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چکیده
مشــارکت سیاســی مفهومــی اســت کــه در درون نظــام سیاســی قابــل تعریــف اســت و از توابــع
کســو
بدیهــی نظامهــای مردمســاالر اســت .تمایــل شــهروندان بــه مشــارکت سیاســی ،از ی 
شهــای موردانتظــار
حاکــی از نیازهــای اجتماعــی آنهــا بــوده و از ســویی دیگــر آرمانهــا و ارز 
اجتماعــی آنــان را بــه منصــۀ ظهــور میرســاند .عــاوه بــر ایــن ،مشــارکت شــهروندان در
حیــات سیاســی ،مکانیســم مهمــی جهــت پاســخگو نمــودن دولــت در مقابــل شــهروندان
اســت .پرســش ایــن اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران بهعنــوان حکومتــی اســامی ،بــر
اســاس چــه مبانـیای مشــارکت سیاســی شــهروندان را بــه رســمیت شــناخته اســت و از میــان
گونههــای مختلــف آن نیــز کدامیــک را در نظــام حقوقــی خــود پذیرفتــه اســت؟ نگارنــدگان
نوشــتار حاضــر کــه بــر اســاس مطالعــات کتابخانـهای و روش توصیفی-تحلیلــی بــه واکاوی
ایــن مهــم پرداختهانــد ،بــر آن هســتند کــه پذیــرش مشــارکت سیاســی در نظــام جمهــوری
اســامی ایــران ،مبتنــی بــر ایــن مــوارد اســت :نظریــۀ حقانیــت موردپذیــرش نظــام یعنــی
 .1دانشــجوی دکتــری حقــوق عمومــی دانشــگاه تهــران ،مــدرس دانشــگاه آزاد اســامی و پژوهشــگر مرکــز پژوهشــی مبنــا
(نویســنده مســئول)؛ .hadisehdavoudi@ut.ac.ir
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران ،طلبه سطح چهار ،مدرس حوزه علمیه و پژوهشگر مرکز
پژوهشی مبنا .mohammadmahdifar@ut.ac.ir
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نظریــۀ مشــروعیت دوگانــه )الهی-مردمــی(؛ لــزوم اهتمــام بــه آراء عمومــی در منابــع دینــی؛
امربهمعــروف و نهیازمنکــر ؛ اصــل پاســخگویی و التــزام مقامــات عمومــی بــه اصــل مشــورت.

ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﯾــﻦ ﻣﺒﻨــﺎ ﮐــﻪ مــردم بهعنــوان یکــی از پایههــای مشــروعیت حکومــت اســامی بــه
شــمار میرونــد ،شــهروندان قــادر خواهنــد بــود از هــر طریــق مطلوبــی در تشــکیل حکومــت،
ادارۀ آن و نظــارت بــر آن مشــارکت داشــته باشــند .در ﻋﻤــﻞ ﻧﯿــﺰ ﻧﻈــﺎم ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺟﻤﻬــﻮرى

اﺳــﻼﻣﻰ اﯾــﺮان ،گونههــای مختلفــی از مشــارکت سیاســی را در منابــع حقوقــی خــود اعــم از
قانــون اساســی ،قوانیــن عــادی و سیاســتهای کلــی نظــام شناســایی کــرده اســت.
واژگان کلیــدی :مشــارکت سیاســی ،حکومــت اســامی ،تعییــن سرنوشــت ،مبانــی قانونــی،
مبانــی فقهــی
مقدمه
بــرای برخــورداری از حقــوق انســانی ،صــرف انســان بــودن کافــی نیســت ،بلکــه بــدان منظــور
الزم اســت عضــو یــک جامعــۀ سیاســی نیــز بــود )دگویــر و دیگــران .(23 :1398 ،عضو یــت در
یــک جامعــۀ سیاســی بــا برخــورداری از حــق سیاســی مازمــه دارد .حــق سیاســی اختیــاری
اســت کــه بــه فــرد اجــازۀ مشــارکت در حاکمیــت ملــی خــود را میدهــد .درواقــع اتبــاع یــک
کشــور از طریــق حقــوق سیاســی امــکان مشــارکت در تشــکیل یــا ادارۀ قــوای عمومــی کشــور را
پیــدا میکننــد .ایــن حقــوق شــامل حــق مشــارکت سیاســی در قالــب حــق رأی ،حــق تصــدی
مشــاغل عمومــی و مناصــب حاکمیتــی ،آزادی گردهمایــی و حــق تشــکیل انجمنهــا و
ً
احــزاب ،آزادی دسترســی بــه اطاعــات در راســتای انجــام فعالیتهــای سیاســی و نهایتــا
دســتیابی بــه قــدرت اســت .امــا آنچــه در اســناد بینالمللــی بهطــور صر یــ� مورداشــاره
قرارگرفتــه تحــت دو عنــوان کلــی «حــق مشــارکت سیاســی» و «حــق داشــتن تشــکل و احــزاب»
قابلتعریــف اســت.
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مشــارکت سیاســی یــا حــق تعییــن سرنوشــت عبــارت اســت از تعییــن نــوع ر� یــم سیاســی یــک
کشــور از ســوی مــردم آن کشــور « .تعییــن سرنوشــت حقــی اســت بنیادیــن کــه بــدون آن ،ســایر
حقــوق نمیتواننــد بهطــور کامــل محقــق شــوند .تعییــن سرنوشــت فقــط یــک اصــل نیســت،
بلکــه مهمتریــن حــق در میــان حقــوق بشــر اســت و پیششــرطی اســت بــرای اعمــال همــۀ
حقــوق و آزادیهــای فــردی) ».حیدرنــژاد و دیگــران (۶۶۶ :139۶ ،مشــارکت سیاســی بــه
ً
اقدامــات داوطلبانــۀ تــودۀ مــردم بــرای اثرگــذاری بــر سیاســت عمومــی ،خــواه مســتقیما و خــواه
بــا نقشآفرینــی در انتخــاب سیاســتگذاران اشــاره دارد .ایــن اقدامــات نمونههایــی چــون
رأی دادن ،کمــک بــه مبــارزات انتخاباتــی ،کمــک مالــی بــه کاندیداهــا یــا احــزاب و حتــی
اعتــراض کــردن بــه سیاســت موجــود را شــامل میشــود.
ســطوح مشــارکت سیاســی در یــک جامعــۀ شــامل «رأی دادن ،کســب اطاعــات سیاســی،
بحــث در مــورد موضوعــات و مســائل سیاســی ،شــرکت در جلســات و محافــل سیاســی،
کمــک مالــی بــه فعالیتهــای سیاســی ،گفتوگــو و مذاکــره بــا نماینــدگان ،عضو یــت در
احــزاب سیاســی ،شــرکت در ثبتنــام افــراد و تبلیــغ بــرای احــزاب سیاســی ،نــگارش مقــاالت
و ارائــۀ ســخنرانیهای سیاســی ،شــرکت در رقابتهــا و مبــارزات سیاســی ،رقابــت بهمنظــور
انتخــاب شــدن بــرای پســتهای سیاســی حزبــی» اســت )هاشــمی و همــکاران:1388 ،
.(204
جمهــوری اســامی ایــران بهعنــوان یــک حکومــت اســامی ،بــا ابتنــا بــر نظر یــۀ مشــروعیت
دوگانــه ،والیــت را در تمــام امــور عمومــی و حکومتــی مشــروط بــه رعایــت مصالــ� مســلمین
در چهارچــوب موازیــن اســامی میدانــد .ازایــنرو مــردم بهعنــوان یکــی از پایههــای
مشــروعیت حکومــت اســامی از هــر طریــق مطلوبــی میتواننــد در تشــکیل حکومــت ،ادارۀ
آن و نظــارت بــر آن مشــارکت داشــته باشــند .بــر ایــن اســاس ،مشــارکت سیاســی در نظــام
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حقوقــی ایــران متأثــر از رویکــرد حکمرانــی اســامی نیــز میباشــد .در همیــن راســتا پژوهــش
حاضــر بــا رویکــردی تحلیلــی -توصیفــی بــه بررســی مفهــوم مشــارکت میپــردازد و از پــی ایــن
مفهومشناســی ،بــه تبییــن گونههــای شناساییشــدۀ مشــارکت سیاســی در نظــام حقوقــی
جمهــوری اســامی ایــران نظــر دارد .همچنیــن بــا توجــه بــه گفتمــان دینــی حا کــم بــر نظــام
حقوقــی کشــور  ،مبانــی فقهــی م�یــد مشــارکت سیاســی را نیــز موردبررســی قــرار میدهــد.
