هاصت رز پاسخههقتگا بیا کهره رنهت که به

رفرره سیاسی رماداه کداری هرانت (نظری بشیری گیای & جقای .)1935

بقابرری برطبق پژاهرهای راعتهی ک هازریق رشااکت ا آگهاهی سیاسهی،
هدنقی رماداهمداری رنمام شت رست ،ناایج حاکی رز پایی باه ریزر رشهااکت
سیاسی ا آگاهی سیاسی شهرانتر ا رماداه نوبت ب راصتیا هالای ا اسان های
جدعی رست .ناآاای پژاهر حاضر ها ری رست ک رتیرر ا تصهدیمگیرنهتگا
کلیتی هالت ار رز رهدیت رفزریر آگاهیهای مداری ا سیاسهی شههرانتر آگها
کره ا هالادرهر ا راصتیا حکارای ار هاارساای رفزریر سررای سیاسهی یهاای
ریاسانت .رتیرر ا تصدیمگیرنتگا کلیتی هالای بایوای با رارئ رطالمات شااف
ا آزرهرن ب شهرانتر  ،سبب رفزریر رنگیز شهرانتر ها رشااکت سیاسهی شهانت
ک راجب رفزریر رماداه مداری نوبت ب هالت ا راصتیا هالای ا فعالیتهای
سیاسی ا رشااکت سیاسی شهرانتر ها رراا سیاسی هالای ریشاه ا بتی طریهق
سررای سیاسی هالت ار رات ا بخشقت .هدنقی باتاج ب ریه نکاه که پهژاهر
وابه رالحظه ری ها براسههی رالایههتبقههتی پیشههرر هههای سههررای سیاسههی رنمههام
نشت رست ،ریتار با رالایتبقتیکره پیشهایقتهای سهررای سیاسهی ،رههمتهری
مارر شقاسایی ا بیشاری سررای گذرای ار بررساس رالایتبقتی رمدهال کهره تها
سررای سیاسی ت ایت شاه .باتاج به ریه رهاراه ،ههتف پهژاهر ،شقاسهایی ا
رالایتبقتی پیشایقتهای سررای سیاسی با رساااه رز اایکره هلایفازی رست.
 .9پیشینه پژوهش
راهام سررای سیاسهی بهرری رالهی بهاا ها سهال  1391تاسه هرنشهدقت سیاسهی
آرریکایی «رهااراه سیبانایلت» ها کااب «نااذ سیاسی» بیا شت رسهت

(Banfield,

) .1961بااهیا ها سال  1331ها کااب خاه «زبا ا وهتات ندهاهی » نظریه ههای
سررای سیاسی ار ب مقار رحبابتری نظری  ،مقار کره رسهت .برطبهق هیهتگا
بااهیا سررای سیاسی ،وتات ا نااذ سیاسی ریباشت ،وتاتی ک رز رماداه گراهی
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رز پیرار ب سیاسادترار نشأت گرفا رست ) .(Ocasio, Pozner, & Milner, 2020با
کههاهر یهها رفههزریر رمادههاه ،سههررای سیاسههی سیاسههادترار نیههز ت ییههر رههییابههت
) .(Schugurensky, 2000بقابرری سررای سیاسی هری

رز سیاسادترار بوهاگی به

رماداه ا حدایت طرفترار ا پیرار شا هراه ).(Benit-Gbaffou & Katsaura, 2014
سررای سیاسی حاص تالوی س هراریی رساسی رست :نخوت سهررای رجادهامی،1
هام سررای فکری 2ا سام سررای اار شقاخای رست .ری گان رز مارر ریتارنقهت
رشااکت شهرانتر ار بهباه بخشیت ا هاری ارساا هرنر سیاسی شههرانتر رات ها
خارهت

یافت(Ocasio, Pozner, & Milner, 2020) .

سررای سیاسی ها س سطح فرهی ،سازرانی ا رجادامی رطهر رهیباشهت :ها
سههطح فههرهی ،سههررای سیاسههی ف ه راعلههق ب ه صههاحبرقصههبا هالاههی رسههت
) .(Blumentritt & Rehbein, 2007بااهیا ( ،)5222سررای سیاسی ار رعاهل وهتات
سیاسی هرنوا ا بیا کره رست ،وتاتی ک رز رماداه پیرار ب سیاسادترار ناشی
ریشاه ا بویاای رز تحلی گرر ریخارهقت ری ناا رز وتات سیاسی ار به مقهار
رحبابیت اهبرر ا سیاسادترار رهتنظر ورراههقهت

)2000

 .(Schugurensky,سهطح

فرهی رز سررای سیاسی شار ها بعهت سهررای ندایقهتگی ا سهررای خها نهاری
رست .ها سطح سازرانی ،سررای سیاسی به تارنهایی سهازرا ها تهاثیرگهذرای بهر
سیاستهای هالای ا رتیریت تعارالت خاه رزطریق فعالیتهای سیاسی با هالهت
رشاا هراه(Shaffer & Hillman, 2000) .ها سطح رجادامی ،سهررای سیاسهی شهار
تدام شهرانتر جارع رهیشهاه .ها ریه سهطح رشهااکت سیاسهی سهازرا یافاه
شهرانتر ها مرص های سیاسی رتنظر باه ا رقمر ب بهیق سهازی رهرهمسهابای
ریشاه ا شهرانتر ار ب نظام سیاسی پیانت

ریههت(Sorensen & Torfing, 2003) .

بااهیا ضد رشاا ب راهام سررای سیاسی هاکقاا سررای ندهاهی ها فضهای
رجادامی بیا کره رست ک کقشگرر سیاسی ب اسیل ارهبرهههای سیاسهی به هنبهال
کوب راوعیت های فررهست هوهاقت .آنهها ها تالشهقت تها ربزراههای رشهراا جههت
1. Social capital
2. Intellectual capital
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هستکاای جارع رجادامی ار ها هست خاه گرفا ا ها رنحصاا خاه هرشا باشهقت.
ها سال  1344ب تدایز سررای سیاسهی بها سهررای رجادهامی پرهرخاه شهت رسهت
)2000

 .(Magno,بااجاه ریقک سررای رجادامی ا سیاسی با هم شباهتههایی هرانهت

ررا رز لحاظ راهام رااااتقت؛ سررای رجادامی شبک ری رز اارب رجادهامی روهاحکم
رباقی بهر رمادهاه ا کهااگراهی ا روهترم رسهت ) ،(Peng, Tu, & Wei, 2018هدنقهی

نظری سررای رجادامی شبک های اارب رباقی بر رماداه رابی کااکقا ار نشا رهی-
ههت ا افااا رشااکای ا تعهاانی ار توههی رهیکقهت ) (Sun, Hu, & Hillman, 2016ا

پیارت سررای رجادامی ،رماداه ریباشت

)2013

 .(Xu,هاحالی ک سررای سیاسی شار

افاااها ا نگر های شهرانتر باه ک هالهت ،سیوهام سیاسهی ،صهاحبرقصهبا
هالای ا شهرانتر ار تحتتهاثیر وهررا رهیهههت ) (Tedeschi, 2017ا پیارهت سهررای
سیاسی ،رشرامیت رست .برخالف سایر سررای هها که کهابیی خصاصهی هوهاقت،
سررای رجادامی ،کابیی مداری رست ).(Birner & Wittmer, 2000
ها تئاایهای سیاسی ،اا های رخالای برری رنترز گیهری سهررای سیاسهی
ب مقار ارهی برری تمزی ا تحلیه ا کشه

تهاثیر آ بهر سیاسهتههای رحلهی،

رقط ری ،ریالای ،رلی ا بی رلدللی بیا شت رسهت

)2008

گا رز لحاظ میقیسازی ا ب کاابره رشکال رشهخ

 .(Casey,سهررای سیاسهی

ها راههام رنازرمهی تئهاایز

ریشاه .برخی نظری پهرهرزر رهاراهی هدنها تعهتره آار ،شههرانتر حاضهر ها
گرههداییها ا ارهپیداییها ا نظرسقمی رفکاا مدهاری ار به مقهار مقاصهر وابه
رنترز گیری سررای سیاسی رعرفی کهره

رنهت2011) .

 (French,بروهررای راتبهاط بها

هالت ا فعالیتهای سیاسی ،نگر های رببای هاجههت ت ایهت سهررای سیاسهی
ریماه ریکقت ) .(Booth & Richard, 2012بهرطبهق هیهتگا آنکهر رسهدیت،)1331(1
وتات رز تصدیم شهرانتر ناشی ریشاه ا رجاز رهیهههت که ریه وهتات بهی
ندایقتگا ا شهرانتر ت ویم شاه ،وتات سیاسی ی

پتیت شب طبیعهی رسهت ا

هیچکترم رز طرفی (شهرانتر ا صاحبرقصبا ) ندهیتارنقهت رهمهایی هاوبهال ریه
وتات ا سررای سیاسی هرشا باشقت ،سررای سیاسی پتیت ری رست ک اارب بهی
1. Smith
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رفرره ار رشخ

کره ا واب ر ایوه رهیباشهت ) .(French, 2011سهررای سیاسهی

رحتاه باه ا ب هلی ریقک رحصال وضاات رابی شهرانتر ا بازیگرر سیاسی
رست ،نارشهاه ریباشت ا ذرتا ناپایترا رست ) .(Bourdieu, 1981تدرکهز بهر سهررای
سیاسی ،اشا ری رز پاسخگایی ار شک ریههت ا هدا گانه که راابیقهاتی آ ار
وتات نرم وضاات ناریت رست ).(Urbinati, 2008
سررای سیاسی ب صاات روا یم بر خ رشیهای راجاه تهاثیر رهیگهذراه ا
شار رقابعی رست ک کقشگر ریتارنت آنها ار کقارل ا رسهاااه کقهت تها بهر فرریقهت
خ رشی تاثیر گذرشا ا رقمر ب خراجیهایی شاه که هاجههت رقهاف کقشهگر

هواقت (مباهی پیرر نژره & ولی پاا  .)1939رقاب ریتئالاژیکی ،سهاره سیاسهی
ا ح اق رهتنی ا سیاسهی رزجدله ریه رقهاب هوهاقت ).(Geetha & Indira, 2010
برطبق هیتگا ساانوه ا تاافیقه

( ،)5229سهررای سیاسهی که بها تارنهایی ا

رهاات سیاسی کقشگرر برری رشااکتکره ها تصدیمگیری ها راتباط رهیباشهت
شار س جزء رست ک مبااتقت رز:

• ریزر هسارسی ب فرریقت ا چگانگی تصدیمگیریها

• ریزر تارنایی ا وابلیتهای رفرره ک باارنقت ها ری فرریقتها تااات ریماه کققت

• بیهههقر رفهههرره بههه مقهههار کقشهههگرر سیاسهههی (هایهههت سیاسهههی)
)(Sorensen & Torfing, 2003

نگر

شهرانتر بر سهررای سیاسهی رهاثر بهاه ا ریه نگهر

نوهبت به

سیاستها ا خ رشیهای سیوام سیاسی ا صاحبرقصبا هالای رست ک تبیهی -
کققت ریزر رماداه سیاسی شهرانتر ب صاحبرقصبا ا خ رشیهای تعیی شت
رست

)2013

 .(Kjaer,خ رشیهای رجادامی ا سیاسی به رنهترز خه رشهیههای

رواصاهی رهم هواقت ا بایت هاکقاا روائ رواصهاهی ،به نیهاز شههرانتر ها وبهال
شاافیت سیاسی ،رشااکت سیاسهی ا پاسهخگابهاه صهاحبرقصهبا نوهبت به
روئالیتهای خاه ،تاج شاه ) .(Keele, 2007ها ریه ریها کااآرهتی سیاسهی ا
مالو سیاسی جزا ماررلی رست ک رهیتارنهت رنگیهز
سیاسی ار رفزریر هره یا ران رز آ شاه

)2005

شههرانتر ها رشهااکت

 .(Sandovic,شهرانتر زرهانی که
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رحواس کققت ،ریتارنقت روائ سیاسی ا خ رشیهای سیاسی ار هاک ا ها ررهاا
سیاسی رشااکت کققت ا ریتارنقت رراا هالای ا خ رشیهای هالای ار تحتتهاثیر
وررا ههقت ،رنگیز ریگیرنت تا رطالمات سیاسهی خهاه ار رفهزریر ههقهت

(Pantoja,

) .2001رشااکت بیشار شهرانتر ها فعالیتهای رتنی رقمر ریشهاه ،آنها بهااا
هرشا باشقت ک ریتارنقت بر فرریقتهای سیاسی تاثیر گذرشها ا آنهها ار کقاهرل کققهت
)2020

 .(Smrek,هار اب  ،رشااکت پایی شهرانتر رقمر ریشاه ،رحوهاس کققهت

ک فاوت نااذ سیاسی هواقت ا وتاتی ها ربررز نظهررت ا به چهالرکشهیت ررهاا
سیاسی نترانهت ) .(Bertrand, Bombardini, Fisman, & Trebbi, 2020جارعه پهذیری
سیاسی ا هراکررتی

شهرانتر یکی هیگر رز ماررلی رست ک بر سهررای سیاسهی

تاثیر ریگذراه .جارع پذیری سیاسهی شهار یهاهگیری هارهااه ااربه رجادهامی،
وتات اارب ها جارع رست ک چهااچابی بهرری هاک ایشه ههای جههتگیهری
سیاسی رارئ ریههت (طابای & راسهای شهاائی  .)1937هدنقهی رشهااکت ا
مضایت ها گرا ها ا شبک های سازرانی سبب رفزریر رهااتهای رشااکای شت
ا ریتارنت آنها ار به ررهاا سیاسهی ترغیهب کقهت ا به اسهیل بحهث ا گااگها ا
رشااتهای سیاسی ها هرخ گرا هها ،سهررای سیاسهی تحهتتهاثیر وهررا گیهره
)& Katsaura, 2014

 .(Benit-Gbaffouاسههان ههها ا اسههای راتبههاط جدعههی نیههز

هاری ارساا ن ر تعیی کققت ری برمهت هرانت ا ب اسهیل رفهزریر هرنهر ا آگهاهی
شهرانتر ریتارنقت بامث رفزریر رشااکت سیاسی شهرانتر شانت (رحدهتی فهر

& کاظدی .)1933

ناایج پژاهرهای صااتگرفا هاخصاص سررای سیاسی ب شهر جهتال
 1رست:
جدول  .0پیشینه پژوهش
ردیف

مطالعات انجام
شده

عنوان پژوهش

نتایج

1

)(Smrek, 2020

دسترسی به سرمایه
سیاسی باتوجه به
جنسیت افراد
(درسهایی ات

هدف پژوهش ملایسه میزان دسترسی به الیجه و قانونگذاری در میان
نمایندگان تن و مرد بود که با استفاده ات یم مجموعه داده اصلی با
کلیه نمایندگان پارلمان چم طی سالهای  1991تا  7112انجام شده
بود ،به بررسی و تجلیل پرداختند و دریافتند که قانونگذاران تن نسبت
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پارلمان چم)

7

& (Ocasio, Pozner,
)Milner, 2020

انواع سرمایه
سیاسی و قدرت در
ساتمانها

3

(Gratton, Holden,
)& Lee, 2019

سرمایه سیاسی

4

(Alcantara-sacz,
)2017

مسیرشغلی سیاسی
و سرمایه سیاسی

5

)(Xu, 2013

منابع اخالقی،
سرمایه سیاسی و
توسعه اجتماعی

1

(Booth & Richard,
)2012

سرمایه سیاسی و
اجتماعی در
دموکراسیهای
مریکای التی

2

)(French, 2011

سرمایه سیاسی

8

)(Casey, 2008

تعاریف سرمایه
سیاسی :باتناری در
تئوری قابلیت
تبدیلپذیری بوردیو

به قانون گذاران مرد ات دسترسی مجدودتری به امور قانونی و ارتشی که
بهعنوان وسیله ای برای ایجاد سرمایه سیاسی باال موردنیات است ،روبرو
هستند.
باتوجه به مفهوم سرمایه که بوردیو مورد بررسی قرار داده و شروع به
ارائه مطالب مفیدی درمورد سرمایه اقتصادی ،فرهنای ،اجتماعی و
نمادی کرده است اما ای تجلیلات ناکافی است بنابرای اوکاسیو دید
بوردیو را مورد اصالح و گسترش قرار داده است که دانش ،اعتبار و
سرمایه نهادی را به عنوان انواع متمایز در سرمایه سیاسی مطرح کرده
است .سرمایه و قدرت سیاسی اتطریق دیدگاه و نارش افراد به صاحب-
منصبان شکل گرفته و باعث مشروعیتبخشی به صاحبمنصبان و
قدرت نها در ساتمانها و جامعه میشود.
رهبران ساتمان ها متناسب با ساختار و فرهنگ حاکم بر ن دارای
سبمهای متفاوتی هستند .سبمهای رهبران بر میزان قدرت و سرمایه
سیاسی تاثیر قابلمالحظهای داشته است .سبم رهبری رهبران
ساتمانها دید کارکنان و ذی نفعان ساتمانی را نسبت به ساتمان و
صاحبمنصبان تغییر میدهد .همچنی اطالعرسانی و گاهی بیشتر
سبب افزایش قدرت سیاسی میشود.
باتوجه به اینکه سرمایه سیاسی توسط سیاستمداران ایجاد میشود و
براساس دیدگاه افراد ،قدرت سیاسی سیاستمداران شکل میگیرد
بنابرای سیاستمداران اتطریق فرا یندهای انتخابی و توسط افراد انتخاب
میشوند .سیاستمداران دارای حرفههای سیاسی بوده و باید مسیر
سیاسی موجود را درک کنند و اتطریق حرفه و مسیر سیاسی منجر به
افزایش سرمایه سیاسی شوند.
سرمایه سیاسی نوعی ات سرمایه است که میتواند وضعیت ،داشتهها و
دسترسی افر اد به سیستم سیاسی موجود را ارتلا بخشد .سرمایه سیاسی
دو نوع است :سرمایه سیاسی منصوب و سرمایه سیاسی کسب شده .در
سرمایه سیاسی منصوب شده ،سرمایه سیاسی به مثابه قدرت اتطریق
وراثت به فرد یا گروهی ات افراد انتلال مییابد اما در سرمایه سیاسی
کسب شده به وضعیت سیاسی پیچیدهتری گفته میشود که افراد یا
ساتمانها با تالش و سختکوشی بهدست می ورند .موفلیت موسسات
و ساتمانها در بهدست وردن سرمایه سیاسی لزوماً به توسعه حرفهای
کمم نمیکند بلکه درای راستا باید بر ارتشهای اصلی کار اجتماعی
به عنوان منبع اخالقی تاکید شود.
با استفاده ات داده های نظرسنجی ات هشت کشور مریکای التی بیان
کرده اند که مشارکت شهروندان در سال  7114بر متغیرهای سرمایه
سیاسی تاثیر گذاشته که بهنو به خود تاثیرات مثبت تیادی بر اقدامات
دموکراسی در سال  7111داشته است .سرمایه سیاسی بهعنوان یم
متغیر مداخله گر بی سرمایه اجتماعی و دموکراتیمساتی ایفای نلش
می کند .سرمایه اجتماعی بر سرمایه سیاسی تاثیر میگذارد .شهروندان و
مشارکتکنندگان جامعه مدنی را به سرمایه سیاسی پیوند میتنند.
سرمایه سیاسی مفهومی ات قدرت سیاسی باتیاران و صاحبمنصبان
دولتی است که توسط قضاوتها و نارش شهروندان شکل میگیرد ،در
ای راستا رسانهها نلش ویژه ای داشته و به سیاستمداران و نمایندگان در
جذب قدرت سیاسی بیشتر کمم میکنند .در جوامع دموکراتیم وجود
سرمایه سیاسی ات اهمیت باالیی برخوردار است .سرمایه سیاسی
بهطورعمده توسط نظریههای سیاسی مورد توجه قرار نارفته است.
سرمایه سیاسی با ذخیره دارایی های نامشهود ایجاد شده و منجر به
افزایش مشروعیت صاحبان قدرت میشود.
مفهوم سرمایه سیاسی ( )pcو تمینههای موجود در سیاستهای مریکا
مورد بررسی قرارگرفته و بیان کردهاند که سرمایه سیاسی کمتر مورد
توجه پژوهشاران قرار گرفته است و درک مبادالت سیاسی و روابط
سیاسی بسیار مهم می باشد .انواع سرمایه در اشکال اقتصادی ،اجتماعی
و نمادی با یکدیار تعامل دارند .هرکدام ات اشکال سرمایه اساساً
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9

& (Harvey
)Novicevic, 2004

بررسی اهمیت
مهارت و سرمایه
سیاسی رهبران
جهان

11

& (Sorensen
)Torfing, 2003

بررسی تاثیر تغییر
جهت ات دموکراسی
نمایندگی به
سیاستهای شبکه-
ای بر میزان
دموکراسی و
سرمایه سیاسی

11

(Schugurensky,
)2000

بررسی تاثیر
موتش شهروندان
بر توتیع مجدد
قدرت تصمیمگیری
تجلق دموکراسی

به طورخالص وجود ندارند و هر نوع سرمایهای حاوی عناصری ات سایر
عناصر می باشد .همچنی بیان شده است که بوردیو در تجلیلات خود
چهار نوع ات انواع سرمایه را مورد تایید قرار داده و بیان کرده است:
سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنای ،سرمایه اجتماعی و نهایتاً سرمایه
نمادی (مشروعیت) میباشد که در حلیلت بیانکننده سرمایه سیاسی
است.
در پژوهش خود ضم اشاره به توانایی استفاده ات قدرت در به دست
وردن حمایت اعضا و انتخابکنندگان که منجر به مشروعیتبخشی
میشود ،ای قدرت سبب افزایش سرمایه سیاسی رهبران جهان میشود.
همچنی هاروی و نویسویم در پژوهش خود سرمایه سیاسی را به دو
نوع سرمایه خوشنامی و نمایندگی تلسیم کردهاند .حمایت افراد منجر
به شکل گیری قدرت و سرمایه سیاسی رهبران جهان میشود.
توانایی افراد در عمل سیاسی که اتطریق مشارکت در فر یندهای
سیاسی و تعاملی بهدست می ید و جامعه مدرن را به سیستم سیاسی
قدرتمند تبدیل میکند ،اشاره داشته و بیان کرده است توانمندی ،منابع و
هویت سیاسی بهعنوان ابعاد سرمایه سیاسی مطرح هستند .میزان
دسترسی و مشارکت افراد در تصمیمگیریها و توانایی ایجاد تفاوت در
فرایندهای سیاسی می تواند منجر به افزایش سرمایه سیاسی شود .قدرت
و سرمایه سیاسی ات حمایت و مشارکت افراد بهدست می ید .بنابرای
التم است تمینه مشارکت و حمایت فراهم شود و با استفاده ات حکمرانی
شبکهای می توان سرمایه سیاسی را ارتلا بخشید.
وجود اطال عات جامع در مورد شیوه کار جوامع دموکرات ،حلو و
وظایف شهروندان ،چاونای ساتماندهی انتخابات و استفاده ات رسانه ها
می تواند منجر به افزایش دانش و اطالعات شهروندان ات سیاست های
حاکم بر جامعه شود ،همچنی فاصله کم میان شهروندان و صاحبان
قدرت میتواند منجر به ت ادی بیشتر شهروندان در مشارکت و حمایت ات
نظام سیاسی حاکم شود .براساس شناخت و باور به عملکرد درست افراد
می توان به ای افراد اعتبار باالیی اعطا کرد و بدی طریق براساس ن
عامالن به یم فرد قدرت بیشتری اعطا میکنند.

باتاج ب رطالعات رنمامشت سررای سیاسی رزجدل رهمتری مقاصر برری تح هق
ررهمسابای ا رشااکت سیاسی شهرانتر رست ا سررای سیاسی راجبات تح هق

رماداه سیاسی ار فررهم ریآااه .ها جاررعی ک برپای هراکررسی پای گذرای شت -

رنت ،ررهمسابای ها سای رماداه ،رشااکت ا سررای سیاسی تح ق رهییابهت .هیهت
رببت شهرانتر  ،رفهزریر آگهاهی شههرانتر رزطریهق شهاافیتسهازی ا رزطریهق
اسان ها ا مضایت ها شبک های سیاسی تح ق رییابت .بتی ترتیب تح ق سهررای
سیاسی ها جارر هراکررتی

بزم ا ضراای رسهت .هاخصهاص نایمه گیهری رز

پیشیق پژاهر نیز بایت خاطرنشا کره ک ری اایکره کدار رااهتاج وررا گرفا
رست ا خأل پژاهشی واب رالحظ ری ها ری حاز رشهاهت رهیشهاه .رز ریه اا،
پژاهر حاضر تال
وررا ههت.

ریکقت پیشرر های تح ق سهررای سیاسهی ار رهااه رطالعه
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 .3روش پژوهش
پژاهر حاضر برپای پژاهر آریخا ا ب صهاات کدهی ا کیاهی ا ها اهیافهت
ویاسی رسا رریی رست که رز نظهر ههتف ،کهاابرهی ا رز حیهث راهیهت ا اا ،
تاصیای ه پیدایشی رست .رز آنما ک پژاهر حاضر ی
ری اا ،بایت اا شقاسی پژاهر ب تاکی

پژاهر آریخا رسهت ،رز

کیای ا کدی رارئ شاه .جارع آراای

پژاهر ها بخر کیای راشک رز رساتیت اشا های رتیریت ا ملامسیاسی هوهاقت
ک با رساااه رز اا

ندان گیری هتفدقت 11 ،نار رز آنا ب مقار رمضهای ندانه

رناخاب شت رنت .تعیی حمم ندان با رساااه رز رص رشباا نظهری صهاات گرفاه
رست ب نحای ک پس رز رنمام رصاحب با ناررت هشام ا نهم هیگر مار جتیتی
شقاسایی نشت ا فرریقت رصاحب با ناهر یهازههم به پایها اسهیت .ربهزرا گهرهآاای
رطالمات ها بخر کیای پژاهر ،رصاحب نیده سهاخااایافا رسهت که ااریهی ا
پایایی آ ب ترتیب با رساااه رز ضریب  CVRا آزرا کاپای ه کهاه تأییهت شهت
ک رطالمات ررباط ب آ ها جتال  5رارئ شت رست .جارع آرهاای پهژاهر ها
بخر کدی ،سیاستگذرار ا خبرگا سیاسی ا صاحبرقصبا هالای هوهاقت که
با رساااه رز اا

ندان گیری غیررحادالی هاهسارس حمم ندانه  51ناهر تعیهی

شت رست .شایا ذکر رست هاری ارساا رهارک صاحبرقصبا رز هیتگا شهرانتر
نوبت ب رمدال ا فعالیتهای آنها رااه سقمر وررا ریگیره ،رز آ جایی ک خاه
صاحب رقصبا جزئهی رز شههرانتر ها جارعه بهاه ا هیهتگا بهاهری رز رهارک
شهرانتر نوبت ب روائ رجادامی ا فضای حهاکم هرانهت ،رهااه سهقمر وهررا
گرفاقت .هدنقی ربزرا گرهآاای رطالمهات ها بخهر کدهی ،پرسهرناره ر ایوه
زاجی رست ک ااریی ا پایایی آ ب ترتیب با رساااه رز ااریهی رحاهار ا آزرها
رمته تأییت شت .شایا ذکر رست ها اا

هلایفازی پرسرنار ها ها باا ا ها ها

ر ط زرانی راااات تازی ا جده آاای رهیشهاه .رز ریه اا ،رهیتهار رز نهر
ناسازگاای ا رخاالف ریانگی فازیزهریی ها ررحل برری سقمر ا براسی پایایی

رساااه کره .بتی صاات ک ها ری اایکره با براسهی رخهاالف ریهانگی فهازی-
زهریی ا نر ناسازگاای ،رگر ری ریزر رز  2/1کدار باشت ،ریتار بیا هرشت که
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پرسرنار رز پایایی بزم برخااهرا رست ا رز آنمها که ها پهژاهر حاضهر نهر
ناسازگاای ا رخاالف ریانگی فازیزهریی ها ها ررحل برری پرسرنار  2/1کدار
رست ،ریتار نایم گرفت ک پرسرنار نخوت پایایی بزم هراه .ها بخر کیای
پژاهر ،هره های ب هستآرت رز رصاحب با رسهاااه رز نهرمرفهزرا  Atlas.tiا اا
کتگذرای تحلی ا پیشرر های سررای سیاسی شقاسایی شتنت .هدنقی ها بخهر
کدی پژاهر ،با رساااه رز اایکره هلایفازی تعیی رالایت پیشرر ههای سهررای
سیاسی رنمام پذیرفت ا رهمتری مارر راثر بر سررای سیاسی رشخ

شهت .ها

جتال  5ر ترا ااریی ا پایایی پژاهر ها بخر کیای نشا هره شت رست.
جدول  .3روایی و پایایی پژوهش در بخش کیفی
روایی
ابزار مورد استفاده
ضریب CVR

ملدار
1/481

پایایی
ابزار مورد استفاده
کاپای  -کوه

ملدار
1/21

 .2یافتههای پژوهش
ها جتال  9ا  7یافا های ررباط ب جدعیتشقاخای ندان رارئ شت رست.
جدول  .0ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه در بخش کیفی
مرد
تن

دانشیار
3
1

استادیار
4
1

استاد
7
1

جدول  .0ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه در بخش کمّی
ردیف

جنسیت

تعداد

1

مرد

19

7

تن

7

سن
کمتر ات 45
سال
باالتر ات 45
سال

تعداد

تحصیالت

تعداد

5

کارشناسیارشد

3

11

دکتری

18

 .9-2شناسایی پیشرانهای موثر بر سرمایه سیاسی

ها پژاهر حاضر پیشرر های سهررای سیاسهی رزطریهق تمزیه اتحلیه رحاهاری
رصاحب با خبرگا هرنشگاهی ب اا

کیای شقاسایی شت .تحلی رحاهاری کیاهی
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تح ی ی برری تاویر ذهقی رحااریی هره های راقی رز طریق فرریقتهای طب -

بقتی نظامرقت ،کتبقتی ا تمسازی یا طررحی رلگاهای شقاخا شت به شهداا رهی-
اانت .ها ری اایکره برخهالف اایکهره تحلیه رحاهاری کدهی که ر اله هها ا
راضامات بر رساس راوام ا رمتره ا ب اسیل اا ههای آرهاای گانهاگا تالیهت
ریشانت ،ر ال ها ا راضامات بررساس تاصی

ا تاویر رز راضاا رااه رطالع

رارئ ریشانت ک رقمر ب حاظ رصالت ب گان ذهقی رست که ها والهب ر هابت
فرمی ا رصلی رارئ ریشاه .برری ری رقظاا راا رصاحب ها بارساااه رز نرمرفهزرا
 Atlas.tiا با اا

کتگذرای زنت  1تمزی اتحلیه شهتنت .اا

کتگهذرای زنهت

گان ری رز کتگذرای رست ک ها راا اا شقاخای ب رسمهای رخالای هدنها
«کتگذرای تحترلاظی»« ،کتگذرای کلد ب کلد »« ،کتگذرای هاانی» ا «کتگذرای
طبیعی» خارنت ریشاه .کتگذرای زنت ب کلد یا مبهااتی کاتها که ها کلدهات
راجاه ها را هره های رصاحب اجاه هراه ،رشاا ریکقت .هاح ی هت ،کتگهذرای
زنت رز تمدی رصطالحاتی ک خاه رشااکتکققتگا رساااه کره رنت ،ر اله هها ا
رالا ها ب هست ریآیهت ) .(Saldana, 2015رصهاحب ههای رنمهامشهت بها خبرگها
هرنشگاهی رشاد بر شر سارل رصلی باه ک پهس رز رارئه تاضهیحات ر هتراتی
تاس رح ق ب صاات رناررهی با هر رصاحب شانت رنمام شت .جتال  1ندانه ری
رز رصاحب های رنمام شت ا کتهای رساخررج شت ار نشا ریههت.
جدول  .2نمونه متن مصاحبهها و کدهای مستخرج
کدهای اولیه
مت مصاحبه
در گذشته فرهنگ سیاسی حاکم ،فرهنگ استبدادی بوده که منجر به ایجاد
جّو استبدادی
فاصله میان دولت و ملت بود .همیشه ای شکاف سیاسی وجود داشت و تمانی
فاصله دولت و ملت
که دولت ممک بود براساس مصلجت مردم تصمیم بایرد ،مردم در برابر ای
شکاف سیاسی
تصمیمات موضع میگرفتند و فکر می کردند به ضررشان است تیرا فرهنگ
استبدادی عاملی درجهت عدماعتماد مردم به نظام میشد.
استلالل احزاب
درجه تادی و استلالل احزاب هرچه بیشتر باشد قطعاً شبکهها و کانالهایی
شبکه و کانالهای سیاسی
ایجاد می شود که عموم مردم بتوانند اطالعات و گاهیهای سیاسی خود را ارتلا
گاهی اتطریق مشارکت
بخشند و با حضور در ای کانالها بتوانند ات اطالعات احزاب و صاحبمنصبان
( NGOساتمان های مردم
استفاده کنندNGO .ها میتوانند اتطریق برگزارکردن دورههای موتشی مشارکت
نهاد)
و گاهی افراد را ارتلا بخشند.

کد نهایی
نابرابری قدرت

ائتالفات
سیاسی

1. Live coding
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مارر ا کتهای شقاساییشت ها رصاحب با خبرگا با رساااه رز تحلیه رحاهاری
کیای ها جتال  9بیا شت رست.
جدول  .6کدگذاری پیشایندهای سرمایه سیاسی
کدهای نهایی (پیشایندها)
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت و
متصدیان دولتی
نابرابری قدرت

افزایش استلالل اجتماعی

ائتالفات سیاسی

افزایش شفافیت سیاسی

ارتباطات اثربخش

پاسخاویی سیاسی

خودتعیی گری شهروندان

احساس اثربخشی سیاسی

جامعهپذیری دموکراتیم

کدهای محوری
جّو همکاریگرایانه
اعتلاد به تعامالت اجتماعی
تعاون و همیاری
ارتشهای مبتنی بر مشارکت
دید مردم نسبت به دولتمردان
نااه افراد به عملکرد دولت
نظر افراد درباره متصدیان
جّو استبدادی
فاصله دولت و ملت
شکاف سیاسی
تللیل فاصله مابی دولت و ملت
تادی اندیشه
تادی بیان
تسهیم ایدههای شخصی بدون ترس
تادی مطبوعات و رسانهها
احزاب سیاسی
شبکهها و کانالهای سیاسی
استلالل احزاب
گاهی اتطریق مشارکت در گروهها
NGOها
اطالعرسانی شفاف
شفافیت در رویهها و مسیرها
شفافیت نظام تصمیمگیریهای سیاسی
عدم تعارض و تضاد
کانالهای ارتباطی موثر
ایجاد درک مشترک
به نتیجه رسیدن تعامالت
نظارت بر عملکرد
تعهد به انجام مسئولیتهای سیاسی
جواباوبودن دربرابر مسئولیتها
پایبندی به ارتشها و انتظارات سیاسی
خودمجوری افراد
ترجیجات افراد
برتر پنداشت خود ات دیاران
احساس توانایی انجام فعالیتهای سیاسی
توانایی افراد در انجام کنشهای سیاسی
خودکار مدی شخصی
حس مشارکت موثر در فعالیتهای سیاسی
مشارکت حداکثری مردم در صجنههای سیاسی
هنجارهای مردمساالرانه
مردمساالری مشارکتی

کدها
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11
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باتاج ب آنن گاا شت ها شک  1پیشایقتهای سررای سیاسهی نشها هره شهت
رست:

شکل  .0مدل پیشایندهای سرمایه سیاسی

 .3-2اولویتبندی عوامل با استفاده از رویکرد دلفیفازی

اا هلای ب رقزل ی

ربزرا کاار بهرری تعیهی راضهامات رههم ا رالایهتبقهتی

تاصیای ری مارر ها تصدیمهای رتیریای ،رتنظر وررا رهیگیهره .ریه اا

بها

هتف تاسع ااشی برری کوب رتااقنظر بی راخصصا رنمام ریشهاه .ها سهال
 1391ها پی یکپااچ سازی اا

هلای سقای ا نظری فازی برآرتنهت .ریشهیکاار ا

هدکاار نیهز کهاابره نظریه فهازی ار ها اا

هلاهی تاسهع هرهنهت ا رلگهاایام

یکپااچ سازی ار رعرفی کرهنت .پس رز آنها ،سا ا یان
پاشر هره ب آاری راخصصا ا ریماه اا
پژاهر نیز رز اا

مته فازی ربلبهی ار بهرری

هلای فازی به کهاا برهنهت .ها ریه

هلای فازی رساااه شت رست.

 .9-3-2تعریف متغیرهای زبانی

بعت رز رنمام رصاحب با خبرگا هرنشگاهی ا شقاسایی پیشرر های سررای سیاسی،
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رالا های رتنظر ها والب پرسرنار طررحی شتنت تا ب نظر خبرگا هاریه ارسهاا
هست یابیم .خبرگا سیاسی ا صاحبرقصبا ب اسهیل را یرههای کالرهی خیلهی
زیاه ،زیاه ،رااس  ،کم ا خیلیکم نظر خاه ار ها رااه رارف ت با رالا های بیها
شت رمالم کرهنت .ب سبب ریقک هری

رز رفرره هراری خصاصیات رااااتی هواقت

ا تعابیر ذهقی رااااتی نوبت ب را یرهای کیای هرانت فلذر با تعری
ها تال

هررقه رالاه

شت ذهقیت رفرره ار نوبت ب ساربت یکوا کهره .را یرههای زبهانی ها

شک  5ب صاات رمتره فازی ربلبی بیا شت رنت.

شکل  .3تعاریف مولفههای زبانی

نحا تبتی رالا های کالری ب رمتره فازی ربلبهی ا مهته فهازی وطعهی شهت ها
جتال  4بیا شت رست.
جدول  .7جدول اعداد فازی مثلثی
متغیرهای کالمی
خیلی تیاد
تیاد
متوسط
کم
خیلیکم

عدد فازی مثلثی
()1/25 ،1،1
()1/5 ،1/25 ،1
()1/75 ،1/5 ،1/25
()1 ،1/75 ،1/5
()1 ،1 ،1/75

عدد فازی قطعی شده
1/25
1/5175
1/3175
1/1175
1/1175

شایا ذکر رست ک رمتره فازی وطعیشهت ها جهتال فهاق بها رسهاااه رز اربطه
ریقکااسی ب شک زیر رحاسب شتنت .ها ری اربط

حت بابی فهازی ربلبهی،
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حت پایی مته فازی ربلبی ار نشا ریههت.

حت اس مته فازی ربلبی ا

 .3-3-2نظرسنجی مرحله نخست

ها ررحل نخوت رالا ههایی که هاخهالل رصهاحب شقاسهایی شهتنت ،ها والهب

پرسرنار ری جهت رالایتبقتی مارره هارخایهاا خبرگها سیاسهی ا صهاحب-
رقصبا هالای ورراهره شت ا باتاج ب راراه رطر شت برری ب هستآااه نایمه
حاص رز براسی پاسخ های خبرگا ها پرسرنار ها روهترم به رحاسهب ریهانگی
فازی رزطریق اارب زیر شت.
Ai= (a1(i),a2(i),a3(i)), i=1,2,3,…,n
)(i

)

3

∑

)(i
2 ,

)(i

∑ ,

1

∑ ( =)Aave= (m1 ,m2 ,m3

ها اربط فاق  Aiک نشا ههقت نظر خبر iرم ا  Aaveنشانگر ریانگی هیتگا های
خبرگا رست .پس رز ریقک خبرگا ب پرسرنار ها پاسخ هرهنت ،پرسرنار ها
جد آاای ا رااه شداا

وررا گرفاقت ک ها جتال  9ناایج شداا

پاسخهای

هره شت ب نظرسقمی ررحل رال رارئ شت رست.

جدول  .8پیشرانهای سرمایه سیاسی
متغیرها
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت و متصدیان دولتی
کاهش نابرابری قدرت
افزایش استلالل اجتماعی
ائتالفات سیاسی
شفافیت سیاسی
ارتباطات اثربخش
پاسخگویی سیاسی
خودتعیی گری شهروندان
احساس اثربخشی سیاسی
جامعهپذیری دموکراتیم

خیلی زیاد
18
11
12
11
15
12
11
11
11
15
14

زیاد
7
3
3
4
4
3
7
3
7
3
4

متوسط
1
7
1
1
1
1
7
7
7
7
3

کم
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

خیلی کم
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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پس رز ریقک تعتره پاسخهای هره شت ب هری

رز مارر رشهخ

شهت ا بعهت رز

رحاسب ریانگی فازی ربلبی برری مارره رز فررهال ریقکااسهکی ا رمهتره فهازی
وطعیشت برری رحاسب هر مار رساااه ریشاه ک ها جتال  3ناهایج حاصه رز
ریانگی فازی ا فازیزهریی رالا ها نشا هره شت رست.
جدول  .9میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله اول
فازیزدایی شده
1/111
1/131
1/154
1/147
1/112
1/154
1/112
1/131
1/112
1/595
1/595

میانگین فازی مثلثی ()m,a,B
()1/217 ،1/957 ،1/988
()1/111 ،1/911 ،1/921
()1/191 ،1/941 ،1/988
()1/128 ،1/978 ،1/988
()1/147 ،1/897 ،1/914
()1/191 ،1/941 ،1/988
()1/147 ،1/897 ،1/957
()1/111 ،1/911 ،1/921
()1/147 ،1/897 ،1/957
()1/131 ،1/881 ،1/957
()1/131 ،1/881 ،1/914

متغیرها
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت
کاهش نابرابری قدرت
افزایش استلالل اجتماعی
ائتالفات سیاسی
شفافیت سیاسی
ارتباطات کار مد
پاسخگویی سیاسی
خودتعیی گری شهروندان
احساس اثربخشی سیاسی
جامعهپذیری دموکراتیم

با پایا نظرسقمی ها ررحل رال بزم رست ک ررحل هام نیز رنمام شاه ،تا ناهایج
ب هستآرت رز هر ها ررحل با هم ر ایو ا نایم رشخ

شاه.