 -۱مفهوم مشارکت سیاسی
مشــارکت سیاســی مفهومــی اســت کــه در نظــام سیاســی و حیــات سیاســی حا کــم بــر آن
تعریــف میشــود و از توابــع بدیهــی دموکراســی اســت .هرچنــد بــه عقیــدۀ برخــی متفکــران
«شــرایط فرهنگــی و محیطــی شــهروندان ،فرصتهــا و محدودیتهــای مشــخصی را بــر
مشــارکت سیاســی آنــان تحمیــل میکنــد .تأثیــر ایــن محدودیتهــا و امکانــات محیطــی و
فرهنگــی را در نــوع مشــارکت شــهروندان هــر ملــت در نهادهــا و سیســتم سیاســی آن ملــت
میتــوان دیــد .بهاینترتیــب هرگــز نمیتــوان در مــورد مشــارکت سیاســی بــه یــک تعمیــم
فرافرهنگــی توجــه نمــود .بلکــه بهتناســب هــر فرهنــگ و تاریخــی بایــد ایــن ســؤال را مطــرح
ً
کــرد کــه در ایــن اندیشــه و فرهنــگ ،مشــارکت سیاســی تــا چــه حــد ،بــه چــه طریقــی و نهایتــا
توســط چــه کســانی قابــل تحقــق اســت؟» )فیرحــی .(49 :1377 ،امــا ســیر تحــول دولتهــا
حاکــی از گرایــش بــه شــیوههای واحــد در ادارۀ امــور و رفتــار بــر اســاس قواعــد جهانشــمول
پذیرفتهشــده از جانــب کشورهاســت .ازایــنرو  ،مطالعــۀ مســئلۀ مشــارکت سیاســی در همــۀ
جوامــع میتوانــد تصویــری بــه دســت دهــد کــه در آن ،معنــای مشــارکت ،اشــکال و شــیوههای
مشــارکت ،ســطوح مختلــف مشــارکت ،ضــرورت و فوایــد مشــارکت و دالیــل عــدم مشــارکت
سیاســی از نظــم کموبیــش واحــدی پیــروی میکننــد .درک مفهــوم مشــارکت سیاســی نیــز
مســتلزم بررســی تمــام جنبههــای مذکــور اســت.
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 -۱-۱م�نای ل��ی
مشــارکت بــه مفهــوم حضــور مــردم در عرصههــای مختلــف اجتماعــی و سیاســی جامعــه
اســت )محرابــی 57 :1387 ،بــه نقــل از نیــازی و همــکاران .(18 :1398 ،آلــن بیــرو اصطــاح
مشــارکت را بــه معنــای ســهمی در چیــزی یافتــن و از آن ســود بــردن و یــا در گروهــی شــرکت
جســتن و بــا آن همــکاری داشــتن تعریــف کــرده اســت )غفــاری و نیــازی 12 :138۶ ،بــه نقــل
از نیــازی و همــکاران .(18 :1398 ،از نظــر آبرکرامبــی مشــارکت بــه معنــای همــکاری ،شــرکت
داشــتن ،حضــور داشــتن یــا شــرکت فعاالنــۀ انســانها در حیــات سیاســی ،اقتصــادی و
فرهنگــی اســت )ســروش و حســینی .(94 :1392 ،همچنیــن مشــارکت را بهعنــوان عمــل یــا
واقعیــت شــرکت دادن ،بخشــی از چیــزی را داشــتن یــا تشــکیل داشــتن تعر یــف مینماینــد
)امامجمعــهزاده و همــکاران.(94 :1390 ،
مشــارکت سیاســی بــه معنــای حضــور آ گاهانــه در عرصــه سیاســی و اجتماعــی اســت )کوئن،
 .(2۶7 :138۶از نظــر مایــکل راش ،مشــارکت سیاســی بــه معنــی درگیــر شــدن فــرد در ســطوح
مختلــف فعالیــت در نظــام سیاســی از رأی دادن تــا داشــتن مقــام رســمی یــک سیاســی
اســت )واینــر  .(139 :1379 ،بــه عقیــدۀ ســاموئل هانتیگتــون ،مشــارکت سیاســی کوشــش
شــهروندان عــادی بــرای تأثیرگــذاری بــر سیاســتهای عمومــی اســت .بــه نظــر او تاشهــای
مــردم عــادی در هــر نــوع نظــام سیاســی جهــت نفــوذ بــر کار حاکمــان و ت�ییــر رفتــار آنــان ،از
وجــوه مشــارکت سیاســی هســتند )دوبنــوا .(1377 ،او درواقــع مشــارکت سیاســی را اســاس
دموکراســی میدانــد .از نظــر وی دموکراســی چیــزی نیســت جــز یــک قالــب سیاســی کــه در
آن اک�ریــت مــردم میتواننــد در امــور عامــه شــرکت نماینــد )حافظنیــا و کاویانــیراد.(1383 ،
لســتر میــل بــراث نیــز مشــارکت سیاســی را مجموعــهای از فعالیتهــا و اعمــال شــهروندان
بــرای اعمالنفــوذ بــر حکومــت و حمایــت از نظــام سیاســی میدانــد .بــر ایــن اســاس ،حیطــۀ
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عمــل مــردم در امــر مشــارکت شــامل اعمــال فشــار  ،رقابــت و تأثیرگــذاری از یکســو و
حمایــت و پشــتیبانی از ســوی دیگــر اســت )حاجــی یوســفی.(110-107 :1384 ،
درمجمــوع ،میتــوان مشــارکت سیاســی را امــری داوطلبانــه مبتنــی بــر آزادی ،آ گاهــی
و رقابــت دانســت کــه از طریــق آن افــراد بــه کســب ،مهــار یــا ت�ییــر قــدرت در جامعــه
میپردازنــد .مشــارکت سیاســی شــهروند متأثــر از عاملیــت فــردی و ســاختار اجتماعــی و
سیاســی بهصــورت توأمــان اســت .بــا توجــه بــه ایــن ویژگیهــا میتــوان گفــت مشــارکت
سیاســی رفتــاری دموکراتیــک اســت کــه فــرد آزادانــه و آ گاهانــه بــرای بهبــود و ارتقــای وضعیــت
خــود و دیگــران بــه گونههــای مختلــف از شــرکت در انتخابــات و نامزدشــدن تــا عضو یــت در
احــزاب سیاســی و کســب قــدرت بــروز میدهــد )خانیکــی و خجیــر  .(10۶ :1397 ،ازایــنرو
میتــوان گفــت منظــور از مشــارکت سیاســی هرگونــه عمــل ارادی و آ گاهانــۀ افــراد در جهــت
تأثیرگــذاری بــر سیاســتهای عمومــی جامعــه نظیــر فعالیــت در انتخابــات ،اعمالنفــوذ،
فعالیــت ســازمانی و عضویــت در گروههــا ،احــزاب ،ایجــاد رابطــۀ فــردی بــا مقامــات
قدرتمنــد ،شــرکت در مراســم ،مجالــس و راهپیماییهــای سیاســی اســت )بحرانــی:1389 ،
.(271-2۶9
 -۲-۱م�نای ا��ا�ی
بــر اســاس نظریــۀ مشــارکت «کــه از بینــش ژان ژاک روســو و ســایر پایهگــذاران قــرارداد
اجتماعــی نشــئت گرفتــه اســت ،آزادی فــرد بــه معنــای مقاومــت در برابــر قانــون نیســت ،بلکــه
مشــارکت وی در صورتبنــدی قــدرت اســت .دکتریــن مشــارکت بهوســیلۀ ژاکوبنهــای
افراطــی پیریــزی شــد .بــر ایــن اســاس ،ســهم حاکمیــت هــر یــک از افــراد طبــق یــک قــرارداد
اجتماعــی بــه دولــت داده میشــود و حکومــت کــه مظهــر ملــت و ّ
تجســم حاکمیــت اســت،
بــا داشــتن قــدرت کامــل عمــل میکنــد .مشــارکت هــر شــهروند در برابــر صورتبنــدی ارادۀ
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عمومــی و واگــذاری زمــام امــور بــه نهــادهای فرمانــروا ،پایــۀ ایــن نظریــه را تشــکیل میدهــد.