 .2-3-2نظرسنجی مرحله دوم

ها جتال  ،12ناایج نظرسقمی ررحله هام پاسهخههای هره شهت به پرسهرناره
پژاهر نشا هره شت رست .پس رز ررحل رال نظرسهقمی بهرری رالایهتبقهتی
مارر  ،ررحل هام نظرسقمی رجرر ریشاه تا پایایی پرسرناره رزطریهق رحاسهب
رخاالف ریانگی فازیزهریی ررحل رال ا هام تاییت شاه.
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جدول  .03پیشرانهای سرمایه سیاسی
متغیرها
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت
کاهش نابرابری قدرت
افزایش استلالل اجتماعی
ائتالفات سیاسی
شفافیت سیاسی
ارتباطات اثربخش
پاسخگویی سیاسی
خودتعیی گری شهروندان
احساس اثربخشی سیاسی
جامعهپذیری دموکراتیم

خیلی زیاد
19
12
18
19
12
18
12
18
11
15
11

زیاد
1
3
7
1
7
7
3
7
3
7
7

متوسط
1
1
1
1
7
1
1
1
7
3
7

کم
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

خیلی کم
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

بعت رز آنک تعتره پاسخهای هره شت ب مارر ها ررحل هام رشخ

شت ا بعهت

رز رحاسب کره ریانگی فازی ربلبی برری مارر  ،رز فررال ریقکااسهکی ا رمهتره
فازی ربلبی برری هر رالا روترم شت که ناهایج به هسهتآرهت ها ررحله هام ها
جتال  11نشا هره شت رست.
جدول  .00میانگین دیدگاههای خبرگان در مرحله دوم
فازیزدایی شده
1/128
1/147
1/111
1/128
1/147
1/111
1/154
1/111
1/131
1/583
1/112

میانگین فازی مثلثی ()m,a,B
()1/214 ،1/914 ،1/988
()1/128 ،1/978 ،1/921
()1/217 ،1/957 ،1/988
()1/214 ،1/914 ،1/988
()1/128 ،1/978 ،1/921
()1/217 ،1/957 ،1/988
()1/191 ،1/941 ،1/988
()1/217 ،1/957 ،1/988
()1/111 ،1/911 ،1/921
()1/119 ،1/819 ،1/941
()1/147 ،1/897 ،1/957

متغیرها
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت
کاهش نابرابری قدرت
افزایش استلالل اجتماعی
ائتالفات سیاسی
شفافیت سیاسی
ارتباطات اثربخش
پاسخگویی سیاسی
خودتعیی گری شهروندان
احساس اثربخشی سیاسی
جامعهپذیری دموکراتیم

 .0-3-2اختالف میانگین فازیزداییشده در دو مرحله

با رنمام نظرسقمی ها هر ها ررحل ؛ بزم رست ک رخاالف ریها ریهانگی فهازی-
زهرییشت (ر ترا کریوپ) پیشرر های سررای سیاسی رااه تحلی وهررا گیهره .ها
جتال  15براسی رخاالف ریانگی فازیزهرییشت پیشرر های سررای سیاسهی ها
ررحل رال ا هام نشا هره شت رست.
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جدول  .03میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله اول و دوم
اختالف مقدار فازیزدایی شده
مرحله اول و دوم
1/11
1/11
1/11
1/13
1/13
1/11
1/14
1/13
1/17
1/11
1/11

مقدار فازیزدایی
شده مرحله دوم
1/128
1/147
1/111
1/128
1/147
1/111
1/154
1/111
1/131
1/583
1/112

مقدار فازیزدایی
شده مرحله اول
1/111
1/131
1/154
1/147
1/112
1/154
1/112
1/131
1/112
1/595
1/595

متغیرها
فرهنگ تعاملجّو
نارش شهروندان به دولت
کاهش نابرابری قدرت
افزایش استلالل اجتماعی
ائتالفات سیاسی
شفافیت سیاسی
ارتباطات اثربخش
پاسخگویی سیاسی
خودتعیی گری شهروندان
احساس اثربخشی سیاسی
جامعهپذیری دموکراتیم

باتاج ب ریانگی ناایج هیتگا های رارئ شهت ها ررحله رال ا هام ،شهایا ذکهر
رست هاصااتی ک رخاالف ریانگی فازیزهریهیشهت ها ها ررحله رز  2/1کداهر
باشت ،فرآیقت نظرسقمی رااو

ریشاه .هدا گان ک رالحظ رهیشهاه رخهاالف

ریانگی فازیزهرییشت برطبق نظررت خبرگا ها ها ررحله کداهر رز  2/1رسهت،
بقابرری خبرگا هارااه پیشرر های سررای سیاسی ب رتااق نظهر اسهیت رنهت ا ها
ری ررحل نظرسقمی رااو

ریشاه .هاح ی هت خبرگها هارهااه پیشهرر ههای

سررای سیاسی نگا یکوانی هرشا رنت .باتاج ب رطالب پیرگاا  ،رالایهت تدهاری
مارر ها والب نداهرا  1نشا هره شت رست.

نمودار  .0اولویتبندی پیشرانهای سرمایه سیاسی
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بحث و نتیجهگیری
سررای سیاسی ب راهام سررای گذرای شهرانتر ها رراا هالای ا سیاسهی رسهت
ک با نگر

رببت شهرانتر ب هالت ،سررای ا وهتات سیاسهی سیاسهادترار ا

صاحبرقصبا هالای رفزریر رییابت .سررای سیاسی ب راهام پیاساگی ا رنومام
رابی نهاههای سیاسی ا شهرانتر رست .هالت ا صاحبرقصبا سیاسی رزطریهق
رمطای رسا الل ا آزرهیهای رجادامی ب شههرانتر  ،رطهالااسهانی ا آگها سهازی
شهرانتر رزطریق اسان ها ا شاافسازیهای سیاسی ریتارنقت وهتات ا سهررای
سیاسی خاه ا سایر نهاههای سیاسی ار رات ا بخشقت .هرشها راتباطهات کااآرهت ا
پاسخ گایی نوبت ب روهائ سیاسهی سهبب رفهزریر هیهت شههرانتر نوهبت به
وائمر ارا سیاسی ریشاه .رماداه سیاسی یکی رز رالا های رههم ا رهاثر سهررای
سیاسی رست ک هاصاات رفزریر وتات سیاسی صاحبرقصبا  ،رمادهاه سیاسهی
نیز رفزریر خارهت هرشت .رماداه سیاسی ن ر حائزرهدیای ها ررقیهت رلهی هراه ا
جزا رلزررات بقیاهی نظام سیاسی ا تترام حیات سیاسی ا برری رفزریر رشرامیت
سیاسی ا تاسع سیاسی ه رجادهامی ضهراای رسهت .پهژاهر حاضهر بها ههتف
شقاسایی ا تبیی پیشرر های سررای سیاسی با رساااه رز اا

هلاهیفهازی رنمهام

پذیرفت .بقابرری بررساس ناایج پیشایقتها یا مارر رثرگهذرا بهر سهررای سیاسهی،
فرهق

تعار جهّا حاکم بهر جارعه  ،کهاهر نهابرربری وهتات ،رفهزریر رسها الل

رجادامی شهرانتر  ،تشکی رناالفهات جههت مضهایت رمضها ،رفهزریر شهاافیت
سیاسههی ،بروههررای راتباطههات رثههربخر ،رفههزریر ریههزر پاسههخگههایی سیاسههی،
جارع پذیری هراکررتی  ،رحواس رثربخشی ا کااآرتی سیاسهی ،خهاهتعیی گهری
شهرانتر ا رفزریر نگر

رببت شهرانتر نوبت ب هالهت ا راصهتیا هالاهی

رست .مالا بر ری  ،یافا های پژاهر نشا ریههت ک فرهق

تعار جا ،کهاهر

نابرربری وتات ،رفزریر رسا الل رجادامی ا سیاسی شهرانتر  ،رفهزریر شهاافیت
سیاسی ا رفزریر پاسخگهایی سیاسهی رزجدله رههمتهری پیشهایقتها یها مارره
ب اجاهآاانت سررای سیاسی سیاسادترار ا صاحبرقصبا هالای هواقت .جارر
هراکررتی

ب هلی ررهریباه ا رشااکت شههرانتر ها ررهاا سیاسهی ا هالاهی
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نیازرقت رماداه سیاسی شهرانتر ب هالت ا وائمر ارا هالای رست .هر جارعه ری
هراری فرهق

خاصی رست ک حاکم بر جارع باه ا ها تعیی چگانگی ا ریهزر

رشااکت شهرانتر ها رراا سیاسی راثر رسهت .هاح ی هت هرشها جها سیاسهی
رشااکتجایان ا خارها رشاررکگذرای بابی رطالمات سیاسی ا حاکدیای زریق
رفزریر هدکاای ا هرشا هیت رببت شهرانتر نوبت ب هالت ار فررهم ریسهازه.
رمطای آزرهی مد ا رسا الل ب شهرانتر ا کهاهر نهابرربری وهتات رقمهر به
رشااکت بیشار شهرانتر شت ا شهرانتر ریتارنقت آزرهرن ها روهائ سیاسهی ا
هالای رشااکت هرشا ا هیتگا ا نظررت خاه ار بیا کققت .اسان ها ها آگا سهازی
شهرانتر ن ر بوزریی هرشا ا رزطریق بیها شهااف ررهاا ا پیگیررنه رقمهر به
آشکااسازی ح ایق شت ا آگاهی سیاسی شهرانتر ار رات ا ریبخشهقت .هدنقهی
خههاه شهههرانتر نیههز بایههت خاهرحههاا بههاه ا هراری رحوههاس خاهکااآرههتی ا
صالحیت سیاسی باشقت .هاخصاص اجا رشاررک ا رفاهررق پهژاهر حاضهر بها
هیگر پژاهرهای صااتگرفا بایت مقار کره ک پژاهر حاضر با پژاهرههای
راکاسههیا ( )5213ا گررتهها ا هدکههاار ( )5213رطاب ههت ا هدخههارنی هراه.
بتی شک ک ها پژاهر آنها ماررلی رانقت رطالااسانی ا آگاهیبخشی ا رفزریر
هیترببت شهرانتر نوبت ب رراا سیاسهی ا هالاهی رزجدله مارره رثرگهذرا بهر

سررای سیاسی تل ی ریشانت ا تاثیر بوزریی ها رات ای سررای سیاسهی صهاحب-
رقصبا هالای هرانت .هدنقی با یافا های فرنچ ا هدکاار ( )5211نیز هدخهارنی

هراه .ری پژاهشگرر نیز ها رطالعات خاه رذما هرشاقت ک اسان هها بها شهااف-

سازی ا رفزریر آگاهی شهرانتر رزجدل رهمتری مارره زریقه سهاز سهررای ا
وتات سیاسی هواقت هدنقی بقیتگبافا ا هدکاار ( )5217نیهز رانقهت پهژاهر
حاضر مضایت ها رئاالفات سیاسهی ار مهارلی رههم ها رفهزریر سهررای سیاسهی
رعرفی کره رنت.
پیشنهادات پژوهش
• رالی ارهبرهی ک ریتار بررساس یافا های پژاهر رارئ کره ،حاکمشهت جها
هدکاایگرریان ها جارع رست ،رما اه ب تعارالت رجادامی ت ایت شاه ،تعاا ا
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هدکاای ا راز های رباقی بر رشااکت سرلاح رراا شاه؛

• شهرانتر بایت آزرهیبیا هرشا باشقت ک باارنقت بتا نگررنی بها رنتیشه ری

باز ها رراا سیاسی کشاا فعالیت کققهت که ریه رههم رزطریهق ارگهذرای آزرهی ا
تاایض رخایاا ها برخی رز رراا ب شهرانتر تح ق رییابت؛

• بایت بهی رهتیرر ا صهاحبرقصهبا راتباطهات رثربخشهی بروهررا شهاه ا

صاحبرقصبا رز رشکالت ا رراا شهرانتر آگاهی کار هرشا باشقت تها باارنقهت
آنها ار ح ا فص کققت؛

• روئاب ا صاحبرقصبا بایت ب طااشااف رطالااسانی کققت ا اایه هها ا

رویرهای راجاه ار ب اضا بیا کققت تا هیچگان ربهاری اجاه نترشها باشهت ا
نظام تصدیمگیری سیاسی شاافیت بزم ار هرشا باشت؛

• اسان ها ا رطبامات بایت آزرهی بیا هرشا باشقت تها باارنقهت شهاافسهازی

کققت ا ریزر آگاهی رفرره رز رراا سیاسی ا مداری رات ا یابت ،هاریه ارسهاا ریهزر
آگا سازی ا شاافسازی ا وانا گرریی رفزریر رییابت؛

• مضایت ها گرا ها ا شبک های سیاسی رقمر ب هدگرریی ا رمادهاه بیشهار

شهرانتر ریشاه ،ک با برگزرای هاا های آرازشی سعی کققهت آگهاهی رهرهم ار
رفزریر ههقت ا آنها ار ب رشااکت ها رراا سیاسی ترغیب کققت؛

• مدلکههره هالههت ا هالادههرهر بایههت رثربخشههی بزم ار هرشهها باشههت ا بهها

ب کااگیری راخصصا ا خبرگانی ک نوبت ب تعههترت خهاه روهئال باشهقت ها
پوتهای حواس هالای ری ررر ار توهی کره ،روئالیتپذیرباه صاحبرقصبا
رقمر ب رماداهآفریقی ریشاه؛

• نهایاا ب سیاسادترار ا صاحبرقصبا هالای پیشقهاه ریشهاه باتاجه به

مل ا پیشرر های سررای سیاسی ،سعیکققت پیشایقتهای شقاساییشت ار بهر طبهق
رالایت ا رهدیت تح ق بخشقت ا زریقه رفهزریر شهاافیت ا آگهاهی ا رشهااکت
شهههرانتر ار فههررهم سههازنت تهها ضههد تح ههق سههررای سیاسههی ،رمادههاه سیاسههی
شهرانتر ب هالت ا رراا سیاسی نیز رات ا یابت.
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Abstract
Creating a new way of resistance against the system of domination, the
discourse of Islamic resistance that is a reproduction of the Iranians' culture of
resistance against domestic despotism and global arrogance has made profound
changes in the geopolitics of the Middle East and caused serious challenges for
regional forces balance through threatening the interest of the West and Zionism
in the region. It has practically turned into a powerful mechanism to fight
arrogant politics in the region. Analyzing the theoretical foundations of the
discourse was the main purpose of the present study. Other purposes of this
study were to investigate the theoretical capacities of the discourse in realizing
Islamic internationalism, provide an accurate analysis of Shia geopolitics, and
investigate the role of the Islamic Republic of Iran in leading the Islamic
resistance. According to Laclau and Mouffe's theoretical capacities and
discourse analysis theory in analyzing the political concepts, this theory was
selected as the theoretical framework and data analysis tool in this thesis. Based
on the results, the discourse of Islamic resistance has the capacity to be
hegemonic at the international level especially in West Asia and the Middle
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East, due to its various theoretical and practical capacities. It is expected to
provide the grounds to form an Islamic internationalism and unified nation based
on the principles of original Revolutionary Islam through developing the
intellectual foundations and expanding the geographical area.
Keywords: Islamic Resistance, Islamic Internationalism, Shiite Crescent,
Discourse Theoretical Foundations
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چکیده
گفتمان محور مقاومت اسالمی که بازتولید فرهنگ مقاومت ملت ایران در برابرر اسرتاداد
داخلی و استکاار جهانی است با ابداع شیوه نوینی از مقاومت ،منافع غرر و ههیونیسر
جهانی را در منطقه خاورمیانه مورد تهدید قرار داده و برا ایجراد چرال در تروازن قروای
منطقهای عمالً به مکانیزم قدرتمندی جهت مقابله با سیاستهرای اسرتکااری در منطقره
تادیل شده است .تحلیل ماانی نظری حاک بر این گفتمان ،مه ترین هدف این پرووه
است .بررسی قابلیتهای گفتمان در تحقق انترناسیونالیس اسالمی ،ارائه تحلیلی دقیق از
ژئوپلیتیک شیعه و بررسی نق جمهوری اسالمی ایران در هدایت محور مقاومت اسالمی
از دیگر اهدافی است که در پووه دناال میشود .نظریه و روش تحلیل گفتمان الکرال و
موفه باتوجه به قابلیتهایی که در تحلیل مفاهی سیاسی دارد ،بهعنوان چارچو نظرری،
روش تحقیق و ابزار تحلیل دادههای مقاله انتخا شده است .بر اسرا نترایج حاهرل از
این پووه گفتمانمحور ،مقاومت اسالمی از قابلیتهرای الزم جهرت هومرون شردن در
جهان اسالم برخروردار اسرت و انتظرار مریرود برا توسرعه مارانی فکرری و بسر حروزه
جغرافیایی ،زمینه تشکیل امت واحده اسالمی و انترناسیونالیس اسالمی را برمانای اهول
اسالم اهیل انقالبی فراه کند.
واژههایکلیدی :محور مقاومت اسالمی ،انترناسیونالیس اسالمی ،هالل شیعی ،ماانی نظری
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مقدمه 
مقاومت یکی از مفاهیم متداول در علومانسانی است که امروزه از جایگااه ویاژهای
در جامعه شناسی سیاسی برخوردار شده است .جاا فاورا 1مؤلا

کتاا

اااری

احوالت اجتماعی ایرا  :مقاومت شکننده ،از انش بهعنوا هسته مرکایی مقاومات
یاد کرده و اذعا میدارد :انشها بهصاورت یاکرشاته اعتارا

هاا ،شاور هاا،

انقال ها ،جنبشهای جداییخواهانه و کودااها رخ نماوده و سرچشامه آ هاا در
مقاومتی است که بخشهای گوناگو جامعه در برابر واقعیتهای سلطه خارجی و
خودکامگی دولتی نشا دادهاند (فورا  ,1831 ,ص.)11 .
کاستلی )1831( 2در ابیین مفهوم مقاومت از ظهور پدیدهای به نام هویتهاای
مقاوم 3پرده برداشته و از بنیادگرایی اسالمی بهعنوا یکی از مصادیق مقاومات یااد
میکند .مقاومت در اراباط انگاانگ با مفهوم قدرت است؛ این ارابااط را مایااوا
در سنتیارین اا مدر ارین وجوه قادرت مشااهده کارد .در چهاره پسامدرنیساتی
قدرت که در افکار اندیشمندانی چو فوکو 4مشاهود اسات ،اأکیاد بار همییساتی
قدرت و مقاومت است و قدرت بهانهایی مفهومی نادارد و شارط وجاود قادرت،
داشتن رابطه مستمر با مبارزه ،مقاومت و آزادی است؛ هرجاا نافرماانی و مقاومات
پایا یابد ،رابطه قدرت هم ،پایا میپذیرد (دریفوس،هربرت ,1831 ,ص.)61 .
احلیل مبانی نظری حاکم بر مقاومت اساالمی باا نگااهی بار انترناسیونالیسام
1. John Foran
2. Manuel Castells
3. Resistant identities
4. Michel Foucault

مبانی نظری مقاومت اسالمی با نگاهی بر انترناسیونالیسم اسالمی

030

اسالمی مهم ارین هدفی است که در این پژوهش دنبال میشود .هرچند درکنار این
هدف کلی ،به اهداف فرعیاری ازجمله احلیل اهداف راهبردی جمهوری اساالمی
ایرا در عضویت و رهبری محور مقاومت اسالمی ،ایرا نیای اوجاه شاده اسات.
مهمارین سؤالی که در این پژوهش مطرح شده اسات ،پرساش از چیساتی ارابااط
مبانی نظری حاکم بر محور مقاومت اسالمی با هژمو شد گفتما محور مقاومات
اسااالمی در منطقااه خاورمیانااه و یاار

آسیاسات .در طراحاای فرهاایه پااژوهش،

اأثیرگذاری مبانی نظری محور مقاومت اسالمی بر هژماو شاد گفتماا مقاومات
اساالمی و شاکلگیاری انترناسیونالیسام اسااالمی مورداوجاه قاارار گرفتاه اساات.
مهمارین مشکلی که این پژوهش بهدنبال حل آ است ،ارائه راهحلی مناسب بارای
حل مسئله افرقه و انشقاق در جها اسالم است .افرقاه و انشاقاقی کاه ریشاه در
سلطه ااریخی گفتما لیبارال دموکراسای و مسایحیت صهیونیساتی از یاکساو و
گفتما سلفی اکفیری و اسالم سکوالر از سوی دیگر دارد.
.4ادبیاتپژوهش 
پژوهشهایداخلی 

.4-4

آقایا رسولی ثانیآبادی و روستایی ( )1813در مقاله موازنه اهدید و ااحاد اعارا
و اسرائیل دربرابر محور مقاومت ،به بررسای چرایای ااحااد اعارا

و اسارائیل در

مقابل محور مقاومت اسالمی علیریم عدماشتراکات ایدئولوژیک پرداخته و به این
نتیجه رسیده اند که براساس نظریه اواز اهدید استفا وال

اهدید مشترک محاور

مقاومت اسالمی عامل ائتالف اردوگاه عربی  -عبری در منطقه خاورمیانه است.
آقای کریمی ( )1811در مقاله «نقش جمهوری اسالمی ایرا در هویتبخشای
به مجموعه امنیتی محور مقاومت اسالمی» به بررسی نقش جمهوری اسالمی ایارا
در شکلگیری محور مقاومت با بهرهگیاری از مکتاب امنیتای کانهااک 1پرداختاه و
نتیجه گیری کرده است که بخش یالبی از هویت مجموعه امنیتای محاور مقاومات
اسالمی احتاأثیر منابع هویتبخشی جمهوری اسالمی ایرا شکلگرفته است.
1. Copenhagen Security School
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آقای داوند و همکارا ()1813در مقاله اأثیر انقال
مقاومت اسالمی در یر

اسالمی بر هندسه قدرت

آسیا به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسالمی ایرا با

بهرهگیری از مبانی مادی ،نهادی و مولاد قادرت خاویش اوانساته اسات هندساه
مقاومت در یر

آسیا را احتاأثیر قرار دهد.

پژوهشهایخارجی

.2-4

آقای الحسینی ) 1(2016در مقاله قدرت نرم در خاورمیاناه :انفجاار ناامرئی ،هامن
احصای مؤلفههای قدرت نرم جمهوری اساالمی ایارا در منطقاه ،باه ایان نتیجاه
رسیده است که جمهوری اسالمی ایرا باا بهارهگیاری از قادرت نارم ،موفاق باه
سازما دهی شبکهای از متحدا منطقهای در قالب محور مقاومت اسالمی شده و با
طرح شعارهایی چو حمایت از فلسطین جای پایی در بین اعرا

باز کرده است.

ارسال ) 2 (2015در مقاله «از محور مقاومت به هالل شایعی» هامن بررسای
احوالت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرا درقبال محور مقاومات اساالمی
به این نتیجه رسیده است که جمهوری اسالمی ایرا کاه در آیااز سیاسات ااأمین
امنیت خود در منطقه را دنبال مایکارد؛ اماروزه باهعناوا رهبار منطقاهای ،بادو
نگرانیهای امنیتی ،عمل میکند و از محور مقاومت به سمت اشکیل هاالل شایعی
عبور کرده است.
دورا و ییلماز ) 3(2013در مقاله «اسالم ،مدلها و خاورمیاناه جدیاد» هامن
معرفی جمهوری اسالمی ایرا بهعنوا یکی از مهمارین مدلهای قدرت در منطقه
خاورمیانه به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اساالمی ایارا از نقاش رهباری در
محور مقاومت اسالمی برخوردار است و اگرچه موفق به صدور انقاال

خاود باه

کشورهای اسالمی نشده است اما سایر جنابشهاای اساالمی احاتااأثیر آ قارار
گرفتهاند.
علیریم پژوهش های خو

انجام شده در موهوع محور مقاومات اساالمی،
1. fadi Elhusseini
2. Arslan, MuhteremNaz
3. Burhanettin Duran& Nuh yilmaz
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کمتر با نگاه هستیشناسانه و گفتمانی به موهوع مقاومات پرداختاه شاده اسات و
مفهوم محور مقاومت اسالمی یالباً در چارچو

نظریات روابا باینالملال ماورد

بررسی قرار گرفته است و جنبه نو بود این پژوهش همین نگاه هساتیشناساانه و
گفتمانی به موهوع است.
.2چارچوبنظریوروشتحقیق
1

بااوجه به جامعیت نظریه گفتما الکاال و موفاه در انجاام احقیقاات کیفای ،ایان
نظریه بهعنوا چارچو

نظری و ابیار احلیل دادههای رساله انتخا

شده است.

.4-2روشتحلیلگفتمان 

احلیل گفتما یکی از پرکاربردارین رو های احقیق کیفی است که هدف اصالی
آ ارائه اکنیک هایی جهت کش

معانی نهفتاه در متاو اسات .اصاطالح احلیال

گفتما برای اولینبار در سال  1116اوس زباا شاناس انگلیسای ،زلیاک هاری
2استفادهشدهاست (بهراماور،شعبانعلی ,1831 ,ص.
به اعتقاد ساعی ( )1831در رو

.)3

احلیل گفتما که درواقع یک رو

احلیل

کیفی است ،احلیلگر در بررسی متو از متن فراار میرود و وارد بافات یاا زمیناه
متن می شود .فرایند پژوهش از سطح نظری آیاز میشاود و در مرحلاه گاردآوری
دادهها بهجای پرسش از فرد ،از متن پرسش میشود؛ در این رو  ،واحد مشااهده
متن است و عالوه بر کش

رابطه متن و فرامتن نوعی از نقد اجتمااعی نیای نهفتاه

است که یکی از دالیل آ درهمانیدگی گفتما با «قدرت» و «ایدئولوژی» است.
.2-2نظریهوروشتحلیلگفتمانالکالوموفه 

قابلیتهای نظریه گفتما الکال و موفه با بهکارگیری مفاهیمی چاو مفصالبنادی
بهدستآمدهاست .مفصلبندی کنشی است که میا عناصر مختلا

مانناد مفااهیم،

نمادها ،رفتارها و...چنا رابطهای ایجاد می کند که هویت اولیه آنها دگرگو شاده،
هویتی جدید بیابند .ازاینرو هویت یک گفتما در اثر رابطهای کاه ازطریاق عمال
1. Erenso Laclau& Chantal Mouffe
2. Zellig Harris
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مفصل بندی میا عناصر گوناگو بهوجودمی آید ،شکل می گیارد (ااجیاک,1838 ,
ص .)61 .آنچه احلیل گفتما الکال و موفه را از سایر نظریههای گفتماانی متماایی
میکند ،اسری گفتماا از حاوزه فرهناگ و فلسافه باه جامعاه و سیاسات اسات
(حسینی زاده ,نظریه گفتما و احلیل سیاسای ,1838 ,ص)116 .؛ لاذا بااوجاه باه
اهداف و ماهیت موهوع پژوهش ،این نظریه میاواند پاسخگوی نیااز نظاری ایان
پژوهش باشد.
نظریه گفتما الکال و موفاه از مفااهیمی چاو مفصالبنادی ،دال و مادلول،
عنصر ،وقته ،حوزه گفتما گاونگی ،هادیت و ییریات ،هژماونی و اثبیات معناا،
قدرت ،امکانیت ،بیقراری ،وجه اسطورهای و استعاری اشکیل شده است ،ویژگای
مفاهیم یادشده آ است که به شاکلی خااص ،باهصاورت زنجیاروار باا یکادیگر
مرابطند .فهم هر مفهوم ما را به شناخت مفاهیم بعادی رهنماو مایشاود ،هامن
اینکه برخی مفاهیم اصالی چناد مفهاوم دیگار را دربرمای گیرناد و ایان مفااهیم،

زیرمجموعه مفاهیم اصلی هستند (کسرایی & پوز

شیرازی ,1833 ,ص.)868 .

دالها درواقع اشخاص ،مفاهیم ،عبارات و نمادهایی انتیاعی یا حقیقی هساتند
که در چارچو های گفتمانی خاص ،بر معاانی خااص داللات مایکنناد .معناا و
مصداقی که یک دال بر آ داللت میکند ،مدلول نامیده میشاود .مادلول نشاانهای
است که ما با دید آ  ،دال موردنظر برایما معنا مایشاود (نااظمی اردکاانی &

خالدیا  ,1813 ,ص .)18 .دال مرکیی نشانهای است که دیگر نشانهها در پیوند باا
آ معنااا ماییابنااد ،ماننااد لیباارال دموکراساای کااه دالهااایی چااو انتخابااات آزاد،
آزادیبیا و مشارکت سیاسی در پیوناد باا آ باه معناایی ویاژه دسات ماییابناد
(حسینی زاده ,اسالم سیاسی در ایرا  ,1831 ,ص.)61 .
ییریت و خصومت در نظریه الکال و موفاه باه امکاانی و ماوقتی و اصاادفی
بود نهایی پدیدهها و گفتما ها اشاره دارد .خصومت همواره وجود یاک گفتماا
را اهدید می کند و آ را در معر

فروپاشی قرار میدهاد پا

هماه گفتماا هاا

خصلتی امکانی و موقتی دارند و هیچگاه اثبیات نمایشاوند (نااظمی اردکاانی &

خالدیا  ,1813 ,ص .)11 .از سوی دیگر ،این اضاد بهریم نظریه ماارک

همیشاه
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خصلتی ویرانگر ندارد و میاواند سازنده هم باشد (مقدمی ,1811 ,ص.)118 .
افتههایپژوهش 
.0ی 
یافتههای این پژوهش حول پنج محور بررسی ژئوپلیتیک محور مقاومات اساالمی،
عوامل همگرایی و واگرایی در محور مقاومات اساالمی ،گفتماا محاور مقاومات
اسالمی و مفهوم انترناسیونالیسم اسالمی ،جمهوری اسالمی ایرا و رهباری محاور
مقاومت اسالمی و باالخره احلیل گفتما محور مقاومت اسالمی براساس نظریاه و
رو

احلیل گفتما الکال و موفه ساما دهی شدهاست.

.4-0ژئوپلیتیکمحورمقاومتاسالمی

ژئوپلیتیک را میاوا مطالعه رواب متقابل جغرافیا ،قدرت و سیاست اعری

نماود

(حافظ نیا ,1831 ,ص .)31 .اندیشمندا ژئوپلیتیک را باه دو دساته کلای سانتی و
انتقادی اقسیم نماودهاناد .ژئوپلیتیاک در اعریا

سانتی خاود ،باه نقاش عوامال

جغرافیاایی باهویاژه موقعیات کشاورها در روابا باینالملال اوجاه خااص دارد
(میرحیدر ,1831 ,ص .)83 .در ژئوپلیتیک انتقادی عاالوه بار دولاتهاا؛ احایا ،
گروهها ،شرکتهای چندملیتی ،گروههای اروریستی ،سازما های بینالمللی و...نیی
ایفای نقش می نمایناد .مهاماارین ویژگای ژئوپلیتیاک انتقاادی ،گفتماانیباود و
برخااورداری آ از عنصاار مقاوماات و مبااارزه اساات (قاساامی ,1811 ,ص)168 .؛
بنابراین ژئوپلیتیک محور مقاومت اسالمی در حوزه ژئوپلیتیک انتقادی قابلبررسای
است .بااوجه به عجینبود محور مقاومت اساالمی باا مفهاوم شایعه ،ژئوپلیتیاک
محور مقاومت اسالمی را میااوا ذیال مفهاوم ژئوپلیتیاک شایعه ماورد بررسای
قرارداد .شیعیا یکی از پراکندهارین مذاهب حال حاهر جها هساتند .پراکنادگی
شایعیا  ،هام از نظار اااریخی و هام ازنظار داللاتهاای فرهنگای و سیاسای ،از
اهمیت بسیارزیادی برخوردار است (هریامی ,شوشتری & ,انصاری زاده ,1818 ,

ص .)611 .شکل جغرافیایی استقرار شیعیا در جهاا اساالم و منطقاه خاورمیاناه
بیانگر این است که بهریم جمعیت کم شیعیا در خلیجفاارس ،در قیااس باا کال
جمعیت مسلمانا  ،این شیعیا هستند کاه در منااطق حسااس ژئاوپلیتیکی جهاا

033

♦ سال  ♦ 03شماره  ♦ 99تابستان 0033

اسالم قرار گرفتهاند و کشور ایرا بهمثابه کانو جغرافیاایی و ژئاوپلیتیکی شایعیا
جها  ،هم از لحاظ عینی و هم از لحاظ معنایی محوریت اصلی اشیع را باه عهاده
دارد .پراکنش جغرافیایی شیعیا کشاورهای عربای نیای وجاه دیگاری از اهمیات
ژئوپلیتیک محور مقاومت اسالمی است .فولر در کتا

«شایعیا عار  ،مسالمانا

فرامو شده» مینویسد :از بعد نظری ،شیعیا عار

باه کماک ایارا مایاوانناد

بیشترین منافع نفتی خلیجفارس را احاتکنتارل کامال خاود درآورناد (اقای زاده
داوری ,1838 ,ص .)138 .بنابراین ژئوپلیتیک محاور مقاومات اساالمی باه لحااظ
اهمیتیافتن ابعاد معنایی به یک ائاتالف ژئاوپلیتیکی  -ژئوکاالچری ابادیل شاده،
مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و کلیه کشورها ،احیا  ،ساازما هاا ،گاروههاا و
حتی افرادی را که براساس مبانی فکری محور مقاومت اسالمی عمل مایکنناد ،در
برمیگیرد .برایناساس کلیه گروههای اسالمی اعم از شیعه یاا سانی کاه باهناوعی
احتاأثیر انقال

اسالمی ایرا قرار گرفته و درراستای اعتالی کلماه ا و احقاق

عدالت گام برداشته و سلطه اردوگاه یر

به رهباری آمریکاا و اشاغالگری رژیام

صهیونیستی اسرائیل را برنمیاابناد و علیاه آ مباارزه مایکنناد ،جیئای از محاور
مقاومت اسالمی بهحسا

میآیند.

همگراییوواگراییمحورمقاومتاسالمی 
.2-0عوامل 

محور مقاومت اسالمی بهعنوا یک گفتما فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی ،نظاامی باا
یکسری عوامل همگرا و هویت بخش و یکساری عوامال واگارا و افرقاهآفارین
مواجه است .عوامل همگرا و هویت بخش عمدااً احتاأثیر مؤلفههاای فرهنگای و
اجتماعی انقال

اسالمی ایرا شکلگرفته و عوامال واگارا ریشاه در هویاتهاای

مذهبی ،قومی ،فرهنگی ،جغرافیایی و سیاسی منطقه دارند .ازآنجاییکاه بسایاری از
شاخصهای فرهنگ سیاسی حاکم بر انقال

اسالمی و جمهاوری اساالمی ایارا

ماهیت هویتگرا ،عدالت جویانه و شالودهشاکن دارناد ،اوانساتهاناد جنابشهاای
اسالمی را در سطح منطقه و جها احتاأثیر قرار دهند .بهعبارتدیگر ،آرماا هاا،
هنجارها و ارز هاای هویاتبخاش باه انقاال

اساالمی باا منشاأ اندیشاههاای

عاشورایی شیعه بهعنوا یک گفتما فراملی نهانها شیعیا و جهاا اساالم و امات
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مساالما بلکااه کلیااه مظلومااا و مستضااعفا جهااا را شااامل گردیااده و در باین
ملتهای احتظلم منطقه همانند سوریه ،لبنا  ،فلسطین و عراق به گفتماا یاالبی
احتعنوا گفتما مقاومت ابدیل شدهاند (کریمی ,1811 ,ص.)3 .
درخصوص عوامال واگارا بیشاتر بایاد باه عناصار ماذهبی ،قاومی ،ناژادی،
جغرافیایی ،سیاسی و...اشاره کرد .هرچند این عناصر بهزعم شاهید مطهاری نقاش
ثانویه در شکلگیری هویت ملاتهاا دارناد لکان نظاام سالطه باا بهارهگیاری از
ظرفیت های موجود در مفاهیم یادشده فرصت هرگونه همگرایی و ایجاد ااحااد در
ملت های احت ساتم را ازباینمای بارد .ساناریوی سااختگی هاالل شایعی دقیقااً
درراستای بهره گیری از همین عوامل در به انیوا کشاند محاور مقاومات اساالمی
است .طراحا این سناریو معتقدند که هالل شیعی ،هاللی است که از جبال عامال
شروع شده و پ

از درنوردید بینالنهرین و سواحل خلیجفارس ،بهویاژه منااطق

نفتخیی شرق عربستا سعودی و فالت ایرا  ،اا قلب کاوههاای خراساا بایر
ادامه مییابد (جمالی ,1831 ,ص .)16 .آنا از شکلگیری یک خاورمیاناه جدیاد،
حول محور شکاف شیعه و سنی خبر میدهند .به نظر میرسد هدف از طرح هالل
شیعی ایجاد نیاع منطقهای و شکلداد به یک درگیری با ویژگیهای نژادی ،قومی
و دینی است (جمالی ,1831 ,ص .)11 .علیریم اال هاای دشامنا در اقویات
عوامل واگرایی و ایجاد انشقاق در محور مقاومت اسالمی ،جمهوری اسالمی ایرا
با اأکید بر وحدت شیعه و سنی ،اقریب مذاهب اسالمی و نفی فرقهگرایی مذهبی،
درصدد وحدت ملتهای مسلما برآمده و احقق «پاروژه اماتساازی» را اعقیاب

میکند (ناظمی اردکانی & خالدیا  ,1813 ,ص .)36 .البته بااوجه به نفوذ گسترده
اسالم سلفی و وجود قرائتهای مختل

از مفهوم وحدت اسالمی در بین علماا و

اندیشمندا مسلما و اختالف نگاه حاکما و مردم به مفهوم وحادت در جواماع
اسالمی ،راه بسیار دشواری در پیشروی اعضای محور مقاومت اسالمی است.
.0-0گفتمانمقاومتاسالمیومفهومانترناسیونالیسماسالمی 

ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم مفاهیمی هستند که در پاس به نیااز جواماع انساانی
در طول ااری شکل گرفتهاند و هرکدام سهمی در برآورد حوایج بشری داشتهاند.
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بررسیهای ااریخی نشا میدهد ناسیونالیسم و ملیگرایی قبال از انترناسیونالیسام
شکلگرفته و انترناسیونالیسم درواقع پاسخی به هع

ناسیونالیسم در اأمین صالح

و امنیت جهانی است؛ انترناسیونالیسم در سادهارین وجهش ،نماینده این طرز افکر
است که میگوید ما جیئی از اجتماعی پهناورار از ملات و کشاور هساتیم و بایاد
باشیم  ...انترناسیونالیسم را میاوا احت سه عنوا کلی دستهبندی کارد؛ نخسات
انترناسیونالیسم لیبرال که با طرز افکری خو بینانه بر این باور است که جواماع و
افراد مستقل ازطریق کنش متقابل و همکاری افیو ار ،به سمت مقصدهای مشترک
که از هماه مهاماار صالح و ساعادت همگاانی اسات ،حرکات مایکنناد  ...دوم
انترناسیونالیسم سلطهجو ،بر این باور است که یکاارچگی دنیا در حال وقوع اسات
اما احتشرایطی بیاناسب و ناابرابر و هماین روناد انهاا راه ممکان و باهراساتی
مطلو

برای احقق چنین وحدای خواهد بود  ...و سوم انترناسیونالیسم انقالبی یاا

رادیکال که اأکید بر طبقات زیر ستم دارد ( ...هالیدی ,1813 ,ص.)18-11 .
برخالف ناسیونالیسم که بر معیارهای قاومی ،زباانی ،جغرافیاایی ،ناژادی و...
اأکید دارد ،انترناسیونالیسم با اأکید بر معیارهای فوق ملی ،دایره اعلقات انساانی را
اوسعه بخشیده و بر امکا همکاری بین ملتهای همگن و همسو اأکید مایکناد.
به همین دلیل در اسالم بهجای ناسیونالیسام بار انترناسیونالیسام اأکیاد مایشاود.
انترناسیونالیسم اسالمی یا حکومت جهاانی اساالم بارخالف نحلاه هاای مختلا
انترناسیونالیسم ،ریشه در پیادایش ادیاا الهای و آسامانی دارد و درواقاع مناادی
وحدت جهانی و امت واحده ادیا الهی اسات (یرویاا & قوامیاا  ,1831 ,ص.

 .)111گفتما محور مقاومت با اأکید بر مشترکات دین مبین اساالم و باا کمرناگ
جلوه داد افاوتهای قومی ،زبانی و نژادی در جغرافیای اساالم درصادد اساتقرار
انترناسیونالیسم اسالمی با حضور و مشارکت کلیه ملت مسلما احت سلطه است.
.1-0جمهوریاسالمیایرانورهبریمحورمقاومتاسالمی 

با پیروزی انقال

اسالمی ایرا احوالت عمیقی در سطح منطقه خاورمیانه ،یار

آسیا و جها اسالم ایجاد شد .این احوالت عمیق را در سطح کال در چهار بخش
کلی میاوا خالصه کرد :اول ،احیای اعتبار مجدد اسالم بهمثابه مکتبی اجتماعی و
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سیاسی؛ دوم ،الگوشد اسالم سیاسی و اشیع بهعنوا ارائهدهنده نظام حکاومتی و
مطرحشد آ در سطح بینالمللی؛ سوم ،احیا و ظهور مجدد نهضتهای اسالمی و
انقالبی و چهارم ،طرح اندیشه ااحاد جها اسالم (امتگرایی) که نوعی بازبینی در
رابطه جها اسالم و یر
انقال

است (حشمت زاده ,1836 ,ص .)663 .بهعباارتدیگار

اسالمی ایرا  ،ساختار سیاسای ،نحاوه اوزیاع قادرت و باازیگرا روابا

بینالملل را احتاأثیر قرار داد و باعث اقویت و ظهور بازیگرا جدیاد ییردولتای
(جنبشها و ملتها) شد (رهاپور ,1818 ,ص .)161 .شاید مهمارین پیامد انقال
اسالمی ایرا را بتوا چالش دربرابر هژمونیکگرایی و سلطه جها یر

بر مناطق

پیرامونی دانست (داوند محماد .اساالمی محسان ،داونادحجت ,1813 ,ص.)36 .
بااوجه به اینکه کانو الهام بخش فرهناگ مقاومات اساالمی در خاورمیاناه ،نظاام
مقدس جمهوری اسالمی ایرا و فرهنگ منبعث از آموزههای مبارزاای شیعه است؛
ازاینرو  ،اقویت گفتماا مقاومات اساالمی در خاورمیاناه درواقاع ،اقویات نظاام
جمهوری اسالمی و مرزهای اأثیرگذار فرهنگای انقاال

اردکانی & خالدیا  ,1813 ,ص.)16 .

اساالمی اسات (نااظمی

ت استالمی براستا نظریتهوروشتحلیتل
.5-0تحلیل گفتمانمحورمقاومت 
گفتمانالکالوموفه 

قبل از احلیل عناصر گفتماا مقاومات اساالمی براسااس نظریاه و رو

احلیال

گفتما الکال و موفاه بایاد باه ابیاین جایگااه گفتماا مقاومات اساالمی در باین
گفتما های اسالمی باردازیم .برخی صاحبنظرا معتقدند :اسالم سیاسای عناوانی
کلی برای جریا های سیاسی و فکری متعددی است که در جهاا اساالم حضاور
دارند و احیاناً با عناوینی متفاوت و گاه متضاد از آنا نام بارده مایشاود .محققاا
جنبشهای اساالمی در بیاا ایان پدیاده از مفااهیمی چاو بنیاادگرایی ،بیاداری
اسالمی ،رادیکالیسم ،اسالمگرایی و  ...استفاده کردهاند .درکل ،به نظر مایرساد در
بااین واژگااا موجااود ،دالهااایی چااو اسااالمگرایاای و اسااالم سیاساای ،واژگااا
مناسباری برای اوصی

و نام گذاری کال ِ جریا ِ اسالمی معاصر هستند (بهاروز

لک غ ,1831 , .ص .)6 .گفتما مقاومات اساالمی باهعناوا یاک زیرگفتماا در
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ابرگفتما اسالم سیاسی مبتنی بر اسالم فقاهتی است .اسالم سیاسی فقااهتی مبتنای
بر اندیشههای امامخمینی (ره) است و بر والیتفقیاه ،فقاه و روحانیات باهعناوا
مفسرین اصلی شریعت اأکید میکند .در اسالم سیاسی فقاهتی ،علام فقاه باهدلیال
نقشی که در شناخت قانو های دینی دارد و همچناین فقهاا باهعناوا کارشناساا
معتبر دینی از جایگاه بلندی برخوردارند .روحانیت در ایان گفتماا انهاا مفسارا
معتبر شریعت بهشمار میآیند و اسالم منهای روحانیت ،اسالمی بیمحتوا ،انحرافی
و ...القی میشود (حسینی زاده ,اسالم سیاسی در ایرا  ,1831 ,ص.)686 .
مفصلبندیمفاهیمدرگفتمانمحورمقاومتاسالمی 

.4-5-0

محور مقاومت اسالمی که احتاأثیر ارز هاا و اصاول بنیاادین انقاال

اساالمی

ایرا شکلگرفته ،حول دال مرکیی «اسالم نا » که از مفااهیم اباداعی بنیاا گاذار
انقااال

اسااالمی ایاارا اساات بااا مفاااهیمی چااو اوحی ادمحوری ،معاداندیشاای،

عدالتخواهی ،ظلمستیی ی ،دفااع از مظلاومین عاالم ،مباارزه باا سالطه طواییات،
مردمساالری دینی و مبارزه با صهیونیسم بهعنوا دالهاای پیراماونی مفصالبنادی
شده است.

شکل  .0مفصلبندی گفتمان محور مقاومت اسالمی

منبع :نگارنده
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.2-5-0اسالمناب،دالمرکزیگفتمانمحورمقاومتاسالمی 

مفهوم اسالم نا

که اولینبار ازسوی حضارت اماامخمینای (ره) درمقابال مفهاوم

اسالم آمریکایی مطرح شد ،دیدگاه منحصربهفردی اسات کاه در دساتهبنادیهاای
متداول اندیشههای سیاسی اسالم نمیگنجد لکان واجاد برخای از شاخصاههاای
نظریه اسالم سیاسی است .اماامخمینای (ره) در ابیاین ویژگایهاای اساالم ناا
میفرمایند« :اسالمی که یر

و در رأس آ آمریکای جهانخوار و شرق و در رأس

آ شوروی جنایتکار را به خاک مذلّت خواهد نشاند .اسالمی کاه پرچمادارا آ ،
پابرهنگااا و مظلااومین و فقاارای جهاننااد و دشاامنا آ  ،ملحاادا و کااافرا و
سرمایهدارا و پولپرستا اند .اسالمی کاه طرفادارا واقعای آ همیشاه از ماال و
قدرت ،بیبهره بوده اند و دشمنا حقیقای آ زرانادوزا حیلاهگار و قدرامادارا
بازیگر و مقدسنمایا بای هنرناد» (اماام خمینای ,1831 ,ص .ج61ص .)11مقاام
معظم رهبری حضارت آیاتا خامناهای در پیاامی باه مناسابت اولاین ساالگرد
اراحال حضرت امامخمینی (ره) ویژگیهای اساالم ناا
آمریکایی را این گونه بیا فرمودند« :در انقاال

و افااوت آ باا اساالم

اساالمی ،اساالم کتاا

و سانت،

جایگیین اسالم خرافه و بدعت؛ اسالم جهاد و شهادت ،جاایگیین اساالم قعاود و
اسارت و ذلت؛ اسالم اعبد و اعقل ،جایگیین اسالم التقاط و جهالت؛ اسالم دنیاا و
آخرت ،جایگیین اسالم دنیاپرستی یا رهبانیت؛ اساالم علام و معرفات ،جاایگیین
اسالم احجر و یفلت؛ اسالم دیانت و سیاست ،جاایگیین اساالم بایبنادوباری و
بی افاوای؛ اسالم قیام و عمل ،جایگیین اسالم بی حالی و افسردگی؛ اساالم فارد و
جامعه ،جایگیین اسالم اشریفاای و بیخاصایت؛ اساالم نجااتبخاش محارومین،
جایگیین اسالم بازیچه دست قدرتها؛ خالصاه اساالم ناا

محمّادی جاایگیین

اسالم امریکایی گردید» (امام خامنه ای مدظله العالی.)1811 ,
دالهایشناوروتهیدرگفتمانمحورمقاومتاسالمی 
.0-5-0مفهوم 

دال های شناور در احلیل گفتما الکال و موفه مفاهیم و نشانههاایی هساتند کاه از
ثبات معنایی خاصای برخاوردار نیساتند و صاحنه جادال باینگفتماانی هساتند و
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گفتما های مختل

می کوشند به رو

خود به آنهاا معناا دهناد .باه اعتقااد ژاک

دریدا ،دالهای شناور در جها اسالم عامل متنوعسازی رفتار استرااژیک در جهاا
یر

میشوند .این انوع معنایی از یکسو بیانگر افیایش انعطافپاذیری در جهاا

اساالم و از ساوی دیگار مباین انااوع گفتماانی در جهاا یار
انشعابات استرااژیک در رفتار جها یر

و حداکثرسااازی

نسبت به نیروهای اسالمگراست .نتیجاه

این احول معنایی ،ازبینرفتن نقطه مرکایی در گفتماا اساالمگرایای و جاایگیین

شد دالهای شناور بهجای دالهای مرکایی اسات (قیلسافلی & فرخای,1816 ,
ص .)163 .بهعبارتدیگر انوع معنایی در اردوگاه اسالم از یکسو ،انعطافپاذیری
و اا آوری اسالم دربرابر گفتما یر

و از سوی دیگر انوع رفتاری یر

نسبت

به اسالم را در پی دارد که البته نتیجه عملی این اعامل دوسویه ،ایجااد انشاقاق در
اردوگاه اسالم و دورشد از وحدت گفتمانی در بین مسلمین جها است.
برای مثال جهاد بهعنوا یک دال شناور در گفتما مقاومت اسالمی بهمعناای
دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی و ارزشی اعبیر میشاود درحاالیکاه مفهاوم
جهاد در گفتما های رقیب و متضاد ازجمله گفتما بنیادگرایی و گفتماا سالفی،
بهمعنای مقابله با کفر اعبیر و افسیر میشود.
دال خااالی بیاانگر یاک خااد در فضااای اجتماااعی اساات و دالهااای خااالی
دستمایه خلق اسطورهها قرار میگیرند و مفصلبندی گفتما های جدید حول دال
خالی موجود در گفتما بیقرارشده ،شکل میگیرد و وجاود دالهاای خاالی کاه
نشانی از بیقراریها ،اقاهاها و بحرا هاا در عرصاه سیاسای  -اجتمااعی اسات،
زمینه را برای شکلگیری گفتما های جدید فراهم میسازد .اگر گفتما های مسل
بتوانند این خدها را پرکنند ،ادامه حیات خاود را اضامین کاردهاناد ،در ییار ایان

صورت جای خود را باه گفتماا هاای رقیاب خواهناد داد (کسارایی & پاوز

شیرازی ,1833 ,ص .)881 .دال خالی گفتما مقاومت اسالمی که مبتنی بر اساالم
سیاسی فقاهتی است ،رهایی مظلومین عالم از سلطه ستمگرا جها باهطورعاام و
رهایی قدس شری

و ملت فلسطین از چنگال صهیونیسام یاصاب باهطورخااص

است .حضرت امام خمینی (ره) بهعنوا بنیا گاذار گفتماا مقاومات اساالمی در
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جها معاصر دراینخصوص میفرمایند« :البتاه ماا ایان واقعیات و حقیقات را در
سیاست خارجی و بینالمللی اسالمیما بارها اعالم نمودهایم که درصدد گستر
نفوذ اسالمی در جها و کمکرد سلطه جها خوارا بوده و هستیم  ...ماا اصامیم
گرفتهایم به لط

و عنایت خداوناد بایر  ،نظاامهاایی کاه برپایاه سارمایهداری،

کمونیسم و صهیونیسم استوار گردیدهاند را نابود کنیم و نظام اساالمی رساولا را
در جها استکباری ارویج نماییم و دیر یا زود ملتهای دربند شااهد آ خواهناد
بود» (امام خمینی ,1831 ,ص،31 .ج.)61
.1-5-0مفهومزمانومکاندرگفتمانمحورمقاومتاسالمی 

زیست اجتماعی گفتما ها صرفاً در ظرف زما و مکا قابلاصاور اسات و هایچ
گفتمانی در خد شکل نمیگیرد .نظام معنایی گفتما هاا در ظارف زماا و مکاا
متحول میشود و هیچ گفتمانی در زما متوق

نمیماناد .زیارا گفتماا هاا نظاام

معنایی خود را بهگونهای شکل میدهند که بتوانند با نظاام معناایی متغیار گفتماا
رقیب مقابله کنند.در احلیل گفتما از حیث بعد زماا و مکاا باه دو نکتاه بایاد
اوجه کرد؛ نکته اول احلیل دقیق پیشاینه یاک دوره اااریخی خااص و نکتاه دوم
زمانی که یک گفتما در یک جغرافیای خااص فعاال مایشاود و باه خاود نظام
میگیرد.
بررسی های ااریخی قائل به یک سایر اکاوینی ساهمرحلاهای بارای گفتماا
مقاومت اسالمی است .در این خ سیر اکوینی ساه ماوج اصالی شناساایی شاده
است؛ موج اول که درواقع با اولد اصالحگرانی چو سید جمالالادین اسادآبادی،
اقبال الهوری و عبدالرحمن کواکبی آیاز شده ،همزما با آیاز رکود امد اسالمی
و خروج یر

از قرو وسطی است .مبارزات در این مرحله منحصر باه اقادامات

فردی و جییرهای است .در موج دوم که یالب کشورهای اسالمی در یر

آسایا و

خاورمیانه را دربرمیگیرد ،اسالم سیاسی جایگیین اسالم فردی مایشاود و اقابال
بین گفتما اسالم سیاسی و یربی ،رنگ و بوی قهرآمیی به خاود مایگیارد .ظهاور
رژیم اشغالگر صهیونیستی ،ظهور استعمار نو ،افول ناسیونالیسم عر  ،هژمو شد
سبک زندگی یربی در کشورهای اسالمی و باالخره پیروزی انقال

اسالمی ایارا
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از ویژگیها و رخدادهای مهم این موج اسات .در ایان مرحلاه ،گفتماا مقاومات
اسالمی سعی میکند ازطریق مبارزه با حکومتهای ییرمردمی و رژیامهاای پیارو
زمینه هژمو شد خود را فراهم کند .در موج سوم که مشارکت و جهاد ناام

یر

گرفته ،انقال

اسالمی ایرا در اولاد و احارک سیاسای بسایاری از جنابشهاای

اسالمی سیاسی اعم از شیعه یاا سانی ایفاای نقاش کارده و جنابشهاای اساالمی
احتاأثیر انقال

اسالمی ایرا مفاهیمی چو جهاد ،شهادت و ایثاار را باهعناوا

اصول اساسی مبارزه و باهعناوا اکلیا

شارعی پذیرفتناد (نااظمی اردکاانی &

خالدیا  ,1813 ,ص .)36-31 .بنابراین گفتما محور مقاومت اساالمی در احلیال
زمانی و مکانی دربرگیرنده نظام معنایی احولیافتهای اسات کاه طیا

وسایعی از

اقدامات فردی اا اقدامات سازما یافته بینالمللی را در زما ها و مکا های مختل
دربرمیگیرد.
.5-5-0مفهومقدرتدرگفتمانمحورمقاومتاسالمی 

برای درک مفهوم قادرت در گفتماا محاور مقاومات اساالمی بایاد باه شاناخت
مؤلفههای زبا سیاسی مقاومت پرداخت .زبا سیاسی مقاومت اسالمی دربرگیرنده
مجموعه ارز های دینی و نمادهای فرهنگی است که در اولید قدرت در گفتماا
محور مقاومت اسالمی ایفای نقش میکنند .براساس آیه  111سوره بقاره «ا القاوه
جمیعاً» خداوند منشأ امام قدرتهاست و هار قادرای باا مشایت الهای شاکل
میگیرد .بنابراین اأکید بر بعد الهی مفهوم قدرت ،فصل مشترک نظریه اندیشمندا ،
فقها و فالسفه اسالمی در ابیین مفهوم قدرت است .برخالف آنچه در جها یار
وجود دارد و سیاست رسالتی جی حفاظ قادرت نادارد ،اساالم قادرت را امانات
میداند و صاحب قدرت را امانتدار ،وظیفه قدرامدار آ است کاه امانات را ملاک
خود نداند و در نگهداری آ کماال دقات را داشاته باشاد (حقیقات ,1833 ,ص.
 .)613کاربست قدرت در اندیشه اسالمی وظیفهگرا و متصل است .به ایان مفهاوم
که اال

برای کسب و اعمال قدرت اوجیه و ارز

ذاای ندارد ،بلکاه درراساتای

وظیفه مسلمانا برای برپایی حکومت اسالمی و انجام اهداف الهی است (صاالحی

& مشتاقی ,1816 ,ص .)188 .رهبرا انقال

اسالمی ایارا کاه درواقاع رهباری
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محور مقاومت اسالمی را نیی از ابتدای شکلگیاری برعهاده داشاتهاناد ،دیادگاهی
خدامحورانه و اقلیلگرایانه نسبت به مفهوم قدرت دارند .امامخمینی (ره) بهعناوا
ائوریسااین اسااالم انقالباای معتقدنااد« :قاادرت خااود

کمااال اساات و خاادای

ابارکواعالی قادر است» (امام خمینی ,1831 ,ص،111 .ج .)18مقام معظم رهباری
نیی در ااری 1836/1/11در دیدار با کارگیارا نظام فرمودند« :قدرت و ثروت مثل
بقیااه مواهااب زناادگی زیناات زناادگی اساات» (امااام خامنااه ای مدظلااه العااالی).
ائوریسینهای گفتما محور مقاومت اسالمی ،قدرت ملتها را مهاماارین عنصار
قدرت مقاومت اسالمی عنوا کرده و بر ااحاد ملال مسالما جهاا بارای احقاق
آرما های بیر

اسالمی ازجمله آزادی قدس شری  ،ناابودی اسارائیل یاصاب و

رهایی مظلومین عالم اأکید کرده اند .امامخمینی (ره) دراین خصاوص مایفرمایناد:
«(مسئولین) این کشاور را بارای دفااع از ارز هاای اساالم ناا

و محارومین و

مستضعفین جها در آمادگی کامل نگه دارند و مبادا اوجاه باه برناماههاای دیگار
موجب یفلت از این امر حیاای گاردد کاه مطمئنا ًا یفلات از اقویات بنیاه دفااعی
کشور ،طمع اهاجم و اجاوز بیگانگا و نهایتاً احمیل جناگهاا و اوطئاههاا را باه
دنبال میآورد» (امام خمینی ,1831 ,ص،813 .ج.)61
با دقت در این بیا حضرت امام (ره) روشان مایشاود کاه نگااه ایشاا باه
قدرت ،نگاهی فرامرزی و فراملی است و ایشا اقویت قوای مسلحه را ناه صارفاً
برای صیانت از ایارا اساالمی بلکاه بارای دفااع از ارز هاای کیاا اساالمی و
مستضعفین عالم میخواهند.
.6-5-0مفهومغیریتدرگفتمانمحورمقاومتاسالمی(تحلیلفضایتخاصمی) 

نخستین قدم در بهکارگیری احلیل گفتمانی الکال و موفه ،شناسایی فضای اخاصام
و ییریتسازی بین گفتما های مختل

است (بهروز لک غ ,1831 , .ص.)61 .

گفتما ها در فضای اخاصم و ییریتسازی است که به اثبات هویت خاویش
و نفی هویت گفتما های رقیب و متخاصم میپردازند .در گفتما محاور مقاومات
اسالمی که هما گفتما اسالم سیاسی  -انقالبی است با دو نوع فضای اخاصامی
درو گفتمانی و برو گفتمانی مواجهیم .منظور از فضای اخاصامی درو گفتماانی
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مقابله یا رقابت با گفتما هایی است که با سبقه اساالمی و ماذهبی شاکلگرفتاه و
کلیت یا بخشی از جها اسالم را احتاأثیر افکار ،اندیشهها و رفتار خاویش قارار
دادهاند که از آ جمله میاوا از گفتما های اسالمی سلفی و اسالم ساکوالر ناام
برد .منظور از فضای اخاصمی برو گفتمانی مقابله با گفتما یربی  -صهیونیساتی
است که درصدد هژمو ساختن افکر لیبرال دموکراسای و سارمایهداری یربای در
سراسر جها است.
درونگفتمانی 

.4-6-5-0فضایتخاصمی

گفتما اسالم سلفی بهعنوا اولین ییرگفتمانی در فضای اخاصامی درو گفتماانی
مقاومت اسالمی ،به رد مدرنیتاه و سکوالریسام مایپاردازد و هاممسالکا فاساد
خویش را آلت دست کافرا مینامد و اشکال دموکراایک و سکوالر دولات را کاه
اوس یربیها به کار گرفته شدهاند ،مردود دانسته و بر حاکمیت انحصاری قاوانین
الهی بهعنوا انها شکل مشاروع حکومات اأکیاد کارده و حاکمیات دولاتهاا را
نمیپذیرد (کرم زادی ,1811 ,ص .)111 .این گفتما سیاسی  -مذهبی کاه ریشاه
در قرو اولیه اسالم دارد ،در طول ااری در اشکال مختل

ظاهر گردیده که از آ

جمله می اوا به جریاا اکفیاری وهابیات ،جریاا اخاوانی ،جریاا اکفیاری -
جهادی ،جریا القاعاده ،جریاا طالباا و بااالخره جریاا داعاش اشااره نماود.
نصگرایی و مخالفت باا دخالات عقال در فرایناد فهام دیان ،باهعناوا یکای از
ویژگی های اصلی این گفتما شمرده میشود .همین نصگرایی است که آنا را به
قرائت ظااهری کناونیشاا از اوحیاد و ساایر باورهاای اساالمی رساانده اسات
(هوشاانگی & پاااکتچی ,1811 ,ص .)111 .بنااابراین در گفتمااا اسااالم ساالفی،

اسالمیکرد جامعه اصل است و مفاهیم مدرنی همچو دموکراسی ،سکوالریسام،
حقوق بشر ،حضور ز در عرصه عمومی ،مشارکت سیاسی مردم و ...کاه هماه از

مشخصه های مدرنیسم است ،جایی ندارد (علای حساینی & عربیاا  ,1811 ,ص.
 .)3چنین گفتمانی بهخاطر اعتقاد به حقانیت مطلق خود ،فضاایی بارای پرساش و
نقد باقی نمیگذارد و چو دیگرا را مطلقاً باطال دانساته و راه بارو رفات را در
جهاد میبیند ،امکا گفتگوی سیاسی و اجتماعی و مردمساالری را منتفی دانساته و
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خود را در جامعه اکصدایی میبیند (هوشانگی & پااکتچی ,1811 ,ص.

 .)663گفتما سلفی وجه ایجابی ندارد و بیشتر یک افکر سلبی بهحسا

میآید.

گفتما اسالم سکوالر که درواقع ازسوی مسلمانا میانهرو و ییرانقالبی دنبال
می شود ،به شدت احتاأثیر و حمایت لیبرال دموکراسی یربی است .ایان گفتماا
که با دال هایی چو نوگرایی و اجدد؛ جدایی دین از سیاسات؛ و اجتهااد اساهیلی
مفصل بندی شده است ،درصدد ایجاد همرنگی باین مباانی اساالمی و ارز هاای
لیبرالیستی است (علی حسینی & عربیا  ,1811 ,ص .)3 .اردویا باهعناوا یاک
دولتمرد سکوالر دینی معتقد است :اساالم نمایاواناد مرجعای بارای برناماههاای
سیاسی باشد ،بلکه اسالم انها در سطح شخصی و فردی میاواناد باه یاک مرجاع
ابدیل شود ،بنابراین ،این اصول دموکراسی و قاانو اساسای اسات کاه مایاواناد

به عنوا یک مرجع موردپاذیر  ،واقاع شاود (اماام جمعاه زاده ,رهبرقاهای& ,

مرناادی ,1816 ,ص .)11 .گفتمااا اسااالم سااکوالر برمبنااای مصاالحتاندیشاای،
منفعتطلبی و سازشکاری شکل گرفته و فق ظااهری از اساالم را مادنظر دارد و
نهانها خطری برای یر

حرکت میکند و لیبارال

ندارد بلکه درراستای منافع یر

دموکراسی برای اینکه بتواند الهام بخشی کرده و از فروپاشی گفتمانی خود ممانعت
کند ،گفتما سکوالر دینی ارکیه را بهعنوا الگوی یک کشور مسلما دموکراایاک
و سکوالر که متحد استرااژیک اسرائیل ،امریکا و یر

معرفی میکند (علی حسینی & عربیا  ,1811 ,ص.)6 .

است ،به ملتهاای منطقاه

جدول  .0مبانی معرفتشناسی ،هستیشناسی و انسانشناسی فضای تخاصمی درونگفتمانی
شاخص

گفتمان محور مقاومت اسالمی
(اسالم سیاسی  -انقالبی)

گفتمان اسالم سکوالر

گفتمان اسالم سلفی

مبانی معرفزشناسی

عل  -نل  -نص  -وحی -
شهود  -فطرت

عل  -نسبیز  -انتلاد -
شکاکیز ،مصلجزاندیشی

نل گرایی  -مطلقانگاری و
جزمیز  -امکای صرف س قول و
فع سلف صالح

مبانی هستیشناسی

موحید

رجستسسازی دنیا درملا
ما عدالطبیعس و غیب

روایز انجصارگرایانس از موحید

مبانی انسانشناسی

انسان کام

انسان حسا گر

روایز انجصارگرایانس از مکلیف
انسان در را ر خدا و خلق خدا و
طبیعز
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هما گونه که مشاهده میشود ،جیماندیشی گفتماا اساالم سالفی و نفایانگااری
گفتما اسالم سکوالر ،راه اعالی و افوق اسالم را ساد کارده و جایگااه اساالم در
هدایت و راهبری بشریت را مورداردید قرار داده است .ایان در حاالی اسات کاه
گفتما مبتنی بر مقاومت با ارائه مدل مردمسااالر دینای ،زمیناه اعامال عیامنداناه
ملت های مسلما با دیگر ملل جها را فراهم ساخته و با رعایت قاعده نفی سبیل،
زمینه هرگونه سلطه ییرمسلمانا بر امت اسالمی را سد کرده و گروههای مختلا
اسالمی در چارچو

گفتما محاور مقاومات اساالمی درصادد آ هساتند ااا از

حاشیه بهسوی مرکی ،اغییر مکا دهند .باهعباارتدیگار ،مقاوماتگرایای اساالمی
مبنای حرکت به سوی اغییر وهع موجود را فراهم ساخته و این امر بهمعنای اال
برای بازسازی هویت ازدسترفته است؛ روندی که فقا ازطریاق مقاوماتگرایای
حاصل میشود (قیلسفلی & فرخی ,1816 ,ص.)111 .

برونگفتمانی
.2-6-5-0فضایتخاصمی 

هما گونه که گفته شد در فضای اخاصمی برو گفتمانی ،محور مقاومت اسالمی با
دو نوع ییریت مواجه است؛ نخست ییریت مبتنی بر افکرات لیبرال  -دموکراسای
که آمریکا آ را رهبری و هدایت میکناد و دوم ییریات مبتنای بار اندیشاههاای
عبری و صهیونیستی که اوس اسرائیل در منطقه دنبال میشود .درمجموع میااوا
صورتبندی گفتمانی لیبرال دموکراسی را بر مفاهیمی همچو فردگرایای افراطای،
آزادی به معنای عدموجود محدودیت اجباری در رسید به هدف ،انسا محوری و
حاکمیت سرمایه دانست( .رهایی جعفری ,آقا حساینی & ,علای حساینی,1811 ,

ص .)18 .اگرچااه ممکاان اساات لیباارال  -دموکراساای بااا اسااتفاده از امکانااات و
اوانمندی های اقتصادی و سیاسی بتواند خود را جها شامول ساازد؛ اماا در درو
این افکر ،ناوعی ناابرابری وجاود دارد کاه بارای بایشاار جواماع و فرهناگهاا
ییرقابل احمل جلوه می کند؛ بنابراین هم به لحااظ نظاری و هام ازنظار اجربای و
عینی ،اعمیم لیبرال دموکراسی به جوامع دیگر با مقاومتهایی روبهرو خواهد شاد
که اشدید گرایشهای قومی و ارویج نظریه منطقهگرایی و شکلگیری جنبشهاای
مذهبی ،فق بخشی از واکنشها و مقاومتها دربرابر جهانیشد لیبرال دموکراسی
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است .افیو بر این ،آ گونه که جیمی روزنا 1بهدرساتی اباراز مایدارد دموکراسای
لیبرال که برمبنای حاکمیت ملی وستفالیایی استوار شاده و در چاارچو
ملی یر

مرزهاای

بارور شده است؛ زمانی که به اسری برو مارزی روی مایآورد ،دچاار

بحرا می گردد (سجادی ,1838 ,ص .)186 .بناابراین گفتماا لیبارال دموکراسای
همواره نگاهش جهانیسازی است اا جهانیشد  ،همین موهاوع موجاب اقویات
ح

براریجویی و افوقطلبی در آ شده و در پیگیاری برناماههاای جهاانی باا

بحرا جدی مواجه شده است.
مسیحیت صهیونیستی بهعنوا دومین ییر در فضای اخاصمی بارو گفتماانی
به مقابله با افکار هدیهود میپردازد و در آموز

مسیحیت بر ریشههاای یهاودی

دین مسیح ااکید میکند و مسیحی واقعی را دوست جدی اسرائیل یاصب میدانند
و برای مهاجرت یهودیا به فلسطین بسیار میکوشاند (مظفاری ,1831 ,ص.)18 .
.مسیحیت صهیونیستی معتقد باه بازگشات مجادد یهودیاا باه سارزمین موعاود،
برگییدگی قوم یهود ،اأدیب و رستگاری یهودیا در سالهای آوارگی ،ابدیباود
مالکیت اسرائیل برای یهود و ...میباشند (مظفری ,1831 ,ص .)11 .باههمایندلیال
حضور اسارائیل در منطقاه و حمایات هماهجانباه یار

از ایان کشاور یکای از

سرچشمههای مقاومت علیه سلطهطلبی آمریکا درمیا مسلمانا منطقه بوده اسات.
(سیونک یو & فرجی سبکبار)1833 ,

برجستهسازیوحاشیهرانیدرگفتمانمحورمقاومتاسالمی 

.1-5-0مفهوم

برجستهسازی و حاشیهرانی سازوکاری است کاه باهواساطه آ گفتماا هاا ساعی
میکنند نقاط قوت خود را برجسته سازند و نقاط هع

خود را به حاشیه رانده و

پنها کنند و برعک  ،نقاط قوت دیگری یا دشامن را باه حاشایه برانناد و نقااط
هع

آ را برجسته سازند؛ بنابراین ،برجستهسازی و حاشیهرانی سازوکاری برای

حفظ و استمرار قدرت است که گفتما هاا از آ بارای اقویات خاود و اضاعی
دیگری و بهعبارتدیگر اداوم هژمونی خاود بهاره مایگیرناد (عار

عاامری &

1. James N. Rosenau
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جوادی ارجمند ,11 ,ص.)66 .عدالتمحوری ،مباارزه باا صهیونیسام ،حمایات از
آرما فلسطین ،حمایات از محارومین جهاا  ،ماردمسااالری دینای و  ...ازجملاه
مفاهیمی هستند که در گفتما محور مقاومت اسالمی برجسته شده و با بهرهگیاری
درمقابل مفاهیم گفتمانی گفتما های مخال

از ظرفیتهای اعالیبخش اسالم نا

و رقیب قرار گرفتهاند .از سوی دیگر مفااهیمی چاو بایعادالتی ،سالطهجاویی،
مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی ،افکر دولت یهاود ،افکار سالفی اکفیاری،
افکر ساز

با آمریکا و صهیونیسام ،افکار پایاا اااری  ،اندیشاه برااری ناژادی

و...ازجمله مفاهیمی هستند که در گفتما محور مقاومت اساالمی در حاشایه قارار
گرفتهاند.
تفاوتوهمارزیدرگفتمانمحورمقاومتاسالمی 

.8-5-0مفهوم

در احلیل دو منطق افاوت و همارزی ،گفتما محور مقاومات اساالمی در ااال
است اا افاوت های موجود قومی ،زبانی ،نژادی و جغرافیایی بین اعضا را کمرناگ
جلوه داده و با اأکید بر اشتراکات اعتقادی ،محور مقاومت اسالمی را یاکدسات و
همارز معرفی کند .علیریم اال

ائتالف عبری  -آمریکایی برای بالکانییهکارد و

ایجاد هرج ومرج ساختاری در منطقه ،محور مقاومت اساالمی در ااال

اسات باا

شاخصکرد آرما مشترک (آزادی قدس شری ) و دشمن مشاترک (صهیونیسام
بین الملل) زمینه وحادت و همادلی آحااد مسالمانا منطقاه را فاراهم کناد .ایان
استرااژی در بیانات مقام معظم رهبری بهخوبی مشهود است .مقاام معظام رهباری
در ااری  1813/6/6در دیدار با طال

درخصوص هرورت برجستهساختن نقااط

اشتراک بین مسلمین و دوریجستن از زمینههای افرقه فرمودند :ماا باه فرقاههاای
عالم اسالم نمیگوییم از عقاید مخصوص فرقه خود دست بکشاید و عقایاد فرقاه
دیگر را قبول کنید؛ اما به همه مسلمین میگوییم در میا ما موارد مشترک ،بیشتر و
مهمار و اساسی ار از موارد اختالف است .دشمنا ماا روی ماوارد اخاتالف اکیاه
میکنند؛ ما برعک

باید مواهع مشترک را اقویت کنایم و نگاذاریم دشامن بهاناه

بهدستآورد و با افرق ما ،نقطه فشار روی پیکر امات اساالمی را پیادا کناد (اماام
خامنه ای مدظله العالی) .معظمله در ااری 1816/1 /6درخصوص نگاه فراقاومی و
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فرامذهبی جمهوری اسالمی ایرا در حمایت از جنبشهای اساالمی در دیادار باا
شرکتکنندگا در کنگره جهانی جریا های افراطی و اکفیاری از دیادگاه علماای
اسالم فرمودند« :ما اسیر محدودیت های مذهبی نشدیم؛ ما نگفتیم این شیعه اسات،
این سنّی است  ...ما اوانستیم مشت برادرا فلساطینیماا را در یایّه و در منااطق
دیگر اقویت کنیم و ا شاءا ادامه خواهیم داد» (اماام خامناه ای مدظلاه العاالی)؛
بنابراین اأکید بر اشتراکات اعتقادی و پذیر

جمهاوری اساالمی ایارا باهعناوا

مرکی محور مقاومت اسالمی ازجمله عناصر همارزی و باه حاشایه راناد مساائل
جغرافیایی ،قاومی ،فرقاهای و ناژادی ازجملاه عناصار افااوت در گفتماا محاور
مقاومت اسالمی بهحسا

میآیند.

در جمعبندی و اجییهواحلیل مباحث عنوا شده میااوا اذعاا داشات کاه
گفتما محور مقاومت اسالمی باا برخاورداری از شااخصهاایی چاو موقعیات
منحصربهفرد ژئوپلیتیکی و اقتصاادی ،ااوا بااالی بسایج افکاارعمومی در جهاا
اسالم ،بهرهگیری مناسب از شاخصهای همگرایای درو گفتماانی ،الهاامگیاری از
مبانی فکری انقال

اسالمی ایرا  ،اوانایی در برجستهسازی هع های سااختاری

و راهبردی گفتما های رقیب ،از قابلیتهای الزم باهمنظاور ابادیلشاد باه یاک
گفتما یالب در منطقه خاورمیانه و حتی جها اسالم برخوردار است.
جهگیری
نتی 
گفتما محور مقاومت اسالمی که ریشه در گفتما انقال

اساالمی ایارا دارد باا

مفصل بندی مفاهیم خویش که برگرفته از مباانی اعتقاادی و ایماانی اسات ،زمیناه
هژمو ساختن خویش در بین گفتما های مخال

و رقیب را فراهم سااخته اسات.

در احلیل بسترهای هژمونیکشد گفتما محور مقاومت اسالمی باه ماوارد ذیال
میاوا اشاره کرد:
 -1بااوجه به اینکه اسالم سلفی بااکیاه بار ظاواهر قارآ و سانت ،هرگوناه
گرایش های عقلای ،فلسافی و کالمای را در حاوزه دیانات برنمایااباد و مادعی
انحصاری اسالمگرایی است و با اکفیر سایر گروههاای اساالمی و ییراساالمی باه

اعمال خشونتآمیی میپردازد (رهاایی جعفاری ,آقاا حساینی & ,علای حساینی,
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 ,1811ص)13 .؛ لذا مفاهیم گفتمانی آ نمیاواناد ماورد اقباال جواماع جهاانی و
حتی مسلمانا جها قرار گیرد کمااینکه سلفیها باا ایجااد مرزبنادیهاای کااذ
اعتقادی زمینه هرگونه اعامل با جوامع ییر همکیش را سد کرده و با برداشاتهاای
سطحی از احکام اسالمی ،بشریت را به مبارزهای بیاساس فراخواندهاناد .درمقابال
گفتمااا محااور مقاوماات اسااالمی بااا برخااورداری از اصااول پاایشگفتااه ازجملااه
اوحیدمحوری ،معاداندیشی ،عدالتخاواهی و ...بشاریت را باه معنویاتگرایای و
اخالق فراخوانده و با درک عمیق از اصول اسالم زمینه اعامال باا جهاا را فاراهم
ساخته است.
 -6اسالم سکوالر با نگاه نفیانگاراناه نسابت باه جایگااه دیان در جامعاه و
کوبید بر طبل جدایی دیان از سیاسات و پیاروی از لیبارال دموکراسای یربای و
همکاری با آمریکا و اسرائیل در موقعیتی انفعالی دربرابر سایر گفتما ها قرار گرفته
و از استقالل کافی برای هژمو ساختن مفاهیم گفتمانی خویش برخاوردار نیسات،
این در حالی است که گفتما محور مقاومت اساالمی باا طارح اساالم سیاسای و
اسالم انقالبی و اأکید بر رفع سلطه آمریکا و صهیونیسم و طرح شاعار حمایات از
مظلومین عاالم باه عناوا یاک گفتماا فعاال مساتقل مطارح شاده و مورداقباال
افکارعمومی جهانی قرار گرفته است.
 -8گفتما لیبرال دموکراسی یربی در درو خود دارای اضادهایی اسات کاه
آ را با چالشهای جدی در عصر جهاانیشاد مواجاه کارده اسات  ...درمقابال
گفتما محور مقاومت اسالمی احتاأثیر مبانی فکری انقال

اسالمی ایرا با ارائه

مدل مردمساالری دینی پاس گوی بسیاری از چالشهای موجود در گفتما لیبارال
دموکراسی یربی است؛ بنابراین نظام حکومتی مبتنی بر مردمساالری دینی با داشتن
ویژگاایهااایی چااو مشااروعیت الهاای و مقبولیاات مردماای ،عاادالتمحااوری،
خدمتمداری مصلحتاندیش و آزادی در چارچو

شرع (ولای زاده ,1816 ,ص.