در برابــر ایــن ارادۀ عــام ،ارادههــای فــردی بایــد ســر خــم کننــد و از آن اطاعــت نماینــد .چــون
ارادۀ عــام ناشــی از همــۀ شــهروندان اســت ،پــس دیگــر مقاومــت در برابــر آن بیمعنــی جلــوه
میکنــد .ایــن نظریــه اگرچــه ظاهــری بســیار دموکراتیــک داشــت ،امــا دســت دولــت و حا کــم
را در کلیــه امــور بــاز میگذاشــت و میتوانســت منجــر بــه خودکامگــی و حتــی اســتبداد
همهگیــر شــود» )قاضــی.(142 :1389 ،
بحــران نمایندگــی نشــان میدهــد کــه ســیطرۀ چنیــن برداشــتی پشتســر گذاشــته شــده
اســت .منطــق دموکراتیــک در حــال حاضــر مســتلزم حضــور بیشازپیــش فعــال شــدن
شــهروندان در چرخههــای سیاســی ،از طریــق توســعه دموکراســی نیمهمســتقیم و نیــز
بهکارگیــری امکانــات جدیــد مداخلــه حتــی در کارکــرد دســتگاه اداری اســت .بنابرایــن
شــاهد ظهــور مدلــی از «دموکراســی مشــارکتی» هســتیم؛ مــدل «دموکراســی قــوی» در مقابــل
«دموکراســی ضعیــف» کــه همــان دموکراســی نمایندگــی اســت )شــوالیه 223 :139۶ ،و .(224
«مشــارکت ،خــواه بــرای شــهروندان و خــواه بــرای سیســتمها ،امــری مطلــوب بــه شــمار مــیرود.
امــا تصویــر جانشــین دربــارۀ مشــارکت ،ناشــی از تــاش بــرای شــمولیت بیشــتر و نیــز ادغــام
اعتــراض در نظامهــای دموکراتیــ� بــا الگوهــای ســنتیتری از مشــارکت اســت .در ایــن
تصویــر  ،مشــارکت بــه معنــی تاشهــای مــردم عــادی در هــر نــوع نظــام سیاســی ،جهــت
نفــوذ بــر کارهــای حاکمــان خــود و گاهــی ت�ییــر دادن آنــان اســت .در تصویــر دوم ،مشــارکت
میتوانــد از گفتگوهــای مدنــی شــروع شــده و تــا رأیدهــی سازماندهیشــده و ســرانجام
شورشــی آشــوببرانگیز برســد .ایــن تصویــر از مشــارکت از لحــاظ هنجــاری ،خنثــی اســت.
مشــارکت میتوانــد در ایــن حالــت ،خــوب یــا بــد ،یــا هــردوی آنهــا باشــد و ایــن امــر  ،بــه ارزشــی
کــه شــخ� میخواهــد بــدان بیشــترین ارج را بدهــد و نیــز شــرایط تحقــق مشــارکت ،بســتگی
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خواهــد داشــت .یــک اتفــاق مهــم در تحــول تفکــر علمــی و تحقیقــات مربــوط بــه مشــارکت
در نیمقــرن گذشــته ،جایگزینــی تصویــر اول بــا تصویــر دوم اســت .بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه
شــد میتــوان مشــارکت سیاســی را هرگونــه فعالیــت سیاســی داوطلبانــه ،مســالمتآمیز یــا
خشــونتبار  ،فــردی یــا گروهــی ،ســازمانیافته یــا تــودهوار  ،در جهــت انتخــاب کــردن ،انتخــاب
شــدن یــا تأثیرگــذاری ،اصاحــی یــا بنیــادی ،بــر کارگــزاران ،فرایندهــا یــا کلیــت ســاختار
سیاســی حاکــم تعریــف کــرد .بنابرایــن مشــارکت سیاســی میتوانــد در جهــت حمایــت از
نظــام سیاســی مســلط یــا در راســتای تقابــل بــا آن صــورت بگیــرد» )معمــار  123 :1389 ،و
.(124
 -۲مبانی مشارکت سیاسی در �کومت اسامی
شــیعیان بــا پذیــرش اصــل امامــت بــر اســاس قاعــدۀ لطــف و نــ� ،مفهــوم مشــروعیت را در
چهارچــوب خاصــی قــرار دادهانــد .از نظــر آنــان حاکــم مشــروع کســی اســت کــه بر اســاس ن�
الهــی منصــوب شــده باشــد و منشــأ مشــروعیت او بــه تعییــن از ســوی خداونــد متعــال شــکل
گرفتــه باشــد .ازایــنرو مشــروعیت حکومــت امــام ،تنهــا از ناحیــۀ خداونــد متعــال حاصــل
میشــود و تعییــن او بــه اختیــار مــردم نیســت )خالقــی .(27 :1381 ،ایــن دیــدگاه یکــی از
قرائتهــای موجــود در بــاب نظریــۀ انتصــاب اســت کــه بــا عنــوان «نظریــه کارآمــدی» نیــز از آن
یــاد شــده اســت .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،فقیــه جامعالشــرایطی کــه در مرحلــۀ ثبــوت ،بالفعــل
ً
دارای والیــت بــر زعامــت شــده اســت ،شــرعا مجــاز بــه ِاعمــال والیــت اســت ،هرچنــد مــردم او
را قبــول نداشــته باشــند )ارســطا.(180-173 :1400 ،
امــا بعضــی از فقهــای متأخــر در بــاب نظریــۀ جدیــدی از مشــروعیت الهــی -مردمــی نیــز
ســخن گفتهانــد .طبــق ایــن نظریــه ،مشــروعیت الهــی پیامبــر اکــرم)ص( و معصومیــن) ع(،
از جانــب خداونــد بــوده و بــه علــت وجــود نــ� خــاص و نصــب از جانــب شــارع ،مجالــی
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بــرای انتخــاب مــردم متصــور نمیشــود .امــا در دوران غیبــت معصــوم) ع( ،شــارع مقــدس
شــرایط ویــژهای را بــرای والــی مشــخ� کــرده کــه در چهارچــوب آن ،مــردم حــق انتخــاب
حاکــم اســامی را دارنــد )منتظــری1409 ،ه.ق 495 :و  .(49۶ایــن دیــدگاه قرائــت دیگــری
از نظریــۀ انتصــاب اســت کــه بــا عنــوان «نظریــه مشــروعیت دوگانــه» نیــز از آن یــاد میشــود.
تفــاوت ایــن قرائــت بــا قرائــت پیشــین در ایــن اســت کــه در مرحلــۀ اعمــال والیــت از جانــب
ولیفقیــه ،برخــاف مرحلــۀ اعطــای والیــت بــه فقیــه جامعالشــرایط توســط معصومیــن) ع(،
بــرای رأی و نظــر مــردم بایــد نقشــی قائــل بــود؛ بــه ایــن نحــو کــه فقیــه جامعالشــرایط اگرچــه
ً
در مرحلــه ثبــوت و بالفعــل دارای والیــت بــر زعامــت اســت ،امــا شــرعا نمیتوانــد آن والیــت را
ِاعمــال کنــد و بــرای ِاعمــال والیــت و تصــدی رهبــری جامعــه نیازمنــد پذیــرش و قبــول مــردم
اســت )ارســطا.(180-178 :1400 ،
نظریــۀ دیگــری کــه در بــاب والیتفقیــه مطــرح شــده ،نظریــۀ انتخــاب اســت کــه فقهــای
جامعالشــرایط را نــه صاحبــان والیــت بالفعــل ،کــه کاندیــدای انتخــاب شــدن بهعنــوان
ولیفقیــه میدانــد و مــردم کــه والیــت را از معصومیــن) ع( دریافــت کردهانــد ،یکــی از فقیهــان
را در قالــب قــرارداد بیعــت بهعنــوان ولــی برمیگزیننــد و والیــت خــود را بــه فقیــه منتخــب
خــود تفویــ� میکننــد )همــان.(18۶ :
نظریــۀ پذیرفتهشــده در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،قرائــت امــام خمینــی
از نظریــۀ والیتفقیــه تحــت عنــوان مشــروعیت دوگانــه اســت کــه والیــت را در تمــام امــور
عمومــی و حکومتــی ،مشــروط بــه رعایــت مصالــ� مســلمین در چهارچــوب مواز یــن اســامی
میدانــد )همــان .(1۶1 :بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،حکومــت اســامی هیــ�گاه بــدون خواســت
و ارادۀ مــردم تشــکیل نمیگــردد )جــوادی آملــی .(83 :1391 ،ازایــنرو مــردم بهعنــوان یکــی از
پایههــای مشــروعیت حکومــت اســامی از هــر طریــق مطلوبــی میتواننــد فقیــه جامعالشــرایط
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را بــرای تصــدی رهبــری جامعــه برگزیننــد .البتــه ایــن مشــارکت در مرحلــۀ انتخــاب حا کــم
خاصــه نمیشــود و در ادارۀ امــر حکومــت ،نظــارت بــر حاکمــان و حتــی انحــال حکومــت
نیــز جریــان دارد )ارســطا .(85 :1384 ،مبانــی توجیهکننــدۀ ایــن مشــارکت را میتــوان در
ادلــۀ مربــوط بــه اهتمــام بــه آرای عمومــی ،امربهمعــروف و نهیازمنکــر و پاســخگویی در فقــه
شــیعه جســتوجو کــرد.
 -۱-۲اهتمام �ه آرای عمومی
اهتمــام بــه آرای عمومــی در تشــکیل حکومــت اســامی در ســیرۀ پیامبــر )ص( و ائمــه) ع(
امــری رایــج اســت؛ بهنحویکــه یکــی از مصادیــق بــارز آن روایتــی از پیامبــر ا کــرم خطــاب
بــه امیرالمؤمنیــن) ع( اســت کــه میفرمایــد« :والیــت بــر امــت مــن از ِآن توســت ،پــس ا گــر در
ســامتی پذیــرای والیــت تــو شــدند و بــه حکومــت تــو رضایــت دادنــد ،ادارۀ امورشــان را بــر
عهــده بگیــر و اگــر در مــورد تــو اختــاف کردنــد ،آنــان را بــا آنچــه در آن بــه ســر میبرنــد رهــا
کــن ».تاریــخ زندگــی امیرالمؤمنیــن) ع( بعــد از رحلــت پیامبــر اکــرم)ص( و بهو یــژه چگونگــی
قبــول حکومــت از ســوی آن حضــرت ،گــواه روشــنی بــر اهتمــام ایشــان بــر تأثیــر آرای عمومــی
در تعییــن زمامــدار حکومــت اســامی اســت؛ بهنحویکــه هیــ�گاه خــود را بهعنــوان حا کــم
بــر مــردم تحمیــل نکــرد و در زمــان مراجعــۀ مــردم بــرای بیعــت ،در مــوارد متعــددی بــر مختــار
بــودن مــردم در بیعــت بــا خــود تأ کیــد میکــرد )ارســطا 4۶1 :1398 ،و .(4۶4
 -۲-۲امر�هم�روف و نهیازمنکر
امربهمعــروف و نهیازمنکــر ازجملــه فرایضــی اســت کــه اوج آن را میتــوان در نظــارت
شــهروند بــر حاکمــان دیــد .در حقیقــت همانگونــه کــه عقــا در شــئون اجتماعــی عمــل بــه
ایــن فریضــه را یــک امــر مؤکــد شــرعی و دینــی میداننــد ،در امــر حکومــت نیــز بــه اوصــاف
فــردی حاکمــان بــه اقنــاع نمیرســند و منتخبیــن را تحــت نظارتهــای متعــدد بیرونــی قــرار
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میدهنــد .ایــن نظــارت عــام در قالــب محدودیتهــای متعــدد در راســتای کنتــرل قــدرت از
حیــث مــدت زمامــداری ،وجــود قــوای ناظــر بــر حاکمــان و ایجــاد قــوای هــمارز )تفکیــک قــوا(
و  ...اعمــال میشــوند )ارســطا و شــیخالملوک 5 :1395 ،و .(۶
عــاوه بــر ایــن« ،حــق تعییــن سرنوشــت بــه جایــگاه مــردم در تشــکیل و تأســیس حکومــت
اســامی بازمیگــردد .در مرحلــۀ تأســیس حکومــت ،مــردم بــر اســاس آزادی و اختیــار تکوینــی
و حــق ذاتــی تعییــن سرنوشــت خــود حــق دارنــد و بــر اســاس تکلیــف شــرعی و دینــی خــود
موظفانــد کــه زمینههــای برپایــی حکومــت اســامی و اجــرای احــکام اســامی را فراهــم
کننــد .ایــن حــق مــردم در تعییــن سرنوشــت خــود و تکلیــف آنهــا در تأســیس حکومــت
اســامی از طریــق انتخابــات محقــق میشــود و عمــ� نوعــی نظــارت را میطلبــد» )ارســطا
و عامــری.(8 :1392 ،
� -۳-۲اس�گ�ی� و الت�ام �اک� �ه ا�ل مش�رت
والیــت بــا مســئولیت و مســئولیت بــا پاســخگویی مازمــه دارد .حاکــم از هــر نظــر مســئول
تأمیــن مصالــ� مــردم اســت .ایــن مســئولیت در نظــر فقهــا زمینهســاز وجــوب مشــورت اســت.
درواقــع مشــورت ،یکــی از ُطــرق محدودکننــدۀ قــدرت حاکــم اســت .از جملــه ایــن فقیهــان
عامــه نائینــی اســت کــه معتقــد اســت حاکــم بهواســطۀ امــوری همچــون مشــورت ،درواقــع
بــه رعایــت حقــوق مــردم میپــردازد .در نظــر وی «والیتفقیــه در مجــرد نگهبانــی حقــوق
مــردم اســت و زیــاده بــر ای داللــت نــدارد» .همچنیــن بــه نظــر او در جایــی کــه حا کــم کســی
جــز پیامبــر اســت ،راهــکار مراقبــت درونــی یعنــی عدالــت و تقــوا در مهــارت قــدرت کافــی
نیســت و قانــون اساســی و قانــون مجلــس شــورای ملــی  -کــه هــر دو محصــول دخالــت
عنصــر مشــورت بــا عقــا هســتند -راهــکار مناســبی اســت )نائینــی 35 :1382 ،و  ۶9بــه نقــل
از ارســطا و شــیخالملوک.(۶ :1395 ،
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از نظر مجتهد شبســتری نیز «نظام سیاســی شــوراها ،حاصل پیشــرفت سیاســی -اجتماعی
مردمــان ایــن دوران اســت و مشــورت جهــت تضمیــن و بقــای یــک نظــام سیاســی الزم اســت.
درواقــع در جامعــۀ فاقــد نظــام دموکراتیــک ،ســخن گفتــن از شــورا و مشــورت بیهــوده اســت.
شــوراها بــه مســئولین مشــورت میدهنــد ،مدیریــت سیاســی را تقســیم کــرده ،قــدرت را
محــدود نمــوده و عدالــت اجتماعــی را توســعه میدهنــد .البتــه شــورا در ایــن معنــا در عصــر
پیامبــر وجــود نداشــته ،چــون داخــل در ســاختار سیاســی زمانــه نبــوده اســت .حکومــت رایــج
آن عصــر  ،فــردی بــوده اســت .البتــه کســانی بــه فــرد حاکــم مشــورت میدادنــد ،امــا درنهایــت
ً
حتمــا فــرد حاکــم ،خــود تصمیــم میگرفــت و بقیــه مکلــف بــه تبعیــت از او بودنــد؛ چــون بــا
او بیعــت کــرده کــه بــه وی وفــادار باشــند» )مجتهــد شبســتری 159-153 :1382 ،بــه نقــل از
ارســطا و شــیخالملوک 8 :1395 ،و .(9
 -۳گونهشناسی مشارکت سیاسی در ن�ام �قو�ی جمه�ری اسامی ایران
� -۱-۳ان�ن اساسی
در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ســطوح گوناگونــی از مشــارکت شناســایی شــده
کــه از حــق تعییــن سرنوشــت سیاســی بــه شــکل عــام تا حمایــت از اشــکال گوناگون مشــارکت
از رهگــذر جامعــۀ مدنــی را در برمیگیــرد .حکومــت جمهــوری اســامی بــر اســاس ایــن قانــون
«تبلــور آرمــان سیاســی ملتــی همکیــش و همفکــر اســت کــه بــه خــود ســازمان میدهــد تــا
در رونــد تحــول فکــری و عقیدتــی ،راه خــود را بهســوی هــدف نهایــی )حرکــت بهســوی اهلل)
بگشــاید» .بــر ایــن اســاس «هــدف از حکومــت ،رشــد دادن انســان در حرکــت بهســوی نظــام
الهــی اســت تــا زمینــۀ بــروز و شــکوفایی اســتعدادها بهمنظــور تجلــی ابعــاد خداگونگی انســان
فراهــم آیــد و بــر اســاس قانــون اساســی ،ایــن مهــم در گــرو مشــارکت فعــال و گســتردۀ تمامــی
عناصــر اجتمــاع در رونــد تحــول جامعــه اســت .بــا توجــه بــه ایــن جهــت ،قانــون اساســی زمینۀ
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چنیــن مشــارکتی را در تمــام مراحــل تصمیمگیریهــای سیاســی و سرنوشتســاز بــرای همــۀ
افــراد اجتمــاع فراهــم میســازد تــا در مســیر تکامــل انســان ،هــر فــردی خــود دســتاندرکار و
مســئول رشــد و ارتقــاء و رهبــری گــردد» )مقدمــۀ قانــون اساســی( .ازایــنرو قانــون اساســی بــرای
ســپردن سرنوشــت مــردم بــه دســت خودشــان تــاش میکنــد .بهعــاوه بــا توجــه بــه اهمیــت
مســئلۀ اقتصــاد و اثرگــذاری مســتقیم آن در مســئلۀ مشــارکت سیاســی« ،برنامــۀ اقتصــادی
اســامی فراهــم کــردن زمینــۀ مناســب بــرای بــروز خاقیتهــای متفــاوت انســانی اســت
و بدینجهــت تأمیــن امکانــات مســاوی و متناســب و ایجــاد کار بــرای همــه افــراد و رفــع
نیازهــای ضــروری جهــت اســتمرار حرکــت تکاملــی او بــر عهــدۀ حکومــت اســامی اســت»
)همــان(.