 ،)16زمینه هژمو شد درمقابل گفتما لیبرال دموکراسی یربی در عصر حاهار را
دارد.
 -6گفتما مسیحیت صهیونیستی نیی بنا به دالیل عقلی و منطقی و باه لحااظ
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ااریخی ازجمله نگااه نژادپرساتانه نسابت باه ساایر انساا هاا و منطاق اجااوز و
اشغالگری و برداشت های انحرافی درخصوص رساالت خاویش در ارسایم آیناده
جها از قابلیتهای الزم جهت هژمو شد برخوردار نیست .این در حاالی اسات
کااه گفتمااا محااور مقاوماات اسااالمی بااا برخااورداری از ویژگاایهااای فرهنگاای
منحصربه فرد ازجمله اوحیدمحوری ،عدالت ،استکبارستییی ،دفاع از مظلومین عالم
و...از ظرفیت هاای الزم جهات هژماو شاد و اشاکیل انترناسیونالیسام اساالمی
برخوردار است.
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مترجم) اهرا  :مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
قاسمی ،بهیاد ( .)1811اأثیرات انقال اساالمی بار احاوالت جغرافیاای سیاسای محاور
مقاومت در مقابل یر  .پانزده ترداد ،شماره  ،11ص.131-168 .
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قیلسفلی ،محمداقی و فرخی،سمیه ( .)1816پارادایم مقاومت و بیداری اساالمی در پرااو
احوالت شمال آفریقا و خاورمیانه .مجله جامعهشااسلی سیاسلی جهاا اساالم،
شماره  ،6ص.111-181 .
کاستلی ،مانوئل ( ،)1831لصر اطاللات :اقتصاد ،جامعه و فرهاگ (جامعله شلرکهای).
(احدعلی قلیا و افشین خاکباز ،مترجم) اهرا  :طرح نو.
کرمزادی ،مسلم ( ،)1811سلفیگری جهادی  -اکفیری و آینده ثباات سیاسای در منطقاه
خاورمیانه .مجله پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،شماره  ،13ص.166-118 .
کریمی ،ابوالفضل ( ،)1811نقش جمهوری اسالمی ایرا در هویاتبخشای باه مجموعاه
امنیتی محور مقاومت اسالمی .مجله پژوهش ملل ،شماره  6ص.16-1 .
کسرایی ،محمدساالر و پوز شیرازی،علی ( ،)1833نظریه گفتماا الکاال و موفاه ابایار
کارآمدی در فهم و ابیین پدیدههای سیاسی ،فصلنامه سیاسات ،مجلله دانشلکده
حق ق و لل م سیاسی دانشگاه تهران ،شماره  ،8ص.811-881 .
مظفری ،آیت ( ،)1831مسیحیت صهیونیستی و آینده جها  .حص ن ،شماره  ،16ص.16-16 .
مقدمی ،محمداقی ( .)1811نظریه احلیل گفتما الکال و موفه و نقاد آ  .مجلاه معرفات
فرهنگی ،اجتماعی ( ،)61ص.166-11 .
میرحیدر ،دره ( ،)1831مفاهیم بایادی در جغرافیای سیاسی ،چاپ اول .اهارا  :ساازما
جغرافیایی نیروهای مسلح.
ناظمیاردکانی ،مهدی و خالدیا ،صفرعلی ( .)1813مؤلفه های فرهنگی گفتماا مقاومات
اسالمی در جها اسالم .مجله مطالعات جهان اسالم ،شماره  ،61ص.31-11 .
ولیزاده ،ابوالقاسم ( ،)1816مقایسه مبانی و شاخصهای ماردمسااالری دینای باا لیبارال
دموکراسی .کافرانس ملی آیادهپژوهی ،للل مانسلانی و ت سلعه .شایراز :مرکای
اوسعه آموز های نوین ایرا  .بازیابی از 616181https://civilica.com/doc/
هالیدی ،فرد ( ،)1813مفاهیم گوناگو انترناسیونالیسام .اطالللات سیاسلی ،اقتصلادی،
شماره  ،68ص.11-1 .
هوشانگی ،حساین و پاکتچی،احماد ( ،)1811بنیاادگرایی و سالفیه :بازشناسای طیفای از
جریا های دینی ،چاپ اول اهرا :دانشگاه امام صادق (ع)
Arslan، Muhterem Naz. (2015). From “Axis of Resistance” to “Shia
Crescent?”: Examining the Islamic Republic of IRAN’S Transnational

Foreign Policy from 1979 until 2015. Istanbuls: Şehir University.
Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.12424/2033833
Elhusseini، f. (2016). Soft Power in the Middle East: The Invisible Skirmish. EInternational Relations، 5. Retrieved from www.e-ir.info-.

Yilmaz، N.، Duran، B. (2013). Islam، Models and the Middle East: The New
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International Affairs، 18(4)، pp. 139-170.
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Abstract
Access to a favorable environment is one of the goals of Iran's 1404 Vision
Policy. What is meant by a favorable environment and how can the country
move towards it? The purpose of this article is to provide a model for monitoring
the environment of Iran and 25 countries subject to the document and
monitoring their status in three periods: 2006, 2011 and 2016. First, the final
model is extracted from the theoretical foundations and background based on the
opinion of experts using a focused group interview, questionnaire, Delphi,
coefficient of variation and average relative weight in the form of 7 indicators
and 17 variables. Then, a composite index was created by using the TOPSIS
technique. Finally, the state and performance of the environment of Iran and the
countries subject to the document in general and in seven dimensions have been
studied. The results show the inappropriate performance and environmental
trend of Iran and countries in the region. However, in 2016, Iran was ranked
seventh in the region and higher than its regional rivals (except Turkey). On the
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other hand, the intensity of the decline in the index in Iran was 1.02, higher than
the average and the main countries (except Saudi Arabia and Egypt). Iran's
performance in four indicators, namely drinking water and sanitation;
biodiversity, habitats, forests and pastures; climate and energy; and water
resources, were worse than the important countries in the region. in two
indicators, namely "Settlements" and "Agriculture", Iran performed better and
the air quality indicator didn’t have sufficient data to evaluate. Finally, with
reference to critical areas, policy priorities are suggested.
Keywords: favorable environment, Iran's 1404 Vision Policy, Environmental
monitoring, the composite index
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چکیده
برخورداری از محیطزیست مطلوب یکی از آرمانهای سند چشمانداز  4141است .منظور
از محیطزیست مطلوب چیست و چگونه میتوان از حرکت کشور در راستای ای ن آرم ان
اطمینان یافت؟ هدف این مقاله ارائه مدلی برای پایش مح یطزیس ت ای ران و  52کش ور
موضوع سند و پایش وضعیت آنها در سه مقطع 4834 ،4832و  4832است .ابت دا م د
استخراجی از مبانی نظری و پیشینه براساس نظر خبرگان با استفاده از مصاحبه گروه ی
متمرکز ،پرسشنامه ،دلفی ،ضریب تغییرات و میانگین وزن نسبی در قال ب  7ش اخ

و

 47متغیر ،نهایی و با تکنیک تاپسیس و بر اساس دادههای ملی و بینالملل ی تب دیل ب ه
شاخ

ترکیبی شده است .سپس وضعیت و عملک رد مح یطزیس ت ای ران و کش ورهای

موضوع سند به طور کلی و در ابعاد هفتگانه بررسی شده است .نتایج ،نشاندهنده عملکرد
و روند نامناسب زیستمحیطی ایران و کشورهای منطقه است .بااینح ا ای ران در س ا
 4832در رتبه هفتم منطقه و باالتر از رقبای منطقهای خ ود (بج ز ترکی ه) ق رار دارد .از
طرف دیگر شدت کاهش شاخ

در ایران با ن ر  4045بیش تر از متوس ط و کش ورهای

اصلی (بجز عربستان و مصر) بوده اس ت .عملک رد ای ران در چه ار ش اخ

 .1ایع یعم ملا ع ،دسترسعم تاد تجعز م
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسز.

آب ش رب و

عوتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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بهداشت؛ تنوع زیستی ،زیستگاهها و جنگلها و مراتع؛ اقلیم و انرژی؛ و منابع آبی ،نس بت
به کشورهای مهم منطقه بدتر ،در دو شاخ
شاخ

«س کونتگاهه ا» و «کش اورزی» بهت ر و در

کیفیت هوا ،فاقد دادههای کافی برای ارزیابی است .در پایان با اشاره به حوزههای

بحرانی ،اولویتهای سیاستگذاری پیشنهاد شده است.

واژههای کلیدی :مقتضیات زمانی و مکانی ،حکم حکومتی ،حکم حکومتی ثاب ت ،حک م
حکومتی متغیر
تاریخ دریافت11/14/10 :

تاریخ بازبینی11/16/12 :

تاریخ پذیرش11/16/01 :

فصلنامه راهبرد ،دوره  ،01شماره  ،99تابستان  ،0411صص 062-000

مقدمه
در بند چهارم سند چشمانداز  1141ایران  ،برخورداری از محیط زیسی

ملویو

به عنوان یکی از خصوصطات جامعه در افق چشمانداز بطان شده اس  .در میاده 04
قانون اساسی نطز حفاظ

محط زیس

که نسل امروز و نسلهای بعید بایید در آن

حطات رو به رشدی داشته باشند ،وظطفه عمومی توقی شده اس
اقتصادی و غطر آن که با آلودگی محط زیس

یا تخریب غطرقابلجبیران آن همیراه

اس  ،ممنوع شدهاند .اما منظور از محیط زیسی
عموکرد کشور درجه

تحقق محط زیس

ملوو

ملویو

چطسی آ آییا تیاکنون

بوده اس آ وضعط

مقایسه با  50کشور مذکور در سند چشمانداز و عموکرد کیدامیی
محط زیس

بهتر و کدام بخ

برای پای

و سپس وضعط

کشور در

از بخی هیای

بدتر بوده اس آ و چه باید کردآ

هدف این مقاله انعکاس نتایج ملالعهای اس
محط زیس

و لذا فعالط هیای

که در درجه اول میدل سیادهای

کشور و کشورهای موضوع سند چشمانداز ارائه مییدهید

محط زیس

ایران را در مقایسه با کشورهای موضوع سند در سه

مقلع  1834 ،1830و  1830ترسطم میکند.
مدل استخراجشده از مبانی نظری  ،بر اساس نظر خبرگان در قالیب 11متغطیر
و 1شاخص در دو حوزه سالم زیس محطلی و بهرهوری پایدار از منابع طبطعیی،
نهایی شده و با استفاده از تکنط

تاپسطس و براساس دادههای مویی و بیطنالموویی

شاخص ترکطبی ساخته شده و وضیعط

محیط زیسی

هفتگانه در مقاطع مذکور ارائه شده اس .

کشیورها در کیل و ابعیاد
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 .0بیان مسئله
تدوین چشمانداز به مفهوم ترسطم تصویر ملوو
ادبطات برنامهریزی و مدیری

آینیده ،از چنید دهیه پیط

وارد

کشورها شده اس  ،کشورها یا منیاطقی از آنهیا ،بنیا

بر دالیل متفاوت ،اقدام به ترسیطم وضیعط

آینیده خیود در موقعطی

جغرافطیایی

خاص یا در زمطنه موضوعی خاص میکنند .تدوین سند چشمانیداز  1141کشیور،
دوره زمانی نزدی

در ی

به ی سال ه تهطه شیده و بیا ابیاله بیه سیران سیه قیوه

مقررشد از ابتدای سال  1831مقارن با آغاز برنامه چهارم و طی سیه برنامیه0سیاله

توسعه بعدی ،مبنای جه گطرهای کالن کشیور قیرار گطیرد (رضیایی مطرقائید &
دهکردی مبطنی ,1830 ,ص.)13-11 .
بهرهمند از محط زیس

ملوو

بهعنوان یکی از آرمانهای سیند چشیمانیداز
مفهیومی آرمیانهیای سیند

کشور در سال  1141تعطیطن شیده اسی  .امیا ماهطی

چشم انداز و دربرگطری حوزههای فراتر از برنامههای توسیعه پینجسیاله و سیاالنه،
برای پای  ،نطاز به شاخصسازیهای جدیدی داشته که با رصد نظیاممنید ،مطیزان
پطشرف

و انحراف از آن احصا و تدابطر الزم ازطریق دستگاههای سطاسی گیذار و

مجری اتخاذ شود .اصوالً «شما نمیتوانطد آنچه را اندازه نمیگطرید ،مدیری
ضییرورت پییای

محییط زیسی  ،از اختالفییات عمطیق بییطن سطاسی گییذاران

درخصوص بهترین راهحلها و همچنطن از عدماطمطنیان درمیورد ماهطی
مشکالت زیس محطلی ناشی میشود .اندازهگطری خو
عطنط

وضعط

و عوی

محیط زیسی ،

را در بحی هیای مربیو بیه سطاسی هیای زیسی محطلیی وارد کیرده و

اختالفنظر درمورد دامنه و جدیبودن مشکالت را کاه
افزای

کنطد».

و توجه به راهحلهیا را

میدهد.
درزمطنییه پییای

محییط زیسیی

ملوییو  ،تمییامی ملالعییات بییا اسییتناد بییه

ت شاخصهای بطنالمووی بوده یا منحصیر بیه چنید گیزارص تخصصیی سیازمان
محط زیس

کشور اس  .اینکه محط زیس

همچون ایران و رقبای منلقهای آن چطس
آن چگونه باید باشدآ وضعط

ملوو

برای کشور درحال توسعهای

و مدل و شاخصهیای پیای

کالن محط زیس

و رصید

در ایران و کشیورهای موضیوع
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009

سند طی دهیه گذشیته چیه فراینیدی را طیی کیرده اسی آ و عموکیرد هریی

از

حوزههای محط زیستی کشور چگونه بوده اس آ موضوع این ملالعه اس .
 .2اهداف و سواالت پژوهش
هدف مقاله ،تدوین مدل سادهای برای پای
وضعط

و سنج

کوی و هری

محط زیس

ایران و کشورهای منلقه

از حوزههای محیط زیسیتی اییران و کشیورهای

منلقه طی  14سال ( )1830-1830گذشته اس .
 .0پیشینه نظری پژوهش
 .0-0محیطزیست سالم (مطلوب)

تعریف ساده ،محط زیس

در ی

توسعه و بقای ی

ارگانطزم اس

شامل تمام شرای خیارجی میو ر بیر زنیدگی،
که مییتوانید شیامل منلقیه جغرافطیایی ،شیرای

اقوطمی و آلودهکننده ها ییا صیداهایی باشید کیه آن ارگیانطزم را دربرگرفتیه اسی .
محط زیس

در ی

تقسطمبندی کوی شیامل محیط طبطعیی و محیط سیاختهشیده

میشود ).(Collin, 2004, p. 74
محط زیس

سالم 1با تامطن نطازهای اساسیی انسیان ،بنطیان زنیدگی را شیکل

میدهد؛ اما استفاده زیاد از طبطعی  ،محیط زیسی

و کیرهزمیطن را بیا مخیاطرات

مختوف مواجه کرده اس  .پطرو هشدارهای فعالط هیای طرفیداران محیط زیسی
برای اولطنبار در سال  1815در کنفرانس بطنالمووی سازمان مول متحد در استکهوم،
حق بر محط زیس  ،یعنی حق داشتن محط زیستی سالم (درکنار دو حیق آزادی و
برابری) بهعنوان حقوق بنطادین انسانها توقی شد و تاکنون تالصهای قابیلتیوجهی
درزمطنه نحوه تامطن آن صورت گرفته اس  .پایداری یا توسعه پایدار و رشید سیبز
دو حوزه مهم ملالعه و سطاس گذاری درزمطنه تامطن محط زیس

سالم یا ملوو

اس .

1. healthy environment
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 .2-0پایداری

ایده پایداری 1که برای اولطنبار در مباح
معنی عدمقلع درختان بط
)2010, p. 3437

محط زیس

مرتب با جنگلداری در سیال  1118بیه

از مطزانی که رشد میکنند ،بهکاررفتهبود

& (Kuhlman

 .Farrington,از سییال  1331بییا گییزارص کمطسییطون جهییانی

و توسعه 2به ی

رویکرد بطنالمووی تبدیل شد .دسیتطابی بیه نطازهیای

موجود ،بدون بهخلرانداختن توانایی نسلهای آتی در تیامطن نطازهیای خودشیان ،
تعریف ارائهشده از پایداری در این گزارص اس .

)(WCED, 1987, p. 14

در تعریف دیگر از کمطسطون مذکور ( ،)1331توسیعه پاییدار بیه فراینید تغططیر
تعبطر شده اس

که طی آن بهرهبرداری از منابع ،جه گطری سرمایهگذاری و توسیعه

تکنولوژی و تغططرات نهادی ،بهصورت هماهنگ بوده و قابوط

دستطابی نسل حاضیر

و نسلهای آتی بشر به نطازها و آمالشان را ارتقا میدهد ).(Chiu, 2003, p. 222
عالوه بر تعاریف ،تعابطر مختوف در تبططن پایداری بهکاررفتهاس  .برای مثیال
سییولو معتقیید اس ی

کییه بهییرهبییرداری از منییابع طبطعییی (شییامل تجدیدشییونده و

تجدیدناپذیر) غطرقابل اجتنا

اس

اما این به مفهوم نابودی کامل آنها نطسی

که منابع طبطعی میتواند توس سرمایه 3جایگزین شیود
) .2010, p. 3441او پطشنهاد میکند ران

چیرا

(Kuhlman & Farrington,

منابع باید در سرمایه مولد ،4سرمایهگذاری

شود تا بدینوسطوه نابودی منابع برای نسل های آتی جبران شود .اما عدهای مخالف
این ایده هستند که منابع با سرمایه قابل جایگزینی اس

آنها معتقدند که پایداری به

مفهوم حفظ منابع طبطعی ضروری برای بقاسی  .از ایین دو گیرای
ضعطف و پایداری قوی تعبطر

بیه پاییداری

میشود ).(Kuhlman & Farrington, 2010, p. 3443

پایییداری میییتوانیید وضییعطتی تعریییف شییود کییه مجمییوع منییابع طبطعییی و
انسانساخ  ،برای آینده قابلپط بطنی ،حداقل ابی
زندگی نسل آتی کاه

باشید بیهطیوریکیه کطفطی

نطابد .بهطورایدهآل در زمان ارزییابی ا یرات هیر سطاسی ،
1. Nachhaltigkeit the German term for sustainability
2. World Commission on Environment and Development
3. capital
4. productive capital
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برنامه و پروژه ای ،باید افزودن بر کطفط
وضعط

000

زندگی و ا ر مثب

ییا حیداقل خنثیی بیر

منابع آتی ،مدنظر باشد فق در این صیورت اسی

کیه مییتیوان میدعی

توسعه پایدار شد ).(Kuhlman & Farrington, 2010, p. 3443
 .0-0رشد سبز

رشد سبز نوعی از رشد اقتصادی اس
شکل میگطرد و تغططر جه

که در درون محدودی هیای نظیام طبطعیی

بنطادی ،مفهومی و مادی از مدلهیای رشید مبتنیی بیر

منییابع بییهسییوی مییدل رشیید دوسییتدار محییط زیسیی

را نشییان میییدهیید

).(Yongfu & Quibria, 2013, p. 2
مفهوم اصوی ایده رشد سبز همان ایده رشد اقتصادی (رشید تولطید ناخیالص
داخوی  )GDPاس
«اهمط

که به حفاظ

بطشتر» محل بح

از محط زیس

اهمط

بطشتری میدهد؛ اما ایین

و مناقشه اس  .در نمونههای اولطه تأکطد فق بر کاستن

از تغططرات اقوطمی بود اما در نمونههای اخطر حیوزه وسیطعتیری از منیابع محطلیی
(خاک ،آ

و غطره) را دربرمیگطرد .در تعریف ارائهشیده ازطیرف )5411( OECD

چنطن آمده اس « :رشد سبز تشویق به رشد و توسیعه اقتصیادی اسی

کیه در آن

داراییهای طبطعی به ارائه منابع و خیدمات زیسی محطلیی درحید تیامطن شیرای
خو

زیستن ما ،ادامه دهد» ) .(Jacobs, 2012, p. 4فصل مشترک تعاریف ،سیلحی

از حفاظ

از محط زیس

اس

که در الگوهای رایج از رشید اقتصیادی مالحظیه

نمیشود).(Jacobs, 2012, p. 5
در سال های اخطیر سیه گونیه از تییوری رشید سیبز بیا اسیتناد بیه شیواهد و
استدالل های مختوف ملرح شده اس  .در گونه اول که به رشد سبز کطنزی معروف
اس

بر محرک بودن اقدامات محطلی در شرای رکود اقتصادی تأکطد شیدهاسی .

در تعبطر دوم ،اصالحات در محط زیس
اقتصادی ،بهصورت مثب

میتواند برپایه چارچو

اصیوی تییوری

در رشد اقتصادی ا ر بگیذارد و در تعبطیر سیوم از رشید

سبز عموماً بر این نکته تأکطد میشود که اتخاذ سطاسی

محطلیی منجیر بیه ایجیاد

تعداد قابلتوجه فرصی هیای شیغوی در صینایع جدیید محیط زیسیتی مییشیود
)(Jacobs, 2012, p. 8
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 .4پیشینه تجربی پژوهش
برای سنج

ملوو  ،تاکنون ملالعه مسیتقوی

مطزان دستطابی به آرمان محط زیس

صورت نگرفتیه ،بوکیه در معیدود بررسییهیای صیورتگرفتیه ،از شیاخصهیای
بطنالمووی بهعنوان معرف وضعط
مجمع تشخطص مصوح
پییای

اسیتفاده شیدهاسی  .در ملالعیه

محیط زیسی

نظام ،که بهصورت عام اقیدام بیه شیاخصسیازی بیرای

سییند چشییمانییداز کییردهاس ی  ،توصییطه بییه اسییتفاده از شییاخص پایییداری

زیس محطلی

ESI

1

شدهاس ( .کمطسیطون چشیم انیداز و امیور نخبگیان)1838 ,

پایداری زیس محطلی شاخص ترکطبی از  51زیرشاخص و  11متغطر اس
سال  5440در مقطاس کشورها پای

کیه تیا

میشید و پیس از سیال میذکور بیا شیاخص

عموکرد زیس محطلی  2EPIجایگزین شیدهاسی .

)2005

 (YCELP,نتیایج پیای

ملالعات مجمع تشخطص انتشار عام نطافتهاس .
در ملالعییات مییرتب محققییان داخوییی نطییز از شییاخص مطییزان تولطیید
دیاکسطدکربن  CO2بهعنوان شاخص معرف برای وضعط

محیط زیسی

اسیتفاده

شدهاس .مثل( :سالططن & استانبولچی )1830 ,و (بهبودی & سجودی.)1833 ,

در ایران عالوه بر انتشار دادههای زیس محطلی سازمانهای تخصصی کیه در
سالنامههای آمیاری کشیور نطیز منتشیر مییشیود ،تیدوین گیزارصهیای وضیعط
محط زیس

ایران  ،3SoEبرای دیدبانی محط زیس

در کشیور صیورت مییگطیرد.

این گزارصها از اوایل دهه  1834با تدوین دو گیزارص  1835و  1838آغیاز شید.
در گزارص سوم که با وقفه ،در سیال  1831منتشیر شید ،وضیعط

محیط زیسی

کشور با استفاده از مدل ،4DPSIROدر فاصوه سیالهیای  1838تیا  ،1835مینعکس
شد .بررسیها در  18حوزه مستقل و بیا اسیتفاده از  01شیاخص انجیام شیده کیه
نشان دهنده افول و تنزل وضعط

در اغوب حوزههاس  .در پایان بررسی هر حوزه

نطز ،راهکارهایی برای اصالح ،پطشنهاد شده اس ( .ذکایی ,1831 ,ص)54 .
1. environmental sustainability index
)2. The Environmental Performance Index (EPI
3. State of the Environment
)4. Driving forces, Pressures, State, Impact, Response, Outlook (DPSIRO
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شاخص عموکرد زیس محطلی
سال  ،5445وضعط

)(EPI

شاخص ترکطبی بطنالمووی اس

000

کیه از

زیس محطلی کشورها را ازطریق  51شاخص ،هیر دو سیال

ی بار ارزیابی می کند .شاخص عموکرد زیس محطلی ایران در سیالهیای ،5441
 5411و  5454بهترتطب  11,85 ، 14و  13و رتبه در بطن کشورهای موضیوع سیند
که نشان دهنده نوسان عموکرد ایران طی  10سال در مقایسیه

 11 ،0و  1بوده اس

بیا کشیورهای منلقیه بیوده اسی .

), (Hsu A. , 2016, p. 114)(Esty, et al., 2006

)(Wendling, 2020, p. 12

رد پای اکولوژی

بهمنظور سنج

وضعط

محط زیس  ،روشیی اسی

بهصورت ساالنه برای کشورها محاسبه مییشیود .ظرفطی
اصوی کاربری زمطن و ش
ظرفط

کیه

زیسیتی بیرای  0دسیته

دسته تقاضای مصرفی محاسیبه مییشیود .بیا مقایسیه

زیستی و مطزان مصرف هر پهنه ،مطزان پایداری مناطق سنجطده میشود کیه

به واحد هکتار

جهانیgha-

بطان

میشود(Galli, et al., 2011, p. 11) .

ملابق آخیرین گیزارص (شیامل دادههیای  1311تیا  ، )5411سیرانه رد پیای
اکولوژی

هر فرد در ایران  8,55هکتار جهانی و ظرفط

زیسیتی متوسی موجیود

برای هر فرد  4,11هکتار جهانی اس  .ارقام متناظر جهانی بهترتطیب  5,11ردپیا و
 1,1هکتار ظرفط

زیستی اس .عموکرد زیس محطلی ایران با بهرهبرداری بط

 880درصدی از ظرفط

زیستی خود رتبه  15بدترین عموکرد منلقه بعید از رژییم

اشغالگر قدس و کشورهای نفتی منلقه اس

).(Global Footprint Network, 2021

آرمییانهییای توسییعه هییزاره  MDGروشییی بییرای پییای
محط زیس

از

(ملابق آرمان هفتم) ارائه داده اس

تضییمطن پایییداری

که شامل  1هدف عموطیاتی و 14

شاخص مستقل اس  .کشور ما عضو این برنامه بود که بیرای پیای
گزارص در سالهای  5441و  5441و سای

وضیعط

دو

اختصاصی در مرکز آمار اییران ایجیاد

شد که دادههای شاخصها در فاصوه سالهای  1831تا  1838ارائه میکنید (مرکیز
آمار ایران ,شاخص هیای اهیداف توسیعه هیزاره جمهیوری اسیالمی اییران (- 38
.)1144 ,)1831
در سال  5410آرمانهای توسعه پایدار  ،SDGsبیا  11آرمیان کیالن بیهعنیوان
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و برنامه عمل  10سال آتی کشورها به تایطد اعضای سازمان مول رسیطد.

چارچو

آرمانهای  11تا  10ارتبا بطشتری با مفهوم محط زیس

ملوو

اهداف عموطاتی آرمانهای  3و  3نطز در ارتبا با محط زیسی
 13هدف عموطاتی مرتب با مفهوم محط زیس
توس  15شاخص مستقل پای

دارنید و برخیی
اسی  ،درمجمیوع

در این برنامه تعططنشیدهاسی

کیه

میشود .با وجود اینکیه اییران جیزو ایین برنامیه

نطس  ،اما داده هیای کشیور میا نطیز در سیای

اختصاصیی آن مینعکس مییشیود

). (United Nations D. , 1400

با نظر به عدم وجود ملالعه مستقل برای شیاخصسیازی درخصیوص آرمیان
محط زیس

ملوو  ،بررسی پطشطنه به روص های عام پای

محط زیس

محدود شد .بهغطر از شاخص عموکرد زیس محطلی

ردپای اکولوژی

وضیعط
EPI

و عموکیرد
و شاخص

که شاخصهای ترکطبی و در سلح بطنالمووی سنجطده مییشیود،

دیگر روصها ،مجموعهای از شاخصهای مستقل هستند کیه قیادر بیه ارائیه یی
شناخ

و عموکیرد کیل محیط زیسی

اجمالی و مقایسهپذیر از وضعط

شاخص ترکطبی  EPIنطز شاخصی عام برای مقایسه وضعط
جهانی اس

لذا نمیتوان انتظیار داشی

نطسیتند.

تمام کشورها در سلح

باتوجیه بیه شیرای خیاص کشیور میا و

کشورهای منلقه با سلح توسعهیافتگی تقریباً برابیر و مالحظیات زیسی محطلیی
مشترک ،مدل متناسبی برای پای

محط زیس

الگوی پطشنهادی ردپای اکولوژی
واحد ،هم بهجه
بهجهی

در این منلقه باشد.

نطز به رغم ارائیه شیاخص مقایسیهپیذیر و

نادیده گرفتن برخی جنبیه هیای مهیم ماننید آلیودگیهیا و هیم

ارائیه بسیطار کویی وضیعط

در واحیدهای مویی ،از روشینگری کمتیری

برخوردار اس  .در ملالعه حاضر با آگاهی از محدودی های میذکور ،باتوجیه بیه
شرای عمومی کشور و منلقه ،تدوین شاخص ترکطبیی میدنظر بیوده ،کیه درعیطن
ارائه ی

نگاه جامع و مقایسهپذیر و به تفکطی

حیوزههیای اصیوی در سیالهیای

طیشده از سند چشمانداز؛ همچنطن در سالهای آتی نطیز بیا نظیر بیه پایگیاههیای
اطالعاتی موجود و کمبود دادهها ،قابوطی
سطاس گذاران داشته باشد.

پیای

و ارائیه تصیویری روشین بیرای
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 .5محدوده و قلمروی موردمطالعه
محط زیس

ایران و  50کشور موضوع سند چشیمانیداز ،محیدوده و قومیرو ایین

ملالعه اس .
 .6روش و ابزار تحقیق و نحوه تجزیه و تحلیل دادهها
روص تحقطق این ملالعه در مرحوه اول توصیطفی (در مفهیوم عیام) و تحوطویی (در
مفهوم خاص) و در مرحوه پای

از نوع نرمیاتطو ییا هنجیاری (در مفهیوم عیام) و

ارزیابی (در مفهوم خاص) اس ( .موکطان )1834 ,و ابزارهای پژوه

شامل روص
1

اسنادی ،مصاحبه گروهی متمرکز ،پرس نامه ،روص دلفیی ،ضیریب تغططیرات ییا
عامل ویوطامسون ،مطانگطن وزن نسبی و روص تاپسطس 2اس .
در مرحوه اول هدف ،دستطابی به شیاخصهیای معیرف وضیعط
محط زیس

ایران و کشورهای موضوع سند بوده اس

و عموکیرد

که ابتدا با بررسی اسنادی

در ادبطات موضوع ،شاخص های اولطه استخراج و پس از بح

و بررسیی آنهیا در

مصاحبه متمرکز گروهی با چند خبره محط زیس  ،پرس نامه اولطهای آمیاده شید.
پرس نامه در دو حوزه اصوی سالم

زیسی محطلیی؛ و بهیرهوری پاییدار منیابع

طبطعی و 1زیرحوزه و  13متغطر صورت بنیدی شید و بیرای جمیع بیزر تیری از
خبرگان ( 10خبره محط زیس ) ارسال شد و نظر ایشان درخصوص وزن نسبی و
اولوی

هری

از متغطرها در ی

ططف  1تا  11پرسطده شد .بیرای انتخیا

نهیایی

شاخصها از ضریب تغططرات که مطزان تفاهم بطن خبرگان را نشان میدهد و پرص
دادهها بهعنوان آستانهها 3استفاده شد 11 .شاخص نهایی انتخا

و مجیدداً طیی دو

مرحوه نظرات همیان خبرگیان درخصیوص وزن نسیبی متغطرهیای نهیایی اخیذ و
مطانگطن نظرات مرحوه دوم بهعنوان وزن نهایی متغطر منظور شد.
در مرحوه دوم ،هیدف ،سینج
محط زیس

ملوو

مطیزان دسیتطابی و حرکی

در مسیطر آرمیان

در ایران درقطاس با کشورهای موضوع سند چشمانداز بود .با
)1. Coefficient of Variation (cv
2. Topsis
3. Threshold or Cutpoint
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مراجعه به اسناد و پایگاههای اطالعات موی و بطنالموویی بیرای سیه مقلیع زمیانی
( 1830معادل  5441مطالدی) )5411( 1834 ،و  )5411( 1830دادههیا جمیعآوری
و با استفاده از روص تاپسطس شاخص ترکطبی محط زیس

ملوو

ساخته شد.

در این روص ،دادههای شاخصهیا بیرای اییران و کشیورهای موضیوع سیند
چشمانداز در هر سال ،ماتریس اولطه را تشکطل می دهد که بعد از نرمیالکیردن ،در
وزن نسبی هر متغطر که پط تر توس خبرگان تعططن شدهاسی  ،ضیر

مییشیود.

نتطجه ،ماتریس نرمال شده وزنی شاخصها یا ماتریس  Vاس  .سپس با اسیتفاده از
ماتریس راهحلهای ایدهآل و غطرایدهآل (بطشترین و کمتیرین مقیدار هیر متغطیر در
بطن کشورها) ،فاصوه مقادیر متغطر هر کشور نسب
محاسبه میشود .درنهای
غطرایدهآل ،آماره

به مقادیر اییدهآل و غطراییدهآل

جمع فاصیوه تمیامی متغطرهیا از راهحیلهیای اییدهآل و

به دس

می آیید کیه مطیزان مقیادیر عیددی شیاخص ترکطبیی

ساختهشده برای هر گزینه یا کشور اس
در شرای نابسندگی دان

(کالنتری ,1831 ,ص.)533-513 .

موجود ،با اعتبارسنجی نظری( 1بررسی معتبربیودن

ارتبا مفاهطم با نظریه ها در جوسیات خبرگیی) ،حساسیط

در انتخیا

خبرگیان

(داشتن دو ا ر مرتب یا حداقل  14سیال تجربیه میرتب ) و مستندسیازی گسیترده
(تهطییه فایییل صییوتی و )...در کییل مفییاهطم و بییا اسییتفاده از تبییادلنظییر همتایییان و
چندوجهیسازی منابع ،شاخصهای انتخابی و مدل ،معتبر شدهاس .
 .1یافتههای تحقیق
فرایند توصطفی و تحوطوی مذکور در مرحوه اول ملالعه ،منجر به تعطیطن  1شیاخص
و  11متغطییر معییرف بییا وزن نسییبی مشییخص بییرای پییای
محط زیس

وضییعط

و عموکییرد

ایران و کشورهای موضیوع سیند چشیمانیداز شید(جدول ،)1کیه بیا

جمع آوری داده ها در مرحوه دوم ،با روص تاپسطس ،شاخص ترکطبی محط زیسی
ملوو

ساخته شد .در اینجا بعد از اشاره مختصر به یافتههای تحقطیق بیه تفکطی

شاخصها ،نتایج شاخص ترکطبی ارائه شدهاس .
1. Theoretical validity
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جدول  0شاخصهای نهایی سنجش بهرهمند از محیطزیست مطلوب
حوزه

سالمز
تیسزمجیام

ب رهوری
پایدار منابع
طبیهم

شاخص

ضریب
اهمیت

کیفیز هوا

6110

کیفیز ب و ب داشز

6115

تنوعتیستم ،تیستهاهها و
ینهل ا و مراتع

6115

اقیلم و انرژی

6110

سکونتهاهها

6110

منابع بم

6110

کشاورتی

6110

متغیر

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

ضریب
اهمیت

ضریب
اهمیت
نهایی

شاخص کیفیز هوا  AQIدر ش رهای باالی  056هزار نفر
کیفیز سوخز مصرفم
تهداد یجهیز در مهرض ذرام یامد کوچمتر ات  315میکرون
برخورداری ات ب شرب سا م
درصد یجهیز تجزپوشش خدمام یجع وری و دفع ب داشتم فاضالب ش ری
نسبز تمی های تخریبشده ب ،کل تمی
عجلیام ایرایم بخیزداری
مدیریز پایدار ینهلها
شدم کرب (انتشار دیاکسیدکرب در کل اقتصاد ب،اتای هر واحد ارتش افزوده ب ،دالر)
شدم انرژی (میزان مصرف انرژی ب،اتای تو ید یم واحد کاال یا خدمام)
سران ،انتشار دیاکسید کرب در سال
سران ،تو ید روتان ،پسجاندهای یامد ش ری
سران ،تو ید پسجاندهای خارناک
میزان ب رهوری ب در کشاورتی
میزان ب رهوری ب در کشور
شاخص مدیریز پایدار نیتروژن (شاخص ب رهوری نیتروژن ) NUE
میزان کل سجوم و فزکشها استفادهشده در اراضم کشاورتی

6107
6
6107
16
3170
3137
3110
3107
6100
6107
6166
6166
3137
16106
16136
7150
3106

1105
1100
1106
1135
1106
1103
1100
1136
1165
1110
1100
1105
1170
6130
1161
1160
3103

6110
6110
6117
6110
6110
6116
6136
6131
6111
6113
6115
6113
6116
6163
6116
6130
6133

6100
6103
6100
6150
6107
6105
6103
6100
6100
6100
6103
6156
6156
6151
6106
6107
6150

0.052
0.048
0.050
0.080
0.070
0.048
0.044
0.047
0.047
0.048
0.045
0.065
0.065
0.082
0.078
0.065
0.075
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.0-1کیفیت هوا

کیفیت هوا در شهرهای بزرگ :در سیال هیای اخطیر برخیی موسسیات بیطنالموویی
تالصهایی برای پای
پای

کطفط

بطنالمووی شهرها انجام دادهاند .در کشور ما از سیال ،1838

هوای شهرهای بزر

شاخص کطفط

و مهم صنعتی صورت میگطرد .پای

براسیاس

هوا  AQIصورت گرفتیه و بیهصیورت روزانیه دادههیای آن ارائیه

میشود .این شاخص از ترکطب پنج آالینده اصوی هیوا محاسیبه مییشیود (وزارت
بهداش  ،درمان و آموزص پزشکی ,1834 ,ص.)8 .
داده ها برای مقایسه وضیعط

شیهرهای کشیورهای موردبررسیی دردسیترس

نطس  .ولی دادههای  54شهر از  55شهر باالی  804هزار نفر جمعط

ایران (بجیز

اردبطل و بندرعباس) ،اگرچه بهصورت ناقص ،قابلدسترس اس  .برمبنای متوسی
اولطن روز فصلها در سال  ، 1831بدترین شاخص کطفط
 143و بهترین مربو به گرگان با  53بوده اس

هوا مربو به شطراز بیا

(سازمان محط زیس .)1144 ,

کیفیتتت ختتوصت ی تتر  :بییاوجود رواج بنییزین بییدون سییر  ،در صییورت
عدم رعای

سایر استانداردها( ،مثل بنزن بط

قابلتوجه بر محط زیس

از  0درصد) مییتوانید دارای ا یرات

و سالمتی افراد باشد .دادههای بیطنالموویی درخصیوص

مطزان بنزن و سایر ترکطبات مضر بنزین دردسترس نطس  .بیا ایین حیال دادههیای
کطفی بنزین تولطدی چند پتروشطمی کشور نشان دهنده وضعط
سالهای 1835تا 1833در کشور بوده اس

غطراسیتاندارد طیی

(ذکایی ,1831 ,ص.)53 .

گییوگرد موجییود در گازوئطییل نطییز یکییی از منییابع مهییم مییو ر بییر سییالم
انسانهاس  .براساس دادههای موجود در سیال  5410مطیزان گیوگرد گازوئطیل در
ایران در هر مطوطون واحد  1ppmبوده اس
ترکطه؛ امارات و ارمنستان با  ppm 1بوده اس
تعداد جمعط
به دلطل قابوط

بهترین عموکرد ،مربو به کشیورهای
).(stratasadvisors, 2021

در معرض ذرات معوق کوچ تیر از  5,0مطکیرون :ایین ذرات

نفوذ در عمق دستگاه تنفسی بهعنوان یکی از دالیل افزای

میر

و

مطر ناشی از عفون های تنفسی و بطمیاریهیا ،سیرطان رییه و بطمیاریهیای قوبیی
عروقی شناخته میشود .دادههای این شاخص فق بیرای  5411دردسیترس بیوده
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که نشان دهنده وضعط
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نسیبت ًا بهتیر اییران در مقایسیه بیا مقیادیر متوسی و

کشورهای اصوی منلقه ( 80,1مطکروگرم در هر مترمکعب درمقابل متوسی ،11,3
عربسییتان  ،13,3ترکطییه  ،15امییارات  83,1و رژیییم اشییغالگر قییدس  )13,0اس ی
).(Global Health Organization, 1400
با مالحظه دادههای مذکور میتوان چنطن نتطجهگطری کرد که بیهرغیم اصیالح
در کطفط

هوای شیهرها در سیالهیای اخطیر ،اییران همچنیان در ردههیای مطیانی

کشورهای موضوع سند ازنظر کطفط
سوخ

مصرفی ،قابوط

هوا قرار دارد که باتوجه به تغططیر در کطفطی

بهبودی یا وخطمترشدن دارد.

 .2-1کیفیت آب و بهداشت
1

دخترخ به آب آشاییدن خالم :ملابق تعریف سیازمان بهداشی

جهیانی بیه آ

بهبودیافتهای اطالق می شود که سه شر داشتن منبع در خانه؛ دسترسی به آ

در

هر لحظه و مصونبودن از آ های هیرز و آلیودگی شیطمطایی را تیامطن کنید .اگیر
هری

از سه شر نباشد اما منبع آ

بهبودیافته در فاصوه  84دقطقه از خانه مستقر

2

باشد ،بهعنوان واجد حداقل پایه طبقهبندی مییشیود .دسترسیی بیه آ

سیالم در

ایران در سالهای  5441تا  5410با تغططرات جزئی درحید  31درصید و در سیال
 5454بهطورمتوس  31درصد بوده اس  .بیاالترین دسترسیی در بیطن کشیورهای
منلقه بهترتطب با  144و  33,8درصد در سال  5454مربو به کشورهای کویی

و

رژیم اشغالگر قدس بوده اس  ،همچنیطن دسترسیی بیه آ

سیالم در عربسیتان و

ترکطه در سال  5454بهترتطب  03,1و  13,1درصد بوده اس

).(Washdata, 2021

جمعیت تحتپوشش صدیات جمعآوری و د ع بهداشت

بهصورت درصد جمعط

اضالب شتهری :کیه

متصل به سطستمهای جمعآوری فاضال

بطان مییشیود.

متوس ی کشییوری در سییالهییای  1834 ، 1830و  1830بییهترتطییب  81 ، 51و 11
درصد بوده اس  .ارقیام متنیاظر در سیال  5413بیرای کشیور ترکطیه  11و رژییم
اشغالگر قدس  33درصد بوده اس

).(OECD, 2021
1. Safely managed service
2. At least basic
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باتوجه به ارقام فوق ،وضعط

کشور درزمطنه کطفط

آ

و بهداش

نامناسیب

اس .
 .0-1تنوعزیستی ،زیستگاهها ،جنگلها و مراتع

نسبت زیینهای تخریبشده به کل زیین :تخریب زمطن به کاه
بهرهوری بطولوژیکی ،اقتصادی و کطفط

ییا از دسی

دادن

زمطنهای زراعی دیم و آبی ،محیدودههیا،

مراتع ،جنگلها و درخ زارها اطالق می شود .بنا بر آخرین دادهها ،فرسای

خاک

در ایران از رونید افزایشیی برخیوردار بیوده و یکیی از جیدیتیرین مخیاطرات و
معضالت در بخ
تن اس

خاک کشور اس .فرسای

ساالنه خاک در کشیور  1,8مطوطیارد

(ذکایی ,1831 ,ص.)80 .

عملیات اجرای آبخیزداری :عموطات اجرایی آبخطزداری به کوطیه فعالطی هیای
عموی بهغطر از تهطه طرح و نقشه آبخطزداری گفته میشود که شامل چهار دسیته از
اقییدامات بطولوژییی

(بذرپاشییی و ،)...مکییانطکی (بندسییازی و ،)...بطومکییانطکی

(کودپاشی و )...و آبخوانداری (تغذیه سفرههیا و )...مییشیود .در سیالهای اخطیر،
عموطات اجرایی آبخطزداری کاه

زیاد و مداوم داشیته اسی  .براسیاس دادههیای

موجود ،مجموع انواع عموطات آبخطزداری از  1813,3هزار هکتار در سال  1830به
 111,1هکتار در سال  1830کاه

یافته اس

(مرکز آمیار اییران ,سیالنامه آمیاری

کشور  ,1831 ,1830ص.)511 .
یدیریت پایدار جنگلها :مفهومی پویا و درحال تکامل اس

که با هدف حفظ

و ارتقای ارزصهای اقتصادی ،اجتماعی و محط زیسیتی انیواع جنگیلهیا بیه نفیع
نسل های کنونی و آینده در قالب آرمیانهیای توسیعه پاییدار (شیاخص )10-5-1
تعریف و تدوین شده اس .این شاخص شامل پنج زیرشاخص اس  .با اسیتفاده از
دادههای پایگاه آماری  SDGsبه روص تاپسطس ،شاخص ترکطبی سیاخته شید کیه
فق زیرشاخص گواهطنامه مستقل و معتبر بیه دلطیل فقیدان داده (بجیز ترکطیه)  ،از
فرایند نهایی حذف شده اس  .نتطجه برای اییران نشیان از کیاه
مدیری

مطیزان شیاخص

پایدار جنگلها از  4,011در سیال  5440بیه  4,181در سیال  5410بیوده

اس  .ارقام متناظر برای رژیم اشغالگر قدس ،ترکطه ،امارات و عربستان ،افزایشی و
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در سال  5410بهترتطب برابر  4,131 ،4,188 ،4,131و  4,114بیوده اسی
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کیه بیه

به ایران اس ).(UN, 2021

ارقام و روند شاخصهای فوق ،نشان دهنده رونید نامناسیب کشیور درزمطنیه
شاخص تنوعزیستی ،زیستگاهها ،جنگلها و مراتع اس .
 .4-1اقیلم و انرژی

شدت کربن (انتشار  CO2درکل اقتصاد بهازای هر واحد ارزصافزوده به دالر) :ایین
متغطر برای ایران در سیال  5441برابیر  4,1کطویوگرم  ،سیال  4,83 ، 5411و سیال
 4,83 ، 5411کطووگرم بوده اس  .متوس ارقام متناظر کشورهای منلقه بیهترتطیب
 4,81 ،4,11و  4,81کطووگرم و عموکرد کشورهای اصوی (ترکطیه ،رژییم اشیغالگر،
امارات و عربستان) از ایران بهتر بوده اس  .براسیاس آخیرین داده دردسیترس در
سال  5413مطزان انتشار در ایران بهازای هر دالر به قطم

اب

 5411معیادل 4,11

کطووگرم بوده اس ).(UN, 2021
شدت انرژی (مطزان مصرف انرژی بهازای تولطد ی
این متغطر به کارایی استفاده از انرژی در ی

واحد کیاال ییا خیدمات):

کشور اشاره دارد .در سالهای ،5441

 5411و  5411مطزان مصرف انرژی به ازای هر واحد کاال و خدمات بهترتطب 1,01
 1,80 ،و  1,38مگاژول بوده اس

که هم از متوس منلقیه (سیال  )0,18 ،5411و

هم از کشورهای اصوی منلقه عموکرد بدتری داشته اسی  .براسیاس آخیرین داده
دردسترس در سال  5413شدت انرژی در ایران بهازای هیر دالر بیه قطمی
 5411معادل  .3,43مگاژول بوده اس

ابی

).(UN, 2021

خرانه انتشار دیاکسیدکربن در خال :سرانه تولطد این گاز ،مطزان حساسیط

در

استفاده از سوخ های فسطوی در فرایند توسعه صنعتی را نشان میدهد .مطزان ایین
متغطر در ایران در سال  5441برابر  1,5تن ،سال  5411برابر  1,3تن و سیال 5411
برابر با  3,8تن بوده اس  .متوس ارقام متناظر کشورهای منلقه بهترتطب 3,1 ،3,3
و  3,8تن و عموکرد کشورهای ترکطه با  ،.1رژیم اشغالگر با  1,3تن در سال 5411
بهتر از ایران و امارات با  58,8و عربستان  13,0تن در همان سیال ،بیدتر از اییران
بوده اس  .در سال  5413سرانه تولطد دیاکسطدکربن در ایران برابر با  1,1تن بوده
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اس

).(data.worldbank, 2021
کشورهای منلقه و ایران درزمطنه اقویطم و

با ترکطب دادههای سه متغطر ،وضعط

انرژی بررسی شد که عموکیرد اییران کمتیر از متوسی منلقیه و در جایگیاه بسیطار
نامناسب (رتبه  )11پایطنتر از مصر (رتبه  ،)1ترکطه (رتبیه  ،)0رژییماشیغالگر قیدس
(رتبه  )18و باالتر از عربستان (رتبه  )13و امارات متحده عربی (رتبه  )54قرار دارد.
 .5-1سکونتگاهها

خرانه تولید روزانه پسماندهای جاید شهری :مطزان تولطد پسیماند جامید شیهری در
ایران ،نسب

به متوس کشورهای موضوع سند ( 5,11کطووگرم) و کشورهای مهیم

منلقه (ترکطه  ،1,13رژیم اشغالگر قیدس  1,35و امیارات  5,15کطویوگرم
)2021

 Nations,کمتر و لذا از وضعط

(United

بهتیری برخیوردار اسی .آمار تولطید زبالیه

شهری در ایران براساس دادههای  SoEایران ،در سالهای  1838و  1835بهترتطیب
 10هزار تن و  01هزار تن برآورد شدهاس
به جمعط

(ذکایی ,1831 ,ص )18 .کیه باتوجیه

شهری در سال های متنیاظر ،سیرانه روزانیه تولطید پسیماند شیهری در

سالهای مذکور معادل  4,313و 4,318کطووگرم مییشیود .بیا ایین حیال دادههیای
سازمان شهرداریها و سازمان بازیاف

شهر تهران ،سرانه تولطد پسماندهای شیهری

در ایران را در نطمه دوم دهه  4,11 ، 1834کطووگرم برآورد کیردهاسی

نبی زاده & ,حطدری.)1831 ,

(حسینوند,

خرانه تولید پسماندهای صطرناک :پسماندهای خلرنیاک زبالیههیایی هسیتند کیه
بهعو

ویژگیهای سمی ،عفونی ،رادیواکتطو و قابلاشتعال بودن آنها ،خلیر بالفعیل ییا

بالقوه برای سالمتی انسانها ،سایر موجودات زنده یا محط زیس

محسو میشوند.

براساس گزارص  SoEایران ،مطزان تولطد سرانه پسماندهای خلرنیاک دراییران
 811کطووگرم برآورد شده اس

(ذکایی ,1831 ,ص )18 .که از ایین نظیر در بیطن

کشورهای دارای داده ،بعد از قزاقستان (با رقیم بسیطار بیاالی  11118کطویوگرم) و
قرقطزستان در جایگاه سوم به لحاظ بدترین عموکرد قرار دارد .ایین رقیم در سیال
 5411در کشور عربستانسیعودی  51,5و در سیال 5411در ترکطیه  13,0کطویوگرم
بهازای هر نفر بوده اس

).(United Nations, 2021
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 .6-1منابع آبی

بهرهوری آب در بخش کشاورزی :در مفهوم کوی ،بهرهوری آ
محصول در هر مترمکعب آ

بیهعنیوان عموکیرد

تعریف میشیود.بر اسیاس بیرآورد وزارت اقتصیاد

به رغم اینکه در مقایسه با متوس جهانی و عموکرد کشورهای منلقه مثل ترکطیه و
مصر ،بهره وری آ

در بخ

کشاورزی ایران پایطن اس

اصالحی داشته اس  .بهرهوری آ
تیین) آ

اما طی دهه هشتاد رونید

از  4,13کطووگرم بهازای ی

مترمکعیب (یی

در سییال  1834بییه  4,35کطوییوگرم در سییال  1834افییزای

یافتییه اسی

(اسماعطوی خوشمردان.)1831 ,
بهرهوری آب در کشور :این متغطر با تقسطم تولطید ناخیالص داخویی کیل بیر
مطزان برداش

از منابع آبی کشور طی ی

دوره زمانی محاسبه مییشیود .بیهدلطیل

عدم دسترسی از شاخص مشابه استفاده شدهاس  .کارایی استفاده از آ
محصولی گفته میشود که بهازای هر واحد حجم آ

مصرفی بیه دسی

بیه مقیدار
مییآیید.

براساس دادههای موجود در سال  5411و  ،5413ایران در بطن کشورهای موضیوع
سند بهترتطب با  8,3و  1,00دالر ارزصافزوده بهازای ی

مترمکعب آ

با فاصوه زیاد از متوس کشورهای منلقه ( 53,1دالر) و کشورهای بیزر

مصیرفی،
و مهیم

(رژیم اشغالگر قیدس  141دالر ،امیارات  14دالر ،عربسیتان  53دالر و ترکطیه 18
دالر) در جایگاه نامناسب هفدم قرار دارد ).(UN, 2021
 .1-1کشاورزی

شاصص یدیریت پایدار نیتروژن (شاخص بهرهوری نطتروژن  :)NUEنطتروژن یا ازت
غذای اصوی برای گطاهان اس  .کمبود نطتروژن باع

کاه

رشید و کیاربرد زییاد

آن ،موجب ا رات منفی بیر رشید گطیاه و تولطید مطیوه ییا غنییشیدن بیط ازحید
اکوسطستمها ،و لذا منجر به مر

برخیی از گونیههیا و بیا تخرییب تنیوع زیسیتی

میشود .براساس دادههای موجود در سال  ،5411شیاخص بهیرهوری نطتیروژن بیه
نسب

محصول در ایران بیا  34درصید ،بیاالتر از متوسی کشیورهای منلقیه (13

درصد) بوده اس

().)Hsu A. , 2016

ییزان کل خموم و آ تکشهای اختفادهشده در اراضت کشتاورزی :در سیالهیای
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 5411 ،5441و  5411متوس سموم مصرفی در هر هکتار در اییران بیهترتطیب ، 4,18
 4,5و  4,51بییوده اس .متوس ی ارقییام کشییورهای منلقییه بییهترتطییب  8 ، 5,1و 5,11
کطووگرم بوده اس  .متوس سموم مصرفی در ایران براساس آخرین دادههیای موجیود
در سال  5413بهازای هر هکتار  4,15کطووگرم بوده اس ). (Fao, 2020
با ترکطب دادههیای دو متغطیر ،عموکیرد زیسی محطلیی کشیاورزی اییران از
متوس منلقه باالتر و در جایگاه مناسب پنجم منلقیه و بیاالتر از قزاقسیتان (رتبیه
 ،)3ترکطه (رتبه  )14و عربستان (رتبه  )11قرار دارد .شیاخص وضیعط
این زمطنه به رغم اصالح جزئی در مطانه دوره تقریباً اب

اییران در

( 4,310در سال  1830به

 4318در سال  1834و  4,311در سال  )1830بوده اس .
 .8-1ارزیابی کلی محیطزیست مطلوب

برمبنای متغطرهای دارای داده ( 14متغطر) برای سالهای موردملالعیه ،1834 ،1830
( 1830در برخی موارد با استفاده از نزدی ترین سال دارای داده) شاخص ترکطبیی
ساخته شد که نتایج در جدول  5منعکس شدهاس .
جدول  .2وضعیت محیطزیست در بین کشورهای موضوع سند چشمانداز بر اساس شاخص محیطزیست
مطلوب جهاد دانشگاهی ()0091-0031
)GDP (ppp

متوسط
قار
ذربای ان
یج
ارمنستان
اردن
ترکی،
ایران
عراق
امارام
گریستان
تاییکستان
قرقیزستان
بجری

1385/2006

3610
(دالر)

نرخ رشد
3610-3660

شاخص

24378
118207
16001
1479
8190
8390
23757
18498
16242
67706
9277
2763
3310
43643

0.1
-0.03
4.1
-9.8
3.0
-0.9
3.3
1.3
3.3
-2.6
5.5
4.4
3.2
0.2

0.591
0.654
0.638
0.646
0.640
0.615
0.634
0.634
0.636
0.622
0.618
0.595
0.612
0.601

1390/2011

1395/2016

1065-1035

رتب،

شاخص

رتب،

شاخص

رتب،

تغییرام
ساالن،

رتب،

1
4
2
3
10
7
6
5
8
9
16
11
13

0.561
0.704
0.643
0.631
0.612
0.607
0.601
0.596
0.574
0.584
0.593
0.582
0.561
0.572

1
2
3
4
5
6
7
12
9
8
10
14
13

0.547
0.693
0.633
0.623
0.596
0.593
0.586
0.572
0.571
0.571
0.568
0.562
0.560
0.556

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-0.77
0.59
-0.09
-0.36
-0.71
-0.37
-0.77
-1.02
-1.06
-0.86
-0.85
-0.57
-0.88
-0.78

2
4
6
9
7
10
19
20
14
13
8
15
11
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قزاقستان
افغانستان
رژیم اشغا هر
قدس
پاکستان
عجان
سوری،
عربستان
سهودی
اتبکستان
بنان
کویز
مصر
فلسای
ترکجنستان

011

23447
1803

2.9
4.5

0.601
0.585

14
17

0.546
0.543

16
17

0.547
0.538

14
15

-0.93
-0.84

17
12

32688

1.7

0.534

24

0.535

19

0.531

16

-0.07

3

4857
39884

1.5
-0.6

0.582
0.598
0.608

18
15
12

0.551
0.541
0.578

15
18
11

0.529
0.523
0.517

17
18
19

-0.95
-1.33
-1.61

18
22
24

50423

1.0

0.578

19

0.528

21

0.514

20

-1.15

21

6039
13268
68862
10324
4738
15648

6.4
0.8
-3.3
2.1
1.2
8.2

0.475
0.546
0.548
0.577
0.548
0.440

25
23
21
20
22
26

0.464
0.526
0.500
0.530
0.450
0.427

24
22
23
20
25
26

0.507
0.499
0.478
0.463
0.460
0.434

21
22
23
24
25
26

0.65
-0.90
-1.36
-2.19
-1.73
-0.14

1
16
23
26
25
5

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
عموکرد زیس محطلی تقریباً تمامی کشورهای موضوع سیند چشیمانیداز نشیان از
بدترشدن وضعط

در  14سال مورد بررسی داشته اس  .عموکیرد زیسی محطلیی

ایران و کشورهای منلقه ،همانند رونید غالیب در کشیورهای درحیالتوسیعه نطیز
نطس  .ارتبا درآمد باالی کشورها و عموکرد زیس محطلیی بهتیر آنهیا و ارتبیا
رشد درآمد (در ارتبا با رشد مصرف ،رشید صینعتی و گسیترص شهرنشیطنی) بیا
عموکرد منفیی زیسی محطلیی ،الگیوی غالیب کشیورهای درحیالتوسیعه اسی .
) (Wendling, 2020, p. 10بهطوریکه از  0کشور با سرانه  GDPباال فق ی

کشور

(قلر) در بطن  0کشور با عموکرد زیس محطلی باال و از  0کشور اول بیا بیاالترین
رشد  GDPسرانه ،فق دو کشور (ترکمنسیتان و ازبکسیتان) در بیطن  0کشیور بیا
ضعطف ترین عموکرد زیس محطلی بودهاند .اما عدمدسترسیی بیه دادههیای کیافی
برای پای

محط زیس

در کشورهای منلقه ،همانند الگویهای جهانی اس .

کمتوجهی به محط زیس
درآمد باال) ،در شرای افزای

در ایران و کشورهای منلقه (حتی در کشورهای با
توجه جهانی ،ضرورت تالصهای بطشیتر از جانیب

فعاالن زیس محطلی ،موسسات حرفهای ،رسانهها و دول هیا در ایجیاد و ارتقیای
خواس
ایجا

عمومی در جامعه و قراردادن محط زیس
می کند .پای های دورهای محط زیسی

در کانون سطاس گذاریهیا ،را
ازطیرف موسسیات تخصصیی و
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مستقل و انتشار نتایج به زبان ساده ،میتواند در این زمطنه ی
پای

راهکار میو ر باشید.

طولی شاخصهای زیسی محطلیی راهیی بیرای ردییابی مشیکالت ،تعطیطن

اهییداف عموطییاتی ،پطگطیری رونییدها ،درک نتییایج و شناسییایی بهتییرین شیطوههییای
سطاس گذاری را فراهم میکننید .دادههیای خیو
واقعط  ،همچنطن میتوانند به مسیوالن کم

و تجزییه و تحوطیل مبتنیی بیر

کنند تا سطاس های خیود را اصیالح

کننیید ،ارتباطییات بییا عوامییل ذینفییع و ذینفییوذ را تسییهطل کننیید تییا بییازده
سرمایهگذاریهای زیس محطلی را به حداکثر برسانند.
عموکرد زیس محطلی کشورهای منلقه بهرغم تشابهات ،تفاوت در حوزههیا
و شاخصهای مختوف را نشان میدهید کیه حیوزههیای بحرانیی و اولویی هیای
سطاس گذاریها هستند .در ایران به تفکطی

شیاخصهیا ،حیوزههیای بحرانیی و

نطازمند توجه ویژه ،بهترتطب زیر اس :
کیفیت هوا :در این زمطنه کطفط

سوخ

مصرفی نقی

تعطیطنکننیده دارد کیه

نطازمند نظارت ویژه بر تولطدات پاالیشگاههای داخیل و واردات و جمیعآوری داده
و انتشار مرتب آنهاس .
آب شرب و بهداشت :با نظر به عموکرد ضعطفتر نسب
و بزر

منلقه ،هم درزمطنه دسترسی به آ

دفع فاضال

شیر

به کشورهای اصیوی

سیالم و هیم در جمیعآوری و

نطاز بیه اقیدامات جیدی و ابتکیاری اسی  .در شیرای دورافتیادگی

سکونتگاهها و تاخطرهای زیاد در ایجاد زیرساخ ها ،شاید تغططر رویکرد و استفاده
از نوآوریها  ،عقبماندگیها در این حوزه را جبران کند.
تنوع زیست  ،زیستگاهها و جنگلها و یراتع :عموکرد بسیطار ضیعطف اییران در
مقایسه با کشورهای منلقه ،با نظر به گستردگی و شیرای اقوطمیی اییران ،پطگطیری
مجموعهای از سطاس ها را ایجا

میکند .ارتقای آگیاهی و حساسیط

جامعیه و

جوامع محوی ،بهرهگطری از نوآوریها و امکانیات تکنولوژیی  ،اهتمیام در تیداوم
اجرای طرح های آبخطزداری ،حمای

از نوآوریها در بهیرهبیرداری و حفاظی

از

منابع و همکاریهای مو ر با سازمانهای بطنالموویی ،پطشینهادهای سطاسیتی بیرای
جبران مافات اس .
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اقلیم و انرژی :عموکرد ایران در این زمطنیه مشیابه کشیورهای نفتیی منلقیه و
بسطار نامناسب اس  .اتخاذ سطاس های تشویقی  ،مبتنی بر بازار و حذف تدریجی
یارانههای سوخ

 ،درکنار پطگطیری سطاسی هیای کیالن درزمطنیه افیزای

انرژیهای تجدیدشونده ،میبایس

سیهم

رویکرد اصوی کشور در ایین زمطنیه باشید کیه

باتوجه به شرای اجتماعی و اقتصادی کشور ،بهتدریج اجرا شود.
به کشورهای منلقه کیه در ارتبیا

خکونتگاهها :سرانه پایطن تولطد زباله نسب

آن با ارتقیای شیرای اقتصیادی

با سلح و الگوی مصرف تعططن می شود و افزای

کشور ،قابلپط بطنی اس  ،درکنار مطزان زیاد پسماندهای خلرناک ،نطازمنید توجیه
و پطگطری سطاس های تشویقی و ترویجیی تفکطی

از مبید  ،کاسیتن از حجیم و

و میدیری

وییژه پسیماندهای خلرنیاک

بایوکامپوس  ،توسعه تاسطسات بازیاف
اس .

ینابع آب  :عموکرد نامناسب بهره وری آ

کشاورزی و کیارایی پیایطن آ

در

مقایسه با کشورهای منلقیه ،ضیرورت توجیه وییژه بیه سطاسی هیای حمیایتی و
تشویقی بهره برداری بهطنه از آ

و جبران عقبماندگیها را ایجا

زمطنه استفاده از فناوریهای جدید میبایس

در اولوی

محدودی های شدید آ  ،همچون ایران ،نطاز اس

میکند .در این

قرارگطرد .در کشیوری بیا

عالوه بر حمای هیای عمویی،

در سلوح مختوف ،فرهنگسازی نطز صورت گطرد.
کشاورزی :عموکرد ایران درزمطنه مدیری
نسب

به رقبای منلقهای بهتر اسی

پایدار نطتروژن و استفاده از سیموم،

کیه احتمیاال ناشیی از توسیعه کمتیر مصیرف

کودهای شطمطایی و آف ک ها اس  .حفظ این برتری ،نطازمند توسیعه کشیاورزی
ارگانط

و استفاده و توسعه فناوریهای نو در بخ

کشاورزی اس .

خپاخگزاری :این مقاله از «طرح تدوین گزارص موی پای
 1141جمهوری اسالمی ایران» استخراج شده که با حمای

سند چشمانداز
سازمان مدیری

و

برنامهریزی و جهاد دانشگاهی در سال  1833در پژوهشگاه عووم انسانی و
ملالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اجرا شده اس .

منابع و مآخذ
اسماعطوی خوشمردان ،ع .)1831( .بررسی بهرهوری آ و آسطبشناسیی میدیری
بخ کشاورزی ایران .تهیران :وزارت امیور اقتصیادی و داراییی ،معاونی

آن در
امیور

اقتصادی ،دفتر تحقطقات و سطاس های بخ های تولطدی.
بهبودی  ،د & ،.سجودی ،س .)1833( .محط زیسی و رشید اقتصیادی پاییدار :ملالعیه
موردی ایران .مدلسازی اقتصادی.13-1 ،
حسنوند ،م ،.نبیزاده ،ر & ،.حطیدری ،م .)1831( .آنیالطز پسیماندهای جامید شیهری در
ایران .سالم و محط .
ذکیایی ،م .)1831( .گیزارص وضییعط محیط زیسی ایییران  .35-1838تهیران :سییازمان
حفاظ محط زیس .
رضایی مطرقائد ،م & ،.دهکردی مبطنی ،ع .)1830( .ایران آینده در افق چشمانداز .تهیران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
سازمان محط زیس  ,1144( .خرداد  .)13سامانه پیای کطفیی هیوای کشیور .بازییابی از
جدول شاخص کطفط هواaqms.doe.ir/Home/AQI :
سالططن ،پ & ،.استانبولچی ،س .)1830( .تا طر کطفط محط زیس بر اقتصیاد سیالم
در گروه کشورهای منتخب .عووم و تکنولوژی محط زیس .155-141 ،
کالنتری ،خ .)1831( .مدلهیای کمییی در برنامیهریزی(منلقیهای  ،شیهری و روسیتایی).
تهران :انتشارات فرهنگ صبا.
کمطسطون چشمانداز و امیور نخبگیان ،د .)1838( .شیاخصهیای پیای و ارزییابی سیند
چشمانداز  1141جمهوری اسالمی اییران .تهیران :نشیر سیازمان آمیوزص فنیی و
حرفهای.
مرکز آمار ایران .)1831( .سالنامه آماری کشور  .1830تهران :مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران ,1144( .خرداد  .)13شاخص های اهداف توسعه هزاره جمهوری اسالمی
ایران ( .)1831 - 38بازیابی از درگاه موی آمارhttps://amar.org.ir -MDG :
موکطان ،م .)1834( .روصشناسی در عووم سطاسی  .فصونامه عووم سطاسی.
وزارت بهداش  ،درمان و آموزص پزشکی .)1834( .راهنمیای محاسیبه ،تعطیطن و اعیالم
شاخص کطفط  .تهران
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Abstract
Political parties have several functions, one of which is gaining political power.
Creating a legal framework for the political participation of different individuals
is the most important issue facing political actors, and in this context, the
relationship between political parties and the electoral system is important.
Although the legal framework for the activities of political parties in Iran is
available, they are still not efficient in the Iranian electoral system. The purpose
of this study is to the pathology of political parties And also provide effective
solutions to eliminate the harms. Although the legal framework for the activities
of political parties in Iran is available, they are still not efficient in the Iranian
electoral system. The purpose of this study is to identify the harms to the
efficiency of political parties in the Iranian electoral system and also to provide
effective solutions to eliminate these harms. To achieve this goal, the Delphi
method and Shannon technique have been used. In two stages, the researchers
collected the views of 10 experts in the field of elections through interviews and
questionnaires, and then the data obtained from the consensus of experts were
analyzed using the Shannon technique. The findings showed that the most
important damage that led to the inefficiency of political parties is in the
category of "structural" damage, followed by "legal", "economic", "functional"
and "cultural" damage.
Keywords: Political parties, Iranian elections, pathology of parties, the
efficiency of parties
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چکیده
احزاب سیاسی کارویژههای متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از این کارویژهها
است .ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف  ،مهف تفرین مسفئلهای
است که فراروی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه ،رابطه احزاب سیاسفی بفا
نظام انتخابات اهمیت پیدا میکند  .اگر چه بسترهای قانونی فعالیفت احفزاب سیاسفی در
ایران فراه است ،اما هنوز در نظام انتخابات ایران کارآمد نیسفتند .هفد ایفن پفژوه،،
شناسایی آسیبهای فراروی کارآمدی احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران و همچنفین
ارائه راهکارهایی موثر برای رفع این آسیب هاست .برای دستیابی بفه ایفن هفد از روش
دلفی و تکنیک شانون استفاده شده است .پژوهشگران در دو مرحله بهصفورت مصفاحهه و
پرس ،نامه ،دیدگاههای 01نفر از صاحهنظران را در حوزه انتخابفات جمفعآوری کردنفد و
سپس دادههای بهدستآمده از اجماع صاحهنظران با تکنیک شفانون مفورد بررسفی قفرار
گرفت .یافتهها نشان داد که مه ترین آسیهی که منجر به ناکارآمدی احزاب سیاسی شده،
از دسته آسیبهفای «سفاتتاری» اسفت و پفس از آن ،دسفته آسفیبهفای «قفانونی»«،
اقتصادی» « ،عملکردی » و«فرهنگی» قرار دارند.
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مقدمه
انتخابات فرایندی است که در آن ،مردم در شکلگیری نهادهاای سیاساو ت یییای
متصدیان اعمال اقتدار سیاسو سهیم موشوند؛ یینو مردم نهینهاا منأا رخادادهای
مهم هستند ،بلکه آنها مرجع نتیجه نیز یلقو موشوند .در جامیاه سیاساو ایاران ،ا
عمر حضور ت مأارکت قاانونو ماردم در یییای سرنوشات اجتمااعو ت سیاساو
خویش ،حدتد یکصد سال موگذرد؛ برای اتلی بار ،مردم ایران در تاقیاه یراریم
ینباااکو ،بااه عرصااه سیاسااو ترتد نیاادا کردنااد ت نااا ا آن ،مااردم در انق ا
مأرتطیت ،ای حق نادیدهگرفتهشده خود را رسمو ت قاانونو سااختند کاه یاا باه
امرت نایدار مانده است؛ باا ایا یوااتت کاه در دتران قبال ا انقا

اسا مو،

انتخابات یرتسیطره قدرت حاکم بود کاه ایا امار نأااندهناده فرمایأاوباودن
انتخابات داشت ،اما فصل جدیادی دریااری سیاساو ایاران باا نیارت ی انقا
اس مو ایران آغا شد ت اصل حاکمیت الهو (اس میت) با اصال حاکمیات ماردم
(جمهوریت) در چارچو

نظام مردمساالری دینو نمایان شد ت بهتسیله انتخابات،

حاکمیت مردم بار سرنوشات اجتمااعو ت سیاساو خاویش باه رسامیت شاناخته
شدهاست.
نا ا نیرت ی انق

اس مو چند بار همهنرساو ت انتخاباات سراساری در

کأور برنا شد که اصلو ت مهمیاری آن ،هماهنرساو یيییار نظاام شاهنأااهو باه
جمهوری اس مو بود که با مأارکت ت رای حداکثری مردم در  11ت  11فارتردی

 1۵۳۱یصویب شد .در  1۱مرداد سال  1۵۳۱نیز انتخابات مجلا خبرگاان قاانون-
اساسو برگزار ت سپا در 1۱آذرماه قانون اساسو به همهنرسو گذاشته ت یصاویب
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شد .ا ای

مان به بید ،انتخابات با نظاارت شاورای نههباان برگازار ماوشاود ت

براساس قانون اساسو جمهوری اس مو ،مردم رئایا قاوه مجریاه ،اعضاای قاوه
مقننه ،اعضای مجلا خبرگان رهبری ت اعضای شورای شهر را انتخا

موکنند .با

تجود اینکاه نظاام جمهاوری اسا مو ،اقادامات ماوار ت کارآمادی را در برناایو
انتخابات انجام داده است؛ اما همچنان ا ایدهآل نظام انتخابایو جمهاوری اسا مو
فاصله دارد ت هنو آسیبهایو فرارتی نظام انتخابایو ایران تجود دارد.
برای اساس یکو ا مسائل مهم نظام انتخابات ،آسیبهای آن اسات کاه البتاه
مولوههای متواتیو در ایجاد آسایب هاای انتخاباات ماوار اسات کاه یکاو ا ایا
مولوهها ،احزا

سیاسو است .درتاقع کارتیژه مهم احزا

سیاسو ،دستیاابو باه

قدرت سیاسو است ،نا ایجاد بساترهای قاانونو بارای مأاارکت سیاساو افاراد
مختلف ،مهمیری مسئلهای است کاه فارارتی کنأاهران سیاساو قارار دارد ت در
همی

مینه رابطهی احزا

سیاسو با نظام انتخابایو اهمیت نیادا ماوکناد؛ اماا در

کأور ایران ،با تجود اینکه در قوانی  ،آ ادی یأکیل احزا

سیاساو تجاود دارد؛

اما هنو شاهد فقدان نظام حزبو در انتخابات یاا باه ییبیار دیهار ،عادمکارآمادی
احزا

سیاسو در نظام انتخاباات ایاران هساتیم کاه علات ایا امار ا یاکساو،

عدمشناسایو بهموقع آسیبها ت عدمارائه راهکارهای کارآمد برای رفع ای آسیب-
هاست .ا سوی دیهر اقدامات ت نژتهشهای صورت گرفته نیز درخصاو

رفاع

آسیبهای نظام انتخابات به علت اینکه ینها به یاک بیاد ا ابیااد مختلاف مسا له
انتخابات ت آسیبهای آن نرداخته ،نتوانسته تایای ننهانِ آسیب احزا

سیاسو در

نظام انتخابات را نمایان سا د ت در نتیجه ای آسیب در نظام انتخابات ،نایدار مانده
ت در مواردی کارآمدی انتخابات را یرتی ایر قرار داده است.
با ای یوصیف ،هدف ای نژتهش ،شناسایو آسیبهاایو اسات کاه فارارتی
کارآمدی احازا

سیاساو در نظاام انتخاباات ایاران قارار دارد ت همچنای ارائاه

راهکارهایو کارآمد برای رفع ای آسیبهاسات .بناابرای ایا ناژتهش باهدنباال
ناس گویو به ای نرسش است که آسیبهای فرارتی کارآمدی احزا

سیاسو در

نظام انتخابات جمهوری اس مو ایران ت راهکارهاای رفاع آن کادام اسات بارای

احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسالمی ایران
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ناس گویو به ای نرسش ا رتش دلواو 1ت یکنیاک شاانون 2اساتواده ماوشاود ت
آسیبهای یاایرگذار بر کارآمدی احزا

سیاسو در انتخابات ایاران ت راهکارهاای

رفع آنها ا دیدگاه صاحب نظران علاوم سیاساو کاه در ایا

میناه کتاا

یاا ااار

نژتهأو داشتهاند ،بررسو موشود.
 .8پیشینه پژوهش
مرتر منابیو چند نیرامون موضوع نژتهش حاضر موجب رتش یرشدن ت آشانایو
با طرح دیدگاهها ت همچنی نارسایوهاای مرباوب باه مسائله ناژتهش ماوشاود.
نژتهشهای انجامشده نیرامون ای موضوع را مویوان به چهار دساته یقسایم کارد
که به شرح یر است :دسته اتل ،منابیو است که به آسیبهاای قاانونو انتخاباات
نرداخته است .مأوق( )1۵31در کتا

«کنادتکات آسایبشناساانه نظاام انتخاباات»

آسیب انتخابات را مربوب به قوانی انتخابات ماوداناد (مأاوق 1۵31

-111 .

 .)1۳۱همچنی طراننظیف( )1۵3۵نیز در مقاله «آسیبشناسو نظام حقوقو حااکم
بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلاا شاورای اسا مو» میتقاد اسات قاوانی
مربوب به نظارت بر انتخابات مجلا شورای اس مو دارای نواقص است ت قوانی
مأخصو برای رد یا یاییدص حیت نامزدها تجود ندارد ت باید قوانینو کاه مرباوب
به نظارت بر انتخابات مجلا شورای اس مو است ،با نهری گردد (طران نظیف
1۵3۵

.)111۳-11۵۱ .

دسته دتم ،منابیو است که به آسیبهای یبلیياایو انتخاباات نرداختاه اسات.
درستو ( )1۵3۵در مقاله «آسیبشناسو یبلیيات انتخابایو مجلا شاورای اسا مو
در نریو اصول حقوقو حاکم بر یبلیيات» ،مهمیری آسایب یبلیياات در انتخاباات
مجلا شورای اس مو را مربوب به قانون انتخابات مجلا شورای اس مو میرفو
موکند که در مینه یبلیيات ،خأل قوانی رتش ت نظاارت دتلات بار هزیناههاای
یبلیيایو نامزدهای انتخابایو تجود دارد که منجر به ترتد نول کثیف باه انتخاباات
شدهاست (درستو 1۵3۵

.)11۳-31 .
1. Delphy Method
2. Shaanon Entropy Method
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دسته سوم منابیو است که به آسیبهای نظام حزبو انتخاباات نرداختاه اسات.
شجاعو( )1۵3۱در نایاننامه «آسیبشناسو نقش احزا

سیاساو در نظاام انتخاباات

ایران» میتقد است که در نظاام جمهاوری اسا مو ،مکاانیزمهاایو در قاانون ،بارای
حضور مردم در عرصاه سیاساو یییای شاده اسات؛ اماا هناو مأاارکت سیاساو،
مأارکت غیرحزبو است که عواملو نظیر قوانی ت دتلت منجر به ناکارآمدی احازا
 .)۱۱1-111 .همچنای اعماایو ()1۵3۱در مقالااه

شاده اسات (شاجاعو 1۵3۱

«آسیبشناسو رابطه نظام حزبو ت نظام انتخابایو جمهوری اس مو ایران» به آسایب-
شناسو نظام حزبو ت نظاام انتخاباات در ایاران نرداختاه اسات ت علات ناکارآمادی
احزا

در انتخابات را قانون انتخابات موداند (اعمایو 1۵3۱

.)۳1-1۳ .

دسته چهارم منابیو است که به یلویقو ا آسیبهای انتخاباات نظیار آسایب-

های اعتقادی ،فرهنهو ،سیاسو ت قانونو نرداخته اسات .ادیاانو( )1۵3۱در کتاا
«آسایبشناساو انتخاباات ت جایهااه مجلاا ت ماردم» ،آسایبهاای انتخابااات را
اعتقادی ،فرهنهو ،سیاسو ،اجتماعو ت اقتصادی موداند .تی یکاو ا آسایبهاای
انتخابات را مربوب به فرهنگ سیاسو ایرانیان موداند که ضیف فرهنگ کار جمیو
در ایران رتند یأکیل نهادهای سیاسو مثل احزا
نموده است (ادیانو 1۵3۱

سیاسو در انتخابات را یضییف

 .)133-111 .همچنای گلأانو ( )1۵33در مقالاه

«آسیبشناسو انتخابات ریاستجمهاوری در ایاران ت ارائاه راهکاار اصا ح آن»،
آسیبهای مربوب به نظام حزبو انتخابات را مربوب به عملکارد نامناساب احازا
سیاسو؛ یأکیل احزا

ا باال به نایی ت ...موداند که منجر به ناکارآمادی احازا

سیاسو در انتخابات شدهاست .همچنای یکاو دیهار ا آسایبهاای انتخاباات را
مربوب به قوانی انتخابات مو داناد کاه مبتناو بار نیا هاای رت جامیاه نیسات ت
دتلتوبودن اقتصاد ت ترتد رانتهای اقتصادی ت سیاسو به فرایند انتخاباات نیاز ا
دیهر آسیبهاست (گلأنو 1۵33

.)1۵1-1۱1 .

همانطور که اشاره شد ،مناابع مورداشااره باهرغام دساتاتردهای مهماو کاه
داشتهاند ،غالباً یصویری یک بیدی ا ابیاد مختلف مس له انتخابات ت آسیبهای آن
ارائه مو دهند یا اینکه آسیب احزا

سیاسو را ینها به یک بیاد نظیار بیاد قاانونو

احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسالمی ایران

069

مردتد کردهاند ت همی نقصان ،علت اصلو ای نژتهش است .لاذا ایا ناژتهش
در ی ش است ،آسیب انتخابات را بهصورت متمرکز بر احزا

سیاسو مورد یوجه

قرار دهد ت ابیاد ت متيیرهاای متیادد دخیال در آن را باا رتش دلواو ت یکنیناک
شانون مورد بررسو قرار دهد.
 .9مبانی نظری پژوهش
قبل ا نرداخت به مبانو نظری نژتهش ال م است ،ابتدا آسایب ت آسایبشناساو

1

ییریف گردد .آسیب در ليت به مینای رنج ،مرنت ،کاستو ت ضایف ماوباشاد ت
بهیبع آسیبشناسو علم یأاخیص کاساتوهاا ت باه ییبیار دیهار شاناخت علماو
ضیفها ،کاستوهاسات (هریساو ناژاد 1۵۱1

 .)3۱۱ .آسایبشناساو ییناو

شناخت علل ت عواملو که تجود ت نایداری آنها مویواند فرایند دستیابو به اهداف
را در هر نظامو کند یا متوقف سا د ت یراتیا ایر یبیاات خاود درآترد .در تاقاع
آسیبشناسو فرایندی است که بهصاورت نظامناد ت منساجم ،دادههاای اصالو را
جمعآتری مونماید یا بتواند مأک ت ،چالشها ت مردتدیتها را برطارف ساا د
(بنیانیان 1۵33

 .)1۱۱ .به ییبیر دیهر شناخت علمو علت ضیفها ،کاستوها

ت چالش ها در رتند طبییو ندیدهها ،رفتارها ت کنشهاست ت فراهمکردن میناه ت
بستری که بتواند راهکاری مناسب برای رفع ایا کاساتوهاا ارائاه کناد یاا بارای
برقراری کارآمدی ت س مت ندیدهها ت رفتارها ،انهیزه ایجااد نمایاد (امیاری فارح
آبادی 1۵3۳

.)111 .