گفتمــان دینــی حاکــم بــر قانــون اساســی ،حاکمیــت انســان بــر سرنوشــت اجتماعــی خو یــش
را ناشــی از حاکمیــت مطلــق خــدا بــر جهــان و انســان میدانــد و معتقــد اســت «هی�کــس
نمیتوانــد ایــن حــق الهــی را از انســان ســلب کنــد یــا در خدمــت منافــع فــرد یــا گروهــی خــاص
قــرار دهــد و ملــت ایــن حــق خــداداد را از ُطرقــی کــه در اصــول قانــون اساســی آمــده ِاعمــال
میکنــد» )اصــل  .(5۶دولــت نیــز در همیــن راســتا و بــر اســاس اصــل ســوم ،وظیفــۀ تضمیــن
مشــارکت عامــۀ مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
خویــش )بنــد هشــتم( و تأمیــن آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی در حــدود قانــون )بنــد
هفتــم( را بــر عهــده دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه دفــاع از کشــور بهعنــوان یکــی از مصادیــق مشــارکت ایجابــی در راســتای
حمایــت از نظــام حاکــم در توضیــ� انــواع مشــارکت مورداشــاره قــرار گرفــت ،در قانــون اساســی
ایــران نیــز «تقویــت کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ
اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی کشــور » یکــی از وظایــف دولــت اســت )بنــد
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 11اصــل ســوم( و «دولــت موظــف اســت بــرای همــۀ افــراد کشــور برنامــه و امکانــات آمــوزش
نظامــی را بــر طبــق موازیــن اســامی فراهــم نمایــد ،بهطوریکــه همــۀ افــراد همــواره توانایــی
دفــاع مســلحانه از کشــور و نظــام جمهــوری اســامی ایــران را داشــته باشــند ،ولــی داشــتن
اســلحه بایــد بــا اجــازه مقامــات رســمی باشــد» )اصــل .(151
افــزون بــر همــۀ ایــن مــوارد کــه ذیــل مفهــوم عــام مشــارکت سیاســی ذکــر شــد ،مصادیــق
خاصــی از مشــارکت سیاســی نیــز در قانــون اساســی ایــران شناســایی شــده اســت کــه ذیــل
عناویــن مســتقل بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
 -۱-۱-۳انت�ا�ات
اصلیتریــن غایــت نظــام مردمســاالر  ،عملــی کــردن ارادۀ مــردم اســت و ایــن امــر زمانــی
جامــۀ عمــل بــه خــود میپوشــد کــه مــردم بتواننــد او� آزادانــه ،خواســتهها و نیازهایشــان را بــه
ً
مســئولین منتقــل کننــد و ثانیــا در گزینشــی متک�ــر  ،نماینــدگان موردنظــر خــود را انتخــاب
کننــد )نوروزیــان .(122 :1393 ،درواقــع رأیگیریهــا و نظــام انتخابــات سراســری بهعنــوان
نمــاد مشــارکت سیاســی ،تمایــل و یــا بیتفاوتــی افــراد را در قبــال یــک وظیفــه مفیــد را
منعکــس میکنــد و میــزان نوســان تعــداد و نســبت آرای مأخــوذه در طــول یــک دوره معیــن،
گرایــش بــه افزایــش یــا کاهــش مشــارکت سیاســی را نشــان میدهــد )فرهــادی.(44 :1372 ،
مشــارکت مــردم در تعییــن سرنوشــت خــود در قانــون اساســی بهقــدری حائــز اهمیــت اســت
کــه در اصــل « 177محتــوای اصــل مربــوط بــه اداره امــور کشــور بــا اتــکا بــه آراء عمومــی» در
کنــار مســائل بنیادینــی چــون «اســامی بــودن نظــام و ابتنــای کلیــه قوانیــن و مقــررات بــر
اســاس موازیــن اســامی و پایههــای ایمانــی و اهــداف جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری
بــودن حکومــت و والیــت امــر و امامــت امــت و دیــن و مذهــب رســمی ایــران» ،ت�ییرناپذیــر
اعــام شــده اســت.
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بــر اســاس اصــل ششــم در جمهــوری اســامی ایــران «امــور کشــور بایــد بــه اتــکاء آراء عمومــی
اداره شــود و یکــی از راههــای ابــراز آرای عمومــی در ایــن اصــل انتخابــات اســت کــه انتخــاب
رئیسجمهــور  ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،اعضــای شــوراها ازجملــه آنهاســت».
ایــن مســئله در اصــول هفتــم و صــدم درخصــوص شــوراها ،در اصــول پنجــاه و هشــتم و
شــصت و دوم درخصــوص مجلــس شــورای اســامی و در اصــل صــد و چهاردهــم در مــورد
رئیسجمهــور مورداشــارۀ مجــدد قــرار گرفتــه اســت .عــاوه بــر آن خبــرگان کــه وظیفــۀ تعییــن
و برکنــاری رهبــر را بــر عهــده دارنــد نیــز  ،بــر اســاس اصــل صــد و هفتــم توســط مــردم انتخــاب
میشــوند.
 -۲-۱-۳رفراندوم )همه�رسی(
بــا وجــود نقــش ویــژهای کــه انتخابــات )دموکراســی نماینده ســاالر ( بهعنــوان اصلیتر یــن نمود
مشــارکت سیاســی ایفــا میکنــد ،حقیقــت ایــن اســت کــه انتخابــات دیگــر تنهــا منبــع ممکــن
مشــروعیت دولــت نیســت و ســایر انــواع بازیگــران نیــز بــه مشــارکت در تصمیمگیریهــای
جمعــی فراخوانــده شــدهاند و در دولتهــای پســامدرن ،شــاهد ورود قالبهــای جدیــد
سازماندهیشــده نمایندگــی «نظــرات» در ســاحت سیاســی و ظهــور شــیوههای جدیــد
ابــراز و بیــان منافــع اجتماعــی هســتیم کــه فراتــر از منطــق نمایندگــی ســنتی هســتند .دولــت
در حــال گشــوده شــدن و اختــاط بــرای پذیــرش تنــوع ســازنده اجتماعــی در بطــن خــود
اســت و تبدیــل بــه فضــای بحــث و محلــی بــرای مذاکــره شــده اســت و نشــان عدمقطعیــت
و عدم ّ
تعیــن خــاص پســامدرنی را پذیــرا گردیــده اســت .دموکراســی پســامدرن بــر ایــن مبنــا
بهمثابــه یــک «دموکراســی شــورایی» نمــود مییابــد کــه مبتنــی بــر مواجهــه دائمــی منافــع
اجتماعــی اســت و نیــز بهمثابــه یــک «دموکراســی مشــارکتی» اســت کــه بــه شــهروندان ،حــق
اظهارنظــر و ســلطهای مســتقیمتر بــر امــر عمومــی میدهــد )شــوالیه 219 :139۶ ،و .(220
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رفرانــدوم بهعنــوان مکمــل نظــام نمایندگــی ،امــکان تحکیــم اعتقــادات نســبت بــه کارکــرد
سیاســی را فراهــم مــیآورد و درنهایــت باعــث تقویــت مشــروعیت نماینــدگان میشــود؛
بنابرایــن ارجــاع بــه انتخابگــران ،بهویــژه در ســط� محلــی ،یــک منبــع سیاســی تلقــی
میشــود کــه منتخبــان از آن بــه نفــع خــود و در جهــت حفــظ ســلطه خــود بهــره میبرنــد.