نا ا ییریف آسیبشناسو ،برای یوضیح ت یبیی آسایبشناساو انتخاباات،
مویوان به مقاله مایکل برتدیر 2که درخصو

آسیبشناسو سا مان نوشاته شاده،

رجوع کرد ت تیژگوهایو ا آسیبشناسو را کساب ت ساپا ا آن در فراینادها ت

موضوعات آسیبشناسو استواده کرد .ا منظر برتدیر ،مانو که آسیب یاا آسایب-
هایو ایجاد شود یا احتمال ایجادشدن آسیب تجاود داشاته باشاد ،آسایبشناساو
صورت موگیرد .بههمی منظور ضرتری است که باه تسایله رتشهاای متوااتت،
1. Pathology
2. Micheal Brodeur
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فرایند جمعآتری داده ت اط عات صاورت گیارد ت دادههاای جماعآتریشاده در
میرض قضاتت ت اظهارنظر صاحبنظران قرار گیرند یا آسیب ها یییی شود ت سپا
راهکارهای صریح ت کارآمد برای رفع آسیبها ایخاذ ت باه مرحلاه اجارا درآیناد
(Brodeur, 2008, pp. 642-650).

درخصو

آسیبشناسو ع ته بر مقاله برتدیر ،مویوان به کتا

«انتخاباات ت

رایدهندگان :مقدمه یطبیقو» 1نوشته ماریی هارپ ت یلیام چارلو میلر ،2مراجیه کارد.
در ای کتا

استدالل شده است که نظامهای انتخابات ،قالبهای قانونو هساتند کاه

ا شرایط ت فضای خاصو که در آن قرار موگیرند ،یبییات ماوکنناد ت ا عناصاری
نظیر قوانی  ،کاربرد ت مینهها یأکیل شادهاناد )،(Harrop & Miller, 1987, pp. 41-42
بنابرای در آسیبشناسو انتخابات ،باید ای عناصر مورد یوجه قرار گیرند.
با ای یوصیف ،در آسیبشناسو نظام انتخابات ،اتل باید ضیفها ،کاستوهاا
شناسایو شود .دتم اینکه بسترهای ایجاد ضیفها ت کاستوها ت عواملو کاه منجار
به شکلگیری ای کاستوها شدهاسات ،بررساو ت شناساایو شاود .ناا هادف ا
آسیبشناسو نظام انتخابات ،مطالیه ت شناخت علمو آسیبهایو است که سا مت
ت کارآمدی انتخابات را یرتیاایر قرار مودهند .نا نهرشو منسجم به کل فرایناد
برگزاری انتخابات نیا است (ممو اده 1۵3۳

.)1۱3 .

به اقتدا ا موارد مطرحشده ت با لراظکردن نوع ت ماهیت موضوعهای مرباوب
به کارآمدی ت سا مت انتخاباات کاه متااار ا مادیریت انتخاباات؛ سااختار نهااد
انتخابات؛ قوانی انتخابات؛ شرایط سیاسو ،اقتصادی ت فرهنهو حااکم بار جامیاه؛
احزا

سیاسو؛ یبلیيات ت غیره است ،نا باید کارکرد همه عناصار یاایرگاذار در

نظام انتخابات مورد یوجه قرار گیرد )(Rose, 2000, p. 86؛ لذا برای بررسو آسایب-
شناسو احزا
احزا

سیاسو در نظام انتخابات نیز باید یمام عوامل دخیال کاه کارآمادی

سیاسو را در انتخابات یرتیاایر خود قرار مو دهناد ،شناساایو شاوند یاا

س مت انتخابات ا ای عوامل ،آسیب دایو شود.
1. Elction And voter : A Comparative Introductio
2. Harrop &W.L Miller Martin
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سیاساو در انتخاباات ایاران،

نیا مند ای است که ا الهو یا رتشهایو در مطالیات آسیبشناسو اساتواده کناد،
اما یا به امرت درخصو

آسیبشناسو احزا

سیاسو در انتخابات ت راهکارهای

رفع ای آسیبها ،نژتهش علمو به صورت جامع ت کامل انجاام نأاده اسات کاه
نژتهش حاضر بتواند ا الهو یا رتش بهدستآمده ای ناژتهشهاا ،اساتواده کناد.
بنابرای نظریههای موجود بهینهایو نمویواند به بررسو آسیبهای احزا

سیاساو

در انتخابات ایران ت ارائه راهکارهای رفع ای آسیبها بپردا د .بههمی منظور برای
درک ت فهم درست آسیبشناسو احزا

در انتخابات ت ارائه راهکارهای رفع ایا

آسیبها ،متمرکز بر رتیکردی خواهیم بود که بر چند رتش ت یرکیب آنهاا مبتناو

است؛ یینو مضاف بر بهرهگیری ا ادبیات موجود در نژتهش کاه برمبناای نقطاه-
نظرات متخصصان حو ه انتخابات است ،بهتسیله رتش دلواو ت یکنیاک آنترتناو
سیاساو یییای ت ساپا راهکارهاای

شانون ،آسیبهای فرارتی کارآمدی احزا
رفع آنها یأخیص ت یییی موشود.
 .0روش پژوهش

در ای نژتهش ا رتش دلوو استواده شده است .درتاقع یکو ا رتشهای کسب

دانش گرتهو ،رتش دلوو است .براساس دیدگاه هلمر 1مانو که ال م است هام-

اندیأو چند متخصص در یک موضوع خاا

بارای کأاف ایادههاای نوآتراناه

بررسو گردد؛ تلو موقییت ت امکانات مناسب برای جمع کردن آنان تجود نداشاته
باشد ،مویوان ا رتش دلوو استواده نمود

).(Linstone, 2002, p. 55

همچنی سو ت سندفورد )۱113( 2در مقاله خود که درخصاو

رتش دلواو

نوشتهاند ،استدالل کردند که در سه یا چهار مرحله عملو ،فرایند رتش دلوو انجام
موگیرد .آغا مرحله اتل ،با یک نرسشنامه ت مصاحبهبا اسات.در ایا مصااحبه
با  ،مبانو اصلو ا مرتر ادبیات در موضوع موردنظر مورد ،اساتخرا ت در اختیاار
مصاحبهشوندگان قرار موگیرد .نژتهأهر باید بید ا جمعکردن ناس ها ،برمبناای
1. Helmer
2. Hsu & Sandford
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اط عات کسبشده ا ای مرحله ،نرسشنامه بستهای یهیه کند .در مرحله دتم ،هر
شرکتکننده ،نرسشنامه بستهای دریافت مو کند که در آن نکتههاای مهام مرحلاه
اتل ذکر شده است .در ای مرحله ،باید شرکتکنندگان ،ابیاد موضاوع موردبرا

را اتلویتبندی کنند .در نایان مرحله دتم ،موضوعایو کاه ماورد یوافاق شارکت-

کنندگان نیست ،مأخص خواهد شد .در ای مرحله ،کمکم اجماع شرتع به شکل-
گیری موکند ت مویوان ناس های شرکتکنندگان را برای یکدیهر ارسال کرد یا ا
ناس ها مطلع شوند .در مرحله سوم مجدد هریک ا شرکتکننادگان ،نرساشناماه
دریافت موکنند که در آن نکات خ صهشده مرحله قبلو ذکر شادهاسات .در ایا

مرحله ا شرکتکنندگان ،درخواست موشود ،دلیل خاود را دربااره ماوارد عادم-
اجماع بیان یا یجدیدنظر کنند .ای مرحله به شرکتکنندگان ای فرصت را مودهد
که نظر ت داتری خود را در موضوعات ،به رتشنو بیان کنناد .در مرحلاه چهاارم،

لیستو ا موضوعات مورداجماع ت عدماجماع دراختیار شرکتکنندگان قارار ماو-

گیرد .ای مرحله ،برای شرکتکننادگان ،آخاری فرصات باهمنظاور یجدیادنظر ت
داتری آنهاست .نکته مهم ای است که ییداد یکرار مراحل در رتش دلواو ،مبتناو
بر درجه یوافق شرکتکنندگان ،ا  ۵یا  ۳مرحله است ).(Hus, 2007, pp. 10-11
جدول  .0نکات مهم در استفاده از روش دلفی
مزرر
اف اا م ا نییت
مها تمین
بعهاا م احل بک ا مصیحبب ری پ سشنیمب
میزان اجمیع م انظ ت ا رسب ندیجب

تا تگی

ات ارهگیتهی صیحبنظ ان اسدفیات ات ف ارنه تیتبیب و بجهرهنظ ت ا
تباسر و ان ندیجب اقیقب
 1۱بی  1۱نف
حهاقل  ۵۱وت
سب بی چای م حلب مصیحبب و پ سشنیمب
 ۰۱بی  ۰۱ا صه( نم ت تیال  ۳ات ملییا لیک ا)

).(Hus, 2007, pp. 10-11

درادامه ا یکنیک شانون ،بهمنظور یرلیال دادههاای باهدساتآماده ا مرحلاه دتم
رتش دلوو استواده شد .ای یکنیک استواده ا یک فرمول ریاضو بارای بررساو ت
یرلیل دادههاست ت برای یییی ت یرلیل اتلویت ت اهمیت شاخصها ،نسابت باه
رتش سنتو فراتانو ت میانهی ا اعتبار بیأتری برخوردار است.
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انتخا

شرکتکنندگان ،در رتش دلوو ،یکو ا بخشهای مهم ای رتش اسات ت

شرکتکنندگان براساس یخصص ت نه بهصورت یصادفو انتخا

موشوند .در ای

نژتهش نیز 11 ،نور ا اسایید دانأهاه که در حو ه انتخابات صااحبنظار بودناد،
انتخا

شدند .در مرحله اتل ،مصاحبه با با شرکتکننادگان صاورت گرفات .در

ای مصاحبه ،نژتهأهر به دنبال ای بود که دیدگاه صااحب نظاران را درخصاو
آسیبهای احزا

سیاسو در انتخاباات کساب کناد .ساپا نژتهأاهر دادههاای

به دست آمده ا مرتر منابع را برای آنان یوضیح داد ت درخواست کرد که نظر خاود
را بیان کنند .در ای مرحله ،با ایا  11شارکتکنناده ،حادتد  ۳11دقیقاه گوتهاو
صورت گرفت.
جدول  .2نکات کلیدی بهدستآمده از مصاحبه با متخصصان در مرحله اول روش دلفی
مدخصص
1
2
۳
۵
۱
6
۰
۰
9
1۱

سیبهی ف ا و ری مه احزاب سییسی ا اندخیتیا
نظیس اقدصیا واتسدب تب نفر
اتایس م ج ا ا قین ن اندخیتیا
سیتلب نیمطل ب احزاب سییسی ا ار ان
ملطعیت ان فعیلیر احزاب سییسی
حزبم نب ان نظیس اندخیتیا
فل ف هنگ قین نگ اری
فل ف هنگ ری جمعی
سیتلب نیمطل ب احزاب سییسی
ضعف ا شیرسدبسیال د م تش و ب تیر سییسی
حزبم نب ان نظیس اندخیتیا
مشخص نب ان جیرهیت سمی احزاب سییسی ا قین ن اندخیتیا
اتایس و بعی ضهی م ج ا ا قین ن اندخیتیا
نیهمیهنهی ب سعب سییسی و اقدصیا
مشی ررگ رز ت ان ف هنگ سییسی اندخیتیا ار ان
سیتلب نیمطل ب احزاب سییسی ا ار ان
عهساعدمیا عم می تب احزاب سییسی

نا ا یرلیل مرتوای مصاحبهها ،آسیبهای احازا

در انتخاباات ایاران ا نهااه

متخصصان استخرا شد .ای آسیبها با آسیبهای استخرا شاده ا مارتر مناابع
مقایسه ت سپا آسیبهای مأترک حاذف شاد ت درنهایات  ۱۵آسایب باهعناوان
آسیبهای مهم در عدمکارآمدی احزا

در انتخاباات یییای شاد .ایا فرایناد در

673

♦ سال  ♦ 03شماره  ♦ 99تابستان 0033

نمودار  1نأان داده شدهاست:
سیبهی تباسر مهت ات م و منیتع
فسیاهی سییسی و اقدصیا و فشی هی اقدصیا و سییسی ت م اس
ضعفهی حل قی نظیس اندخیتیا
قین ن اندخیتیا حهاقلد غی شفیف و فلهان معیی مشخص ت ا ت گزا اندخیتیا
ضعف عملک ا و سیتلب نیمطل ب احزاب سییسی ا ار ان
تیت نیمهی و انشعیب ا احزاب سییسی
ف احزتی اانسد رینهرهاهی اندخیتیا
عهساعدمیا عم می تب احزاب سییسی
قین نگ رز ت ان ف هنگ سییسی اندخیتیا
ضعف پیربنه تب قین ن و مها ا سییسی
مشی ررگ رز ت ان ف هنگ سییسی اندخیتیا ار ان

سیبهی تباسر مهت ات مصیحببهی
اقدصیا واتسدب تب نفر
نیهمیهنهی ب سعب سییسی و اقدصیا
فسیاهی سییسی و اقدصیا و فشی هی اقدصیا و سییسی ت م اس
بهلیس اولرهی ا ب غیی اا پ لی و ا ت ا اریس مندای تب ت گزا اندخیتیا و ارجیا ااوا اندخیتیا ب سط اولرهی
سیتلب نیمطل ب و ضعف عملک ا احزاب سییسی ا ار ان
رمتا گی ات اخهق سییسی و اسهمی
عملک ا گ وتهی جیرهزر احزاب سییسی
ضعف ا شیرسدبسیال د م تش و ب تیر سییسی
ملطعی ت ان فعیلیر احزاب سییسی
ضعف جیمعب مهنی و رمی بج تب مشی رر سییسی
فل ف هنگ ری جمعی
بعها و نیپیرها ق انی اندخیتیا
فلهان نه ش اهب ا و سیبشنیسینب تب ق انی اندخیتیا
فلهان ضمینر اج اری و مجیتاا تیتاا نهت مدنیسب تی ج ارم اندخیتیبی
مشخصنب ان جیرهیت سمی احزاب سییسی ا قین ن اندخیتیا
نیری مهد غی پیسخه و مبدنینب ان نظیس اندخیتیا ت نییتهی وت اندخیتیا
حزبم نب ان نظیس اندخیتیا
بفک م ت ان نظیس اندخیتیا

سیبهی نایری
اقدصیا واتسدب تب نفر
نیهمیهنهی ب سعب سییسی و اقدصیا
فسیاهی سییسی و اقدصیا و فشی هی اقدصیا و سییسی ت م اس
بهلیس اولر هی ا بغیی اا پ لی و ا ت ا اریس مندای تب ت گزا اندخیتیا و ارجیا ااوا اندخیتیا ب سط اولرهی
ضعفهی حل قی نظیس اندخیتیا
قین ن اندخیتیا حهاقلد غی شفیف و فلهان معیی مشخص ت ا ت گزا اندخیتیا
بعها و نیپیرها ق انی اندخیتیا
فلهان ضمینر اج اری و مجیتاا تیتاا نهت مدنیسب تی ج ارم اندخیتیبی
فلهان نه ش اهب ا و سیبشنیسینب تب ق انی اندخیتیا
مشخص نب ان جیرهیت سمی احزاب سییسی ا قین ن اندخیتیا
سیتلب نیمطل ب و ضعف عملک ا احزاب سییسی ا ار ان
تیت نیمهی و انشعیب ا احزاب سییسی
ف احزتی اانسد رینهرهاهی اندخیتیا
ملطعیت ان فعیلیر احزاب سییسی
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ضعف ا شیرسدبسیال د م تش و ب تیر سییسی
عهساعدمیا عم می تب احزاب سییسی
قین نگ رزت ان ف هنگ سییسی اندخیتیا
ضعف پیربنه تب قین ن و مها ا سییسی
مشی ررگ رزت ان ف هنگ سییسی اندخیتیا ار ان
فل ف هنگ ری جمعی
نیری مهد غی پیسخگ و مبدنی نب ان نظیس اندخیتیا ت نییتهی وت اندخیتیا
حزبم نب ان نظیس اندخیتیا
بفک م ت ان تبجی ت نیمبم ت ان نظیس اندخیتیا

نمودار  .0آسیبهای بهدستآمده از مرور منابع و مصاحبه با متخصصان و استخراج آسیبهای نهایی

همچنی نا ا مأخصشدن آسیبهایو که منجر به ناکارآمادی احازا

سیاساو

در انتخابات شده است ،راهکارهای رفع ای آسیبها استخرا شد ت درنهایت 11
راهکار مهم برای رفع ای آسیب یییی شد که در نمودار  ۱نأان داده شده است.
اهکی تباسر مهت ات م و منیتع

اهکی تباسر مهت ات مصیحببهی

اصهح و حذف ت خی ات ق انی
اندخیتیا
ت خ ا قین نی تی بخلفیا اندخیتیا و
تیتنه ا ان اع ج ارم اندخیتیبی تی ا
نظ گ فد مسیئل جهره و بعیی
مجیتااهی تیتاا نهت
عهسواتسدهی اقدصیا تب نفر و اسدفیات
همبجینبب ات سیر منیتع طبیعی

بهور مجها قین ن اندخیتیا جیمع و ریمل
بل رر نظیس حزبم ا اندخیتیا
بلفیق اقدصیا اولدی و خص صی
بل رر نظیس م تشی رش تبمنظ
م تش عم میدگسد ات و ف اگی جار
مسئ لیرپذر د پیسخه ری ا قبیل
عملک ا خ رش
افزارش سطح گیهی احزاب سییسی ا
م ا شیرسدبسیال
الزاس ااوطلب تب جمع و بعهاا معینی
امضی اعهس نیمزا اتس رکی ات احزاب
سییسی سمی تبمنظ م هوار ان بعهاا
ااوطلبین

اهکی نایری
بهور مجها قین ن اندخیتیا جیمع و ریمل مبدنی ت
نییتهی وت اندخیتیا
ت خ ا قین نی تی بخلفیا اندخیتیا و تیتنه ا ان اع
ج ارم اندخیتیبی تی ا نظ گ فد مسیئل جهره و بعیی
مجیتااهی تیتاا نهت
بشکیل م رز ری م سسب علمی و مطیلعیبی مخدص
اندخیتیا ا رش تبمنظ تیتتینی و وت مهر ان ق انی
اندخیتیا و صهر ان سیبهی اندخیتیا
بغیی سی خدی نظیس اندخیتیا(ات ارث ردی تب بنیسبی)
بل رر نظیس حزبم ا اندخیتیا
بل رر ت نیمبم ت ان اندخیتیا
عهسواتسدهی اقدصیا تب نفر و اسدفیات همبجینبب ات سیر
منیتع طبیعی
بلفیق اقدصیا اولدی و خص صی
ب سعب مد اتن و ارجیا شه اقدصیا و سییسی مد اتن و
گسد ات
گسد ش ف هنگ قین نمها د قیتر و مشی رر ا
جیمعب تی احزاب سییسید نخبهین و رینهرهاهی
بل رر نظیس م تشی رش تبمنظ م تش عم می و
ف اگی جار مسئ لیرپذر د پیسخگ ری ا قبیل
عملک ا خ رش
الزاس ااوطلبین ت ا مع فی ات رینهرهاب اتس حزتی
خیص
بل رر احزاب سییسی ا ع صب مسئ لیرپذر و
پیسخگ ری ا قبیل مع فی رینهرهاهی حزتی
افزارش سطح گیهی احزاب سییسی ا م ا شیرسدب -
سیال
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بنابر نظار نژتهأاهر ایا  ۱۵آسایب در مرحلاه دتم رتش دلواو،در نانج دساته
موضوعو دسته بندی شد .ای دساتههاا عباارت بودناد ا -1دساته قاانونو شاامل
آسیب های :ضیفهای حقوقو نظام انتخابات؛ قانون انتخابات حداقل ،غیرشواف ت
فقدان مییار مأخص برای برگزاری انتخابات؛ ییدد ت نانایداری قاوانی انتخاباات؛
فقدان ضمانت اجرایو ت مجا ات با دارنده ت متناسب با جارایم انتخاباایو؛ فقادان
نهرش راهبردی ت آسیبشناسانه باه قاوانی انتخاباات ت مأاخصنباودن جایهااه
رسمو احزا

سیاسو در قانون انتخابات.

-۱دسته ساختاری شامل آسیبهای :ناکارآمد ،غیرناس گو ت مبتنونبودن نظاام

انتخابات بر نیا های رت انتخابات؛ حاز مراور نباودن نظاام انتخاباات؛ برناماه-
مرورنبودن نظام انتخابات.
-۵دسته اقتصادی شامل آسیبهای :اقتصاد تابسته به نوت؛ ناهماهنهو یوسیه
سیاسو ت اقتصادی؛ یدلیا دتلتها در یيییرات ناولو ت ار ی در ایاام منتهاو باه
برگزاری انتخابات ت ایجاد ادتار انتخابات یوساط دتلاتهاا؛ فساادهای سیاساو ت
اقتصادی ت فأارهای اقتصادی ت سیاسو بر مردم.
-1دسته فرهنهو شامل آسیبهای :قانونگریزبودن فرهنگ سیاسو انتخاباات؛
ضیف نایبندی به قانون ت مدارای سیاسو؛ مأارکتگریاز باودن فرهناگ سیاساو
انتخابات ایران ت فقر فرهنگ کارجمیو.
-۳دسته عملکردی شامل آسایبهاای :ساابقه ناامطلو
ایران؛ مقطیو بودن فیالیت احزا
عدم اعتماد عمومو به احزا
سیاسو ت بوبرنامهو ت انأیا

احازا

سیاساو در

سیاسو؛ فراحزبو دانست کاندیداهای انتخاباات؛

سیاسو؛ ضیف در شایستهساالری ،آمو ش ت یربیت
در احزا

سیاسو.

همچنی بنابر نظر نژتهأهر ،ع ته بر دستهبندی آسیبها ،راهکارهاای رفاع
ای آسیبها نیز در  ۳دسته موضوعو دستهبندی شد .ای دستههاا عباارت بودناد:
-1دسته قانونو شامل راهکارهای :یدتی مجدد قانون انتخابات بهصورت جاامع ت
کامل مبتنو بر نیا هاای رت انتخاباات؛ برخاورد قاانونو باا یخلواات انتخاباات ت
بااا نهری در ان اواع جاارایم انتخابااایو بااا درنظرگاارفت مسااائل جدیااد ت یییاای
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مجا اتهای با دارنده؛ یأکیل مرکز یا موسسه علمو ت مطالیایو مختص انتخابات
در کأور بهمنظور با بینو ت رت آمدکردن قوانی انتخابات ت رصدکردن آسیبهاای
انتخابات.
-۱دسته ساختاری شامل راهکارهای :یيییر ساختار نظام انتخابات (ا اکثریتاو
به یناسبو)؛ یقویات نظاام حاز مراور در انتخاباات؛ یقویات برناماهمرورباودن
انتخابات.
-۵دسته اقتصادی شامل راهکارهای :عدم تابستهو اقتصاد به نوات ت اساتواده
همهجانبه ا سایر منابع طبییو؛ یلویق اقتصاد دتلتو ت خصوصو ت یوسیه متوا ن ت
ایجاد رشد اقتصادی ت سیاسو متوا ن ت گسترده.
-1دسته فرهنهو شامل راهکارهای :گسترش فرهنگ قانونماداری ،رقابات ت
مأارکت در جامیه بی احزا

سیاسو ،نخبهان ت کاندیداها؛ یقویت نظام آمو شو

کأور بهمنظور آمو ش عمومو ت فراگیر جهات مسائولیتناذیری ت ناسا گاویو
درقبال اقدامات خویش
سیاساو در عرصاه

-۳دسته عملکردی شاامل راهکارهاای :یقویات احازا

مسئولیتنذیری ت ناس گویو درقبال میرفو کاندیداهای حزباو ت افازایش ساطح
آگاهو احزا

سیاسو درمورد شایستهساالری.

سپا نرسشنامه بستهای با ناس های  ۳درجاهای طیاف لیکارت بارای ایا
آسیبهای ۱۵گانه ت راهکارهای 11گاناه یهیاه شاد ت دراختیاار شارکتکننادگان

گذاشتهشد .در جدتل  ۵ت  1دادههای بهدستآمده ا ای مرحله ،باه شاکل نماره-

دهو به هر آسیب ت راهکاار نأاان دادهأادهاسات .در ایا جاداتل بارای انجاام
مراسبات ،نمره  1برای مخالوت کامل ت نمره  ۳برای موافقات کامال ا ساوی هار
شرکتکننده بهصورت( الف یا دال) لراظ شده است.
جدول  .0نمرات متخصصان به هر آسیب در پرسشنامه مرحله دوم روش دلفی
ارف
1
2

سیب
ضعفهی حل قی نظیس اندخیتیا
قین ن اندخیتیا حهاقلد غی شفیف و فلهان معیی مشخص ت ا
ت گزا اندخیتیا
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بعها و نیپیرها ق انی اندخیتیا
فلهان ضمینر اج اری و مجیتاا تیتاا نهت و مدنیسب تی ج ارم
اندخیتیبی
مشخصنب ان جیرهیت سمی احزاب سییسی ا قین ن اندخیتیا
فلهان نه ش اهب ا و سیبشنیسینب تب ق انی اندخیتیا
حزبم نب ان نظیس اندخیتیا
ت نیمبم نب ان نظیس اندخیتیا
نیری مهد غی پیسخگ و مبدنینب ان نظیس اندخیتیا ت نییتهی وت
اندخیتیا
اقدصیا واتسدب تب نفر
اقدصیا اولدی
نیهمیهنهی ب سعب سییسی و اقدصیا
فسیاهی سییسی و اقدصیا و فشی هی اقدصیا و سییسی ت
م اس
قین نگ رز ت ان ف هنگ سییسی اندخیتیا
ضعف پیربنه تب قین ن و مها ا سییسی
مشی ررگ رزت ان ف هنگ سییسی اندخیتیا ار ان
فل ف هنگ ری جمعی
سیتلب نیمطل ب احزاب سییسی ا ار ان
ملطعیت ان فعیلیر احزاب سییسی
ف احزتی اانسد رینهرهاهی اندخیتیا
عهساعدمیا عم می تب احزاب سییسی
ضعف ا شیرسدبسیال د م تش و ب تیر سییسی
تیت نیمهی و انشعیب ا احزاب سییسی
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جدول  .0نمرات متخصصان به هر راهکار جهت رفع آسیبها در پرسشنامه مرحله دوم روش دلفی
ارف
1
2

۳
۵
۱
6
۰
۰
9
1۱
11
12
1۳
1۵

اهکی
بهور مجها قین ن اندخیتیا تبص ا جیمع و ریمل
ت خ ا قین نی تی بخلفیا اندخیتیا و تیتنه ا ان اع ج ارم
اندخیتیبی تی ا نظ گ فد مسیئل جهره و بعیی مجیتااهی
تیتاا نهت
بشکیل م رز ری م سسب علمی و مطیلعیبی مخدص اندخیتیا ا
رش تبمنظ تیتتینی و وت مه ر ان ق انی اندخیتیا و
صهر ان سیبهی اندخیتیا
بغیی سیخدی نظیس اندخیتیا(ات ارث ردی تب بنیسبی)
بل رر نظیس حزبم ا اندخیتیا
بل رر ت نیمبم ت ان اندخیتیا
بلفیق اقدصیا اولدی و خص صی
عهس واتسدهی اقدصیا تب نفر و اسدفیات همبجینبب ات سیر منیتع
طبیعی
ب سعب مد اتن و ارجیا شه اقدصیا و سییسی مد اتن و گسد ات
بل رر نظیس م تشی رش تبمنظ م تش عم می و ف اگی
جار مسئ لیرپذر د پیسخگ ری ا قبیل عملک ا خ رش
گسد ش ف هنگ قین نمها د قیتر و مشی رر ا جیمعب تی
احزاب سییسید نخبهین و رینهرهاهی
الزاس ااوطلبین ت ا مع فی ات رینهرهاب اتس حزتی خیص
بل رر احزاب سییسی ا ع صب مسئ لیرپذر د قین نگ اری و
مشی ررپذر و پیسخگ ری ا قبیل مع فی رینهرهاهی حزتی
افزارش سطح گیهی احزاب سییسی ا م ا شیرسدبسیال
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احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسالمی ایران
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 .0یافتههای پژوهش
در مرحله دتم رتش دلوو ،بید ا اینکه دادهها جماعآتری شاد ،نژتهأاهر بارای
اینکه ا میزان موافقت ت یایید شرکتکنندگان با هر آسیب اط ع نیدا کند ،نمارات
را جمع ت سپا ا حاصل جمع نمرات ت میاانهی آنهاا اساتواده کارد .جادتل ،۳
نأانهر برآیند جمع ت میدل نمراتِ هر آسیب ت هر دسته ا ای آسیبهاسات کاه
نأان مودهد ،دسته «ساختاری» بیأتری نمره ت میاانهی را کساب کارده ت جاز
مهم یری آسیبهای احزا

سیاسو در انتخابات ا سوی متخصصان یییی شاده ت

نا ا آن به یرییب دسته های«اقتصادی»« ،قانونو»« ،عملکردی» ت «فرهنهاو» قارار
دارند.
سپا با یکنیک شانون ،مجددا دادهها مورد بررسو قرار گرفت .با ای فرمول،
بار اط عایو هر آسیب ت ت ن آسیبها مراسبه ت یییی شد .بارای بهارهگیاری ا
ای فرمول ،به تسیله رابطه( )1دادههای جدتل فراتانو بههنجار 1شده است

(Azar,

) .2001, pp. 1-18در ای فرمول Fij ،نمره هر شرکتکننده باه شااخص ماوردنظر ت
 Pijنمره بههنجار شده است .سپا به تسیله رابطه( ،)۱بار اط عایو هر مقولاه()EJ
مراسبه ت یییی شد .در ای رابطه  nییداد مقولاههاا ت  mییاداد شارکتکننادگان
است.
رابطه ( :)۱
نا ا آن ،ا طریق رابطه( ،)۵ت ن هر شاخص یا مقوله ( )WJباهدسات آماده
است.

1. Normalized
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جدول  .3یافتههای بهدستآمده از پرسشنامه مرحله دوم روش دلفی
(آسیبهای احزاب در نظام انتخابات ایران)

اسدب

قین نی

سیخدی

اقدصیا

ف هنهی

عملک ا

شیخصهی
ضعفهی حل قی نظیس اندخیتیا
قین ن اندخیتیا حهاقلد غی شفیف و
فلهان معیی مشخص ت ا ت گزا
اندخیتیا
بعها و نیپیرها ق انی اندخیتیا
فلهان ضمینر اج اری و مجیتاا
مشخص و تیتاا نهت و مدنیسب تی
ج ارم اندخیتیبی
فلهان نه ش اهب ا و سیب-
شنیسینب تب ق انی اندخیتیا
مشخصنب ان جیرهیت سمی احزاب
سییسی ا قین ن اندخیتیا
نیری مهد غی پیسخگ و مبدنینب ان
نظیس اندخیتیا ت نییتهی وت اندخیتیا
حزبم نب ان نظیس اندخیتیا
ت نیمبم نب ان نظیس اندخیتیا
اقدصیا واتسدب تب نفر
نیهمیهنهی ب سعب سییسی و اقدصیا
بهلیس اولرهی ا بغیی اا پ لی و
ا ت ا اریس مندای تب ت گزا
اندخیتیا و ارجیا ااوا اندخیتیا ب سط
اولرهی
فسیاهی سییسی و اقدصیا و
فشی هی اقدصیا و سییسی ت م اس
قین نگ رزت ان ف هنگ سییسی
اندخیتیا
ضعف پیربنه تب قین ن و مها ا
سییسی
مشی ررگ رز ت ان ف هنگ سییسی
اندخیتیا ار ان
فل ف هنگ ری جمعی
شیخص سیتلب نیمطل ب احزاب سییسی
ا ار ان
ملطعیت ان فعیلیر احزاب سییسی
ف احزتی اانسد رینهرهاهی اندخیتیا
عهساعدمیا عم می تب احزاب سییسید
ضعف ا شیرسدبسیال د م تش و
ب تیر سییسی
تیت نیمهی و انشعیب ا احزاب سییسی

جمع
نم ت
۵2

۵/2

۵۱

۵

1/۵26

۵2

۵/2

1/۵2۰

۱/۵۳۰6

۵1

۵/1

1/۵21

۱/۵۳66

۳۰

۳/۰

1/۵۱9

۱/۵۳2۰

۳۱

۳

1/۵۱۵

۱/۵۳11

۵۱

۵

1/۵1۵

۱/۱۵۳۰2

۵6
۵۱
۵۵
۵۵

۵/6
۵/۱
۵/۵
۵/۵

۵1

۵/1

میینهی

میینهی
اسدب

۵/۱1

۵/۳۰

تی اطهعیبی
شیخصهی
1/۵2۰

وتن شیخص
بکنیم شین ن
۱/۵۳۰6
۱/۵۳۰2

1/۵2۰
1/۵2۳
1/۵2۳
1/۵2۳

۱/۱۵۳۰۳
۱/۱۵۳۵2
۱/۱۵۳۰2
۱/۱۵۳۰2

1/۵2۱

۱/۱۵۳۰۰

۳9

۳/9

1/۳9۳

۱/۱۵2۰۱

۳۱

۳/۱

1/۵1۰

۱/۱۵۳۱6

۳2

۳/2

1/۵۱6

۱/۱۵۳2۱

۳۵

۳/۵

1/۵۱1

۱/۱۵۳۱۵

۳۱

۳/۱

1/۵12

۱/۱۵۳۳۰

۵۳

۵/۳

1/۵2۵

۱/۱۵۳۰۳

۵۳
۳9
۳9

۵/۳
۳/9
۳/9

1/۵2۵
1/۵2۱
1/۵2۱

۱/۱۵۳۰۳
۱/۱۵۳۰6
۱/۱۵۳۰6

۳6

۳/6

1/۳9۵

۱/۱۵2۰2

۳۵

۳/۵

1/۳۰6

۱/۱۵2۱6

۵/2۱

۳/۵۱

۳/9۱

میینهی
وتن اسدب

۱/۱۵۳۱9

۱/۱۵۳6۱

۱/۱۵۳۱۱

۱/۱۵۳29

۱/۱۵۳۳9

همانطور که انتظار مورفت ت در جدتل  ۳نأان مودهد که یافتههای بهدستآماده
ا الهوریتم شانون در مقایسه با یافتههای بهدستآمده ا فراتانو اهمیت آسایبهاا

احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسالمی ایران
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ت ریبهبندی آنها را بهصورت متواتت نأان مودهد ت به ایا علات کاه الهاوریتم
شانون اعتبار ت دقت بیأتری برای ت ندهو به آسایبهاا دارد ،بناابرای الهاوریتم
شانون ،اساسِ نتیجهگیری در ای نژتهش قرار گرفته است.
براساس جدتل  ،۳سه آسیب« ،ضیفهای حقوقو نظام انتخاباات»؛ «ییادد ت
نانایداری قوانی انتخابات»؛ «حز مرور نبودن نظاام انتخاباات» جاز مهامیاری
آسیبهایو هستند که منجر به عدمکارآمدی احزا

سیاسو در انتخابات ایران شده

درتن احازا

سیاساو جاز کمتاری علال

است .همچنی بوبرنامهو ت انأیا
یاایرگذار در ناکارآمدی احزا

سیاسو در انتخابات است که باهدلیال عادماجمااع

صاحبنظران حذف شد .درنهایت براسااس یافتاههاای باهدساتآماده ا الهاوریتم
شانون ،دسته آسیبهای «ساختاری» بیأتری میزان یاایر در عدمکارآمادی احازا
سیاسو در انتخا

را داراست ت نا ا آن دسته آسیبهای «قانونو»« ،اقتصاادی»،

«عملکردی» ت «فرهنهو» قرار دارند.
درنهایت ۱۱ ،آسیب در ننج دسته موضوعو ،باهعناوان آسایبهاای فارارتی
کارآمدی احزا

سیاسو در انتخابات یایید شد که در نمودار  ۵دیده ماوشاود کاه

یرییب آسیبها در هر دسته ،بهیرییب اهمیت ت دارای میناست .ت ن هر دساته در
میزان یاایرگذاری بر عدمکارآمدی احزا
است:

سیاسو دیده موشود کاه باه شارح یار
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نمودار  .0آسیبهای فراروی کارآمدی احزاب سیاسی در انتخابات ایران

همچنی در جدتل  ،1حاصل جمع ت میدل نمرات هر راهکار ت نیاز هار دساته ا
راهکارها ذکر شده است .همانگونه که در جدتل یر نأاان داده ماوشاود ،دساته
«ساختاری» بیأتری نمره ت میانهی را کسب کرده که جز مهمیاری راهکارهاای
رفع ناکارآمدی احزا

در انتخابات ا سوی متخصصان حائزاهمیت شناختهشدهاناد

ت نا ا آن ،به یرییب دسته های راهکارهای «عملکردی»« ،اقتصاادی»« ،قاانونو» ت
«فرهنهو» قرار دارد .نا ا آن یک بار دیهر ،دادههای مربوب به راهکارها ،ا طریق
رتش «آنترتنو شانون» مورد بررسو ت یرلیل قرار گرفت که به شرح یر است:

احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسالمی ایران
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جدول  .6یافتههای بهدست آمده از پرسشنامه مرحله دوم روش دلفی(راهکارهای رفع ناکارآمدی احزاب
سیاسی در انتخابات)
اسدب

قین نی

سیخدی

اقدصیا

عملک ا

ف هنهی

شیخص
بهور مجها قین ن اندخیتیا تبص ا جیمع و
ریمل مبدنی ت نییتهی وت اندخیتیا
ت خ ا قین نی تی بخلفیا اندخیتیا و تیتنه
ا ان اع ج ارم اندخیتیبی تی ا نظ گ فد مسیئل
جهره و بعیی مجیتااهی تیتاا نهت
بشکیل م رز ری م سسب علمی و مطیلعیبی
مخدص اندخیتیا ا رش تبمنظ تیتتینی و
وت مهر ان ق انی اندخیتیا و صهر ان
سیبهی اندخیتیا
بغیی سیخدی نظیس اندخیتیا(ات ارث ردی تب
بنیسبی)
بل رر نظیس حزبم ا اندخیتیا
بل رر ت نیمبم ت ان اندخیتیا
بلفیق اقدصیا اولدی و خص صی
عهسواتسدهی اقدصیا تب نفر و اسدفیات
همبجینبب ات سیر منیتع طبیعی
ب سعب مد اتن و ارجیا شه اقدصیا و سییسی
مد اتن و گسد ات
الزاس ااوطلبین ت ا مع فی ات رینهرهاب
اتس حزتی خیص
بل رر احزاب سییسی ا ع صب مسئ لیر
پذر د قین نگ اری و مشی ررپذر و
پیسخگ ری ا قبیل مع فی رینهرهاهی حزتی
افزارش سطح گیهی احزاب سییسی ا م ا
شیرسدبسیال
بل رر نظیس م تشی رش تبمنظ م تش
عم می و ف اگی جار مسئ لیرپذر د
پیسخگ ری ا قبیل اقهامیا خ رش
گسد ش ف هنگ قین نمها د قیتر و
مشی رر ا جیمعب تی احزاب سییسی نخبهین
و رینهرهاهی

جمع
نم ت

میینهی

۵2

۵/2

۵1

۵/1

میینهی
اسدب

تی اطهعیبی
شیخص

وتن شیخص
بکنیم شین ن

1/۵2۰

۱/۱۵۳۰6

1/۵21

۱/۱۵۳66

۵/۱۳
۳۰

۳/۰

۵6

۵/6

۵۱
۵۱
۵۵

۵/۱
۵
۵/۵

۵۵

۵/۵

۵/۳۰

۱/۱۵۳6۱
1/۵۱9

۱/۱۵۳2۰

1/۵2۰

۱/۱۵۳۰۳

1/۵2۳
1/۵1۵
1/۵21

۱/۱۵۳۰2
۱/۱۵۳۵2
۱/۱۵۳۰2

1/۵21

۱/۱۵۳۰2

۳9

۳/9

1/۳92

۱/۱۵2۰۱

۵۳

۵/۳

1/۵2۱

۱/۱۵۳۰۳

۳9

۳/9

1/۵2۱

۱/۱۵۳۰6

۳6

۳/6

1/۳9۵

۱/۱۵2۰2

۳۱

۳/۱

1/۵1۰

۱/۱۵۳۱6

۵/2۳

۵/۳۱

۳/۳۳
۳۵

۳/۵

میینهی
وتن اسدب

۱/۱۵۳6۱

۱/۱۵۳۵۳

۱/۱۵۳۵۳

۱/۱۵۳۳۱
1/۵۱1

۱/۱۵۳۱۵

همچنی براساس جدتل  ،1یافتههای بهدستآمده ا الهوریتم شانون در مقایسه باا
یافتههای بهدستآمده ا فراتانو  ،اهمیات ت ریباهبنادی راهکارهاا را باهصاورت
متواتت نأان مو دهد ت الهوریتم شانون ،اساس نتیجهگیری در ای ناژتهش قارار
گرفتااه اساات .براساااس جاادتل  ،1دت راهکااار« یاادتی مجاادد قااانون انتخابااات
بهصورت جامع ت کامل مبتنو بر نیا هاای رت انتخاباات» ت «یيییار سااختار نظاام
انتخابات» جز مهمیاری راهکاار رفاع ناکارآمادی احازا

سیاساو در انتخاباات

هستند .همچنی براسااس یافتاههاای باه دسات آماده ا الهاوریتم شاانون ،دساته
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راهکارهای «ساختاری» بیأتری میزان یاایر را در رفع ناکارآمدی احازا

سیاساو

در انتخابااات داراساات ت نااا ا آن دسااته راهکارهااای «قااانونو»« ،اقتصااادی» ت
«عملکردی» قرار دارند ت کمتری میزان یااایر در ناکارآمادی احازا

در انتخاباات

مربوب به دسته «فرهنهو» است.