ً
درواقــع ایــن راهــکار دموکراســی مســتقیم شــهروندان را بهعنــوان بازیگــران سیاســی ،مجــددا
وارد عرصــۀ سیاســت میکنــد و انحصــار نماینــدگان را در هــم میشــکند )همــان 225 :و
(22۶؛ چراکــه امانــت قــدرت را بــه صاحبــان اصلــی خــود بازمیگردانــد .رفرانــدوم ممکــن
اســت بــه شــکل مشــورتی ،تصویبــی و بــا شــیوۀ گزینــش از بیــن چندیــن گزینــه موجــود صــورت
گیــرد.
بــر اســاس اصــل ششــم قانــون اساســی ایــران ،همهپرســی در مســائل بســیار مهــم اقتصــادی،
سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،طریــق دیگــری بــرای ادارۀ امــور کشــور بــه اتــکاء آراء عمومــی
اســت کــه یکــی از اشــکال اعمــال قــوه مقننــه معرفــی شــده اســت )اصــل  .(59عــاوه بــر ایــن،
مصوبــات شــورای بازنگــری قانــون اساســی نیــز «پــس از تأییــد و امضــای مقــام رهبــری ،بایــد از
طریــق مراجعــه بــه آراء عمومــی بــه تصویــب اک�ریــت مطلــق شــرکتکنندگان در همهپرســی
برســد» )اصــل  .(177رفرانــدوم بهعنــوان یکــی از ابزارهــای دموکراســی نیمهمســتقیم تضمیــن
مؤثــری بــرای مشــارکت سیاســی اســت کــه غیــاب آن در حیــات سیاســی کشــور بهوضــوح
احســاس میشــود.
 -۳-۱-۳ا��اب
نهادهــای سیاســی همچــون احــزاب از مهمتریــن ســازوکارهای حاکــم ســاختن خــرد جمعــی
در عرصههــای سیاســی و اجتماعــی هســتند .کارکــرد مؤثــر و مطلــوب احــزاب سیاســی
میتوانــد بــه نهادینــه شــدن کیفــی مشــارکت مــردم و عقانــی شــدن مدیریــت کشــور منجــر
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شــود .در حقیقــت ،ضــرورت فعالیتهــای سیاســی بــه ملتهــا آموختــه اســت کــه بــدون
همیــاری در چهارچــوب یــک تشــکیات منســجم و حزبــی کــه بتوانــد نیروهــای سیاســی و
اجتماعــی همفکــر را گــرد هــم آورد و از تــوان هریــک از افــراد ،برآینــد پرقدرتــی در جهــت منافــع
قشــرها و الیههــای اجتماعــی -کــه مدعــی نمایندگــی آنــان اســت -بســازد ،مســیر مبــارزه
در وضعیتــی ناهمــوار  ،دشــوار و پرمشــقت قــرار میگیــرد .ازایــنرو حــزب میتوانــد فراینــد
رســیدن بــه آرمــان مشــترک را تســهیل نمایــد )شمســا.(2 :1388 ،
احــزاب سیاســی اندیشــهها و گرایشهــای سیاســی موجــود در جامعــه را ســامان میدهنــد،
ازایــنرو «در عیــن تقســیم کــردن و متشــکل ســاختن مــردم بــه شــاخههای گونا گــون ،موجــب
تلفیــق خردهگرایشهــای فــردی و اجتماعــی در قالــب دکترینهــا ،ایدئولوژیهــا و یــا
ً
نظامهــای اندیشــههای کموبیــش منســجم نیــز هســتند .ایــن معنــی طبعــا بــه مبــارزات
انتخاباتــی ابعــاد عمیقتــری میبخشــد و مفهــوم موضوعــات مــورد مبــارزه را از شــکل فــردی
و گاهــی ســطحی خــارج کــرده و بــدان رنــگ و بویــی فلســفی ،اجتماعــی و فرهنگــی میافزایــد
و صــورت مســائلی ســازمانیافتهتر و پیشاندیشــیدهتر بــه بــازار سیاســت عرضــه خواهــد
کــرد» )قاضــی.(324 :1389 ،
بــر اســاس اصــل بیســت و ششــم قانــون اساســی «احــزاب ،جمعیتهــا ،انجمنهای سیاســی
و صنفــی و انجمنهــای اســامی یــا اقلیتهــای دینــی شناختهشــده آزاد هســتند ،مشــروط
بــه اینکــه اصــول اســتقال ،آزادی ،وحــدت ملــی ،موازیــن اســامی و اســاس جمهــوری
اســامی را نقــ� نکننــد» .بــر اســاس ایــن اصــل« ،هی�کــس را نمیتــوان از شــرکت در ایــن
نهادهــا منــع کــرد یــا بــه شــرکت در آنهــا مجبــور ســاخت».
 -۴-۱-۳آزادیهای گروهی
آزادیهــای گروهــی کــه شــامل مــواردی ماننــد آزادی گردهمایــی ،تظاهــرات و تشــکیل
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ســندیکاها میشــوند ،در زمــرۀ حــق کلیتــری بــه نــام حــق مشــارکت سیاســی دســتهبندی
میشــوند؛ زیــرا شــهروندان از طریــق ِاعمــال ایــن حقهــا و آزادیهــا بهصــورت مســتقیم در
تعییــن سرنوشــت سیاســی و اجتماعــی خــود مشــارکت کــرده و در طراحــی یــا ت�ییــر محیــط
اجتماعــی و سیاســی مداخلــه میکننــد )دوفــار  .(9 :1391 ،آزادی گروهــی درواقــع قدرتــی
اســت کــه بــرای اشــخاص بــه رســمیت شــناخته شــده تــا از طریــق آن بهصــورت دســتهجمعی
اقداماتــی را انجــام داده و بــرای رســیدن بــه اهــداف موردنظــر  ،فعالیــت خــود را ســازماندهی
کننــد؛ بنابرایــن آزادیهــای گروهــی ریشــه در آزادیهــای فــردی دارد .امــا هنگامیکــه یــک
عمــل فــردی توســط افــراد دیگــر تکــرار و بازتولیــد میشــود ،ماهیــت حقوقــی متفاوتــی پیــدا
میکنــد )همــان.(23-10 :
در قانــون اساســی ایــران نیــز یکــی از مصادیــق مشــارکت سیاســی آزادی گردهمایــی
اســت کــه در اصــل بیســت و هفتــم قانــون اساســی بهعنــوان آزادی تشــکیل اجتماعــات و
راهپیماییهــا بــه رســمیت شــناخته شــده اســت .امــا تحقــق ایــن آزادیهــا بــدون مداخلــه و
نظــارت کارآمــد دولتهــا دشــوار بــه نظــر میرســد؛ زیــرا در تحقــق آنهــا همیشــه مقولههــای
پراهمیتــی چــون نظــم عمومــی و مصالــ� همگانــی نیــز مطــرح میشــود .بنابرایــن جلوگیــری از
تحقــق ایــن آزادی مباینــت آشــکار بــا مفهــوم آزادی دارد ،مگــر آنکــه تجمــع و گروهبنــدی بــه
نظــم عمومــی مســتقر گزنــدی برســاند )قاضــی .(152 :1389 ،در همیــن راســتا ،اصــل بیســت
و هفتــم اعمــال ایــن آزادیهــا را بــدون حمــل ســاح مجــاز دانســته و آن را منــوط بــه رعایــت
مبانــی اســام کــرده اســت.
 -۵-۱-۳جام�� مدنی
ازآنجاکــه قــدرت دولــت بیــش از قــدرت مــردم اســت ،اســتبداد و خودرأیــی آن نیــز
امــری محتمــل اســت .ازایــنرو  ،حضــور هیئتهــای حائــل بیــن شــهروندان و دولــت،
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اجتنابناپذیــر اســت تــا از ایــن طریــق هــم ســاماندهی حکومتهــا بــر اســاس خواســت
و امیــال مــردم صــورت گیــرد و هــم زمینــۀ مشــارکت مؤثــر شــهروندان در امــور اجتماعــی و
سیاســی فراهــم شــود )هاشــمی .(۶2 :1377 ،جامعــۀ مدنــی بهعنــوان فضایــی بــرای انــواع
کنشهــای سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی اعضــای در راســتای تســهیل
مشــارکت شــهروندان در فرایندهــای اجتماعــی و سیاســی ،یکــی از بســترهای بســیط
مشــارکت سیاســی اســت .ایــن بســتر ازجملــه شــامل رســانهها میشــود کــه زمینهســاز
آ گاهــی شــهروندان در امــور سیاســی اســت.
در همیــن راســتا ،بــر اســاس اصــل بیســت و چهــارم قانــون اساســی ایــران «نشــریات و

مطبوعــات در بیــان مطالــب آزادنــد ،مگــر آنکــه مخــل بــه مبانــی اســام یــا حقــوق عمومــی
باشــد» .آموزشهــای مدنــی و آ گاهســازی شــهروندان حتــی بهعنــوان یکــی از وظایــف
اصلــی دولــت نیــز در بنــد  2اصــل ســوم در قالــب «بــاال بــردن ســط� آ گاهیهــای عمومــی
در همــۀ زمینههــا بــا اســتفاده صحیــ� از مطبوعــات و رســانههای گروهــی و وســایل دیگــر »
مورداشــاره قــرار گرفتــه اســت .آزادی بیــان و نشــر افــکار بــا رعایــت موازیــن اســامی و مصالــ�
کشــور در اصــل صــد و پنجــاه و هفتــم نیــز مــورد تأ کیــد قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن طبــق
اصــل شــصت و نهــم« ،مذاکــرات مجلــس شــورای اســامی بایــد علنــی باشــد و گــزارش کامل
آن از طریــق رادیــو و روزنامــه رســمی بــرای اطــاع عمــوم منتشــر شــود».

جامعــۀ مدنــی بهعنــوان فضایــی بــاز و آزاد بــرای گفتوگوهــای ســازنده همچنیــن میتوانــد
در قالــب وظایفــی چــون «دعــوت بــه خیــر  ،امربهمعــروف و نهیازمنکــر » کــه در اصــل هشــتم
«بهعنــوان وظیفــهای همگانــی و متقابــل بــر عهــدۀ مــردم نســبت بــه یکدیگــر  ،دولــت نســبت
بــه مــردم و مــردم نســبت بــه دولــت» بــر آن تأ کیــد شــده منویــات خــود را پیگیــری کنــد.
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 -۲-۳سیاستهای کلی ن�ام
سیاســتهای کلــی نظــام ،بــر مبنــای اصــول و اهــداف جمهــوری اســامی ایــران تعییــن
میگــردد و چهارچوبهــا و جهتگیریهــای کشــور را در همــۀ عرصههــای حکومتــی مشــخ�
میکنــد .نهــاد سیاســتهای کلــی نظــام در حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران ،هــم
در راســتای احــکام حکومتــی قابلتحلیــل اســت و هــم از منظــر حقوقــی و الــزام قانونــی کــه
بــرای قــوای حکومتــی ایجــاد میکنــد .بنابرایــن سیاســتهای کلــی نظــام ،چهارچوبهــای
الزم بــرای وضــع قوانیــن و اجــرای آنهــا توســط نهادهــای حکومتــی را مشــخ� میکننــد و در
حــدود مفادشــان الزماالجــرا هســتند؛ بــه ایــن معنــا کــه بــر اســاس مفــاد ایــن سیاســتها ،قــوا و
نهادهــای حکومتــی موظــف بــه گام برداشــتن در جهــت تحقــق آنهــا هســتند.
درزمینـ �ـه مشــارکت سیاســی ،تنهــا یــک مصــداق در میــان سیاســتهای کلــی وجــود دارد
کــه در تاریــخ  1395/7/24در قالــب «سیاســتهای کلــی انتخابــات» از ســوی مقــام رهبــری
ابــاغ شــده اســت .بهموجــب بنــد هشــتم ایــن ســند «ارتقــاء ســط� شــناخت و آ گاهــی و
آموزشهــای عمومــی و ترویــج هنجارهــای انتخاباتــی و نهادینــه کــردن آن در فرهنــگ عمومی
و تعییــن قواعــد و ضوابــط رقابــت سیاســی ســالم بهمنظــور افزایــش مشــارکت و حضــور
آ گاهانــه و بانشــاط مــردم و کمــک بــه انتخــاب اصلــ�» میتوانــد مبنــای موجهــی بــرای
مشــارکت سیاســی از رهگــذر جامعــه مدنــی تلقــی شــود .بنــد نهــم نیــز بــا محور یــت «تعییــن
چهارچوبهــا و قواعــد الزم بــرای فعالیــت قانونمنــد و مســئوالنه احــزاب و تشــکلهای سیاســی
و اشــخاص حقیقــی در عرصــۀ انتخابــات مبتنــی بــر اصــول و مبانــی نظام جمهوری اســامی
ایــران بهنحویکــه رقابتهــای انتخاباتــی منجــر بــه افزایــش مشــارکت آ گاهانــه ،اعتمــاد،
ثبــات و اقتــدار نظــام شــود» بــه شناســایی نقــش احــزاب در مشــارکت افزایــی سیاســی اشــاره
دارد .عــاوه بــر ایــن مــوارد ،در بنــد یازدهــم نیــز جلــب مشــارکت حداک�ــری بهعنــوان یکــی از
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اهــداف مهــم درخصــوص انتخابــات برشــمرده شــده اســت.
� -۳-۳وانین عادی
مفاهیــم مربــوط بــه مشــارکت سیاســی حلقــۀ مفقــودۀ بســیاری از قوانیــن عادی کشــور ازجمله
قوانیــن انتخاباتــی« ،قانــون احتــرام بــه آزادیهــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی» مصوب
« ،1382قانــون جــرم سیاســی» مصــوب  1395و «قانــون فعالیــت احــزاب ،جمعیتهــا و
انجمنهــای سیاســی و صنفــی و انجمنهــای اســامی یــا اقلیتهــای دینــی شناختهشــده»
مصــوب  13۶0اســت کــه تنهــا بــه ذکــر مســائل شــکلی مربــوط پرداختهانــد.

بهعنوانمثــال قانــون احــزاب مصــوب ســال  13۶0بــدون اشــاره بــه ابعــاد ناشــی از مشــارکت
سیاســی درخصــوص احــزاب و گروههــای برآمــده از ســاختار جامعــۀ مدنــی ،بــه تعاریفــی
از آنهــا اکتفــا نمــوده و بــه تکــرار آزادیهــای مذکــور در قانــون اساســی ازجملــه در مــاده ۶
پرداختــه اســت .امــا بــر اســاس مــاده  13ایــن قانــون ،حقــوق و امتیازاتــی بــرای احــزاب در
راســتای اعمــال مشــارکت سیاســی پیشبینــی شــده اســت کــه عبارتانــد از  :فعالیــت
سیاســی ،انجــام وظیفــۀ امربهمعــروف و نهیازمنکــر در جهــت اجــرای اصــل هشــتم قانــون
اساســی ،اظهارنظــر آزاد و علنــی در مســائل کشــور در راســتای وظایــف قانونــی احــزاب،
معرفــی و حمایــت از نامزدهــای انتخاباتــی در تمــام انتخابــات ،ائتــاف بــا دیگــر احــزاب.
وانگهــی ،پرواضــ� اســت کــه در میــان ایــن حقــوق ،فعالیــت احــزاب بــرای آموزشهــای
مدنــی و جــذب اعضــا مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.