براساس قوانینو که بر رتش دلوو حاکم است 11 ،راهکار در  ۳دساتههاای -

موضوعو ،بهعنوان راهکارهای رفع ناکارآمدی احزا

سیاساو در انتخاباات یاییاد

شد که در نمودار  ۵دیده موشود که یرییب راهکارها در هار دساته ،دارای میناا ت
بهیرییب اهمیت است .ت ن هر دسته در میزان رفع ناکارآمدی احزا
موشود که به شرح یر است:

نمودار  .0راهکارهای رفع ناکارآمدی احزاب سیاسی در انتخابات ایران

سیاسو دیده
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نتیجهگیری
نتایج بهدستآماده ا ایا ناژتهش نأاان داد کاه کارآمادی احازا

سیاساو در

انتخابات ایران با آسیبهای متیدد در حو ههاای مختلاف رتبارت اسات کاه ایا
آسیبها به علت عدمشناسایو ت ارائه راهکار مناساب بارای رفاع آنهاا ،کارآمادی
انتخابات را یرتیاایر قرار داده است .برای اساس ،باهدنباال ناسا گاویو باه ایا
نرسش بودیم که چه آسیبهای فارارتی کارآمادی احازا

سیاساو در انتخاباات

ایران قرار دارد ت راهکارهای رفع ای آسیبها کدامناد ا رتش دلواو ت یکنیاک
شانون برای ناس گویو باه ایا نرساش اساتواده شاد .ابتادا حلقاه 11نوارهای ا
متخصصان انتخا

شد ت مرحله اتل دلوو در قالب مصاحبه با صورت گرفت .ا

مت مصاحبهها ،آسیبهای احزا

سیاسو در انتخابات استخرا شد .ای آسیبها

با آسیبهای بهدستآمده ا مرتر منابع مورد مقایسه قرار گرفت ت در نهایت ۱۵
آسیب استخرا شد .ای آسیبها در  ۳دسته «سااختاری»«،اقتصاادی» «،قاانونو»«،
عملکردی» ت «فرهنهاو» دساتهبنادی شادند ت در قالاب نرساشناماه ،در اختیاار
متخصصااان گذاشااته شااد .ا نرسااشنامااه ،دادههااایو بااهدسااتآمااد کااه بااا دت
رتش(فراتانو ت میانهی ) ت یکنیک آنترتنو شانون مورد بررسو قرار گرفت ت باه
ای علت که یکنیک شانون ا اعتبار باالیری برای یییی ت ن آسیبهاا برخاوردار
است ،مبنا ت اساس نتیجهگیری قرار گرفت .براسااس قاانونو کاه بار رتش دلواو
حاکم است ،آسیب «بوبرنامهو ت انأیا

احازا

سیاساو» باهدلیال عادماجمااع

صاحب نظران ،حذف شد ت  ۱۱آسیب که بر کارآمدی احزا

سیاسو در انتخاباات

یاایر گذاشته است ،مورد یایید قرار گرفت .یافتههایو که ا یرلیل یکنیاک شاانون
بهدستآمد ،نأان داد که دسته آسیبهای«ساختاری» که شاامل حاز مرورنباودن
نظام انتخابات؛ ناکارآمد ت غیرناسخهو بودن نظاام انتخاباات ت برناماهمرورنباودن
انتخابات است ،بیأتری میزان یاایر را در ناکارآمدی احزا

سیاساو در انتخاباات

ایران داشته است.
نا ا آسیبهای ساختاری ،دسته آسیبهای «قانونو» قرار داشت کاه شاامل
ضیف های حقوقو نظاام انتخاباات؛ ییادد ت نانایاداری قاوانی انتخاباات؛ قاانون
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انتخابات حداقل ،غیرشواف ت فقادان مییاار مأاخص بارای برگازاری انتخاباات؛
فقدان ضامانت اجرایاو ت مجاا ات مأاخص ت با دارناده ت متناساب باا جارایم
انتخابااایو؛ فقاادان نهاارش راهبااردی ت آساایبشناسااانه بااه قااوانی انتخابااات ت
مأخصنبودن جایهاه رسمو احزا

سیاسو در قانون انتخابات بود.

سپا دسته آسیبهای «اقتصادی» قرار داشت که شامل یادلیا دتلاتهاا در
یيییرات نولو ت ار ی در ایام منتهو به برگزاری انتخابات ت ایجااد ادتار انتخاباات
یوسط دتلتها؛ اقتصاد تابسته به نوات؛ ناهمااهنهو یوسایه سیاساو ت اقتصاادی؛
فسادهای سیاسو ت اقتصادی ت فأارهای اقتصادی ت سیاسو بر مردم باود .ناا ا
دسته آسیبهای اقتصادی ،دسته آسیبهای «عملکردی» بار کارآمادی احازا

در

انتخابات یاایرگذار بود که شامل فراحزبودانست کاندیداهای انتخابات؛ عدماعتمااد
عمومو به احزا
احزا

سیاسو؛ مقطیو بودن فیالیت احزا

سیاساو؛ ساابقه ناامطلو

سیاسو در ایران ت ضیف در شایستهساالری ،آمو ش ت یربیت سیاسو بود.
درنهایت ،دسته آسیبهای «فرهنهو» قرار داشت که کمتری میزان یاایر را در

ناکارآمدی احزا

سیاسو در انتخابات ایران داشته است که شامل قانونگریز بودن

فرهنگ سیاسو انتخابات؛ فقر فرهنگ کاار جمیاو؛ ضایف نایبنادی باه قاانون ت
مدارای سیاسو ت مأارکتگریز بودن فرهنگ سیاسو انتخابات بود.
همچنی ا رتش ذکرشده برای بررسو راهکارهای رفع ای آسیبها اساتواده
ت نأان دادهشد که دسته راهکارهای «ساختاری» بیأاتری میازان یااایر را در رفاع
ناکارآمدی احزا

سیاسو در انتخاباات داراسات ت ناا ا آن دساته راهکارهاای

«قانونو»؛ «اقتصاادی» ت«عملکاردی» قارار دارناد ت کمتاری میازان یااایر در رفاع
ناکارآمدی احزا

سیاسو در انتخابات ایران مربوب به دسته «فرهنهو » اسات کاه

راهکارهای رفع آسیبهای هر دسته بهیرییب اهمیت به شرح یر است:
راهکارهای مربوب به دسته ساختاری ،شامل یيییر ساختار نظاام انتخاباات (ا
اکثریتو به یناسبو)؛ یقویت نظام حز مرور در انتخاباات ت یقویات برناماهمراور
بودن انتخابات است.
راهکارهای مربوب به دساته قاانونو ،شاامل یادتی مجادد قاانون انتخاباات
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به صورت جامع ت کامل؛ برخورد قانونو با یخلوات انتخابات ت باا نهری در اناواع
جرایم انتخابایو با درنظرگرفت مسائل جدیاد ت یییای مجاا اتهاای با دارناده؛
یأکیل مرکز یا موسسه علمو ت مطالیایو مخاتص انتخاباات در کأاور باهمنظاور
با بینو ت رت آمدکردن قوانی انتخابات ت رصدکردن آسیبهای انتخابات است.
راهکار اقتصادی ،شامل یلویاق اقتصااد دتلتاو ت خصوصاو؛ عادم تابساتهو
اقتصاد به نوت ت اساتواده هماهجانباه ا ساایر مناابع طبییاو ت یوسایه متاوا ن ت
اقتصادی ت سیاسو است.
راهکار عملکردی ،نظیر یقویت احزا

سیاسو در عرصه مسائولیتناذیری ت

ناس گویو درقباال میرفاو کاندیاداهای حزباو؛ الازام داتطلباان بارای میرفاو ا
کاندیدایوری ا سوی حزبو خا

ت افزایش سطح آگاهو احزا

سیاسو درماورد

شایستهساالری است.
راهکار فرهنهو نظیر یقویت نظام آمو شو کأور بهمنظور آمو ش عماومو ت
فراگیر جهت مسئولیتناذیری ،ناسا گاویو درقباال اقادامات خاویش؛ گساترش
فرهنگ قانونمداری ،رقابت ت مأارکت در جامیه بی احزا
کاندیداهاست.

سیاساو ،نخبهاان ت

منابع و مآخذ
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Abstract
The political system in countries such as Iran, which are in a heterogeneous and
diverse situation in terms of ethnic and linguistic diversity, needs to create a
sense of national solidarity among its ethnic groups for stability and survival.
Therefore, in multi-ethnic countries, one of the main actions is to formulate and
implement ethnic policies. Due to the need to formulate ethnic policies, the
purpose of this study was to provide an optimal model of ethnic policy in the
Islamic Republic of Iran (Case study: students living in ethnic areas and
studying at Imam Sadegh (AS) University and Islamic Azad University, Science
and Research Branch). The method of the present study was applied in terms of
purpose and descriptive in terms of implementation method. The statistical
population of the study included 850 undergraduate and doctoral students and
265 people were selected as a simple random sample based on Morgan table.
Data collection tools included a researcher-made questionnaire with 6
components and 79 questions that the reliability of the questionnaire with
Cronbach's alpha of 0.94 was confirmed. The Structural equation method and
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Amos software were also used to analyze the hypotheses. Finally, the four main
components of national identity, religious identity, citizen-centered and justiceoriented were identified as the most important components. By combining the
above 4 components; The model of "Iranian-Islamic pluralism" was introduced
as a desirable model of ethnic policy in the Islamic Republic of Iran.
Keywords: Ethnic Policy, Islamic Republic of Iran, Students of Imam Sadegh
(AS) University, Students of University of Science and Research
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چکیده
نظام سیاسی در کشورهایی نظیر ایران که بهه حاهات وعهوو یهو ی ا یبهانیو در ا ه ی
ناهمگن ا تعوعی به سر یبرندو برای پایداری ا بقاو به ایجاد حس همبسهتگی یهی در
بین ایوام خود نیای دارد .بعابراین در کشورهای چعدیو ی ای جمیه اصهییوهرین ایهدامههاو
وداین ا اجرای سیاس های یو ی اس  .با ووجه به رارت وداین سیاس ههای یهو یو
هدف پژاهش حا ر ارائه احگوی طیوب سیاستگذاری یو ی در جمهوری اسهم ی ایهران
( طاح ه وردی :دانشجویان ساکن عهاق یهو ی ا در حهاح وا هی در دانشهگام ا هام
صادق(و) ا دانشگام آیاد اسم ی ااحد عیوم ا واقیقات) بود .راش پژاهش حا هر ای نظهر
هدفو کاربردی ا ای نظر راش اجرا ووصیفی ای نوو پیمایشی بود .جا ه آ هاری پهژاهش
شا

دانشجویان قطع کارشعاسی وا دکتری به و داد  058نفر بودند که براساس جداح

ورگان  565نفر به ععوان نمونه آ اری به صهورت و هاد ی سهادم انت هاب شهدند .ابهاار
گردآاری اقمعات شا

پرسشعا های اق ساخته دارای  6ؤحفه ا  97سواح بهود کهه

پایایی پرسشعا ه با یاان آحفای کرانباخ  8/79ورد وأیید یهرار گر ه  .همچعهین بهرای

 .1ایال
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وجایه ا وایی

ر یات نیا ای راش ادالت ساختاری ا نرما اار  Amosاستفادم گردید.

در نهای  9ؤحفه اصیی هوی

ییو هوی دیعیو شهراند اهوری ا عهداح

اهوری بهه

ععوان همورین ؤحفهها شعاسایی شدند .با ورکیب  9ؤحفه هوقو احگهوی «تکثرگرایی
ایران _اسالم » به ععوان احگوی طیوب سیاستگذاری یو ی در جمهوری اسم ی ایران
ر ی شد.

واژههای کلیدی :سیاستگذاری یو یو جمهوری اسم ی ایرانو دانشجویان دانشگام ا هام
صادق(و)و دانشجویان دانشگام عیوم ا واقیقات
تاریخ دریافت00/02/22 :

تاریخ بازبین 00/06/06 :

تاریخ پذیرش00/06/71 :

فصلنامه راهبرد ،دوره  ،00شماره  ،99تابستان  ،7000صص 025-090

مقدمه
هویتهای قومی و نسبت آن با هویت ملی یکی از مساال ااااای ر کشاورهای
چندقومیتی بهشمارمی رو  .چگونگی رابطه و مناابات میاان ایاد و ناوو هویات
اجتماعی می تواند روی همبستگی و انسجام ملای ر ایاد کشاورها تا بیذ بگا ار

(امیذکافی & حاجیانی .)111 :1931 ,ر کشور ایذان نیز بهجهات تناوو کا نظیاذ

قومی؛ تعذیف نسبتی معنا ار میان هویت ملی و هویت قومی و باهعباارتی تادوید
الگوی مطلوب ایااتگ اری پیذاماون آن راذوری ااات .البتاه پایب از ب ا
پیذامون الگوی مطلوب ایااتگ اری قاومی ر جمهاوری ااا می ایاذان باه و
م ور اااای باید توجه شو  .اول؛ توجه به اصا ایاااتگا اری باهمثاباه یاک
فذایند(تقنید ،اجذا ،نظارت ،بازخور و اص ح) که خأل آن ر حوزه ایاااتهاای
قومی ر جمهوری اا می ایذان یده میشو  .وم؛ توجه به ایااتگ اری قومی
بهن ویکه با اقتضالات زیستبوم جامعه ایذان متنااب باشد .ر ارتباا باا م اور
اول بهنظذمی راد یکی از رعف های عماده باذای ارزیاابی ایااات هاای ولات
جمهوری اا می ایذان رقبال اقوام؛ خأل ایااتگا اری ااات .زماانی مایتاوان
ارزیابی ص یح و قیقی از رویکذ های جمهوری اا می ایذان رقبال اقاوام ارالاه
کذ که ر حوزه قوانید و ایااتگ اری ها بهقدرکافی پژوهب و رنهایت تدوید
قانون شدهباشد تا با ااتنا به آن ،مجموعه عملکذ نظام جمهاوری ااا می ایاذان
ارزیابی شو  .اما باتوجه به رعف ر حوزه ایااتگ اری قاومی ،امکاان ارزیاابی
قیق و متنااب ایاات ها وجو ندار و حداکثذ می توان از یکاذی رویکذ ها و
عملکذ ها ر ایاد حاوزه صا بت کاذ  .هماید خاأل عماده زمیناه اذح ب ا

♦ سال  ♦ 03شماره  ♦ 99تابستان 0033

493

ایااتگ اری قومی ر پژوهب حارذ و ت ش بذای اراله الگاوی مطلاوب باو .
البته ر متد قانون اااای ،اانا باال اتی و بیانات رهبذان انق ب اا می اشارات
مفیدی نسبت به جایگاه و شیوه تعام با اقوام شدهاات اما تا زمانی کاه مجموعاه
اید مفاهی بهشکلی منسج و مبتنی بذ پژوهب صاورتبنادی و اا د ر قالاب
قوانید جزلی و قاب اجذا اراله نشو  ،امکان ت قق الگویی کارآمد و قاب ارزیاابی از
روابط ولت-اقوام بسیار شوار خواهد بو .
ر م ور وم باید توجه اشت که تنوو قومی پدیدهای عاام و جهاانشامول
اات .امذوزه بیشتذ کشورهای جهان ازل اظ تذکیب گاذوههاای زباانی ،ما هبی و
قومی ر ورعیت ناهمگد و متنوعی بهاذمیبذند و تنها ر  1۱کشور جهان اقلیت
قاب توجهی وجو ندار و رایدمیان فقط  4رصد جمعیت جهان ر کشاورهایی
زندگی میکنند که تنها ارای یک گذوه قومی هستند

(Brown, ;Dunn n. , 2012:15

.)1993:25
بنابذاید توجه به اقتضالات زیستبوم جامعه ایذان ر نسبت با تنوو قاومی ر
کشورهای نیا و ایااتگ اری متنااب با آن رذوری اات .هذیاک از کشاورها
باتوجه به ااختار نظام ایاای و عوام مؤبذ بذ شک گیذی تناوو قاومی و باالطبع
ویژگیهای تنوو قومی اقدام به ایااتگ اری بذای مدیذیت ایاد تناوو کاذ هاناد.
به لی تفاوت ر موار فوق ر هذیک از کشاورها مادل و ایاااتهاای خاصای
بذای مدیذیت تنوو قومی پیببینیشدهاات که البته ر بذخی موار نیز با مادلهاا
و ایاات های اایذ کشورها ارای نقا اشتذاک اات .بذایداااا ،،پدیاده تناوو
قااومی ر ایااذان از جهاااتی بااا پدیاادههااای مشااابه ر جهااان ارای شااباهتهااا و
تفاوتهایی ااات کاه الزم ااات ر عذصاه ایاااتگا اری بادان توجاه شاو

(مقصو ی & ربندی .)153 :1931 ,شناخت ص یح و منطباق باا واقعیات تناوو

قومی ر ایذان ،اولید گام بذای ایاات گ اری تنوو قومی م سوب میشاو زیاذا
که اگذ تصویذ راتی از تناوو قاومی باذای ایاااتگا ار ارالاه نشاو  ،هذگوناه
ایاات پیشنها ی بذای مدیذیت و بهذهگیاذی از تناوو قاومی رراااتای تقویات
هویت و همبستگی ملی نهتنها به نتیجه منجذنخواهدشد بلکاه ممکاد ااات خاو
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عاملی بذای تضعیف هویت و همبستگی ملی شو (هوشانگی ,اایدامامی ,خاانی,
& کذیمی مله.)55 :193۱ ,

ایذان ر ول تاریخ کشوری با ملتی متنوو از فذهنگها ،م اهب و زباانهاای
مختلف بو هاات و بسیاری از خاورشنااان ،ایذان را خااتگاه تنوو و چنادگونگی
انستهاند .اما ویژگیهای فذهیختهاازی و انطباقپ یذی باهعناوان و عنصاذ مها
منب ملی ایذانیان به آنان اید امکان را ا ه اات که بتوانند فذهنگهاای مهااجذ و
مهاج به اید اذزمید را هضا کاذ ه و آن را باهاقتضاای شاذایط و متناااب باا
فذهنگ خو رآور ه و باه آن رناگ و باو و مااهیتی ایذانای ببخشاند (عبااای,

مقصو ی & ,نا رپور .)9۱ :1931 ,ازهمیدرواات کاه نظاام فذهنگای و اااختار
اجتماعی کشور رعیدوحدت و یگاانگی و بذخاور اری از پیونادی ارگانیاک ر
قالب یک اجتماو فذاگیذ و پایدار توانسته اات ،تکثذ و تنوو رونی خو را حفا

کذ ه و ر ول قذنها با پویاایی و بالنادگی اااتمذاریابد (هوشانگی & یگاذان,
 .)45 :193۱البتااه ایااد موراااوو بااه توجااه مااادیذیت ایاااای 1جواماااع ر
ایااتگ اریها و بذنامهریزیهای اقتصا ی  -اجتماعی بذای بهراامیتشاناختد
موجو یت گذوههای قومی نیاز ار  .ایاد ایاااتهاا ن اوه مواجهاه ،بذخاور و
تعام

ولتها و حکومتهاا را باا گاذوههاای قاومی و فذهنگای رون قلماذوی

ایاای و جغذافیایی (اذزمینی) مشخص میااز (حسابی.)915 :193۱ ,
مطالعه جوامع ارای تنوعات قومی ازمنظذ جامعهشناای ایاای نیاز نشاان از
قبض و بسطها و ت والت اذیع ر همه امور ار  .علىالقاعده از چنید جاوامعی
نمیتوان انتظار اشت که همانند جوامع ارای یکپارچگی جمعیتی به اااماندهی
امور ب ذ ازند .بذ جامعه و نظام ایاای مت ولشده ایذان پد از انق ب نیاز چناید
قاعده کلی حکمفذماات و ر همه امور ازجمله ایااتگا اری قاومی جمهاوری
اا می اید منوال مشاهده میشو  .همید امذ بذرای تاریخی ایااتگ اری قومی
جمهوری اا می را ایجاب میکند (حقپناه.)17 :1934 ,
نظام ایاای ر کشورهایی نظیذ ایذان که بهل اظ تنوو قاومی و زباانی ،جازو
1. Political Mangement
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 11کشور نخست جهان بهشمارمیآید (میذحیدر ،)97 :1934 ,بذای پایداری و بقاا،
به ایجا حد همبستگی ملی ر بید اقاوام خاو نیااز ار  .ازجملاه اصالیتاذید
اقدامها ،تدوید و اجذای ایااتهای قومی اات که بتوان از ذیق آنها تعاام ت و
روابط مناابی میان اقوام مختلف ازیک ذف و بید اقوام و حکومت از اذف یگاذ
بذقذار کذ  .کشورهایی که گذوههای قومی مختلف ارند بایستی ر تصمی گیذیها
و بذنامههای متعد ایاای ،اقتصا ی ،اجتماعی و فذهنگی با اتخاا ایاااتهاای
خاص مذبو به گذوههای قاومی و باا احتاذام باه تناوو آناان ،رراااتای ایجاا

ه گذایی ،یکپارچگی و حف تمامیتاررای جامعاه گاام بذ ارناد (قوشایی &
پورنا ری .)11 :1939 ,بذای مدیذیت اید تنوو الزم اات ایااتگ اری منااب و
کارآمدی صورتگیذ  .باتوجه به رویکذ امامخمینی(ره) و مقاممعظ رهبذی و اانا
باال اتی مبنی بذ فذصتبو ن تنوو قومی ازیکااو و ااابقه تااریخی بهاذهگیاذی
نخبگان قومی و کشورهای معارض از بستذ تنوو قومی بذای فشار به حکومتهای
ایذان ر وره معاصذ؛ اهمیت ایااات گا اری صا یح ر ایاد حاوزه وچنادان
میشو  .رواقع میتوان با ایاات گ اری متناااب ،باهروز و کارآماد ،عا وه باذ
فذاه ااختد امکان بهذه گیذی از فذصت تنوو اقوام بذای تواعه همهجانبه کشاور،
هذگونه آایب و تهدید ناشی از بذنامهها ،ایااتها و عملکذ ولات ،نخبگاان و
ولتهای خارجی بذای وحدت و همبستگی ملی را به حداق رااند (هوشانگی,

ایدامامی ,خانی & ,کذیمی مله.)51 :193۱ ,

بذااا ،مقدماه مطاذحشاده توجاه باه و م اور فذایناد ایاااتگا اری و
صورتبندی نسبتی اقتضایی با زیست باوم جامعاه ایاذان جهات ذاحای الگاویی
کارآمد از رابطه ولت-اقوام ر جمهوری اا می ایذان رذوری ااات .قومیات و

مسال آن ازجمله مقولههایی اات که بهجهت ابعا و آبار ایااای– اجتمااعی آن،
نیازمند فه  ،ت لی  ،ارزیابی و ایااتگ اری اات .ایاد مساهله ر جامعاه ایاذان
بهجهت تنوو ک نظیذ قومی رذورت مضااعفی ار  .بعاد از گ شات بایب از 41
اال از پیذوزی انق ب اا می ایاذان؛ شااید یکای از عمادهتاذید مساال ماا ر
ارزیابی ایااتهای نظام رقبال اقوام؛ خأل و رعف ایااتگ اری ااات چذاکاه
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بدون ایااتگ اری عالماناه و متناااب ،امکاان ارزیاابی ایاااتهاای قاومی و
رنتیجه آایبشناای و اراله نقا قوت و رعف و ت ش بذای حا راعفهاا و
ارتقای قوتها وجو ندار  .ل ا مه تذید گام بذای ت لی و ارتقاای ایاااتهاای
قومی ر ابتدا ایااتگ اری ص یح و متنااب ر اید حوزه ااات؛ ایاااتی کاه
مبتنی بذ پژوهب و مطالعه الگوهای مدیذیت تنووهای قومی ر نیا و متناااب باا
شاخصههای جامعه ایذان باشد.
اید ایااتها اگذ بهن واحسد تدوید و اجذا شاوند ،اابب بهاذهباذ اری از
تواناییها و ظذفیتهای فذاوانی میشو که ر قومیتهای مختلاف وجاو ار و
اگذ رعفها و نااازگاریهایی ار  ،میتواند منش واگذایایهاای قاومی ،کااهب
همبستگی ملی و اایذ پیامدهای نامنااب یگذ شو  .وجو هویاتهاای مختلاف
قومی ر کشور ازیکاو و اهمیت ایااتهاای مناااب باذای تقویات آن باذای
همبستگی و انسجام اجتماعی ر کشور ،راذورت توجاه باه مساهله را وچنادان

میکند (م مو ی ,افضلی ,کی & ,یز ان پناه.)7۱9 :1935 ,
 .7پیشینه تحقیق

ر ارتبااا بااا ایااااتگا اری قااومی ر جمهااوری ااا می مطالعااات مختلفاای

صورتگذفته ازجملاه (م ماو ی & همکااران )1935 ,ر پژوهشای باا عناوان «
ارزیابی الگوهای ایااتگ اری و مدیذیت قومی ر ایذان» به اید نتیجاه راایدند
که با پ یذش تنوو گذوههای قومی بهعنوان واقعیتی اجتماعی ،تمامیتارری حفا

و ه گذایی و یکپارچگی ایجا میشو (ابط ی ,الیاای & ,مصطفی نژا .)1953 ,
ر پژوهشی با عنوان « الگویی باذای مادیذیت انتظاامی ب اذانهاای قاومی ایاذان
(مطالعه مور ی قوم کذ )» نشان ا ند که اوالً :هذیک از عوام ایااای ،فذهنگای،
روانی و  ...اه معنا اری ر تبیید تمای ت واگذایانه اقوام ارند .بانیاً :باا افازایب
واگذایی آما گی آنان بذای ات یازیدن به کنب های ب ذان آمیز افازو ه مای شاو .
بالثاً :به باور متخصصان ،با بهذه گیذی روشمند از اازوکارهای روانی ،فذهنگای و .
 . .می توان زمینه های بذوز و پدید آیی ب ذان ر منا ق قومی را از میان راند .رابعااً:
ت لی نظذات مسهولید و کارشنااان آشکار ااخت که عواما فذهنگای بیشاتذید
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ت بیذ را بذ مدیذیت ب ذان و انتخااب ایااات مناااب باذای حا مساال قاومی

ارند(هوشنگی & اصلیپور .)1931 ,نیز ر پژوهشای باا عناوان « تبیاید اهاداف

راهبذ ی و ایاات های مدیذیت تنوو قومی ر جمهاوری ااا می ایاذان» نشاان
ا ند که ایاات های عمومی نظیذ تمذکزز ایی ر ایااتگا اری ،کا رااازی از
میان اقوام ،تقویت نظارت بذ اتگاههای متولّی و اعمال تبعیض مثبت به نفع اقوام
ر بهبو آایبهای ورع موجو و ت قق اهداف راهبذ ی مادیذیت تناوو قاومی
بهویژه م توای اانا باال اتی و قاانون ااااای کشاور ت بیذگا ار ااات(رحیمی,
.)193۱
ر پژوهشی با عنوان « ااتذاتژیهای ملت اازی و تواعه ناموزون ر ایاذان»
به اید نتیجه رایدند که که ازمیان مؤلفاههاا و عناصاذ اااتذاتژی ملاتااازی ر
وره های پهلوی و جمهوری اا می ،عناصذ مشاتذک مهمای مانناد تمذکزگذایای
ایاای و اقتصا ی و ایاات اص حات از بااال ر ایجاا توااعه ناامتوازن ماؤبذ

بو هاند .پژوهب (یوافی جویباری ,صیدی م مدی & ,فتاحی )1931 ,با عنوان «
نابذابذی های قومی و امنیت ملی» نشان ا که مشارکت ایاای اقوام باع

افزایب

رک ایاای ،مسهولیتپ یذی و تقویات حاد تعهاد آناان نسابت باه حکومات

میشو (صفوی & علی پور .)1931 ,نیز ر پژوهشی باا عناوان «عواما و ریشاه
های ب ذان قومی ر ایذان پد از انق باا می (مطالعه ماور ی :کذ ااتان)» باه
اید نتیجه رایدند که مه تذید عوام بذوز ب اذان قاومی ر کذ ااتان باهتذتیاب
عبارت بو ند از :نقب نخبگان ،خالت نیذوهای خاارجی و شاذایط خااص وران
گ ار .بهل اظ مؤلفه های چهارگانه بهتذتیب عبارتند از :مؤلفه هاای ایااای امنیتای،
اجتماعی و فذهنگی ،جغذافیایی بیعی و رنهایت مؤلفههای اقتصا ی.
)Thomsson, 2020

& (Bluhm

ر پژوهشی با عناوان « تقسایمات قاومی ،نها هاای ایااای و

مدت زمان رکو اقتصا ی» نشاان ا ناد کشاورهایی کاه مادیذان ایااای ( ارای
گذایب های ایاای) م دو تذی ارند ،رکو اقتصا ی کمتذی را تجذبه مای کنناد.
اید ابذ ر کشورهای ناهمگد قومی بسیارزیا اات اماا ر جواماع همگاد تقذیبااً
وجو ندار  .همینید پژوهب ) (Galandini & Fieldhouse, 2019با عنوان «ب

و
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و گفتگاو ایااای و مشاارکت

رای هندگان ر انگلید» نشان ا که بذای انگلید افید ،مباح

مشاتذک قاومی

از ارزش بسیج بیشتذی نسبت به ارزش آن بذای آایایی ها و اایذ اقوام بذخاور ار
اات .به ورکلی ارزش بسیج ب

و گفتگوها بادون رنظذگاذفتد قومیات یاک

شهذوند ،تا بیذ مثبتای روی مشاارکت ار .

)(Zhanarstanova & Nechayeva, 2016

ر پژوهشی با عنوان «اصول معاصذ بازنمایی ایاای گذوههای قومی» به اید نتیجه
رایدند که اصول منااب بذای یک کشاور ،باذای کشاور یگاذ نا راات ااات.
بههمید لی

ر هذ صورت باید ویژگی ولات ،هنیات ماذ م آن ،تااریخ و ااایذ

عوام مور توجه قذارگیذ .
با توجه به اینکه پژوهب حارذ بخب کمّی یک پژوهب کیفای (مصااحبه باا
خبذگان حوزه مطالعات قومی) با روش گذند تهاوری یاا ا هبنیاا ااات بناابذاید
رمد توجه به ا بیات و پیشاینه مطالعاات ایاااتگا اری قاومی و الگاویهاای
مدیذیت اقوام؛ فاقد فذریه پیشینی اات و با یک نگاه جدید به نبال فه و تجمیع
مجموعه نظذات انشجویان ااکد مناا ق قاومی و رحاال ت صای

ر انشاگاه

امامصا ق (و) و واحد علوم و ت قیقات از نظذگااههاای متفااوت ااات .تورایح
اینکه ر توزیع پذابنامهها اعی شد باه انشاجویانی باا منظذهاای فکاذی ،ر ه
انی ،مقا ع ت صیلی و جایگاه های شغلی متفاوت مذاجعه شاو  .ایاد تا ش باه
همید نسبت خو را ر ا ههای به ات آمده از پذاشنامهها نشان ا  .به ن اوی
که ر نهایت با مجموعهای از ا ههای به ظاهذ متضا مواجه شدی که البته تجمیع
اید ا هها ر کنار ه نوعی مزیت بذای اید پاژوهب مایباشاد .باه عناوان مثاال
مؤلفه هایی مانند «هویت ملی»« ،هویت ینی»« ،شهذوندم وری»« ،عدالتم وری»،
«شیعهم وری»« ،تکثذگذایی» و «هماننداازی» ر مجموو بیشاتذ از بقیاه مؤلفاههاا
مور ت کید بو ند .بنابذاید ایاد پاژوهب ا عاا ار باه جهات روش خااص آن و
مذاجعه به یف متنوعی از انشجویان ااکد منا ق قومی و با اتکا به مصااحبه باا
خبذگان حوزه اقوام واجد ویژگی جامع نگاذی ااات و الگاوی بذآماده از آن باه
جهت اید شاخصه به میزان زیا ی مطلوب و کارآمد اات.
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 .2سؤاالت پژوهش
سؤال اصل :

الگوی مطلوب ایااتگ اری قومی ر جمهوری ااا می ایاذان چگوناه الگاویی

اات؟

سؤاالت فرع :

 .1مؤلفههای ماؤبذ باذ ایاااتگا اری قاومی ر جمهاوری ااا می ایاذان
کدامند؟
 .7شذایط مداخله گذ ر ایااتگ اری قومی مطلوب چاه تا بیذی باذ مقولاه
م وری آن ار ؟
 .9راهبذ ها چه ت بیذی بذ پیامدها ار ؟
 .4مقوله م وری چه ت بیذی بذ راهبذ ها ار ؟
 .5بستذها چه ت بیذی بذ مقوله م وری ار ؟
 .۱مقوله علّی چه ت بیذی بذ مقوله م وری ار ؟
م قق ر اید پژوهب ت شکذ هاات تا رمد توجه به ا بیات پژوهبهاای
قومی ،با یک رویکاذ جاامعنگاذ مبتنای باذ ا ههاای باه ااتآماده از مجماوو
پذابنامهها و بقهبندی مؤلفههای مطذحشده به مؤلفاههاای اصالی و فذعای؛ باا
تذکیب و صورتبندی نسبتی معنا ار میان مؤلفهها به پااخ اؤاالت پژوهب ات
یابد .باهن اوی کاه رامد ارالاه الگاوی مطلاوب باذای مادیذیت تناوو قاومی و
ایااتگ اری قومی ر جمهوری اا می ایذان (پاااخ ااؤال اصالی) باه تبیاید
مؤلفه های مؤبذ بذ ایااتگ اری قومی ر جمهوری اا می ایذان و ت بیذ مقوالت
شبگانه روش گذاند تهوری بذ همدیگذ (پااخ اؤاالت فذعی) ب ذ از .
 .0چارچوب نظری و تعریف مفاهیم
وجو تنوو فذهنگی واقعیتی یذپا و کهد اات و عمذی به اندازه حیات اجتمااعی
بشااذ ار  .ر مواجهااه بااا تکثااذ و تنااوو فذهنگاای بااهعنااوان یااک پدیااده عااام و
جهانشمول ،و اته کلی نظذیات شک گذفت .یدگاهی کاه تعاد را باهعناوان
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یک واقعیت میپ یذ و یدگاهی که گام را فذاتذ نها ه و تعد را ناهتنهاا واقعیات
بلکااه ارزش ماای انااد .یاادگاه اول بیشااتذ منشاا نظذیااههااایی اااات کااه از
ایااتگ اریهای همانندااز جانبداری میکند رحالیکه رویکذ وم اعی ار
ایااتهای معطوف به تکثذ و چندفذهنگی را ذاحایکناد (کذیمای ملاه:1931 ,
 .)5۱امذوزه ر ا بیات ایاای اجتماعی ،از و مدل یا الگوی عمده ایااتگ اری
قومی و فذهنگی ب

بهمیانآمدهاات که عبارتند از :مادل هماننادااازی و مادل

تکثذگذایی .هذیک از اید مدلها ر رون خو به اجزا و انواو کوچکتذی تقسای
میشوند (صال ی امیذی.)47 :1955 ,
همانندسازی( 1یک شکل فرهنگ  7یا سیاست یکرنگ فرهنگ )

اید مفهوم ر جامعهشناای به معنای فذآیناد پا یذش ارزشهاا ،الگوهاا و اابک
زندگی گذوه بذتذ تواط اقوام و گذوههایی از جامعه بهتذتیبیکه ر بطد گذوه بذتذ
ج ب و هض شاوند ،باهکاررفتاهااات (مجتهادزا ه .)97 :1951 ,ر ایاد مادل،
هماننداازی ایدهآل یا غایتی منسج ااز تلقی میشو کاه ایاااتهاای ولات و
ایدلولوژیها بذااا ،آن شک گذفته و تذکیبی زیستشناختی ،فذهنگی ،اجتمااعی
و روانی از گذوههای قومی متمایز و منفذ بهمنظور ایجا یک جامعه بدون تفااوت
قومی بهوجو میآید (صال ی امیذی ،)55 :1953 ,باهگوناهایکاه رنهایات ناوعی
هض و ره آمیختگی حاص میشاو و یگاذ نمایتاوان باذای فذهناگ قاومی
همانندشده ،فذهنگ گ شته را بازشناای کذ  .به عبارت قیقتذ یکی از گذوههاای
قومی ،مج وب و مغلوب فذهنگ قوم یگذی شده و خوااته یاا ناخواااته ر آن
هض و ج بشدهاات (گو رزی.)77 :1955 ,
هماننداازی فذایند تقلی خط تمایزات قومی اات و زمانی رخ می هاد کاه
اعضای و یا چند جامعه ،گذوه ناژا ی یاا گاذوه اجتمااعی کوچاک باا یکادیگذ
همسان میشاوند .هادف ایاااتهاای هماننادااازی عباارت ااات از :تذکیاب
زیستشناای ،فذهنگی ،اجتماعی و روانی گذوههای متمایز و منفذ بهمنظور ایجا
1. Assimiliation
2. Cultural Uniformity
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یک جامعه بدون تفاوتهای قومی .هماننداازی قومی عموما بذ و بعاد فذهنگای
و ااختاری اااتوار ااات (جهاانگیذزا ه .)35 :1931 ,گاور ون 1مذاحا جا ب
گذوهها و همگوناازی اقوام باا هساته مذکازی جامعاه را ر و بعاد فذهنگای و
ااختاری ،ی هفت مذحله مای اناد .1 :همانندااازی فذهنگای  .7همانندااازی
ااختاری  .9هماننداازی ما ی  .4هماننداازی هاویتی  .5همانندااازی ایساتاری
(بینشی)  .۱هماننداازی رفتاری و .1هماننداازیمدنی (صال یامیذی)57 :1953 ,
تکثرگرای

یدگاه تکثذگذایی ،یدگاهی اات که اازمان های پیکاذ ایااای یاک کشاور را

بهن وی مطلوب می اند که ر آن هاذ خاانوا ه فکاذی – عقیادتی ،ها امکاان و
واای حذاات از ارزشهای خاص خو را ارا باشد و ه آنکه به احقاق حقوق
خو نال آید و زمیناه الزم جهات مشاارکت فعاالناه ر صا نههاای ایااای را
به اتآور  .ت قق چنید نظامی متضمد پ یذش نوعی بی ذفی از جاناب قادرت
حاک و مشارکت نها ها و گذوههاای موجاو رجهات اعات ی مصاالح عماومی
اات .بهعبارت یگذ ،ر جامعه کثاذتگاذا ،تماامی گاذوههاای فذهنگای و قاومی
پ یذفته شده و از ذیق مشارکت و همزیستی رعید حف ویژگیهای خو به یک
نظام اجتماعی و ایاای مل ق شدهاند .باذایداااا ،از یادگاه کلای ،تکثذگذایای
قومی نقطه مقاب هماننداازی اات .تکثذگذایی نیز مانند هماننداازی ارای ابعاا
و اشکال متفاوتی اات اما ر هماه ماوار آن ،حفا تفااوتهاای موجاو میاان
گذوههای قومی مفذوض انسته میشو (.)Cashmore, 1996:36
ر پژوهب حارذ اعی اری رمد توجه به چاارچوبهاای نظاذی حاوزه
ایاااتگا اری قااومی ،ویژگایهااای متمااایز اقاوام ایذاناای ،اقتضااالات جامعااه و
جغذافیای ایذان و روح حاک بذ قانون اااای جمهوری اا می ایذان؛ باه بذراای
مه تذید مؤلفههای ابذ گ ار ر ایااتگ اری قومی ر جمهاوری ااا می ایاذان
ب ذ ازی  .رنهایت با صورتبندی و ایجا نسبتی معناا ار میاان ایاد مؤلفاههاا باه
1. Gordon

ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران

034

الگوی مطلوب و کارآمد بذای  .ر اید راهبذ رمد ت کید بذ اشاتذاکات فذهنگای
همه ایذانیان ،امکان تکثذ خذ هفذهنگهای مختلف به راامیت شاناخته مایشاو .
بارزتذید مور ر اید حوزه که به حقوق خاص قاومی اشااره ار  ،مساهله آزا ی
فذهنگ و زبان قومی اات که رایدخصوص میتوان به اصول  7۱ ،71 ،13 ،15و

 73اشارهکذ (عباای ,مقصو ی & ,نا رپور .)59 :1931 ,از ااوی یگاذ از آنجاا
که انسجام و یک ارچگی ملی بهعنوان اصلی اااای ر اید پژوهب باو  ،بناابذاید
ت ششد م توا و شک ایااتهای قومی بهگونهای ذاحی شاو کاه ناهتنهاا ر
تعارض با اید اص قذار نگیذ بلکه با حف خذ هفذهنگها و تفاوتهای قاومی و
ت مید عا النه حقوق اقوام ر ابعا مختلف ،باع