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نتیجهگیری
مشــارکت سیاســی مفهومــی اســت کــه در نظــام سیاســی و حیــات سیاســی حا کــم بــر آن
تعریــف میشــود و از توابــع بدیهــی دموکراســی اســت .مشــارکت سیاســی امــری داوطلبانــه
مبتنــی بــر آزادی ،آ گاهــی و رقابــت اســت کــه از طریــق آن افــراد بــه کســب ،مهــار یــا ت�ییــر
قــدرت در جامعــه میپردازنــد .مشــارکت سیاســی شــهروندان در هــر جامعــهای متأثــر از
عاملیــت فــردی و ســاختار اجتماعــی و سیاســی بهصــورت توأمــان اســت .بنابراین مشــارکت
سیاســی رفتــاری دموکراتیــک اســت کــه فــرد آزادانــه و آ گاهانــه بــرای بهبــود و ارتقــای وضعیــت
خــود و دیگــران بــه گونههــای مختلــف بــروز میدهــد.
مشــارکت سیاســی ،در راســتای حــق تعییــن سرنوشــت سیاســی قابلتعریــف اســت .ازایــنرو
شــهروندان گاه در جهــت حمایــت از نظــام سیاســی حاکــم و گاه در راســتای تقابــل بــا آن در
پــی حــق تعییــن سرنوشــت سیاســی خــود برمیآینــد .بــا ایــن مقیــاس ،مشــارکت ،چهــرهای
اثباتــی یــا ســلبی بــه خــود خواهــد گرفــت .بــر ایــن اســاس ،مشــارکت اثباتــی اقدامــی مشــروع،
نهادمنــد ،مســالمتآمیز  ،رســمی و پذیرفتهشــده از جانــب نظــام سیاســی حا کــم ،در
چهارچوبهــای قانونــی و در راســتای تــداوم حاکمیــت اســت و شــامل مشــارکت انتخاباتــی
و بهطــور خــاص میــزان رأیدهــی در انتخابــات سراســری میباشــد .امــا مشــارکت ســلبی کــه
مشــارکتی خــارج از چهارچوبهــای تعریفشــده از جانــب نظــام سیاســی حا کــم اســت،
ً
غیرقانونــی ،غیررســمی ،نامشــروع ،غیرنهادمنــد و بعضــا خشــونتآمیز در جهــت تقابــل بــا
حاکمیــت اســت.
بررســی مبانــی قانونــی مشــارکت سیاســی در پژوهــش حاضــر ّ ،
مبیــن ایــن امــر اســت کــه قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران از میــان انــواع شــیوههای ِاعمــال مشــارکت سیاســی،
انتخابــات ،رفرانــدوم )همهپرســی( ،احــزاب ،آزادیهــای گروهــی و ابزارهــای جامعــه مدنــی
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را بــه رســمیت شــناخته اســت ،امــا ایــن شناســایی ،کلــی و در قالــب اصــول قانــون اساســی
باقــی مانــده اســت.
در میــان سیاســتهای کلــی نظــام نیــز تنهــا یــک مــورد بــه مشــارکت سیاســی ارتبــاط مییابــد
کــه در تاریــخ  1395/7/24در قالــب «سیاســتهای کلــی انتخابــات» از ســوی مقــام رهبــری
ابــاغ شــده اســت و بــه مــواردی شــامل «ارتقــاء ســط� شــناخت و آ گاهــی و آموزشهــای
عمومــی و ترویــج هنجارهــای انتخاباتــی و نهادینــه کــردن آن در فرهنــگ عمومــی و تعییــن
قواعــد و ضوابــط رقابــت سیاســی ســالم بهمنظــور افزایــش مشــارکت و حضــور آ گاهانــه
و بانشــاط مــردم و کمــک بــه انتخــاب اصلــ�»« ،تعییــن چهارچوبهــا و قواعــد الزم بــرای

فعالیــت قانونمنــد و مســئوالنه احــزاب و تشــکلهای سیاســی و اشــخاص حقیقــی در عرصــه
انتخابــات مبتنــی بــر اصــول و مبانــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بهنحویکــه رقابتهــای
انتخاباتــی منجــر بــه افزایــش مشــارکت آ گاهانــه ،اعتمــاد ،ثبــات و اقتــدار نظــام شــود» و
«جلــب مشــارکت حداک�ــری بهعنــوان یکــی از اهــداف مهــم درخصــوص انتخابــات» اشــاره
می کنــد .

قوانیــن عــادی نیــز کــه علیاالصــول بایــد مصادیــق مشــارکت و ُطــرق الزم بــرای ِاعمــال آن
توســط شــهروندان را تبییــن نماینــد ،در ایــن زمینــه بــا ضعــف جــدی روبــهرو هســتند؛ تــا
جایــی کــه مصادیــق و قواعــد حاکــم بــر مشــارکت سیاســی حلقــۀ مفقــودۀ بســیاری از قوانیــن
مصــوب کشــور ازجملــه قوانیــن ناظــر بــر انتخابــات« ،قانــون احتــرام بــه آزادیهــای مشــروع و
حفــظ حقــوق شــهروندی» مصــوب « ،1382قانــون جــرم سیاســی» مصــوب  1395و «قانــون
فعالیــت احــزاب ،جمعیتهــا و انجمنهــای سیاســی و صنفــی و انجمنهــای اســامی یــا
اقلیتهــای دینــی شناختهشــده» مصــوب  13۶0میباشــد.

اینهــا همــه در حالــی اســت کــه نظــام حقوقــی مبتنــی بــر اصــول و قواعــد دیــن اســام اســت و
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ایــن گفتمــان دینــی خــود م�یــد ضــرورت مشــارکت شــهروندان در سرنوشــت سیاســی خو یــش
اســت .مبنــای ایــن ضــرورت را ازجملــه میتــوان در اهتمــام بــه آرای عمومــی در تشــکیل
حکومــت اســامی ،نظــارت شــهروندان بــر حــکام ،لــزوم پاســخگویی و مشــورت حا کــم بــا
دیگــران در مبانــی فقهــی مشــاهده کــرد .بنابرایــن ،بــا اتخــاذ رویکــرد حکمرانــی اســامی نیــز
مشــارکت سیاســی بایــد مشــارکتی فراگیــر باشــد و ایــن فراگیــری مســتلزم فراهــم بــودن شــرایط
بــرای اعمــال مشــارکت از ُطــرق گوناگــون اســت.
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هفتــم.
 .11کوئــن ،بــروس ،(138۶) ،مبانــی جام�هشناســی ،مترجــم :غــام عبــاس توســلی و رضــا
فاضــل ،تهــران ،انتشــارات ســمت.
 .12مجتهــد شبســتری ،محمــد ،(1382) ،فقــه سیاســی �ســتر عقایــ� خــود را از دســت داده
اســت؛ انــدر �ــاب اجتهــاد ،تهــران :نشــر وزارت ارشــاد اســامی ،چــاپ اول.
 .13معرفــت ،محمدهــادی ،(1378) ،امــام خمینــی و �کومــت اســامی؛ م�ا�بههــای
علمــی ،قــم :مدرســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی
 .14منتظــری ،حســینعلی 1409) ،ه.ق ،(.دراســات فــی و�یــ� الفقیــه و فقه ال�کوم� ا�ســامی�،
قم ،تفکــر  ،ج.1
 .15نائینی ،محمدحسین ،(1382) ،تنبیه ا�مه و تن�یه المل� ،قم ،بوستان کتاب.
 .1۶نوروزیــان ،حمیدرضــا و محمــد نوروزیــان ،(1393) ،ت�لیــل جایــگاه ا�ــ�ل �ا کــ�
بــر انت�ا�ــات آزاد و من�فانــه در �انــ�ن انت�ا�ــات مجلــ� شــ�رای اســامی ،تهــران،
انتشــارات مجــد.
 .17نیــازی و همــکاران ،(1398) ،مشــارکت سیاســی )از ن�ریــه تــا عمــل( :ن�ریههــا و
اســترات�یها ،تهــران ،نقــد فرهنــگ.
 .18واینــر  ،مایــرون و ســاموئل هانتیگتــون ،(1379) ،درک توســ�ه سیاســی ،مترجــم :تهــران:
پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی.
مقا�ت
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اســامی ،شــماره .2
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در �کومــت اســامی �ــا ر�یکــردی بــر ســیرۀ امــام خمینــی ،پژوهشنامــه متیــن ،ســال
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در ایــران ،پژوهشــنامه علــوم سیاســی ،ســال اول ،شــماره یــک.
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ت�ییــن سرنوشــت و �قــ�ق ا�لیتهــا در �قــ�ق بینالملــل و ن�ــام جمهــ�ری اســامی
ایــران ،فصلنامــه مطالعــات حقــوق عمومــی ،دوره  ،47شــماره .3
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