تقویات هویات ملای و انساجام

اجتماعی شو  .البته اید راهبذ  ،زمانی مایتواناد کارآماد و اباذبخب باشاد کاه از
حالت نظذی صذف بیذون آمده و ر قالب یک مدل جامع؛ ذاحی ،اجذا و اا د
مور ارزیابی و تکمی قذارگیذ .
 .7-0سیاستگذاری

ایااتگ اری ربذگیذنده بذنامههایی ایااای باهمنظاور ااتیاابی باه اهاداف
اجتماعی اات .رواقع ،ایااتگا اری مانعکدکنناده فعالیاتهاای حکومات و
مقاصدی اات که بذانگیزاننده حکومت بذای اقدام جهت انجام ا ن یا کنارگ اشتد
اموری اات که مستقیما بذ زندگی شهذوندان ت بیذ میگ ار

(;Cashmore, 1996:21

.)Dunn n. , 2012:15

 .2-0قوم /قومیت

ماکد وبذ معتقد اات که گذوههای قومی ،گذوههای انسانی ارای باوری هنی به
اجدا مشتذک هستند؛ باوری که لی آن میتواند شباهتهای فیزیکی ،شباهت ر
راوم ،حافظه و خاا ذات مشاتذکی باشاد کاه باا یکادیگذ ر کاون و ااکونت
اشته اند .فذ ریک بارث نیز رباره قوم چنید می گوید :واژه گذوه قومی ر ا بیات
انسانشناای معموالً به جمعیتی ا

ق میشو کاه ارای خو مختااری زیاا ی ر

بازتولید زیستی خو باشد ،ارزشهای فذهنگی بنیاا ید مشاتذکی اشاتهباشاد کاه
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رون اشکال فذهنگی با وحدت آشکاری گذ ه آمده باشند و یک میدان ارتبا ی
و کنب متقاب بسازند ،ارای یک احسا ،تعلق به یک واقعیت بیذونی باشاند کاه

آنها را از یگذان تفکیک کند (مهذی ,یز خوااتی & ,پناهی.)13 :1939 ,
 .0-0سیاست قوم

رهیافت ایاات قومی ،بذ شناخت انگیزهها و مقاصد رهبذان و ولتمذ ان رقبال
گذوههای قومی و ایااتهایی ت کید ار کاه ر جساتجوی مقاصاد ایااای ر
کشور ورع میکنند و از اید راه بذ روند ایااتگ اری خارجی ولتماذ ان تا بیذ
مینهند .بذایدااا ،،آنان ررااتای حف ورعیت خو  ،مساهله هویات قاومی را
بهمنزله تهدید با فذصتهای ماوبذ رنظذمایگیذناد .ر چناید فذاینادی ،ایااات
قومی پویشی خطیذ اات کاه ای آن رهباذان ایااای را باه مادیذیت مساال و
چالبهای قومی با جلب حمایت گذوههای قومی و جلوگیذی از ات ا و همذاهی
آنان با مخالفان اخلی و خارجی وا ار میکند و امناه ت قاق ایاد اهاداف را باه
ایاات خارجی نیز میکشاند (حیدری.)19 :1931 ,
 .0-0سیاستگذاری قوم

مجموعه ایااتهایی اات که از ذیق آن میتوان تعام ت و روابط میان اقاوام و
ولت و مجموعه حاکمیت از یکاو و روابط میاان اقاوام باا یکادیگذ و باا بدناه
جامعه ملی از اوی یگاذ را تنظای و ت اتقاعاده و نظا

رآور و متناااب و

همسو با اایذ ایااتهای ک ن موجو تغییاذ ا (م ماو ی ,افضالی ,کای& ,
یز ان پناه.)7۱9 :1935 ,
 .0روش تحقیق

پیب از توریح پیذامون روش ت قیق؛ کذ اید نکته راذوری ااات کاه پاژوهب
کمّی حارذ بهنوعی مکم یاک پاژوهب کیفای باا رویکاذ ا هبنیاا ااات کاه
بذااا ،مصااحبه باا  15نفاذ از خبذگاان حاوزه مطالعاات قاومی انجاامگذفتاه و
پذابنامه پژوهب کمّی حارذ پد از اتمام پژوهب کیفی و مبتنی بذ آن ذاحای
و ااماندهی شده اات .بناابذاید قبا از اینکاه ایاد پاژوهب باا روش معاا الت
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ااااختاری و نااذمافاازار  Amosمور بذرااای قذارگیااذ  ،بااا روش کیفاای از نااوو
گذند تهوری مدلی ااتخذاج شد کاه ر پاژوهب حاراذ مور آزماون قذارگذفات.
روش پژوهب حارذ ازنظذ هدف کاربذ ی و روش اجذا توصیفی از نوو پیمایشی
بو  .جامعه آماری پژوهب شام

انشجوهای ااکد منا ق قومی و رحالت صی

ر مقطع کارشناای تا کتذی انشگاه امامصا ق(و) و انشگاه آزا ااا می واحاد
علوم و ت قیقات به تعدا  551نفذ بو ند کاه بذاااا ،جادول مورگاان  7۱5نفاذ
بهعنوان نمونه آماری بهصاورت تصاا فی ااا ه انتخااب شادند .ابازار گاذ آوری
ا

عات شام پذابنامه ای بو که ر و قسمت جمعیتشناختی و پذابناماه

اصلی ت قیق آور ه شد .اید پذابنامه بهصورت م ققااخته و ارای  ۱مولفاه و
 13اوال بو که بذااا ،یف پنجگزینهای لیکذت (خیلیزیا  5 :تا خیلایکا )1 :
نمذهگ اری شده بو  .بذای روایی پذابنامه ت قیق حارذ نظذات  15تا  71اااتا
انجیده شد که نتایج نشان ا  ،مقدار  CVRم اابهشده بذای تکتاک ااؤاالت از
معیار قاب قبول ( )1/45بیشتذ اات ،پد تمام اؤاالت از روایای کاافی بذخاور ار
اات .باتوجه به اینکه آلفای کذونباخ  1/34به اتآماده ،پایاایی پذاابناماه نیاز
مور ت ییااد قذارگذفاات .همینااید بااذای تجزیااه و ت لی ا فذراایات نیااز از روش
معا الت ااختاری و نذمافزار  Amosااتفا ه شد.
 .5یافتههای پژوهش
باتوجه به نتایج به اتآمده مشخص شاد % 53 ،از پاااخگویاان ،ماذ و  %41زن
بو هاند؛ ازنظذ ر ه انی نیز  191نفذ یعنی  %57زیذ  75ااال 113 ،نفاذ یعنای %41
بید  95-75اال و  13نفذ یعنی  %1بید  45 -95ااال بو ناد .ازنظاذ ت صای ت
 %41ر مقطع کارشناای %41 ،مقطاع کارشنااایارشاد و  %19ر مقطاع کتاذی
بو ند .را امه اید بخب ،مدل ت لیلی ذاحیشده پژوهب ،تواط نذمافازار

Amos

مور بذرای و انجب قذار می گیذ و رمد اراله خذوجی مدل از اید نذمافزار ،به
بیان معیارهای مطلوبیت اید مدل بذااا ،ا ههای به اتآمده میپذ ازی :
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شکل  .0ضرایب استاندارد متغیرهای تحقیق در مدل اندازهگیری

ر جدول زیذ مقا یذ شاخص نیکویی بذازش ،1شاخص بذازش نذم ار ،7شااخص
بذازش نسبی ،9شاخص بذازش نموی ،4شاخص بذازش تطبیقی 5بذای مدل شک 1
بیانشدهاات .همه اید شاخصها ارای امنه تغییذات  1تا  1هستند که هذچه اید
شاخصها به عد  1نز یکتذ باشند ،نشان از مطلوبیت مدل ار  .مقا یذ بزرگتاذ
از  1/3به عنوان معیار بذازش بسیارخوب مدل ر نظاذ گذفتاه مایشاو  .شااخص
نیکااویی بااذازش اناادازهای از مقاادار نساابی واریاااند و کوواریاااند ر ماااتذید
واریاند -کوواریاند ا ه های نمونه اات کاه باه ورماداوم باهواایله مااتذید
)1. GFI (Goodness of Fit Index
)2. NFI (Normed Fit Index
)3. RFI (Relative Fit Index
)4. IFI (Incremental Fit Index
)5. CFI (Comparative Fit Index
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واریاند -کوواریاند مدل توصیف میشو  .شاخص بذازش نذم ار یاا هنجاار باه
ناچیزانگاشتد بذازش ر نمونه های کوچک تمای

ار و همذاه با شاخص باذازش

تطبیقی از مقایسه مدل فذری با مدل مستق به اتمیآید .شاخص بذازش نسابی
مشتق شاخص نیکویی بذازش را با هذ وی شااخص نیکاویی باذازش و شااخص
بذازش تطبیقی نشان می هد که حاکی از بذازش بذتذ اات .شاخص بذازش نموی
بذای پذ اختد به موروعات مقتصد و اندازه نمونه که ررابطه با شاخص نیکاویی
بذازش هستند ،تهیهشدهاات که م اابات اید شاخص مشابه م ااابات شااخص
نیکویی بذازش اات با اید تفااوت کاه باذای ایاد شااخص رجاات آزا ی ها
م اابه میشو (فذبد.)۱9 :1939 ,
جدول  .0شاخصهای برازش مدل اندازهگیری
عنوان شاخص
GFI
NFI
RFI
IFI
CFI

مقدار بهدسزآمده
61710
617.1
6176.
617.0
617.0

جدول  1نشان می هد که ت لی عاملی ت ییدی اازههای پذابنامه ارای بذازش
نسبتا مناابی اات زیذا مقا یذ شاخصها هذچند بیب از  1,3نشاده ااات اماا باه
عد  1نز یک هستند .رنتیجه اازههای پذابنامه بهمیزان نسبتا خوبی متغیذهاای
مذبو ه را نشان می هند .همینید را امه شاخص نیکویی بذازش کای و نیز بذای
مدل اید پژوهب اراله شده اات:
جدول  .2شاخص کای دو برازش مدل اندازهگیری
عنوان شاخص
کای دو

نسبز مقدار کای دو بر درجه آزادی
915

مقدار معناداری
61666

بق اید شاخص ،بایستی نسبت آماره کای و بذ رجه آزا ی ر بازه عد ی  1تاا

314

♦ سال  ♦ 03شماره  ♦ 99تابستان 0033

 9قذار گیذ و مقدار معنا اری نیز کمتذ از  1,15شو ؛ تا به اید نتیجه ااتیافات
که بذازش مدل رحاد بسایارمطلوبی قاذار ار  .باذای مادل ایاد پاژوهب ،باق
ا ه های باه ااتآماده از انشاجویان انشاگاه اماامصاا ق(و) و واحاد علاوم و
ت قیقات ،نسبت آماره کای و بذ رجه آزا ی بذابذ با  5,3به اتآمده ااات کاه
ر م دو ه عد ی  1تا  9قذار ندار اما مقدار معنا اری آن بذابذ با  1شده که کمتاذ
از  1,15اات .بنابذاید میتوان نتیجه گذفت که بذازش مدل ما کور رحاد نسابتا
مطلوبی قذار اشتهاات .زیذا بذااا ،مقدار معنا اری آزمون کای و ،معناا اربو ن
اید مدل مور پ یذش واقعشدهاات.
حال باتوجه به روابط بید متغیذهای اید مدل که ر شاک  1نیاز باه نماایب
رآمده اات ،نتایج زیذ را میتوان اراله کذ  .الزم به کذ اات که تابیذات کذشده
ر جدول زیذ ،همگی معنا ار هستند زیذا مقدار معنا اری بذای هماه ایاد تابیذهاا
کمتذ از  1,111شده که از  1,15نیز کمتذ اات .همینید مقا یذ کوچاک خطاهاای
ااتاندار نیز حاکی از قت خوب رذایب رگذایونی به اتآمده اات.
جدول  .0رابطه بین متغیرهای مدل
روابط بی متغیرها
تاثیر شرایط مداخلهگر بر مقوله محوری
تاثیر راهبردها بر پیامدها
تاثیر مقوله محوری بر راهبردها
تاثیر بسترها بر مقوله محوری
تاثیر مقوله علّی بر مقوله محوری

ضریب رگرسیونی
61060
11600
615..
61.61
61760

خطای استاندارد
61691
6100.
616.51
61670
61600

مقدار معناداری
کمتر از 61661
کمتر از 61661
کمتر از 61661
کمتر از 61661
کمتر از 61661

باتوجه به یافتاه هاای پاژوهب حاراذ ،مادل مناااب ایاااتگا اری قاومی ر
جمهوری اا می ایذان مبتنی بذ مقولههای شبگاناه رویکاذ گذاناد تهاوری باه
شک زیذ اات.
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مثبت:
تاکید بر انسجا ملی (هویز ملی) مبتنی بر اشتراکا ،اقوا  ،تاکید بر دو مؤلفه هویتی ملی و دینی(ایران و اسم )

منفی:
حوادث غیرمترقبه ،مشکم ،اقتصادی و فرهنگی ،رفتار نخبگان قومی ،مداخم ،خارجی ،ضعف رسانهای ،ضعف امنیز
ملی ،اشتباها ،متولیان حوزه اقوا  ،عد انسجا ملی ،بسیج پذیری اقوا

شرایط مداخلهگر

شکل  .2طراحی مدل مطلوب سیاستگذاری قومی مطلوب در جمهوری اسالمی ایران
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بنابذاید شذایط مداخلهگذ مثبت (تاکید بذ انساجام ملای (هویات ملای) مبتنای باذ
اشتذاکات اقوام ،ت کید بذ و مؤلفه هویتی ملی و ینی(ایاذان و ااا م)) و شاذایط
مداخلهگذ منفی (حوا ث غیذمتذقبه ،مشک ت اقتصا ی و فذهنگی ،رفتاار نخبگاان
قومی ،مداخ ت خارجی ،رعف راانهای ،رعف امنیت ملی ،اشاتباهات متولیاان
حوزه اقوام ،عدمانسجام ملی ،بسیجپ یذی اقوام) بذ مقوله م وری کاه عبارتناد از:
تقویت اقتصا  ،عدالتم وری ،توجه به تاریخ و فذهناگ ایذانای ،تقویات هویات
ملی مبتنی بذ تنوو قومی ،شهذوندم وری ،قانونگ اری ر حوزه اقاوام ،توجاه باه
بازیگذان خارجی ،نگاه کارشنااانه و پژوهبم ور باه حاوزه اقاوام ،ارالاه مادل
بومی ،توجه به مبانی ینی ،توجه به جغذافیا و ژلوپلیتیاک ایاذان ،وجاو متاون و
نظذیات ایااتگ اری و ت کید بذ ن وه ایاااتگا اریهاا تاابیذ معناا اری ار ؛
مقوله م وری بذ راهبذ ها یعنی راهبذ های فذهنگی(ایااتگا اری اناببنیاان،
پاژوهبم اوری ،ت ااید نها هاای متااولی حاوزه اقاوام ،تقویات هویات ملای،
شهذوندم وری ،توجه به تاریخ مشتذک ایذانیان ،ایجاا هنیات مثبات نسابت باه
اقااوام ،ااااتفا ه از ظذفیاات فذهنگ ای اقااوام) و راهبذ هااای اقتصااا ی ،ایاااای و
امنیتی(تواعه متوازن ملی ،بازتوزیع منصفانه منابع ر منا ق قومی ،قاانونگا اری،
مشارکتگذایی ملی ،آیندهپژوهی و آایبشنااای گ شاته ،باومیااازی ایااات
گ اریها ،اص ح بذخی ایااتهای قومی خصوصا بومیگزینی ،کا ننگاذی باه
حوزه اقوام ،تدوید ایااتگ اریها مبتنی بذ مسال و نیاز اقوام ،توجه باه امنیات
اخلی و خارجی ،ااتفا ه از نخبگان و اجماو نظاذات آنهاا و همیناید توجاه باه
زمان و فذایند(تقنید ،اجذا ،نظارت ،بازخور و اصا ح) ایاااتگا اریهاا تاابیذ
معنا اری ار ؛ راهبذ ها بذ پیامادها یعنای پیامادهای اقتصاا ی -فذهنگی(پویاایی
اقتصا ملی ،تسذیع تواعه کشور ،پویایی فذهنگی ،تقویات هویات ملای و کساب
منزلت بیدالمللی و الگوشادن) و پیامادهای ایااای -امنیتی(تقویات مشاذوعیت
حکومت ،تقویت ببات ایاای ،تقویت امنیت ملی ،بهبو رواباط قاومی و کااهب
تهدیدات اخلی و خارجی ،تقویت ررایتمندی عمومی ،ارتقای مشاارکتگذایای،
افزایب اذمایه اجتماعی و تقویت انسجام ملی) تابیذ معناا اری ار ؛ بساتذها کاه
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عبارتند از :تاریخ ،فذهنگ و تمدن مشتذک ،وجو قاوانید ،کارآمادی رااانه ملای،

اشتذاکات ینی _ملی ،وجو نها هاا و متخصصاان حاوزه اقاوام ،تاوان اقتصاا ی

منا ق مختلف قومی ،ببات ایاای اخلی ،امنیت ملی و فذاملی ،جغذافیای متناوو،
تعام ت گستذ ه اقوام با یکدیگذ و مشارکت ایاای اقوام بذ مقوله م اوری تاابیذ
معنااا اری ار و مقولااه علّاای یعناای مقولااه فذهنگی(تقویاات هویاات ملاای،
پژوهبم وری ،شهذوندم وری ،توجه به تاریخ و فذهنگ مشتذک ،جهانیشدن و
نها اازی ر حوزه اقوام) و مقوله ایااای -امنیتی(توجاه باه اجمااو نخبگاان ر
ایااتگ اری ،توجه به جغذافیا و ژلوپلیتیک ایذان ،م توای متنااب ایاااتهاا،
مشارکتگذایی اقوام ،توجه به فذایناد(تقنید ،اجاذا ،نظاارت ،باازخور و اصا ح)
ایااتگ اری ،توجه به تنوعاات قاومی ر ایاااتگا اری ،مادیذیت ت ذکاات
رونمذزی و بذونمذزی و عماومیکاذ ن ایاااتهاا) باذ مقولاه م اوری تاابیذ
معنا اری ارند.
باتوجااه بااه اینکااه  4مؤلفااه هویاات ملاای ،هویاات یناای ،شااهذوندم وری و
عدالت م وری کاه جازو مقاوالت م اوری ایاد پاژوهب م ساوب مایشاوند؛
مور ت کید اغلب انشجویان بو و بیشتذید تکذار را ر پااخنامهها اشت بنابذاید

مؤلفه هویت ملی_ ینی با ت کید باذ شاهذوندم وری و عادالتم اوری باهعناوان
مقوله هسته نهایی انتخاب شد .رنهایت الگوی مطلوب ایااتگا اری قاومی ر
جمهااوری اا ا می ایااذان مبتناای بااذ چهااار مؤلفااه هوی ات ملاای ،هویاات یناای،
شهذوندم وری و عدالتم وری و با صورتبندی ارتبا ی معنا ار و کارآمد میاان
اید مؤلفهها اراله شد.
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شکل  .0چارچوب الگوی «تکثرگرایی ایرانی_اسالمی»

ر ایاد الگااو عمااوم مااذ م بااهعنااوان شااهذوندان ایااذان ارای حقااوق و تکااالیف
شهذوندی هستند .ذح مفهوم شهذوند م وری ی مؤلفه هویت ملی رنهایت باه
تبیید و اعطای حقوق شهذوندان ازاوی حکومت و نیز انجام تکاالیف شاهذوندان
رقبال حاکمیت میانجامد .ازاوی یگذ ذح مفهوم عادالتم اوری یا مؤلفاه
هویت ینی رنهایت به بذقذاری عدالت و تبیید و اعطاای حقاوقالناا ،ازااوی
حکوماات ااا می و نیااز انجااام تکااالیف مااذ م رقبااال حکوماات عاادالتم ااور
میانجامد .اید رابطه و نسبت میان حکومت اا می و مذ م و به تعبیذ یگاذ میاان
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004

بباات و نظا ایااای ،امنیات ملای ،حاد تعهاد و

پایبندی به حکومت اا می و هویات ملای_ ینای ،اعتماا عماومی و مشاارکت
اجتماعی میشو .
بحث و نتیجهگیری
ر حوزه ایااتگ اری؛ رعفها به ورباالقوه مایتواناد منشا باذوز تانبهاای
زو گ ر یا شک گیذی تنبهای واگذا با پیامدهای رازمدت بذای امنیت ملی باشاد،
بنابذاید نیاز اات ایااتگ اری منسجمی ر حوزه اقاوام ایذانای انجاام پا یذ و
مدیذیت ایاای جامعه ر بذنامههای تواعه اقتصا ی ،اجتماعی و انسانی بهگونهای
عم کند که رمد ایجا ه گذایی اجتماعی و فذهنگای رمیاان گاذوههاای قاومی
جامعه ،تنوو و تعد آنها را نیز حف کند .باتوجه به وراعیت اقاوام ر کشاور بایاد
ایااتهای قومی متفاوت بذااا ،ع یق و زمینههای جغذافیایی ،اقتصا ی ،ایاای
و فذهنگی مدنظذ باشد و ایااتی اتخا شو که با خوااتهای قومی متنااب باشد
.بنابذاید ،آن اته ایااتهای قومی که بتواند زمینههاای باذوز نارراایتی و اذح
خوااتههای جدایی لبانه قومی را کاهب هد و نخبگان قومی را ر قادرت ااهی
کند ،قطعاً ر جلوگیذی از بذوز تنبهای قاومی ماؤبذ خواهاد باو  .البتاه باه نظاذ
می راد آنیه ر اید پژوهب نبال آن هستی  ،ر متد و اصول کلی قانون ااااای
جمهوری اا می ایذان و ر مفاهیمی چون شهذوندم وری و عدالتم اوری کاه
از شاخصههای مؤلفههای هویتی ایذانی-ااا می هساتند ،مشاهو و ماور ت کیاد
اات اما اجذای همان اصول ،نیازمند انجام پژوهبهای جزلی و ماور ی متناااب
با اقتضالات و نیازهای اقوام مختلف ،ایااتگ اری قومی مبتنی بذ پاژوهبهاا و
رنهایت ارا ه جدی ر حوزه اجذاات.
به ورکلی مدل ارالهشده ر اید پژوهب ت ش میکند تاا باا جاامعنگاذی و
توجه به همه مؤلفه های مه

ر ایااتگ اری قومی ر جمهوری اا می ایذان و

با کااتد از زمینههای واگذایی قومی موجب تقویت هویت ملی_ ینی شو  .توجاه
به کاربست اص شهذوندی به شک مندرج ر قانون اااای و نه مفهوم و مصداق

غذبی و لیبذالی اید مفهوم می تواند تاحدزیا ی تضاا های اجتمااعی موجاو باید
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گذوههای قومی -م هبی را تاذمی و ماانع از فعاال ،متاذاک و ایااایشادن آنهاا
بهعنوان یکی از کانون های مه آایبپ یذی و بالفعا شادن تهدیادات امنیتای ر
اطوح منطقهای و ملی و افزایب رذیب امنیتی اید اقوام باشاد .ازااوی یگاذ ر
ایذان باتوجه به تجذبه تاریخی وجاو اقاوام مختلاف ر آن و تجذباه ایاااتهاای
مختلف اذکوب ،انکار و یکساناازی تا تکثذگذایی نابذابذ که بخب عمده آن را ر
وره پهلوی اول شاهد هستی ؛ باید هذگوناه ایاااتگا اری قاومی باا توجاه باه
آموزههای ید مبید اا م ر پ یذش تنوو فذهنگی ،رویکذ عدالتم اور رقباال
اقوام ،ظذفیتهای فذاگیذ هویت ملی که همه اقوام را شهذوند ایاذان مای اناد ،باه
رامیت شناختد حقوق اقوام ر قانون اااای و اند چشا اناداز کشاور تادوید و
اعمال شو  .رهمیدرااتا ایااتهای رامی ولات جمهاوری ااا می ایاذان ر
انتشار کتاب ،روزنامه و مجله به زبانهای قومی و حتی پخب بذنامههای تلویزیاونی
به زبانهای قومی تاحدی توانسته مطالبات گ شته بهویژه ر حوزه فذهنگی را پاااخ
هد ،اما بهنظذمیراد ،ولت بذای رایدن باه فضاای مطلاوب ر پاااخگاویی باه
مطالبات اقوام ر حوزههاای مختلاف ایااای ،اقتصاا ی و فذهنگای ،بایاد تا ش
بیشتذی کند و اید ت ش ه

ر حوزه تنظی رویکذ های ک ن و ه حوزه تدوید

و اجذای ایااتهای جزلی و مور ی اات.
پژوهب کمّی حارذ که مبتنی بذ رویکذ کلی فوق انجامشده بهناوعی بخاب
مکم یک پژوهب کیفی با رویکذ گذند تهاوری ااات .ر آن پاژوهب کاه باه
صورت کیفی و مبتنی بذ مصااحبه باا  15نفاذ از خبذگاان حاوزه مطالعاات اقاوام
صااورت گذفاات رنهایاات بااا ت کیااد بااذ  4مؤلفااه هویاات ملاای ،هویاات یناای،
شهذوند م وری و عدالت م وری؛ الگوی «تکثذگذایی ایذانای-ااا می» باهعناوان
الگوی مطلوب جهت ایاااتگا اری قاومی و مادیذیت تناوو هاا ر جمهاوری
اا می ایذان مطذح شد .پذابنامه پژوهب کمّی حارذ نیز پاد از اتماام بخاب
کیفی و مبتنی بذ آن ذاحی و ااماندهی شده اات و یافتههای ایاد پاژوهب کاه
بذگذفته از پذابنامه هایی از انشاجویان انشاگاه اماامصاا ق(و) و انشاگاه آزا
اا می واحد علوم و ت قیقات( انشجویان ااکد ر منا ق قومی اذااذ کشاور)
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اات با نتیجه پژوهب کیفی مطابقت ار  .بهن ویکه ر هذ و پژوهب باذ نقاب
و اهمیت مؤلفههای هویت ملی ،هویت ینی ،شهذوندم اوری و عادالتم اوری
ت کیااد شااده اااات .بررمین اسر ا ا ر شرردعی

اردر رایر اوبرررا

ررر بررماا

س ستگذایا قر ی ری جنهریا اسال ی ا مان ع د م ت تنرر یر ا قرر ی ب رد باا
اتخااا رویکااذ ی صا یح مبتناای بااذ مؤلفااههااای هویاات ملاای ،هویاات یناای،
شهذوندم وری و عدالتم وری ذاحی شو  .بهعبارتی هذگوناه ایاااتگا اری
ک ن ر حوزه اقوام باید مبتنی بذ  4مؤلفه فوق و بعد از صاورتبنادی و تعذیاف
نسبتی معنا ار میان اید مؤلفهها باشاد .رویکاذ ی کاه ماا از آن باا عناوان الگاوی

«تکثرگرایی ایرانی-اسالمی» تعبیذ میکنی  .الگوی «تکثذگذایای ایذانای_ااا می»
بهجهت کاربست و مفهوم شهذوندم وری ( ی هویت ملای) و عادالتم اوری
( ی هویت ینای) و شاخصاه جاامعنگاذی؛ امکاان ایاااتگا اری کارآماد و
ابذبخب ر حوزه اقوام را تقویت میکند .نکته مه

ر تدوید و اجذای ایاد الگاو

توجه به نسبتی اات که با هویت ملی بذقذار میکند .بذایداااا ،اگاذ ایاد الگاو
رنهایت ابب تقویت حد تعهد به هویت ملی شو  ،مطلوب اات و ر غیذ ایاد
صورت آایبشناای و بازاندیشی ر آن رذوری اات.

منابع و مآخذ
ابط ی ،ایدحسید؛ الیاای ،م مدحسید؛ مصاطفیناژا  ،حساد .)1953( .الگاویی باذای
مدیذیت انتظامی ب ذانهای قومی ایذان (مطالعاه ماور ی قاوم کاذ ) ،پایاانناماه
کتذی تخصصی ،انشگاه ع مه با بایی.
امیذکافی ،مهدی؛ حاجیاانی ،اباذاهی  .)1937( .نسابت هویات قاومی و ملای ر جامعاه
چندقومی ایذان :بذرای و مقایسه اه رهیافت نظذی ،فصلنامه راهبذ  ،اال بیست
و وم ،شماره .14۱-111 ،۱۱
جهانگیذزا ه ،جوا  .)1931( .بازخوانی و واکاوی ایااات قاومی ر جمهاوری ااا می
ایذان و مقایسه آن با وره پهلوی وم ،راااله کتاذی انشاکده علاوم اجتمااعی
انشگاه ع مه با بالی.
حسابی ،احمد .)193۱( .بذرای رابطه بید همبستگی ملی با گفتمان ایااتهای قاومیتی
و ت بیذ آن بذ قومیتهای مختلاف ر خوزااتان ( ر وره اصا حات) ،فصالنامه
علوم اجتماعی ( انشگاه آزا شوشتذ).934-919 ،)91(11 ،
حقپناه ،جعفذ .)1934( .ایااتگ اری قاومی ر جمهاوری ااا می ایاذان ،چگاونگی،
فذایند و عوام موبذ بذ تدوید ،فصلنامه ایااتگ اری عمومی. 55-۱3 ،)7(1 ،
حیدری ،جهانگیذ .)1931( .نقب مدیذیت ایاای ر همگذایی و واگذایی اقوام ،پایاننامه
کارشناایارشد ،انشگاه فذ وای مشهد.
رحیمی ،علیذرا .)193۱( .ااتذاتژیهای ملتاازی و تواعه ناموزون ر ایذان ،مطالعات
راهبذ ی اال بیست .117-۱5 ،)15(4 ،
صال یامیذی ،ایدررا .)1955( .مادیذیت تناوو قاومی مبتنای باذ نظذیاه هاای ااذمایه
اجتماعی ،فصلنامه راهبذ  ،شماره .51-91 ،41
صال یامیذی ،ایدررا .)1953( .انسجام ملی و تنوو فذهنگای ،تهاذان :مذکاز ت قیقاات
ااتذاتژیک مجمع تشخیص مصل ت نظام ،چاپ وم.
صفوی ،ایدی یی؛ علیپور ،عبا .)1931( .،عوام و ریشههای ب اذان قاومی ر ایاذان
پد از انق ب اا می (مطالعه مور ی :کذ اتان) ،پژوهبهای مدیذیت انتظاامی
(مطالعات مدیذیت انتظامی).711-134 ،)7(۱ ،
عبااا ای ،پیماااان؛ مقصاااو ی ،مجتبا ای؛ ناااا رپور ،باباااک .)1931( .آاا ایبشنااا ای

ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران

020

ایااتگ اریهای قومی و تابیذ آن بذ امنیت ملای نظاام ج.ا.ا باا تاکیاد باذ ایا
قشقایی ،پایاننامه کارشناایارشد ،انشاگاه آزا ااا می واحاد تهاذان مذکازی،
انشکده حقوق و علوم ایاای.
فذبد ،ابذاهی  .)1939( .مدلاازی معا الت ااختاری ر ا ههای پذابنامهای به کماک
نذمافزا ، AMOS 22تهذان :انتشارات واژگان و مهذگان قل .
قوشیی ،م مدررا؛ پورنا ری ،م ماو  .)1939( .جهاانیشادن و تکثذگذایای قاومی ر
ایذان ،چالبها و فذصت ها ،فصلنامه مطالعات راهبذ ی جهانیشدن ،اال پانج ،
.31-5۱ ،)11(14
کذیمی مله ،علاى .)1931( .رآمادی باذ جامعاهشنااای ایااای تناوو قاومی مساال و
نظذیهها ،تهذان :امت
گو رزی ،حسید .)1955( .مفاهی بنیا ید ر مطالعات قومی ،تهذان :تمدن ایذانی.
مجتهدزا ه ،پیذوز .)1951( .موکذاای و هویت ایذانی ،تهذان :کویذ.
م مو ی ،ابوالقاا ؛ افضلی ،راول؛ کی ،یاشار؛ یز انپنااه ،کیاومذث .)1935( .ارزیاابی
الگوهای ایااتگ اری و مدیذیت قومی ر ایاذان ،فصالنامه مجلاد و راهباذ ،
اال بیست وشش .71۱-751 ،33 ،
مقصو ی ،مجتبی؛ ربندی ،انوشه .)1931( .بذرای ایااتهای قومی جمهوری ااا می
ایذان رقبال کذ ها ر ولت اص حات ،پژوهبنامه علوم ایااای-155 ،)4(7 ،
.115
مهذی ،کذی ؛ یز خوااتی ،بهجت؛ پناهی ،م مدحسید .)1939( .ایاااتگا اری قاومی
مبتنی بذ یدگاه مقام معظ رهبذی :ت لی تماتیک ،و فصلنامه علمای پژوهشای
قدرت نذم.51-15 ،)11(4 ،
میذحیدر ،ره .)1934( .مبانی جغذافیای ایاای ،تهذان ،انتشارات امت.
هوشنگی ،حمید؛ اصلیپاور ،حساید .)1931( .تبیاید اهاداف راهباذ ی و ایاااتهاای
مدیذیت تنوو قاومی ر جمهاوری ااا می ایاذان ،فصالنامه علمای  -پژوهشای
ایااتگ اری عمومی.151-199 ،)4( 4 ،
هوشنگی ،حمید؛ ایدامامی ،کاوو،؛ خاانی ،م مدحساد؛ کذیمای ملاه ،علای.)193۱( .
ایااتگ اری عا النه مدیذیت تنوو قومی ر جمهوری اا می ایذان ،پایاانناماه
کتذی تخصصی ،انشگاه امامصا ق علیهالس م ،انشکده معارف اا می و علوم
ایاای.
یوافی جویباری ،م مد؛ صیدی م مدی ،یااذ؛ فتاحی ،علیذرا .)1931( .ناابذابذیهاای
قومی و امنیت ملی ،فصلنامه مطالعات جامعهشناای.191-171 ،)15(4 ،
Bluhm. R & Thomsson. K. (2020). Holding on? Ethnic divisions, political
institutions and the duration of economic declines, Journal of
Development Economics, Volume 144, May 2020, 102457 .

0033  ♦ تابستان99  ♦ شماره03 ♦ سال

344

Brown, M. (1993). ethnic and Conflict and International Securit. New Jersey:
Princeton university press
Cashmore. E. (1996). Dictionary of Race and Ethnic Relations, 4th edition,
London 1Routledge6
Cochran, C. and Malone, E. (2005). Public Policy: Prespectives and Choices,
New York: MacGraw Hill
Dunn, N. 2012. Public Policy Analysis. Fifth Edition,.New Jersey: Pearson
Prentice Hall.
Galandini. S & Fieldhouse. E. (2019). Discussants that mobilise: Ethnicity,
political discussion networks and voter turnout in Britain, Electoral
Studies, Volume 57, February 2019, Pages 163-173

.

Zhanarstanova. M. B & Nechayeva. E. L. (2016). Contemporary Principles of
Political Representation of Ethnic Groups. Procedia Economics and
Finance, Volume 39, 2016, Pages 76-82.

References
Abbasi, P., Maghsoudi, M., Naderpour, B (2011). The pathology of ethnic
policies and its impact on the national security of the Islamic Republic
of Iran with emphasis on the Qashqai tribe, Master Thesis, Islamic Azad
University, Central Tehran Branch, Faculty of Law and Political
Science. (In Persian)
Abtahi, S, H., Eliassy, M, H., Mustafa Nejad, H (2010). A Model for
Disciplinary Management of Ethnic Crises in Iran (Case Study of the
Kurdish Ethnicity), PhD Thesis, Allameh Tabatabai University. (In
Persian)
Amirkafi, M., Hajian, A (2013). The Ratio of Ethnic and National Identity in
Iran's Multi-Ethnic Society: A Study and Comparison of Three
Theoretical Approaches. Quarterly Journal of Strategy , Twenty-second
year, No.66, 117-146.( In Persian)
Bluhm. R & Thomsson. K. (2020). Holding on? Ethnic divisions, political
institutions and the duration of economic declines, Journal of
Development Economics, Volume 144, May 2020, 102457 .
Brown, M. (1993). ethnic and Conflict and International Securit. New Jersey:
Princeton university press.
Cashmore. E. (1996). Dictionary of Race and Ethnic Relations, 4th edition,
London 1Routledge6.
Cochran, C. and Malone, E. (2005). Public Policy: Prespectives and Choices,
New York: MacGraw Hill.
Dunn, N. 2012. Public Policy Analysis. Fifth Edition,.New Jersey: Pearson
Prentice Hall.
Farbod, I (2014). Structural Equation Modeling in Questionnaire Data Using
AMOS 22 Software, Tehran: Vajgan and Mehregan Ghalam

0033  ♦ تابستان99  ♦ شماره03 ♦ سال

343

Publications. (In Persian)
Galandini. S & Fieldhouse. E. (2019). Discussants that mobilise: Ethnicity,
political discussion networks and voter turnout in Britain, Electoral
Studies, Volume 57, February 2019, Pages 163-173

.

Goodarzi, H (2006). Fundamental Concepts in Ethnic Studies, Tehran: Iranian
Civilization. (In Persian)
Haghpanah, J (2015). Ethnic Policy Making in the Islamic Republic of Iran,
How, Process and Factors Affecting Codification, Quarterly Journal of
Public Policy, 1 (2), 69-88. (In Persian)
Hesabi, A (2017). Investigating the Relationship between National Solidarity
and the Discourse of Ethnic Policies and Its Impact on Different
Ethnicities in Khuzestan (During the Reform Period), Social Sciences
Quarterly (Shushtar Azad University), 11 (37), 373-394. (In Persian)
Heydari, J (2011). The Role of Political Management in Ethnic Convergence
and Divergence, M.Sc. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad.
Persian(

) In

Houshangi, H., Sidamami, K., Khani, M, H., Karimi Mullah, A., (2017). Fair
Policy Making for the Management of Ethnic Diversity in the Islamic
Republic of Iran, PhD Thesis, Imam Sadegh University, Faculty of
Islamic Studies and Political Science.( In Persian)
Houshangi, H., Asli Pour, H (2018). Explaining the strategic goals and policies
of ethnic diversity management in the Islamic Republic of Iran,
Quarterly Journal of Public Policy, 4 (4), 133-151. (In Persian)
Jahangirzadeh, J (2011). Review and analysis of ethnic politics in the Islamic
Republic of Iran and its comparison with the second Pahlavi period,
PhD thesis, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University.
(In Persian)
Karimi Mullah, A (2011). An Introduction to Political Sociology of Ethnic
Diversity Issues and Theories, Tehran: Samat. ) In Persian)
Maghsoudi, M., Darbandi, A (2012). A Study of the Ethnic Policies of the
Islamic Republic of Iran towards the Kurds in the Reform Government,
Journal of Political Science, 2 (4), 155-178.( In Persian)
Mahmoudi, A., Afzali, R., Zaki, Y., Yazdanpanah, K (2019). Evaluation of
Ethnic Policy and Management Patterns in Iran, Quarterly Journal of
Parliament and Strategy, Vol. 26, 99, 250-276. (In Persian)

024

ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسالمی ایران

Mehri, K., Yazdkhasti, B., Panahi, M, H (2014). Ethnic Policy-Making Based
on the Supreme Leader's Perspective: Thematic Analysis, Bi-Quarterly
Journal of Soft Power, 4 (10), 75-87. (In Persian)
Mir Haider, D., (2015). Fundamentals of Political Geography, Tehran, Samat
Publications. (In Persian)
Mujtahedzadeh, P (2008), Democracy and Iranian Identity, Tehran: Kavir. (In
Persian(
Qoshchi, M, R., Pornadari, M (2014). Globalization and Ethnic Pluralism in
Iran, Challenges and Opportunities, Quarterly Journal of Strategic
Studies on Globalization, Year 5, 14 (17), 56-91. (In Persian)
Rahimi, A (2017). Nation-building strategies and uneven development in Iran,
Strategic Studies of the Twentieth Year, 4 (78), 65-102. (In Persian)
Safavid, S., Alipour, A (2011). Factors and roots of ethnic crisis in Iran after
the

Islamic

Revolution

(Case

study:

Kurdistan),

Disciplinary

Management Research (Disciplinary Management Studies), 6 (2), 194207. (In Persian)
Salehi Amiri,S,R (2006). Ethnic diversity management based on social capital
theories. Quarterly Journal of Strategy,No. 40, 37-50. (In Persian)
Salehi Amiri, S, R (2010) National Cohesion and Cultural Diversity, Tehran:
Strategic Research Center of the Expediency Council, Second Edition.
In Persian(

)

Yousefi Joybari, M., Sidi Mohammadi, Y., Fattahi, A (2012). Ethnic
Inequalities and National Security, Quarterly Journal of Sociological
Studies, 4 (15), 121-137. (In Persian)
Zhanarstanova. M. B & Nechayeva. E. L. (2016). Contemporary Principles of
Political Representation of Ethnic Groups. Procedia Economics and
Finance, Volume 39, 2016, Pages 76-82.

